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O SETIMO AN·N IVERSAR·IO FRENTE INTELLECTUAL PA-
. - " RAHYBANA PRO JOSÉ AMERICO D A Mo R TE D E J o A o p E s So A D eseriptor Mario Sette realizará ums çonferencia no dia 

TIVERAM UM CUNHO DE TOCANTE EXPRESSÃO CIVICA AS SOLENNIDADES DO DIA 
26 EM MEMORIA DO GRANDE PRESIDENTE 

Tiveram um cunho popular as com. 
memorações que anle .. hontem :aqui se 

realizaram pela passagem do seti mo 
anni.versario da morte de João Pessôa 

O govêrno e o povo parahybano, 
111ais uma ,·ez, tiveram a opportun i<l ade 

de exprimir o seu sentimento de ho .. 
menagem á memoria do immortal bra .. 
silei ro . 

Recordar o nome e ac<;:ão de João 
Pessôa nas e!-icoJae, reavi,·ando a lem .. 
brança de suas virtudes perante as no
vas gerações que~ mais tarde o conhe. 
cerão através da historia, seguir, f iel_ 
mente e com o pen~amento no bem coJ . 
lecti,•o, o seu proi:ramma de trabalho, 
tem sido, até agora, as melhores ho. 
menagens que um govêrno, sincera-

mente identificado com a sua terra, 
?>ode tributar ao grande parahybano 
Com effeito, nenhuma contribuição 
mais condigna para honrar. entre nús. 
a memoria de João PeJiisôa, do que es. 
sa que vem offeret·endo a actual 11d_ 

ministração do Estado, nessa intensi .. 

(Conclúe n3. 2.ª pg.) 

COMO DECORRERAM OS TRABALHOS DA 
CONVENÇAO ESTUDANT AL DA PARAHYBA 
A sessão civica de ante-hontem, realizada para proclamar a candidatura José Americo 
de Almeida, foi presidida pelo dr. Severino Guimarães, representante do governador 
Argemiro de Figueirêdo - Os oradores -A conferencia do escriptor Adhemar Vida! 
sôbre palpitantes problemas da actualidade brasileira em face da candirlatura José 

Americo -A irradiação pela "Tabajára". 

.. 

1) O dt· . Severino Guimarães. official de gabinéte do governador Argemiro de Figueirêdo e representante de s . exc. 
na Convenção Est.udantal, no momento em que abria a Sl'S!.ão: 2) O escrlptor Adhemar Vidal quando proferia a 

!,ua, notavel conferenci:1. sobrn o momento politico nacional 

UNIAO. conego Nkod.L·muo Neves. di

rector da Escola Normal. deputado 

16 de agosto proximo, ao mierophone da P R 1 • 4 
O escriptor pernambucano l\tario 

Sette convidado ba dias pela Frente 
Intel1edu2.I Parahybana pró Josl' 
Amerifo, para realizar uma confere11-
cla. ao microphone da Radio Tabaja
ra.: sobre a candidatm·a. nacional 
acaba de aC'C'eder ao convite, marcan
do para o dia 16 de Agosto proximo. 

Sobre o as•-umpto. o illu~tre h!>mem 
de letra!>. que é um nome de Jarg:. 
projecção nos circulos in~Uectua?.:\ 
do país, dirigiu ao dr. RJ\nl tle GóP.') 
membro da Commissã.o Dircctora da 
F. I. P .• a seguinte carta~ 

''Recife, 26 de Julho d~ 1937 
:\'leu rrf'sado confra~e clr. R:i.ul dC> 

Góe~ - Altencio~-os cumpr!.mentos. -
l:tect..bi c:om satisfação, o convite que 
t'Ocê e os s~us dignos companheiro~ 
da Frente Intellectual Parro.h~ bana m!' 
dirigiram para reali'l!ar u.n~ palr a-tra 
,io miorophonlo da. R1dio Tabajara, 
em lavor da e,;andida!.ura Jose Amen"a 
lnteiramcnf? ident.iiiea.do com essa 
candidatura, pelo e~-·pirito dt bra-.;ili 
dade e pelo ccracão de ami~o. acceito 
honrado e feliz, e<;;~a inéu..nb~n'·:a, b 
mentando apenas que os meus ouvin
tsts não possam aproveitar das minhas 
palavra<, ~inão o esfol'ÇO e a b5a von
tade de quem não dispõe de creden
claes para effectuar uma palestra si- i 

qaer medione, que dirá. brilhante! 
Todavia., como, nessa nobre cruzada 
em pról de clc-.;tinos do Bra;,,il, qual
quer Ujol!nho sene, mesmo dos que 
ficam f"'S<·ond.ido~ !"!JS ali~erces, ahi 
~farei Deus querendo. a 16 de Agos
~o pro~mo. Mm a. indulgencia de vo
cés todo<;, de antemão. Desejava que 
me dh·r.cc-.;f" qual o limite de tempo 
r,ara n .. irha '"<'On'l!>r.">a ·• radiophoni. 
-:a, a ~im d~ a.jll.::itar ~ua duração a 
essa~ exigenC'ias na.turaes da estação. 
·reciso airtla dizer-lhe. com a since

ridade Ue meu C'o~tume, que me sen
ti;(i ba'._;h- tt degre cm rever e--sa 
~(miía e delicic:1a Parahyba. onde es
th·e em 1932 pa'.··a trazer della sau
dades até hoje. Abrace, por mim. aos 
nos3os confrades da Frente lntellectu~ 
'\} Parahyban:i. e ,}iga-lhes me'.-.mo que, 
nara m.a.if'r !""'· rifi::io de vocês todos 
lcr.,~~et-1":, .:' i - rner!ts cr.m o inad .. 

i:::s:, .. Pl r,r,•pr it~ de mostnr .. coisa 
de mab" mas como nma pr~va de 
e"'l.im.:!. "idteilc~:tua! - algumas pagi
n:--:. tlc mru l'cmance "OS ..\ZEVEDOS 
00 P('CO '. já yrompto quasi par:1 
o Zí Olympic. Serve a cacetada? 

E.:>crcvl'. Cor:1 minha admiração e 

reconhecimento, 

JIARIO SETTE". 

~4 EXPO SIÇÃO DE 
PARIS DE 1937 

O que é a secção de optica do palacio das descobertas 
tExclusJvidade da A UNIAO na Parchbai PIERRE ROUSSEAU 

Ninguem ignora que o nalaclo da"' 
de,~coberfa1:;, crendo p{'la iniciativn de 
J('an Perrin. sub:~ecrP1ario de Ests. 
do para a pe8quiza scienlifica. é doo1 
1>ontot=. mnh; interci,;bantcs da e,po:d
ciio de Paris ,le 19:37 Com effcito, não 
;omentc apresenta as conquitJtas niais 
rec-enle~- t· os apparelho-; mais moder_ 
nos aos que. por :-.aa actividudl· pr1,
fissÍonal ou cultural, ~ão levados n ca .. 
minho das @óciendas. mas i tamhl'm 
um 11010 de attrncção para todo-. o~ 
que conslitúem as difl erentes camadai:. 

r 

do publico 
:,.Jão ha duvida a ll,!"uma de que o dt·. 

~:;:i:ri~~isd\i~{~~~:s f~~i~s ;;;~;ta;~ 

1 

\ luz º"' mil effeito8 e,tranho8 oo ~rt 0ttt!f~:e!1~e e~Jtr('~~rf~~i:~ :.t~~,~~ 
prià trnse da no~sa ,·idu artif\tica e d-

1 
vilizada 

Dividida em duae, partet,1 - uma dt• 

a presenca elo furo. do h) drogenio, do 
sodio etc ~.:"rn longe di~to, cncontra
'oie i~stal!udo o maior e~p<'ctrographo 
do mundo Trata-l">e de enorme prisma 
dt' quarto, quc dá. por projec~ão sobre 
nutra tda flore~cente, não sómente o 
sp<'dro vbin·l habitual. mas tam. 

bem C'\i,; csr,edr0s ultra .. violetas e ínp 
íra_,·ermelho 

A qeiuir. i-,urgem O'.'! apparelhos ade .. 
qaados pr:ra divertir o 1>ublico São. 
f'm primeiro lugur. OR "<'spelho~ ar ... 
clt•ntc;;." reno,·ac:ilo da experi.enc ,a. de 
Archímêdf's lta dois e~pelhos conca
,o~. um dt' face para o outro: s i.tua .. 
,(> no foc,> de um. uma lnmpaáa elec
trfca e 1u, fol"o de outro, um pedaço 
,h• ~('t~I que os espectadores vêm, 
t•stupdados, ti<'r lentamente r('duzido 
a liquido. E~lt.>s "raios de calor" po,. 
d<'m ~er tr-:·nsformadoi- em "raios de 
frio": a 1ampnda é !,!Ub11-tituida por um 
pedaç-0 de Ado t'"arhonico (g~lo sêcco) i 
0 pt>daro dl' metal cede o Jugar a um 
;'.l:>uc·v d~ agua; e>. enlão, o espectador 
a~!'.il'>te á con:·t' 1 açiio da agua 

\..., propriNh.dei,; deMfe11- c~pelhos i-iio 
;Ilustradas p~·lu (•i,;pht>ra reflectora, ou 
"fo.--no humano" A gente chega a es,. 

l 
cptica geometricn e outra de opticu 
ph;n•i•·a - a 8ec<;ão de optica da expn,. 
:,;!ção de Pari~ de 1937 e~tá installadn 
no Grand.Palais. num <·tmjuncto de 

1 salas. das quues algumas attingem no 
1 comprimc_,nto respeita,·e l Ô(' trinta t-' 

cinco m("troi. E' o i:,r. Charle~ Fabr:r, ,r.L"ln~lllf" nR i:;, 00.2:,) 

membro do Instituto· de França. di- l ------------

~f;!º~-i d;nt~"lt~euot!e~;i~~tic8a~n::emsed~~ _AS lTR""JA:o; s:lo lhns l' llvr~ o clda
collaboradores os i;;rs. Arnulf t' Bn:-.- dao para ,·otar no partido qo~ ex. 
!e o ,;cr. Cotton, membro do Institu~o 1>rf>s.c-e nas untas a gra.ude7.a. da. P:v 
•le f'ran\'U. professor de Sorbonlle. cu1 .. , r;1hvh;;,, 
da da 1,artc physica. tendo como c~ll:1. _ --~ --------

bo;•d;;;;,J: ".'.!,;n~:i:.::~nf:b;,~~t'.':i~ NESTA CAPITAL o DR, 
~~iu~~:tui;:

1
ª;0:\~p~i::o.fr::m:rt~~~~ia;: OLIVEIRA MARQUES 

formado pelo conjuncto de 600 000 b?- 1 Enconii.'a-s,• nesta e.a.pilai o dr. 

!:~e~eda'/d;:t,/:~~~:; ~~a~~t~>àd:'l'~: \ u~,veir:1 !\larques. dire<·tor dt> I_rn::~-
bolas ,w dh,tríbue por uma su:,erficie \ <:a.o, ~~flor~ta~ento . e Coloruza('ao 
dt> dezen1,\·e metro.!:! quadrodoi. Illu. Uo :\-lin1<;terJO na Agncultura. 
minada:-. por fontes .lumiro1<1as podcro~ S. 'i. SC' at·ha t'tn ,•iagt·m dt> illJ· 

J~8!:-~7dª:O "pr:d~ze/~~ª:m e:~!:.t;~~h<'c~:: pe,·ção ,, ob,,~rva~fto dos varios s~r1·i-
cular, que St> move- com o espectador ço., mantldtrs pO!' aquelle 1\-tinist.erio. 

Logo na primeira sala. a atten~iio do Hoje, dr automovel, o dr. Olivetr.a. 
visitantl· é chamada por um J:if!"ante:;co ;\!arques. na ('Ompanhia. do dr. Hum. 

::t~:~rt~ ti~~a~~r;~J~l~ai:/:r} :ce-r1:~~::~ hrrto Vcrn<'t, inspeetor.chefc do Set• 
por um helioRtato, sf'ndo en,·iada. por viço de Dcfêsa Sanitaria Animal do 
meio de <'Onducfo:. verti<'aCl.'11 a uma NordéstP. ,,fsitará. o alto snt..io, vía 

~~~!~a"de°i::r/:re~:n~~net;::bo:o~ :; (;an::pin~ Grandt\ cm long:t eX<"UrSaO 
dão, por projec('ão numn f<-'la de dnE".. ao Rio Grande do Xorte-. Interior 1u, 
ma O maior eNpect.ro jámuis con!fe}Cni. rabyban9 ~ do Ceará, partiéu!ari7an
do • O ,·ií'-itant(', poii:1. pode \·êr, nlH. do a sua \"isita. aos trabalho~ de lrri-

~~.:~:1!ª'::~r:t;lho.º\ur:i•t O q~:i• ~="tell:~~ J gaçáo e reflor~Ulmento. 
Conforme !o1 divulgado, realizou-se,! hora", ~res1dmdo-a o dr. Se, erino 

ante-hontem, a Convenção E_tudantal Gmmaracs, representante do gover
J>romovida pela 1Confederação Estu- nador Argemirn de F1gueirédo. La
dantal da Parahyba, na qual realizou cleando o prcsiàente da s~áo viam-se 
uma brilhante conferencia O P.scr1ntor lb srs. dn;. Adhemar Vidal. OcLac!lliJ 
Adhemar VidaL rlf> Albuquerque. Orn.~ B~í:bosa di-

Miguel Bastos, Jornalistas Abelardo Ir,,=========================~ 
~Turema e Alves de Mello, profes~nr l 
José Baptista de Mello, dir~ctor d 
Departamento dr. Propaganda e Pu-

PAGINAS EDIÇÃO DE HOJE: 24 

A t-essão solenne teve lnir.10 á~ 20 rector da Imprensa Official e _.\ <Conclúe na 7.' pg . > 
3 secções - 200 réis • 

----- ···----- ~-~=' 



2 A UNIÃO - Quarta,feira. 2R de julho de 1937 

RE~,I. iSCENCIAS O SETIMO ANNIVERSARIO DA A GUERRA '"CIVIL 
MORTE DE JOÃO PESSôA NA ES,PANHA . 

F. Coutinho de L. e l\'lonra. 

A .VOSSA FESTA DAS NEVES 

Inici:-u-s.e hontem o novenario da 

~Of~nsLr~~;~~~naJc;';t~~ fist~~:~ !t (Conclusão da 1ª pg.) Compat<><'l'ntm ttutoridndei,; e~taduacq 
ticfalment.e pcia Lei Provincial n.0 20, 1 ~n~,!~er,~;\1~;~:.;(n~~;:1.~-;~ ~i~~'::a:º:ie~ 
ctl'- 6 de junbo de 1840, quando a Re- ficne1io dt> todus 8!-1 ncli\idacle~ rc• ª- po'"·o c1n i;t"t>rul . 
lig~f!O Catholica era .: .. doptada no pais clonadas;. C'Om o bem de not1i,;a terra Tocou H banda de mu~ica do For('il. 
pt:"lo '.Regime cl<.'c::ihidc Todas 1tl'<I for~u.?'I produdi""ª?'I aqui se Public.u \Jllilnr 

hv~:1;~ l:l~u~:~~ ~~~~~~~ ~l~~ r;:= estimul:un D1l cnpital no luh:rior, ob_ :\1'0 ,,o~r,IENTO .\ JO.\O PR~Sú.\ 
11€rs:vel Jnrnf;em de sua Padroeira pa- st-rnt.!-;(' t>t'~C- fr.:rnco intert-ss('.' do !tº. 
r,:1 trib11tar-lhe a homcnag:em sincera , êrno em manter um progrl!mma de 
~ merecida de seu amor, mantendo r~alizaçõcH noN vnrios ª"Pt>doA Que 

j~~iai~.~~iç;~tin~~~rá V<'fl1 de Iongi' e inter<>!-;i.am ii. grandt>za do E"fta<lo 
N:l.O é fór~ de proposit,o lan('al' hoje São e,-sa:-. as humena.gcn;.; que calam 

wn olhar rc~rospcctivc ao p:'.\SSaclo nn almo. do povo. Sentir João Pts!iôa, 
pnra mostrar aos ci.ue nos léem o que atrnnh, de sua i;>mpolgante obra admi_ 

!
1
?t

11
~:ªm~~~~i~ ~1 :~,a;~C:;:,1~~s 1~~stir!~ nho,trati,·a, procurar lnterprt-tal .. o, ao 

<' que já tive cccasi:io de dizer lado desise me:-imo povo que e-Ue con .. 
·• .. E a nossa Fr.;t3 das Neves de duziu t' amou, ('on.-;titút- o l!!mma, IJ 

:~~~e?~,J~ie cl~~:~:~;a:l~·c:1J~s.C~~~~ traçado ~i01;ero dl' um go,t-rno, verdn_ 
liz:idas na ve.spcra de cada noite de deiramcnte do poYo como o ::actual 
novena JYJl~1,. r,:,.;;pectivas clas:::e!',, cu
jcs membr~1s. C ;nct:1zindo cl~rolas \~ CO~DJEMOUAÇõES DE A)J'TE_ 
c(P.n allegona..". 11lummn.cln.'i a giorno, IIO~TEM 
e com fogos de bengala, sabiam. ás 

~fc~~t\\
1
~~ 

11
~/~e c~d~~~cor~:~lt~n~~m~ .\s homet1a~enfi, realizadas ante .. 

11\,mno da cla~se em 11-.nra füi Vir- ~~;J~º~· :a::~ªge:i>i~:1· me~: c~~1m::O~: 
i;;.fm Santis. ima "·er:sario da morte de .loão P(>!'sôn, -.e 

As alvoradas que mais sobresaham reH.-.tiTam. como disi.emoi,;. de muita 
eram i ncrsa. cios estudantes, pelas {',prei:.siío cívica 
novidades que sempre apresentava-- No<.; estabelecinwntoi,; de ensino pu.., 
mos como marchas aux jlamblaux, blico de accórdo com a..o.: instrucçõt·~ 
etc:' a tio5 nC'goeiantes e coixeir0S. pe.- do gÕ,·êrno e por determinação do di_ 
lo dinheiro d(' que dispunham c:mo rector do Departamento de Educação. 
classe eb~tric!a; a dos militares. pelo foram feita~ prelecçõe!,j sobre a yida e 
brilho da farda e ar,etrechos bellicos, a obra do Grande Pre .. idente, precedi .. 
e a das mocas porque todos ccncor- i!ns !"lt-mpre do hymno ~m hOtt homena
ri~,m para que· tives..q,m a pnm,J.zia, !{em 
st:ndo esta a ultirn~. noite do DO\'e- No dia 26, pelu manhã, reaHzou .. se a 
nar!o missa na Cathedral Metrovolitana, ce-

No pateo da ?-!atriz alli defrontP, lebrada pelo arcebi:!lpo dom ,1oysés 
c:c Palacio do Gcvêrno' ardiam piras Coêlho 
de tóros de µáu d'arc'.o. remettidos. 1 -------------
em carros de boi, pelo~ senhores de Motivaram essa transformação. os 
e~genho da varzea do Parahyba. reiterados connictos entre estudantes 

Alli estavam as peças de fógo de e caixeiros nas al\'cradas; em um dos 
de artificio · chafariz.:-:.,;, ~ainei.5, ca- quaes me vi envolvido involuntaria-

Apó'! a missa, o monumento i. .Toão 
Pel-lsôa, foi vh:ilado por grande num(:. 
ro de pe.•u;iin.1:1 i,wndo ulli df?pO!<iitadai. 
llôn·,;; por nlYii.1" f11111iliu._ dt> 110:-~a 
lt>rrfl _ Por e.::~a occN~i;·10, (1tlou o dr 
Ous;tan \flrandu QUt: teYe )>alavras 
ju!<lta,., sobi·e 1t cinta 

[gualmenlt-, uma dele~ação de pro. 
Ce:.sores e alumno,; das e~cola-t publi
<"~s d<''"Ín C'ltJJital, alH e'-tiYernm, á 
tarde, depm.itando ílcir('.':,; no monu_ 
mento 

.\S HO~IE:\.H;E:XS no CE:-ITRO CI_ 
\' ll'O "JOÃO PE8SôA" 

Como succed<' no!"! ann111:; anteriorP!I!:, 
o Centro Cidco ... João Pei:.i,;ôu. ·· parti
cipou da!.- cdmnt('mornc:ões do dia 26. 
collahorando com o govêrno na :!lua 
realizaçiiÔ 

Aind:!, em nome daQll('lle Centro, o 
advop;ad~ Horado de Almeida rcnlitou 
um int<'rE.'::l!>nnte discori,;o sohre João 
Pe~~ôa. 

O l:-SSTI1'UTO CO\lllERCI.\L "JO,'\O 
PESSOA" :ns CO)nlE)IORAÇõES 

DF A:"TE.JIOSTE\l 

Solidarizando.Kc com a~ homenagen~ 
do dia 26 pn·stada~ á memoria do 
Grande P~e .. idt>nte. o Jnstituto Com. 
mercia1 "João Pessõa", incorporado. 
compareceu á mi~l-a na Cathedral e á~ 
dezeno,·e horai,; realizou uma sessão 
chic.:a promovidn pela Sociednde Lite
rarin '·Ruv Ilarho~a" 

Falaram· vario~ as!{ocindos, alumnoM 
do Institutrr. sobre a J)c>rR011nlidade do 
indito bra1-;iltdro 

os NACIONALISTAS PERSISTEM NA 
NA FRENTE DE MADRID 

OFFENSIVA 

ABATIDOS 105 AVIÕES l Os naciGnali .. .tas atacaram em ma.s-
s-fü, fPchad:,s, a r•xrmplo dos allemães. 

LONDRES. '27 \ Uuiáo) - A Cakula-~e que 11as ult.imas 48 ho-
emi~.<-ora df' {")JJ; manC'~ informa que r:i<., o.s revolur,ionarios S3crificaram 
de~·cte o inicio da c'ffen•;iva fWV(;tna- cerca de 7 O<Jü homem. Pntre mortos e 
menta! contra Brunct os nacionalistas íf.riacs 
abat.e 1·ain 105 :.:ippar •lho~. governa- 0-3 goren:i~tas dizilm1ram regim~n-
m(:.nLar~s tos inteiros a ~arai\p.das de mf'lralha

tiorcs. 
15 AM'".R!:LHOS Gt)VER~A:i\IE .. 

TVS DESTt:urnos 
SALAMAT\'CA. 27 1 a\ Unü101 - An

nun"h-<;e qur for~m obatidos, em 
on1Dri l<"- com avwf-; n.:1c1onalistas. L1 
1ppa1e1t1'Js gm ~rnamf'nt:.:i , 

/\ nnunA DE ('r!JOUN.'i. 
MAD~rn 27 111. União) - o~ na

r'cnall.o;;tas achrim- ,e pm Quijorna. 
Trav .... ri-se ,.ol"nto c·r;mb::itC's na:s 
nr1s 

Como ""S rc•volucinn2.rio_• .1á captn_ 
'?J~am Viila Nueva d"'l c~r.ada, us <te
.ien.&0res de Qu:jorn2 ficaram com a 

G1BRALTAR 27 IA Uni;·..,J - Mor_ rct.ir?da <·()rtaa.1 . 

~f~~; !~~a~~:~i~1~ ~J~1~~~~ :.'=P~~~l~ OESE~tn .\ltC.\U~M :: ººº ITALJA. 
do quartel de S.:in Roq1w_ a 5ete m1- _ N(}S .-
lba.o;; r.o Noron<'sL., de G:íbrn.ltar. Em 

I 
GIBRALTAR 27 1 A 'Vmao, - De-

~~~~e{e~!~~.~a.1o\Ri~0~~~g~~-explo~-ão fica. :tb:~1cl:~~. ~~~~~~S ~~e ~~~1\n~ 
7 OtJ MORTOb 

!\1ADRID. 27 <A Ur:iãoJ - Os na
cionalidas d! .;encadearam hoje uma 
lrem!>-nda offensiva contra o ~e,·tor rle 
Brunete lançando mão de milha:-e., 
de homens e dezena~ c\P "tank.s" 

o ato.que fo protegido por violer..t: 
fogo de artilha.na. 

ABATH & C IA. 

ESTIVAS EM GROSSO 

Os melhores artigot> 
pelos melhores preços 

grossa as !·Jei:n.s dos nacionaltstas 

RARCELONA T:OMRARPEADA 
l 1;BOA, l,, e 4. Uniãol - Not1cla

se que Bai-celont1 foi bombardeada 111-
tensament" pr.>:,i cruza,dor 11Mciona.
li$ta "Canarias·· 

Em ccm;('quenrl:.1 mor,.eram qu:uru 
pc-y,-.;l'if1''< sendo de qulnze o numero de 
feridos. 

Acredila-se ttlm~m que o "'Ca.na-
11::?.s ·• bcmbardeou dd<A.des e villas do 
nort!: 6.e Barcelona r,omo selam Pa
bmc.s. To.::sa, clel M:1r e Mataro. 

A POSSE 
DO 2.' DELEGADO 

DA CAPITAL 
1ungas e um~ variectade de rodas cem mente pela imprudencin e máu ge- AS HO:\IENAGENS DE CAMPINA 
bdh:. illuminB.ção multicôr, prepa1.·a- nic de meu collega Adelino <Cadete GRANDE Perante O dr. Chefe de Policia 
elos pelo acreditado pyrothechmco l\delinol que traiçoeil·amente quebrou PRAQA ALVARO I\1ACHADO ,v-
Davino e as luminarias feitas de tó- a cab0ça de mn caixeiro do bodeguei Se~undo communicação que recebe.., . ' • prestou compromisso, hontem, ás 14 
ro-, de - bananeiras cu ' bambús, em ro José Magro ela rua das Converti- mos de nosRa f.luccursal, renli:iaram .. se J O A O p F S 8 0 A I horas no cargo de 2.'' delegado do Se-
forma de cruz, com as conchas de das, h::.je Maci'el Pinheiro. tendo sido em Campina e rande , anas s0Icnn1dH.

1 

li gund~ Districto, o dr. Or~stes Lis-
casca.s de l.:,ran.ia amarga. cheias de EU obrigado, por colleguismo, a ecom- des commemorathas da pussagcm do ~, bôa recentemente nomeado por acto 
2
1 

.. ,ze .. ,'.
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t
0
~ dclee amlg~~ndoa_ n

0
a., onde ardia um panhal-o até a sua residencia na rua 7, annl\ersario da morlc d(' João Pes- sr. 'Governador do Estado 

V da Areia", por dentro da mattn exis- !'.ón J p 1 -A frente da egr<>ja era. revestida de t.ente atrás do Convento de s. Be11- F'ot or)'.:'anizado. para uquelle fim, P~:;ii:
1

1
~ 0u t.•;c

1
::re:.~aª h\~;~~~;;\~, qup O acto foi -assistido ainda por a.mi .. 

uma armação scenogl"aphicamente to, decendo pela laden a esburacada um µcogramnrn. cond1,:.:'no, a cargo d.. gos e collegas do empossado. 
pinta~a pelo. pintor Lyra ou pelo do zumby. hoJe S Francisco ,·ar1~.., pe~:,.óa!,j repr"seotatha~ daquel- ..\. CO~TRTBUIÇÃO OA RADIO T\BA_ 1-------------

~:;!~'ª;,1/i~tadedem'a"~~~~~ã!~ ~;j~ tr!~r~:,i;·~: ~c~~~ve;;:ia ~u·!;'1t 1
~: la c,dade .JA~;~1,{\;'h:~~i:i~i'tE\'JE AO ESTEVE NESTA CAPITAL O 

morim, pregaCU1 em grandes esteios, trr.Jes caseiros ao pe.teo da Matriz, A ~(}LIIHR!Eíl,\OE DA A P I O!RECTOR • TECHNICO DA 
f.m.cad~~ na. calç.ada, e cncunada com I c:om:r amendoim e os b.cl~s b2'm fei- A Rndio Tahajára d.1 Parah:vba ,te 
a eph1g1e da Virgem, cercada de bel- tos de Rita de d, Isabel rrmã do vi- Umu cou1missüo d" as,aociados da A. accõrdo com O <1Ue determino~ 0 • go_ H ALLIANÇA DA BAHIA CA• 
los anjinhos_ tudo dese1~hado a ca- g..:.rio Marques. os de RÕsenda da fa- P _ l. compo'lta dm1 nosRos confrades \'ernador Ar~emiro de Figueirêdo 
yncho_ e illum.mado c:.--.m_ pequenos mili3. Rangel. o~: de Actnana e os das DurwÀl de AlhuQUt.'r(Juc. Ad!terlJal Py.., transmittiu no din 26 um sn,·ieo com~ PITAliZA~Ao s. A." 
lr..mpeoe~ de v1dro multicores, pen- pretas dos Camboins, ignarias deli- TP.gibP, Wili;{)n \fadrugn. )iard<ikêo pleto de informações da.-. homena~en& "! 
dentes CAe ganchos de metal. crave.. cwsas e baratissima.,;; nprcciando ao Xacte Alves de 1\lello <" Lylia Guedes prestada8 á memoria de .Tofü~ Pei;s(ia, o almCÇO que lhe foi 0ffere-
dcs na armaçã.o. . mesmo tempo os fogàs ele vis,;.a. rt.'preeientou ::iquelln 1>restigíosa enti_ irradiando iJ.rnalm~nlc um resumo bio 
·º Temµlo. 1Humm0.do i'l velas de Com as passeatas á tarde, vier~m dade nas homenagen1'1 ia memoria de gr~phil'O da personalidade do immort,.;l cido no "Parahyba-Hotel" 

cera e kero~ne, cm candelabros_ e os festejos pr~.fanos tomando tal m- João Pessôa brasileiro e conceito~ emittidol'! por fi .. 
c~mdieiros. tm.h~ uma orna1:1entaçao cremento qu1; levavam as commissóes ::rnrnf. de reliho no sce-nario ,JoJitico ... Tratando de negocios da sua com

panhia. esteve, ante-hontern, nesta ca_ 
pitz.l_ aa sr Jean V. de Moulliac. di
rector-technico da Alliança da Bahia. 

e:special. denomin~d.a armac;ao •. man- da::5 ncites de nO\'en.i a gastar com A HOME~.\C:EM DA SO('JED.\DE DOS inte1lectual do J>8[~ i,;nt,r" a J.!'r'lndeza 
dada fazer pelos Juizes e d.em9.ls me- elles a maior par1.,e dos donativos an. Ft:,cc10.'.\i.HUOS rt:sucos do sacriíicio do immorta1 Prei-idC'nt{' 
:s~uos da testa. para servir ~urante,. gariados, esquecendo o verdadeiro . 
tod~ o nOV<'nario, tendo eu tido oc- cult,o ao qual di!-ipensavam umr. par- O rlt'put:ido Romunldo .Rohm e o dr 
cas1.lo dé a.:;sistir ao ~ontracto de ~a cella insignificante da colheita. ~u~tan _\tiranda, rc ... pectna~cnte, p~e-
tal crnamentaç:io pela 1mportancrn l .s,dente e orador da SC1c1cdadc rim:; 
d.<' setecentor. ml·l· réis entrp os juízes I Nã::i é fóra de proposito referir Funcrion.ari.o,\ 1'.ublico,;, reprrsentar.:'m 
e o armador Manu"'l Moça, 1mportan- ; aqul um facto que me contou O meu equ~~fa a~Moc1a~uo na~ commc-moraçoes 
eia esta que, ma.1.~ tnrde, se ele\'OU a; inesquecível amigo major Mariano do aia 21.>, conJunctnmente com outro~ 
um conto de réis - [ Rodrigues Pinto, ticmem respeitavel. mPmbro ... da cla~se 

m:~amc:~r~~dot~'gi~!!~~ e~~· Bde~;' pot \?dos os titules, e de quem fui :\O CE~TRO E8PTRJT.\ "TRO}t~Z 

Passes. vulgo' Jo.-;é Cocad~ e Manuel I m l:~vamo-nos no sitio dclle nas DE A(tVJNO" 
Moça, sendo este . p~efendo semp1~e Barreiras. recordando cai.as a!'ltigas 
pelo seu talento, artist1co nia confecçao que eu as ouvia com religiosa atten
de. seu trabRlho 9-ue ostent~va g.rande ção pelos ens1namentcs que me tra
bnlho com 1;.s sedas .. tafetas, b1'?os e . ziam, quando elle, refuindo-t,;e, ao 
rend~s . douradas e fmas lanteJolas, l O môr que th1ha os parahybanos á s. 
dr.ndo unponente aspecto ao Ten:iplo. : s Virgem das Neves, me contcu o se-

l:m commemor;:u;:ão ao 7 " annivcrsi,. 
rio da morte do Grande Prei-id"nte 
naJizou.~e ante_hontt"m, :í,- 19 hora.:;. 
uma confe,encia no Centro E.,;:;pirita 
"ThQm1tz de Aquino"' á rua Almeida 
Barrl!tto n 668 • 

:\ confc>rencia íoi de!<lctnoh·ida pelo 

OUTR,\S HO\I E. '.\G ll:'>S Cat}italizacão S.A 
('I s. s. que se fez acompanhar de 

Commemorando o 7." unn!Hr$ario sua l:'S'Posa e do sr. Alvaro Siinõ~s. 
da morte do Grunde Pre:•ddcnt". a E~_ inspector geral no No~e do pais <:1ª
coJa Particular "Dr H.ockwell Smi .. 1 quella conceituada sociedade, ouvido 
th ". _sít!lada no b~frro de Torrelandia. 

1 
pela nossa reporta~em teve oppo1:tu

manttda pela Soc,cdud(' ".,Iensa~eiroc; 1 nidade .de se refen:. com enthuSias
Chris1ão!>'' da J:.:reja Prl'~llyteriana mo, ás Yantagens dos planos de "ca. 
q~sta cidad(', realizou uma ,-,e,..,.._ão e:!- pitalizarão" em geral que vêm sendo 
v1ca em sua homena~em. s;endo alli I muito bem comprehendidos pelo nos
realizada uma prelt>c','.ãO 8obre a vida so novo. 
do inoh-idavel 1>arahrbnno e a sua .1c_ Reportando-se, em par~icu.lar~ á 
<;ão no J!o,·~rno de no!i~ia terra "Allianç.a da Bahia Cap1tahzação". 

noAa s~~~:"~::.tôat('rminou com o hym.. ~e~it;de:;1 \~~W~J~ f'ê~~l~~ti:o b~~~ 

FERIADO ESTADlTAL { la1b~º~oªf~~:~~~t~;n~~~ramos os al-Delle. ~md:1 existe. o seu m~lhgen- ' guinte : He.via, diz.'..3 elle, lt:> seu tem
L aux1hai· conhec1d:, p~r . Jaca d" 1 po um advogado muito conceituado 
Manue~ Moça, qu~ o subst1tum na sua, . nesta cídr~de f' como para O cargo de 
decrep1tud~ . j juiz ela festa só se escolhiam ~sõas 

N~o havia banc~s nEm ca-de1ras n:1 de grande desta~ue social. fo1 este 

~reJ~e p!:ªrli~Jl:~s ~: !L~ar:nse:~~ 1 ~~~~ii1~~s:;~!~Ju~~b1~~º~6~ªpc~!~ 

sr Ro;;.nl"o Peh;.oto, (!Ue :('ve como Sendo o dia 26 forlado (.•!,:tadual, r,;o 
tht-ma: "Quem é Otu~: Onde está fnncdonaram as npartic:ôes puhlil''l"'. 
J)eus: Como l.'hl·jptr ao Reino de I mantendo t;:imbem t comm"rcio a:-- s:..as 
Deu:-i.. portas ccrradus 

.\ entrnda foi fr:rn<!Ut"adn ao publi- 11,:'ualmente. n:io houve n.pedi<"ntl• 
co nesta fo!ha 

garismos do anno anterior. Lança
mos os novos titulas de 30 e 60 con
tos_ cuja acr'?it.ação foi um verdadei
ro successo. E mais alndo.. Realiza
mos o maior negocio de capitallza
cão verificado até esta dAta: .... · . 
6.000:000SOOO com um unice subs-,·um n-:s degráus do altar-mór, co- uma honra muito almejada. 

oertos de tapetes emque.nto as mu- Ao chegar em casa radiank c:::m 'l 
lher~ do povo. ficavam ~ntadas em uotic.ía da escolha. e'ntrou em con. fa-1 A SOI.TOA~fEO.\DE D.\ f'RC~TE 1 .. x. 
esteiras no meio da egreJa bulaçfrn com a €sposa sobre o modo TELLf:CTl·AL \·-\~~H'\ 8A~.\. - EA_ 

Pnre('(:'-me ~tar vendo a figura v~- pelo qual adque!·irfa os ce~ mll réis LOU S?BRE .,\. i>A.1 .-\. '? JOR . .-\.LTST.\ 
nHanda d[;. i.llustre matrona d. ln- cio esportula pCLs os rendrment°" de ~\OJIF.hB.AL l l í< \lalf,J,, • AO MICRO .. 
11éa., esposa do commendodor An:o. um fóro pobre não lhe davam sinão PHO~E DA R.\IHO 1 \SAJARA 

~i~~s ~~ti:~"aj~~~}~~·p:~~~a m~~ ~r~mº t:c~~;~.~ri~, mulher que tinha SoliJaria com a~ homena~cns; a João 

dh,t2.'; da !'UA da Areia e t~ de !ri- Lrazido uma baixela de preta- como ::-;;;,~\li:c~r~~d~· ·
0 

°~~::~~n~e ~j~r:~7f:~ 
neu :r~errcir3 Pinto e ~a modista CY- o~e.sente de nupcias de seu padri1:1ho, ta .\dh"rbal Pyragihl', IÍ'i 19 horas, ao 

~~~~"ri~ d~id}~cs~~~:àrf~m!a ct~a:~à~~ ~~~e-~h~~sc;~ã~al~laca~~:s ~~: a LS!t~ mitrophon" da Radio Tat>iljúra. ~<Jbre 
Jocquim N;.•z.lclzeno Henriques do portula. ~e perfwnulidadC' do Grunde Pre~iden .. 
/1.ma.:al e as fJ.nüll&.s dos doutores E no dia seguinte um negocicnte 
Anton~o da Cruz Cordeiro e Jcsé Lo- de joias o judeu Bernardo Nora~ ad- A Ll(";A ARTlSTlC.\ OPEnARI.\ DE 
pe~ da Silvn. J.lli sent3.das nos refe. queria nor 100$000 a rica baixela do :"\.\TAL ~.·\S HO:\!E'.\AGE::\S 

ri~ i:~1~!:;5 mai3 salientes da fe'.ita ~d~°g~ª~~ e 1?.5t~ig:1~
0 ~~-~~1~~~fu~n~: Ju:qu•;;p;~~~~~a 

O 
rec::~ctudl:·:C'le:~~::::~: 

<ràm vigA.rio Francisco de Paula t~sta da Padroeiro, no nome do juiz ~ uh~NiUeute: 
Mrllo Cavclc:inte. Fernando. o cro- Pas-aram-.!e oito dias quando, pela ... ·arai 2ti _ Ohse•o1uio reprcsl•ntar 
mr..a. o pr-:gador padre The:;doli~o rn1.nhã. é ~rocura~~ em s1ia r~si(J'?'n- 8 Liza ~m todas 8 .., hom('na:n·ns que 
namos C()ll1 su.a comme,nda de menta :--ta o referioo caus1d1c-- l-Xff um ~nhor ;ihi ronm 1,rc~ta<ln~ ,i. memoriR dv 
m1I1t:1r. c1nq 1usti1.cla nos campes pa- :-\e t'ng:enho. muito seu amigo, para Joiio Pe t·~õa e~~<·<:ialm<"nte as pct-:
ragua·.o':" c-01,.0 voluntan.o da . palrin. encarregal-0 da clf-fesa de um::: causR. , • . .oda'"' Pl'lo c;nt ro Rl·rH·1 icent<· PnraJ1."·: 
"' maestr- Ped10 C~~ar. reg~nte da m- Arceita. a <:nusa. por sua 11att1reza huno _ JOAQl'Dl PF,LI"'(' \, or"'"i
< llCstn .• Manuel Ferr:.2.nd ... s e a \1elho v·aVt'l em m('n0.5 d(' dois méses o dt•nte" 
Frederico cl" :11a da P011te. f guH, i- j11 1z darn ~nt"nça favoravel ao ad-
J os; Luiz Amcntfolm, fabricante de \·o:rado xo ('E~TRO OPER.\RIO EE~EFI .. 
b&.lões. typc )_et ·e. c;ue 111Jnt.a E11b1am O senhor de C'ngtr.h - ficou racllo.n- CE:'\TE 
, ... os amad do me: rno fabrico Ro- t,. rom a dttoriíl e pr cnrou i::tber 

acian~ Jt..u<7u:t,, Pi.r ... s F'"rre1,-.,1 f' qur1nto devi1 ao odvogado 
.Jc~"" Sernuo que "1Rbi:l e, SC'i:rreào ri•• Ef't~. porf.m. nada, quiz rf'cebcr r!o 
f:1.ztr 1,atiws para/ir.o.\ <' o ... ,..hl'l.5- 1>e11 amigo: nele QU1" tomou O constj
t?o Joào I\rãozlnhR t11!nte a dl".'Ut:wr<1cão de pre..o;;enteal-o 

o~ t,::'mµos tr nsformAram ns alva-1 h~do. por_ urna milagrosa coincidcn
l'fldas em pa:-)S('alas com e._c;tandartes C:ill. adqu•rir naquella mesma loja a 
1 QUJ ·-lmo~ e rl~._.lumbrantes prc tit"s I baix la Cll1C: não sabln ttr pertenrido 
nm r·har lr traZ<"ndo allC"goria.i) á - Ar nmh;o ma , qu 9. Vlrgem. por seu 

e! . ~. dona do noite. h1trrn1edlo, lhe clP\olvt1 agr:idecid3 

Xt·~sa a~remia(,'ào operaria íoi. tam 
h~in pr<· .. tada ei:prei. . ..,,i,·11 honu-nagl·m 
ú m~moria. dC' Joiio P<"Eu1l1a, no dia ?t:i. 
tpncJo nlli 'lt' rC'alludo uma •wss:i.11 ci\·i 
ca (·om ,, compardmcnto dC' todos ,>; 
ª"'~od;1do,- (• familia111 

'.1-:uqu('!la O<'l'Miüo. fui appo•to o re, 
trato do ,:raude parahJhano, distur 
Joan do O 1.·ont>J.:o Joüo de DciJ;. " o w,r .. 

DI PEDR.\S DE t'óGO 

A senhorita .\fnrin Lui.1:a P('s!ô.Õa ,1,. 
Britto, prc•fessora da Escola Rndimcn .. 
tar ~lista de Tabu. do município dr 
Pedras de Fógo. em commemora<:Ü'.1 .i· 

7.0 anniverf.ario da morte do Grand<· 
Pre .. ident<> João Pe~sôa reuniu todoi. 
os !.<'U;; alumnos, no edifício eacot.'lr. 
fazendo un:a pnle~1ra i,;obr(' a ,·ida d() 
~ranc!e filho d.:1. Parnhyba, hiRtoriando 
ainda a ~uu bran1ra cidco pe:a tFJ!C
n<'rat:ão dos co~tumci,;; J>Oliticos para u 
grandeza da Patria 

Em sc(tuidn foi upposto na et)cola 
n effigie d" Christo Crucificado st•n 
do entondo o~ h}mnos Sucionai e d; 
Parah:rha 

,\ cs-.a .. oJennidnde <'Ompareceu o 
inspector Jocal nr _ Esta.do L""~ª• e "". 
po~a sra. Tr('ne Le"'-4!"1, sr. Franci!-CO Cu_ 
nh:1, e ... crfrüo dP 1>1tz, Luiz Aranhn C' 
~,·nhora"I Diva Arnnha t· muitn ... famL 
liai-; 

ctiptc,r 
Como Rl..,.arismos tenho a dizer. 

lhes que ai nossas· reservas n1athe
maticas passaram de rs. 3.48G:506S470, 
em 1935. a n. 7,187:088$610. em 1936, 
ou .s~ja um augmento de maiS de 
105 '> 

Nossa carteira de cobrança. indice 
le!!itimo e insophismavel da firmeza 
de- no~sas open:rçôes. elevoU-cte para. 
rs. 7 .335: 795icooo contra rs. . . . .. · 
4·9i~~t$O~~· e~~t/;;

5 
,-efcrencias á 

Compai?.hin que superintende, s. s. 
declarou-.°'? imrdensamente sari~eito 
com essa viastem QUe vem levando a 
effE!to. ·p,:,lo norte. a primeira.. aliás, 
qtie realiza 

Sobrt' esta oa pi tn 1. o nosso vi.sttan
te ~ m()Jitrou muito bem impressio
nado. di.7"ndo-se satisfeito pelo dr
s~nvclvini(:.nto t:!os neg~·ios de su~ 
companhia em nos~a teHa, que aqui 
tem como representante o estimaV?l 
ca \'alheiro sr. Eugenlo venoso 

Pela pa~u~cm do ,wtimo nnni,·"r~n- Ante-hontcm fot offorecido ao sr 
rio du morte do presidi.'ttlC' João p '.i_ Jean V. Mo11Uiac e esposa, um nlmo
~ôa. l'N'f'ht•u o H i::,onrnador ~\nft-ml_ ço no ''Parahyba-Hotel". no qu~l _to. 
ro d!! Fi_tiuE-iri·do. l"m d11ta de ant~- maram parle cs srs. Alvaro S1mõeSi 
hontem (.,;,; dt-~pachoR infra: Jnspector geral da Companhia no 

"a\rC'i·n l6 - Em nome do municiriio Norte. Oanài'lo Marinho Falcãl>, A 
:,prcs('Htc; ,·oc-.~a cuia <'Ondolencia~ Castell:1.r Pinh"Í!'O inspector daQ11eI1a 
;1n11inrs;ario mort<· i.:-r,,nd" hrn-.H<'iro rn~iedade para os· Esto.{ios da Pa.1'

11
• 

..fr João P1·11.,..;,n _ Sauda<'úe~ - LF,Q_ hvba e do Rio Gmnde do Norte. pre. 
'.'\ll)AS S.\~TJAGO, pre:íf'ito" f:êntemf'nte a sen·iço nesta cap:tal e 

hom<"nagrn~ prf'Btl':dn hole memori.t ",t Unlão" con;ida.1~. parli~i'pOU 
"Culté. :?6 - Solldnrio ,o"l!,;l"nria 

I 
sr F:uge,.,iio Velloso 

~;~;/jç:jn('l!f«.' _:0ãJEifi~~1t~s ,.~~!\~i·tt;s . ?~i. nlmoço, por um dos secs rrd:1C• 
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O ACONTECIMENTO ELEGANTE DO MtS DE AGOSTO: -- A INAU
GURAÇAO DO 11PLAZA"---O CINEMA DOS GRANDES FILMS. 

FAcros ottE sE ~.~~nT~M.Noticias ~o hterior 
21i DE Jt'L{O DE 19:10 - \ inter .. . o<:.. cksacerto" da :.ictministra<:âo publi~ 

rupl·âu do <.;Onho lih1.•rtnrio em QU(· I cn, ll'ia <' cornJo~amentc, ~, 1rnrqu1· a LETHQNIA de 2 g1·aos abaiKo de zero. A neve c~-

VI D A 
RADIOPHONICA 

P. R. I. - 4 

RADIO TARAJARA DA l',\IL\In BA 

Programma para hoje 
•·m. he,·l'cidamt'nte htt\'i.a mcrgu.l hudo .º 1 ª'. gumentação ~e re\·est. isse de umn ln- hiu em tnmanhà abundancia QUP o trafego (los vehicul06 ficou interrom-
JHJn> parahybano, ouvindo o ~om d<"- i;!1c-u frrrea, viera .. lhl' cm rt!prc»:1liu " RIGA 27 r A. B.) -O jornal "Latvi- p~<lo durante, quaitro horas e meia. l l.00 Proj!:ramma \.pei ivn offe_ 
mnJ:"o.eico dl' uma co.ntillena hC'rn mc!l:_ <.'m J>3"itcllamento e o incendin jas K:.:i~.:>ivis" considerado como or. No Parque São Martins. nas gran. n•ci<lo p('Jo ràne São Pedrn 

cudn, num dos momentos de mPior Jla 110 a~ioloJ{io christiio uma p:ti.rina ~!âic~ff~~f:º 0 d:u P:r~~~~:>sed~~I;[:{e! ~~s p;'~~ç~!s~~~;ic: :r~~~~~~;·r~n:1:_ u,!;.opol'ln 1~~:K;~;n~:ci';.~riado offerl·-

t>x:1ltnçâo de sua historí.11, !c,õu~o :i 11·m que 1,u.· pintam as virtuda; do •·e:, aviação militar e civil da Italia, exal. petaculo iarissimo dt> uma grandr 1H,00 - Programma para o St'U jan_ 
t:x~i~!-.•l_o c~nfirr,ul~nr:L dC' lt'i~ co.mC'~i- mcnlo Uncolino", t', prova,·f-lme;itl·, tando a força, ~ perfeita organis~ção nevada era enorme. O Observatorio tar 

nhàs d~ psycholotaa teria siclu ntii, onde fornm beber <·n ~ :v~~i~~1:~;~t;rae g~~;lg~ 1::e;~.~~~: ~:~r~o~~~o ne1:a~~e~: ;~feadefoi d·!; 1~::!iJ - .~~~:ª d:o l 1;r i~.1 
. Tudo. Que <~ccorr<·u uc~t~ enµ1tal P 1 ,...,namcutos o~ nutor~s do att('ntado ri.5tica dos militares.pilotos do Imp.-""'. maio; que jâ. Se registou nestes uL 10.ifi - ;\,lu~ica~ variadtt ('om f:dith 

d"·nSa!:> localul.tclt.•t-. do lnlenor-. n:t I confr.1 a propriednde (' JHw.,.dadc d,~ rio i~afümo O me.smo jornal con- times 20 annos, )-hithia 
rioitc de 26 dt• .;uHH> e ~czuint~s, olha_ pl'n!-.al" e dizer do jorn:,fü;ta clue lçmbrando que a Italia foi a pri- 20,00 \1u,;icas \'arrnrta cr,m Qr_ 
do h.oje. da di,tanl'ia de .sete lon).!"o:-. 1 Pl·rpt'tuado 

O 
crime nâ.o fultaram . mei~·a poten:::i~ 1:!}edite~·anea que or- h111lo \ a~concello~ 

~nnos, mo~ira á )ui'.. crú:i de '.tm:> re~- i oradorc~, entre a ma~sa dos influen- 1 :;1~~~e;en~~:i~o d~~\~!~a c~mi-ea~1'~ FRANÇA M~?t/1~ f'nrd~:~e:ramma ··Jf'arler" 
lid~cl,· ~em !>rccouccitos ª ele,'.•ch c!osc ci<1doi,; pela di:,lcctica do "Commercio'' l 2ar cpc·rac:ões, sem a necessaria col- 20,:rn l':duc-i('iw 
de im:>ressioni!-.mO~ que, como pesada llatll <·onjUJ!ilr a população da ddnd" e I laboração directn. das forcjas ti"rres. PARIS. 27 (A. B.1 - A maioria 1 . 211.4.~ ~lui;1c l~ populorf' com "N'e 
borra, entra na alchimüi da!- ac<,>Ões ll',·al.a <m p•ot~sto !-iem arma,i á ,,.e_ 1 ires ou navaes. dos grandes matutmos e vespertinos . lit! de A)nwicla 

pari(,iem- ·s con~inuam p,'.1blicando. , 21.00 - .Jornal orrieial 
do~ .. pobres sens hum:l.nos. Dinnt"'• dE' !-t·n,a da mais nlta autoridade do F.s- RUSS'A desde algum!as semanas. importan. ~l,l} - Progi·a~nma "'f'.'lectr, 
um idolo ab1.1hdo no momento me!->mo l tndo lnftd1zmente os' p1o•er.:tanlPS não Y tes report:i.gens sobre Os ultimos a- _l,J;i - \fu·.ica. populure!':. 
d d í 'a 'a 1tectme t na U R S S Pel Paulo L,ipl· 
\~a s::.l::º~:1:::.~n'l~:.ºca;:1~t>~"'\~s ~:o: lo;:rarnm i::e ttl)prox1mt1r. nem me~mo MOSCOU, 27 íA B) - Trinta ~~~metra ~e~s a im"Pren~a Paristens!' 1 22.1)? ,Jor!1_al falarlo ,"ª p R J_4.. 

formul1.1~ ª s~:1 qut!ixa AnteH de 1 he e cinco func,10narios da G P. U. fo- derron5tra um ce1to interesse pelas 22.l;i Re~ional c~a J R I_4 
mens oue em torno ~e ardtavam como ~!lr n,1 eaiaclil \Íu !l n:ultidão ouf' Ih", ram condecorados com a mais alta curiosu.s informacôes relativas á lim. · .22.30 . lnfoimnçol•s eommerc ae~ 
._e íos~cm hcninhas batidas pelo n:n_ I i•mba.rga,·am ot-- passo!-. 0 ~ me ... r., 09 ilu i <hstincçã. o da União Sovietica l:)Or I peza pclic.ial da G .. P. U., que actuaL Uoa nnitc 
to sul de~vertado~ da atonia, que ou... ton•i,; do emirnstellamento • j te:·em, .de ~orma exemplar. cumprido mente está. sendo levada a et.feito 

1 
----·-----

tro._ref~exo pod.cría ~er esperado? ! A cidade \'h·eu hornc. de nni:ustia ~es n;~:~m 1~it7aªJ~:s C~~~f~!nh!~ 1 pei':fa:!~'~~~~este~~;~~t;~ic~: ~!~~f,:as i A CASA GLO~~A como semp~e es-
Nao Julgmnos causa nc,m cons~qucn_ Em lodos o~ seu:. r<"cantos hnvi1l an- ! todos elles nomes caucasicos, SUP-

1 

âs r:rLões em massa, execuçõ.:"s sum. pera receber a v,s!ta de V· Excia em 
cios Oihamos o acto em si Sao Mi~ sil·dade ~ muitP. itH·ertc~a martellnudo l põe.se que se trate de mais de uma manas e conflictos entre O povo da I sua nova iastallaçao. - Av. n. Rohan, 
turufü;sirna~ a~ explosões nn chimica g-ratidão nela ··acçã.o depurativa" RUS$ia Sovietic~ e a policia politi~a 20• 

cm cncbrog r~hri'i que a G. P. U. emprehendeu nas Re. estio send~ considerados como noti~ 1--------------
humana, dl!hi. di:-,pensarmo-nos de mi... DPcorriclr>s :?4 onno:,;, nn"f"&ml'nte nu 1:."lblica Sovieti~as do Caucaso c·as senc;aciona· pela i 
nudl·ncins ,ulgart:i; piante desst.• lu~ar m:l noit!' de j\;Uio. a ddnde pa~~ou a~ ' :- .. - . \ r~sien~E: -· ~a· ;ia ediçãr;;-p~:n..~aoj~a~ SECREJARlA DA FAZENDA 
!>Ordo de tinia cm c~tirada-. in.;uh,a~. nt(>~mas nngusli!ti:i._ ~ m<:smal', inQuié- portagem telegraphica intitulada: A Senetoria da Fan•nda n,io tC'm 
commum que tem consumado já bôa ITALIA \ ".lcurnal' publica wna ~u~osa re~ 

Reicmbrava, entre meus livt'os, ª ta~ appHhcnsõe~ GENOVA. 27 rA. B.) Durante "& cous:is l!Stiio mudando", nenhuma interíerenc-ia no concur~o 
pt<qucna noite de Sã.o Bertholomcu dt: a tarde de hontern. nos estaleiros para ~ o N,cripturario cufo c,dital lt•m 
19::IO ~uando otrnn!.sarnm_sc-me na Ironia da!'. datas. navaes da Companhia Ansaldo, na I CHILE b ' 
nn·moria 0 ~ acuutedmentos de julho Em 26 dt.· julho de 18So. numa noiti'." cidade de Sestri.Ponente verifi~ou~ :-.ido pu lic-ado 

,te 190,1. ncst11. cn1,,ital, f'.'ID ron;;tq:1cn- fria e quit·t:-i., morria anonimamt-nte ~~ ~m~er~~~~i~:~.::i!dªde~t'mi~~h: SANTHIAGO, 27 (A. B.) - Na O sr Secretario da Fazenda, no dia 
eia do cmonstcla1nento e incendio do nP~t.u capital, un ciurn de um st-u _s;-ran. J~g.ação maritima entre· a Penin.::;ula região de Anca foi exp2rimentada a de <::abbado, por ler um .. ó n.ih•diente 

~::t:n:erc~<>~~ :i~;>l~;oat ::i~iói~ .. :tJ>::.; 1:e:,~~~o o oin::~::r 1:;:n:1i:::1n~T~ãt:o e:: ~ie~sta?i~~:1J~~~ P~f! ~~m~fri~a ~~ ~iE~~ªdo~.º oª1~~rtaº~~tix~~le;~~ attendcrá unicamente. :10 pagament~ 

t.<1ui, nos dfas da primeira Republica,~ "tcvcr. ~~neca~~~~;~ :ic~~to;n~va~e;~::;~;rt:~ r:;aan::te~~ :~:~t~r'.~~ ~: 3tl~~~~ de folha1i, de operarios e empreitadas 
onde Arthur Achille!<4, mestre do jor-1 . 'n sun l('nta agonia, Ql:-em ."iahe'! mo regular entre Genova.Napoles- tares uma producção dê 20.000 kilos 1------------

irnlii-mo de uinu geração. 11",-nutava os ; talvc:.c o p!td~e ouvisst! e . nnkvii:;se t;;f:t~~a .:r~ic!giJ~nt:l il~t~~a os de algodão. 
e~piritos, do me'-mo mod~ qi:e Joãu , como ~uaYc coro de uma musica <iesor-
P~ssôa O fi:.cera / de nada. o bater de milhões de tecla<; 

O "Commf'rcio" marcou sua pa~sa_ 1 annunc1ando o prOS?:Ttsso humano atra_ 
gem como jornal que cumpriu fielmen .. 1 \·(·s do instrumento que Jn\'entura e 

t(' 0 i.en 1rnpf'l .Arthur AchilJc~ ~fas_ ! onde consuni~rn a maior parte da~ ho

tando ... se dos proces"º'"' cor!tarioi. feria n1i-; d~ ~ua vida 

ROMA, 27 <A. B.l - O testamen
to cto marquez Guglielmo Marconi 
foi aberto na presença de cinco tes.. 

INGLATERRA 

VIDA ESCOLAR 

temunhas. O documento era da,tado LONDRES, 27 <A. B.> - Tombou 
de 17 de abril de 1935 e dispunha so_ 1 um ~vião militar trimotor de bom. 
bre a divisão da fortun::\- ein cinco ba.rde10: pertencente ás forças aére~s 
partes iguaes. a serem distribuídas bntanmc~. Ao chocar-se com o so-

11 Liberdade" publica hoje : :~~~o.l'~1t~~~. d~ ~;::ie:~~am!t!~ • ~º~. e~p~d~~pirei~;;-7:it
0
J~,.~Ídogª;: 

Ui\! PIO DE AVE AGDIRt:NT.\ \ nova'. Electra. a unica do segw-1do 
I 

las ~hammas. morrendo ·arbonisados 

LYCEU PARAJIYBANO 

Pro,·3 po.r-c1:'.ll 

Foi affix2.do hontem na po~taria do 
Ly:eu Parahyb~-.. 10 ("Jtf 11 ch:'!.mando 
hoJe á prova p~rcial t:1ctos os alumnos 
m!'l.tr:culados nas segwntes turu1:1s: 

A's 8 h<,ras 

Historia. 2.• sfrie turma E 
Ingles, 't.i. série turma O 
Chi mica, 4.'1 sé.·1e turma \1". 

A'.., !l liZ hvr:1.s 

Historia. 2.- 1 sé. 1e turma P 
Iugles, 4." serie tur:Tla P 
Chimicn. 4 série turma N 

\'s 13 horas 

Pnrtuguê~. 3.ª rf>riP tur=-11a I 
Historia Natunl 4.~ ~.é-ric turma O 
Mc1.i.hematic::\. 4 . .- série t\\nnn. M 
Physica, 5. sérit' turma S. 

1~d!t~1 s.o~;c a~ hi_men:,_gcn'i- do ~entro matnmonio. o testamento não con- 1 cs c1;11co trlpulan~~-
( 1v1co J..._•;10 .Pe!.soa a memona. do I tém dados sci6,tlltificos, que deverão 1 . A imprensa ~oticia tambem um ac. 

G1·.1nde Pres1dent.cl ~~\a:e~~ontrados em anotações parti- j ~~~~n~us~~~~\~~.º q~~m ca~1ru hiodr~!;. 

mr CARACTER INAMOLGAVEL 1 _ perto de .Me!bume. ten.do m~rrido os 
(Nota a pr,posi~ d~ bca_t0s c,,r. '"·. ªLLEMANºA I dois offhaes que o tnpulavam. 
te3 scbre a ath1.uUe poht.ca do d1· a i1 

Salviano Leite). BERLIM. 27 <A. B.) - O b"1'ão o A L G o D j o 
('._f~a C?o~;?~~ ~~o':i1!os~In~s;;:~~\~ v~m Neurat1_1, ministro ~as ~la- ! fJj, 
mente o brasileiro ~%a ~;~.~

1
::·r d~ T:~·:~mn~:ic~~ a, ..J J 

A l\IULHER E O SERVIÇO ELEJ. senador Sanchez Sorondo, ex.minis- .As r tatisü,·a<-· dr m--.!ia ex. 
'J'ORAL tro do Interior da Republica A.rgen. porta~&t. regi·:~ram novos au. 

tina. no qual o senador Sorondo ex_ gmeni.os nos embarqnC':i de al-
G RAVES OCCORREN"Oi.\S PI pressa a sua gratidão pela "mara- godlo 

CA'fOLF" DO ROCIL'\ vilhosa hospitalidad,e allemã'', ten- De janeiro a maio do corrent<" 
do palavras de sincero elogio para o anno ver::democ:. para o extHior 

SERA' CREADA \. COR'l'E FEDE- chefe do Governo do Terceiro Reich bG.478 tonelada~. n:> valor d(' 
RAL DE RECLA>"\IAÇõES chanceller Adolf Hitler. O senador 288. 397 eontos. ru H 2.H2.~•J 

Sorondo conclue o seu telegramilljS. contr.:i. 4i. lfi.C tond:.i.das. 194. rn~ 
RUIDOSA UfLIGENCIA D.\ PO- com estas textuaes palavras: contos, ou t:! l.51~.IJ'M} ,•::1 l"'gu:il 

LICIA Ei\I ALAGOAS. "No momento de deixar o territo- J~erlodo do auno pa:-isaclo. 

VIOLENCIA~ INTEGRALISTAS 
J)FNUNc;JADAS PELO "0 RADI
CAL". 

NOTAS Pr,LICIAES. 

rio allemão, desejo expressar á V.Ex. Houve, portanto, Df":sse;-; C'in-
a .minha_ sincera ~dmiração pelo ter- co mP~e!. do corrente anno, t'm 
ceu·o Reich, primeira das grandes po- co)úronto ct;m o.~ mesmo~ mt'. 
tencias européas, fazendo votos para q•~ dC' 1!'16, o autmrnto de 
que o vosso grande paiz possa rcali- 19. 328 túllPiadas. 9.l 901 con. 
zar rapidamente a collossal obra de i.os. e .t.t 9.?i · 98?. 
re~o!1s,trucção nacional. Receba sr. N6~!-iO!í. prindpal's fregtwze~ 
m1mstro os meus à:gradecimieutos fônm: 
pessones. e transrnit"h3.-os: respeito.sa-1 A1Iem~nha, 89-571 <'Onto..-.; Grã 
mente ao sr. Chefe do Governo sr Brebnha, i3.1J8 contos; Japão 

VOTAR não é só um dever, é uma 
i!~~[~~~êlfa~~:r:t\e_a t;

1
~-~l tirm:1 p bnpo!-icã.o dP <'lvii::mo con<:cfentp 

l\lathemat1ca, 4" sé<1e tmma N J BIBLJOGRAPHIA Physica. 5. ~erie turma T 

BLUS ~ S BORDADAS 1 "CANANl':A" - de Geraldo do 

Adolf Httler. <a, Sorondo." ' . ::~~!.~~: r;~~~;)a. u;r~'?Z z,;~
1
~!~ 

to1-· PcrtUJ?al. 12.62ü re;nto~· 

ARGENTINA 1 ~tt~~ ~:~~:;Lu~;r.~;::110;ª84, 
A n .. e1Pn:te M3:di11s - Acabnmn,; de 

E VESTIDINHOS PARA CREANÇA I rrci:.ber. gd)t!l~nente offe_~·r:ido l;)C''• EUENOS AIRES. 27 (A. B.) - ln- ~~:!:~; ~~t!:~ r;1l1º\0 ~t!:1 

formações telegraphicas procedentes UoJlanda.. 6.39i rontos; Sutcia, · aL'tOr um ex :llltJlar d C:inan.:..:a ". 
ARTIGO IlUNGARO BORDADO A J ü,·,·o (L:, bastanle e_ inn:::g2.vcl intere.s 
!1AO, ULTIMA NOVIDADE, RECE- se par3 os e tud10.::;os do prcbl?m~ 

d_e Mendoza informam que aquella I.975 oonto .. : Judo.('hma.. 50.~ 
cidade amanheceu hoje, totalmente contos: Finlandia, 41 l ('Onto.: 

BEU O ARMAZEM DO NORTE. 1 r,·onom1co cto paiz. coberta de ne,i.?, e que continuou a Esthonia, 398 ecnta:.: lntlia l'l. 
cahir até ás 4 horas da tarde. o glesa., 390 contos; 1'ch'•eo.Sl...-.. Libertando se do commorli..,mo e 

fc.rm~lismc Çu2, infelizmente, prf'dn- thermometro acusou a temperatura ,·aquh. 55 <Ontc,; Dinanuna. 

" A EQUITATIVA DOS ESTA· 1 ~
1;~:n~: ~;i:~.~cl~~~· ºce~

1
t'o ~"'t~~~ BLUSAS BORDADAS 

1 DOS UºIDOS DO BRASIL" J' torze paginas splana cem .clareza 
li r mmuC!csamenle as 5uas 1<leas, em 

rlpfi!sa do aproYeitamento de vasta 
E VESTIDINHOS PARA CREANÇA. 1 

VL'-itaram-nos, hontem. os srs. Jo-

1

\ r rifto meridi~n...i d,., Esl .1do dt" São 
nas Souto, sup:-rintendente dessa C1a. 0-.1110. que s~gundo SUB;S propria~ 

ARTIGO HUNGARO BORDADO A 1 
MÃO. ULTIMA NOVIDADE, RECE-

BEU O ARMAZEM DO NORTE. 
de S(g11ro-; de Vida no Nordéste: dr. :~~svr:i:~ta~::~~s ;~~~e~t~n~~;110;~1~ 
José Lucena, medico ex~mlnador d:1 11::i.cion'll ··. a:vl~s a.!-i .~uas excell':'nL:.:; ~~as~ i~~;~rr:~;çã~q~l~zotor~:· d~UR"~;: 
mesma Cia. em Recife e Edgar Ri· f'Gndicóes n'.l~urn.es, C' pe~1~l~entf• n" !'lanéa romo e ccíldcuro do que as 
b- iro, ins~ctor organizador re.spec. I que di.z resp. Ho . á' p:::ssibil.ictad~s de tnras · dadivosas ctaquella ex'- 'n~a re
ti\'O, que aqui Vier:un ~ a intese~s ;:~r~~~·a d~ ~~;~~.a~s ~n~al~~;!.~i;-'ItS ~ii\,, p;.ntl1,t~ nos forntCC'l'àO 

cl sa antiga organizaçao nacional. nnlys1 o nutor. com enthu iar.mo ii r~~·e~~;ª~!1 ~e/·ctz;~;~i~:::e!:~~e 
11
;:: 

Hontem mesmo s.s. ss. reto"lla- f rtildade do 'Ólo, .a benign~d~clc 'do tudndo P lcs org-aas compll)·1t'<; 
ra:n a Recife. Rpresentando-nos a.s í'luna. tn~o r:. a~pecto da ~ gulo. num <'nino um amplo programa ele gov,·r-

8UU d"spe1ida:,. ~;1º~r~º c~º~~~a:e11iz P~;[!fJ~ceºnr~~~;,~ie- no. -

\ na s0Juçf10 elas. complexas _<JU!.!Stões 1 "\ GR\VATA": _ Circul1r:à rl11-
V. EXCJA. deseJ'a, ter tranquill- que vi ..,,~1 d nerto p. 1103Sa mdepen- il rantP os ff'·t.f>jo<:; dedicado:; á. Vir_ 

. ., ~ _ r, n<'ll'l t, ononlca. Co1,clu! > ~r. Rf'- gern ,)c,.s NevPs. LrRzt•nd0 a'Jurdantr 
dade em suas compras., Entao ~.e l ·nrtf' ~artln . aJ~ó dl correr loHg:.1_ mat ~ria ~ rJiC'ht'rif' 0 jcrnalzinha 
J>rf"frrencia á C'AS.\ GLORIA. A\: • J m nte obre C~ n néa, d ffi(ln11Jtrando lrnmorü,tico .\ Grav3ta. ,ob a dil"f'C_ 
nida B. Uoli:m, 206. com exhuberancta d .. argumentos a!- ção do bachar Iando Leon"l Coêlho. 

5!) conto.,;; e Noru('_~a. ·15 t'On

lo• 
Fizertun . .._.. e, r,.1iore!S em. 

ba.rqile:-. pelo~ ~-~guinte~ par. 
tos; 

Santo .... 112.080 contos: ('ab·-·
dt>lio. 51.4R2 conto~; Re~ife 
48.6i3 contes: Fc~rt!\leza, 25.048 
conte";: Sa.tal, :?1.482 contos; 
Marei'.>. ':" U!l couto,: S. l.uiz. 
6. 61" contos; l" o:~t ro, menor~'!->. 

A t.cr..c•lada r1;- a.l~odá > rf"~dtu 

!!~tr!ºr:°s2;;:
3!:i· ;;i l/s 36

~\~ 
1936. 

A l"Oll<'cth·idade parahybana r<'t<"· 
beu <'Cm grandt- entnusia:nuo a ini· 
dativa do Nucteo da Sociedad(' do~ 
Amigos Ue Alberto Torres sobre a 
rcaliza~ão da 2.' FF.llt\ J)E AMO~. 
'fRAS D\ P.\R \HYUA r, o Go,·t>rno 
do l!:sfadu deu todo o apoio para quc 
o <'t'l'ta.mt>n se re,·ist.1 do maier bri
lhllulismu. 

TAXA DE EXTINCÇAO DE 
INCENDIO 

Nota da Recebedoria de 
Rendas da Capital 

.\ tfE'cebcdoria de R<·ndni,. nYi~a :-tOf:I 

intere~~ndo:-. que, nos termos da auto
rizai:-ão do exmo <;r GO\·ernador do 
Estado, receberá sem m.ulta, até 31 de 
\g-o~to pro~imo, a primeira prel,lta~ào 
da Taxa de Extincção de Inccndio, 
t·ujo pag-amento i:1eria em .1unho ulti
mo ~no i<'ndo sido pos~h'el terminai: 
o lancamento da contribui<:ão em n
oreco no prazo e:-;tab('Jecido, o GoYêr
no do Estado, attenden·do a que nr
nhuma culpa t'oube ao!-. contri'rninte~, 
rl'solveu dilatar até a,:oqto o pr:izo 
para pagamento. 

1.000 BOLSAS ! ! - E' simp1esmen. 
te a quantidade que a CASA AZUL 
re<'ebeu rle todos os (:ypos p.ua todos 
os ,&'ostos. 

"SOCIEDADE DE MEDICINA 
E CIRURGIA DA PARA· 

HYBA" 
Reune.se hoje, ás 19 horas e meia. 

na sua Eéde à nta das T1inchei.ras, a 
·• Sociedade de Medicina e Cirurgia 
da Parn hyba" 

Para essa reunião o respecttvo 
pres.iclrnte encar·~ce o compareci
mento de todos os associados. 

o SERVIÇO DE DEFESA 
SANITARIA ANIMAL 

Transferiu sua séde para o 
Palacio das Secretarias 

A Iocpectoria de Defesa Santtarla 
Animal, neste Est-ado. que vinhn 

f funccionando, ha algum tempo. no 
' ediLcio da Guarda !vlorrn. da Alfande

ga. acaba de transferir sua séde pa_ 
ra uma das dependen"ias do andar 
terr•i•O <lado da p1-aça Pedro Amen 
col do Palacio da.s Secretarias, 'êed!da 
pelo govêrno do F..stado, por in1.f'J" 
me-dio do sr. Secre-tario da. Agi;cul
tura, dr. Severino Cordeiro 

Communlcando-nos EU3.,. mstallaç!io 
naquelle local, a referida repnrtiçfi.<1 
pede-nos tQl'nrmos pubhco ao.e:; inte
ressados que o .$<'\l expediente contt 
núa ~os snbbados. em qut' p..1 a a 
ser de 8.3-0 ás 12 horas. 



JOÃO PESSOA - Qual'la.fcira, 28 de julho de 1937 

P A R T E o F F 1 e 1 A L 
.\.DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE FIGUEIR~DO 

Govêr110 do Estado ~~rfªat~e 13B~~a~~~!~ted~ês:it~qu~~ 1 ~~eI~!tª~a1~ª tr~ta~~~~~ ;:q~:~~~~ ~~~eo~or~a sa~eg~nt~fei~osé ;~1\~ q~: 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO ( o pagamento dos vencimentos a que Submetta_se á inspecção de saúde. Carvalho para exercC>t o cargo de 

DM 20: tem direito. pela Mesa de Rendas De Antonio Murillo Lemos, fiscal subd:legado aa 1.ª subdelegacia. do 
Decreto· dessa cidade - Defer ido, median te do Governo, junto á Loteria do Es- districto d,e Campina Grande. 
O Governador do Estado da Pera_ os respectivos attestados. tado requerendo 30 dias de lícença. O Governador do Estado da Para-

hvba res:oh·e designar os srs. profes- De José Francisco Tenorio, solda_ sem vencimentos. para tratar de in- hyba rectifica º• acto que nomeou rl 
::-Õr José Baplista cte Mello. dr. Gra- do n.0 310. da Policia Militar do Es- teres.ses particulare:s - Deferido. Maria das Neves Rocha, para rcgcP. 
ciano Gonçalves de. Medeiros, Seve- tado, requerendo reforma de accõr- Decretos: inte1 inamcnt(' a cadeira rudim ntar 
rino caridido Marmho e Ern"sto do com a lei em vigor - A' vista do Designando os drs. Seixas Main1 mista da Fazênda Cava.Uete, do mu_ 
Silveira para. sob a presidencia do laudo de inspecção de saúde a que J ayme Lima e Alfredo Monteiro, nicipio de Piancó, visto a nomeada. 
primeiro, comporem a commissão foi submettído o peticionario e das m7dlcos da Direct.oria de Saúde Pu_ chamar se Maria das Neves Lacer
encarregada de proceder a uma v~- informações do Thesouro, concedo a bhca. a fim de inspecc10narem, pa_ da, ser'Vindo-lhe de titulo a pre:ente 
rificação geral em contas e respect1- reforma nos termos do art. 63, § 1.0 ra eff·ito de licença. o sr. Eulirio de pcrtaria. 
;g:d~)r~~:-:o: ~~ci';t~~}~urodo d~r~: ~ i~i3J_ob n-º 127. de 28 de dezembro ~;~~~ Neves, guarda fiscal da ~- hy~a G~~t~~~dord~o ::;:~?e/ª C~1~I~á 
dente da mesma com missão. Nomeando interinamente o ,;,r_ Lins. da cadeira rudirp.cntfl:r. ':rlista 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO Franci~co Vergara para exercer o de Pectra Lavrada, do mumc1p10 de 
EXPEDIENTE DO GOVIB.NO DO DIA 24: lagar de fiscal do Governo junto f'l Picuhy, para uma das cadeiras do 

Mlnervina Thrrc,....a d~ Ohvcir:1, 
solicitando dispensa do imposto d" 
decima urbana do predio n.0 105, a 
rua Benjamin Con."itant. - Dirlja_~c 
á. Cc.mara Municipal. 

Amelia Augw.t.a de Salels. reque
r·' ndo oi..spensa do imposto d~ clecima 
urbana d0 predio n.0 51. á rua Fruc_ 
tuo::;o Barbcsa - Inclcfcridc, cm vis
La da informação 

Convlda_s~ o sr. Ne:,tor dr As
..:umpção a compar~cer ó. D. O. L. P., 
para esclareclm<'ntos. ~ 

COn!MANDO llA <'OLICIA Mll,1-
TAR DO E~T\DO DA PMtAIIYB.\ 
no NOR'ft: 

(Amdlíar do Exncito cJe V' linha) 
DIA 2J: Loteria do Estado da Parahyba, du_ Gruno Escolar de Al::ig·õa do Mon· 

Decretos: rante o afastamento do effectivo teirÔ devendo apres·ntar seu titulo Qnartel em João P~~ .ôa 27 de ju_ 
O Governador do Estado da Para - do cargo. á S~cretaria do Int.erior e Saguran_ lho dt- 1937. 

hyba exonera, a pedido, Ignacio de O Governadcr do Estado da Para - ça Publica, a fim de Sfr devidamen«' 
De Nair Paiva. professora da_ ca- Fanas Oliveira, das funcções de con_ hyba remove o sargento João Faus- apo~tillado. s rviço para o dia 28 tquarta-

deira rudünent::i..r mista de Ab1ahy, tador e partidor do Juizo do termo tino da Costa do cargo de subdele_ O Governador do Estado da Para_ feira)· 
de:;ta capital, requ~rendo dois (21 da comarca de São João do Cariry, gado de policia da circumscr1pcão <'IP hyba nomeia a normalista diploma-
rnêses de lic nça, cte accórdo com o O Governador do Estado da Para- Queimadas. do districto de Campi. da Maria de Lourdes Madruga, pnra Official de di...'l, 1 ° tenente ,José Cas-
;:tl'L 41) da lei sob n.0 127 de 28 de hYba nomeia Augusto Urbano PereL na Grande. para identicas funcçõei:; r ger. interinam~nte, a cadeira noc_ t.or do Rêi:;O. 
d"'l.Cmbro de 1936 - Concedo trinta rà para exercer as funcções de con _ na circumscripção de Fagundes. dL t.urna do sexo femmino de Santa i:tonda á gua1m\ão, s:ugenlo_aJll_ 
di::is na forma da lei. tadcr e partidor do juizo do termo m{Smo districto. Rita durante o afastamento ela ser dant.c Manoel João da Silva 

oê Fellcidadc das Neves Costa da comarca de São João do Carirv. O Governador do Estado da Para- ventilaria effechva, servindo-lhe de ActJuncto ao cff1c1al de <Ih, 3 ° 
professora da cad ira rudim7~t~r s-~rvindo lhe de titU'lo a presente hyba nomeia o sargento Argemiro titule a pres-ente portaria. · &argento José &:verino da Silva. 
mista d~ Livram, nto, do mumc1p1c portaria.- Gomes Ferreira para exercer o car- o Governador do Estado da Para- \ Dia á. estacã'o ele radio. 3.0 &argcn-
dc Taperoé., 1equerendo tres (3) o Governador do Estado da Para- g·o de subdelegado ela circumscripçã,... hyba ncmeia o sargento João Cario_ to Sev rino Dias de Sou~a. 
mêses de licença, na forma . da lei t1yba. nomeia o ten-tnte Pedro Gon_ de Belém, do distncto de Anth nor lano Ramalho para exercer o car.en Gu.arda do quartel. 3.0 sargento 
para tratamento de sua ::.al.!de. - ;zaga de Lima para exercer o cargo Navarro. de subdelegado de policia da r 1•· Themi~t.ocles Fernandes de Limzi 
~~nf~?º ir.m.ta t30J dias. na forma ~: :il~~:rº de policia do distncu, hy~a Go~~~e~~oro d~a1~!~!º d~aff~-I~0 ~~crii:~ab~:a_Araçagy, (~O di.strir~ fa~~a Jue~e~I~etaria. cabo Jo é Boni-

Dc Dalva Augu!-1.a Cordeiro, en_ - Nobrega para exercer o cargo d.:" O Gov,. rnador do Estado da Para- Dia ao tel~phonr. sold~.clo_ tcl· _ 
1rrmei.Ia v1::;1taclora àa Saúde Pu- EXPEDIENTE no SECRETARIO DO subdelegado de policia da cucums_ , hyba resolve remo-.er a pedido, 0 phonista José Valerio de Sousa 
blica, requerendo tres <31 mêses de j DlA 27: cripção de Areial. do distncto de I bel Lauro de Miranda Lemos. pro_ 
Jic !1Ça, em prorogaçãc da que sr- Peticóe.'-' Esperança. nrntor publico da ccmarca de Picuhy 
acha go:jando. pa_ra continuar o seu De Eulirio de Araujo Neves, guar_ O Governador do Estado da Para- pan1 identico cargo na ele Banane1_ 
trntamento de saude - Concedo no- ------ - ------------------- l'as. devendo apr·sentar ~eu titul0 :i . II - lt(·~ula_?Ueul? de contiu<::n-
venla 190, dias á, vista do laudo TI-IESOURQ DQ ESTADO Secretaria do lnteri~r e Seguran,;.1 1 cias: - <Coutl!Jb.1ç~o): 
rneciico e na fóima da lei. Pub11ca para .!ier dev1da1nenie apos.. . 

lh~e n!%:~~~ eii~~~:i·: g; lt:;.ar~~= DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NOS êilidi'iovernador de E,taclo ela Para- Cerimonial Pª;;'anc:.~'.-~r O lly:nno ~ 
l~ai~~a p~;0 ~;f;ir~e r~~~~~en~a;~o~r~;~ DIA 27 DE JULHO DE 1937 ~:1~ª o~e;~1;i A;~-~fi~ra~~ ªNciv~~~~º· dZ 268 - o~ dois agrupamentos ~m 
do município de Ingã., solicitando RECEITA : cargo de promotor publico da comar_ arm'l., qu_ ladeiam a guarda 

1
. d'..' 

noventa <90l dias de licença, com ca de Itabayanna. honra, faz~nào piôo sobre as ll~is 
os vencimento'S integraes, para o Saldo anterior · · · · · · · · · · · · · · 59'0C3&000 o Governador do Estado da Para- do lado de<:.1a mudam _de dirccça') 
seu tratamento de saúde - Sub_ Pe;~~ ~:s3ia24 R~~~~ . ~a~~ª-. e.~~~ 4851j800 hyba remove. a pedido. o bf'l. Darcv ~erc~_ d.e um oitavo d~ Cll"Cttlo para o 

r;~~~~/~oá p~~i~~~çáo de sau'de, r>.~ G. Roth & Cia. - Taxa de seu con-
4

G$OOO ~~i:rod(' ~~~:~~:uateub~~l?a ~~en\1: j in~e:·
1
~\ ~i;rupamenlos tiYcram gran-

De Francisco Sct-?ro Rosas, sold .- tracto · · · · · · · · · · · · · · · · · · · co c-argo na cJ.e Itabayanna, devendu d1:_ effe.ct1vo. com un1a fr"nt.c q~"' 
c!o n.º 820 da Policia M1htar do füi- Luis Spinelli - Por conta da filTe_ apresentar seu titulo á Secretaria d0 nao caiba no espaço. entre a . fr~!tt-~ 
tacto. solicitando retorma de accór- Jo1~da~!~tr~º P1~~

0 

2~ Adeantamento 8:0:~2,ig Inlerior e Segurança Publica par.1 prolongads da g~rda de h~m 1.a C! 
0 

~~
1
J~º~: !~~;e~ç{~go;:3 -;,a1~e"i~ta q~~ José Moura Filho - Venda de se- s-b ~~~~~~:~Ji JJ)~~Ít~!~~º-da Para ~~ti;elde d~n%t!

1
:~_rap~~c!~~;;~f ic!;n1~ 

foi submettido o peticionario e d~.s Jo~1tn:1
0
i;a ª~~!º _ Venda de &? '15$,000 hyba, á vista do concnrso r~ali~ ... 'ldÕ ci_~r recuar. a guarda de ho~u~ ou Cll-

r:~:~~:~;,t\0/{eif~i;~:~~ ~fJ!: Jo:enl~o::a ª~?:~º - Venda de ,u· 484 <ooo ;t:c{:qi~~~::;~JI~~f :.0rr~:~~J~ ~~1))~ir~r~1:0::c 
11

::~:::c;lc :,::::a,d:, :: 
bro de 1936 sE-n;at-o de chumbo . . . 1 :650$000 comarca de Misencordia. devendo fre\1te. por uma dupla con.·_;ervacão 

De Antonio Florencio Alves. solda- José Vicente Montenegro Paga- solicit.a.1 $eu titulo da Secretaria do á e:,;qutrà:.!. f=ll":1 qu :· os offtcrnc~ ot.:_ 
do n.º 556, da Policia Militar do Es- m~ntc àe fóros · · · · '· 7GfM20 Interior e Seguranç.a Publica. çam com a tac:- ,·oltada pDr:1 a tro-

~~d~01~o~c;:r~~ :1~~:~· A ~"vi:t~õJ; :11~:;' v~:e:t~d:.o:e;:;:~~d;,: I::~~~ 8W10 hy~a <=;~~;~~:'.d~r p~\h:t~dtefª.J~;,~_ "\ 0 
t1

1~r:0~101,'~n:ll: ;~~1/ªá'J~an-
laudo de im,pecç~o d? ~aúde a quº , . . dyr Guedes Miranda de Azevedo. 1 i;<1d~ na posi(·flo dC! •• :>i1l1do", to_dos 
foi <.;ubmettido o peticio11arl~. da.;; data · :t?:S!'JlS,(tOO JO.?.i05'160 promcior publico da comarca ci? os dr.mais !niht,a;-es pres~nlt' <"Oll..."i'T_ 

1nformaçôes cio Thesouro, concedo a Princêsa para ident.ico c:ngo na de vam-,._- m·st.1. ultima ))O':-_lÇ.lo 
reforma nos V.rmos do art. 63, ~ 1. 97 ·813$460 

1 Picuhy, 'devendo apresentar seu Li- J O me.btre d<· mw;1cn fu·,1 ra cnc,i;·_ 
da lei sob n.º 12'i, de 28 de. dezembc,- RECEITA tu!o á s· cretaria do Interior e _se_ regndo. de 1'"{;{'1 o hymuo cantado 
de 1936. gur:1nça Publica para ser dcv1.da-

1 
por 1.oc1a a Lropn. 

De Manoel Vicente do Valle, sol- Banco do Estado Deposito nesla mente apostillado. '· -
dado n.º 819, da Policia 1v1u1Gar cto data . . . . . . . . . . . 24 :5·/3'i,1.00 J Dc-'-flle cm t·ontiue1wb a 8:-tnJcil:, 
Estado. requierendo a sua reforma, 1.420 - D. Viação e O. Publicas - Secretaria do Interior e 269 - A trop,1 : e rf_{,IJ"a para. um 
de accôrdo com a lei fm vigor - A' Folha de pagamt>nto . . . . _. . . 240~000 lccal ond~ p"~ª ficar concl~ntrada ,~ 
VI.Sta do laudo de inspecção de saú- 1.447 - José Alves de Oliveira - Segurança Publica 1 ~;nJogupa~e=r~ ~~,Jrtns de com-
cie a que foi submettido o requerer, _ Despesas realizadas . . . . . . . . . . 2GOSOOO 
te e das informaçõe.." do Thesouro. 1 446 _ D. de Fomento _ Folha de EXPEDIENTE DO SECRETA. RIO 1 ~o k·-<;:.al cm Q1:Je se proc·cdt1Tm .. á 

~~~~ci~~ ~ \.t·J~rfef so~º~.º tle;~~1e ~~ . pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;395~500 DO DIA 13. ~~:1~!~~~~\ c~1~1tr~1o;~itr6 ~~1 c~l~i~~~~ 
de dezembro de 1936. 1.448 - D. de Fomento - Folha de 58'800 Petição: Íicarão: 

De Maria de Lourdes Leal da Sil_ l .~ffª~e~~~- ·d-:>· P. · ~ P"ubiicid"a.d~ ~ ai - a B~1ndc1ra. do Corpo e :iu,i 
va professora effectiva da escola Folha de pagamento . . . . 5 :0'10~ono D(' Mano:·1 Theoctw;io de 011\.-cir.J, i re. rcct~Y.! guanl~: 

f:~t~''.~r~~~nn~r~}:~~l:Ki~ tEJes~I:{~;:~fitd~e~azenda 3
'
5
:::::: '.~f'."~cn~~úr~~~~~ã~ "r~c~~~~1ª Ci_ '. ~·:·,~?1;:~ g.~t~"f11~cs:~:\;~~:~::,r~ 

~~:~•d:~i~ld~o d;J~i~~: ~!:lir~~! : ~iea~t~fiit~~a::;.o :~::: ~a:::;~~ . 150,000 E~1SE~li'1i: DO SECRETARIO :::;\~~ i~~.i~r~:t~!a°rn}~;:,T~~:;1:~;~ 
)~;,d~u".,1'ct;u~iv~x~~s!~ cJ:::· ~~;~~~ 1. ~~~,e~o Albe~to . G~~.,; ~· De~i,e;~ 300$000 Portarias :~;>'F:t:~fü:r n~' P!'c,~~tº~\~~n:'.:;: 
iação - Dei· ndo á vista das infor- realizada . . . . . . . . . . . . . . . . . 50$401) ra~ç:ec;~t~;~~ d~x.q;~;~ri~ ;ar~!~1~G dar!ta do corpo mnnd·u-ú dr~IIK.:~'T r. 
m~~~.ntonio da Sílva Mello regue_ 1.~~7 _- _Lui~ ~o~t~i~·o. -~ -p ~~a~en- GOSOOO Argcm11·0 Gomes Ferreira, do cargo Bandeira p::i.ra outro ponto, no quol 

rendo o pagamento de seis cJntrs 1.382 - Manoel do o - Cont.a 1.550$000 1 f1~ict: 6~p~~~:~ic~~dT~~egado, do dis_ po;;g _::ªt~~;º 3 ordem para o d~~-:i~ ~~~sgu~f~º:s~~!) pr~g~;:~iâ~ .~~~ t!~~ = s;~r~~~~ 1bº~~~u~ -e~~~~ª ri~~~~: 1 ~ale.d;m11b~;.~1e~rod~)~~~ it~lc~ ;~~~= 
guaribe" onde e~teve alojado o = 1. 460 _ Aristoteles de Sousa Filho - -i~~:J·!c di:an~v~ll~~od:1~~ta;

0 
~~ _ Conta . . 1 :OOOSOOO 52:465S300 DE PARTA~IENTO DE ED UCAÇAO ~~l\e,,!~ºsofW~a~s ccmm::mdo dos rc~_ 

~~~:~oP:g~!-~~e aâ.~~!nri~ ~~rr;~:_ Saldo que passa para o dia 28 .. .. 45:348$160 Et~! º JfNTE DO DIRECTOR DO tir~~~1~;· á_'l c;~~~~l~~ha~aBac~de~l~~ic\~~ 
tro contos de réis 14:000$000). 97 :813S460 lictade âté á entrada do edificio cm 

De Mana camerma Bezerra Ca- Portarias: que deve ser guardada 

~~~~~~.t\mil\5foe~~~ão tec~~~do-~~ Thesourarla Geral áo Thesourt. do E~Lado da Parahyba, cm 27 de O director elo Dzp.irLamento d'. ra2;1~ dia ~e ~!t~t~~~~n;grádâ.s 1fJ~~~ 
doente requer noventa. <90) dias dt. julho de 1937 . Confere : Educação resolv: nomear o sr. Cleo_ ras. 
licenç.à com 05 ven<:'imentos tnte_ L .• ~ .. a nca Sobrinho, cion Franco de Oliveira, para cx'?r- Par:i. assisUJ.a nessr dia. o ccnmo~ 
graes. de accórdo com O art. 40 d~- Contador-chefe. ~r o cargo de inspertor administratl _ nia! obedecerá ao que está e:::.tab le_ 
jci n.º 121 de 28 de d·--zembro de vo ele Gameleira. do municipio de c1do no ~ 2.º do <l.rt. 248, det::te regu-
1936. para 'o seu tratamento - Sub_ Franca Flllo, J a ub(>rlyta Agra da. Not,l'cga, Caiçára, servindo de liLulo a pre- lamento. (Conthúa). 
mctta-se á inspecção de <:aúde. Thesoureíro i;rer8' ERmiot.urA.r l<' s~nte portaria. 111 - Pel'lião ,J,. candlda!os a ra_ 

De Oscar Pereira de Sousa. 5.0 o director do Departamento de bos: - Tendo de com çar o PeloL·-1.0 
escript,urario da Ordem Politica p R E F E I T U R A M U N I e I p A L Educação resolve nomear º sr. José de Candidatr-fj ª Cal>o:~. recomm~n~ 
SociaL requerendo sessenta (601 dia Alvares Pereira, par:1 exPrcer o car_ do ás unidades e sub_unid8des de.c;Vl 
cte licença, para tratamento de saú. g-0 de inspector administrativo de corporação aptescnt~rem relnç~o cl.i.. 
de - Submet.La_sc á. in'_:pecção de D E J Q Ã O p E S S Ô A Caiçára. servindo de titulo a presen- praças que disejárem se matricular 
:saúd0 te portaria. no mesms>. 

De José Pereira dos Santos. sol_ BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA XVI - E,dusáo por deS<·•çiio, -
~~~a"cton:' r!~~.,~~d!º~ci:util;~!~,r:;~ 27 DE JULHO DE 1937 Prefeitura Municipal :tt.:'1 c"o~-~i;~~to cto• esJ~ct~ ;r~rtv~ 
de accôrdo com a letra F do art. 109. contar d, ante:.11ontem. o.s sold:u.Jo~ 
da Corutituiçào do Estado - A' vis- EXPEDIENTE DO DIA 27· nc;. 1.107 Agrícola Campf'llO de Q 11 r1_ 

ta do l:'.l.udo de inspecção de .:-:aúd RECEITA: roz e "124, Manoel M~ndes dt1 Silv2.. 
~ QUP foi ..,ubmettido o peticionario e Petições de: por deserçãn, vü,to ter completado 
ctas informações do Thesouro. con- Saldo do dia 24 . . 22:523$571 os dtaf; de espera marcudcs fm lri 
eedo a reforma no:-; termos do art Rereita do dia 27 3·346S600 25 870S171 Lindolpho Bezdrra, $limtando para constituir-Se o referido crime 
ris, da Jei st b n.0 127. de 28 de de_ dispensa de uma multa que lhe foí Estas praça& q• au~ntar.:un ]<'\'ando 
7 ·~r~l~~ ~!~-ltlho da Silva. ad_ DESPESA: ~~in~!~io-d~e;:ri~~:e~t~r f~~c Adiasi;!: e:i: fee f f~fá;r t~9~~5. v::;~~iiv~: 
juncto rle promotor public_o da co- Saldo para o dia 28 . . . . . . . . . . . 25 870Sl 71 cimento. :nentr. 

:;'0ªr~!rg~ ;.;~i!r er~
1 

e;:~~~nt~le~~ ~Tnh~~~~:t6af:a v~~o~. · · . . · ·:: ·:: ·:: 21 ;~g:~~~ 25 :870S171 ca~{adr~e B~~~7lita~~~ie~ar/e~u~;~~~ d/ª~~~~n~~~~!~a~~~~Í:-g:~al ~ndra. 
\·,,numento~ a qUP tem direito, p{'la cie prcpriedad"' dn sr. Antonio Mu Confere com o original - Elia\ 
Mma de Rendas local - Como rillo de Sousa Lemo", recentement~ Fernandes. m;\ or ~ub_commr..ndantc-
rcquer_ tn€'diante os comprovantes Thesouraria de. P ~ feitura Municipal de J oão Pe~~.õa. t:m 27 de con:;:.tnudo á Av. Cor~mn.s - Deferí -respectivos. Julho de 1937 . do. INSPECTOl{lA DE TRAFEGO PU-

De João Leite Ramalho. adjuncto Luis Pa;va. solicitando dispensa de BLICO E DA GUARDA CIVIL 
~~ ~)t;;;>~fc~o P;l~~~o d~te;a~~o a:u;~- ~:~~,.;',;:'1~~:rlno. ~duz'[à~lt~0,?-ue lhe foi imposta - 19~~n J oão P~~ô~. 27 dr .iulho Q(' 

Petições: 

Boletim numero lGJ. 
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lnsomnl••••• 
- Pesadeloa ... 

liE S Y PHIL I TI C OS 
Noites lffll dormir ••• 
Desassoc e Ia d o... E 
quando, 6s vezes, con
segue pregar olhos, hor
rlvels pesadelos assal
tam-no ... Tudo conae
quenclu do mau func. 
donamemo doe - ln. 
tesUnos. 

A M-A(ÜR DESC0BERTA1 
PARA A MULHER 

EXISTEM NO 

MUNDO 
Norma~ tomando • 1 d ~' f] 1 JQ;i 3 1]: i 1 \ ~ i ~, 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU
MERO DE SYPHILITICOS 

"SAl OI PRUCTA• 

ENO 
(O REGULADOR VIEmA) 

A mulher não soffrcrá clr'>rcs 
Allivia as colicas ulcrim1s cm duas horns PARA COMBATER A SYPIDLIS E' UM 

' DEVER IMPERIOSO USAR O 

1·#11 1 ;;:;~; E t·D, Emprcga-M·~ com vantagem para ~ 
bater as Flôres Brancas Colicas Uterinas 
Menstru:ies, após o part~. Hemorrhaglas e 
Oóres nos Ova rios. 

NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SI>< 
l.º - Sangue limpo de impurezas e bem estar geral. E' poderoso calmante e regt..lador por 

exce Uencia . 2. • - Desapparecimento de manifestaçies cutaneas de origem syphilitica.. 
3.º - Desapparecimento completo do RHEUMATISMO, dõres nos ossos FLOXO-SEDATINA, peta et:l\ com

provada efflcacia é r~ceitada ')nr mais de 
10.000 medicas. 

e dóres de cabeça, de fundo syphilitico. 
4.0 

- Desapparecimento das manifestações syphilitlcas e de todos os 
moommodos de fundo syphilitico. 

FLUXO - SEDATINA NlCOnt.-:-o s~ em 
toda a parte. 

5.0 
- O apparelho ga.stro-tntestínal perfeito, pois o "ELIXIR 914" não 

ataca o estomago e não ccntém iodureto. 
E' wn Depurativo que tem attestados dos Hospitaes dP. espe&la.lJstas dos 

~====º=lh=o=s~e-=d=a=D=y=s=~=p=s=,a=S=yp=l=u=llt=,c=ª=·===========~/ ; 

A EX~!~Ç~~ ~~E ::f ~~!~:::e~}~
7
~!: i-SE-NT-ID_O_E -A-LC_A_N C-E 

r.~rt:ct:::l::":i~~c~~~:::~~-..ãtí:: 1 D E UM E S C R U T I N I O 

SABONETE 

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

Melhor pelo preço e pela 
excellenda. da sua qualidade. ta esphcra J>Or meio de pequeno tu_ 

nel. As paredes sã.o feitas de paredes 
concavas. e. 1:,i alguem se colloca 
cxa<"lamente ao centro, sente conver 
J?"ir na sua pessôa o calor reflectido dÕ 
seu proprio corpo_ Esta curiosa im_ 
pressão, á qual a época da canicula 
empresta um cariz todo particular lo
go se desfaz, assim que a pessô'a se 
desloca do centro geometrico ainda 
que seJa apenas alguns centi;.._etros. 
O visitante, a segui r , é convidado a vêr 
o que Yêm os peixes Desc<•ndo por 
1:ma escada. o visitante encontra.se 
collocado por baixo de um aqunrio 
ciisposto por tal forma, que elle, vis( 
tante, jul~a estar dentro do prprio 
c-l('mento liquido_ E' facil nessas con 
diçõcs. imaginar as assombrosas pers: 
pcclivas descobertas pelo olhar. Sa_ 
he-s(' que n ,·isão dos peixes é muito 
imitada pelo phenomeno do reflexo 

Sorria sempre. . . um sorriso 
bonito e perfum~o ! 

Usr diariamente a 

PASTA 

ORIENTAL 

va. em certa região a mostrar os pe1xe 8 I 
~=di~r~o~e e : 0 ~ch:t~~n:/ig~~a i:.r!~!.. ========================== 
~;:;t:u~ :·~1::r:·~~ºr~::~1ºm.!:/~'.: A' margem da Victoria eleitoral do sr, Van _Zeelan!I 

(Exclusividade da A UNIÃO na Parahyba) WLADIMIR D'ORMESSON 

vertida para os espectadores que, con .. 
templando. do lado de cima, os visitan 
tes s ub-aquaticos , passam a vel oS 
como si estes estivessem renlme~te 
dentro da agua. Dissémos, em outros artigos que o anti-rexh,ta - não se refugia.si:;eni na 

Ha um aµparelho especia l que mos problema suscitado pela batalha elei- abstenção 
tra O mechanismo da miragem d~ torai de Bruxellas não era o de se sa- Seja qual fôr a discrcçüo com que 
deserto; 0 oasis occulto só aparece ber si o sr. Van Zeeland ou o sr De- nos devemos portar, nós, os francfose!'! 
quando o ar está isento de toda agita grelle seria e leito - pois o exito e- em face do~ acontecimentc,s que inte~ 
ção. Por fim, na grande sala onde 8 ; leitoral do presidente do conselho da ressam a vida interna da Belgica não 
demoram com prazer 08 prof~ssores e Belgica não ofíerecia du,•ida alguma iremos ao ponto de dissimular a ~ran
os estudantes. alinha-se uma serie de - e sim o de se conhecer o volume de de satisfacção que nos foi propor-

!;:!;~~;Jr: ~~e l:i:m;~st:~~{cae.xp~~ :~::: p;f:º~~~c~~o~an~m v:':trn;e;~;~~ ~;o~:d~b~r11ºra:,~sr~1,~:1dºao d:r jo~,t:~d~e~~ 
caixas escuras. os raios luminosos via vras: - nessa lucta em campo fecha- land De um Indo, por<iue a 11ersona
jam, movidos por botões que 8 gent; do. ~ue punha o chefe do movimento lidadc do sr Vl\n Zeeand attrah€' 
manobra com 8 mão. Reflectidos por re1x1sta contra o chefe do govêrno - sympathias. parecencio-nois ,wberana
espelhos concavos e planos, e refran- agrupando este, er:n to~no do seu no- mente injusto que o homem de E-,,tado 
gidos por Ilentes e prismas estes 

I 
me. t.odos os partidos mteressados no ao qu:11 os belga!"! devem. em grande 

raios estabelecem, pela propi-ia evi. funcc.ton~mento normal do . regimen parte, o re-erguimento economico e fi_ 
dencia da sua marcha O!ól principias eonstltucional - desenvolvena o sr. nanceiro, deixasse de receb('r O voto 
Que os 'regem. · DegreH~ as suas possibilidades, ou. ao de confiança a que tinha direito De 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

A CONSTRUÇÃO DA ESTRA· 
DA DE RODAGEM BONITO • 

MISERICORDIA 
Aintla por motivo da construcção da 

1strada de rodagem Bonito - Miseri_ 
~ordia. autorizada pelo govêrno do 

~:;~~º·csre;::ii~tt~:ai~e;pa~i~~e d~
0 

f~~-
eitações : .., 

"Bonito, 25 - Com grande enthu 
siasmo do povo Yiana agradece vossen_ 
eia a. construcção da estrada de roda 
i?em de Miscericordia a Bonito por 
aqui - Respts Sauds. lrineu Fer
reira Freitas". 

"Bonito. 23 Congratulo _m e vos-
sencia pela sua nobre administração 
mandando construir estrada rodagem 
de )'lü,ericordia a Bonito grande me
lhoramento povoado \"ianna Sinceros 
cumprimentos - Laura Ah es, profes 
sora" -

,:.: contrario, estas pos6ibilidades se di- outro lado. porque a idéa de que a 
A primeira sala ... d~ Optíca Physica é minuiriam? Este era o interesse da Belgica poderia deslizar para as aven- BOLSAS PARA SENHORAS - 1\-to. 

consagrada ao phenomeno das "inter batalha eleitoral. Do seu resultado turas dcmagogicas era, para todos os j clelos elegantes, confec('ão e.,;;mcrada, 

0 
dcntifl-icío ideal ! ferencias". Sabe_se que as interferen: dependiam, então, em consideravel seus verdadeiros amiJ!'OS motivo de a.caba de receber a CASA VESUVIO 

das não são mais do que E'ncontros de parte, 0 futuro do rexismo e a evolu- tristeza e de preoccu11a,."ão Quar,do I rua. Maciel Pinheiro, 160. ' 
A' VENDA EM TODO O BRASIL doi5 feixes de ondas luminosas que ção geral da po,litica be lga. um paÍ!:i é são, bem constil uido, qual-

seja reunindo as duas energias. sej~ A resposta do corpo eleitoral belga auer excitaç:'io seja ella qual fôr é 
Serviço para o dia 28 <Quarta d · foi nítida. Não sómente denxou o sr. ddestavel ·A' s~bednria polilica r;::.L SUB • PREFEITURA DE 

ieira). • 1 r::º:u o á um:sc~r?duat;:: d~roj::!;~m seá Degrelle de ganhar siquér uma polle- dir' spmpre ilib · d t·d 
numa tela. os enneis de Newton, ; ~ gada de t erreno. como tambem te,·e de e nªa -média :o.: cf~~<;as r~oue ºc:t~s~~t~c: CABEDELLO 
gente vê a variação do seu diametro abandonar uma porção apreciavel do a nação 

P('l"Ul:lll"Jll e ú S'TI p d '1 e da sua côr. As photographlas são em que já se encontrava em seu poder Não dev('mos dt!sconheccr O que ha 

14, · guar a · ~::o 
0

: ~:~;:ºiu:~::st:ª~~t d:eat~~~ :oªs ~:~:~ i;'e~~st:: :mdoasni~~to~ s;:~~ !eoJi~;:~~·o d:e:~~~;oc;o\1~: ~~·c"r:~~;:·<n~~ 

Unifonnc 2.0 íkakil. 
Em circular endereçada a esta fo

lha, o jornalista Adhcrbal Pyraglbe 
cornmuiücou-nos haver prestado o 
ccmpromis~o e assumido, em data de 
17 do corrente. o exercício do cargo 
de sub-prefeito municipal do d.istri::
t.o de Cabed~llo, para o qual fõra 
norne:ido por acto do sr. Governador 
do Estado. 

Pf'rmancnl<:> á S P. guarda n ° 9: a inte rferencia. por tal forma que nalistas flammengos representa,·a um que. ao enH•z de em1>reJ,t"ar l.'!,,te potcn-
Ro1ida11Les, füscal Geialdc e gu~rda. ellas su rge m aos nossos olhos. colori_ conjuncto de 73.721 votos. Nas elei- <"ial de vicia em ilH'las e-.terci .... 11ai:-
n:;. 3 f' 5, das por matizes ideaes, que nenhuma ções, poré:n. o sr Degrelle. apezar de <1uaes ~ polemka se torna inju<,ta e ac; 

Planlõ'~.s i;uar<las ns. 148, 18, W, tinta consegue produzir . alliado aos nacionalistas flammengos, realidades ijãO ahordadas com supn•ma 
111 c 150.· O dominio da "difracção" offecerP só obteH- 69 242 votos Perdeu. pois. desenvoltura, melhor ~eria applicar a 

nos o pôr do sol. O sol é representad;; 4.479 votos, a despeito do esforço de mesma ener~irt e o me"imo amôr ao 
por urna tampada. descendo por tra7. propaganda que levou a effeito e que. b<'m publico em fini:tlidadc,., menos e"
de um espelho. Tal como se pas~a não teve precedente~ na hist()ria PO- citantes e talvez mais razoaveis Es-

Boletim n.º 1G4 

Par_:i conhtt1tnento da Corporaç'lo através da atmosphera. atra,·essando li_tica da Belgica De outro lado. os; peremos que o povo belg-a, fati~ado de 
e cl('Vlda e~.:ecuçã0. publico o segu;nte: espessuras cada vez maiores de matE' dtfferentes partidos que ficaram com 

I 
divisõe~ inuteis. de ordem interna, 

Prestigiar a Z.ª FEIRA DE AMOS. 
l'Ri\S DA PARAHYBA. a se ign:iu. 
irurar nesLa capital em dezembro des
te anno sob os auspicias do Govêr. 
no do Estado e por iniciativa do Nu
cleo dos Amigos de Alberto '.forres. é 
obrigação moral de todo parabybano 
que tem AMOR A' GLEBA NATAL 

I - PcLiçóes despae,hadas: - De 
;,;ruutil.o Tairovict.h r~ident~ e"Ill 
Campina Grande, requerendo para 
pr~tar novo exame d~ direcção par? 
"'_c11a·uffcu1 " profLslonal, por t~r 
:;ido rC'prcvado no :nesmo ~ m fevere1_ 
ro tlo c:orrr,nte ;:.nno, ragando 1 taxa 
de exame "urgente - Como re
c.i.ue.:r. Seja o requerent.?" submettidc 
ao exame, ás 9 horas de hoje. 

De Pedro Bezerra de Lima, resi _ 
d~ nte em Araruna requerendo para 
J.>J-e~tar exame cCJmo ·· chauifeur · 
prcfissional, pagando a taxa de exa
rne "urgente". - In~creva_se para 
.<;er .<=ubmettido ao exame r querido, 
ás\ 14 horas de hoje. 

D,:, F. :Mendonça & Cia. Ltd:1., 
commerciantcs nasta capital reque
rendo transfer· ncia para o tlome de 
Cícero Sabino dos Santos, da Se. 
cian '' Chcvrolet" motor n.0 837.7:.:!:i
l, placa 375_A-Pb. pertencente a 
João Pires de Figueirédo. - Como 
1cque1 A' S.T P para as à~ vidas 
prr.1.'irtcnc1as. 

De .i.\lligucl Sadit residente ne.!'=ta 
capital. sclicitandÔ restituição de 
:-cu passaporLe que Juntou ao pro_ 
c.::ssadc, para transf.:..rencü de su:.i 
cai-t,a. de ''chauffeur'" amador -
Igual despacho 

< !'.''SS I João Alve,; de Farias, te
nente. inspector geral 

Confer.,, com o original: J. Ferrei 
ra. de OJiveira. sub-in<ipector 

SABONETE DE 
EUCALYPTO 

BEIJAFLOR 
é mesmo de eucalypto ! 

LEGITIMO E INCONFUNDIVEL 
A' VENDA EM TODO O BRASIL, 

ria transparente, os seus raios azuP; o s.r1,. Van Zeeland, contra o rcxismo, 1 torne a Pncontrar a sua cohesão forte 
se diffundem. e só restam os Taios obtiveram 25-t 211 votos. em 1936. e fecunda unindo-se - de coníor
vermelhos que <'arncterizam os nos Ora. nas ultimas dei(,'Õeij, já cm 1937. midade c~m a ('X.pressão do sr Van 
soi. crepu;culos. - o sr. Van Zceland foi eleito por . , .. 1 Zeeland - t:iob o <,igno duplo 1'do seu 

Vem. afinal, a .. polarização'". Re_ 275.840 eleitores. Beneficiou-se, por- rei das suas leis e das su:.1s liber
corde. se que este vocabulo deRigna a tanto, de novo accrescimo de 21 _ 246 dadcs" 
obrigação, impastn ás ondulações tu voto~. As;:dm o escrutinio de 11 de --------------------------
mlnosas. de vibrar num só plano: abril deste a;.no constituiu incontes
quando, de ordinario, costumam vL tavel exito para o chefe do _e-ovêrno 
brar em todas as direcções . belga. bem corno para a politica que NO SYNDICATO DOS 

COMMERCIARIOS 
Sem duvida, os efíeilos mais bellos eJle encarna, ao passo que marca. ao 

!)ertencem ao ramo de polarização, mesmo tempo, sensivel desfallecimen
ehromatica . Colloca .. se no meio de li.. to do rexismo Todo movimento pas
quido. um crystal polarizador; dirige. sional que não avan~a. recúa, porque a 
c;e n uma tela o raio luminoso que o ágitatão popular exiR'e conquistas sue
atravessa: vê .. se. então, á medida que cessivas e ininterruptas Pode dizer
o cry51,tal augmenta de tamanho. que a se que, na Belgica. o "'dynamismo" 
'magem muda de forma e de côr. fa_ mudou de rampo 

Em reunião de hontem, foram votadas, oor unanimidade, 
moções de solidariedade ao governador Argemiro de Fi

gueirêdo e ministro Agamemnon Magalhães '7.endo rom que se succedam os aspec_ O que mais se evidencia, nesi-a a
fns mais inesperado~ e as tintas mais venturr do jovem tribuno rexista, é, 
viddas com effeito, o facto de ter servido 

consideravelmente a autoridade e a ir- t · ·t' f ·t d d F Reuniu.,;;e hon cm, a 1101 e, em ~es-1 e1 a ao r. E gard ernandes, ins-Tal é o aspecto deste palacio da luz 
do qual só vão citadas as facetas maiS 
caracteristicas. Conhecendo .. ee o valor 
scientifico dos qne se incumbiram da 
sua organização, isto baeta para se 
pensar que o pOlacio das descobertas 
e a secção de optica marcarão data na 
vulgarização e na propagação de uma 
sciencia á qual vivemos apaixonada 
mente apegados 

~:~~i!~o.d~ ;;m~~a~º z!~~anaddv;:::it;u sã-O ex-b•aordinaria o Syndiroto dos pcctor do Trabalho em Pernambuco 
o beneficio do gesto pe1o qual não he- Comme?·(•ia.1·ios, 1,re~tig'i~sa orgaui:l.·~ - 1 em sua proxima. visita. a esta. capital. 

~~trou P:;~~~:Oª~~t: ~
5
lu::e!a ei:;1esi~o~~':- cão syndical, a fim de tomar conhe-

De resto_ não é duvidoso que a inter- cimento de Yarios assumptos de ma. MOÇAO DE SOLIDARIEDADE AU 
venção do cardeal arcebispo de Mali- xjmo intcre3se á. rlasse rlos commer- GOVERNADOR ARGEIUIRO DK 
nes tcnha desempenhado papel impor- riarios. inclu"'.iVe a recepçáo aue !,Crá FIGUEIR"f:DO 
lante na competi~ão _ Esta interventão 

:::11:~r: nI:t~~~d~n;roeto;s ~~a!:nen~o~~-. COLUMNA SYNDICAl 
José Americo náo é uma esperan- mas deve ter feito com que muito!:l ca... 

ça, é uma realização ! tholicos - que se Rentiam pnturbados 
SINDICATO DOS AUXILIARES DO 
COMMERCIO DE JOil.0 PESSôA 
Da junta Governativa desse syndi

cato. recebemos com pedido de pubh
ckiade: 

No deconer da reunião de hontem. 
foi votada por unanlmida!le de votos 

1\ffiCR O LOGIA 
Falleceu, ante-hontem, ás 23 ho. 

ras. á avenida Vasco da Gama a 
sra. Antonia Barrêtto. viúva do · sr. 
Joaquim Dolorso, artista, nesta cida
de, já !allecido. 

A extincta contava a idade de 63 
annos. senrl.o 'tia do dr. João Manoel 
de Maria. funccton.ario da Secreta
ria da Fazenda. 

o seu enterramento realizou-se á 
tarde do mesmo dia, com o acompa. 
nhamentq ~e varias pessoas. 

pela participação communista no bloco 

LOÇÃO 

REVEROSE 
d e GALLY 

O PERFUME INCOMPARAVEL ! 
Um sentido novo para a sua 

presença, nas reuniões elegantes. 
/!.' VENDA EM TODO O BltASlL 

-" De accordo com os nossos esta
tutos o syndicato officialmente só é re
presentado pelos seus directores ou 
junta governativa. Fora desses, nin
guem tem poderes legaes. para falar 
ou votar em nome dos commerciarios 
syndicalizados de João Pessôa. Os 
commerciarios estão inteiramente so
lidarias com o sr. Ministro do Tra
b~lho e sr. Argem.iro de Figueirêdo, so_ 
<:10 benemerito deS'tle syndicato. a 
9uem as classes trabalhistas devem 
mestimavei.s serviços." 

uma moção de apoi9 ao governador 
Argcmiro de Figueirêdo, socio beneme-
rito do Syndicalo, pela ~ua. opero~a 
e e~larecida administração, por pro
posta do sr. Maaue-1 Paulo de Mcllo 
Franco. 

MOCAO DE APOIO AO MINISTRO 
AGAMEMNON MAGAJ.HAES 

Proseglllndo o,; trabalhos foi ã.1>
provada, tambem yor unanimidade 
nma moção de integral solidariedadf' 

.i.o mini~fro A;•unemnou Ma;alháes 
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:DESFOBTOS --~ 
CARROS E CAMINHõ S USADOS 

O "Felippéa" abateu o "Pytaguares" e o "Botafôgo" continúa invicto no 1. turno FORD e d e o Q, t r as 
condições e a 

marcas 
Realizaram-.,e nas tardes de d:·min

go ult.imo e de onte-honttm o.s 2 jog-os 
marcados pela tabella da "L. D. P " 
<ntre as esquadras representativas do 
· Felippéa" e do "Pytnguares" e as 
do "Botafógo" e "Sol Le\'ant~·· 

O JôGO "FELIPPÉA X "PITA(;UA
RES" 

Foi uma p.:1rtida nlgc movimentada. 
si bem gue mui pouco provida de trn:
balho tectmico. Nâ:1 correspondeu a 
c.spectativa do publico qu~ a presen
c:ou embora essa e:::pectat1va fosse de 
qua..c:·i rn:nhum optimbmo. 

Os lances apre::::..a\'eis raramente ao
pareceram n: emb~t.e entre os .. Ye~·
ctes·· e os tricolóres. Dentre esse.,;_ so
mente Piancó surgiu. Como .sempre, 
mostrou-se figura de primeiro plano_ 
actuandc. constantemente em ctcf<>~·· 
da .sua cidadella. 

Na linha atacante pytaguaren~e Zé
henríque fez alguma coisa. mas a f:il. 
ta de treino em conjuncto Jmpectiu e 
entenclimento entre o~ seu . ., demais 
componentes. 

O "Felippéa", possuidor de melh01 
team, foi . se impond::· aos p::u.cos. 
p&ra, no final do ;.º tempo, abnr o 
srore. por intermedio rle Correm. 

Sómente no.<; ultimes mcnHmtos cta 
peleja é que Li augme~ltada A. conta
gem pn.ro. 2. 

Nos 2.0s quadro.,:;. apezar do esforço 
cios contenctore3, não h:;iuve g::,al 

::los:1 e inn1prravel Z..'lgueiro Capel
linba. 

A linha méd~a do .. Sol Levante" 
ncstrou-.o:,.e activn mas não auxiL:;u o 
1taquc tani.v qun.nto podia. Chorola
~ e GeTson tóram cs dois que mais 
,giram e mal; dt:iencleram. 

Os deanteiro:c. não produziram mais 
,.::rqt\e a d~fe.s,. adver!:iaria esteve num 
:,rand& dia. Adhc~ar. e Pedrinho pro
·uraram sempre miiltrarem-se com 
1~geireza desconcertante, tentando of
fe'l1sivas perigosns. sómente fracas no 
arremate final 

Landim u-ve merlto ccmo bom pas
,a.ctor. faz;:,·ndo n · lado de Noé . .ipre
irn-cl serviço àe collaboração. Edu
trdo também se exhibiu a contento e 
:i1àis não prcduziu porque Lemos o 
igiru habilmente 

O ARBITRO 

Actuou a partida o juiz Carlos Nc
,e~ d;;, Franca. que teve cuidadosa ar-
bitragem -

Com tudo s s. foi severo punindo 
) "Botafôg'o" cem aquella penalidade 
maxima originada de ligeir- toque 
Je Robêrto Invohmtaria como foi, 
ssa falta poderia ter sido dispanslda 

No mais acompanhou o jog'.) com 
ctividade.· tornando-o isento de qual

~1uer pratica violent:1 
Na partida dos 2.ºs quadros foi ve11~ 

·edor ainda "Botafôgo". pela mar
cação de 3 x 1 Goals de R:mualdo 

'.?l e Clidenor Dirigiu-a a contento 
) sr. Joaqu;m Bernardino. 

Appro\·ar. como foi recli~ida, a 
acta <ia s"::ão anterior 

Approv:n os jogos realizados no dia 
25. entre o,:; filiados "Pytaguares" e 

Felippéa . mo,ndando rcntar dois 
·antas para o µrimt:irc, team db "Fe

liµpéa" e um ponto pnra cr.da se
gundo quadro do ''Felippêa" e "Py
laguares'' 

Apprm·ar os jogos realizadcs no clia 

em optimas preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa 
:~ot11

tr~vn~
5
le'plia~á

5
nd~1~?~ªf~go~~r.~ ' 

c·ois pontos pa,·à o primeiro team. rio 
· '.Botafàgo" e dois para o segund,:) elo 
meflno club. 

Mnndar jogar, no proxuno domin
go. l.º de agcst'.'..'. o. club;; filiad::::: 
··Felippéa .. e "Palmeira.~". designan
do para juízes os '-TS Bernldo d 0 Oli
\·eira. tJara os primeiros quadros. e 
P~. ulo Ferreira. p:.ua oc, segundo<; 
!( ams. e para representante da L 
D. P., €ln uun1Jo. o 51· J:acuim Ve-

A SITUACÃO o· EX-
-> 

TREM O. O R·I E~! TE 
ne~cJ'~, d~on~~~~d.~to de um officio REINICIADAS AS HOSTILIDADES SINO • JAPONÊSES 
d.o filiado ··Botofôgo" cvmm11nicando 
~cceitação dcs s:cios cffectivo~ Hel- TOKIO, 27 (A União> - A Agen_ ou,ros s• occupavam em corutruir 
re<;to Gonçnl~'es de Oliveira, Celso eia Domei annunc1a que foram 1zm1~ novàs p'JSlçóes nas proxim1dMes da 
Peixoto. e ~u.z G_onz~ga !?"?mes ·" ciadas as hostilidades entre chmeses I c10adE' 1 

M:~1:~1~.!' 1en~va1. p.jo f1lrndo Py- e Japonases -
t_.1gu,,u "s .. as 11:-o.;cripçoes :3,os nma~o- O combates recomeçaram na re- NANKIN 27 (A Umão - O m:l-
lfS A1;~cmr__ Viegas e "'' . .sé P~reira I g1áo

5 
de Lang Feng, a m~10 caminho 1€Chal Chang-Ka1~Chek, tendo e!-.g'O

Lyrn 2l. ~ . . " entre Peiping e Ti•en Tim. tado todo~ os recuTsos para a paz 
~and, .•. 1 m:;ieve~. ~lo fil.ia_do _Sol [ Uma esquadrilha de :i.viões japo- Ca China, decidiu~e a faur guerr~ 

~e\ant.e , P1 .e.n:_h1.?ª~- ~s 1~1 ma1Id3 - j neses, enviada de Tien Tim. b-;mbar- ao Jap:5.o. uti!izando todas as tl'opa.5 
c.;s legaes. ª~ .1~ .. ct~pçoes ~os ... amado- . deou os quart€is chineses de Lang do s, u pais contra as fo:-ças invaso-

r· Eudes10 Vicente t2> º' -Os juízes Elias Bei-ns.rdes P P&ulo 
Ferreira !,f' conduzir:lm com muiL 
acerto e precisão. 

·'BOTAFOGO" X "SOL LEVANTE" 

A lucta de ante-hontrm marcou_ 
confcrme orcvírn.mos um gr.i.nc.e dí:i 
para o fooLbaU local· 

r- s Paulo C_aI \ a lhe cl.e \ J.s .. oncellos I Feno- o. ccasiona.ndo granct 0 s perdas ras. 

' TORRE SP;RT CLUB" re;1;,;!f~t/~o,~c,~~{ã~sahi g,;,~g~~ vil~Ni;~~~i~~ 2~o~!.Y;~:~~m -1:: 
OS NUMEROS TECHNICOS DO 1 . . em Hsmkir..g mforma que grande temem:'.! e~ta cida'.!f>. q1,.~ foi logo após 

ENCONTRO Da secrel~·r.i~ d~~~e club pebelisti- 1 quantidadl':' ct'e gases portadores de ata:::ada pelas fo!·ç1s inimi~ao:- que 
co recebemo., _a n,.,ta 9ue segue refe- bacillos foram re-: 0 ntemente deS':"m- rnatarc:;m o ultimo soldado chin que 

"Botafõgo" "Sol Levante" ren~~ á reuma,:, especial hontem or- barcados de navios sovieticos em a ctefE.ndia. 

O ardór f' a disciplina dos preli~ntes 
f1 a enchente havida no stadiu m d::; 
'·Cabo Branco··. fôram bastantes para 
o successo do official da .. L _ D_ P _ ". 
entre os filiadcs "Botafôgo" e "Sol 
Levante". 

T~ques 
f'a1tas 
lmpedimentos 
eenaltics 
~~cant.eios 
Defes.as 
Tentos 

con ida_ . . . . Shanghai. CalclJla-se em mais de 400 mortos 
7 • DepoLc:; . de } 1gn~fica~i_~·as palavras O mesmo corre~por.,:lente ac~:es- emCnanto os japonê~es tneram ape-
!) •. obre ~ nnpo1 '.ancia Cl\ icq. da data, ce·nta que taes neticias teriam sido ?:a.s 20 perdas. 
3 o yres1dcnte .. sr. Juho :ne~. d;te~- obtidas nos meics bem inform'.ldos .. 
l mm<;n,1 dez mmu~s .de teveient.._ s~- que poucos kilogrammas de gases TOK:IO. 27 r A União l - A prepa 

ração bellica no pais é int"nsa. Ain
da nã"o se póde progno.;ticar qunl a 
ntritude d::J Mikado em face da situa
ção do norte da China. 

G lenc10 em_ memoria ao Grande P1.esi- russo bastam para infectar cidades 
1
~ ~.~~rt;fi~~d:e~o

6
ªpa~o~e eit~ero~1\~~~ inteir~. 

Esses factores e o briJJ-,o da p~rfia 
dão á nossa Mentõra maL<; um moti~ 

_ ào no coração dos parn.hybancs. PEIPING, 27 (A Unili.ol _ A res~ 
CAlVIPEONATO PARAHYBANO DE - Con'.jiclcrado. 0 atrazo de paga- peito do b~hbardeio da estarão de 

vo de justos parabens. · "FOOT. BALL" j ~a~~;~ i:~o~l;~~'.ic;lf~g;~ f::cl~~ie q~: Lan-Feng. sabe-se. aqui. que o mes-

: cllocação dos clubs com O resultado os J?1esmos hquidem .seus debites até ~~r~~~ ~~~:u:d~~gão s:~u~:~:~ e: NANR:IN, 27 (A U11ião1 - 0 go. 
verno central notificou ao i::overno 
japonê.~ que rejeitava. todas as pro. 
µostas formuladas. 

O ASPECTO GERAL DA CONTENDA 

A actuação dos dois quadros foi ar -
dorosa e attingiu uma perfomance 
pouco vista em nossos cz.mpos de fcot _ 

até o ultimo jogo e dia 10 de agosto ~roximo futuro. seguida, pelas trOP3s nipponicas. 
!?! r~t. df~~;~~ ehmmados se as- O b?rnbardeio oc~orreu âs 5 hora.s 

JOGOS REALIZADOS 

ball. Ambos elles jogaram o necessa- Abril 
rio para que a peleja finalisass~m em_ 
p2tada. ou. como e foi, Yencida per '8 - Botafôg') 3 - Palmeiras 1 
um delles pela contagem mínima ~l - Sol Levante 2 - Sport o. 

A combatividade revelada por todos 25 - Felippé[. 4 - União 1. 
r:. ugmentou o interesse da a.s.sktencia. 
oue ao campo fôra certa de pre~en- Maio 
c:ar uma bôa partida do: associati0n. 

Esse denodado espirita de lucta 
2compDnhou os litígantes durante to
do os 80 minutos reguktmentares_ pen_ 
<lendo ainda mais para o "S:l Le
v_ante" qu~. no final de- prelio, pr~
smnou mmtas vez'E"s que o adver.sano 

1 - Pytaguares 1 - Botafôga 4. 
9 - Palmeira.s 3 - Sol Levante O 

l6 - Sport 2 - Felippéa O. 
>'.• - União 2 - Botafôgo 2. 
30 - Sol Levnnt.e 4 Pytaguares O. 

Ne~-e final. não se registou o c,mpa- Junho 
te. graças ~ defesa do "Botafôgc.·•. que 
luctou heroicamente. 6 - Palmeiras O - União 2 

Assim o 1 x O ficcu sendo o resul. • ~ - Pytaguares O - Spcrt 2 
tado CIJ.bivel. embora se possa diirr 20 - S:J Levante 2 - União 1. 
c;t:e a chance. também contribuiu cor>··.' 

1

27 - Botr:.fôgo 4 - Felippéa O. 
a sua parte. O!'a favcrecendo um ban-
do. ora prestigiando outro. Si foi o .Julho 
'·Botafôgo" que marcou o goal da vi 
ct:ria, poclerrn .. d!=!.. mesma forma. ter . 4 P3.l_~eiras 2 - Pytaguares 2. 
.e/de o "Sol Levante" o seu conquista-111 - Umao 1 - Sport 1. 
dor, 16 - Felippéa 1 - Sol Levante 1. 

I.sto. ab~olutamente. não desmerece l lõ - Sport 1 - Palmeiras 1. 

~o~t~g~1ot~~ª;~~~ j~~t;
9
;~. e!~ ~i = ~~i:1~:~·e1 ~ Sol F{!iir:t ~: 

penho generoso de tcdos os seus com-
ponentes. sempre Ie2es e merecedore~ JOGOS A REALIZAR 
Os bctafoguenc:es jogar~m bem e fi-
z.eram jús aos louros da tarde Agosto 

os JOGADORES DO "BOTAFOGO" 1 - Felippéa - Palmeiras. 
8 - S;)ort - Bctafógo. 

Pagé, Lemos e Clodoordo fôram os 15 - União - Pyte.guares. 
pontos mais altos da defesa tricolôr 1 
~~i~l1!1;rotefot~na~~;~icr.rimeiros, CUj}i C~uocacão POT pontos ganhos 

O jovem arqueiro do '·Botafôgo" jã I Bctafogc 9 
firmado indi.'-CUtivelmente como· 0 Sol Levante 7 
mai:::r keeper parahybano dos ultimes Spo~t 6 
tempos. convenceu-nos da sua supe_ Umao 4 
rioridade s:bre muitos guardiães quf" ºal_meiras 4 
::,qui têm se exhibido em teams de Fehppéa 5 
Recife Natal etc · Pytaguares J 

L~m0s. não· só 1:epetiu sua~ ultimas 
magnifka.s actuaçôes, como superou. 
<1.s. Ao ladn ~~ Humberto que também 
brilhou. _a11~1llou fcTtemeiite o ataque 
~em preJud1car a sua defesa · 

Collocac;âo por pontos perdidos 

'lotcfôgo 1 
5 

_ Determinou, também. 0 presi- de hoJe. As 11 horas ouvia-se_ daqm, • • 
d<n.te .. divulg.ar Amistoso con. vite aos claramen!e . º. troar do canhao. na-1 Para 1nsp.ecc1onar as o~ras 
jogadores interessados. do l.º e 2.º \ quella lo .... abdade. - • ' 
quadros. a r,m de ser realizado. no TOKIO 27 (A - U . - ,m construcçao, do Hospital 
prox1m, ct1a 28 deste quarta-feira o . _ · nwo! . - Novas R • I d ft • • 
trPmo indJSpensavel para o bom exi- collisoes. aca~a,m de ve:irica•·.se en. eg,ona e 11i8J8Ie1ras 
to deste club no encontro desportivo tre a. ºuarn.ç3'.° Japon_sa do norte 
que vae ter com O seu congenere de da .c~ma e as tropas do 29.0 Exercito 
Santa Rita. C~m~. ao hn~o da vta ferrea de 

Secretaria do "Torre Sport Club" T1entsm . a Peipmg. 
Torrelanclia João Pessôa 27 ele .iu2 Nos ctrculos militares considerem-
lho de 1937·. _ (Ass.)) Mario Feli.x ~ f.:Sses ac~ntecim:<>ntos de medo pes_ 
se:rvindo de secretario.. • ~~ru~:~ ~~\~içi~sr~:f;ic: ~;pe~~~~! 
RJO BRANCO V BALL CLUB X 
1N:i1'11'U1'0 COMMEF.CIAL JOAO 

PESSôA X COMBINADO RIO 
NEGRO 

Como estava annunciado realizou
s" no eEtadio d:; "Instituto Commer
c~a1 •· os jogos entre os fortes CO!ljtm
dos: "Rio Branco" x "Rio Negro". 
· Ri ..... Branco" x ··Instituto" 

Nrs jogo.s acima sah'1'affi vence
d0r: no primeiro. o ·'Rio Negro" por 
2 x O; no segundo o "Rio Brn.ncc .. 
por 2 x 1 

Dado o estad:> de treinamento em 
que se achavam os teanis os jogos 
0xcederam a espectativa gerEll no
tando-Se um c:ntro1e e:-::traord1nario 
por parte cios jogadcres. 

OS "TEAMES" 

'' Rio Branco" 

Zezito - Fernando - Walter 
Eudes - Roméro - Edimir 

''lnst~tuto" 

Aderr.Jdo - Vavá - Pyrai?ibe 
Pedro - Zigo - Galvão 

"Rio Negro" 

Rob:orto Aluísio 
C:1.rrinho -- Bébé 

Assis 
Coitinho 

Sept.zntrional. 
Affirma.se que, emquanto o 29.0 

Exer~ito pe:-manecer acantonado no 
turitr,rio da Ch!na do Norte são re. 
duz\dL<tS!m:,c:: as possibilidadeS de srL 
lução pacifi2a 

Segu!ldo informa o quartel gE>ne
ral <ia g; .. rnrr.içõ.o japonesa da Chi~ 
na d::, Nort·" a 27.Q Divisão Chinesf' 
teria neg.'.ldo a evacuar completa_ 
mente !l cirh<ie de Peiping. Som~n
te a oéste àe Peiping teriam come
ç~do sua retirnd1 da margem o:::cL 
d~ntal do rio Yun~-Fing destaca
mentos muito pequ1•nos, a::, pa::.so que 

CHAPEOS 
CASA B I J OU 

AVENIDA GENERAL OSORIO 398 

1 ' ' 

1 

Se quer um chapéo comprar 
De bôa palha, ou Bakú 
Por preço ele admirai· 
Procure a "Casa Bijou" 

De linho, sêda, siso! 

A fim de s:::- inteirar do estado e 
conôicões ~1s obra.1. em ccnclusão. 
do Hospital, que está sendo constl'ui
do em Cajazeiras. para servir de 2." 
H:spital ~gional do Estado, de ac
cordo com o plano de serviços d.e 
Saúde Publica da actunl administra
C'ã-0, o sr. governador Ar~emiro de 
Figu·=irédo d€signou os drs. Oscar de 
Castro. Moniz A•·a;ão, Hygino Brito 
e Edson .iie Alme:da, que constitui
ram a commissão que sabbJ.do ulti
mo. este\·e ~m Cajazeiras ins'peccio
nan:lo aquellas obras. 

A referida commissã.o regres.sou 
ho,.1tem. a esta capital, tendo estad~ 
~m Pala.-:io o dr Oscar de Castro, 
que ma!tifest.:m ao chefe do Go~rno 
a opt._ima impressão colhida pela 
commt5.são, dos srviços em anda . 
menrn, a qual apresentará ,a s. excia. 
;1or estes dias o seu relatorio a res-
peito. · 

GRANDE numero dr crimes são 
0.!ommettido!il por indlviàuos que be .. 
l>if"m nu 001· filho.,ç de hf'brdos. 

Assembléa Legislativa do 
bf ado do Pará 

Sobre a installaçáo dos traba.1h~ 
jesrn Assembléa, o gove1nador Jo.:,., 
~Ialcher transmittiu ao chde do Exe
cuti\10 Parahybano o despacho in-
fra· .. 

r~lix e Roberto se emp1{haram a 
funao. notadamnte e~te que <ll"volveu 
c?nstr~temente aos seu.~. em situações 
ei1fficc1S para º. sru campo. 

Sol Levante 
3pcrt 
~Jnião 
ºalmeiras 
F'ehppéa 
Pytaguares 

4 O GRANDE FLA-FLU, IIONTEM, 
NO XJO DE JANt:IRO 

De feltl'o, em fino Rajah 
Um so1'timento de escól 
Na "Bijou" encontrará. 

Be~cm, 27 - Go\.--ernador Argemi. 
;-o de Figueirêdo - João Pessõa. -
Tenho a honra de communicar e v 
xc~a. a mstallação 50lcnne dos tra. 

ba!hos da terceira reunião ordinaria 
da primei;a. legislatura d11 A."semblét.. 
do E:tado p2rante a qual foi lida a 
,n2nsa1em que aprcsentf'i. At.tenciosas 
'Saúdações cass.) José Jrlalcher. 

~., ataque, P1tôta e Helio fàram o: 
m~1s destaca?os, secundftdo.s por For
:1gda.à :rc;:~u a melhorar na 2." par_ 

Renal. eJteve um ponco infeliz mn, 
c'i'ilribum b~m. <:f'bendo-lhe a hon~a 
Ce ter dado a. victtria ao seu club 

Evan reappareci:-u na E-Xtrema es
querd:i.. rentrando muitas Yezc.s es 
ff'rdii;rt 1 2 rrntos ineviteveis mas i.~s'J 
1 ambém ccontcceu mais de' uma vez 
nos !=eus comnnnhelroo. 

Jo.0 é Hollanda. que occupou o lug::i.r 
cie Pitõtri ante.~ da chegad.1 t:1rd11, 
df'ste nâ'> compromet.tru acl.uancl· 
me' mo C"'m muito acerto ' 

OS DO "SOL LEVANTE'' 

Os "operarias" Jogaram todos bem. 
cJr mon..,.trando uma vivacidade incom 
1111.un 

Pf"drinho foi ccmtudo. o gnnde d<'
fell.'i"t ~,,salvos_ r:"plir.:nclo com <'ner_ 
~ta irrefreavel ns inVe!lldas rontra
, .u,s, Lemurou..nos o~ ,c·mlJOi do 1:iu. 

Tentos conquistados 

Botafôgo 
::'!ol Levnnte 
t:nião 
Palmeiras 
Sport 
Felippé? 
r-ytaguares 

RIO, 27 - Realizou-se, hoJe. nest.a 
:::apital, o grande encontro de foot _ 
bali entre os clubs "Flameng')" e 

l4 'Flumin<"'l1$e", si ndo este o ultimo 
!l Fla-Flu ela "Liga Carioca·• 
7 

.~EUNIAO .VA L. D P. - O QUE 
FOI RESOLVIDO - O JOGO D() 
l'ROXIMO DOMINGO - "FELIP-

PÉA. CONTRA 'PALMEIRAS" 

Realizóu-.•v• hontem ma.L., uma 
er.'"ào ordina'ria da directoria dn Lz

'ta Desportiva Parnhybnn1, pre<:idicta 
~lc- ~r. Anchi~~s Gom~s ~ com a 
rirc.~~-·nça cios dlri~ctore~ Luiz Sninelli 
Carlos NC\"s da F'ranC'a Paul F{'r2 
rl.)ira c13 Stlv"'. João No'liueil'a .: Vr
nelyppc ele Almeida 

O jogn foi sensacional. sendo o ar
queirc Na~cimento e o ponteir.:> Her . 
cnles. os mhiores homens do campo 

A lucta terminou com a espectacu
lar Victoria do "Fluminense Foot- 1 

Bali Club". pel- resultado de 4 x 1 
O rendimf'nto do jcgo foi de 

81 000$000 

A grandiosldad,- d" que sr vaf' re .. 

BI.JOU 
João Pcssôo, julho de 1937 

CASA. GLORIA! - Av. B. Roban. 
200. - E' a rasa ''leader" no sorti
mento e . llos vreço~. 

DIAS, GALVÃO· CIA· 
AVISAMOS AOS NOSSOS DISTINCTOS FREGUEZES QUE, 

A PARTIR DE !.º DE AGOSTO PP.OX!MO SUSPENDEREMOS 
DEFINITIVAMENTE AS NOSSAS VENDAS A CREDITO. 

EM COMPENSAÇÃO REDUZIREMOS OS PREÇOS DOS NOS
SOS INNUMEROS ARTIGOS, AFIM DE MELHOR SERVIR A' 
NOSSA CLIENTELA . 

COMPREM A DINHEIRO E EXIJAM O MENOR PREÇO 

c--
Rua 

DIAS, GALVÃO 
Maciel Pinheiro, 118 

& CIA. 
João Pessôa 

Foi resolvido o seguinte , 

Vf>\lir '?,ª FEIRA ')E AMOSTRaS 
D\ PAR.\HYB,\. r.. tl"alírar-se ne"h 
,·apitai cm dezf"mhro deste anno. ha~ 1 

v~rá dt" mn:rNJr "ll<'<'f'c;so notavt-1 nos 
nn..,af"1 d:,. , !da 11dh·3 do po,·o para. 1 

uybano. ~=====================e= 
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ULTIMA H o R A,~-~.~ I ~.!.~ .... -" 
(DO PAíS E ESTRANGEIRO) HOMEN S 

Caccional em palestra com os reda
ctoreso prêsentes. 

Approvado, na Camara, um voto de saudade no anniversario do desappirecimento As mulheres 11 ão uMhn mats 
BõDAS DE PRATA: 

DISTRICTO FEDERIIL 
RIO, 27 (A. N .) - O Procurador 

Geral da Justiça. Eleitoral cm officio 
que remetteu ao ministro Laudo Ca
margo opinou que o numero de depu
tados á proxima legislatura deverá 
ser identico ao actual. 

Assim o calculo para deputados será 
l por 150 mil habitantes. A uníca al
teração a ser fE:ita será no Districto 
Federal com o augmento de mais um 
deputado . 

RIO 27 (A . N.) - A Camara, a 
requerimento da bancada parabyba 
na acceitou um voto de saudade n a 
pa~sagem do setimo anniversario da 
morte do presidente João Pessôa. 

RIO %7 (A União) - Urgente 
No " ~tch " ha pouco realizado no 
estadio do fluminense entre esse clube 
e o "FJamengo ·· ve:r:iceu o primeiro 
pela conta.e-em de 4 x 1 

Foi esse o uliimo jogo emprehendido 
pela Liga Carioca. 

SANTA CATHARINA 

do presidente João Pessôa 
ITALIA 

I 

Americana, cujos m~mbros foraI? pre-
senteados com a viagem g1.'atu1ta de 

NAPOLFS, 27 (A B.) - Procedente ~~~d: v:!tªo::i~~:u;~~:;:a.da Propa-
de Ncw-York a<:aba de cltcg·ar a este 
perto o supei·-transallantico "Rcx", · ALLEM- ANHA 
tram.portando 1. 800 pa sageiros de pri
meira e ~egunda classes, entre os qua~ 
foram remarcadas varias personalida
des d• mundo artistico financeiro e 
cinematographico da • America do 
Norte. 

A bordo do mesmo transatJautico 
chegaram á Italia 250 estudantes ita
lo-amc-ricanos, que a convite do govêr
no fascista, de,,erão realizar uma via
gem cultural através as principaes ci
dades da Pevinsub, 

No mtsmo navio viaja uma delega
(,áo extraordinaria da Associação Uni
vcrsitaria da Coufederaçáo Norte-

STUTIGART, 27 (A B .l - O tor
ncnio d.e xadrez dos quatro campeões 
mundiaes conhecidos terminou esta.. 
manhã pela susp~nsão pas partidas 
na lerctira rodada . Aljechin abando
nou a partida contra Euwe depois da 
jogada 27. Bogoljubow renunciou a 
continuar a partida contra Saemisch. 
A situação actual é. portanto a seguin
te: Euwe, com dois pontos e meio e 
uma partida suspensa; Aljecbin, com 
dois pontos; Bagaljubow com um pon
to e mdo e Saeotiscb com um ponto e 
um.:. partida suspensa . 

FESTA DAS NEVES 

o que antigamente .se chamava 
"sornbrinha". Estão usando hoje • 
os mesmos ··parayua.~·· de uso 
tradicional dos homens Pois bem· 
os homtns passam agora a usar 
•·sombrinhas", talvez em repre::,a
lia .. Isso. está, claro, se vingar a 
meda extravagante dos pequenos 
chapéos de chuva que acaba de ser 
lançada por um chapeleiro auda
cioso em louvor dos elegantes de 
Nova. York. Com e/Jeito lá appa
receram. e fôram- sympa.'-thicamen
te recebidos os primeiros chapéos 
de sêda de côr e cabo curto e des-
11wtavel. que os homens pódem 
guardar. quando não chove, no 
bolso do casaco . 

FIZER.\M ANNOS IIONTE)I : 

Dr Auausl.o de Almeida - EuHna de 
Almeida. : - Occa.ITeu, ante-hont.em 
o 25.º anniversario do casamento do 
nesse dig110 amigo d1·. Augusto de Al
melda, prcprietario nesta capital, e 
:..ra. Eulina de Almeida., elementos de 
ciestaque nos me1::s sociaes de nossa 
terra. 

P<:lo auspicioso motivo, fdi celebra
da pelo padre Edgard Toscano u'1. 
mi~:=:a de acção de graças, na matriz 
de N. S de Lourdes, a que compare
cer-1m varias familias das relações do 
distingu!d · casal 

Em ~ua re:,id:ncia, no bairro das 
Trincl:eiras, reuniu o casal Augusto 
de Almeida, numa recepção intima, os 
s'.'us parentes e amigos. inclusive os 
!'"eus filhos : dr. Ney de Almeida, sra. 
Daura de Almeiàa Brayner, esposa do 
dr. Oswaldo Brayner; senhoritas ?ªr-

Anniv: rsariou. hontem. a sra Na:r men. V./anda. Myrtes e Alba e eç me-

~~~v~u:~~~~.sºJ:SJu~!~ftal~e Guara- nll1:s Hermano e Augusto. 

- A menina Elsa. filha do sr. Jcão ~!FE8s~id. Gomes . _ Guarda a 
Foi iniciado, hontem, o novenario da Padroeira da cidade ~;;~~·ªof;cr.f'va. empregado da rm. 1e1to,. Já há alguns dias, em conse-

Teve inicio hontem, com toda r-o.. nhos especialmente dedicados a essa FAZEI\.t ANNOS HOJI:;: .sra. Sinhá Gomes. competente profes_ 

1 

! quencia de pertinaz enfermidade, e 

lenni<h1de, o novenario de N. S. das phase da Festa das Neves. não tendo . . 
JOINVILLE 27 (A. N.) _ o direct.:>r Nc\·es, Padroeira des.tu cidade nenhum com tudo. . se apresentado A. meruna Therezinha. filha do sr sera de musica nesta cidade e genito-

d . 1 "J . ville" a bandoJl'Ou as A novenn começo~ a:- 19 e meia, após com o humorismo sadio e a vérve ínof_ Fehppe Nery Cabral, residente cm S ra do nosso confrade Anchises Gomes . 
• 
0

• Jor~ 
01

~ 1 <;: do esse ., levantamento <ln 1,andeira. term1 _ fensiva que tanto caracterizaram as I Mamede àirect.:-.r do vibrante vespertino Liber-
flletras mtegralis a~, cau-an nnn<lo cerca d~1~ 21 ho, as gazetas c,Je então - A srta. Esther Rangel de Luna. dade 
aoto funda .decepçao .. aos. a deptos d.~ l A •· Schola Ca~toru~n ". d.a. "União 1 filha ~o sr .. Silvin~ Flor~ntino da Cos-
sigma. Assun. os <'annsas-verdes ele Moços Cathohcos'. aux1hada por ORPHANATO o ULRICO I ta, re~1d-ente em Araçá. A digna enferma, que tem como seu 
passaram a atacar o seu ex- compa- mu'>icista~ do 22.º B. C e da "Radio . - A srta. Joaml?. Dantas da Roct:ia medico assistente o dr. José MacieL 
nbeiro pretendendo aggrtdil-o, o qu~ I Taba.jára", interpretou. a grande or_ A conmüssüo .do Pavilhão do Orph.a_ filha do sr Manuel Dantas Ferremi tem sido muito visitada, em sue. resi~ 
não le~aram a effeito devido o mesmo chestra. a novena das Neves a quatro nato D. Ulrico pede ás pessôas que re- da Rocha., residente em Anthenor Na_ dencia, pelas suas alumnas e amigas. 
ter empunhado um ·"revolver'' man- vozc" cleseguaes. sob a regencia do sr ceberani cartas entregue~ em suas .

1 

varro. AGRADECIMENTOS: 

tendo os aggressores á distancia · ~~;!1p!~h~:::t: aBªb~:~~~nt:;enod\/ ~-~;i!~~~i~s.m~s~~e;av~f h:~viarem pra_ as-;,!~~ ;rcarw:p~l~roes S~~~~a g~~~: As sr tas. Elvira e Alice Baptista 
- Jorg-e :Martins Pereira Solicita, ainda, a Commissão ás d1s_ fazendeiro em Alagôa do Monteiro. Peixôto agradeceram-nos. por car-BAHIA A' ince1uação. o sr Derlopidas Ne_ tinctas familias que, de preferenc_ia. - O jovem José Innocencio de Cal'- ião, o registo do seu anniverse.rio na-

SALVADOR, 27 íA. N .) _ A Côrte :c·~
11

~:;~t:ud~ ~Z:~t:iu J~=: ~~~~f;ihlitra ::;
1
~:d·o:.s sce!s~;it;~

0
;1·~~º\~r~~~1~!~~~ ~~~~Pt/~~~~:;~~ do Hospital d0 Lalicio, publicado nesta folha. 

de Appellaçáo negou o mandado de A novena teve como officiante o co- empada~ de camarão, fritadas. gali 
segurança requerido pela "Acção ln- rwgo João de Deus Mindello da Cruz, nhas e peru's assados . fiambres, etc .. 
tegralista" local a fim de usar a s(.·rvin<lo de diacono e sub_diacono o~ etc 

NASCIMENTOS: 

••camisa-verde". ' eoncgos Raphael <le Barros e Severino Estão esca~adas para enviar pratos. Ache-f.z em festa o lar do $r An-
Não se conformando com a decisão, P,r,es . . hoje, as familias scgui_n~es : _ tonio Menino dos Santos iunccic:na-

NOTAS DE 
PALACIO 

o À advogado "verde'' appellou para a Jo!~rig~:~t:ht tr::l~i~intaª· !re;~~=Fa~ ee~~
0 i:1(t~:: r~~~~i0And~1

~~;n~)=:~e1Cr~: 1 rio da Imprensa Offkial ~ de sua t'S-

Corte Suprema. iniciou a serie de pi·egacões que rcali_ h:abel Maia. Alftedo Chaves. Gregorio pos2., sra. Euphrosina da Cunha San-

Conferenciou. hont.em, em Palacio, 
::om o sr. governador Argemiro de 
Fi&rei:·êdo o dr. Octacilio de Albu
quc ·que, ex-~enador da Parah.yba, no 
Sen~do da Rept:blica. INGLATERRA 

LONDRES 27 (A. B .) - " "Dai
Jy Telegraph•" affirma que o chefe do 
Estado Maior francês, general Game
lin, pretende tomar parte nas mano
bras britannicas do outomno, a serem 
natizadas em setembro proximo . O 
g-eneral acredita que elle aproveitará 
a opportunidade para continuar, rom 
os inglêses, as conversa~cs do verão 
de 1934 . 

Na superficie da Terra, hn 
1 .000 milhões de habitantes, mais 
ou menos. Pois bem: o numero 
dos que morrem em um anno al
cança a cifra espantosa de J3 
033. 033. 

Se decompomos essa cifra ater .. 
radora nos encontramo~ diante do 
seguinte facto : Em todo o mundo 
morrem, diariamente. 91. S24 pes. 
sôas ou ijejam 3. 780 por horn a f.0 
minutos. E como cada minuto 
conta sessenta segundos. verifica
tce que cada y ez em que a agulha 
de um relogio marca um s1PJ?undo. 
nssignal_a extincção de umn Yida 
humana . 

Na verdade, f!. crença ge ral que 
a media de duração da vida hurua., 
na é de cincoenta anno!.; no em
tanto . e~tá rigorosameute pro, ado 
que 25 por cento dos entes humn .. 
nos morrem antes dos dezellleis an .. 
nos e que apenai'. chega aot't :-.e~
senta e cinco 1 por cento de po .. 
pulação lotai do mundo Ao.q oi_ 
tentns anno~ só chega um ('m <:nela. 
500 e ao~ cem annos. apenas l por 
cada quatro mil 

Diz-~e que o menor relogio que bn 
no mundo é o que pertC'nreu á ui .. 
Uma imperatriz do Brasil Foi f('i. 
to em Genebra pelo famoso \\ 
Gogelin, e custou mais de 12j,001l 
frnneos 

O Sf'U diametro é a 1,5 pnrte da 
pollegada e 1;>~tá enga .. tado em um 
rico anel. pode . se colocal .. o numa 
piteira Gogelin levou :J anno!-1 cm 
faZ<'l-o , o que lhe custou. a perda 
total da vista. -

•. 
A reparticão de l'<ilatistica do 

ltelch dhulgou em maio recem_ 
findo OR algarismo~ do mo,·imPnlo 
d:i populaç-ão l'm 19:'Jti O numero 
de cairJamentoR diminuiu de :19.000: 
611 000 rontra 6:.iO 000 ('Rl 19:J5: 
o do~ na~cim<'nlo:,,;. QUP .,,, eli.•,ou 
a 1 279 000. apre~enla, ~o contra_ 
rio, o 8UJrffl<'nlo de 17 000 "obrf:' o 
do anno prer('dente , e dl' 307 OOU 
11obre o de 19:13 O numero de obi
to, foi de 796 000 _ ou mal, ~.000 
do que o de 1935 : quanto ao uce .. 
dente doe nai:tcimentos, attingiu 
,tR:? ono cflntra 1fl9 000 nf) anno 
antf'rlflf, e 233 nno em 1933 

7.ará até o final do novenaYio. pois qu_f' de Oliveira. Nicoláo da Costa, José do tos com o nascimento ante-hc-ntem 
:e:; rc,•ma se fará ouvir todas RS nOl- ~:l:~nO<lJ~ar~:'!,rl~till\~;~âl~:; )1~:êr:n7lr;!. nesta c_apitaJ, de U.l11a c'riança do sexo 

ToC'Oll á porta da Cathedrnl a banda <'unha, Clodonldo .Soares: Nathanacl ma~culmo que, na pi:l baptismal, re-
rl, musi<.'a <ln Policia Militar \'"oseoncelos e João Lombardi. ceITT'rá o nome de Paulo Emílio 

O te:1ente João Alves de Farias. 
rm officio dirigido ao sr. Governador, 
c:rnr.1Unicou a s. excia. t=r assumido, 
em data de 24 do corrente, o exe'J'. 
cício do cargo de Inspector do Trafe
go Publico da Guarda Civil. para o 
qual f Ora nomeado por acto de 20 do 
mesmo mês, do chefe do Govêrno. 

O pat~o rla avcntda Genrral Osorio 
;.presentava bôi:1 illumina('ão, vcndo_se 
, !li arnrndo,.; varios p:l\'ilhões, CéHL'OU .. 

('"!, rc<ln gigante e outros entrctcn:_ 
mcntos 

HOMENAGEADO, 
- Lindalva é o ncme da criança 

na.sricta ::i. 24 do corr~ntc. neste c~pi
tal. filha elo sr. Jo~é Soares. artista 
aqui r<'sidcnte e de su~ c::posa sra 
Maria Soares. 

,."~,,;'{u~:;J:·ic;\~0 °,;·r\~~:'s°':;, 1;.",~~;~~ EM ANTHENOR NAVARRO, 
~~:;.im~~,\~~a~~~l 

1~%1
!e\t~t;;:::~t; t:ct~ o PADRE CYRILLO DE SA' 

- Nascf'll. nesta capUal, n menina 
severjn'.l. filha do sr. Julie Raymun
do, commerciante aqui residente e d~· 
sua espcsa sra. Julia Raymundo. 

Em -:.:artas enviadas ao Chefot'! do 
Govêrno. commillliCaram a s, excia. a 
eleição e po~e de suas novas directo-

1t-..1 de garsonette~. . Foi alvo no dia 26 do corrente. de 
O:- srs Jo~é. P1nwn~el, Pedro_ de \ .Px.pre'sivaS maniiN;t:J,,c;úes pcpuiares, ESPONSAES: ~~~ir~s A~s~ia1~;im;;~r~::~iie "~~~ 

S("lusa e Franc1:..co. Rodngue!'l apres.en_ 1 iJOr r.crasião de .-.ua. rhegada ao nrJ-
taram varias nov1<lad!!s pyrothf"eh!n_,_ nicipio de Anthcnor Navarro. 0 nosso Em Esperança vet:m de contractar 

~!~t;°.'.'\~t.i:"~~' d;.::~;~ca .~:é pzt~; il:,;;~,!f~;;~::if ;~1:ir'.,g';t'~\~, d~ ~rtr:,~t ;JJif ;;tt,~~i'~:~;fI Ih~ l~~l~·'s:J;;a :~i~ª .~º!é'~o~:;:;;: 
berto d·"' Britto", desta capital. 

f õ lis de Luna Freire' ccmm•;rciante nesta I de... a1c;rad('"cndo a s. excia. a .sua 
A parte coral <la fe.,ta da nossa Pn- te~bc~esg-~;~o go~:~~~do:r1~~~ee~\~~ ~~ capital. <.· o .... r _ .AciaJberL.o Fonsêca, ge_ ncm~aç~o 1;ara ~ ?adeira publica do 

iiroeira na Sé \h·tr1,pnlitana, par(•('~ e'igueirf"do O ::eguinte te!~grn~.1rr.~, rente das "LOJQS Pauhsta·· da.quella mumcip10 ar Teixeira. 
ultrapassar a todas as dos annos ante_ .sub~c.;ripto por ve.rios elem~nto5 _de cidade -
dores,: pre' ti.gio politico filrn.dos ao Partido Pelo mot.i\·o. os noivos, que sho pes- Recebeu. rtinda. o chefe do Govêr_ 

Hoic> <:antará a "Av<\ Maria de Po;r,_ Prcgressista. em Anthenor Navarro e sôa...c; bastante relJ.c1ona.das na soCle~ no um teleg:1 amma firmado pela pro-
co:ctti •• o t('vmo padr(• JoaQuim iiP Suu que apma'll aqucllc digno sacerdote dade contcrranea e em E'iperanç.a, f·~s~cra Ricar1a Moreira, apresentan-
sa. vice-<lirector do Collegio Pio X - • Anthenor Navarro. 26 - Gon·r- leem s~do muito- felicilados pelas sues do os seus a<rrade~imentos a s. excia 

A n:1rtitura geral ·la novenit e•tú nador Ar~miro de Figueirêd.o - João rel ... çôe.s de amizade. pela sua remoção de Joazeiro para 
,;a car.•?O ria Uuniiio d<' )1oço!< Catholi~ P&sôa _ Procedente des.sa capital esta capital 
cus sPnrlo a orche!-tra constituída :oi.caba de chegar nesta villa 1~0::::;o clP- CASAM:J:NTOS: 
n~l~s 1ncl110l'e~~ mu~i('os da ciriade fe padre Cyrillo de Sá cnj'.l i:eccpção 
\tfC'rC'cc>m particular attenção a L1:1da_ comprovou bem eleva-do prrut1g10 PO
inh~ de L Pcrosi " u Tantu1n tügo Jitico. Recebido por grande mas."ª 
d!? ~!crc:iriante. partit>1ras classicas da popular qae o acompanhou da gal'(' 
nino.ica sucra á sua residencia sob vivas nome v 

A~.,lim. a fe~la intt'rna dl:l s~nhora exc!a. cujo governo mais urna vez 
·la Nen•!<, tcr:í. no prt:'scnte anno empenhamos nossa ab.soluta solidarie-

Realiwu-sc, ant~-hf r1t<'m. nesta c-<L 
pital. o enlace matrimonial do sr. Pe_ 
dro Lins da Silva funccionS:rio d~ 
Emprésa T. L. e F.· com a sra. Bea
triz Lins da Silva. funccknaria da 
Directoria de Saúde Publica e filha 
do sr_ Pedro Lins da Silva. funcciona_ 
rio pubUcc, 

Durante o dia de hontem, estive
ram no Pnlacio do Govêrno. mais as 
seguintes pP.ssôas: deputados José Ma
ciel, P=dro Ulysses, Octavio Amo
•·lm f' ~~rnanGn Nobrega, srs. drs. 
W. Guedes Perei•·a Clariri<lo Gouveia, 
ctc.."embargador Ferreira Ventura, P Y
ragibe Pinto, Dú::.tan Miranda, João 
Ccêlho e Sá Cavrilcantl. prefeito Pi
ment,el da Cunha. prefeito Theotonio 

~.J'ilho cxcC'pcional dade. Saudações rezpeitosa.s. Manuel 

JORNAES D.\ FESTA 
Dantas Rocha Manuel Cyrillo Sá. fi 
lho, André Liina. Manuel Fernandes 

e; ·<'ularl"m hontPm rnrios .i•nnalzi- t~i~rs~il~~~d~a~i~?.inir~cc~~;;, -?e~.~ VIAJANTES: ' Costa, Severino Dmiz Francisco Leo
degario. José RamalhO, Thetonlo Ro~ 
cha e Octavio Monteiro ~:g~~fêtoA~\~t~~- '];;~~1::i ~gr~~~t: A~e.-eilo 1'heotonio. Cosltt · - En-

1.\JATERJAES SANJT A• Manuel Joaquim Fernandes M•nuel contra-se nesta cap1lal, desde ante. 
Dantas Francisco Guerra, Ray1riundo: !,ontem,. O nosso amlgcr sr. Theoto. A intensifica~ãn do eleitora-RIOS, electricos. ferragens, 

azulêjos e vidros, aos me
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho n.0 271. 

Rocha.' Manuel Guerra, R-a.ymundo; ruo Co3te. pref.e1to de Espe~ança. '!: 
Patury. Chagas Pinheiro. Antonio ES-1 S. s .. que veio tratar, de mte,...sses do no interior do Estado 
trella. Hilda Baptista. Octacilio Gon- do murur.ioio que dnige.f 1eg1essa hOJc 
çalves, Ademlde Barbosa Bolon, n:an- . âquella v11Ia 
ta-s Janduhy Sá, Jo~é oa~tas. Odilon l . ~r. Theotonio Rocrt~ : - Após li- P.m lttLln.1.yana foi fdnda<lo . no dia 
Peisôa, Antonio verissuno. Pedro &e1!a esta•}a nesta cidade, re?ressa 211 do rorr(;'ntt•, o BurNrn Eleitoral 
Feito::;a. Jo.sé sousa Bey·enino F'er- ! hoJe. a Esperonça_ o nosso amigo i-1 ''Pró Xord1!:-te". gob a n1·ientni:ão do 

d J , B 1 · Manuel A· 1 The-tonio Rocha que hontem á noi pl"e·frÍto local. Jt<'ndo o ch<•fc do govêr 
------------ !;:~d~S Esp~ito e~rm~~o, Maria Me~=. te, ~steve em vi.Sita aos SCU'5 , amigo~ no rC'cebido. ~1 respeito. estC' de~pacho· 

RegGlarizada, pelo Ministe"' ri~~~ R:i~lh~~~Ii~~{1g~~~o~lb~n~:;~. ~:~ 1 :~~~!~lha, apresentando as suas des.. r,,~!,~ªu\ª1~~~\l ~~. -ex~~~lO:-ll u ~i~d~çt~ 
rio da Viação, a Estação da nuel Augusto.· Raymundo 'Castro. Vt-l Dr, João Sergio Maia Depois de ~z~:~ .. ri~ti!~;::ãuo E~e::;;·i~~ ";orcóa-,N::-

"Rad1"0 Ta .. a1·a·ra" da cente. Gonçahes .. Eudes e. ª.rta~o I curta permanencia nesta capital, ,·ol- , 
h\l Francisco Saturnmo Sousa. Joao ve hoje 3 Esneranco. 0 ncsso amigo perando ar,uio vo:fsencia S1•udações 

ParahJba Monteiro, João Andrade .. Behs10 Je-. Ql. Joã.::, sergio Maia.' cligno juiz mU- -_r._.c_ .. _,i_nn_L_in~s_.~ Ada_~_L_i,_.s_" _ ·--

O dl'pUta<h, Pereira r~ira transmittiu 
'> ·l' go\'ernador Argr miro de Figuei_ 

rr!do o a.cguinle te1Je,,ramma sobre o 
a. UJnt)tO; 

''P.io 2:::l - \tt.end<•r,1,i ló'> pedido <lo 
~· n •e!t•grl.imma de• to.Jns pro\'irh•neiu'> 

1 

p<•rantc o se. rviço dC'. r .. 11lio <lo .\1ini1;ite
Tio d:-i Vi:1çõ.o para r('gul.:rizuçüo da 
~ h1(· ,e, <lc radio rlo Ei>tado <la Para 
hybtt O Diarin Off1c11tl do d,a vinte 
e ,;o,s 111:' hontcm. p'lblie& a pí,rtadu 
auprovnndo o loca) <ln radio diífui-oni. 
da P.irtth.vba bem n, im a'< plantu!, 
,rçamento e e~pecificações technica~ 
J<'ica 11.S!Ím reµ-utarizado auumpto 
Cor<lia ~braço - .rm1t' Pereira Lira 
Jirfm<'iro ~P"rl?tario r'lmara Deputa_ 
,loa 

sus Dantas, João Lourençe, Frant:l'ico [ n!cipal daquella localicla.de TENCI A RIO 
~lves. B erna,dino Senna Medeiros s s que é membro de prestigiosa CONSÊLHO PENJ r 
Joaquim Alves, Manuel Correia Oli- familia · radicada neste Estado acha-
·1eira: José Laurinda ~ornes. A_ntonio. Ya-..-:e hospedado na residencia· do dr Reune . .SC:' ~m :.-e<i~ãlJ extraordin~ria. 
Baptl~ta, José ~onç:.ihes Danta~. Ray. 1 Manuel Mau:._ juiz de direito da 3.3 

mundo :Monteiro .. Raymundo Fei;.-, vara desta c:.:,pital tendo estado hon- ho.ie, ás 14 horas, no local de c1,;_ 
nandes. M..lguel Lmdolpho. Raymun- · tume, o Consélho Penitenciaria 'º 
g~eio~~~a~~:~~n~:!.~~~l\13~~~

1
n~6~ O TITULO de cidadania não é E~tado. a fim de dar execução ás St· -

sP Macarlo, Antonio Mede1~os. Fran-1 comnlPto c.rm a. nrernr-a•h-.. '1P ....... t:u· lenças que concederam li\'ramenio 
cisco Pinheiro. Celio Ferrell'o., Fran-j (Ondicional aos seguintes detentos; 
ci.sco Dutra. Pedro Alex!l..ndre ~Ia- Pedro FPrnnndes, Joaquim Alves. Ceh- Jorge Soares da Silva Manuel Mon-

~i:J c;g~i~enn.f.ºMa~~~rc~~~sarY~~~~~-: ~~n~~h~c1J~:o F~~~~~~o J~fião Fci;: teiro da Silva, Jos~ Do~ngos e Anto-
ria Adaucta. Jose LeiUnho, Laurice 1 rillo. Conrado Fcrnanle~. ,João Pedro I r·io Juho do Narc1mento. 
G. ad~lha, Ma.ria Soccon:o Godelha / Antoni.·o Oliveira . Laurindo Moreira O dr. Adhemar Vidal, presidem e 

:1dh~q~:h~~oj~dv;;-~n~~~~- fsec~~~~- ~~fL!te..Sá, L~~~nc:en}~~lef:.Peir:: , ncarece o comparecimento de todoo 
tico sã Mana ;Rocha Bento Pertíra F1;-anc1sco perei rp " CIJ conselheh"os. 
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VIDA JUDICIAR IA CA SA 
AL 

DE 
E 

RTE 
CôRTE OE APPELLAÇAO UO 

ESTADO 

34.º - SeBMÕO ordinariu. em 
Maio dt' 1937. 

2íi ile 

Presidente. - Souto Maior 
Secretario. - Euripedcs 1'11v:i.rt•s 
Proc. Geral. - Renato Lima 

Compareceram os desemb:ngadores: 
Souto Maior, Paulo Hypucio, Maurí
cio Furtndo, José Flocoslo, Severino 
Monlenc.gro, Ag-rippino Uurro~, Dr 
Braz Baracuhy e o Dr. Proc. Ge,nl do 
Estado, Renato LimA. 

Lidu, foi approvada, ~em uL .. trvaç:1u, 
a actu da ses!-lão anterior 

IH stri bu icões 

Ao Desembargador José Floscolo. 
Aggr:lVo <le petição cível n." 26. da 

('Omnrca de (' Grande Aggravunl.! 
Ottoni BarretoJ., nggrnvudos José Fnrn
cisco Sobrinho e sua mulher. 

Ao Desembargador Agrlppino Buno!:l. 
Appcllaçiio criminal n." ~8, da co~ 

marca dE.> Mamanguape. AppcllantEc> u 
Just1i;-::1 Publica; appellad<1 ,ll,:--~ E:,an 
gelista de Azt:védo \'Qlgo "Ju:u• St>h'l
ta" 

Cota 

Aggrnvo de lnshum.ento Civt>l n.º 
26, da comarca <le Mi~i!J\Conliu. H.t:' 
lator Desembargndor Maurício r~urta
do. Airnrnvantes Jouquim Apgelo tle 
Araújo e sua mulhi;-r; aggrnvudo~ J1i
sé Fortunato de L:'.icerda e sua mu 
lher 

O Dr. Proc. Geral du Est.,.dv upre 
eentou o;:; autos em ,neL,.1, pvr não 
lhe cuu1pJ"i1 vtficiar 

Passagen"' 

Appellaçiio criminal n." !.ll, t.lo ter
mo de Brejo do Cruz, <l:t c<,marc:i de 
C. Rocha. Appellante u Justi\:a PubJi 
ca; app~llado Pedro Feneira llutrn 
O Des relator Agrippinu Barro3 pas
sou o•, autos ú revisãu tlu Üt'S, Paulo 
Hypacio 

Idem n." 78, Ua (·u11rnrt·a lh-' M1sPri 
eordia. Appell:mtt' ;1 Ju,.t1~·a PulJlicu; 
iwpellado Valerinno P1ntu f'tr:111diio, 
vulgo "\'ulenuno Oucu" 

O Oe11. Jos.é F'lo~colo µn!:so11 03 t.U 
to! á rt>vüão do De:sPmL:1r ~allur ~e
verino Montenegro. 

Idem n. ~n. do termo dt' Pil11r, ~la 
<.'.omarca de llabaynnnu.. Apfil·llantt' a 
Justiça Publica; appt'llado José l:le
mentino dt' Oliveira. 

O De!:!. relato"r Sevl:'rino '\1onlPnc
gro paS!õlOU os autos á rcvisã(1 do Des. 
Agripl)ino Barros. 

Jdem n." 83, da comarca. de (:c/.\ra
bira. Appcllante a Justi<"a PuhliN1; 
.appellüdo Jotio Morais da Silva. 

O 01:'s. relator Mauri(lo Furtado 
pa3sou os uutos á revisào do Üt's. Jo
::1é Flo!tcolo. 

ldem n." 93, do termo de Brt<jt> "-' 

;;~!~teª :
01

;i;;i~adep~~l;~,~1; Ri:~~:·11!l~ 
João Moreira Dantas. 

O Des. relator Paulo Hypocio 1rns!wu 
os uutos à revisão do Dr. lhaz H::!.rl.1-
l'Uhy. 

A~i;travo de instrumento civl'I n. 23, 
<lo <.'.omurcu de Patos. Ag-grava.ntc JoãC' 
Barreto; .tggravado~ Jost• da Costa 
Palmeira e Aristides MttrQUt''.'s & Ir
mãos. 

O Des. Pau1o Hrpacio pas~ou os. !lu
tos com o relato-do ao 1.'' 1·evi-.;,it_: Dr. 
.Bra7. Bnracuhy. 

Appellaçüo civel (acção rC'scigoriu l 
n." 2-1, da comarca de C. Gr:rnde. Ao
pe,llantes Manoel Ferreira de Araújo 
t' -;Ufl. mulher; appellados o:, he1·dei
ru.1; do Cel. João Lourenço Porto. 

O relator Dr. Braz Burncuhr pai
~ou os autos com o re1atorio u.u l." 
n•visor Des. ?.huricio Furtado 

Appellação civel "l'x-oíficio" n.º 18 
ela comarca de João Pes.~ôa. (Desqni 
tt' umigavel) Entre partes; Dr. Cnrlop; 
Victor de Oliveira Faria e D. Erme
linda Lucchesi de Oliv~ira f•'uria 

O Des. Paulo Hypacio pasf;ou o:,; au
to~ rom o relataria OO' 1 .º rcvi~or Dr. 
Braz Baracuhy, 

Appt•llação rivel n. 0 10, da comar<'a 
de C. G1·.:nde. Appellante<1. .\ianoel 
l'(:rreira de Araújo e ""ua mulher, 
Franci-.co Pereira do Nascimento e 
outro; arpellados Amel'ico Port~1 ,,. 
trna mulher 

O Des. Agrippino Barros t.chando
lt' imJwdido de funt:cio1rnr pas1:1,ou os 
~uto~ u. l't'\'Í<1.ào do Des. Paulo Hyp~-

Appcllll\:âO criminal n. 0 9G. da co
rnarcu de A. Grande. R1•lator Ocs .. To
!IP Flo""colo. Aprellante n Justit,.·u Pu
blic·.4; uµpellado Duartt> F1·p1re. 

A~gravo crlrnina' n.º 34, du í'omarl';J. 

~~U Jff~l:tar(~,SS!~·gr~:~~~r~r J~:~~U(;'·~y,:~ 
doso; aggravuda a J. PuLlicu 

F11ratn os resíff'l'ti\'O auUil:. rom 
vi tu llO t'Xmo. <lr. P~oc. Geral Jo E 
tadfl. 

\1andaJ.o de Sc•gurunt,.·a 11. 1, tlu t·o
marca de Jo~o Pe,;:oiau. ( 1,r1ginario ). 
Re,querentc o Bel. 1 Cl:..1Urli1111 da rúnhe 
C'avalcanti, por a;1 e 1eu Procurador f' 

Adv<Jl?':Hlo Bel. SeVérino Al\'1' o\yre!l 
O Dl'!I. relator ~nnncl.iu t(Ul' ro 

Cl1mpr1 la .. as t>Xigcn1·1:1 da Lei. 
Aviell çr.o cnm1nal n. ll7. Ju. co 

nrnrcn dl' .Juiio Pes,ôn. Rc·\ator Des. 
:,,;P\'Pr1110 Mou(l'nt-gro. Appclante o dr. 
!.º Prn111ot,n PuLJico; up1wllndu An
tonio Ilias Jui-; Santo~ 

Foram 1·om vigta Us parti•. e dt!pois 
bu t'X.ruo. dr, !'roe-. n.,.rul du F;:!tE,do, 
pt:1lu pr nu da lei. 

.Pnrecercs 

Appcllaçii.o criminul n." 87, da co
marrn clt' Pombal. App~llnntc a Justiça 
Publi('1•.; nppelluclo Abdias Bernardo 
de Morais. 

Idem n." 68, da comarca de Guara
hirn. Appellant~ d. lda Rosario <le 
Arrudu,; appellndos João Frnncelino, 
Pedro Fernandes e outros. 

Embargos ao accordão nos auto:'! de 
"1Jlpellaçiio eivel ''ex-ofiicio" n." 40, 
d.a conHi.rca de João Pcssôa. Embar
gante D. Aurea Cunha Pinto Pessôa; 
embatgnda a Fazenda do Estado. 

ApJH~llaçüo ctvel n. 0 33, tio termo de 
Pilar, da (:Omarca de Jtaba}'anna. Ap
pdl:rntc· .1 oão Cesar Alv<·s lie Carva
lho; appl'Jluda n. Lui1.a Maria ela Con-
cei<·.i.o 

l;ll'm n.º ~!l, i.la comarca de C'aja
zeiru..:. Appelhrntes Antonio Francisco 
Rarbusa uu Antonio Aln•- Barbosa. 
ua mulher e os meno1·e, .losé, Manoel 

e \lal'is1: appellaclos Aprlgio Be1.l•rra de 
Mellu e Sua mulher. 

O Dr. Pru1:. <it'1·ul du Esh1do UJJre-
11entuu 0:,1 autos em me:,ia CollL 
vectivol'1 

ll,•f-ignnção do Ui:1 

Pirelim1nnrmente annullou-se os 
rei;pectivo"' julgamentos, por unanimi
dade de votos. 

Jdem n." S!i, dn comarca de Jlabay-

~~;;0. ~~;!~1:n~·· a ~~:~~~:· p~:17!:; o "CHANCELLER" ADOLF 'HITLE:l DISCURSA 
:~r;~1·~~.cir~dr~.b~~~~i.;_ª de Araújo, ACTO DA INAUGURAÇÃO 

Preli•ninarmente annullou-sc o jul-

NO 

gamento, por unanimidade de votos. MUNICH 23 (A. B.) _ Decorreu ('QS ou do que 'l.QUC11e!-i diletantes da 
Tdem n." 77, da comarca de Campi- com todá Solennidade a inauguração arte. que presmtindo a precariedadl• 

na Grande. Relator Des. Maurício Fur- da ucasa de Arte Allemã" que tevt de suas realizações invocavam em seu 
tado. Appellante José Casemiro Barbo- legar nesta cidade. O 'chanceller favor apenas o modernismo de que se 
sa; appellado o dr. 2. Promotor Pu- Adolf Hitler. aproveitando o en.sejo, valiam" .. Accrescentou o orador Qlh~ 
blico. pronunciou um discurso em que abor- estava firmemente resolvido a dar 

Prelimincrmente annullou-se ª sen- dou varias themas_ inclusive o da na_ cabo dcs..o;e diletantismo na arte aUe-
te~~PeJi~:/n~~in~i~~:. d~e;~;:~~rga~ tureza da arte, repellindo a distincção má: da me.c;ml farma pela qual h:wtu. 

Ê::f:,';},:":':~~~~:~~ii:rt;ti?r:~ t~~.~.!~!.!~~}:r::t:f~ ~;1ft ~l~~g:;; v;~;i:t ~~/Jf ~1~õ 
pacio. Foram multados por demora no çáo que por vezes se faz entre a Alie- te ~- no futuro. andaria. de mãos da
julgament.o dos autos, o J uiz Munici - manha e os países de regime parl-a- das com os artistas da Allremanha 
p3 l do termo de Cabaceiras e o Juiz men.t,ar democratico-marxi:sta. repel_ Terminando o sr. Adolf Hitler de-
de direito da 2.• vara, da comarca de lindo tambem. com vehemencia. a I clarou: "Quatldo fõr restabelecida n. 
e . ,.. d affirmativa de que em taes pai.ses se con.scienc1a sagrada não tenho ctuvL ªt:t~::n n.;;'r:;, eda comarca de João concede ma101 hbndade de desenvol- 1 da de que o Todo Poderoso levantf' 
Pessôa. Appellante O dr. l.º Promo- 111mento art1Sh"O que no ternto110 do I dac:: mas2as verdadeiros artistas dignos 
tor Publico; appellado João Daniel Re1ch Essa forma parlamentar- ct~- daque.les que marcaram épo:a e que 
Pegsôa. Deu-se provimento á appel- mocrat1ca de gover~o copiada de pa- vnem no firmamento eterno dos ms
la<'ão parR mandar O réo appellado a íses _estrangeiros_ nao serviu de p10_ pirados de Deus .. ,Náo creio q~ O.'
novo jury, por unanimidade de voto~- tecçao á Allemanh~ alguns annos I g13 :1des hcmens do passa.do tenham 

Iinoedidos os exmos. Des. Agripp1- atraz antes da acçao do nac1onal-so- ,;1ao os ultimas de todos os tempos ~ 
no Barros e dr. Braz Baracuhy. c1ahsm'o não 1mped1u que ella fosse I que _no futuro só se possa aspirar, ás: 

relem n." 70 do termo de Pedras de I opprimida. o quanto pode ser um:a I realizações collectivas. Tenho a cer 
F'ôgo, l':érie e~ Espirita Santo, com ar- naçãJ. Entreta.1:1-to, essa ten~ativa de Usa de que h:::je. quando em todos o..~ 
<'!l <le ~anta Rita. Relator Dr. Braz Ba- noss0:5 adversarias. no interior e no campos de a~tividade surgem realiza
l'acuhy. Appellante a Justiça Publica; extenor. de bordar nos.sa fraqueza cões grandiorn:s, t-'.'1.mbem no dominio 
appelludo Antonio Gomes de An<lra- com palavras e phrases completam('n- da artr: o indiv dualismo reappareç:1 
de Preliminarmente annullou-se o te vazias. contribuiu para que o povo t.riumphante''. 

,\r,fH~llu\·úo criminal n."' í'O, dn ter- t:,rncesso. por_ unanimidade de votos, allemão comprehendesse_ a que ponto Dep~i'i d~ se declarar inaugurada a 
mo Jl! Pt>i1i :.i clt' Fõgo, slide em I•:spi- n partir do hbello, votando com res- havia chegado a sua quéda e desln'tt'- Expc~1ção de Arte Allemã de 1937 
r 1tt, Xa1 1to. <'umaca lh• Ssnt:1 Hitu. Re- tricrõri; o exmo. Des. Relator. gração. que _experimentára sob OS aus- encerrou-se a cerimonia com os hym: 
Js1lor 11 1 Braz B:.inH:uhy. Appdlante EÍnhargos ao accordão nos autos de picios da ideologia da demo:-ratica nos allemães. o Fuehrer acompanh.a 
a ,J 11 )ti\·a Putdil:o . .::ippellado Antonio a1lpellação civel "ex-officio" em man- Ligas das Nações. do d~s vis1tantes_de horira percorrt'll 
Comi!~ d,· A11 drai.l~. <lado de segurança n.º 2, da comarc:1. Passou então o Fuehrer Chanceller a pnmeira exposição de- aite realiza. 

tdein n." Hll, Uu. comarta ile Pombal. de Campina Grande. Relator Des. Jo- a apreciar o conceito de arte como dR no TC'rceiro RPich 
ftt.,Jatur Ht•s. A:,ippino Burro~ . .Ap- sé Floscolo. Embargante Dr. Elpidio expressão do internacionalismo, o QUú ----

~:li~~!; {1:11:\~3:i.(\u!:u}
1
:.c;l:C/

1;r:~:= t:et\;ue;~a M~ni~~;:r.s; Pr::7!~~;:~ªen~ ;~~~~~u·nto p;:~:~ce~o:utà~º~ª·s;r: "Sua saúde é o seu maior 
dt·;·dt'II\ n · 89, da com:lrca dt• ltabay- ~~r~~:.s~ot;n~o:a~t;~de:ái;e;;!º ~~

0
t~s~m- ~l~ ~:: ~~:~~~~a~ºJ::nê:t~~ ªdf~: thesouro'' 

&nna. R(•latp1· Des ~fauricio r·urtado. Jmnedirlo o exmo. Des. Agnpprno nêsa · haveria apenas uma •·arte mo- 1 

Appelluut, :1 .Ju.,;tiça Puhlica: Jppella- Ila.T~s. dern~··. Mostrou que a arte tamb,:.n I .o~ iP 1 b('bcncto sónwntt' ne-ua 
do AHtu11io l'on·iu <lo Nascimt·ntu, co- Recurso de revista c.ível n.º 4, da não é funcção do tempo e ·sim a ex- ilt at ~ 
nh,•ci,h, por "Antnnio Novato'' ~onrn.r(';i. ele ,João Pessôa. Relator Des. p_res.sá!> de ~ma reali~ação eterna. ~n- 1 0:-. t,Jt.ros Muruvilb.oso::." e "Rt•X .. 

Idelll n." lF>. du coowrca dt· Jtahay- Se\'erino Montenegro. Recorrente D. tunamente ligada ávida d_e um pov~ / PJn b .11 .. 1 1mu tii.o a expressão l!lfl i~ 
unna. Rt·L.tur lles. s~veri110 Monte- Amelin Guimarães Pessôa de Oliveira; Report<;>U-:se á época ,anterior- ao nac1_ ma no g(·nt'ro. São µerfeilos, or:uh.:c,~ 
nt'gro. Appl·llu11te a .Ju: tiça Publico; recorrida ?· Maria das Neves Bray- nal...soc1ahsmo na Allemanha. sulié'n- 1,_v~i. m -e•, ~Drantido:-; e barato~. Rl'
appe!ludu I'l'dro Saraiv~ d1· A.raújo, ner Monteiro. . tando que a chamada "arte moderna" rcbecllr ,, vf'ndedor unico nesta µ1a 
v.u.l.g.u "P~·01·0 l'abeçi::.o'' N'c>,zou-~e . provunento ao recurso, variava de anno para ann.::>. O nnci- r · "CA.:~."i DOS FILTROS", Hlll:l 

A, .. gr.1\'ll l'L\'t'l n." ~l. da {'1111\nrcu por un!l.n1m1~ade ~e votos. onal-Socialismo quer restabcl~ccr n B1'âO do Tri 11 mpho n.º 4C9 .. lo:·,o 
eh· .Juão l1·~sõu Rclato1 }),., Severi- ~g~nlvo _c,vel n. 21, da comarca.de "arte allemã", o que fará conf1rman_ Pc.:.. ,)a Nes . .,J rasa ve!1de-~e dPscan-
1i.1 \for1tc>nl·K1·u Aggra\'antl' Diogenes Joao Pes~oa. Relator Dcs; Severino / do a these de que a realização art:s- 1 ('lJ rlc ferro_ bat.ido para os mi"smo.5 
Nu1wc-1 C'hiun<.'.u.; aggra,·ui.lo .Joi;t• Coê- :\fonten~~To. Aggravante Diogenes ~Nu - tica é inherente a cada povo. O QWa .. Talha.~ <r ·JUadeira~). Moringu1•s 
lho du 8ilva. nes Ch1anca; aggravado José Coelho é valioso subsiste, ao passo que tem Quo.rtmh~c:. Parazil iras, Cachr-pot~ 

de A~~;~.r.aç,;1; ('o\~'~~~c/·!~e 2~i~ll~~n:~~;e~ da 0!~~s°~ pr?Vim~nto , em parte, ao ~a~~~tt!~ui~~rad~e~~Ol~~-ansitorio O que g:i~~Ó~re, .. J~ir~ÍO eà~·- J~~e~~e~S~~tt:-~ 
Rel.1to1· 11{•s. S(•vcnin<.> Montenegro. re~ui_:so, unammente, votando com res- o ChancelJer Adolf Hitler decla- ~stado:-s. M",nlem grande stock de al'
P.J)pellantt> Au~usto 1h,min1ros de tncçao o exn~o. Des. Floscolo da No- rou que mesmo antes do advento do tigos ceram1cos. tudo ao menor preço 
\1elrrllt'- appel!ad0 o Banco do Es- bre~ai. I1nped1d?s . os exmos. Desem- nacional...socialismo elle tinha pensa- .. FABRICA DE C~IXAS DE PA-
tado. bargn~ores Agr1ppmo Barros e Paulo do seriamente no problema de ,~0 ,._ PELÃO , -:- Conl~c.c1onam-~ can:·ls 

Eu1bargo.~ 110 :iccordão no:-- autos de Hyriac10. _ . 
0 2 

do termo ganizar a cultura nacicnal. Entr "S po.ra sa~::os. c~apeos,. can~tsas, p~·-
Appf>llarú0 ci,, .... 1 n; 11, Jo termo de Appellaçao c1vel n. 8, muitos planos que architecton figu 1am.1s. cc.1xas pa1:t _ pha1mac1a, amµu. 
Pilur ela rnmarca de 1t:,1bayunnH. Re- de Sapé. da comarca de Ma~t1nguape~ rava a construcção de um gro.n-de pa: I b.,, r1~ Tem s m1J~-e grande quã:1l 1-
lator nl'i. PaulJ H!pacio. Embarg,a.n- Relator Desembargador Severino M?n_ , lacio de exposição d~ arte allemà PTJ) dade "ae ca1~as., µaia c~lçados e d1:
te O .menor Jo,io. tiomcs cTe_ ArauJo, tenegro. A?1>ellunte Augusto Domin 

I 

MWÜ"h O projecto foi co.nf'ad ao co~_p,•.ra g'1If,lla~_de l~ite. Vende p.1. 
assistidr, por su:1 mãe D. Juha ('aval- gos de Me1re1les: appellado o Banco gra d~ · f d h·tect~raºLu- pclao e ·i~- (itma1) artigos por pr\•r:is 
eanti de Barros; ~t.nbargado!-1 ~ev~ri- do Estado. . , _ _ dwi~ ~~~t.~~~ iI~fi~~~elnte não te- ~em comp~tc!1cw Rua Barao do 'f

1
·
1
-

Jw Gom,·~ de ArauJtl e - seus. 1rmuos l Deu-$e provunento a appellaçao pa ve vi1a bastante para assistir á rea- umpho. n. 4a9 

:fJ1r;(tn~:~1it~:i~~~- sua mae Lu1za )1a- l ~~nt~i~ni~ll~roto ª do s:~~~~ªoe:!!~~:;:.

1 

lizaçáo, completa daque_U~ ideal._ que --8-A-R_A_T_I_N_H_A_S_M_I_U_D_A_$_ 
Ap~ellaçi;°o cri~1inal n.º 90, da <'O- dor Agrippino Barros. se posit~vava com a. mauguraçao _ l 

rnr.rca de ltabavanna.. R\.'lator Oe~ Embargos ao accordão nos autos de que entao se procedu .. A concep('ao , 
.Jo.,é Floscoio. ·Appellante a .Justiça appellação civel n.º 41. do termo de 

I 

na~uelle genio da ar~hit!ctura tr_a~- 80 de;.sapparN·em com o uso d.o untco 
Pu'bieu. appellado ,1anoel dn ,tntta. Pilar, da comarca de It~baynnna. Re- ~01mou_se_ numa realizaçao g!nnd1os. ~t_-.· producto llqmdo que attrahe e e1ter. 

Fni Ô1:"i!?nacla a presente seu1ã,, pa- lator Ues. Paulo Hypac10. Embarg_a.n4 ah qual r:iªº pod\.ser _ c_ompa. i ... d~ ~ wl11a a:, tonmg!nha.s caseira.a e Loaa 
1 a 03 Julg~\mento,; resp<•cti,·,,s. te o menor João Gomes de ArauJo, ~ uma as rea izaçoe? an -r~ons espt:cie de baratas 

assistido por sua mãe D. Julia Caval- Se em .toda a minh.a vida. eu nao h~ unARr\1-'0RMIGA ll"' 
Jul1rnmcnt(l~ canti de Barros; embargados Severino vesse feito _outra c01sa que promov<'r i.:ncon\.r&_.!;e n;as bôas Phkrmactao 1 

Petição ro pedido de provis5o 11ara Gomes de Araújo e S':_US i r ~ãos, r~- 1 a co1;_strucçao_ desta ~a - declarou Drogarias 
<:olicitador n." :J Ja comarca rle João presentaJos por sua mae Lu1za Maria 1 - m .. sm~ as.s1.m eu t.e11a feito peln o.r- DROGARIA LONDRES 
Pí'S!'IÕa, t'lll quL" ·é requert'nte Orlnndo da Conceiçfio. ~ allema muito mais d? que aq_uell4:s, 
Paiv!I, :t" in~iota ele _diretto. residen-, Addiado O julgamento por ter re- ndiculos escribas dos Jornaes JUdai- R1

1
A M~c,Pl Plnh,üro. U I 

~~'":-:J!" .:,,:·t·~:oJ:;2:nd,;._ ,~º·.i1:· •• ~h,~ . ~~~:;~ºdo t·is:=~t~· .:!~:r:::::~r··· • 1 STALIN F E C H O U O " p R AV D A ,, 
::\n;"z 11{;~,-i~~~L';·t:1·tare~~c;:

0
~:c

1!1:~~:· As!'li~natura de Accordãos 
qut> nàu Fui uinda expedulo o referi- Aggravo criminal n.0 32. da comar-

~~btl~~~:JL:, \i:i~-:; /lr io/e:~=~e;ste q~: Ó~o~~Sl~la~:~r:1~a Md:te;::~a~!l~gr:;;~!~ 1 E PRENDEU TODOS os SEUS REDACTOH.ES 
~i:~~"r:'.~il!7{~ jt~:.~~i·~rfô;~~· ;;f.~" d;'ni:; vnf~P: 11!~:~u;~r1~ 1~

1;~ª n º 84• rla co- "lswestia " publicou a respeito apenas um telegra1nn1a 
n.'A 

1
~~l?rf'i;.?!n e t,rtc. 1rnr unnnimidade :ª~:~e d;oa~:~~

1
anªsi1~~~n:ue ... fts~el~::= 9J. a C O Il i C O 

d" vot"~. deíl'nu o pcdirlo, mandando res de Lima". vulgo " P ilão", ,ippel- :\10SCOU 24 (A B - Q,. orguo LH,A:\llO TODAS AS CIDADES A 
expedir a pr~v_isiio .de <1rlvogado, como }ada a Justiça Publica. 1 officiosos da i~1prl'nsa eoneticu nur . \10SCOH 
rN]'IPl' o p ·t.1r1onanq. Ag-gravo civel n.º 20. da comarca confirmaram _ate o pr_esen~e momen1 1 1 '\fO~< OL 24. (A .. H ) - Actual-

Pt>clído rll' licença n.0 :1. da coma_rca de João Pessôa. Aggravante a F azenda nenhuma noticia relativa H prisuo de ·11 1te r) < ommissan~do do Povo du 
df> Sou7.!l. Relutor Oeg. Routo Maior. do Estado; aggravada D. Pet ronila Es- 40 jornalistas, entre os quaes o re:dnc- { ... ·e,os .~ Telegraphos está dest!nvul 
ReQuerentP o hE'L Milton Marques de corei da Costa. tor -chefe <lo jurnal "Pravda", r 1 ·end0 1Jml\ 11d;vidade ex.traordinun 1 

Oli\'l..'iru ::'1-ft"llo .. Juiz . Municipal do Appellaçã.o civel n.º 44 , da comarca Wl.akos .. Na su~, prim~i~~ cdiç_ão d" no ... en.tido de t•:-1talwleeer lig~ções tP-
tprmo ,.e S. Jose rle Piranhas. de João Pessôa: Appe ll an t e Alf rêdo hoJC, o Jornal J<.west!a publica a- ll'phon.1ca. ent~l' .todas as ~a~1taes da.,i 

~" A~u~,ô~!~te~~~nd;u in~~:cç~o r~~ue::i~: f:;! ~e E~:::r:d:a e p~~:h;:~~er ; appel- ~~~::d:n~.e c~reto Keu_;~;i~1\~11f;lei1:\~~~~ ~r:ucl:J~casc ~:~~~·r'~"d~o, e ;:rac1d:~:s ~~ 
no po to medic_o de Souza. 1;1ma vez Appc>llação civel n.º 14, do termo de i;e um Jornal. 1l1ur10 1~t,tulad.l "!\ 1 01ie nw: >O m (•star cm C'ontacto _rt·r
(]'.lt> n,, rir Ca1aze1ras, :rnleri_o~mente Anther,or Navarro da comarca de Sou - Grande ~c-_puh\iea Rus?õ;a , ''?nf1rrn ll1- man nt, c·om ri duas grandes euptLu
designnt!o para alli ~P ver1f,car .1'' za. Appellt.nte B~nto Est rella Da n- do a ~oticia d<' (IUl' a(luel.le Jornc11 t.- de .l:'n ~o 
mP:'lma in ,JJP('l;'''l. f:Ó 4é'x,·te um 111Pc\1- tas e sua mulher: appeHado Bent o nha s1d~ !echado. trnrl,, ~1i.lo pffedua- :\ 10 ,1L1<1.t.1_11tC' o famoso plano Qui11• 
Ctl. Dantas Rc,théa e sua m ulher. da a prtsuo dr torios O!- seu:11 rerlnd?- n Jt'n·rnl, at, o. Jln"•ente momen_to a-

Appellw; ,('I rriminul •1.º 8G, lia C'omar_ Appellação civel n.º 26, da comarca res O televrammu (>m_ fl~P~tHu . n_ao pen:is meia riuz1fl: du grandes c1.Ii11\1 

ca ,h l'omhul. H..•lator Des. A~rippi- de Campinn GrandE'. Appellantes Ali - fornece_ nenhuma ~·xpilt·a<"i.,.o <'.ff1r1al poi.11,m commun1c·ur-st telephon,r.i
''º J'..·nn AtiiwllAt:tv a ,Jusii~a Publi- pio Pe<-sôa de Carvalho . e !.ua m u- HO cunosn aeo11tp(<1J1H'nto, dr,xa a_ 1rn·nt r·om .11 nutrn1 .grn1_1des c·up1ta1• 
,·a, .ip H'lludn .Jus~ ,1a1nt!dt·, vulgo lher Joc::epha Gomelj Pcssôa Aure li o penas a compn·hl'ndt•i· que o; rtda<'- ,•ui Jjll'd A tommun1t·uçot's nfíinn,• 

Pess.ôa d~ C'arvulho e outro~; appel- tore!'I claquell1• jornal "e-;tavnm d~H<'ll-1 d,• ,,ol, ,:t .~ militart•9, estavurn_ t'Hdo 
·• 71\:: -~tu~lr~l~(;;:ic!'ttto á nppellaç,to pa- l d . 1 r S h rtnma e Mar- volvendo uma campanha de 1111pren~11 1 .;e~u, d·!'. pur <• tnç1J1·s radio-!,•h•-
1 Q ,11:1nd:.1r 1) réo ;\ lloVO julgamento. q:eºs

5 
c1:s Ar:::e~~~ &e Cfa. Il contruria uos intereSS(-'~ soviet ('0." ,;· phi1 ll dl• un.J.... l'Urt .. s 

pnr 1.1 11 : 11 :l1iilade de votos, Appellação cive l n.0 70, da comarca 
J,1 1 m I h'.::1. ,lt. co.nuca rle Itnl,a}- de Joiio Pessôa. Appellante Ovídio 

,
1

, R • r nu. ':'.f.r.ur1cio Furtado. Lope~ ,te Mendonça; appellada a m ns
App. -1,. nt,· ,:t .Ju~tiça Pul,lil'U; appt'l- sa fallida ri.e Manoel Morei r a F ilho. 
ladu A11 tu,11u ('orrr·,::t dn Nrt'icimento, Foram assignados re~pPctivoe 
,ouh,·f'irlo P"" "Ant,,n,,> 'r\r1vat11". a<'ordfit,)9, 

[J1>,11 n.~ \Ili rL1 rom.n,·a d ltuhay- - --- - ------
fl.JIYlfl t~t'i ,tur llc· lnsP Flosi·olo, Vo<'ê é BRASILEIRO, mas nio é 
\pD ·llai,1 fl .111 ,1ç:.1 l't1hli,·;1, :1J>JJt•I ~~o0uA0
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litdü l\lAn,11 l Ja Motta. ~ 
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... .• .• qne lhes estão sendo movidas prla justificante - 23i7!Hl37 - (a~s.) Acrisio Mellc. Antonio Francisco Barbos~.. J1 . .._ ,. de
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- O dr. Paulo de Moraes Bezernl justlça eleitoral desta mesma 19 . 11 Neves "Em virtude <lo que' 0 escriva:i José Gonçalves de ' Andrade, José de cisco Bezerra. Pedro severiano Paiv!l., 
Juiz de Di1.:eito e Eleitoral da 19.ª zo- zona. E para que chegue ao conheci- fez passar O presente edital_ com O teflr Azevédo Cruz. Vicent'e Pe!ei'ra Cor- Manuel Jonquim Moracs Sobrinho. 
na da Parahyba, comarca de São ,Toão mer::Lo de todcs. ;mandei expedir o do qual chamo. cito e h(', por citadas deiro e Severino Gonçalves do Rêgo. Amaro Archanio. Pedro Felizar<lo 
do CarJ.ry. na forma da lei. etc. presente edital, que ~crá affixado no todas as pt'ssôas ausentes. incertas. in- TC<ics eld~ores desta 9.ª zona, e po~· Joaouim Lui? de C~rvalho Anto11lo 

Faco saber aos que o presente Pcil- log:u· publico .. do costume e puhlicado teress:idas e desconhe~idas, pum, den- se acharem em lagares incertos e Justino da Silva. José de sOusa, An
tal de citacão virem ou drllc noLicia no Jornal ofhc1al A União, por trt's tro do prazo de 30 dias, ª contar tia não sabidos conforme portou por fé o tonio V1ctal de Luna Freir':', Man::rl 
tiverem e inkressnr possa, que pelo vezes con,secutiva,. Dado e passado data deste. virem assistir n propositu- official de Justiça encarregado das 1.,macio do; Anjos. José Justino do 
dr. promDtor publico desta c~marra nesta cidade de Sio Joâ.ó do Cari-ry ra da .t<'çâo ordinarin de ue-ucapião, rle citações. E porque não tenham sido Nascimento. Frand!co Gabriel do 
em face das certidões extrahidas do aos 17 de julho de 1937. E u, José accôrdo com 11 pctiçüo tram1cripta $('!., os mr;>smos encontrados ,p(l.ra serem Nascimento. Jm:é Barbosa Lima, Joa
Tribunal Regional de Justi\'a Eleito- Ch!lgas Brito, escrevente cnmpromis- pena de se proseguir na mesma ri sc1. pessoalmente citados, pelo prescnt~ Quim So;,re~ Falcão. Jo~é :Moreira do.! 
rn.l do E.-:tado. foram denunciados nos ~,!ect,o, Bºezseurbrlslc.recvio.n'1ªoss1·m· lePaauulood1·1·eginl\!~:. rqcuveelaias. auº,,u, .• trnºc',·aim, ·de'sctieenJt,u·f,.izcoo ,ª, ,tco·1!,,º,-'_ edital :om o p:aso de trinta dias os Sant'Js, Franci~co Alves de Lima, João 
termos dos art.5. 185 f' seguintes do ,.. .... it t h Fernande-:: da Silva .João Fnreira 
codig-o Eleitoral vlgeute e arts. 59 e dou fó. São João do Cariry. 17 c!e zam ás quinta~_feirus, ás 13 horas. no e ;:, e os en ° por citados para to. N p l' F · B' 
.seftuintes do RegimenLo Interno doi- julho de 1937. O escrevente comprr>- edificio do Forum de:,;tn cid1:1.de. E !~~ t:;:o; ~~vrt:ã;ran~t%1: ~~~~ M~~e:~l J~::a d~ºsou!tn~~fi~ Pe:~iia 
Tribunaes Re?.i,onaes. por terem 1t>~- mb!ado. José Chaga;; Brito. para que chegue ao conheeimento de to:-al desta zona. E' para que chegue 1a Silva. Josf' Bernardo de Oliveira 
xa.do de comparecer e votar na e.r- CRETARIA DA FA'7"1:'NDA todos se passaram o presente edital e ao conheci.mamto dos interessados Manuel Ccn"lPirn d~ Lima Ignacio 
ção realizada ne.:.ta comarca. no 1a SE ,...,L, . - outro de i_gual teor, que !erão publicJ. - Pereira do Nascimento. severi:10 da 
nove de rrtembro de 1935. para ~re- EDITAL N_.º 4 - Alugutl d~ prf'dio - . dos pela imprensa 6fíicbl e affixa.,to mandei expedir o prc.en~ edital que Silva Oliveira. Severino de Carvalho 
feito f' \·ereadores. o.o, ~cgtântes f'lPit~- Faco publico. para conhecimento de no Jogar do costume. Dado e passn,1o será affixado á. J?O;:ta do Juizo e pub!i. Fonséra. Manu':'l Ignacio Carc!o~o 
res: seyerino Maria.de Faria.s 'f' J~ao quem iuteresr::ar pos..<::a, que acceita~- nesta cidade de Guarnbira. ao~ 23 dt? cacto na '·A Umão·•, or2ão official do José M-anu~l dos S:.:>.ntr,~. $e\·erino M:o .. 
Francisco dos Santos. da 4. ª sec~o: ~~ propostas para aluguel do pred~a julho de 1937. Eu. Braulio Epaminonda-1 Estado, por tres \'ezes seguidas, de 10 reira da cn.:.z scverir.'> R~mos. Felix 
JGáo Antonio da Sllva, da 5.8 secç~o; do Estado. slto á _praça Venanc10 de Arau.io. e:.::crivão. o dactylograone1 em 10 dias na fcrma da lei. Eu Ne- Baptista da Cc~ta. Seba~tião Henri
Severino José dos Santos, da8.ªsecçao; Neiva 73 nesta capital. e subscrevo. (ass.) Braulio Epaminor.- ?"·?u Pe:ei:-a· dos Santos, escrivão 

0

Elei- aue~. Manuel Innocei,cio de sousa 
e Jo~,é Procopio do Nascimento. da As propostas deverão ser i.m.vi9:d~ das de :\.raujo. (ass.) Acrhdo Nevei.. t::i.ral o dactylographei. (s) José de. João Franzicco de rUvF>lra. :uanu.ol 
9.ª secção. Todos eleit<?res de~ta 19.ª cm euve,oppls tec~ados. convemen- Conforme; dou fé. - Dnta supra. - O Fartas, Juiz eleitoral. Conforme com José de Britto. Julio Loure~ço dn Sil
zona e :ictualmente resident:'s e1:1. )o- temente selladas. ate o dla 6 de agosto escrivão - Braulio Epaminondas Ara- o original; dou fé. Campina Grande, va. Mario Augu~to Vianna. João ca-
gares i~110rados. confor~e certifica.- p. vindouro. 

27 
de i·ulho ujo. 21 de Julho de 1937. O C;Ecrivão (a) \'alc3nti Bezerra. Sandoval Veri.sSimo 

ram os officiaes de justiça m~umb1- Secretaria da Fazenda, Nereu Pereira dos Santos. Luiz F.!rreira de sousa .. José Francis. 
dos das citações. E porque nao te- de 1937 SERVIÇO ELEITORAL .- .EDL co de Mello Manuf'l Ath.::rn~..'ÜIJ rle 
nham sido encontrados para serem Chrcmario ca,,.\l~!nti, resp. µela TAL - O àr. Pedro Damião Fere- SERVIÇO ELEl'lORAL - EDITAL F<PitaE. José Xavi"r ele Oli\leir:-1 J<·2- 4 

citado-; peS"S,•.nlme-nte. pelo presente Secção de Expediente. grino de Albuquerque. Juiz Eleitora.l dP. citação com o prazo de 30 dias - nuim José de Albuqucrqu'::'. Manuel 
rdital cçm o prazo de (30) ~ias. nm, desta 5.ª Zona do Estado da Parahy- , ~ dr. Lcurival de La.cerdl Lima. ju- Cavalcanti Silva, José I~nr•cio dos 
termos do art. 61 d~ referido H.~- EDITAL DE ClTAÇÃO de terceiros ba. 11z_ pr;:,parador eleitoral dHta 21.~ zona .Anics. Jo:-õé Mauricio de Pon':~. Josê 
giment0 <~ 2.0

). os cito e os tenho ~:~e;·e~~~~:~~n~~: ~o P:~;~ºc,.1~iã!,º 1ei;es~ Faz saber a todos ~ interessados d::i, comarca d.e Santa Rita por desiz-
1 

B_0 rna.rdo da Sllva Luiz J-T'1noratcJ da 
por citados par~ todos os terq~os 1~~ rente aos terrenos situados em "Midu_ que o presentt8 edital virem ou delle'. 

1 

nacão legal, etc. Silva. Alipic Justino de 01h.:-tra, Ma
respectivas acço~ penaes. .1 e . noticia tiverem que havendo o Egre_ Faço s_aber oo~ que o pre,·ent~e t,lí. nuel Luiz da Penha. Todo~ ()3 elf:'itores 
estão .!endo mov~das pela Justiça elei- bim '', deste termo, requerida por José gio Tribunal Regional de Justiça E- ta! de clta~fio v11·em ou delle not1c!a d::sta 21. ª zona e . actualmeu!:._e re;=i
toral desta mesma t9_.ª zona. E para Peretra da Sih·a leitoral, em accordão de 3 dé outu- l t_l\·erem e mteres~a.r po.c-sa. que pe!v d"!ntes ~".1- legares _if:?norad~s. -~c..-r.for
que ch~gue ao. conhecimento ~e tod~~ 1 o dr. Acrisio Neves, Juiz de Direito bro de 1936. cancellado a inscripção o.r. Pron1ot.or Fti~h;'O deJLa ~omar_·;,. me cerbf1cou o offici~l de Jt.:..St1~..1 en
mande1 expedir o presente ~ital. q · da comarra de Gunrabira do Estado da do eleitor SeV':!rino Onofre Marinho, l ~l'.1: face das.. cert1doe~ .c.;.,;~nJh1das no c~rregado da:5 citaçoes. E porque 
t-;erà. effixado no lagar publlco de_ <:S- Parahvba · desta 5.ª Zona. por infracção do dis- , r!"lhuna __ 1 Reg~onal de.ste !.·; _t_ª. do for,rn· nao t_•_ nham s. 1do encon. trado:5 r,ara se. 
t!·lo e será publicado no jorna)_ offi~ial l F;ç~ sabn que por este juizo i:;e pro posto no artigo 59 inciso l.º do 00_ denunc:ados nos ter~os do~ art,. 185 rem citados p<?ssoalmente pe!O prfH.n-
do Estado A União, por . tr.c.., vez~ 1 cessa uma acção ordinaria de usuca digo Eleitoral fic3. 0 mesmo eleitor t· segwntes do Cod1go Elt-~tor~l. \'1- te edital nos termo; do artigo 61 do 
co_ nsECuti\·as.: Da?,o e p:i~saao 0

0
~s

1
a
3 

,, pião, cuja petição é do teor 5 ei,ruinte': • '"ente e arts 59 e c:e2"1u-1· ~s ao n·, .. <'fendo Regur.entc cito e os tenho 
c1da~e de Sao Joao do Carli:_Y. J~ ... 

35 
"Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da co - intimado. sob ~ pe~as da lei, para · ;ime!lto Int~·rno doi ·-rri:;Ún;;;.r.s R~~ Par citadog pa.ra todos os termos 'eia 

de. Julho de 1937. Eu. Jos~ (a.SS) marca. Por seu advogado, diz. José Pe- no ~ras~ de trinta d_ias, a conta: da glonacs por t~r::.-m deixado de vrt·u accõ~s pe1!aes QU~ lhes serão movidas 
Br1tto, escrevente, o escre\b. f ·... reira da Silva solteiro residente no publica_çao d~ste 

O 
edital .. nos teri:nos n~ Eleição realizada nel)-+::e munidpio rnla Justiça Eleitoral desta mesma 

Pavio. ~e l\.I0r:1es _Bezt;_rril oãoº~oº~~: logar ".Midubi1;" deste ·municipio que do artigo 66 ~ ~· do citado c.odigo, a 9 de setembro de 1935 parn JJJffcoitc 21.ª zona pelo praw de 30 dias. 
ap original; ~ou fc · Sao J

7 0 
P.scre_ ha mais de 50 annos possue como ~eu devolver O seu titulo a es~ Jmrio. E ·~ vereadores municipaes ru E::ieitor.s E para que chegue_ ao conhectmen-

nry, 13 di; Julho de ~93 . no mesmo logal' "Midubim". sem rn- para que chegue ao conh~c1menrto do de nomes; Se\·e•ino Francisco de As- to de todo~. mandei exoedír o pre-
vente, Jose Chagas Brito. terrupçiio. nem opposição de pessóa referido eleitor e dema1s interes.sa- :;;ts. Ade.bel Rorha. Adh2mar Rociri- 1 sente edital que será affixado no lr:

al~uma <!ois terrenos que se limitam dos a providencia ora posta e~ pra- e:nes de Oliveira. A_nanias Pereira da 1 ~:~r_ ~o cost11me e publicado no j,,rnal 
SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL pela í~rma seguinte: o primeiro li- tica em obediencia ao menc10nado Silva. Francbco A~1s das Chag~ cffic1al A União, por trés vez~s !-:C-

i\sci~ã; c~~lt~rp
1t!~1:e d~l'i1k~r~~~ ~~~~ã~egu:~oe 7ª:~e~!~n~e.

8
~~mcot~

1
rr~s rJ~ !âff!{ã;ár~:~r~º:rr&~s~r ni l~~:enJ~ ~~t!~~.!~~o.d~o~élv~llf~~~é d~e~:~rt~ / ~~1et g~d~e~ i:s~J~ !:ta ~rd;i~n~~ 

B~zerril, Juiz de Direito e Ipleitor.nl Odilon Bezerra e com as dos herdei~ costume e publicado no orgão offici- Atma, Gustavo GU('àe.s Ferraz, Joa- S:inta Rita. os 8 e Julho e 1~~7. 
da 19 . .- zona, comarca de Sao Joao ros de Joã') Francisco, tendo por divisa al do Estado, por tres vezes, na for- Qulm Pedro Soares .. José Octavio cto Ei.:1. E1cah Goncalves de, Nascimento 
do cariry, na forma da lei. etc um cercado de ar&me; ao norte. com ma da lei. Dado e passado neste Nascimento. João Athan2..Sio EaplL3ta escrivão .eleitoral o dnc~ylographei. 

Ff9º s.2.0e1.: ao~ que o presente -E:d~- terras de_ Olivio de Pontes. O segundo Cartorio Eleitoral desta cidade de Oscar Gomes da Costa Rodolpho Lins fa~.) J1:11z Eleitoral, Lounv3:l .de La. 
tal a.e citaçao virem ou delle noticia terreno lnnita-se ao nascente com ter- Alagôa Grande séde da 5.ª Zona e- Ncbrega, Bernardino V;,.scon(:ellos Stl- cer~a Lim~. Conform~ O ongmal da 
•·.:erem e interessar possa. que pelo Iras de Manuel Damasio e José Claudino leitoral. em 16 ·de julho de 1937. Eu. va. João BaptLta Cabral. APl?Olonic copia a affDcar; dou fe 
dr. Promotor Pu~li~o desta ~omarc-:a separadas por cercas de arame, e ain- Luiz Theotonio da Silva, o dactylo· Gonçô:'.'lves. d' An~rade. Antomo .. VL 
e~ face das. cert1does ext~a-h1das. do da com terra!\ de João Francelino e graphei, subscteVo e assigno. (Ass.) ct~l de Lima ~eire. !heop~Ho ..,oa- EDITAL DE CITAÇÃO - 3." Vara 
Tribunal Regional de Justiça Eleito- Abilio Dantas de Arruda, sendo que Lufa Theotonio d<J Silva _ Pedro na. qwm de Ol!vcira. Jose Rodngues d~ 1 - 3.º Cartorio - O dr. Josf' de M\-
ral do Estado. foram denunc1::i,dos nos destas uma parte está separada por miáo Peregrino de Albuquerque. 0Ja!Invueaura

10 
Jdu~10

8
R
0
~?far.1gues V1e1ra Jose ianda Hennoucs Juiz supplente em 

termos dos arts. 1_85 e regumtes do I um.a ~erca de arame; ao poente com "' u..; Aug1..1sto Costa exercic10 na 3" V ,ia d2- co!l'larra de 
Codig~ El.eitoral v.igente e arts. 59 João Francclino e herdeiros de Emyg_ EDITAL _ SERVIÇO ELEITO. Trava~sos, Joa~, ~011re~co d~ LI~~- leão Pessôa c~p1tal do F.~tado da 
e ~egumte.s do .Regunento Interno d<?5 dio Fernandes da Costa. separadas por RAL _ 9.:1 ZONA CAMPINA GRAN· Antomo. Gonc3bes. Lap_s_ Joao ,.M,., P2ra~yba. em virtude da lei. etc 
~nbunaes Reg1~nae~. por terem de:- cercas de arame; ao Nol'te. ainda com DE_ CITAÇA.O COM O PRASO DE re_llEs r;1~0. Antonio ~ampos ... ~,cen. ~az .c;aber. a_ qu~-~tos ~. P\esente 
X!'-do de_compaiecei e votar na ele.- João Francclino e herrleiro~ de Emyg_ 30 DIAS_ 0 Dr. José Farias. Juiz dmo ..... :.Jusa. _ _, Bernar°:mo A~H _d?s ~<l~t.3.l_ de cit!'l.çao :-.11e.m. _1el!iJ ncL 
çao realizada nesta comarca. no dia dio Fernan<le, separarias pelo riacho 1 it 1 d 9 .. C . G • 1 Reis. Sebast1a~ Guilh .. rme ca S1ha. 1 tir)'l. twerem e a quem interessar J?OS-
nove (9) de setembro de .1~35, para de Mumbuca e' ao sul, com os mesmos, ee ora ª. · ~on~. r• amfma ran I Jo~.quim_ Ferreira de França, Jose ~l'I. qne. o dr. 2" Pr_Om')tor Pttbuco 
pref~ito e v~readores mumcip~es .. os sendo ue todos os limites são claros de por designa\'ª? e ... e.l e~- Faz. sa_ France1l1;10. dos s_ a~tos. Ma!luel Lo~- de"ta comaTca denunr,iou pe.rante este 
seguintes eleitores: ~ José F1rmmo e conh~cidos ha mais de meio sC'c-ulo ber aos que i ~ Pi~sente edi!a~ vrrcm renço da S1Jv;:i. Luiz Antomo d1. S1l· .Tuizo. do individuo José PPrE:trri, b>::..t.
Alves dos Santos, da 2. a ,<::ecção; iV!a- Nesses terrenos ( ue foram co~ rado~ ou delle not eia iverem e m ress~r va, Alvaro Severmo da çosta. Severi: ni.}eiro, e.x.,..soldado da _Pohc~a MilL 
nuel Ayres de Queiroz. da 4." secçao: em 

1872 
a Fclix terreirn de A~~ir) 0 PD;SSª, que ~lo dr. l.º Prom:,1or P~l· 

1 
no. e3:omes da SUve. Jo_ao Son.!·es d tar do Estado, sem re~1den::1a certa 

João Torres dr, ArauJo. da 5.ª sec- r . t t . d. . as blico desta ct:~i:irca. for::3m df'nun-1 Oliveira, Jcsé Cavalcanti Barros. Ma- rumo incurso na sancçao do art. 303 
çã.o· Marianno José B:zerra da 8.ª 3rPP ica~_e cons ;uiut . iver5as cas • ~iados nos arts. 183 e seguintes do Co- nuel Menandro de Almeidn, Joaquim t:ombinado com o ~ 1.º do art. 18 
~ccÇão; Domingos Vieira de· Faria~ r antou. i~ers'.15 ruc eirnsd e; uf>~ ~:: digo Eleito:-al vi.gente e art. 59 e se- Bezerra de ~fello. João Baptista de da Consolidação da·~ Leis Penaes; e 

i~ri~~." ~~1f~~~a/º~ygi~ict~f
1
rim~• ~;:•rt;~!;'.,,:::~~·~~";"e :>i~~;- ~~~=' ~.\~;;;ae~0 :::i::;,~~;º .~º~~~º ~: 1 t!iub~Co~i':! i~~~~º P!~i1oc

1l1l~ª-!~~~ ~~~º·se;1fxi!~~a
1t:ª;··ru~~~ni de~i~~ 

Damião Zeferino Alves. Amaro Ro- 1 ª. ~ e.~ e ' - ·em. on es nç~o .e . .., certidô-o...s extraidas no Tribunal Re- Adolpho Gomes da S1lYa, Joac Crr. ci~.do. feilas a~ diligencias rlgaes 
drigues da Silva. Jo~é Al~·cs Feito..'-a cell 0

1~· ~e~ucr, 
1 

p~is, que,. Just~fic./a gional deste Estado, Por terem dei- ln,:; ca,·alranti, Fr~nckco Pereira da c~rt.ificas:-e o offictal eucarrc~a-do da 
da 11. secção. Todos eleitores desta 

I 
c~t <.ia. ?ia\º~ª\ que;: ~xci\.- e-! xado de votar na eleição de 9 de Se-1 Cruz. Antonio Pe~o dos ~antos, 8.:· (·,1tação, não ter enconLrodo o denun-

19. zona e actualmente re..:;ictentes l:~ ~,gnur_/ mcei eza, < e. ou I as ~e~ soas I tembro de 1935. para Prefeito e vc- 1 vt.;.:inn José da Silva, Luiz _Gonza~a 1 ~1ado. achando-se (! me..c:mo em lugar 
lagares ignOJ'ados, conforme ~ert!n.. mt.e~e:-:c. ~rla:-, nn r;rerida !Hºf~~eda~c, 1 readores 1viunicipacs os secr-uintes ci 11'.n~elo. Pe_ dro Pereira d3 Sil\'a, R:_,- . u~~er_to e n9.o t-a:,ido pelo pr, .. !.ente 
caram os offkirtes de justiça i!1cum. e Ju. ~ma por sen _ença a Jus I icaça(I. dadãcs: ' · º - vcrmo _Freire da ,S1lv.:a. ~ntouio B· r. edital cito e chamo rio rC'tcrido ~osé 
bidos dae; citações. E porque nao te- ~e ex1,~rnm º.s ed~taes. o~eclecendo-se A olonio Galdino da Si1'.'?., Arito- bo.sa Ribetr<:J. Jose Damli\o cto Na~C_t·· Pereira para. no cilil 4 do prox1mo 
nh3m sido encontrados parn lerem uo praz~. d('~crm1~adoE _1ic~o C~d. ~o nio PFaustino Gomf>s· Alcides I.smaí's I mei,to Jot,;e Pe.dro da Cunha. Jo?.C' 1 mês de a:;osto do coi:rente anno, ás 
oitados pes:.soa1mente. p.:lo presente Proc. CI"\. _ e ~m. o :s~ º~ citan .º . 6 gco ,,. . · S"l J c:ó . Gonçalves da Silva. Mo.nn_el ~eona~~ 1 g horas. comparecer ~ .sala das au
edital com 

O 
prazo de ~rinta : (30l l's!'.1._,s p~si:;oas _para. na prim~1ra audi_ Pereir~- Jose ,._nno da i va .. ' ;· ... , do da Sll\'a, Fran<'i':::o Finmno dO'J di:ncias deste Juizo, no edifício da 

dias nos termo~ do art. 61 do refe- cncia de~te. J1:11_zo que sc_seguir ao pra- Satu1:1-no de F~rias. Jo_sé Do~un.,,:is Santos. Manuel Jmé da_ S1lya, :Sliii101 Sociedade de Mtdici1w <.: Cirurgia, á 
rido' Regimento b 2.º), os cito e cs zo cla publa•açao dos ecl~taes, ~ala7 aos da Silva, ~ntomo .s.erafmo Alves_ ?_e pobcr~o ela Silv_a, Jo-P P.,ique _de As;-1s rua das Trinchell'as n?_ 42. ncstJ CI
tEnho por citados para todos os ter. termos. _da presen.tc acçao ord1nar1a de Souza: Joao Enn~iano. da S1h a, Joaquim Patric10 -de. Sou~a. José Ho. dade. a fim de si vêr proces.sar C! as
mos ulteriores das respectiYas accu- usucapiao_ em - virtude da q.unl e n! Francisco Gomes d~'l ~ilva. Braslli- no_rlo Pereira, Jor:e Rod.r1r.:-u~~\i:-ie l s:i..c;tir ao summario_ até fmal f-tli&, fl<,':t 
sações penaes que lhes estão sendo forma do ar~. 050 do Cod. Civ. dever'l ano Cosme de Almeida. Fr~ncl.s,...o I Oliveira, Jo~~ F~rnandes de 011yc1r~ / sob pena de revella. E, par~ c0.1stsr 
movid~.s pela Ju~tiça Eleitoral desta ser reconheci.d~ e declalra~o por sen- Lopes d~ Albuque:que, Se~ermo da Fellppe X~vier dos Santo.-:;. Jose v,. mandou pas.sar o presente cd1Lal que 

19 .ª zona. E para que chegue ao ten~a o d~nuni.o do suppl1can~e sobre Costa Ra~10s, Vital Ferre1ra Dan- ~ente da Silva, Jo.-=é Ricard_o de Ar~u- será affi:rndo no lug::a· ão ~0:st11m:: 
conhecimento de todos n.1andei e,:cpe- os 1mm.ove1.s acima <!e::1cr~ptos, mdepen- tias, .Joaqml:1 Gomes da Sil~~· Od0n I JO. M. am~el B.arbosa, . Lu.1z Enedm __ º e publtcado na Impren-sa OflJc·1.nl do 
dir 

O 
presente ediLal que será aftLXa- dente ele titulo c boa fe, que. em tal .Alves da S1lva. Manuel E'm1llano da Gomes, Francisco Coelho de Sow;a Estado, na forma. da lei. Dado e p'ls

clo no legar publico de estylo e pu- caso ::se presumem. servindo aquella Silva. Hortencio Galdtno da SU11a. Antonio Ale;<'.andre de 801.isa. Joii o sado nesta cidade de João Pes.sôa. aos 
blicado no jornal offici,\l A União sentença de tit1:1lo 1rnr~ a transcripção Manue1 G~briel ·~a Maria, Ma-nuel Igna~10 de Oliveira, Jo.c;é Gabr.lel lic 24 de Julho d~ 1937. Eu._ João Bezer~ 
r,or 3 trf'.s v2zes con"i·ec11L1v~s. D:,dc e,?º r~1:1~tro de immove1~. ProtC's~n p~-r Adelino Leite. Jose Men?E'.s d? Lvr?.,, Na..s.c1mento. Manuel Í1'anc1sco o.a S1l. ra .dr Mello Filho. escnvao. <.? fiz da
passad_o nesta cidade de Sao ?ºªº co 11nqu1r1ça_o de t_e::.temunh:"1.s, por vistoria Manuel Fernandes F 0 r.<'1ra. José Ve_ va. Manuel L_a::>p:_s dos San_ tos, ~,ta- ctyicg_ra_ phar e subscrtvl. .Jose de 1\1:l
Cariry 2'0S 23 de julho de rn.n. :::u co~n urb1tr.flmento <lo valor dos immo- lez d-:i Nobrega . . Jcs"' Gomes da Stl- nuel Llns do Nascimento, Frnnc1s.co randa Hfnriqu"c.;, Juiz .supplentc em 
Joc;:é Cha~as Brito. e~crev•!nt.e cor~ veis, pelo depoimento pessoal de quae~- 1 va, Franci.sco Amado coutinho Fe_ P~ulo de Olive~ra, Jo~qmm Al'we.'. ~xercic10 na 3.• Vara. 
p:omis_ ~ado. 0 subsc:ev1. (ass. 1 Pa_º,.'º q.u:r interessados _que deduzam oppo- Uppe Rcqu,, dos Sant01_. Jos_ ·é sou:o I Bap.tista., y.e_.nanc10 Pcs .. o~ de Me11u 
t'.ll' ll:•oraes Bczcrn1. Conforme _,n :.içao contra o pedido ora formulado e d:a Costa. Maria de Loq··de>s Garcia, Jose Feneua Motta. Fiancis~o V:l· .JUSTIÇ.\ ELEITORAL do Estado 
original; dou fé. São João do C~nrv por todo genero de provas. Dá a causa José xavi-er de castro. severino Braz ce~te Cerrem_._ Pedro iyranuf:l .. ae 01~ da. Parabyba - EDITAL de dts,cã.o 
:u ele .Julho de. 1937. O e!".t:~·c;('ntc rara o~ eífeitos lcgaes? vulo: de da Franca. Joa!luim Rodrigues l\!ou- veira. Seba~~;~o Ferreira. ,JoA..o. B~1.~ cotTI. o praz~ de_ 30 dias_ - O dr. Sa
JoEé Chagas Bclto. L000$000 .. ~ede. outros1.m a interven: ?i.nho José Martinho CAmetro. José bcsa de Olne~ra, ri.:tanuel M9ma c ·:· lustmo Eph1gemo Carneiro da Cunh9. 

;:.io do l in1ster10 Publico que devera PedrÕ Ferreira Dem<"-trio Franci.'::~o Santos, Antomo ~a1v:i de.B~1tto. A!- Juiz Eleitoral da 17.ª ~ona do E.st:.do 
ser, ouvi d~ em todos os termos da pre - do Nascimento.' Er:)esto Alves de Al- ! u!11?ho Fernand~ de Oliv_e1ra. Jo.;i~ da Parahyba do Norte.- - muntciplCJ 
... ente accao. Sen<lo esta D.~ A. As ~e" - mo·d:a Faustino Fer•·eira d. Cost.i ~.1.o .. 1nel de França_. AnLoruo. Guf'c de Sousa. na forma da lei, ele. Faz Sl'.RVICO ELEITO!< AL - EDIT \L 

de dtaçã.Õ com o prazo de trinta (3CJ 
dias - O doutor Paulo de Moraes 
B!:zerrtl. Juiz de Direito e F.leitoral 
da 10.• zona. comar<.:(l de S~o João 

d~F.~;~ri~;·:be~ª a~~r~;e ~a pi:~· c~t .. ~ ('rli-
tal de cilação virem ou delle liofr':la 
tivnem e l.r.t.eres~ar possa. qu(• pe;,, 
rlr. F·romolor Publico de~ta c·om;:rc1 
<:.m face das CPTti<iôPs extr~ üt1::,.., de 
Tribunal Regional de Justiça El~f~:}
ral do Estado, foram denunciados 
nos termos dos art~ 185 f' scguin
t "i:: d.o Codigo Eleitoral \'lgtnte ~ 
fl rt.s 59 r· .,eguintes do Rcgimen~o 
lnLetno dos Tribunaes Rel;íonaes. por 
férem dl"tY.;:1.do de vetar na elfl<'ão rea. 
llzada ne·.,ta cc.marca. nn dia llm·e d.e:; 
Ftembro de- 1935. para Prefeito e v~. 

rradore":3 munielpaes. os seguinte<.:: 
,. lf"ttore::;: Eucl>,'de;; Florencio dô-:: An. 
K,s. r!a 5. • secção: Onias de Sousa 
Ramos da 9.• secçá'J; e SC'ba..."'tiã'1 
Alves Campos, d:i 11. ª E;eC(''Í.o. Todnc: 
dfitcre .. dest:1 19.• zona, e actualmen
~ re"itlentes em logrires l~nr>racto . .; 
cc.n!ormt' certiflrnram os offlclae.c.; di• 
just,ica incumbidos c:ftts c:;tJ1çiJcos ;.~ 
porque não tenh am cido encontrednP 
para serem c1tactos pe.ssoaJmente. pPlo 
preEente edital, com o prazo ce trln· 
ta dias. nos termos do art. 61 do rP
f rido Regimento , 1 2.'J, os cito e 
<1a tenho 'por citados para todos oa 

~~,;u;.~~!n~~1:~~;;;~;âo J~~._~:sjut~~~=~ C;:r,ilio Fr~ncis~o Barh~sa, \oaa~i~ :;:,n~~1ih~n~~l\'~f~~lr:Z-~i;~~~. :~= :.:~er e ªa!I1iu;1oficke~r;e\:'e~di~a\nr~= 
Pede deferimento AvcU!1~ Nunes. _ Bernardo F!·13 .,,,.;~ro nuel Ferne.ncies Nunes: Antonio Soa~ rer:;ar possa. que pelo dr. Promotor 

Guurabira ~:> de julho de 1937 Ca ~ilva. ~o5e Gomes Brirhos1. rcs. Ascendino Martins de Lim; Publico da comarca. em fa~e da cer-
(a,..) .lona~· de Oliveira L<'lt(' _ (1.,d francISCo Be~.:rra ~e Mc:1ezes, lf'ran_ Francisco Alc~des ele Fr:1nça. Alft:,euc tt

0
iQ.aa-ºl ct"e,~ttie·p~;
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vog-adot. · (Inutilisadoi:; um i-ello de mil ci.sco Clementmo. d .... A!':1r_~de. A1·'.to- C_h8vcs de Alnuqu_f'qllE', Ar!hllr linc. it _., .c,o ª 
rêill e tJutro de thiY.entc,!11 rlilr. est<'<lu- mo ~lves .~q S~lva. Ov1d1? Gald1no d1no ao,• P...I:jos. C_tccm da _sHv2, Jo~: u~rmos dos artigo~ 135 e segulntrs do 
ae~). Ncl<ta nctiçüo, esnipta em duas d?" Rilva . ...,~tavrnn'> _Ga~dmo. A:nt~- q'?-im Jgn~cio B~rooss., Te1tuliano a. Ccdjg() Eleitoral, o eieitor Jo~é Gon
folhas de papet tinha O despacho do n~o P aulo. C,cero Fetreh~ df" Lun,. t.,ma;. Lmz Mannh~ de _Oliveira. ~~ - çalves ·Ramos por não na.ver votado 
teM ~eg-uint~: "D. A. Como requer. ..Tosé Alves de Son.,.q, .. Toi:é ~raphim ba:Jtfa.o B~rn.a.1·do c,a S1lya, A11to.~ú na.s eleições realizadas no dia 9 de 
hoje á!'I 13 horas para a justificação. do .O.armo. Jo~é F~li:_,,cta ~S1ha, José G onzag:1, Anto!'!l? 'E:.n.cdino Gom-~ setembro de 1935, para ver!"adores e 
feitas 

0
q neces,.nrias 1ntima\ôes , 23 Feliciano Aqt:ino J·...: ... ~ .::;::,ty:o lh c.~ndicla da Rocha .. c .. \'_alcnnti ... ~nto~ prefeito munlcipaes. E como dito 

de julho de lOJi. (sobre uma e.stam- Costa. Anton:10 co~tR FPrias. ..To'\- mo Flcrent.ln'J de ri.:1.Pde1ros. M~.iannc eleitor 1)áo Lenha sido encontiado 
f,ilha eP.taUual de rs. stooo. (a!;s.) Acr i- ouim 8e!'aph1m de Mello. João can~ Fran~1<:co da C"'Jnh:l.,. Porph1no F~~· nesta clçh(le para. :,er citado pC>ssoal
~i'l. ·n<'s. E tendo 

O 
supplicantc justi - dido de Andr~d"!, Fr::i:n;í:co B~rh,..,:;a nandes, Jo~é l\.:I~drtro Correin,. A~ihc mente. vi':to restchr em logar mccrto 

fícado com testemunhas que depuinam de Araujo, Julie Velho do Nascime!l- M;:i.nuel do Na•,c1m1?~to. Max1m1ano e nã~ sabido. co~forme certl_ficou _ o 

11obre a incerteza de ~utra! peuô~s in. ~~11;isé~,;;~ial;~~ C~~~;~~:o..ie ~- f~~e~ooã~u~~~~~rd~~~t Jt\Ó~~n;, ~~~l ~:~~i;a~dft~f. ~~t~tt5:~cc~e~:n1~~
1~ifd;~ 

t~re.:::sadas. 1109 referido.! tnrenos, ~_u _ d ilv T ·é Marfins y C e: -d-,? Alves de OliHlra. Joáo Celestino <!t1 1 para todos os termos da acção penal 
lHram .º autos á Cflr,clu~ao deste J.u,io_. a ~ a .. os · da c:ta. ~.' - Silva. José Marque~ Villela, João :?:.n1. I Qlle lhí:: mo·1e a Justiça Eleitoral des-
!r?.fenndo a sentença do teor seguinte nedicto qatvro <la c:fO!<.ta. Juvmo .N; 1- 11.-, 0 do Na~cimento. Jofí.o Froncü co ta cidade. pelo prazo dt 30 dias, u 

\ isto~, e~c; JuJRfl ~º: s~nten~a a pre- nes ,.de .souza._ Jo. · ~'.'IM: da ~ih~. Borges, Eugenia Paulo do Na-;c1mento. contar da publicação deste sob pena 
ser.t: Just1_f1caç.~ 1) ~,ira que p1oduza .ºs B. ~tnz Qar_i?,, Ben dk o Hen,loiie Daniel Cnrvalho Cezf-tr, Aloysio l!e .. de reiti"elia. E para qu:- c"l.egue ao ro. 
~~rc-e~~f:. ,~!nil:,r1;~j\~m :\ta;~ns, i;;;~:l1~ f~ s~:~é fuo.~t~~o ~~{~~

1ºp1:n~~~ zerr'J. da Silva, Brnedicto Carneiro da nhecimnetc, de todo.s, mandei exp~-'dir 
lllente, ns JlU!'IÔas ausc>ntcs . incertn:-: Rodri'<ll':"!'; êa Stlva., Rento Martin.e; 

n"J. petição ele fh. Seja aff ixac\o e pu_ Nascimento. severino Cruz, Manu"l 

CLIMACO XAVIER DA CUNHA ] ADVOGADO 

ACCEITA CAUSAS NESTA CAPITAL E INTERIOR 

, .. , interes:tndui1. (' hlesm~ desconheci- de MPIIO. Jn5.o F~t~dio Oonçalve~. l 
da! parh qul:' p11nain a!l!'listir a propú- Cl':!ment1!10 Callxto dl Silva, João 
E.iturn da r~i-pt·ctivu ae(üo orrl inaria rle Duarte L1m~ Jo~l> Peq11eno de Arau
U!\UC"apiiio n qu<' nllude o Ju~t ific:int.J _to. João Vell10 Cr1.1z. Joã~ Velho e'.:> 

i, ·etdo cdit.1:11 no jornnl official do 1'.:~- G onv~s de Araujo. Severino Fe1Tcira '1 

t do, 11 A Uniiio" pelo prazo de 30 dias Dantas, severino D ias de ArauJo Se- Rua da Palmeira, 358 - Jpão Pessôa 
na forma do Codígo do Proce1so Civil verlno Oandldo dos Santos, João· Hy- ~==========================1/ 
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QUADRO DEMONSTRa.\TIVO DO MOVIMENTO D.O MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL NO ESTADO DA PARAHYBA, ATE' 31 DE 
MAIO DE 1937 E REFEREN'lE AOS ELEITORES FALTOSOS A'S ELEIÇÕES DE 9 DE SETEMBRO DE 1935 

ZONAS 

1.• 
2.• 
3.ª 
4.• 
5.ª 
6.• 
7.• 
8.• 
9.ª 

10.ª 
11.ª 
12.ª 
13.ª 
14.ª 
'5. a 

16.ª 
17 ·ª 
18.ª 
19.ª 
20.ª 
21.• 

1 

PRO:>l'.OTORIAS 

PUBLICAS 

1 

João Pessõa. . . 
Mamanguape .. 
Itabayanna. . . . 
Guarabira .... 

1 Alagôl Grande 
Ai"e.ia 
Bananeiras .... 
Umbuzeiro .. 
Campina Grande . 
Picuhy 
Alagôa do Monteiro ... 
Patos . 
Pombal 
Catolé do Rocha 
Pio.ncó 
Princezs. 

1 

souza ....... . 
Cajazetras . . . . 

1 S. João do Cariry 
1 Misericordi~ 
1 Santa Rita . . . .. 

\ Sornma ....... 
1 

I~~-··. 

Certidões I Drnl~ud~s I Cond>'m· 
1 oftere- \ 

enviadas I cidas nações 

3.200 li 
1.041 

763 

1.H: 1 541 
129 

2 222 1 

3~i 1 
542 
282 i 
431 1 

3~ 1 

343 

1.251 
928 
757 
581 
406 

1.224 
506 
129 

1.325 

71 
288 
282 

377 
53 1 

451 
281 
425 
112 

13 
22 

4 
55 
14 

12 

fü 1

1 

:~ :, 2; 
14 591 9 282 1 688 

1 1 

Absolvi

ções 

1 \ Processos I Certidõ. es 1 
Arcl1ivada.s I EYtinctas e·m / não 

1 1 andamento, ajuiuaa.s 
OBSEltVAÇôES 

237 
224 
315 
35 

102 
75 
51 
74 
64 

18 

12 1 

=1 
4 1 

150 

1 

=I 
1 

-1 

34 1 
9 1 

16 1 

-1 
-1 
-1 
~I 

" 1 

1 

~1' = 1 =I - - -1 

;;\ 2;11 

151 
--- 1 --- --- 1 

1.255 1 434 . 107 1 

529 
.414 

430 
291 

1.127 
293 

1.235 

46 
298 
263 

377 
31 

125 
100 

239 

5. 798 

1 

1.949 1 
113 

~ESUMO 

61 Certidões enviadas ~ . . . . . 

2 
6
_~~ Denuncias offf'recidas , . 

certidões não ajuizadas .. 
35 1 

8;;; f 
., !14 1 Das denuncias offerecldas em nu-

~:! i 1. :~r~l~:ores foram condemnados 
- i 1.255 absolvidos 

431 1 431 certidões archivada.s 
- 1 ) 07 acções exttnctas -1 5. 798 estão em andamento 

343 --
- 9 282 

383 1 

.:: 1 

14.591 

14.591 

9.282 
5 3C9 

14.591 

9.282 

9 282 

I__ - Alfredo de Scuza Monteiro - Chefe da 2.• Secção. 
João Pessôa, 10 <le junho de 1937. 

VISTO ; - Sabiniano Mala. - Procurador Regional. 

0 presente edital q~áillixado SERVIÇO ELI:ITORJ\L - Edital (ass.> Sizenando de Oliveira. Está 1935. os eleitores seguintes: - Abdias Lemos, RÓmeu Pequeno Torres. Pe_ 
no lagar do costume f! publicado no de citação com o prazo de 30 dias - cc,nforme o original a affixar. Data I Gomes Cavalcantí -: Manoel Assis ; ctro Garcia. Danta~. Luiz Lunguinho, 
jornal official A União (3) três vê- N.0 34. - O dr. Sizenando de Oli ~upra. - O escrivão el?H,oral, s~- cJp Otiveira - Juvmiano Ferreira · Sebastião Nob!'e Filho. Sebastião Sa-
zes na forma da le1. Dado e passado veira_ juiz de direito nr'>ta comarcã bastião Bastos. Costa - Manoel Anislo Filho - Jo_ lustiano de Souza, Severino Tava-
nesta cidade de Sousa._ aos 12 de ju- e eleitort1l d:-s:ta l.ª zona da capital - ::é Benigno da Nobrega - Sebastiã.o res de Fana.s, Luiz Gonzaga da Cos_ 
lho de 1937 Eu. Temotheo Pereira do Estado da Parahyba, na fórma EDITAL - 1.• ZONA ELEI'fORAJ .... 1 Araujo Diniz - João Baptista Dan- te. Severin'J Henriques da Costa. Lou-
de Moraes, escrivão eleitoral. o SU- da lei etc. - i\Iunicipio da capital e Sub-Pre_ tas - José Diomedies Dantas - Ma- rival Henriques da Silva, Vicente 
bscrevo e assigno. Temotheo Pereira Faz· saber aos que o presente edi feitura_ de CabedeJJo. - Juiz, dr. Si_ noel UlY&5-eS de Britto - Luiz Felin_ Ferreira de Macêdo, Tertuliano Pe-
de Moracs. Salustíno Ephigerúo Car- tal Yirem ou delle noticia t.ivei"lr z~nando de Oliveira; escrivão, Se- tho de Sousa - ,João Camara Morei- reira da Sílva, Joanna Macêdo. Fran_ 
r.eiro da. Cunha, Juiz Eleitoral. Está e int~rês·ar possa. q1..•"t" p~1o dr. 1.º ba...c:tião Ba·tos. , ra - Homero Victor de Mello - Lou- cisco Antonio dos Santos, Francisco 

~~~~r:nr2 câ~ j~lh~ritnªf93~. doi !:~ ! Y!~!11ºJ~~ p::~~âõ~esl~xfia~f~~:· ~~ Cc~rg:c~~?for~fmv\~~nt:u~to~~1
5
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crivão eleitoral Temotheo Perf"tra de 

I 

Tribunal Regional de Just1çn Ele1- blico. para os effeit.os lega··s, que Araujo. E como não foram encon- citados. a se defenderem no praso de 
Moraes toral deste Estado foi am denuncia. fôram qualificadas. por despacho do trados pelos officiaes encarregados 5 dias e não foram encontrados nes-

- dos, nos t imos dos artig-os 183 n ° dr. juiz as seguinte.<; pe.ssôa_s:~ das dillit(encJas ~ra se:-em cita<los , ta Zona_ conforme comta das certí-

EDITAL DE CITAÇÃO d.e herdeiros ~~r:l 1:?g·eilt!cg~u~lrctig~~ ~o~igieg~\;~: va~;;.o - Hellen de Figueiredo Ta- re~~a~~en~!fe~~~ te~glm~o~rtPe~~ , i~fg if~fc~t:in~e: Jt~~iç!ut:;i1ct~~~~ 
a.u~ntcs, pcl':w.· pr~~o de tniga i~ 5f~ 1 tes do R~gir!l:.>nto Jn.~erno ctcs Tri-

1 

8.131 Bianor Ramos do Ama_ presente edital com o praso de 30 cti·as I para que chegue ao conheclm7nto de 
senta . (30 e J rua~ - c ~u a~ bunaes, por t..-rem deixado de vot.ar ra1. a contiir de sua publicação. os cito e todos, mandei expedir este edital pa-
Antonio Rodrigues Fi~ho, segundo"" .? na eleição de 9 de se~mbro de 1935, 8.132 João Evangelista de Pai- os tenho por citados para todos os , ra ser affixado no logar do costume 
p_lenJe ~e Jm~ MCu~1r:1 c~:.a~~:rd; para vereadores mum<.:ipaes, OS elei- V3. termos das acções penaes que lhes ' e publicado por tres vezes no jornal 
Qº ºbt rm~ t edo da p'arahyba em teres ~, _réo-, seguintes: 8.133 - Anna Caroli.na Pires Per_ estão sendo movidas, scb as penas da "A União", orgão official do Estado 

.uara ra, 1 f ª te · 1 Antomo Jo é das Neves, José de I reira. lei. E para que chegu~ ao conheci- Dado e passa~o nesta cidade de Pt.-
v,~~ge tibe: ·a e todos quanto O pre ... Sousa ~a1Tos, Jo:.:é Augusto de L_i_ 8.l::\4 - João de Moraes Martins menta de todcs man~ei expedir O cutiY. aos 22 <:llas do mês de Julho de 
ente ~dital de citação virem ou delle ma_ Joao Carn?iro da_ costa, ~oao 8.135 - Juliêta Salles __ Pires. pr~.sente que será. affixado no_ Jogar U\37 .. E_u, Abdi~~ dos Santo_s Andrade, 

~ot1c1a tiverem e interessar possa 1hrques ik Sousa. Jt?~J Francisco 8.136 - Roberto Pcreua de Men. de costume e publicado no orgao of_ escnvao Eleitoral, cta:tilographe~, 
que estando cÓrrendo neste juizo e de Mello. João Mendes de Sousa, dança. . ficial do Estado, na forma da lei. Da- 51.:1bscrevo e assigno. Conforme o on-
no ~artorio do escrivão que este suJ:>s ... J?sé Barbosa de 1':_fello Josué M_ar... 8.137 - 8"'vertn<? Xavier da Costa. do ~ passado nesta Villa de Santa gmal a affixar, d~u fé. (Ass.) José 
creve O inventario dos bens: com que t:n~o Barb~a. Joao Nmr.s D1a_s. ~.138 - Emygd10 Fernandes dr? Luzia do Sabugv, em 15 de Julho de Saldanha. d;e Arau10. 
faHec'eu Feliciano da Silva Lima. me. 1 Jo.e Seraph1m Dutra, Jose Mana Oh·v·eira . . 11937. Eu, José Tecdulo Fernandes. es- Picuhy, 22 de Julho de 1937. Eu, 

;t~~~ .,quJe~[~\e~~0lo~a~0~~t::i~ d~~ :i~,a~e~~ssé ~~e.Cg<;~~é J~:;?~~coJc~~ de::139 - Eremita Tavares Benevi- :i;!~o~lei\':tl Jo!ªc~~~~~fuhf~:~ ~f:~1eiii:al,S~n~~~re~~~) A~{c;; 
declaraÇões do invciltariante Manuel Augusto PessôR:, . João Joaq~-1im d::! 8.140 - A!~~ Fernandes Coutinho.

1 

des - Edgar Homem. de Siqueira dos Santos Andrade. 
Feliciano da Silva, se acharem au- Sou·a. João D10nysio de Andrade. 1 8.141 - Franci~co d~ Mello Bray- Conforme com o original _ dou fé. 
sentes deste. termo ?S seguintes h~r- J<:>s'? Mar}a B. Dias. José_ ~unes d.a ner. . . 1 Dat~ supra. o escrivão ,eleitoral --. SEÇRETARIA DA FAZENDA -

~:~[3~teR~~n~a~!~~~. ~:rii~~etgf~- ~~:t~aiaºªga B~i~~.~~ f~1s
01

~:1~~~,' t~~ ::~!~ = i!'ªJ1~:ie~~rr~~a s~fva~ilva. 1 Jose Teodv.lo Fern::_ndes. ~~~P'iA~-~G{Ake Cc~:~:r~~!~ ~a~ 
man~uape; Belmira Maria r.a Concei- dcr1or Ca·valcunti de Oliv.:.:.ira, Lau. 8.144 - Jayme Bezerra do Nasci. EDJT{L DE C!TAÇAO DE HER- ra O fornecimento do seguinte mate-
ção, residente em Olho d'Agua. ter- delino Christovam CavalC'anti. Lou_ mento. DEIROS COM o PRASO DE 30 E rial, de:ttinado á ColJUllissã.o de 
mo de Araruna. deste &t~<:10: to- rival ArauJo Franc~ Libélato Ivo d~ 8145 - Zacharias Rõdrigues Pe_ 60 DIAS. _, o dr. Edgar Homem de Saneamento de Campina Grand·: 
dos de maior idade; João Fehcrnnl:? da S1Hes Lauie1lio ct'e Lim,~ B~têlho, reira. Siqueira. Juiz Municipal do Termo 3 grozas de lapis pr· Lo cc.m boi 
Silva, Ganutp Feliciano da. Sllva L~onillo Pereira cte Ar;-iuJO, Milton 8.146 - Eulina Nobrega. de Santa Luzia do Sabugy em vir_ racha. 
maiores re~identes _no MPh1áos:. Ante- Fagunc: s. Parode RaL.:.~~:> Sorren_ 8.147 - Antonio Francellin'o Frei- tude da Lei etc. Faço sabei- a todos 1 groza de lapis de copi.'.l. 
nio Feliciano d8; Süva. de m . .uor .. re~ tino Severino P\lix dv Nascimento re. que este interessar 'J)Ossa, que se 6 (luzi.as de lapis bi-colôr. 
sidente no Para_: Joaqli!hn. L Fehcia~o SimPlic.io Andrade de M.:-_quit.1, Se- 8.148 - João de Araujo Pessôa Ju_ +-endo inü:iado no Juizo deste Termo 1 duzb àe canetas. 
da Silva. de maw~·. resic.e1:.Le. no 1;;º v-erino MeiTa de Al!n.1q,1~·rque Se- nic1· 0 inventario dos bens deixad:,s _por 5 caixas de pennas de qualidade 
de Janeiro ~ Allr:dr Felirrnno ~1 verino Jovino Pont s, Scvcrülo. dr 8119 - LuLs Gonzaga Teixeira de fallecimento de Antonio I...eiHio d-3 ~uperior. 
SU~a. de m~1or. residente ern .. '!'!ª~ 01iveira, Sll,tiro Vlrira da SJha. CarY::i.lho. Araujo e sua mulher Izabel Maria 10 litros de tinta preta (Pelic:-,n 
~ap1t~l do Rto G:ande do NcrL' or- Severino 8(•::t1cs d::i. Silva.. João Hen_ 8.150 - Orlam.lo Lins Gonzagn da Conceiçãn, foi ctrclarado IX;::> in- ou St-ept nsL 
dene1 que. se pubhcasse O pres~n e riquc de Miranda n.olfr':> Lima 8.151 ivfaria d Lourdcs Hono- ta 1 t M 1 JILro de tinto. vermelha, id..:m. 
eciltal de citação com ll ~l'al::';O fe trmt~ Rivanda Duarte d;. Sousa' Sfvermr: rat~. ri.n a~t!1a~e~ :,1:s~e~;;:·ito~sio g;rti~~; idem 
~h~6En!a c~?g âtt~~J i!~Jeifoe;,º equ~s Fernandes _Biz rril." Severiri.o Dantas 8.152 - Sf·venn') Gomes Cava.l_ José Antonio de Aratiio, re~idcnte 20 folhas de matta_borrão de 100 
t,mho por citados. p0~·a no prazo de Cab~~I. S.1hm Gan:ia de ArauJu. ~c- canLi Pm Piranhas do Municipio de Pri+.os hbras 
quarenta e oito horas qm:_ corre_ráo b~tiao .Go1~:s. de M~~I?· J Se\ e1m~ 8.153 -- Bathuel Fialho Vianna. deste Estado e Maria Rosa do Espi~ 6 bouvarct I berço para matta-bor_ 
em' cartorio depois da ultima cita- V1anna o~ ...,,ha. Se,.11110 Rodr~ 8.154 - Antomo da Co3,ta Gom~s. rito Sant-0, :esidente em Equador do rãoi. 
cão dizerem' sobre as declarações fei- gl_les Perc1r'.3-, Salvador Innocenc!_o 8.155 - José Mnri'.'I de Oliveira Estado do Rio Grande do Norte. pe- 6 reguas de ebonite <le 0,50. 
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termos do inventario e partllhas. tu. t1ao More1r.a aa Cunha. Seven~o d~ 8.157 - Augu\;to Cardoso da Silva. t d' 1 1 h · vermelha s,m copia. 
do sob pena de revelia.. Para que Azevedo ~1beiro, ~everino 1:Jalrn.a 8.158 - Pyragibe Pereira de Lu- r:fer~~s ~f'~di~~s, cpa~~~ ;r:g ~! 6 caixa~ cte clips n.0 3. 
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01
~ommn a:·abica em pe_ 

gão offic1al des e a o e uma c . ~uquerque un Y.. e "- "·" .- ,., - Vicente E:.;tevam de 011_ vertariante e para todos os demfl.is dra. 
junto acs autos do inventario. Da.

1 

drigues d(' s6b.sn. Sebast1ao M'.aun- veira. lCO pacote~ d~ parlf'l hygienico cte 
do e passado nesta villa de Caiçára. cio da C0ota, Sever.mo Rodrigu s 8.163 - Jcsé Nun::>s Barbosa Filho. r~~t\e~ied~:e~;~ri~~ p~~ti1!::vefi~ 1.000 folha,;;. 

cif1 q~~:c~~t~s d~ mt~inf! J~lhiet~e ~~!~~t~o ~~~~r~leB~~~~~Ui~~u:Ol~:~ ti~: = ~l~~~~n~~~~r~lt~ir~ucena. E para que cheg.!f> ao conherimento co~:~rcT~;elopp~l) ordinarics, typo 
'15 - 7 - 9371. Eu. Severino Ismael I verino Mauncio, Seba .tião Gome:.:- 8.166 - Lucio Carneiro de 1\.Ies- de todos. mandei pas.s::i.r O presente 3.000 !olha.s de papel para ma_ 
de Olive-irtl<, t~crlvã.o, o dactylogt1a- de Mello Scverinc Gama d0c: San_ q1?1ta. _ Ber·:nicr· !•,f'rn?.n les fu!e se:á pilfl~ªlaº ;~o i~g~~r..?aº 

0
~':t china tYPO cart~. de 20 kilos. 

r«!1:lÔ ~~~~~~V~ ~il~.i~~tá (:~a:J; ~:-J;~vej~n~o~i:ê s!:~:;~;~ª·L~L~~e~; 8·; 67 cial do E..c:tado (A UuitioJ. Dado e 2 peça<, de papel millimet.rf\dO, pa. 
com o º!1gm~1 d?U fe Dat&. supra_. Ohveira, Sebastiã'o Rujino de ~- J_ tii; = ~'.~~~~~coc~~~1~ª~°e"ªHo1_ passado nesta Villa de Santa Luzia ~~ foe~~tr:~gura de 75 cms .. peçn. 
O. escrivao, Sevenno Jsmael de Oh. lo Samuel de Alra~ida, S::v.er_mo knda. do Sabugy, aos 10 de Julho de 1Q37. 10 dias, idem. idem. de. 10 metros 
ve1ra. Anseimo de Llicen-1, Sevcrmo ElH15, 8170 Eusebio Camillo de Hol- Eu, Franci..c;co Augusto Fernand-es, Es- 10 peça!> de papi:il Owh•l, largur.., 

~~~~tffoº ~ft~\or~i~rnr~~ ~!'~e~~fri~ 
1~i~i Marianno Ern€.sto Soares ~~v,!~m

0 d~ªc_J}~~~~~~~1~a <A~s.)q!dg~; 'i\a1 ;;;~º·d:ei:pe~ ,:.~C!:;~r~!rgur" 
EDITAL - Acham~se para ser pro

testadas po_r falta de pagamento. ~m 
meu cartor10. no edtflcio da Associa
ção Commerdal. uma duplicata, do 
valor de l :000$000. saccada por M':l.u
rlcio R0<.;enthal & Irmão contra 
Joanna Miranda de Sant'Ar.na. ava
ltzadn por João Pires de Figueiréoo 
e endo-1:ada pelos primeiros ao Ban
co do Estado d:1. Parahyba; u'a nota 
pr')mi.!'loria, do valor de 5 :000$000, 
emitt:da por Jayme Aristides Ferrei
ra em favor do mesmo Banco do E.5-
t~.do da Parahyba, avalisada por Te
r1?n<'io Ferreira e enclos~3:\,:>. por Joá'.J 
FC'rrelra de Deus ao refe11do Banco 
"' ainda u·ll nota promissoria. do va
lor rle 600f000. emi.tt.lda por AlfrPdo 
rerrf'lra da Silva em favor da Calxa 
Central de Credito Agricola. d:1 Pa. 
rahyba e avahsada por Antonio Fer
te~ra da Silva e Roldão Guedes Al
rororado. E como os emíttentes e o 
i:acca:to não fê>ram encontrados, in
timo.os, por e..ste melo, de acc.r.rdo 
com o Rrt. 29. nº 4. da lei n.º 2044 
rle 31 de dezembro de 1908. a virem 
pagar os ditos titulas ou me dar as 

~':t~ J18 
d~ec;~sites~tga~:~o n~k~i:.~~ 

PR~eçam. ,J. Pe"lfê>a · 27 7 1937. O of_ 
tlc1a1 de Pro te to~, irrraldo Monteiro, 

Barbosa Cord-Nro. Valentim cta Ga_ 8.17l Jayme Queir<:z de Clivei_ continha em dito Edital. dou fé. O 1.10 peça de 20 rurtro.-o:;. 
ma Ca'.tro Vicente Galdino de Oh~ r:l, Escrivão, Francisco Augusto Fernan- 1 e"tojc de dE'.senho, cont.f"ndo: 4 
veira Vicênte F'e1 reir:a da Silva e 8. 173 - Pedro Leão Santa Rosa des. tira linhal:i 2 compas.sos para tinta 
Vicerite de Paula Dourado. F1lt:o. ? 1 compa.Sso de reducção e as ou-

Todo.s. ü"it'Jres .:l'·idq, zona e ac- 8.174 - Irene Maria de Sousa. SERVIÇO ELEITORAL - EDI. i.ras p ça ... 
tualment.e de m<>radh~ em log::i.res 8.175 - Octa\10 Siqueira. TAL - O Dr. José Saldanha de Serão indicados os fabricantes d· 
ignorados ou rua.<; nfr.o sabirla~. se. 8.176 - Waldir Lms Marques Araujo, Juiz de Dimito nesta Co- diversos m~:i.teriacs, enviando amo 
gundo crrttdõcs dos respectivos of_ 7.973 -· Homero Carvalho Falcão marca e E1.eitoral desta 10.ª Zona do tras dos mesmos. 
ficiaes de jusliça encarr.::yados da'i 2.ntF-.s ind~faiido. município de Picuhy, Estado da Pa- o material serâ entregue drntr 
cii1ig ncias. E porque não tenham Joã::i Pessôa 27 de julho de 193_7. rahyba, na forma da lei, etc. de quinze c11a5 após a <ncommend~ 
.sido encontrados para Sél'em citad')S - O escrivão el~itoraL Sebastiãit Faz saber aos que o presente edL O::. preç0.s ccmprehendcm_se pai' 
pessc2Jmente, pelo present~ edital e Ba~tos. tal virem ou delle noticias tiverem, 0 material entregue no escrtptorfr 
nos termos do artigo 61 ~ 2.º. do re_ e interessar possa. que o Promotor Pu- da Commi' s~o d~ Sanca.p1 nto d, 
ferido a.-g\m('nto 05 cito e o:; te- EDITAL DE CITAÇÃO COM O blico desta Ooma:rca. em fa:e das campina Grande. 
nho por cita.dos, para todos os tc·r- PRASO DE 30 DIAS - O dr. Edgar certidões extrahid.as do Tribunal R~- Os proponentefi: deverão fazer na 
mo:s dais acções penaes que _lhes es_ Homem de Siqueira, JUiz Prepara- gional de Justiça Eleitoral de:ste Es- Recebedoria de Rendns dr Campina 
táo sendo movidas pela Justiça Elei_ dor do Termo <le Santa Luzia do Sa... tado, foram denunciados nos termos Grande uma caução ~ m dinheiro 
toral desta cidade. pelo prazo de bugy Comarca de Patos. Estado da dos artigos 183 n.0 2 e 18$ e seguin- de 5, ~ 'sobre O valor provnvel do 
trinta t 30> d\a<. a contar eia publi- Parahyba, em virtude da lei etc tes do Codigo Eleitoral vigente e ar- fornecimento, ql-~ rnrâ. para gn
cação d~tc edital. sob pena de re_ Faz saber aos que o present.e edi- tlgos 59 seguintes do Regimento ln- rantia do conlracto. no ca-.o de: aC'· 
velia na fórma e sob as pt>nas da tal virem, ou delle noticia tiverem e terno dos Tribunaes, por terem dei- C"itação da pmpo~tn 
lei. E para que chE'gue ao conheci_ interessar possa, que pelo dr. pro- xado de votar na eleição de 9 de se- A!:i propo.:;tas deverão i.;er e:~críptus 
menta de todo::; mandei expedir o motor publico da Comarca, em face tembro de 1935, para Prefeito e V<>- a ttnt~. ou dactylogr.11phada1 e U!;_ 
pre:r-.ente edital que será. a ffixado no das certidó-2.s extratúdas no Tribunal readores Municipaes, os elettore,5 se- signadas de modo leglvel, s•·ru rn!;u_ 
lagar do costume e publicado no jor Regional dé Justiça Eleitoral, deste guintes: Monuel Avelino dos santos, ra.3 emPndas ou borrões. em dua. 
nal official A UNIAO, três 13> ve: Estado. d€nunc1ou nos termos do Manuel Florentino da Cunha, Manuel vta.s. sendo ..uma de.vldanwnte s"lh~ 
zes. na fórma. cln l"i. Dado e pas- art. 183 n.0 II e 185 e seguintes do Domingos dos Santos Manuel Boni- da Uiello estadual de 2SOOO e fello 
::.ado no cartorlo ele1tornl dr:sta cl Codlgo Eleitoral vigente, e artigos 59 facio de Macêdo. Minervino Cleodon de saúd , cont.cncto preço ~111 alga .. 
dade de João Pe sôa, aos 27 df ju - e seguintes do Rl3gimento Interno de Fartas, Manuel Bazilio Ferreira, ri..,nio e Por n;.te11so. 
lho d'" 1937. Eu, SebastUío Bast05- dos Trlbunaes. por terem deixado de Manuel Rozendo de Lima, Octactano o pagamento será. feito na Rece .. 
esc,1vão el<itornl, o dactylographei: votar na eleição de 8 de oetembro de Alves de Queiroz, Publlo Palmeira ele bedorla de Rendas de Campina 



A UNIÃO - Quarta.feira, 28 de julho de 1937 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
chados. até ás proximidades da re
união do Tribunal da Fazenda, que 
não será antes das 14 horas de dia 6 
de agosto vindouro. 

Existem muitos remed1os para ünppe, tlest"riados e Febres diversas, reme
dias que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 

O~ proponentes deverão offerecer 
cotação para os materiaes de prece.. 
dencia nacional 0:1 nacionalisados.f 

~~
5~:0C~len~?ª~\~:g!ri:i~isg~nl~· F e 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedia garantidamente inoffensivo, que tanto 
póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
irlade, sem nenhum inconveniente. 

Cabedello 
Em enveloppes separados das pro

postas. os concurrentes deverão apre
sentar recibos de haver pago os im
postos federal, estadual. municipal, 
no exercicio passado. bem como da 
caução de que trata este edital. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rins e é um anti-febril urr 
lgual para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. Os proponentes obrigar -Se-ão a 

tornar effectivo o compromisso a que 
se propuzeram. caso seja acceita a 
sua proposta, as.signando contracto 
na Procuradoria da Fazenda. com o 
prazo maximo de 10 dias. após solu
cionada a concurrencia. com previa 
caução arbitrada pe1o Tribunal com
petente. não inferior a 5'% sobre o 
valor do fornecimento. a qual rever
terá em favor do Estado, no caso de 
rescisão do contracto. sem causa Jus
tificada e fundamentada a juizo do 

-- Di11tinruido coa, menção honrosa no 2.' Conrre110 Medico de Pernambau 
,fID• PR08Pl:CTrO QUJI ACOMPANHA OADA VIDRO> 

•• v.-.n.a •a• ..... C',....,•,. ••••••,., .. •• ---
c,ande. apó:- a entr·ga do material 
,. proc ;so dn. conta no Thesouro do 
J!.StadO 

As propo!:i:tas deverão ser entrP _ 
gt,es no esC"hptorio da Commissão 
de Sanenm?nto d;· Campina Gran
ei~. em enveloppes fechados. até ás 
l4 horas elo dia 10 de ago~to vindou
i-o. prir::i. julgamento po.·_-terior da re_ 
f1·riô:1 Commissão 

Em tm·. lopp.=~ separados das pro_ 
µ . .,stas. os concurrentes deverão u
)>l't'~ntar recibos de haver pago os 
imposto:-; federal, municipal e esta-

~~~~1·d1:l0r;~ã~icà~ ~~t:51it~~ta 
0

~
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~e e~= 

ditai 
0.-; proponrnt.c.;; obrigair~&e-ão 

rnrnar effectivo o comprom1s.so PI 
t1ue se .propuzcmm. caso seja accei_ 
t.:1 n sua proposta, a55ignando con, 
trnc:Lo no escriptorio da Commis~ão 
(!(· Saneamento de Campina GraP · 
de. em pr~scnça do prom')tor publico 
daqudla cidade. com o prnzo max1, 
n;o d 10 dias, após solucionada a 
cul!runencia. com prévia cau(:ão ar_ 
bil.rada uela mci.;;ma Commiss~o. 
11áo inferior a 5 .-.obre o valor d() 
fornetiminto. a qual reverterá err. 
favor do Estado no ca~ de resc, ... 
!-óâo do contral.'t0°, sem causa justifi 
(·acl..i e fundam·.-ntada a juizo ú2 
r · rerida Com missão. 

f•'1ca reservado ao Estado. o direi.
to de annull;.lr a prese.nte, chaman.,. l 
elo a nova concurrenc1a, ou deixai 
c.k €ffectuar a compra do mat:rial 
<:Olll>Lftnte da mesma. 

Commi.ssão de Compras, 27 de ju_ 
lho de 1937. - J. Cunha Lima Filha. 
prcts1dente da Commissão de Com
pras. 

EDITAL DE CITAÇÃO CO)I O 
PRAZO DE 10 DIAS - O dr. Jose 
Ch. nuino Ccrreia de Qu · ir'oz, juiz de 
direito da comarca de Pombal. em 
\'irtude da lei, etc. 

Faço snber a quem interessar 
nossa e do pre:;j nte tenha conileci
mento que. a requ€rimento do dr 
JJ1omotor publico da comarca, cor_ 
re no carLvrio do escrivão que este 
subscr,--ve. uma acção executiva con_ 
tra João Nabuco da Costa. para co
brança da quantia de 9~~400. prove .. 
nLente do imposto de industria ~ 
profissão referente ao exercício de 
1936. e como o me.:mo se acha em 
Iogar ignorado, conforme certid~o 
dos officis.es de justiça deste Juizo 
a chamo e cito, Por meio do pre:sen_ 
t" µara vir pagar a referida quan_ 
tia e cw::tas. ficando. desde logo. ci
tado para todos os t('rmos ulterio
res da acção, até final sentença. sob 
as penas da lei. Pombal. 21 de ju_ 
lho de 1937. Eu. Mauricio Ca~nillo 
de Sou:")a, escrivão interino. o escre 
vi. (A.l José Gi:nuino e. de Quei: 
roz. Pombal,• 21 de Julho de 1937. -
O escrivão intn ino, Mauricio Ca. 
milJo de Souo:;a, 

EDITAL E CI1AÇÃ0 CO~l 'l 
PH.AZO DE :}O DIAS - Dr José 
Se\'~rmo Go~nes de Araujo, juiz d 
direito e eleitoral desta 6.ª zona, da 
comarcn de Areia por dP.signação 
t'gal, etc. 

Fnço .!:i3 bí'r ao:, que o pr~ sente e_ 
ciital virem cu dell2 tiverem noticia.:; 
l' íntcressar po.ssa que pelo dr. pro
ff1ocor publico dest::i. comarca e1""!. 
1ac~ rias certidõ·s txtrahida"s ~o 
Tribunal Regional desie Estsdc f(\ _ 

ram denunciadcs nos termo. c1o,;: 
art" 185 e s.:g:uintes do Codigo Llei_ 
wral v1gent~ e artig·o 59 e segr.:ntes 
lin Reitim:.:-mo Int:::rno ~os l'rib~ 1 -

1J.aes Regionaes, por terem deixado 
dt> votar na el ição realizada nr.-,te 
munici.pio. ll 9 de :;et: mbro de l!>:3~. 
para prefoito e vereadores m mi· \_ 
pao:'s. os eleitor de nomes: 

Nativa Burity 
Maria Rit::t Ayr"s 
Pedro do Barros. 
Virtonna Ma!'SPna de Olivcil a. 
St•Vf.'rina Dourada '.'.: -1mPO:i. 
Autoni.:i. A:neli;:1 da Conct:içf~·,. 
,fovino Trajano Gcnçalve.i.. 
Jouo Bapw ta da Cruz. 
João Claudino da Silva. 
Joã.o L1;na Maria. 
Jo;.-é Braga da Costa. 
J,1-..{• Cttnd1rlo G me ilvP. cl· AhrPU. 
,r-,:i.o Til 'O(iosio Ne. to. 
J1 run<lmQ Dias dt> Agu11.r 
,J, o Clo:1ç.o.J\ da .S1Jv1 
,J11lin l"io r"'~ da Co · a 
.Jufto A l101.10 Beze r :t 
O 1110n e o. 
Páuc Cordnio ·;a S11,1 
,J, .1q1.tim At. L' te R11.:e1 .. o 
J 1 •• ir> ~ec., iTO ,1a S1l 
' ~ M,m,, iro de Mello 
A f mr, B.lOtl ! 1 dn. Silva 
A:. itno Fre:r" d Albuqu• rQU" 

,Jmo Dorme W.tic, e os Sanl 
A1•1c1. in Jp e ,1 .. Lim·1 
I', dr f nr a1l'li d" Oltvl!in• 
Antonlo I nnr10 r':1 Sllvn 
')1 Y'i,.<;1don10 Nogueira de Mor11es. 
J\.11r,nlo J• vlno dr Sant,J 
'li "'o nom tl Mílrto-:;. 

1> <.Iro A, n ele L1• .. a 
1 ICV J í' lt ··iL A,{J 1to 

Antonio Mont: iro da Silveira. José Elginio de Sousa. 
Wnlrie\'ino Hcnorio dos Sanws. Anna Coêlho de Albuquerqu~. 
E.ny~dio José de Oliveira. Arcbanja Julia Coêlho d.o ~.i\lbu-
Francisco Cicero de Miranda. querque. 
Sevetino do.s SaatoJ Maria Ramalho de Medei.rru 
Frar:c:isf.:O Ton-31 cte Albuquerque. Alfredo Severino Araujo. 
RO!:iendo Bezerra da Rocha. Francisco Rodrigues da Costh. 
Francisco Pereira da Silva. Francisco Fernandes de Lima. 
Joviniano Gonçalws de Lima. Francisco Pereira de Mello. 
Francisco dos Santos B?lisio Corrêa Lima. 
José da Silva Lisbôa. Bento :\rgino Dias. 
João Evélr,g,elista Lu5itano. Francisco Cavalcanti de M~l'o 
Florentino Bezerra Barretto Pin_ Castro. 

to Severino Alves... de Moura. 
Se\'erino Pereira de Jesus. Severino Menino da Silva. 
Sergio Moraes do Nascimento. Severino Barros de Carvalt~0. 
Jocié Delfino dos Santos. •Francisco Trajano da 5ilva. 
Manuel Baptista d• Sousa Targi- Francisco Freire da cruz. 

110. Franciscc Pedrosa. 
Antonio de Oliveira Bezerra Ca_ Francisco José da Silva. 

valcanti. Francisco Oonçalves de Litaa. 
Alce)"liades Guedes Pereira. Francisco Maria de Sousa . 

referido Tribunal . , 
Fica reservado ao F.stado. o direito 

de annullar a presente. chamando a 
nova concurrencia. ou deixar de eL 
fectuar a compra do material da 
mesma. 

Commtssão de Compras. 20 de' ju-
1 lho de 1937 . 
1 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
\ da Com missão de .:_ompras. 

-SECRETARIA DA FAZENDA 
EDITAL N.0 59 - Commissão de 
Compras - Abre concurrencia para 
o fornecimento do seguinte m~terial: 

Eduardo Pereira dos Santos. Francisco Herm~negildo de ... racr _ Para a Directorla de Fomento da 
Cecilia Maria das Neves. do. Produccão Vegetal e peSQuiza.s 
Antonio Jo,·iniano dos Santos Joviniano Laurinda dos Santos Agronomicas 
José Vic-=-nte. João Bento Netto. 10 arreios completos para cultiva-
Adaucto Ribeiro Alves. Todos eleitores. desta 6.ª zona e dores, com os seguintes caracteristi-
:Mam . .:~l Izidro Junior. poi' se acha!"em em legares incert'k cos: 1 peitoral com os ferros embu-
Francisco Moreno de Maria. e não sabidos. conforme portou por tidos, 2 tirantes duplos com 9 palmos 
Jo.~é Dias de Mello. fé o official de justiça encarregado de comprimento, 1 cabeçada com re-

~~~~tiiâo B~;;~~a d~o~il;:~tos. ;i~~ c~~aç!~~m~s po;;:~int~!~oste~=~ ti::1,d~e~~n~~~º\6nte~~~e~~~o !!~~ 
Adolpho Pereira Muniz. serem pessoa1mente citados. pelo pre_ mos ser feita em sola de bôa qualida-
José Francisco Borges sente edital com o prazo de trinta de e costurada a macWna. 
Ubaldino Jeronymo da Costa. dias os cito e os tenho por citados 24 thermometros "Taylor" ou equi-
Abilio Dias do Nascimento. para todos os da acção penal valente, especialmente fabricado pa-
João Daniel de Vasconcelos. que lhes está M!ndo movida pela ra estufas de fumo, com graduação 
Prax.:.des Medei.I'O!:i de lv"'endonça. ju~tiça eleitoral desta zona. E par: "Fahrenheit", com revestimento ex-
Ananias Eloy. qteu,:.sscahdeogsuemaªºndceo,.nh•excpiemde1·rntoo dporseseu,· n: ~f~~rgs~ f~lha, comprimento 24 cen-
Elo.io Sobral de Albuquerque. ~"' 50 kilos de barra de ferro preto de 
i1~ªei·~~~o ~;;:ir~ª d~o~~~~. ~~ j~ii;~l :u;ubJe1:d~ff~:ad% t~':lb~ 1" x 3 16 .. · 
Francisco Saraiva de Sousa. orgão official do Estado por três x ~O 

4 
,~itos, idem, idem, idem de· " 1 

1:'i~-s~~b~\ei~iho ~~~ª sâ;u~~r E~ i;~te~~~ l~e d~~~h~:. 111~º X dHi~· idem, idem, idem de 1 
Franci.sco Cavalcanti Fernandes. e~crivão eleitoral. o dactylographe1. 100 ditos, idem, idem, idem de 1 
Francisco Monteiro de Freitas. cassJ José Severino Gomes de A_ 1 4 ,, x 7;16". 
Cicero Ff>liX de Lima. raujo_ juiz eleitoral Conforme com 50 ditos, idem, idem, idem de 3 4 " 
Antonio Evangelista de Albuquer- o original; dou fé Areia. 17 de ju- x 3!16". 

quJ~sé Maria de Andrade ~s~e11:o 1::7·F;:;it~. escrivão interino. dr~~a~ªJ:f~sf~.~~ ~e:~~· cabeça qua-
Dyonisi<' Marques. Moreira. tiO ditos. idem, idem, 1dem de 1 
Sebastião Rodrigues de Sousa. SECRETARIA .l>A FAZENDA - 3!4" x 3,8". 
Dalv1110 Felippe 1a Sil\'a. EDITAL N.0 62 - COI\IMISSAO DE 6ll ditos, idem, idem. idem de 1 
Antonio Soares de Arau.10 Sobrt_ COMPRAS - Ab.re concurrencia para 112" x 318". 1 

nho. o fornecimento do seguinte material : 60 ditos, idem, idem, idem de 2 •· 
S verino Victormo Primo . 1 x 318". 
Francisco Carlos da Silva. PARA A DIRECTORIA DE VIAÇÃO 60 ditos, Idem, idem, idem de 2 
SaMno Dantas de Moraes. E OBRAS PUBLICAS : 1112" X 318". 
Jo,sé Dias do Na.c;cimento. 1 machina de sommar. de impres- 40 ditos, idem, idem, idem de 
Pedro Pereira eia Silva. são para productos de 10 algari.smos.

1

3[4" x .318". 
Jcsé Líns do Nascimento. · 40 ditos, idem, idem, idemide 3" x 
Manuel Theodosio da Silva. PARA O INSTITUTO DE EDU- :ij8". 

3
, 

Ovino Ignacio da SI1va. l CAÇÃO: 40 ditos. idem, idem, idem de 
Maria da~ Victorias dos Santos. 2.046 metro qU.adradoe de tacos de 1112" x. 318" . 
José Miranda acapu'. 80 ditos, idem, idem, idem de l" 
Jo3é Laureano Pinto. 360 ditos idem de tacos de páu x 5,16". 
Manuel Porphirio de Oliveira. 1 set1m. · l cadinho para fundir 70 ki1os. 
Josê GonÇJ'llves de Lima. No~: - Os tacos terão Om.24 de 1 cadinho para fundir 100 kilos. 
Adel.aiõ1 Are\·~r:to cavalca_ nti. j comprimento. Om,08 de. largura_ e 314" 5 chapas de aço "Roeching·•. marca 
P('drc, Pant3.leâo da Silva de epessura. As madeiras serao bem R. M. S. M. ou equivalente, de 2 x l 
Mana de Lourdes Gomes de Arau- sêccas. is~ntas de fondas branc3-? metro x 4,8 m·m .espessura. 

io. brocas. no ou outros quaesquer defet- 10 chapas de aço .. Roeching" idem 
José Baptista da SU,·a. tos. e devem apresentar cõr uniforme ~:r:Ó ~de~

5 
O~ ,:u~~~~~~a.de 2 X 1 

MF anueI· Tavares do Nascimento. PARA O DEPOSITO DE DIRECTO- 200 kilos de aço "Roeching" R. M. 
~·antiscc Freire de Lima. RI DE VIAÇA.O 4-5, ou equivalente, chato, de 1 1,4" 

,José Freire de Albuqu·rque. A PUBLICAS~ OBRAS x l l2 ". 
Franric,co Bernardino da Cf)Sta. 500 metros llneares de taboas de l metro de aço ultra rapido marca 
João Cavalcanti de Assis. pinho Paraná de segunda qualidade. "Roeching" Kosmos, ou equivalente 
Francisco de Medeiros. de 4m.oo x om.30 x 314". quadrado, para ferramentas de tor-
Severino Alves de Macédo. Nota: - As taboas referidas não no, de 3 4 ". 
Maria de Albuquerque Mello. devem conter brocas. falhas, ou 1 dito idem. chato, ou equivalente 
Francisco Val- ncio Dlas de 011_ quaesquer outros defeitos que im- de 1 l i4" x 3·4" 

veira possibilitem o seu perfeito emprego. 1 dito idem, chato, ou equivalente 
José Rodrigues da Silva. Os proponentes deverão apresentar de 1" x. l 2". 

1
, 

Maria Anna da Conceição. preço por metro linear. 200 kilos de aço marca "Roeching" 
Demosthenes Izidro Pereira. R. s. ou equivalente, de 1 1 8 .. qua-
Antonio José de Oliveira PARA A REPARTIÇAO DE AGUAS drado, para caldear ferramentas. 
Antonio Cardoso da Silva. E ESGOTOS : 4 barras de aço para molas, marca 
Luic; Napoleão Maracajá 2 mil manilhas de barro de 6". "Roeching" R. F. 4-5. ou equivalente, 
Josê R:1firo ae Andrade. 30 kilos de gachêta quadrada. en- chato, de 2 12" x 5;16". 
Luis Gonçalves de Araujo. cebada. de 7j8'º . 4 ditas, idem, idem, idem ou equi-
Jc·sê Antonio da S1h·a. 10 kilos de gachêta quadrada. en- valente, de 2 1'2" x 3 8''. 
Lms Per' ira da Sllva. cebada de 3 4" 4 ditas, idem, idem, idem ou equi-
J,1sé da Silva Medeiros 10 kilos de gachêta de asbesto de valente de 1 13'' x 1·4". 
João Francisco dt. Mello. 3 4". · 4 elitas, idem, idem. idem ou equt-
José Heilrique 6 pêras de borracha para caixa si- valente. de 2 14" x 1'4º'. 
Severino Dalva Campos. lenciosa. conforme modêlo nesta Com- 10 kilos de solda de aço mares 
Sevrllnc Sou~a. misão. "Roeching" Lava 00 ou O Autog., ou 
José Cássimiro do Na~·,.imento. equivalente. de 1 1.8". 
José Ah"es Dias PARA A SECÇÃO HOLLERITTE DA 10 ditos. idem. idem, Idem ou equi-
Januario Alexandre Mauricio. DIRECTORIA GERAL DE valente, de 3'16". 
Eudoci::.. Augu~ta da Silva. ESTATISTICA : 10 ditos, idem. idem, idem ou equL 

f";!!~~~ã~e P!~~~aºde d
1 

Araujo. d/ c:~\Õ~e c~~f~~eeir~odêJ~ª e~~~~~~ ~ªi~n~Ío:ede
11!~'1da de aço p&.ra ferro 

SP\'erino d~ Castro J.ima. te na mesma secção fundido, marca "Roeching" LavA. 
Luiza Borges da Costa. 1 armarlo de aço. medindo Om.75 de f~I;~do, Autog. ou equivalànte, de 

bºr~~il~i~~ t~ê~l~t~~ Araujo. ~~~~~!e1r~~·~~s~~~~~~r:Õnf~~:e :i~ 10 ditos. idem, idem ou equivalen-
Franci~o Ferreira dos Santos. dêlo existente na mesma secção. tel./~uf~:." idem, idem uu :quivalen-

i~~lt~l~ai:ª~~:J"~0:esa~~~~~1· i T~~o~~~Pâ~e~:d~~v~~ c~~~i~ er::: te, de 3,16". 
Severino Felix dos Santos. 1 dinheiro. de ~e-; sobre o valor prova-
Severmo Gom,s de Oliwira. vel do fornecunento. que servirá, para Para a Directop'!~u:!.eral de Sau'de 
S"bastifi.o carneiro Machado l garantia do contracto. no caso de 
Vicent,e José da SH,·a. ac~itação d~ pr~post~ · · tas 1 kilo d~ Neosalvarsan. em empolas 
Se\'erino Lourenço Vasconce11C'I~. f troi:iosd!~tyl~~~ºha53r escr1p. de seis, dez e vinte doses. 
Gustavo Fellx da Silva. ~ad

1
~s a d~ modo legível. se~ ~J~~~- 1.000 mamadeiras de vidro. de 125 

L•ns dl~ Mello. emendas ou borrõe~. em duas vias· grammas 
Maria Deoiinda da Conceição sendo uma devidamente sellada (senô 24 escovas grossas para unha. 
Lute; Gonç:ilves de Lima. estadual de 2$000 e sello de ·saúde) 5 kilos de acido lactico p'..lrissimo 
Aag lo Ra;;mundo Pes.o.,õa. contendo preço por algarismo e por de .. Merck". 
Leo'V1gildo Dias ct~ Mello extenso. 200 grammas de Iodeto de ferro. 
Francisco ._Tof-é Rodriguc:s. Os proponentes deverão marcar o 2 litros de extracto fluido de cas-
L'.ludio ,TO!-óf' de Oliveira. prazo para entrega do material offe- cara sagrada, Silva Araujo. 
Luís Borgc>!:i de Almeida. recido. 10. 000 capsulas amylacias n." 1. 
Lt>ovlgildo PahnPtra dos San~os. Os proponentes deverão fo.z 
João L311renitno dos Santo:.;, As proposta.s deverá.o ser entregues \ TheWuro do Ri.;t~do. uma cauç:~ e~~ 
J1 w M I hi.'l do Santos nC'stn C"omm~o. f'm enveloppe:i;;: fe_ 1 dinheiro. de 5°'º sobre o valor prova-

vel do fomecinlen"to, que servirá para 
garantia do contracto, no caso de ac • 
ceitação da proposta. 

As propostas deverão ser escriptas 
a tinta ou dactylographadas e a.c:.
signadas de modo legivel, sem rasu .. 
ra.s emendas ou borrões em dua.s 
viaS, sendo uma devidamente selladR. 
< sello estadual de 2$000 e seno de 
sau'de) contendo preço por algarismo 
e por extenso. 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para a entrega do material of • 
ferecido. 

As p ·opostas deverão sn entregues 
nesta Commissão. em enveloppes fe
chados, até ás proximidades da reu-

~i~º :rã ;~it~~n~~s d~4 ~~~~dto i}~! 
30 do corrente mês. 

os proponentes devc11ão offàreoer 
<'otação para os ma~rtaes <;le .Proce
<lencla nacional ou nadonahzados. 
posto na repartição requisitante, e de 
procedencia estrangeira, C. I. F. Ca
bedello. 

Em enveloppes separados das pro
postas. os concurrentes deverão apre
sentar recibo de haver pago os im
postos fed.eral, estadual, T11:0Jnicipal, 
no exercício passado, bem como, da 
caução de que trata este Edital 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor -
nar effectivo o compromisso a que se 
propuzeram. caso seja acceita a sua 
nroposta. assignando contracto na 
Procuradoria da Fazenda, com o pra
zo maximo de 10 dias, após solucio
nada a concurrencia, com Previa cau
ção arbitrada pelo Tribunal compe
tente, não inferior a 5°\0 sobre o va
lor do fornecimento, a qual revertná. 
Pffi favor do Estado. no caso de res
cisão do contracto, sem causa justi
ftcada e fundamentada a juizo do re
ferido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, o di
,.eito de annullar a presente, chaman
do a nova concurrencia, ou deixar de 
"ffectuar a compra do material rons
tante da mesma. 

Commissáo de Compars, 15 de ju
lho de 1937. 

J. Cunha Lima Filho, presidente da 
Commissão de Compras. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 55 - Commis.são de Com
pras _ Abre concurrencia para o for
necimento do seguinte material: 

PARA A DIRECTORIA GERAL DE 
SAU'DE PUBLICA: 
18 mil comprimidos de Lactase. 
2 litros de extracto fluido de badia· 

na "S. Araujo". 
2 litros de essencia de terebentina. 
5 litros de ammoniaco puro em vi

dro esmerilhado. 
3 litros de extracto fluido de cascara 

s~graâa de "s. Araujo". 
5 litros de acido sulfurtco. 
1 vidro de 200 c. c. de aldehido a

cetico. 
5 litros de ammoniaco p. analyse. 
1 balão de Engle com condensador 

para distilação dos productos petro
leo. 

1 sacco de borracha para agua 
quente. 

3 vidros de tuberculina antiga oe 
Koch em vidro de 5 c. c. Bayer . 

5 mil pílulas Yatren 105. 
1 kilo de bromureto de calcio. 
2 litros extracto fluido de valeriana. 
1 kilo de valeiana em raiz: 
3 litros de extra.etc flul".io de col

chico "S\/,va Araujo". 
3 kilos de lactato cie calcio. 
3 litros de extracto fluido de cascas 

de laranja "Silva Araujo" 
2 litros de extracto de totu.· " Silva 

AraUJO". -
?50 grammas de anidro acetico. 
Os proponentes deverão fazer :no 

Thesow·o do Elstado uma cauc~ 4"Jt" 
dinheiro, de 5% Sobre o valor pMva
v~l do fornPCimtnto, que servirá para. 
garantia do contracto. no caso 'de ac
ceitação da proposta. 

As propostas deverão ser escriptas a 
tinta ou dactylographadas e assigna
das de modo legivel, sem rasuras, e
mendas ou b0rrões. em duas v;as, sen• 
do uma dt:\'idamente ~llada, (sello 
estadual de 2000 e seno de sau'de) 
contendo preço por algarismo e por 
extenso. 

Os proponentes deverão marc11.r o 
prazo para entrega do material offe
recido. 

As propostas deverão ser entregues 
nesta COmmissão, em enveloppcs fe
chados_ até ás proximidades da reu
nião do Tribunal da Fazenda, que não 
será antes das 14 horas do dia 20 d::. 
corrente mês. 

Os proponentes deverão offerecer 
cotação para os materiaes de proce
dencia nacional ou nacionalisados, 
postos na repartição requisitante, e 
de procedencia estrangeira, C. I. F 
Cabedello 

Em enveloppes separados das pro
postas, os concurrentes deverão a
presentar recibos de haver pago os 
impostos federal. estadual. municipal, 
nc., exercicio passado. bem como, da 
caução de que trata este edital. 

Os próponentes obrigar-se-ão a tor
nar effectivo o compromisso a que se 
propuzeram. caso seja acceita a sua 
proposta, - ~signando contracto na 
Procuradotia da Fazenda. com o pra
zo maximo de 10 dias. após soluciona
da a concurrencia, com previa çauçã.o 
arb;trada pelo Tribunal competente 
não inferior a 5% sobre o valor do 
fornecimento. a qual reverterá em 
favor do Estado no caso de rer.clsfi.o 
do contracto, sem causa justificada e 
fundamentada a Juizo do referido 
Tribunal. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de annular a pr~ente. chà.mando o. 
nova concurrencia, ou deixar de ef
fcctuar a compra do material con.-.
tante da mesma. 

' r 
lh~o:~~~o de Compras, 5 de ju .. 

J Cuu11a Lima Filho -· Prf".sldente 
du. Commls.são de Compras. 



SECÇÃO LIVRE 
FALLENCIA DE MANOEL 

FERREIRA DOS SANns 
Aviso aos interessados 

O abaixo assignado, syndico no
meado e compromissado da fallencia 
de MANUEL FERREIRA DOS SAN
TOS ~tabelecido no togar "Alaga
mar·•. deste termo, confot'me senten
ça do e-xmo. sr. dr. Juiz de direito 
da comarca. de 8 do andante, avisa 
aos credores e demais interessados, da 
dita fallencia que se acha ?1. disposi
~·ão de t.odos: diariament:.e, das 8 ás 
11 horas. no e:scri1ltorio commercial 

;:~e 1~r;/::C ~!~ªhab?ift~i:~mde·ª;;:a 
dito_;;. terminará no àia 17 de agosto: 
e que a 16 de set.: mbro tudo do cor
rente anno. terá logar' a assembléà 
de credore.s. ás 13 horas, na sala das 
audiencias deste juizo. 

Todos os a viso.3 e notificaçõ: ~ serão 
publico elos no orgam official do Esta. 
do - "A União'·. 

Banai1e1t·as. 9 de julho de 19;j7. -
João Alves Sobrinho, syndico. 

SYNDICATO DOS OPERA
RIOS ESTIVADORES DE 

CABEDELLO 
Convocação de Assemb!éa 

Geral Extraordinaria 
Para uma reuni~o de A5sembléa 

Geral Extraordinaria a fim de tra
tar da organização· da Caixa de Ac
cidente do Trabalho deste Syndicato 
e da approvaçâo do respectivo Regu
ramento, ficam, na forma dos Esta
tutos em vigor, convocados todos os 
nssociados deste Syndicato no gozo 
dos direitos socíaes. 

A referida Assembléa terá 1ogar na 
proxima terça-feira, 27 do corrente 
âs 9 horas da manhã, na !:iéde social 
á rua J?r. João da Matta, n e 24, 
11esta v1lla de Cabedello. • 

Cabedello, 22 de julho de 1937 -
Arthur Gomes Moreira - Presidente 
do Syndicato. 

ALUGA-SE 
O sitio situado á av. Epitacio Pes

sôa., com ampla casa. grande terreno, 
acommodações para gado. agua e luz. 
Bond á porta . 

A tra.tar: - Duque de Caxias, 282 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Club de Sorteios ~ Ascendlno 
Nobrega & Cia.. 

Praça Antonio Rabel!o, n.• 12 
(Antiga Viração) 

Plano Paiahybano - ., Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
pons..brindes gratuitos realizado 
pelo Clube de Soiúeios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pra
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
27 de julho. ás 15 horas. tJ 

1.0 vremio 
2:1 
.l.' ~-. 
5." 

Pia.no "Noctumo,. 

5811 
3732 
OG47 
3292 
5722 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Pa.rahybana, em sua séde á PrL 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
27 de julho, ás 19 horas. 

1.• !)remio 7693 
2.º 7093 
3.c ,524 
4.º -1242 
5.º 7757 

J Pessôa, 27 de julho de 1937. 

ADERBAL PYRAGIBE, fiscal. 
ASCENDINO NOBREGA & 

CIA.. concessionarios. 

TAMBORES YASIOS 
Compra-se qualquer quan

tidade estando em perfeito 
estado. 

Tratar na rua Barão da 
Passagem n.0 24. 
30$000 

VFNDE-8E um bureau ministr.> com 
G gavetas. e uma esLmte para livros, 
tlt- perrtito acabamento 

A tratar na T.IVRARIA POPULAR, 
, ua Barão do Trium!lhO. 100 

VENDE-SE um piano Ro
ni~ch em perfeito estado e 
rluas camas de casal. Tra
tai· á rna 13 de Maio n.0 10~. 

A UNIÃO - Quarta.feira, 28 de julho de 1937 6 

• • 
NOVO DESENHO. 

MAIOR ESPAÇO 
PARA CARGA, 

1ama1s apresentados .•• 

MAIOR POTENCI A. 

FORÇA DE TRACÇÃO 
MU ITO AUGMENTADA, 

O novo caminhão Chevrolet de li
nhas aerodynamicas é maior, tem 

~ais espaço util, porque o motor foi cal
locado mais á frente . E' mais forte, em 
todas as suas peças. E ' mais possante. 
Todo elle foi reforçado e aperfeiçoado. 

caminhões Chevrolet. Melhora<lci em 
todos os sentidÔs, tlle pruduz mais 
de 1ti:o do mesmo h:::uxo rust0 de ma
nutenção. 

Peça informações rompletus ac agente 
Chevrolet mais proxirno. O c.:tffinhão 
Chevrolet é o mais vendido nu mundo 
porque offerece qualidade cxtrt:t. t: eco
nomia insuperavel. FR-EIOS HYDRAULICOS. 

Ainda assim, esse caminhão de maior 
capacidade e potencia trabalha dentro 
da economia que sempre destacou os 

EIXO TRA SEI RO INTEIRA
MENTE FLUCTUANTE. CAMINHÃO CHEVROLET para 1937 

E' UM PRODUC.TO DA GE'IER~L ~IOTORS 

~GE~TES CHEVROLET E\I J0\0 PESSO~, 
NOVO VIRABREQUIM DE 
4 MANCAES PRINCI PAES. J, BARROS & FILHO - Rua Maciel Pinheiro, 172 

MAIOR ECONOMIA, OUTROS AGK....,'flS ~1 TOO.\S AS UO<\IU:'"> DO BR<\SIL 

MAGNIFICO LEILÃO 
DE MOV EIS 

RUA CATURITE' N.0 98 - ONDE ESTIVER A 
BANDEIRA DO LEILOEIRO 

Sexta.feira, 30 de julho. ás 3 horas da tarde, conlinuando 
durante a noite, até final liquidação, com intervallo das 18 ho. 
ras ás 19,30. 

Devidamente autorizado pelo illmo. sr. Antonio Ribeiro 
Campos, d. d. socio da importante casa Sousa Campos & Cia., 
que se retira para o sul do paiz, 

ARISTIDES F ANTlNI, leiloeiro official, vender,\, ao cor_ 
rer do martello, todo o rnobiliario e demais utensilios, ludo da 
111ais fina qualidade, e completamente novo, conforme a rela
ção ahaixo: 

ENTRADA - TERRACE: - 1 grupo "Gerdau'', imbuia 
e 3 peças; 1 banco de madeira, c,pés de ferro; lampe,io de 
teclo e 4 vasos de cimento com palmeiras. 

SALA DE VISITAS: - 1 grupo de imbuia estufado em 
velludo relêvo com 4 peças; 1 tapete de pellucia; 5 almofadas de 
séda; 1 lustre co1n 3 globos; 3 galerias com cortinas; 2 jarros 
orienlaeS:t con1 flôres e 1 radio an1ericano "Kolster", 

ESCRIPTORIO: - l estante peroba com tampa correr; 
1 carteira americana; 1 1nnchina Singer com 3 gavetas; 1 costu
reiro de vin1e e sêdu; 1 galeria com store rendado; e 1 abat-jour 
de louça com franja. 

DORMITORIO DE CASAL: - 1 mobilia imbuia traba_ 
lhada com 9 peças; 1 colchão de crina vegetal; l rolo idem; 2 
travesseiros; 1 tampada de cabeceira; 2 tapetes; 5 almofadas 
pintadas; 1 galeria com store de renda; 1 ahal.jour de louça, 
rom franja; 1 galeria co1n reposteiro da1nasco. 

1.º DORMITOHIO DE SOLTEIRO: - 1 mobilia de imbuia 
com :J peças modernas; 1 colchão; 1 travesseiro; 1 tapete. 

2.º DORMITORlO DE SOLTEIRO: - l commoda peroba, 
C'1tvernizada de escuro. con1 3 gavêtas; 1 santuario; 1 galeria 
eom store de rendas; 3 almofadas pintadas. 

SALA DE JANTAR: -- 1 mobilia de imbuia com 18 pe. 
ças; 1 porta-cbapéos; 1 mesa para radio; 1 relogio para cima de 
moveis; 1 tapete persa legitimo: 1 panno de ,elludo; 1 jarrão 
com flóres; l bacia co111 corrente para tecto; 4 galerias enverni_ 
1:adas c·om corlinns de sêda; 2 espreguiçadeiras. 

SALA DE COPA: 1 geladeira "Ruffiex"; 1 guarda-
comida com léla; l filtro marca "Brasil"; 1 suporte para. filtro; 
J espelho. 

OUTROS OBJECTOS, COI\IO SE.IAM: LOUÇAS: - l 
npparelho de parcellana inglêsa com 106 peças; 1 idem, para 
chá com 5 peças; licoreirns; bandejas de faiance; porta-copos; 
galheteiros; mantegueiras, etc.; DIVERSOS: -- banheira de fer. 
1 o esnrn !lado; l haleria ele alumínio com 20 peças e estante; 
I viveiro de arame rom pnssaros; estantes; mesas; rndeirns; 
t:1111bort'tes; mangueiras para jardim com 10 m.; grelhas; hal<•
don•s dl' ovos, mal'hina dt• rrnne: 1 espr<'medor <lc h:dal:ts; 'i 

porta_vasos de niadeira ; 10 palmeiras ; :1 ('folons; ~) sanuu11· 
baias; 4 latas de plantas ; 46 vasos de planlas diverscis e le ., ele. 

Sexta. feira, 30 de julho, ás 3 horas da tarde . 
A' Rua Caturité, n-º 98, onde esliver n bundeira do leiloe, ro 

AR! STlDES . .FANT!N 1 
Tudo ao correr do martello 

Aguardem uni grandioso leilão. n1oveis. objeclos di\'erso~. 
automoveis, etc., pelo leiloeirn official .Jayme Fernandes l.larl11,
rn autorizado pelo sr. Onnldo Sá, alto funecionario do R:mc·o 
do Brasil. 

Aguardem! Breve! - Ag:en °ia: Praca Pedro Americo n.º 71 
JOÃO PESSOA 

JOAQUIM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

t 
7: Dia 

Anna Cm·alcanli de Albuquerque. Alherto, Maria .José. 
Annila, Aurea, Luis. Nancy e Edison, ainda surprehendidos c·om 
o fa!lecirnento repentino do seu inesquerivel esposo e pac -
Senhorsinho - convidam os ~eus parentes <' amigos par:i assi..;. 
tirem ú missa que mandam celebrar na proxima quinl:..1_feira . 
dia 29. ás 6 112 horas, na egreja N. Sra. de Lourdes e na M:ilriz 
de Sapé, ás 7 horas. 

Antecipadamente agradece1n aos qur cmnpnrecerem. 

DR, JOSE' GLYCERIO DE SOUSA GOUVEIA 

{? 
Setimo dia 

Clarindo Gouveia, seus irmãos (ausentes) e su::1 n1:1e, c·on_ 
vidam a todos os parenles e amigos par:1 a"isislire111. ús 7 hora-.. 
elo dia 29 do corrente, ú missa que por nlma do seu eslj111:uln 
tio e cunhado Dr. José Glycerio de Sousa Gouveia, fall~eiclo n:t 
cidade de Recife. mandam cclchrnr na egrej:1 de '-. S. du Ho. 
~nrio. 

MANOEL HENRIQUES DE SA' 

• Setimo dia 
~faria Galvão de Sá, filhos, genros. noras, nrlos e <lentai, 

parentes de Manoel Henriques de Sú, ronvid:1111 as prss,;a"i an11_ 
gas. para assistirem ás missas de 7.º dia, <Jllt.' 111a11c.iarn <·,.lel,n,r, 
:>.ª fe~·,, 29 do corrente, ús ü 1

1

2 horn,. na Cathedral. 
J>esde jú agradecem úquellc~ qtu• l'OJllJ)arr('('l't'Hl :i f'Slt• 

selo de piedade christü. 
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JOSE' GUERRA DE ANDRADE LIMA 111 Dr. Gonçalves 
Fernandes 

-111 ,, 

~ 
7.º dia 

SeYcrina Guerra de Andrade Lima, lllaria dr Andrade! 
Cunlbeito, Isay1.1 de Anclrnde l\Journ, C:1lh,u11,.1 dt• An<lradc 
~,ha. l'r,\IH isco Guerr,, de .\ndr,,de LIJna, Irene <1,, ,\ndrade 1 

1:erraz e fkly Gucrrn de Andrade Lin1n, convida!ll ... eus p:ll'enles 
e· amigos para assistire1n ú 1nissa que n1anda111 celellra!· por alma 1

1
· 

de seu filho e irmão - José Guerra de Andrade Lima, sexta. 
lt'ira, ;!(). ús (i 1 2 horas. na egreja de Nossa Senhora do Carmo. 

1 

.Antecipadamente ugrnclecem aos que compHrccercm. 1 

·, , )~,,_. ~ ; 1 !'f' '" - ~ } , ; " , ~. r~ - ', - ~ 

Propriedade á venda 11 A PREVIDENTE" 
QUADRO DE OBSERVAÇAO 

V' série 

Em Areia vende-se a propriedade 
Bujary que' foi do sr. Alvaro Mari
nho c~m bom engenho fõgo central. 
A r~ferida propriedade contém arvo
res fructiferas de diversas qualidades, 
como sejam: mangueiras, 900 pés; Ia- Octavio Vieira dP. Mello, com 28 an
ranjas da. Bahia, 600; laranjas mimo ' nos de ida.de, casado, funccionario. pu
da céu, 600 pés; laranja cravo, 100 blico, residente ~ rua Cardoso Vieira 

1!:x-Aux. Tcchnlco ela Dl• 11 
rectorla de H.yglene Men-
tal e Assistente Inst. de 
A&:i1stencin a. Psyc"lopatha. 
de Pemitmbuco <serviço 
do Prof. Ulysses Pernam • 
bucanol. MPrilco espec1a 
lt&Ll <tv~ Ho~pitr,es S.::..nta 
!sab~l e Jullano Morei.J"a. 

Cllnlc-,1 especiallza.d:. das doenças 
do SYSTEMA NERVOSO. 

Cons. - Cua Ruq~e dt Caxias, 
34S, - 1.' 

RR~d. - Av .. '101dt·lro ria Fnin .. 
e&., 12. 

- JOAO PESSOA -

=--~=--~"====dl 
CABELLOS BRANCOS 

Ev1ta.m•se ~ CJesapparecem com 
"LOÇÃO JUVENIL" 

Usada como loção, não é tiDV.ira 
Use e nAo mude 

Oepo~lto: pharmacia MinenA 
'R.Hjl, rlA JlprUJhli,..,. - ,Jn.6n "Pf"AAl\a 

PRECISA-SE de urna en-pés; laranja commum, de 200 a 300 n.0 29, nesta capital. 
pés; 3.000 touceiras de bananeiras; 1 . . gornrnadeira e urna arru-
diversos pés de sapoty lrnki do Japão; Solano Mav1gmer de Norn.nba. com • ,. 
ameixas de M·dagascar; cerejeiras, 50 annos. casa~o. commcrciante. re. / madeira, a rua Duque de 
jabot1cabe1ras e muitas out,.ns I sidente em Sape . • 

Vende-se também o engcr.ho Jar- Francisco Feneira da Sllv\ com I Caxias. 614. Pa2a-;:e bem. 
dim

1 
com ~wta ter;a e um;i. pla.1ta- ~es:;~~r"gacd~:d30s~esii~~~~rino r~~ ! --------------

ção de pimenta do Remo, apurando, 618 1 ALUGA-SE O l.º andar 
por anno, de dez a doZe contos I Alvaro Rodrigues Gol?.ao. com 39 ,. • 

A tratlr em Arma, com Pcc!ro Jar- annos, casado. residente á rua Véra da casa a rua Peregrino de 
clilmo. CrJt1i~ 

0

p~~:lra de Sousa, com 41 an_ Carvalho, n.0 122. 

400!000 V d nos casado residente em Cruz das j B, d -e n e - se Almas. nestà capital. . oas accommo açoes. A 
u rn a linda 38 ~e;~~;nâe !~!â~'.s~sa~~. ~~~!ihe~~~ ' tratar na rua Duque de Ca
crys taleir a ;:s~~"i;;i!/ rua 3 de Maio. n.

0 
16. nes- xias, 614. 

em imbuia novissima. A 1680 com multa 20 de novembro 1936 -------------
' 681 sem m>.'<ta 15 de novembro V j O I ã O 

tratar com A. M., na por- :~ ~i;:; ::;iJ;; fo dJe ~;;:~~~º 1936 Vende-se um novo, de 
taria desta folha, ~:~ ~~::: ~~\t~ 2

1~ ct,;'. dJ:;.~~io 
1936 

optimo som, da fabrica pou-
683 com multa 5 de janei_ro 1937 

Pequeno Curso de Violão 
O conhecido violonista Milton Dan

tas, a visa aos interessados, que abrirã 
em principios de julho vin,douro, um 
pequeno curso de violão, devendo ser 
procurado na. "Radio Tabajára" 
(Pl'~dia d:i. Imprensa Official), das 
\S ás 17 horas. 

684 sem multa 30 de derembro lista T. Giorime. 
~:i ~~; :;:~i;! ~g ~! 1:~;:~~ 1937 

Tratar á rua M. Walfre, 
685 com ~~;:i;d~e d~ev:~ri:~ 193'; do. 28 
680 sem multa 30 dP. outubro 
686 sem multa 30 de janeiro 
686 com multa 20 de fevereiro 1937 
681 sem multa 15 fevereiro 
687 com multa 5 de m:1rç.o 1937 
688 sem multa 28 de fevereiro 

-:-------------- 1 688 com multa 20 de marÇo 1937 

PRAIA FORMOSA 
j Vende-se uma bôa casa 
1 a tratar na rua Barão do 
; Triumpho, 271, 1.0 andar. CASAS - Vende-se a ca

sa n.' 53, á a\'enida João da 
Matta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Carnillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de Hollan-
da Chaves, refl.idente á ave
nida General Osorio n." 113, 
nesta cidade. 

VENDE-SE 
uma optima casa na rua 13 de Maio, 
561, saneada, quintal murado com di
versas , fructeiras, tendo oS seguintes 
commodos: sala de espera, sala de vi
.sitas, 5 quartos. sala de copa, sala de 
jantar e cosinha. A trntar na mesma, 
com Mark Paula da Silvp. 

Bôa occasião 

689 sem multa 15 de marÇo 
689 com multa 5 de abril 1937 
690 com multa 30 de março 
690 com multa 20 de abril 1937 
691 sem multa 15 abril 
691 com multa 5 de maio 1937 
692 sem multa 30 de abril 
692 com multa 20 de maio 1937 
693 sem multa 15 de maio 
693 com multa 5 de junho 1037 
694 sem multa 30 de maio 
694 com multa 20 de Junho 1937 
695 sem mUlta 15 de junho 
695 com multa 5 cte julho 1937 696 sem multa 30 de Junho 
696 com multa 20 de j11lho 1937 
697 sem multa 13 de julho 
697 com multa 5 de agooto 1937 
~98 sem t21ulta 30 d~ julho 

VUIDE·SE 
co~~;:, :~~l!n~P1t:n~ª~~~ti ;~::a n~~ 1 

gocio. A tratar n1 Av"!nida Cruz de 
1 

Annas n.0 724. j 

1 VICTROLA VICTOR 
Vende-se urna gabinête Ortophoni- ! 

ca. em optima estado de conservação, 
ncompan.h:rnrlo a m.:.sma 20 discos, j 
tuào por 500~000 A trHtar com F 
Honor:1to - Rua S. Miguel, 201 ou 
no Cine S. Pedro. 

698 com multa 20 de ago.,Lo 1937 
699 sem multa 15 de agosto ESTA' DOENTE? 1 
699 com multa 5 de setembro 1937 
700 sem multa 30 de, agosto Lia o livro "A Cura Natural" do , 
700 com multa 20 de.setembro 1937 prnfe~r João J1lma de Andrade 

Quota annu~t: Lima. Obtcrt o mesmo, GRATUITA-

~~::~\\~ 3Í1 ª3e dJ~~~~º1~:~1 
~.N~~·p!1~·u~o1~!t~~o r~~ct~!~~~P~~~ 

Secretaria da A Previdente. _ l\la~ me e endert ço, ao mesmo numero e 
Vende-se uma. pequena mercearia ria.no J. Martins ~otelho 1.0 secreta rua. 

com optitna freguczia, á rua Gama e rio. • - João Pe~$Ôa - Parahyba. 
Mello n ° 22. Faz-se tambcm ressão 

do ponto·. ] B O M B AS • CENTRIFUGAS 
~rata.'.:. ll;L mesma I VACCINE o SEU CÃO PARA IRRIGAÇÃO l 
o CONTADOR DIPLO~IADO Hy-1 1 R E X 1 

polito RlbLito f',e:ie lemoua. Escn- · CONTRA A RAIVA 
pturação Mercantil pelo methodo mais COI\"I :MOTOR CONJUGADO A OLEO 
moderno e pratico á rua da Palmeira PROCURE O DR. F XAVIER CRU', G.\SOLINA OU ELECTRICO 

n' 543. ' PEDROSA DE 9 A'S 11 HORAS 1 "" -~ --~~---- ---
V f N D f • s f A' RUA SAO MAMEDE,26 • , 

JOAO FIGUEIR>:DO DE SOUSA, 
tendo de assumir outras actividades 
comme1 ciaes, expõe á venda a sua 
~~nR;~~e:ifc~~a~~> ;;~cearia, á rua 

O ponto é aprc,prindo para se de
ff:nvolvcr grandes 11cgocios, Aluga_se 
ou venclC-f.C o predio que também of_ 
ferect" com.modos bastantes para re
sldencia. 

Quem se interessar dirija se ao 
proprielario no referido prediÕ 

João f'igueirédo de Sousa. 

CASA 
Alug;J.-SC a de n.0 175 ,t;ita ã rua 

Ir·dto Pyrag.ibc Tratar na rua da 
R·publlca, n.0 778. 

'\'ENDE:ll-SE terreno-. a presta.(óes 

MUITO BARATO 1 
Na rua da Republica. n.0 302. ven

dem...:;e um grupo de cadeiras 2 m~
zishas de centro, nm b('rço, 1 'espelho 
grande, um consolo com pedra e ou
tros outros cbjcct.os usados, porem em 
perfeito estado 

Preço de ccasião. 

ARTE CULINARIA 
Prepar:im-se bôlos enfeita.dos p:u;i - - - - - --- • 

casamentos, baptis::tdc.s {' nasdrncnfo,.,, PEÇAf.:1 CA,TALOGOS E DEM:AIS 
et• INFORMAÇÕES 

Tratar na rua 1::: de ::\l.:iio. 466. Rcpreseni:.ante 1 

:r:~~~sÀ ~;a!a~~: Fs::n:am;tt;~ J~~:~, APIARIO MARIA IRE~ 
F. REIS 1 

RUA J!ir,R;~,!;.A~~!~~~~!:1• 12 ! 
•_m_T_•m_b,_á_. ________ , NE - Vende puro Mel d<' 

MANICURE 

AVISO 
CARLOS GUIMARAES, proprJrtnrlo da SERRARIA GUillIA. 

RA.ES, faz scie>nte aos .sE'Cs distinctos• fr:-gw.ezes e an publico em ge1·,.d, 

que, a p3rtlr do 
1

dla 1.0 de julho vindouro. em deante, as vendas só po
derão ser feitas exclusivamente á vista. 

E3ta medida é tomada em face da grande reducção que pretende 
fazer nos preços em todos os variaàos artigos de seu c::nnmercio, bem 
como materiaes de cnstrucções e productes de sua fabrica de bebidas. 

---- P. ALVARO M/\.CHADO, 39 ----

~ 
OPEOII HAL 

DISTRIBUIDOR PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOMES 

TODO ESTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SF; 
RESUME NUM MAL L'N'ICO - DESORDENS 
DO ÃPPARELHO 'lASTRO-INTESTINAL, -
DESORIENTA O DO' NTE ATORMENTA-O NAS 
UORAS DE PRAZER. OU 'DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR. A ACÇÃO DI
RECTA E EFFJCAZ SOBRE O ESTOMAGO, FJ-

GADO E INTESTINOS QUE EXERCE~ AS 
PILULAS DO ,,BBADE l\fOSS SE TRADUZ NO 
DF.SAPrARECIME:-iTO DESSES SOFRIMENTOS 

Agentes para os Estados de Pa1·ahyba e Rio G. do Norte. 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MAClli'L PINHEffiO, 366 Eud. Te!, - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---

A FIRMA DIAS;'GALVAO & CIA., DESTA PRAÇA. AVISA 
AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES QUE, A PARTIR DE !.' DE 
AGOSTO PROXIMO, FICARÃO DEFINITIVAMENTE SUSPENSAS 
TODAS E QUAE&.QUER VENDAS A PRAZO OU A' PRESTAÇÃO. 

FICAM PORTANTO AVISA.DOS OS SEUS CLIENTES PARA 
NAO MAIS PLEITEAREM COMPRAS A PRAZO, EVITANDO ASSIM 
FUTUROS DESCONTENTAMENTOS RESULTANTES DE UMA NE
GATIVA IMPOSTA PELO NOVO SYSTEI{.A DE VENDAS EXCLUSI
V AME1'TE A DINHEIRO. 

COMPREM A' VISTA E EGIJA:11 O MENOR PREÇO. 

DIAS, GALVAO & C IA, 

RO'A MACIEL PINHEIRO, 118 - J0.~0 PESSOA 

o QUE AS NOIVAS ]I 
DEVEl\I SABER li 

CATÁLOGOS- GRATIS 
De · Magica;;, Surprê

sa"s, Brinquedos, Utilida-
Madame Besinha residente á 

Pra«'a General João Neiva, n.0 

47, ;ecebe dll'ecto do Ceará, ter .. 
nos, colchas. toalhas, rendas e 
applicações pat'a noiYas. 

Do Recife todos os artigos de 
Jersey. 

Do Rio e de S. Paulo meias 
dos melhores fabricantes, vende 
tudo por preços com.modos, 

Visitem a casa de Madame 
Besinba. 

1 

des, Novidades, Espor
tes, Pesca, Livros, Essen-

1 

cias, Brindes e curiosi
dades. Peçam a O. GON-
ÇALVES - Caixa Pos
tal, 398 - São Paulo. 

ELEIÇOES livre." tivt>mos e o noSfiO VENDE-SE um pequeno 
negocio de estivas, bem 
afreguezado, á av. Senhor 
cio!'! Pa o • 6, Jaguaribe. 

Abelhas "Italianas e Urus
sú. Av. João Machado, 
1155 ou Cap. José Pe:i· 
Ilha, 25. 

O salão "Central" ã. rua Maciel Pi. civi.,mo nio desmentir.i, em outras, 
nheiro n.0 197, precisa de ume exímia CÊRA DE ABELHA. Resin'\ de ca- es.u. conquista do csofritn rlru,nrrsrtiro. 
manicure. jueiro, Chifre de boi. - Compra.se I Já. possue o seu titulo de eleitor 'l 

Entend':"r-"'<" rom n !.<"U proprif"tario Ernesto Wdner - Praça Pedro Ame- Não perra. trmpo : não ru1;ta nenhum 
Manoe1 Jlcrcul1rnn ', rico, 109. Pensão Pedro AmerJco, \intf'm • 
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'll>~~ • .mi®ílilll 
Para commenmar o 2,' anniversario do "Ri:.X" ... e iniciar brilhantemente AGOSTO, e mês da cidade ! ... 
A major e mais gloriosa sensação de 1937 !!! "'Em tl'inta annos de cinematographía não se fez coisa igun.1 

nnnos outro filrn que ultraJ)a.sse el-tte
1 

em musica, luxo, perfeição e arte 
e não 5e fará nos prcximos trinta 

IRENE DUNNE - no seu trabalho maximo - em 

MACNOLIA 
Com ALLAN JONES - famoso tenor - PAUL ROBESON - notavel barytono e mais 20 esti-ellas e 

1. 200 figurantes ! 
A prodt1cção orgulho da nova UNIVERSAL. 

Soirée da Moda - Ámanhã no "RÉX'1 
-

A "Sessão da Elegància" !!! 
Hollywood, a cidade do:J cinema, v1rrida. por uma onda 

de panfco e de crime ! 

Reginald Denny - Frances Drake 

EM PLENO ESPECTACULO 
Com GAIL PATRICK 

UM ROMANCE DA "PARAMOUNT". 

Amanhã no "FELIPPtA" 
Uma novena rcman tica e dramatica premiada pela 

Academii Pulitzer! 
KAY FRANCIS em 

AMORES TRAGICOS 
Com IAN HUNTER-- PAUL L=As 
Uma producçã9 da "WARNER FIRST. 

A opera favorita do immortal "CARUSO", 
sexta-feira, no "REX" 

Realização cinematographica montada, interpretada e can

tada cem recursos de que o theatro não póde dispor ! 

Carla Spletter 

Helge Roswaenge 
Dois grandes cantores da opera estadual de Berlim 

- em -

MARTHA 
Um dos g-randes triumphos musicados da 

CINE ALLIANÇA 

R E X 
O CINEl\fA DE 
TODA ACIDA. 

DE CHIC FEL PPÉA 1 JAGUAR1BE 
SüiRÉE A'S 7.30 SOIRi:E A'S 7,lé SOIRllE A'S 7 ,15 

A gloriosa comedia musical bem Secuio XX ! ! ! A GARGALHADA MAXIMA DO ANNO ! 
UM DRAMA DE PALPITANTE ACTUALIDADE ! DICK POWELL-em BERT WHEELER - B0B WOOLSEY 

os bamba~ do charuto cm 

GONDOLEIRO DA BROADWAY EM PALPOS DE ARANHA JACK HOLT-em 

QUANDO EXTRANHOS SE ~ASAM - com -
JOAN BLONDELL - ADOLPHE MEN.lOU 

Um'l. comedia ela ''Wa.rner First". 

-com-
M:ARY CARLISLE 
Uma ccmedia da R. K, o. RADIO. Complementos: - NACIONAL D. F. B e BUDDY E OS 

INSECTOS - desenho. Complemento 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 - HOJE 

O PODER DO ACCASO 
Com BUCK JONES, da "Universal". 

Jtmlament:: com a 1.n série dos 

OS AVENTUREIROS HEROICOS 

na qual t:i.mbem tr1balha BUCK JONES da ••Universal·· e compl-cmentos. 

• 

= 1 ARNAUD NOBREGA 
ENFERMEIRO DIPLOMADO l (DA ASSISTENCL\ MUNICIPAL) 

Q A v. D. Pedro I, 915 ===:!I 

VESTIDOS_ 1 
Bôa opportunldade 

~-lME. '1.\RY LEMOS C'QnYida ás Vende-se uma casa de alvenaria, 
r. mas ',enhora, <' Sc;.1.horitas desta c011.stl"ucção nova bem locali.,ada. no 

V!STIIJOS !!! 
VHT!DOS !!! 

VESTIDOS!!! 
MME BETTY, commun.ica ás 

con"(>it.uadas famtlia.'.> cicsta cid:t~ 
ele, que se uch'1 á i"1'lt"ira cd~p0-
si,:;-{i.o, 1~ma rica :<'U' cção ele , C's
t~dos feit.~ ob::-àecr·nd~ aos ulti
mes figtuill.os ua •nodQ. 

Pede a fineza d 0 vire:n ,,isitar 
a expo·'ição, qu.1nto r.nles, "Om 
eh: sr._ .. re1n b~.:n <.;ervid.'s 

Procurr-m M;\,J:~;. BET'T'Y. 
PENSAO COMMEIJCI.\I, 

Ru.i Gama. ~ M lll~ c1~ 
João P~s.sôa Pai·~.hyba 

THESOURO DO POVO 
Club de l\Iercadorias de 

A. MACEDO 

Carta Patente n.0 1 
Av. Beaurepaire Rohan n.0 267 

Plano "Bóio Sportiv.o Para • 
byhano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bõlo Sporlivo Parahybano", 
realizJ..do tm sua séde, á avenida 
Beaurepaire R~Jhan, n.0 267. no 
dia 27 de julho, ás 10 1 

.1 h~ras. 

1.' 
~." 

n3 
5Sl4 
(,311 
8080 
3471 

J. Pcsóa, 27 de julho de 1937. 

Aderbal Pyragibe, fiscal de 
clui.Je:;. 

1\-lal'.!êdo & Costa, concessio-. 
nartos. 

Com LILIAN BOND 

Unu producção da COLU!-.fl>IA. 

CINE SÃO PEDRO 
Prcprietario: - FERNANDO H. PEREIRA 

HOJE - ?.8 DE JULHO DE 1937 - HOJE 

AMA-ME SEMPRE 
E' mais um film gigantesco que este casino offerece aos 

seus queridos "fans" ! - Um glorioso espectaculo 
musical com GRACE MOORE 

------~-- -- --· -
Preços: - 1SIOO. lSOOO e 600 réis - 2.ª 400 réis. 

Amanhã - SESSAO DAS MOCAS - "QUANDO ESTRANHOS SECA· 
SAM - cem JACK IIOLT - Preços: 400 réis. 

r--- LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, l 
CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME· 
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVlSTAS DOS MICROSCOPIOS 

l 
LElTZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E LEIT, TODO MATERIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Recrrttttálusiv&s ncit, Er:o: 1 

CAIXA POSTAL, 51 -.- END. TEL. - FERRAN 
. Rua Maciel Pinheiro, 269 

DR. GIACOMO ZACCARA 
' . 

ESPECIALISTA 

Vi as urinarias - Syphilis 
'1V cidade para vkitar.:m ~ºª ~~~-r~?xeottª~~.~11~. áp;ct~~J~ªs!1ºi~: PAVILHAn 

nQ 1.0 ?.ndar do "~at':1.hyba-Hot:!l" to que fo:: effectua~a a venda, tra~a-

. l\~rebe _cncomnu:i~d~s: e arceita fa- se V~~d;_~1ta!1~:d~u;:·0

~:êno ne- Í Vcnd2·!'f.'. um pavilhão -~em afl<egne-
Zf'1,~a na1 a confec<'oes. . . de estivas Zü.do esquina da rua. S1ha Jardim 

E~-interno dos scntço.:, do p,·of. Bacna na S. Ca'-'a do prof. Bel
miro Valvcrde na Polyclinica Geral do Rio de Janeiro, na Funda

ção Galfré Guinle 

..!.'!, __ ·-
Consultorio: Rua Barão do Trlumpho, 466 

Diariamente das 2 âs 6 

EXPOSif'AO DE MODf,LOS pada pelo comprac"i.or desde o morr,en- yi l 
;\hlh rs: Rio dr. Janefrn - Rua Ou-1 gocio · com 'a Amaro Coutinho. por bom preço. 

\lhlor; Recife, Praça lndepe-nde_ ncia. Parahy~anos: E' utn crime não A tratar cc:n o p1"0p~·ietarJo do mes-
E•.tará aftUI !}Oi· :,ouro-t tlfas · M'r •·trito,~ mo, na diln ru~ n.

0 
133 ' =--~=-"'-=---"'-==-=========,-,,.,-,c;========-=--Jl 



8 JOÃO PESSôA - Quarta. feira, 28 de julho de 1937 

PREFEITURAS DO INTERIOR Tribunal Regional de Justl· TRABA L HA D ORES A POL·ITICA 
ça Eleitoral do Estado D E J o R N A E s 1 

da Parahyba . (Copyr!gth <la União Jorna- DO GOVÊRNO EM RELAÇÃO 
PREFEITURA ~IUNICIPAL DE 

CONCEICAO 

"Balancête' da receita e despesa da. 
Prei"eltura. referente ao mês de maio 

de 1937 

RECEITA: 

l r, - Licenças diversas 
20 - Imposto de feira 
3.' 1 - Decimas prediaes 

715$000 
21B$700 
103$000 

Prefeitw·a 
Thesouraria 
Estradas de rodagem 
Dluminação 
Limpesa publica 
Cemiteri<>s 
Subvenção 
Despesas diversas 
Divida passlva 

780$000 
403$500 
35$000 

1:306$500 
105$000 
50$000 

230$000 

list1ca Brasileira para. A U- , -
Acta da decima 

0
;tava (18.•) sessão NIAO). . A ORGANIZAÇAO DO 

ordinaria. em 5 de maio de 1937. A parabola d!º~:;~s. d;0:1:::~e- 0 TRABALHO 
mitº~ovc~~;;to~iaes t~tnt:':s s::e,";,~:se~~ :~i~~e~~P~~ ~~~á só

0

Pf°u1;:f~·ra~; Como O sr. Agamemnon Ma• 
tes os desembargadores Flodoardo LL ;f~çdo npã~~d~ :imlse;!er.'pEar' e.daa ·~~toto- galhães Se refere 30 aSSUm• 
ma da Silveira, Mnuricio de Medeiros ,u.::. 
Furtado e José Floscolo dn Nobrega; :-:i~u1oº empresefórnat_e.colrmé.o tvaemrdbaedme. lncopenl~ ptO na expOSIÇaO annua( 

6:179$100 doutores Antonio Gnldino Guedes 

1:582$200 
1:616$900 

Horacio de Almeida, Braz Baracuhy ; tesAgta~~~ mesmo lembramo..nos da· apresentada ao sr. Presi-
para o Sabiniano Maia, procurador regional. 

2:574$800 ~:b sitJ~:~i!~~;'.!. <l,.º ,:::,;
0 

I!º11ª~~~ ;;"J:ªn:.;,~~1
: 0 d:~1s f; u~~eY;~ge: dente da Republica 

ras no local do costume. Lida e posta convite da Associação Brasileira· de (serviço de 1mprensa do Departa-

40 - EsLatistlca da Pro-
<lucção 

5 u Gadc, aba lido parn 
309$000 

8 ~1;;~5 ~~e j~~~; 
o consumo 

O." - Afferição ele p~~os 
7" Taxa de hrnpe'>n pu. 

blica 
8 ° - Patrimonio 
9.0 - D1 1 (rsóe.s pubhcas 

10.0 Matriculas 
11." - Dizimo de lavouras 
12.0 - Renda~ di ~·t-rsa.-; 
13.° - Divida acti,'a 
14.0 - Il1uminação 

297$000 
35$000 

s 
~ 

90SOOO 
$ 
$ 

48$000 
40SCOO 

578SOOO 

8:753$900 
Thesouraria da Prefeltum MunicL 

pai de Soledade. 31 de maio de 1937. 
José Elias de OlitJetra, secretario 

thesouretro. -
Visto - Em 31 de o de 1937. - e. 

em discussão, foi unanimemente ap- Imp~nsa. Ela,borado um plano de mento de Propaganda) - O sr. Aga_ 
provada a acta da sessão anterior. confraternização da elas.se j-Omalis-' memnon Magalhães ministro do Tra
Expediente: telegrammas e officios de rtica, aquella sociedade de classe co- balho organisou na· sua1 gestão, todos 
varios juízes eleitoraes e preparado- mo primeiro passo !resolveu convidar os serviços da sua pasta com v1são e 
res. relativos ao exercício do mês de .seus C(!lfegas de São Paulo, por 1n_ reconhecimentos perfeitos. Sobre cada 
abril p. findo; telegramma do juiz e- termedio da Associação Paulista de problema trabalhista do Brasil em 
leitora! da 16. • zona (Princeza), com- Imprensa. A viagem foi feita. Em que o ministerio era chamado a in-

PREFE!TURA MUNICIPAL DE municando haver se transportado para meio a visitas plttores::as, em que terferir a actuação do Ministro tem 
SOUSA a cidade de Patos. séde do 4. 0 cir- muitOs dos visitantes encontmram sido sempre definitiva. 

Nobre~a. prefeito. 

Balanoête da receita e despesa em 
31 

culo eleitoral, a fim de tomar parte da sensações ineditas pelas paysatNns A exposição com que o Ministro do 
de m/Zio ele l937 junta apuradora da eleição municipal que saltavam a seus olhos. pelo ryth- Trabalho dá contas, annualmente ao 

Somma da rec-eilu 
Saldo qHe vem do mt'.,,s: an

terior 

RECEITA de Piancó, realizada no dia 2 do cor- mo do movimento da cidade pela 001- presidente da Republica dos serviços 
213$600 Saldo que vem do mês de rente; telegramma do juiz eleitoral da leza das praias interminas é pela ca. executados é uma prova disto. So-

abril 
25

.
14

3$000 1~.· zona (Patos), ref!rente á apura- maradagem de seus hospedeiros era bre a organisação do trabalho agr1-
2:G77S300 Licença de commercto 

2 396
$000 çao da refer1d! ele1çao; off1c1os da feita. &multaneamente wna irtx:.a cola_ por exemplo, o sr Agamemnon 

2 :463$700 

Total Taxa de mercadoria na secretaria d~ Corte de Appellação, re- ininteiirupta de idéas, 'unico vehiculo Magalháaes es~eve o regumte .na ex_ 

DESPESA: 

J ° Consêlho municipal 

2.º 
itmprt>gatlosl 

Prefeitura <en1pre. 
gado.s) 

3.0 - Fi.scallzacflo I t•1n. 
µregadoRl 

feira 2.251$700 l lat1vos a fer1ns concedidas a .mag1s- capaz de levar mtellectuaes a bem se I pos1ção sobre o anno prox1mo findo 
Gado abatido 

2 
600$000 trados da Justiça commumJ off1c10 do, conhecerem e a se estimarem t "Objectlvando o programma de 1937 

Imposto predial · $ secretario do D1rector10 Central do I Em um dos discursos que ouvimos, cuidou sem demora de hatl1htar-Se 
BOSOOO Industria e profissão co J Partido . Progressista _da Parahyba. l um ora-dor ~clarou que acreditava I para a devida execução, que elle re ... 

brado pelo Est d (5001.- $ communicando a ele1çao dos novos .no amor á primeJia vista mas des.. clama Abrange o registro das mi-
250$000 "impostó de dive~ã°o ,e) membros, par~ pree'"!-ch1mento das va- cria de que eraJ ferto por simiPies car- grações mternas. d1stnbuidas as en~ 

2005000 
Af~arsi-ção de pesos e medi- $ ~::e::~:.te~;es.'.ne~!~ci~::ipeor\:

1
::1:ªm~:~ ~· telegrammas ou offlcios A vist ti:_ad~ e s~das de _passageiros, á ra-

$ sígnatura de accordãos _ São assig- a que se fazia conf1rma,va o conce1: ~o e Es o e mes, quer em func_ 
~:tmri,.nte'ºr,noio $ nados os accordãos nferentes a va. ~o, fisstoque, ahté então desconheci- i lª~i~! ~ac1~~aUdp~~tee, q~~ emd relaç~o 

144$600 rios processos julgados na sessão an. os. a u o P enomeno da presença . e ns . u za a, _man-
Imposto cedular sobre a. terior, em numero de deseseis Jul- para que, irnmediatament.e se irma- t1ma_ aerea, fluvial e ferrea; mclue 

renda liquida de immo gamentos _ 0 Tribunal, por unani- nassem dentro de anseios 'iguaes de uma verificação das associações de be-

40 - Thesourarla. 1~m. 
pregados) 

5.° - Obrn.s publicas 
6.0 - &:itradas d,· rodagem 

:1:?5S700 

7.0 - Illuminaçiio pul>lica 
8." - Linwesa publica 
9.0 - In':itrucção (<:ont1L 

buição de 15', J 
10 ° '- Ceuuterio.s 
11.º - Subve11ção 

vel rural - s midade, concedeu os seis mêses de li- deveres identlcos. de aspiraçoes e·Q.ui- , nefi:encia e auxilies mutues que, ten-
Rendas diversas '168SOOO cença, para tratamento de saúde, ao librantes. do um caracter de previdencta. não 

282$800 Imposto sobre vehiculo 56SOOO escrivão eleitoral de Areia, indepen- Outro orador foi mais longe. No se. e_!lquadram no regim~m das insU-
50$000 Taxa de serviç0 municipal 2 :545$000 dente de inspecção de saúde, vez de termo do seu discurso di.s.se. mais ou tmçoes de a~ntadona e pensões, 
60SOOO que aquelJe serventuario se encontra ~~nos o _seguinte: "Briguem os po- devendo a pes~mza mostrar ~e possu. 

s 
20SOOC 

978Sti00 
96$000 

12 ° - De!ipesas diver :o.s 
24b200 Taxa de consumo 104$600 legalmente afastado de suas funcções .ht1cos e isso pode interessar talvez em àependenc1as, como hospital, asy _ 

na justiça commum. o Tribunal re- o e_xito financeiro das empre'zas jor' lo, escoTa ou biblioth.eca. fixar se re-
10:266$000 solveu converter em diligencia o jul- naltsticas. Briguem os jornaes e issÕ 

I 

servadas a uma classe ou corporação 
Somma da tie.•.pesa 

Saldo que pa;.scu p::tra Jn
nllo 

Total 

2:584$300 

03$000 
~--
2 :677$300 

Prefeitura Mnniclp'll clr Conceição 
3 de junho de 1937. 

Jc.áo Fausto de Figueirêdo, Prefeito 
Aritonio Jal'obino de Sousa, ·secre. 

tarlo 

PREt'lllTURA :vlllNICIPAL DE 
ARARUNA 

B:1lanC'ête da tl.e('eita e Despesa. do 
t1h.wlci11io, ~nt :n df" maio de 1937 

Rs. 
DESPESA 

Conselho Municipal 
Prefei~ura MunicipaJ 
Fiscal1zação 
Thesouraria 
Obras publicas 
Illuminação publica 
Limpesa publica 
Cemiterios 
Subvenções 
Despesas diversas 
Serviç0 de estatist1ca 

gamento do pedido de 90 dias de li- talvez, possa .trai.cr benefiCio ao pu~ caracterizar os fins a que se desttrn/ 
35 :409$000 cença, em prorogação, para tratamen- blico ledor. pois que terã. cada. dia. l~vantar a composição do quadro so

to de saúde. do escrivão eleitoral de um prato novo nara a sÜa insacia: Cial e localizar o Município e Est&do 
100$000 Santa Rita O Tribunal resolveu vel curiosidade. Mas fique immuta- em que se situem; por ultimo. reno-

l º827$400 tambem, por unanin11dade, indeferir o vel, :a união do trabalhadÔr da Im.. , va n_um qu~dro m~is simples a soli-
620$000 pedido de tnllta dtas de ltcença do prensa, .pois que só a amizade farta- citaçao aos mdustr1aes para o conhe-

2 ·534$700 bel Milton Marques de Ohve1ra lecerá a classe dos jornalistas" ; cimento global dos estabelecimentos 
·876$

200 
Meno. Juiz preparador de S José de Isso justamente é o que pretende !"existentes, principaieg artigos manu 

1 ·063$000 1 Piranhas, por não ter o requerente p~tendeu e pretenderá a Associa~ facturadcs, effectivo do pessoal em: 
916$800 feito prova do seu afastamento na çao Brasileira de Imprensa. Isso que pregad.~. natureza. da materia prima. 

156
$000 Justiça commum O Tribunal ainda determinou a viagem dos dir~tores consum1da. 

--- eleitoral na sede da zona, em Guarab1- or conhecimento entre as .proflsslo. do que attesta o proposito de satLs-

RECEITA 

1 - Lcenças diversa.s 
2 - E.c.:t.atistica 

1 

Deposito na Caixa 
de Sousa 

l00$000 resolveu, em face do telegramma rece- da Associação Paulista de Imprensa I Occorre destacar que nenhum dos 

2 0148500 
bido do Juiz preparador de Ca1çára, no Isso. naturalmente que irã. mover · novos er:1cargos equivale á paralysla. ou 

305
$000 1 exerc1c10 de Juiz de d1re1to da comar- em épocas differenies todas as asso'- amortecimento dos que actualmente 

___ ca respectiva. q_ue aquel!e Juiz assu- ciações de classe, no· sentido de ser pro~ura cumprir ;antes ,elles se ajllil. 

10 513
$600 misse o exer~1c10 de Juiz preparador promovida, cada dia mais, um mai. ta harmonicamente, formando um to

Rural ra Pela ordem, o dr ~raz Baracuby naes da penna. afim de que todos_ fazer ás attribuições que lhe cc,mpe. 

20 
000$000 relata o processo de acçao penal con- conscientes da sua força e d tem fornecendo ao país uma farta co 

4 895$400 l tra Herachto dQ Andrade Castilho, of; mistér - possam defendf'r as o gr.:~ pia , de informações opportunas e au: 
490$900 Saldo em doe. e dmheiro 

80~400 
___ 

1 
f1c1al do r~g1stro de ob1tos de S Jo!e des prerogativos a que têm direito. thenticas. Tambem não trava nem 

3 - Imposto de triras 
4 - Imposto sobre gado 

abatido 
5 - Imposto sobre di ver

sões publicas 
6 - Imposto de industria 

e profissão {50% do 
lançamento pelo E.'>
tado) 

7 - Impo.,,to sobre VPhi-
culos 

8 - Matriculas 
D - Taxa patrimon\r.11 

lO - Divida activa 
11 - RenU1s diversas 

$Gmma da. Rfft>ila 
Saldo do mí', anlf·rior 

Tolul 

DESPESA· 

l - Prefeilura 
2 - Thet;ouru.riu 
3 - F1~·c:.\lli".a('iio 
4 - Obras publicas 
5 LimpPz:1 pu\Jlicn 
6 lllummac;ão pul>lti•n 
7 - lnstruC'ção put>lira 
8 Cemitertcs 
9 - Aposenl.ndos 

10 - D1- P"·"ns divnsns 

Sommn eh~ despt':,'l 
Su Ido q111• p:1 S.'>a 

Total 

1 :2f\7$400 

217$700 

748$000 

5:813$000 

17$000 
6$800 

1: 1~9$200 
36$500 
13$500 

:13:998$100 

940SOOO 
360$000 

70$000 
6 730$600 

638$500 
619$000 

1 :832$400 
90$200 

25$0001 1 rn5s;oo 

12 :551$400 
21 :446$700 

33 :998$100 
1 

Arnruna. 31 ck maio de 1937. 
i 

~rnulpho Gomes de Araujo. Secre
t::ino 

VIS1'0: - Ludano Ribeiro <le Mº
r;u•s, Pr1·f<•1lo 

l\lanut-1 l<'lotl"ntino da. ('o,t:l, The
t:0Url~1ro. 

PREFH'l'URA MUNICI1'AL DE 
SOLEDADE 

Balancete ela receita e despesa em 31 
de maio de 1973 

RECEITA 
L:ce1was 
lmposto d(' ft"i1 a 
lmpo.slo predial 
Gado .abatido 
Afertço.u 
P:1trin10nio 
lmposlo R1dlV<'rsbe 
Imposto c.lc t'St 1t~l ll'a da 

producç.io 
R.,2nc.J.us ,.H Vt·J l:.n.s 

Sal1D 410 tne dl:' abril 

nr,;f,PESA 

Con .elhc, Mun1cip1I 

310$000 
886$700 
234$000 
197$400 
28$500 

1 211$900 
100$000 

252$000 
39$900 

3 :260$400 

5 493$500 

8 ·753$900 

70$000 

24 895$400 ~~s C;~irr~e.ir~, d:1nuun~::::i~ :~
1 
~bs~~v~~ • embaraça a reallza~ão de sondagens 

do, por unanimidade. o des. M1:urõcio Roup1nhas para crean~as i~~~t;:,:~~t:-5~~:.:~:~a.com~ .. q~e 
35:409$000 Furtado relata o processo de acçao pe- i ~ b . . v • 

0 
ran O R.s. 

nel contra Braz de Oliveira Travas- 1 Novo e variado sortimento a preços so re. 0 ~tenal recolhido atra_yez de 
Sousa., em 9 de junho de 1937. sos, official do registro de obitos de sem concurrencia, na CASA VESU- ap~e~iavel volum~. de declar~s ao 

rei~:. alio Francisco da Silva, thesou_ S. Thomé. municipio de Alagõa do Vf O. rua MacieJ Pinheiro 160 &: v1ço de Ident~flcaç,o Prof1SS1onnl, 
Monteiro. O réu foi unanimemente • feitas por operar1os e empregados em 

ra~i"o".ncisco Alves Cassimiro, escriptu_ absolvido. O mesmo juiz relata os toria Co11stantino de Jesus, Celina todas as _zonas d? terrttorio bras_!leirc,. 
processos de acção penal contra José Albuuerque da Silva Cecilia Alves Ade~alS, partindo da co~lecçao lie 

Visto - Sousa.,. em 9 de junho de Alves de Mentl.onça, official do regis- Pereira,Vicencia Lemo$ da Costa, Vic- graph1co~ qu\ levou á Exposição Com-

f
le913t70._ - Eladio Pedrosa de Mello, pre_ t'ro de obitos de S. Francisco, munici- toria Macena de O!ive"ira Vital Ale memora~1va o VI Anniversarto do 

pio de Soledadie, e Antonio Faustino xandre Marques, VenanciÔ Manuel d; Mlnlsten~ d<? Trabalho, Industria e 
da Silva. official do registro de obitos Araújo. Ce,lina Hypolito Bezerra Ci- cwnmerc10, inaugurada Jolennemtnte 
de Galante, municipio de Campina cero Galdino Sobrinho, Celso B~lbino pe1_0 c!1efe do_ Estado e franqueada á 
Grande. Os denunciados fôram absol- da Silva. Cicero Jacintho da Sil\la V1s1taçao publica. no paVlmento terreo 
vidos. por unanimidade. O dr. Braz Chrispim Pereira Santiago Diniz, Ci~ do edificio do Instituto Nacional de 
Baracuhy relata o processo de acção cero Fernandes da Silva Celestina Prevldencia, cuidou de actualizal-os. 
penal contra Diomedes Martins da Freires de Silva, Cicera T~nil d'Albu- incorporando-lhes as parcelas refe
Silva, oft'icial do registro de obitos de querque, Calixto Severino dos Santos rentes a 1936, de vez que uma bóa 
Mogeiro. municipio de Jtabayanna, bem Cicero Candido da Silva e Antoni~ parte. dada a natureza das unidades 
como o processo de igual natureza Herculano de Lima_ todo!; da G.• 1:ona; que a çompunham parara nos resul 
contra Francisco Alves da Cunha, of- o que foi unanimente appr'ovado. o tados conhecidOs á

0 

terminação de de: 
ficial do registro de obitos de Taqua- dr. Antonio Guedes cancella as in~- zembro de 1935. Nem por isso entre
r~, mu_nicipio de . Pedras de Fôgo. Os cripções de Haydê Nicolau da Costa e tamto, era menor a significàção de 
reus feram unanimemente absolvidos. Manuel Vicente Marinho, da 5_• zo- ccnjuncto verdadeiramente inedito 
O dr. Antonio Guedes rel&:,ta o pro~e~- na, devido a differença de letra nas pois. clarS.mente exhlbia, sob ,.multi~ 
so _referente á consulta feita pelo Juiz petições de qualificação; sendo appro- plos aspectos e variados flagrantes 
eleitoral da 5.ª zona (Alagôa Grande). vado por unanimidade, O mesmo juiz todos rigorosàmente documenta.dos o. 
sobre si eleitores de out:as regiõe~ manda effectuar os registros dos ins- acção exercida por este Ministerio 'no 
que requereram tran~ferencia para. es- cripções de Alzira de Sousa Leal A- vasto e delicado campo em que lhe 

!:ip::~~de!:ms~~:i~~dose! ::::m~~~; :~!~t~.re1~e;8 d~s~!;:,~f~~ced:o leri:~ _P_er_te_ n_c_e_a_g_ir_. -------

(a~~l~fi:rii~:~a~e r::;!~~:u:~: q
8
u~e~i:~ ~~z~~:que~ª

1
~~nºsi1v~azi1:zt~~~ô J~~;~ PREFEITURA DO MUNICI• 

ha necesidade de nova qualificação V1anna Torres, Aniz;o Alves de Lima, PIO DA CAPITAL 
Continuando o Julgamento, o des Maria José de AraÚJo Lucinda Eloy 
Mauricto Furtado manda registrar a Anna Salles Arnaud Bezerra de ., 
rnscnpçâo de Clotilde! das Dõres AraúJo, Ad~la,de Borges de A!bu- , Plantao de Pharmacias du• 
Sousa, fcuJo processo fora convertido , querque, Adalberto Reg1s de Britto ... • 
em d1l.1gencia, para preench11:1ento de Alexandrina Salles. Adelina de Carva~ ,ante O mes de JUiho 
formalidades; sendo un~n1memente lho Mello, Adonis Augusto de Almeida 
approvado. O des. .Jose Flos~olo Guerra, Anizio Felix Correia, Antonia Véras 1-11-21-31 
m~nd_a effectuar os. registros das ms- Francisca da Silva. Augusta Lacerda, 
cr1pço~s de Anton1_0 Paz rle. Sousa, Aprigio Feliciano Pessôo, Alexandre Brasil 2-12-22 
Antonio Alves Ferreira, Antonio Fran- Marques da Silva Anna Meira Leal 
cisco de Almeida, Antonio Ca..r.valbo de Anna Torres Collaêo e Adelina Carva~ PÔVO 3-13-23 
t;;,ºr~:~i:n:;n~oo~!d:;~~::ac:r:. ~~= ~:~10.togo~r~ªH~~:ctoºndne; .:t;~id/~:~= Central 4-14-24 
~~todnei/~sous-:·, ~arl~a~J~,L~~t~:

8
~o s~:~ !~v::g~s;rªSi1::. inl~~~;:i~shodeJo~~di~! l\finerva · 5-15-25 

~:;zjo~e A~~:~1~· t.an1\:~
10
d;r~:

1:,c0M!~ g:~!·1ca!~na A~f:~ª Ldoepe~
1
id:iritha~iieª Londres 6-16-26 

nuel Antonio Correia, Antonio Mar- Augusto ·Guedes da Silva Adolph~ 
ques de Araújo e Antonio ,:rindad~, Barbosa de Sousa, August,; Maria da Mercês 7-17-27 4 
~::~ni: 

5 
~~p:~~=do.

0 
be n::;m~nj~;; iri~~:içJ:~é Ad~el~~<!iet.:~::ct:ntz~a s~;:: s. Antoni~ 8-18-28 "'1 

manda cancellar a inscripção de Jgna- nandes de Lima Avelina' Guede!'I do~ Te1'xe1·ra 9-19-''9 
c~o Antui:ies do Silva. da 5.ª zona, _d!- Santos, Anna do' Valle Moura, Arthur ~ 

;~d~u~lit~~~~~~ç~e~~o l~t;;ro::d~e~~~~ r:i~~iti: ~t~!~·el M~~~e:g~:c~li!\:~~ Confiança 10-20-3(1 
niment~. roi cancellad~ a inscrlpção Manue Fc.rreíra Danta!'I, Manuel Je~ 

, de Maria do Carmo Freire, da 6.• zo- suino de Fi1tuei1·êdo. Manuel Martinho nimement<' approvado. No julg.it •nt,, 

1 

na, contra O!'I votos do des, J?sé Fios- de Sousa. Manuel Ferreira da Cunha d~~ proc_e~to:. de revisito dt> in• rip
colo (relator) e do rlr. Horac10 de Al- Manuel Fernandes de Britto Manuei çoes cl(•itoraes da 5.• zonu (At J.';tl:1 

: meida. Foi designado ? deis. Mauricio José de Carvalho, Maria das ·Neves de Grande), .o dr Braz Rarucuhy jul nu-

\ 

Furtado para o accordao, O d:. B:az Azevêdo, J\loacyr Velloso LopE>s, Maria se imped1do de votnr, JJOr frr fu,u·nu
B!1rucuhy' m~nc~a cancellar a 111sc:1p. Br-zerra d<' Araújo, Maria Just! Perei.- nudo como juiz eleilorul du rt•ft.ri.l 1 

çao de Chr1stiano An!lelmot Galdrno, r:~ Manuel Dyonisio de Oliveira Ma- zona. Nado mai!i havendo u trota,, ,, 
da G.-· _zona, por_falta d.e declaração da rià Guedes dos Sant_os. MnnuCJ 'Lucas sr Pre!lidente declaro encerrada a 

. prof1ssao do alu1tando, sendo aporo- de Albuquerque, Mariano R?<lrigues da se!ISão ái-; 15 horas e :30 minuto9 Eu 

1 

vado contra o voto do des. José Fios- Silva. MEmnel Alves da Silva, Maria CarloR de Albuquerque Bello Filho. 
colo. Pelo 1:'lesmo relator. ~r. Braz M~ndes dn_ Rocha. ~anuel Carlos Cor- Direclor du Secretaria, redigi a Jirt·-

1 
~arn~uhy, foi t,rdena~o o reg1s.tro das reia, Maria Ferreira Gue<le!I'. Maria 1 );ente :teta (JUl' -.ubscrrvo e :\!!:.cigno 
in~cr1pçoe~ . de Corin~ Pe~e1ra da José Araújo e Maria Joseph1nu dos· (Ass ) C:1r)oM dt· ,\Jbuqunque Brllo 
Trindade, Vicente Pereira L1ma, Vic- Santo!\., todos da 6.ª zona; sendo una .. Filho I? Flodoardo Lima da Silveâr•, 
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lnstrucções 

O Tribunal SUJ)€rior de Justiço Blcitoral: 
Usando das attrlbuiçõe.s que lhe são conferic1as prlos 

arts 23. § 2 _" e 83. let • .ra e dn C'on..J.1luí('ão Ft~d.-:ml, ~ t,<~ndn 
em vista o que ficou npprovrirlo n:\ ::.~s.Wo orclincwrlrl. de 2fi <..k 
janeiro de 1937: 

Resolve expedir as seguinte~ 

lnstruc<;ôe! 

CAPITULO I 

DA DISPOSTÇôES PRELTMTNARES 

Art. 1 - O numeru, cl(' representantes do povo nn Cn
mara dos D?.p11tados, na sc>gunc.ln JPgislatura narional. que 
termL'1ará em 3 de m:i.lo doe 1942 será de duwntos e cinco
enta e um depulfidos. assim disirihui;:os: 

Amazonas ..............•. 
Pará ......... ,. ....... . 
Maranhão 
P!auhy 
Ceará ........... . 
Rio Gtande do Norte 
Parahyba ....... , 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . .. . 
Alagôas ....... , .. ,, 
Sergipe . .. . . . . . . .. .. , .. .. 
Bahia, ........ .,., ,.,. .. .. 
Espirito Santo .. . 
Dtstricto Federal . . .. . . .. .. .. .. .. 
Rio d-? Jancíro .. . . . .. . . .. . .. .. 
Minas Geraes . . . . . . . . . . . • . . , . . .•. 
São Paulo ................... . 
Goyaz ....... . 
Matto Grosso . . . . . . .. ,, .. 
Parani . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Santa Catharlna. . . . . . . . . . . 
Rio Grande do Sul . , . . . ... 
Tet·ritor1o do Acre . . . . . . . , • 

\ 

Deputada, 

4 
9 
7 
5 

11 
5 
9 

19 
8 
4 

2~ 
4 

11 
17 

•>38 
34 

4 
4 
G 
6 

20 
2 

251 

Art. 2 - As eleições de Pre.c:;1clente da ~publicn e De
putado.:, Federaes. para o supraclito qu:.:i.lrle.unio, e us de m<" _ 
ta.de dos Senadores parn os oito o.nnos a com ... ,çar nfi mesma 
data. realizar-se-ão conjunctamentc, no ilia 3 de ja,neiro df> 
1938, por suffragio univel'snl directo e volo .secreto; as de Pr<'
si~·;;mte e Senadoles por maioria. dt' votos, C'm votnçáo unino_ 
mtnal íart. 52. § 1.º. e 89 da. COn$t. Fed.). ,e as de Depu
tados e- seus supplentc:,;, pelo systemn. di> rPprcsentação pro
PDrcional regulado pehi. lei n." 48. de 4 de maio de 1935. 
<Coru;. Fed., arts. 23 ~ 181). 

Art. 3 - P:i.ra a eleição de Presidente ela Republica. o 
tf>ni.torio nacional formará uma só circum.scripçfw, o~ran<lo 
Oh Tribunaes Regionaes, como circules de apunJ.-(ÜO parcial. 

Paragrapho unice. O Tribunal Su~rior fará n apurnçio 
erral e proclamaçã-0 do eleito (Cons. Fed .. art. 52. , 2.o). 

Dlstri[~t·F:d~tª~~r:ar~~lçõ:i1~e ~,:u~~:s ~frc~~~~~táo~ 
competmdo a npurnção e proclamação do.J eleitos no r•,c;pectivo 
Tribunal Regional. o mesmo acootvcendo quanto uos &:no.do· 
res, com tc>xclusão d::> Territorio e.lo Acre que :;6 el<~er~ 1>2pu_ 
t.ic.lOS, • 

Art. 5 - No Territorio do Acr<' a eldç~o de Drputndos 
r.erá ftita por maioria de votos. f'm. vot::içú.o imi1::.omlm1_t, vudo 
como. sendo apenas dois os lugares, não µúde ser _appltc1:1do 0 

sy..,tema de repre~mt.ação µroµordonal; t·:1.d:1 µart1clo, oll al
llant;.a. de partidos poderá. r~gistra.r dols nom.~s. 111as cada elei
tor votará num só nome: e o menos votado. do p~rtl_<lo quP 
f'leger um, será. declarado supplente <urt ~3. § 1 º m / 11"', 

COmbmado com o urt. 181 dn. Const. F•~d.,. . • 
Art. 6 - Só poderão votar nas reieridJ.S ele1çoe.1 O.'i

eleltore5 que u.tinne111 dev1darnel1le· Ut.'>cr!pLos nos lt· mus Ui 
l.e&lslação v1genlt; até o d.la 4 <.le novembw de 1937 

CAPITUIJO II 

DOS ACTOS PREPARATORIOS DA ELEIÇÃO 

SECÇÃO PRIMEIRA 

Do ence,-ramento das inscril'pçóes e divisão do eleitorado por 
secções 

Art. 7 - A qualificação eleitoral encerrar-se.<•. lmpro-
1ogavelmentc, ás 18 horas, do dia 24 de outubro. e as in.scrip
ções cte eleitores. ás mesmas horas do dia 4 de novembro ~ 
1937. 

* Lo - Os juizes eleitoraes não despacharão. depois da_ 
quelle primeiro dia e hora, processo algum de qualificação: e 
encerrarão, na mesma hora do dia 4 de novembro, a.s inscrip_ 

~~~~bé~~~~icts!a J~~;~~s~~e~:r: r:i5~~tl~~e ~~ f~rc~~~:11: 
ou militares transferidos, sendo comtudo, facultados a estes. 
o uso da resalva permitttda pelo art. 74 do Oodigo El6itoral, 
dentro na. mesma Região. 

* 2." - Até o fim do dia seguinte, communicarão. pelo 
k,JegTa.pho. onde houver. e, sob registro. pelo Correio ao 
Tribumd Regional o numero dos eleitores 1nscrlptos nas zo.. 
nas sob sua jurisdicção. 

Art. 8 - Encerradas as lnscripções devem os juiz.es 
<'leltmaes, dentro de qulnze dias, dividir as respectivas zonas 
em Fccções eleítoraes, e fazer a dlstribulQ.ã.o d.os eleitores que 
nellas terão dr votar. 

§ 1 - As secções deverão ter, no mlnimo, 50 eleitores. 
r. no maximo. 400 nas das capitaes, e 300 nas demais (C. 
E .. art. 36, letra "k"). 

o juiz§ a
2
tte-;;d~~ fi:~~:f!º d:s ~~~65~5 s~~~m~fó:~:\~ \ 

do.de e aos me1os de transporte.! ao seu alcance. 
§ 3. º - Nos municipios em que não houver mais de 300 

eleitores. haverá uma uni-ca secção, que funccíonará na séde 
nnmicipal ainda que com mepos de 50 eleitores. 

~ 4.º - Uma copia authentica da distribuição será envia-
1n imm~diatamente ao Tribunal Regional. 

§ 5.0 - Na mesma occasião, os Juizes mandarão affixar 
a list..'1. da distribuição em lugar publico. na séde do cartorio, 
ncs locaes em que hajam de funccionar as mesa.si receptoras, e 
publical-as nn Imprensa. ,ande houver. devendo ainda envial
as. l.:'m duplicata, aos Juizes .Rrepaxadores, para o mesmo fim . 

§ 6.n - O eleitor cujo nem tenha sido amittido ou 
figurar errada. ou truncadamente na lista poderá recliimar 
n'rbr1.lmente, por escripto ou ... por telegramma, ao Juiz. ao 
J;~.fi;ª\c. ~-~ioit~· 

10
~~. directamente ao Tribunal Su-

~ 7.0 
- Verificada a procedencia da reclamação, que po

cl,•rá ser feita por delegado de •partido, providenciará a auto. 
rido.de compet•ente para sanar a · irregularidade, communican
do·se telegraphicamer.te ou por officio com o juiz da respecti
va zona. (C. E. !! 1 e 2 do art. 109). 

SECÇÃO SEGUNDA 

Da designação e preparo dos lugares das votações 

P-l't. 9 - Os Juizes eleit.oraes, logo depois da ilistribul
ção do!- eleitores por secção. designarão os lugares e edificioo 
onde flmccionarão as secções eleitoraes, recorrendo se aos de 
propriedade particular, quando não .existirem aquellés em nu
mero e condição requeridas. não podendo. entretaríto, ser utili
zada habitação ou propriedade de candidatos. rc. E., art. 
125 ! 1. 0 ). 

* 1. 0 
- Na escolha dos edificios dar-se-á preferencia aos 

publicas 
~ 2.º - A propriedade particular será obrigatoria e gra

tuitamente cedida para_ esse fim. (§ 3 do citado art. 125). 
§ -3." - Publicada na Imprensa. on houver, ou affíxada 

na séde do r.artorio. a escolha dos Io~aes onde funccionarão a5 

!11~s~~ ~~:p~o~:s á~·e:Í'çã~~~~~
2
~~ef~~m:ri~~~~iç:s JP~:t 

ca 5 e aos proprietarios. arrendatarios ou administradores das 
propriPdades particulares a referida escolha (§ 2 do citado 
art. 125>. ' · 

Art. 10 - Providenciarão ainda os Juizes a fim de 
f"jUe TICi'i edüi-dos escolhidos sejaffi feitas as nec~tias aidap
taçÕes para a bôa ordem das votações. 

§ 1.0 
- Será separado do publico o recinto da mesa e. 

ao lacto desta. deverá achar~se um gabinete absolutamente 
indevassavel para que, dentro delle possam os eleitores á 
medida que comparecerem, collocar • as cedulas na sobrec'arta 
officL,L (C. E .. art. 126). 

s 2." -- Esse gabinete não poderá. ter outra via de ac 
c~~so além da porta de entrada· e se tiver deverá. ser fe-:. 
chada. de ~oà.<: a evit.a~ qualque~ c0mmunica9ão com o elei
tor ou a v10Iaçao do s1g1llo absoluto do voto. 

• § 3.~ - Nos_ edificios onde não houver commodo apro-
priado á mstallaçao do gabinete i:ndevassavel será construido 
~f~in~6b~!t~e:~forme os modêlos ns. 15 e 15 A, na proprio 

Art. 11 - Caberã recurso para o Tribunal Regional 
~r1:iLro de 48 hor~. contra os actos ou omissões dos juizeS 
tl{:-1torJ€S qw1nto a observancia dos dispositivos acima. 

SECÇAO TERCEIRA 
Da nomeação da mesas receptcJ/'as 

Art. 12 - A cada secção eleitoral corresponderá. uma 
mesa teceptorn. de votos. (C. E .. art. 110) . 

Art. 13 - Até o dia 3 de dezembro deverão os juizes 
eleitoraes nomear um presidente. um primeiro e um segundo 
.c:npplentes para constituirem cada mesa receptora de votos. 
,c. E .. art. 1111. 

~ l." - Não poderão ser nomeados presidente e 3upplen
tes: 

a.) os cidadãos que não forem eleitores na zona; 
b l os funccionarios que possam ser demittidos sem justa 

C':tlt.<;;a ou motivo de interesse publico (Const .• art. 169, pa
r.tinapho unico) ; 

e) os que pertençam á magistratura eleitoral; 
d) os candidatos e seus parentes cónsanguineos ou affins, 

atr> o .c;;egundo gráo civil, inclusive; 
el os '.'11.embros de directoria de partido politico. 
;: 2 ·• - Para presidente e supplente das mesas recepto

ras cl( verão, <l<' preferencia. ser nomeados os magistrados. 
mc-mbros do Ministerio Publico, prof$Sores. diplomados em 
11roflssã0 liben.l. serventuarios de justiça e · contribUin~s d.P 
trnpcsLo directo. 

Art 14 - Cada. Juiz eleitoral .;iubllcará, sem demora, 
n no!l1eaçÕ<'s que houver feito e convocará imrnediatamente os 
p•·f'sidl ntrs "' .5upplentes para constituirem as meses, no dia 3 
ele jnndro ás 7 horas da manhã, 

e 1 " o~ nomeados serão obrigados a declarar a exfs. 
tencta d~ qua1quer dos impedlmento.s enwnerados no § 1.' do 

artigo antecedente. sob as penas do art 183. n.n 5, do Co
digo Eleitoral. e allegarão mot.ivos justos que tiverem parai re
cusar a nomeação, até o dia 23 de dezembro. casos em que 
o juiz providenciará sobre as substituiçõe§. (0. E., art. 111. 
!! 4 e 5). 

~ 2." - o president~ que não puder estar presente ao 
o.cto da abertura e de encerramento da votação, por motivo 
de força. maior, communicarã o impedimento aos <iois suppl<?n
tes, pelo menos 24 horas antes da eleição. ou immediatamtent.e 
se o impedimento Se der dentro d~sse prazo ou no curso d.a 
eleição. (C. E .. art. 112. ! 2. 0

). 

~ 3. 0 - Não comparecendo o presidente. até sete horas- e 
30 minutos. a.&.umirá a presidencia o 1." suppl~nte, e na sua 
falta ou impedimento, o segundo, bastando que ~ompareça o 
presidente ou um tlos supplentes para que S(' realize a eleição. 
<C. E .. art. 112. § 3 ºl 

§ 4.0 - Não se reunindo a mesa. por qualquer motivo. 
assistirá aos tJeitor2s a faculdade de votar em outra, sob n 
jurisdicção do mesmo juiz, tomando-se-lhes, os votos com as 
cautelas do art. 132. ! 2 do Codigo Eleitoral. (C. E .. art. 
112. ! 4). 

~ 5.0 - Os supplentes das mesa:~ receptoras ~.uxiliarão f' 
substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem re~
ponda pela ordem e regularidade do prcce~o eleitoral; e, 
quando pre~ntes. deverão as..c:;ignar. com o presidente. os n.r
tas de abertura e encerramento da votação_ (C. E., art. 112> 

§ 6." - será annotada na acta a hora exacta em que se 
substituirem os presidentes. Cidem, § 1. ··). 

Art. 15 - Cada mesa. r€ceptora de voto terá. dois se
cretarioz nomeados pelo presidente até o dia 30 de dezembro, 
pelo menos. 

§ 1. 0 - Não podem ser sccretarios· 
a) os cidadãos que não forem eleitores na. zona; 
b) os candidatos ou parentes destes. c-onsangu.in.eos, ou 

affins. até o 2. 0 gráo dvil, inclusive 
§ 2." _ A nomeação dos secretaries serã commun1ca.

da immediatritnente por telegramma ou por carta, ao juiz 
eleitoral. publicada na imprensa, onde houver. e affixada em 
edital f'. frentr. do edificio onde funccionará a mesa. 

§ 3.o - o cargc de secr€ta1;0 será de acceitação obriga
toria e não poderá ser rcnuncia::lo; mas. na !alta ou impedi
mento do nomeado. runccionará o substituto que o preside-q. 
te designará antes ou no acto da el€ição. (C E., n.rt. 115) 

SECÇÃO QUARTA 

Dos reçistros de candidatos 
Art. 16 - Somente poderão ~oncorrer u f>.Stas eleiçõrs. 

candidates de pa1·tidv j_á regi,;;;t~ado ou ·d.e allian9a de pai•tic.ll?s 
cuja formtrfio tenha ~ido )..ff;>\·iamente commumcada aos Tn
bunaes Eleitoraes (art. 167, do Codigo Eleitoral) ou de grupo 
de duz.cntos ou mal.d Neiton'~, que os fizer ··egistrar nn fórmn 
deste artigo. 

~ 1." - Far-se·á o registro dos candidatos aos lugares 
de deputados e senadores nos Tribunaes Regionaes. e á pre
sidencia da Repu):,lica. no Tribunal Superior. _devendo os re
querim<>ntos ser dirigidos aos respectivos pres1dent~s. e pro
tocol!acos até ás 18 horas do 1ia 18 de dezembro de 1937. 

§ 2." - Os de partido ou alliança de partidos serão as. 
signados pelos seus respectivos 1~pre~ntantes legaes. inclustvf' 
os delegados permanentemente aêred1tados junto aos referidos 
tribunaes quando estiverem para isso autorizados em docu
mento allthentico. inclusive telegramma. expedido por quem 
respond~ pe1a direcção partidaria. e com a assignatura reco-

nhecidt r:r ~b~~~ãªre~~~ri~~n~it~eª\1:iro·re!~·; ~~~~- assig-
natura deve ~er apposto o numero do titulo de eleitor (art. 
cit. e art. <J4 ~ 1. P) • e as folhas do texto e assignaturas de 
cada requerimento deverão ser inseparaveis e authenticadas 
por meio de rubricas. 

§ 4." - Nenhum eleitor. sob a pena do art. 193 n. 0 3. 
do Codigo Eleitoral. pód·? assignar mais de um r:equerimento 
para cada especie de candidatura. isto é. wa Presidente da 
Republica, para Sena.dor ou para ~eputado. 

§ 5. n - Toda lista de candidatos á Camara dos Depu 
tados se~á encimadai por l_ege,nda. que pócf..9- ser o mesmo non:e 
do partido: mas os cnnd1datos avulsos. bem como os candi
datos á senatoria e á Presiden ··ia da R~publica será.o registra
dos sem legenda 

~ 6.º - Considerar-se-á avulso o candidato registrado 
uninominalmente, a. requerimento de eleitores, nos termos do 

present 7 ~:ti~, J ~a~<liâ~~.d!~b~~~ ~~g~fra~~di;~ El~r:al~e 
partido. precis.i sel_o uninominalmente, para poder receber_ vo
tos como avulso <Accordão nº 0 1 738, .d€ 27 - 12 - 3o -
BoL de 1 - 2 - 36) . 

§ 8.n - Não .:erá J)E'rmittido figura11 ·::andidato algum, sob 
mais de uma legenda. sínão quando al,sim fôr requerido por 
clois ou mais oartidos· :rn retição conj1mta e Godigo Eleitoral, art. 
87), reputando-se registrado só na primeira .º que figur~ nou_ 
tras subsequent•emente apresentadas a registro. salvo o disposto 
no § 2." do artigo seguinte. 

P..rt. 17 - Deferido o requerimento de registro, o Trí
bunal fará public:ir immed.iatamente até o dia 20 de dezem
bro os nomes ou lista~ d€ nome dos candidatos, assim como 
dos· parUdos ou legi·ndas mandadoo registrar ~Codigo E'eito_ 
ral art. 107.) 

• § 1." - Tal publicação será feita no jornal official. onde 
houver e não o havendo. em cartorio. 

i 2: 0 
- Até o dia 23 de ct,zembro de 1937, qualquer 

candidato em requerimento, com firma reconhecida, poderi 
pc-dir cancellamento do seu nome no registro (Codígo Eleito 
ral. ar! . 861 • 

§ 3." - Des.._o::.e facto, o presidente do Tribuno.l que ti
ver ordenado o registro dará sciencía immediata ao partido, 
ou al1iança 1:~ partidos, ou grupo de eleitores, requerentes d:1 
inscripção, ficando salvo aos mcsmcs. dentro de 48 horas de-
1'1:!cebida a communjcação. substituir por outro o nome do 
candidato (art. cit.. ~ 1. ") . t 

~ 4." - Em qualquer hypothese, considerar-sc_á nfio 
escripto na ce-dula o nome do candidato que haja pedido can 
cellnmento de S<'U registro. 

Art 18 - DPC01Tidas 48 horas de cncen-amento dos l'f"-

;~~~i·~fib0un~~i~u~!~ior~<~J:Jl~~1· n~º:i~~t~n~~ª~tnd~~~f~a.p:;i~~~~~1:t 
para a. presidencia ~n Republica; e o~ . Tribunaes Regiom1r,.:. 
transmitirão immedtafameute aos JU1zcs E'leitoraes. es:-<:t 
communicaçâo e a dos nomes' ou listas de nomes. dos canct:_ 
datas e partidos ou l"gcmda..,;;. registr'..1do.s, nas respecllvas. rt'
giões. para deputado e .senadores. 

Paragrapho -unico. o~ T 1·ibunaes R,:,,gionnes commu· 
1.icarão tambem sem demom ;10 Tribunal Superior, os re~v 
tros quf' houverem sirJo f"Hi ii nn, nspec1iva~ reglôrs; e pro 
vidcnC'iarfto para qac subum a e•,.t,..:. com a malar. ur'.~cn ·1,1, o 
auto.s de rN.·ur::;os pon:entur:J. ,nl•: 1;tulus da..,; dt•cts()( .. :,Ollr..: ri'· 

gistro c.le co.ndulalos. 
Art 19 o nem do.:. 1_;u11dh..la!o:-1 regi Lrado!) ~rtd 
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também communicados pfl'los Juizcs Eleit--:::raes no clil 20 d<:: 1 
dtzembro, por telegramma-circul~r ou, na fA.ltà de tcl"'grapho, 
pelo me1o mnis rapldo. aos pres'Q~ntes e supplentes de mesas 
1eceptors da respectiva região. ~""nclo o tex'"o c'o t.._,Jn,_,ramm~ 
1-emettido á estação telegl'nphic::. compi!nhado e', uma. rcl:lçáo 
com os n.:mes e endereços d·.:S destinatan:"J::; _ tCod1go Elei
trral, art. 107, li 1.º e 2.0 ). 

SECÇÃO QUINTA 

Da remessa do material pera as eleições 

Art. 20 - Os Tribunaes Regionaes providenciarão, com a 
precisa anteCedencia para que o material nec('SS8rio 4 realiza
ção das eleições, forllecido pelos govérnos e obed""cenclo ao pres_ 
crtpto no Codigo Eleitoral e n~stss in,;t:·1ir·"'..,os, esteja prompto. 
nas respectivas regiões. para ser distribuic:l.o e usa ic como. a se
guir, se determina. 

Paragrapho unico Os Juizes EJeitoraes requic::itando_ o 
4ue fôr necessario, ao Tribunal Regional refipedivo, procederao 
consoantemente em l'elação a suns zcno.s. 

Art. 21 _: Além das communice.cõe.c:: telegraphicas recom
niendadas no art. 19 os ju:?es eleitór:V'." enviurf!..O aos presiden
tes das mesas recept'oras. ~,:: modo qut: C'stn.: o. reccb1m a~ê o 
dia 31 d~ dezem.brr>, o s-egumte rn. te .0 r: ~de J:"lo Tribu-
nal Regional com 2 necessar'1íl. t ,e , ,rt 119l : 

a) listâ do.s eleilorcs ela secrl". e "' l_ e. l de 

t~-~!i~~n~·a d~e~"º~-:c~pt;n ê~ 110~1 ':. ; ·~:rc ~f '"ido'.) Dt'lo 
b) rehcã(l, p n 0 mbffio fim (lo ice Jq ... ~C""C 1dr 

registra~~. com s rl"Specth·oc:: " rcL ·~ ._. _11.; nt::.._ b<'m c·on10 
a dos candid:.?.tos avulsc. l 

e) dua"' vi.'.\S da folha d"" vo1 -5.o r - _ tt •;s eleitores da se
C\'áO 011odêh:·s n.s. 16 e 16-A). e ':' para eleitores de cutras 
s::-cçôes onodêlo n.0 21), toda; cl.1 s ctevidD ~ntc rubricadas 
pele juiz; 

uão pi:s:
11
~~ ~~~1~Jr~~::m d~ ~" c'r 

1

\- C1.~. m.> C"in._n~fo ªir~7~rt'.·eiu: 
C:.:- l n"' r~nt os lugares m~n, 3cce!si~:cis a vehic'1lo~ autom8-
vejs; ._,r'n:1 :Jue, na prescn e:: idente rlo Tribun~l Regional, 
ou do juiz por elle de~:'"" ri, ~, .1.. f·(\hade., lacradl. ou scllads. 
na fechadtn '1 da porta I eo:r., . , • _.1, i·et~nct, das sobrecartas e 
da fenda d~ introducção d:'h mi;:, .'ls; a c'.1a•:e da primeira fi
cará sob a guarda do prC'.;ictenL Tribmwl (' a da fenda, si 
hcuv-er, será remettida ao pr' ._;cJ fl . .e da me~ ·1 receptora; e. em 
vez de se,llos protectores e.los fechus de qualqu::r tampa da urna, 
1-oder:io ser usadas tiras dC' papel, ou panno, fortes. rubricadas 
µ-lo presid~nte do Tribtm2l, ou por algwn dos :cus membros, 
conforme as design:,:i_ções qu~ aquelle fizer; 

e) sobrecartRs de papf~l o!)acQ para a colloccção das cedu.. 
l&s tmodé·!o n.0 17); 
. n scbrec~rtas maior-es, para os votos impt1~nndcs ou du-

Hdosos (modêlo n.0 18) ; 
g) sobrecartus es}}f'ciaes r~ua a remes~n. ao Tribunal dos 

documentos relativos á eleiçã() rmodêlo n.0 18-A) ; • 
h) !olhas impre&Sas para nellas serem lavradas a.s actas 

de abert~a e encerrament'"> da votaçâQ- <mod?h.s ns. 19 e 20> ; 
O tmta. pranch-eta,, rolo e folhas apr::mriactas para a to

n•ada de impressõ~s d1l'.'1ts{;'s_ nos municipio.s onde houver gabi
nête offtcial de identific~cio; 

j) senhas para serém dbtribuidas acs eleitores (modêlo 
n ° 24); 

k) tinta, caneta, lapi:s. papel, goma arabica, lacre e bar~ 

ràcha;l) folhas aproprhCas para. impugnaçã-0 (mod. n.0 22) e 
folhas para observações de fisc~es e deleg:: !os de partidos 
(mod. 25); 

m) tiras de papel cu panno fortes; 
n) qualquer outro material jLJgado nec"'i;sario ao bom 

funcc1onament.:-, da mes::i.: 
o) um ext?mplar de.stas Instrucções. 
Art. 22 - O m2.tcrial de n1 t! .,t~ o ~·fir-.-, '1Ilter.e ,-.'-,:1 

·f'veri sn r~r.1.cttid'"> :mr . · )lOr: 11 o e ae,o z e i1-
panhado de uma relacão. ao pé d~ qurr ·) de . .,·r t ,•jo ctec1a .. ará 
o que recebe e como o recebe, e porá"' s a ~s i6 uatur~ cc. E. 
art. 121),. 

Art. 23 - O secretario do'!'· bun~l Regi nal em pr-:-sen
ça do presidente ou do jniz por elle ctesignad1> , .if'l1 qrá, r,intes 

1:C~:~~!\ el~~~~~ ~s u=as.~n1~.~~~râº~f
1
~~

1
~'l·d~ ~L;~f~r: 

das me.,mas ao presidente. qee .::s c•m ~rvo:.i sclJ 1:1 gurr"a. lC. 
E. 12!>. 

Paragrnpho unice - AB ,..1, .:l'.is tcrid2.S <?~ int-~od11cc:io 
d.,. sobreca.rta.s, se h0-u~. serão envia.das a.o .itLz. jun•n.mente 
com a.s urnas, nos termos da le ~- d do ar; :.-.1 d ~ .:....-., Iru.-
l:-ucções. ' 

Art. 24 - Os Tribunaes ~·gionaes po,k ~., adoptar ou
tros typos de urna. desde que fiqu,- 1i;,segux:i :h a invtolahil'dade 
ão suffragio <C. E. 120); e, nos C'1 ,,s (•nHffg. nte . de falta ou 
defeito do matJerial enumersdo n~ srt. 21, commun.ice.rã.o im
mediatamente o facto ao Trlbunr1l Superior, o mesrno devendo 
farer o juiz eleitoral. ao Tribunal (a Regi~o. t1 fim de serem to
rnadas as meclide..s que elles me~::ios p;:derão suggerir 

cu elei~es 
2~;;;rf;,s e~:;:::~0

:ot 1,r~:rJ!~~~ ~:!~d~e~
1
a°:·r:;:~~~~ 

ras cedulas com os requisitos legacS p~ra serem C':"'llocadac;; nos 
~~~~~W:rl~~~~~~saveis, quer ante .,'ql!a n:> cou'."r cta votação.. 

CAPITULO III 

DA TNSTALLAÇAO DAS MESAS RECEPTORAS E SUAS 
ATTRTBUTÇôES GERAES 

Art. 26 - No din marcado p2ra a eleição ás 7 horas da 
ma,nhã, o presidente da me:;a receplor,..L- ,... o ·mpi,lentc que tiver 
e.~~um!do a pr~sideneia, na falta dn.qudle, ~uxiliado pelos se
C"etanos. v~rif1cará no lugar drs!gllnào 

. Lº. s1 estão cm c-rd,·m <t> i:,,pf'L<:: e utensillo.s. rf'mettidos 
r.elo JUIZ eleitoral: 

2.º. si a urna destinada a recolhtr m .. :;u"fragios tem as 
vedações intactas; • 

3.º si está.o presentes fi..c;c:i.eL e d-Pl_:' ado· dr: pa~tidos. 
§ i.º - Si as votações do. :irlL ;. c<.•lvere'n mtac~as. o 

presidente supplcntes e secretar~ ..e? e-...,_ - "' ;t:~ncta dos 
dt-lC'gad:.s 'ct~ particlos, candida.' o~ e ·~,., p"e., 'Tl'".c.,, nrored('-
rão por cima da. pr.rrltl\'a, a no1 v ~ cf-- com l.,. de pa1>4 l 
ot:. Panno fortes. d t:ld~s r.:... i· "' e, o. r ... df'nt-C e ec·-et:i_ 
rio e, si o qmz~t!m, tàmbcm pelos 1 I \.,. V""Tldo a e.zta 11,en-
civnar o incidente 

~ 2.é) - O prtsident(' f.T"-~ • á '1, 1 r; ~.hm san2-
das as deffictcnci.as qu · - , ,. - _,. -t 1 J '.""t.erial e nomeará 
quem substi+:ia o secretc1r1o f·lt;.;,6, u un. dldo. 

Art. 27 - Compete ao I r- .:,1 _ nl.e d...: DlC'sa receptora, ou 
<'m sua folta ao SUP1~1k~:mte . 

a.). nomear o·: .scu.s secretar 
bl receber cs snf'"rl..gio.<' e1 r,J, 1tor s 
,.1 d"cidir immut t ~r. n1 c.·..;.f1c11ldades Ou du-

\. ida.q ·:. ue occorrerem; 
ti'· mrnt.cr a orcter.1. 1 r ·Jl.t d.::oporft da força publica 

neoe-sana; 
ei c~m:1~m~icar r>v Tllhl1r. ,.._, ·::nonal w occuncncias cuja 

~~uçã"'_ dC':st.c dependcr~m. e, n"s _ c1! llleo ncia, reconer ao 
Jllll' elc1toral, que prov1d,.,:ic~ ·'à n ct1:..tam ni.e; 

f, r~metter á s~crt , , a , Tribunal Re-giana 1, todos os 
papeis que li\'erem servido durnnte Et recepção dcs votos; 

g, authentlcrr. com a iua assignatura. as wbrecartas ot. 
hdat>s e numeral-as. a tinti\ rlP um A- nove 

h) a~ignar R6 fotrU1•tas ele ob3ervaçôe:, dos fiscaes ou de
legados de partidos. (C. E art. 1141 

Art.. 28 - O prc.sh'c i, ~ da rh" J N"ceptor!l ,j noderá ~~ 
sub~tituldo por um do.'i u1pnlentr:3; de modo q-, rl11rr.intc a elei
ção, não poderá ausentar-.". C'111'lndo não est1,.er pre.._<.enle ~up
p!ente a quem passe a pre:;id~nc1a. 

Art. 29 - Compete aos ~uppl.::ntes : 
aJ auxiliar o µresidente dw·anU:· a el<:>ir· 
b> e..~umlr a prc:-.idf'ncta. qu:uu!o o p1-e wcnte não com~ 

parf'cer á hora legal ou nt21-rr-·.,c duranl,e a d~I··ã.o por motivo 
ele:· força maior: • 

e> B.5S!gnar as act ' de be!'tnra e de rr1cczrnm~nto da 
t'IElção, quando preuntc, na occodao. 
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!I 1 o - Deverá ser annvtada a hora. exacta em que &e 

se subSt1ti1am os membros da mesa . 
§ 2.º - Os dois supplenLcs durante a eleição nli.c, poderá~ 

e:J.Sentar-se ao mesmo tempo. 
Art. 30 - Compete aos secretarias: 
a) dar aos eleitcres a st>nhl\ préviamente numerada ou 

carimbada; 
b) assegurar a tnvislbilictade e incommunico.bilidade do 

eleitor no gabinete mdevassavel, e impedir que ahi se demore 
mais de um minuto; 

e) tomar n.J< caso cte protesto, q1;tanto á id~ntlda~e do 
cleitcr . sua ~ignatura. _e. havendo gabmete offlc1al de 1den-
t1ficação, as impressões d1gitaes; _ 

d) lavrar as actas de abertura e encerrnme-nto da eleiçno; 
e) authenticnr, junta1ncnte com o presiciente. as sobre

cartas offictaes; 
n assignar. com o presidente. ::-s folhas das observações 

dos fi<;cacs cu delegados de partidcs. 
Paragrapho unice - AB atfribuições ctas lct~ras a e e 

competem a um dos secretarlos que o presidente des1gnar, e as 
das letras d e e ao outro sendo comm11n.s n nmb as deme.is. 
inclusive a a.o;sigilaturn c10.S actns de abertura e encerramento. 

Art. 31 - O r~cebiment e.los valos começará ás oito 
horas, ducando, seguidamente. pelo meno...;;, até ãs dez~sete ho-
1as e qu:-..renta e c1•1co mm11t0 .. 

p, rP.í""'~nho t:nico - En cr-so ::.l,.,.1m1 intcrromner-i;e_á o 
Ntfl Ieii:~!.il, e, si isto t:~ci.:ntec'i."r. denTRo consEar da. acta. de 
rnceaamento O tempo e as causas da mterrupçao. assim como 
t1f.<'.> poderá encerrar-se antes da~ 17 horas e 4~ mmutos, mesmo 
c:u tenham \'atado tcdos ., .. él!"1tores d::-i Bf':cçao. 

CAPITULO IV 

DA VOTA<'ÃO 

Art. 32 - A vctação far-se-á por meio de cedulas em uma 
só secretaria. 

Paragrapho w1ico - As cedulas deverão ser : 
1) de forma rectangul!U'; 
2) de côr branc:i e espessura commum e flexivel; 
3l de dimensões taes que. dobradas ho meio, caibam nas 

sobrecartas officiaes; 
4) impressas ou daLylographi?.c1~s. expi·ess~:mdo apenas o 

veto em cada hypothesc do artigo segujnte. e não devendo tra
zer signaes nem dizeres estranhos á c·leiçio. que possam denun
ciar a pessôa do votante (art. 124 do e. E.). 

Art. 33 - Far-se-á a votaçâo cm tres cedulas separadas, 
contenào: 

a) para Precidente da Republica e Senador Fed~ral. além 
àa designação da eleiçéo apen~s o nome de um ca~didato; 

b) para Deputado's Federaes. além da de.ngnação ~ 
eleição uma legenda apefltts ou 1-?g,enda e um nome reg1S
trado Sob a mesma ou aindà apenas o nome de um candidato 
registrado avulso. • r 

Paragrapho unico - O candidato de legenda só ~oder_a. 
rt:cf'b::r votos avulsos. si t?mbem se registrar c;.mo tal, unmom1-
11riTm-ente. 

Art. 34 _ o 3 pre~identes _das Mesas receptoras farão col
loc2.r nos gabinetes indeva~R veis n..c; cedulas qtt_e lhe fore.m en
tr::gues para esse fim. p:,r delegndos de p:!.rt1dos _ candidatos, 
fiscaes ou eleitores (artigo 123 do C. E.) : e velarao para que 
.rn respeite rigorosam~nte o disposto noo ~S 4.0 e 5.º. do artigo 

seguin!:t 35 - Só poderão pennan'°CC'r no yecinto da M"'~') ()~ 
S(-'\1S meffibros os cand!datos e :,."Cus fiE:r-:i<'E;, . os delega~os de 
partiGc6 e O e·leitor durante o tempo necess.:i_no á vot~ao 

\ i o _ o pre°sidente da Mesa, que sera a a.utondado su-
rema dtirante os trabalhos cleitoraes e a quem ~mpete a ~

Í:cia dos mesmcs trabalhos, f:J.l'á retirar.F· do recmto ou edu:1-
~í<• toda pessôa que não guardar a ordem e a compostura de_ 

y;ctà, · § 2 o_ No recintn da elrição c:ó se a~mittcm impugn-..çô.:!s 
q:· se r~firam á id-':'ntídade dos c.l.:>itorcs, qttando form1:ladas 
J"<la. Mesa, pelos candidatos. seus ti;;caf:s ou de-legados de par-

tidos·§ 3 o _ Nenhuma autor'.dade esh·anha á mesa receptora 
póde inte~vir sob pretexto algum, em seu ftmccione.1n:ento. 

§ 4.º _: E' vedado offe-recer cedulas de. suffra~10 _ no local 
ond~ funccionar a mesa receptcra e no.s suas unm~cliaçoes, ~en
tro de um raio de cem metros ::.ob as rx-nas do an. 133, n. 22, 

do C. fS.o _ E' tambem vedado. sob as pe!las do art. 183,_ n.º 
~:l. do e. E .. inutilizar, suhtr:J.hir. ,cu Ces~r~lf. cedulas deposita~ 
úa$ no gabinete indevassavel. salvo o drre1to de cada votante 
~.ili escolher as necess:u-ias para o seu voto. 

§ 6.º - A igual distancia deve conservar-se toda força ar
mada. a qual só poderá approxirnar-se ou penetrar no lo~ar da 
votação por crdem do pres1dente da mesa receptora; e s1, por: 
ventura houver quarteis nas proximidades deverá a força ah1 
aquartelada conservar-se portas a dentro dw·ante os trabalhos 
eleitoraes da secção. 

Art. 36 - Se no dia designado para o plei~o ô_eixarcm ~e 
se reunir todas as mesas receptoras de wn mumcipio, o pres~
cten do Tribunal Regional logo determinará dia para se reah
zar o mesmo insta.urando...se tnquerit-:> para apurar as causas 
da irregularid

0

ade e para punição dos responsaveis. (Art. 113 do 
Ccdigo Eleitoral) . _ . . . 

Art. 37 - A's oito horas da manha, suppndas as def1c1-
encias. verificando o presidente que ludo se acha em ordem, 
declarará iniciados os trabalhos. inutilizará os sellos de fenda. 
da urna e mandará lavrar a acta da abertura da votação. 

§ i O - A acta que deverá ser assignada por todcs os 
füembros ·da Mesa que presentes estiverem. e pelos fiscaes e de. 
legados também presentes, que o quizerem, mencionará : 

a) os membrcs da Me.c;;a que comparecerem; 
b) as substituições e novas ncmca.ções que se derem até 

&.quelle momento; 
c) o estado dcs sellos da ft'nda da urna; 
dJ os nomes d-:s fiscaes e delegados de partidos que com

rarecerem até aquella hora; 
e) a cau.<=:a da dt=>mora ql'e hot,v4:'r, do inicio da votação. 
§ 2.º - D.Jr-se-ã inicio, ci~ ~triida, á votação, começan. 

ão pelos mcmbrcs da ~:::e~ .. cand1é!atc,:; e fi.:;aies. que houverem 
a.ssignado a acta c'e aberturn e ~~ autcr' '1aties qu etiverem 
rcrvindo r~r::mte a ~Iesn. r ... r• jJ') f' r'".I C0digo Eleitora!\. 

f 1
~ Jªeicit!~·e:t.-e::\10º~~:/;/ ~:-;al~. ~~~:~~c~ionar 

a mesa receptora. uma senh!l nmr..eracta, qu~ o .:'eCTf't a.no ru
bnr'lrá cu c?rimb::.rá no momf'nto ,n_ l do art. 132 do Cod.). 

2 - A, ·mittido a pc1 ·"°t.rar no 1,,;i:1to da 1\-Iesa segundo 
a ordem ntm1"'1 ·ica. das ~cnl1as airá o :,f'll nome, e anresentará 
6.0 presidente o seu titulo. o Qual poder:\ ser exarn ··~do pelos 
c_andidatos. fiscaes e delegados de partidcs 111.º 2, do art. 132 
ao Cod.). 

3 _ Achando-Se cm ~rdem o titulo_ e não havendo duvida 
sobre a identidade do eleitor, o pres1den_t.e da mesa convi
aal-C'-á a lançar nas folhri.s de vo~::içao H H'iSJgn~lu~a. usu:il, cn
t1eg:::.r-lhc.á uma :;cbrecnta officw-1, nbcrta ~ yaz1_n nwn~rada 
no act-o. (modêlo 17). e fal-o-á pac.,sar r.o gnbmel? mdevass:1.vel, 
ct:ja porta ou cortina deverá cenar-X. em seguida . 

4 _ No gabL.-iéte ir.de\"assavel, o elritor coll)Cara as cc
<lulas na subrec:i.rta e o inda no mesmc g-:1bmête o:1cle não pode
rá demorar-Se mais de um mi1wto. fechará a dita rnbrecflrta 

5 - Ao sahir do gabm.!!e. e a.põe: o J1t'lê'sidPnte, fiscacs, 
randidatos e delegados ,·crificr,rem • .&em t<:cal-a. si é a mesma 
ejtie recebeu, depot.:itará elle me:5mo. na urna, a .sobrecartu. 
fechada. 

6 - Si não fôr a mesma,, será. o cll'ltor convidado a vol
tar ao gabinêle i.ncleva..~avel. e trazer .seus vot1Js na sobrecu-ta 
que rccebu. deixa1Ylo de ser odmittido a ,·clUlr, :ü o não fizrr. 
<' mencionando-se, no. seta, o incidente 111.º 7, do art. 132 do 
CodJ 

Introduzida a sobrecarto na W'na, o presidente da 
mesa porá a rubrica nas duas folhas de voLação. depcis d'> 
IJome do votante. lan,;::ind,, no titulo dcsOO a data e a r:.ibrica 

(n {) 
8

A~~~. ªa1·_23~1ctr,~ii/ '011vlci~ ~obre J ir[('nt.id:.Jcte d€ QUiil
quer cletti~r. ~ pn~s!dcnt.c d :1 me.>11 JJO<i€rà 1ntenoi:?:al-o iobre 

~r:n~~~~1
~~ªc

0
ô1t::.;ctge ~r,~~~~~

11~i1::~1h: ~uli~t~J~~ ! 
a duvida SW!Cltada <1 1.º do art 132 do CcdJ. , 

! 1 o - Si a identidade do eleitór 'for contestada por 
qualquer ·candidr:.to, fiscal ou delegado de partido, o presidente 
t.a mesa tom.uá as iS-Cguintes providencias: 

a, escreverá em sobrecarta maior d:> que as entr~gues 
&.e eleilor <modêlo 18> e seguinte: "Impugnado, por F ... 11

; ~ 
bJ forá tomar a seguir em folha apropriadn. (mo~elo 

~:'.). a a~ignatura do' el~itor e, nos ~unlclp.io_s -cnde ho1:1ver ms
titutos de identlficaçã.o. as impre.ssoes d1g1to.es, rubnc~nao a 
ciail folha juntamente com o impngnanle, depois de consignar o 
1~umero e a série da inscripçã() do eleitor; 
· e) ao voltar este do gabinete. com as cedulas já encecra

c'1as na t,1Jbrecarto. officia.l o_ presidente collocará esta. ~m 
o~,bi·ar 11:1. s::brecarta ma1àr, JUntament.e com a folha mencio-

nada ~f !~~[:e:S.~~cr;~r ~Jcítcr a sobrecarta para que a feche e 

inlrod~:a a~i~o1E~r por fim a. impugna cão. na columna de Ob
M:rvaçées das fç-Jh:Js de votação l§ 2.0 d.:> art. 132 do Cod) · 

~ 2." _ Proc-€~er_-~e-á da_ m-esmn fQrma, se o no:ne do 
eleitor Llv.er :-;ido onutt:ido ou flgm 3r erradamente na lL'-ita l 
30 

do!:";: !~2
~

0
i~-~J"ettor fôr cégo, ent#egará as cedul~~ 

c,mvenientemente d':}bro.das, ao presidente da mesa rece:•tol 
pr.ra q11e e-t ~ r~!!oqu~ na s0.h··~arta (lt!" lançará na ~na. 
!' Jvo .,., o cég:- :'.- ~_;ir fazer tur.::( ;::--:o p :r ~-! mesmo, e ass1gn~r 
e fc 1 h~::; de vot.-:/•o .:m letras c0mmuns o, do , .... ·stema de Brail-

l <::>.rtArl~
3 

4~·
1 

~r,tJ.Ít.ando quinze min11t '.'º t:'J.r .. :l.S d~zoito 11"
ras e pres'.den " .1. .' :-á entregar scnhe.s ~ . tor1 "'<; cs ele1_tore:-; que 
e!--tÍvcrem presell'f:' e ai!ldt:.. não as ti1.· .r·'~l recebido.. ~~t? 
cc.!""'f;lnuo declarará :=;u~pcn...Q(l a entrega de sen.:.1às e. convidu.1a, 
e 111 rc,z alta., c.s tuxis a entregar á mes'.'· iJs _'.'US titulas, prira 
oi e .'>t'J"lm 1,w u a votar. A vctaão rn .nuarfi. na ordem 
run ('l'iOO. da.'i •.i:l.~ ... sendo o titulo devclv10v "~ eleitor, Ir,g> 

ú~ ~~-"~~-r~n;~r-~~~2~a C~\~tação, o presidente a decla-
rará en(.'"elr:ada. ,. wmaré. as seguintes providtncias~ 

a) collará t";Obre a f:::-nda de introdução das sobrecartas, 
cobrindo-a il1telramer_tc, uma tira de p~1:-el ou panno fortes 
n: sentido l::ngitudinal e outra transversalme1~te. am~ com 
es ê'ir:--nsões sur lf··''::..i('~ para. que };'f'lo menos cmco cent1metros 
df' ,.,~tda p.:l:. 1 1 úlhdos n:~s faces lat r da urna. de"'.€n_ 
a· r-,~1a:;: tu· 1 ;. ci~s 0m toda ri. ~u::: ... -J_·icz. Essas trras 

1 ser,_ n:.bricadas pelo presidente e facu1~atw~~ente :11. ... 1.cl;.t 
nellas fixas as impressões do pollegar da mac drre1ta; _ 

b) semelhante prcvidencia. deve ser toma.da em rela.çao 
a qualquer parte da urna. que possa abrir-Se por chave ou 
quaJqder outro engenho mechanico; e o Tribunal Regional po
cierá, conforme o systema de urnas adaptadas, prescrever outro 
rnodo d~ vedação- da fenda ou fechadura; 

e) depois de riscar. a tinta. os _nomes do:: eleitores_ que 
não tiverem votado encerrará o pres1dent~. cr 1 sua a..."51gna
tur::i, as folhas de ·v~tação na linha immtdiat..;. á _ultima ~s
s~gn~tura. ou nome do el!:>Úor. facultando aos candidatos. !IS
caes e delegados. a~si~nal-as tambem; 

d) em seguida manC.:ará lavrar ao pé ~a ultima folha. 
de votcção dos eleitores da secção. nas duas vias. por um dos 
t.tcretarios, a acLa dr eleição, a qual deverá cont.er: 1) o nu
mero por extenso. dos eltitores da secção. que comparecna.m 
e voÚ!.'am e o numero dos que deixaram de comnarecer; 2) o 
numero, pÜr exten~.,... dos eleitores d .. outras se··(:h·~. que !1esk1 
-i; ataram; 3) o motivo c1e n5.o h-3,ver -.::itado algum dos eleitores 
que ccmp:ireceram; 4J os nomes elos fiscaes ou delegados de 
pa!'t!d:--~ qt·P não constarem da acta de abertura e t?S dos que se 
rt>tir.:iram du.rante a v,,tação, e E que horas e :::::~ram; 5) a, 
hor~ em que se subt :, ,t·>Tm os n:t:1r/Jros da m...,:~-J; 6) os pro
testos e as impugnaçôe.;; apresentadas pelos cã.nd1da_tos. fisca~s 
cu deleg~dos de p;i.rt.:.d:s; 7) a razão de interrupçao àa vota
çâ,c. se tií-er havido e o tempo dessa interrupção; 8) a resalva 
das ras::ras, em<enda.:.; e emrelinh~ porventura existentes nas 
folhas de votação e nas actas de ab~rtura e encerramento, cu 
a. declaração de não existirem; 

eJ o pretidentf> P l:uá por qtte as folhas àe Yotação for
raem com as actas cie abertura e tncerrame:r:w, um conjunct'J 
cr)m a de·,,ida authemica.cão e as~:it,nará a ultima acta com os 
d<:'mais membl'os da mc&i. ciue presentes estiverem, conv1dand1J 

r 1.ura fazerem o m::smo candidatos, fiscaes ou delegados de par. 
ectt'S, que o quizerem; e. si algum desses presentes O recusar, 
far-se-á disso menção subscripta pelo escrevente dn acti:a. e com 
a rubrica do presidente; 

n entreg~rá este á secretaria do Tribunal, ou á agencia 
cio correio mais proxima, ou em outra vizinha. em que houver 
rn.elhorcs condições de rapidez e segurança pessoal e immedia
t_ament-e, sob recibo em duplicata, (mod. n.0 23) 

1 
com indicação 

C,l' P.ora. a urna e. dentro de sobrecarta rubncada. por file e 
r<::los candidatos, fi.scaes e delegados de partidcs. que O quizerem. 
cmodêlo n.0 18-A). todos os docunlantos do acto eleitoral; 

g) communicará. em c.fficio ao juiz eleitoral da zona, a 
quem remetterá urna dns vias da folha de votação a. realização 
e;.,\ eleiç_ão, numero de ~leitores que votaram, di.sci-iminando o.s 
da secça.o e os de outra secçã-::>, e a remessa da urna e dcs docu
mentos ao Tribunal Regional; 

h) enviará. por fim, ao Tribunal Regiono.l, f'm sobrecarta 
á parte um dos recibos. do correio. 

A
0

rt. 43 - O juiz. eleitoral communicará, urgentemente ao 
Tribunal Regional. quMs as secções de sua zona cm que houve 
eieição, qual o comnarecímento de eleitores em cada mesa, com 
a discrimmr.c;ão referida na lettra g do artigo anterior, e em que 
clia e hora c9da secção re.metteu a urna e 06 documentos da elet
('&;o (art. 136 do Cod.) . 

Art. 44 - As secretarias dos Tribunaes Regionaes e as 
og:encias do correio, no dia da eleição, deverão conservar-se 
·"bcrtas e com pessoal 5ufficiente a postos para receber fl~ w·no. 
e os documentos referidos no art. 42, letra·/ <art. 37 do Cod.) 

Art. 45 - O presidente ela mesa garantirá, com a força. 
publica ás suas ordens. os ngentes cto correio, até que as urnas 
e oo dccnm~ntos por elles recebidos. e.<;tejam em lagar ~eguro 

.:• Faragrapho uni-::o. - Os candidatos. fi!-icacs ou delegadi ~ 
de partido têm di~·eito de vigiar e acompanl_1ar a urne. leRdc 
o momento da cle1ç.lo, durante a pcrmanen{'Ja nas ag'er.l"'ias e 
durante o percurso até que chegue ao Tribunal Rcg1011al íart 
138 e paragrapho do Cod. Eleitoral l . 

Art. 46 - No Tribur.al Regional. ficarão as urna" a vi: i. 
dos intertssa ,. d·"' ct:a e de r.oit~. guarJad~" por funccionano:; 
c!i;> Tribunal. .1 o:, por que1,n (e di.rcilo. e que se revesa.. 
rao por turmar <a:t 139 do Coa.J 

CAPITULO V 

Da- apuratão 

Art. 47-!\ 1nuração será feita pele '!'"lbunaes R<>gior,ne.o; 
(Cod. El., o.rt L , _ e começaré. no dia ir m~<.liato á eleição 

AECÇAO PRIMEffiA 

Da constttui~lio das turmas apuradoru 

Art. 48 - Oito dias pelo monos antes da eleição. o presi
d<."nte c.!e cadn TrHrnnnl Regional sorteará os juízes que de·ve
rão compor 011 pre\idir ás turmas apuradora.s, devcn!to cada 
uma Celle.s con.sL, ·:-s'"' de três membros< l." do art. 141 do 

Cod ) § 1. o _ N"' r~crne.s que te~1lam moi·; ele cem secçõ"'
eleit~raf>s. o serviço de apuração da· eleição será feito por t:w
ta.s Lurmas a.purador;:i~. quant.as o Tribunal Regional ficha 
1~cci.snria:1 constitmda.::. por dois cidadãos de notaria integr1da
d!" e ind,_,.p'endencia. e.sco1h1dos pelo mesmo Tribunal Regional 
Fob :1. prcsiclencia de um dos seus membros, effcctivos ou ::iubs
ti'.t.,!.os 

~ 2." - Se fôrcm necr5"sarias mais de dez turmas. M'rã0 

1tA ex:edentes presici.1aas pelos jutzes elettorn~c; da capi, ~ 
das comarcas mals proximas. (art. 141 do Cr:--<1. > 

11 3. 0 
- O prf'fidtnte do Tribunal Regional pocteril. a 

p~dldo elas turmas apurJ.doras. requi~itflr dos governadores do 

~t~~~·ccTi~:i:~Jº n~6~!~~ot ~g ;;;·~~o d~o a~1u~~
1;J~.11re~~lu 

do nrl. 14: do Cod , 
~ 4.'J - Sontrfio cm:nn- ecr~arin ct" rn.da tm·ma., drnt.rc 

os funeclonan06 da ,ecreti:~rla.
1 

ou de11tre o& r~uiS1tn.do., «.O.~ 
govêrnos Jocacs, o:, q11e o Fl'es1dente do TribU,13.l d~tgnar U 

S.º doA:;\J
4
:._ do ~~r~t~rlo cto Tnbu!1al R•F-'oP 0 1 Je•'entsrá 



o m,p.ppa geral das secções eleitoraes da região, consultnndo o \ f i311;~1:~te dtstri~uirá. as urnas ~ turmas apuradoras tart. 

Paragraµho muco. - O presidente da turma apurado
ra distribuirá, entre os seus membros, o trabalho de apuraçfio 
(1 4. 0 do artigo 141 do Cod. > 

apura:i:as~º o;- ;~~~~~~~~:0J~1~~a:: ~ilj°uºnf~'i':i1e~itr;~r~~~~ 
~º~sf:ctuc~rc~. t:::;ª~ss1I1~~~~05ne~~5S~;~~~fJ~cti!bl~:~ ~~i~~i1 1 

idoneidade, ba-chareis em direito. e nomeados pelo P1 es1dente j 
do Tribunal (ait. 144 do Cod l 

Art 51 - Junto a cada tu1 ma apuradora poduá ter 
cada partido ou candidato apena! um fiscal lart 142 do Cod , 

SECÇÃO SEGUNDA 1 
Dos trabalhos da apu1 ação em g~1 al : 

Art. 52 - As turmas apurado1as funcc1onarão diaria
mente em locaes, horarios e e.r:.calas determinados pelo Tri
bunal Regional, e que set'ão }.Jublic:adC1s para conhecimento dos 

~~t~:~ag~s'ri~!~oç!ev~~e~sr~~d~t~~~me~~o q~: ~ª~:àh.~;s s:1\;~ 
folhas de apuração serão recDlhidr--; i urna e er;ta enctrr&.dn e 1 
lacrada com as tormRlida ie~ legnt '\ o qu-e con ... tnrá da e.cta a 
que se refere o § 6. u do r,rt. se àestas Instrucçôes (art. 142 
do Cod.) 

Art. 53 - Com resp~itlJ a cada secção, que fôr aµurar 
deverá a turma apuradi)ra verificar prelimin!!rmente: 

11 ~e ha indicio!' de haY~r sido ,•iolada a unu. 
2) se houvc- demora na entrr~a da urna e doc-u, "P.tos 

relativos ã. eleição, ao Tdbunal Regional ou á. agencia do e,.,;_ 
reio, nos termos do art. 42. letr~ f, destas In~trucçóes; 

3) se a mes 1 r 'l'eptora !01 a m~sma cuJa noi:ie:ição foi 
communicada ao Tri'Jlinal ,e ·~ ... ..:onsí.ltwu legalmente; 

4) "e a eleiçãc eé rcalizot, 110 dia, hora e logar designados; 
5) se &ão authenticas as folhas de votação; 
6) se nellas existe qualquer rasura, emenda ou entrelinha 

não devidamente resalvacta na acta de encerramento da Yotação. 
§ 1. 0 - Se houver indicio de violação da urna proceder

se-á da seguinte íórma: 
a) o presidente da turma. apuradora. antes de apurar 

os suffragios. nomeará três perito3. sendo um de.sempatador 

para 1~a~n~l-~~r~6~~ ~sg~st;~~i~s d~ot;1~~r~~1~ ~~~r~:Jfa de 1 

~~~tft~
0 

1:St~
11

~~~~~1cl!:~ec:r itf u:i~e~~~1~ ~~a i1~~~i~at t~~; 1 
as providencias da lei; 1 

e) se o parecer dos peritos concluir pela inexistencia dP 
violação, e com este parecer concordar o proc.:uradm r~gionn 1 
far-se-á a apuração; se. porém, o procurador discordar do 
parecer, decidir:\ a turma apuradora. podendo ell~, se a dccisfü,:, 
não for unanim~. recon-er para o Tribunal Regional. * 2.º - Se se verificar qualquer dos ca.5os do:: ns. 2. 3. 4, 
5 e 6 deE:te artigo, a turma apurará o::. suffragios em :;eparado 
para a decisão ulterior definitiva do Tribunal Regional. 

§ 3. 0 - No caso de empate nas decisões das tu:·mas. 
competirá ao Tribunal decidfr afinal. 

§ 4. 0 - As impugnações dos interessados. com funda
mento na violação da urna, só poderão ser apreEe~1tadas até 
a. sua abertura. 

§ 5.º - Se vier a uma desacompanha<l.a do.s documenLos 
legaes (folhas de votação authenticadas. oci:.as de instnllação 
e encerramenLo, todas devidamente assignadas). a turma apu
radora fará lavrar um termo. e dei-Xará de fazer a respectiva 
apuração. (Art. 147 e seus paragraphos. do Cod.). 

Art. 54 _ Aberta a urna verificar-se-á se o numero das 
sobrecartas authentlcadas, coincide com o de votantes. 

~ 1 ° - Consideram-Se auth~nticadas, as sob1ecartas of
ficiaes, numeradas de 1 a 9, que estejam rub;:icadas pelo presi
dente da Mesa e pelo secretario. ccnjunctamente. (C. E., art 
l!li, 1 2. 0

, letra dl. 
§ 2.º - Se o numero de sobrecartas fôr inferior ao de 

votantes, far-se-á ~ apuração, assignando-se 11a acta o 
incidente. 

§ 3. o - Se o numero de .sobrecartas fôr superior ao de 
votantes, será nulla a votação. 

SEC'ÇÃO TERCEIRA 

Da apuração propriamente dita 

Art. 55 - Observar-se-ão as seguintes normas na apu
ração : 

1. - Separadas as .sobrecartas menores ím~dêlo 17) das 
maiores I modêlo 18). serão estas abertas em primeiro logar 
afim de que, resolv1da.s as impugnações, as sobre cartas m: no
res, nella.s contidas, J.W?S:Sam ser m1sturada,5 com a::; demais. 
para segurança do sig1llo do voto. 

2. - Resolver..se-ão as impugnações. quanto á iden
tidade do eleitor .. confrontando-ije as impres~ões digit_:aes oq 
assignatura do eleitor, tomadas ao votar. com as existentes 
na ficha dactyloscopica da segunda via do titulo, ou com a 
assignatura deste. r Art. 150 do Ccd.) 

3. - Re:;-;olv1das as impugnações passar-se-á á contagem 
dos votos, a qual poderá ser feita por meio de mach_inas re
gistradoras, cujo perfeito funccic!la.mento e ~daptabilldade 3:0 
trabalho da apuração sejam previamente ver1hcado$. pelo Tri
bunal Regional. 

4. - o Tribunal Regional providenciará tambem para 
que o local da apuração. a collocação e os movimentos dos 
membros das turmas, auxiliares ou fiscaes se processem de 
mocto a garantir a exactidão dos resultados. 

5. - Serão nullas as cedulas: 
a) que náo t1verEm a fórma l'ectangular. 
b) que não fôrem de côr branca; 
c) que fôrem de dimensões taes que dobradas ao meio 

não caibam nas sobrecartas cfficiae~; 
d) que não fârem impressas ou dactylographadas, ou 

que contiverem dizeres estranhos á eleição ou cnaes que 
possam denunciar a pessôa do votante: 

e) que não forem de espetsun commum e flexivel; 
1) que contiverem mais de um noine; 
g) que fôrcm differentes, quando ~e referirem á mesma 

eleição e contida.s na mesma scbrec<r<·ta: . _ 
h> que ccnth·erem vetos a legendas ou ca~d1dat.os nao 

registri~d~s~e contive.re1n legenct.a r"gistrada e !1ome ele can-
didato estranho á llsta re~pcc,1,a; 1 

j) que contiverem -=:ómente volo a candidato inelegivrl 
k) que forem genunadas, ou unidas por goma.grampos 

colchei~s, _:tcA cedula legend:ida contendo VIJto nonün:itlvo a 
candidato inelegiveL mas rcgistrad", será Yalida apenes PJ·'ª 1 
o partido nos termos ~o art. 98 do Codigo -

7. - Havendo wt mesma sobrer::uta duas cectt1In.s igun~s 
será epurada uma; ~ .ndo da '.Jle. m::t legenda com vetos no, .l-1· 
natiios a candidato. s . ..:!lf1e1 E:tH,Co:>, a1mrar~.se-á 2p1..·n:1s a le.-

e-enda.8 _ No carn de erro orthographico, dlff~:rença leve 
<ie nom.cs ou pronomes. lnYerrão, ou suppressã.o de_ algu:11 d.c.;
tes. contar,.se-á o voto no candidato. desde qne nao seJa pos-
6ivel confu<são com outro_ <~ 2." do art. 152 do Codig:01 

9. - Os votos em branco são computadoi, pfl.ia a de· 
terminRção do quocif'nte eleitoral 

10. - Con"'idcn1m-se voto'- em branco: 
a1 cedulas em branco. dentro das sobrecart&"3; 

~: es~b~~~!~i~ 8 v~::; eleição, a auscncia, nas ~obrecarlas. 

de ced~~t p;;a~ :X:~~~às as cedulas que incidirem nas nulli
dndes cnnumeradas no artigo antuior e annotados os vot~s 
em bl'anco relativos a cada eleição, serão &S demais .!icparadM. 
conforme se referirem á deição de Presidente. Sen!dor ou De
putados, sendo nes."'a ordem apuradas; na apuraçao para .De
putados contar-be-áo, primeiro, a~ ccdulas obtidas pelo,:; part~dos 
ou lc~cndas regi trados e em fCguida os voto~ nomin~e!-i E'tnitti
das sob as re~pectiva"s legendas e !110.lmente a. votaçao da:, ce
dulas avul5as < modélos 26 e 26 B> 

§ 1 ° - Os voto<J nomina('s c:.ol) Irg"nctas seriin Rp11rnclo· 
F"parnd()i dos vr,lof:; ~v11l· 1Js 011 110111i1HH'l r,b Jr1:;rn<1:1. dl\r,· ·a, 
\·aHriarn{nte (lados ao H1l'S111o r:andtdatn 

2" NF'to 1:" EomnHim ci:-r.lnlas de Jpg~ndB com \t"ltrm 
nonunae'i, fiel'vem as primeiras parn n dP.te,rm11u1çao dos quu. 
cientes a•tlclarios e os ultimes par~ a co!loc~Ção cios can<U-
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datas dentro do.~ legendas. as quaes não representam votos 
indlvíduaes para e~ c:andid~tos da lista respectiva. 

, 3. 0 - A' m,:,d!da que fôrem sêndo apurados os votos 
poderão os cand!1al.o'S, fi.~caes e delegados de partidos adduzir 
suas impugnaçms <nrt. 145 do Cod). 

~ 4.0 - As que~.toes r !ativas ás cedulas e á. existencia de 
rasuras. emendas e entrel1ni1as, nas folhas de votação e actas 
de abertura e encerramento das votações. só poderão ser sus
clt'adai nessa opportunidade, e dentro do prazo de 48 horas. 
(C. E .. art. 135. l 2.º) 

~ 5. · - Semp:·e que houver impugnações fundadas em 
contagem errone:1 de \'Ot.O.S, vtcios de !..Obrecartas ou de cedulas 
ctc\erào ser conservadcs em envolucro lacrado que acompanha
rá a impugnação. <C. E .. ort. 149L 

~ 6.º - Flndos os trab:::i.lhos de cada dia o presidente da 
turma apuradora µreclamará o resultado e fará lavrar m_na 
ccta dos trabalhos realiza.dos da qual cOil$tem as occorrenc1as 
verificadas inclusive as impugnações adduzida.s, assim como 
os votos erà branco relativos a cada eleição e os dados aos par
tido<:; ou legendas e avulsos pa:-a DEputados, ~ssim como os 
da<l('ls aos candidalos á Presidencla da R:·pubhca e Senador, 
dÜR'l'iminadatnente a caria um. I\.lUndando transcrever em li
vro apropriado os resultados co,1.<·Lnntes das folhas de apuração. 

* 7.º - Tae.:, re3ultado~ serl•) L·mettidos no mesmo dia. 
dcpoi..5 de affixados r:.o eclific.o do Tribunnl, ao PresideI?,te 

~:-S\~csli1~!c~!nà1;~ ~c~ie~º:~~rd~~: ~~b~~:;e:1a~ ~~r:t~v~~~~~ 
a cada elcH;fio. tor.·,muni~ ndo no me.· mo pra ... <?, tel~graphic~
mente. ao Tribunal Superior os rci,ult.ados relac1vos a apura<,ao 
de Pr:!Sidente ela R~·pubJica. 

§ 8.-) - Cada t11rma apuradora terminada a apuraç§.o 
da.s secçõ,~s que lhe couhertm. rllncíonará as u~·nas que apurou 
ou anr:..tllou com o total de votos validos Clnclusive O':. em 
branro 1ehti·~:o<: a cada eleição) e nullcs de cada uma, e após 
.:;omm~. os "nlo:s outidos p,Jos p::irtidos e canclJ.datos em tod~s 1 
elln.;, lanç~do os seus :·,ornes p· la ordem vota:,ao. nos .re.~~ctt
vos n,;. 26 e 26 B, encaminhará tudo a Cc,111rn1ssao de 
que trata v a~·t. 58,.-c.'c: ta.: Instn.1rç6'' . 

Art. 57 _ As quesv°:1% .que ~e suscitarem no correr dos 
tra'i.:alhos serão resoh tda5 pelo Prrsídcrte da Turma Apu
radora, cOm recu1;so dos int~ress:1dos interpo~to ~entro de 48 
horas, p~ra o Tr10unul Reg101,1I Se .entretanto à T:irma ~es
tiver ft:.nc('ionando no.<:: te!'mo: do arL 43, destas Iustrucçoes. 
taes questões serão por el!::1. rc.,o~vi<l?s. 

t.º -, o recurso podera sei intet·poc;to, verbalmente. 
logo após a decisão proie~·idn. ma.il. ~~verá. deutro de 48 horas, 
~er fur.ctamentado, pvr meio dr> pet1ça.o. c;.ue pcderá ser a-::!'1m
panhnda de doc11rrPnt.ct. e de· ·rá ser apresentada q:.;.ando a 

Turm~~ ~~f~r T~~~~dt.recur~o v, rbal, como a apresentaçã.:> d<lS 

razões~ c~-~s~rtfaªncfit!.Turma Apuradora nio est1_ver reui:ii~n 
para a n-cepção tias r::zões do re~urso, ou 9,~uando .ª mterpos1çao 
fêr -de .Uecí~ão profericla na ult.1ma reup1ao, sera ell~ tomado 

1 

per ~ermo na secretaua do Tribunal Re~'1onal, dentro de 24 
hcn~s. mdepen::ientemi:--nte dP ~e.3pacf1:o. . 

§ 4.º _ o Tribunal Rcg1onRl Julgará. os recursos i!ide
pen~entemente da re.spo•t~. elo Juiz recorrido, ou do parF-cer J 

escripto do Procurador Regional. , 
§ 4.º _ Os interessados po~erão reqt:erer a j~ntac!a aos ! 

autos dos recursos atê a primeira reu~1!ao do Tnbunal, de 
quaesquer do:ume~tos, inclu~ive. jus!ifícações pr~ssadas pe
rante os juizes cle1toraes com c1taçao do Procu1.:1.dor, de de
legados, de partidos interessados e de candi~atos avulsos .. 

~ 6.º Será permittido a qualquer cand1~ato ou pa.~t1do, 
dentro de 48 horss. responder, perante o Tribunal Regional, 

ás raz7e~lo~eri~r~t!~isões assim proferid.as pelos Tri~unaes 
Regionaes, não haverá recurso. salvo ao Tribunal ~uperior ~0 -

1 

nhecer do assumpto, nos termos do ert. 164. § 7. do Codigo 

Eleitortl â_o - Os recursos dos ~anàidatos. fiscaes e delegados 
de partidos, interpostos. das dec1sõe7 das Turm~ Apurad~ras. 
serão julgados pelos Tnbun:ies R~g1onaes, depois de termina
dos os trabalhos. de apuração e antes ~o Relataria de que tra- 1 

ta O ~~~~g~~p~ ~n~~esf~e~[eti~~ ~~1i1i~:i Regio}lal no~~rá 
uma commissão composta de três de se.us membros, presidida 
por um delles, para, COf? _os funccio~_anos que escolher, fazer 
a apuração final da eleiçao na Regiao scmmando os resulta-

dos ªPJ!:i~:ab~~ t~<;:t~0 ~ ~~~:i~s~do os re~ultadoo d~ tolas 
elle.s e depois de fazer a apuraçao da votaçao dos partidos ou 
legendas e dos candidato.s nos mo~êlos ns. 26 A, ~6 B e 26 C, 
a commi1=são elaborará um r.::latorio que contenha. 

a) cs totacs dos votos validos e nu1103 ou annullados na 

Regiã~> r:;a~:~~e~ ~;~a~~e;ç!ºds votos validos e nullos de cada 

ums.; c) as "ecçôes annullad:is ou motiv~s por que ~ fõram, e 
o numo;;ro de voLO::i. assim annulladcs ou nao_ apurados, . 

d) as secções onde não houve eleiçao, e o motivo, 
e) as impugnaçõrs apre~rntadas ás Tu~mas Apuradoras 

e como foraJT\ rernlvid9..3 por estH!: ou pelo Tribunal; . 
r, a votação cto~ partidos ou lE'gendas registrados, 
gJ o nomes dos candid$.tos vot:t.dos. ~a ordem decres

cente ct:1 votação. para Presidente da Republica e Sena?,or Fe
cter.il. a!.<.;im cerno a votação nominal, sob as respecilva.s le-

gendash)dois c~~i~~a~~:s ªe1~~g~~\ªdeo :aer~fJ:~ios que devam ser 
fixados pelo Tr~bunal Regional. 

SECCAO QUARTA 
Da. pro.clamação dos· deputados e senadores eleitos 
Art. 59 _ Apresent3:-do o relat<;1rio de que_ trata o artigo 

anteri.:.r reunir-se-á o Tribunal Regional para . 
a/ resolvtr as duvidas não decididas, e os recursos que 

lhe te~)ha:t2~:1~Yn!~t6;'~~~~ientes eleitoral e partidarios; 

~l rio::_a~~de~ãi
1t~:::â/ ~)a:i~'. ~~· r1~

5
~i:áo do Tribunal, 

pnra a proclamação dos eleitos, os jmzes substitutos do mesmo 
que tiverem participado ctas turma::; apuradoras. (C. E., art. 
155

· !:i ~ 3 r .. _ Determina-se O quociente ele~toral, dividindo-se 
o numero de votos validos ~.purados, inclusive os ~m _branco, 
pelo numero d~ legares a preencher. na circnmscnpç~o. des
µ1tzí'.lndo a fracção se igual ou mfenor a me;,o, e e-qwvalente 

ª um .. ' s;}u~erbº:ter~~a~~~ ªt\ii~i~nte parti.dario dividindo-se 
pelo quociente eleitoral o uumero de votos v~lldo.s. com legenda. 
obtidos por cada partido. desp1ezada_a fracçao. <C. E., 8rt: 92) 

s 4.0 - Para se apurar o quoc1enl.e eleitoral do candidato 
<I 7.0 , I. letra a, n. 1) ou a ord€m de votação nominal odcm. 
idem. n. 2J, não Ee sommarão voto;; de cedulas avulsas COf!l 

f c~i\;d;e~~~~-5~ob e!i;t~~~a r~:ii;tr~~od~~as p~ri~ã6\e~j~~~~~a~):l~~ 
dois pai 1do.s. ic. E., art. 93J 

'oi. !1.º _ cnstdvrar-'-e-~ cleit.o, fóra ào partid~. que o 
regi~Ll·ou, o candidato que L1vPr alcançado em vot2.çao avulsa, 
o quociente eleitoral. tC. i; .. art. 93. ~ 2.0 > . . 

3 
---0-;-als-~tado nominalmente entre' todos os C"'ndidatos 

legalmente lnscrlptos. 
§ 8.º - E!:>tarão eleitos supplentes de reprcsent"rf pJ.r 

tidaria: 
a) os mais votados nominalmentP sob a mesma legenc 

e não eleitos effeotivos. nas listas de partido; 
b) na falta. delles. os candidato· constantes da res

pectiva lista, na ordem decrescente da idcde. cc. E .•. art. 96) 
§ 9.º - Em caso ele empate, haver-se-á por tleito o c~n-

didato~ n;g~1~!~t·a (r~Unfã~ :~â. ~!;;ade arh geral, a.s<:igoadn 
pelo presidente, membros e 5.ecretario do Tribunal, e d:::t qunl 

consta~: as sr:cções apuradas e o numero de votos apura-dos em 

cada ~~ª~s secções annulladas. as razões por que o foram. e o 
numero de votos não apurados; 

c) as secções onde nã.o tenha havklo eleição e o res-

pectlv~)mi:ii~pugnacõcs apresentadas ás Turmas Apuradora 

e com~> f~as~ctõ:t:::;i;~e se vae preceder ou renovar a elr içã.o; 
fl os quociente~ eleitoral e partidar!os; 

cresce~fe ºda~º:~~s d~~;?~:~~~ P~~r~ll~;pr~;:ª~f~c/:ª O!"dern de 
h) os nomes dos eleito6 em 1.0 tlll'!"l''· 

t : ~~tr:::so:t~~o:
1
~~f~s e:!n~Í

0

d!l~?t Preftrlencia ê Re-

publict;, 
0 

nome do candidato eleito Senador. e a votaçj,o de<:. 

demaL~, c~~r:~~~~:: do:c supplentes de Deputadps ~a cr~!~r;-1 ,m 

quP. <l~ve~ ~bs~;,;:1\r~~l;gicedct;~3 <~:t-aE·~.~r~e~tí;.'nr - t"'lr.1 

a!:sign;t.ura de todos os mcll'brOF do Tribunal que a~ gn:ue!,° 
a acta original. e af"on,;.1anhada dg:::; dc.:1· aP!'l.te:.:, d .• n f' .... 

rP:::.eptcras referentes &penas ás se(;(;oes q~e _fora~ 1 .. ·1!/;nri 
ou Rnm1!1:,.di1s, arsim C: 1..ii!\"' das P.ct:is p~rr1·.:!.l:, de apu.?." ~ ~er . 
immcdiatamrnt.e remettldo. em par:o~e .. lac;ado, ao Pr ,imm.<: 

dn Tr~b~~~.:_s~p;i~!ict~~teEd~ ªf~ib~~àl- Jegion~l concede'"á. il 

rrque1 imc~1to de intercs<.,t:1do. certidão da ac~a geral .$elladn 
com cincoen.t3, mil réis. <C. E., art. 155, § 6 ). ·b :,i 

~ 13 - Os candidatos el€'itoo e os sUPI?lentP.s re,:•_ er,; 
como diploma. um extrato da arta g~ral, aS!1gnaf,J pelo r.-
sidente do T..lhunal, do qu 11 :::onstara: 

a) o total do<:: voto-:; f).purado . ._; ..... 
bl as secçõoc;; elei_tos:-aes an~ulladas e apurarLs, . ,50 ,. 
cl a votação oliL,da pelo diplomado lC. E .. art 

i;r..ragrapho unico) . 

SECÇAO QUINTA 

Das nu.llidades da votação 

t,rt 60 _ Além das nullidades de cedulas e votos. Já 
Eannumêradas, será nulla, ainda, e não será apurada, a vc1.a_ 

ção: al (eita perante a Mesa Receptora c~nstituida por mo-
do different-e do prescripto nestas Instrucçoe~: te d d 

-b) realizad2.. em dia, hoia ou lugar d!fferen , .os e: 
si.,.nadcs ou quando encerrada antes das 17 horas e 45 minutos. 

e. c) feitn. em folhas de 1-'.otação falsas ou frau~uler.tas. ~u 
não estando devidamente assignada _ ·a t~ota ~~o e~~r:e::~~a 

e!) quando faltar a urna ou nao iver si . , , 
f'm tempo salvo força maior, 80 Tribunal Regiona: -~1] r 
tiver sido. a.:ompanhada dos documentos do acto e ei ora , o 

e) quando se provar que foi recusada. sem fundam~; 
legal acs candidatos, fiscaes ou delega?,os _ d~ partidos. ass
,tencia nos actos cleitoraes ~ 'su~ fiscali_zaçao, ... h"' lu .. o rln ,,, ri 

f) quando occorrer v10.~.çao do <.!"'·- • _ n · _ 
a ual se considert1rá prov2d'.l com a ve~icaç~o de nao ba; 
ve:1em sir.lo integralmente satisfeitas as ex1genc1E1.s do art. 8 ... 
do Codigo Eleitoral; _ 

g) quando se provar coe.cçao ou fraude. d 
Paragrapho unice. - occorrendo qualquer d~ casos. : 

nullidade constantes deste artigo_ o Procurador Reg1onel P~~ 
moverá iromediatamente a puntçáo dos culpados. (C. E., · 

160) • Art 61 - Verüicando afinal, que o.s votos das secções 
annulladElS e daquellas cujos eleitores foram lmpedil~d~e "a°~ 
tar poderão alterar a situação dos partidos, ou e~1 ir á. 
eleição de candicià.to avulso ou sen.~or Federal, or e~ar 15~ 
Tribunal a realização de novas ele1çoes. (C. E .• at. 

§ l. º) i ~. o _ Estas eleições obedecerão ás seguintes pre:::

cripçõ~/ serão marcadas desde logo, pelo presidente do Tri_ 
bunal para dentro do pfazo de 15 di8l5. que pod~rá ser aug
ment8..do para 30 onde heuver deficiencia çie meios de com-

munk~;ã?J serão admittid:s a votar os eleitores da secção que 
t':'nl:am c~mparecid? â seccão annull?cia. bem com-o º" ele ºJl 
tras secções que alh houverem votado, mas, nos cas"'! e 
coacçã.o. reconhe:lda pelo Tribunal Superior, em gráo d ""e 
curso e que haja impedido o comparecimento ás urnas. assim 
como· nos casos de encerramento da votação _antes da hora 

legal, c)ºd:~a~~;arre~~~! Q.!x~~cllâ~es p~l~ j~l~a~;leitoral . com 
jurisdicçáo sobre a secção onde o eldtor votou, e q_:1e foi an~ 
nullado., pod-?rá o mesmo votar em outras das secçoes onde a 

eleição ;:en~~n~~~~~~nde fôr wna só a secção annull~da, ·º 
iuiz eleitoral re):.p:;ctivo nrf":::idiré:. :'J mec:a:i. rerf'ritora. Sl mais 
de uma designará o pre:si?,ente do Tribunal- Regional os Ju1ze.s 

ª que~~ ~~u~~lf!s p~:_~~~t~~-ão nos m\smos locaes que ha-
viam s!do designados, servindo os supµlentes ~ secretnrio.s que 
pelo juiz f9rem nomeados, com a ant~edencm de, pelo me .. 

nos, c~nc~.ºdi~. N~~- !··r:O~~a;:fl§i~l; ~a vez 3 eleição de 

secçãof a~u~d!i,u~~dasE~t!~-t·~ià~i; rever_á o .Trlbunal ~-
gione.1 a apuração ant.zrio~. confirmando ou invalidando os d1-

plom,: ;fu0e ~o~~e: ~~~~~~· attine;ir a m'lis da , metad~ dos 
votos ·de uma região eleitoral, jul~ar_.se-ão tpreJudicadas a~ 
demais votações e marcará. o Tnbunal Regional dia para 
realiz9.r·se nova 'eleicão, dentrÕ de pra~ maxlmo d'2 40 dias. 

~ 5. o _ Si a nullidade da votaçe.o. que Importar reno
vaçfiv do pleito. tiver sido decretada pelo Tribunal Su~, rlor 
em gráo de_ recurso. o presidente desse Tribunal conunumcari 
0 iulgado ao Tribunal Regional para o ef!eito do paragraph.o 

anterl~r·6 .º _ Si O Tl'ibunal Regional deixar de cumprir o 
disposto no § 4.º. o procurador rcgionril Jpvará. .º hcto ao 
conhecimento do procurador gera~. que providenc1erá. junto ao 
Trihunal Superior, para que seJa marcado. ·1rnmediat::uUtente 
nova eieição § 6.º - O candi'.iato conL. mtlac:lo em 01verso.5 quocien-

~~~i:e~r~~~~~o:~ot~:l~à~~~~i~-1~ {te.it~. ~~~. : /~renda em que 1 

Ar~ e2 - O ri>cl'rc:::o contra cxrccUdio d" dipl ma ou 
re:onh,.cimcnto de candidatos, será interposto dentro d<" d('li." 
dias cnnt.aOôs da ae~ão em qu-e o presidente <l,o TrSJunal Re· 
gional proclamar cs eleitos. e terá a fórma determinada nos 
arts. 141 e Ft::guint es do Regimento Interno do Tribuna 1 Su_. 

~ 7 .'J - Esta.rio ekito.s: 
I - Deputados Fedf'rae,; 

~~º.e~~ P;~~Jf~~t~~ir~~~ obtiverem o {luocicnte eleitoral, 
(§ 2.º). 

2.0 • os candidatos da mesma legenda. mais vot.ad1Js no
minahnente. qnanto:; ir.dit:ar o qu0Cieute par:kario (§ 3 ") 

_ b) em segt.ndo tw·no os co.11di~atos m~üs votados e 8'n_da. 
nao deito::; do:; partido· que conseguiram pelo menos um Jogai 
pelo primeiro turno. ob'>en adas estas regras: 

l.º. dit·ictH"-se-á. o numero de legenda:; de cada partido 
pelo numero de logare~ por elle já. obtidos mais wn, c~bendo 
o lagar a preencher ao partido que alc:)nçar maior media; 

2.0 , repetir-se-á e-·sa operação até o prcenctúmento de 
todos os logares; 

3.0 • conseguindo dois partido~ media Igual, estará eleito 
o CDndiclrito 111nis \Otsdo nomlnrlmPntc de qualquer delleH; 

1 ", 11:1ra se- apHrar 011nl rJ c;1ndldato mais votado cio 
m1rlillo a rtue r;Jlr o togar. r.no11mH• r.ar, mi votos de ccdulr•5 
avulrn.g com os de cedulas sob l~gl!nrJw-, e os destas com os 
de ccdulas _sr,b legenda diver6a 

II - Senador Fedem! 

pcrior Art 63 _ o Trlb\lnal Supenor conhecera de todas ~:s 
decis5r~ dos Tribunaes R~ionaes. quando tiver de de-:1di.r o.e; 
1·erurscs ~obre expedição d<' diplomas. (C. E , art J64>. 

CAPITULO VI 

DA PJIOCLAMAÇAO DO ELEITO A' PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA 

Art, 64 - Na ultima s&1'-ãO anterior á data dn el('iÇÚO. o 

;;:si~e~efat~~ zr~~~~~ 1
u~

11
r~io:er;~~~:t~r~~~~eaoº\~:;~.~~~ 

dGirlbuldos, nn. cla.s.c;c 4. ~ do art. 34 do R Int.c1110. t, do.'l o 
docUmf:ntos d~ elelçócs re:..pectivas: 

l." Minas Oor.-t"~. Matto Oro..<:.So P Acre: 
2. 0 São Paulo. Alagôas e Amawnas; 
3. 0 Rio Oraude do Sul, Sergipe Maranhão e Oo 



J ------------------4 " Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Pia.uhy; 
5., Bahia, Rio Grande do Norte, Parahyba e Espírito 

tJnnto; 
G . .., Pernambuco. Districto Federal. Santa Cathnrina e 

r, ... nrá. 
P~ragrapho unico. - No caso de impedimento do re-

1:Hor q1i:-.nto n qualquer das Regiões comprehendídas no grupo 
para. o qual tiver sido sorteado, passará ella para o relator 
<lo grupo immediato, ~ndo que. em tal c9:50 e <:orno com.
) usação. será transf<'ndo. Lambem por sorteio, ao JUIZ substi-
1.Hido uma. das que fizerem parte do grupo do juiz substituto. 
P:.1.ra ta! effeito o relator do sexto grupo será substituido pelo 
<lo primeiro. 

Art. 65 - A' proporção que forem chegando ao Tribu-
11al Superior Ofl rec1.1rsos contra a expedição de diplomas aos 
el<·ito~ Deputados e Senador ou o traslado dai acta com os do
t·urnemos da cloeição referidos no art. 59. § 11, destas Ins_ 
1.rucções. serão o~ autos preparados pela Secretaria dentro de 
48 horas. no maximo. e em seguida conclusos ao relator do 
l~-·q:>t'C1 IVO grupo 

" l. 0 - Este. dentro de cinco dias_, apresentará .º seu 
rC'lntorio rclo.th·o apenas á apuração da eleição para Presidente 
rla. Reot..blica que terá preferencia sobre o.s recursos das elei
{'úcs de Deputados e Senador. 

§ 2.º - O relatorio sobre a eleição para Pres~derlte da 
r«-oublic·a terminará formulando conclusões que precisem; 

a> os totaes dos votos validos e nullos na Região; 
bl os ,,otos apurados pelo Tnbunal Regional que deV'em 

ser .a.nnullados; 
c1 o~. voi:. JS annulladcs pelo Tribunal Regional que devem 

rer npurados; 
· d> os voto..~ validOS computados para catJ.a candidato; 

C:.l os candidatos inelegi.veis, quando os houver .. 
Art. 66 - Apre~ntados os .autos com o. rela.tono. será 

"sJ·e publicado, por: orde~ do PI'esidenlte. no pnmeiro numero. 

.l :;t'g~irl -~º-li~!~~:0 ~:
1
~~r:-i~dra.s desta publicação, os candi· 

datos, por ~í ou por seus procuradores. e os delegados de par
tidos poderão E:Xami.nar os papeis na Secr:taria, sob as vistas 
<l<• um funccionmio. e apresentar allegaçoes ou do:umentos 
e~ contestaçfto ou em apoio do p~r do relat.or. 

§ 2. o - Flndo este prazo e JUllltos ao feito os doeu_ 
m<'ntos e allegações. abrir-se-á vista ao Procurador GeraL 

pdo ~r~:oo <:: ~~~ili~~~S~ este prazo. serão OS autos C':>nClUSOS 
no relator. que nelles porá o seu '1 visto" pedindo dia. para 

julgant~t~. _ Dar-se_ã 110 Boletim Eleitoral ª.~ prévio do 
clia do julgamento, para o qual o presidente. s1 Julgar neces 4 

sario. ))Odcrâ con\'ocar sessão extraordmana. 

A UNIÃO - Quarta.reira, 28 de julho de 193.'i 

Art. 67 - Na sessão desl1P1ada, será o feito chamado a 
julgamento de preferencia a QWJ,lQuer outro processo. Feito o 
relatorto, será dada ia. palavra a qualquen- das contestantes ou 
candidatos, ou a seus procuradores si o pedirem: primeiro aos 
cont-estantes, <iepois aos contestados, pelo prazo improroga.vel 
de 15 minutes a cada um. Tratando-se. porém de delegado$ de 
partidos o prazo será de 30 minutos e concedidos sómente a 
um de cada partido. Nos debates serão vedadas as allu.sões 
pes.soaes. of!ensivas sob pena de ser cassada. a palavra ao ora_ 
dor., 

§ 1. 0 
- Findos os debates. si houver. proferirá o seu 

voto, no qual poderá, á vista das allegações e documentos 
apresentados e da discussão oral, modificar ~ conclusões do 
parecer de que trata o art. 65. § 2.\ votando em seguida os 
demais jUizes na ordem regimental. 

§ 2. 0 
- Si do julgamento ire.sultarem alterações na apu

ração effectuada pelo Tribunal Regional, o accordão determi
nará que a Secretaria, dentro de cinco dias, levante as fo
lhas de apuração parcial das secções cujas resUlta<lo.s ficaram 
alteradqs, bem como o mappa geral da região iem causa. de 
accordo com as alterações decor'.l'entes do julgado, devendo 
es~. após o "Visto" do nHator, ser publicado no Boletim 
Eleitoral. 

§ 3. 0 
- A este mappa admittir se-á dentro de 48 horas 

de sua publicação. impugnação fundãda ein erro de conta ou 
de calculo decorrente da pro.pria sentença, sem duvida possi
vel. 

~ 4. 0 
- A' proporção que forem sendo publicados os 

mappas geraes de cada região. a Secretaria irá fazendo a apu
ra9ão fli1al do pleito, lançando seUs resultados em folha apro
priada. 

. § 5:.., - _Os mappas geraes de todas as regiões', com as 
1mpugnc.çoes, si houver. assim como a folha de apuxação final 
levantada pela Secretaria. serão autuados e distribuidos a um 
relator geral. que será escolhido, tambem. por sonteio prévio. 

§ 6. 0 
- Recebidos os autos após a audiencia do Procu,_ 

rador Geral. o relator geral, dentro de 48 horas resolver~ as 
ímpugn!ações relativas aos erros de conta ou de 'calculo mam
daJ?,dO fazer as correcções. si fôr caso. e apresentará Ó rela.
tono fmal, com o nome do candidato que deverá ser ])ro:la
mado eleito e os dos demais candidatos na ordem decrescente 
das votações. 

~ 7. º - Si o numero de votos das secções a.rinulladas e 
da(l:uellas em que os ele~tores foram impedidog de votar fôr 
maior do que a differença entre os dois candidatos mais vota 
dos. o relatorio final determinará a Tenovação das eleições! na: 
~~e~~;lo~~ç.ões, marcando-lhes a data e sustando a expedição 

1 8. • - Approvado pelo Tribunal, o relatorlo de que 
tiata o § 6.°_ será marcada pelo Presidente, sessão ~special 
para a proclamação do eleito. sendo 4 1he depois expedido o dl_ 
ploma que constará de cópia daquelle Parece,- Final asstgnado 
pelo Presidente. 

§ 9. º - Não haverá recurso contra a proclamação e ex
pedição de diploma ao cw.çidalto eleito Presidente da Repu
blica, e os recursos interpostos das decisões do Tribunal Supe 
rior para a Córte Suprema. com. fundamento no a.rt. 83, § 1.õ 
da Constituição Federal. não terão effeito suspensivo. 

! 10." - Só depois de publicado o mappa geral da Re
gião ~elativo â eleição de Presidente da Republica (§ 2. º> e 
r<.so1v1dr, a impugnação, se houver (§ 3. 0 ,, serão os autos 'de 
recurso contra. expedição de diplomas .aos Deputados e sena
dores elelt~. novamente conclusos ao relator. a fim de re
guir _se entao, nos t.ermos dos arts. 143 e seguintes, do Re
gimento Interno . 

CAPITUOO VII 

DAS DISPOSIÇôES FINAES 

. Art. 68 - As apuraÇões devem terminar nos Tribunaes 
Reg1onaes dentro de trinta ruas das eleições cc. E. art 141> · 
e, no caso de ser isso materialmente impossível, J)Or motivo~ 
msuperave1s, deverá o Tribunal Regional communicar o facto 
~:ráte~e~:;!~~- urgente, ao Tribunal Superior, que provlden~ 

Paragrapho unico. - Nessa hypothese, deverá o Tli
bunal Reglomtl communicar ao Superior par telegramma es-
~~~~ e d~i~!~~~e&<: resultado até então apural.io para Pre-

Art. 6~ -- Continuar:n. em vigor as instrucções especiaes 
sobre a reahzaçao de com1c1os ou meetin(ls de propaganda 
partid~ria e requisiçã? _ de força ~stadual ou federal, para 
cumpnmento das decisoes da Justiça Eleitoral, de 10 de se 
t~mbro de 1934, bem assim quaesquer outras decisões Iiorma: 
tivas ~o:nadas pelo Tribuna~ Superior e que não contrariem as 
dispos1çoes _das presentes, ficando revogadas todas as outrab 
em conlrano. 

nbam ~:\r:~~es Fi1:'i'ru~~~ados os modêlos que acompa-

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1937. - Hermen,igildo d'e 
Barros. Presidente. - Plinio Casado. - Collares Moreira~ 
Relato_r designado. - ULudo de Camargo. - Ovidio Romero. 
- Joao Cabral. Relator vencido quanto ã exclusão do regu
lüm_ento ~o voto mechanico. de accôrdo com a justificação e o 
~ri~~cto integral offere.cido em Mesa. - Candido de Oliveira 

EDITA E s ARMAZEM DO NORTE; ESTAÇÃO CHIO 
- DE -

SEf'RF.'L\RIA DA FAZENDA -
F.lll'l'AL N." 45 - COMMISSAO DE 
('OMPRAS -Abre concurrencia para 
o fornec.imento do seguinte material, 
rlestinado ao INSTITUTO DE EDU
(:AÇ4.0. 

assento movei com para_choque pa 4 

ra evitar ruidos. 
1 fcgã.o electrico para a cantina. 

com 4 boccas. e caldeiras para este_ 
nli~ar louça. 

8 bebedouros electricos para agua 
gelada, a !im de serem ligados ao en

Carteiras escolares com pés me- canamentl'. 

VICENTE SOARES & CIA. 
Matriz TECIDOS, ARTEFACTOS E 

Ru: ~m~e:aJo/ D. Vendas ~..,' ;!:'.!'s/e 8., varejo CAMPIJ~i~RANDE 
Pedro rr, 457 A;:;~d;!:::-ep~re ~~:~;~!9 · Praça João Pessõa 

talicos,_ typo gr3:nde. para ensino se_ 1 balcão co~ 3.80 de tampo err. 
nmdano. indiv1duaes, com asse1:Lo :narmorP viLrme. barra protectora 
h•\ antavel .. encosto c:urvo, e!ll m~deira / conjugada cmn sorvneirz.s para 30 
compensada e folheada ª imbuia. nt k1los. 2 torneiras para agua gelada I.! C I R C U L .,,.4 R 
<:or nogrn•1ra escura. ::.end~: 66 frP,,\. porta com 0.80 (modêlo n. 0 ~). 

t1•:-. 462 centros e 66 trazeiras. 1 armação de ferro para bateria de 
120 pranch~tas para dese0110 com casinha. 

ormaç.ão em maaeira de lE-i e tampo 3 desenhadores "Universal''. 

AOS SRS. COMMERCIANTES DA CAPITAL E DO 
INTERIOR DO ESTADO 

Pnl. cedro não envernizado. medindo 2 ch?:istaleiras para a cantina. 
0,80 x 0,60 cada, com movimento pa_ 6 m~sa~ quadradas com tampo de 
r:1 frente na extent-ão de 0,25 € pa•·a marmore, de 0,65 x 0,65, para. café. 
traz na de 0,30. • MovimeJlto girator10 24 cadeiras com a.ssento e encoste 
da m~a até a vertical, ten?o parafu- àe madeira. para caf~. 

1 

M. C. Campello & Cia. 
Estabelecimento que mantém 

sempre, um lindo sortimento de 
ch.apéos para senhoras, roupas de 

:1~~~r~ c;!:h~1~ia}
1
t!1~Ps rei~~~, 

flôres, fivela$, enfeites pa;a cha~ 
péos, véos, boinas em todas as co
res, e muitos outros artigos que 
vende por preços jámais vistos na 
cidade. 

Chama a attenção de suas dls
tinctas freguezas para a rica ex
posição de chapéos que apresen
tará em todo mêi de julho e du
rante o periodo da 

FESTA DAS NEVES 
Chapéos de 15$000 até 55$000 

RUA DA REPUBLICA, 720 

;-.os flxadores para e,tab1hsar forte_ 14 "bureaux" pata professore,, TENDO A NI FIRMA RECEBIDO UMA GRANDE PARTIDA DE 
meute toáo systema Dispositivo pa- com 2 taboas de correr em cedro com_ Sl!:DAS E CREPES ONDE SE DESTACA UM BELLO SORTIMENTO DE 
ra supportar um chassis com té!a pa_ pensaclo e folheedo a . imb,ia na cór Sl!:DAS PARA VESTIDOS DE BAILE, E AINDA OUTROS ARTIGOS FI
~!rio~~~ª·tr~~!lh~; 

1
~~';;:_ : ;~o ::-~ ~ ºg.~~ir; oefoura, medindo cada l,

3
0 NOS, NACIONAES E ESTRANGEIROS, OS QUAES FORAM ADQUIRI-

qualqu~r das faces e em concilçóes de 25 cadeiras de braço com as.sento DOS A PREÇOS EXCEPCIONAES E, DISPOSTOS QUE ESTAMOS A NOS 2 guarda-aventaes clespelho, para 
poder adoptar _o desenhador univet _ empalhado e patinado enc<>sto em ce_ l LIMITARMOS A UM REDUZIDISSIMO LUCRO, VIMOS SOLICITAR A medico e dentista. 
sol. Altura vanavel. a~e 1,85 (desenho dro compensado e folheado a Imbuia, V. S. A SI AGRADAVEL VISITA, QUANDO VERIFICARA' OS NI OPTI- rol ct~P~/t~ts"}:i,~~~~~a~~r! ~~y~ 
n. \ 1 ne~ta Com~ssao). na côr nogueira escura. _ MOS E CONVIDATIVOS PREÇOS. d 

lsO _mochos pai_a as pranchetas, 120 cadeiras de guarnlçao, no typo • FACILITANDO TAMBEM O EMPREGO DE PEQUENO CAPITAL ~af~~';;J~r~~'i:'n~uf:~rin;~:::rz';i~s\~ 
:~.ve~;:a~~s p~sª r~~~;tfaº!ueá~ª b:~~= i:he~~obr:~~~~~edro compensado e EM UM SORTIMENTO COMPLETO DE ARTIGOS FINOS, RESOLVEMOS côr nogufira. 
e-lia expressa. 14 estrados com 2 degraus de 0,15 x I SATISFAZER AO FREGUEZ VENDENDO EM CORTES OU MEIAS PEÇAS l< caáeira gyratoria para o bureau 

120 Tês <esquadrados) em madeir.t o 30 na frente e nos lados e altura PELO MESMO PREÇO DE GROSSO, RESOLUÇÃO ESTA QUE MUITO da Directoria. 
flexlvel co~ 0.80 tendo na t:naior re- tÔtal de 0.45. tendo em cima 2 x 3 FACILITARA' AO COMMERCIANTE. a/ o::;s! r~~a c~:~i~:bo~e d;c~~;::

1
~ 

gua sup~normente uma sall~ncla de metros. c!desenho n. 0 4 nesta Com.. CONTANDO MERECER A HONRA DE S j VISITA ANTECIPAMOS de lado e 2 gavetas vara 
O 

gabinete 
~i~~2u;amJ:r~~~ro~nte na .menor .re_ m1Es~~~ta-modelos para desenho er1 OS N f AGRADECIMENTOS, COM ELEVADA ESTIMA ' da Directoria. . 

120 esquadros em madeira flexivd a1tura variavel de o ao a 1,60 em ce- 1 porta-chapêo c:6 tornos e espe_ 
df' 60º com 0.20 cada um. dro com mesa de o 45 x o 45 sobre DE V. S. lho bisoutê, no estylo do grupo do ga-

120 ditos _idem, idem, de 45° tendo umà hfuSte ct:ntial àpoiada' em base AMOS. ATTOS. E OBGDOS. binéte da Directoria. 
0,30 no 1TI!l1or cattete. , r~ue lhe garanta perfeita estabilldad,.!. 4 mesas para laboratorlo de chiml-

3 camaras claras "Umverssl" para 2 ca.,ides com tornos nu'Tlerndos cm VICENTE SOARES & CIA. ca, conforme desenho n.• 8 nesta 
d"~enho. secções de 5.50 de comprimento. com C~m~~!º;·nesas para 

O 
laboratorio 

351 polt.ronas para o audiloio, em <J.ispositivo estanque para guarda_ A R M A z E M D O N O R T E de chimica. cldesenho n. g nesta 
re<lro compensa.do e folheadas a im_ cnuva. . commi~são. 
l.mm. envernizadas na cõr nogueiw 1 es~lho. com 5.00 x 0,35 bisoutado, . 4 mesas para o laboratorio de phy _ 
escura com assentos moveis sobre Lendo mfenorménte ur,.a pedra !na.·_ 0.35, com portas. corrediças ~o~re ef.. 1 cadeira e <straào para O mesmo. sica, cjdesenho n. 1(1 nesta commis-
rnanca'es e braços. more para object.os de toilett.e. pheras prateleiras ~·.radua1·e;s, em I c-/desenho n. 6 ne~t.a commissão são. 

1 installação sonora com um _pro- 1 d_1van e~~ufado ~m c~uro, par~ ce~ro corape;J.Sado e tolheado a ir.1_ 4 estantes curvas, em, arco de · cir-

1 

2 mesas para O amphithea.tro, con· 
jf'ctor para iillllS de largura un:.ver- socc01ro medico d~ urgericia. huia. co com o raio de 5 metros tendo 1 75 forme desenho n. 11 nesta Commt.s. 
:-.al. conforme detalhe.s em projecto a 2 poltronas no estylo jo divan. 2 ta h . t l d , . 
disposição dos intert'-Ssados nestc1 i ~esab de centro no me~mo estylo. ?iS g~rin;~~fo~~ ~g ~~Sr'1~ s~iu~~~~ 1~nd~~u;a•p!i~O :ibli~~i~~: :hià~~a:c;~ sã~. armari05 para O amphítheatro 
Cornmi."são 1modêlo n.º 2). tom O para velar O divan e pol- :-:10 e ~ala dos professores. eutra para partit:Jras outra para 

I 
conforme desenho n. 12 nesta Com_ 

J
n.~rí"_lfaroia·e\?atonrtemeudao ,dée e ºct·º,.1sp6os1·ctf;~ rin_ ~~:.:ea:.i µara o y.-;st:ario. corr. dua_-; 1 tcilette no mesmo ~tylo, par1. c.iiscos e outra para fÚms. tudo em missão. 

sala dos professo~e.5. cedro compensado e folheado a im- l armaria para vidros a reactlvos, 
ftara fixar o quadro. Ventilador pa_ ;enes de. peq~enas ~avet~ para. fl- 9 estantes envidraçadas. rom 1,70 buia. envermzaàos na côr nogueir:o. conforme desenho n. 13 nesta Com~ 
ra rpfrigerar a lampada .filtro espe- has n:, mtuito de _identificar obJ~C- de altura x. 2,10 x O 35 de fundo. por_ 4 armarios. para archivo, c.orr. pm·- missão. 
cial para pro~ecção em cores e objec. t?-" dos alumnos. dPlX'3..dos llJ vestl'l_ tas. corrediças so_bre espheras, pra- tas de madeira, de 1,80 de altura x 40 poltronas de recitaça-0, typo su~ 
tiv;i para ambiente aberto ~10_. em. cedro ~c-mpens~do e folhead,> tel d d 

1 "ecran"' de \'idro ciespolido refor- z. imbuia na cor nogueira. eiras gra uaveis. em ce ro C01""1- 210 de 4 argura e 0,35 de fundo. em perior com encosto curvo J:ssentJ 
rnrlo para pro.iecção por tran~paren_ 3 grupos estufados a couro. com 4. ~:~i~a.e f~lhea~o. a imbuia, na côr cegr~e::~~v~~nt;i~. ;.~5 c:ro.foº~;ei~:~ ~/r:i~~~~~1: foThªe~~aaesa ei:~uiaª:~: 
<'in. com chassis de 2,20 x 2,20. pt-ças cada llJ!l, para ª inspectoria de 10 estante::;; envmraçadas nas fren- i,8~as cada, em fre1Jó enverruzado na a sala ªa congregaça-0 . 

11 aulo-l.ihnt.es m;;gnetico dyna- iu.mo ser~moar.;.o e sala dos profes t 1 d Ih f u 
mil.'.<> para nuditc·rio !50 pe::;:c;ôas, coin c')res, tenao pollron.as e sofá com o.!. es e nos a º~· com espe 0. nos u17_ côr nogueira. 1 amphitheatro para a sala da 
int.('rru1Jtor especial a fim de funr- lados aberto,. dos. 3 prateleiras graauaveis em v.- 1 conjuncto de archivo de aço coro Congregação, para comportar 40 pol-
nonar <'m salas ct~ 8 x 9 metros ten 9 "burcaux" !lleio mini5tro de 1,11) dro armado, com 1•70 de altura, 2.oo fichas "Kardex" ou '"E-melhante pa· tronas. 
cio 5 5G de pé dir~ii.o. • - x o.ao x 0,80. c 5 gav~t.as e uma ta- 1:di1çasarg~~rbl),35sp~:r!us-.e~ ~~~;~s c~':i- ra o registro do mO\~imento didacti- 1 estrado •special envernizado pa 

· boa de corr~r "'m cedr co ad:> • e · co do estabelecimento ,.. · • .. 
1 rPcepLor de n1ctlo com pik-up f> e folheado ~ imvbuia. 0 mpens pensado e f~lheado ~ imb'.lia. enver_ 2 cabides par 15 mã..ppas cada um ra a Directorta,. co_nforme desenho n 

:1mnllficador cora snhida de 500 ohms r.izado na cor nogueira.. l f ª . - • 14 nesta Commissao. 
Para attender ~ . 14 alto-falantes e 7 estantes envidraçadas de 1.70 x 1 bureau ministro i:ara a Directc· co~ orme desenho nes~a Comm1ssa_n. 1 burfau especial para o presidente 
1rn1~1rntti1 µar inlt'1mediO da Radio r,=============~)ria com 170 X 085 X 080 com 5 ga- mesas de centro c,~.75 .de alwia.. da Congreua;ção c/5 gavetas taboa clt> 
nillu ôra Ofhcial, aulas radiophoni- vet'as umà porl~ e du'as taboas de ta~po circular, perfeitamente sta- correr c;m 1 4o x O 80 em cedro 
f1s, ORIENTAL COM GAZ con:er. tendo por tr~z Ca porta 2 pra- ve~s,Jt~r:t!

1
º~~rfeº!ftfs~

1~~in altura. compe'ns~do e !alheado' a' lmbula. 
1 miC'rophone para o ser\'i<,·o inter_ t.eleiras. tampo de vidre de 9 m jm ~e graduavel mesa em plano Inclinado 3 cadeira~ de- espa.ldar a1to, no es_ 

no do rstab"lPcimento e irradiações SAO AS LAMPADAS ELE- fspessura. e~ ~edro compensado e fí'_ c'O 80 x b 65 em cedro com hastê tylo d~ bu1xau da D1rectoria da Con-
b~~kÍ~f<'rmcrho eia Radio Difusóra C~~~:sCOQMUEGARSEANTIPOAD. E ~~~~~~r:. imouta, env~rni3?ldo na côr e~· sicupirâ ôu ma.sasrariduba. cr~g:~~~âu fneio ministro para o Se. 

1 projector fi.vo "'Litz" ou seme- 2 estantes para jornaes e revistas, 2 estantes de revista para _bibliothe_ cretario. com 5 gavetas. taboa de cor ... 
Jhante. com objectiva para uma dis_ no estllo do:; grupos (a sala de pro- ca e,.? lados. em plano inclmado e :i rer. de 1.40 x 0,80, em cedro compen-
t TJC'ia de 5 rm tro,. • Vendas em grosso e a retalho fessores. parte central em plano ho~zontal, sado e folheado a imbuia 

48 bnncos de jardim com pés de na ILLUMIN:\DORA 10 estantes para a orchestra, com cada uma com 3,50 de comp_n~1ento. 1 cadeira gyratoria para o 8ecret.1-
fn10, assento e encosto de tall.sca de dispmitivo para lal'Jlpada. cldesenho n. 7 nest~ CommISSao. rio. 
l" de espe&,'Ura, E>m madeira de lei Raa Maciel Pinheiro, 145 12 cadeiras de guarnição p.ua a o .. - 14 mesas para con-ulente de 0,90 x Para o gabinête medico: 
1nr<·rnlzado a pincel. chestra, l!Om cr.costo de madfira e 0,60 x 0.80, para bibliotheca, tendo 1 balança secca para adulto. 

an~'1it~l(1:i.~j1 d~r:i~:~ul~a~~e~ Unico distribuidor neste Estado "Sfe~!fs~~P;!i;:di.regente da. orche';) g~r!ª~1~~~~e~imur;;t te~º~~Jd~~rr<~~ lu:n:~~a met.alilca para exarne de 8-
j ico j ,ra.t1c1.s cJe pby ka e chim.i.ca A L F R E D O C H A V E S tra. clde~enho n. 0 5 nesta Comm1.(" _ 1~1 e tampo de cedro. envernizado na 1 mesa com tampo de vidro cte 5 
c·o!l1 br co de 0.50 x o.30, tinteiro, são. cor nogueira. mm cj0.70 x 0,40. 

~ECA f\lECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJO SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

todas u casas da cidada- a.. t: A li J( A L li P I C 1 &, 



FADIGA 
~ENTAl? 

• 

1 estenllsador electnco. 
1 mesa com tampo de marmore. de 

l30x080. 
· 1 esta'nte de metal, para material 

clinico e cirurgico, cldesenho n. 15 
nesta Commissão. 

1 mesa para machina de escrever. 
de 0,70 X 0,45. 

1 mach\na de escrever com carro 
dr O 32 e tabulador decimal. 

Pa~a. a ~ala. do dentista: 
1 cadeira operadoria "Odonto·• 

com 2 pistões. 
1 motor electrico "Siemens.,. 
1 motor a pedal . 
1 cuspideira fonte limpa. 
1 angulo recto chromado. 
1 braço com mesa S. S. W. 
1 armaria para ferro. 
12 boticões chromados. 
6 pinças chromadas parn algodão. 
ti extractores de i.arLa.ro, sort1dosi 

chrmnados. 
1 seringa. para agua. 
1 se ringa para ar quente. 
1 broquelra com meia groza de bro_ 

C!US. 
1 sonda dupla chromada. 
1 tampada para alcool. 
1 apparelho para raio ultra-violeta 
1 duzia de estirpa. nervos. 
2 grae completos. 
2 lancetas. 
1 placa de vidro. 
2 alavancas parn extracção. 
1 esterili>ador a alcool. 
1 esterilisador t•1ectnco. 
l porla~algodáo . 
1 porta-residuo. 
1 môcllo. 
1 apparelho "Tulipy". 
200 copos "Tullp". 
2 N·patulas de agth. 
1 espatula de metal. 
1 seringa Fisch( r. 
2 vidros para seringa. 
6 espelhos medias. . 
3 caldeira3 para amalgama. 

3 enlutas de ferro. 
1 eslante com 12 vidros para medi_ 

camentos. 
1 abridor de bocca. 
Os µroponrnks cl<'vf'rão fazer no 

Thesouro do Estado uma caução eyi 
dinheiro de 5% sobre o valor pro
vavel ctô fornecimento que servirá 
para garantia do contracto, no caso 
de acceitação da proposta. 

As proposta5 dewrão ser escripta:> 
a tinta ou dactylographada.s e as
~lgnadaS cte" modo legivel, sem rasu-

~f:,, es~1~~ia~;~
1 

de~~~~~~:nt~msell~~!~ 
<,eno estadual de 2$000 e sello de 
saúde) contendn preca por algarismo 
e por exl,ln..-o 

01> proponentí's deverão apresenta~ 
catalogos e indicar o prazo para en_ 
trega cto material offorecido. o qual 
não d .. verá exceder de 120 dias, após 
a. abertura das propostas. 

As propostas de\'erão ~er entregue<; 
nesta Comtni"são, em enveloppes fe
chatios alé á.s proxhniclades da reu
nião ctO Tribunal da Fazenda. que 
não será antes das 14 horas do dia 17 
de agosto p. vindouro. 

Os proponentes deverão offerecer 
cotação para os matr·naes d,:_ proce
dencia nacional ou nacionalisados 
postos na repartição requisitante. .~ 
de procedencia 1:;strangeira C. I. F., 
CABEDELLO. 

Em enwloppes :,.,t!parados das pro_ 
postas os concurrente!I, deverão apre
$enlar· recibos de ha\'er pagos os im
postos tcderaJ. municipal, ei:.tadual. 
no txcrcicio passado bem como, da 
caução de que trat::i. este edital. 

Os proponentes obrigar-~e_ão a tor
nar effectívo o compromisso a que se 
Propuzeram caso s.<ofa acceita a sua 
proposta à.ssignando contracto na 
Procuradoria da Farnda. com o pra-
1.0 maxlmo de 10 dias. após solucio
nada a concurrencia com previa cau_ 
çâo arbitrada pelo Tribunal compe
t-f'nle. não inferior a 5~ sobre o va
lor do fornecimento a qual reverterá 
em favor do E~tado no caso de res
ci.são do contracto Sem causa Justífi_ 
cada e fundament'ada a juízo do re
fnido Tribunal 

Fica rrscrvado ao Estado. o direito 
de annullar n presente chamando a 
nova concurN'nc1a ou deixar de ef
f ectuar a compra· do materio.l cons
tante da mesma 

Comml~o de Compras, 16 de ju_ 
nho de 1937 

MINISTERIO oÃ AGRICqtTURA 
- EDITAL N.1t 3 - D~ ordem do se
nhor Chefe da commi.ssã.o de Clas~lfi
ra<;ão Official do Algoclão neste Esta
dv levo uo conhecirnn\to dos senho
res proprletanos de peqUl'l10i de.scnro~ 

'.í\ UNIÃO - Quarta.feira, 28 de julho de 1937 a 

m;,ftt}!~f11:jtll 
\ABOROSO C.RANULADO·C.LYCERO PHO\PMATADO 
f RANCI\CO CílffONI &CIA. RUA 1~ DE MAR, o, 17· RIO 

çadores, uzinas de ben~flctamento e 2 estantes de 1,30 x 1,70 x 0,35, por
reenfardamento de algodão e bem as- ta com vidraça e prateleira. de gra
sim uzinas de extracção de oleo que, duar. 
os serviços constantes da Guia de ln- 1 mesa para machina de escrever 
timação que deixou ficar em podei ciuma gaveta e uma taboa de correr 
de cada proprietario, o Fiscal do Be. ctrespectlva cadeira (0,75 x 0,45) . 
neficiamento quando da fiscalização 2 bancos para o publico, com 2,00 
procedida em 1936, terão o prazo ma- x 0,40 x o,45, com assento e encosto 
ximo lmprorogavel de 18 mêses a de taliscas. 
contar da data em que o proprietario NOTA : - Os moveis acima. men
do Estabelecimento recebeu a a.Iludida cionados, serão de cedro compensa
notificação. Entretanto para que os. do e folh~ado a imbuia, iguaes a.os 
machimsmos a partir de 1.0 de Julh 1 adquiridos ultimamente para o novo 
possam funccionar, torna-Se preciso predio da secretaria da Fazenda. 
estejam com as serras, costellas e es- Os proponentes deverão fazer nn 
covas em perfeito estado de funcclo- Thesouro do Estado uma caução em 
namento e bem assim possuam quar- dinheiro, de 5% ·sobre o valor pro· 
to de pluma forrado e assoalhado, re~ vavel do fornecimento. que servir, 
querendo antecipadamente a necessa- para garantia do contracto, no caso 
ria Licença. João Pesôa, 26 de junho de acceitação da proposta. 
de 1937. As propostas deverão ser escrlptas 

VISTO: - Lupercio de Sousa Bran. a. tinta ou dactylographadas e as-
co, Chefe da Commlssão. signadas de modo legível, sem rasu-

Mario Uchôa, Auxiliar. \ ~f~. e;~~~~~ ~~!fg:~ei: !~t:_ 
SECRETARIA DA FAZENDA - da (sello estadual de 2$000 e sello de 

Edital n.0 41 - Commissão de Com- sa.Üde) contendo preço por alga.ris
pras - Abre concurrencia para o mo e por extenso. 
fornecimento do seguinte material .: Os proponentes deverão marcar o 

PARA O GABINETE DO SECRE- pra,:o para entrega do mat.erlal offe
TARIO DA FAZENDA: - 1 Bureaux recldo . 
ministro com 1,70 x 0,85 cl4 gavetas, As propostas deverão ser -entregues 
1 porta e 2 ta.boas de correr. nesta commissão em enveloppes fe .. 

1 cadeira giratoria. com assento chados, até as proximidades da reu-
empalhado e patinado. nião do Tribunal da Fazenda, que 

1 mesa para machina de escrever não será antes das 14 horas do dia 13 
ciuma gaveta e uma taboa de cor- de agosto proxirno vindouro. 
rer, tendo 0,75 x 0,45, cl respectiva Em enveloppes separadas das pro-
cadeira.. postas, os concurrentes deverão apre-

1 estante giratorla. sentar recibos de haver pago os lm· 
l porta filtro com tampa de mar- postos federal, municipal e estadual, 

more. no exerctcio passado, bem como, da 
1 bureaux melo ministro com l,50 x cauçáo de que trata este 'edital. 

0,80 cl5 gavetas e duas taboas de Os proponentes obrigar-se-ão a 
correr. tornar effectivo o compromisso a que 

1 cadeira de braço com assento se propuzeram, caso seja acceita a 
empalhado e patinado. sua proposta, asslgnando contracto 

1 bureaux de l,25 x 0,70 ct4 gavetas na Procuradoria da Fazenda, com o 
e respectiva cadeira. prazo maximo de 10 dias, após solu-

PARA A CAIXA DE FOMENTO: clonada a concurrencla, com previa 
-1 bureaux de 1,25 x 0,70 cl• gave, caução arbitrada pelo Tribunal com 
tas e respectiva ctdeira. petente, não inferior a 5% sobre o 

1 bureaux meio ministro com 1,50 x: valor do fornecimento, a qual rever-
0,80 cl5 gavetas e duas taboas de terá a favor do Estado, no caso de 
correr. rescisão do contracto, sem causa jus~ 

1 cadeira de brat;<, com assento tiflcada e fundamentada a julzo do 
empalhado e patinado. referido Tribunal. 

l bureaux Inclinado de 1,40 x 0,80 Fica reservado ao Estado, o dlrel-
cl5 gavetas e escaninhos para livros. to de annular a presente chamando 

1 banco giratorlo para. o mesmo, a nova. concurrencia, ou deixar de 
c!assento cavado e parafusos de aço.. effectuar a compra do material con-

PARA A SECÇAO DE EXPEDI· stante da mesma. 
ENTE DA DIRECTORIA DO THE- Commlssão de Compras, 14 de 
SOURO : - 2 bureaux de l,25 x 0,70 Junho de 1937. 
cl4 gavetas e respectivas cadeiras. J. Cunha Lima Filho, presidente 

PARA A SECÇAO DA DBBPESA: da Commlssão de Compras. 
- 5 bureaux de 1,25 x 0,70 ~ gave
tas e respectivas cadeiras. 

PARA A SECÇÃO DA RECEITA: 
- 2 bureaux de l,25 x 0,70 ct4 gave
tas e respectivas cadeiras. 

l estante cl8 divisões vertlcaes de 
0,30 de largura, com 40 prateleiras 
moveis e 80 travessas para as mes
mas, ctmodêlo neste. Commlssão. 

PARA A COMMISSAO DE COM
PRAS: - 4 buree.ux de l,25 x 0,70 
cl4 gavetas e respectivas cadeiras. 

1 bureaux melo ministro de l,50 x 
0,80 cl5 gavetas e duas taboas de 
correr. 

1 cadeira de braço com assento 
empalhado e patinado. 

l estante de l,30 x l,70 x 0,35, por
ta com vidraça e prateleira de gra
duar. 

l porta filtro com tampo de mar
more. 

2 cadeiras para machina de escre
ver1. 

PARA O TRIBUNAL DA r AZEN· 
D A : - 1 mesa rectangular para as 
&esaóes, com 1,80 x 1,25. 

e cadeiras de braço com assento 
cmpe.llrado e patinado. 

PARA A REPARTIÇAO DE A · 

~~~for~ ~~9,i~~ux- ~~t;~teco';;: 
l,70 x 0,85 ct4 gavetas, uma porta e 
duas taboas de correr. 

1 grupo com 3 peças, 18ual ao exis
tente na Secretarie. da Faaonda . 

l porta chapéo com 5 gancbos . 
empalhado e patinado . 

1 mesa para mach~ de ~ . 
com uma gaveta e ul'Qa tall116 ê 
correr, de 0,75 x 0,45, O\' :respectiva 
cadeira. 

1 bureaux meio ministro de 1,50 x 
0,80 com 5 gavetas e duas taboas de 
correr. 

1 cadeira de bl'aço com ~nto 
empalhado e patinado. 

PARA A SALA TECHNICA: - 1 
archiv0 para plantas, c! modêlo nesta 
ccmmissão. 

1 bureaux meio ministro de 1,50 x: 
0,80 ct5 gavetas, 2 ta.boas de correr 
e escaninhos de 0,10 x 0,10 na par te 
fechada pela porta. 

2 burea.ux de 1,25 x 0,70 ct4 gavetas 
e respectivas cadeiras. 

l cadeira glratoria ctassento em
palhado e patinado. 

1 mesa para ma china de escrever, 
cll gaveta e uma ta.boa de correr, 
tendo 0,75 x 0,45, ctrespect.lva ca
deira. 

PARA O ESCRIPTORIO : - 3 
bureaux meio ministro de 1,50 x 0,80 
cl5 gavetas e duas taboas de correr. 

15 bureaux de 1,25 x 0,70 ct4 ga
vetas e respectivas cadeiras. 

3 cadeiras de braço com assento 
empalhado e patinado. 

3 bureaux Inclinados de l,40 x 0,80 
cj5 gavetas e escaninhos para livros. 

3 bancos g1r4torios para o.s mes
mos, cjassento cavado e parafusos 
df> aço. 

2 portas chapéoo com 8 11anchoa. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.' 56 - Commissão de Com< 
pras - Abre concurrencia para o for
necimento do seguinte material: 

PARA A DIRECTORIA DE VIAÇÃO 
E OBRAS PUBLICAS: 
(Construcção do Grupo Escolar de 

Picuhy). 
16 linhas de madeira de 4, 00 x 4" x 
2 ditas idem. de 3, 00 x 4" x 4". 

!/à;f._!d~'!:in d"a;·55~x /;.,\4~; .. 
30 ditas iderri de 4, 00 x 5" x 4". 
2 ditas idem de 5_ 50 x 5" x 4". 
2 elitas idem. de 3. 50 x 5" x 4". 
3 ditas idem, de 3, 00 x 5" x 4" 
8 ditas idem de 4 50 x 5" x 4". 
2 ditas idem: de f oo x 5" x 4". 
10 ditas idem. de 5, 20 x 5" x 4". 
1 dita idem, de 2_ 50 x 5" x 4". 
13 ditas idem, de 5. 00 x 6" x 4". 
7 ditas idem de 4, 00 x 6" x 4". 
1!; ditas idetrl. de 5. 00 X 6" X 4", 
1 dita idem, de 3. 50 x 6" x 4". 
10 ditas id~m. de 4, 50 x 6" x 4". 
3 ditas idem. de e. 00 x 6" x 4". 
3 ditas idem. de 3. 00 x 6" x 4". 
4 ditas idem, de 6, 50 x 6" x 4". 
l dita idem. de 10. 00 x 7" x 4". 
3 ditas idem de·3 50 x 5" x 5". 
4 ditas idem' de 5, 00 x 5" x 5". 
3 ditas idem. de 4.. 00 x 5" x 5". 
NOTA: - A madeira deve ser de 

lei. como: jitahy, gororoba, massa.
randuba vermelha, páu-darco roxo, 
louro de cheiro. sicupi.ra, etc., de ares
tas vivas. sem brancos. nós, escamas, 
brocas etc. 

As madeiras acima serão postas no 
Deposito das Obras 'Publicas. 
PARA A CONSTRUCÇÃO DO INS

TITUTO DE EDUCAÇÃO: 
6 . 000 metros lineares de taboas de 

Pinho Paraná de segunda qualidade, 
de 4. 00 a 4, 80 x o. 30 x l". postas no 
local da obra (construcção do Institu
to de Educação) . 

NOTA: _ As taboas referidas não 

~~~!~u~r°~!r!~~u~al~~tbY~i!: 
o seu perfeit.o emprego. - Os propo
nentes deverão apresentar preço por 
metro linear das mesmas. 

Os proponentes deverão fazer 111.0 
Thesouro do Estado. uma caução cm 
dinheiro, de 5% sobre o valor prova
vel do for,necimento. que servirá para 
garantia do contracto. no caso de ac
ceita da proposta. 

As propostas deverão ser escriptas a 
tinta ou dactylographadas e assigna
das de modo legivel sem rasuras, e
mendas ou borrões, ein duas "'ias, sen· 
do uma devidamente sellada, (sello 
estadual de 2000 e sello de sau'del 
contendo preço por algarismo e por 
extenso. 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para entrega do materta: offe
recido. 

A13 propostas deverão ser entr~gues 
nesta Commlssão, em enveloppes fe
chados. até ás proximidades da :eu-

LINDA É A BOCCA QUE MOSTRA 

GENGIVAS FIRMES e~ '* 
( ....... -;--..) '\ 

• •• ROSADAS __. 
•E ME ACONSELHOU 

OUE AS ESCOVASSE 

-PELA MANHÃ E A 
NOITE-COM 

CREME 
DENTAL 

COLGATE, 

, 
AGORA SUA BOCCA E ADMIRADA •• • 

HA boccas que convidam 
ao beijo . , . boccas que têm 
gengiv a s sãs, coloridas 
como uma rosa. 

Fofa Isto: 
P ela· manhã e á noite, usan
do Colgate, escove os dentes 
superiores da gengiva para 
baixo, e os inferiores da 
gengiva para cima. Enxa
gue a bocca. 

Depois, ponha na lingua 
um centimetro de Creme 
Dental Colgate e dissolva-o 
com um sôrvo de agua, 
Bocheche com este liquido, 
fazendo-o passar entre os 
dentes. Torne a enxaguar 
a bocca. 

Além de embellezar as 
gengivas, Colgate limpa e 
dá brilho aos dentes-re
move os resíduos de comida 

que causam o mau 
halito. Perfuma u 

bocca . , . deixu 
uma deliciou 

sensação de 
frescura, 

__) 

PELO TUIO MAIOR 

JJ6PL 

nião do Tribunal da Fazenda. que não I CHEGOU A IR PARA O 
:r;e:~te':nts":' 14 horas do dia 20 do HOSPITAL! 

Em enveloppes separados das pro- O stgnatarlo soffrendo por multoo 
postas, os concurrentes deverão a~ annos de rbeuma.tismo, ultimamente 
,presentar recibos de haver pago cs atacado horrivelmente, sendo levado 
impostos federal, estadual municipal. ao Hospital onde pei:_maneceu _appro
no exercicio pas.sado, bem como, da ximadamente. um. mes em rigoroso 
caução de que trata este edital. tratamento, mfehzmente sem rtlfillta-

Os proponentes obrigar-se-ão a tor- do posittyo. Achando-se ne~ta triste 
nar effectivo O compromisso a que se emergenc1a recorreu ao muito pode. 
propuzeram. caso seja acceita a sua rosa e ~~ rival, para .ª ~.ura de seu 
proposta, assignando contracto na mal. o Elixir de. Nogueira . do Phar
Procuradoria da Fazenda. com o pra- ~e.utlco e Ch1mtco João da _ Silva 
zo maximo de 10 dias~ após soluciona- Silveira, restabelecendo-se de tao a
da a concurrencia, com previ*' caução troz soffrtmento. 
arbitrada pelo Tribunal competente, 
não inferior a. 5% sobre o valor do BLUMENAU, Santa Catharina. 

i~:~c:ez:~·ad~. ~iª~a~e~~~!~~~ Ildefonso Tei1elra 
do contracto, sem causa justificada e (Firma. reconhecida) 
fundamentada a juizo do referido 
Tribunal. 

Fica reservado ao Estado O direito DELEGACIA FISCAL - EDIT,1L 
de annular a presente. chimlando a N.-º 6 - De ordem do sr. Delegado 
nova concurrencia ou deix:a.r de ef- , Fiscal e de accôrdo com a autorlza
fectuar a compra' do material cons- ção do Exmo. Sr. Director Geral da 
ta.nte da mesma. Fazenda ~aciona1, tomo publico pa-

Commissão de Compra.s 5 de ju- ra conhecunento dos interessa.doo. 
lho de 1937. · . que, pelo prazo de quinze (15) dias a 

J. cunha Lima Filho _ Presidente c~ntar desta data e 1!- terminar no 
da Commissão de Compras. 1:e::m~ie c~~~te ;:i!g~ta

16 :fsc~~ 
em envelloppes fecillados e lacrados, 
propostas, em tres (3) vias, sendo a 

PREFEITURA DA C APITAL primeira, <levldamente scll.e.de., parn 
EDITAL N.o 8 - Chama concurren. execução de reparos da lancha 
&!s J14ra a construcçiiQ da herma dO\ "SAMPAIO VIDAL", em serviço no 
paeta Augusto dos Anios. - De or- Posto Fiscal da Alfandega, em Cabe
dem do sr. prefeito,. e em cumprimen_ dello. na base de quatro contos qua
to da lei n.º ·11, da Camara. Municipal, trocentos e noventa e sete mil ré-is 
fica aberta. pelo presente edital. con- (4:497$000), de conformidade com 
currencia. publica para a construcçã.o o orçamento organizado pela Adml· 
da herma do poeta parahybano Au_ nistração do Dominio dá União, nes
gusto dos Anjos. sob as seguintes te Estado. 
condições: Os proponentes deverão provar 

a) - A altura total do monumento que se acham quites dos impostos !•· 
será de dois metro.s e oitenta centl- deraes. estadoaes e municipaes. e cau. 
metros (2,m80), sendo 2,mOO para a. cionarão, previamente, na Caixa E
colurnna da base e O,meo para o bus_ conomica. annexa a esta Delegacia, 
to; a importancia de duzentos mil réL°' 

bl - Essa base de 2.mOO será de (200$000), subordinando-se a todas 
granito. com secção quadrada de ás ex.igenctas do Regulamento Gernl 
O,m50 x O,m50, encimada pelo busto, de Contabilidade Publica. 
confeccionado em bronze; Os concurrentes encontrnrão na 

c) - As propostas deverão ser en- Secretaria desta Repartição todos o~ 
tregues na. Prefeitura. da capital a.té elementos e detalhes neces.snrlru ó. 
ás 15 horas do dia 15 de setembro, em realização dos serviços de que trata 
envolucros fechados. e assignadas pe.. 0 presente Edital. 
los proponentes; sta ~ bert p~ 

d) - Os proponentes terão plena oo~a p~~~o paite.~r:te:est;a~~ n~o d1~ 
liberdade pe.ra apresentação de ante- e hora acima citados 

r~~f';;r'!nt!~l~hlJ~;u:!c.pro~:t..s'."e., Gabinete da Delegacia Fiscal na 
Prefeitura da capital, em 22 de Ju- Parahyba, 12 de Julho de 1937 

~1\':, :C~t!~o:- S71lv1a de Carvalho. c!í~ª~~o G~~r:::t~. dr Mtuehêdo 



A UNIÁO - Quurla.feirn, 28 de julho de 1937 

DOENÇAS DAS SENHORAS 

DR, LAURO WANDERLEY 
CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 

CHEFE DA CLINICA CffiURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 
TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIÃO DO HOSPITAL 

"SANTA ISABEL" 
TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE. 
no, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

EX.INTERNO POR CONCURSO DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ 

DOENÇAS '.NTERNAS 

Espec!al!dade: - Molestias infecto-contagiosas 

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR PELO PNEU1',!0. 
THOX ARTIFICIAL E DEMAIS PROCESSOS 

Consu]torio: - Rua Duque de Carias. 348 - 1.0 andar. 
Residencia: - Rua Engenheiro Retumba, 237 

CONSULTAS: DAS 16 AS 18 HORAS DIARIAMENTE 1 
Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DlRlllTA, 389 - :- DAS 3 A'S 6 HORAS CERTAMENTE! ====-~~====~~-========~:, 

PHONE DA RESIDENCIA, ZO 

L--- ---------.. H t~c!~1 f~º.~;~n~~: 
DJRECTORIA DE VIAÇÃO E negra. que limitarão os extremos de que mais se vende .. A 

OBRAS PUBLICAS - EDITAL DE passeio e o contamo dos canteiros oc. preferenda d o publico 
CONCORRENCIA - Na Direct.orh cupados pelas palmeira~. Das s-ane- em todo o Brae,i.1 se ba-
de Viação e Oh!·as PubUcas do Esta~o fa -. que, salvo a cór. serão ladrilhos beia na quaUdade ini-

t:1 ~~~~~1~r~~//~ªpi~~~ J5a~~ e!t!x!i~: ! !~. ::~m t~p~·e!~ta~~nt~:Õst~:ve1;~ guaiavPI do Sabonete 

10$ ou mais diari:lmentc poderão ganhar em su:i. propria. casa., 
quando dedicarem suas horas vagas á original, 1a rtistica. e ren
dosa. industria "M. A. N. I. S. 1

'. rara informações, escre-
ver a "M. A. N. I . S. ", R. do Passeio, 56 - sala. 141 - Rio de Ja.neiro. 
Receberá. um folheto gratis explicativo. Se desejar amostra. do trabalho o 
executar, basta. rcmetter Rs. 3$000, mesmo em sellos do correio. O mais 
extenso e variado sortimento de calcomanias, industriaes e artisticas. 
Catalogos gratis. 

çáo do Passeio a ladrilho em torno da occasião da abertura da~ prop,J~tas. Eu('alol. que limp3. e em-
lagõa do Parque "Solon de Lucena''. I o cont.ractante deverá seguir. na hranq:1rre a ep.di::>rme, As especificações e detalhes acima. sua ultima publir.ação não se apre-
de accôrdo com a:s.· seguintes cond1- ex. ecuç.ão do trabalht?. desenho for-! imprc!:nando-a de agre... servirão ~penas para orientação dos sentar profi o::lonal d.1p1omado que 
ções: necido pela Directona. mostrando a d:nel perfume. concurrentes, que poderão fazer pe- 1 queira abrir phurmccta ria Iocalldade 

disposição dos centros e das sanefa'.-,,.1 qucnas alterações para m·ais ou me- e_m apreç'J, será. então. concedida a 
1l O prazo de apresentação das Além dafi propo~ta~ para centros SABQN E TE nos licença reque:-ida. 

propostas tl"rminnra fJ.s 15 horas do brancos e ~anefas negras. conforme I o' fornecedor receberá_ como par_ Dire~toria q-eral de .sau'de Publica 
d1.. 4. ele ag'JsLo vmdouro. procedendo- t está rf!fendo. o proponente deveia E 

1 
1 te do pagamento. um fogão wado cm J?ªº Pessoa. 8 de Julho Je 1937. 

S" é. aOPrtt.:Ia das mesmas :Í.S 17 hota5 I apresentar tambem p1eços pata cen- una o existente na referida repartiçáo e uma Nau de Moura Machadd, encarre-
do mesmo cha. tros de côr cmza e sanefa, brancas e 1 -a._:. ' ' " , cnrcassa de outro fogão que se acha gavd~ISTdoo 5.:=vEicmº·s de Julho de 1937 -

2) Cada conc01 rente de·,c1á apre- centros amatel~os,,. e sancfas :-J.Lg":1s 1 ~ no Deposito das Obras Publicas. on-
sentar um envolucro ff'chado e lat:rn- 1 11 - Execuçao A 1 1 de os interessados Pod"ráo examinal- Dr. Alfredo Monteiro. inspector. 
do contendo .c;;Ppa•·ad,mente o preço rgama:-.sa - ... a1gamassa a em- 1 os ~ 
do metro quadrado do ~aanlho no lo- i~eâ:\ ?4ª _:01

~~~~tªt~ ~ºir~~~1~~s sS:; 1 - 10 concurrente deverá. apresentar NfiL~~1!d:~s~iL sr~ J:t:{a~~ 
d~1·m~~lll~sq1?:dr~~~lic;i;~- ~ ~ss~~~i~ con:-ecçã~ obedecP~á O segumted_ 1 ~~tu;iºc!.1.c,~ L;~gt dta ErraeJ~1!s~ct~~[; :eJ~ t:i~i~:r~~::r~~é!·c~e~~~geuna_ Fiscal, e de accôrdo com a nutoriTa-
mento. menc10uando, outrosim, os a sera tprepara a e,.n\ ~massa o~es Jofi.o Pessôa na ,11Ia e J.istr1cto cI.e alvenaria e~ tijoll;is refractarios en - ção do Exmo. Sr. Director Geral da. 
praws de inicio e conclusão do tra- convemen .emente. exe_u a _o.s. a i_m Cat.~dE.llo. neste Estado. 1 tr"" and m ri 't . ' - Fazenda Nacional. torno publico, pa-
balho e as condições de pagamento. 1 de ser sempre evitad_a a 1r:itrC;1duc~ao O::; detalhes technicos e demais es- 0~g o-o e pe ei O funccionamen- ra conhecimento dos interesados, que 

3) Como prova de idoneidade o de qualquer substanc13: preJudicrnl, cl1reci!nPnt.os ccm:lam do Pdital n.° 1 t · - pelo prazo de qUinze dias, a contar 
concorrente deverá apresentar ctocu-1 b. ) .ª dosagem será fielmente oh.ser- 12, publícaclo no jornal official " A .ºs proponentes deverao faz~r no desta data e a terminar no dia 26 do 
m,·1~t0 . ., que demonstrem: vada, . . . Ur.:i:io'', desta capital. em sua edição Theso.uro do E;,stado. uma cauçao em corrente mês, ~ 16 horas, recebem-

a) De1.:.~110 no Theso:iro do Esta_ CI ª mi~tura de cunento e flre~a'Será de 2 de julho de 1937 dinheiro. de ? 1c sobre O valo~ prova- se nesta Delegacia Fiscal, em envel-
do de um::i caução de cinco contos de fe~ta a secco e de mp~o o mais per- AdminL~traç5.o do Doroinio da U- vel do fornecimento. que servirá para loppes fechados e lacrados, propostas 
réis (S:OOOSOOO); f~1to. se~do após a~d1c1onada a quan- nião. em 2 de jnlho de 1937. gar~ntia -d.o contracto. no caso de acei- em (3) vias, sendo a primeira devida-

b) Eq;;_r quite com a Fazenda P,J_ t~dade d agua estnctament_e neccssa_ Sabino de Campos, <'.scrivão encar. taçao da proposta. 
blica: fe-deral estadual e municipal; na ~ara que ª argama~a f;.quc com a . regado da Ac~mlnistraçfio. rla.sse G. ~ propostas deverão ser escriptas me1nte sellada, para alienação do es-

c) Ter, legàlmente. capacidade te_ consistencia pasto.sa e f:rme. 1 - a tmta ou dactylographadas e assi- ca er "BENEDICTO HYPOLITO", 
chnica para a execução do serviço de Cal~ada - Na execuçao d3 calçada Adminl'.,traçáo do Domínio da União gnadas de medo legivel sem rasuras, ~::i ~~~~t ~1;; ~~:U, se~~~· d~UI~~~~ 
'Il~e> tg-tact~nr~~:6~}~ Ec1~~hicado em! ~:~e~~p:~~o~o~~:c~a~t.ifhtª1~~~1~:J~= j ~~o;:~~;[~~ (fu ~~(Tt!~re~; i~~~rfu / ::~~d~~~ude~?J~~!~t!~elf~J! ~!:f: dega. em Cabed.ello, servindo de ba..;e 
primeiro lognr será convidado ª· den- \ co anter10rmente .. refendo. sobre a nacion:il - De orclrm do s~. Delega-! lo estadual de 2$000 e sello de sà.u'de) o .preç? de_ qumhentos e setenta .e 
tro de dez dias. assignar o respectivo argamassa , especi.f1cada. ficando ·ª do Fiscal do Theriouro Nnc1onal nes., contendo preÇQ por algarismo e por &elS mll réis (576$000), de c_onform1-
contracto. sob pena de perder a cau-1 cargo da Di~ctona de Obras Publl- J te E~tado faço publico que O sr. Pedro extenso. - d9:de com a avaliaçao, _devidamente 
ção. de qu. e trata 8: clausula. 3 (letra cas a execuçao da !age. de con~reto I Lopes Guimarã. es requer~u o afora· I Os proporientes deverão marcar O feita, e respectiva deduçao •. 
a) do pres~nte Edital. simples sobre que se fara o ladnlha- 1 menti? do terreno propno n~ciona~ prazo para entrega do material offe- Os proponent~s deve~ao provar 

5) A cauçao a que se refere a clau- mente.. 1 t,enef~cia.do com a casa n." 19::i, anti- recido I que se acham qUites dos impostos fe-
sula 3 (letra aJ será restitmda sem La-Ord_hamento - Será executado gcs ns. 177 e 199, da rua dr. João da As · ro osta deverão s ntr deraes. estadoaes e municipaes , e 
desconto algum ao concorrente elimi. do segmnte modo: . 1 Matta. esquina da ant!1ia Travessa do nesta PCo~~ão er e egues 

I 
caucionarão previamente, na Caixa 

nado no Julgamento. Do mesmo modo a) ª!l~es de coll_ocar os ~adr~lhos. as! Mffc::tdo. na villa e districto de Ca-. chados até ãs prOx·en:id e~ve~oppes ~!- i E::onomica Federal, annexa á mesma 
se' proctderá no caso de annullação superfic1e3 a lac!nlhar serao l~rr.pas a bcdello, ne~te Estado. do T ·b 1 imi ª es ª reumao Delegacia Fiscal, neste Esta.do, a im-
da concorrencta. vassoura_ e lavadas para re_t1r~r as i Os ~lctalhe3 technicos e demais es- n una da Fazenda: que não será portancia de cem mil réis (100$000) 

6) A c~ução ~m apreço será restitui_ substanc1~s que posrnm preJudicar a · clarec1mentos const.am do edital n.0 ant~ -das 14 horas do dia lO de agos- subordinando-se a todas as exigen~ 
da 90 dms apos o ultimo paglmento adherencia ~a argam~ssa; . 110, publicado no jo!nal offic1al " A to vmdouro. cias do Regulamento Geral de Conta-
feito ao contractante. caso nada haja b) os ladrilhos serao previamente União ", desta capital. erq sua ecti. Em enveloppes separados ~as pro- bilidade Publica. 
a impugnar_ quanto ás condições d.o molhados;. l ção de_2 de julho de 1937_ postas_ os. ccncurrtmtes deverao apre_ AJ:. ro tas serão abertas na re-
serviço realizado. c). depois ~o a~entam~nt~. a su. Admmistração do Dommio da u~ sentar recibos -de haverem pago os im- sença pd ~arte inte d P dia 

7> Alêm do di';posto no art .. 60 (le_ perf1c1e ladnlhada" de.vera ficar ~em li nião, .em 2 de jU1ho d~ ~9~7. postos re.d~ral, municipat estadual. e hora ªacima Jiudid~essa as no 
tras a. b e e. do Regulamento da Di- desemp~mhada. e ~s .. Juntas .pe.rfe1ta. Sabmo de Ca!fl~S, e.:.scnvao encar-

1 

no e_xerc1cio passado, bem como, da Gabinete da Delegacia Fiscal na 
rectoria de Obras Publicas - Dec. mente iguaes. . . regado da AdmmLStraçao, classe G. cauçao de que trata este Edital. Parahyba 12 de julho de 1937 
389. de 19 de ,naio de 1933). o con- 11) No andame~to ~~ serviço, o 1 - Os prop?nentes obrtgar-se-ão a tor- Ar 1 , . . - - . 
tracto que fõ-r firmado il.1correrá em contractante deverá de1x.ar livres. de I ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO nar effect1vo a compromisso a que se G b.na do F1gue1redo Chefe do 
caducidade nÕs ... seguintes casos· a.ccôrdo com a n,caliza,;ão. as super_ DA UNIÃO NA PARAHYBA - EDI- propuzeram, caso seja aceita a sua _ª_zn_e_te_. _________ _ 

a) Se 0 contractante falir· . flcies necessan~s ao as3~ntaf!',ento das TAL N." 9-A - AFORAMENTO DE proposta assignando contracto na 
11J1 Se O mesmo transferir à contra- columnas de illum_rn::i.çao pubhca e UM TERRENO PROPRIO NA- Proc.uractorla da Fazenda. com o prazo P I A N O 

cto sem prévia autorização do Govêr-1 ?º ba'iicos que! serao distnbuidos ao I CIONAL - De ordem do sr. De-1 max1mo de 10 diRs, após solucionada Vende-se um quas1· 
no do Estado ou sub-empreitar a ongo º. passeº· _ legado Fiscal do Thesouro Nacional t a concu'.rrencla, com previa caução novo, 
vhra. out_ros1m. a ex_ecuçao da cEllçada I neste Estado, faço publico que D. Jo- / arbitrada pelo Tribunal competente .. d d • 

81 O Govêrno se reserva o direito devera ser precedida da concl.u,;ao d.<>s sephina de Freitas requereu o afora- não inferior a 5% sobre o valor dÕ COI as Cruza as e cepo de 
de annullar a concorrenci.a. sem que. nece~arios trabalhos d.e canali~açao mento do terreno prnprio nacional fornecrmento, a qual reveúerá. em fa- j t l ~p . . j 
por est_!"' facto .. po~c,am os con. corren-1 da .rede sub. terra._nea ~.e·_ 111'..!mma. ~ao. 1 beneficiado com 8. casa no. 79_ antigo vor do Estado, no caso de rescisão do me a . reço l azo ave . A 
tt:; recw.mar em JUIZo ou !ora delle. l2) Q~aesquei_ outto:. esclareci~,en- 6 da rua Monse~1hor Wal!redo Leal contracto sem causa justifioe.da trat , d p l · 
salvo a restitmção do deposito feito to~ p~ssiveis scr~o pre:•t.actos aos i_ntc- ol.ltr'ora da Lagôa. na villa e districtO fundameritada a juizo do referid~ •.. ar na rua a .fl meira, 
no9;r~~so~~:oºPoslas devidamente sella- ~~;ºiu~tca~u~clona de V1açao _e ct7 Cabedello, municipio de João Pes- Tr~~nal. . . n.º 486. 
das. sem cntreliflhas nem rasuras D1rector1a de Viação e Obras Pubh- soa. nest,e Estado.. d -a ieserva:lo .ªº Estado. o direito 
deverão .ser endereçadas ao direct-0:..; 1 cas do Estado da Parahyba, em João O~ det!lhes techn1cos e _demais escla• e annular_ a p1esente. cha'mando a 1 -----

de Vi,ção e Obras Publicas no Pala. Pessôa. 17 de juiho de 1937. rec1mencos c.onstam o.edita;. n.• 9, .P~; ~ova conc"rrencla, ou deixar de ef. OPJIMA OPPQRJUNIDADE 
elo das Secretarias em João Pessõa Byron Brayner - Chefe da Secção blicado n? Jornal of.f1c1al __ A Untao • .. ectuar a compra do material cons.. 
Parahyba devenctà as sobrecartas do Expediente. desta capital. em sua ed1çao de 6 de tante ªª· n,esma. Caminhões e carros usados 
trazerem ·bem claramente a legenda. Visto - Italo ._Joffily Pe!"eira da Julho ~e. 1937.:. . ! Comm1Ssao de Compras. 21 de ju-

EDITAL DE CONCORRENCIA -
PROPOSTA PARA A EXECUÇAO 
Dü PASSEIO DO PARQUE "SOLON 
DE LUCENA". 

Co:,ta _ Engenheiro_Director. Adm1mstraçao_ do Dommio da U- lho de 1937. 
nião, em 6 de Julho de 1937. J. Cunha Lima Filho - Presiden- Vendem-se 1 barata Ford 

ADMINISTRAÇAO DO DOi\UNIO Sabino de Camp(!S - Escriváo En- te da Gommissão de Compras. 

~:L u;,!\~_zA_Pi~~~r:iNToE':i'ii ~:r~gado da Admmistraçso - Cla.s- DIRECTOR!,\ GERAL DE SAU'DE 1934, 1 Phaeton V-8 1934, 1 
TERRENO DE MARINllA E PRO- PUBLICA. - EDITAL - De accõrdo Ford 1929, 1 Chassis Inter• 101 ESPECIF!CAÇôES: 

1 Materiacs: PRIO NACIONAL - De ordem do sr ADMINISTRAÇAO no DOMtNIO com o artigo 11 do Decreto N.º .... 
Delegado Fiscal do Thesouro Nacional DA U',I.\O N,\ PARAHYBA - EDI. 2º·.877, de 30 de Dezen!bro de 1931, e, national e uma Sedan Baby-

Ag-ua - A agua a empregar na con neste Estado, f~ço publico que o sr. TAL N." 2-,\ - ,\fonrcento de um para conh~imento dos mteressados. 
fecção das argamassas deverá seI' João Celso Peixoto de Vasconcellos terreno Pro1irio Nacion;;.I - De ordem i ~orno_ ?ubhco . que. 9 8r · João Alves Ford. 
dóce. clara. limpa, ' praticamente requereu o aforamento do t~rreno de do ~r. De!~gado Fis.c'al do Thesouro I a Silva. pr~t_ico de l:>harmacia legal-
i··rnta de olcos, Saf'8, materias ergam- marinha e proprio nacional, benefici- Nacional.nt~:-te E.,tado. faco publico que I m~nte _habt!itado. requereu a esta Tratar com Ottoni & Cia., 
c.:as ou quae~quer ::;ubstancias que ado com a casa nY 264.. ,,;;ituado á d. Eu1aha Vianna de Oiivélra requereu ! ~irectona, llccnfa para estabelecer-
possam preJnd1cal.a. praia Formosa. di,tricto de Cabedcllo. o aforam, nto rio terreno propno nacio- l'l'e com pha,.ma.cia no povoado de S. Praça AI varo M achador 15, 

Are-ia - A areü\ df"verá ser quart- município de João Pe.o::sô!l. neste Es- nal, benPlicrn.do com 0 prr:>cl1o n.º 76 . i:it~. mumcip10 de B_ ejo do Cruz. 
zosa. pum, i!-tentu praticamente de tado. da. run _Mop,c;_.Walfrc:do Leal, na villa r :rigmdo a e.s_ta R:epa.rtiçao a petição nesta capital. 
~ub.::;tancias organkas e saes deli- Os detalhes tec:hnic:os e d~mais <'.S- e dLc-~ricto dc.- Cob"dcllo. município 0 .. theor se~umte · 
quescentes. clarecimentos constam do edital n.º de Joao P· .:;sun. nf>·tc &ta.do IIImo. si· Dr. Director Geral de -------------

Cjmento PORTT AND artificial 11 publicado no Jornal olfic1al ... A Os df>t.étlhe.; techrÍico,., e dem~is es- Saude Publlc~ - Jo~o Alves da Sllva. ALUG 
La~riJhos bydrauJic~~ ~ Os ladri: Ufliâo··, desta capital. f>!J1. .:.ua edição cla!'ecimentos constam do ·edital no pratico. de pbarm:1c1a_ examinado por A-SE a confortavel 

lhes hydraulicos a empregar. serão. de 23 de junho de 1937 2. publlcac1o no jornal oHicíal .. A essa. D"rrctoria, des~Jando estabele_ d A 
dr;~o~.º t;!ri'ct"o ·~~3!º1

)~~~. i~ ~~nt~!: nitt";:::i;tt>a:'lu~~o ~tri~~~ da U· União'', de.ta capilal. em sua edl· ~er-~eeitºom ~~arma?'ª ~o povoado de casa a venida Epitacio 
tr<>5 de lado e devt:ndo ser rigororn- Sabino de Campos - Escrivão En- çio de 16 

de jlliho de 
193

~,. ci·~z. ~eni req~
1
;~:;: ºa V~ s.ª~eJ~ecc~º Pessôa, n.0 514, perto da 

::~t~.l~~;(~\;;e~re°"ig~a~tro;). a~~~fi'ã :r~~ado da Administração - C].>.,. 111fo~n~~1,:~·~!ºiu1~o ~~mi;Ji da U- ~~~ª i;~;~~f\i'r\,~bl~~à~idgit~im(~; Uzina de Luz. A tratar na 

w~ 1Y,1i:lff!::J.·:~~~~~~:!1~~.::::: naAtr:::~;~~~~ i~?.7~.n~)1~ l~~j~ 1 re~~t~nod~lo .\~~~~',:~~:~I~iv~E~ '.;~e':;. r:~~s lerg.~n!o ;~;~~mJ~'\1~, ·~r.r;'~~ casa vizinha. 

dos; . . Aforamento Ue nm ic-rri-n,, propno - r;=:===~~=~=;a===;'""'·':':'~========= 
0 
cl de J.,ee pn!c,t.ainente plana. nacion.al - De ur<.ll'm do sr. D<·lr·- SECRETAI'.IA DA FAZENDA _ D R J Ó S A M A G A L ff 4 E S 

: m f('nda, 011 falh.as, d.e tamanhos gado Fiscal do 'Ihf!~owo Nacion~il l EDITAL u~ 63 -. Comml~ão de com 1 

1gu.ies ç are8tas ,,1vas; 1 neste Estado. faço publico que o SL.r't.- Pra~ Ab~ conc'trrcn"i~ ar -
d) alem do;, crntros (brancos) ha- dro Lopes Guimarães requf'reu o alara. "· - t e ,~· int ~ ~ ~ ~ for- M E D I O O S 8 P S _O I 4 L I 8 T A 

;eré. sa.nefas de cor rigorosamente mento do terreno proprio nacional ~~n 1 d~AiiÊ~A e P~I':i~Ji: DA l'AZ QUALQUER TRATAMENTO I! OPJ,:RAÇOES DAS DOENÇAS 

D R I s A A e F A I N B A u M 1 ~lJ!~i!i:lf\~i~g~~!l?o r-:::0~:::. 
0

D:::: ::: : 
0

:.":::

4
borao • i:çc:,1J~"· com as seguintes esprcifI. ltM!ie11cla: - Ru Vlaconde de l'elotu, tU. 

EJ"•assist~te de Clinica 1\.ledíca do HOl-ipital do Centenario, l\ledlco do 12 bocca.: J o A O p B 8 8 0 .&. 
Hospital Santa Jzabel e do Instituto de Protecção á lntancia . ~ ~~~~[!.de 0,75 X 0.54 X 0.37. =~--=-------~~------~~ 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS bocca de fomalh•. 0,28 x 024 x 085 i PRE 
Doenças do adulto: Coraçlio, aorta, estomago, intestino, fígado, rins, se:pentina de !." · · · ~ CISANDO IEPURAR O SIIGUE 'P 

sangue e nutrição. Tr;::.tamcnto da neura.sth.cnta. sexu:::l, c•·phtlis. chaleira de 5 i:;-alõe:;;, J 
CoJL,ultorio: RUA BARAO DO TRIUMPHO N.º 420 - 1:• andar. caixa para agua quente li~ada á eme ELIXIR DE NOGUEIRA 

<Pr,r ,·101a do B:-inco Ce11tral)' 1 aru,.n. tln.1, tom cqparlcta1o j),11·a 200 

Co!lsulta,,: - Pt 15 a, 1H bom, dtnlarnentP l!t;;~Lstros !' "ª r •da fon,o e 1<g!· IMtafl f RH!UMATISMO 1 1 SYPHIUS li& t,dtt 
li Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 tro gerai - _ 11 sen perltdes _ 
t -- --4·- ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA ') 1 de:t~:~~,1~~5/e ferro fundldo •• 1,. a... Ili. o 11'. A D o 1 1 

JIJal•I• 98 !98A ~aa•• 



A UNIÃO - Quarta.feira. 28 de julho de 1937 

NAVEGAÇÃO E COM 
-------·--

LLOYD BRASILEIRO 8 A S I L E U G O fll E S - Ar;ente 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Antbeaor Navarro n.' 31 - (Terreo) - Phone 38. 

NOR'fE PARA O SUL PAR A O 
Linha Belém - P. Alegre 
Paquete AFFONSO PUNA 

Sahir, no à1n 5 p.:1.rl Natal, F11 'l!e .. {\, s. 
Luiz !' Bcll•m 

Linha Ilelém - S. Francisco 

P:aqu~ e h0DRIGUES ALVES 

Linha Manáos - B. Ayres 

Pa uete DUQUE DE CAXIAS 

Linha Belém - -S. Francisco 

Paquete 11ANÃOS 
PRU!i~NTE MORAES 

Sahirá no dia 5 para Rcl'ife. Mfl · B"'lhia, 
Sahirá no clio 30 para Nstal, Eo.r_talezo, 

Tutora, s L 1. e Belém 
Snh1rá no dia 29 para Recife, M~cP10, Ba- s~h ~·á no dia 30 para Rrc:ife, B .. hi.a, Victo-

hia, RIO de Janeiro, Sentes, Antonina, Para-/ no, R!, de Janeiro, S1nt-0,,, Antonina, Parn

nar;:ut., S F1anc'-1co. Montl".idco e Bu no., .. 3 u!'i.. e s Francisco. 

Victoria. R~o d~ Jnnr1ro, Srnto~, Rir 1'1 f', 

Pclotns e Pv 1'; .t' ..,.r 

Linha Porto Alegre - Tu~ova 
Cargueiro UÇÃ 1 

Sahirá no dia 3 clr ac-1"\.<:. .. o para 1"f t 1 l\I:1- J 
cáu, Areia Branca, Aro.cm: Fortalcz1, éamo
cim e Tutoya. 1 ·--·--- - - --- ---- ---- -· - -

AcceitarnGs cargas p:.ra as c:dades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

LLOYD NA[IONM -S.T-= SJ::DE RIO ~E JANEIRO i 
•l!IIVl lt'U"!t,<) '"l!:L,k _::_~ ~ " '{~'1/lBE _c;.u1 ... l)flLL~~ l'OilKTO ,il,J!t ,g 1 

PASSM,FT'lOS " s u L " p A s s A G E i R o s "No R TE " 
Sahldn.~ á.11 (lua.rtaç.(f·lf'11, 

PAQUETE "ARATTMBó'' - Espe
rado de Porlo Aler.;-re e escalas no dia 
28 r.lo ('Orr-cn~~. sahindo no mesn-:o d!a 
para Recife, l\fac~ió, Bahia, Victnria, 

~;?ct~; tª;::.~; t'
8Í:;;:s·pa~~o o~~:n::~ 

cebe carga e pa:seagi:-iros. 

1 

CARGUEIRO · AR.ATANHA'' - Es
.-.erndo de Beiém e PS-Cahs no clb 31 do 
Mrrcnte. f?..h'ndo no mesmo dia r,'lr2 
Rcdfe, Macdó. Bahia, Rio ele J'.!.nC':ro, 1 
Sant:>s, P:1ran~(;-:1á e Anlonin.a, para 
')nde r~rcbc carga. 

1 
1 

COMPANHIA CAiU3CIUFERA RIO·GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGFEIROS RAPIDO;:, 

"OLINDA" - E!-:pcra<lo no ài::t 2 t!e a";'C:,lo. prof!,r)· 1fe d0 Tubva 
e f'(:Cala, d· w·rá ~ahir lc-:o apõS.:, a nccc~'!':.i.r1a d· m" a na R~·cifc. Ma-
ceió, Rio de Janeiro. Sant1J::l·, Rio (!.:ande, Pelota:, e rorto Al"":'.{l'e 

"CHUY" - E!sµeratlo no <!ia 3 d·~ ar,O'.:;to, s•hiri 2pós a ncces;;aria 
demora para Natal, Ceará., Parna:-iyHa, via Tu~\lya .,.. Areia Br:mc:i. 

D:Zi>I,\IH I: Tm:r,r/.Ç jES COM os 

Agentes - LISBOA & CíA. 

RUA BARAO DA PASS:\GEi\f N.0 13 - TELEFHO:-.E N.0 2W 

t'ARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

€scriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramrna: 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

1\ ['~ng, em ~,~o~!!.:. G R!!.Pao, bMhe, 

0 

J 
"Aras"\ quentes, frios e de mar. 

COMPANHIA NACIONAL DE NffiGAÇAO COSTEIRA I ALVA R O JO R G 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITAPUR.\" 

Esperado dos portos do sul no dia 29 do corrente 
sahirá. no mesmo di1, para : Recife, Maceió, Bahia: 
Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Antoni
na, Flolianopolis, Imbituba, Rio Grande, P.elotas e 
Porto Alegre. 

PROXIMAS SAHIDAS. 

AVISO 

Recebemos tambem cargas para Penêdo, AracaJú, j 
Ilhêos, S. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldina Railway 11

• ( 

A Companhia r~cebe cargas <' e-ncommendas até a 
ve-::pci ._ da sahida dos seus vapores. 1 

Os cor.slgnatari.~s de ca.J:ga5 drvem retira~~as do t_ra-1 
pkhe da. Companhia dentro elo pr:izo de tres <3) dias, 

"ITAQUATIA" - S<'xia-fe1ra, 6 dr agosto prcximo. após a descarga fmdo o qua~ inciclirfo as mesmas em 
"ITABERA · - Quinta-f2'ria. 12 de agosto p armazenagem. ' 

passagen- enc >mmendas e va!c,., ... aue1"!dC-S(> no e crir, 1>rfó .1té ás 16 Loras ui ,•espera t:la s ~da do:; paquetes. 1 
As dern~ is ,n1ormaçóe$ sc!'io cl.tda':.> pelos Agentes : 

WILLIAMS & CJA 
PraçJ. ~\nthenor Navá.rro n." 5 - Phone 234 

1 · 

/ i,;;;;;;;D;;;;R;;;;. ;;;;OS;;;;O;;;;R;;;;iO=.~A;;;;B;:;A;:;TH;:;" ~I: 
Ctn.rr!Ao A!a AJSh ~ncu. h~llct> 

• •o Ro•:>ltlll SatA a fsab,ol 
OPERAÇõZS E Vlw 
- OR.JNAR1AB -

Tr1-tP.tl'lt-ttto medfoo .. cl'"U.I'gtu:, 
G.'l:J Çoenc;.a, da nrdbr&. prco& • ~r.i.,p:x:aur:t,~~~~~, .. 

\';orumlta.a aa,1 10 M 1' ~"-'.:.i 
UI'-' \I t>•.,rv 

ri'=========================i l 0o=io.:~~b~u:eo~ ....... '\~ 
1 

M.UK>nO G~!~ ~::~ ~ !~ O<NTM M<O<ac 11
1-----'Vº_-E_&--;_N_~-~-~=:-õ_E_h~-·"'---' 

advopdns lmcrtptos na Ordem, com eS<"rlt1torio á rua Rt'>publi('a, d~ 

Um carro "Ford" modêlo 
1929, em perfeito estado de 
conservação por p·es;o ba- l 

(CASA FUNDADA EM um 

GRANDE ARMAZEM DE ESTlV \S Ef. GROSSO 
~a Dr. Alvaro MarhHo. a e !l ·, Pra a 15 tlt: No-.embrfJ, lt I h 

ENDEREÇOS. • :or, '10S USADOS· 
1'ele-gramm11 - •o,ua• 11 )tte, Ribeiro • 
Telephf.m• - UI Pa.rtlcalarell 

MANTtM FILIAES ---Campina Gré!Pde, R. Pres. João Pes,.ôa, 18, 67 e 75. 
Gvarabira, Praça Monsenhor Walf•êdo Leal, D. 49, 

Praça Matriz, 17 4 e 17 8. 
ltabé'lyan , R,:ia Presidente Joiio Pessôa, 44. 

Cl1i1-nu1m a. ~ttR:uça.o de sua nnmero.<;H treguez.1.a da Capital e do 
tnter~:.1r e dC3 orrr,als commerciantes em geral pa!'& o seu completo P 
variajf$1mo sortimento de mere&.dortas que recel>:m sen.anRhnente dos 
prtn~lµa.e:; centros do pnf.3 P du e:ttran;ctro e que e.~tAo v~ndP.udo poi; 

pr.:-ço• t.1acrecllta\iels 
ACf. M-SE APPARfil.!fADOS A CONCEDER OS MELHORES 

PREÇOS FM TODAS AS su,..s VENDAS, Hl':M T!;JIP.:REM OS 
JONCOPP.ENffS 

PREÇOS 1'..XCF.PCIONAE8 P/,RA VENDAS A' VIB't'AI! 
Uf'm d.e our.ro~ lrillwneravel.a arttgoa, tem i,til"m.at'eQ~mente em 

,eu Bt"X,J~ o~ i:;pgu.Jntes· 
"~nrqu:t. de todos os typos. farinha de trlg-r., naeto1W e extra.a. .. 

ifeh'a i.f'. todas •~ marcas, as,ucar triturado, cerveJaa: A.:atarctlca, 
TeutonJa e Cascatlnha.. k.1- ro~ene, p-:.-nUna, sal de M1ca11 e llo E~tado, 
bacalhau, cur.ipleto sortim,•nto de: manteiga~. papel j)'l.ra Jornal e pa· 
_pel .. Nnrt,-."", arroz de tod+s as qualjdades, leite condrosado .. Moça" e 
·VltÔ"" .. Jouç:is e 'rlclros. 1::-.It 111; .. Bl:-;po" e .. Corrente•, arame farpado 
amerlra'l.o "lvwa • e grampos pa?a cerc35. e5PC>Jêta •BB'"' e chumbo 
para C",aça., vela Rio, sctco de uvas rmoionaJ e e.xtran,,:eln>, chi prda, 
todos os ~P.J p~ro1, balam;a .. Fst"."ella ", completo sorti mente, de (IOD
wervu e nn!lo, aaelon&N e, t-d:-all("iroa. chooolata e bomlN>m. 

Venham " certifü:ar des:oia realidade os que preci, 

1am compru barato li 

Per6 ~8 t.• and,n (antlra Assembléa} no RJo de Janeiro, acompanham 
causai perante • Côrtr Suprema, enrarre,-am-Be df' preparos. defendf'm 
Janto ao Superior 1·rtb.aoal EleUoral, tm}K"tr&m .. habeas-corpus" e n,an
dados d.e securança, fazem eobranças commf'rciau e partl~11,are1, tratam 
-'f' naturnllzaoiA> e cartas de chamada de extran,relro!'I, etr~tr.am rcce .. 
hltnentn!IJ 009 dlvert1os Minlsterios, Thr:«Jaro t demal" repar 11ções pn
bheu. predam e levtntf ttanQP dando todas f' qua.co;quer informaçóea 
QVt> lhe11 "fõnm woUéftadu tudo cO'nt Nl'ID'&I'!ça, pr~ t n.vfrtez 
ffi remr....... ' 

ratissimo. Vêr e ti·atar com I JOÃO PESSOA PARAHYBA DO NORTE 
Hortencio Ramos, na praça 
Anthenor Navarro n.0 12. l!ltU_~ ~ '=====-====-=-==-==;:::::::-'"''"*""--""-=-=--



:e D 
DR. OSCAR OLIVEIRA CASTRO 

a>OENÇAS DAS CRIANÇAS - CLINICA Mn>lCA 
--- EM GERAL---

Comultorto: - Rua Duque de CaXlas, 812 (De 14 ú 19 b.l.) 

-- - TeJephone, 281 ---

1:U:Slll!:NCl.A : - AVENIDA VIDAL DE NEGREIROS, 171 

--- 'l.'ti:le}Jhone, 165 ---

t CLINICA DE UOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR. CASSIANO NOBREGA 
FORl\«ADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Especfalist:L do Ho<ó!pital Santa Jzabel, da, lnspectoria- Sa

nilaria Esrolar e do Dlspensario de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOLeTAS. 
CorLc;ultns diarias: pela manhã, das 11 ás 12; á t..Rrde 

das 16 á.s 18 horas 
Consultorlo: - Rua. Duque de Caxias, 312, 1.• 

Resldencla: - Rua General Osorio. 180. - Tel. 259 

V, S, PRECISA DE ADVOGADO? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

1 

COMMERCIAL, CIVIL E CRIMINAL 
JRJNEU JOFFILY, 218 

-::-
ACCEJTA CHAMADO PARA O INTERIOR 

JOAO PESSOA 

DOENÇAS DE SENBOB.AS - PARTúS - OPEBACOIES 

DRA. NEUSA DE ANDRADE 
Collillltorlo: - ltD& BarAo do 'frlumphe, US-1.0 anur. 

C01'l'SULTAS - DE H A'S 17 HORAS 

--- Re.11<1.encta : ---

RUA EPITACIO PESSOA, IH 

SANATORIO RECIFE 
Director: - Prof. Ul,VSSES PERNAMBUCANO 

Rua Pereira d:. Costa, 257, 293, 331. 
End. 1'eJeg. SANATORIO - Teleph. 2072 - RECIFE 

Casa de saúde destinada a doentes de clinica medica, con
valescentes, neeessita.dos de regimens e repouso, nervosos, 

mentaes, intoxieu.dos, etc. 
PAVILHOES SEPARADOS PARA AS DlVERSAS CLAS. 
SES DE DOENTES. - ENFERMARlAS DE 2 L!sITOS, 
QUARTOS INDIVIDUAES, APARTAMENTO DE LUXO . 

Situado 116- cf"ntro da eidade em lugar discreto e trã.nquillo. 

Laborat.orio, Metabolismo Basal, Serviço de Electrotherapia 
e Electrodiagnostico a cargo de especialistas. 

Aberto a todos os medicas que poderão dirigir o tratamento 
---- de seus doentes ----

0 DTRECTOR E O MEDICO INTERNO RESIDEM NO 
PROPRIO ESTABELEC!MENTO 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias 
Arbitramentos 

ESCRIPTORIO DE ENGENHARIA 

CALZAVARA & CIA. 
Joft.o P-essôa - A,·t·nida Gued~ Pereira n.• 31 

Telegr. CALZAV ARA - João Pessoa. 
PPçam sem compromissos informações e preços. 
Optimos descontos prira tr11ba1hos de vulto ~ levanta• 

mPnt.os em conjunrto 
At.tenrl+'"m-.se chamados dP qunlquE-r ponto dos Estado., 

de Pa.rahyba, Rio Grande e Pe1-;:ambuco. 

BEL. PEREIRA IIIIZ 
Consultor Jurídico do Estado 

ACCl!tTA CAUSAR CIVlS, COMMERCIAES 1! CRJMJ

NAEl! NA CAPITAi, f: NO INTERIOR 00 !!;STADO 

A V 1: N 1 D A J O A O M A C B A D O, 1 4 1 

JOAO PESSOA 

JOÃO PESSô-A ....:. Quarta.feira, 28 de julho de 1937 

CA 
IR, IE.WTOI LACE.RIA 

CONBtTLTAS COMMONB AS BEOUNDA-PEIRAS; Qtr.AR• 
TAS 1: SEXTAS, DAS 8 AS lS HORAS 

Noe ••IIIMI ilaa 11lebl, a6 attenderi no connltorto, oe olt• 
4Dteo em hora previamente marcada 

CLJKIOA MIEDJCA 

Doenvu Nen- e Mentas. Tratamento da Tllbereal
..io PNIEUMOTOB&X e a FBIENICIECTOMIA 
Rua Duque ele OUlu, 606. - Telepb9ne, 17J 

DOENÇAS DOS OLHOS 
IR. N, COSTA BRITTO 

l!X-A!ISISTENTI: DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 
SANSOU J'iO RIO DE JANEIRO 

OCULISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 
Tratamento modleo e cperatorto du doenou •oa olhoe 
ComuJtorlo : - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da Pilar

macia Véras, 1.0 andar) 
RestdeDlca: - Avenida Juares Tavora, Ili 

OomuJtu: - Du 10112 u 12 e dai 18 u 17 boru 

r;=---=================" 
GABIN~TE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LIIDALVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
OdoÔtopedic 

Conallltarto: - Da1ae de Culu, 5N - L • anw 
CONSULTAS - PAB H A'S 17 HORAS 

~=========== 

IR, JOIO SOARES 
CLINICA DIE CBIANÇ41 

Da Onoll.1 u e- du EJ:pootoo •o &lo •• Janoln 
(Serviço de lactentea) 

.«edlco do Serviço de Hyglene Infantil do &tado 

c."ns~t~::~~:.ct:a:r~;·:t~s e hz=.t:n~:,. \~~!~~~i:48 
(Altos da Sorveteria Werner) 

RBdID"1'10IA: - Rua DIOSo Velbo, 2M (Parqee 
Solon de Lucena) • 

DR. ILUIZIO AFFONSO CAMPOS 
ADVOGADO 

Escriptori<>: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPINA GRANDE 

ir ,;==========:=========~i 

JOS! MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pe11ôa 

Dra. Aracilda Beuttenmuller Medeiros 
MEDICA OCCULISTA 

Assistente da clinica. de olhoo do m,,,pltal Gaftrée Gulnle 
Consultorlo: Rua. Republica do Perú (Antiga Assem

biéa) 15-A - &.• anda.r - Ediflcio Brasil. 

Diariamente de 4 ás 6 . - Telephone 22 - 5687 

- RIO DE JANEIRO -

1 

D o 
DOENÇAS DA PELLE E ,VENEREAS - SYPHILIS 

DR .• EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. S. P . CHEFE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA• 

PBICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tr-.tamento por processos especializados de acne ( HPI• 

Dha~Óen!!.!iri~i! U:::~,00
~~:ec~f:im.i:~) co::~S:~u:~c:raa, 

Orientação moderna na therapeutlca da Syphills e da 
Lepra - Phystotherapla dermatologtca - (Ultra violeta. 

-Infra Vermelho - Cromaye,;) - Dlathermo coagulaçli,o 
para o tratamento dos tumores mal1gnos da peUe 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 HORAII 
C<.n.sultorto: - Duque de Caxia§, 504 - L anôr 

JOAO PESSOA 

DRA. EUDESIA VIEIRA 
- MEDICA -

Tratamento pela chlmlotherapla assc>elada â pbystotherapla : 
CUJtra-vtoJeta, ondas longas, curtas, ultra-r.urtM e 

hydrotherapla l . 

Re•ldencta e Consultor!o: - Rua Duque de Caxias, 518. 
Comultu: secund111, quartas e sena• wu 8 á1 11 e doo 

Hú17horaa. 

Terçu, qutntas e sabbadCJS daa 14 t.s 17 horu. 

================::,, 
CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOENÇAS 

DO RECTO E ANUS 
Tratamento especializado da. BLENORRHAGIA e stta!I 

complieaç.óes no homem e na mulher. 
VARIZES - HEMORRHOJDAS - cura garantida sem 
operação e sem dôr . Seguro tratamento das flssUrfls, re .. 

ctites, estreitamento do recto
1 

etc. 

DR. JOSÉ BE'fHAMIO 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONSULTORIO - MACIEL PINHEmo, 211 (altos da 

Souza Cruz) das 14 horas em deante. 
RESIDENCIA : - HOTEL GLOBO 

ES~E~:us!: E: ~O~E~:A~ ~o's s o!v~!s l 
NAKIZ E 0AR0AN1'A ' 

Conaaltu dM 14 u li lf.ru 

CONSULTORIO : - Rua Duque de Caxias, 348 • 1.0 andar 

RESIDENCJA : - RU~ DA PALMEIRA, 208 1 

DR, ANTONIO DE MESQUITA 
ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 
o 

Campina Grande -:- Parahyba 

NORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCEITA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTAJ)O 

lteol .. ncla: - Avenida Tolo ·do Matla, U1 

CAMPINA GRANDE 
''-""==--------==--=~,,_..~ _-=,tj4 

DR,.. LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tic,,lolog1sta e radiologista do Dh;pensa.rio de Tubert'ulose 

e chefe de clinica. da Santa Casa de Mlserfcordia . 
Tratamento da Tuberculose pelo pneu.mothora.x artiftcra.1 

Wberc11Jlinltberapia
1 

phrenlceptomfa., phrenialcoo. ' 
lisaçáo. etc., etc. 

CensuJtorlo: 312, Rua Duque de Caxias 
D as 11 âs 13 - Das 15 é.s 17 . 

Telephone 196 JOA0 PESSOA 
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