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CHEFATURADEPOLICIADOESTADO O MOMENTO NACIONAL 
A fim de evitar explorações em modo, com os boateiros, a bem rla !~======~=~==~=======~===========-======= 

torno da acção da policia para. tranquillidade da familia para. 
hybana temos a esclarecer ao pu_ hyllana. E' DE INTEIRA TRANQUILLIDADE o llMB'ENTE t>OLITICO HO RIO - A CA· 
blico º seguinte, a propositn da CC o A A ATE' MAIO nE 1938 PROVAVEIS 
detenção da senhorita Adehilde Tambem a Chefatura de Poli_ MARA FEDERAL FUN I N R I LI -
Pinto, feita pela autoridade en- eia vem de expedir instrucções PROMOÇÕES NO EXERCITO 
-carregada do serviço de Ordem rigorosas no sentido de serem O MINISTRO »A JURTIÇA SOLI.

1 

Rio Grande do Sul. pedirá reforma ,;0 

1 

CALMO o AMBIENTE POLITICO 
Social neste Estado: desta data em diante, cassada; CITA AOS .JUIZES FEDERAES NUS serviço act;vo a fim de voltar a co ,. NO RIO 

Sabbado passado, 0 chefe de nesta capital e em todo o Estado EJ~~i~0Qu;0;P~~i:~i?.~i~~- mandar a mesma corporação miiitcr. RIO, 
6 

(A. B.) _ Com a not!~ia 
Policia da Parahyba recebeu do as autorizações para porte de IA ASSlll\lllLE'A FEDERAL FUN';. d• que não fõram ef!ectuadas prtsoes 
delegado de Ordem Social de Re_ armas que ella, por intermedio RIO. 6 CA. B.l _ o ministro dn Jus. CIONARA' ININTERRUPTAMEN':.E de pol!ttcos Influentes no momento, 
cife este radiogramma urgente: d?s seus orgãos competentes, ha. tiça em circular enviada a todos os ATE' l\lAIO pode-~e aSSgnalar que e.sta cidade vi-
- "Recife. 2 - Dr. Chefe de via concedido anteriormente. juizes fcdrraes nos Estado:,;, solicitou ve mais dt!.afogada, apesar do vigor 
Policia _ João Pessôa _ Peço Ainda como medida pre,·enti- daquellc" magjstrados Que rPm~ttcs- RIO, fi CA. B.1 - o "Correio da do estado de guerra. 
prender sôpa ahi 18 horas Odet~ "ª, a Policia renovou a ordem so- ~!Üi-~~:ª c~~~.~~ºo/º~x~~1~~~\~~. i;;:: ~~~~~·~o~iZp~cr1n~r:~~~ci~âo05

ct~eq~~: A REPRESSAO A'S ACTIV1DADES 
Silveira ou Pinto. - (as.) Ra- bre o "contrôle" de venda <le ar_ dindo ao mesmo tempo aos refrriclos mara nos dias 4 de novembro e dois EXTREMISTAS EM RECIFE 

mos Teixeira, pelo delegado de mas e munições." .!~!fs0qj~1;~~~::il: à~~t~c6~::bs~QS- ~~s j~~~!~~a1~~~~o g~~~u~ts.ass~Jtt~; 01~!~~Uf1c~A.eB~ociaí\~~le;r~~~~u~~ 
Ordem Social". Fique, assim, bem entendido, apenas a&lgnar a bancada pauli- ~a do varfas diligencias de repressão ás 

Isto posto a policia agiu com que o commercio deste genero 50 MIL CONTO;:; PARA A ESTRADA e ~i\~c;. ~L;~~~;°i.eiift~t~~n~l~ª5~;;r- ac~i:lf!esqi:t!~m~~~~Ono fõram de-
presteza, realizando dmgencias não poderá effectuar nenhuma DE FERRO P~f~.iil<; - SANT;\ rará as suas portas até maio. tidos JB agent<s. tendo sido apnrehen-
que não akançaram o exito <lese venda sem a de,,ida autorização didos em pcder dos mesmos. vL'1toso 
jado. " da Delegacia do 2." Districto. RIO. 6 (A. BJ - Os rleputados da PROVAVUS PROMOÇI\ES NO material bcllico e de propaganda. 

Pedidas novas itúormações á ~aa!c~~je, Ifb~~~a~~ú~~a p1~~~~~n\~= EXERCITO ta!~!~e asª~op~~õ~lc:J~ecc5~~ri~ho~º~; 
policia pernambucana, o dele_ Em v~sta da grande affluencia brc a estrada de feno Pelotas-Santa RIO, 6 (A. B.J - Com a refor .,a ex.major Braz Calmon e do sr. Cha. 
gado do 2 . .., Distrícto desta capi- de pessoas, qu~ hon~en~ p1:oc~ra. Mi:,ria, solicitando no PXccut.ivo des- do general de divisão Leite de Casto gas Ribei,ro. vereador á Gamara Mu-
tal recebeu em resposta este' ou_ ram a Delega.eia do 2. Drntncto pender 50 mil contos. ~~~reex~~nt.:'!áâe P;~:~:(dâ! ~:i~a;·~- nicipal desta cidade. 
tro radio: - "Recife, 3 - De- 1 para se mun:r• de. sah-o-~onduc- APPRJsHEN~AO DE VOLUMO.,o os coronels Valentim Benicio da S,l. 
legado 2." Districto _ João Pes. tos, e c?mo nao foi matenalme~-, CONTRABANDO OE l\IATERI.\L ô'ue::;:'a".feMct,.eri~a~g;éte~~tg'ing~~c;;, 
sôa - Resposta vosso radio_ te possivel attender a todas, fi. BF.J,LICO commandante da Policia Militar. ti. 
gramma informo-vos não ser cou estabelecido que os interes_ RIO. 6 < A. B.J _ os Jornaes dcs- nuei LobRto Filho, commandante do 
Odeth Silveira pessôa procura_ sados que viajar~m para de_n!ro tacam a noticia de que nas nossas l." R. A. M., Boanerges Lopes de Sou. 

O CORONEL CANABARRO CONTI. 
NUARI!.' NO EXERCITO 

PORTO ALEGRE, 6 <A. B.l - O 
cor~nel Canabarro contestou que pre
tendesse abandonar o exercito para ir 
command2r a Brigada Militar gaú
cha. mos e sim Adehilde Pinto, func- do Estado poderao tr adqu1r1n. ~r;n1~íª!pci1~h~n~~duogueb1u;;~s~u~i~= f~· ~:;:;t~~n~ã~a i~p~isl~ e:a~:::z!~ 

cionaria Singer. perigoso ele. do aquelle documento dentro do trabancto de matnial bcllico des'ina. renhas de Moraes. commandante d:. O EX.CAPITAO TRIFFINO COR. 
mento extremista, ligação Parti_ praz? de 8 dias·. Aos que, ~orem, cto aos rev~lucionarios brasileiros, 9.' R. M. com séde em Matto Gi Js. REIA FAZ DECLARAÇ()ES 

do Communista ;recentemente deseJarem trans!tar para fora d_o O CORONEL o,wm CANABARRO ';;'r, :~gl~~{i ~~eurbeg!rt~::~to"h :ir: E!º!;t~ :;v~~~Eào~ i:rn~~â~J e-; 
chegado do sul. Saudações -· Es~ado fica obngatona a acqui- VAE PEDIR RFFORMA oo SERVI. Guerra. Heitor Augusto Borges, cc,n. capitão Tri!!;no Correta contesta que 
(as.) Erasmo Peixoto delegado siçao do salvo.conducto, a fim de ço ACT!VO DO EXERí'ITO mandante da 9.ª B. I., em Curity ,,a. e,tivesse articulando um movimento 
Ordem Social". ~ 1 attender, assim, ás exigencivs da Edmndo Guedes Alcoforado, cvm- sabversivo de caracter extremista. 

Assim esclarecido o caso. a Policia com quem elles terão de co~ol~i ~~~·d Bêa~b~~~c~~~ti.u~}:~ :~n~~~~t~er~~ !4.~rfhu;· s~tl~ª~~!.\~1~ 1 m:m sâf~~r!et~l:reº~eq~!r;i~~ ;;; 
P_Olicia agiu immediatamente, rea· entrar ~m contacto nos pontos commandante da Brigada Militar do la, dlrector do Ar.:;enal ct~ Guerrr não é agitador nem communista. 
h~ando uma diligencia que foi de. destmo .. Para ess.a segunda 
dirigida pessoalmente pelo dele. ex1gencia. e necessano alem dos A U S p I C I O S O 
gado do 2.' Districto, que deteve sellos de ~$000 es!adual e $200 
a senhorita Adehilde Pinto em de Educaçao e Saude, duas pho. , 
sua propria residencia e fazcn_ tographías pe'.Juenas. A L 11\ARIEDADI:'." 
do.a transportar para Recife, em Afm~ de evitar que e~tapc ao O RESULTADO ·DA '~OAMPANH DA SO 111 ..-. , 
companhia do seu genitor ~~. conhecimento de todos .º" mte- EM CAMPINA GRANDE 
Alfredo Dias Pinto e do Inspec- ressados, pubhcamos ho,1e nova. A sessa-o 1'n1'c1'al - Pal,..stras da sra. Eun1'ce Weav6r e J, 
tor Geral da Policia. mente a lista de pessôas sujeitas " "' .a 

A referida senhorita, que é ele. ª _con:,parecer .'\ Delegacia do 2.º.· dr. Edson de Almeida - Um banquete de desned:das -
mento de destaque em nosso meio D1stricto, denl(f. do prazo de 4'} 
social, regressou ante_hontem a horas a contar ile hontem: Altalf O regresso, hoje, da commissão da S. A. L. e D. 
esta cidade em liberdade e aqui de Albuquerque Maranhão, Anto_ C. a L. - A reunião na Escola Normal 
se encont~; sem soffrer ~ menor nio ~a -~ilva M_oreira. A1_1tonio Por noUcias enviadas .í D1rector;16,- ---------
constrangimento. Austi eh,rno de Ltma, Anto010 An- da soci~dade ,Ir A..<sistencia aos La. NOTAS DE 

Está assim perfeitamente es gelo Custodio, Altino Frall'tisco zaros e Delesa contra a Lepra. so11l> 
c]arecida_ e_ justificada a conduc: d.e Macédo, -~hateaubriand Cou- ~:º~,~:°cs~ác:e';;âii~~!1&;c1~º~;::''ê°s'::'.: p ALA e I o 
ta da pohcia parahybana, que at. bnho de Canalha, Clodoveu Da. ] pina Grande. vem encontrando o 
tendeu apenas a uma solicitação vila Fernandez, Carlos Andrade maL, franco apoio_ ctas auloridades e o dr. Milton Marques de Ollv<'lra 
do delegado de Ordem Social de de Pacce, David Falcão, Eliad da sociedade campmensc. ~~\'.~c1ii'.1' ;::;~,;~-~d~:•ç;f:uei~é~~. gi. 
Pernambuco, num momento eni Gomes de ~ra újo, ~<lm.il~on Li.; 1 te ~;e;~d0::a<;,~nà~e5 :cec~~â~-d~;cd~d~~ prernntnu seus agrac~~cilnent0s pck 
que lhe cumpre estar, como de ma de. Noronha, F1a1_1c1sco Jose sistenria aos LazaTos. enc,:mtra~s.e acto de s. rx~ia. que o reconduziu no 
facto está attenta na defesa da de Fanas, vulgo Paes1nho, Fran. actualmentp, naquella importante c1- cargo de juiz municipal do termo de 
ordem e 11~ salvaguarda do regi_ cisco Ferreira de Lima, Henri- dode, d'rle;indo p•ssoalm.rnt~. com o Caiçara 
me. q.ue de ~iq~eira Arc?verd~, Hen. ~e~n:~~~-;~~~mg~~~~Ig~~~1eª1~~~p~oca~ o Chefe do Governo recebeu uma 

A situa~ão creada pelo estado nqL!e de Miranda Sa Jumor. II:- racterlza. 0 bello movimento em pró! cert,.c,rcuLJr da Ordem dos Advo~a 
de guerra, . ~em dando. lugar a nacro de_ Loy?la, ~o~e Arthur F1_ do A f~:s':,ã~a~~~d~J. l~~/!s~.1~~~n~~~ar no f!~1P~~d~raasi~,e!~f~~~ :a ~:a~:~ui~r-
que se veh1cule na capital u:na I Ih~. Jo~e Guilhei;11e doa Santos, dia 4 do corrente. foi presidida pelo ,·ão e eleição de seus novos corpos di 
serie de boatos, todos elles ten. Jo~o V,c':nte, Jos_e Ped~o de Oh: prefeito Vecgniauct WandA:·leY. QUll rigentes 
d~ntes a estabelecer um ambien- ve1ra, Joao I\1ede1rcs F1lho, J,,se pronunciou brilhante.s palavras exa!. . . 
te de prevenção contra as auto- F~ancisco. da Silva, _João Bellar. ~~tiine~1t~.obre fmalldade do grande yd~º~a t~~rr~;~mier!ir~r~f:::~~~eL~'d:~ 
;ridades policiaes encarregadas mzno Feitosa:. Jose Fortuna~o A seguir. a senhora Eunice Weaver I sr_ Governadn_r a sua nomeação PH5' 
<le executar as medidas i·elacio_ Gomes, dr. Joao Santa Cruz Oh. discursou . doque:ntementc. rxp01:,cto · a c_ade 1ra rud1m_entar de Acau' mun:
n!das com O ~omen~o d~ .exc,!p. veira! J?sé Sa~ino. Jo~o Bapti~.ta ~~nta~clªci~t~~~~ct{o~~ 1t:m~a!~r1cn~1~~~ cip10 c!esta rap1t!:'.1. 
çao a que o pais esta suJeito. da_ Silva, Jose Baldumo da Stl_ tem Por objecttvo o combate á lepra Recebeu amda o Chefe do Govrrnc 

Contra essas affirmações de vet:ª• Leonel do _Yalle Mello, no Bra.sil. um telegramma do or. Geimini · nc 
fim sabiamente tendencioso, a L1;111 Gomes da Silva, Manu~l o illu.':itre ctcrmatologü,ta conter- Sou a, residente em Caja~eiras, hypo-
policia acaba de determinar Dias Paredes., M3:nuel _Anton1_0 ~~1:i /~·o!=ãi~:k~~~t. %ut. i~- ~~e~~~11~c!u~-> s~~~~~~a~~c~~a?o·;er-
~nergica repreRsão e está dispoR- Fagundes, Minervino Fi~sa Li.. a L., ora em Campina Grande. fez D:,n-· ntc o clia de hontem. for:m r" 
ta a não transigir de nenhum ma, Manuel Gomes de M1randa, em uma dus ultimas sessót':,; alH rea- ceb1'1as em Palacio. as segu~nteo; Pe! 
------- ' Manuel Bianor de Freitas, Ma- lizad:ts. opportuna pak::.tra ~bre o sõa · dcpul~clcs Pedro Ulys es. O ·t~-

1 N S T A L 
·L A D o ' nuel Alves de Oliveira, Silvino pr1bl~7;~ c~~;1;g~~/~a~;fic~!adiem vio b Ator~~· /'ern2n1cto ~o~~ega. / 

José Lucas, Sebastião Alves de emprestando integral solidariedade é. ~:,\af~oº Roi11;,ri.sce~J1':,, :i.oi:~. At 
Oliveira, Severino Dias do Ramo, benemuita campanha, ~.<;lando os cindo Leite Raphsel Sébas e .José An-
Severino Isidoro da Silva, Seve.. seus mab destacados <:kmenlos rrn- tonio d· Rol'.'ha. dr. Renato Ribcirn 

Em Campina Grande, o "bu
reau" eleitoral "Argemiro 

de Figueirêdo" 
Por iniciativa do "Centro Pottlco 

Operarlo Campinense ", rol tnstallado, 
no dta 4 do corrente, em Camµina 
Grande, mais um burea.u eleitoral do 
Partido Progressi::;ta. toman~o o mes
mo a dcnomlnacào "AI·gemiro de Fi, 
gueirédo", conforme communicflção 
hontem recebida do .seu presidente, 
pelo chefe do Govêrno, no telegram
ma abaixo; 

rino Cruz, Severino Diogo · dos pe1~éadi~n~~ p:tI~~~~~ ;~n~z~?i~gla á {~~P~l~~~csº~~~:l~a~ep~l~~(o1:
21

~~~~- i:~-
Santos, Antonio Domingos da elevada quantia de 14 contos de réis. cianc Mornes e Praxede 5 Pitnng 1 e 
Silva, Francisco Xavier, Nilo Ta_ ino~Ei:!~t~º c~n~~~~/;fnadGr~l~~~l.stico Sá cavalcanti. srs. tenente-coronel 
vares de Mello, José Simplicio de Esse resultado diz bem dos senti. José Maurício, conego J 0 sé Couti'tho, 
Freitas, João André da Costa, mentos humanitarios do ge'leroso pó- Octacilio Monteiro e Severino Luc•na. 

<Conclue na 7.ª pag.) 
·-------------
A CONTR1BlJ1ÇAO 
DOS MUNICIPIOS 

vo campinense. 
Hontem rralizou_,;e na progres:üsta 

cidade serrana um b~nquétr dr des
pedidas offerecido pela sociedade de 
Campina Grande á Era. Eunice Wta
vcr e ~eus dignos companheiros de 
excuz-.são. 

Acompanh-:id'> do dr. Achllles s~or
zelli. dlrector da Sau'de Publica do 
Estado. e5teve ~ntem em visita ac 
r. governador Argemiro de Figulirê

do, o clr. Alfredo Bica, delegado fe. 
deral de Sau'de. 

O •r. Manuel do v,ne Mello, p;-e.sl

Medidas preventivas 
policia carioca 

da 

RIO, 6 CA União) - O capitão 
Felintho l\.tuller chefe de policia. des
a capital, mandou cassar todas as ll
enças de porte de armas, determinan
-º medida de •• contrô!IY" sobre o 
ommercio de armas pro ii,ülas. 

CONSELHO BRASILEIRO 
DE GEOGRAPHIA 

Jm telcgramma recebido 
pelo Chefa do Govêrno 

.. Rio, 4 - Governador Argemlro ele 
Figueirédo - João Pessõa - Tenho 
a honra de communicar a v. excia. 
qu'} o Govérno do Estado de Pernam
buto installou no dia tnnta o Di
rectorio do Consêlho Brasileiro de 
Grcgraphia. conforme df'liberação da 
As: .tmhlén do Consélho realizada aqui 
em julho ultimo com a participação 
do Govêrno de v. excia. Saudações 
respeitosas. - Christova.m Le.it.e de 
0a.dro, secretario gE'ral cto Consêlho 
Brasileiro". 

Até 15 de Novembro fermi• 
narão os iulgamentos dos 

implic?dos no levante 
de 1935 

RIO 6 (A União) - E:st.amoJ segu .. 
ra.mimi.e informados que a.tê 15 de no .. 
·embro esta.rio terminarlos pelo Trl
.1unal de Segurança. Nacional todos os 
·u1gamentos de communist.as compro
r.:acttidc~ na. m3shorca ·de 1935 

PARTIDO PROGRESSISTA 
Sobre a installação do Dircclorlo 

do Partido Progressista. em Sapé, rc
receu o sr. governador Argemiro de 
Fiauelrêdo os telegrammas infra: 

.. Sapé, 6 - Governador. Argemlro 
de Fie-ueirêdo João Pessoa -:- Par. 
Ucipo a v. excia. a _Posse do D1recto
rio Partido Progressista local fic~ndo 
a mesa assim constituída: prestden. 
te, João Ursulo Filho; vice-p1-cslden 
te, João Claudino da Silva: secreta
rio Francisco Almeida. Na referida 
ret;nião foi vot1.da uma moção dá 
apoio e solldnriedade politica ao ~r. 
Jooo Ursulo Filho. Cordlaes saudaçoes 
- .João l.'rsulo, prE'J,idente". 

"Campina Grande. 5 - Qovenwdor 
A1·gemlro dC": Figueirêclo - João Pes
r.oa - o Centro Polltl<o Operatlo 
Camptnense tem a grata satlSfsção 
de communlcar a v. excia. a tnstalla
ção hontem do bureau "Argemlro de 

:1::1r!di~~ç~: ~
1iu"11~~r:· v?e':i: 

<.leute". 

para a lnstrucção Publica 
Em officlo dirigido ao sr. GovPrlla

cior. o prefeito João Josf! MaroJa C')ffi_ 
municou a .s. excil.. ter recolhlcb á Es
tação Fiscal d 1 villa de Pilar a impor
tancia de 661$700, correspondente á 
contrtbuicã9 daquelle municlplo para 
a Jnstrucça.o Publica do &Lado, 110 
mts de eetembco p. f!,1do. 

Hoje, â tarde, a il:ustre preSidente 
da Federação do:s Socíeda.des de As· 
sU:iteucia ao.,; L::i.1.aros P Mia comitiva 
retornarão a c::;ta capitnl 

A's 19 e 112 horas. no t,;alão nobre 
da Fscola Normal. realizar-~.á uma. 
reunião da S. A. L. e D. C. L. para 
recepcionar a ..sra. Eunice Weaver·, 
encarecendo a digna prebidente, sra. 
Alice de Azevedo Monteiro, o com
parecimento de todos os associpdos. 

dentc do _Syn~lc1.to doo; cµernrios em "Sapé, 6 - Goven1ador Argemlro 
conc;trurçao rivil. de.st:t capital. ton- de FiP"'Cirêdo - João Pe~~óa - Com
gratul-cn-/õ>e, por telegramma, com o munico n v. excia. que na install&çáo 
chefe do Governo. pelo projecto jo do Directorío do Partido Progressista. 
deputado Miguel Bastos, aprcscntac!o local. foi votada uma moção de apolo 
á As•embléa Legl. slatlva do Estsdo, , é. sua obra administrativa e de solida
que autoriza o Executivo a adquirir riedade á sua orientação polltlca. 
um terreno nrsta cidade para a cons- Cordtaes saudações - 'João Ursulo, 
trucção de uma v ilia operu!a . preslden~ " 
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CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e d·e· outras marcas 

Assem~léa legislativa ~o [ ta~o 
APRESENTADO, NA SESSÃO DE HONTEM, UM PROJECTO QUE AUTORIZA O GO
VERNÀDOR DO ESTADO A ABRIR O CREDITO ESPECIAL DE TRINTA CONTOS DE 

Rt1S PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REPRESSÃO AO 
COMMUNISMO, NESTE ESTADO 

em optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO, 38 

João Pessôa Scb a presi ... encla do sr José Ma- Art. 2.º Revogam-c;e as disposições em, ·nda referente ao artigo 5 ° do pro_ 

~·;~~1~~cr:tai~~~~gifnlos ~Jho~d~:~f~ et~a~~n~:;·J~essCi':'s em 6 de outubro jeg·~~. Oclavio Amorim oppõe-se á sub-~ .,.. ~ ,-, -. ,,-.., ..., ,- 1'llw 
hontf>m. <>m mais tm1a sessão ardina- d. 1937' . · :menda do sr. Rodrigues de Aqu!no, 
i-i l a Assembléa Ltgislativa do Es- O deputada Fernando Nobrega teve, :ffercctda ao projecto. declarando que 5,er optimo Ninguem duvida disto. seri1 just1. sr Prestdente. que ~ povo 
t.i.do ,1inda. algumas pal!\Vro.~ de Justificfl- u casa já hnvüi :·eJeit1do uma emenda o q11e imp:rtaria se saber arttes d·? t~mbem partfc'pa.,..sc deE~a iortuna ! 

C,0,1.;p:.rel'.~r.-im os .srs. Octavio Amo- çã~ ao projecto accentuando Que o no m2.sm:; s?ntido do seu collega, sr tudo st. Presidente é uma c·isa, s'm· A. praça ntalhl,:;ta além disso, sr 
ihn .fcrnandu Nob1t~a Pedro Ulys· ao~ernc tomará' novas 1m~ nttvas n!) Migu~l Ba.st.c!S. Finaliwu. acC'entunn· ple,; a primelrn. vista. mas essenci!!l· Pre:idente, é concorrida. per \lm typo 
1 e.-; 'N~wtcti Lr.cerda Oct'iL n Coutinho, me~n10 sent.ido. se assim o exigisse ;1 d: qu~ o Projecto vem beneficiar os ment.É fundamental no caso. Temos d:.- concorr~ntes privileglactos, que não 
AsCentlino Moura,· Raphael Sébas, fr•fesa do re~lmt::, commercia.ntes p.::quenos e medios. agua, sr Pr~~ic.i"~n~e. nesta capital? p.1g:,m tributos de especie :.ilguma. o 
R-ayi,nmcto Vianna. cetso M.1ttos. Mi. Após. s. excia. communirou o fal- O sr. Rorwaldo Roltm. manlfesta..se Quer dizer a nossa Cidade está :ib:i..s- ptcr:rio Estad:. pelas suas repartL 
,n,rl Ba.stru.. Lauro Wanderley. Rodri- L·cim:nto n:! Rt-clfe, do dr. Adolph:o -,.:1tra s emenda do sr. Delfina Costa, tecida de ag\rn cá.paz de tornar cffí- ções executam trabalhos 8 preço ln_ 
gues de Aquino, José Targino. Jere: P~êa. nfltigo membro do Le-gLi.:Iattvo :"tferindo-.se, á n~cesslda:te da manu. c·ente o eervtco de Bom~iros em Ledas reri:r ao da praç\l e como .sabe v

11 n:la.s venancio RomualdJ Rolim, Jose deste Estado e figura bastante rad:- tenção dJs multas as ruas, nos bairros e av>;nidas? -~x: a não paga impostos nem ta-

~~r~to~11ti:rttd~~o ~r~~:J:i!~~n ~i!~: ~.~ª n~~~i!:i.s~o~~ee;~O 
1
~iu:~t~~o~ :~ la\~a~rdi/gi.;b:~~.f :~e!·iít:

1~ã: cie:: 13~~1q~:s;~l!am~;d~~~·PJ!e!~e;;: 3i~! ~~ d~~n~~: !f1~~;~t: f~~s ~~:esn~~ 
1 .~() VD'.O de profundo peznr, como tambem lil13.dns ao Fundo de Previdencia dos estão abastecidas dagua ou seja ape· .em3na.. Agora tem mais as cantinas 

Foi lltlfl. e arhhfüt <:enferme a act:i fosse scienttt"icada. a tnmilia do :;nu~ Funccionarios Publicas, salvando des- nas 3~'~ A maioria da população não das força~<; militar<".s que retiram para 
da 6 ,..,~s~! nnterior. d:>so extinct.a dessa h. menag·cm ela l~ mod~ situações angustiosas .. De~Ia. tem o precioso liquido s:não em ca- mai5 de 500 contos da circulação quer 

EXPEDIENTE 

n 5r l.º secretario leu u'~ mensa
gfm do sr. Governador Argemtro de 
F·tguc1n::do, encaminban~o á Assem
b~~a Legislativ,1 o segmnte projé:Cto. 
que V:'lt ó impl'essão: 

"PROJECTO N.• 

A~!~h1blé:1 rnu que o pro.1ecto em d1sctl$ã.o era cimbas. P.::deriamos abrir a Mensagem diz:::r, d:J bâlcão dos pequenos nego-
O 1·equel'lment.o foi approvndo por justis."imo porque. sendo proporciona), do ~T. Governador a qual accu.s:i, du. dantes. com um ai;gravante: as c1n· 

Ut<.mlmjdade. vinha. beneficiar de pl"eferencla os pe· rante O anno de 1936. n.penasm<"nte e. tinas além de não pagarem tributos 
O sr. Newton Lacerda lê o parecer quenos c.mmerciantes, os "bodegUei. install:içã~ cte um unico chafariz! Os nem taxas. vendem mercad rias apre~ 

da ComMissâo de ln~trucção e Saúde 1os" coma dizia o seu collega, sr. Del- bairros de Torrelandia, Roggers, Ja_ C<' !nf~ri·r aos da ln\porlaç:io a fim 
Publ"ca ac projecto do deputado Fer- Uno· Costa. guaribc. cruz das Armas, com mais de t.orca.rem t>mprestimos pa:;a as pra. 
nando Nobrega. que ntu01·iza o Go,1-·r- Manifestam-se fa.voraveis A emen. ie 6 mil habitantes, Lalvez, não têm ças, etc .. etc. . 
iladtr do Estado a contractar a cons- dJ do sr. D..:lfino C.:sta os srs. Mieuel !\gua, não têm luz. não têm transporte s_·. Pr.;sidt.nte. a Assembléa. Wgls
trucção e conSt:quente irutallação de Bastos e Rodrigues de Aquino. não têm telephone e nem vias pela.; tativR deve!'la estudar cuidadosamente 
um sarnt:-rio pata tuberculosos O sr. Rodrigues de Aqnino tece ::iuae5 podes.sem transitar os carros ss dispcsiçõts legislat:vas a fim de 

O sr. Octavio Amorim lê e envia commentarios cm defesa da sub·emen- 10.15 Bom beires como acontece rom a nã<,.) augmentar a. a.fflicçã:, dos a!fli .. 
A AS">('m.bléa Legislativa do Estado à mesa um parecer da com111issão da da que ap:re.sentára. A~sistencia Publica que em. aV'?nidas ctos. 

ca PJrnllyLa Fazenda. O sr. Fernando Nobrega fala contra c:mo a da P.::dra. em Cruz das Armas. Esta taxa de apagar incendio.s é uma 

DECRETA· 

.Art 1 o _ Ficam creados, na Im
prensa Of1ic1al mais um legar de Re
dac:tor f' outro d•:! Auxiliar de Redac· 
ção com os vencimentcs constantes 
da 'tabella annexa ao § 5.0 da lei n.0 

J 56 de ct,zembro de 1936. 
Art. 2.0 - A despesa decon-ente da 

pr.:St nte lei deverá constar dq proxi. 
m ·; crcamento. no quadro competente 

Art 3." - '.E' aberto o necessario 
credito. 

Art. 4.º Esta le' entrara. em vigor 
em primeiro de janeiro proxtmo vin
douro 

Art 5' - Revogam~re as diiSPOSi· 
ções em contra.ri:•·. 

O sr. presidente, após, submette á R sub·emenc.ia e,m apreço, argumentan. não poude trazer enfermos para soc- m :nstruosidade rem precedente e sem 
con.sit1eracão da casa os pareceres que ào c·m os arts. 185 e 186 da Consti- ~orro!- medicas de urgencia. senso. Como, sr. presidente. se póde 

~:ciJe~~~-clit~ atf;{ovaªcf~~~entação de ~~~çe~~~çiS. â:~~:1:0u d~:~ f;gii:t;a~ m~!i afust~·d!m dJu;;~a~t~ri~;~ti~ ~~tl~~:ri º6~ad!x~P!e !~~!~\~~{~11
; 

O sr. Fernando Nóbrega faz um re- bom senso se insurgiam contra os con- não vã: carros porque não têm vfas nóssa ? Salvo s: o Estado em vez de 
querimento no .0v.~ntido de ser inclui. C'eitos do seu illustre c;llega, deputado µublicas dlgnas deste nome, agua. apagar lnce:1dio com areia ou 
do na Ordem do Dia da s,essão se- Rodrigues de Aquino Ainda eXiste outra ctrcumstancia barrn 
guinte o projecto que abre ::: cred'to O crador é apoiado pelos srs. Octa - fundamental contra a taxa de apagar Dahi_ sr. Przsidente. ,e nosso voto 
de 30 contos para a repressão ao com· vlo Amorim e Adalberto Ribeiro. incendlos ,<:;e a da falta de.gua não contra o parecer do nobre deputado. 
nmnismo. assim como o projecta que Encerrada a discussão falaram ain- foz.se a t{nica que torna inexequível a sr. '.Penando Nobrega: não só por_ 
autoriza o Govêrno a construir uma da. pera e.icanHnhar e· voto, os srs. lei me1s·n2.da, é a de que das 13.851 que há duas leis -~Obe uma unit?a fi_ 
çe~~t~.-n

11
cei

0
ardii.ªctom. odêlo, nesLa capital. Delfina Costa. Romualdo Rolim, Mi- cabas da capital. 6382 são mucambos ! n9.lidll:de ma.e; tambem porque não ten· 

~ guel Bastos, Octavio Amorim e Rodri. São ruas de pâlha. c3sas de palha.· do, com: não temos agua nas zona<s 
S. exc!a. requer ainda sej::i. enviad:i gues de A,quü10 comer de fôgo. Quando há 1ncendi:s, urbanas e printipalmPnt•? na subur-

ã Commissão de Justiça o projecto que consultada a casa. esta approvou as tal qual aconteceu há pouco na Torre· bana - escJ..pe.riam ~s po.<;Sibil".dades 
reorgan·za o Montepio dos Funcciona- ~mendas d::s deputado~ Delfino Costa 1andia, 0 auxilio dos Bombeiros é humanas apagar in'*ndio. E se a 
rios Publicos, send-; attendido. e Octavio Amorim reJeitando a sub- nullo. Quando chegam as casas estãa ··taxa tem seu serviça t:orrelato", como 

O sr. Delfinr, Costa pede a palavra emenda do d:put'acto Rcdngues de completamente em cinzas. bem disse o nobre deputado sr. Fer· 
e commenta elogiosa.mente o acto do Aquino. - A norna capital . .u. President~. gra. nando Nobr€-ga. istc é, qu? a taxa de 
r Governador. vétanda parcialmen. Seguiu-Se a l.ª discussão do projecto ças á bôa orientação municipal do sr. apagar incendlo não ;e póde appli .. 

A~nda foi procedida a leitura da se- V· a lei n.0 167. n ° 18 tEstabelece gratificação prof is· oswaldo Tr'gueiro está dividida e sub- car noutro serviç0 publico ainda ma:8 
gurn.:e matena. _ Offic O do sr Go- sional para dficiaes e praças do Cor. Qjvidida em zonas central. urbana e justifica a nPnhuma razão de ser rta 
\erm1.dor do Estado encam1nhando a ORDEM DO D!A po de Bcmbeirosl · suburb~na Se pot venturíl se creas. ma1sinada taxa. 
Assembléa uma pétiÇâo do sr. Macian_ O sr. F'ernando Nobrega declarou se uma taxa_ e não duas. de apagar - Deus se apiede de nós sr. Presi_ 
no Bezerra da Silva. antigo funcc1c- O sr preszdent," ammnc1a a seguin- que votava contra o proJecto, reputan- mcend10 mc1dindo sobre a zona central dente. e do que é nessa ! . porque do 
llano publico, em que O m~smo requer Le mat• ua d~ o mesm" inccnst1tuc1onal. de ~e· amd3, seria po~iv-el uma. tentativa de ::nt2an1 brenmente alem dos impos
s.posentadona; e petição da sra Bea· 1 ª d~cuSSão do proJecto n º 46 cardo com o a~t 34 da Constitmçao Justa causa Mas sobre as duas outras tos extnorçatnentanos, como o que 
L:;iz Llns de Albuquerque, ex-profes. <Cna O Tr~bunal de Contas e dá OU- O proJecto f.,i reJeitJdo 7.'I'3.S urbana e subuibana e franca· esternos combat~ndo e a taxa de fl6· 
.Gora publ la, requerendo revLSão 'de JU- Lras piovtdenc1as) maAt,-rc,asa a approvou depois a segumte mente illconceb~vel e deshumano. Te· :s.hza~ão de generos ahmPnt cios -
bilação ! O sr Delfmo Costa manifesta-se ~ - mos agua nestas zcnas, como Já lll· outra m::nst1 U~s1dade -. te1emos para 

o t.r PresiC,~te d1z_ c:ntmua,r a contia os vencrmentos que alh se 0-I~tmuaçao da dis~ussão umca e 1agamos? Não tem·s, Se não remos :-::ada um dos serviços uma taxa, á 
nora do exp,e.dtente moçoes paretes h l 1 d volaçao do parecer n 44 ao proJecto gua como poderiamas racionalmente porte - uma especie de tropa de co-
ttc . , ' acoa~~ e1~~~iªu~! de Aquino responde n.º 11 fRevcga a lei nº 100 de dezem- :obrar uma taxa para apagar ncen. bertura' 

o sr. Rodrtgues de Aqu1no, c a ~Jzehdo ue g Estado tem obrigação b:o de 1936, que mstttum o seguro para :hos? E o que mais Jhtpress1ona aos 
palavra elogia o véto parmal do sr 

1 

... pagar \em O seus servidores 

I 

o, productos de exportação armaze- ~lle estudam est•s problemas da clda- t~Ii1~1i,pfct~A ~f~~Jí1t!E~',:if 
Govf'rnãdor á lel n º 167 ..l O sr FernanJo Nobrega exphca que nados e par~ as :1rcador.as mfla~. je é se cbserva~ 1uoe r. nosso commer· NI:4.0 DA PRIMEIRA LEGISLATU 

O t.r Ascendrno;-.ilfoura lê <:s )Xlre- .:,s membios do 'I'nbunal de Contas m~':i_e~1Sceu~sãoe~~s1 roecto nº 29 c1nJ. ~10 é repre.sentt..Ja.por 191 tabernas RA DA ASSEMBLE'~ LE"Gl~SLATI: 
C'~les da Commissao de Justiça ao i;êm cs mesmos impedimentos dos des· t t D. t p t J d A t ia rcomnerc1o a vareJo. d1zemos nósl VA DO ESTA.l)O DA P:\RAHYBA 
n!:Jjet"to n º 9, do dep_utado João de Emtargadores sendo assim Justa a i ue o - epar ameno e ssis enc e ,:;obre as qu2es i1;c!dem,, reincidit:do a EM 20 riE SETEMRfto·DE 1937 • 
vasc~ncellos e á pet1ça.o do sr José l ecft.. paração · 

1 

~~t~~ça~sªº:e~ie~~reJ,. e ~t~~c~8. n~ taxa de apagar
0 

mcend o na razao de 

1 

Ee~to Bezerra.. O sr Octavw Amorim. ap!:1a. o seu te ·- ç w b d d 50% e até 1-0G r., sobre a conecta de A' hora regimental sob a pre idºn 
O sr Miguel Bastoc; lê o parecef da ,:,n~ecessor acoentuando as reSponsabl· ~t; cçao t ª°: menores a an ona Os e \'1dus~na e pr fissão , A taxa não é eia do sr José Ma~1el secret:ri;d~ 

Com:r.i s.::;ão de Fazenda á petição do ltd;c.es quê deco11em das funcções do eDmquen_es t - d cobtada sobre a licença mas sobre o P"los srs João de Vasconceuos e Adat 
to f ad Ma oel vf; :; 1Scussao uruca e vo açao o pare. alor locatl\o em uma época que a ... -Fargcn r orm 'J n 1 .,as, membros do Tnbunal de Contas 47 t o 14 <I t t j v be1 to Ribeiro resp,"chvamente 1 ° e 

r n lumdo para que seJa ouvi a a ' Contmuando nas suas cnttcas. o s1 '~~~:.os deªº\!1~~;;~c ~a~ alum~s1 ~! locaçf.~, como sabemos. tem subirto 2 º secretftnos. é fe;ta a chamada P 

Com~.lssão ãe Justiça. 1 DelLn: Co3ta é aparteado pelo sr E..<::cola Normal do Estaa8ol. <:emp_r... aberta a sessao com _a presenra dos 
O /), · c.elsf. Mattos proce9-e á leitu - Fzrnf..ndo Nobreg~. qu::> diz ter <? ora- l.ª discus~á d ro ··!cto n.º 47 InlellzmEnte sr. Presidente <s que ,rs. Pedro Uly~ses, Severino Luc·ena. 

r"' d~ paiec~1 da C';)n~missao de _Iru;. dor se revelado mcohercnte pois. no fDispóe .,00r/ a g ... br~nçJa de vendas defendem taes e ião grandes absur. Ftrnando Pe"5o&. _Fel'nando Nôbref(a. 
tn1c<'8? a urna _pí'.'tiçao do Instituto comEço dos se~,; com_rnentari :s. dccla- nercant; e consigx;açõesl dos não andam pelos _logares aos qu:1~3 R..cdrigues de Aqumo. Miguel Bastos. 
11stor~co. e ncl~mdo pela apresenta- 1ára ser o proJecto 1.mpr?scinctvel. lª disc~ão do projec~o-nº 13 (Au· nos ref•erinios. PasselBm sim, na Ca· Odilon Ccutinho. Paula Caval:u.nti. 
~ o f· um proJec.:to que eleva a s~b- o sr. Adalberto ~1beiro ~-erere-se á to•·Íza O Governo d.o Est;d ~ mandar p!tal. em c~rros luxuosos e em compa- Newton Lacerda, ~ymundo Vlanna, 
venc,\.o do E.stado ao mesmo sodalic10. importsncia do proJecto. dizendo que :.a~truir uma estrada de ~odagem li. nhias de v sitan~s illustres para çles. Romualdo Rollm. :Anacleto Victormo. 
UM PROJECTO AUTORIZANDO O -: mesmo_ vem preencher uma falha gando a séde do município de Ingá s. !umbramentas visu~es do que a .Me- Delfino ~osta.. Lauro Wànd-erley e Sá. 
GOVERNO A ABRIR O CREDITO oonstituc1cnal. Cachoeira de o.~bõlas) tr:pole . tem de ma.is esthettco. ?1, ao e Be_nev1des. 
NECESSARTO PARA AS DESPESAS va~~

1 
s~gmda, foi 

O projecto appro- Após, foi levantada à sessão. ~:~ª~: v~~~S:ini~eií! de r~:e~~ sa 0 j~~tf~t:d~~ isº1~~:re~~-ei;0 c~,t 
COM A ll.EPREBSAO AO COMMU- rg,ia1mente é approvada a seguinte NA SESSAO DE 29 DE SETEMBRO São João e outra.s. cujos moradores 'hc, .Jo;;é Targmo. Ame11co Maia, 

NISMO inn.terta: · habitam Iamaçaes de carangueijos - c;>ctav10 Amorim. E.rnam Sat.y!'o, Em1-
o sr. F'ernando Nobrega vem ã. tri· 2.ª discussão (\o rJ:ojecto n.º 45 Em data àe hontem, a mêsa da Al:.- certament~ elles se apiedariam da sor- l1ano Nobrega, Alcindo Leite. Paul'l e 

buna e rerere...se á m~ção de apo'.o e r AltEra o decret. lei n.0 123. de 28 de !:i-embléa enviou.nos o seguinte dlscur· te de seus moradores e em vez die ''.ta. Sllv~ .. Jcsé Antonio da RO?ha. Raul 
soliddriedade que a ~·!mbléa Legis· m~io de 1931). . rn do deputado Delfina Costa, µrofe · Y.:S.S de ap3gar _ncendio" mandariam Nob1.e;ga, Jeremias Venancio_ ~ _As... 
Jf.iiv.:.. votcu. ªº. Fr. Go. vernador Arge. l 3 .. ª discussao do pr.~J.ecto n.0 83 CRe. rido na sessão de 29 de setA.•mbro ul- dar a.ssistencia aos meninos sambudos :endm.o ~toura e co. m causa )tbLl~1ca
rniro de- Figucirtdo. na repressá-0 ao organiza o Departam€nto Official de timo· e pemlbambos que apodrecem alh da: os srs. ~apbael Sébas, Tertuliano 
(xtrtm1.c:;mo S ~xc1a. exalta esse g-çs. Propaganda e Publicidade do Esta- "Sr. Presfr:1""11te: - O pr:jecto do auma promiscuidad·~ repugnante. Bri~o e Aloy~!o Campos. 
te patrioLc::) d. LcgLSlativo Pa!'ahy- dei . nobre d~putado sr. João de Va.scon. _ E hda e approvad?, sem ~bserva. 
bano. pronunciando.se na defesa da 2 ª discussão do prcjecto n.º 17 <Au- ccJos revogando a lei 130, de 1936, que A nossa assistencia social corno que çoes. a acta da ~essao anterior. 
crr:lem e da~ :~tituiçóes. Accentuou I tcriza o Governador do Estad.o a abrir cr..:ou uma taxa ia Lei f.:!la em "CDn· .:-e- limita a crear tributos düficµltand. Entra a hora do 
c1er,uts a n<2ccss1dade de ge apparelhar , credito d:e 779$992 para pagamento tribuição" coisa que nã:, sabemos se cada vez ma·s a vida de uma popule.. 
o E tndo contra qualquer tentatilia de :::1: d1Jferenca de vt-ncimentos do Con· tE:m a mesma significaçá.; rigorosa de çã::: de funcc1onanos publicos cujos or· EXPEDIENTE 
,,1· ~11orca~. dando·lhe cs nece.5$.rios s.ult :r Juriciico do Est.J.clo) _ ;'taxa" J de apagar mcendio, qu:-.ndo 1~~a~o;

0 
i~r:ge~ :u:oo~~~r:~e~~s-. O expediente· lido pelo ~r l." Srcrr-

rc~urn:t.I~ª.ra d~~i!-fiid~ outras amsi. 11 .~j~i11~A1te~/-; ~~~~~~~ ~~ ~~~ecJ~ ~x~~~~u~! !~p0~l
0

0 
6
~~l.1adec;:;:Íiç~º~ Sr. Presidente, quando a gente, alar- '..a rio constou de u·a ~rnmunlcação 

dcra~s. µàssa a lêr o seguint,:,, pro- P"".tincrão d,::, incendio, creadà. pela lel feita sobre 1;::stamrJihas nas ap()lices mado indaga d~ crescente decresctmo ja Afsrmb1éa Legi',;lu.tiva dC' Goyaz 
Jecto. que em·•a á Mesa.: n.' 130, e.e 29 de d .. zembro de 1936J. d: segur:s te:-restrE:s, et.c., mas para da praça cujo numero de estab€leci- accusando e agiaclf"cendo a rf"n1essn. 

l 
O .,r _ Migud Basto.i diz que, d•= ac· 0 mesmo fim _ tem twdo O nosso mentv.S, em 1935 era de 468, cahiu df' um exempI::i.r dbs Annaes desta 

•·PROJECTO N.º ~~r~~i;.cr~not{!se~-oiu:ª:~.~~~ :xrm~~~ apg~· t~;li~n~~c impressionou O no- h~~!11~!~ltee~teni!~º~it~a~ii~ ~u~~= A~~':i\~!1{~âncto_ a 110ra d() PxpedienLe, 
bl · Le isl t' d do d 1 o l 1 A ff · · b l t d u d. t po.sta é un1ca - é uma só e é esta: " ~r. Rodrigues ile' Aquino p~de a 

c:.i.AAprt:.:~
1
h:fb_a e~eFc

1
r
0
e
0
~a

0
ª

0

1
v
0
ª,·ernoadorªd~. u~ :ri~~() pr~J~~~ monm 

O 
creciaa r:/·cd~po~·tadºo l~~;~1~!~d~ ~:reg~~~ii ;,Ó quem anda nadando em d nhéilos palavra para -p1'0Ccde~P:iel~~~m~ 

0 
ctg~ 

. ~ O sr. Octavio A·,n.orlm explica que o dos elogios_ ao material, de Bombei· ~ o Estado !~~~~n~e~éfuª1:ié;~jecto n .. 139 celas. 
Estado r.11torlzado a abrir o cred:to :1 .sua emenct1 vmha favorecer os pe. r?s d:i autcr a, do sr. An,;tarcho P-es. Entre nos dá-s,.;: exactamente tsso o j sificação de entranc}a' de nccôrc.lo rom 
c·/l:f Peral de LrmtJ. contdS d·::, réis ...... qt:enos negocinntes, p:is na .mesma soJ, altn autoridade n::, assumpto. era11 . J?Ubllco ch~io de ~mhe1ro para O tempo de srrviçoi. :·o M' GovPrna-
: :f~p:~oso,._ws OOc .'m dac.st1~1

a,rd .. ~~I\! aocusctfarmuª~ e Lnva co~sub:-~ancrn.cla º1:1~ ~11nlnm- Cremos, /;r. pr;s1d_ente que C.entn.- J custeio .de serv,ços acima das nos· , dor do Esta.do vetou O proJecto n.º 
l' ,, ._ _ " ......,MI .c;n c;ã.1 da taxa, _neada no ptoJ .~,~o. , d~sw as11ec,,o todo.s nos estamos de ac. sas rcss1b11idadcs e. em derredor o 139, 0 qual diz rf''l)Pito â c.:la:-.sificação 
!,Ismo neste Estado O sr. Delfmo Costa apre.senta uma I cordo. O niaterisl dos Bombeiros deve I povo morto de toda sorte de \".:xame. <Conclue, na 7.ª pag., 

GRANDE REMESSA DA AFAMADA MANTEIGA "LYRIO" 
ACABA DE CHEGAR A ESTE ESl ADO, COM GRAfl1DE NUMERO DE CHEQUES DE DIVERSOS VALORES ATE' DE 

1:000$00011 
NOTA: - Os fabricantes da manteiga "Lyrio,, avisam também (!Ue estenderam a distribuição de cheques á manteiga "ZIZITA ", ~ latas 

de 3 kilos. 



A. UNI,(1.0 - ~uinta-feira, 7 iie outuliro de, 1937 

LIMITES INTERMUNICIPAES FESTIVAL 
I·EDRO BAPTISTA 

E' urria quest1o velha, css.1 de Ji_ feito cm que se possa confi,u e para 
mitc'i 111termt1nicJp.1é\ nJ ]>.1nhyb:1 isso vcn, trJbaHun<lo e conseguindo 
Não h:i um só entre os municipios v.1.lio\J.S collaboraçõcs como e'isa que 
dt.!ste Est:1do que tenlu dc\'id.uncntc lhe ac::iba de tr.izcr o estudioso Euri
certJ. a suJ linha divi,;;oria L• rnJI pedes Jc Oliveira cujo cnsJio c:trto_ 
de origem E se não 6 parece Quem graFhico devidamente já schemado, 
compulsa :ic; velhas leis de que se ori.._ vJ.i1.:. por um passo dado firmemente 
ginanm ts~es municip10'i e vac m po.ra a solução almejada E1.1ripes OJi_ 
Jo,~o verificar as su.1s linha~ Jiviso.. vdr;1, como funccionario d1 1ncipcc.:. 
rias desaponta d.i:mtc d.1 mobilidade coriJ de SJccas tem conhecimento vi
com que ac:in~am ou rcc.:u:im scrnpn.: 1 su;\l perfeitamente seguro de quase 
á feição do prestigio polittco do:io seus todos os accidentcs gcographicos do 
respectivos reprcscntant(!\, .tera, e• tcrntorio do [,.c.:ido e dahi se poderá 
do tempo PM.1. mo ... tr.1 ba:í.t.1rá que .w:ili;ir o pl',·.o do concuno que ddle 
rcl:mceicmm o ollur sobre a mono- podcr.í rcc<'bcr o professor Slzenando 
graph11 ha pouco public.H.IJ pelo l'S- Cumpre 1 quanto) se interessam 
tudioso padre Luiz S.mtiJ.30 cm que ptb su,1 tc.:rrJ, quantoc; ainda condu
cstudou ~ gcographia phy:í.ici e hu_ zcm um resto do i<le.'.llismo rcsic;tentc 
mana de "Serra do CuHé'' e o Jl.!cr~to ao sos,;obro das exigencia') m,1icriacs 
de dezembro ultimo cr,:Jndo ou me. em que nos abisma.mos, vir com o ~u 
lhor rest:1urancio aq-..:ellc velho ruu_ contingente dar a demão pedida, tr:i_ 
nicipio da velha comarc1 dl! Borbo- zcr o concurso d:1 sua infoi-m:1ç:io 
rema. Repcrc~s·; por wd.l p;.1rt..: J p.ua o hon1 i.:xito <lo trJbJll10 Jo pro
mesma mobilid :de d1: limite~ lngJ, fo~,;or S.iun.rndo 
o já centenarÍJ Ingá de Ba,:1m:1rtc, ------
tem ,ofíridn mutih;õcs as n1.1is c1,_ "Liber~ade" publica hoje 
morosasJ e cpmo ellc, C.m1pin.1 Gran. A r-çstauração do Convento de 

de, 1'vlazr:.ngu.1pe, todos cmfim Isso S~ 1r;r~,~:g;~· or. att.:".'itRdos de obito 
entre n unicipios. No rocJntl! aos li_ devi:m r.er utampilhado:.. 
mites interestaduaes a Pnrahyb.i 1.em _ C~fü oent:i. deputados a menos na 
sido ..:sbulh:ida misera\·eJmcnt~ pl,-Xima l-eP,:if.latur3: - Ameaçada a 

O Rio Grande do N,Jl"te,nlo s:nis- re~~b~tf~~~~1.,~;~
8

1
h,taRio de Janeiro. 

feito em nos levar mcr.idc JJ. .S.!rr:1 _ Pela Maçonarin. 
do Cuité, gr.tndc facha do Curima- - A Ass·.1nbléa por Dentro 

taú (C:il.iboço), qu:isl! todu o S1~ = .=-J
1
~ ... 

1~ª~o~~o~~ J~~~it~:a de p 0 _ 

bugy, cm desrespeito d.1moroso aos licia 
antigo, limites vjndos d.1\ i.:;1pitanias - Véto prurial do govern:idor á lei 
e baliz .<los dJ. ponta <l:i s~rra do Pi. dos ve!lcimei1tos da m3g1str::i~,ura. 
cuhy r Jra a Serra Joio do Valle, in- -- - O 
filtra-so cm Mamanguape, ,egunJo ~ A PRO'Xf MA SESSAO D 
a gra\'i,sin11 dcnuncil do saudoso IMSTiTUTO HISTORICO 
prof Joiid Olyntho <lo Rêgo, cm- C:·nfonne noticia estampa<la er.1. 
purrJndo l: violando m.1rcos numa C.:.ia , 1,tc,·ior c~:tiá sendo annunciada 
lent.1 mas uintcri;;:upla mJrclu, lt:- l)Jl.l d-'-min6o _10 deste uma se sá,"l 

vando.no, já, para m.1i1i <lc 4 le.. ~:1~-~
1~~a~~rJ'l:~

1

1
~.uÍio~~tcftà~º·A1i~cI~~: 

Josclit:i :t.emo5; na "Humoresca" de Dvorak, gu:is c:-,mo ,TiQ"a e altivamente h.1 C:5tud~nl1 0 ~ig';.1.if:cado hist011co ao 
tnnta e cmco annos, den1anci:1.VJ. o De<s::::cbrinicn,o da Amdica. 

venerando conrerraneo dcscmba1ga- O actual presidente. prof. Coriolano Largamente a1m1inciado, será em n 10 motivou a consagrafáo do 

s 

ALLO, AUô! 

A direcção da "Radio Tabajar, d, 
Parahyba", a fim de, melhormente, 
attender :ios pedidos que lhe façam 
os ndio-ouvintes, sobre repetição de 
peças musicaeo; e c:intos, determinou 
que os mesmos serão :icceitos, duran
te cada a seman:i, por cscripto 

A~sim, :1s terças-fcir:n ficaram es
pecialmente dedicada:,, ás referidas 
solicitaçóc). 

PR I - 4 
RADIO TABAJARA DA PARA

HYBA 
Programma para hoje: 

11.00 - Pl'ogramma Aperitivo da 
PR I.+ 

12,00 - Programma voriado da 
P R 1-4. 

l 8.00 - Programma para o jan-
1 tar 

1 

1 8,45 - Hora do Brasil 
19,JO - Jazz da P R 1.4 
19,45 - Musicas populares com 

Marluce Pessôa 
20,00 - Musica, variadas com El

za D:i.nt-as 
2 O. 1 5 - C1chimbinho e seu re g.io. 

mi 
20,30 - Educação 
20,45 - Music.1s variadas com 

Jorge Tavares 
2 LOO - Jornal official 
~ I, l 5 - Velho Album de musicas 

brasileiras. 
22.00 - Jornal falado da P R 1-4. 
22,15 - Paulo Abes com musi, 

cas populares 
22.:rn - Informações Bôa noite 

A CONVITE 
do Centro Estudantal Para
hybano, chegou hontem a 
esta capital uma rt?r }sen-

lação do C. E. C. 
dor José l erreira de Nov:ies em traba- d: ~fdc-irod· deseja re.!l~~1.

1
~ i..mqau:~; brez,es dias o ' 1 Fntll'al de Arte,,, or- grande maestro patricio em Pari(. 

lho crirerio:;o publicado no 2 ° ,-olu- ~e~tin!~~ 1~rc:~,,ei~~;f tra:alhando ganizado pelos professores Santinha Os interessados 11a acquisiçáo de Convidado pelo ''Centro ~tudantal 
mé d:1. ~Rcvisti do Instituto 1--I.istori_ / junto a.os sc~us consocios no fcn~ído e Gazzi de Sá iugrr~sm />0dem se dirigir á avet!ida t~l:~Y:o~'l~~~Ji::u!~~~ ~:~eseg~~~ 
co C G~vgraphico Parahyb:1.no" de qtte ccmpareçam. ql:antos e.~eJam Am·úHamr11ft> esperada pcfo .rncie.. Ge11erirl O.rnriÕ, 164 do anniv.ersario, o "Centro Estudant~l 

Juiz a.1 velhJ cornan:.1 di! Borborc. nre"f"'1te.- nrstl c pirn · a'adr local, essa demomtração de art:: cc·arense" enviou á nossa capital um::i. 

ma, o digio e acatado pmhybano N Ü TA S ;mi O ,nnumo do CORAL VILLA- CORAL "VlLLA-LôBOS" ~~~!~~~!1o ;:t:~t~~sªs:~o/~;~;. 
compulsc.n decretos e linhas de lim1- tôBOS, que J1ela primeira 1·c= se s:dente dessa associação de classe. 
tcs desta e do Estado do Rio Grandi p o L I e I A E· s I a['rrsc.·,ta ao nosso publico com 11111- Rrunr-~e hoje ,h 15 hortH 11!1111 dos, Vin1c1us Marinho e Raymundo Ro-
do Norte esclarecendo vJnt:i.jos.imen· />rogramma inteiramente de coucerlo, salões da Escola Normal esse harmo.. rha, os quaes chegaram hontem pelo 
te as p1.1vas da. violação de que tem TENTATIVA DJ<.: F.VA~.\O NA CA-1 e de al1111nias rh gym11aslica eslhrti.. ,,íow co11j1111clo orJ1heo11Jco, a fim de ~~lJú~~o Penna", ancorado em C~,~ 
a Para1:yba sido victima, e, :10 qUe noi. DE(A 1:.lJBl,TCA. DE~~!\ CAPITAL ca r danHIS da j,rofessora Sanlinba rralizar 1w1 emaio cm conjunrto os dignos elementos do C. E. C .. ca 
consta, nada conseguiu dl! p..):;itiYo _S0b1::- '! :,('<;t1nj)to o chrPrtor Ot- Pf:- . d Sl com a orcheslra de concerto, dirigi. rcmpatihia do pr:>paratortano Eug, 
di d · mtPr~~1arrn enctOc::ou ao dr. chefe e 1 

, • , n.io de Oliveira, vL'iitaram, hontem. á 
ante ,> mutismo em que se crJnc:1. polida r. ,<;{;1:Uint. onic.o· Entre os numeras dr rc_çponsabil,... da J1elo professor Ga=:1 tle Sa ncite. o studio da P. R. 1.-4 e a reda.e-

ram os representantes políticos do-; "Joã,) Prs"'óa, l.'' de outubro. de 1937 tfadr do CORAL VILLA-LôBOS se \ Para o me.mio rusaio J,ede.se o ~ão d~sta folha, onde entretivernm pa.. 

dois Estados. Exmo. ,<r, dr .. Chefe de Pohcis des- acha o "Ras~a o Coração" (Choro, compareci111rnfo de toda, ª' cori,tas ]356~·' ;;~:s º;e:::isºe~r:iurc:·::o~~~~ ... 
os-~:;:,d~io~ºd;~;;;,::b~~

0

Fô;:f:e;_; ::.~!!~~1,~~~c~ii/ g{~e1iu~,i;n~~ ;,.,;Jj ,-i1:,
1
::t~1;~ô::~'. l~ªhor:: ~atn~;::;:

11
~: ~: dansa da pro/mo- ~~;.~~d~P~~m;~a-~\'s~~~- ~~e ~:~; 

capital cvntinuas viola~ões DJ. Cruz m.lit1.r Externa, de ncme S1lvmo Cl:- colLgas parahybanos. 

:: ~:: ·:t:s •;;;t~~:,~:\t 0~:Jc~:: ~:~~cre~~Jh?J~vaâ nv~~lf~c~~1~112~~e2·~: 1 TE' LAS & PALCOS CENTRO ESJUDANJAL 
rou a SU:t denominação a CStrld:t que r:;:"J~!~~/~~:1

:s1~~~ª t~t~ó~ª~ t;~~ PARAHYBINO 
nos leva :1 Goy:mn3, m.trco original da"':J;s I corda, emendados. o "Plaza" levou, hontem, á. téla. los. as Lenta tivas cruciante" para d-e-
dos limite ... , tem Pernambuco avança- 1:=J cio o ?J,~rT..e, o cnrcPrtro e ma:!:: em ~.n:rêt. a magnifi~o. produccão da semo~nho dessa missão, s<:ria roubar 

do contra .1 P:1rJhyba em desrespeito ~º
1
;,~t~!.ruj~~,~\

1~!~:· qioemes~avga~r~.! ~·~
1
;.~~ .. e~!~~!~~o d~ ~:;~e c~~~i:.3 ~ ~~~

1;i11~rosd~~or1t~mi~t~~~:1:~ar~~ O resu-ltado das eleições 
flagrante os linhas da antiga Capita- chefe e os soldados da guarda mill- Ann Stenn. qu~ tem a grande aventura de reunir paTa renovacão da sua 
nia de 1...imaracá, sem que lograsse- t~,: do pce.,aLo, _p·nctratam na refe- Sem ter vindo precedi<lo de cart~- três no~~s al(~mente p!'ootigtados 

JllOS rl!mediar O esbulho ;~~~ ;/~!;~ ~ãJ~~d~ }~~r~' la Cg~~~~tt~a~ ~~1)~ti1dil~OS•~filf:.J?.ª~~~~e~' :u:~~~ ~~ily~~::riOS cmemaU'.>graph!COS de directoria 
E' .1inda o professor João Olyntl11) je.nella, cm tu.das cor.:i ~2tra de aço eprt;So~HkHn a vida na sua realidade. Vc.n:mos juntos. pela primeira v~z. 

do h.êgo quem clama, cm uabalhn reÃ_~t;::t:'~ fut nppr::-h~ndida e os <lo- i~n~~~~~tão podemos dt:ixar de vêr " ~~rvº°n~c.sma~~r P~~~ef~~ 7tia~~;1~~e 
mcdm.;, contra o dcs..::isu do~ cscu,.li.:a~ ze pie os qne estaVR-P.l preparados Ncs~e lindo "f1lm,. {ncontramos a sa carreiro., John Boles e Barb:.:t.1·n 
sos qtL não cumprem v de· .:r de d.:s:,. p.1.rr '1og1r fô1am r .... colh1dos ás "so- l m ... xpressi\·ldacle do titulo, que apesar I Stranv.1ck cada Q.Ual numa perf~:-nan-
pertar os governos mosLundo o t,:lro. 1.ta~ms' · 1 de r~la<'1onado cem o enrêdo não 

I 
cc de destaque. 

esteja ( nde esuver o mcsn1u 101,,. ,Lza, 1 t ;~~ra~~ ,;'~ft;1~~~es. os detentos que lh~i\n~~b~e~~:'ioe! :~~n~Jp6i~~~t 
do .. .. A~:tomo Gonral\'~s dos Santos. \Ul- dade não nos prohJ~e de. class:fical-O CARTAZ DO DIA: 

p ealizou-se hontem, ás 15 horas. ~ 
apuração da· ulti~1a secção rlritoral 
rto e. E. P. verlf:cando-st" a victoria 
final da leg.enda C. S. P., cuja orga~ 
nizaçáo é a seguinte: 

Presidente, Eug .. nio de Olivei!a (re
rleito); vtce-d'.to, Celso Monteir3' Fur
tado; l.º secretario. Moacyr Medeiros; 

Des:pp~recido Joa.o , do Rego, um 1 
:~11:1:1li f~~ o8 ~~~ta i;~~i:r:1}~i~ g~~ ~~,~~~~a stfi~ggccsça~m~~:a:;<isua'; ~~~ PLAZA - A Noite Nupcial, 

outro Pl~fe~sor, Sizcna.:ndo Costa, .1at'.stula do Nasci~ento, condcmn1:tdo de a !ogica d€ve imperar qu&ndo um Gary Cooper e Ann SOCnn. cozr. uador, Genlval de Almeida santo:·: I 
'!.º secretario, Anthenor ct, França; 

vem subst1tu1l-o e conrmuJdJment~ po: crime dr: hom1ctdio, no termo JU- nconterimEnto imprevisto não occa- ~!?~-0:!!~it· ::~~~rªQutilàii~ ~~i~~i: 
a.ppell:i p'!ra. quantos o possan1 .iux~ ... ~c~~~;\~

0
d~-~f1~~ã~~\'\~~~!~~~:

0
1.~; siona outro desfecho. 

l11r no s~nt,do de rc.stJur:ir ºº" lcp.. r
0

i1, e d'." furto na comarca de Santa "I\ol~NS/\GEM A GARCIA" FSTltE'A 
timos krmos os limites intt·rrnunii:1. Zi~: José Alves de Olive!ra, vulgo NO "REX .. Al\-IANHA. 

REX: - Orphãos do Destino, num Lº atljuncto, Ivonilda Botelho; 2:" 
festival rm beneficio do Instituto S, a.djuncto, Judith Ferreira de Me<le1-
José. com Dickie Moc:e e Eleoncr rc.;,. 

p
3
es p.tr.ihyba?os · .E' gr .mde O scll ~/~:sécri~~~r~~o ;~ub~~nnd:~~1~~~ca P~! Pro .. cguindo na ~é~ie dos seus gran

esfroço e m.iior 1 sua vont~dc de r:• mpina Gra11d::; Jo!:é Franc_isco da dc3 n.·ontccimentos inmt~rrupt:::is que 
pre)tar a no~sa tcrr.1 um \Crnço de ~!11 a. ,•ulvo ··José de Hennquêta ". v; m fazendo no ·'Rex ·•. a 20th Ccn
clcv:ido u inconfundível v.1lor r:· c•o·1dem!1ado per d~licto de homlcidio, tury Fax apresentará aos fans. para 

WhitnEv da Paramount. A junta apura.dora ;Jeterm:nou tm 
Compl:ment.os: Paramount N,rw!i=, rtisui_da o proximo .sabbado, .9. para 

jornal e Usut'ario do Moinho, dt:se- -1e·. iflcar-se a posse da directoria 
nhu inteiramente colorido. Lleita. 

grande o plano do profc~s,or _Sizena_n-- ~'ór;,~m~~~!~e~a~m;1~~~!ªf0~~d~tc;~~ ~!~~~!º e~;ci~c~lo º5ci~!~o.i~~~~t~1c~ 
do, p!Jno que n.lo podcr.i f,~ar c1r, ~!iir-t_(\ d· roubo em Santa Rita; .]o_ qu? é Men ·11;-em a Garcia. 

FELIPPE'A - Tripulantes do Céu, 
c:cm Anna Bella, da lntemRcional 
Fllre•. 

compl;;.mento: - Nacional D. F. B. cums..:. ,pto :1 um só individuo e dJ.hi ;tt·io Oregorio de Freitas. sentenciado :s· esta pagln::t soberba que nos mos~ 
o seu .1ppdlo JO Institut~ l-l1storico ~~~·.n:;~~nJOP~~ ~~r~~Cn~:n~~mda:c~0~~ tr~ u:n acontecimento historico. de. 
Panhyb.1no par.i conscgUtr, ,onJunc.. r e S"lva, condemnado por delicto ;.-~r~~~~~i[3 ~e:c:u~·aq~~;~~ri_!::.i~~t 
tamente J realizaçio daquillo que ex- tlr roubo. na. c:omarca ~e Cato!é de. :ana_ quancio Mo Kinley era o pre~f- AI~~~ ~~a~!ne-Dtc?ricta.r:ICha~~ 
cede da_s forças do indiviJuo ~alado ~~~1~ªi.N~~~~(11~~nd~~:~~~ i:1asj~~51t d nt~ d06 E.:tados Unidos. Fervendo de 

Desep o educador p.1rahybano <lo. ç:1 de campina Grand2, por ctelieto de :;;~l \ ~~i~ºi~~~c t~~fe/enee~~~t les Boycr. 

t:lr a 5UJ terra de Ul'll tnbalhu per- ~ln\t~. ct;r:~~~nªJ~: p~~!clX~2~t:~:a h~~ ~~~~~ :-:1u.~~~~~o~ªi~~gtle~ b~~r~1~:: JAGUARIBE - LiquMando Cont.IB, 

T.~L,.o DE G~!~RRA 37 m! td:n, l\9 c.omar<.:a desta capítnl; '"1,"1.mtr~-1-0. Sóm~nte po'r ,indicação cem James Dunn. juntain1nte com n 
r.; U&,;, !"kLnrl•) Mathias proce~&ndo p·:n· de~ do se-u E.~tado Maior. foi incumbido o 6.'' e ult1nta: sér1° do O Grande Jlys. 

.IJ , o c1 ~ lv.nnidc'to. no termo c1c P1- kve!l te:wnte Rowan, do exercito nor- te~~ p~é~~ ~ ~~i~~~S:-1.coraçá.o, d1:1 
Tr<io lug.u hoj1.·, :ís l!} hora,._, no :1 ~nt :;j~c ~~i. J<J~~~t~ª d~::i r~~~~.' c~1:n ;~, ~:~~~a~o cf.~r~~a.."er o portador da Unl\•ersal, c~m Baby Jane e. mais'. 

locJ.I do conumc, as pro ,n cscnpt.:Js Pedras de F'úgo. N ri., 1 bsta uJ C·, a de Dcu.:los aes"nho de 'rcrn 

-------------
NOTICIARIO 

Em poder do sr. Antonic, ·rw-renlno 
los Santos, na portaria d~sta !olha, 
..:ncontra-se uma escrl'ptura. _de com. 
pra e venda passada por Joao Fau.1.. 
to dos Sa.:.._to._ e ~ua esposa sra. Ave
tina Fe.neira dos Santos, ao dr. Grn 
ciano Medeiros, a qual foi tlll.ontrada 
no .. Café Alvear ... 

LOTERIA Fl.DERAL 

Bxtracrão em 6 de outubro de 19~'1 
28556 - Bahia ~00:000$000 
28C"7 - Rio 30:000SOOO 
10c.;7 - Pelotas 10 :OOOSOOO 
4529 - São Paulo 5 :OOOSOOO 
!Cl2 - Porto Alegre 3:000$000 dos ex.?mcs de 2 º pcnodo <lo Tiro J.! P.ononho 1. v. rxcla. SE'ja r 1ogiado -~~ sac t:cos, os O c · 

1 

T~ns. ' ,_ -
Guerra 37 ln (_·r<lcm da dia. o rfcr1do soldad'J t·criváo àa Polfcia Civil para serv'ir -

O rt: i'\:i.:tivo instruc:tor, sugento ~ .. \~1 
.. 
10

ctecll'.;11e~~~P~~1h~~~r;0 ?.~m~~~ ~~c1;f~~·~L~ 1~~l~:~~~~~n1~~ av~fnfrJ; ME"rROPOLE - APmadllha Per!G- TELEGRAMMAS RETIDOS 
Moysés uc. Araújo, cncar i.:'"' o c.:om. 1.11\· o llO ~,gi'n!ento Pohcinl M11l.~ t1p:1tar o facto em todo'.:l os .seu: por_ mnda. com James Bi:1rke, HeriJ'lrt Há, na Repartição Gera1 dos Te .. 

plrecimcnro, a e·:sas prova,;, de :od ': J ~,1,~,.irt!;e !.g~~,~~1aº (o~:il o ('O~rf~1~~~ ~~!1~;:~a u~!r1 ~~z e~âo ~ •• ~[L~t~~~i-:: 1 Marshall e Oertrude M1cho.el. legraphos, telegr:imma'i retidos p:ara: 
oç atrrJ.dor..!'>, :\Yl'li.J,ido -qu~ f1cJ~' 1 e concon- :i p:irn imt:ªdlr a fuga canrgadc de se v1ços 11 R'E'PURLICA - Josti<a de Crimi .. fo,;é Casado, ru1 1 º de Maio, 298, 
prcJ\1dicldo todo :iqncllc . 'l ue n.1 0 ,· dc.'3 , Uurltdo pr&"1'l . S,1údc e frater~nlct:i<te. no~o. f'nm Jark Hoxi~. . . · 
fbmplrcccr a esses cxJmcs l? ~" ll v. excia. 1rJa dC.slilJ2do um u • u de B~no9 Maul, cl!rectcr. co,r.p, ctento; - Nll<)Jonal D, F. B. "11..ival" 



A UNIAO Quinta-feira, 7 de outubro de 1937 

PARTE o F F 1 e 1 A L 
:\DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGOEIRtDO 

LEI N: 168, de 6 de outubro de 1937 Boletim n.• 
222

· p R E F E I Tu R A M u N 1 e I p A L 
Para o conhecimento da Corporação 

. . Abre o credito de 120:000$000, pa
ra ocorrer ás despêsas de<:orrentes da acqui
sição da a.pparelhagem technica para o Hos
pital Regional de Cajazelras e commissiona 
um profissional para. esse fim. 

A Assembléa Legi.slatba do Estado, decretou e eu sancionei a lei 
seguinte: 

Art. l.º - Fica o Gc vêrno do Estado autorisado a abrir o credito 
especial de 120 :000$000 ( centc e vinte contos de réis). para occorrer as des .. 
pêsas de appa.relhagem technica do Hospital Regi.onal de Cajazeiras e a 
commissionar um medico de reconhecida idoneidade para orientar a res
pectiva. acqui~Jção 

Art. 2.0 - Revogam-· J as disposições em contrario 

e devida execução. publico o seguinte: D E J Q Ã Q p E S S Ô A 
1 - Resulta.dos de exame: - Nos 

exames a que se submetteram na Se
cção de Trafego de Campina Gr:i.nde 
os srs. Sebastiâo Elptdio de Lima, Ma
nuel Nascimento de Sousa. Genesio 
Soares da Silva, para chauffeur pro
fissional; Julie Ribeiro da Silva, para 
cba.uffeur amador; Franclsco Dantas 
Sobrinho. Andrelln~ Guedes do~ San-

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
6 DE OUTUBRO DE 1937 

RECEITA: 

~~~~~~~~~~~ ~:ªf:r~~!~~~5ct~0~ts:~J:~ s~Jdo da dia 5 .. 2 :025~671 

lro da Costa, para m::;tocyclista pro- Receita do dia 6 
fissional, resultou .sahirem todos ap

3 :357$200 5 :382$871 

provados . 
Palacio dp Redempçãio em João Pessôa, 6 de outubro d~ 1937, 48.0 II - Petições dcspachallas: - De 

da Proclam:ição da Republica. Francisco Dantas Sobrinh'>, requeren
DESPESA: 

Govêrno do Estado 

Argemiro de Figueirêdo. 
Salviano Leite Rolim. 
José Coêlho, 

do sua certidão de idade que juntou 
ao seu processado de exame para mo~ 
tocyclista profissional - Restitua-se. 
mediante recibo. 

gou a. construcção das casas de palha De Andrelino Guedes dcs Santos. no 

Pago ao pessoal variavel .... 
Adeantamento ao Almoxarife da M

sistencia Municipal . . . . . . 
Idem ao porteiro da Prefeitura 

190$000 

700SOOO 
lOOSOOO 

pertecentes aos srs. José Antonio e I me .. mo sentido - Igu1l ctespacho. 
EXPEDIENTE DO GOV!:RNO DO José Francisco de Assis, respjt:tiva- De Severino Evangelista da Cost"l Pago a João Aug:t1"io concerto de u•1 

DIA 5: mente á rua das Marés e 18 de Abril, , idem, idem - Igual despacho. machlna de escrever 40$000 1 :030S000 
em terrenas do dr. Octavio de Novae. s, . De Pedro Ferreira de Medeir'Js, jdem. 

Petições: ri~ten~fce~e;a,sii~~i~e~J~i~~ ~:~!== id;~ Jos!~n~~~:c~~- C~ta idem. Saldo para o dia 7 .. 
Do bel. Darci Medeiros. promotoc veis por ditas construcções a demohl- 1dem - Igual despacho. 

4 :352$871 

publico da comarca de Itabayana, es- as no prazo de 5 dias. 1 De Julio Ribcir.o da Silva, Idem, idem Em documentos de valor 

;~~f:d:
0

~~q~e1~ufi.ê!ª~~~e nf:s~:er:;:n1~~ COMMANDO DA PoLICIA MILITAR ~:
1
!e~~:~:!e~:c1~~Ddor. - Rc.stitua- Em dinheil',O 

1 :825$100 
2:527$771 

cença, com os vencimentos na forma DO ESTADO DA PARAHYBA DO De Manuel Nascimento de Sou.,.a. 
da lei para o seu tratcunento. - Sub- NORTE idem. idem J)ara chatúfcur profisisonal 

4 :352$871 

metta..se á inspecçát.> de sau'de. {Auxiliar do Exercito de 1.ª linha) - Igual despacho. 
Serviço para o dia 7 <quinta-feira). De José Ferreira Tejo, residente et"l 

E~!Dl:ENTE DO GOV~NO DO to~~~c~~:i. dia, l.~ tenente José Caf- ;i:n~~~: ~~~~~itor~:.au;~:;;er~tdo~ 
Ronda á Guanução, l.º sargento transferl"nc1a de sua carteira para 

Thesouraria da Pr.>fe1tur1t Municipal, em 6 de outubro de 1937. 

Dante Grisl 
2.º escrip., substituindo o thesoureiro 

Decretos: 

O Governador do Estado da Para, 
hyba, designa o.s drs. Aryoswaldo Es
pinola, Edson de Almeida e José Be
tamio Ferreira a fim de iru:,pecionarem 
de sau'de parà effeito de reforma, o 
sr. Antonio Porphirio Rlm"s, soldadJ 
da Policia Militar do Estado, ás 14 
horas do dia 8 do corrente na 5éde da 
aludida Corporação. 

O Governador do Esta.do da Para
hyba, toma sem effcito o acto que no
meiou o sargento André Severino Ur
tigas para exercer o cargo de Sub-dele
gado de pohcta da Circumscripção ~le 
Jucá do districto de Piancó. 

o 
0

Governador <l<' E~tado da Para
hyba exonera o capitão José Guedes 
do cargo de delegado de policia do dis
tricto de São José de Piranhas . 

Secretaria da Fazenda 
RECEBEDORIA DE RENDAS DA 

CAPITAL 

José Fernandes da Silva. uma de chauffonr profissic.:nal - Co- 1----------------------------
Adjuncto ao official de dia 2.0 sar- mo pede submctt.endJ-c::e ao exame de 

gente João Coriolano Ram.alho. machina e pagando á t ,xa de cxam1.; 0 voi.f.J do df:>s. José Floscolo. O mesmo cacão manda cancellEir as inscrlpções 
Dia á Estação de Radio, 3.º sargen- urgente. juiz manda regi~tra.1: as inscripções de de Floriano Fernandes de Andrade. 

to Severino Dias de Sousa. Ili - Promoção: - O exmo. sr. Se- Sinfurosa Rodr~gues da Silva. seve- Franciscõ Ferreira Torres e José Pai-
Guarda do Quartel. 3.º sargento Ira- cr~tario do Interior e Segurança Pu- rina Xflvier da Rocha. Severina. Vir- meira d,,. Oliveir:i, os dois pnmeiros 

ias Pinto de carvalho. bhca. conforme propostn desta Inspe- ginia de Jesus, Sebastiana Marih. de da 6.ª zona e o ultimo da 18.•: 0 que 
Guarda da Cadeia, 3.o sarçento Se- ctoria, p~r e:ct::> n.º 16~0. de h~ntem Jesus. salu.stiano Victorino Costa, !01 approvado contra o voty dg d~. 

verino Bernardo Freire Irmao. data.do p1o!nov~u a gua!da de 2: elas- Igr.:amo Mont:uú da Costa, Severina José Floscolo. O dr. Horac o e J.-

Dl·a á Secretari·a cabo Heraldo Ca- se o de 3. , n. 73, Joao Ba::H1~-t1 da Sousa. Severmo Florc.uc10 da Silva. meid: f!landa ~egistrar os _process?S 
• s·1 s d severino Francisco do Nascimento, de 4. via. do~ t1tulos de Jose Antoruo 

valcante. 
1 

va egun °· Severino F:liciano de Maria, Sebas~ Lucena. Maria de Lourdes Moraes e 
Dia ao telephÕne soldado-telepho- Pelo que, fiéa ~ rccem-J)romov1ao tiáo Ferreira da Silva, Severlna Ma- José Carlos. Gonçalves; sendo ~ppro-

nlsta Severino Ferrêtra. aggregado, a falta de vaga, com O 11 ·
0 

ria de Jesus. Sebastião Barbosa de vado. o '_l'l:1bunal, por suggestao do 
Boletim n.º 219. 16~V - Pctirão dcspadiada pela se- F,é;tas. Sevc1ina Arruda Camara, Se- d's. Maunc10 Furtad?, relator de um 

cretaria ·1 - Interior: _ De Antonio .. ·:.:r:no Rodrigues Severino Borges, 1 processo de uma acçao l?e~al. Já juL 
(As.) Delmiro Pereira. de Andra- Geraldo ;;; Carvalho fisc1I de policia- Tito Antonio N. etto, Targino Al'.les gad;a. resolveu, por -unanu~ndade, que, 

de coronel commanC.:.ante geral. Sobrinho e Targino Alves Netto. to- registrado. o accordao nc llvro cor.npe-
Confere com o original - Efün menta, solicitando para ser conlacto rlos da 6.ª zona, bi:::m como as transfe- tente, .B;:.1xassem e,; a:itos 1:1-º Jui.zo 

Fernandes, major sub-commandat·.te na. sua fé de offlcio, o p€;rlod') de 9 :i-ncias de Vicente Brantino da No- re...<1)ecti.vo, a fim de s~r intunado o 
interino. annos. 5 mêses e 14 dias de servi,,os brega Adaucto Grangeiro Cabral, Er- réo, _para os fins legaes, e n~ caso 

prestados na Policia Militar do E:õts- ne-tina Barbosa Vieira Francisco de nao haver recurso para o Tribunal 
INSPECTORIA DE TRAFEGO PU- do. conforme certidão pas~ada pelo ca;neiro de Araujo Ba~ros e Dur- superi~1 • fazer executar a. sentença. 

BLICO E DA GUARDA CIVIL CommJndo daquella Corporação. val Baptista TavarEs. da 12 .• zona; 0 Na<ia..-ma1s hav!ndo a tratar, foi en-
Com requer. que foi unanimemente approvado. ce.rrada a sessaC? ás 15 horas e 50 

Serviço paf'8. 0 dia 7 (quinta-feira) Pelo exposto, o sr. cncarregarlo rJos Ainda são, p~lo mesmo juiz. ordenados mmutos. Eu. L~tz Rama~zotto, auxl-
Uniforme 2.º (kakO. apontamentos do pes-:oa1 desta Repm·- os rcgíst!'OS das m:::cripções de Scve- 11ac da Sccreta~1a, escrev1 a presente 

tição faça a devida averbação do ter- rina Soares da Co:-;t.a. Se-verina acta. E, eu. C~:rlo~ tle Alb_uquerque 
EXPEDIENTE DO DIRECTOR 00 Permanente á S. T. P., guarda n.º mo ele f:erviço prestado, no promptua Queiroz de Medeiros. Sabino D0m1- J Bel1o FIiho, ~cr. tano do Tribunal, ·ª 

DIA 6: 54 . rio do refericio Fiscal. ciano d~s Santos e Sebastião Rodri- redigi e !-_ubscrevo. (a) Flodoardo Ll-

fetlção de Antonio Moreira Cardo 
so, solicitando b:l.ixa. de sua collecta 
de ajudante de ~tivador, uma va.7. 
que não exerce a profissão. - Hequei
ra á Secretaria da Fazenda. 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO DIA 6: 

Petições: 

De Astrogildo Cavalcante de Mtran
àa. requerendo matricula pno. o au
tomovel Ford, de sua prop1iedade. Fa
ça...se a matricula. 

De Sylvio Coêlho de Alverga. requP
rendo licença para construir um prP.
àio na Av. Engenheiro Retuml>a. De
ferido, em face dac;;. informações. 

De Ramiro de Sousa. requerendo dis-

~~n.s~~rt;1Jid~~ ãº~·;. ªM~~~f~e~= 
dato, 990. "1ndeferido, de accórdo · cem 
o parecer. 

De Fh·mino Caetano Alves de Lima. 
req1.1erendo licença para Jazer diver
sos sei·viços no predi::> n.O 614, á rua 
da Republica. A' vi•:ta das informa
ções, attendido. 

Multas: 

For.im multado.s pela Prlfeil.ura 
os srs. dr. Octavio Novaes. \Y.:>r ter au
torisado o sr. Luiz <ios Anjos a. con<:=
truir uma casa de taipa e p, lh'.:l. nJ. 
Av. 18 de Abril; Ricardo Br iz por 
estar construindo uma casa e!~ 'taipa 
e palha na Av. Marés, sem a. d< vida \i 
unça; rlr. Octavlo Novaes, por ter au
torhado o sr. '"1ca1·do Braz "' crns
truir uma casa de t.n.tpn e p, lh 1: na 
1w. Marés, sem a devida 1icen('J.; ~uiz 
dos Anjo....-, µor cisLar construín la uma 
c·a~a de taipa e palha na Av. 1 J de A
brtl, M'ffi a dcvicb licença; beverino 
Soares. por estar con,Lrumdo 1 ma ca
Ra de taipa e palha 111 Av. 12 do Ou
tubro. sem previa licença; ~:everirn, 
Gomes, por rstar construindo 1 ma ca-
1>3. de taipa Wt Av. 12 de Outut ro, se1n 
a devida licença; João Vicent' de A
breu, por ter se rec~ado a par 'lf a li
f1•nça de conc;trncção de sua c~sa de 
taipa " palha ao Nort.c da Est ada de 
Cubedello. 

Cotnitc 

S1io convidados a comparer ·r á D. 
O. L. P. 06 .~rs. João de Olivei1 1 e Ro-

~0~.h~. t~~p~a~i~l A~1~~~1~?o ~ tki?i:; 
E. Gonçalves. Diogenes Chiauca e ci. 
Nicollna CtrauJo; á Portaria, li"fancis
co Borges de Sou·u, 

EmlJargoi;: 

_\ rre!e!tU!a c!t-t.J. cep!tal ewb.:!!-

Permanente á s. P. guarda n .º 2. (A-s.) Tenente João Farias tns i,e~ de Sou.sa, ela 6.a zona; sendo ap- ma da S1h.'.elra, Carlos de Albuqncr. 
Rondantes. guarda.s 'n°s. 3, 4 e 33. oector geral. · provado unanimemente. O des. José que Bello Filho 
Plantões. guardas nºs. 158, 159. 14. Confere com o original: F. Ferreira F. lofr:olo mandj. registar as ínscrip_ l -'------------

154. 155 e 27. de Oliveira. sub-mspector · \' â?;; t 'mfi~.i'1.h:'lr~ae~1~~~:t~~: Dupla filtração do sangue 
Tribunal Regional de JUS• colo Foi designado O des ~aunc,o to. Jlntonio Hennq11es .santos. Anto. 0 sanl!ue attlnglndo as artertas CO-

I i~t~~sfª~ªa l~~~~ãoº J~c:~rdagon:: ~~é J~:e s~~1t·1ºn~~- ki~~~·io ~;to~~ ~~~~~esrSt~~dJ~.s éN~ubgiJ:~1~a ªp~:: liça Eleitoral do Estado 
da Parahyba 

Boaventura Ferreira Mer?des, offi · dradc Anna do:,; Snntos, Alice Pc- mais seu ·excesso de agua. Tomado as
cial do registro de obi~ do distncto r~irh da Costa, Antonio Gomes da sim denso, passa o sangue por outros 
de S. SP.bastiAo, munklplo de Alrtgôa Silva, Augusta Accyolc. Antonio Ju~- filtros onde deixa as parttcula.s solidas 
do Monteiro>. O denunciado !oi con- tino d~ Oliveira. Antonio Gomes da como sejam os restos das cellulas or. 

Acta da trigésima (30.ª) sessão ordí- demnado nas mesmas penas acima, Silva, Antonio Alves Pereira, Abdias ganicas destruidas. 
naria, em 28 de julho de 1937 contra os votos do dr. Horac10 de AJ_ Fernandes da Silva, Antonio Rocha Esse processo de dupla filtração 

Aos vinte e oito dias do mês, de ju
lho de mil novecentos e trinta e sete, 
presentes os dfsembargadores Flodo
ardo Lima da Silveira. Mauricio cte 
Medeiros Furtado P José Flos.colo da 
l'lw:Jbrega; doutores Antonio Galdino 
Guedes. Horacio de Almeida e Braz 
Baracuhy, abre-Se a sessão á hora e 
local do costume. E' lida e unanime
mente approvada a acta da sessão an
terior. Expediente: telegramma do bf'l. 
Agricola Montenegro, juiz eleitoral da 
7.ª zona (Bananeiras), conununica.1do 
que reassumiu o exercicio no dia ~7 
do corrente; telegrammas e officios 
offieio do bel. Milton Marques de Oli
de varias juízes, requisitando material; 
velra Mello, communicando haver 
transmittido. em data de 12 do corre11-
te. o exercício de iuiz preparador eleL 
torai do termo de S. José de Piranhas 
ao seu substituto legal, em virtude de 
ter sido removido para o termo de 
Caiçára; officio do bel. Antonio Ca
taxo. communicando que reassumiu o 
exercido do cargo de juiz preparador 
de Soledade, em 20 neste mês; offi
cio do bel. Acristo Neves, juiz elei. 
torai da 4.ª zona (Guarabiral, com
municando que, em data de i6 elo cor
rente, reassumiu o exercido, renun
ciando o restante do tempo da licen~ 
ça que lhe foi concedida; officio do 
secretario do Directorio Central do 
Partido Progressista da Parahyba 
communicando a nomeação do sr. 
Manuel Gonçalves de Abrant-::s para 
delegado do mesmo partido no muni
cipio cte Sousa; officios da Secretaria 
do Interior e Segurança Publica, re
ferentes á ferias concedidas a ma
gistradoS da justiça commum; officios 
da mf'sma procedencia, relativos a 
nomeações e remoções de julzes muni. 
cipaes e escrivães. Publicação de ac
cordáos - São lidas e asslgnados o:s 
accordãos referentes a varies proces
sos julgados na &esSão anterior, em 
numero de 7. Julgamentos - O dr. 
Horacio de Almeida relata os se
guintes processos: N.0 7. classe 1.ª (ac
cão penal contra Placido Lopes de 
Abreu, ofllclal do registro de obito.s 
do dlstrlcto de Jucá, municlplo de PI. 
ancó) . O réu fol condemnado á sus
pensão, por 10 dlas, do exerclcio do 
cargo. multa de 200$000, 20$000 de oel
lo penltlmctarlo e custas. contra os 
votos do relator e do dea. Joi,ê fios-

meida <relator) e des. José Floscolo. Diniz, Antonio Lourenço da Silva. AI. deixa entrever como é delicado o ap
Fol designado o des. Maurlcio nir- cidia Soares da Silva. Anionia Ayrcs, parelho rhenal e a importancla de 
tado para o accordão. N." 30, classe Anlonio Martins de Oliveira, Antonio seu funccionamento na manutenção 
l.ª (acçao penal contra Manuel Lau. Miguel dos santos, Antonio Pereira da sau'de. Qualquer deficiencla no 
reano Ferreira, offlcial do registro dos Santos, Antonia MarcoUno do trabalho dos rins importa em reten
de obltos do distrlcto de Desterro, mu- Na!--eimento. Antonia Pereira da Sil- çáo de substancias toxicas e nocivas 
nicipio de Teixeira). O denunciado va e Aprigio Dias da Silva. todos da ao organismo, dando lugar a wna 
foi absolvido, por unanmictade. N." 78. fi.ª zona; o que foi unanim<'nt°R a.p- série de simptomas dolorosos e desa
classe l,ª (acção penal contra Anto- prm:adà. Contra o ~ot.o do de.s .• To!-é gradaveis. Dores lombares, rhe1~ma
nio Alves de Albuquerque. officlal do ~'losc~lo _ <relator, sao cancella.das as tti-n,_o, inchação produzida por tuffl_ 
reglstro de obltos de S. Francisco de mscripçoes Se Antonio Barh~c;a de ~~~sãotlgse J~~~o~';5s t;;1io.sco:~u~ 
AgÜiar, munícipio de Piancó,. o reu Sousa Sobrxlho. Alvaro Pereira ~a àa df"bilidade rhenal. Urge combat.el
foi condemnado â suspensão. por 10 Costa .. f'.mbrosi11a Gonçalves. Antomo 
dias. do exercicio do cargo. ao p~ga- ~:b:1c::.t1ao Gonçalves e Anna Mari:i. do os c0m o uso das Pilulas df' Foster 
mente da multa de 200$000. 20$00ll de Esolnto. Santo, todos da 6.ª 7'"'ne. que são o melhor remedia pe.ra lavar, 
sello penitenciario e custas, oonta,a Fot designado o des. Mau!ic10 Furta- fortalecer e activar os rins. 

ALUGAM-SE dois modernos 
predios, recem_construidos em 
local aprazivel, á Avenida dos 
Estados (Therezopolis), com 
dois pavimentos, quatro quar
tos, installações sanitarias com_ 
pletas. nos andares terreo e su
perior. 

Bonde á porta. 
A tratar com o sr. Antonio 

Rapôso, á Rua 13 de Maio, 423. 

os votos do dr. Hor;3.cio de Almeida do oara lavrar os accordao~: O dr. 
(relator) e des. José Flo5colo. Foi Braz Earacuhy manda registar a.e;; 
designado o dcs. Mnurlclo Furtado in.sc.ripções de Amaha ~odr1gues ~e 
para o accordão. N.º 79, classr 1.ª FarI?..s, Agrlppina da Silva. Antomo 
acção penal contra João Figueirêdo Mont~iro de Freit.as. Antonio. Trajano 
Filho. officlal do registro de obitos da .811\"a .. Anloni';) Joi-é da Silva. An
do di.stricto de Curemas. munkipio t<?mo Frhpp~ da S.lva. A..-nal.ia ria 
de Piancó>. Absolveu.se o denuncia- Silva, Ant.omo Soares de ArauJo. An.. 
do. por ·unanimidade. N.º 81, classe V' t.onto José de Lima. Antonia Baotis
(e.cção penal contra Placido Lope::- dt ta da Silva. Antonla Dias dos Santos. 
Abreu, official do registro de olJitos Assumpção Alvel\ de Almcidl1, Anna 
do districto de Jucá. muntcipio dr Pl- Pereira Lima. Antonio Baptista dos 
ancó). O denunciado foi condcmna- Santo:,. Antonio Guedes da Costa. 
do â suspensão, por 10 dias, exerdcio Adalg1.sa Gabinio de Carvalho, Ante. 
do cargo, ao pagamento da. mul- nto Felix da Cost:1, Antonio Sebastião 
ta de 200$000, 20$000 de sello peniten t>ere!ra. AdalglsA.- Pereira da Costa, ------ ·------ .----
ciario e custas. contra O<; voto·.; do clr. Auta Marccllina de Hollanda e Pedro ''A MASCOTTE" Horacio de Almeida (relator) e eles. Alves de Medeiro5, todos da G." zona. 
José Floscolo. Foi designado o de.s. O mesmo .iuiz manda registrar o pro-
Mauricio Furtado para lavrar o ac- cesso de 4.0 via de titulo do eleitor 

Proprietário 
cordão. O dr. Braz Baracuhy rclat.a Francisco Bezerra de Limv. sendo 
o processo n,0 34, de. classe I.• (at;- approvado por unanimidade. O dr. An
ção penal contra Joaquim Bent.o de tonto Guedes manda registrar as ins-

~~uâfstrY~~~ci~~ ~~v~~~:t~uii~ii::~it~; ~:;,i:t :~n~~~~en~::'ºso!;~~-1;.,i:.~~~=i LELLIS DE LUNA FREIRE 
Restaurante o mais antigo 

da capital. 
Cardapio variadissimo, 
agraaando ao mais fin., 

paladar. 

..&rto até alta noite 

Princésa). O denunciado foi ab.<:,olvldo Theodoslo da Co.st.a, Manuel Dnmasio 
unantmement.e. O me.smo julz relata. rlo.s Santos. Maria Dfas ~rna.ndes. 
o proces:s:o n.0 536. da cl~se 5.ª f('Oll Maria dos Passos Lcitr, Manuel .11"'
sulta elo iuiz eleitoral da 16.~ zona n?dkt-0 rtos Santo~. Francisco Lima, 
<Princê:ta>. sobre a substituição do FranC'i~o Hermenegildo •de MaC'r,c!o, 
!:Scriváo eleltorall, RcspondeU..St á Frandsco Canclldo do Costa. Fr.m
consulta, dccl.i rando quP. quem qun ct.c;ca F'ellppc Gutma rãrs, Franci,5.c;1 
que esteja Icgalm<>ntr no c:-xercicio da:, Liberat0 da Silva. Frauci:-;co Gomr:s 
funcções do cBrt.orlo des1(:nado para cordeiro. Firmina. Marccllina de Ca:-
o servira deil,oral .serh o <'c:rr1vão valho. Francisco ela Co.~tn Brito. 
eleitoral da zonrt. Ded::..ão 11nanime. Francisco Sebastião Pcrcir::i. Prancii-;ca 
Pela. ordem e, des. Maurldo Furtado Barbosa Pê, Francisca Evangclü;ta 
relata e cancella. as ln1:ier1pções de Se- Barrêto, Francisco das Chagas Ara11_ 
verino Valentim da Silva, Sevm:ino Jo Soares, Firmino Francisco da Sil
Cassiano do Nasclmento e Severlna va, Francisco Cavalcanu Fernandl.'S R 

~º~bela~~ ~~º~f!6f:ra~'roº~d~p T~l::{~!ro :.!1t;~~~~; ~~~J·g l~l~;n~!~:=i1t~o<laº;~)l~~ dua Duque de Caxias, 3Ml 
!1c~;i~~al~dftq~~ !~! ~~~igr~1gl· (.',~~J1t~1;. ~~.~to ºc1~![5~ Jl:~ü~~ tl~11~J~~1ft J Ü Ã Ü p E 8 S Ô A 



A UNIÃO - Quinta-leira, 7 de outubro de 1937 

Sorria sempre... um sorriso 

1 ~' '"': l•j =1-i EDITAES bonito e perfnm"i!o ! 
Use diariamente a 

PASTA 
Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Commerdarios - Depa.rta. 
m~nto d.a 4.11 Região - Caixa local em 
João Pc~,;iôa. - Carteira Predial -
EDITAL ~-º 1 - Inscripçdes - O di
rJclor rí'gional do 4.0 Departamento 
do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões d().'j Commerciar1os, communica 
aos intertssados que a partir do dia 
15 de Outubro do corrente, até o dia 
.30 de Novembro proximo vindouro, 
serão recebido:; os requerimentos para 
inscripc.ão na Carteira ~redial, dos 
associados quit.es que dcseiP.m obt"'r 
emprestimo com o fim exclusivo de 
compra.r ou construir casa para sua 
moradia. 1•econstrulr predio de sua 
propriedade e residencta, ou resgatar 
bynotheca existente sobr-e o mesmo. 

Os requerimentos seri:o ·feitos eni 
formulario proprio, fornecido por es
te Departamento. 

O Instituto esclarece que a ordem 
da entrada dos requerimentos não 
determmarã desde logo a ~ua prece. 
dencia, uma vez que, de inicio, essa 
ordem de precedencia. será estabeleci
da mediante sorteio, de accôrdo com 
as instrucçóe.s cspeciaes do exmo. sr. 
ministro do Trabalho, Industria e 
Commercio 

Só scrã inscripto e, associado qui
tes. de menos de 60 annos de idade 
e em gozo de saúde, sujeitando-Se os 
candidatos a todas as exigencias cons. 
tantes das instrucções officiaos, de 
conformidade com as quaes o valor 
Uo emprestimo variará em relação ao 
ordenado e não poderá exceder de oi
tenta. contos de réis, de modo ~ per
mittir uma amortização não superior 
a 45% do salario de inscrlpção do as
e-:>riado, incluindo os juros, impostos, 
seguros e demais despêsas. , 

Na .séde desta Caixa Local, á rua 
Buão do Triumpho, n.0 510, 2.º an
dar, diariamente das 13 ás 16 horas, 
exceptuando-se os sabbados que será 
de 9 112 P.s 11 112 horas. serão pres
tanos esclarec:mentos e dtstrtbuidos 
formule.rios. 

10 . 185 - Gaspar Vletra do Nascimento 
10 .186 - Arcena Pereira de Mello 
10 .187 - Gilb=rto Francisco Molla 
10.188 - Maria do Carmo Moura 
10. 189 - Antonio Bernardo Fernan. 
des 
10.190 - José Ferreira do Nascimen

to 
10. 191 - Antonio Paes de Albuquer

que Filho 
10 .192 - Eunice Serrano de Carva-

lho 
lü .193 - Fernando Pereira Falcão 
10.194 - Joanna Baptista de Souto 
10.195 - Cel!na Baptista de Souto 
10.196 - Manuel Luiz da Rocha 
10 .197 - Maria Pia de sant'Anna 
10 .198 - Severino de Carvalho 

ORIENTAL 
O dentifricio ideal ! 

A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Andrade, 369 e do Tamblé., 276 . 
Si alguem souber de algum imne

dimento. opponha-O na fórma da lei. 
João Pessôa, 6 de outubro de 1937. 
O escrivão do Registro, Sebastião 

Bastos. 

SECRETARTA DA FAZENDA -

DE SYPHILITICOS 

EXISTEM 

MUNDO 
NO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU
MERO DE SYPHILITICOS 

PARA COMBATER A SYPIDLIS E' UM 
DEVER IMPERIOSO USAR O 

JO .199 - Severino Alves Cabral de 
Mello 

10.200 - Vicencia Ferreira da Silva 
10. 201 - Orlando Fagundes de Arau_ 

jo 

EDTTAL N.• 88 - COMMTSSAO DE 
COMPRAS - Abre concurrencla pa
ra o fornecimento do seguinte mate
rial: 1g 1 ;;:;~; Et·D· 

10.202 - Waldemar Balbino dos San
tos 

10. 203 - osman Rodrigues de Mello 
10. 204 - José Vieira da Silva. 

PARA \ ~r:~iw:LliEJ..sVIAÇAO NO FIM DE 20 DIAS NOTA-SE: 
Construcção de Grupos E'ieolares no 1.• - Sangue limpo de impurezas e bem estar geral. 

Interior 2.• - Desapparecimento de manifestaçics cutaneas de origem s71>1úlitica.. 
60 metros de ferro em barra, de 1 3.• - Desapparecimento completo do RHEUMATISMO, dôres noo ossos 

João Pessôa. 5 de outubro de 1937. 114" x 118". e dõres de cabeça., de fundo syphilitico. 
t.• - Desapparecímenlo d.as manifestações syphillttcas e de todos os 

o escrivão eleitoral, Sebastião Bas- x 1~~
6
~tos Idem, Idem. Idem. de 3

1
4" lncommodos de fundo syphilltlco . 

tos· 360 ditos de cantoneiras de ferro de 5.º - O apparelho gastro-intestlnal perfeito. pois o "ELIXIR 91'" não 
.EDITAL _ l.ª Zona Eldtoral _ '7\8" x 718" x 118". ataca o estornar.o e não contém iodureto 

Mumcip,o da capital e sub-prefeitura 250 clitoo Idem, Idem. idem de 1 112" 1 E' um Depurativo que tem attestados dos Hospltaes de especla!J,stas dos 
de cábedéllo - Juiz, dr Slzenando de K 1 112" x 118". Olhos e da Dyspepsla Syphilitlca. 
Ohve1ra -Escrivão Sebastião Bastos 1050 ditos idem. T de 1" x '1]8". 
- De accôrdo com o que dispõe O J 4 ditos de vergalhão de latão, 1 1\2" 
Cod1go Eleitoral vigente Capitulas r para roldanas. 1 prazo para entrega. do material offere-1 10 discos n.0 8 conforme amostra 
rr e III, torno pubhco, para os effei~ 35 kllos de latão velho pJfund1ção. c1do nesta Comnus.são. 
tos legaes, que estão sendo processa- 13 chapas de ferro preto, de 2, 00 x Os proponentes deverão offerecer co 1 fogareiro "Pnmus" n.0 2 a kero-
das as inscrtpções e requerimentos das 1. 00 x 1116''. tação para os materiaes de proceden- sene. 
pessôas seguintes: 1 kllo de arame de aço para molas ela nacional, ou nacionalisados, postos . 52. 500 folhas de papel courhé, de 30 

10.860 - Sergio Cavalcanti de Sá d, fechadura. na repartição requisitante, e de proce- kilos. rt~· d~lhi,\'mfüa se;rz~r:;.av~~';."a~J~n1f X ~\';!"_etros de ia.tão em barra, de Il4" de~~iap;e;~~:!e~~v~\l;· s!~ ~~~i:~~ kir~~OO folhas de papel couché, de 40 

nascido aos 12)211916 em Pernambuco, 210 metros de cantoneiras de ferro, n€sta Commissão, em envelop!,)es te- 20 .000 folhas de: papel assetlnado de 

~~tr~rodeca~~ir~~~~. eistaAc~~!a~~: g~n
3
s~~c~â;I~~ ~Jii~io de Educação I ~~a~b~~;láJ;>;i:~~:~~u~ªnã~u~~ L\~~- folhas de papel ~tinado de 

onde é domiciliado e re.si<.lente. (Trans. 80 joelhos de ferro galv. de 2". antes das 14 horas <lo dia 8 de outu- 20 kilcs. 
ferencla da 4.ª zona eleitoral de Qoy_ 90 niples idem. idem de 1 •114". ~~'º vindouro. 5.000 folhas de papel1'A.G.". 
anna, daquelle Estado de Pernambu- 4-0 y idem, idem de 1 114". Em enveloppes separados das pro- 1 peça B. 63 para linctypo. 

João Pessôa, 6 de outubro de 1937. co, para a 1.ª desta capital). Pub!i- 30 metros de canno de chumbo de postas. os co!l~urrentes deverão apre- 6 peças F. 28 para linotypo. 
cação repetida por omissão da ante. 112". sentar recibos de haver pago cs impos- 1 peça E. 1121 para. linotypo. 

Ant0nto Carlos da Silveira, gerente rior. 1 kilo de estanho. tos federal, estadual municipal, no Os proponentes deverão fa.zer no 
da Caixa Local de João Pessôa. 10.861 - Antonio Gomes de Lima, 100 grampos de ferro, de 1". exercicio passado. bem co~o. da cau- Tht-souro do Esta.do, uma caução em 

filho de Gabriel Gomes de Lima e d. 100 ditos Idem de 314". ção de que trata este Edital. dinhe!ro de 5% sobre o valor provavel 
ci~:~fJ'~R~A TE~~'b1:/,"fi,1Vi_

08 
ngi Mari;

01
ã7

1
~ncisca de d Lima, násc!do 100 grampos de ferro, de 1 114". Os proponentes obrigar-se-ão a tor- do fornecimento, que servirá para ~a-

PARAHYBA DO NOR1'E :...... EDITAL ao~ . l~i no d E. e Pernambuc,1 , 3 torneiras de pas.,agem. de 1". nar effectivo o compromisso a que se rantia do contracto. no caso de acei-
N.'> :? - De ordem do sr. Presidente ~1u:~~o, :ux~~:rden°teco~:i~cio,c:irat 5 tubos de tinta arlos. propuzeram caso seja aceita a sua tatsº tr~J.~~~!ª· deverão :narcar o 
e, Commissão designada para instau- CTransferencia da 31.ª zona Gara- e :n"tiia!~ .º· C., com stphão externo ~~~aªdori!~i;°;3n:~da~~;:cioprar: pyazo para entrega do :naterlal offeJ"e-
~'~'noprg;e~;P~:g~i~~tr::~~~e d~oªiªo~~ nbun1, E. de Pernambuco, para a 38 caixas de descarga de ferro esmal I maximo de 10 dias após solucionada a cido. 
reio de Soledade. neste Estado, d. Ma- l.ª desta captai) ta.do. • concurrencia . com' previa caução ar- As propostas deverão ser escrtptas a. 

1:8 do Carmo Pires da No~rega,, con- Joã Pessôa 2 d outub d 1937 38 cannos de descarga, metal nlcke- bitrada pelo Tribunal competente. tinh. ou c'a!.tylograo!'-a.das e asstgna-

v1do a referida serventua'l'la a com- o , e ro e . la~~·lavatorios de louça, de O, 61 a O, 63 fo~~~~!~~~. ªa t~als~::~rl~: f~~ ~a;!1d1:.t l~~~o~ii;e~m sed~-t%'~;~~~f'~: 
~6r~;;zie~aa~~~ :es:t~ ~~F~l~~~ to~ escrivão eleitoral, Sebastião Bas- x o, 51 a o, 53, completos. vor do Estado, no caso de rescisão do do uma devidamente sellada. (sello 
c·n'"::1r da data da primeira :['ublica ' 4 ditos idem sobre columna., comple- c<mtracto. sem.causa justificada e ~un- estadual de 2$000 e sello de sau'dei 

;~ ~~~e d~d~:;g~ni~ s~g;:e~sou;~t~ REGISTRO CIVIL - EDITAL - t~. espelhos ct moldura metallca, de ~~~entada a Juizo do referido Tnbu- ~~r~=~ preço em algarismo e por 
vos aue determinaram a sua ausen-1 Faço saber que em meu cartorio, nes~ o. 60 x o, 50. Fica reservado ao Estado, o direito Os proponentes deverão offerecer co-
cta dos serviços da R'?partição, por ta cidade, correm proclamas P!ra O 16 bebedouros de bõa qualld$.de. de annular a pr_esente. chamando a tação para os matena.es de proceden-
prazo superior ao permltt1do pelo Re. casa:ento civil dos contrahent.s se- 90 arruellas de metal nickelado de nova concurrenc1a, ou deixar de effec- c1a nacional, ou nac1onall.Sadcs, postos 
guiamento e leis vigentes pu}~s/ Pimentel de Lima d Jose- 112\de furo, com 1 114'' de JargUÍ-a. e tuar a eompra do material constante na r~partlção reqwsitante. e de proce-

A Commissão se reune d1a11amente pha Maria Barbosa, que :ão soltei- 1116 de grossura: da mesma._ J dencta estrangeira. C._ I. F. Cabedello. 
~ 15 (quinz<::·) horas, na sala onde ros, rp.a.iores e na·t· uraes deste Esta. , _ 180 torneiras b~?º de mamadeira, Com~issao de Compras, 23 de setem As propost~ _ deverao ser entreguE"S 

1ncc~on a 1.ª Secção da Directoria do· elJP funccionario publico fed.a ruckeladas, de 3]8 . bro de 1937. . 1 nesta Commissao, em envelopp'!S fe-
R.:g1onal dos Correios e Telegraphos rai'. ele, .. ,,'or e filho'/J;e Lourenço V. icti:>~ 60 Tês ntckelados de 318". J. Cunha _Lima Filho - Presidente I cha.d°';>. até ás proximidades da reunião 
<leste Estado. de Lima e de d. · epha Pimentel de _ 1 torneira nickelada de baixa pres- da Commlssao de Compras. do Tribunal da Fazenda. que não será 

João Pessôa, 6 de agosto de 1937. - Lima; e ella, de profissão domestica s&...'J de 314". . - antes das 14 horas do dia 15 de outu-
Angelico de Miranda L0 ureiro, Es- e filha de José Barbo.sa da Silva e de 2 torneiras n!ckeladas de ba,xa pres- SECRETARTA DA FAZENDA - bro vindouro. 
c?"ivão da COmmtssRo. d Maria Barbosa da Silva todos são de 112". EDITAL N.0 89 - COMMISSÃO DE Em enveloppes sepa.radcs das pro-

rrioradores nestf\. capital. ás ;uas Pa- 20 cruzet~ nicke1adas de 3\8". COMPRAS - Abre co~currenc1a. para postas, os concurrentes deverão apre-
EDITAL· - l :~ Zan-a. Etdtora1 · -'-

Municlplo da capital e sub-prefeitura 
de Cabedêllo - Juiz, dr. Sizenando de 
Oliveira. - Escrivão. Sebaitlão Bastos 
- De occôrdo com o "Ue d.ispõe o Co
dlgo Eleitoral vigente, Capítulos I, II 
e III, torno publico. para os effeitos 
legaes, que estão sendo processadas 
as mscripções e requerimentos das 
pessôas seguintes: 
10.178 - Adalberto Cavalcanti Cha-

Yes 
10.179 - Manuel Alves de Vasconcel

lo-. 
10.180 - Albertina Lourdes Pe...c:..sõa 

<.le Carvalho 
10.181 - Dr. Hortensio Pereira de 

Castro 
10 .162 - Maria Odette da Silveira 
10.183 - Lourival Peregrino de Castro 
10 .184 - Maria de Alencar Carvalho 

Luna 

LOÇAO 
ORGANDY DE BAZIN 
é uma loção de classe, que 
as pessôas de elite usam e 

recommendam. 
A' venda em todo o Brasil 

dre Rolim. 47 e Barão da Passagem. 60 reducçoes de ferro galv. de 112" o fornecimento do seguinte mat.er1al: sentar recibos de haver pago os impas-
336. , • x 318". PARA A IMPRENSA OFFICIAL tos federal, estadual, municipal, no 

d.-vi!~~ig:::iaR~!erg,on~~iç~~is
0

~ d(;~"~etros de cannos de ferro galv. 450 m~;:1ª~e1'~ra1J~~~~o; ~:r~~
1
~u~tia~~€:1E~:f• da cau-

Vicencia Alexandre Barbosa oue são 10 joelhos de ferro galv. de 2". 50 A Os proponentes obrigar ... se-ão a tor-
naturaes deste Estado, solieiros pe_ 55 metros de canno de ferro galv. de 50 E nar effectivo o compromisso a. que se 
rante a lei, porém já casados reli. 112" 50 S propuzeram caso seja aceita a sua. 
giosamente desde 1921 e moradores · 90 · reduções de ferro galv. de 112" 50 O proposta, assignando contracto na 
nesta capital á avenida Joaquim x 3 8... 50 I Procuradoria da Fazenda, com o prazo 
Tor:es. 591; elle, com 55 annos de ida. 20 ~avatorios de louça, de o. 50 x 0_40_ 100 conjuntivas maximo de 10 dias, após solucionada a. 
de. artista na emprésa de Luz e Bon- 2 pias de louça, de o, 80 x o, 50 x O, 25 100 virgulas concurrencia, com previa caução ar-
~ -si; !11~~ C~~~11~!le~~~fa ~~bg~~c~~ ccnforme desenho nesta Commissão. ~~ ;atrizes de 7 126, sendo: ~~ª:rerfo~lo a ~b1:b!.e ~o~~:n:Ô 
çao; t. ella, de profissão dom-estica, 20 torneiras nickeladas de 3

1
8" · 10 E fornecimento. a qual reverterá. em fa-

COf!l 51 ar.nos de idade e filha do fal- Nota: - A$ louças santtarlas do 10 r vor do Estado, no caso de rescisão do 
lcc1do Alexandre Barbosa de Sousa e presente Edital. serão Twyford.s, Horn~ 10 o contracto. sem causa justificada e fun-
de d. Joaquina Mari~ da Conceição. ~~10I~~ º~~r:tr~;~~as.equivalentes. 10 s darnenLada a juizo do referido Tribu-
~t~i~~~~dora nn bairro Torres. des_ Os proponentes deverão tarer n'J 2-0 c_onjunUvas nal. 

_ Leonel José da costa e d. Maria Thesouro do E.5tado, uma caução em 20 vugul~s Fica reservado ao Estado, o direito 
Julia de Mello, que sàÔ s

0
Iteiros, rtinh€iro de 5% sobre o valor provavel 160 matn.zes de 6 94, sendo: de annular a presente chamando & 

maiores e eleitores; elle, funcciona- do fornecimento, que servirá. para ia.. QO A nova concurrencia, ou del?<,ar de effec-
rio pubhco (Guarda da Cadeia) e fi_ rantia do ccntracto no caso de acei- 20 E tuar a compra do matenal constante 
lho de Marcellino Gualberto da Costa taçán da li!"oposta.' 20 I da mesma . 
e de d. Luiza Alexandrina da Costa As propostas deverão ser escriptas a 20 O Commi.ssão de Compras, 23 de setem 
estes moradores em Picuhy, deste Es: tinta cu dartylograrhadas ~ assigna- 20 S . bro de 1937. . 
tado, donde é o nubente natura;; e das 1e r.1odo JE:givel. sem rasuras, e- 30 C?DJuntlva.c; J. Cunha Lima Fz1ho - Presidente 
ena, domestica filha de Francüsco n:\;nf'ias ou borrões. em duas vilJ.S, sen- 30 vrrgll:las d d da Commissã.o de Compras. 
José de Mello. 1Tlorador em Nova Cruz, do uma devidamente sellada (sell:> 90 matrizes e 7 80. scn o: 
Rio Grande do Norte, donde é ella na. 1 estadual de 2$000 e sello de 'sau'de) 10 A 
tural, e da fallecida. d. Maria Gui-1 contendo preç.o em algarismo e por 10 O 
lhermina de Mello. Os nubentes são extenso. 10 E 
moradores ne.sta capital. ás ruas Sá Os proponentes deverão marcar o ii I

8 
20 conjuntivas 
20 virgulas 
3 peças F. 2272 
5 pecas C. 938 
6 peças c. 1264 
3 peças o. 1527 
2 peças G. 3405 
,2 peças X. 103 
24 peças J. 4391 
6 1'eças F. 72 
12 peças D. 6 
12 peças E. 355 
12 peças E. 1272. 

Para niaohlna d~ pauLa~ão: 
l 00 discos n." :'1 con!ormc amosLt·n. 

n<'c.ta Cunml:;.c.ão 

OE CA,"IPINA GRANDE - Concor
rencia de uma calha medidora para 
esgôtos - O E.scriptorio Saturnino de 
Brito_ em nome do Govêrno da Pá
rahyba, receberá. até o dia JO de de
,.embro á..s 14 horas propm;t:i.; para o 
rornecimen Lo µara fl. appart!lh<4.ge~n 
de calha mcdidura, comprehenden<io 
registrador de df'r;cargas e os demais 
a.ece$011os nece~/o.iarlos, para a des
carga maxima de 138 lttros por segun~ 
do, destinada á. Commissão de Sanea. 
menta de Campina Grande. 

As condições de pagamen~o e !'s 
[)razos de fornecimento c0nst~r:\o cfas 
propootas. 

5'> dh:co..,,; 11." :1 1 !2 conforme amostra 
nesta onnm.is:-;~o. 

50 discos n. 4 conforme amostra 
nesta CcmmL'i.Siio. 

50 di.scos 11 5 conforme a.mostra 
nesta CCmmi..s::,ão. 

DAtiNEMANN 

As propm,tas pt,d<'rúo ser aprrsc!l~ 
tadas no E")crtptorjo Saturnlno de 
Brito. - Sala 1517 - Edlf.clo de ''A 
NOTTE ·· - Rio de Janeiro - Br,u;il 
ou na Cornmisi;áu de Sanea.m1·ntJJ je 
Campina Grande. 

EDI'CAL dP cita(ão para aru1u1Ja. 
c:ào dt> titulos extraviados, com • 
prazo d<" noventa (90) <lias - O dou
tor AgrJcola Moutencgro. Juiz de dt-

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCTOS "l>ANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYBA: 

FERREIRA AMORIM & CIA,-F ABRICA POPULAR 
Pra<,;a Antonio Rabello, 86 - .. ~ JOÃO P E S S ô A 

50 di~co.s n." 6 conformr amo.slra 
ne::,ta c~mmi.ssão 

50 discos n." 44 conforme amostra 
nesta Comm.issão. 

10 discos n.0 3-6-3 conforme fllllostra 
nesta C<lmmLc.são 

·to dl~_·os n.o =l~S conforme lU110::.Lra. 
nesta CommJssão 

10 dt.$Co•; n.0 37 conformu tw-l.U~Lra. 
'1nt.a ~~.!!::.:aU'o 

fS~~a dSa. ~~t:f.~ª de Bananeiras, na 
Faço ,:jaber ~ que o presenle rdl~ 

tal virem. ou d~llr noticia tiverem. 
que por µarte do Banco Popular de 
l\lon·no, rPprebPnt.atlo pPlo seu pro. 
c11n .. 1dor c'advogado o doutor Hora.elo 
de Almc ida, foi dirigida a este Juloo, 
a oeti-;!, do t~. _".:;l!:.!!le ... Exmo. 



6 A· U'.1/IAO - Qufota-{eira, 7 .Je oult,hro -de 1937 

EM BENEFICIO DA CAIXA ES- D ( ~ p o RT o-~ SECÇÃO LIVRE 
COLAR "ARRUDA CAMARA" - '? .. J :~:!:~~~ p:::u:o e~;º e!~ 

Continúa despertando grande acolhida, na sociedade 
pessoense, o sorvête-dansante, domingo proximo, no 

Grupo Escolar "E9itacio Pessôa" 

A manha esportiva do Centro Estudantal Parahybano em marca de Picuhy 
commemoração ao seu segundo anniversario 

Vem despertando muita animacão 2 ° TEAM 
.1 manhã csportivJ que o Centro l:,'.-,- Ir.1ccma - Li<.cttc - M I.uiza 
tudancal Par.thybano v:ie realizar no - ,\ntohin.1 - \tl Lima - Au-

f;\IOT,\ DA 1':l!:CRETARIA DA 
CORTEI 

Pela Junta examinadora do con-
Os circulas socl9.es de João Pe!:sôa 1 

~1 ulludidl f"sla. n·m encontrando. 
espenim, com justo interesse .. , o sur-1 pe;r. pai'te d. ~ockd.idc pes'.}:,en.se, ,, 
vête-dans.!nte que a direct.onG.. e pro- :11.11;:; ~·entil nrolhimcnto 

,proximo domingo, cm comrncmor:1- reanila. curso parit o ca . .-glJ de Promotor Pu-
ç.lo á passagem do segundo annivcr- hli<'o da toma.rca. d~ Pitoht, foi de-

fes~orec; do Grupo Escolar ·' Epitaci'J 

I 
D~ caract,,r rssf'nclalmente phila1:

Pessôs. ·· vão promover. no proximo à::>- avµico, pcctt:m~~. desde já, p1 evêr 0 
mingo Pnl beneficio da Caixa Esco- t·~ilh .nti. mo ~íe que ·'e revtst..irâ, o 
lar ·· Ârruda C:.unara '', que funcí'iona. -cn·ét,--do.n' .. ntr do Grup~ Escoln!· 
prmdtot>amem-e, annc.:a. aqu~ile csta-1 ··~1Jifado Pessôa ·• 

s:irio de sua fundação Qu:1.<l(OS femininos de vollq-.ball ~ignado o dia 21 do <!01·rente. :is 13 
O sr. Manuel Quinidio chefe do do lnc:tituro LommcrciJl João J>es- horas. para terem inicio as provas do 

Dep.trtamento de Cultura Physica e çÔa dtado cc.ncurso n.1 tédc da Córte de 
enc:irrcgado d.1 promoção da marhã 1 ' TEAM A1>pella<;'.ão. • 

belecimento. A-:; clança.::j que t.er.'"io inicio á t.nr- C\poniva já orgarnLou as b:1\es para C:1rmonis:1 - T ana\ - Zita - 1\[ t.c;i~~n:n~~,/
1
: ;....vi•;~do,;; o;; C'Cncurren-

A c~m1m6 ão cie professor3:.:; que es- cte. serio tbr:1hant.Jdas p"l,1 jazz. 
tõ. p:1.~sando ingre~u~_.conv:t-es p . .::a band ela P R. IA 

·-------

as pro~:1,; conçc.rntes d.1 mesma :1~ .i\.fouD - \.1 José - /\1 Coni..:ci-
qu1es já pt1blic.:Jmo,; nc\tJ fol11J ção 

Scgucm-~c ourro, esdarl'cimcraos BOTAT'ÔGO S C 
~

1
~· B~

1;~gii~/1~~-~ ~I<' nf~r~Hia~~o ci:;;,~~~~ 1 B ' B L f O G R A P H f A ind:'ipcnnvei'>: Effcctuuu-··c, honccm, m.ti~ uma 
de Moreno s,,ciedaU.'3' cooperativ~ de "A ;uUl...HEP.. CARIOCA AOS 2'? AN- O,; candidatos á corrid1 maratona, reunião da <lirectori.1 dc.-sse sympa. ~~~Po~~:0bi~àa~l~i:ml~:it~;-;~gn~~~. ~~~ ~gf~· iri~Ç~\~A~ ~f.\N~!~ií t: partirão do campo de .1via.;5o á~ 6 thizado grem10 desportivo, sendo tra-
tendo havido extravio de ~d:,; nota·· DEFGNTO" E "f'.-\RR.\S COM o horH eh manhã do di:i 10 deste, se- r.1dos Jssumpto'i divenos, comLantcs 
promL<:.sorias de Plll:l propricdnc.le, con- DEMON'IO" guindo Js Jvenlt.hç Mon,;enhor W.ll~ do seguinte: 

~~:~1een~st;m{~!~~·1c~;~~e co~~j:t-pi~~~1~= ª-'~;~~~ ~~11::JI~~~~~~e C'~;~~~l ~i {J~;lt~~ fn:do, 7 c.fo Setembro e ru:t Duque de Accl:1t1r como soclos dfecti\'os os 
1 

vida a annlt11~ç:1.0 do<:; rdcrido-s ti- Cnrioca aos '!'! .'\nnos, dr João de Mi- Caxias srs Paulo Ferrcir.1 <h Silva e ~[oy-
tulos como mtdida ac'l.uteladora df na O ponto fin.11 d.1 corrid.1 sed. em. sés Barrêto Co~lho l'or.un propo
dirC'ifo nJ. ç('.nL::irmidade <lo ari. 3R ~· ~ma prodt!cçã~ prirn~ros1 d~·" frcnre ao Lyceu Parahyb:ino ncntcs os consocios Dante Grizi e 
~! i;~~~·~/·:~~Rd~/3~n1Pa:1~~..e}:~r~ E<li<·ço~~ e ~ubhcac:-~~J ~ras~l •. 1mFre I Ao vencedor, o C L P dará um Ju,é da Costa Medeiros, rc~pecciva. 
Banco Popular de Moreno exec11ts.do ~~1l~~~~~~n e con.'>O I a as imc atlv'ls I pn:m 10 gentilmente offerecido pelo mentcj l 
a requerimento do Banco do Estadn Serin bem difir:1 diz':'r de.s~a obra dr) dr M:tthl!m: de Oliveir.1i patrono da - Conceder. un.1nimementc, a eli-

gt~ii::~;!~~:r~ ~tr~r~~:,ti~;J :r~ft~b:J~{;fri]fa 'c}~!::i:1Y~ pr~;· demais competições realim-,e- :::tJ~ !~1ºq~;dr~i:~~J~ t~i,;;ui~ • 
penhora 109 titu\os c::tmb1s.es. no mp:·e com lhros cada Vez mais a!- ão no c:impo do Sport Club Cabo Holland.1; J 

importe de 53:818S570. Acont~ceu •1 1.l'' .:irmat.iv::s de um progres.;.;o admtruvel. Branco, cedido pelo '>CU digno pre'ii. Licenc.iJr por tempo indi.:terminadn 

Commissão de Comf,rlS 

AVISO AOS !'ORNECEDORES 
DO E>HAOO 

' A Ccmmi'."sáo de Com!)ta:, :i.vi-
•.a J.t.s fcrntredon-s do Estad1.1 
que n:io serJ.o f<.·aa.s enconimen
d-~:.- Ut: material á.qudles que não 
1. ;ti\·erem quit(;::; com o lmpost~ 
de lndu..;t.ria e Prcfissão no cor_ 
nntP anno, ccmfcrme relação em 
, eu _., _rJer. pelo ifUL ficam avisa
dos os intcre.ssados 

Comm1siii.o d:! Ccmpta': 6 de 
c.utuOro de 1931 · 

J. CUNHA U:\lA FILHO, p•la 
Cc.rr.nlissão de Ccrr.p;,•as. 

a accã.o pxecuU\·a t!.ahiu por Yicio ck E' muito ccmmum um e~criptor es- dente dr Orns Barbosa os consocio'> Humberto de Rezcnde 
!~r~1~~~~!~,i~!'â~c~~~.1êo e~J'e1~~:::~~ \ ~~~~ç::m:=l g~i::~i:.1t~~r\~e~· ~~l~~e·"~!- Os c;ocio~ do C E p que apre- ]\faia e Roml1aldo de Sous:i Borges e , ,_D_O_E_N_Ç_,_A_S __ V_E_N_E_R_E_A_S_!; 
requer~r O 1~vanhi;r1,_.nto e.ln y~ntio- zões de um 5ucce&o facil Com João sentJrem o recibo do mês de outubro põr 6 mêses_ os consocios Manuel Ce_ 

~e::dÓal~~
9
t.i~u;~~:0:1~~:c~:s ctf~ci:do de8 :~il~1e~1; 1::1~,.,.~~~o qsie ct~e-slumbram 4'.ssistido gr.uuitamente a todas as le,;cino e Antonio Góes Netto; e rtT haber tomad el ·•Er . 

gerante do Banco. 1Xl..&5JU recibo no.:; s.o leitor .".~n, preconceitos. on sem p1- prova<; Archi, Jr os officios rcl'.ebido1- da de ~o~~~··. del Pha;m. ~him. J::::-i 
nutos conforme cert.irtões juntas. O cninhas de escolasinhn.s !iterarias no A partida femininJ de volley-ball Secrctari:t de Seguranç:1, Dcleg:icl1 da. Stlv9, Silveira, con un resultado 
~up9Ósto ger~nte apoderou-se do:_;; ·1_ gernl imperc.:eptiveis para o grânde terá como patrono o exmo sr dr Fiscal, Loja Maçonica, Prefeitura da muy bueno. Sufri durante mucho ti. 

~~~~.0~eva~n~~~~~ qu~el~~~~~~haig1~~ pu!li~~lher Carioe;a é um:1. obra d"' Argemiro de Figueirêdo capital e Sport Club de Joio Pessô:i: :u::ndem:i~~~Jna~e 1~;~~;aá s~1tvi~: 
precisou requerer um mandad? de :ute, ond€' e encontram as pagina~ Os patronos da,; demais provas Designar O consocio Helio fJlcã_o mi sufrimiento y consolo 6 fr21.scos de 
busca e nppr1~hensJo. Ne~i-a dihgen- mai-5 bell~ . .sem favor, da nossa lin. estão <li!>pO~tos a contribuir m:iteriaL p~ra integrar :1 commisslo de sport,; "Elixir de Noguí'ira." desaparesio por 
eia, a.penas foram arrecadado.::; 97 t.- gua mente para premi.ir os qu;idrm ven. do "Boc:ifôgo", na vag:i J.berta com .a completo esLa enfermedad. Envio a 
tulos cambiars no val~r total dP... H:.1 pa..<:i~:agu1.'i. !10 livro. que fasci- cederes renuncia do sr Riv.1Jdo Hritto ele Ostedcs mi fotografia Y estas line.-~ 
51:145$431. t<·I1c.l.o o referido AJ,1e~io n •m. nos atropeiam com enc11nt::,s su- _ Holbnda· lpara que agan Ustede~ de ellas el uso 
Caldas declarado que .<:ie:is títulos· re- premas . .' . que cre:in mas conbemente. 
cebidos foram end.:.ssados ao ,1dvoga- _ A mesma editora n.nnuncia, para O comnund:tntc Dcl,n,ro de An. l Autonz:tr aos dircctorcs de sporn 
e.o Synesio Guimariles. corri:o consta bre\·e. nova. ediçôt!.$ Ue Jantando um drade, offerccerá, em nome da. Policia providcnci.:i.s p.1~·1 organização de um l PAYSANDú (Uruguay). Enero. 7. 
e~ certi_d_ões j~11t.1s .. Os titules. Ql!f I Defunto e Farras com o Demonio, do 1\,(tlítar do Estado, um valioso tro- trcinoi cm conJuncto com O conPC- 1930, 
tenam .srno eno05Sados ao a1v1 ~~··o me,:emo autor. .:-, 
Synesio Guimarães ~ãu os 5~g1.i1n .. e~: pheu, que já_se.!nconrr7, e:n exposição nere. "Palmeiras S C. •·, no proximo Rogelio A. Volpe 
Uma nota prum1ssona de emtssJc de numa dJs v1tnnes da L,vran.1 Mo- dommgo; · 
Sev-erino Meaino de Ohveira, no va- de ~u", ., ~ vencedor da prova de I Ma.ndar a ~ecretaria resi,onder um (Firma reconhecida) 

~~';oi~~uze:'\º!n~idvt~• :'~/;~tubr~ VJDA RELIGIOSA foot-ball entre os quadros do C E officio do "Elite S C ", de Goy;,.n. 
de 1936; 'uma dita de emi.,são d P e do Carneiro Leão na, acceitando o convite feito pa.· Odetfe Fagiflldts 
FrancL<ieO °'-:•mes da Sil·.-.1. 1•0 valor - um jogo naquella cidade, cm dau Diplcmada. pela Academia de Córte 
d-e réiE- 200~000. vencida em 5 àc ':'U- ,:;a~1;~:1rr:r~~~;~e P~~1~~~'.fi3Su~!;~~· a~~ Quadros .de vollcr-hall _e foot- ball que seri rnarcJdJ cm O mfs de no- , co:-:tura. de Pernambuco, cte cst"'dla 
~~~;o F~brfJ!6;deumi1i~~\~a.em~.;d~~ ~~ n(''.;.,dos Padre.!> Francbcano cta. Paro- do gymn:ts10 Carneiro Le:io que to- vcmbro vindouro. ne~ta cidade, offC?-i..ce os seus traba-
réis 900SOOO vetwidn em 30 tif' juidw hia do Ro ario. nu,rl.o par~c no festival esportivo do PY'T'AGUARES SPORT CLUB thos á di~tincta socieànde pes5t-<:Usf•. 

~i~l;9~~; (j~~{a di~a~·~n~{~ssãovDci6rG~~~ :aº:.~~~i~~~-:~ ndJua;r~~;:f:s~:dJ)ri:~~: prox1mo dia 10 (0/ficiuf) ::e~i~!s c~mc~se;:!i~~s en::'t~~~5P!: 
réis 900$000 vencida C:'m 2' de .-.~:em- 1.ro no periodo de 20 ::t 26 do 1riês te- C · VOLLEY .. B_A~L ~ 1 Este clu r' convida todos os direc- quaJquer mcdélo. En.::;Ína um curso 
bro de 1936; uma dita. de emis..'-iàO de crm-findo, cm a.Jtar adreciemente ar- . ampincnse ~ Rcgin:i do \\7as. tores para Nmparccl!r am.1nhã quin- de cozinha pralic::i. ccnstando d~ me_ 
Francl-sco Gomes da Silvo., valor <.ie r macio no adro daquclla Mati·iz. ~m.gton -:- Mano - J Holb.nda - t.t.feira, a ~im de tomar~in pn.rte na nús especiaes, artistica em lindo es-
~~º~6 ~t::n~!~ ~~a 3~e dee

1
~~iJ~,~~1~lb~~ i~.;~~v~~~~~r:g~~ze~ ~ 1g;;g~T~!:bd~; -u;- B:ihia .b. se.ssão de d1rectori., ordmaria, onde 1,ylo, e os bicos em qualquer feitio sob 

Joaquiffi Gomes da Silva. valor de .\lagõa ~eva. de' tP Estado, 0 Revdmo. eserva: Bi ito serão tntados ac;sumptos de alt:i im- o methodo da Escola Domestica de 
réis 300$000, vencida em 30 J.:: no- Pt'. Jose B~rges. E~i.e a todos empol- FOOT-BALL ,.,., portancia para o velho tricolor para~ Natal, de onde é diplomada. Encarre-
vembro de 1936. Requer pois ü suo- ~ou com mnn Iummr:.~a serie ctP Ser- .B.:1hia - C_a~pinense Juar~z - hybano g"a-se de preparar mei:;as adaptadas 
plicsnte a cit.1ção de A1le.sío ·di~ C:il- fflóes. rC\'eland~-::;e, assim. um µerieito Al~o - M . ~e,xeira - Antomo _ 0 sr. Tubll Fialho ViannJ, presi_ para gurys anniverscrio em gerhl e ~r ~;::ri:irií;r ~:

1~~·;:1:,~.,t'.;?'t;~ ~~~~~~·:::~tt:l :º:ª :l:~,::·n::::: f,d~;:r:: ~
1

~la~ 
1 

· Hollanda - ~~~~;e d;s:eon?;~~;ci~~;::~c~o~spJ.~i:l: Fi:~n~ii0;~:::;r~~·;::~ }{f!ii 
da lei n. 2.0h, de 31 de dezembro de recimento de fieis, cr1. o programma ATLE1:'AS DO G~MNASIO C L tores Antonjo EJiziario Jos Santos e Palmeira). 
1908. sob pena de rsPponsalHlidade, e d2Ii':'nado fielmente cumprido, resal- Corrd.i dc 1..·,,food,,dr: Amaury - Edu:udo de Almci<l.1 

~i~~à~~1
.ª1~âo~

0
ie:t:~~;ti~tc~e:.~~

111
~,_/~: ~~f~f~s~m~~~ss\~~ttfct~~g~~~ .. i10~~

1~,i~ Ndson. - Reginal<lo . MANDACARU' SPOR T CLUB 
opio. para l'áo effectuan·m O Pfl!::C.- Corrula maralbona: - Odilon - R f 
n'lento a quem quer Q<ie se npr\.f,r~T!!e :nente nas pregaçõc.s noctur1us. bem Am:1 n: egri.!sscu segunLb- eira u_Jtn:iu Je 

l d 
I 

ccm'.J, pelo numero. C:ada dia cre5cen- · U-/ · Bananeiras, 0 "..\Llndacarú S C ,, 
remo ,'.:Ir :1. 11r. ros tit~1Ics .:-xtraviadcs, te. do-. que ~e approxunavam da Mesa Lançaml'nlo dr prw: Amaury - f . . f . ' 
~-.en.-t de r~pl'.'1.irc:n 1; jJU~·nr-,,HJtO. Rt- Encharb:tica. Jílmais foi dado apreci- Cam inense. que .con arme ani:un~1:imos 01 aqucl .. 
C;,uer ainda com. bat:>e no i:-rL. 3U já r...se um tão elevnào numero de Com- P / . b cidade p.:1ra .tll1 disputar uma par~ 
dtado, sejàm a cit.açüo e inlinrn..,.ê:e:, i!'unhões entre hrmen-s .. A Procissão ~ancamcnlo te dardo. Amaury - rida de foot-b:1.ll com o J rl:ndizado 

r: :~!ª~~(.ut)~.~~s dce ªJ~~~o~eº~tnjie~\::: do. 2ti n:ia_r~Oll um not.avel triumpho Pulo em altura· Amaury - Bahia g. J. ,
10

n_.1ro 
1 

J e Ne. 

Bungalaw á venda 

Vende-se - Um bunga
low com 3 quartos, 3 salas, 
mosaicado, com agua e luz, 
á rua Alberto de fü·itto n. 0 

feitas pela A UNIAO. orga1L riU1cinl r_:c encerramento, no clommgo atraza. , Odilon ;i ricob do p, L. v·d ) d 

l'ido O pnz0 de 'trê.
1 

~n~.ses ..,,·:r; a~- ~e r:ithc1Ic1dade. e ~pacta mJs~~-hu- Pulo em n!c;,_1Jo: Amaury _:_:_ g:~.trO'> A .cmo.11x.1<la do "~hndac!-
cretada a nullidade dos Utulos e:<- "ª. nn accorr.et.l ao p.céo da Matr,,. de Od'I ru ' trouxe a mdhor unprcssJo 100 tendo ao lado um ter-
traviados. ficando h:ibilitado o Ilanco ~.: S.~ do ~o,)suio com º. fim de, n~m 1 o/n . ... do progresso dJqucllc edu1.:.1n1.l.trio e '' 

11 _,,buL de lc\frente adcrn,·ao a Jes1.os e.,'º dr ~nrrra. Brun,t - AllllU- l f 1 1 . ·1 . reno ))aJ"él outra con~true-
:~i:ut~~~tecc?nªt\~ ºcsex~~~Í~~odit ~~;~ "-Iostia. acompanh~l-o pelas. ruas d•:! ry _ Odil~n _ Siqueira _ Aureo e. J. ~n~ia s~n;1 e 1osp1ta e1rl com . .. . < e ~ ·'"" 
os cffe!to., Jegaes. dá-se ao presen< eguaribe. _Reccllud ,, assumrn á tr,.- Corrida tfe c.,ta/c/a; Amaury - q_ue úl tr.,tJ .1; e do esforço da gu- cão. Vende-se tambem um 
pedido o valor de 3:000$000. Bana- mn3. ? Rt!, dmo~ Pe. M1s 1c1~~n~ paH1 N I d-l . nz::i.<la que pratica. o foot-ball graçJS 1 ~ -

neiras. 17 de setembro de 1937. <as.' ,rotntr o sormao de ilespec.ida. Fit1- ' e son - O 'on -:-- C,mpmense - a dedic.icão do professor Edgar $a t J)ianO aJlemao com Jyra de 
ntP "'arr~b.1tndcr, ') Pe. Eor~es rema- - Antonio (Prcgmca) . '. . . 11 ª 

Horac!o de Alme,da. Dy.onisio de F,- cu as M1c,óes com um.i impres,t0 . · . Crc1z N, parttd, de volley-b,11 aço em perfeito estado de 
iias M:tia''. "DESPACHO -- D. A t. nte allocuçâo c:>mem-,rati\·1. dos Ba~ia - Armando - Eugenio - venceu o "Mandacarú" por 2 x 1 ' -~:i:~: :Jil~~~a('~~ r~qu~;~i.~ âe e~º nn~meros ftuct'o.:. obtido.'>. Na })C!'O- Bib1to - Regin.tldo - C.1rlos A de foot.ball terminou com O e,n- conservacão. Tratar no re-
c.ias. para annullaçã() dos Uu1los e ) ... ;~/·~ls°er~~~~~t~ ~~~~Litç~loropga~'.~ ~ plte de 1 x l . . fe•·i"(lO )l:ecli"o. 
t.raviados, no.; tmn·. do art. 36 eia 3ra .. ll, a Il'.tltid'io se sentiu tomodJ Quadros de vollcy.ball do Depar- Em agr,dec'lnento is manifesta- < l • 
lei n. :l .044 <1e :n ele dr7..embro dr ramcnto Feminino do C E P que 
1108. B:.1nan<,rus J7 c.if' r,et:-mbro c'r i:LJ~;;;;~a~~ ~e~~~o osVi~~~s~ iªe;~as tomarão parte nas competições e,;por- çõcs ÍJlJr11n \ Jri.1S pcssô.1s 

~:~:· q~~3 -~h:~~~ic~·~a c~i1~~!~
1
e:~t

0
· d~ LS vellas e au~ssas af'i lanternr .. 5 que -:ivas do dia 1 O, jogando com os "LIBERTA DOR FOOT-BALL 

c;uem intere~;;;:.1r r .. •("Sf:l. ,oandei p? .. -- ·.odas, indistinctnmente, conduziam. 'tcams" do Instituto João Pessôa CLUB'' 
saro presenl8 edital que &rá affixaclo ,~ u1~~~~~u~1

5~ma ~~~E"ldânb~~ºs:~fre;~ 1 º TEAM De ordem do s.r presidente, convi-
e publicado na ió1ma da lei. ficando nfi:to do todos os .1ssoc1ados que estcpm cm 

rtr~t;~~~r!{~~fft'.:~~t~ J1r,i~i~ Cr~~ ~~ª ~f.~~~nt;· ;Zgu~J: i;~~t~· J~ t,I,~·~ Lll!t:J~e ~.~~~;:ª- Nau- ;':t:~o~/:~:i~::;;\;:~· J~:b~to~i;o,n; 

tor para epre~c11tal-?s em Jutzo. den- ;~~s~1~n~~ ~J~ªrci.~~[i~vi:dor e"}
0
~/ y I D A M I L I T A R do corrente, sob pena de eliminação. 

~~°nt~g /C::~ .~~ ;~~~'). ~1
l~Põ~e~ ~~~~ Dell1 ~e encarregou O Rcvdmo. Pe. Fri.• Secretaru do "Lbi.:rrador F C ", 

te,tação. Dacio e passado nesta cid•- l:omual:io. O F. M., Vig1Iio da Pa- IP CIRCUMSCRIPÇAO DE cm 6 de outubro de 193;" - A/u/-
:êsd~e ~e~~~t~~ªJO !~5

110 
dJ:e~:t' n~~ ~tf/~1

; edi r!~~i~~~ 0~~~/~iA~~:r:~a~ RECRUTAMENTO ;~~ Lt·augcfista do1; Reis, 1 º secreta. 

\·ec:cntos e t1 inta e sete. Eu, HermPs p ! ~ Pregacõe,s ceda ctiJ. r.omparecin O chefe da 15.• C. R. convida a TEA1\i NEGRO F C _ JUVE-
:Ma1a de Carv~Iho. escrivão do Juizo, mait,;.r numb."O de ,,uvin•es. O Revdmo. comparecer áqu-ena repartição, a fini 
o dactylographei o subscrevo e assig- P€. Fret Rom'l'lldo firmou-se corno tie tratar de as umptos que lhe inte~ NIL 
no. Hermes Mala de Carvalh/J, e,,_ \Jm verdadeiro MiMionariJ. Como d<t ressam, o reservic.La de 1.0. c:ategoria Em rcunllo, hont\!m, os directores 

~~t~o J!si: 7~ª:1a~~~1r!ir1~~1a ctMº~: ~Ji~~1~~n~~rt;ro~: .. ~n~~u~~ª~r~f;~º~ b~.1ªctac~~~~:~1~: i~fC)~d~!rC'~~ ra:ie~. deste club app1·ov.1ran1 º seguinte: 
tenegro. Confere com o original. dou Brnçnm da$ Vf'llls. Como que toda filho de Aloysio ela Silva Xavier. Eleger uma nova directoria, na 
fé. Data 21upra,, Eu. Hermes Maia de Cruz c.1e Almas 1,e mrorporou uo imp1). -------·- ----·- pruxim:1 SCS!>áo 

f;,~ªi~~i "!.crl:r:,t.~~ ... t~IIZ~. ªas~~~·z: n,{;,~ .1:~~:l~s ~~!t,gi?~º finalizando as Rouplnhas para creanças Nomear o sr. José de Luna, CJpi-
Herr..1es !tia.la ele Carvalho, e:;crivao Santas MLSües. o:. Rev'ctmo5. Pes. M1.s;. t.lo do 1 0 

Quadro Juvenil, João 
don,.rios deram a, Bcnçn.m Papal. Novo e mrlado eortlmento a pre~H Baptisca, c:ipitáo do 2. • Quddro 

O 'flTULO de clda.danJa- nio 6 Grande fol o numero de tonversõe:; i ,r.m concurrencla, na CASA VESU... Convidar p.1ra '>ecrctariu gi!ral 0 
-»!e .. ICIII • pr~ de ff* e. sarnentos e baptlan<lol,, ' YJ01 na J1aa1e1 l'lallalre, 111. socio José Vicente. 

PI ANO 
Vende-se ou aluga-se um 

optimo pial\O. 
Tratar á ma S. Miguel, 

104. 

C':1nvi.d;r ... .,dos os soci".>s a pag.::r 
'luas mens:1lidade, de ae;osto e serem .. 
bro. até o dia 9 do co;renre 

Offici.1lizar os treinos n.11,; terc1-
feiras e quintas, das 15 :\ç 17 horJs 

~farc:i.r para as quJrta.feir:is a'i 
sc,;sôcs ordin.1rias do club 

Eliminar rodos os socios que tívc~ 
rcm três mêsrs de mcnsalidJdes atra
z;das 
TÉAM NEGRO F C -ADULTO 

Acceitar o convite do C S. de 
Agu.1 Fri.1, p:trJ. rcaliz.1r cm Rl.!cifc 2 
partidas de foot.ball. 
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ASSEMBLEA LEGI SLATIVA NOTICIAS TELEGRAPHICAS DO -ESTRANGEIRO 
DO ES TADO ITALIA tale iro., nav::ies de Spezia, por conta I ficam de phantastica l noc,ci:i do 

do go\.êr·n·o bra\ile1ro As experien. Ncu;s Chro-nicles sobre ::i plethora dos 
cias da urde de hoje serão pcsc;oal- campos de concentra~âo allcmães, sa
mentc d1rig1dH pelo commandantc bendo-se0 como se sabe que cem "ido 
Braga, da MJrinha de Guerra do Bra- libertada,;; ne!tes ultimos tempos in
sil devendo estar :1 bordo mai1.; três numeras pcssô:is que alli se achav.101 
officiaes brasileiros encarregados "b presas 

(Conclusão da 2.• pg.) 

das cnt!"e.ncias conforme. digo. de ac
côrdo com o tempJ de serviço. As 
razõe~ do réto vão encontrar apoio 
na lei n.c 16, de 3 de dezembro de 
1936 refe1ent2 ao magisierio. O prL1-
jeclo 139 vi,'ia mc!horD.r a situação do 
magisterio parahybano, classe ,..ue 
presta grandes, in~stimaveis serviço!:! 
ao Estado. Na verdade a lei n.0 16. de 
3 de dezembro de 1935 muito concor. 
yeu para mt::lhorar a situação econo
mica dos nossos profr.s.sore~. No "ª
tant.o a Assembléa tudo deverá fazer 
n0 senf ido de cada vez mais ir mr~
lhors.ado a clJ._ ,e, elaborar,do le1.s 
que se ajustem t.s suas a:-pha~ões. O 
véto do !>r. Govf'rnador d~ve ser ~e. 
ceito pela A.<,~Cmblé3, de \"!Z que são 
invocn.cias, no mesmo, razões p:mde_ 
1·2.veis e ju:tas. S. S., cm 209 1937. 
caa) Fernando Nobrega, Rodrigues de 
Aqtlinc. rP.lator. Pedro Ulysses". A" 
impre$,SãO. <P:l!'ecer n.º 10, sobre o 
véLo ao p~ojecto n.0 52 <subvenção an
nuaJ a('I Instituto de Protecç.ão e As~ 
si.stencia á Infnncia). O sr. Governa
dor cto E::tado \'ctou o projccto n.". 52. 
qu~ subvenciona annualme.1Le o_ ins
tituto de Assislrnc1:i e Prot'"cçao á 
Infancia. Nas raZó'.'s do véto, s. excia. 
achar,do ju~;ta a finalidat!e do pro
jrcto. aifinnn que o . Go~erno "tem 
um pli.tno pree~tabelec1do para o 1.m
paro á inlancia, principalmente a 
abandonada, estando prestes o micb 
de um grande .l.brig_o de !flenores su
borctínacl.o ã propnn. D1t~c:tona do 
Instituto de Protecção e Assistencia 
á Infa.ncia. O vtto e!:ità datado de 26 
de dezembro d~ 1936 e na mensagem 
dirl{!'icla á. A~se:1nbléa Legislativa, no 
dia 1.0 deste corrente mês de setem
bro. á pagina 135, s. excia. affinna que 
"ultimam-Se os trabalhos de cons
trucC"ão do abrigo de menores o ban
donados ''. Pelos motivos expostos é de 
acceitar...se o véto ao projecto n.0 52. 
s. s., em 20:9 1 1937. <aa) Fernando 
Nobrega, Rodrigues de Aquino, relator. 
P<~dro Ulyss.es". A' Impressão. <Pare~ 
ce1· n.º 11) á petição n." 135 de J. 
cunha requerendo 1sencão do in1pos
to de industria e profissão: ··J. Cunha 
commerciante estabelecido ne3ta ci
dade, á rua Maciel Pinheiro n.0 220. 
propriet;1rio da fabrica de charutos 
santo Antonio, requereu â. Asszmbléa 
isencão do impo:-;to de inctustri!l. .e pro
fissão pelo prazo ele cinco annos para 
a sua tabrica de charut()s. Estamos in
formados que, na verdade c:e trata d~ 
industria nova em o no3So Estado e e 
dever do poder publico amparar as in. 
dustrias que velo i!.pparecendo e se 
desenvolvendo no Estado. ~-q~,a~ 
pc;derão ser, mais tarde, grandes foT:1-
t-es de receita para os cofres pubh
co3. Assim a Commissão de Ju.!>tiça 
submette á c:>n1deração da Asstmbléa 
o seguinte projecto: Pi_-ojeclo n.º 20 .
Concede isenção do unposto de m 
dustria e profü::são ao sr. J. Cunh'.ot, 
proprietario da tabrwa de charutos 
Santo Antonio pelo prazo de cmco an
nos. Art. Lº - Fica concediçi.o ao sr. 
J. Cunha, proprietarlo da fabrica de 
charutos Santo Antonio a isenção do 
imposto de 1nctustria e pre:fissão pelo 
prazo de cinco an~os. § umco - Esta 
isencão diz respeito exclusivam-snte 
á industria de charutos. Art. 2.0 

-

Revogam.se as disposições em contra
rio. s. s., em 20.9 1937. <aa) Fernan
do Nobrega, Rodrigues de Aouino. re
lator. Pedro Ulysses". A' ilnpressão. 
,Parecer n.ó 12> ao o!ficio n.0 2, ào 
Juiz Eleitoral de Alngóa Grande \>e
dind.:> perm:ssão para processar o de
putado Em111ano Nobrega. "'O Juiz 
"'Eleitoral da 5.u zona pede á Assem~ 
bléa, llcença PªTª l)er processadt?,. pe_ 
rante aquelle Juizo, o dr. Em1Uano 
Castor Nobt'ega por não haver esse 
deputado comparecido e votado na 
l.ª secção eleitoral do mun!cipio de 
Alagôa Grande, sem motivo ju.;;tifica-

teia uma ~l bvencão parn °s~ lns~ 
,. tu~o. O se>\. e rabrlecimrnto d edu
cr.çõo m~nt~m os sr;-:u'.nt-es cur.sos: 
p.01J~dc:ut.lco. guard:l-11Vl·cs. dactrlt .. 
frr-t:h!R e ~=~t~norraphi.1 .. já hu.vendo 
:=-id() diplomada lima turm2. d~ clC'Z 
alur1noL;. Po.ra os curso~ prop dcutico 
e de guarda.livro;-;; .1á foi rcqw•ri,:a a. 
f.1.scali~ar:-f,o frdrral, de nccônlo com o 
e\' ereto n/ 20. Jõ8, de 30 de junho de 

GENO\ A, 6 (1\ 13 l - Durrn 
te a urde Je hoJe, m,., aguJs territo
ri:tc'i dc,;tc porto, devcr:io ser leva
daç J. c:ff~ito nova'i cxpcricnc i.1~ com 
o rnbm:irino de grJnd1.· tonelagem 
T,,mO)'fJ, .o ullimo da primc irl serie 
de tr~s unid.1dc<, con.,truid:is nos cs-

~~1~.\daS~~~~l~e C~~~:r.,
1
;5.iJu ~e ~~~~~r~~~ ;â~.m~ndea~eltado. Entra em discu,;s[1o 

çáo e san'd" ?ublic:l em torno r,,i o ~1. f'ernanáo PeP'Ô::t mam;: •,•;1 ,1-.-.e 
})!"etensão d~ fb. S S .. cm 20 q 1!137 favorav~l. 
ra~ l Fernri~~o Nol):·Pr,-:1. n~:1ri'tnes rir> o ~r. DE:lfino (~!la diz que ·1ob1. 
Aquino, relntor. Pedro U!y:-,sP:," E' em ~ts.::âo :1.ntc rior contra a 1·m_!\d.t 
npprovado o m""smo par,~cer 0et.•~mL ll.." 1, mas agora vo~a favcr.'\i.,c i á 
nando o sr. Pres:ct~nte sua ic\H i emend:i que se dif:cu• e. 
Commis~ão ele ln .trucção e ~::i,J.de PcJt'.1. tm votaCá-"J e approv&cta 
Publica F.ntra om di~"llS."án a f'men:Ja n." 4 

A ,;;e~;,111, t1 sr lrnd1'igues de- A:.:uino O .. r. Fernando Nobrcga pede a pa-
rede a. pe.Javre. e diz QUI" tendo sc!en- lav1:i oara defend~r e&~a emenda. que 
cin df' achar-se neJta Ca~·a. o deputa- é de sua autoria. Diz que não pód~ 
elo Gt-Rtuli~110 Brito, da no3Sf\. re. fer eauiparado o ordena.do do Procu
oresentnção federal, requr:r á. Mesa rack>r da Fazenda ao dos juiz, s de dL 
a designarão de u'a cammissão a fim reito da capital, em tace de~se novo 
d0 introduzir o.quellf' pn.rh.u,1enLar na augmento de que trar1. o proj-ecto n.11 

recinto desta A/::!:iembléa 7. porQue o ProcurPdor da F.1ze!1da P 

vigibncia das machinas durante o 
periodo de tempo de immcrsão 

O T "moyfJ deverá navegar duran
FRANÇA 

te seis hor,s <eguidl<, alcançando a PARIS, 6 (A D ) - O enge. 
velocidade maximJ, e que conforme o nhciro alsac\ano Heime ac:1b;1 de in
contracto estipulado deverá :,er su- ventar Um proces1;0 de segurança, 
perior a de 14 milh:1s horarias cento por cento, da navegação acrea 

o~ outros dois submarinm, tcspec. A applicação do methodo Heime im
civamence o Tupy e Timbirtn já con- possibilitaria :i queda dos aviões ape
clujram s:1.tisfaccoriamente todas :is l sar de falhas em todos os mot0re., ou 
.mas experiencias qualquer avaria que não fos<:c a rup-

Aind1 hoje os três submarinos de- curl do proprio avião Trata. se de 
vedo h:iscear o p:ivilhão italiano, uma dispO'iição collocada no interior 
sendo provavel que a cerimonia so- do apparelho A invcnç:io do enge .. 
lenne da c;ubsticuição da b:rndeira da nheiro Heime permittiria a construc
ft:tlia pela do Brasil deverá realizar-se ção de aviões de transporte para 60 
dentro de dez tlias na presença das passageiros á velocidade media de 3 80 
altas autoridades navaes italianas e kilometros por hora, munidos de 7 
dos brasileiros da missão naval, que motores e que nio necessitariam m:1.i~ 
:ictu:ilmente se acha na Italla de 4 metros para decollar e 20 metrors 

O ~r. Prc.~.ldeute. ;.1 t tendendo. <le- m · mb! o no wI!m5terio Publico e 1.áo 
-~igna os srs. RodrigUE·s de Aquino m1z Atnwi com ~ c1rcuut:standa dP 
NPwton Lac'rda, F~rnando Nobrega. recebt:r cu~ta:; e não p,;.,ta.r impedido 
para darem cumprimenLo uo que re- ri.e advogar. De motlo, que parA. nrt.n 
<1w·rP11 o p1 imf'iro, ~u~penden.::lo n •.•ir o me' mo Proc:uwctor perceb~r o.-; 

quadrados p:irn aterriss:1r sessão po·r 10 minutos para 1-.:.cep··ionar ,,..-encimo1to.s anV:'riurt:s, isto é, 9J0S000. ffUUGRIA 
0 ~Pó~n~tu~~~/~~~·~to de estylo, o ~il~ccJ~ ~~~~ ~/º~!~~i~,~~

1
fQsdi!~

1
~~~·es~ l'I RUSSIA 

~~~n~Jiuli~~fa B~;,t~;m~~tir~~~~~~~~~ lht} 
1
!i~'k~d~f~u~r:~o~quino declara. BUDAPLST2 6 (A B ) - Na 

dando-se reinicio aos trabalhos da se contra a cmrnd:i., accentuando ::i data de amanha os ex-combatentes da 1 ?vfOSCOW, 6 (A B ) - Um 
sesbào. confiança de que a emenda n.0 1. QU-!" 1 Guerra i\lundil l realizarão aqui uma com~unicado off.icial confirma a 
sr~~~~~:.d;s~;~b;~;, ~ueh~~~!nt~ :;~~ft~d~ ~

1! ~·.:· ~fsc~ê;sã~·.º ~:ias~~~ assem_bléa. ,em que tomarão parte de. 1 destituição do alm1rJnte e1:' chefe d:i 
os doi~ seguintes projcrtos. (P!'O- justica q1 1e .' ;;! praticaria com a , 1rn legaçoes J3 chegadas da Allemanha, frota russa Orlow, subst1tu1do pelu 
jecro n.• 21,. Auto1·i2a o Governa.dor appro\.'acào Austria, Bulgaria e França Domingo almirante Viktorov 

~i EJ!ª~~n: ~~~t{~~;~fd'ri: 1~~~!tr~~= QU~stsã~ ~=d~~h~:':~~r~ e~aq~\~i;r u~: o R:gente Horthy e os membr__os do O al~!rante ?rlow parclc!pou ~a 
pital. - A Assemilléa L~gislativa do ~mencta discutida. tendo a certeza de governo hungaro comparecera.o ao dclegaçao russa as festas da coroaçao 
Est}tdo da Parn.hyba d::'creta: Art. 1.0 que tanto <Sta como aquella 9?rão rf'_ acto solenne que será celebrado pelos do rei Jorge VI em Londres 
- Fica o Governador do Estado au- geitada3 em 3.' discus:-.ão , ex-combatentes da Grande Guerra 

~~i:ai~~t~~~I~~;~rn~ c~i1
1
.~~fJi~o i; fa~liJ;d~

0
::

1
~ºueR~~~

1 
~~facJ!~-s{!i:. perante o monumento 20s heróes PALESTINA 

C.:anital e-m propriedade agi 2cola que ctemonstr2.ndo a nece~s!df.de de estu. hungaros 
poclerã. adquiri:·. Art. 2.'.- Tem igual dal-as al'tes d'1 n,cessaria approv,_ JERUSALEM, 6 (A D ) - Em 

;~n~ª-~ª e~~;~ ctg g.~~Ttiº,1~~!;~~f~ ;;r!·gtcJ~,~ d~e1:i ~~.c~f.ª /e~~~ª~~~~v~ EGYPTO consequcncia cio! ultlmos.grav.es inci-
até o limite de 1.50~:000SOOO. Art. 3? injustiça fllle .s-e pratica. dentes, 1~ autoridades britanrn.cas rc-
- ~eyc;.gam-se _as .,~:-:pc~lçóe.; em oon- O sr: ~elfino Cosia. refC're

0
-sc tan, CAIRO, 6 (A B ) - As notl- ~olveram restabelec~r ~ Ct'Jhur1 ~a 

t!~b~o ~~1~g~;~ ,~)SF~~~·a~~o 
2Jo~~c:~~ ~rr;s~:!~u~~~!r~ª :me~~~~c1~· ~.:. r;;~= l cias das medidas tomadas contra O j imp~cnsa e _n1s AgenClaS telegr1p~1 . 

A' Commissfio de Segurança Publica. cus.são:,. 1 Grande Mufti de Jcrusalem, espalha- 1 cas internac1onaes O decreto, assig
cProjecto n.º 22J. Autonza o Gov,rna-1 O sr. Adalb:-rt.o R. ibeiro encami__ ram- se r1pidamente apesar da inter. nado ao meio dia de hoje1 deverá vi-

gf~ ~~n~~;~~~fo c~;~1~c;~
1
~!t~i\~s~~Ç; ~~a~~o ~o~~;a~ãof~~6t1!fa n:~;~~~u~sõ rupção das communicações telepho- go::ir a partir do meio dil de ama-

tuberculosos. - A A%tmbléa Legi..sla- ,l porque d~a é inooua, nfio havendo nicas e telegraphicas com Jerusalem nha • 
tiva do Esta~o da Parahyba decreta: deste modo inconvemencia em appro- , A re1cção mahometana está sendo 

f:J~ l~ºu~·i!";â~ ~ ~~~~~-~c~~~r ad~0:~ ~fJ;~· i!=~~i:r:e1~t "Z:m~~d!ue n~ '\~se~ esperada com grande apprehensão, 1 A A L L E M A N H A 
ttut:çã. o ~ ~ons€quznt..e 1n;:,tallação de terceira .cl~M:l1S5áo. fica~do .:em ne. porque o c?ntrole dos f_und?s ~ af~ ... 
um sana1.cnc para tub~rculosos, que nhum tf!e•to 11 que 'Se d,~cute no mo- pela potencia mandacaria inglesa e 

~~~~r;_e;~ ~~~:dc
0
01~d~çi~~a d~o e:~~!~~ mi,t?~ .. ,1:arleto Vic•forino maniff's. considerado como uma intcrf~rcnc~a EM FACE DAS RESOLUÇÕES 

salub:tdade, melhor ~e; oreste :.1.0 fim ta-se fovornvet A emend:i. com os assumptos puramente 1slam1-
a_ que é deshnado. Art. 2.'.-: E' auw- Submettida á ,·otação, é approvada cos A opinião geral aqui é que ta l l}E GENEBRA, NO CON-
~~~a~o q~a~b=i~ 3e c~gg~Õ~~~ig~~·PX~t~\~~ ~oq~\~6.º voto do sr. Rodrigues dt: passe é contrario .is r.r:i<lio;ões bn. FLICTO ESPANHOL 
- ~evogam-se as di~os1ções em con- Pas~a-se a di<:cus.rão da emznda n .<.i t:innic:is BERL]lv[, 

6 
(A n ) _ o ponto 

trar.o. S. das Sessõ -em 20 de 110. ,J oue é upnrovacta !.em discussão. 

~;~~~1;~ J~ 01;~~n~ão ~:ri~~~~ ~t~~ ric~~!:1~\~~1i:~_,ã~ o~·de~~·ot~ct~ia, n~~t~~ ALLEMANNA de vista allemão sobre :1 resolução :ip-
blica.. 1 Con:õidnkl de utilidadf' pubhca a Li provada cm Gcnebr1 acerca do con. 

C sr. n- ·!fino Costa, pede r. palavra ga Paraêlyb>na Contra a Tuberculose BERLIM, 6 (A n ) _ De fonte flicco espanhol, é expressado em um, 
e declara-se sollctano com ess-es pro- e dá outras providencias). autorizada contesta- se a informação comrnunicação autorizada agora di-

t~:~~:l{~~~}1~l~ião::!;::fJEJ~~nl!~~ l6~~~:Iin::~1
;

0
~;i'~e~~r~;;e~~ei;;; e~~~::ª ;:~~º~::· qu:t'º:,ic:~de~,: ;~/;:~··deq~:,:i::~,,:~:r.ec:~:,i~;: 

se estabelecunento pemtenc1ano fm da lei 11.1.1 11, os m~mbros do Magiste- que se encontram presentemente em cão intcrnacionJl em vehiculo Oc 
llGJS~r~it::e~;ino Lucena requer á Mê. ~~ss~~~lico) E' approva.do em 2.ª dis- centros de concentracão na Allema- ;eus proprios fins 
.sa Cúnsi~eraLo inscnpto par'1 fal:1r Em 2.:i. discussão, t-ntr:t O pro.iecto nha seriam postos e~ liberdade si se Genebn parece est:1r tentando ex .. 
no exp~d1ente. da 1-esRao segu!nte. _ n.° a <c:JnsJd ra de utllitlad~ publica compremettessem a abandonar O p:1ís. perimentlr de qt111quer modo tocar 

O .fr. Pn~~·•d- nte decla1·n que nao a Li2a De.cpottiv". Parahybana). E' O certo é que as autoridades a.llemãcs n.1 caus1 real <hs condições pertur. 

~!:ce~~~/~~1:!~~~irfo~r~ ~.ér6J~~~0
cc:~~! ap~~~:~fg· do parecer n.º 128 á peti- dari:1m liberdade a todos os judeu~ badas d1 Espanha Deve ser recor-

a hora do cxpedi~nte e passa é. ção n.º 106, de Lc-on,•io La,es da SiL que quizessem emigrar desd~ que na,fo dado que a proposta feita pela Alle-
ORDEl'f DO D!A: vega D r e ~ se oppuzesse á sua liberdade T ratan .. manha e a Irali:1, anteriormente á ~x~ 

Vic~~r::!- m:;1}~~tar:~s'"eª cc~\1ti~~aclcto do. se> porem, de actos terroristas nu tensão da não intervenção para m -

do, nas eleições municipaes de 9 de Iniciando os trabalhos da o rekm ,-10 
setembro de 1935. Somos de parecer dia. o sr. P1·esideute diz que a maiê
que não deve ser conc:cdida. a licença ria atrazn.do tem preferenci:\ .sobre 
~olicitada, por se tratar de crime po- ~ outras, pelo que contlnu~-se ch.:c u
ltttco. S. S., em 20 91937. caa, 1'.'er- tmdo as cm:>ndas ns. 2. 3 e 4.ao pro. 
nando Nobrega, Rodrigues de Aqumo. jecto n.0 7 <augmenta os ven~·imentos 
r..lator. P~dro 'C'lyss~··. da Magh:-:tratura e dos McmlJrns d2! 

E' app:·ovado conLra os dois voto~ de actividade grave contr:i o Estado, cluir o embargo dos combatentes es. 
ãc1ma. embor1 prom etessem deixar, o país, trangciros, não foi levada em consi
n.~1;trfat;t~~.,,\ª odi~co~:~~nºo ºctoP~j~~J6 não seriam elles postos em liberdade der:ição, seja por motivos ideologicos, 
a adquir;r t :-reno para a construc. A lem disso os meios officiaes quali- ou porque devi<lo ª motivos tacticos 
<'~O d. t.ma villa op:>raria J. E' n.p fosse mais conveniente ignorar o pro ... 
provado. CHEFATURA DE POLICIA blcma dos volunt1rios 
deº s~~~~[t::d:u~ot~.~i~r~$ q~:re~~~~~ DO O interesse na propost a. original O sr. Presidente submette á d1scus- Mir.isterio Publicol 

são e votação, sendo o mesmo appro- O H. Adalberto Ribeiro manif.esta-
vado. se scbre a tmencta. n.0 3, renuer:ndo 

Parecer n.0 13 á petição n" 128. de -ti.te a mesma volte á Commissão de 
Sa.lviano Siqueira Costa e outros: re. Justiça. pelo facto de constituir ma
quErendo di~fcrença de vencia~entos. te-ria alheia ao projecto e. drstr mo. 
~·salvt::rno S,queira Costa e LUlz Per- do. ser apresent<l.da em projecto á 
gentino Lim:.:.., serventrs contínuos, parte. Reh:r ... -se á rn1~nt1a nc l, ofíe-
1equerem a esta As.-;;eml>léa que seJa recicle. a e!:se mc~mo projecto. diz'.'n
r7'parada a injustiça que 111-e.5 vem do· oue n As~emblé~ não deve Ntar 
sendo feita, visto que cm 19 de ou. revc.gando L:is vetadas recenu.:,mente, 
tubro de 1034. obtiveram por despacho por ist.o que cteve-Se estudar b..:.m a 
do sr. Intervc·ntor Federal um augmen- rnater1a antrs de aoproval-a. 
to de :iOSOOO mensaes ('Jn os seus ven- O !.t. Fernan do Nobrega, ~11tor da 
timé11tos e sómenLe de janeial d3 emenda em discus.são v:m '.t tr!bunJ. 
1936 cm diante é que começaram a e diz que o rrquerimento •lo s.eu coL 
petcebn es~e a.ugmr:nto. Assim devem lt:fo!:a, sr. Adalbe: to Ribeiro não tem 
1·ccebl'r do Thesouro do Estado . . cabimento. Deve ser approvada como 
3 :600SOOO. J untam documentos com. e.;;tá e não em projecto sepHado. 
probatorios de que cônseguiram o ª1:1· O sr. Rodrignes de A.quin o, aparte. 
gmet~to. Deveriam tnn1bém haver fe1. ando. diz que o !-r. Fernando Nobrega 
i'> a prova de quando com~c;:aram a na reunião passada ma.nJfcstou_.~ 
rrceb~r do Thesouro o augmento c::m contra o pe,nto de vista q~:~ hoJe cle
aorec;o. Não O fizeram, p:>rém. Deve fende 
r.cr ouvida a commi~ão d~ orçamento O : r. Pr~ld,..nte põ~ C'ffi discussão o 
e d .-,pêsa em torno do pedido th::,s 'l'eQtt'.°'rimento d.o sr. Ada!b 0 rto R:bei. 
srs. Salvlano Siqueira Costa. e Lu.z ro no sentido dP voltm r, emenda á 
Pe1gentmo Lima. s. s .. 20 9 1937. ,a.d Comm1s.;;ão de Jusr.u;~~-
Fcrnando N-ob1·cg:1, RodrLgues 4e Em discUS.<,ãO. o -r. Fernando Prs_ 
Aquino. relator. Pedro Ulvsses" :,;,°l maniftst.n-se conlrar1o a C3Sr- re& 

APós ser 6ubmE>ttido a discussão e qurrimento r ben~ assim o.:;; ~rs. Seve_ 
\'otacão é approvado este pan:.ter.. rir.o Lucena e l'vLgw:.J Bastos. 
mandan'cto o ,c;-f. Presidente que vá o O sr. Laul'tl \\'anderJe-y declara.se 
mesmo á CommisSfio de Orçamento, pelo reout"'r \mento. . 
confórme conclue O re lator. O H. Ad fJ~berto .R1b1:i ro, dlscutind<? 

<Parecer n.0 14 ) á petição n .0 l~fi o seu propr10 p~dldo, dtz qu~ não e 
de Ga.ston de Oliveira Rezende, d1-1 contra a e!Eenc1a da emenda, tanto 

~t~Lt~·~n~t!~\\~~t~i::;,mer;~~v;~~~ !!:Wda q~; :~J:c~2uà 1~1~ie.s~jL~st~~~~ 
"Ga ton cte Oliveira Rezaide, fw1. o aeu ponto de vista dP Que ella f~ 

dador e• ctirl'."ttor do .. lnslitu to Com- alheia ao projecto de nue ~e tr :1 '..\. 

tnftcial Gentil u ns", cm Sãpé, p iei. suum~ttido o rtquerimrnto u voto. 

ns. 1 2 r 7. sobre vétns, p.:n faita de ESTADO das porenci:is centraes foi despert1do 
numero. Em sEgutdn levanta a 5es.são. (Conclusão da 1.• pg . ) unic:.nnente quJndo se Yerificou que 

~:.~1~~nioo~i~MP~Ó ~1!1~ J~f~~r~ Francisco Cal ixto e João Y ita- os bolchevistas não podi:im re ivindi-
do pareeu· n." 1. so'1r<" o véto parcial liano da Silva. car o monopolio do fornecimenco ~e 
w prc.jerto n.0 111 1Força Publicai. volunt:irio~ Apparentcmcntc - d iz. 

:it;~~~~c~~ iJ.~r:~e;a~t:i~z!º~r~gv~;~~ Alem d as pessôaR acima r ela~ o commumcado allem ão - os prc-
?. conccrr('f com a inmortancia de . . . ciou.:1da.s, fican1 ainda. iutimada1 sentes 1d, 03_ados da retirJda dos vo. 
100:000:'0CIO parf! a rondu~ão das a se apresentar em áqu etl a. d ele- lunt :trios estão imagmt,ndo que t ccl~
~~;-1~g1 _c1~i!~~~i~nlU!~i~a ~r·\~~i!~õ.o

8 ºJ~ gacia estas outr aR: nica mcnte é possivcl cífectuar a ret1-
parrcc:r n.(J 7. rnbre o l'-'L1 parcial ao J ofio T h eodos io d e Sousa , As_ rada daqucllcs que combatem de um 
1;r0Jecto n." 92 1reg-ul~m<.:ntn a caL clep iades D omingues, A ntonio bdo, cmqu1n t0 que os elem entos que 
~~~~~ec~~ ;.~.g~~ã<%~nlatgo~~~cd~s~rt~~ Domingues da S ilva, Ama lia Ma. não devem obedienc ia a nenhum 
vantag,ens da lei n.0 11. ,1s membros r ia d a Co nceiçãO, Bin ia n o M en.. país e es tão luctando ~ela ~sp.anha 
do I\.1ngLti?rio Public:01. 3.:i. discussão d es de So usa, Ig n ac io E lias Ma - republicana, são quase 1mposs1Yc1s de 
~~a~~Oteit;fic~·ºa 8u~~onJ~~~:rti7-! ~~~ rinho, Sever ino Can dido da SiL remover do solo espanhol 
rah:vbana,. 3. 1 cllscus.'>ão do projecto va An tonio Jogé da S ilva , J osé A acção de Genebra, approvando 
n.º 7 e emendas tnugmenta os v-:nct- P e

1

d ro Gomes, Vicen te 1\iloura Re. essa resolução, é m eramente a de 
~o~niii'"~~~e~;gi~b1~~~-~ e2~' :~·~~~ send e, Anton io Felix da Silvh, brinc:ir com o fôgo da m,u s frivola 
do projecto n.º 5 1autoriza O Govér- Fra ncisco Xavie r da Sil va l P a ... manei ra Se a solução deve ser man
no do Estado a adquirir terreno3 para rú), H oracio d e A lbuq uer que tida J e -~'-cõrdo com o verdadei .. o e.s
g1i~~1\~~f1ºun~:a u;1;0.~~:0 ºc);r~~~;~ I\I esqu it a , J osé P aulo do Nasci - pirite da não in tervenção - rer":11, .1 
e·;- n." a no pro .i c-cLo no 2 <abre O men to. J osé Al eixo F ilho, J osé o commentar io - deve. fie evitar 
c:re,d1to dP 120:000$000, para O('correi· .João d e L ima, José S imeão, Jos é partir de premissas que obviamente 
ás despé~·e.~ <lE:- Ftcquisição d~ apparc- Cassemiro, Ma nu el Severo Fa._ t razem a m arca de parcialidade, e 
~~~~~r }:cg~j~~cf:.~~~. o Hospital R~- r ias d a S il va , l\l a n uel T rat,q uili,. crêam uma impressão de mysrifica-

no de Sousa e Othilia Morena da çio . 
Paeo da Assembléa Legislativa c!o Con ceição . - -------~ ----

~;~·~~ ~;3f arnhyba. em 20 ele setem- Todas ficam ob r igadaa a com_ NO DIA !) DE OUTUBRO 
par ecer á presença da autoridade 2.000 CONTOS 

i ':fI1b!~~ieii1b~:~:ª~~teà eeretarlo. compatente, de 4 em 4 di as, sob L O t C r i a F C d e r a l 
Itomualclu aoUm, 2.º secretario . IJena ele pris lio, 
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ULTIMA H o R A ~'-'R~ •N>~HOL s ·M!_.?_ oo"•== ~-
( D O P A I S E E S T R A N G E I R O ) 

Femando Lyra que se fez acompa-
Sra. Adaucto Esmeralda: - Trans- nhar da sua exiua. esposa e filho. 

correu hontem o ann!versario natali. o lllustre itinerante, que é escrivão 
ELEITA A NOVA MESA DA ASSEMBLEA GAUCHA - OS ESTADOS UNIDOS CONSI• cio da s.a. Bertha Cunna Esmeralda, da primeira pretoria. clvel, da Capital 

exma. esposa do capitão Adaucto Es- da Republica. tíospedou-Se no Para-
DERAM o JAPÃO PAIS AGGRESSOR - o FILHO DE MUSSOLINI COMMANDARA' A meraldo, digno commandante da Ba- hvba-Ho!Rl devendo demorar-se alguns 

teria de Dorso, aqui aquart•alada. ctias nesta capital, com o fim de revêr 
AVIAÇÃO NACIOt:Al.lSTA NA INVESTIDA FINAL CONTRA MADRID Pelo grato acontecimento a sra. pa;~~~\!ot~~Q.hocha: - Encontra-

DISTRICTO fEiJERAL licia prendeu, a b· ;·do, Alfr"1lo Cortês de TcuJ.•n QUf' a esquadra francêsa : .. e\~~u~:/~~ap:ôa~ªJ~ºsi:efe~~;õ~~ se nesta cidade O çosso amigo sr . 

RIO, 6 (A. N ) - Realizou_~,'", 
hont.em, á tarde, na mai1 ·1· int.imid:1-
de o ctu:amento do lencutc Rt>ynaldo 
de• Almeida., filho do mlni"itro Jos«• 
Americo. com a senhorita La.strt.'nia 
Tourinho, filha do coro..hel Plinio 
Tourinho . 

O acto civil realizou-se na re~i<len
cia do ministro J'.J6é Ameriro com a 
presl nça do mundo sociaJ. tendo o re.-~ 
Jigioso se verificado na Igreja &., Lar_ 
go dos Leões. 

RIO GRANDE DO SUL 
PORTO ALEGRE, 6 (A R ) - Se

gupdo noticias a.qui che~adas suici
dou-se, trag-icamentc. cm Vllla Vah~\ 
uma familia. Inteira. compo-..ta de u,n 
casal e duas fJJhas . 

PORTO ALEGRE, 6 IA N.J - A 
Assembléa Legislativa. <lesle Est,d•,. 
elegeu presidente e vice-prc,·ilentr'I', 
respectivamente, os srs. HHrlebrand1 
Westphalen, Jo$é Bertaso e Adolpho 
Dupont . 

BAHIA 
SAO SALVADOR, 6 rA t:ruâo) -

A' chegada do vapor ··Pará ··. a pl-

.l'·crH!r-:t do La.iro que tom-'.lu parte rlo 1\tediterra.nf'o ancorou hont.em á de amizade, ~m sua rcsidencia no bair- Theotonio Rocha do commerci-o de ai .. 
na re,·olu('âo ~mmunish de 19359 cm noite uaq1.ae-lle porto de guerra.. depois ro de Tamblá, com um chá que de- godào em Esperànça. l 
Natal e, drnois, C'ono,;eguin C:'Vadir _se de um peri.Jdo ele exercidos combina_ correu num ambiente cordial com o S. s. que veto tratar de lnteresses 
de Ri•~ Grande do Norte, utilizando- dos. Dentro de poucos dias essa es- comparecimento de elementOs repre- particulà.rrs regressará por e.stes dias 
;e de 1..tha do<'umenta('ao quadra levantará · rnvamente para um S'2~~~t.iv~~u~r~~iieg;~ra.i:s_:__oen:a,~ou á~lb~ 1~:~~~~:ape, onde é chefe do 

E~TADQS UNl""D;: 1 período de manobras de duas semanas , bll h " .., U .- na costa da Provença . hontem a data natalida da sra. Alice Po~t-; de Saude Pu ca e egou, ,uon-
l\' \ ~IH:"JGTO~ f. (.\ lTni.toJ _ o Moreira Dantas. exma. esposa do dr. tt·m. a esta capital o d'r. Aryoswaldo 

José Fructuoso Dantas. do nosso alto Silva. ~:~·";:;~:a~º!-, ~;~a~d~,°:o~n~dpo;i:c::~c~~ EGYPTO commercio algodoeiro. S. s., que se acha tratando de inte .. 
~ • • •· .,<. Por esse motivo a sra. Alice Dan- resres particulares. volverá, amanhã, 

jCr nf) ccn.lido d.o t:,tremo OrieGte. _ CAIRO, 6 íA B.) - Noticias de. tas. em sua residencia, em Therezo- ::i.o centro d·~ suas actividade.s. 

IT ALIA - . ~~:!e:mri~r~~~~:r d~n~~~:a q~:n! :~~s.d~f!~~~c~~la~:~ ~!cicifiad~ fee!: 
E.Otl \ 6 ''\. ll.) - O filho do sido prero pelas autoridades inglêsas. lizanC:o se animada reunião dançante 

"Du1 ,. .. ~-1mmandará varias P,;;qua- Embora essa nC1tkia não tenha c..,n- na quai\omaram parte figur-as de des~ 
driiha, de :niõ.•s d~ h,.,mhardeio, ita- firrna('·>o offidal. ignora-se O para- taque do alto meio s:;cfal desta cidade 
·ian:'J", llíl i·1w•/\tid:1 final do,;; nacio- dciro do Gsammufti, 

FAZEM ANNOS HOJE : :-ali-.;tas f'ontra ::Uarlrid Que prf"tende
df'cidir 1. J?,nr rra :rnt; . .., de t•stra1· o 
prn .. i. no ir.vrr110. 

GJõ!''0\'.1\, G (A. B. l - Durr..ntc a 
~ardl' dt" hoje realizaram-sP l'arias 
xr,er)er..(·ias doS suhma.rin J!:: "Ta~ 

mo,o ', ··Turi.r <' ''Tymbira·· cons
truidcs no:s { <..taleiro<.; n.n·aes d" Nug
giano v~r:1 a )i'.arinha t.lc Guerra 
Brasi'eir1 

FRANÇA 
}".\RIS. 6 IA. n.) - Communicam 

ALLEMANHA 
HAMBURGO, 6 (A, B .) - O na_ 

v., ,-escola "Deutschland ". levantou 
boje ferro, iniciando um cruzeiro de 
instrucção no& mares do A.tlantico 
Sul O navio regre _·sará sômente á sua 
base durante a ultima semana de 
Marv,, devendo vh,itar os portos de 
Ttnerife, Santos. S. Francisco. Rio 
Grande do Sul e, durante a viagem 
de regresso, o porto de Recife, no Es
taci~; de Pernambuco. 

A s:n.horiLa Maria das Neves Caval. 
canti. professora publica de Areial. e 
membro de distincta familia daquella 
localidade. 

- a senhorita Severina Athayde, fi
lha do sr. Julio Athayd(, proprietario 
nesta capital. 

- a senhora Maria Luiza do Nasci
m·;mt:i, esposa do sr. Joaquim Pereira 
do Nascimento, constructor residente 
nesta capital. 

- o menino Marcius, filho do sr. 
Arnaud Nobrega, competente enfer
meiro da Assistencia Municipal. 

instituto de Aposentad,1ria A D IRECÇÃ Q 
e Pensões dcs Industriarias 

- a menina Rasaria. filh'a do sr 
Hon:ra to Araújo Filho residente em 
Araçagy. · 

""- a senhorita Judith de Medeiros 
Fernandes, filha do sr. Gentil Fer
nandes, funccionario da Prefeitura 
Municipal. Concurso de 2.' entrancia 

(Cc.mmunir,:d-;; da 7" In . .;pcctorta 
Re::::ional do .Mim teria do Trabalho i. 

De ord' m do senltcr Prc<:.!dente da 
Commi·:s:'.1:-, Org~_nizadora e ele accôr
do c::nn o artigo 3.0 /;: unice. das ins
tru:_ :;·vt.-:. n.'' ~ de 14 ·de mah de 1937, 
faç;: ptbllc> 'q11p se acham aberta:~. 
na séde d~3La ln prct",ria Regional, 
até o dla 15 do conentf'. n" in:;crip
<'óes µa,·a o <:oncur·o de 2. 1 t·ntnincia 

DA CADEIA PUBLICA 
A posse, hontem, do jorna- - o sr. Antonio da cunha Lima, 

pref-eito de Brejo do Cruz. 
lista Durwal de Albuquerque - o sr.Sinval costa, c:mm~rciante 

Perante o dr Salvíano Leite Ro- em_ ~a~~~~'osé Alves da costa.. resi
lim, secretario do Interior e Seguran. dente em Arara. 
ça Publica, ª"~umiu hontem, ás 1 o . - a senhorita Noemia Mendonça, 
hor.1s, as funcções de director da Ca- filha do sr. Antonto•Mendonça, tabel

VARIAS, 

Jornalista Durwal de Albuquerque:
- Por motivo de sua designação para. 
~s funcções d~ director da (?ade~ Pu
blica do Ei;;tado os seus am.I.gos e an
tigos companhêi.ros de trabalhos vã.c
lhe offerecer um almoço no proximo 
domingo. na '' A Mascotte '' . 

Para esse ágape. que decorrerá na 
intimidade dos militantes da impren
s'.'l conterranea. na qual o h : menagea
do occupou o lugar de redactor-secre
tario da A UNIAO já assignaram a 
sua adhesão os srs·. drs. Orr1s Bar
bosa, Alves de Meno e Abelardo Jure
ma. escript:r Eudes Banos, jornalis
tas Ernani Baptista . .Anchises Gomes. 
José Rocha. e Wilson Madruga e srs. 
ManU'~l Figueirédo Duarte de .Almei
da. Francisco Sanes. Porphlrio Ribei
ro, Raphael da Silveira, coronel Fran-

~sr~ ~o~~~
1
1os~e ke1:~d~ r;:~u~t·v:

1
; 

Pedro Leite Monten-:gro. 

A OPINIÃO 
PUBLICA BRITANNICA E' 
CONTRARIA A' ACÇÃO JA

PONÊSA NA CHINA 

Certo especialista. all.:mão de 
questões feministas . o dr. Franck, 
levantou ha pouco o censo das mu
lheres oue tra bal11am na. Allema 
nha. Como é sabido, o l'egimen 
nazista nõe toda gente a trabalhar 
e não q\ler saber se é homem ou 
mulher. Comprehende-se, assim, 
que seja actualmente de 12 mil1i.õt·s 
o numero de mulheres allc.mãs 
que luctam hon~tamentt> pelo 
pão, numero que repre$enta- 3 
quinta parte da massa dEmog-ra. 
uhica do Reich. A maior quantida
de é ~onstituida. por operarias ur ~ 
banas e trabalhadoras do campo. 
l\olas ha advogadas em numero de 
7 .000, dentistas em numero dl' 
6.200, 5.400 medicas e 3.000 tefh-
1:licas da grande e média indm,. 
tria- Do numel'o das mulheres qut
trabalbam na Allemanha e;i;cJu
em.se praticamente as que sâo 
m.áes, pois que representam infi
mo a1garJsmo. O advento do na:r.h
nio creou um regfmen espt'cial J"'L-· 
ra o trabalho de Eva: dia ~ó exer 
ce occupação fóra do lar até aos 
25 annos. Dessa idade em deante, 
a mulher allemã de,·e O<'Cupar-sc 
exclusil'amente com os filho'S e 
a cozinha. 

1 

d. o ·I. nc;.lihto de A .. 1J~sentatl ·:rh .e Pcn
.Je~ doo:: rnrlu t:-1~nn, 

A . 1 ~sp~rti\'J~ prov.::; ccncorrerão 
!:ômente r.s C':Jnd1dat.ofi cla.._•_1ficados 
n::os prova, do Corn·ur-:o Bíl:"">ito e que. 

dei, Publica o jornalista Durwal de li~ e:;i !'er::f~;;' f~f,;~- filho do sr ,_LONDRES, 6_ (A._ B .) - A _opi
Albu_qucrque, designado para aquelle José Leite. agricultor ·e comm·~rcian- mao P.ubl1ca br~tanmca pronuncia-~ 
cargo por decreto do sr governador I te em PilõE:S do M.aia. 1 d:_ mais em mais favora~el aos chi. 
do Estado, em substituição ao dr c;_u~ 0 :;~i~nod~l~~:uh;~fdfnieJ~~ ?cses,. e condemna energicamente os 

Existem pombo_.. por t.oda Jurh· 
em todas as latitudes. São as a\'t'S 
mais abundantes no mundo; por 

!::.º Jt!trhtrsa, ":,~~it::ro:.~~d'j:p,~ 
nês residente nos Estados Unidos, 
baseando.se - diz elle - rrn da
dos estatisticos officiacs yank~s 
informa que existem na grandf' 
Republica e no Canadá 200 milhõí'-, 
de pombos domesUcos, multipli
cando..5e incessantemt•nte. por 
que na maioria dos Estados da 
União e em todo o Canadá <'Xh
tem leis severamente prot<'ct1Jra-.; 
do gentil animal. E~sa~ leh. QUP 
tambem existem na lnglatt'rra, na 
Irlanda e nos países eseandina,,o~. 
prohibem o tiro aos pombos, bem 
como a utilizaçã.-o como aliml"nto, 
de uma parte de cada ninhada. 
Em compensação, os adultos ~ão 
davorados â mesa cm quantidade-. 
incrlv,.is . Cakula o dr. Ful<ihãra 
que em todo o mundo na,f't>m po1· 
anno de 50 a 60 bilhót's dt> f)ombo 
30 bilhões dos quars pa~atn '.l 
gula do homem o f'rimC' de Sf'fPnt 
saborosos e nutritivo::;. Annunc+.1 o 
m c.smo scit>ntista quP. a Sodedadf' 
Ornithologica. de Toronto. ('ana
dá, Va<' convocar para 19.';S um 
congresso intcrna.C'innal d<' Uelt· 
sa.- dos pombos tlome~lh·o~. 

Em junho proximo 11ass.;ulo, t•a-s 
alturas da cOV"itella<.·.io Ue PPrc..tu, 
o astronomo alkmá'> Fiu ... 1n dtti
cobríu um cometa. qu.. p·t..s:•mu a 
denominar-."ie "1937.F'. · Em ago~ 
to. entrou ellf' na urhita da tPrra 
e no dia 10 d~ ines atting-iu o 
ponto mai!:, prox.imo ele ncs, ou 
seja a distanda de 81.92fi.Olla ki. 
lometros quadra.dos. o QUf' P po 
tltivamc-ntc uma bagatella. . O 
noTO C'Orpo t'elestr . bl ('Olno o 
seus ~emelhantcs, f' ~J:"unrto re. 
suita de ob~erva1;ôrs ~prdrovq_ 
picas, contém ma,i~a,;; de (·.ianoge 
nio e 2"az "arbonko mais ,,uc Las 
tantes para anniquila,· instanta. 
neamente todos os ~êres que re pi 
ram na superfkie- do n()~O planr-
ta. O que nos vale é qu«" a1 kis 
do univen;o Hão !:iabia<;. de modo 
que o •• 1937 .F." prosl"t;'Ue correu. 
do as estradas do flrrnamento e 
afai;t.ando-se cada vez mai~ ela or. 
bita terrestre com a sua indcse~ 
javel carga de maleflcios. Durante 
eemanas pôde elle :,wr visto ela. 
Europa a. olho nú em no1fe'S d1 • 

atm~yhera UmpidJ. 

C.epenclPndo :::i.ítv:\n ela prcva de dac
tylofYraphia. ~er o p1r i.~:-,o ir-;cripção 
confi1r:10P~l 

-"··1 L.t11clict.,·-0:,; llonwn ..... rmrir. ~;cr 
l. c1J\1 ·,cl_1 n in :n1pçf;o n,1.._ t.r;,._ r:-.nr
ciall_<i('ÕC.', ("]r, (jll(' «-~pc;l.,t O Cfl11"'ll'S(l 

- SerrPtari:i C"o11ttl llilidadc l' Fii:ca
liz.aC':i..1 t' ~1'- ·,n11IIH-·n""i. ,,m St'crd:trín 
e Ccnl .bilid~de t.c,-nandO-sP. nece .. -
~arlo decl?r:~I'· ê:.•vcci?lid..ide elo con
ctn···o icli.~m;. 1e::;l..rangeiro pref('rido. 
nc:nc · P mtnH:ro da n1.c:;crip(·fi.o elo can
d1<lalo que drve sC'r o nH.'smo dado 
por orca~Vi.o clao:: prova:-. elo Concur o 
Basil >. 

A µro\·;.1, rlo co11cm·:;o d{' 2.• en~r:-in. 
ci: devnáo rP:tlizu-'>e no Rrr·ifC'. clu
.:. .. 1.ntf' ·-:. ·): • q1JinzP11H íln mês flu ·ntr. 

Jn;1,- PP'- ,)f (j dP mtl 11bro clp Hl37. 
1)1J .. t.in :'\lu ::11ul;\ In:,;pl•ctor Rt·ri:r:·

~ l. 

I>JNHEIRO HAJA! -
O 1." premio da Loteria Fe· 
dera! no dia 9 de outubro 
será de 2.000 contos ! ! ! 

l
i ~r. Adolpbo Pessôa Cavai· 

canti de Albuquerque 

1 

V· ~tima1o. nu; ;pl'r 1dr1.·nwnt .. e. por 
rn ,t'I iorrh· gia "~ r.obral. uu:Uld'.'.l. da 
f ,J lf'-1,..<ê"nt', de 111: icl:o: 'l mo-
lf' n•1 h· t llp'.'I mm:i v~ 1 :-.oa 

l 
:u r r ) r1 d•· e::·p:~rar n lut110. 

r ,,1 .. f l]pr~u nnl:..,..h'lnt"m, 
r. ' 1· ,.. - <'lr f\dolpl' · Pess6a Ca-

v h • r '\l!·w 1erque 
O 1 uc "SO t·xtinC'I o, <1ue d"'sc1·ndia 

i... ~ di, on;11 familia P'Tnamb:..i.,;~na 
L'').-.; e l-u ~ pt dr Albnqm~rquc, nn'-
ce!a tJll P· n .unlJuco, no engenho M:l
f ary. de m,•ni<'ipio de NlZaretJi. a 29 
ciF' Mor,:'J tl" tH82. graduando~"" cm 
dir"lt,.... pelo Faru:ítn.dr• de Rec1fL· em 
1301i-. No n,F>smo F.~.t~H:lo_ exercera os 
C"' ~." dP '?:·0mot o~ publico rlP, Tu~
hauba e _1111z m1.1111cipal de c~nhot1-
n11 "" c1 w ... i. do Q,-,lt'l.. Ne~lr Ec:t~clo, 
' ;J , 1 ·011t l'io \ A~sembléa L'-'P.Ülativa 
du1,nil· r, q1•Atne11nio do Govüno S-o
l"r: cl<' Luc·i na C' exrrcera a ina ac·ti
vid id{· nJ. Iavcur~. e commcrc~o 

C:o"":1.<ln com d. QC'l·tv!a. Ribeiro Pcs
"' ·a 1nnfl. do. no.:,•> prr:~L1~1oso ami_r;o, 
rr Flav10 R1bcn :J Coutinho. dEJ'i:a 
r1 · .... , n~orno o,;; tc;Pgutntcs. filhos: 

1 nhn: nha Donti:I Ribeiro P('.s1:;óa. An. 
.. nnio R..hrlro P• ~ôJ., <>:-tudantc do 
LYr""u !?zral1Yb3nO e S<·rrclario do 
P·:ntid" Prn~· r ,ta F.rtudantal r n 

rr1u,.,na M'lria da Penha Ribcil'O 
Pc.- f.a. 

Pf"'los r~a , prcd1catios de coraçà/1 " 
e .... pirito. ra o r:'lr. Adol1Jho Pcs: oa t','--
• 1nrnd1r-:rrQ no meio :--ocial de:-.ta ci
dad~. onde t:'$id1a e cm Lodo~ os Joga. 
rt:>s em que <xt•rcua a :-.111. actlviclade. 

Ely,eu de Barros Mau! Soledade. ' Japoneses , , 
O ::icto da posse do di~tinguido - a s~nhorita ~lexina Silva, pro- ~ Cruz. V_er!"elha Bntann.1ca, _ a 

confndc teve a pre~ença do chefe de fessora da Academia de Comn:ier~io e Sociedade Chmes~ e a Organizaçao 
Policia e dos delegados da capital, do ~~ i%~~i d~~~~;ay~·1;aa~·~u~1~ªg~n;;·. Sociedade de Mi.ss10narios Britannicos 
dírcctor e todos os redactores da A J:ão Fellx da Silva l'esidente nesta ca- :icabam de l:inçar, de commum ac
Uuitio, alem <lc numerosas outras pes- pital. . côrdo, um .ªP.pcllo a~ .publico em .fa-
' d , - , l - O menmo Geraldo. filho do dr. , •or das v1ct1mas c1v1s do confl1cto 

5oa~ e rcp1csentaçao soc1a Abzlardo Barreto residente nesta ca- , _ ___._ ~ n· h · d 
Apó:, a assignatura do termo de pital. • s:1.no-.1apo~es m cir? e_ outras a-

posse no gabinete do secretario do --:-- o menino João, filho do sr. João divas estao sendo ped~do.s através do 
Interior e Sr~gurança Publica, 0 jor- Pe1xôto funcionari? da Commissão de pah e dt..verã~ ser enviados. ao embai-

1. D I d Alb \ d' Compras do ,.Estad_. x_ador bntannico em Nankm e ao go-
na tsta urw:1 e uquerq ,... 1- ~ d H K 
rigiu.sc em companhia do dr João ESPONSAE:S: "erna~or e ong- ong 
frança, chefe de Policia e de outros Os JO~nacs reservam num~rosas co .. 
amig-os á Cadeia Publica, onde foi Navm-ro-Neves: - Acabam de con- lumnas as ~artas dos sc.us leitores que 

'b.d 1 1 
El M I tractar casamento nesta capital a se- ,e pronunciam peb China e condcm-

~e~e .1 o jc o.'~ _ysed ª!1 e p';r ~;~~L!c~~~~~!i.va~ro~llm~~!~~ sJ~ u.rn1 o Japão Assim é que o Daily 
to o1;. o<. uncc•o.n:in~s . .1que e esc - nossa praça e O sr. Gu~racy Neves, Tdcgraph publica uma carta da Vis .. 
bclccimento pen,tcociano funccionario de categoria da Standard condcss:i Dorothéa Gladstone cm que 

GR!\VJ\1'1\S, ('IN'f0S E SUSPEN. ºi·ar ~.sse motivo os recem-prometti- pergunta qu.11 deve ser o pensamento 
SORIOS, as ultimas novidades aos dos, que são pe.ssôas largamente rela- da China sobre a attitude das nações 
melhor,..._ preço..., cncontram-"e na cion:1das na sociedade c-:nterranea. suas collcgas da Liga O prefacio do 
CASA "VESUVIO. rua I\1aciel Pinhei- vem recebendo muitas felicitações. Estatuto da Sociedade das Naçõc!-, 
ro, 160. VIAJANTES: lembra a missivista, mantém precisa• 
- - - - -- ---- mente a justiça como uma das prin ... 
ORDEM DOS ADVOGADOS pa:ageft; 

1
f;;~•t\~:-~,;ut~~'ra-;;-hfe cipaes tarefas da organização gene. 

DO BRASIL onde é Inspector de Ensino e supplen~ brina "E{ v-crgonhoso verificar, diz 
te de d-zputa.do classista á Assembléa a condessa Dorothéa, quanto ~stamos 

( Secção do Estado da Legisla.tiva daquelle Estado, esteve, atrazados nesse domínio Emquanto 
Parahyba) gfi~~~e ~rn~~ãdºes ~ess.sôa, 0 sr· J os partidos opposicionistas continúam 

Conforme fõra annunciado, reunm 
hontem. soh a orcsidencia do dr. 
Evandro Souto. ~ccretarlado pelos dr.s. 
()fias Gome~ e José M·.nio Porto. o 
Consêlho da Ord"'m dos Advogados 
do Brasil. nq sec,:-.flo deste Estado. 

C1m1paF'.ccram ainda os Conselhci. 
'"Os S<·nrino Al,•e.,; Ayr!"s, Francisco 
L:anza. ,Prn.xcd:>,;; Pitanga, Joaqit,im 
Gosta e Mauro Coêlho. faltando o.s 
drs. Gui.T'1l·rmc da Silveir::i. e Synesio 
Gulmarne;,;. 

Lida a :'l.("Ll. da stssão ~nterior. !01 
aoprovJ.da. 

O c:.:pcd1"'11t.,• t·on;-,tou c!o scguint"· 
C!rcuhr da Seccão <lo E"itado do Cea. 
rá commw1icando a sua reorganiz.a_ 
ção e po.ssC' da nova dlrccloriJ.; requ"
rirnenLo ria ~ra. Joauna Augusta de 
Lima.. p?di..nc!o a dr.!'i''lH\Ç~o de um 
as.:.;'.::;IA.'1lt~ judiciaria. nr..<.;ignado o dr. 
Adalberto Ribeiro Gomr-s d4 Silva 

Idem da :--n?. ?~ancis~:i. ·~aria da 
Conceição. no mesmo ~l"!ntido. D:!
siRnado o dr. RenaV' Teixeira Bas. 
tos. 

Commnnlewão elo dr João Luiz Bel
trão. encaminhP11do. ao m:)smv tcmoo, 
c0:1!.Ulta. D!\<;ig11ado relator Lo cons. 
Pra;'("edcs Pllanga. 

Na ordem do dln. foram c.ieferidos 
():-, pedidoé; d~ inscripe.;ão do bacharel 
Maurllio da Costa Brito no quadro dos 
:idvogados e do academico Manuel 
Pereira do Nascimento no dos provl~ 
oionados tmra n comarra de Picuhy. 

i.+:m scgutaa. toi apre$cntacla a lis. 
la dos r.dvogados. solicitadores e pro_ 
vi.•;:onado:1 da secção. para a approva_ 
ção e devida publicação. 

Iniciou-:sc. Jogo após. a discussão 
das dispot.içõc.·:;. ::;obre A~ü;t<'ncla Ju. 
dlciaria., tr.ncJ,o iido d('bntido~ os pon. 
tos nrlD<:ip9es d~ m~tcr!a 05 corn;e. 

s. s. visitou-n::s. em companhia a reclamar energicamente uma atti .. 
do d·~putado Anacleto Victorino. tude decisiva do govêrno inglês, este 

.. fftO~rttig~i;:.~u ~~a:[t~~a ~n1;,:~ permanece prudente, mas não dissi
p-:1· esta capital, Com destino ao sul O mula sua attitudc favorave l áquelles 
nosso amigo sr Bartholomeu F. Bâr- que geralmente condemnam moral
!Joba. delegado commercial do Lloyd mente os bomb:irdcios mpponicos 

:?!ª~~e~~r~u~,mh~:é~\1~es!~c~i~~~ O ministro dos Transportes inglês, 
Aqui, o sr. Bartholomeu F. Barbo- sr. Lesslis Burgni, declarou em dis

~a hospedou-Se na residencia da sua curso pronunciado na cidade cscocêsa 

s·e~;~~ttae'i~~Ía~~u';or~~~e_B~~;~: de Bcbks, que a Grã Bretanha devia 
tra-Se nesta capital O nosso amigo dr cstJr prompta para fazer até mesmo 
T.,uclano Moraes. digno prcfaito ele o impo:,~ivcl no :.Sentido de que a Chi
Araruna. na e o Japão voltJsscm a relações pa· 

~it1:º~~dh!t~ar3~. ~c.~êr~s;cvfr!~~n~~ cificas QuJnlo _ma1s cêdo e~sas fos
'1om s. excia. sobre palpitantes a,'5- sem restabelecidas no Extremo Ori .. 
'.·:umptos de interesse de sua admin ls- cnle, muit~ melhor seria para todos 
Lração. E i~so porque certos incidentes no 

Sr. F,~nelon Montenegro: - Vindo cheatro das hosril{dades extremo ori-

~~n~~~a~~~~i c~~~â-e, r;s~~~· F:~~~~ cntaes emocionaraffi os corações, no 
M te te r 1 d mundo inteiro, de profundo horror 
do"bo:f:o ::;,ens_ J~.[;;' da° c~':\~to Por sua vez, o lcader liberal opposi-

Dr. Fernando Lyra: Chcg:u. hon- cionista Sínchir atacou vchcmentc-
tem. do Rio de Janeiro, a bordo d- mente o govêrno inglês porque elle 

BOLSAS PARA SENHORAS - Mo, não age com energia e a rapidez que 
delos elegantes, confecção e1Jtnerada, seriam para desejar na convocaçio do 
acaba de receber a CASA VESUVIO parlamento britannico a fim de faur 
rua Maciel Pinheiro, 180 , respeitar a vontade do povo inglês 

lheiros Osias Gomes e Mario Por
to, manlfestaram-ije contra uma prr
llminar levantada pel<> dr. Mauro Coé
lho . 

A sessão fot suspensa á.s 21.30 horas, 
sendo designada outra para a proxitna 
segunda-feira, quando deve ser posto 
em votação definitiva o Il.egulamen 
to elaoorado. 

O sr. Sinclair reclamou t:tmbcm a. 
boycottagem economica do Japão 
pelo Jmperio, a Hollanda, a França e 
os Estados Unidos da America do 
.Norte . 

Parahybano!I t 
!!Cr eleitor 1 

E' um crime úo 
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D :e: T A 
te de ferro com 10 pesos para expll- nometro para mostrar a propagação liquides, com 4 tuboo capilares de dia
car a stCÇão das força.s parallelas ç: da pressão nos liquidos e gazes. metros differentes i:;obre um supporte 
dirigidas para o alto. 1 - Apparelho para demr:>nstração em madeira graduado. 

s 
dando vacuo até 15 mms. de mer
curio. 

1 - Trompa toda de vidro. 
1 - Supporte composto de varias da propagação da pressão em tubos 1 - Tubo largo com 5 tubos cap1-

PA&A O NOVO EDIFICIO DO INS- :~t}~!çi~ ~:l~~r::n!~as, moveis q lo~g~, Tubo serpentina de Mawell. la~e~coI~~nJf~~;!~·tes com supporte 
TITUTO DE EDUCAÇAO 1 - Apparelho para explicação dos J - Apparelho rydrostatioo Uni- e vaso de vidro. 

1 - Apparelho de Lermantoff para 
o.emonstração do barometro. da lei dP. 
Martotte, da machina pneumatica de 
Geissler, da dilatação do ar. etc. 

l'QUiltbrios estaveis in.staveis e indif- versal em estojo. 10 - Idem communicantes com 

fe~~e5Triangulos ,sobre um supportt j po~ F. ~~er~e Recknage~ modificado grtd~aç!~P~~efu~ ;~~fº~~Strar o ca-
para explicar a posição do centro d.e 1 - Par~fuso de Arquimedes. minho de uma gotta de mercurio so-

APPARELHOS DE PHYSICA 

Apparelhos de medida: 

2 - Balões de vidro para pesar o 
ar com 2 torneiras e 120 mms. de dla
metro. 

'>,- - Idem com 200 mms. de dia.me
tro. gravidade. 1 - Modelo simples de prensa hy- bre a acção de uma differença de 

1 - Modêlo de Vernier rectillneo de 1 _ Collecção de figuras para de.. draulica. À tensão superficial produzida electro-
1010 ms. terminação do centro de gravidade. 1 - Mod~lo em vidro para expll- liticamente. 

1 - Arrebenta-bexiga de vidro com 
140 mms. de diametro,. 

4º~ 1;;: 0::::n:n~::. c::~je:~ FL~ ,~ti~ .. ti;~~!ia!;;r:~~ fi~r: ~p::~::::

0

d:ap:::1~-::t::u~ MECHANICA DOS GAZES 
çáo. guintes accessorios: pressao dos ~1quidos sobre o .fundo dos 1 - Apparelho de Schne1der para 

1 - Apparelho para mostrar a cbn .. 
va de mercurio. 

1 - Apparelho para mostrar que a 
pressão do ar é a mesma em todos 
as sentidos, tubo em cruz de grande 
diametro. em ferro cujas três aber-
111ras são fechadas vor wn pedaço de 
'.Jexlga. 

1 - Idem curvilineo p.&ra projec- Duas alavancas rectas. vasos ape~fe1çoactos por Wemhol~. experiencias sobre os gazes, com 2 
ção. Uma alavanca em fórma de di"co. 1 - Systema de vasos comrnu~ican- supporte.s. 3 buretas munidas cada 

1 - Metro normal e,n latão duro Um braço de balança com agulha tes, graduados, com o mesmo <liame- uma de duas torneiras e de uma gra-

::r,:,:~o!e ld~~~ãa \ 10 r::!: ~ e escala. dois pratos e dois cavallei- tr~ ~daid~:º· com diametros diffe- ~i:e~ã'ioi~~:c~~ªcedi:~i~~nirm~t~~~ 
1tn: ir d · df ·d·d ros. ~ rentes. ' e sobre outra em millimetro, assim 

~i :st~jo.ecimet.ro vi 1 0 em mms. 1 - Mod~lo de balança romana. 1 - Apparelho para o paradoxo hy- como, um balão provido de rolha de 

1 - Apparelho para mcxs.trar um Ja
çto de agua no vacuo, com torneira 
e pé metalicos. 

1 _ Decametro em caixão de la- 1 - Modelo de balança bescula to_ drostatlco. segundo Hartwich com- borracha e de um tubo. 
ti. da de metal c~m. prato .sobre as has- po.sto de 3 apparelhos separados. 1 - Frasco de pressão de Schneider 

1 - Cylindro para a queda dos: cor .. 
pos no vacuo, segundo Welnrold com 
O 60 mms. de altura, juntamente com 
uma haste. 

o. 3 p . t . tes para pe:mitttr exphcar as dlffe- 1 - Apparelho de Sire para de- para medida da pressão da canaliza-
ra div~o a~~°:5 com vermer pa- renLes relaçoes das alavancas. monstração do principio de Archíme- ção dJ1 agua e etc. 

S - Miorometros com 15 mms. de 1 -:-- Pista a força centrifuga com des. 1 - Baroscopio de Schenettes com 
abertura dando uma exactidáo de C~a~t Balanç~ de Roberval com pe- Í ~ :ai~~~~a d~YJ~~;t.atica · contrapeso, 

1 - Molinete para demonstrar a 
resistencia do ar. 

ljlOO mni. sos para 5 kílos. 1 - Vaso de Pizani. } = ~:P~:}~ci g1a~ê
1
de~i!~~âcão 

3 - Espherometros com parafuso 2 - Idem Sartorius sensiveis a 0,1 2 - Areometro.s de Niciholson. de da el~ticidade do ar. 

1 - Apparelho de Meutzner para 
'Uostrar como se faz a respiração do 
homem. 

mJcromet-i.co de o.mm 5 de passo e mgr. com respectivas caixas de pe- vidro. 1 _ Manometro para medir a pres-
llmbo ~e 500 partes com precisão de os. 2 - Idem de Fahreneheit. são dos gazes, dando directamente a 

J - Apparelho para endosmose dos 
gazes segundo Weinhold. 

O.mnt 001. com placa de vidro. 2 - Idem Analyticas em caixas 1 - Idem de Roseau. pressão em mms. com torneira. 
1 - Contador de passos nickelado de vidro. sensiveis a 2 · mgrs. com 1 - I~em de Paquet. 1 - Idem sifão muito senGivel de 

1 - Endosmonio de Becler. 
1. - Effusiometro de Henniger para 

.ieterrnlnar a velocidade de escoamen
~o dru gazes. 

contando até lOOOOO passos. respect:i\ras czixas de pesos. 1 - Collecção de densymet_ros para Griemsehl. 
1 - Geniometro com ramos amo- 1 - Balança hollandeza em cal"<.a peso-especificas desde 0.700-Z;úOO.. 1 - Idem de mercurio de ar livre, 

'1.vt!Js. de vidro com carga maxima de 5 ki. 1 - Collecção de alcoometros de para duas atmo.spheras montado so-
l - Catetometro grande. supporte Ioc:: p 1·25pectiva cabra de peso. Gay Lussac. . bre 'JTancheta com graduaçii.o. 

1 - Apparelho para medida de vo
lumes de gaz, constituido por dua.s 
campanulas graduadas com duas tor
neiras cada uma, com provetas de pé 
para. as campanulas, com tubo de 11-
gacão, com 250 cc. de capacidade e 
grandeza approximada em 2B'o x 40. 

de luneta a commando por parafuso 1 _ Modêlo para explicação dos 1 - Id~m de alcoometros Cart1er. 1 _ Idem de mercurio de ar com-
mlcrometrico. divisã.o em nuns. com principaes phenomenos do gyroscopio. 3 - Picnometros com trermometros primido até 12 atmospheras. com gra-
vernter a 1120 mms. A columna pr1s... 1 _ Apparelho gyrro:copico de de 50 grs. . . duação metalica. 
matica rotativa munida de regua mi- Koppe. 3 - Idem para sub~tanc1as msolu- 1 _ Idem barometrtca de Re-
crometrica e de' 2 niveis de bolhas de 1 - Balança gyroscopica de Fessel. veis. gnault - Leduc com um barometro a 
ar dispostos em cruz. Para leitura 1 _ Dic:;~0 rotativo de Parndtl. 3 - Idem para liquidas de forma cuba e um manometro. sendo a cuba l - Idem em 1000 ccs. de capacida .. 

,.i" e grandeza approxtmada de 450 x 
65. 

da divisão o supporte da luneta traz 3 _ -rupias gisroscopicas de gran- rylindrica. dos dois instrumentos cornmum. Este 
uma lupa Fraunhofer com microme- dezas dífferentes. 3 - Idem de Sprengel. apparelho deve ser disposto para lel-
tro e fio movel. permittindo uma lei· 1 _ Pendulo segundo Grimr~ehl. 1 - Collecção d~ 27 indicadores em ituras com o catetometro. 
tura exa~ta a 11200 mm. A lun~ta de 1 1 - Pendulo reversivel de Kater, vidro, graduados differentemente 

1

1 _ Indicador de vacuo de mercu- THERMOLOGIA 
observaçao é munida de um n1vel a modêlo muito exacto comprimento 1 - Densrmetro pnewnatico de rto com torneira de 3 vias e com es-
bolha de ar e um microm1:_tro. entre os cutelos de 1 · metro, gradua- Boyle. 1 cala metallca . 1 - Thermometro de maxima e mi-

l - Cadran solar. modelo simples. ção com verni-er, supporte mural. 1 - Proveta com liquidas de pesos 2 - Cubas para mercuno de por- nim
1 
~ Thermometro de Six: e Bellonl. 

1 - Cronoscopio dando 1\5 de St:- comprimento total - 170 ms .. P.m especif1cos difforentes celana. 
gundo. e.stôjo. 1 - Modêlo com 6 hqmdo~ díffeten- 3 _ Tubos barometnco~ com sup- 1 - Thermometro de Reaumur • 

1 - Conta-voltas para medida de t - Modêlo de molecula. (modêlo tes em tubos do mesmo d1ametro.. porte dispositivo convemente para 1 = it:~!~::i~: u~e ~~~e~é bit. 
O, a 30000 voltas em estojo. dynamJdes) segundo Hartl. f 1 - Estojo, ?ontendo 12 metaes d1f- por em evidencia a differença e:1~re 

2 
_ Thermometros cylindrico=- de 

1 - Pendulo compensador sobre ot 1 - Triblometro d~ Hartl. .. erentes, possumdo cada um 1 cc. _ os gazes e os vapores, com .diVISao, 
0 

_ lOOº. 
com 9 hastes em aço e la.tão baten- 1 - Apparelho de choque dp 1 - }\pparelho pa~a ~emonstraçaO' terminados em funil e providos na 2 - Thermometros cylindrico.s de 
do 112 segundo. · Schulze. , do princip1~ de Tornctlh. parte superior de torneiras semi-per-

1 - Cronoscopio de Hipp 1- Apparelho para mostrar o cho- 1 - Modelo de vidro de bomba as- furadas. O - 3600. 
1 - Cronometro graph~o com 2 que obliquo. pirante com suppor:te de ferro. 4 - Tubos barometricos de 15, 12, 1 - Thel"fllometro com 3 escalas. 

cadrans para controlar a exactidã.o 1 - Apparelho para determinar a 1 - Modêlo de vidro de bomba pre- B e 6 millimetros de diametro inte- ~ = ~~e:~~~~Yr~ dde ºJ~!:ét. 
do recistt, do tempo. e1a.sticidade de flexão. mente com _supporlE: de ferro. rior, com graduação gravada em nuns. 1 - Thermometro dllferencial de 

1 _ Apparclho de Searle para deter- . 1 - Modelo de v~dro de bomba de na extremidade superior e cuba de 
Mechanica geral (Movimentos e minação do m, :lulo de elasticidade. mcendio ~obre Chantt. ferro commum. supporte de ferro, per- R~m~r~Í-iophoro de acido sulphurico, 

forças): 1.i~~ ~~a~~~;!~tii~ªl!~Y:et~o~% m!n~~~g~smometro de Pfeffer com ;I'!~indo retirar-se os tubos pelos la- Ciegundo Wetnhold. 

1 - Tupia para demonstração da 
Inercia, em latão com tambor mon
tado sobte um quadro lança-tu pia. 
1-Chariot a rolo movel de Schulze 

com pendulo para movimento de vae. 
vem, dispositivo para mostrar a iner
cia de um corpo em repouso. 

1 - Apparelho de Maey para de
terminar a energia cinetrica com dois 
pesos. 
1 - Machina de Atwood de relogio 
com movimento completo. 

1 - Metrometro de Maelzi. 
1 - Registrador Gueugnon para a 

verificação dos principios fundamen~ 
taes da mecha nica o estudo dos mo
Vimentos pertodicoS e de suas appli-
cações com os seguintes accessorios: 

Um dispositivo para traçar día
arammas em coordenadas polares. 

Um dispositivo para o estudo de.s 
anomalias de dilatação dps meta.e:; 
(dilatometro) . 

Cem rolos de papel para diagram
rnas com 100 mms. de largura. 

Cem idem com 40 mms. 
Duzentas folhas para drlagram

Dte.s em coordenadas polares. 
Dez frascos de tinta preta para pe-

nas do registador. 
Dez idem vermelhas. 
Dez idem azul. 
1 - Apparelho para demonstrar a 

queda dos corpos segundo a corda de 
um circulo. 

1 - Plano ínclinado de "Hofer". 
1 - Apparelho para explicação do<. 

znovtmentos compostos. 
1 - Idem de Grimsehl para a 

composição de movirnentos unifor
lnes e variados. 

1 - Cinegrapho de Engelmeyer pa
ra registar os movimentos compostos. 
a.., cotnponentes e as resultantes. 

1 - Apparelho para demonstração 
do parallelogramma das fbr~ se
aundo Frick com pesos. 

ercala de v'.dro 1 - Idem de Dutrochet. um desses tubos (6 mms.) deve ser 1 - Apparelho para d.t-tennina.çAo 
1 - Id~rn un.ivP":"sal aaadran. de 1 -~em ~ de Wie~ol~er ·. munido de uma torneira na parte in- do ponto lOC'~ 118 .-.scala de um ther-

p-rande ditimet.ro ~g-und~eiber. 1 odeio de turbina de Wei- feriar. . mometro. rm1 ã 
1 - Ir1Pm ~e mola.e:; para tracção nhold 1 - Tubo barometnco com cuba de 1 - Ap~arelho para dete th naç 0 

força 3 kilo,c;. · · 1 - Dializador de Graham. ferro profunda de 80 cc., de compri- do oonto O na escala de um ermo-
1 _ Idem pa,.a. medir os esforços 1 - Fluctuador de Schellen. menta. metro. ed 

de tracção . com Pratos. 1 - Sifão de vidr<;>. 1 - Baromdro duplo para explica- 1 -. ~uba de Leslle com aquec. or 
1 - Idem de Poncelat para 25 k.J- 1 - Idem para ac1dps.. . . ção do sifão, com duas cubas. ,. dispositivo para 4 thermometros e Jogo 

los • - Idem para llqmdos hge1ra- 1 _ Barometro de demonstraçao de 4 thermometros · d t _ 
1· - Idem em feitio de V mente toxicos. segundo Schultz. 1 :- Apparelho P.ara emons raçao 
1 - Modêlo de reloglo cOm movi- 1 - Idem com.ramos_iguais. 1 - Modêlo escolar simplificado do dal d1la;i:6m~~os~l!d~~·adrantes para 

~;:~to d/º:I:i~!froe d~05/~~~~~ ~ai~ i = llee: i~ie::~~~ta~· be.:o~eia.~:edrb!~~inetro de sifão. gaz ~m um jogo de 4 bastões (ferro. 
Kohi 1 Apparelho para demonstrar a cir- 1 - Barometro de cuba sirnplift-1 sobre, zinco e /atão). d t -

1 .:__ Machina centrifuga electrica culaçãoFdo .(ngu~. cado. dal dilaff~~re J1! P::~ e:bn\~!:i': 
equipada com reostato. int~rruptor e 1 - ?nt magico· 1 - Idem forma ingleza. t nte ' 
tomada de ~orrent~. poden~o ser usa- 3 - P1pet.as graduadas ~e 50 cc. 1 - Idem capilar de ~elde. con~ A . arelho de Dulong e Petit. 
da na posiçao vertical horizontal para 1 - T~rmquette hydraultco. 1 - Idem normal de Re1gnault para 1 LPP d d mineiro de Davy 
correntes de 220 volÚ, com 1/16 de 1 - fJezo~etr() dete:etnholdio t leituras com catetome~ro. ~om tu~o i = A~~fx.~1~0 de vidro para a de: 
C.oJS d~osº\i1~gu:~hser:~~e.ssorios: ~~spherai,mcm~ c!:ara deªr~ompr:s: ~= 1e~O'. 5 de diametro mtenor e cu a monstração da expansão do vapor da 

Dois cylindros, um de madeira e sao. thermometro e manometro. / 1 - I~em a sifão de J:3run disposto agfª_:_ Thermoscopio duplo de Loo.ser 
outro de cortiça, montados em qua- 1 -:- Apparelho de Plateau com cuba para leitura de precisao ao cateto- com livro de instrucção. 
dro de ferro. de vidro recta~gular · . metro. . _ 1 _ Radiometro de Crookes. 

Duas bolas de latão, cujas massas . 1. - Collecçao de figuras de equi- 1 - Barometro a sifao em estojo, 1 - Modêlo de machina a vapor ho-
estão entre-si r.a relação de 1-2. mon- libno de Plateau. . sobre prancheta negra envernizada. rizOntal 
tadas em quadro de ferro. _ 1 - Ap~arelho para medida da ten- com escala movei, lupas P?tra leituras l - Tbermo multiplicador de NobiU. 

Uma cuba de vidro de Augusto, CC!m sao super~ictal. . e com thermometro centngado · 1 _ Autoclave Chamberle.nd aque-
bilha.s do mesmo diametro e pesos d1f- 4 - Discos de 40 mms. em vidro 1 - Idem de nivelament<;> de Au- cldo a kerozene 25 cms de dia.metro 
ferentes. de.spolido, ebonite, latão e ferro gusti para provar as leves dífferenças com 40 cms de profundidade. 

Uma goteira semi-circular. 1 - Apparelho de Hartl com agulhf\ de altitu_?e pela medi.da da variação 1 _ Appârelho para determinação 
Um apparelho com oito pendulos. para demon;s.tração de pressão. da pressao atmosp~enca. t do equivalente mechanlco do calor de 
Um pendulo de Watt. 1 - Cylindro de ferro munido de 1 - Idem anero1de de demons ra- Puly 
Um pendulo para experiencla. de orificios a differentes alturas. çã.o. segundo Wel!ler.. 1 _:_ Corte de motor de explosão de 2 

Foucault. 1 - Seml-cylindro para a determi- 1 - Idem modelo simples. em caixa tem os com tampada. comprovadora. 
Uma balança centrifuga. nação do metacentro em madeira se- metalica, com mechanismo descoberto, 1 ~ !dem com carburador. 
Uff dyna.mometro para medir a for- gundo Fried. Muller. diametro da escala 9 cc. 1 _ Idem de 4 tempos com lampada 

ça centrifuga. segundo Hartl. 1 - Fluctuador de Hartl. 1 - Barometro registrador La.m- ~omprovadora. 

ce::t~fuªg°a_~l, achatando-se pela força o lja~toA~~~1:i~~. P:S~~r~!~J:St~~ q~:. brfc~. Apparelho para demo~tração i = ~~~: ~~~g~b'g~~~f: 
Um vaso de vidro com mercurio e compõe-se de uma sucl,essão de got- da lei de M~riotte . .segundo Fried · G · 1 _ Calorimetro de Berthelot. 

agua colorida. ta.s. Muller servmdo igualmente de ther- 1 _ Idem de Beckman. 
Um sifão para força centrifuga. 1 - Apparelho de Colladon com re- mometro de ar. 

1 
lt 1 _ Alambique de cobre pare. 5 11-

Um modêlo de bomba centrifuga. cipiente de 1 m. de altura sobre ban- 1 - Volu~en9metro de Re gnau tros horarios. 
Um frasco de vidro . para formação co e 4 discos coloridos. para determmaçao do volume dos cor- 1 _ Collecçáo de accessorios para 

paraboloide de liquid~ em rote.cão. 1 - Apparelho de Hartl para med!r pos pulverulentos e porosos com to- experienma sobre calor especifico. 
Um modêlo de ventiladqr. a velocidade de escoamento dos li- das as torneiras de aço. 1 _ Idem para.. experiencias sobre 
Um apparelho para clarificar Uqul- quidos. 1 - Estereometro de Say para. e effeitos caloricos das correntes ele-

dos turvo.s. 1 - ..... t:1.rneiro hydraulico. com reci- determinação do volume e da den:1- ctricas. 
Mecbanica dos solidos (E tatica e Um modêlo de centrjfuga. piente tvllector de agua inferior, reu- dade dos corpos pulverulentos. 1 - Idem para experienctas sobre 

dfnamlca): deu::;,,~ii~º~~~ºiijo~~ ~~ ~mi5ii-~lrcªo~ niro _:u~ol~~~~ ~: ~ift:m!~p~:~~ u~a -;a~~~c~1o dâe ~~i~º·~:u~:1~%~ caior_e i~:~1~~i-a experlenclas sobre 

1 - Collecção de apparelhos para 
Ls leis da mechanica, em um quadro 
com um metro de altura e um metro 
de largura incluindo roldanas ala-
vancas. etcº. ' 

co~P1et~:~te
1
n;~na1~rr!e c~!tr:r~o 

lrl"aduado 
1 - Alavanca com braços tguaes cm 

tnetal sobre supporte de ferro. 
2 - Idem em metal sobre suppor 

desenho. medir a velocidade drus correntes de lumna de mercurío com motor de :lilatação pelo calor. 
Um :ipparelho de Bc'rnnberger. aguas. corrente alternada para 220 volt.s. 1 - Idem para experienclas sobre 
Quatro rodas rendadas de Savart. 1 - Modêlo em corte de um conta- 1 - Platina de 26 ccs. de diametro calor radiante. 
Um disco de Sirene com s orificias. dor de agua. para montagem sobre o cone da bom 1 - Idem para experlenctas sobre 

MECHANICA DOS LIQUIDOS 

J - Modêlo de nivel de agua sei.un
do Weinhold. 

1 - Idem, segundo Friedr. Muller, 
desmonti:tvel em estojo. 

J - Apparelho de latão, com ma-

1 - Modêlo de roda bydraulica. ba. a conducção do calor. 
1 - Motor hydraulico. 1 - Dtsco de caoutchouc, de 26 ccs. 1 - Idem para experlencias sobre 
1 - Turbina hydraullca. de diametro. o calor por conden~ação de gazes e 
1 - Apparelho de Rebenstorff para 1 - Trompa aspirante de agua de vapores. 

o abatxamt:.nto da tensão superficial ArzberJrer e Zulkowsky com reclpJ.. 1 - Idem para ex.pertencias sobre 
da agua pelo ether. ente de agua e metal nikelado, sobre o calor nas combinações ch1mtcas. 

1 - Apparelho para demonstrar a prancheta. com indicador de va.cuo 1 - Idem para experiencla.s sobre 
depressão e a ascenção capilar dos metalice de 100 mm.s. de diametro. a mudança de estado dos corpo.s. 

~ECA f\l ECJ' A OS DEUSES {SUCCO DE CAJO SEM ALCOOL) lncomparavel. A' veada em 

todas a1 cuu d• r1d:,d•. L r C I R 11 1 L I P I I I I 
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FORMIGUINHAS CASEIRAS 
t:IO Qf!.-...apparecem cuw o uso do uru.co 
producto liquido que attrahe e exter. 
mina &! J:ormJgtnhas caseiru • f.oda 

especle de baratu 
• BARAFORMIGA 31" 

icl'oDtra_ae nas bOas PW\Imactu t 
Droga.rla• 

DROGARIA LONDRllS 
Rua Maciel Ptnbe1ro. 1~• 

ALUGA-SE 

A UNIÃO - Quinta-feira, 7 de outubrn de 1937 

FARINHA DOS PETIZES 
côrdo 

Esse producto, unica formula scientifica, de ac
com a pediatria moderna, é sem rival. 

A FARINHA DOS PETIZES é fabl'icada c:om 
absoluta escrupulosidade e hygiene, pelo 
SZESTACK. 

LARORATO-

1 u~! ~~.~~!ª q~~ ~~!~$ ~!,~~ 
nações dift!rs.is conforme a região on
de reinam. O impaludismo constitue 

~~ul:~~~g;~ ri~l~~~:~r\;~- st~stJo ~~~; 
· ARTE CULINARIA 
Maria das Dõres Tavares, pro

f=ora diplomada, avisa. ãs dts. 
tlnctas familias desta caplto.l, 
que lecclona e executa, media.nte 
preços modicas, qualquer serviço 
concernente A Arte Cullna.rta, 
como sejam: bõlos decotados, sal
gados, etc. 

Infonnações A rua 13 de Maio, 
n.• 656. 

Aluga-se o 1. 0 andar da casa n. 0 

122 ti rua. Peregrino de Carvalho. 
Ôptimas accommodações. 

Representante em ,João Pessôa: FRANCISCO 
A. ARAUJO, praça Anthenor Navano, n. 12. - 2.' andar. 

NOTA: - A' pessôa que colleccionar 20 rot'.l!os. 
será dado um pacote elo referido 1n·oducto. 

é conhecldo por varios nomes, entre 
Piles o~ ~eguintes: nrnleitJ., malarta 
feb!'e palu~tre. sezão e b:.1t(,_quetxo. 
A denominação impaludi.<-tnO ou fe
bre palw,tre der!va drt p3,lavra pa1u"i 
que signifi-:-a charc::, ou pantano, e 
a palavra malarin. de mau ar. Sabe
se hoje que este flngello t cau.:acto 
por um parasito do g1:;nero Plasrtto~ 
dium, que vive nos globulos verme
lhos do sangue e é Lransmitttdo do 
individuo doentu ao sã~ pela picada 1 ~'=============' 

A tratar na rua Duque de Cax!a.,, 
n ° 614. 

dos mosquitos do grupo Anophtles. 
O impaludlsmo gra :;a cm lodos os 

continentrs, especialmente nas reg;iCJes 
quenlcr e humidas, onde existam col
lecçõe.s dr agua 1 propicias para n criu-

1 - Idem p~rn o emprego do I hrr- ~pelho pcrmiLtln<.lo obst'rvar ~s cur- 1 - PhotOml·lro de Bun!-.en, grn.n- ção do~ mm,quito~ transmis,nrrs 
m~cuph.> como mnnometra, vas de ra1ga~ e descurglls a.lternallva~ de modélo Na proprin Europa existe e~lr fJ:1-

l - GA.rrafa Thnmos. dos condensac.lorrs. 1 - Idem de Wingen · gello, sobretudo .no sul da Russia. e 

nita, uma preparação de spath cal
careo. uma prepnraçâo de gypse em 
hyperbole .. movei., 2 plac.\s de gyp.<:,e 

~;!~ª sii;:.s ri~[~l~l.efcteP~at~e6m 1~ol1t~; 
C"'.lmpnmf'nto de onda. dua:,; Hguru~ 
de gypse em estreUa e borboleta. 

1 - Manometro a chama de gaz. se- 1 - Idtm de Rumtord, completo na bacla do Med1terraneo. Em tempo~ 
gundo Wetnhold. com lam1~adn projectora electrica, cns- idos existiram fócos nté me~mo na i\cces-'>1rio-; do ltanco para cxperíen-

1 - Appnrelho de Kuinck para de- tiçal apropriado, haste de .sombrear Ff'1nÇa, Allemanhn e Inglaterra. Na eia sobre phenomenos espetraes : 
HYGROMETRIA 

1 - Polymetro de Lambrecht. 
1 - Hygrometro de cabello de Snus

sure com thPrmometro. 
1 - PsychromPLro df ÂLtgu.<:.to com 

2 thermometros de precisão. 
1 - Hygrometro de Regnault 
1 Hygrometro de AUuard. 
1 - Hygn.>metro de Crova. 

t3rminar a velocidade do som por e paredes branca,;. Africa a doença em que~tâo é o gr?.'1-
obsenação de ondas fixas. 1 - Idf'm de Foucault com tubo de de obsLaculo ao progresso. ao esta-

1 - ~tojo com 13 diapasões e sn- observação beleclmento de europeus nas costas e 
1ões, accorde internacional. dando a 1 - Idem de demonstra('âo de Ri.: ao longo dos rios_. com O tl!.O do, f!le-

f~~~~ ~~~~~~~ti~ty~fc~. C2 
< ut 

3 
a ut, tc~ie_:_ Caleidoscoplo para luz polnri- ~~ct~~~f~~; ~8:1~~~1 n~~ ~~l~ti~·:~ 

8 - Diapasões montados cada um zada. giões da têrra. surge, feli~tnf'nte 
::obre uma caixa de resonancia dando 1 - Espelho plano-convexo. graças á mode-rnn chtmlotherapia, um 
a gammn dialontca de C2 a. C3 1Ut4. - 1 -· Idem planoªconcavo. novo pl'oducto que ven1 l'PSOlver ele 

MOVIMENTOS ONDULATORIOS uL 1). 1 - Idem concavo com 6 quodros vez O problema do combate ao im-
1 - Diapasão n.crionado por um anamorphico.c:;. paludismo. Trato.-!:'e da At,ebrina da 

1 - Api:,arelho. de Macl:i p3:.ra o es- 1 electro-iman, Cl 64 Hertz <ut ::: 1 - Idem cylindricos, idem, idem. casa Bayer, que vem sendo empre.. 
tudo das vibraçoes long1tudmaes e- 128 v. s.). 1 - Idem japonez magico em me- gada em larga escala e com o maio1 

1 - Fenda mcvPl com parafuso 
micrometnco. regulavel nos dois sen
tidos. com l cran circular e punho. 

1 - Lrnte c·ylindrica com ecnm e 
punho. 

1 - Lente colimadora com ecran e 
punho 

1 - Prisma de \'i ão direrta de
Konisberger àe 40 mms. de abertura. 

1 - Mesa. para os prismas. 
1 - Cuba para ab.sQrção com 55 

x 35 x 10 mms. transver~aes. ondas fixas e propaga- 1 - Diapasão regist.r:1.dor C O de 128 tal, com bomba de compressão. successo pelos serviços sanitaríos na-
ção, a~tm como a transformação <!as Hertz {Ut 2 ::; 256 v. s.) com estilete 1 - Estojo com 30 lentes escaladas cionaes. com este medicamen~ cu- }ccessorios para exprriencia.s sobre ,. 
vibraçõ2s transversaes em vtbraçoes registrador por dioprias. ra-Se O impalud~mo entre cmco f' . r d·r . 
longlntud!naes e vice-versa. _ 1 _ Martelo para pôr os diapasões 1 - Microscopia composto com au- sete dias mter erenC'ia e a. i raC't;ao: 

oAe;tS~p;~~~h~h~brfne~~s~~;~e~~ bat~ :re;1
~~~~ã~ mais elevados ~e~~~~~- t~rgº 3 

11
o~j;~ti~~;:~:6m~~~ 1 - Collecção complr>Là J,ara as 

tos ondulatorlos. para d~monstrar _a 1 _ Arco de violino para os diapa- cas do t,ypo 3 e 6 L e objectiva de ção de assucar segundo Gri.msehl. e~J>etienc1as 1c intertlrencia t di-
propagação. reflexão, mterferenc1a sões. nuorita 8 occulares Huyghens 6 x - 1 - Apparelho de p'.:llarização para fracção compo.sta de: Uma lente 
das ondas liquidas. 1 - Idem de violoncelo. 10 x e 15' x. projecção. _ cylindrica, um prisma de interieren-

1 _ Apparelho de Silvanus Thomp- 1 _ Monocordio de Zahlbruckuer a 1 - Micro;:copio simples. 1 - Polarizador de demonstraçao eia, uma ocular micifometrica de 
50n para o estudo das ondas hertzia- 2 cordas com di!ipositivo para medida 1 _ Lupa binocular para 30 vezes de Gnmsehl Fresnel com um vidro de observação 

"a:·- Cuba estreita com paredes de ~~m1:ru!gp:;:l~~d~a:i ~es~ai~esm~~ ~~Íh!frt:ti~~rf
1ªt~~~· ff~~~ã]a~.e 6~~~ i = ~~~~:d~~osr:an~e:l~n~~raj~~~~ ~::~~

1
~.~·~~:r;e~~iebe~~~°:etrJf:: 

vidros para ondas de Weber. resistencia de tracção dos fios meta- objectiva e pares de occulares. da 1oz polarizada convergente atra- j.)hragmas com aberturas de formas 
1 - Apparelho de RQsemberg. li:os, até esforço de 50 ks. 1 - Uma maclúna photographica. vés de uma lamina de spath da Is- differentes, redes e fendas de diffe-
2 - Modélos de espiral de aço para 1 _ Apparelho para prod.ucção de 1 - i\.pparelho de Grimsehl para Iandia segundo Grimsehl. rentes larguras. 

Lmitação das vibrações sonoras. figuras acusticas com tubo de Galton, determinação da relação das velocida- 1 -· Quadro de córes, para o estu- 1 - Espelho de interferencia de 
1 - Apparelho de ondas de Melde, composto de um esquadro e 6 tuboo de des da luz no ar e na agua. do dos phenomenos de absorpção com Fresnel com movimento microme-

~i;~fo e::-
1
fe~p~gti~ºo ~~p::âi~pn- vi~r~ dxi;~~~~~· para mostrar as ft- gu}o~ ::1~~~}~iç~~~ medida dos an- lu~ ~l~~~dJr·o de cõres de anilina ~~:ur:~·a~~lgn.dcis1!1. tambor e divisão, 

1 - Espiral em sacaro:ha.s de Fre- guras de Chlandni, com. uma pinça 1 - Pinça de turmalina com 6 pre- para O estudo dos phanomenos de a- Accesso:·ios e dispositivos para ar-
derico Muller, para demonstração das em vidro, uma placa ele vidro quadra- parações differentes. bsorpção na luz transmittida.. mar sobre o banco os seguintes mo-
ondas sinuooidal movei.s. da e outra redonda de 28 cms. de d1a- 1 - Apparelho de Weinhold para 1 _ Lampada de mercur10 para dêlos: 

1 - Machina de onda de Steindel. metro e duas place.s metalicas em es- verificar a lei do3 espelhos. analyse espetral, com luz muito in- Modélo de microscopio composto. 
tojo 1 - Apparelho de Stal;lberg par,a tensa accionada por um apparelho cte Idem de luneta de Galileo. 

ACUSTICA 1 1 .:_ Espelho com supporte para tor- Yerificar as leis da reflexao. indução média. Idem de luneta astronomica. 

1 - Bico a gaz a chama sensivel na/~ c1~~u;:~u~
8
~e :fd;~i~Ôm 4 pe - ~ = 3J:~1~~~\::rià~os ~r:~:ú~~ Iy;e ~p~fia}~rct~mpi-~~uf~;~ ~~ ~~!= }~:~ ~~ \~~:;ta;i~rre!tr:$pelho de 

segundo Weinhold. . j ãulos montada sobre pé. um angulo variavel de 2 parellelos. cisão. Newton. 
1 _ Apparelho para mostrar as v1- 1 _ Apparelho de resonancia de 1 _ Espelho concavo espher1co para 1 _ Lampada de Beckman para Idem de Braquitelescopio. 

brfçó_:5 f~p~e~: 1::!rt~dall para 
8ªtª~· Modêlo de orelha desmontavel ob;e~ão~~io:~~~nsd/et;~onstração analyse espetral, com pulverizado,. 1 lampada de arco voltaico para 

~o~t~:r :a~~~P~~:;~i~~n~~~e°~s !~= 1\~'e::5 C~~~Jr<i~ed~ !~~tu~f ~ e5 - ã\ ~i~~t·ofr~~~dº:Jl~â.ra mos- ett - Banco optico, grande de Paal- ~!fój~~~a~·egulada com movimento de 
tros de metal encaixado uns nos ou- g5 _ c6 _ e6 g6 _ c7 _ e7 - g7 - c8 trar em projecção a refracção da luz. zow composto de: 100 - Pares de carvão para corren-
tros com supporte. <ut 7 _ mi 7 _ sol 7 _ ut 8 _ mi s 1 _ Disco optíco de Hartl, com dis- uin banco de ferro de lm.20 ~e te continua. 

1 _ Porta-voz de 2 metros falando _ sol 8 _ ut 9 _ mi 9 _ sol g positivo de illuminação, completo. comprimento, repousando sobre pes 100 - Pares de carvão para corren-
a 1000 metros. . e ut 10) para mostrar o limite supe- 1 _ Apparelho auxi~iar do d~co com. parafu"os ntv~ladores com os te alte111ada. . 

1 - Ba.scula de Hermholt~ (mstru- rior dos sons perceptiveis, com martelo optico para as experíenc1a.3 dos feixes segumtes accesorios ... _ . . 2 --: Lampadas com disp~s1tivos 
menta de Trevelyan> com caixa de re- 128 v. s.) sobre prancheta. de raios luminosos convergentes e d.i- uma regua com dlvisao mllimetnca para f1xal-a sobre o banco opt1co, de 
60nancia de aco vergentes. de p_recisão. _ . pequena voltagem (6 volts) 4-G am-

1 - sirene de Cagniard de. Latour, 1 ..:.... ·sonometro de 129 sons - Som 1 _ Apparelho de polarização para I Seis sup?ortes em latao com p1- • peres com respectivo translorma.dor 
modêlo pequeno, 'JOm uma serie de 12 fundamental 02 = 512 a C3 = 1024 montar sobre o disco, com vi\·os re- nhão de (fi.' malheira. regulavel eni lpara corrente de 220 volts. com ape
or1ficios, com contador e movido a Hertz (ut 4 ::: 1024 v. s. a ut 5 = cozidos rapidamente; para pr iucção altura e p.1,rfundídade. . . rimetro. reostato e respectivas toma-
vento 2048 v s ) de imagem de interferencia. Um supporte para expenenc1as de das. 

1 _:_ Idem dupla de HemholLz movi- 9 _· RêsÕnadores conices em zinco, 1 _ Prisma óco de Silbermaf!n. interterencia movel lateralmente por 1 - Supporte com platina desli .. 
da a motor electrico para corrente al- abertos, accordes de 2.• a 10.~ harmo- 1 _ Prisma em crystal de rocha meio de parafuso micrometric~. zavel, (com tubo de microscopio com 
ternada de 220 volts. com contador. nico de Cl <ut 1). com aresta refrigente, perpendicular Uma cuba para agua e re friamen~ focalizaçãc raµida e de precisão> 
de 12 orifícios. 9 - Resonadore.s. segundo Helmholtz ao eixo optico e duas faces quadradas to continuo para condensadores ate manguito para condensador e espelho 

1 _ FOle com cofre e claves, para esphericos para os dezenove primeiros polidas com 50 nuns. _de lado. • 122 mms. de diametro. de muminação. 
todas as e}..'l)eriencias de acustica, harmonicos de Cl = 64 Hf:rtz <ut = 1 -:- Pnsma de sulfito de carbono, uma lente bi-concava co~ arma- 1 _ Placa matte grande. 
com orificio grande para um tubo ou 1 - Apparelho a mamvela para em vidro claro. dura. para producção de raio~ para-
um sonometro. com 12 orlfic1os e 2 mostrar as ~ignras de Líssajous. 1 _ Prisma em \'ldro negro, com lelos. 

ri{~1~~~ntos differentes para tubos co!:rt G ~:::~d5opC~~na~~ ~~as~~ ra~es_!~1~~~:1·ôcos. em cryst.1:l com g~ªP~~1!~~~~c!~e~i!~tivo. 
Dimensões do fole: 37 x 57 cms. por wna pequen~ bola metalica brl- um:1. face ennegrec1da e m~md;i, de Dois suportes para Nicols. 
4 _ Tubos com pistão, dandt o ac- lhante e permittmdo obter 6 phases, uma rolha de vidro com as ~egumtes Dois condensadores para produc-

ooTde perfeito. quando se tira success.i- com supporte de ferro e parafuso ca• dimensões: 75 mm~. de altura, e 35 ção de raios fortemente convergentes, 
\•amente os p1Stões. lantes. rnm.s. de largura. munidos de porta-preparação. 

3 _ Idem sonoros fechados .em me- 1 - Dispositivo registrador P.ara ~e- 3 - Id~m . para _receber ao mesmo um prisma de Nicol montado em 
tal com embocadura de madeira para terminação do numero de v1braçoes tempo 2 hqmdos d1fferen~. armadura de latão polarizador 30 
os 'sons: C3 ::; 1024 - C4 = 2048 e de um diapasão, destinado aos usos 1 - Prisma ct4; gaz de B1ot e Arago mms. analysador 24 mms. ' 
c 5 = 4096 Hertz (ut 5 = 2048 v. s. estelares, segundo Hahn com 12endu- para determinaçao do ar e outras ga- DoiS idem polarizador 25 mm . 
ut 6 ~ 4096 v. s. _ ut 7 = 8192 v. sJ. lo. um diapasáo Cl, um diapa.sao Dl, zes com barom1:tro trunc9:do com ar- analys~dor 2·? mms 

FLOURESCENCIA E l'IIOSPHO
RESCENCIA 

1 - Caixa com três cubas em es
path-Oour vidro de uranto e vidro 
ele did:vmô, dando respeclivamentL 
uma floure.scencia azul, verde~ ver
melho, uma placa, 4 cubas em vidro 
para líquidos e uma l'.!nte convergen
te sobre pé. 

1 - Collecção de liquidas floures. 
centes. 1 _ Tubo de madeira utilizavel três placas de vidro e d1sp~.s1t1vo para madura .em latao e tornc1r~. Duas prensM em Vidro com dois vi-

como tubo aberto ou fechado. pôr em vibração o diapasao .1 - Pns_ma de an~lo_ vanavel para dro ara rovar ue O vidro se torna 1 - E_tojo com Lrés sub.sLancias 
1 _ Idem de madeira, que se pode 1 - Apparelho de Koemng para I receb_er d1fferentes hquidos com gra- bire5fr1gentp pela qpr.essão . phosphorescentes. 

abrir para mostrar a dispõsição inter- analyse dos sons, para o $,Om funda- , duaçao. e d F 1 1 - Phospho!·oscopio dE: Becquerel. 
mental co = 128 Hertz <ut 2 = 256 1 - Modêlo de combinação de pris- Uma prensa e resne · . , 

ºª2· _ Tubos longos em latão, um v s ) com 8 resonadores esphencos ma de Porra, segundo Weinhold. Uma pre~ part cu;var O vidio OLHO E PHENOMENOS DA VISAO 
aberto e outro fechado, para dar a pãra · os .sons CO - cl - gl - c:! - 1 - Apparelho de Grimehl para com _duas lammas e vi_ ro para pro-
serie de sons hannonicos. e2 - g2 7, c3 - (ut 2 - ut 3 - sol 2 producçáo do arco iris. • ducçao ~a dupla refracçao. 1 _ Modêlo automatico da vista, 

4 _ Tubos para O accorde perfeito _ ut 4 :__ mi 4 _ sol 4 - 7. ut 5) e 1 _ Appar~lho para producçao do Um e!)pelho negro com armadura e ::.cgundo Bock. 
maior 01 _ e 1 _ g 1 - C2 {ut 3 - 8 manometros a chama de gaz, sobre e.spectro de raias de Fraunhofer · punho. .

1
h . te 

1 1 _ Ophtalmotropo de Knapp pa-
mi 3 - sol 3 - ut 4) cada tubo, sen- upparte com espelho rotativo. 1 - Appare!ho com 7 espelhos de Uma p1 a com vm P acas com ra dPmons.trar O.i rr,ovhnentos dos 
do munido de um registro. 1 - Apparelho segundo Helmholtz 55 mms. de diametro, para reco~por arma_dura. e punho . .,O olho5 e !uncrilo do~ ciúferentrs mus-

8 _ Tubos em madeira. para a gam- 1;ara a ~ynthese dos sons compostos e a luz branca decomposta pelo prisma. Dois pnsrn~s bi-refngentes de ... cUlos. . 
ma diatonica de Cl - C3 {ut 3 - <..:as vogaes da voz rumana com e 1 - _Apparelho d~ Norrember.g para mms. de d1ametro. em armadura 
ut 4>. ;_ons harmonicos, com 8 diapasões, que a. exphcacão das cores subJcctivas: commu~n cotn punho. 1 _ Olho &rtificial de Kuhne. para 

13 _ Tubos para a gamma chro- dão 05 primeiros harmonic?S do som 1 - Appa1~elho de . Ragona Scma Um idem de 13,5 mms. de diame- mostrar as marchas dos raios nn vis-
matica de Cl - C2 (ut 3 - ut4). fundamental. CO (ut 21 e fixados en- para producça~ das cores_ complemen- tro. ta. augmento 10 x. 

1 - Tubo com membrana mov~l t:e electro-imans, percorndos por tares. com 4 vidros d.e c~r. . Um apparelho de compensação 30 _ Quadro.5 par demonstr~ç.ão do 
mostrando as posições dos nós de v1- .orrente tomada intermitente por um 1 - Quadro de 1llusao de opt1ca completa de Soleil. punctnm seccuni ~egundo wemholu 
braçáo em madeira, com paredes de interruptor a diapasão de 128 Hertz destilado á projecção, em. madeira· Uma placa de quartzo levogira e 1 _ Quadro de Franckel pP.rn 
vidro. i 256 v. s.). 1 - Apparelho. para mistura das dextrogira montada em c.ortlca constatar o astigmatismo 

1 - Tubo de vidro de grande com- ,!eC~!ª r~~n~:ar8 qt~ª~!S~Jeid: ~~;~do CÔ~rs ~e~~~~~ :eg1~~~1rr cheios com lh~~1J:i~ira janella semi-verme- pr~s.~o A~~a~::{~~~ pl~~~d~:i~~~~l~ 1~~~ 
prim~nt~u~~t~~a~~e\;1anometricas 1 - Phonographo de Edmn para CY- H2 02. Cc2. Co No, Nog. Ngo. Um Nicol com arestas viva~ para são binocular e pelo estereoscopia 

2-Koening. com 3 chamas p. mos- !mdros de cêra com dispositivo p~ra NM3. H20. HCl, Cl. Br, CH4; 302; formação do polarizador de Lippich, 1 _ Estereoscopi.o a e.';pelhos d1· 
trar os nós de vibrações, com paredes registrar e reproduzir as declamaçoes S03. Hg, H2S. Na, Ether, alcool e com armadura conveniente para o ap- Wh to e , 
de vidro. om movimento de reloJoana. dia- chloroformio. . parelho de condC'nsação. V~s ne~tereoscopicas sobrP papel. 

1 _ Tubo fechado de Kundt com 3 phragm~ ~egistrador e reproductor, 5 - Idem cheios com argon, heho, Um tubo de observação c')m punho, l2 _ Representações do relevo esª 
manometros d'agua e_ 3 valvu~as. um pav1lha~. neon. cripton e xenon. ~ para encher de solução levogira. des- tenioscopio segundo Martins Matzo-

1 _ Tubo permittmdo abrir 05_ .lu- 12_ - Cylm~os, sendo 4 com decla- 1 _ Calxa ele preparaçao para a- trogira. • dorf 
gares dos nÓ3 com buracos de diífe- m~~oes, 'b:i1i~~~~i~a;a 

4 
r~~Tst;:i~tos nal;;,se . ~spetral. c~nte~?a~i;:ls a~ff~ Uma serie de preparações de pala- 36 · - Idem para demonstração da 

ren1~ ~~:e~~~~~ de paredes moveis. 1 _-Apparelho de interferencia de ~To ~~~s ~~b;;\ª·ferro. l'.:?° frascÕs rizac;ão ~eguintes: .ª vidros teml?era~ sul';r~s~f~asdªe~U:~~~:~psi~as de céo 
b O Drenteln. . ' • rallelas cheias de liqu.i- dos e de formas d1fferentes, 2 vidres 

3 - Tubos a ertos com 
O 

mesm 1 _ Roda de reacção acust.tca afl..; de par~de~ pa 6 tubos ara analy- temperados cruzados ~montados em e~trellado do orof. Max Wolf 
~~~r~!e:.1/.º ~~º~!~d~º 5~~~~r!~= nada para nota C2 (ut 4, com resc- dos ab~on ent~, frascos tom chlore- cortiça, uma preparaçao_ com crysto.l iSi}te;c!P~~~elhfm~~~:S~~~t~~~in~:!: 
Les para explicar que O som depende nadares de vidro. F.obre pé com ponta f~s ee,pi~r~~bos de vid.rG, com pontad __ •_r_o_ch_a_._u_m_a_p:_r_•:..P•_•_·a.:.çª_º_d_e_ar_a_:g_,o_---------'-'-----
ta1l1bem da forma do tubo. sendo um em aço. t d D k b . de platina. Ili IOEIÇIS 10 PILMAO 1 
,iel!es em feitio de pyramtde, o segun- ;; p;:.~~r~~~":~oWna~cl. vora ·· so re pe 1 _ Tele.se-opio modelo gr.nde so- 1 P 1 
do prlsmatico rcct.angular e o ultimo 1 - Roda phonica de La Cour para bre tripé. 
PY[ª~ita;:~~fc!º~hlmlca de Noack. determinar com preci~ão os numeras 1 - Heliostato, para atravessar a j 10 VI N H o e R E os o TA D o 

1 _ Harmontca electrica de pflaum de vibrações dos diapasões e para ou- parede com movimento de rotação 
com té1a de p1atma. . , tros u.:;os do mesmo senero. har1zonta1 etc. ... CII._ '010 li SILYI SIYEIRI 

1 _ Espelho cubice girante sobre pe 1 - Modêlo para explicar a pola- li ralrllo• -· • 
de 20 cms de á!Lura e 12 cms. de lar. OPTICA rização pela reflexão e refracção. T 8 h "f J 
g11ra movido por motor para corrente 1 - Camara escura, dimensão da 1 - Modêlo para demonstrar ela- Combate •• 011e1, ronc ite1 e raqaesa• 
alternada de 220 volts. Imagem 140 x 100 mms. ramenie " rotação do plano de po- POINlaOIO roa'l'lftC&lft'W, - Ull&IIDa c,oaalJIIIH 

1 _. Ulsposltivo para se adaptar ao 1 - Gamara clara de Volla~t-0n. lariznção, pm quartos e ein uma solu-



CABf.:.LLOS BRANCOS 
Evitam-se e aesapparecem 00111. 

"'LOÇAO JlJVEll<""IL" 
O.sacia como loção, não é tlntoJra. 

Use e nào mude. 
Deposite: pharmacta Minerra 

R.UA tia R.An11bUr,,o - .JGL\ PM.a.Oa. 

da retina e o cont1t:i.ste successivo 
das cõres. 

1 - Apparelho para produzir côre~ 
complementares sob forma. de som
bras coloridas. 

Projecção: 

1 - Apparelho de projecção Max 
Kohl A. G. Chemnltz, podendo ser 
fixo horizontalmente ou verticalmen
te sobre pé de 50 cms. com lampada 
de incadescencia de 12 volts.. 100 
Watts. 

1 - Tran!:fo ... m!ldor para. o mesmCJ, 
para corrente de 220 volts. 

1 1''10 de connexão com 1,m50, com 
interruptor. 

6 - Pas!-'a-visto.s, sendo 3 tnterme
dlaria!- 8 1:2 x 10 rms. e 3 de !orma
to 9 x 12 para cllspositivos : 

1 - Epiclia.scop10 tom os seguintl:!s 
disJ)06tiVOS: 

Uma mesa de madeira de.smontavrl 
e inclinavel. 

Um dispo~ltivo para projecção de 
film fL,o 18 , 24. 

Um dispo: itiv.o para mlcro-projec
ção com 2 objcctivas n.0 1 e 2 

Um di.c:;,)ositlvo para proJecç.1o di
oscopi:l YerL!cal. 

Uma Léla com moldura, allumlna
da 2,5 x 3 metros. 

lt.:a.terial de projecçio: 

1 - Collecção de films cinemato
graphicos p:ua projecção fixa, cons
hndo cada film de um certo numero 
de vista cada \'ista no formato de 24 
x 24 m111S. Oargur3. t::ital do í'ilm 3ti 
;,:uns., conforme abaixo discrimina
C1: 

Astronomia.: 

O céo - 60 vistas. 
A origem do mundo - 59 vistas. 
O sol - 59 vistas. 
A lua. - 60 vistas. 
Outr0s pli?.netas - 60. 
As cstrellas - 59 
As nebulosas - 59. 
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quadro movel, com supporte rotativo 1 - Pilha de Volta.. 12 - NavicUlas de porcelana coro 
para lampaQa de 11luminação com fio 2 - P~~has sêccas. 60 mms. de comprimento e 9 mm.s. 

cord.'.'.'.'~esl!r:~?: a~~IC;~:?":t~ar!t\ } = ~~::,.~:enJ! d~olt1'.tr~dê)O delia~Uf~~m de 92 mms. X 9 truna. 
lampada de galvanometro para cor- cla.ssico. 24 - Cadinhos com 48 x 39 mms. 
rente continua de 110 volts. 1 - Elemento Latime Clark. com tampa. 

1 - Idem para. corrente continua 1 - Accumulador de Edson. 24 - Idem com 66 x 50 mms, 
220 volts. 1 - Idem Planté. :4 - Idem com 38 x 45 mms. 

1 - Transformador para lampada 1 - Pilha de comblnação de 3 ele- 24 - Idem com 72 x 87 mms. 
do g~lvanometro, para corrente alter- mentos. 24 - Espatulss com colher de por .. 
nada de 220 Volsts. 1 - Machlno. de Ramsden. r.elana com 200 mms. de comprimento 

1 - Escala transparente dlvtdid!I. 1 - Galvanometro modêlo classlco. 6 - Graes com plstlllo de porcela-
de 5 em 5 cms. 1 - Voltimetro modelo grande de na com 40 x 100. 

1 - Shunt para diminuir a sen<:1- demonstração. 6 - Idem com 05 x 250. 
bi11dade em 4 gráos . . . . . . . . . . . . . 1 - Turbina de laboratorio. 6 - Idem com 15 x 250. 

0.11-~ g~;g~~~-!·~f ·para galvano- i = ~i;1~r~k!~r~~ K~~:~"ete. co~ }5 ;u~~~ com combustão, fuscos 
metro. 1 - Idem c'Jm molinete. 6 - Idem com 16 x 21. 

2 - Quadros de distribuições para l - Idem com cruz malta. 6 - Idem com 17 x 23. 
exprriencias, para fixação na µareae, 1 - Idem para prooeder o vacuo, 24 Balões de vidro Jena. com fun-
modêlo K2 Max Kohl. no momento da experiencia e de- d.o chato com 200 cms. 

l - Appnrclho completo para ex- monstração dos espaços de Hittorf 24 - Idem com 250 cc. 
periencia.s cem col'l'entes de alta r.:om 50 cm::;,, com torneira de admts- 24 - Idem com 500. 
f!'equcnct.a. e de alta rensáo, mod.el.n são do ar para coUocar directamente 24 - Idem com 1000. 
de El:;te~· e G~itel. sobre o conde da bomba. 24 - Idem com 2000. 

1 - Eletrolman de Weinhold, com 1 - Ampõla de Roentgen com tu- 12 - Idem de fundo redondo com 
acessorio pAra experienclas diamag- bula.dora para montagem ~obre a. 250 cc. 
neticas e magneticas. b~mba de vacuo. 

1 

12 - Idem de fundo redondo cq;m 

pa
1
ra ~or~~~~sf~ft~tndloJa. desmontavel m~dêlo I~~~na:r~o~tscariu~:t:iim:e~ 5°?2 e~ Idem com 1000. 
1 - Idem em ferradura. forçado, regen·2rador, etc. 6 - Idem para distillaçáo fraccio-
1 - Jogo de 2 imans em barra ctc 1 - Supporte de Pé. movei para nada com 50 cc. 

20 cms. sobre placa de madeira. todos os lados, para tubo de Roent- 6 - Idem cem 100. 
1 - Frasco de 25 grms. de limalha g·en. 6 - Idem com 500. 

de ferro. 1 - Ecran para -raios Roentgen de 6 - Idem aferidos, com rolha d' 
1 - Agulha imantada de 15 cms. 13 x 13. 100 cc. 

sobre pé. 1 - Criptscopio para pantala an- 6 - Idem de 200 cc. 
1 - Jogo de 1 par de agulhas as- terior para utilizar sem escurecer a 6 - Idem de 250 cc. 

taticas com supporte sobre pé isola- .sala . 6 - Idem de 500 cc. 
do. 1 1 - Radiometro electrico. 6 _ Idem de 1000. 

1 - Bastão imantado com supporte 1 - Tubo de ralos cn.naes com 3 24. - Copos Becher de 50 cc. 
isolado. catodo em forma de espelho concavo 24 - Idem de 100. 

1 - Bussola em caixa de madeira e antecatodo de platina. que se tor- 24 - Idem de 150. 
com su c:pensão automatica. na incandescente pela descarga. 24 - Idem de 250. 

1 - Idem de navegação. 1 - Tubo de Braun de 60 cms. com 12 - Idem de 500. 
1 _ Idem de incllnação e declina- supporte e 4 bobinas para demonstrar 6 _ Idem de 1000. 

ção sobre supporte com parafusos pa- o desvio magnetice. 12 -Cristalizadores de 80 mms. 
ra nivelar. 1 - Tubo de raios catodicos. de di2.metro 

1 - Conductor ovoide sobre pé iso- 1 - Idem para demonstração. 2 12 - CryStalizadores de 100 mms. 
l~do de 20 cms. raios canaes de Goldstein. 12 _ Idem de 125. 

1 _ Ba~tão de amba.r. 1 - Tubo de ralos canaes com 3 12 _ Idem de 150. 
l - Idem de lacre. electrodos. 12 - Idem de 200. 
1 - Pelle de gato. 1 - Tubo de raios catodos com e- 12 - Balões de Erlemmeyer de 100 
1 _ Panno de lá. cran e abertura para ensaios de des- ;;c. 
l - Placa de ebonite de 20 x 20. vio. 12 - Idem de 100 cc. 
1 - Modelo classico de eletrosco- 1 - Tubo de raios segundo Web. 12 - Idem de 150. 

pio com folha de ouro. nelt com electrcdo plano para de- 12 _ Idem de 300. 
1 - Idem em forma de frasco com monstrar a repulsão e resistencia hy- 12 - Idem de 500. 

fundo isolado. drolitica. 12 - Idem d,e 1000. 
1 - Garrafa de Leyde de 16 cm.s. 1 - Idem de vidro florescente de 6 - Balões de Kita-sato de 250 

desmontavel e 1 bacteria com 6 gar- 25 cms · cc. 
rafas. l - Idem com liqui.dos florescentes 6 _ Idem de 500. 

1 - Jogo de 10 apparelhos de 16 de 25 cms. 6 - Retorta de vidro com rolha de 
Gec~raphia geral: cms. fesmontavel. te!. - Idem com pó phosphorescen- 25i ~· Idem de 500. 

As tJrras - 40. pe;i;;;cf~ggo~ ~~a~hr::e~~\Ji~st~~t~ 1 - Idem com substancias phos- 100 - Tubos de ensaio de 160 X 
As :1guas - 48. 1 _ conductor esferice sobre tripé I phorescente. 20 mms. 
A a tmosphera - 22 · com 2 hemispherlos com cabo iso- r 1 - Escala de tubos segund~ Crookes 24 - Vidros de relogio com 50 
As riquezas naturaes - 40. lado. cGm tubos de 35 cms. de d1fferentes mrns. de diametro. 
Os Yulcões - 26. 1 - Excitador modêlo classice com grlWs de vasio. 24 - Idem com 60. 
As vr.Das e seus effeltos errosivos - cabo i~olado. . l - Tubo com 4 electrodos par3. 24 _ Idem com ao. 

20. 1 - Amoerimetro modêlo grandr: at-monstrar o caminho da descarga 24 - Idem com 100. 
o T'~levo, formas - 44. de demonstfação. electrica num vasio de 20 mm. H~. 12 _ Idem com 150 . 
o ~lobo ten-estre - 36. 1 _ Ponte de resistcncia de Whe~ . 1 - Tubo com 3 electrod~ e vas:.o 6 -Idem com 200 . 
Foi mação das terras - 36 · zststone d.? · 50 cms., modêlo de pre ~ ~e raios de catodos P~ra mostrar. ª 3 - Apparelhos de extracção de 
Com'l o relevo se transforma - 39. cisão com fi:s de conn?xáo. mdep~ndencla do ca~runho dos raios Soxhlet com placa filtrante, dispen-
Acc.1o da agua sobre a transforma- 1 _ Caixa de resistencia Siemen~ catod1cos da collocaçao d_o ancdo. d t h apacidad d extra 

ção ê.10 relevo - 58. de pino e clavinhos O, 1 O, 1 O, 2 O, .1 - Tubo com serpentma. segundo :~ 1ioc~~-u~oº·b~lão 300, :od:s as li= 
Influencia do relevo - 75. 3 o, 4 100 40, 30, 20, 10 ohrru;. Hittorf. gações esmerilhadas. 
A agua solida - 37 · 1 - Resistencia normal construida Hilt~ Tubo de valvula dupla segundo 1 - Alambique Femel, capa.cidade 
Os mares, generalidades, movimen- com maganma. do balão 1000 cc. 

tos - 42 · 11 - Ap9<(),lho galvanoplas1a··0 1 - Osciligrapho Gehrke. 3 Apparelhos de Klpp com tubo de 
Os mares as costas - 48. completo. ~J 1 - Balança magnetica. segurança e torneira com 1000 cc. 
Os mares· a protecção - 35. 1 _ Vaso pàra experiencias ga a- 1 - Apparelho para demonstrar as 3 _ Idem de 2000 cc. 

~ s 1!1:i!~' :~~~~;~~ ;e;c3
r.alidades nopl~sticas, com accessorios. corr~~pg:r:i'~~c~i~~rsal para 

O 
es- 12 - Balões com fundo redondo e 

I P c..rte - 40. gaiv~ic:Pf0ª~~~1a. para nickelagem tudo da theoria da corrente alterna· tu~f1~1YJ"e~at~;~ fe t~~ul~~uras de 
Idem, idem II Parte - 33. 1 _ Solenoide para demonstraçãv da, segundo Willy Gollnitz, modelo n. 500 cc. 
Vid21 vegetal e animal, fauna e flo- de campo magneti!'.!o, por mei~ de pó 3. 6 - Idem com 2 tubulnduras em 

ra _ 45. de ferro. 1 - Apparelhagem para experien- wna ponta .de 250_ 
Q (;; ,graphia humana, demographia, 1 _ Idem vertical. cias de cellulas photo-electricas se- 6 _ Idem de 500. 

ethnographla. rellgiões - 49. 2 _ Voltametros de Hoffman com gundo o prof. dr. Ludwig Bergmann. 1000 _ Bastões de vidro. 
Habitação humana ,influencias ma- eletrcd.os de platina. 1 - Conjugado de um motor e dy- 6 _ Bolas de distilação segundo 

teriaes, typos - 55. 2 _ Idem com electrodos de car- namo para producção de corrente Kjedhal. 
As geleiras, formação e exemplo - vC.o. eontinua, para os gabinetes e am- 6 _ Idem segundo Reitmer. 

32. 1 - Idem de Bunsen. phitheatros. 200 - Calices sem graduação de 

i -=._ I~~;.~:lh~al~':~a experiencia APl.'ARELHOS E MATERIAES PA· 1<>g0 ':_: Idem de 150 . Preh:Storia.: 

o homem prehistorico - 17. 
A<::. crigens da humanidnde - 28. 
Fc::;seis e animaes da prehistorta -

37. 
Geologia: 
Geologia physlca - 57. 
Geodynamica externa - 59. 
Geodynamica interna - 60. 
Geolog!sla geral - 63. 
lVIineralogta éspeci.ll - 47. 
Petrographla - 55. 
Geologia historica I parte - 45. 
Idem II parte - 46. 

Idem III parte - 49. 
No<',.ões gere.cs de paleontologia 

23 
curiosidades da natureza. A terra. 

a a;;ua o vento - 40 . 
As ,-ã.g-as e os seus effeitos errosi

vos - 20. 

Historia Natural: 

Anatomia, o esqueleto humano -
3

~Apparelho clrculatorlo e digestivo 
- 27. 

""narelho circula torto, genitae( 
oTãos do sentido - 22. 

A cel!ula - 32. 
Mamiferos (carnivoros e omnive-

ro~ .. :;;-u!~Os (roedores e tn.sectivos) 

- J:rJ,ifcro,, <ruminantes) - 38. 
Mrrnlfcros ,pachldermes) - 39. 
M 11iferos corignacs> - 24 .. 
O insectos na evolução zoolog1ca-

25 o desenovolvlmento dos insectos-

36 C'ostumr. e pn.pel dos tnrectos - 27 
llematelmintes as filarias -- 69. 
Jd"m, vermes Intestinaes - 39. 
Anat..'Jmia e mnrphologia. das plan-

t s I pnrt~ - 58 
J~em. U pari~ - 51. 
A, !!óres - 31. 
Anr1.1.:.ilo .. tom::i. Duodenale ·- 49. 

Electrlddadc: 

1 - Galvanomelro a. espelho com 

fundamental de Volta. RA CHIMICAS 24 _ Idem de 200. 

dal ~tatfiª~~lh~,J'ª~~ni~~~~~oç:e~ 1 - Gerador de gaz Benold pare. f~ -=._ II~e:::i ~e 5no0 . 
em torno de um iman. lOO bicos com peso. 12 - Idem de 2000. 

1 - Espiral de Rogete. lOO - Bicos de Bunsen, apropria- 12 _ Idem graduados de 150. 
1 - Iman girante. dos para. gaz Benoid. 6 - Idem de 500. 
1 _ Comutador. 10 - Supportes universaes de Bun-

3 
_ Idem de 1000 . 

1 - Apparelho de Oersted de 40 sen, com 7 pinças, anneis, garras.. 3 - Idem de 2000. 
cms. de alt,ura. etc· 6 _ campanulas com botão 210 x 

~v;;- i!~!ine";,;;;~n~i~h~tindJuf:~~o :!.:~~~~~~;:/~i;~~:·J;t! 18i '.'.'.~ciem 250 x 210 mms. 

ral ~p!-f:~~fa f~: fnâ~~~~o~ovel pa- 1S mms. de dia.metro. : -=. Ig~:P~~J1~~ xp::· vacuo. 260 
1 _ lman em forma de ferradur.e. 6 - Pinças de nickel para cadinho. x 

260
. 

com conductor de recto. move! por bo~O d-; e~ii~ de madeiras para tu- 6 - Idem 260 x 300. 

:r~ã~dem de com. conductor mo. t -=._ ~e~~i~~J:ª~~i:r. c~'!'~tmi:~ 1.t~:~~iilli~~m 2 tabulares 

1 - Gerador de corrente alterna- trabalho em vldro. 3 _ Calchnetros de Schoroetter. 
da para demonstração do principio B~e;;-1!r!f~.de ferro para bico de 2 _ Dessecadores de Thehilmg-
das machinas electro-magneticas. 10 _ Idem 21 x 12 . Cchulz. com torneira eismerilhada 

r+~
1!

1

i:}~r!F~!~!1~:a:et:~ cai: ~J:fili~~~~:~~fe ~~~bi~ 00f ~º Il:a1ci~~:f?JÊ· de Frese-
-;om lampada comprovadora. com tripé. nius com tubiladora inferior, com 20 

1 _ Dynamo com duas lampadas 3 _ Idem de areia de ferro batido, cms. de altura. 
para demonstração de corrente al- 100 _ Telas de arame de ferro ba- 6 - Idem com 30 cms. 
ternada e continua. tido. 12 _ Frascos de Woul! bltub~lados 

1 - Arco voltaico com carvão re- 100 _ Télas de arame com amian- com 250 cc. 
guln.vel. to. 12 - Idem com 500. 

l - Roda de Barlow. 2 _ cubas de vidro para recolher 12 - Idem tribulados com 250 cc. 
ta!e~ ~~r:of:l~ electrica de mon- ga;~ 1Íd:rnl~oxx6io x 10. 12 - Idem com 500. 

1 - Modêlo de demonstração de 3 - Funis de vidro para cuba la~u-;;, ~~~!1:a~1~~b~i~~os e com tubu-
bobina de inducção. pneumatica. 6 - Idem de 500. 

1 - Bobina faiscas cte 200 rnms. com 3 - Idem com. 6 - Idem tri-tubulados com tubu-
tntcrruptores de Deprez, Wehnelt ou 24 - E.:..covas para tubos de ensaie. ladura lateral de 250. 
de mercurio com commu\ador. 24 - Idem para buretas. 6 - Idem de 500. 

1 - Supporte untversa · 24 _ Idem para balões. 6 - Frascos de bocca estreita, com 
1 - Pendulo electrico normal. 100 _ capsulas de porcelana com rolha e tubuladura lateral de 500 cc., 
1 - Toruiouete elcctrlco adapta- fundo redondo de a cms. de dia.me- 6 - Idem de 1000. 

vel ao n1pporte universal, tro. 12 - Fra: cos lavadores de Dre-
1 - Machina electro de Wlnshurt 50 _ Idem de 10 cm.s. chesel de 250. 

com disro de 50 cm.s. 24 - Idem de 14 cms. 12 - Idem de 500. 
1 - Soprador de ar quente e frio. 24 _ Idem de 20 cms. 24 - Funis de segurança simples. 
1 - Jogo de 2 discos condensado- 12 _ Idem de 50 cms. 24 - Idem com bola. 

rei:, um dt' cobre e um de zinco com 60 _ Kilos de tubos de vidro em 24 -Idem com 2 bolas. 
cabos isolados. varas, sendo 10 ks. com 3 mms .• 10 200 - Funis de vidro com 70 mms . 

1 - Electra mod~lo classlco com- ks. com 5 mm.s., 20 com 10 mms., 10 de dlametro. 
pleto. ks. com 15 mms., e 10 ks. com 30 24 - Idem com 100 mm.s. 

1 - Pilha de Bunsen. mms. 24 - Idem com 150 mms. 
1 - Pilha de Leclanché. 1 - Barril da vidro com tomei- 6 - Idem com 200 tnms. 
1 - Pilha <le D~nlell. ra para 10 lltroa de a,ua, 6 - 1'unls caneladoa àe 110 mma. 

3 
de diametro. 

6 - Idem de 200. 
12 - Funis capilares com haste lon-

ga de 40. 
6 - Idem de 60. 
6 - Idem de 80. 
6 - Idem de separação em forma 

de bola de 150 cc. 
6 - Idem de 500. 
6 - Idem de forma, clllndrica com 

75 cc. 
6 - Idem r'Jm 100 cc. 
24 - Provetas graduadas de 100 cc. 
24 - Idem de 250. 
24 - Idem de 500. 
12 - Idem de 1000,. 
12 - Idem de 2000. 
12 - Pesa.filtros com 30 de altura 

x 50 de ctiametro. 
12 - Idem 30x65. 
12 - Idem 80x45. 
6 - Refrigerantes de Liebig de 40 

cms. 
6 - Idem de 50 cms. 
6 - Refrigerantes de bolas de 40 

cms. 
6 - Idem de serpentinas 40 cms. 
12 - Torneiras de ligação de 2 nuns. 
12 - Idem de 3 vias. 
12 - Tubos em forma de T. 
12 - Idem em forma de Y. 
12 - Tubos em forma de U.150 mms. 
12 - Tuboo de 180 mms. em forma 

de U. 
12 ~ Idem com tubuladuras lateraes 

de 150 mms . 
12 - Idem com torneiras de 150 

mms. 
12 - Idem modêlo Marchand de 150 

mm.s. 
6 - Idem de Liebig para potassa. 

1 

6 - Idem de Mohr. 
12 - Buretas de Moltr com torneira 

e faixa azul controladas de 25 cc. 
12 - Idem de 50 cc. 
12 - Pipetas volumetrica.s com tra-

ço, controlaveis êie5 cc. ' 
6 - Idem de 10 cc. 
6 - Idem de 25. 
6 - Idem de §O. 
6 - Buretas hydrcmetricas. 
12 - Provetas graduadas com rolhas 

esmerilhadas 100 cc. 
6 - Idem de 250 cc . 
1 - Estufa de cobre com alças, de 

parede dupla com tubo para termo .. 
metro e pratilelra perfurada com 25 
cms. de altura x 35 de lariura x 25 
de profundidade 

l · - Mufla simples. 
1 - Idem dupla. 
24 - Triangulos com tubos de por

celana de 60 mm.s. de lado. 
24 - Idem de 80 mms. 
2 - Bastões de vidro com alça de 

platina. 
100 - Supporte de madeira para 12 

tubos de ensaio. 
1 - Faca para cortar vidro. 
1 - Retorta de ferro fundido para 

producçáo de oxige.nio. 
1 - Gazometro grande modêlo com 

fe~~iç!~r:\g1fit~.tikelado. vidro aL 
1 - Forno de reverbero. 
6 - Alongas retas. 
6 - Idem curvas. 
6 - Idem com estreitamento retas. 
6 - Idem curvas. 
6-Idem em vidro cyllndricas rectas. 

dt 250 CC. 
6 - Idem de 500 cc. 
3 - Eudiometros de 50 cms. de 

c::>mprimento. 
1 - Apparelho segundo Heumamm. 

para producçâo de Ozona. 
2 - Tubos em U com electrodos de 

platina para electrolise de cloretos al
C<!..linos com supporte. 

2 - Ic!em pe.ra. demonstração da 
mobilidade ionica com electrodos de 
platina e supporte. 

1 - Apparelho de electrolise com 
electrodos de grafite. 

1 - Voltametro com eleetrodos de 
platina em feitio de V. 

1 - Idem com electrodos de grafite. 
12 - Vidros de bõcca larga com 180 

mms. de altura e 100 mms. de dia.me_ 
tro. 

12 - Idem com 190 x 105. 
50 Metros êle tuõos de borracha com 

10 mms. de diametro interno. 
5 Metros idem com 4 mms. 
5 Metros idem com 20 mms. 
200 Rolhas de cortiça cylindricas 

com 10 mms. de diametro. 
200 Idem com 15 mms. 
200 Idem com 20 mms. 
200 Idem com 25 mms. 
200 Idem com 40 mms. 
200 Idem com 50 mms. 
200 Idem com 100 mms. 
200 Rolhas de borracha com 15 mms. 
200 Idem com 20 mms. 
200 Idem com 25 mms. 
200 Idem com 50 mms. 
l Volume da ultima edição : Tables 

1e Constantes - da Socleté Francalse 
de Physique (Gauthier ~ Villars 
editeurs),. ' 

12 - Idem com 215 x 115. 
1 - Apparelho para determinação 

1a densidade do vapor, segundo Vic
or -Ma.yer completo sem bico de Bun

sen. 
1 -:- Apparelho de Bunsen para pro_ 

jucçao da mistura. detonante. 
1 _- Retorta de chumbo para prepa

raçao de H. F. 
1 - OX!genogeno do Pe. Vicente 

Munner. 
1 - Apparelh:o para liquefação a 

emperatura ordínaria, de Becker. 
1 - Eudiometro em forma de U, 

~om um dos ramos graduados com 
.orneira superior. e outro ramo sem 
iraduação com torneira lateral infe ... 
rior com supporte metalico. 

1 - Crioscopio de Beckmann. 
1 - Ebulioscopico de Beckmann. 
1 - Apparelho de Landsberger e 

Behner. 
1 - Balão de Berthelot para tomar 

Y:: pontos de ebulição com o termome .. 
tro. 

1 - Ovo de Berthelot para sintese 
do acetileno. 

1 - Apparelho seg4.do cametet pa. 
ra liquefação dos gazes com manome ... 
tro a 200 Ks. 

300 - Vidros de 250 cc. para solu• 
ções marca Record. 
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50 - Frasdos conta-gottas TK de d"{~. Litro de Benzina soluçl.o retl

l0~5 º::_ Fra&OS conta-gottas com pi- fiel~~~· - Grs. de bl-carbonato de SO-

teta de 30 cc. ·'"EJ dlo em pó. 

2 - Ktlos de mercurio metallco. 1 - Modêlo de cerebro desmont.a,vel IIIATERIAL PARA GEOGJtAPBlA 
100 - Grs. de metilorange em pó. em 6 partes do tamanho natural. 
1000 - Grs. de mtnlo em pó. 1 - Modêlo de cora.çli.o ampllado l!O- 1 - Globo ten-estre de 35 de dla· 
500 - Grs. de molibdato de amonio bre pé com aurtcola. e ventrtcolos metro. 

crystallzado. desmontaveis. 1 - Apparelho universal de Mang, 

PRODUCTOS pUROS PARA :g0-_ ª[,",:/':i:t~fg~~~t:ed:m;,:~ 
ANALYSE : - -·1 sio. 

500 - Grs. de ntckel em lamina. 1 - Moclêlo de maxilar Inferior, trê"' consistindo de: Horlzontarlo, Esphera 
500 _ ors. de oxalato de amonio em vezes an1pltado, desmontavel. a.nn.1la.r, telurio, Lunario, Planeta-

em crystaes. 5 - Modêlos de dentes 8 vezes am- rio Globo de inducção, etc., com-

600 _ Gramlll&S df 00 a~•d·o acetico Jggg = ir:;. ~e b~f~~~~t~/~;~~ 
sra

10
c
0
1a
0

1.=ma:~:;:~~ ~e acido acettco a ,m pó (pulga) . 

100 _ Grs. de oxido de bismuto em pliados e desmontavels. pleto. para demonstração dos phe• 
pó. 1 - Modêlo de Rtns tamanho na.- nomenos celestes. 

200 _ Grs. de oxido de cromo em tural rln esquerdo désmontavel. 1 - Mappa celeste girante de Mang. 
500 - Ors. de bioxido de estanho 

90 sÓO. Grs. de acido arsenioso vitre. em pó. . 

250 Grs tdem em pó. . Ir ) 1000 - Grs. de bi.phosphato de 

pó. 1 .:_ Modêlo de epiderme. corte 1 - Telurlo de Lange com glob. 
1000 _ Grs. de oxido cuprtco. n;uito demonstrativo, grande amplia.- tWa1e. cm. de d1ametro para electrl-
lOO - Grs. de oxido cuprooo em pó. çar _ Modêlos de medulla espinal 10 1 - PlanetarlO de Schotte. 

250 = Ide~ de acido ars~mco (p P • amonio. 
g _ Kilos de acido azot1co de dens · ~oO _Ki~:s.ª~e b~~~~~h~t, md~n~~==~ 

pól.00 - Grs. de oxido estanhoso em vezes augmentados, mostrando a ori- 1 - Globo terrestre em relevo. 

l,too Grammas de acido bromldrlco •l~CJO _ Grs. de bisulphlto de sodlo. 
1,311:ioo _ Grs. de acido borico em .J_'~: 100 - Grs. de bismuto metallco em 

500 - Grs. de acido bonco cry pefoªoios_:__ Grs. de borato de sodlo em 

1000 - Grs. de oxido de !erro em pó. ;;:u~v~:""ªgem dos nervos motores e ex;,rcici~~~c:~i:,. .. ~w:ª~,: ~ 
500 - Grs. de oxido hydrate.do de 1 - Reproducção eschemattca do 100 cms. 

bario · gystema nervoso mostrando todos os Os proponentes deverão apresentar 
250 - Grs. de oxido hydratado de nervos em corte vertical do corp0 hu- catalogos e indicar o prazo para en-

magnesto. ma.no sobre taboas. trega. do :.material offerectdo. 

za~gÓ - Grs. de acido clU'omico crys- crr~~l:_ Grs. de brometo de potasslo. 

ta:oª~· Grs. de acido cítrico em crys. ~gg = g~!: ~: ~~~'X,~l~d;ó. 

500 - Grs. de pós de Joannes.. 1 _ Reproducção eschematlca da o material constante do presente 
500 grs. de oxido de rúckel em pó. cisculaçáo do sangue em corte verti. edital será posto no Instituto de 
500 grs. de oxalato de sedio. ea.1 do corpo humano sobre taboa. Educação. 
500 grs. de oxlllte em pastilhas. 1 - Modêlo do apparclho digestivo Os proponentes deverão fazer n<> 

ta~._ Kilos de acido clorídrico de 1,19. 100 - Grs. de cadmlo metallco em 

6 Idem commercial. b~~ges_:_ Grs. de calclo metalléo em 

1000 grs. de oxido de zlnco em põ. desmontavel. Thesouro do Estado_ uma caução em 
500 grs. de pedra hume. 1 - Idem do apparelho respiratorto. dinheiro de 5% 60bre o valor prova-
500 grs. de perborato de sadio. 1 - Idem das cavtda.des na..saes. vel do fornecimento. que servirá para. 

20Õ - Grs. de acido clorico 1,2 - raspas. 500 grs. de permaganato de potu.. 1 _ Collecçáo modelos de ver- gar nt· d o tra to d 
6io em crystal. mes intestinaes. cei~çJ~ J>a. c ;o~à. no caso e ac, .. 

500 grs. de bl-oxldo de barlo. 1 - Collecção de 16 mappas de ana- As propostas 9everão ser escrlpta.o 302J'0·_ Grs. de acido estanlco em pó. ~gg0-:_ ªd:/.re c;:~'::"~o ~~ ~':J~~Ó 
1000 - Grs. de acido feruco em crys- 100 grs. de bl-oxldo de magnesio em tomia humana. executados pelo Instl- a tinta ou dactylographadas e assl-. 

póSOO grs. de phosphato de amonlo tuto Ana.tomlco da Universidade de gnadas de modo Jeglvel. sem rasuras t 1 "':o~· - Grs. de carbonato de cobre a 250 - Grs. de acido norldrlco a em pó. monobaslco. Be{li~, Jg8;çã~1de e~: r!i~~;!s mu- ::~~d~~u de~da~!n:m6e~3! e!::.: 
<i02Jl;·_ Gr,;,. de acido hydrO-flour..si- ,~º~~y;;-alGrs. de 

li~~/~\:;rs. de acido iodico em cry,<- 1000 - Grs. de carbonato de sodlo 

carbonato de sodlo 500 grs. de phosphato de co.Jclo d r m b asilelra sobre tela lo estadual de 2$000 e seno de sal)._ 
500 grs. de phosphato de mono.sod.ico. rafs _ ~de~ ~l~glca geral. · de) contendo preço por algartsmo e 
500 grs. de phosph3 to blsodlco. 1 - Collecção de 40 varledaides de por extenso. 

tal e"iogó .:_ Grs. de carbonato de zinco 
250 - Grs. de acido lodldrico de em pó. 

100 grs. de phosphato de sodto trl. borboletas do Brasil. As propostas deverão ser entregues 
bastco. 1 

1:i'l!II 1 - Collecçáo technilogtca (o algo- nesta Commissão, em enveloppes f•-
500 grs. de phosphato de sodio e dii<>) da planta até o tecido em cal. chados. até ás proxlnúdades da reu. 

1•9;000 _ Grs. de acido oxalico em 2000 - Grs. de cal sodada granu-

crrttªtrs de acido meta.phosphorico J 1ª~tô _ Grs. de calomelanos em pó. 

amonto. . xa envidraçada. \ Illão do Tribunal da Fazenda. que 
l<>?<J grs. de phosphoro branco em 11 - Idem - O vidro. não será antes das 14 horas do dia. 

bastoes. 1 - Idem - A lã. 7 de dezembro do corrente anno. 
b tã,; 1000 - Grs. de carbonato de amo-

en;,00;:5 Grs Idem em solução a 22 %. nio crystallzado. 

1000 grs. de phosphoro vermelho em 1 - Idem - A sêda. Em enveloppes separados das pro-
pó. . 1 - Idem - O papel. pestas, os concurrentes deverão a.pre.. 

100 grs. de phenolft~cma em pó· 1 - Collecção de preparações de sentar recibos de ha.ver pago os tm-
500 _::-Grs. · de acido plcrico em crys. 1000 _ Grs. de carbonato de potas- 1000 grs. de potassio metallico em plantas fructiferas com as respecti- postos federal. municipal, estadual. 

bolas. i d vas philoxeras. no exercicio passado certidão de ha-t~io _ Grs. de acido plrogalico em sio2. _ Kilos de carvão anlm&l. 
t 3 - Kllcs de chlorato de potassio ~~~Fo~· de pyroant1mon1at.o ac do 9 1 - Collec~o de !lõres artifictaes. YCr cwnprldo as exlg-encias de q·1e 

crys500ae~ Grs. de acido salicillco em pó 
e"ioo .:_ Grs. de chloreto de slumlnto 

po500 grs de pyrogaJato de sodJi, variedades typ1cas. trata o artigo 92 do Regulamento a 
"500 s· de rodanato de amoni~ 1 - Colle~çao com 10 modêlos de que se refere o dec. 20.291. de 12 de 

cr~t~- de acido sulphurico de 1,8', em crystaes. . 
250 _ Grs. de acido tantco em pó· 1000 - Grs. de cbloreto de amorno 

1000 ~I'S. de sal de Mohr em cry;tal. in!luorescenc~ em arame e folhas de agosto de 1931 Oei - dos dois terços), 
500 grs de sal de Selgnatte em flam:ires colon~s. ~ b~m como da· cauçao de que trata 

1000 Grs. de acido tarte.rico em crys. cr~~ae~. Grs. de penta.chloreto de an. 
ta~O _ Grs. de acetato de amonlo em tlrnonio em crystaes. 

crystal. · 1 . - Colleccao com modelos de co- este edital. . _ 
1000 grs de silicato de sadio em n>h · _ Os proponentes obngir-se-ao a. 
1 · 1 - Collecçao com tres exempla- tornar erfectivo o compromisso a. que 

er;;~_: Grs. de acetato de barto em 

ª{~1ies_:_ Grs. de acetato baslco de 

ch~b~ ~/ra;t~!tato de calcio. 
500 - Grs. de acetato de chllmbo. 
500 - Grs. de acetato neutro de CO-

brtóoo _ Grs. de acetato de fe~ro. 
1000 - Grs. de acetato de sadio em 

cT~icuos de aço em limalha. 
2 _ Litros de agua de Javel. 
2 - Litros de augua. de Labarraque. 
1 _ Litro de ague. oxigenada. em so .. 

lui~Ó ~ 1~rvtl~:~~lução a 100 volu

m~t/ ~ ~rn. de nlumen de chromo 

crritt
1
1:'.':d~rs. de alumen de potassio 

em50g6
_:__ Grs. de alumen amoniacal em 

cr1:ª~· Grs. de alumink> em gelea · 
200 - Grs. de a.luminlo metallco em 

Jl~-00 _ Grs. de alumínio em lamina. 
2 - Kilos de amianto em fios lon-

go:-- Kilos de amonea em solução a 
25 %. , 

500 - Grs. de anidJ:ido arsentco em 

P\oo - Grs. de anidrido arserúoso em 

póioo - Grs. de arúclrldo tltanico em 

pófioo - Grs. de anilina em solução. 
100 - Grs. de antimonio metalico. 
500 - Grs. de antimoniato acido de 

potassio em crystaes.. 
200 - Grs. de antlrnoniato de potas

Slo em crystal. 
1000 - Grs. de arseniato de sodio 

em crystal. 
1000 - Grs. de arseniato de potasslo 

em crystal. · 
260 - Grs. de arsenlato metalico em 

pó. 
100 - Grs. Idem em pedaços. 
500 - Grs. de azotato de aluminlo 

em crystaes. 
1000 - Grs. de azotato de amonio 

em crystaes. 
1000 - Grs. de azotato de barlo em 

crystaes. 
1000 - Grs. de azote.to de bismuto 

tm crystaet1. 
500 Grs. de azoLaLo de cadmlo 

em crystaes. 
1000 - Grs. de azote.Lo de calcio em 

crystaes. 
500 - Grs. de azotato de chromo 

,im crystaes. 
1000 - Grs de azotato de chumbo 

em crystaes. 
500 ... Grs. de azotato de cobalto em 

uysLaes. 
1000 - Grs. de azote.to de cobre em 

crystaes. 
1000 - Grs. de azotato de estronclo 

em cry6taes. 
1000 - Grs. de azotato !errlco em 

cry.staes. 
500 - Grs. de azotato mercuroso em 

crystaes. 
600 - Grs. de azotato mercurico em 

crystae&. 
600 - Grs. de aootato de potasolo 

em crystaes. 
600 - Grs. de azotato de prata em 

crystaes. 
600 - Grs. de azotato de sodlo em 

crysta<s. 
600 - Grs. de azotato de zinco em 

crystac,,_ 
500 - Grs. de azotito oobaltlco so

útco 
600 - Grs. de azottto de potassto em 

l>utões. 
500 - Ors. de azottto de &Odk> em 

crystaes. 
100 - Or•. ~ aznl de Polrler. 
1 - Gr. de barlo metallco (em pe. 

500-Grs. detrl.chloreto de antimo
ge ea. . . . res de ovulos:. se propuzeram, ca.so seja acceita a 

5 grs. de s1hc10. d 1 - Collecçao com sete exemplares sua proposta MS,ignando contracto 
nio lOOO grs. de spath flour em pe_ ru. de petala~. na ProcuradOria da Fazenda com o 

1Óoo _ Grs. de chloreto de barlo em 500 ~·· de sulphato de alumlmo. 26 - Modêlos de anlrna.es prehts. prazo maxlrno de lO dias. após solu-
cry5s0ta0 e_s. Grs. de chloreto de· bismuto 500 gi:s, de sulphato de amonto cm torlcos. - . clonada a concurrenci.a.. com prévi.a 

crystal · 1 - Collecçao em caixa de msectos caução .arbitrada pelo Tribunal com-
em pó 500 grs. de sulphato de cadmlo em de varias ordens. classlftcados. petente nii<> interior " 5% sobre o 

500 _:__ Grs. de chloreto de cadmlo. crystal. 1 - Idem de araquinldeos. verterá· em !avor do Estado no caso 
1000 - Grs. de chloreto de cal em 500 grs. de sulpha.to de chromo em 1 - Idem de equin1dermos. de rescisão do contracto Bem causa 

pó (Hypoclor'ltõ de calclo) · . crystal. 1 - Jdem de mollu.scos. justificada e fundamentàda a Julzo 
2 - Kllos de chloreto de caJcio gra- 500 grs. de sulphato de cobalto em 3 - Craneos de rnanunl!esos. (car- do referido Tribunal. 

erysta-1. n1voros, desdenta<los e roedores). Fica reservado ao ~ta.do o direito 
nu;tgº_:__ Grs. de chloreto de chumbo lOOO grs. de sulphato de cobre. 1 - Esqueleto de glto natural de annullar a presente. c!Uimando a 

~00 grs. de sulphato ferr1co amo- monrtado. nova concurrencia ou deixar de ef-
' e1or_:__ Grs. de chloreto de cobalto em nl~J.grs de :ulphato ferroso amo- 1 - Idem, de ave. fectua.r a compra· do material cons. 

crystal. ntacal. . . } = 11~~r1~-~~~iario de Vidro t.ante da mesma. 

:r~5~0r0al_. GGrrss .. ddeechlchlooreretotoesdteanhes:n:: ~gg :::: : s~'Pt-°'lhatº l:~tlesio. f:er:~ai:·:rt~:a ~~~la c~r;; x p2o{t; Commic:são de .:Compras, 4 de outu-
500 grs. de sulphato de ma.nganez. 50 cms. · bro de 1937. 

>~
0
3r~t~. de chloreto estancto em 300 grs. de sulph&to ,néruroso. J. Cunha Lima Filho - Presidente 

orystal. :g ~s. dJe s~~~~!t, d~enl!l'i~. Phislologia vc,;etal da Commissáo de Compras. 
500 _ Grs. de chloreto terrlco em 500 grs. de sulphato de zinco. 

erystal. 1000 grs. de sulpha.to de amonio. 
500 - Grs. de chloreto de manga. ! 500 !lfS· de sulphato de antimonto. 

~ez em crystal. MO grs. de trl-sulphureto de anti• 
500 - Grs. de chloreto de m&iJ!esto monto. 

"'m crystal. 500 grs. de sulpheto de ba.Iio. 
500 _ Grs. de sublimado corroolvo 2000 grs. de sulpheto de cargono. 

.m pó.. 3 kllos de sulpheto de ferro. 
500 - Grs. de chloreto de ntkel em 1000 grs. de sulpheto de sodlo. 

crli1ª::_ Grs. de chloreto de pot&Mlo. ggg f."· ~e .;i~~~to dâe ~~io. 
500 - Grs. de chloreto de sodlo. _ 500 grs. de zinco metallico em blll!I· 
500 - Grs. de chloreto de zinco. tóes. 
500 _ Grs. de chloreto de sodlo. SOO grs. de tarta.ro neutro de potas. 
1000 Grs de chloroformio. s1o em crystal. 
500 _ cirs. de cromato de ferro em 200 grs. de tartaro de antlmonlo e po-

pó te.s,,to. 
soo - Grs. de cromato de sodlo em 500 grs. de tetra.c~oreto de carbono. 

1 - Carbonoscopio para pôr em 
evidencia a, absorpção do oxygenio e 
desprendimento de gaz carbonico. 
pennlttindo determinar a quantidade 
de oxygenio absorvido. \Á. 

1 (,\ Pneusometro PªIl.f deterntlnar 
a rà. ':>ira.ção das plant,ils. 

1 - Anapncuometrp Jl<l.r& deter
minar a quantidade de gaz carbo
nico expirado. 

toào ~:n~~~~et~gmdem~:O~~~ro~~.: 
tallíco. 

1 Thermometro wfferenclal 
phi.siologico para observar o calor 

desprendido pelos grãos em gE'rmi
nação e constatar a combustão re
sultante da resviraçáo. 

orystal. to~~o'f'· em soluçao de tintura de 
!~~r;ta?.rs. de cromato de potassio 500 l!Vl'~os de tournesol vermelho. Assjmilac;ão cbloropnlliana 

100 Grs de cromo rneta.llco em 500. llvnnhos de tournesol azuL 1 - Ananthora~copolo de Deyrolle 
pedaç; · 1 htro de acetona· para mostr.a r que não se pode ter 

1000 ~ Grs. de eehumbo metalico em i~o g::S. ~~ ~}:01 ~utlrlco · assimilação chlorophillana sem o gaz 

peto~ços. G . de 1n brio em pó 500 grs, de acido tri-chloro acetico. carb~ictamara escura para põr as 
500 -=. á~~- d; cf a neto de potasslo ~og ~: ~~ ~1~:1 'ru'Nà~t plan!Las !óra da acção da luz com 

e~ ~Yg;;_- de cobalto metalieo em pe.. 500 grs. de acetato de amila. 
2 

~º~ª5campanulas de Sachs de du-
daços. APPARELHOS E MATERIAL PARA P!as paredes para estudar a,; radla-

1000 _ Grs. de cobre metalice em HISTORIA NATURAL çoes do espectro sobre a assimilação 
raspas. . . chloroph11iana. 

200 _ Grs. de difenllamina em crys- 1 1 :-:. Micromat1 de mesa, de alta. 
tÃes. o prrc~o~toJtv~!11~tologia, com the- Alimentação das plant,a9 

1000 - Grs. de enxofre subU.mad · soura pinça. bi.sturil agulhas sonda j 6 G<'ormscopios de Deyroile 
1000 - Grs. de enxofre em bastões. etc. • • • ·_ • esta~ protector. com 
1000 - Grs. de essencla de tereben. 1 - Estojo com 10 preparaçoes mi- _ . 

ina (solução retificada),. oroscopicas 1 - Collecçao em quadro envidra-
100 _ Grs. de estanho metalico em 1 _ Fr~co para oleo de cedro com- çado. 'de 10 exen:plnres de plantas 

lastóes. tampa. carmvora.c. cl3.:55if1cadas. 
1 - Gr. em emalgama de estroncto. 1 _ Estojo de madeira para 100 la- 1 - Gertn.lllt3dor com ~pa. de 
1000 _ Grs. de eter de petroleo. minas de microscopia. porcelana porosa, fundo ex tenor e~-
2000 - Grs. de eter sulphurtco. 100 _ La.minas 26 x 76 . maltado. . 
1000 _ Grs. de :ferro metahco em 100 _ Idem com cavidade esphcrica. 1 - Gcrnunador para cereae:,. 

·aspas. 100 - Laminas quadradas 18 x 18. 
500 - Grs. de ferro cianeto de po- 100 - Lamlnas redon,das com 20 

2.::isio. mm. de dia.metro. 
10 - Grs. de fluorocenla em crys.. l - Collecção caprologica de exem-

oes. plares typtcos da flora brasileira com 
r 1000 - Ors. de fluoreto de calcto em 27 variedades em frascos de 180 nuns. 
1edras. · de altura. 

1000 - Ors. de gllcerlna a 30%, 1 - Collecção da 72 amostras dos 
3aumé. principaes protluctos nacionaes. agri-

500 - Grs. de glicose em pó. colas. mineraes e florestaes. 
2 _ Kllos de gesso em pó. 1 - Collecção de sementes das prln-
6 - KtlC6 de hldroxldo de potassio cipaes plantas do Brasil <Horticultura. 

~m bastões. Agricultura e Plantas med.1clnaes. com 
6 - Kilos de ttldroxldo de sodto em 36 variedades) . 

,astões. 1 - Collecção de 20 variedades de 

500 - Grs. de hidrosulphito de so- m~e~ ~~lf~~adirYstallnos em ma-
lta em crystaes. deira. num estojo. 

500 - Grs. de htposulphlto de sodlo 1 - Collecção de 26 modêlos crysta-
?m crystaes, linos em vidro. com eixos de cõr. 

100 - Grs. de lndlgo em pó. 1 - Collecção de 200 variedades de 
200 - Ors. de iodo em escamas. m.lnerioo. 
1000 - Grs. de Iodato de potassl.o. 1 - Collecção de 20 pedras seml-
100 - Grs. de Iodato de potassto. preciosas do Brasil. Indla. etc. 
1000 - Grs. de Jttarglro em pó. 1 - Fasclmlle de pedras preciosu, 
200 - Grs. de maiJ!eslo metallco em em collecção de 12 em estojo. 

fio. 1 - Esqueleto humano natural. 
100 - Grs. de manganez metallco 1 - Espinha dorsal. nexlvel em to-

em pedaços. dos os sentidos de preparação natural. 
500 - Grs. de mentol em crystaes, 1 - Esfolado de corpo humano de 
500 - Grs. de canfora. 30 cc. 

Transpiração 

1 - Apparelho de Dott.a para 
mostrar a influencia da. pressão so
bre o de,prendimento dn aKUa pelos 
orgRos das plantas com folheto expli
cati·.10. 

1 - Exudometro para determinar 
as dlfferenças da quanLldade de va. 
por de agua resultante da evaporação 
ou tnnsplração entre 2 superflcie., 
de uma folha. 

1 - AbsorpLlmetro de Henry para 
meclir em volwne a quantidade de 
1=1.gu..-1 ab·/'lr\'ida pela planta com 
tl1ermometro. 

l\Iovimento dos veKcta~9 

1 - Heliostroscoplo de Deyrolle 
com quadrante graduado, e ponteiro 
ai altura variavel sobre pé metalllco. 

1 - Collecção vegetal para mos
trar a acção hygromE>trlca da atmos
phera. sobte os vegetaes. 

1 - Geot .:-oscoplo para observar u 
flexões geotroplcas das n1lzes. 

1 - Hellocllnostato de Deyrolle, 
podendo d>r todas as direcções por 
meto de Inclinações varlavels. 

ADl\llNISTJtAÇAO DO DOMINIO 
DA UNJAO NA PAJtAHYBA -
EDITAL N.0 13-A - Aforamento de 
terreno prop.-io nacional - De ordem 
do sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacional neste Estado, faço publico 
que d. Antonia de Almeida Pires, her
deira de Manuel Francisco Pires, !"e
quereu o aforamento do terreno p1 o. 
prio nacional beneficiado corn a c!'l..<.3. 
n. 0 67. situado á rua Monsenhor Wal
fredo Leal, antiga rua da Lagôa, na 
villa e districto de Cabedello. muni
cípio de João Pes...'<Ja. neste Estado. 

Os detalhes technicos e demais E-s
clarecímentos constam do edital n.0 

13, publicado no Jornal offlclal "A 
União", desta capital, em 6Ua edi. 
ção de 5 de outubro de 1937. 

Sablno de Campos, escrivão encar. 
re~ado da Administração, classe G. 

ADl\1IN1STRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHl'BA -
EDITAL N.0 15--A - Aforamento de 
um terreno proprlo nacional - De or
dem do sr. Delegado Fiscal do The
som·o Nacional neste Estado, faço pu
blico que o sr. Benedicto Vieira rc. 
quereu o aforamento do terreno pro-

1 prto nacional beneficiado com a casa 
n." 203. da rua dr. Solon de Lucena, 
antlga da Paz, na villa e districto de 
Cabedello, municipio de João Pes.sôa, 
neste Estado. 

Os detalhes technlcos e demais es
clarecimentos constam do edital n.0 

15, publicado no Jornal official "A 
União", desta capital_ (>m sua edlç:\o 
de 5 de outubro de 1937. 

Admiriistração do Domtnio da u. 
nião, em 5 de outubro de 1937. 

Sabino de Campos, cscri~ão cn:ar· 
regado da ActmmL5Lração, classe G. 

ADMIN1STRAÇAO DO Dl)\t!INIO 
DA UNIAO NA PARAHYB_\ -' EDI
TAL N.0 14-A - AFOK,\MEN'lO DE 
TERRENO DE M.AKINH~. E PRO
PRIO NACIONAL - De ord~m do sr 
Delegado Fiscal <io The.so11r.J N'l.cional 
neste Estado faço publico que o sr. 
Raymundo Nonatc.., dJ. Cruz r~oue, eu 
o aforamento -t:-, terrf'no de marinha. e 
proprio nacional. beneficiado com a 
casa n.0 54, situado a 1·u'l Presidente 
João Pessôa. na villa ~ dLtri::-to t·e 
Cab~dello, muriicJpio de Ji;ão Pe:~sôa, 
neste Estado. 

ch~~!c~~~Pc,~s ~~~:s Jo d~&~ ~.~ 
14 publicado no Jornal ol!lctal "A 
União", desta capital, em ~ua edição 
de 

Administração do Domi,110 da U-
nião, cm . . . .1n.hp . • • . . . • ••••• , 

Sabino de Campos - F..6crivílo en-

can-egado da Admlntst.açâo - Clas
se - o. 



'.A UNIÃO - Quinta-leira, 7 de outubro de 1937 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO llSTE CORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL l!NICO - DESORDENS 
DO APPARELBO GASTRO-INTESTINAL, -

~~~~~~T:R~~~~~J,DfR~~!NJ~-g~~~ 
QUANDO CONSEGUE DORMIR. A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE ,O ESTOMAGO, FI-

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

Atrenteo para os Estados de Pa.rabYba e Rio G. tio Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA MACIEL PINHEffiO, 366 11!:nd. Tel. - ALMEIDA 

---JOAO PESSOA---

Para molestia do figado 
PARIQUYNA 

Efficaz nas lcterlci~. congestões 
hepaticas, angio-colites e manchas da 
pelle. 

da. na proposta a qualidade do mate
rial. 

O preç.o entende-se para o material 
no Almoxarifado da Commissão de 
Saneamento. 

O prazo para entrega .será de 15 
(quinze) dias apGs a. assignatura do 
contracto, depois da decisão desta 
concorrencia. 

l
rr= LUTZ FERRANDO & CIA, L TDA, 

CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CffiURGICOS - APPARII:
LHOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME
LHORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTA/, DO.S MICROSCOPIOS 
LEITZ E TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATEIUAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

Representantes exclusivos neste Estado: 

CORRE.A & CIA, 
Co\lXA POSTAL, 51 -:- END. TEL. - fflRBAN 

Rua Maciel Pinheiro, 269 
de~e::à~te~~~l ii~:~~t~i53o s~:n:;~~~ªºs 11!.==========================,& 
(cinco) dias. correncia, com previa aucão arbitra-

Havendo uma recusa superior a da por esta Commissão. não inferior 
10%, o contracto será rescindido, re- a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
vertendo a caução em favor do Esta. do fornecimento, a qual reverterá em 
do favor do Estadú, no caso de ser res. 

O pagamento será feito na Recebe- cindido o contracto, sem causa justi
doria de Rendas desta. cidade, medi- ficada e fundamentada, a juizo desta 

tuar a compra do material constante 
da mesma. 

Com.missão de Compras, 23 de oetem 
t.to de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. 

ante requerimento a essa repartição, Commls.sãc.. SERVIÇO ELEITORAL - EDITAL 
depois de processada a conta nesta Fica. reservado á Commissão, o di- - o dr. Pedro Damião Peregrino de 
Commissão, a qual 5erã extrahida em reito de annullar a presente, chaman- Albuquerque, Juiz Eleitoral desta. 5 • 

COMMISSAO DE S.o\...i.~EAJ'\IENTO 1 5 idem gaiacol. 4 (quatro) vias, devidamente sellada do a nova concorrencia, ou deixar de zona do Estado da Parahyba. 
DE CAMPINA GRANDE - CON- 1 caixa de 100 ampolas de oleo a nrimeira. comprar, no todo ou em parte, o ma- Faz saber a todos os interessados 
CORRENCIA _ EDITAL N. 0 8 - camphorado. Os proponentes deverão fazer na terial de que trata esta concorrencia. que o presente edital virem ou delle 
Acha..se aberta concorrencJt. para o 3 idem de scolina. Recebedoria de Rendas desta cidade, Campina Grande, 28 de setembro noticia tiverem. que havendo o Egre-
fornecimento de ferro redondo, com 5 ~dem de ergottna. uma caução em dinheiro, de 5% so- de 1937. gio Tribunal Regional de Justiça Elei-
as seguintes dimensões: 6 idem de cafeina. bre o valor provavel do fornecimento, Jonas Mangabeira - Contador. toral, em accordam de 22 de dezembro 

Diametro de 316 .. 4•500 kgs. 6 idem de spa.rteina. que servirá para garantia do contra.. VISTO - José Fernal - Engenhei- de 1936. 22 ,de abril de 1937. 28 de abril 
Idem de 114 .. 11 _ 100 kgs . lO Idem de ioformil salicylado. cto, no caso de acceitação da pro- ro.chefe. de 1937, 29 de abril de 1937, 5 de 

• k 10 idem de citosina das de 5 cc. posta. _ maio de 1937, 12 de maio de 1937, 19 de 
Idem de 5]16 ' 

24.300 gs. 6 "dem d protinjectol "B'' As propostas deverao ser escrlptas SECRETARIA DA FAZENDA - maio de 1937, 17 de maio de 1937, 2 
Idem de 3;8" 4.600 kgs. 2 \dem d~ comprimidos ces"ati! de a tinta ou dactyloir-aphadas e assig. EDITAL N.0 87 - COMMISSAO DE de j,Jnho de 1937, 16 de junho d~ 
IIddeemm ddee 5

1\28;: 3
1 _·

9
800°0 :ggss.. i.OO enveloppes nadas de modo l~g1vel, sem rasu!as, COMPRAS - Abre concurrenc1a. pa.- 1937, de ns. 234, 582. 583; 496; 512; 

10 ampolas de sôro physiologico da, emendas ou bo_rroes, em quatro v,as, 1 ra o forneciment.o do 6eiulnte mate- 513; 514; 522; 523; 524; 525; 529; 530; 
~~:~ g: ;1~ l.io~ k~~~- de 250.0. . 1 :~r:ct"u.:.\mct"'e ~'s~t·'!'·s~~o"e~:d~at1~\~ ria]: 540. 541, 542. 543 ; 544; 545; 546; 547; 
As condições do material são as 5 idem de soro glycosado das de contendo preço por algarismo e por PARA A DIRECTORIA DE VIAÇAO ~:: :Jt :ir .5:i~. ~.2~c:i~~;S:; f~~ 

rommuns para as obras publícas c!P 25g,1i.tros de tintura dP. amica em vi- extns;fopostas deverão ser entregues E OBRAS PUBLICAS cripções dos eleitores Severino Bor 
~e~~is:1~:

1

:; 1;~~~1~~~ectisado-i se dros ~e 500,0. no ~scriptorio da Commissão de Sa- (Construcção do Grupo E.5colar de ~C:sc~~nr:.n~~ys~:vb~fosG~~:rnio~ 
Os proponentes declararão o praw 2 kilos de sulfato de sorlio. neamento desta cidade, em envelop- Santa Rita) Maria do Carmo Freire. Manoel Vi-

para o fornecimento. 6 tubos de chloretyla · pes fechados, até ás 14 horas, do dla cente Marinho, Aídê Nicolau da Cos.. 
o material será entregue em cam. 6 seringas de 10 cc, 12 de outubro, para julgamento pos- 3 janellas communs conforme n.o 1 ta. José Torres Colaço, José Cassiano 

pina Grande onde serão verifica:das 6 idem de 5 cc. terior desta Commlssão. nesta Commtssão. de Almeida, José Bento Thomaz, JosP 
as faltas e aVarias. 6 idem de 2 cc. Em enveloppes separados das pro- 2 ditas idem cldesenho n.• 4. idem, Martins Sobrinho. João Alves Leal. 

No pr~ço não será incI-..1.ido o frete 10 a~has de 20 x 6. postas, os concorrentes deverão apre- idem. José Fructuoso de Almeida, Joaquim 
de Cabedello João Pessôa ou Recife 10 idem de 25 x 7. sentar recibos de haver pago os im- 10 oculos fixos cldesenho n.0 2 idem. Pedr<? da Silva. José Eurique_ Netto, 
até esta ctdàde sendo fornecida re- 6 intermediarios p:u-a sertngaf de postos federal, estadual, municipal, idem. Henrique José dos Santos, Joao Ma. 
qut.siçã.o de transporte na estrada de 10 e 5 cc. no exercicio passado, bem como a 1 porta cldesenho n.0 1, idem, idem. thias de Olíveira, João Canctido Fer-
ferro , 3 metros de borracha. caução de que trata este edital. 8 ditas, c desenho n.º 2, idem idem. na~des, João _Marinho de Luna, José 

o pagamento será em duas pr.e.sta- 3 tentacanula. Os proponentes obrigar-se-ão a 4 ditas e desenho n.º 3 idem idem. AleL'rn da Silva. José Barbosa de 
ções: 75010 coPtra R. entrega. dos doc.ll- 3 pinças de "Kocher". tornar effectivo o compromisso a que 10 ditRS, cl desenho n.º 4, Jdeni, idem, I sousa, ~ntoni~ Claudi~o Leal Ram?s 
mentos e 25º1º, após a verificação dO 2 thescuras se propuzerem, caso seja acceita a Nota· - Tudo conforme detalhes e e Antonio Lwz de Paiva e Antoruo 
material, descontadas as faltas e a- 2 bisturis. . sua propost~, assignando _co_ntritcto, especifi.cações nesta Commissão. Joaq~im Moça, de .Alagôa Nova, des-
varias. 2 calices graduado de 50 cc. no escriptono desta CommLSsao, em 620 metros quadrados de mozaico de ta 5. zona, Seba.51:1ana Ma.ri~ de An-

Será substituitlo dentre 5 dias o 3 fogareiros a alcool. P!esenca do promotor pu~lico desta duas côres de bôa qualidade envia.n- drade. Olga da S1lva Mesqmta, Bea. 
material recu<;ado. 3 saccos para agua quente. c1<;tade, c~m o prazo maximo de 5 do amostrá. " triz a:uerra df: Vasconc::ellos, Ignacio 

O pagamento serã feito na Recebe- 3 thermometros. (cmco). dias, após ~olucionada a ~on- tk>nstrucção do Grupo Escolar de ca.. Anto~10 d~ Sllv_a. Jose Au~to de 
doria de Rendas desta cidade. 2 estojos para. seringas de 5 cc. correncia com prev~a _caur~o arbitra- baceiras Arattl':). Joao Fehppe de ArauJ~. José 

Os proponentes deverão fazer na 3 c~ixas de sabonete .. Protector". ~ª5 ~
0
ºrso~;: o~!Y~~~·55d0º·fbr~~ci~!~~ 180 metros quadrados de mozaico Franci:,;co de Albuquerque .. Joao So. 

Recebedoria de Rendas desta cidade_ Se_rao indicados .as marcas& e os a qual reverterá a favor do Estado, de duas côreS", de bôa qualidade, en- :~:l ~~a:J~~\ie~~a ~~1i;~1
~ . ~~rAt;: 

uma caução em dinheiro de jºjº sobre I!1echcamentos deverao ser de 1 · qua. , no caso de rescisão do contractp sem viando amostra· fracção do disposto no artigo 59 do 
o valor provavel do fornecimento~ que hdade. . • causa justificada e fundamentada. a 1 porta c~nforme desenho n.0 1 des- Codigo Eleitoral. ficam os me;mos 
servirá para garantia do contra.etc, Os medicamentos . serao entre~PE juizo desta Commissão. ta Commissao. 

0 

• eleitores intimados. sob pena da lei, 
no caso de acceitação da proposta. dentro de 1 O(dez) dias ap~s a ass1g- Fica reservado á commissão, 0 di- 1 dita, i~em, idem n. 

0 

2, idem, ~dem. para no prazo de trinta. dias. a con. 
As propostas deverão ser escriptas a natura do contracto, depois da. de- reito de annullar a presente, chaman.. 2 d_itas _idem,. idem n. 3 idem, idem. tar da publicação deste edital, nos 

tinta ou dactylographadas e ass~q~ cisão desta concorrencta. do a nova concorrencia, ou deixar de 3 ditas 1~em t~em n. 0 4. idem, idem. termos do artigo 66 § 3.º do citado Go-
das rl<? modo Jegtvel. sem rasuras. e. Será recusado o artigo que fôr en- effectuar a compra do material cons- 2 d~as ~dem, idem n.0 5, idem, idem. digo. devolver O seu titulo a este juizo. 
men~as ou borróes. em quatro vias, contracto defeituoso. devendo ser sub~- tante da mesma, no todo ou em parte. ·t v~ ~tmples cldesénho n.0 6, nesta E para que chegue ao conhe~lmento 
~ndo uma devtde.mente selJada <sello tituido dentro de 3 (três) dias. Campina Grande, 27 --de' setembro Com~mssao. dos referidos eleitores e demais inte-
estadual de 2$000 e sello de saúde), Os preços comprehendem-se para de 1937. 1 Janella commum, cldesenho n.• 7. ressados a providencia ora posta em 
contendo preç.o em algarismo e por os medicamentos entregues no almo- Jonas Mangabeira - Contador. idem, idem. pratica em obediencia aos menciona.. 
extenso. xarifado da. Commissão de Saneamen_ Visto: - José Fernat - Engenhei- 2 mez'l.Ilinos cldesenho n.0 8, idem, dos accorctams, mandou passar o pre. 

J\s propostas deverão ser enttgues to desta cidade. ro-chefr. idem. sente ediLal para ser a.ffixado no to. 
no Escriptorio da Commiss5o de Sa Os proponentes deverão fazer ng, - 1 janella de canto ci desenho n.o 10, gar do costume e publicado no ergam 
neamento desta ciclade em enve_lop- Recebedoria de Rendas desta cidade, CO~MISSAO DE SANEAMENTO 'Idem, Idem. official do Estado. por três vezes, na 
pes fechadas. até á.s 14 horas do dia uma caução em dinheiro ..f')l 5% sobre DE CAMPINA GRANDE - CON. Nota: - Tudo de accôrdo com ases_ fórma da lei. Dado e pass .... do neste 
9 de outubro, para julgamento pos... o valor provavel do ~-lnecimento, COR~NCIA - EDITAL ~·º 9 - pecificações e detalhes nesta Commis.. cartorio eleitoral desta. · cidade, por 
terior desta Commissão. que servirá para garantia do contrac- Acha . aberta concorrenma_ para são. de Alagôa Grande, séde da 5.ª zona 

Em envelcppes separadas das pro- to no caso de acceitação da propos. forn 1mento a esta Commissao, do 30 metros quadrados de vidro bran- eleitoral. em 25 de setembro de 193'1. 
postas os concorrentes deverão apre- ta: seguinte material: . . co transparente e liso de o 003 de es- Eu, Luiz Thcotonio da. Silva, escrivão 
sentl.r recibos de haver pago os im- As propostas deverão ser escriptas ~.000 (quatro mil) k1los de, dyna- peSSUl'a em laminas de 1, oô x 0,40. dactylogrflphei e escrevi. CAs.) Pedro 
postos federal e estadual, municípal a tinta eu dactylographada.s e assig- rrute. ,. . . 220 metros quadrados de forro de Damião Peregrino de Albttquerqu~. 
no exercicio passado bem como d'l nadas de modo legivel, sem rasw·as, _.3.500 ~tre~ nul e qwnhentoo) kllos cedro macheado de bôa qualidade, Conforme dou fé. Data supra. Eu. 
caução de que trata este edital. emendas ou borrões em três vias, ae estopun 1mpe~meavel. 

0 
150 metros Ifueares de sanefas de Luiz Theotonio da Silva, dactylogra-

Os proponentes obrigar-se-ão g ,;;endo a primeira devidamente sella- 5.000 (ci~co mil) ~spoletas n. 8. cedro para forio de o 10 phei e subscrevo. 
tornar effectivo o compromisso a que da. Csello estadual de 2$000 e sello de va~:º~e Cf:?.15 :r~> b~:S.de aço oita- 150 metros lineares' dé corn!Jas de PREF'EI,TURA MUNICIPAL DE 
se propuzeram. c:i.so sejaacceita a sua saude), contendo preço por algarJS. 0 material deve ser de primeira cedro para forro. de 0,07, TEIXEIRA _ EDITAL DE CON-
proposta, assignando contracto. no mo e por extenso. . qualidade, declarada a marca de cada 20 m~tro.s quadrados de azulejo bran- CURRENCIA _ De accôrdo com as de-
escrlptorio desta Commissâo, em pre o. pagamento será feito .na Recebe- um, sendo substituido dentro de 5 co nacional, (centro) enviando amos- terminações legaes, fica aberta pelo 
sença do promotor publico desta cida. c!ona de Rendas ~esta cidade, apó~ (cinco) dias o que não satisfizer a esta tra. . prazo de 30 dias ,a contar da data da 
de. com O prazo maxlmo de 5 dias, a entrega dos medic~mentos. e: condição. 80 metros lineares de calhas de c:o- primeira publicação deste edital no or .. 
após soluccionada a concorrencia. As pr~post.as deverao se.r !ntregue.... Havendo uma recusa superior a lO% b;e, conforme desenho nesta. CotnmlS .. 
com previa caução arbitrada por esta no Escriptorio ª3: CommISsa de Sa.- (dez por cento) o contracto será res. sao (typo n.º _2). ~faº ;~e~~~ ~~~!ª:i-v~:a d~o~~r::: 

~ºv~~~~~º·to1:~~cl~~~~~r aª q~~~o r!Z~~= r:th~â~!~ ~;ést:s c~~a.g~~::1d~nJf~ºà~:: ~~~d~~º·E!f:~6~endo ª caução em fa_ co 
1
~,;11iei~1~e:~J:~ ~1~~~~ rr zin.. ção electrica desta vma, de accõrdo 

terá a favor do Estado, no caso ~~ outubro. para _ julgamento µosteno"!' O pagamento será feito na. Recebe- 33 metros lineares de conductores de cor\ ~ ~~~~~~~!c:~~ge 
O 

for-
rescisão do contracto sem causa jus- desta Commissao. doria de Rendas desta cidade, medi- zinco n.0 12_. idem. idem (typo n.0 :n, terJ 

1 tificada e fundamentada. a. juizo des~ Em enveloppes separados (!as pro. ante requerimento a eS6a Repartição. Os materiaes constantes do presente ~i~c~~~a1~ç~2° tilcf!·ive ªu~~:; 
ta Commissão. postas. os concorrentes deverao apre- depois de proces.5ada a conta nesta Edital, serão postos no Deposito ".ias • ão 

Fica reservado é. Commissáo, o di- sentar recibos de haver pago O~ im- Com.missão, a qual deve ser extrahida Obras Publicas. ~::~:r~trer:; :i':, e~ec~;mpl~ro 
reito de annullar a presente, cha- postos f~d~ra.l. estadual. municipal. em qu~tro vias, devidamente sellada, Os proponentes deverão fazer no funcci<:mamento, prevista a illumina• 
mando a nova concorrencia ou deixai no t:xerc1cio passado. bem como da a 1. ª via. Tnesouro do Estado, uma caução em habita 
de effectuar a compra. tôtal ou em cauçao de que trata est1:; edital.:. / O preço entende-se para o material dinheiro de 5% sobre O valem provavcl ção para doze ruas e tresenta.s -
parte do material constante da mes- Os propo~entes obnga~-sc-ao J. P~StQ no almoxarifado desta Com- <10 fornecimento, que servirá para ga- ç~º e~~1º~o~~~~~~ies apresentarão 
ma. tornar ef!ectivo o compromisso a que m1SSao. ranti:1. do contracto no caso de acei-

Jonas Mangabeira c.onta.dcr. se propuzeram, caso seja acceita a I A entrega do material serã em duas tação da proposta · com as propostas o plano geral do ser-
Visto: José Fernal: engenheiro che- sua proposta, a.ssignando co!1tract:'l parcellas .iguaes, sendo .ª primeira As prepostas dev.erão ser escriptas a jfiiaç~~t:~1ic;1~, ~!te~~a:oesJ: 

no escriptorio desta Commi.ssao, em dentre Quinze dias da asslgnatura .do tinta ou cfa.ttylographadas ~ a.;.,igna- a maior clarem a marca do material 
COMMISSAO DE SANEAMENTO P.resença do promotor publ~co desta 1 ~mtracto. f! ·ª segunda trinta dias das àe_ modo 1egivel sem ~&,;:!.Iras e- a empregar e o preN'\ unitarto e total. 

DE CAMPINA GRANDE - CON- cidade com o prazo maximo de 5 P s ª pru:i.eira. mer:c•"",;: ou borrões em dua.s vias sen- ....., 
CORRENCIA - EDITAL N.º 7 - 'cinco) dias, após soluccionada a con- f o maten~i será ~em embalado, de do ~a devidaménte sellada '<seno fe~·º - Em enveloppes separados a.
Acha-se aberta concorrencia para o correncia com previa caução arbitr2- o~ma P a ev1 art pe~go. - f esta.dual de 2$000 e seno de 'sau'de) presentarão os concurrentes proves de 
fornecimento a esta Commissâo dos da por esta. Commissão. não !nferim Re"!beJ~~cmecr e~ e;era~ ·t aze~d 3ª •'.Ontendo preço em algarismo e por sua idoneidade techntca e financeira 
seguintes medicamentos: ' a 5% sobre O valor do fornecimento, um"'a cauçlo :m ~i~~eir: ª ct~

1 \;; extenso. que serão previamente examinadas. 
20 duzias ataduras de 5 x 5. a qual reverter~ ~m favor do Estado, (cinco por Cento) sobre o 'valor pro- IQs proponentes deverão _marcar o 4.º - As propostas devem mencionar 
1200 llddeemm, Jlddeemm ddee ~ XX 810• • no CaS~ dtfres~1Sao ~O ~ntrac;od Seh. Vavel do fornecimento que servirá prazo para entrega do material 0ffere- O preço para pagamnto -á, Vista e con-

" ~a~a JUS 
1 ca ª ~ -un amen ª ª· ª para garantia do coniracto no ca.so rectdc. Jicções pa.ra pagamento á prazo, em 

6 idem,· ídem gessada larga. Juizo desta Commissao · . - de acceitação da proposta. ' As propostas deverão iser entregues prestações . 
20 irlem. idem de gase hydrophila. !ica reservado á Comnussao O di As propostas deverão ser esriptas a nesta Commissão, em enveloppes fe- S.º _ Recebidas as propostas será 
10 kls. de algodão de 25,0. reito de annullar ª pr~sente, c~aman- tinta ou dactylographadas e a,ssigna- cha-dos. até ás proximidades da reunião nomeada uma commissão para. examt. 
10 idem. idem de 50,0. do a nova concorrencia. ou deixar de das de modo leglvel sem rasuras do Tribunal da Fazenda.. que não será nal-as tendo em vista O preço, ~ qua-
10 idem, idem de 100.0 e:ffF.ctuar a c.ompra dot artigos cone: emenda.s ou borrões 'em três vias' antes das 14 horas do dia 8 de outu- lidade do material e as condicçoes de 
2 litros de tintura de iodo em vi- tantes da mesma. no todo ou em sendo a 1. • devidamente sellada: bro vindouro. f ida bti 

dro proprlo de 500.0. parte. <sello estadual de 2$000 e sello de saú- Em enveloppes separados das pro- ~!;";::!{:,r::,: ~~üf:ç:. a que O -
2 Idem de pomuda de "Reclus". J~nas l\Ia~gabeira contador· de) contendo preço por algarismo e postas, os concurrentes deverão apre- G.º _ 

0 
concurrente que obtiver pre .. 

2 idem de pomada de "B1.smutho"' Visto. Jose Fetnat. engenheiro che. por extenso. sentar recibos de haver pago os impos- ferencia obrigar..se·á a asstgnar o res-
da segutntp formula: te. As propostas deverão ser_ entregues tos federal, estadual. municipal, no pectivo contracto no prazo de vinte 

25.0 de oleo de amendoas COMMISSAO DE SANEAMENTO ~~a~~~~to~~~t:ªci~~~e~~~~ dás Si4 eç:r~~ioqu~1fr:~te!>te:-E~i:f.· da cau- dias mediante o deposito de uma. C.!U-
Q. S. de oxido de zinco. para dar DE CAMPINA GRANDE - CON. horas.do dia li de outubro pjfuturo, Os proponentes obrigar-se-a-o ator- ção 'eqUivalente a 5% do preço t.otal 

consLstcncia pasto~a e acrescentar: CORRENCIA - EDITAL N.• 10 - para Julgamento po!:terlor desta Com- nar effecttvo o compromisso a que se ddoiasscarpóvlsçoa '!.1;etresgeará,oflfeivca,.anltaddoam~toa., 2,0 de sub-azot1to de bismutho Tendo sido annullada a concorrencia ~ - ~" -· 
l,O de carboriato de cal. de que trata o edital n.º 2, por não m Esao 1 propureram caso seja aceita a sua se continuar com tuncclonamento re-
3 duztas e~parartraµo 4 polegadas. terem os proponentes apresentado os pos:!:s, e:ec~~~~~r:f:':ª3:er~~s a~~~= proposta, asstgnando contracto na guiar. 
5 idem hyp'>C:hlorina de 1 lltto. documentoo exigidos pelo mesmo, sentar recibos de haverem pago os Procuradoria da Fazenda. co~ o prazo Sancho Leite de AlbUQu.eTqu.e - Pre-
2 idem liquido Dakin borlcad6 de acha.se aberta nova concorrencia Pa- impostos federal, estadual e munici- maxlmo de 10 dias após solu"tonada a feito, 1 litro ra o fornecimento a esta Commissão pal, no exercicio passado, bem como concurrencia, com previa caução ar- José Nunes da Costa - Secretario. 

"040.0!.dem agua oxigenada, vidro de do80m. oesoomºcomlteªntetarlamll, lq)uemeétrºossedgeunalrtae_: a caução de que trata este edital. blJrada pelo Tribunal competente., 
u Os proponentes obrigar-se-ão a nao lt;ferior a 5% sobre o valor do 

4 i~em agua R.abello. b ( , me farpado, para cerca, em rolos de tornar effectivo O compromLsso a. que fornecunento, a qual reverterá em fa-
2 idem agua vegeto-mineral cam- 250 a 500 metros. se propuzerem caso seja acceita 8 vor do Estado, no caso de resc16ão do I l}ma casa. recentemente cosstruid& 

Phoradà. 500 (quinhentos) kilos de arame 11~ sua proposta, 'assignando contracto contracto, cem causa justificada e fun. , com bom commodo agua e hU trans: 
reir0v13~5Ó.<//_ução de perchloreto de fgs de ferro galvanizado n. 12, em ro- :es=~~~p~ii~rg:i(or c~~i;n:ãºde!: da~~~t~·rvado ao Estado, 0 direito ,·eri;:o.t á avenida FT>itado PcssÔa. Pre-

ALUGA•SE 

18 idem chloreto de calcio "Fon... O arame farpado póde ser em ferro ci<;tade, com O prazo maximo de 5 de annular a presente, chamando a I eo commodo. A tr•ta• fWIII Vir.ente 
loura". ou aç-0 galvanlza<lo.s, bendo e,peclf!ca.. rcinco) dias, apó~ ,1-oluciouada a con. llQV!l, e<,ncurrencta. ou 4IIJa{ di: i:ttec. LJ'TII, • Oa.sa Grlza. 
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A começar de domingo, somente no Plaza 
Poucas vezes é possi_vel admirar um film 
assim! lmmenso ! Humano! Vibrante! Epico ! 

1 

Clark Oable o tyranno romantica, /eanette 
Mac Dona/d o rouxinol que se humanisou ! 

( /untos pela primeira vez) 

A Cidade do Peccado ! 
Sil.N FRil.i,íCISCO-Um glorioso espectaculo todo musica, ro
mance e i,ensações ! trechos lyricos magistralmente interpretados por '"'"' 
Jeanette Mac Donald-Metro O. Mayer-Preços - 2$100 e 1$600 

'' P LA Z A" Amantes fugitivos METRO 6. MAYER 
PREÇOS : 

Sabbado em soirée chie lllil.DGE El'il.~S E ROBER'l' , -OlJi'\'G 2$1 00, I $600 e 700 reis 

HOJE ElVl MATINÉE EXTRA NO 
PLAZA ÁS 16 HORAS! 

11 "Santa Rosa'' 
O JARDIM DE ALLAH Soirée ás 71/2 hs.-Preços 1$600 e 1$100 

~ O filn1 mais discutido do momento! O Jardim de Allah 
PREÇO UNIOO - - 1$000 REIS CHARLES BOYER E MARLENE DIETRICH - Complemento: 

UM DESENHO COLORIDO DO CAMONDONGO MlCKEY 

-,,. .... .,.- .. ,.f,.,";_,;-\ , ___ ... _, ,,~i.' -

SECÇÃO LIVRE 
' ' - '\ 1 •• 

MANOEL MARTINS DA SILVA 

~ 
1.' anniversario 

Antonia Gomes de Queiroz, Francisco Martins da Silva 
e familia, Julio Martins da Silva e familia, José Martins da SilYa 
e familia, João Martins da Silva e familia, Joaquim Martins da 
Silva e familia. Hermes. Bibi, ll!aria, Adelia, Maria Martins e Ce
tilia. convidam aos demais parentes e todas as pessôas amigas para 
assistirem a missa do l.º Dnni\'ersario que mandam celebrar, po,· 
:.,hna de seu esposo, pn.e, sogro, aYô, innão e tio Manuel Martins 
da, Silva, sexta-feira. ás (; horas na Igreja da Misericordia. 

Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem 
a esse aclo de caridade christã. 

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo praso, na 

Secretaria da Côrte: 

1 - Embargos ao Accordam nos autos de Ap
lação Cível n.0 31, da Comarca de Alagôa do Montei
ro. Embargante: D. Francisca de Macêdo, por seu 
Assistente Judiciaria. Embargados: os menores 
Manoel e Gedeão Freire Mariz Maracajá. 

Com vista ao Assistente Judiciaria da embar
gante, dr Anfrisio Ribeiro de Britto, pelo praso 
legal (5 dias), em data de 4 do corrente. 

" FAVORITA PARAHt:=1' 
BANA 

Club de Sorteios de .bcmdlno , 
Nobrera & Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.• 1, 
(Antiga Viração> 

Plano :Parahyba.no - •Dtame• 

Resultado do sorteio dos cou
pons.brtndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita. 
Parahybana, em sua séde á Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
6 de outubro, ás 15 horas. 

1.0 premio 
2.º 
3.º .. 
4." 
5.º 

Plano "Noctnrno" 

2446 
3326 
,;932 
:l944 
6731 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde ã Pra.. 
ça AntQnio Rabello, 12, no dia 
6 de outubro, ãs 19 horas. 

1.0 premio 0174 
2.º .. !í209 
3.º .. . . 6476 
4.º " ~'289 
5.' " 3052 

J. Pe.ssôa, 6 de outubro de 1937. 

l 
ADERBAL PffiAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA 6 
CIA.. ooncesaioDArlo-.. 1 

=======:::· 

PI ANO 
Vende-se um · piano de 

cordas cruzadas e cêpo de 
metal, de optima sonorida
de e afinado no diapasão, 
por menos da metade do 
seu valor, na rua S. Mi
guel, 109. 

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, na 

- Secretaria da Côrte: 

1 - Appellação Civel do Termo de Conceição, 
da Comarca de Misericordia. Apptes, Domingos 
Mariano da Silva e outros. Appdos. José Italiano 
Pedoni, sua mulher e outros, 

Com vista ao advogado da parte appellada, 
pelo prazo da Lei (10 dias), em data de 6 do cor· 
rente. 

i'-----------.J 

THESOURO DO POVO 1 
(,'lub de Me,cadorlu Ce 

TOURINHO & CIA, 

Carta Patente n.• 1 

A v, Bea urepatre R-0han i:t.0 267 

Pbw.o • Bóio t,;portlvo Para. 
hybano" 

Resultado dos •ortetoa para 
contagem de ponto6 do plano 
•• Ilôlo Sporttvo Parahybano .. , 
reallZoM!o "1D 111& sécle, à .-venlda 
Beaurepaire Rohan, 267, no dta 
6 de outubro, ás 19 112 horas. 

1.0 premio 
2.º 
3.' .. 
4.' 
5.º 

3472 
241:J 
,111 
H06 
~389 

J. Pe.s..<;ôa, 6 de outubro de 1037. 

ADERBAL PJRAGIBE, Fiscal. 

Tourinho & Cla., 00..-0. 
IUll'loe. 

AO COMMERCIO 
L. BARBOSA & CIA. LTDA., de 

Per)1ambuco, com filial nas cidadP-S 
de João Pe.-:sôa e Campina. Grande, 
no Estado cta Parahyb:i., communJcam 
ao commercio. e a quem interessar 
possa que, tendo drixado de ser seu 
auxiliar de sua livre e expontani;a 
vontade' desde 2 de setembro p. pas_ 
sado à ~r. Amadeu de Souza, que 
exerCeu ultimamente o cargo de ge
rente da filial de- Campina Grande. e 
ach~ ndo-se ,nctuálmente constituldos 
como gerentes d8.S mesmas flliaes. ~,m 
virtude de procur&.ções novamente 
outorgadas, respectivamente. o sr· 
Oscar pjquet Mendes e Jandovy Tcs
rano Siqueira, ficaram revogadas to
das ar" procurições anterioús passa_ 
das para tal !im. 

Recife (Pen10.mbuco) 2 de outubM 
de 1937. - L. BARBOSA & CIA. 
LTDA. - Antonio Barbosa Junior e 
Armen.Jo Bi,.rbosa. 

CAs firmá..s e.stão devidamente reco ... 
nhecidas). 

VENDE-SE a casa n.º 
185, á rua Borges da' Fon
sêca. Preço commodo. A 
tratar na mesma. 



A UNIÃO - Quin(a-foira, 7 de outubro d~ 1937 7 _w _____ _ ---, 
AMANHA - NO RlX - UM ESPECTAC ULO DE GRANDES PROPORÇõES PARA 

PARA A GLORIA DA MARCA QUE ESTA' DOMINANDO !!! 
Os olhos elo mundo estão "oltaelos para a America; grave acontecimento elecielirá 
o destino ele 3 ]JO\'OS. Uma mensagem deverá ser em"iacla - através das selvas, 
elos pel'igos e das traições - ao genet'al Garcia, de Cuba. O tte. Rowam parte 
1n11·a a a1·entui·a suprema - mas sómente um homem podel'á fazer com que elle 

cumprn a grande missão: o 1·enegaelo sa1·gento Dorey ! 

WALLACE BEERY ao lado de JOHN BOLES - BARBARA STANWICK dois nomes 
---- famosos em ----

MENSAGEM A GARCIA 
Um acontecimento histol'ico impressionante e sensacional 

UM TIRO DA 20 TH CENTURY FOX. 

O mais delicioso romance da téla - Sabbado - Na "Sessão Hoje-Na "Sessão das Normalistas"-A's 4,15, no FELIPPU !!! ) 
A lucta da policia americana contra os inimigos ela sociedade ! ) 

EDWARD G. ROBINSON - em 
das Moças" - No "Felippéa" Duas sessões !!! 

Um ri,manc~ s<'durtor de idyllios iHf'SQU('civcis 
no mab; dôce romance do cinema? 

ROBERT TAYLOR o galã da moela 

LORETTA YOUNG - em 

O AMOR E ASSIM 
A historia de dois namorad,...s que é uma home

nagem aos que amam! 

BALAS OU VOTOS 
Um film da "Wamer First" - Preço unico: $500 

DOMINGO-NO "FELIPPtA" 
Um novo tli·ama. do astro que emnoli;a as mulLiu'ó~s! Um tilm realista. e <'Qmmovenlt·! 

EDWARD G. ROBINSON - em 
O HOMEM QUE NUNCA PECCOU 

Com JEAN ARTHUR 
Uma producção da COLUMBIA. 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC - FELIPPÉA 'JACUARIBE 

SOIRf:E A'S 6,30 E 8,30 HORAS 
i---·------------------

Festival e beneficio dos Cursos Profissionaes do 
Instituto ··são José'' 

DICICJE MOORE - ELEANORE WITNEY - em 

ORPHÃOS DO DESTIN3 

SOIRf:E A'S 7,15 

O drama glorioso da aviação! 

ANNABELLA 
- Cl1l-

TRIPULANTES DO SU) 

SOJRf:E A'~ 7,15 

A HISTORIA DE UM VALENTE DE M,\RCA! 

JAMES DUNN-em 

LIQUIDANDO CONTAS 
Juntamente a 6.ª e ultima séde do 

O GRANllE MYSTERIO AEREO Um romance da PARAl\10UNT 

Complement,.1s: - PARAMOUNT NEWS - Jornal e 
USURARIO DO MOINHO - desenho todo cclorido. 

Uma proclucção da "Internacional Films" 
Complemento: - NACIONAL D. F. B. 

Com NOAH BEERY JR. - ''UNIVERSAL" . 
Cornplem.euto:;. 

M ET RO PO L E 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

ATTENÇAO ! DIA 14 ... O QUE SERA'~ 
Procw·em desvendar o mysterio 

HOJE - A'S 7,15 - HOJE 

Ella. arruinou minha vida., mas nio desgraçará minha. filha.. nem 
que me custe a vida! 

Herbert Marshall - Gertrude Michael 
--- em ---

ARMADILHA PERFUMADA 
Com JAMES BURKE 

A famosa "Sessão da Alegria'' - Amanhã. - Geral 600 réis. 
Um enrêdo attrahente e elegante - MADAl\lE 1\JYSTt;RIO. 

Sabbado - A FILHA DE DRACULA - com Gloria Holde-n. 

1 R, JóSA MAGALHIES 
ltlJ:DIOO J:IIPIECIALJIITA 

l'AZ QOALQUZB TRATAMENTO E OP~B.AÇOES DAS DOEHÇAd 
DOS OLHOS, OUVIDOS, N/UUZ E OABOANTA 

O..U.-.Jtorlo: - Bu D•qr,e de Caxla1, IH. De I ia I lle,11111, 
ll!Ml•eJM?&a: - &u Vilcon•o •o Pelota., HI. 

lo .1.0 PS 1111 O.& 

-· 

--

OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUS'l'RIAES DE FIAÇAO 
Vende-se abaixo as machinas des

criminadas: 
1 dobradeira de panno PLA TT 

BROS Co. Ltd. 
1 potente colondra JACKSON & 

BROS Ltd. 

CINE S. PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 

HOJC - A's 7,15 horas "Sessã • .,. das l\.loças" - HOJE 

l estiragem rom 3 eab•cas e 3 en- UMA HISTORIA ALEGRE E SENTIMENTAL' 
tregas para marcn. MASONS ROCH- BABY JANE - em 

D~\~·!,as de /erro com l metro e n D o M E u C o R A ç Ã o 
Cf>nt, CP.da uri:1a. Um film da UNIVERSAL 

3 e.spuladelras de afam~.do fabri- Complemento - CASA DE DOIDOS - desenho Terry Toons. 

cante LEESONA. Preços - Senhoritas 400 rs.; Cavalheiros 1SOOO. 
1 motor paa·a caldeira de pre~ão de l li-------------------------

10 HP. 
2 rrostatos pa.r:1. motorei:; electri<'OS. 
Tr::iia-se com o .sr. Antonio Borges 

da Costa, praça Clementina Procop10 
n.0 95. Campina Grande. Estado da 
Parahvb.a.. 

OURO - Agrippino Lei. 
te, compra ouro ele 10$000 
a 17$000 a gramma. 

Rua Duque de Caxias, 
312. - Pharmacia V éras. 

ALUGAM-SE 
A optima casa para familia, na Ave

sída. Ep:ita.c-io Pt"ssôa, por 200$000 
meu-.aes as <'haves junto e a da Pra.ia 
de Tamba.ú, Gonc:alo. para a t.empo. 

AMANHÃ - O drama que glorifica os heróes do ar! 

Fred Mac Murray - em 
13 HORAS NO AR 

Juntamente a 4.ª série de 

o GRANDE MYSTERIO AEREO 
Com NOAH BEERY JR. 

UNIVERSAL - Complementos. 
Domingo - OBRA DE TITANS 

GARAGE-Aluga.se uma 

garage muito espaçosa e 
optimamente sitl:atla á ru2. 

Borges da Fonsêca. Alu. 
guel: 300$000. Tratar no 
Banco do Estado ela Pa. 

VENDE-SE 

O PAVILHÃO DO CHA' 

a mais bem montada sorve

teria desta cidade. 

A tratar no mesmo com 
r~da baln .. a,fa. A tr1tar na Rua Ma. , rahyba com a GPJ'encia. 
c1el Pinheiro, n.º 303. ' o seu proprietario. 

~--wr:~~~~~-~ 

e I N E R E p u B LI e A lema ~e,s~o :om;c,ndo A1;1anhã- E~ :·sess~o das ~.oças" - M~.ITAS FELI?IDADES 
à, 7,3o horas da ~oite mteressant1ss1mo film da Paramount , com Grac1e Allen -----------------------,.----

Um "far-Wf'St" cJe luctas extraordinari!ls, ,·om o mab pc1 íc-ito C'avalhf'iro da tf'la 

JACK UOXJI:: - em 

JUSTIÇA DE CRIMINOSO 
A acção de um cavalheiro bravo. que no Oeste, arrisca a propria vida para eliminar 

uma quadrilha de famosos bandido'i 

Complemento: - UM NACIONAL ID. F. B.) 

Pnços: - 1.º cla!ise 1$100 - Crlan(as, E!Siudantf>s t- 2.a. classe $600. 

SABBADO-

TARZAN, O DESTEMIDO, l.º serie com Buster Crabe, juntamente 
com BALA DE PRATA- "far-west" interpretado por Tom Tyler. 
Jã - MARTHA EGGERTH, o rouxinol hungaro, na. sublime or>ereta 

A S S I M E' Y I E N N A 
VISITEM A "CASA YORK" 

l ______ _,_ _________ ..._ _____ ...,.. -----~-~--~-' 



" JOÃO PESSôA - Quinta-feira, ,: de outubro de 1937 

---N--A V E G o E COMMERCIO 
LLOYD BRASILEIRO B A S I L E U G O M E S - . ~gente 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA U SUL 
Linha Belém - S. Francisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 

Linha Manáos - Buenos Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGU-AY 
Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete CAMPOS SALLES 
Sahirá no dia 16 de outubro par a N atal , 

Fortaleza, Tutoya
1 

s. Luiz e Belém. Sahirá no dia 10 i;>e ra Na tal. Forta leza, S . 
Linha Tutoya - P. Alegre 

Cargueiro MANTIQUEIRA 
º3;:JJ AV ·g a OVPJ/1 

·a1uow 'oosiou13.rl!f ·s '-euJu01.uv 1
1}túkru1?J-ed 'so'l 

-nug 10It3U13f ap OJ'li 
1
'EJJ(Y.J::>JA '~g 1

Ql30'B:W 

'aJJOa'H "8.1'8d 0.IQUlnO ap L 'BlP ou 1.Il\fBS POCONE' 
Luiz, Belém, Santarém , Obidos, Parintins. Ita. 
coatiara e Manáos . 

(Cargueiro) 

Sahlrá no dia 6 para Natal, Fortaleza, S. 
Luiz e Belém. 

Sa hirá no dia 9 de outubro para Recife, 
Maceió, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, 
Pelo tas e Porto Alegre. 

Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PENHA 
Sahirá no dia 5 de Outubro para Recite, 

Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San.. 
tos, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha rerular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 

CARGUEffiOS RAPIDOS 
CARGUEIRO "MACEló '' - Espei'ado do s ul , dcverã. ch egar em 

nosso porto no proximo dia 3 de out ubro, o cargueiro '' Maceió ". Após a 
neeessaria demora, sahirá para. os portos de Recife-, 1\laceiú, Rio, Santos, 
Blo Grande e Porto Alegre . 

CARGUEIRO " CORCOVADO "" - Espel'ado do sul, devel'á cbe
rar em nosso porto no proximo dia 7 de Outubro o f'a r r;uciró " Corcova. 
do". Após a necessaria demora, sahirá para os portos de Natal, Forta
leza, São Luiz e Belém . 

CARGUEIRO "POTY " - Espel'ado do sul. deverá chegai' em 
nosso porto no proximo dia 6 o c2rgueiro "Poty". Apó:> u neccssaria de
mora sahirá para Macáu . 

CARGUEIRO "CHUY " - Esperado do norte, deverá chegar em 
nosso porto no proximo d ia 10 o cargueiro "Chuy". Após a necessaria 
demora, sahirá para os portos de Reci.le. Maceió. R io, Santos, R. Grande, 
Pelota.s e Porto Alegre . 

CARGUEIRO "TAQUY " - Esperado do sul. deverá cliegar em 
nosso porto no proximo d.ia 12, o cargueiro .. Taquy". Ap~ a ncccssaria 
demora, sahirá para os portos de Nf.tal, Ceará, Tutoya, Areia Br.:1:nca. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARAO DA PASSAGEM H.º 13 - TELEPHONE N.• %29 

MOVEIS GE RDAU 

LLOYD NACIONAL S. A. - SWE RIO DE JANEIRO 

•••-noo Ul'IDO nw, PAQUI!TIII • UAI" ISNTaS OABSDELU) • POaTo ALl:OU 

PASSAGEIROS " S U L " PASSAGEIROS "NORTE" 
Bahldu ia Quartu-felnt 

CARGUEIRO "ARA'fANHA" 

Esperado de Belém e escalas no dia 
PAQUETE "ARARANGUA" - Es. CARGUEIRO "ARAGANO" - Es-

5 do outubro sahindo no m~mo dia perado no dia 6 de Outubro sahindo perado de Antonina e escalas no dia 

no mesmo dia para. Recife, Maceió, l.º de Outubro sahindo no mesmo dia 
par... Recife, Maceió, Bahia, Rio de Bahia., Victoria, Rio de Janeiro, San. 

para Natal. Areia Branca. Fortaleza. 
Janeiro, Santos, Paranagua e Antoni- tos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale-

na, para onde recebe carga. 

l 

gre, para onde recebe carga e passa

geiros. 

s. Luiz e Belém, para onde recebe 

carga. 

(> ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
C U N H A REGO IRMAOS 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma "Aras" 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

CAMAS -p ATENTE s .COMPANHIA NACl~AL DE ~. NAVEGAÇAO COSTEIRA 
e todos os moveis como sej am: camas, g u arda-roupas, SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGErnos E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

penteadeiras, mêsas d e ca b eceira, grupos rle diver s os t y -

pos, porta-chapéus, e s tantes, b u reaux, mêsas d<> j a ntar, VAPORES ESPERADOS " 

guarda-louças, bufets, trinchantPs, mêsas de filtro com 1 " ITAGIBA" 

AVJSO 

pedra marmore, etc . min~t;:~t,deomn~~!~!~º dfa". g~:a 
1
~!~e c;:~';;Z; :~: 

Tudo a preços b a r atoa ! Antes de e f fectua r a s hia. Victoria. Rio de Janeiro, Santos, l'ara'.naguá. Anto .. 
suas compras, confira os nossos preços e a qualidade ;'!.~:~ !1:i:nop-0lls, Imbituba, Rio Grande, Pelota, e 

Recebemos tambem cargas pe.ra Penê<1o, AracaJO, 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de ..Janeiro, bem como para CamJ)OS, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldlúa Rallway". 

das mercadorias. 

J O S E' M E N E G O L O 
Praça Pedro Ame rico, 71 

JOÃO PESSôA 

CIRURGIA GERAL PARTOS 
DOENÇAS. DAS SENHORAS 
DR. LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGJCA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CíRURGJCA DO INSTITUTO DE PRO. 

1 TECÇAO A' INFANCIA. CIRIJRCllhO DO IJOSPITAL 
" SANTA ISABlc:L" 

1 TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO U'l'E
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

• Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 

1 
BUA DIREITA, 389 DA~ 3 A'S 6 UORAS 

! PHONE DA RESIDE ~cu .. ZU 

'-"-"' ---- .-,, ,..., .............. 

CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Es:.tntemo residente e ex.medico interno do Hospital Pedro n do 
ltecHe. Pratica nos Uospitaes de S. Franf!bco de As..<iis e Santa 

Casa de Mhericordia do R;o de Janeiro) 

DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA. ESTOMAGO, FIGADO. IN. 
TESTINOS E RINS 

CONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 558 
RESIDENCIA: - ALMEIDA BARRETTO, 236 

João Pessôa --:::-- Parahyba 

A Companhia ~ebe cargas e encommendas até a 
vespera da sabida dos seus vapores. 

PROXIMAS SABIDAS: Os conslgnatarloo de cargBs devem retlral-as do tra
plche da Companhia dentro do prazo de três (3) dias, 
após a descarga, findo o qual, Incidirão as mesmas em 
armazenagem. 

" ITAQUATIA " - Quinta-feira, 14 do corrente . 
" ITATINGA " - Qwlita-feira, 21 do rorrente. 
"ITAQUERA" -- Qumta-feira, 28 do corrente. 

Pua passarem. enoommendas e valores, attende-se no escrtptorlo até is 16 horas na vespera da sabida dos paquetes.. 
Aa demais lnformaçõ.. seríio dad.. pelos Agentes , 

JUVENTUDE. 
ALEXANDDE 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navarro n.0 5 - Phone %.34 

Tia .. em~!~! ... !!.\~,!..~ .. b•- 1_ 1

[ quonte,, frio, • de mar. J l-====·~ 
ADVOGADOS 

IIIAURICIO OBACCDO CARDOSO e ALCEU DANTAS MACIEL, 
HY.,.ados lmcrlploo na Ordem, com .. crlptorto á rua Repobli.ca do 
Per6 31, L· andar, (antlc• Assembléa) no RJ.o de Janeiro, acompanham 
caaau perante a C6rte Suprema, encat'repm-se de preparoa, defendem 
Jonlo ao Superior Tribanal Eleitoral, lmretram -babeu-corpu~ e man
dadoa •e aeJll)'ança, fazem cobranças commerciaea e particulares tratam 
tle naturalka.çio e carta. de chamada de extranceiroa, effectnám rece ... 
blmento. noa dlvenoa Mlnlsterlos, Tb~ouro e demais repar !:lçóes pa
bUcu, predam e levantam flanvu. dand" todas e qaaesqaer lnform~ 
••e lhe, fOrem oolldtaàll, ta•o eon, ucaranva ~ .. • rapltes 
terem...... • 

VENDE•SE na Rua Benja

min Constant, a casa n.0 

404 e o terreno adjacente. 

A tratar na mesma. 

Confecção de Flôres 
Confeccionam-se flõres para cha

péus, vestidos para enxoval de crlan ... 
ça, gr1na.ldas e ramalhetes parn noivas 
e fiôres paro, tumulos. 

Avenida Coremas, ,89. 
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