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RIO, 7 (A UNIÃO) - O PRESIDENTE GETULIO VARGAS ASSIGrtOU HOJE UM DECRETO NOMEANDO EXECUTORES DO ESTADO DE 
GUERRA OS GOVERfiADO~ES DE ESTADO, COM EXCEPÇÃO DOS DO RIO 
CARGO FICA AFFECTO AOS COMMANDANTES DAS REGIÕES MILITARES, 
NO DISTRICTO FEDERAL, E' EXECUTOR O CAPITÃO FELINTO MULLER, 

GRANDE DO SUL E SAO 
GENERAES DAL TRO FILHO 

CHEFE DE POLICIA, 

PAULO, ONDE ESSE EN· 
E PARGAS RODRIGU'ES, 

NECEssmADE oE uM EsFoRço coLLEc11vo Dos n MºM~ºlº un~1nunr 
PACIFISTAS EM PROL DA JUSTIÇA DO MUNDO U U MIi U OHM UDKU 

Foram assignados, hontem, na Pasta da Justiça, decretos 
nomeando executores.do Estado de Guerra nos Estados 
os respectivos governadore::;, com excepção de S'. Paulo 
e Rio Grande do Sul- Foi, hmhem, nomeada uma "Com-

COMO O PRESIDENTE ROOSEVELT FALOU, EM CHICAGO, ABORDANDO A 
SITUAÇÃO INTERNACIONAL - O DEVER DOS ESTADOS UNIDOS 

CHICAGO, 6 1 A Unjâo) - O pre. CONTRASTES DOS ESTADOS UNI- mispherio occidental continuará tran-
sidente Roosevelt pronunciou, nesta ci- nos COl\.f OUTROS PAtSES quílla e pacificamente as ethicas e 
dàde, sensacional discurso. no qual artes da civilização", 
abordou a .situàção politica mundial -e 
salientou a necessicladt- ele um ef.forço 
collectivo por parte ele todo" cs pa_ 
cifistas para que não pereca a justiça 

"Ent!'etanto, assim como \'I. com 
meus propr~os olhos. f9.zendas prc.spe
ras. fab1 irfls em progresso e e::,i,rada~ 

UM VASTO CHAOS 

missão Nacional" pa1.1 superintender a sua 
execução no PllÍs 

no mundo. · 
Sem mencionar nomes, o pres1den

de ferro em plPna :1ctividade. a.:-. ,im "Se chegarem estes dias não haverá 
como vi a alegriê'l., a segurança e r. a segurança pelas armas nem auxilie 
paz que cobrem o nosso v:::.sto país de outoridade, nem resposta por par

PROHIBIDA A APRESENTAÇAO DA terá como membros o general Newton 
COMEDIA "DEUS LHE PAGUE" Cavalcantl e o a!mlrante Dario Paes 
DURANTE A VIGENCIA DO ES- Leme, 

f "'~·~~"'P,·~- quasi inteiramente. fui compellido tt te da sciencia. 
ccin<atar o conlra5-te da paz que A tormenta cairá atê aue a ultima 
dtsfrui:tamos rom 5crnas muito dif- flôr ou vestígio tle cultura sejam es
!erentes que se de.sznrolam em ou. wagados e todos os entes humano8 
tre.s partes cto munrlo. se vejam nivelados num vasto chaos. 

E porque o povo ctos Esi ados Unid:ls, Se não vierem essfS dias - se tiver-
nas condições act~u.e .. d_ ,a. tm d~- mos um mundo ,em que pudermos 
fe~n. de seu prcp1 io futur ,. r~serva1 respirar livremente e viver em amiza... 
um pensamento para o resto do mun- d1, sem receios - as nações que 
do, é que eu, como chefe r~\·ponsavel amam a paz devem fazor um esforço 
da nacão, escolhi e-sta grande cida.. conjuncto para manterem as leis e 
d:: ~, esta oc<.:asiáo de galas para vos os principies sobre as quae.s somente 
f2 lrir :;ob•·e um nssumplo de decisiva se poderá a..ss:gurar a paz. 
importanc1a nnciona t. As nações que amam a paz devem 

seus vizmhos 
Ha c?rca de "u:n~e annos as espe_ (Gonclue na 7.ª pag.) 

rancas da humamdade e:m poder con-

TADO DE GUERRA 

RIO, 7 (A, B.) - Tendo em vista 

CHEGOU, HONTEM, NO RIO. PRE
SO O EX-CAPITAO TRIFINO 
CORREIA 

RIO, 7 (A. B,) - O capitão TrlfL 
no Correia chegou, hontem. a esta ci
dade acompanhado de offlciaes da 3.• 
Região Militar, sendo recolhido ã Casa. 
de Correcção, depois de rapido inter
rog&.torio. 

Hoje, cêdo, foi subnettldo a novo 
interrogatorio relativo ás sue.s ultimas 
actiVidades. 

o que preceitu'a o art. 316 do Regula
mento Policial baixado pelo decreto 
24. 531 de 2 de iulho de 19:l4. o c~
pitão Felisberto Baptista Teixeira, di.. 
rector geral das Com.municaçóes e 
Estatistica resolveu, em portaria, cas. 
sar de ordem do Chefe de Policia a 
autorização para ser executada ou re_ 
presentada a peça "Deus lhe pague" 
de autoria de Joracy Camargo, duran
te a vigen~ia do decreto 2. 005, de 2 do 
corrente, que estabelece o estado de 
guerra em todo o pais. 

O ex-capitão Trifino Correa foi con
demnado á pena de 7 annos de pri
são como implicaJo na mashorca de 

ASSIGNADO O DECRETO NOl\lEAN- novembro de 35 

gg i: ~~:~~!º:~: iirn~i:s E~PERADO NO RIO, O GOVERNA . 
DA FEDERAÇÃO DOR VALLADARES 

A s:tuação política no mundo, que fazer um esforço conJuncto em oP
nos ultimas tempos tem peorad.o pro- posição a essas violações ou ameaças, 
g1 es.sivament.e. é de lal monta, que I e áouelles que desprezam ~s instinctos 
c2.u:.:a graves apprehensóes e ansiedn- humanos. que hoje estao creando 
des a todos cs povos e naçõ?~ que (te- uma situação intern2ci9nal de anar
.sejam v)ver e.ni pa.·z e ::un.i:tade com os I chi& e instabilidade, C:.e onde não se 

}t;~~ efev:~:. d: gi~ide '~itt::~~\~,1~~: PARTIDO PROGRESSISTA te!
1
~or:~A,.!~ni,la~ª~":::1º~~ahº,t; 

!J~nfeªi!~ dc:eo1~~~"'c;~~~t;~:i~e~ ~~L~m;:: DA PARAHYBA ~f:!t~~s v:~~~~n~~~r~~s e~ºe~:~~~ â~ 

RIO, 7 (A. B.) - Apesar de espe
rado, hontem, não chegou a esta ci
dade o governador Benedlcto Vallad.a
res, que, entretanto. é espera-O.o hoje. 

correr .á.s armas pe.r'.i s&tUí!ação de Em reunião de a:Rte-l)ontem. o di- estado de guerra no territorio nacio-
objectivos e politieas naciona~s. rectorio do Partido Progressista de nal. O COl\IMANDANTE DA 3.:.. R. M. TE-

As aspirações f'Xpres8as no acto de Areia elegeu a sua mêsa, cabendo a Houve apenas excepção nos Esta.do·· RIA SIDO CHA1'.1ADO A' METRO-
Presidente Rooi,evelt 

te Roosevelt condemna, cviclente- paz Briand-Kell.:!g e as esp~ran.c,~as ele p1 es1denc1a ~o nosso_ prestig_1')so am!- de s. Paulo e Rio Grande do Sul, ond; POLE DO PAIS 
mente, referindo.se á situação da Es- ! paz surgi_?o.s em ~onsequtnc1a .cto go, sr. Jose Antomo Man~ Cu~:J os executores do estado de gue1Ta se
panha e da China. as aggressões qu"' mzsn~o .. tem nos ultimas tempos s1d.o Lima Filho, grande influencia pollt1- rão os cornmandaLtes das respectivas 
em consequencia da '' illegalidad.e> epi I s.ubst1tmda3 pelo_ tremor de calam1- ~a loc'Jl, Len'!_o sido. a~nda., apprcva- \1 regiões militwres. 
demica que impera no mundo,. se· dade .. O actual remo de t•~T:as e o des- da uma moçao de. sohdane?,ad~ A ao No Territorio do Acre, o executor 
tornam cada vez mais acintosas. 1 resp: 1t-o inteU2ctu ás leis. começou governador Argem1ro de F1gue1red J, serã um dP.legado do governo federal 

ha cinco annos.''. omo admini~tradar model_ar e cerno I e no Districto Federal O Chefe de Po-

RIO, 7 (A. B.) - Consta, que o ge_ 
neral Daltr., Filho. commandante da 
3.• Região Militar virá de Porto Ale
gre a esta cidade a chlunado do mi
nistro da Guerra. 

VIOLAÇAO DE TRATA.DOS AMEAÇADOS OS ALICERCES DA ;.~~~ta"º Partido Progressista da Pa- licia. _ 

O presidente accusa os países ag. CIVILIZAÇAO A. pr'oposito o governador do Es A NOMEACAO DE UMA COMMIS IA MAIORIA DA CAJI-IARA FEDERAL 
gressores de violação de tratados. cada recebeu ' ó seguinte despacho SAO NACIONAL PARA SUPERIN- VOTARA' CONTRA A PROROGA-
dizendo: "Começou com a interferencia in. telegraphico: . TENDER A EXECUÇAO DO ESTA. ÇAO DOS TRABALHOS, DECLA. 

"Sem declaração de guerra ou J
0
'uusttriafsicandaªça-eºsºs

0
unpegelºaºio

1
.nsvainsa~oerndoos,,._dr~ "Areia 6 - Governador Argem1ro DO DE GUERRA RA o SR. CARLOS LUZ, "LEA-

qualquer aviso ou justificativa. popu_ -Le de Fig_ueirêdo-:-Palacio da .Redempr n DER·· DA 1\-IAIORIA 
lações civis. inclusive mulheres e cL ritorío alheio. violando tratados, e -. Joao. Pe-soa - Reunido hOJ~ u Te.mbem foi asignado um decreto 1 

anças. estão sendo impiedosament<> agora chegou n um p'.Jnto em que os D1rectono . ~o. Pa1:t1do. Progres.s.1st! nomeando uma com.missão nacional RIO, 7 cA. B.) - o sr. Carlos Lu~ 
assassinadas por bombardeios aéreos. alicerces da civilização se encontram d.este mum~1p 10L foi eleita ~ segum!- que superintenderá a execução do es- falando aos jornalistas aue apreciam 
~u~"tifai~·io~ ~{~~?~:d;á0de ft:~~J~11~ seria~ef!.te ameaçados. Os dis~1:g:~~~ mes~-: pres1cten e, .sr. Jose Ant~mo ta.do de gueiTa em todo O pais dando a sua actuação na "leaderança" da 
postos a pique, sem nenhum motivo :o trJa i~~~fuiauç1~nt~~~ra:m~ si1tuaçã~ Man.a da. Ct~-n_~a Lima Fil!lo, vice- as directrizes á seguir e resolverl.do to- maioria, declarou ciue e.stá fazendo tu
ou aviso. As nações estão fomentan- em que houvesse ~eí, ordem e justiça, Remigio ~eris imo Avila Lms .Filho, dos os assumptos correlstos. do para que as votações ~jam termL 
do e tomando partido -em guerras ci- ,e,stão s.::n<lo abolidos. sem cteclara- e s~cretario, Armando Damasio de Essa commissão funccionará sob a nfll.i~ em tempo para evitar a proro. 
vis de países que nunca lhes fizeram ção de guerra ou justi_fícação de qual- Freit_as · . . presidencia do ministro da Justiça e gnçao dos trabalhos. 
tnal algum. As proprias nações que quer especie, os civis mclusive mulhe- Foi ap~rovada, p~r .unanimidade, A seguir accrescentou, parece que 
clamam por liberdade são as primeiras res e crianças estão sendo impla•a- uma moçao de solidariedade ª v · PREFEITO CARLOS PESSOA querem comprehender mal a minha. 
a negar tal liberdade a outros paí~s". veJmente assas~inactos com bombas excla .. como ad':urustrador i:nodelar iniciativa. Como "leader" da, maioria. 

o discurso do pr€siclente causou lançadas do ar. Em tempos que se e chefe do Parti.do Progress~ta da Cheg.1.do de Umbuzeiro, encontra- cabe-me ao lado dos dkigentes da 
profunda impressão e desde logo sur- diz serem de paz. os nav10s são ata- Farahyba. Atten?tosas !al:daçoe.s. - se, desde honccm, nest:i capltal, 0 Casa tudo farer para:. que os trabalhos 
giram conjecturas sobre a poss_ibilida. cactos e afundados por submarinos A~~!tdo Dama::i.,o de Freitas. s.ecre- da Camara corram com a mais recom-
de dos Estados Unidos adh::r~rem á sem causa ou aviso. As nações fomen- tario · nosso illustre conterraneo dr· Carlo.~ mendavel celeridade, de modo que se 
eventual applicação de sancções con- tam este €Stado de co:sas, tomando Sobre a installação do Directorh> Pessôa, que á frente dos destinos da. completem os seLs mêses de funcclona-
tra os países aggressores. partidos nas guerras civls de países . . quelle prospero rnunicipio vem reah- menta normal do legislativo de accór-

A INTEGRA DO DISCURSO DE Á~e ~~;õce~ 
1~~~ f~!~!:a:ª

11r;:rá~~~ 1 ~~b:uar~idir .p~a:::r~~J~r e;g~~:~ r~~ zando uma administr:ição progressist:i ~rgacº:e ªr~~!!~I~ :.~ e'i: : 
ROOSEVELT para si, !legam.na a outros. ~ F1~ueirêdo o telegramma mfra: . e de interesses gcraes da commu- aauella materias urgentes tivessem so-

Povos e nações innocentes estao • Sapé 6 - Governl.dor Argemiro nidade lução. 
CHICAGO 6 ( U. P. ) - E' o se. J send.o crnelmente sacrl!icados pela d_e .F,gueirêdo -:- João P_essóa - Par- O prefeito Carlos Pessôa acha.s,· Este meu esforço de modo algum po-

guinte o te~to do discurso hontem ·vorvcidade rie poct::::r e suµ~emacia, fa- ticipo ª v · excia. a p'.XSSe do Dire~ h b H l" de ficar a.ffectado com outra. sltU"'"õo 
pronunciado nesta cidade, pelo presi l Jhas. de to,Jo o .senso de iust\ça e de tono Partido Progressista loca_! _f1. hospedado no "Para Y a· ate , on- que se crie por iniciativa da min~. 
dente Roosevelt· cons1dernçao human:::s. cando a mesa assim const1tu1da. pie- de tem sido bastante visitado, tendo Se esta con~egiu O numero constitu-

"Tenho prazei- em mals uma vez Paraphraseando um autor recente: sidente, Joãa Ursulo Filho: vice-prt:- hontem, pela manhã, estado no Pa- cional que assegura a convoca.ção da 
vir a Chicago esp 'Ciàlmente pela op .. Talvez prevejamo5 o tempo e~ que f.idente. João Claudino da Silva; se-
portunídade de tomar parte na mt:"- os hom~ns, exul~anc:!_o na. te~hmca ~o cretario, Franci:sco Almeida.. Na r~- lacio da Redempção, com o sr. go- Gamara. os dirigentes da Camara na-

dlhit0arçaãmoednotolmc1pov1·rc~ª.nte projecro de 1ne- iº:~~~~~-~· ~! ~~~~~~~ r;~;º;~~ ~~l~~ ~~-i~~o~~ut~iã~1;~~r.~~à!~! ~~.l~ti~aoç~~ vernador Argcn1iro de Figueirêdo, cldiinc~ri~ndc:~ n~:1~ri~º;!i~g!nsc~!.i~!~ 
Durante a minha viagem atravéi, todas a.:, cm~as pr..:.ciosas que -existem. dr. João Ursulo Filho. Cord1aes sau- alli resolvendo com s excia · vario,:; :.t:ação. 

do Continente me fôr:im mostrada. e. todos os llvros e ~m~uras e ha!ffiO- dações _ Francisco Almeida. secre- problemas que se prendem á sua ad ___________ .._1 
provas dos resultados obtidos pehi mas, todos os. thesouros collecciona. ta1io". ministração municipal 
cooperação existente entre as munl- <;tos durante rl.01~ m11len_tos, tu~o o que 
cipalfdades e o gQvêrno. tendo .sido e oeou~no, de~l( ado (' se:11 detes~ .. u~
saudado por dezenas de milhares d· cto,.!:.era perdido, quebiado. de.:,tltu-
americatws que me fizeram Ntber, do~ . 
pela expressão do seu olhar, que n 't>e tae!': coisas Vl'?rem a succe<;ter 
sua situação, tanto material, como es noutras pa 1trs do mundo. _que m~
piritual fez grandes progre.ssos nos guem 1magme que. a Amenca poct,J. 
ultimas' annos,.. rá e~oerar ~s..r pvupada e oue este he-

NOTAS DE 
PALA CIO 

1 

Nota do Galliinête da Secre
taria da Fazenda 

O sr c;ecrcurio da Fazenda, para 

re~til~~~ e°m di~a?:ci~~o~en;;,g~~~t~~ melhor attcndcr ao serviço publico, 
pessôas: coronel Thomé Rodngues. ar reserva, a começar de hoje, o primei
Leonardo Arcoverde. pr"feito dr. Cr:.r- ro expediente ao serviço interno da 
los Pessôa, dE-putndos Fernando No. Secretaria Só do segundo expediente 

~:f;0,Lt~r~o ~~~:;leÀ'icin~~alt~r:; poderá s excia. receber as pessôas 
Ascendino Moura e Jeremias Venan- que tenh:1.m negocio rel:icionados com 
cio, prefeitos Pimentel da Cunha, dr. a Fazenda 

~:~ed%sfit~;:~ja~á s~:,va~:~~~isc~ I --P-ar_a_h-yb_a_n_o_s -! -E-' _u_,n __ c_r:l_m_e_nao __ 

~~~l~:0 /~1t'~ni~ t1~~r:;,!_rancl;;co aer eleitor 1 

MAIS UM ANNIVERSARIO DA 
BATERIA DE DORSO AQUAR

TELADA NESTA CAPITAL 
Por iniciativa dos officiaes e sargentos do 221.° B. C. 

serão prestadas varias homenagens á data 
Transcorre hoje mais um anniversa~ gramma festivo em homenagem áquel

rio da organização da Bateria de Der- les seus collegas de farda. 
so. actualmente commandada pelo dig_ Peh manhã. a banda de musica do 
no capitão Adaucto Esmeraldo, e que, 22.0 B. C. tocará alvorada, dirigindo
desde alguns annos Se encontra nquar- se então t:da officialidade e sargentos 
f-.elada nesta capital, no ediflcio do 22.0 para o l~cnl onde se encontra a trop_a 
B. C. da Bateria de DArso. a fim de cumpr1p 

Po ... este motivo. como uma demons- mental-a pr3la data. 
tração de cordialidade e de larga ca- Logo depois, terão lugar varias jogcs 
m.aradag,am existente entre a Bateria entre os tetJ,ms dessas duas corporações 
de Dorso e o 22.0 B. C., a offic!alldade tr.llltares. o Que emprestlll'á ás home
e sargent:s desta brava unidade do nagens de hoje um asp:,cto !nteressan-
Exercito, promoverão hoje um pro. te e mov!ment:i.dc. l 

CHEFATURA 
POLICIA 

DE 

O d1·, Chefe de Policia 
do Estado avisa aos srs. 
proprietarios de typogra. 
phias desta capital que, de 
agora por diante, não pode
rá ser impresso qualquer 
boletim de caracter politi· 
co sem que, antes, a mate. 
ria receba o visto da auto
ridade competente que, no 
caso, é o delegado de policia 
do 2. º Districto. 

-Os infractores desta or
dem serão punidos energi. 
camente, uma vez que a me
dida visa a tranquillidade 
da familia conterranea e a 
defesa da ordem publica. 
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A 
~ I ' l I I t I ~ ( t ~ -VIDA MUNICIPAL I AL_UGA!\HiE dnis l!'odcmog 

S sem u e a e n Is a I y a o s a o ~~~itf~R
7
Á ~i~~ ~~ttEAC~: GI:!~::~p:a~t~:.I~~~~d'.~~ e~; U DES DE OLIVEIRAi dois pa,·imentos, quatro quar-

--=--=,----,,------------=;....-~~=-- - . Esperança, 6 <A Uniáol - N; ma- tos, installações sanitarias com_ 

A S E S S Ã O D E H O N T E M 
triz locel teve Ju,ar hoje, a missa de ple~as. nos andares terreo e su-
.eetimo dia.. em suffragto da alma da perior. 

Sob a pre::-:idencla do sr. José Ma- O sr. Octavlo Amorim volta á trt.. hybano requerendo bcne!icioo da lti 11 i na. E"thcr Fernandes de. Oliveira, e.e;_ Bonde á porta. 
ciel secretariado pelos srs. João de buna, nf!irmando que se baseara. no 127, de dezembro de 1936. · ~0:,58. do 1sr. ManuE"l ~rigues de OlL A tratar com o sr. Antonio 
Vascontellcs e Adalberto Ribeiro, re- dtsposlttvos cta lei federal que exige a continuando a h-ra do expediente O 'eira. ª tº comml:rriante nesta villa n .. ., R 13 d . 
unlu hontem, á hora do costume, a condição prectpua ao nOmeado ser sr. Pedro Ulysses 1ê os seg~intes aie- e. elemen o de rad1~ado prestigio poli- aposo, a ua . e Maio, 423. 
Assembtéa Legislativa Est·J.dual. bacharel em direito e p~suir conhe- cêres : (Parecer n.º 15) á petiçã~ n., llco no~ munlciplo. . ·-

Compareceram os srs. Fernando cimento e.,pecllJ.Uzado de finanças. 123 de Anlonio Menino dos Santos' A l'S €' acto de rehgmo comparece_ ,ro11ICIARIO 
L
N~cebrredgaª.· POeedtraovioU!yssAmesº.'iRam,phaNeelwSéto~ O n .. Adalberto Ribeiro apoia o "Nos termo~ claras e precis:s do arú: r~ l:!'.!'and.<!! ... numero de pcssôas da So- ~ -

"" oriidor. lendo trechos do ante-p1·&jec- go 34 da constituição do Estado fal ciedE!~e lo.el. bem como ami~os dfl. 
bas. Cel~o Mattos, Ascendino Moura, to Pereira Lira. 1-ece a As!iembléa competencia par·a to - f~n:iilrn ienluteda residentes nos muni-
Odilon Coutinho, Lauro Wanderley, Sobre O asswnpto, a1ndJ. se man:- mar conhecimento e attender O que re: c1p10~ v.zlnho.~ e na capU.al do Estado. Nobrega 'P' Irmão: - Recebemos 
Alcindo Leite. Tertulleno Britto, Ro- fest:im os SJ'S .• João de vasconcel.i.o.s quer e supplicante Antonio Menino dos Anos a m~~a. reallzou-~e- a visita ao communic~ça.o de que foi organizada, 
drigues de Aquino. Miguel Bastos, Pe- e Miguel Basto~. contrario á emenda, Santos, ftmccionuio publico estadual. I tml}ulo d~ pranteada extincta. aue em '?ª~pma o:ande, uma sociedade 
regrino F1lh'J. R:iymundo Vianna, Jo- sendo esla apoiada pelo sr. Octavio Sala das Commi!sões 21 de setembro fi_:,ua __ de gs'.les RYmpathias da popula- mercantil qu~ f1cou denominada No .. 
sé Targino. Del!ino Costa, Jeremias Am01.·im Fernando Nobrega, Alcind_c. de 1937. (aa) Fernando Nobreça pre- ca.o f.,ry-erancen.;e. nela sua gºf'l_e~o. sida.-1 t,re~~ & I~ma.o_. á rua President:A:! João 
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a, JeosAénaAcnlto-eto Leite Asceodino Moura e Adalberto e:Jdente; Pedro uzvsses relator· Áscen- de e fina~ Qualidade, de coraçao. Pessoa, n. 263. 
_ Ribe1'ro. dino Moura, RodrÍ(Ju.e~ de Aqutno" E' O sr. Manuel Rodrí(;nf"c; de Ohveir~. . E.ssa no•.,a fJ..r~a commercial sedes-

Victorino. submettida á votação foi a emen- approvado. · ainda. p-zlo motivo do fallcctmento de h1:13 _ á ex1>loraç&1.> do ramo de com-
Foi lida e achada conforme a acta d9.. approvada. lParecer n.º 16) á petição n.º 129 de ,c::~a d;{?n1 efposa. rec-a-beu cartas, car-1 m1ssoes. tendo como base o Teceblmen-

dos trabalhos anteriore~L O u. João de Vaseoncellos apre- Severino Augusto de Oliveira. "Se_ve. to!"s e telegre_mmas de ~ondolencias de to de algodão por cnta alheia, 
senta a? art. 3.0 modificando os ven- rino Augusto de Ollwira, administra- mais ª' .c::e~ntes p,:,~-coas ·dr. Salda- -

EXPEDIENTE cimentos dos membras do Tribun.&.l ctor do Hospital C:lonia ºJuliano Mo- nha e_ Merces. sr. Arthur Sobreira e Santa Casa. - No hospital Santa 

O ~i- l.º s.ccretario deu conti do 
srguinte - Officlo do sr. Governa
dor do &tado encaminhando o pro
jecto r1ue regulariza. a situação do 
Thes.ou.ro; idem revogando o parar 
t.0 do 3rt. 314° do decreto n.0 1596 
de 31 de julho; idem do presidente dÔ 
Tribunal Regional de Justiça Eleito
ral, remettendo a copia do ·a.ccordão 
dn me~ma corporação. que marca. o 
dia 3 de janeiro de 1938 para as elei
ções dos deputado3 á As.sembléa Le
gi.slath'a deste Estado. 

O sr. presidente diz continuar -a 
hora do expediente moções parece-
res. etc. ' • 

O ,r. Severino de Lucena lê a rc
dacção final do projecto n.0 3 <Tnst1-
tue o Fundo E~pecial de Previdencia 
Cos Funccionarios Publicos) 

O ~r. Raphae! Sébas occupa a tri
buna. commw1icando o fallecimen~J 
do illustre medico carioca dr. Amau
ry Santos. professor da Universidad~ 
do Rio de Janeiro e um dos.mais re
putados cirurgiões daquella metropo
le. O orador. em seguida. requer um 
voto de profundo pesar pelo infau~to 
3-contecimento. 

O sr. Migue,J Bastos manifesta-se 
.rnlidario com o requerimento em a
preço. 

APÓS, foi e, mesmo approvado. 
O sr. Tertuliano Brito pede a pal:1-

vra e refere-se á petição do sr. Lmz 
Con-ela de Queiroz dirigida á Assem
bléa. requerendo sêja cuvida a res
peib a Commis_..;ão de JU' t1ça. E' at
tcndida. 

O sr. Fernando Nobrega lê o pare
e:er da. Com.missão de Justiça a re
presentaçfio do sr. João Cantalice d·.i 
Trindacte ,official do registro civil em 
favor da classe a que pertence. opi
nando o parecer pelo archivament0 
da materia uma vez que jã existe em 
t ;tudo um projecto que ampara o'"" 
~crivãc.'i e officiaes d0 regi:.stro civil. 
S. excin. 1eu ainda o parecer á pe
ti,.ão da ~iuva do Lenente Fra.nchco 
-1 lves de Oliveira, concluinc:lo para 
que seja ouvida a Commissão de Fa
zenda. 

Em seguida. são os pareceres ap
pro·,,ados 

ae Contas. reira". desta capital requer a equipe.- G.e?r_gma. Gustavo Torres e Clll. lntia, I}abel, no ultimo dia. de agosto, e.xis-
0 Sl'. Fernando Nebrera. com a pa- ração de seus venciinentos e.os do ad- E'?idio Gomes e famH;a, prefeit~ Leo- trn.m 240~ doentes 

10.vra. discorda da emenda do ~r. ministrador da Maternidade. Allega nida.s Santi~o. Cunha Lima Filho e 1 .. Em se,embro p. passado entraram 
João cte Vasconcello.s. accre.scenhndo para justificar O seu pedido O tempo Juve~al Es~lnola., Gratullano Glasner, ... ~3, sendo: homens 210, mulheres 93; 
c,ue os mrmhros do Trtbunal de con- ó:! serviços prestad~. 0 exJ)ediente de Ameho f' Filho Sall_<P~. Jo.c::é .Ferrnz. tiveram alta 232, sendo: homens 156. 
t.a'.s fazem jú.s ás vantagens do mes- 12 horas de trabalho e outros encargos Alfredo Barros e fam1lla, Accac10. Ma- mulheres 76; falleceram 26, sendo: ho ... 
:.:no project:> porque. além de exercer além dos do serviço a seu cargo. Esta nue~ .souto e familia.. desembanrndor 

I 

raens 15, mulheres 11; e ficaram em 
1.•m.a tunccão de grave respon.sabili- commissã,o preliminarmente deixa de ~gnomo ~arros. Lo~rival Alves. Igna- tratamento 285 .. 
dade como é a de examinar os actos ana.lysar o merlto d" pedido por lhe cio Gond1~1 e familia. Rito. Alves. !'{o Ambulatono - Tratados, 51; re-
da. administração publlc:i.. não podem faltar competcncia para tanto. pois em Jorg~ Elilu~as. P8:C;fico e . famil_ia. ce1tedos, 81?. . 
exercer outros cargos estando ainda face ao estabelecido no artigo 34 Yôyo Correia e familia. NarcLSo Ehas No Gabmete Odontologico - Tra-
~ujeitos aos me'SmoS impedlrnentoS ãa Constituição do Estado. pertence ~amos e familia. Noca Regls, Directo- tad<?\ 74. 
dof. desembargadores. exclusivamente ao G::vernador do Es- n1 do Banco Commercial de Co.mpina V1.~1tarem o hospital, diariamente, 

o orador é apoiado pelos srs. Lau. te.do a iniciativa de projectos sobre Grande. Evar1s~~ e familia, ~rreira. cs d.s:·Se1xas M~ia, José Maciel. Jay_ 
ro Wnnderley, Alcindo Leite e octa- augmento de vencimentos ctos funccio Petiro Cunh'.1 Lima. :r,eusdedith Car- me Lima, Lour1v0.1 Moura.. Lauro 
vio Amorim narios publico.e;. Nestas condições é dl? v~lho e familia, Anesi:, Deodonio. Sil- Wanderley, ~~tonio" Lins,_ Cassiano 

Em seguida posta á votação foi a parecer que seja archlvado O pedict.c do vmo Dantas. dr. Cyro Cu.,ha e famili'l Nobrega, Aluisio Raposo, Osorio Abath. 
emenda rejeliada. · funccionario em causa, entreg3.ndo-se. Severino ~drígues, J~é Fialho, dr'. Franci<:;co Porto, Ney de Almeida. 

O sr. Oetavio Amorim apre~enta ~he. mediante recibo O documento qll':! V'o~el Leitao e familia. Superiora e Mendonça F~lho, Gonçalves Fernan
aindri. varias e~e~das ao projecto, Juntou ao seu.requerimento para quan_ Irmas do Colle~io de N. S .. das Ne- des, Isaac Fambo.um., Giacomo Za.ooa-
crean.do outros 1n. cISOs. 1 do lhe conner, dirigir~e ao poder v~. _dr. 01:Iando TeJ_o e tamilla, Agos- ra. Ivan .Londres, Jo~e Bethamio, Jan_ 

Foram approvadas. competence. Sala das commissre8 21 ~mho F't!r~11·9. de Araujo e 1amilia, Ma_ .. onde Lima e a dra. Neusa de Amira-
Apos, submettida á vo,;~::.o foi O de setembro d~ 1937. r8a) Frrna'ndo Jor Almeida e familia., Fran:-i~c~ To- de. 

projecto approvado. · Nobrega, pres1dent2; Pedro Ulysses nel C?lombo. João Severino Teixeira, 
Seguiu-se a approvaçã.o da seguinte relatcr;. Asce

1

ndi7!--o Moura. RodrigueS ~tomo Guerra. e familia, Antonio Pe_ Ha na Repartição dos Correios e 
Telegraphos telegrammas retidos para 
Rosa Mattcs Douraão; Gilvandro rua 
Bóa Vista 396; Therase. Lima Palace 
Hotel. 

mater1-a: d_e A9umo, E ad1sda a votaçã.~ por ter reira de «?astro, dr. Joaquim Costa e 
l.ª dtrnussão do projecto n.0 36 (Au.- sido imp-~gnado paio deputado Fernan- te:1.ente Firmiano Cavalcanti. 

xilio para a construcçáo de um mo- do Pessoa. <Parecer n. 0 17) sobre O 1------------
numento ao marechal De'Jdoro d~ véto ao projecto n.º 132. "E' de se dor do Estado vetou o pfoject.:i n.0 

120 
Fonsêca). approvar e véto ao proj~:to n.º 132 . E que autoriza ao Govêrno do Estado 

realm-=nte, pelas razões adduzida.s pelo a auxiliar com cem cont.:-s de réis a CARTEIRA PERDIDA 
3.ª discussão po projecto n.º 45 Governador do Estado vê.se Que O Faculdade a.~ Odontologia e Pharmacia 1 

(Altera o decreto lei n.0 128 de 28· cte projecto r~ferido. fixou' para o Con- ª. ser. fundada nesta C~.~it.~J · O mo- Hontem cêrca de 5 horas da ta1·de 
maio de 1931). ' sultor. Jur1dtco do Estado, imp:rtancia r1~º m_vocado p~.rª. a re.J('IÇ&,J _do pr?- foi perdicfa uma carteir:i cont.endci 

superior a aquella que realmente lhe Je .... ~ e QLe o P ~der Executivo nao certa i~p::>rt:ancia em dinh;...iro e do 
cabt~. uma yez que accumulava O car- abrm O cred_ito para a despeza d~ que I rumentos no trécho comPreh .. ndíd~ 
g_o e.·~ Prefe1to da Capital e assim te- trata O proJ~cto 1~-" 120" · P.irt•c_.nos lnt•·c a Crisa Pe11na e .J Hotel Luso 
na ~IIe direito apenas á differença de que tal mot1~0 na_p deve ser acceito Brm,ileiro 

3." discussão do projecto n.0 17 <Au
toriza o Governa.dor do Estado á a 
brir o credito de 779$992, para paga
mento de d1ffere11ça de vencimentos 
rio Ccru,"'Jltor Jurtd1eo do Estado) . 

2.ª ciiscussão do projecto n. 0 29 
llnstitue o Departamento de Assis
tencia e Protecção :-os Menores e or
ganiza. 11.l> E~tado, os ;.serviços de as
sistencia e protecção aos menores a
bandonados e dellnq11entes>. 

vtncunento.s. Sala das COmm.issões 21 µela_ ~ssemhl;a. nao_ só~ent.<? porque _ O referido objccto quf> tem as ini
de setembro de 1937. <aa> Ferna11do ::: Pl~Jrcto v~~t1do nao ".'1-uton~ya ao ·_·1a-s F. A , póde sí':· f'ntrf'guc á rua. 
Nobreg~. pr~si~cnte; Pedro Ulysses. Podei executl\o a ab;ir cr-... ~Jt_? de Duque de C::1xias-. n.0 232 "º seü legiti
relator .. Ascend1n, Moura, Rodrigues qu;3-1~uer :1aturnza _e n~~as condiçoes o mo do!l-:::, que gratifi:orá' bem a pessõa 
d! Aquino vencido _ approvo digo cr~dLt_o nao podcna_ser abert.o. como que O ei1controu. 
~o ha razno para O véto total.· Justi~ tambem po1que o n~o ab~·1r-se cred1t::> 
ficava-se o véto parcial desde que se par~ uma . dt'!.~Za . prevista em um 
verificasse que o credito votado · r.:ro~ecto n~o é motivo para que esse 11:eida Carvalho. Não autorizou, po
sup2rior a importancia que o Consu11~~ pro_Jecto .seJa veí..ado pelo chefe do exe- rem, a abertura do necessario c:-edito 
teria que receber dos cofres publicos cutivo. O pr:-jecto ~e r~f~re a uma F~- para occorrer á c.!%a d-.:spesa. O sr 

2.ª discussão do projecto n.9 47 Se esse funccionario exnceu o car · · · culdade de Odontologm e _Pharmn.c;a G:vernador vetou o projecto em aprc
<Di--põe sobre a c~brança de vendas de prefeito desta Capital até o mês ~~ J "ª ser f~~dnd~ nest9:. Cap~t3 l" _ora, co scb e~e fundamento. E' foi justa 
mercantis e con.::,ign.açõecs) . ma10 de 1936 - dia 9 - a partir deste SP essa - '":culdad~ nao existe amda. .lata venia, e acertada a deliberação dÔ 

dia é que teria dil'eito a differença ! logo o proJecto ~"o poden?- autorizar Ch.3fc do Poder Executivo. Sem a 
2.ª discussão do projecto n.º 13 vencimentos. Assim o véto deveria a abertura d•2 cr~ 11to. O ret:; se acha abertu!a elo credito indispensavel a 

CAutorlza o Govêrno do Estado a parcial. !Parecer n:0 18) sobre v:r ' t;~.:;:ado exclusiva :ente 11 ~ motivo de lei ser.3 fl'.'.UlCRmentc de fechada Sfm 
manct.nr construir uma estrada de ro- ~ projecto n.º 99. "Apreciancto-.seº a ra~ nao haver O. po~cr exccutiro ab~rt.o o nenhuma utilidadP real ou pràtica. 
d:::.gem ligando a séde do municipio zao cteser do véto no projecto n º99 ~ credito necef~ario, para. occ_rrer ás Pelo art1g :: 31 n.0 5 da con.stituição da 
de lngá a Cachoeira de Cebolac;). l::s motivos e demais eonsidera(;ões' P'ct: desp~zas pr"!nstas no proJecto · _E' ver_ Parahyba. o U:gu;Iativo tem nussão O sr. DelfJno C'o~ta fala a respelto 

da decisão do Tribunal de Justiç:i. 
Eleit-:ral, que marca para o dia 3 de 1.n dk·cussã0 do projecto n.0 51 
j:meiro. as.· el~ic;ôes de _dcput1dos á 1 < Credito e1,pecial de 30:000$000 para 
As.~embléa Ug1slativa. dizendo o mes- repre~s~o ao comn1unlsmo). · 
mo QUe não se conformava com "esse -
qnadrirnnt() de três annos...... O 1.e. dlscussão do projecto n.0 21 

duzidasr conclúe-se pela sua acceíia ªão dade que_ o sr. G:lvernador diz "Por rrivativa n:1 autorização ao Executivo 
De facto, na elaboração do citado çro · es~ motivo. a)ém de o~tr~«. qne p·- i~ara abertura e 01wracõcs de credito. 
jecto. teve 'J P.tder Executivo &:t ~ 'i derrnm determinar.ª re1elçao do pro. () G<?v<:.n:.1.dor cio. ~La<i, não podia 
responsabilidade dirccta e port~n1

~ Je~to em apreço, v~t?-0 " l'LC. ora .. sr ancc-1onar um proJN:to que enc.errava 
melhormente. depois ·zstudand - , ex1stem _outrcs mot1v .. ~ para a re.1e1ção 'espcza . .sem, a ab-.Ttura do credito 
materia, vçrifteou iria O mes~ a .sua do i:roJecto, _ e~rs_ motivos não s~ •!ecessario. E' logico. Por esses moti
jecto f-:rçar. despesas que o orçain~~r~ acham. descrrmmaL.os., A.s~im, .somo; \'{S, sc~nos pela approvação do véto. 
para o proximo exercicio 1Exercicio Vi- ~~ paiecer _que ª A">S':-mblea re1e1te Asc::ndmo Moura, de accôrdo com o 
gent·?) não comportava. dahi ::. negar !_eto offere~:~0 ao proJecto n.º _120. S ,·oto do deputado Fernando Nobrega. 
~a.ncção ao citado project,:. Em tae· .:,. E:m 201 ::.i 197 · <aa, Rodnqu.es d! Pedro Ulysses. de accôrdo c.:m o voto 
~adições, é a Com:nis..c::ão de Le lsla~ A2umo. relator; Ff!Tnando Nobrega_ acin1:1" 

orador pede constar da acta essa sua , Autcriza o Govêrno do Estado a 
àerlaração. contractar a construcçã.o de uma Pe-

0 si·. .João de Vasconeellos vem á nitenci.srh na. Capital do Estado). 
tribun) .. para externai' referencia... Após. é levantada a sessão. 
rlcgi0a-.1lS ao acto do sr. Governador 
vetando parcialmente a lei n.º 167. 

O sr. Ra phael Sébas lê a redacção 
final do proJecto n.0 34 (Altera a co
hranca d.~. taxa de incend10 cread-a 
pela !e, n.0 130. de 29 de dezembro de 
1~36). requerendo di!'J)ensa de inter!S
tldo para QUf" a rnatcria entre na or
dem do dia. E' attendldo. 

ORDEM DO DlA 

O ~r pr("sidente annuncia a 
2.ª di'icusaão do projecto n.0 4G 

rerêa o Tribuna: de Contas e dá ou
tri.s providencias). 

O fr Octavto .Amorim apresenta 
uma Pi11.enda sub.atitutiva ao art. 2.º 
c·ur diz ::.ó serão nomeados para :> 
Tribm1:1I de Contas bachareis e doi.:
to!"es em direito e que tenham com
prl"J\'ada experienci.1 dos negocio~ 
pu/Jlicos. 

O 4"'r. Delfino Costa mantfeüa•s" 
~b~;,:a d~ ~~~r~~ª· jtL5tlficancto o seu 

O sr. Oda\'lo Amorim .e::.ponde a'> 
orador e<:clarecendo que a flnalid:de 
elo Tribunal é examinar as contas e 
, erifknr a legalidade dos actos da 
ndmini tração. exigind~se para es~e 
('.ncl.rgo technicos cm direito e finaa
{a5 

O !•r. DeUino ('osta diz acceita o 
1·.,clarec1mf'nto requerendo fôsse a 
proJectn distribuido em separado en
t1~e l"\S dputado.s, para melhor aprecla
ç~'> 

O •r Octavio :\.m.orim aµoia o rc-

~~~;i~u!ºo 6~~o~~i~
01

cfev~º:!i·e~~; 
f'"'rh a nttPnção d3, ca"'.-8., 

O c:r. Rodrig-u<"s d..- Aquino opJ)Õe.se 
c.:ontrn a emenda sub-1.itutiva do tr. 
Octavio Amortm, focalizando o exem
plo do Trihuna! de Contas do Distrlc. 
to "P'cd"ra1 

O sr. A.ltc-e-11dlno Mout"a · explica gu~ 
1el dt\ prefercncta am baehare1E 

,)ara os car~.os no Tribunal de Contas. 
O sr. Delfino Costa diz não concor

oa1 rom essa prettrencla • 

ACTA DA DECIMA SEXTA SESSAO 
CRDINARIA DA TERCEIRA REU
NIÃO DA PRIMEIRA LEGISLATU_ 
RA DA ASSEMBLll:A LEGISLATI-

~~ f1º D~S~~~~~(5~A~~A, 
A' hora rzgimental, sob a preslden-

~~~?8d~rs5.r :Af~~rt;ª~\~~~c~~t:~r~~ 
tjr10. servmdo de l.º e Romualdo R-c
Hm. servindJ de 2.0 secretario é feita 
1 chamada é aberta a sessãO com a 

~!~~çl~~:1°5F~~ª;à~ t~~·F~:: 
1ando N:bregà, Rodrigues de Aqutno. 
Miguel Bastos Odilon Coutinho Pau
la Ca valcanti, · Newton Lacerda.' Celso 

~ª\~:,t;,05
la~~to:~n:r~1s"~ 1:':: 

nevides, Raymundo Vianna e Ascendi
no Moura. 

Deixaram de comparecer sem causa. 
Justificada os sr.s. Peregrino Filho 
José Targino, Americo Maia, Alcindà 
Leite. Paula e snva, Ernani Satyro 
A.nacl~~.: VictorJno, Raul Nobrcga e 
Gerem1as Venancio e com causa Justi _ 
ficada. os sra. Rapha~l Sébas Tertu
liano Brito e Aluizlo Campos.' 

E' lida e approvnda sem observa
ções. a acta da sessão anterior. 

Entra a hora do 

EXPEDIENTE 

O • .-..r - L 0 See1·etario procede á leitura 
do seguinte expediente · COMMUNI
CAÇAO das A.!sembléas · do Rio Oran
d<'. d_? Norte e Maranhão referentes a 
.:lnçao da.s respectivas mesas. OOM
MUNICACAO da .AJsemblêa Legislatl_ 
va elo Estado do Cearf. accusando e 
a.gradecencto o recebimento da circular 
desta Assembléa referente a sua Instai
lação solenne. 

OFFIOIO do sr. Governador do E,;! 
tado encaminhando o ante-projecto que 
altera o decreto n.° 123 de maio de 
1931. A' Commlillão de Justiça. 

PETIÇAO de José Alves de Sou.a 
As-u!ar bedel-porte)l'o do Ly~u Pnra• 

çao e Justiça de parecer que seJ! a P1.e .. - Com O segumte vot,::: : - P2lo P;;de a pal!lvra o sr . Fernando NO
provado o referido veto. 88 10. d~; proJect-0 .n.º l20. do enno p. pa~do, l. brl'ga e apresenta os srguintes parcc~-
0:mmissões. 21 de sztembro de 1937 ~mblea pensou em subvencionar a e.<; : (Parecer n.º 22) â petição n." 138 
(aa) F,.rnando Nobrega presidente'. F:.culdade de Odontologia e Pharma- d-e João H~rdman de Barros segundo 
Pedro Ulysses, relator: Asi:endino Mou: eia, ª ser fundada 1:esta Capit~l. com escripturano da Re~bedoria' de Ren
ra. Rcdrtgues de Aquino. (Parecer no a quai~tia de cem c.ntos. de réJS. P~r das desta Capital, n:meado em 9 de 
19) á petiçáo n.0 127 d,:,, Manuel Paiv~ esquecime~to, .. ta!vez, deixou de abr1r ii:iarço de 1931. C!?mo escripturario dla
de Magalhães. "ManuC'l Paiva d M !º necessano e.edito. E O sr. ~overnaR nsta da Rt1parttção de Saneamento 
galhães guarda civil de 3 ª el a .. d-or do_ Estado vetou o allud1d~ pro- Cwant<' o pcnodo de 23 de Junho de 
deste Estado vem requerer Par~ ~e ject::. _JU~t:u_nen_te por es..c.;e f1;1ncta~en- 1!?28 a 8 de ma1 ço de 1931 seJam 2 an
ser contado para os fins d·= ctireit,J 

O 
to· - Sao perfeitamente acceitaveis as nos, 8 mêses e 13 dias b reque1entc 

temno de 1:,ervi.ços prestados como cÕn- r~zoes q~E: mspuaram ° Chefe do Gc- nrcv u com certidão do Archivo Pu
ductcr na Empreza Tracção, Luz e v~rno a .1-ctar O prefa!ado proJ:cto, ~ob blic~ a prest.ação ctr.sses serviços, como 
Força desta Capital anterior a 1913 qt alq~~1 aspecto pci onde se q:tel.fa diansta da Repartição do Saneamento 
Quand: della afastoÜ-se. Juntou parà ~J:?I"~ft1:e-"' · Em duas pala\'ras : nao s: durante o penodo acima enumerado.' 
fazer pr~va do tempo de serviços umr dom 

O 
_nei;;i se coi:npehencte uma lei A c:-ntagem desse tempo se impõe por

dcclaracao flrmada por um iempr'cgado e. ~ ... spezi:5 ,(m ° CIE>dito para lhe fa- que fôram _aprov>;?itJdos pelo Estado. 
ela cit.ada Emprez'"a, declaração esta ;n ?:_e .. e~ia.um abs~·.~o. s~m ou- ~f'st_as condic&s. submettemos á apre-
que diz _haver o r<'qurrente exercido O tf:s c .... :i_.sid-einçces, cm :ista dos .mq- cwçao da As.wmblêa o seguinte pro-
supra citado lugar ele conduct.:r pslo 

11 
os p ... 1. ~c~itámcs O veto ao pr:Jecto jecto de lei: Projecto n.0 23 - A As. 

lapso de tempo d-e :;ri<; annos, ~ete me_ ~e.,i~xgrn!.ª 
1
~am~ém ~ Escola de d· ··embléa Legi~lativa do Estado dr. Pa

ses e 24 dias. o docwnento cm quf'.' _Y~ ar 6 ·º· somos r,el:1. appro~a- tahyba resolY·~ : Art. l.º - Fica con
funda o seu pedido além dP. não mere çao d? aetual. desde qu"" a hyµothe.sc é tacto para toclos ~ cffcitos legaes o 
cer nenhum valor jw·td1co por ser um; ~ m~~ml!l. ~scendin: .. M~ura. de accôr- ti:mPo de !;fl'Vi.ço 'prestado pelo ~r. 
simples inf:-rmE1cão ba.~.?ada em dados '.:> com O ,ato do p,esidente. De ac- J•:ão Hal'dman de Banos <$criptura
for~1edrlos }){'lo .51.dmlni.c;trados da. rG: ;ir~o cm'.1 0 vot2 ncinn,- _Pedro ,Uly.-c- rio cl:i. R<'cebccloriA dt" R·~nctas de~ta 
f€r1da Empre~~. ainda es.c;im falta-lhe r.r~i.~crru;~e~'l n;_

0
l~l. Sl~-_?1~ O vt:tc flO C:lpital. á Repa1·t1çÃo de 8anP8.mento 

:i devida aut.cnticidadc por não estar EstJ- 0 · :.,,>. ..1>1 · C\ernador do "omo escr:pturat1o di,arista durante o 
s firma _ elo inforn1:antc de,·ldpmentr, Vt'n~fº vetou ~. p~roJ.:cto 1~·º 93 que sub~ peri::>do d<> 23 de junho de 1928 a a de 
t·cc::mh-2c1da. {', ccn.,;.1deranclo_~e que a M .:nad O ru.5..-. ProfL'iS!onal de done. in:lio d,:- 1931, num to l de 2 ann::s s 
Empreza Tracção, Luz e Força h:je ,.x~ ~.,.. e ~lm...ida Canalha. _Paraª ff.êsr~. 13 cll;1_s. Art. 2º- Revogam:se 
enca.mpada pelo Estado pertezicia a ~· cuçao de~erproJecto nem foi nbe!to 11S disp~ições em contrario. s. e. 
particulares, não sendo por et-te moti-

11 
c.red~to i1.c _s.sarto pelo Lcg~•:Jntivo I rm 21 de set·.;mbro de 1937 <aa) Fer

\'ü os seus einoregaclo.'.i considerados d~:r fo~ e poderi:xtcc~ittvo aut-0nz3 do a nando l\'obreg_a pr_esident; e relator· 
c:mo funccicmar1rn1 pubhco..c;, como ain_ dito ~n'.1r t~ ª dr m_a do mesmo crc- Pedro Ul11sses 'Asc· ... ndino Moura Ro~ 
da acont-zcc, por i<::so 1ltio f~ura. nos ~r ~ mo vo e nao e.xistli: ~m um drigu.~c;. dr- Aquin.o". tPar:>ctr no 231 
quadros oFçamentarlos; considerando ~u~t-~to J;,,.

1 
lri uma dts~?s1çao P'!la i petição n.n 132 cto Jo"é Lima. "0 sr 

que em assim sendo. e faltando ao re_ cl" e . " ~ra que O "~~~ ito_ para a José Lim:1 motorista interino da Rr~ 
querente e apoio do Codig·o das Func- d:s):~ P~~vi.ltn n~ pr Jcct~,.rica. ~es- partição dr Aguas e E,<1~ôt .. c;. allegando 
c:ionrui~c;. Publicas do Estado á sua rr;-,i~ão' d~º· 

1_1~0 ~onc~i.e 1?ª1ª ª contar mai" df'.' 14- annos de serYlço 
pretençao, é de p,trecer esta. CommLs- ... ~~ e P!OJec º· . ancctanado pede n Assemblf>'1 a 1m:i. f"f'f~ctivnção no 
são. qu:- seja archivo<lo o pedido era 

10 
n ~ d~s.1>:za 11.ao :!lerá frita cmquan- cargo f'In apreço. O Legl lativo • porém 

feito nela. r.ua manifestn imnroceden- E çã~ ·PJ3~ ,,~~tm !~ada .. ~ .rsta. antort- não tl-:'m Rttribuições para ef!rCtil·ar OS 
eia. Sala das Ccmmi.,u;õe.s 21 de se~ .... e ~ • po e set etla. em qunl- funccl·narios elo Estado. E' mlasã.o 
tJmbro de 1937. raal Fernàndo Nobre- d~~: Lgislatura. Somos d•:! parecer que constitucional do Executivo Por CESas 
ria. p:residente; Pe_dro Ulysses, relator; s. 1,;, s:~n r~r1\~:3; º,;;~ºR":i iapreço~ nizões. entend1;-mos· que a. A..c::-'errtbléa 
R~r111~e.1 de Aq1.uno, Asce1&dfno Mou- t1qlltno rei!l.tor- F'enuznd r gues d_ n9.o deve tomor conhrcimento dÕ re· 
ra . E approvado c:m O &guin~ Voto: Ao ~~gf~- nunitncuto era apreciedo. s. c. em 

Vem á. tribuna o sr. Rndri(Jues d:; nutnrizavn pc,Io project-;;- n º 93 0 G ea ~ ge setembro de 1937. <a) Fernando 
Aquino e apresenta cs seguint .. s pare- vérno do Estado a subvei;cion·ar co 0- u? rega, presidente e relator: Pedro 
cêres : <Parecer n.º 20) sobre o véto 1 :800S annuaes · 0 Curso PrJfÍs .1 ~ ysses. Ascendtno Moura RodriglleS 
J'1 proJeçto n? UO" •o I". Governa- de ctactylo8"apliia ele <1. Mvrth~ º1j, de Aqumo" E' approvacto: .. \Contm,,,.y 
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A H IS T O R I A E A G E O 'REUNIU HONTEM A "SOCIEDADE DE \" 1 u A 

- ASSISTÉNCIA AOS 'iAZAROS E DEFESA R A D 
1 0 f.: ~~;e A 

G R A p ff IA D A p Ã R Ã ff Y B A CONTRA A LEPRA" ltADiú TAB1::: DA PARA-

LU1S PINTO • Programma para hoje: 
mo rustituto Ht.storico) Homenageados a sra. Eunice \Veaver e o deputado Ra- 11,00 - Programml Aperitivo da 

A Parahyba. dos Estados da Fede. Mt:·eta:1to. sem tum Mo,~l<nneão p,. phael Sebas - A exposi~ão dos trabalhos da cam~anha P }",~: _ Progr.,mma Ymado d, 

ri~ãeº·d: ~~t6~1~1~~~;f~~t~1e~º~!}ºs,~~; ~~~~1R;~~~fuu~~:~e ~r~~:l~~~a t~t~l e,11
1 da solidariedade em Campina Grande ft'ta pcio p R 1.-t 

~~!:~!n~i~~ epis~~1L1:e~e1~ r;I~1~a~:J; h'~tg;;~· e nos~~ geograpl":ia, então, dr. Edson de Almeida Lar lS,OO - ProgrJmma para 
O 1 n-

e ~g~rº!\.fü~tr;ea~/
1
l!;~1/ir1~ºe~r~~~ ~~:e,~Z.f~~1 ~n~m~~t ~ntire~~sp~~rr!~i; A '·Soc'edade ele Assistencla rlO! La- nha da. Snl!dnrir.d::i.de pMmo,•idrt em lS,4 S - f-Jorl do Bra~iJ 

vivemos nas ba'Aadll nas scrranie.s J trab"lhos o··t C'I, Iemf"nt q \ zar,,s e Dtfesa con•ra. íl. Lepra" rea. Can1pina 0-::tnd~ sal1ent~1.do a cxr 1. 19.)0 - J:1zz d.1 PR 1 4 
nos cha'padÕCs e'~~ grut~Vi m3is ~s~ ob~e~-v~,r.::o ~u~ll::-:cla. Úk~~· ~~'1 Ôi~: lizc,1 hontem uma .. ol?nn~ r_uniüo .ien~~ co))3born.ção ct:is .dn:;. Praz~r~,:; 19,45 - 1v1u~icas popubres com 
cor:.sas. C.:e!'lcobre.f(' l1D1 fragm"nto, c'.cna;·io Chor~graphico do erudito p:'ltl icr: pciona.r a illusti·a<la sra. Eu Ccel.10 P L<lsc!1 dP Alm .. tda q11~ D_com~ 1 [.,mer.1ld.1 Silv:i 

~!:;u;:d:·â: ~!~\u~~i~oe~t~ge~1:.ª~~a~~~ ~~~:i~co~rr!;°~º Ó~6~~~~~rph~~rig~u~ir;·~ ~~c~~~c;.~1~· g~;n~~a~~d~le r:{~~~~~! f!.~~~~~t~ri~\~ta\a~~~~;~E:o1~f~11~~~~1~ 20,00 - Orche~tra de. SJl.io 
ragem pa~rioti~a. que se ju:stanÕ", s: byba do dr. Jo~é Gomes Cc~l~1'>. Um, a I H~ito ~::,b_ Á sua inspl\.,ção, um r d 0 chcad.1. ~ctue.c:io da ~'.gca prc.c.L) 20,15 - 11u~1cas van:idas cc•m 
coaduna, ~e con3ubstancia numa a_g_ c::imo O ot1lro, r.ão têm as ctisp lSições \1rt~noso monmcnlo e.n prol r.!a con-1 dente da f1llal de Campmá Gran<i~· · Geny Santo~ 
gregação geral para. a Mttor:a homo. qu.P !"~')rl.m':'1.m a nO:i·R grand(•za f,tO- ch.'s.ao das obraj do Prcvtn~on:::i dtstt .sra. Ch1~.,t'nn. S:Jva e a todos os Pl;:. I 20 30 Ed ~ 
g.enea das nos~as t::adicõ:-.r., das !10s- graph1ca. p,::;!::; os seus autores. ct1 ta- Est •do. 1 ment.os da scctedndo? camplnense OU"' ' - uc:içao 
sas vlctoi·ia.5, aas nosra:;. luc~ª"· que I rne-1te p,la f3Itsi dt' aux;:.o >UlJiicJ. ?-:ão tendo compnrPcido por motivo a 2..uxiliaram e_ deratn .;;EU ap:no 'ao 20,45 - Arm:tndo Boudou~ 
~ão o nosso pe.~sado nJ seu apcgcu de sz Hm;taram, com um esforço pe~sc.~l de (.loenç.a. a }»'e'Sid"'nte, ~ra. Alie~ de nGb1lttant · movunc.nto. Ref"rlli-~ ek- J.1zz da p R 1.4 

entJ~n\~ri)~~~
1
qu~~\~~tfnv/i.as.guard9do fra:; ;_~~~0i1:i~saes~o~:~a;~tr{,iri:o~~o m\7~ tã~'J!º. r~;~~~~-oà ;~'.i~-~!upr:.S1l!~~~~ g~~s~:~teu~ºcti:PP~~~fro~ªJ';'~~~~~= 21 ·ºº - .. f·Jr~:il official 

bem essas rcliQt!:as, qu:· tanta evi- indice da nossa ,.,·olução nas letras, sra. Lygia Prazeres Coélh'J que, após te á L~p:·a. na Parabyba ctiz~ndo se 1. 21, 15 - Radio theatro eh P R 
denciam um JY,,'o e tanto di.:.tin~uan p_~'.""a qu.;:, rn'.io fica ..:;emoc:; numa reta- d-~!ar11.r a.i:>e!ta ~ s;~<;:.::ão. conV'içi.ou a tir-se frlh p;el3. op;,i;,:rtunided" cl ~'3. .f.- I-4 

~i6s n~~~n;lv~tinedos ~~1i~~~~s:,n~: ru1ft~~a Vergonhosa perante O ffiU!1dO ~t~a E~n;~ ~·~~1~r:~o p~r:ph~1~g~~a~ ~~~Q~~~ustre m~àicO e poliliC'J CO!l- 2 T .45 _ \fosica:s ,·artld:ts com 

acadcmia'5, :s inbti~u'.çô-?o; historica-:;, ,~go:-a, ,rorganlzado o Instituto His. pa:·
1
~ fn~u.- -;.parte da me"".'ª,.' ~en?o A sra. \VeaYcr antrs de t~rrn.1r,? 0 1 ·'ªY?e Beurr.1 

os archivo· ti1do se unifica e se con~ tor!co reconfraternizado, tendo "· ar.1..os ~aud-do.:) com deIJ10IO.das pil- ~eu b!ilh~r.Le dhcurso teve palavr -~ 2.:..,00 - Jornal f.dJdo 

~!~~~- b~\~n~~~~~!~t~. ºtr~::~~l~~~ t:~~ :16~nf~nr~~l~~~orh~tg~~1iº~e df~r~~lsd~ : .m~.dr. Prazeres Coêlho. em nom-a dos àe louvor e pgrndectmenlo ao sr. 8"· 2 7, 15 - \ , 1,,as ~um a J lO d~ p 
dias cr·1temporJ.neo"'· com o maximo vontz.:!f, acp1oveitando o dvnamismo rr,us canse.cios, pronunc!ou brill1ante3 ~!~ia~~p;;~f!~~~J~º t~~oF~g-:o~~ê~~ i~u IR :-4 ~ A 

escru·)ulo, a fin) d-e que as gnarõe, elo GÕvernÜctcr Are;emiro de .t<'igue:re_ palavras d::i saudar;:ío :i sra. Eunic:? benermr:to gon:.rno 00 grave p .. cble- t.2,30 - Informaçocs bu.1 no,tc 
nova; conheçam e se fn~~1:arizçm do. qu? t~rl.o fr..z e tudo facilita pelo ~Ve:1vt1. fol~citando a casa. pela gra- ma do ccmb9 te '1. Lepta cm r...,--:s::.o E~._ 
C?m as scenas que detcrmmsram as er:.gra11decimento moral, material e J!l- ta opporturucladc ~ ... ver mais uma vez tado. A ce,n\ .t: d.:. sra. Eunice We.aver 
d1 · s idos. n~. pelo m~noa na Parz._ t:llecti.::al da Parahyba, formemos co- em _seus srio a . figura extracrdina. ia J di.:;tmr,uid:, d ""'rmatolct,;lsta d!', Ed. 
t'-'ba. nos descUtf''""'º"' ci .. .,. rjp•·· r 1-i11- lumn.ri.s em torno dessa figura m~i:..a, ~a 1llustrc PresideuLe da Federação s<ln d.: Ah.nêlda. faz minuciOF.O rela 
n:a.no. embora tenhamos wna historia . nós cio In~tituto Historico, e mais ,:m. oes S. A. L. e D. C. ;1 L. torio úo qu.-. , 01 a campanha da soll
e•·1ocionante, colo-ida de o:awu.a = 1 da cs dnig-entes daquelh Instituk:l.J, A seguir, o consoí.io sr. Luiz Cle. dariedadi:- r111, camp~JL Grand~. sendo 
r ·trictismo, que no,; colloca num a unica (iUe guarda e defende o 11.e,~- mentino de qHveird sa_udou em rapi- adiodote. rmm:>,l', calo .. o!::iJ.Inente rpplau_ 
phno bem ~onroso ~nt.re as demais so pJS~ado, oata que, em pouco, pr>-s- da~. e exprcs:1vas palavJ.:as o clei:utado 
u.n~dades nar1ooa~.s. . 1 samos t~ a h,stona e a geog'":tpt-.13 Raphael Bê. ba.s. que alh se fDC0!1trf.-

Entriga de diplom3s das 
nevas dac!ylographas da 

Es:ola "Santa Cec'i;a" 
QcrQITF .t. 10 'i! 19 1 2 hon ~ na 

~.c . .i • ... n < "" á :·raç1. ún7 . 
.:~m historie, o que tem~ são ele. da Parahyba. v:.i naquell? momento e o qual d:\'iao ~om. .ª P lr,·:a,_ o dr. Hygino Brito 

mt: tos pare. a Instaria. Um dos tra- a Jt:a ded1cad~ actu2ção nJ problc- apos cari,.,.i: s;gmfL.:at.,a .... udadia ;; 
'lt<;ta cidac!r ~,1- ·,:,-~ e.. d!plcm~s 
..:o. n· T C<; rl ct• 10?1' 'i.Jho d t 'lnnr, 
:uJo ac ze rcv "t rá d 01e1ir.1d e ~~:~~ p1!.1:aiy~~~~e~:~~i~~1tºL-O~~~ B.i\CHAREIS PARAHYBANOS r~o~?~t:n~m1:rl~ ~~1 fo~!!~a~:~ª:~ ;ij~ Ed~~t~;a'd'i-tt~;~r~~u~:etdc~I7~e q~= 

~:i ~!:r N~~sor~~~esl~~;-~r;ãi onb~!5r~ UE 1937 ~d~ot~ing: c6~~r;f~!~8e-;~~: r:~rr:i ~I~~ ~l~i~l :; ~~-c:J~TI~eP~i;~a;r~t~'t n~,:J~g 

:~~~~s ~~~:1~;1i~·f: ~e d~~~~f~çã~~t1~~~ o i ~tar aue lhes será off t? ~r~~as. !~~~~iae ~!u~~!o~x~ll~t~~~~:~ â~ms61~J:~eJ:d~u~wr u~ tc'f~~~~~~ 
~~ºpi~.:· ãt~u~~~~tir~: ~s~t recio-~, hoje, !)elo "Centro ~a~~;~io~~~~ ::~:g~CE1:61~~~~:~:.n- ~~ ~~nl~ro~t~~;~~s r~i1~:6r~~ ~~~fc/!~: 
~1gss~~f!'r~~~~c~~é~isiir~c:~sim ct:zer, da dos Academiccs de Direito e ~o~~-aF~:~â~~Q tl?;.b~~,~- ~:a.L~~ dio do laz~ro. o nquerimento do CJU-

- ~~~~~!~ct~J,e~ltat! vo ioi approvado po1· 

A ª"'º e ~irá prc ntc o 'r R~ 1 
e t_ f; ~r.1 o e G v~r o b ~ 

, o r4 JU o .N ~.,., n L da e 
r~rlo~ :N°Pvc rt1 Fam. ,J·sé 

,:.,1t 11e:1011 d• C r• 1'!io e P :i u, 
~- 'Ut};·a t. ru , f\,.'.... 1 no 
··Quadr·: de Hoti 1 ' 

.'\. Escola. dt": "Sa. L1 C lir. ·• que 
1bf~C' 'r á di,..Prr:~o 1'l ! , ,cit.1 A.n-
1tmci 16 P ua ta ·á entre~~ d, d'
)lomac; hojt' a te e o!L:J d. ro\.ylo
.. raph• .5 

m~ºg; irr~;{ê_~g~~ff~f;te~ ~f1~st~e v~;~~ da Parahyba" ni~põ~e~~~;1~:ci:~oq~~:iri1tC:c~~~Ção Em segu~da, fôram enccrr-etdos ~ 
ouisac... r, cuJas letras a~nda servem Realizar .sc-:í, hoje, ás 19 hora:i, de agradccuntnto ás hom{;nagens re. trabalhos da sessão. que decorr-:ram 

~ ~---~c:~P~~õe~o~~:~f::~
0

2 ºJ~~~~ 110 rcst.1ur:inte "A ~1ascottc" ~. o jan- ~~i~:ter~~~~~;~~ a~~r:;ce~~~O ~!rb'a!i~!~ ~i0;. ambiente de marcz.nte cordia
1

i 

facto'"' Também. como a do insigne tar que .sed offcrec1do. pelo Centro 
histon·c· ~r_aphc, Maximiniano Mac.ha- dos Ac:1.drmicos de Dtrcito dJ P:ira- , 

Sera oncirr d'l t•1rna o JOh . .1. 
1

• 

va.ldo IviourS\ 

:Ô :n !e1\~or~a qt~: }1I~~~o~~~~!{p6~: j hyba '', :ios associados que cC'mplet~. 
tos, f'" · ud::>s e.;;parsos. ~ubstancia para ram este anno o curso de bocharc 
um .tudo mais calmo, mais desen- J lado, na f1cddadc de Direito do :le-

vo~·\. t~r~1\~d°Pi~tZ:.
1
·0 incansavel cifc 

batal~ .dor Go Instituto Historie::, da Tam:irão p:utc no mc:imo os sr:. 
J:arah_·, Oa, ~1úrenf:ando t~as as dif. guit:ites b1chareis: Luiz de Oliveira 

~
1
~ic1;~~;~ir~~o~~~fen!~l~le~riiei::l~l~~~ Lim:i. ~loYi.s. S:1lle~, Abd:i!dº Jure· 

tome,, wna porção de documentos. ml, Jo:io Lchs, Luiz Galvao, Jayme 
perr1ulsados nas m~lh_ore ... fo~t::-s. au- B1rb,>sa e Leond Coêlho, fili:11.los 

~l~c t~~c~t1fm6 c~~~fr~~1~~;1,1~~~;:'.~.fo áq_u_e_ll_e_C_e_n_r_ro---,...------
des5'. grande obra aue, mais cérlo ou -VIDA R,,j,fIGrIOSA m:ii: tarde, s::remos forçnd:Js a rPa.~ .t_~ . 
lizar. 

ce1~') Mari~. o e..c:tylista f'lb·ll <' 0r
ganir.~cto. ferroando na cuhmw.~1 ,_'e 
frent dos desb:-avc.dores cin r;1rs -::1o 
para~ vbano, deu-no:-. um hem ft?il( 
trab bo 1c gen."'1-0 lli'•tor~ca. f'nd . .,.e 
trata nwlhor e mn.~s clr. "'m~nt.~ ,1.1 
nossF parte polit!cn A 'Jb!·a dn ~r 
CeJso iariE, como 8.s d :mah, a qq - nos 
vimo.-. ,;derm.do ncte artigo, forrn~ 
como .. -ubstancfa prcci0sa. ii1as náí) ú 
nem )., dia :;tr <n°m o seu autoc tcv.:. 
esse ir.1 ,li·ol, a ;:eunião complrta do.:.: 
pm.ltD.' ·iue 5 ~n-·em de base ao passadc 
histor~ J do co~~o E.-:.t.e.do. 

Ver iguelmer.t.e. a "F-;i;:toria c;i: 
Pa!·c..iyba" P ·'As Sc.sm::ir',t,;'' de Jc,;'i.::;i 
d<:: Lvra Ta~:r:.res, que sào, taln;,, o 
t.~·:ibalh.o ma1..S complE:rn (' couni . : -::, 
tl".te po::;su1mT1 .scbre a Parahyba.·. O 
i.,v~iente hl, t::iriadc,r, pr-.ocr·upanJo,1;e 
e 1.. a ve.rd::de do.-:. r.c:c::L'c:ün 1f )!S. 

cn ilell'ou, ,c.n tomos, um rosarin c:!f 
de umentns. escrupulo~~imr:nte esr:oi
m2. ·1:)i:; d~ íaihas, k.1'.1csta1n~ntc cul
dacl-.:.u, que ahi se encontram '.:on10 
tu:, grande &.cervo á hibtoria g _ t1 da 
Pa .hyba. 

V l"ram. após, epitome.s, al"tigos c;e 
jornal, rr_;ruances, outras paginJ>., d,,5 
re, istas do Instituto HL:.t~nco, tuelo, 

O DIA DA CRIAH;A 
A fe.;ta que será promovida 
p · lo Instituto Commercial 

"João Pessôa" 
Commemor;indo o Dll da Criam;J 

que tran~corrcrá J 12 dc"te mês, o 
ln,lituto Commcn.·ial "João Pc",;ôa"' 
fl:,1Jiz.ará a "festa <la Criança Pobre". 

~-EDERAÇilO E"'l'IRITA 
PARAf!YBAN.\ 

Conform~ cornnnm1c"çáo Qllt,. nr: •• 
~·0; _i , ,a<.la. p<·lJ pr sid1:nt de 'i 'J. 
<'ltd;:,de. reali.'."f\r.m0,.:i h'.Jje. na l'f'!L 

p· ~ : -r .:.ldr ...:ruu _, . [H> publ.ic:..i. t! 
,tuio cto k;vangf'lho, na qual serão 

('·:,,rr,rr•ei->t:\CLl~'- ::1s s-egulnt?s palu.\': J.:, 
ri( Ch.rhto: A~sim como Jona <-stcvê 
tu. e! a.- r. tri's noite~ no ventre de 

u1:1" tu.JLii:i, 1a.n•bém u füho do Ho
~w r.1 r ~,.-ná tres di•.1s e três n?it-.'.~ no 
·o::-ru.:ã" da t · rr,t.. : Maéhci..s, cap. U, 

~ '1 ) 

Regrns:c1.1, hcn!cm, a Joª"' 
Pz :sua, ~ turma de profes
sorandaa da Escola Norm1I 

que fôra a Natal 
Rcgre~Rou, hontem, a esta cL 

dacJe. pelo interestadual, a turma 
de profeHsorandas da no::;sa Es
tola );armai, que fôra á vizinha 
r:~1pital <lü Norte, cm comp~nhia 
do concgo Nicodemus ~eves, seu 
director, e:m viagem de instrue~ 
cão. 
• As professoras parahyban.,~s 
theram optima acolhida em Na. 
tal, por parte dos professores e 
,·nilegas de estudos, vindo bcrr. 
impression,1das de tudo o qye vi
r~m e ob~ervanlrn. 

distribuindo roupinhas e brinquedos NOTAS DE ARTF 
ao, pequenos <l,1prot,·g1J0, da for-

1 
-' 

tuna CORAL VTLLA"LôBOS 
Coi,, esse louvavel rntuito, a di. A fim de rcilf;·,11r um imf,orlauf 

nctoo d:iquellc..· co1KcituJd0 1..'\t1bc- nh'ltu da'i 11noic,1i cumlifuiulct do 
lecim..-nto de cducJção1 profc~SJJ ri( pmdmo ,·oncrto, reunirei, hr,jl' 
Hm tenlie Pe1..,e 1 se entendeu com ,~- nú Escol" Normal, o CorJI Vilb· 
ri:1:;: firma._. comrnen·iacs de no,~a pr.i. Lúbos 
ça que, com , melhor bô.1 vontld O pro/ruor Gr.z:1 de Si, dircclv, 
se promptificaram 3 auxiliar e~j.. Jcssa nrganí;,1rão ar/i\/Jctt, rncarcn 
benemcrita inicj;1tiv1 ri cnm !Jtrn i•:tru/() dc lod,ij O.'i 1.'(JrÜ-

{dcntico cmprchcndi_rn~nlo rcalizr,u l 'a;., tÍ· 19 hor,1~ 
o .umo pl5sado o 1nst1tuto Corpn~<'l • - -·- --
eia! "João Pessôa", merecendo °' 

1 
GAPITArllA DO PORTO 

mais fnnco~ a.pp!Juo;;os '('!, no,,.o po-1 
vo E í J repartir.ão rivi a aos inactivos 

. Em ou~u cdi,1;ão publ1, ue1 Ih 1 1 ~; 1;~~a~~
1
h da<' 

1
~2 ~~v~;n 11i~;p~·er~: 

I,,ta <:J'i f1rll'1.1i, qu~ contnbu1r~ni ra· dt.: rr! b..!1em ew;. "'ncimr:utoS, re!e
n • J esta na CrianÇ• Poorç :· ., O? m s de r·•· ll)l·r~ p. fiU{io 

Noticias ~o [ terior 
F~rr o a to re"eb:,-mo., atter.çie ·o 

~oni lt.P 

Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Estado da 

Parabvba 
R~.':ultado da se!=sáo de hontem do 

rios a r~peito escre\·c textualmente· Tribunal Re!?ional cti:- Justiça Eleitoral: 
~!~si~a~aisrepossJJ. a -~~~~~~;~~ ~~m~ Acção peilal_ -:ontra An_tonio _vieira 

1.VASHINGT~N. 7 (A. B.) _ A im- dP. Lucena off1ci~l <!o l't'.'gistro ClVH de 
p··ensa local publica hoje o texto de m~:o. politLo nc:rrial. As autor:.dacte.1 Engenhe1rÔ Avido',, munícipe de '?ª
um tel~gr-amma dirizj.do ao jornal b, ,v·nr '9 ':.!~ lt-Ht' ,1 . . . jP.z~r:1.s. - Con::iemnou-~e o denunc1a-

"New York Times" pelo embaixador ~~~a.sN~1~l;~~;oi~1~n~~al~~~~~1xi~~!. e;;:~ 1 ~r~i~ ~:~eanr~ãa~' ~~;a~e~,d~o ~~![; 
bra:c:ileiro, sr. Oswal<lo Aranha. doado. Sómen~e 9ssim o governe d'.\ l e.e 20C20M e 20$000 de sello penitencia. 

t:-<"sse trle~ramma. o sr. Oswaldo Grã _Bretanh_a poderl-1. readiq1li"i1 wn 

I 
rio unaniP1cmen1e. 

Aranha p:·otesta contra um artigo de prestigio. hoJe complctnf!1entc pe· n- ' ·-
fundo ctsquel1c> importante matut!.110. de, r.aquelle t4:'rntovfo_ Sabemos qu co~sl lt'l do JUiz preparador cto ter-
no qual se declarava qtw nos Estados o movimento tf'rroristo. d{l Palestin 1 ·I"' t'e \.. n:ic~J\'!io sabre si a qualifica-
Unido5 da Bnuil. dcpoi.5 de novembro faz parte pos plano.-, soYiet1co• ni A:si l. ... 3.0 ,,. 0 ce .. -:act 1 e juJ,;e.da em cut.ro 
dc- 1935. !-"Omentt"' se rc..::i.-.traram revr:l t1enor. nim i;io p,.::,:1'"' instruir pedido de ifl::. 

~~liJ
01

~~i~3to e<'!!r~i!~:" ;~na:~~- d~ lLEIII!, All''.!1 e r---w naqueHP ju!.l:o. - Re!':pondeu-

a..tfu-rnar que durante os uitimo.s dohi '''~" ~ l t~ata ~~p~~l~~n~!~~ioª~~:1~~\'aª·n!1 ;r 
anncs varios le:idres pol.iti!::os brasl1ci. €'.Y'~<1 do Cod. Ek toral anterior; pela 
ro1 tinham ~ido exe:utados sununarL KARLSRUHE. í (A B.l _ 0 e:;•· n1 g ... t, , n..;. hypot 1ese de ser qualifi 
an~?~tedeclarações fti~(ls á. imprensa Tcdd. inspec~or geral das const.rucçõi:..>s c:o p:ocessada na vigencia do Coei. 

s~b,re a actual situar·'.lo política d? Bra- ~~!º;~3
~ieasagt~_:i~~· ;~~!guf~':i~~i~~ Ac.h ;:,.l. 

~u. o H. 0':'Yaldo Aranha considerou e Bruch_ç:~- o act() 1~augu .. :ll re:1lizot _ communic-~,..- oo juiz prepª '"S.dor 
nece~.rto afftrmar que ss l~is :de re- se em pr·'~ença cte 227 en~f>nh-::·iros e eleitorr.l do t rmo de Anthenor N:iv~r
r::ressao adaptadas no ~ras1J t1ve~a:n parJamentor€.S inglê:ics que~ ptrc:orrem ro do falTec_imento de Se·-vio Ribeir_o 
apenas .em ~ta ~mpcdu- a repet1ça~ a Allemanha neste momedo Por e'-· 1 M:i::1- J, 1;M~1:itnte dz Cam2.rn. 1'1um-
dos trag1~os ~p~sod1os de novembro de cccac:ião a dire-ctorfa da Est-fl.l i~ti".a d cioal do mesmo mwticipio. - Por una-
19~5, e nao t_inham e~ _absoluto a 1ne-1 Reich resumt! 0 actual est.ido d& 1.mi<_lad re~ol\·eu-se que ~e proceda 
no; caract<'rist1ca poltL1ca. con.$truc,xs rodoviari!l .. s na Allenia_ á eleição àe ver"'adr~·. em dia quof' será 

"Não obstan~-e o "estado de guerra··. nh1:1: encontrs:i.m-se entre~1es no trn- cppor un:tmente designado. 
sem restricçôe.s. q~e o. Gamara dos fe~o 1.553 kllometros: em con.strucção 1 . . . . - . . 
Deputados do Brasil a.:abn de dfcre- 1.652 r 2.014 k1lometros cm pr!:'pn.ra- Cffi.w do .1u:.z elc1toral de Ahg1;>:t 
tar, posso assegurar que as f'leições I ção. At.é o fim do anno carr2nte m;:;i·, da Monteiro rernettcndo uma rel~çao 
i::re::idenciaes pr~r-se-ão normal_ de 2.0CO kilometros d" estradas cte ,·o- C:c: eleitores daquella zona Que de1:·a
mc·lte. no p!ox!mo dtn 3 de janeiro, d3.gem mr,-::if'lo o;erão <'fltrC"~t_:-es po trr1- r::i.m df> pagar as mult~ a que foram 

:~~~~~ tcxtuajmcnte o sr. Oswaldo ';~go~n!Fm~~~~ºtim Q~~~~~~10a~1~~~c · ~--~~2~n~~~~e~,-O afr~~~~~~ç:!º1~~~ 

RUSSIA. 
MOSCOW, 7 <A B.1 - Sómente 

hole, n1 ~ua edição matutina. o jor
n'<ll "Pravda", que se edita em Lcni,1_ 
~rado, publico. a noticia da condemna
ção a 28 de setembro pesado de nume
rosos chefes da indu:-;trin. chim1ca na 
mUga capital da Russia. Foram qui11ze 
n.s ch1mico1) conclcmnEidos ó. morre e 
i1T'medi.!tamen~,e executados "por espi
one i;em em favor de uma potencia (': -
1nmgeira" O processo deconeu E'm 
•e.c;.."ão secreta e n kien+-em;a só foi co
nhecida depois de cxecutad::i. 

lt!GLATERRA 

cte auto-pl~ta.s. Na construecão de. ,:;:'o:·es con.:.tante.s da rr:esma relação. 
n:.s estradas modelares estão trab:. r:-cisão unanime. 
lhando 250 mil operaria,;. Cs ga..rtrs ---· ---------
foram de 1 bllllfio e 700 mllhües de VIDA ESCOLAR 
marws. tet!do n mc:ns'na part1cul -1 
~;n[o"r';;~~fm;;to!ua ma;or varte Pfü AC.I_D[W~'.~cvi ~~~}~i~\CIO 

. Fl<""lm c:cn, J dn:i teclo. os atlradn. FRANÇA 's d·1 E. l. '\,f-··• J. d ,1, educi·, 
t• 1 ~l-1rio. p:1~a -'.Q r-,1c-ontrar, m ho1r :ii; 

1 18.30 hor .,, 111, Qll"HLE:'l do 22.º B r•, 
PA.i:'1:IS. 7 <A B.) _ A vii:itt a p- 1_ t1 ";"'""r. d.. t.un~·r 111 pa1l na rr,n.'r:i.r:- :> 

rb, de Dimitroif, .secretarlo g:,erul <:,1 ! eia -~rl~l !:-., rmv: '1 ·;.nD1"_, cio anrni. 
III Internacional. p,ovave!Jrwnte .•. ,\~SOCI.\CoES 
rehc1ona com o dP.s3pparecimento 1 • 
do general t.'sa.ri..<t,a Mil1cr - inl'orni_a "\lfü1n,·a Pmkhrh. l~..!1"_ri1·entc" · 

~o~~!er:i·~s ºi~~~~º~o c~:~~ia1ª ~~r:~ ~d:e:;~ 1.?~~l~r ~ga p~~
1
l~t~rr~a J \er1~ 

dc~apparecer, e consoante informa o r~tc .. á 3venir.ia Brnt,wun Cm t'lnt 
jornal, o chefo communista fir,.ou Te i- l'M<:1 r• .ã > rrn 1 .-.irc:rn.gr-m a m n 1ri 
dindo na ('i'.l.Sa do antigo ministro 1,· .• do n ,0 i do Elv ,lo Jo e de foi 1 

LO~DRES. 7 <A .B. 1 - A ilnpr~1~sa so. sr. Tadorov, porem desapp'l.ree.:-u Pc:1ra f •• () ~e:;,.,~ l di. -
matu ... na. comment.a. nas suas ediçoes 1 ~ubitamente quando se tornou conhe- 1rib11!1 ', .-.onvj~~ ci"'·ign:1d<'":, po1 1 ma 
as e:1erir1cas_ mc·dlCID.S. tomadas pela rida a carta delxada. pelo general M1L commJ,;,. ão cons.tlt ida r1 

),'; vr,uin 
Ad.mmtst:açao Britannica da Palesti- j ler. o "Liberté" annuncia R public ,_ n•.; Jo 1 u.1m P ln. Id~ 1no .h.r i r. 
na, medidas d°...stinadas o.o combate ção de novos ~nrormes sensaclOT'!"C'S L..::0·1e1 , o V1.ll_ .... M o. Jc~ n Per 1r:1 
rontra ª. terro~i'illlO:.. As fronteiras Oa 1 ~rovando concludentemenU' ,, . p·:1pci Gol"io Antomf\ M1:n.::10 c'r> S ·1. J. 
P,d""'-tlna c:onttnu~rao fech.1.das du. ctcscmpenhdo p:ilos ngentes da o p ti 

~!~~ qu~~r!g;~~t~d~ ~~~~~~~~~; 1 no mys'criº~º caso do scncra1 Millei I VIDA MAÇONICfi~ 
com o cx.lerior foram cortadas. A hn
rrensa londrina npoia incondiclorw L 
t.1C'.1tc a energia do governo britaru1l
co, exigindo o unmed1ato castigo doo 
)"<'SOOnSA.Vel~. 

O Jornal "Dallv Tclcgraph". orgáo 
offlcioso dos Partidos Trabalhistas 
lnr;lêses, depois (lç outro., com!I!ent11-

'-Lnja Sctr- df" S('l"mbro 1911" -

1

1 
- No Pl o ·,lmu abb; do, g e o corr 'IÜ 

GRAVATAS, CINTOS E SUSPES. hàv.r•ra \Jl. 1 ~ " 11 (\'-'tr'\nr mar;a 
SORJOS as ultimas novidnd("J a1Jéi I para trs de ~ :, ·11111-9 dP ra,;1 lc 
melho~ pre(.,:os encontram.se Jla •rnpo t~nc1~ p-,:,, ec: a "I_A>Ja 

(; lSA l'l::StT\10. rua Macld Pinh i- i pa'?r~t;:,1 ; ~t "~tr~is e~; io~cr .... ?.0~
0

~ 0 
mJ~ ' 



A UNiii.O - Séxts foi~:., 8 áe oun.hrn áe 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
.\UMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGUEIRttDO 

LEI N; 167, de !: de outubro de 1937 (*) lco~odn;e~~t.~~~ Fr~~~~."e;~~os J,~~~~i; p R E F E J TU R A M U N l CIP A L 
para fazer uma amphaçao no predio 

Augmenta os vencimentos da n.º 967. á av. dos Coremts. Deferido. D E J Q Ã Q P E S S Ô A 
Magistrat.u1·a r- dos membros do l\.H· A. Genario da Silva, requerendo 
nísterio Publico licenca par:,, construir uma C36a ctc BALANCETE DA RECEITA E DESPES.\ DO DIA 

7 DE OUTUBRO DE 19~7 A Assembléa Legislativa do &~ado decretou e eu sanccionei a lC'i 
~eguint.e: 

Art. 1.º - Os desemb~: gadores da Côrte de Appellação, o Procu
rador Geral do Estado, os juiz.e de direito e municipae\ os proinotores 
publicos e os adjunctos de pron '>tores publicas dO."i' lermos annexos. pas.c;am 
a perceber o.s seguintes vencim nt'JS mensaes: 

. 
ficam 

Desembargador 
Procurador Geral 
Juiz de Direito de 2. 1 entrnncia 
Juiz de Direito de l.ª e-ntrancia 
Juiz Municipal 
Promotor Publico de 2. 11 entrancln 
Promotor Publico 1e l .ª entrancia 
AdJuncto de Prom 1tor Publico de termo 

annexo 

3 :OOOSOOO 
3 :000$000 
3 :OOOSOOO 
1 :400SOOO 

950$000 
1 :3,iQ;,()00 

950$000 

IOOSOOO 

A.rt. 2.º - Os vencim 11tos do Secretario da Cô_rte de Appellação 
e~f.ai;~f°.:_ a~e~ºJo/~ de direito de 3,ll entrancia 

Art. 4.º - Esta lei entr"rá em ,•ig')r no dia 1.0 de janeiro de 1938. 
A.rt. 5.º - Revogam-se : s disposições em contrario. 

Laipa e tl'lha na av. Luna Pedrosa. 
Como pede. 

Venancio Pereira de Anujo rrq11c
rendo licença para se estabelcCer com 
uma carvoaria á rua Riachuelo, n.0 

382. Como requer. pagando logo o 
que fôr de direito. Saldo cto di1 6 

Dr. Antonio de A vila Lins, rC'que-
rendo licença para. demolir o precilo Rece!ta do cH.1 7 
n.º 76, A praç:1 1817. Attendido. 

í<ECEITA: 

Di,;SPF.SA: 
Maria da Gloria Franca de Castro 

Pinto requerendo licença para cons
truir ·uma pedra tumul~r no carneiro 
n.0 150 no cemiterio publico desta Pago ao fhcal ele Conde, venciment-Os 
cidade.· Como p('de. de ag'. sto e retembro . . .... 

Pago ao almoxa1ife desta Prefeitura. 
para compra de cimento 

Carlos Oertli. requerendo matricula 
para o automo\'el FOl·d. de sua pro
priedade. Fato-se a matricula. 

A1istarcho de Andrade. requerend'> Soldo para o dia 8 
licença para construir muro divlsono 
nos predios de propriedade dos srs. 
Flavi.ino Ribeiro e Tro.j:1110 Chave- . á Em clocumentos dP vr..lot 
av. 24 de Maio. Deferido. Em àinheiro 

4:352s871 

3:347),fiOO 

17%000 

480,300 

1 :775SIOO 
5 ;275$071 

7:700$471 

650~300 

7 :050~171 

Anronio Albino de Sousa requeren-
Pala.clo da Redempçãc, m João Pessôa. 5 de outubro de 1937, 43.0 do licença para fazer rep:i.ro.s no pre-

da Proclamação d:i:, Republica. ~;~id~-~ 248, á av. da Conceição. De-
7:050~171 

Asgemiro .de Fig-ueirêclo 
Sa.lviano Leite Rolim 
.José Coêlho 

João Jacynthc. requerendo licença 
ppra construir uma fos~a no preaio 1937. 
n.0 123. á rua Martins Lf'itáo. Defe-
rido. 

Tht:sourarla da Pr...te1tun de João Pe~sôa, em 7 de outubro je 

Dante Grisl 

- ( ·) Reproduzida, P"r ter sahido cem incorrecçõesl re~~lii~~et~~~v~1;;~ f~~..ers~~·au~:~:~: 

ranç-1. Publica. conforme proposta do to~~ casa d~ _sua pr~priedade. á av. ~1fJ~ À.d~~~e;-.. ~a!?~c;ve~~ ~osl.:r:~n~~~ 
bl'. Im,pector Geral cto. Trafego Pu- 1 Ft'~_iciano Dou:'l.do. n. 248 · Como re- te Manuel Ccri0I:1no Ramalho. pelo 

2.0 escTip., substiLuindo o thPsoureiro 

de Campinas. no E.~tado de São Pau
lo requerendo e. trt !Il.'>iurenci1.. ela. 
citada carteira. por uma ~iesta Iru: .. 
pectoria. - Como requer. submet
tendo-se ao respectivo exame. 

Govêrno do Estado 
E'g!°f:ENTE DO GOV:tRNO DO ~t;~~d: leª 2 <:u~~~:e C~v~e ~~:o~g~far~ qu~~().\:tinh.'J Thcma:r. da Silva. requP ~oodc~~~ã~J~ ~onc~~ozi~a~l~,\~:·i~~~~ 

do Coutinh~ de Oliveira. rendo ~icença p~ra_ C:~.1.1strmr pect~~s r:mdo ec.t:a unid ide dentro (!a-, n'Jrma!:> 
Decretos: 

O Governador d~ E~tado da Para
hyba. nomeia. inte1inamente. o sr. 
Ernani Baptista para exercer as 
funcções de rodactor da Jmprensa Of
ficial, no impedimento do serv_entua
rio effectivo servindo·lhe de titulo a 
presente poTta1ia. 

O Governador do Estado da Fara_ 

~~:l d~º1g!~Uei~!er~r:~:n~~·ra 
0"x:~~ 

cer o cargo de auxiliar de redr.cc:ão 
da Imprénsa Official no impedimen
to do serventuario effectivo, servindo
lhe de titulo a presente portaria. 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 6: 

Petições: 

De Martinho Maurici'J Leite. 2.0 

tenente do 2.0 Batalhão da Policia 
Militar. requerendo pagamento d-? 
ajuda de custo a que se julga com 
direito. de accôrdo com a lei em vi
gor. - Deferido. 

De Lino Guedes dos Anjos, 1.0 te
nente da Policia Militar do Estado. 
Idem. idem. - Defe1ido, á vista das 
informações. 

J>e Napoleão Ferreira Gomes. 2.º 
tenente do 2.0 Bstalhão Militar do 
Estado, bolicitando pagamento de 
ajudt de custo a que se julga com 
~~~aoç.óe-;: Indeferido, á vista da,;, in-

De Lino Guedes dos Anjos, l .'' te
nente da Policia Militar d~<:te E:stado. 
idem idem. - Deferido, á \'btn das 
informacóes. 

De Florentino Candido da. Sih"l, 
guarda civil de 3.ª classe, n.0 61, a
chando-se com a sua ~aúde alterada. 
requer três (3) mêses de licença, com 
os vencimentos para o seu tratamen
to. - Submeda-se á inspecção d~ 
saúde. 

De Lino Guedes dos Anjos. 1.0 te
nente da Policia Militar deste Esta
do, solicitando pagamento de ajuda 
de custo que por lei se julga co111 di
l'eito_. - Deferido, á vista das infor
maçoes. 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 7: 

Decretos: 

O Governador do Estado da Par.-
hyba. nomeia o sargento Elyseu Ran
gel de Fartas para exercer o car-'o de 
6Ubdelegaâo de policia. da circ um~
crlpção de S. José, do districto e:, Pi
lar. 

O Governador do Estado da Parn 
hyba exonera o sargento José T •ixci
ra de Britto do cargo de ~ubdel ~;auc 
de Policia da cirrumscripção C:,1 s 
José, do distrlcto de Pilar. 

O Secretario do Interior e Segu- tumu\aJes nas ~puitt .. t,,,, ?5 · 81 • 1:"_', regulan1ent.ares. fa:.rendo cumprir, 
rança Publica conforme proposta do t.G37 e 1. 577. 110 cenutc_1_10 publKo com presteza. tadas as ordens deste 
sr. Inspector 'Geral do Trafego e :l.1 desta ci_dadc., Como reqt,~r.. . _ comm:1ndo; e o ultimo, como secreta
Guarda CiYil. promove a guurcta de Antonio Alb '?'J de 80.~ ª· 1:C!_:.ercr"o rio geral interino. mostrando zelo, 

Do mesmo, requerendo a restitui
ção de sua carte-ira supra citada. que 
!-:e fez acompanhn do seu processado 
de e:-rnme - Re~titun-~ mediante 

2.ª cla~se o de 3.n Antonio Ribeiro de do licença paia demoln a ca~a ~ ~1 dedicaçá:, e amôr ao trabalho. 
Carvalho. ;iJ~~· ó. av. Cruz das Armas. Defe- (Ac:;.) Delmfro PeJ'f'ira, dt> Andra~ 

recibo. · 
De Avelino Cunha & Cia., reque

rend) para certificar se Jd. fizeram 
cnll'~gJ. rlos materlaes ped!dos pela 
Ccmmisc;ão ele Comp:as para esta. 
Repartição. - Cc•rLifique-M> o que 
constar 

Monl,epio do l<Jstado 
EXPEDIENTE DO DIA 7: 

Petições: 

De dr. Severino Cordeiro, reque
rendo inclusão no Montepio. 

- Despacho: deferido. 

('RAPa~· c~~:1~~~;:?t11~~t~~~~~~~ 1
~~~1

1?~ de. l'oroncl commc1nc.:anle geral. 
':? palha na rua Anlsio Sal~l,hicl, De- Confere com O origiual _ Elb 1 

Jerido. fernandes, ma.ior sub-commandar.t.e 
doHfi~~;:g:;~1~a ~~n:~~Jii~, u~~q~~.~~~~ interino. 

n".r~t x~~~?~'te i;a~~~otas;e~i:,e:~~~ INSPECTORIA DE TRAFEGO PU-
licença para con~truir , uma pectr~, BLTCO E DA GUARDA Cl"VDJ 

De José Abrantes Sarmento. 
mesmo sentido. 

tumular na sepultura n.º 1. 679, no Em João Pessôa 7 fe outubro de 
nu cemiterio publico desta cidade. como 

1
q37 · 

requer. 

111 - Ordem ã S P. - O sr. enc. 
da S P. tenha prompto um guarda 
a fim de prestar serviço.:; diariamente 
na Secretaria d'J Tribunal Reg:onal 
de Justiça. Eleitoral conforme re
commendação elo &r. dr. Chefe de 
Policia. em offlcio n.0 22. 75, de hoje 
dat1do. 

- Igual despacho . 
De Severino Ferreira d:1 Silva. re

ouerendo emprestimo medianLe hypo. 
theca de seu predio á rua 7 de Se
tembro. 

- Despacho: deferido. 
De Adaucto Bezerra Cavalcanti, TE:

querendo para o Montepio adquirir 
por compra o predio n.0 99 .á rua S. 
Miguel. 

-Despacho: indeferido. 
De Odon de Oliveira. Castro. reque

rendo para ~er incluido na lista de 
construcção o sr. Porfirio Mende~ 
G1;1i~arães, no numero de sua ins
cnpçao. 

- Despacho: indeferido . 

r19D!m R!~~ y~~~~ :ute.S:ir~:C} r;~u:~~~~ 
de seu filho João. por ter attingido 
maioridade. 

-Despacho· deferido. 
D~ Fnncisca da Silva Pe.:;sôa. no 

mesmo sentido. a pensão que cabia a 
sua filha Anna, por ter se con5orcia
do, 

- Despacho: deferido. 
De Anna Campello de Andrade. no 

me' mo sentido a pensão que tinha 
àireito o seu enteado Sinval Cnm -
pello de Andrade, ' 

- Despacho: indefrrido. 
De Francisco Navarro requerendo 

para liquidar o seu debito :sem juros 
de móra . 

- Despacho: cobre-se na base de 
1 40,0. 

Prefeitura Municip11l 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 7· 

Petições de: 

\Valdemar Moreira, requerendo li
cença para se estabelecer com um,1 
tabern.1. na rua Visconde de Pelct:u, 
em frC'nte á Padaria Parahybona. 
Deferido. 

E. Gom:alves & Cia. requerenc/' 
licencn para ~e estabelecerem com 
umo casa 111ortuaria e g;i.leria ã r,,r. 

José de Lima, requerendo hceni;a 
para construir uma pedra tumular Serviço pal'n o dia 8 <.s~xta-feira). 

l~~bli~~u~~~~~ ~i~a2J:: D~~eri~~~iterio Uniforme 2.º lkaki). 

IV - Resultado de 1.::"<ame - Nos 
exames a que se submctteram hoje, 
ne..cta Repartição. os Hs. Hans Detlef 
Jenner. para chaufíeur prol'issional. 
e o sr. Ismael Cordeil·o de Oliveira 
Neves para motocyclista am'ldor. co
mo resultado sahiram todos appro
vado.s. 

J. R. Vasconcell'Js & Cia., requ~-
1endo licença para collocarem uma 
placa de propcgancla do producto 
·· Lisoform" no oitão elo prcdio 
n.º 85 á. praça Vidal de Negreiros, i::~

quina com a rua Pa..dre Meira. Dc
fe-rido. 

Permanente á S T P., guarda n.0 

14; 
Perm:inente á S P guarda n.0 9: 
Rondantes fiscal Geralcio e guar

áas ns. 153 · e 5; 
Plantões, gun.rdas ns. 79., 18, 158, 

154e27; . 

Boletim n.0 :t: . 

(As.) Tenente João Farbs UL'-
oector geral . · 

Confere com o original· F. Ferreira 
de Oliveira, sub-in.spector. Severino nutra requerendo Ucenc,a 

para constrmr uffia casa de taipa~ 
PJ.lha na a v. A vila Li~. Deferido 1 

José Alves de Fari~. requerend Para conhecimento da corpol"ação e 
~~e~~!cti~n~~~º r4~~~\/~:~rs~si~~~e:;~~ ctevido. execução, publico o ~cgumte: 

Roupinhas para creanças 
dor Pinho. Deferido. 

José Ayre:, C:1.rneiro, rcquerenao 
licença parJ, construir uma po.rede e 
fazer reparos no predio n.0 124, :í 
rua Visconde de Pelotas. Deferido. 

Felismina de Mendonça, requeren
do licença para construir uma fossa 
no precti.o n.0 201. á rua Desembarga 
dor Bôtto. Deferido. 

Maria das Dôres requerendo Uce11 .. 
ça para construir Wna casa de taip.1 
e palha na av. Alberto de Britto. 
Em face- do parecer da D. O. L. P., 
indeferido. 

Antonio Ribeiro de Carv1lho, rc.·· 
qt1erendo hcenca para se estabelecn 
com uma quitanda n::i rua Porphi· 
rio co~ta. 154. Sim, pagando l~o o 
que fõr de direito. 

Manuel Psrphirio Bezerra. reque 
rendo licença para fazer rep'.,.I'os na 
casa n.0 ao á a v. Alberto de Britto. 

Joaquim · Quirino ela Silva. requf' 
rendo licença para fazer reparos 1J 
cosinha do predio n.0 402, á av. da 
Rcdempçáo. Como requer. 

cc~~~~i;~nt u~~ · • p;::ie~id~~~~enci! 
Garage Modf:"rna á av. Guedes Pe
reira. com reclame dos productc,; 
vaccum Oil O)mphny tMobiloil 1 

Deferido. 

I - Trausíerenc ia de gu1rda - Se
jp., transferido da S1P .. para a S;T., 
devendo ir permanect:1· na cidn.d2 ele 
Ivlamanguape. o guarda n.0 132. Vi-

Novo e variado sortimento a preçoa 
,em concnrrencla, na CASA VESU
VJO. rua MJ&clel Pinheiro_ 160 

~:~Je s~gºite
1~~1a%if1

irqªUc~~e qà~ti~~~ B I B L I o G R A p H I A 
li - Petiçóc3 desp:ichadas - De 

Hans Detlet Jcnner chaulfeur ama- Annuario As\U<'ardro de 1937 
dor requerendo a 't.ransferencia de Está em circulação o 3.0 numero do 
sua' carteira por uma de cbauffcur "Annuario Assucareiro" para 1937, 
profissional. _ como requer, sub- edição de "Brasil A~uc~reiro··, or. 
mettenclo-!.e ao respectivo exame. gnm do Instituto do i\'.sucar e do AI. 

De carlos Oertli r."'Qt,ercndo a cool que tem a sun sl-dc nro metropolc 
tran"ferencia de re~lro dri. Sedan do país. 
placa n.0 507-PB .. do seu nome para Exemplar de rnagn;.fica encaderna
º do f:r. Joio de Sousa Campos. a ção, "Annuario As,.UCil.rtiro" trr.z tm
quem \'endeu o rcft>rido vehii:.:ulo. - portante ,c;;erviço clucidatlYo ~obre a. 
Como requer. cultura da Canna e fabricação do aft. 

De Pedro Clementina. havendo ac- ~uca.r e do alcool, trazendo aind:1 um 
qui!ido por compra o :iuto F')rd. pL- graphko sob1e a gf'ogrnph1:1 p h1sto
ca n.'' 32.46--PB.. requerendo a ria da e RI_1na de assuear e uma tabca 
transferencia de regi~tro do nome de chronolog1ca da sua dtffusão no 
seu ::mtigo dono para o seu, como mundo. 
t3.mbem a alterarão de categoria de 1 . • 
particular para aluguel. -Corno re- ~ Observador Et;cno:fruCO e~ F1nan. 
quer. <·.e1ro - Acha-se em c1rculac;ao o n. 

Dt' Asc~ndino de Oliveira residen:- 2~ de ·.· O Observ::idor Econon_lico _ e 
te em campina Grande ícndo ad- Financeu'<? ... exoell.ent~ µu~hca'[_'}l>J 
cuirido por troca O aufo Cht.-vrnlct Cl~e se edita na cnp1t:"\l do m11s, rí'la
t~laca u.º 30.17-PB. requer a trans~ cionnda. com os_ multiplos problemas 
ferencla de registro 

0

do n~".1e do seu deN~co;r~;;~t <' J~~;r;a..~:o Ob ervador 
antigo dono para -O ~eu, · ·...sun como Econom1co e e Financ~lro·· i~ere um 
a. mudança da cór grennl para azul. variado e completo noticlario sobre 
~uro. -:-. Ig_ual dc:s~?,ª~.ho. .. . a~sumpto::, da sua e.spt'Ci:J.lidadc. não 

Secretaria do Interior 
Segurança Publica 

Barão do Triwnpho, ns. 497 e 50:1. 
e Deferido. 

Anisio Pio Chave<;, requerendo li-

COI\IMANDO l)A POLICH MILITAR 
DO ESTADO DA P,\ltAIIYBA D O 
NORTE 

(Auxiliar do Excl'tito de 1.• linh a) 

Quartel cm João Pessôa, 7 de 011-

tubro de 1937 

De Chnsto,am Pe1 ... ha. de A,auJo, só bra~ileiros como internarion:1.es. 
requerendo a tran::,:ferencia de re- A fim dC:' nos offei.:.tar um dos exen1. 
gi.stro d1. mot'Jcycleta placft n.~ 99:- plares do mê,5 ct9 setembro, "\&U'V<' 
PB .• do nome da ~eu rx-proprH'tano hontem nn rc>c.la.cçfw desta folho, a 
para o se~. -:- ~guol de~pncho · sra. Ecila Vidal de Vascon(;elloc.. a.. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 7: 

De<:reto.s: 

O Secretario do Interior e Segu
rança Publica conforme propo• 1 a do 
Inspector Get=aI do Trafego P. 1bliro 
e da Gu1rda Ch·il. promove a g aanla 
de 3.ª classe o de reserva Jo: qulm 
Torres da SlÍva. 

O Secretario do Interior e- 13egu
rança Publica, conforme propo.· ta elo 
In.,pector Oeral do TTaf""o e da 
Guarda Civil. promove a guart!:1 de 
3.ª classe. o de rf'_.'-f'rvi Aldo Gam~. 

O Serretarjo do Interior e Segu
ranca P ublica, conforme propo.~.ta do 
ln'-'pector Gera 1 do Trafego p, da 
Guarda Civil. promove n guardn dc-
3.a. claYle. o de rrserva Pedro Leite 
de ArauJo, 

O Secretario do Interior e se.:u-

cença para ultimar (·s serviços da ca
sa de taipa e palha de sua proorie
dJde. á rua Franca Leite, 151. Sim, 
em face das informações. 

Manuel Bapti,ta de Carvalho, re
querendo IicEnça para construit uma 
rasa de taipa e palha á a,·. Camillo 
àe Hollanda. Deferido. 

Maria Tercia Bona\·ides Lins rn
querendo hcença para construir' cal
çada de protccção e cerci d1.visorin 
r..o prP-dio n. 0 1.440 á av. Car,v 
Branco. em TambaU. · Como pede. 

Luiz Gonzaga Leal. requerendo i
cencn para renovar a cobPrta da "ª
sa de pJlha de sua propriedarle á rui 
Bar5.o de Mamanguape. Defe1:ido 

C:irmellc Ruffo. requcrLndo licern'F 
para construir um qu:1.rLo e um ba
nheiro no predio n.0 1277 na Praia 
~P Tambaú. de propriedade de d, Ni
la Nobrf"'ga, Como rrquer. 

Jnão Simpliclo Caldas, requerendo 
licença para construir 2 casas na av 
C111z das Armas. Dcfc1ido. 

Serviço para o dia 8 i Sexta-feír..). 

Official de ct;a 2.0 tenente Isaac 
Lopes Lordão · 

Ronda á Gua111ição. 1.0 sargent'J 
AdhPrbal Ca-( tór do Rêg:o 

Adjuncto r..o official de dia, 3.0 sar
gento João Nune:-. Ca:c.tro 

Dia á Estação de R1dio. 3.0 sar
gento Ayrton Nunes da Silva. 

Guarcta do Quartel. 3.0 sargeüto 
Manuel Va7, de Cttrvalho 

Guarda da Cadeia. 3.0 sargento 
Antonio Pedro ele Oliveira 

Di I á. Secrelarin elo C. G., cabo 
José Boni!acio Guedes. 

Dia r.o tel<"phonc. ~ol<Jo.do telcpho
ni.:;ta Clarencio Bezerra 

Boletim n.0 210. 

:\."'V - Louvor - E.sLe commnndo 

De .. J.ose Sunoes & Filhos. te1;dc g-::-nte nrsta capital, tl(>ssa. Tevista 
adqmnao por compra o aulo Ponha(', O "Obst>r\'ador Economico e, Finan
placa .n.0 24.86-:-PB .. requer a trans- cei;:o·· encontra-~e á \renda na ag:m
forenc1a . de reg1sl:·o do nome do ·eu eia de .1ornaes do '-1'. ?i.tanuel Ignacio 
f'X-pr':1pnetario para n seu e ao mes- da Rocha, á rua Duque de Caxias. 
mo tempo a nlteração de parlicul:ii 
para aluguel. - Como f(;'{1uer 

De Maurino Rogacinno de Medei
ros . tendo ndqu1r1do p'Jr compra o 
c.uto-caminhão Chevrolet. placr. n.º 
26. 71-PB, requer a transferenc:ia do 
nome do seu ex-proprietario pn.ra o 
~eu. - rgual desp,tcho 

De José Montcilo !i.-Ic~quita idem, 
~dem placa n.0 25.26-P.tJ .• • irkm. 
1dem. - Igual despacho. 

ld~n';, spla:; ~~braJ5to-~~:· irlem, 
idt·m. - Igual dexpacho. · idem, 

De Manuel FrnncisCJJ ele Fontes 
idem uma mot.ocyclct.a plara 11.0 G~ 
PB. idem. idem. - Iguil desp..1cho 

D e. Maurlcio Fri.c;ch, po.:.suindo uma 
carte1rn de cha.ufft ur. profls--lonal 
fornecida pela Prcfl•ilur:1 Munlclpai 

PI ANO 
Vende-se um piano de 

cordas Cl'Uzarla:;; e cêpo de 
metal, de optima :;;onol'icb

de e ;:i!inado no diapasão, 
por meno:;; da metade elo 
seu valor, na l'Ua s_ Mi
guel, 109. 



INFORMA.ÇõES 
\ IJL>:;l;Cduria dd Sc-1 \'lfu llt' ('i.11n.i.-. \ ('-t:,.,t FI 1( U.~('[ \ U.\ f,l \( .i.U 

Te'\.leb nt>..,H· 1,. tado. inl'or,:i.1 Hn. \~ILt.llL\ 

DIA 7 - 10 

O I11lt-nwU011,tl Cotto Bullrtin do 
n~c., de a!Jri1 do corrM1t{' anno itllor. 
,n ... Qtll· a producçi"io clt fios cif' ülgo
d:lu m, ilr.u:il ~ UP 114.0UO.noo de k.i-

SABONETE 

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

Melhor pPlo prPço e prla 
t'X<'t>llencia da. &WL quaJ.i.dade. 

A' VJ:NDA ElU TODO O BRASIL 
DJ."'iTHhH t<,,to Of. snur. Tn::s lo.:, ·1r,,or.unada111cnh•, µ01 .:mno, t,en- !ir============" 

1 

d , C'OJ1";U média O Ui> UI ulo :2:) ;,('[JUfl-

te~~~~l-,·~}I~~:: ~~~~h)~);;i;::rn~~,~lJ~r vaie~ i~.! 11 \;t;~.~~~1L

1 i\~ ~:ia~~~:01 ~:3~'/~~~~.: 
~~;; ·JI,l'.~ trabtll~-~J./~la!~~dl~~?i;~~tl:.tl~~ I ~~~;1\:n~~i · ~1:~o c~:·1~~,~~~t~:nL'. ·/~~~/Jf,~~1~ '.'~ 
!'f'll v:tlor df'pcndt.·m multo <l:t ..,,,. 0s lil\1Io aCillla dl· SU lnclusLritn· 
;Hc..lL.. b.rn~ HlfOlll.li.ld~- all1J'J1lillfl (JUf' 1 

Não cmprcglt(' nr, ,t'II JJ!:11nu1 :::.e- nwluria ct.J.$ 1i:l.tócs 1•m w,o s:.i.o mui
mentes de n_lgod..i..i •h· p,;,<.:t d1·r "Vi. ciu- ~iJ velhas, inethcicntl'· para :1.s 1,e
vldo u. E:,d.Jl .mi e :u 11!1 ··t110,•1 e«•~ Lcladc1s :1r·t1tat·, Augnll·nta cada 
do estado ele -;~rnl.itHlf e> da rp1:111cl:t- d:ri ,t µ1uc:ur~1 para o. fio de tilul ~<.; 

de da varitda<!c ailt•qtt:,tl:1 ,.nn e!t>\'~H!w. E111 Virllltlt• dc . ...sa ,Je1icírn-
.onjr tsti: dfu1'1fi; n "ll<l pr:;JJJ"iL~ •de t·Lt e>.- producl!H'('S 0,io obri~:Hlo:-. ,, 

O Srni(O dc f'h1lll <: ·1.'exu•i rn "' iJtlJ)rJtt•u g1~1ilc.l(., 1Jartid,~s dP lio d:, 
E!.tJdo avi ,1 :"";)S s?· .. A .1~:::u·t 1;~-.; dl~ lng. itnrn tfi:1do., ('Om al,zodüo tC.YP
aJgcdâo <tUr' e .. tnh:u,"' em1·11: p:1- do,. L· :1" nmlhari,1, impJJ't:1111 ~ran
n1, d,1 \' ;rl 0 ct~tlf' IVOCd" (.j(•\ J(J;l- ü('., (jUanttdarlP dt_· fw~ 1111:ITl'l"IZ'.l
mc-nt.e ~X'Ul'~à.u.m..; f):h., plantio 1: n·- dv· drê- E~talo. U11irlos. 
phntio d~ ~afra 19JfJ 39 D · 1ccúr,J11 com wr.a circulr:r c[n 

A•, rcfe:.,I -.,emPntp, po ~ ·11~ 1u:.1.- !\'.Iini:- tr·r!o d.) Tr&balhn l'lll a nu:i.l 1• 

~~1:. .. t~:'.'1~;;;;;,:~~~~n~i~~~~:;\, t:\~IL co~~:;~- :io1~z~~~i1.~ /i1~ipf:~.t~c;~~i .-d~.,}~~cit:: 
ductividrde cl(' fibra ioni:'a. r I t, 1- no p:1ls. (' que ~e dcstinl'm n proC1t,-
ci:1. :."i.s pr. f'íl. 1' \·ulr1r <.·t1ltural ·,up• rl'Jl .,,ir 1io · dl' u~uJq GO 1,u mais acrech-
a srtr11ta por n•nto L.1-M: C/Ul' a irnpc>1lação de -i.o'.ooo 1u-

O.:; uil.t.·,•"'.itirlc>!s dcv1·111 rnde1,'1·~,· os :;;oo conconf'râ LOm cerca ele . . . 1 
~eus p{'did-:>s µrua 1 In pec:.orrn oo 5.000.000 de kilo.s de tios. E.spera-.se 
Serviço ar P.l,ml TC'Xlcis á ..iY'~rJi·l:l (1u1-• 1I!Uil,1s f:..tbril'a~ mdhorem sua., 
E.não cio Tnumpho n.0 454, "'1n .Jo.lO uaçó<:-. ou a~ substituam por umcta
Pcssóa. ele:- rn;ns efLcicntes ! 

Ci~~:~OE:!
0:::::~8:01 Le~ti1~~,:r.;;;,~~~º~r7: ~:::»,~:'.~ 

1 

:LE~f[;~,~:fE~,{ riit~~iºi."o \~~- ciae,, de hoje crn deanle comeca a se 
TRI3'iA D~ NOVEllBHO PROXll\-10 as.,ignar ele L~áo Elias LEAO ELIAS 

Vem causando a m~lhor imprc&são 
110s circules cstudantmos da cidade. a 
mensagem que o C. E. E. P, enviou 
á Assemblét1. do Estado, soliC';tando a 
creação urgente oos Cur;o~ Comple_ 
meutare.s n-.:sta c:.i.pit.lL 

João Pe~ ... oa, l dt' outubro de 19:;7. 
SlL\'ISO TORRES 
.,NT01"10 Ml'RJBE('A 

(Firma.-. d<'"vírlam<'ntf' rcconhrridas). 

AO OOMMEROIO 

FAVORITA PARAHY• 
BANA 

Club de l!lortelos de Aacmdlno 
N obreKa & Cia. 

Pre.ça Antonio Rabello, n.• 12 
<Antiga Vlraçllol 

Plano f'arahybano - • Dlorn.,. 

RMUltaClo do sorteio dos eou
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorlt!ios J•avorita 
Parabybana, tm sua séde á Pra.. 
ça Antonio Rabello. 12, no dia 
7 de oulUl)rO, ás 15 horas 

4.• 
5.º 

Plano .. Noctnrno" 

2292 
:<986 
'iI30 
1)214 
1224 

Resulta(lo do sorteio dos eon
pons..brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pra.. 
ça Antonio R.lbello, 12, no dia 
7 de outubro, ás 19 horas. 

1.0 premio l256 
2.• r.264 
3.º 6410 
4.• ~097 
5.º 0956 

J. Pcssôa. 7 de outubro de 1937. 
A proposií:o d:.;s.;a ~,ttjtu<lt1. J"'."te-... 

l>cu o C. E. E. P., felicitaçbes cl:ls Sl' 

guintes assod;ic:ões de e;wct.-~n1 es dos 
principaes ntucandario., de J(,fW Pc~S
sôa: C~nl.ro Jof~o dn M ~tt,1' !la At·~t
dC'mla; Ctntr0 Norm:.ui~'.L:.t <iP Culiu
ra, cln. Escola Normal, do Pio X t' 

Centro de Cultura do Canwiro L-~ão. 

L. BAE!BOSA & CIA. LTDA . de 
PC'rnarnbuco, corn filial Il;l' cidadr,.s 

ADl·:RR\I, PIRAGIIIE, Flscnl. 
dl' Jo,:io Pc .. •,ôa 1· C':rnipiu~ G1 ande l 
no c·rn11men:io l' a QHtm mll'rc::;'"ar ASCENDINO NOBREGA A 
110 !Macio clu f'arnl-1:v_Li co111mtn11c~11~ 

~~1:si1i/;l1e dete:1:~ ~!~.::.ªdeo ~~'pt~~'.a{~:~ "===C=IA.=, =""=D=""""==lo=na=rl=oe.=== 
'N'Jv:=~ºPl[iiiii~r p~Io vontade: desde 2 de setembro p. p "'- 1 IF============ 

C E E 11' sado, 0 sr. Amadeu de Souza, que 1 · THESOURO DO POVO 
' · · · exerceu ultimamente o car~o de ge-

Conforrne fôra annunciado. o Cen. rente da filial de Campina Grande, e 1 
tro Estudantal do K,rncto <la Parnhyba ach.:ndo-~e actualmeme constituicto.s 1 

irá. promo,,er no proxmio mês uaia como ,;ert:nte!'s das m88mas filiaes. tm 
reumão centrista, nesta capital, no \'irt,id. de procur:-.i.ções novamente 1 

~:.~L\~~a~t l~:tu~t~-~~~ Jl~~!~,tg~~~ outorgact.af,., respeC'liYE1mentc, o ~r. 
creação de Cursos complemenL..i.re.:.:., Osca1· P1qurt MenctC's e Janctovy Tm,- , 
Casa do Esiutlantf! e clefc·.~ Ua classe cano Siqucirn, ficaraw revog?.das lO
contra a intiltrac;ão txtrerr..ista em ~eu da:-: as procura(;Ut:.~ i.tnlnior~·s pas;-.U. 
sf"io, principalm::nlo nos fal.;;os parti- das para tal luu. 
dos demccra.tkos e nacionalLtas de Recife <Prrnambuco> 2 de outubr!) 
origem commumsta e integrali::ta. de 1937 _ L. BARBÜSA & CIA. 

E.A~ .. f~~~t~=~~s~n~~i!t~~t~la~l~e.-CD~~ LTDA._ - . Antonio Barbosa Junior '! 

mf:l~io FrancR, presiciente; Albtrtmo f Armem~ B,trhosa__. . 
M:~-anda, Auton.o AlenCiLt. _ Afü~·rt.o I lAs f1rnm}, r ..... tao S ·1dmnC'nt.o rcco
Diniz. Gastão Neves, Gump:·:-indo nhrc1d::\S). 
Brunet. Antonio Ca.stro, J '-~ tvfaria. 

~~s~n B;~r1~\~·te~~ht;N,?,, ~o~~t~,~~: P,oncl!rso para O cargo de 
f.!'rctº2~~i;;1~t';;.,~;i'·t~1~11

"rcada " ªª ilromatcr publico da Cq.· 
A \'1s1TA no e. r.. F:. ,,_ \' r.),. marca d2 Picuhy 

BAIX,1D.\ CEAllENSE 

Enconrra-c.e pr.A~rnte11H'ntl' 1r. ''"· 
capital uma cmboh::.1.da do Centro E3-
tudantal e ·arense, tendo :5do hon
tem curnn:1menbt1a pelo prl:parato
riano Pedro Palitot. cm nome do e. 
E B. P. 

DEPAR'f A'l;E1\'TO DE .Y! \'l'RICliL.\ 
DO ESTIJO,\l\iI'E l'OHRE 

Torno conhrrido n l.uctos 0., n:~-,ocia_ 
dos do C. E K !'. qn~ estr D2p.1n •
mento encart'f"gar.~e-a de :dt,;iumi.s.; 

iSOT \ D.\ ,-ECRET \RI.\ D.\ 
('óRT~J 

Pt>l::t .lunta n.anunadora do con
cur.,o para o < ar;.." de Promotor Pu
blico da c·omana. rl!! Pi.:uh:r, foi dr- 1 
si~natlo e, dia 21 elo corrente, ás 13 
}-.oras 1,ar.1 tcrf'm inicio a,..; provas do 
"ilacl~ tw"i,1<'111·,o ua ... ,:dt· da corte de 
\pJH:11:l\'ão • 

l'ka 01 á~ ·im ,; , i'-.111,), os cuuc·m·rPn
tt~., :·); J?lM;IIHi 

Club de Mercadorlu ü 
TOURINHO & CIA, 

Carta Patente n.• 1 ... 
Av. Beaurepalre RohaD l:l.º 267 

PIW.o • Bõlo Sportlvo Para. 
hybano,. 

Resultado dos sorteios para 
ontagem de pontos do ple,no 

"BOio Sportlvo Parahybano", 
realiz.ldo tm sua séde, i avenida 
B~~urrpalrc Rohan, 267, no dia 
7 d-!> outubro. ás 19'1112 horas. 

1.0 p1·C'mio .. 
2.º 
3.º 
·'l.º 

5.º 

~501 
1655 
,,646 
1)180 
1835 

J. Pessôa, 7 de outubro de 1937. 

ADERB,\L PIRAGIBE, Fi..seal. 

Tourinho 
naríos. 

& Cla., con~o-

ALUGA• SE 
ma1ricub::. uos cii\·ers(1.:; es. ::i_l,d;·ci- 1,--------------, 
menta:; de em,ino dc::.La <·a p: ~ J pu_ 
dendo os cnndiclat.os rrcunhc<.·1cta •. ~ ntc 
pobres dirigirem suas p tiç'les a •:e Commissão de Compras 
cretaria do Centro. 

Um appartamento espaçoso 
1 para Escriptorio Commercial, 

Medico ou Dentista, no ponto 
~ih·io Porto ctirr>rtor 

DEPARTAMENTO J>E ,\!lATI 
I\ll;N'l'(>~ 

Scienhf1co ?o.,- inh·rc,c..:~arto· qu(' es
te Departai.:1e1no obtt•,·t cbs empré.;a."> 
d::- traJ1.~por1_,., q•11• fR."..l!'m ··, lü1ha para. 
a_ praia.-::. d,__.sL~, cidade, o abtilnc-lli.o 
de >:O<, nn· p'.l~.sngcns n1f'(ii:1rn e rtr,r, 
srni.~ção dn l'.atl,'r11rta 

Ramiro Fema.1d1·s. c1;1"L>-ctor 

Já posaue o seu titulo de eleitor ? 
Nã<, perca tempo : nã.o custa nenhum 
Vi.Dr.em~ 

SECÇÃO LIVRE 
CIXB BOIIEMIOS RRASIU,IROS 

- EDl'f \L N.º 1 - Dt: ordrm do .... r 
governador, faço sab ·r a<'S a~~~1<l.
dos de~U: soU"\li•·io rn" crn obccliNl
ch: ao delihE'rJ.do pC'i,l A· 111blê::1 G!:'
rnl do dia J L de Jull > Gó c->l:"'ntr. 
nuno. é P<.- -,s1vcl d"' ehmmz.çJ.O todo 
nquelle quf' sP tnc·1r1trar ,·rn atra.zo 
de• ma1-.. rk trt., 131 mé:.,~ i!J !J:l2'.,1-
mf'nto ci<' s1 s m-nsal1ctscJcs 

Ülll4"0 ·!n1. • Ol)VJdO l1tl' Jl": (iUf> ::":"" 

~~\~~~n r:\;1 A/L~~ca~ll~1,~in'~oi/~~~!~Õ,1~ 

,\ \'hO \OS HlRNEl'EDORES 
IJO LST\00 

\ Com1ni!"i;;ão 1\1· ComJ)Ll:-:, avi
'-).l .,os t'crnt·{·edon-.; do EsL1J1J 
que 11:ll) ~não ft·itas em.'omm.en
d.1 de- m:itrria.l áquc-llc~ que- não 
cstin:n•m quitt•s ('om o Imposto 
fü· Jndu.,trb e rroL ..ão no cor_ 
n nt.t" .1nno r1,11fonnL rE"lac;áo e-u1 
St•u !'o 'dl'r. 'pcto qut· l"i1.';un avk1-
Uos oi intt-ressaclos 

("ommis~âo de Compras 6 de 
outubro di• J!)37 • 

J í'U'IH,\ l.l~J.\ f,'11,110, pela 
(.;c,mmi•,náo de l ompra.., 

LOÇÃO 

ORBLEU DE BAZIN 
fem o mt>lhor dos perfumes ! 
E• o comple,mento indi~pen

~a,el para uma t,oilette 
elei::ante. 

A' v~nd.1 cm todo o Bra.sil 

, mais central da rua Maciel Pi
nheiro, 74, l.' andar, com ins
tallação Ranitaria e agua cor
rente 

A tratar com o sr. Antonio Me
nino dos Santos, nz. portaria da 
A UNIAO. 

5 

TRANSFUSÃO 
D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 

COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 ICILOS 
Um fortificante no mundo com 8 elementos tonleos 

PHOSPHOROS, CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, DEPAUPERADOS, 

EXGOTADOS, àNEMICOS, 
MAES QUE CRIAM, MAGROS, 

CRIANÇAS 11,ACWTTCAS, 

' DR. ADOLPHO PESSôA DE ALBUQUERQUE 

~ 
7.' dia 

\ 

Octayia Ribeiro Pessôa e seus filhos, e a familia Ribeirn 

Coutinho, desde jú, agradecid os, c-onvidam aos seus amig~!) e tlO<; 

de seu fallecido marido. pae e parente dr . .\dolpho P~ssôa d' 
A lbuquerque, para assi..,tirem ás missas que, no \eli1no dia d,, 
seu fallecimenlo, maneiam celehrar, pelas sele hora, cio dia onze 

1!0 conente, n .. Matriz ele N. S. ele Lourdes. 

' • (. ) ~ r';- : - ... ' 

CORTE DE APPELLAÇ AO 
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 outi·os . 

Com vista ao advogado da parte appellada, 
pelo prazo da Lei (10 dias), em data de 6 do cor
rente. 

ALUGAM-SE as casas de 
numeros 791 e 79f:I sitas á 

Vende-se ou aluga-se um avenida Epitacio Pessôa e 
optimo piano· recentemente construidas. A 

PI ANO 

Tratar á rua S · Miguel, tratar na mesma avenida na 
104 · casa n. 0 821. 

ATTENÇAO 
Armando Carvalho, executa com 

perfeição e presteza todo e qualquer 
reparo em Radios_ Electrolas, appa
lhamentos de clnema sonoro e tudo 
que se relacione com a Radio-ElectrL 
!Idade. 

Di.spõe ainda de machtna aproprla
da para enrollamentos de qualquer 
typo de transformadores, bobinas Ho
ney-Comb, etc. 

Offlclna: Rua da União, 70. 
<Em frentP é. Padaria Paulista> . 

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

1enc1c.tu no pr:izn de qum,c , 15, dias 
a conta,- desta d:i.ta., i,ob pl:"na de ..,('_ 
11:m dlmmados do (!Uadrn '1r "i 

VENDE-SE a casa n.0 

185, á rua Borges da Fon
sêca. Preço commodo. A j 
tratar na mesma. 

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

João P• sWa. 1 dr- cmlubro d(" 1937 
Jor,:?r r.Iore11 a S0a1es - Secret 1no 

41:1 F.n.:mç::l. 

FERREIRA AMiJRIM & CIA,-F ABRICA POPULAR 
Praça Antonio Rabello, 85 - .. - J O Ã O P E S S ô A 



6 .\ U/'ilAO - &xla-feira, h de u ul ubro de 1937 

D (s Po ATOS I~.~F.!! ç~ ELEITOR AL 
TIÇA LLE!TOfU,L DO ES'IADO DA 

PARAHYBA 

,Jo...,e Palmeira d<' º. Uvcira, do muníci-1 falleclmento, do eleitor d!?. 6.~ 20118. -
pio eh> Cala?: ll"n~. ' Areia - Zabulon GU de Almel<!a. 

O Tribunal Regional 1·csolve cancel-

A 1rande manhã esportiva de domingo promovida pelo 
Centro Estudantal Parahybano, no "stadium" do 

"S. C. Cabo Branco'' 

lar a itlSt:tlpçúo do a11Udido eleitor. Relator: dr. H. de Almeida. 

Vem despertando grande interesse 
nos circUlos estudantinos da. Paraby_ 
ta a grande manhã esportiva que o 
Centro ESt1ldcmtal Parallybti.no vac 
promover por occasião da passagem do 
~cu segundo anniversario. 

Domingo a praça de esports da Ave
nidc.. 1.1' de Maio va.P ser ml.àto mov1~ 
mentada. 

Os "fans" irão assitir o dese1uolar 
de pugnas valorosas em que os dispu_ 
tantes sé.o moços e moe-os esforçados 
em defender o e.-;tandarte rubro-negro 
do c. E. P. 

Os quadro.5 dessa prestigio.Ja a..."5o:-i
açâo d~ classe estudanttna da Para
hybe.. ebtão assim organlzados, defini
vamente ~ 

men~es. todos o.s "player.s" tricolôres 
e alYLnegros. 

SPORT CI.UB UNIAO 

(Olficia!J 

Cohvido os ª"'"''1t'indos a~1e c>.<:tPlam 
quites com :i the ,ounuia a cmnparcter. 
hoje_ ás 19 hora..c., na sede social, á 
A venída Vasco da Gr,ma n." 64. para 
tratar...se de assumptos de grande iro
po1iancia. 

Secretaria do "Sport Club União". 
cm 7 de outubro de 1937 

Francisco Dionisio da sUva - 1.0 

secre~nrlo. 

ONZE SPORT CLUB 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N.• 828 

NATUREZA DO PROCESSO· lns_ 

tendo cm vista que a certidão de que 
o me~mo serviu d~ testemunha em um 
casamento não con.stitue prova baJ
tante de Idade. Acciescc que a referL 
da certidao ne1n ao menos faz releren
cia a es~a idade. 

João Pes.sóa, 28 de Julho de 1937. 

crlpçáo d(~ <'lritor da 6." z;.:;na - Ar~ia (Ass.) Flodoardo dp, Silveira - Pre-
- Mn~hias Henriques Ua Silva. para sldente. 
effeito de revisão. CA.ss.) Antonio G G"uedes - Rela .. 

RELATOR: Dr. H. Almeida. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripç:ão do elei
tor. 

Vistor, etc. 

tor. 

ACCORDAO N.0 833 

Pro:csso n.• 556. 

Classe 5.• 

Natureza do processo: Exclusão, por 
faJlecimento, da el.eitor11 da 19.• zona 
- Taperoá, Nautllha Ferreira cil/.s Ne
ves. 

Relator. des. J. Floscolo. 

O Tribunal Regionql resolve 
cancellar a tn..scripçáo. 

Vi.<-to.'- e~te~ au' oi- de inscripção do 
eleitor Zabulon Gll de Almeida, da 6.• 
zona., mun1cipio de A.reia. i:iob n.0 58, 
,1cue~ í'.nnsta o fallccl.mento do refe ... 
rido eleitor oc::orrido a 3 de junho do 
corrente anno. corúonne está certifl
.:aào nos e.uto.c:.. 

Accorda?n, em Tribunal. pelo expos
to motivo. cm canccllar a inscripção. 

João Pe.ssôa, 4 de a.gosto de 1937. 

( Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre. 
sidente. 

(Ass.J H. de Almeida - Relator. 

IDENTICOS: 

Accordno n.º 850 - Proc. n." 566 -
Classe 5.~ - Inscripcâo n. 0 314 do e .. 
leitor da 7.a. zona - Thomé Alves Lins 
de Albuquerque. !allecldo em 29-6-1937. 

Accordão n.u 851 - Proc. n.o 567 -QUADRO DE VOLLEY-BALL 

Silvino - WalLer - Romno -
Brandão - Heh•ec1o - Ronald. 

lOfficial) 

~fathias Heruiques d.1 Silva. cleL 
tor inscripto na 6.ª zona. municipio 
d? Ec:perança. sob n. 0 185, não dec1a_ 
Tou no requerimento de quali!ic:ição 
eleitoral qual a sua profl.!;são. E como 
ei~ ra om~áo inworta em causa de 
c:ancellarnento da in~cripção, accor_ O Tribunal Regional resc>lve Classe 5 ... - Inscrição n.o 603 do eleL 

Reservas: - Celso - Valle . . ... . 

QUADRO DE VOLLEY-BALL DO 
DEPARTAMENTO FEMININO 

De ordem d? sr. pres!dente convido ~:tei1
5 J:}f:1~al~!s~ear~~lt~

1
J1a~ Regio

todos os _assoçiados _e d1-rectores desta . João P[sc:ôa 4 de agosto de 1937. 
agren;iaçaio pebolistlca a co~parece- 1 (as.> Flododrdo da Silveira _ Pre_ 
rem, as _ 19 hor~s. na séde social á rua si-iente. 
~u

8
z~~a;~1a~~~-t~nc~!.1esolver casos de (P.s.) fl. Almeida_ ReJator. 

excluir a eleitora. 1 tora <la 2.ª zona - Leonlza. Pereira. 
Guedes. !alleclda em 5.6-1937. 

Vistos, etc. Accordão n.0 852 - Proc. n.0 568 -
Classe 5.ª - Inscripção n.0 257 do elel-

Accc~da o T. R. excluir a. eleitora tor da 9 ... zona. - Manuel Moreno da. 

1.º team Por motivo .superior não haverá en
~aio do Bando lu/ezadores da Zona. ACCORDAO N.0 829 

:tu~!~9:e1~:i~9.~d:n~.e~~oincsi~~~ 1 Si~~o;~r:c~: aiir ::3-;;;!~7
~.• 569 -

na. certidão annexa haver a mesma Cl.z.,sse 5 ... - In..<:eripção n.0 587 do eleL 
lallecido a. 27-6 do corren~e. tor d.a 11.ª zona - Amaro Bezerra dei 

Hebe - Ivanlse - Iracema - Nau_ 
tilia - Lllita - Austerlina. fican~~f:rJos1~j~~:~e~~a 1.º secreta·- Process n.º 4.588 

Joéio Pessôa, 4-8-1937. 

2. team 
rio. 

Sec: ctaria do "Onze, cm 7 1e outu
bro. 

Jeslas - Ll.sette - M. Luiza - An- ------
tonina - M. Lima - Aweaníta. DISSQi,Vll!IO, AFINAL, O 
cu?tu~.:'~tt;%;c:"cto ger,~~~i~!?da ~ u Al TO COMITE' ARADE", 
associados abaixo para um treino de [ 
de fott-ball. hoje ás 15 horas. no cam_ DE QUE ERA CHEFE O 
poH~~o"'.=. ~o::;ç~.Zepaiva - Ro- GRANDE "MUFTI" DE 
~!1

~ wif[l,~ ~";.~~;;;: ~ir~~'lu-;;:niº:: JERUSALEM 

Classe 5.ª 
< Ass.) Flodoardo da Silveira - Pre

NATUREZA DO PROCESSO: Ins_ sidente. 
cripcão do eleitor da 6.ª zona - A.rela_ CA.ss.J J .Floscolo - Relator. 

;r:-1:f;';;!o ~~íl\~v~:;alcante Souto, IDENTICOS: 

A:cordão n.0 834 - Proc: n.0 549 -
clasre 5.ª - Inscripção n.0 1.928. do 

o Trfüun.al Regional resolve eleitor da J.a. zona Arthur André de 

cancellar a inscripção. 
50~~õrJ:~~-~0

83tm _25~~~~:" 55 _ 

RELATOR: dr. H. Almeida. 

Cacáu - Danilo - Cory - Carlos -
Ruv - werther - Zé Barboia -
Natal. 

Vis' os etc. Cla.s:;e 5.11 
- In.scripção n.0 85, do eleL 

1vra0De1 Avilla Oa.va.lcante souto. e_ ter da 11.0. zona - Nicolau Ferreira, 
JERUSALEM, 6 (A B ) - O leitor inscrípto na 6.• zona. munici_ Mattos, fe.llecido a 31-5-1937. 

i:io de Areil.. s:b n.º 1.983. não decl.a.,_ Accordão n.0 836 - Proc. n.0 551 -
golpe deCJSl\ o, inntimera~ , czcs rcu no requerimento de qualüicação Classe 5.ª - Insc.ripção n.º 7 do elei-

OS PREMiiOS A SEREM OFF]:;RE- , lmeaçado contra o Alto Comité Ata- cle.:i.toral Qual a sua profissão E co- tor da 18.ª zoria - Malach1as de Sou-
CIDOS AOS VENCEDORES DAS be, foi fmllmentc desfechado ho1c mo essa omissão importa em causa sa. ~yra,_ fa~cido em 7-6-1937. 

PROVAS DE DOMINGO 1 , d d de cancellamento da mscrlpção ac A.cordao n. 837 - Proc. o.o 552 -
pc o governo man atano, quan o o I cordam os Jmzes desie Tr1bunai Re- C~asse 5.ª - Insc!"ipção n.º 128 do e-

Acham se em expos1cão numa das v1-1 Comité foi d1ssob ido, considerado "'t"naJ em cancdlal a -11e1tor da 14.ª zona. - Manuel Justino 
trmes da "LhTarla Moderna" vano.s for:i di lr1, e o Gr.indc "!vlufc1" ~h.: =- João Pe:ssoa 4 de· ~gosto dP 19?7 de Almei~a. fallec1do em 1-6-1937. 

Sousa. !alleclcto em 24-6-1937. 
Accordão n.º 854 - Proc. n.0 570 -

Classe 5.ª - Ins~ripção n. 0 1.3ti5 da 
eleitora da 3.ª zona - Maria Alves da 
Silva, fallecldo em 22-6-1937. 

Ac:ordão 11.0 856 - Proc. n.0 571 -
Classe 5 ... - lnscxipção n.0 19 do elei-
tor da. 9 ... zona - Eduardo de Sousa 
Rolim. !allecido em 22-6-1937. 

Acror'l:'.ío n.º Rfif, - "Proc D O ~'7~ -
Cle.sse 5 ... - Inscripção n.0 1.456 do 
eleitor da 5.• zona - Franeis::o Pau
lino dos Santos, lallecido em 29-6-1937. 

ACCORDAO N .0 857 
Processo n.0 573. 

Classe 5.ª 

Na~ureza do processo: Exclusão. por 
falle<'irnPnto. da €le!tnr~ da !;.ª zom, -
Alc.gõa Grande - Maria Assis Sal
gado. 

d,,ecsnc,!:!0er,ruesosdasª pserroevians odfe!eide::o.midmosgoe.os Jcrusaicm fo1 dcspoJado de todo) º' cru: l Flodoâ-do da Silveira - Pre Accordao n.º 63ts - Proc. n.o 553 --
vJ I si.jent<' - CJassc 5 ... - Inscripção n.º 5. 599 do 1 

O JOGO DE DOMINGO - "PYTA- scu~oca~~::u~:~;~~s i;fi~~~fº::tri... (as.) H. Almei<la - &lator. ~;:~º~ed~li~•;irr~:ll;id~e:~t6~[:a~~ 

GUARES'' E "SOL LEVANTE" buido depois da prisão de numerosm ACCORDAO N.0 830 C~ori_:o ..:·ºi!!~riPÇãE;ºi:
0 

n5º.
2
~!4 ~ 

Rçla tor: dr. A. Guedes. 
O Tritmnal Rcgion~tl manda 

exelu ir o nome da. eleitora do 
registro. 

No prox.imo domingo bater..se-ão os membros do comité, declara-se que Processo n.~ 4.441 eleitora. da 9.1! zona - Mnria do Car-
clubs filiados "Pytaguares" e ºSol Le- ,ls pessôas em questão faziam perig:u mo Lopes, fallecida em 2-0~6-1937. Vistos, etc. 

vante'', disputando o campeonato de a pa.z dos países, assumindo a rcspon- Classe 5.a Ac:or<lão n.º 840 - Proc. n.º 555 -

19~nbos os clubs estão em bôas condL sabilídadc moral pelos actos de ter- ~~";fo',:. 1;ª 15}n;i;,tç~o 1~:r1;·~~r~~ 
O Tribunal Regional ~anda excluir 

-io registro elettcr.QI da região o nome 
da eleitora M~ria A&i'- Sa tead0 inc::C'ri_ 
ot.a no municipio de Alagôa GrandP. 
sob n.0 485. visto con.,tar dos autos o 
seu f2.Ilecimento em 14 de junho do 
conente anno. 

çôes technica.s. ror que foram con1rncttidos durante cr~!loU!E!ftit~ d,;~~~~:O: :~: onilia de r)us, fallecida em 11-6-1937. 
Sen•irão de juizes, nos primeiros os ultimes quHro mêscs Entre as i11 v ll L ff · ~ 

quadros. Beraldo de Oliveira. e nos se_ pcrson:1lid.1des presas c,tão o :secreta- ~is~o. e óso ope.s. para e elt _~ie re_ A ''QRDAO N.º 841 

~~~usi~~~dsO :i;,~~~~t!!!'D~~di~~ rio do Alru Comll~ Arabl', :,:r 1 uJd RELATOR: Ur H Almeida. Proce~[O n: 557 
D. P., em campo. o director Paulo S.ibc, o prefeito de fcn1JJkm, ~l 

Fe1Teira da Sllva. I·lusscm Khalodo, o chefe Jo Mo• i
mcnto da Tuvcntude J\r,1bl.', e o rhclc 

O JoiiN~A P/~EIR;~ .. NIAO elo l'mid~ ,\r.1hc, sr .J.1ktib J lus-
!!Clll 

No T'roximo di~ 111Prra-feirF.! nt"n•·L O Gr,uulr Mu{IL d1 .kru.,Jle.'.n :~:~~~;fi~
5
~6 clubs filL\do.s "União" que é consi<lcrJJo o chcfc e\piritu.d, 

Esta pugna promeUe mui.ta anima- político e fin:rnceiro <los :t!".1b::\, rc'ii
ção. Os dois clubs possuem opt.tmo.s de ha algum tempo na ~\k')quita de 
elementos e todos br::m treinados. Om.u, a fim de cYit.ir ser prc.:~0

1 
con-

Fr~~ea d!s~!!~1~ ~;r~fmefctea~e~;t polntc ordcm expedida h_a_ algun') m~-· 
girão os jogos dos primeiros e segun- ; i.~~ A ordl'm p.,ra a pris.10 do prcs1~ 
doc:. t"n.mc;. rC'f:pedivamen+~. ~cndr"I TP_ dente do Banco Arabr.: t.' thcsoureiro 
rre~cntante da Liga o director João do comité, sr Achmc<l }-J,Jm1 l\:r:.ha. 
Nogueira. não foi dfoctuad1 Jté J~ ultimas ho
"SPORT CLUB" DE JOAO PESSôA r,s da noite de hoje 

íO!ficial1 

Flcam convidados todos Ob a~socla
doS para uma t<.>.bSão extrao!·dinr~ria 
amanhã ás 19 l 2 horas, em minha 
residencia á rua s. José n:· 210 a fim 
de serem rernlvidos varioo as.sÜmptos 
de importancla á vido do club 

- Desde já fi:am convida::ios os 
amadore~ abaixo oara um io~o arni<:_ 
toso no proximo domingo pela manhã. 
1á5 7 horaM no canino da "TorrP-, 
com os tcams do "Felippéa •J - Sã~ 
os seguintes os amadores· MartiI:s, 
Lete. Hucrta. Ton·es, Quindão, Gama. 
Edcrlíndo. Dédé. Ma~alhãc.s, Rapõ,o, 
Almeida, Ernaru, Guedes. Gonzaga 
Miguel, Catharino, Zé Amorim. Pedri_ 
nho. Murtllo, DercJllo. Bibit.o, ottoni, 
Zé P aiva. Mororó, Alolsio G alvão. L1la, 
Chagas. Roméro, Guaracy, Valladarcs. 
Juran::lyr, MRrio Alves. Brayner, Lui:. 
Arns.ud. Heliodoro. Ed'iOn. Paezinho, 
Slnhô e: 0b df"mais insc-rtptos. 

n·ora. po~ diantc, w treinos serfu> 
dlrtgictos por esta presidcncia. e. o
mPnte serão e::;calsr:lns oq,ra ns to,... <J 

c,ftlciaes 03 que c.,tiverem em condi
ções de treinamento. 

Carlos Neves da Franca - Presidell
te. 

"BOTAFOGO S. C." 

Ha.verá pela manhã ,do proximo do
mingo, no campo do "S. C. Cabo 
Brenco·•, um rigoroeo treino de "fott
ball". ncando solicitada para o mes
mo a presenca de - todos os am~dor-?s 
do Club, principalmente os compo_ 
nentes elo l.º qUP.d.ro um& vez que o 
en,alo será realisado· juntamente com 
o "'Palmeiras B. C.". 

Ame.n 11\11 eerão chamados, irullvldus l. 

Ao m,:~mo t<.:mpo qw.: se Jnnun
ciou J. pris:io dc.!...cs !rt1drn, vi:rificou 
sc o fcdumentu d.1 frunt·::ir.1 J:i PJ
lestin.1, e J interrupção d.is coJnmu. 
nicaçõcs tclcphonicJ~ e tckgr.1ph1c.1.~ 
I-orç.1s d:1 milü:i.1 e th polici.1 patr~
lharn as n1a"', porem ;, . tb,pc1to da 
grande tCn.!.:lO que prc\ akcc. nenhu
ma pcrturb:iç Jo 01.:1.:orrcu Jinda 

A campJnh.1 cncrg1L,l .1gur.1 jni
ciada. é comidcrad.i. como uma re"po,
ta da~ :iutoridadcs m.111churí,,s bri ... 
t:rnnicJ!, ao recente J!iSJ\!iinato d J 

Commi~sario p.tr.t J GJld~.1 I! dr- u!'ú
ciaes da policia ingJJ.,.1 .:\s ulti"1J'i 
informaçõc:s accrescent.un que o; 
membros do Comité Ar:1bc !,~rão de
portados, já tendo ,ido b .,do, hoj, 
á noite. rnb forte guarJJ, p.1r:1. bord) 
do navio de gucrr.1 inglb Sul.ff\-, Jll

cor:tdo na b.1hi.1 de Haifa P.;irecc 
que aquclk., chcf~~ s~r.io k,.1do':i p.u-J. 
uma ilhJ. no Occ.1.no Pacifico 

PONTO A' YEIIDA 
Vende-se um optimo pon

to á avenida Beaurepaire 
Rohan, servindo para qual
quer ramo de negocio. 

A tratar na mesma casa 
n.0 2~8. 

O 1'ribwrn! Rrgional re<:olve Cir. <=e 5.• 

João Pe.ssõa. 1 de agosto de 1937. 
íA'is.) Flodoardo da Silveira - Pre ... 

sid"'nt~. 
cancrll(1T a in~~rir~:rir1, t· r As..s. l Antonio G. Guedes - Rela

Na ~.lU'"'Z~ rto prnct&'iO" Exclusão. por tor. 

~~~~~~i~!~~o~oJi~:IL.~~r~~:~· ~~~~ IDENTICOS , Vis 1o•,. t>t(· 

MurHlo Vcl1ó: o LoOf',:; eleitor Jn1-
c1_çto nc1 fi.• 1onc1 mµ1Úripio d(· Es: 
~r'':1('.:i sob n." 432 nào declarou no 
requ<'rili,cnto de qu°alificação qual n 
~u~ crofbão 

ta c1:~!crt~º ~:·1~~~1i;t:Zº~:º n{ ~~4 ~ 
Relator =ct~r~bu!;fª~~~k;nal resolve 1 ~~i;g~-a~ª f~i~e~~a e-; i~~Í~ag~sé de 
.. ordenar a exclusâo do eleitor. ~ccordão n.~ &59 - Proc. n.0 575 -

\iJsto .... etc. . . Clai;...~ 5.• - Inscripção n.o 1.358 da E corno a nmi~.sãn dessa <lecfaração 
imp rta em ca.usa d"' canrellamcnto 
arco ·cta.m os jui1.cs df'.stc Tribunal Re~ 
g.:onal cm can cllar_U1e a inscri_pção. 

. Accor.jam os JU..i.7,es do Tribunal Re- eleito. a da. 2 ª zona - tallccidai em 
g1ona1 dP Jusuça F1€-itoral em orden&r 5-6-1937 - Hilda Bahia. 

João Pessóa. 4 de agosto ele 1937. 

a f'xclu-:,ic do cl"itcr João Cordeiro da Accordão n." 860 - Proc. n.0 576 -
Ccst.e. scb n." 494 da 7.ª cona, !'m vir- Classe 5.ª - Inscripçâo n." 50 do elei
tude de haver fallecldn tm 29 dr junho torda 5.ª zona - João Ignacio Caval
do ço1-rC"nte anno, rontorme está pro~ eanti, fallecido em 20-6-1937. 
vedo dos autos. Ac:ordão u.0 861 - Proc. n.o 577 -(as.) Flodoa.Nlo da Silveira - Pre 

si:lente -
(r-,; , ll Jllmeida - Relator. João Pe.ssón. 4 de agosto de 1937. 

ACCORDA'.J N" 831 

Cl&sse 5.• - Irucripr;ão n.'' 292 do e
leitor da 7.ª zona - Virgilio Leode
gario da Cruz, fa~eido em 4-11-1937. 

<A~.) Flo<loardo da Silvei,-a - Pre- A:cordão n.'· 362 - Proc. n.0 578 -
s1df'11t..f:!. 1 Classe 5.• - I.nscriPQão n.u 132 do clei-

Prot(";.c;o n " 4 .597 
Cla-s!(' f, 

<Ass.l Brar. Baracuhy - Relator. torda 2."' zona - Augusto Bento Fer

NATUREZA DO PROCESSO lns 
rr,pção do Pleilor da 6.ª zona _ A -
reln. - Francisco -dP A,..sis Gomes dê 
Almeid2. para cffeito df" revisão. 

IDENTICOS· 

A· cor-dão n.0 842 - P:-oc. n.º 558 -
Ch~e 5.• - Ius~pção n.0 4.086 do 
""l"itor dn l.ª zona - Antonio da Cos
ta Aragc·o, fallecido em 8-6-1937. 

Aceo:-rlão n." 843 - Proc. n.0 559 -
O Tribunal Regtonal resolve Cla.:'.e 5.• - Inscripção n. 0 376 do eleL 

canc~lln.r a in.çcrtp('áo. tor da 6. ZO!Ht - Jo .... é Ce.ndido Gon-

RELATOR· dr. Antonio Guedes. 

Vi.stos etc. çolvcs c'O Albuquerque, fallccido em 
O eleitcr Frnnci•co de AS'-i:-- Gomes ''6-6-l937. 

de Ahn<'ir{a. <10 rnu11icipio de ArPia Accordão n." 844 - Proc. n.º 560 _ 
foi qualificado com 1nfracção do dL.<;' CJ.~sc 5.~ - Inscripção 11." 493. do elci
po· to no art. 5~. n." 2. do Codigo E: to~ da 8.ª zona - Henrique Bernardo 
ltit.oral. t•bto como cmittiu O reque Frazão. !all<>r.:<lo em 16-6-1937. 
ito da natur:1U::lade. - Acco:-dão n.º e.15 Proc. n.º 561 _ 

Ante o exposto. o Tribun{ll Regio Cla.c:..c.e 5.ª - Irn,·:ripção n. 0 807 d~ e-
nal eznc,dla a in~f'Tfpçüo do refei-.idÔ leitora <ü1. 17.ª zona - Antonia Mar-
eJeitor. Qucs Sarmento. fallecidn em 26-6-1937 

João Pcssóa. 4 dr a~ost.o de 1937. .l\.('cordão n." 846 - Proc. n.º 562 _ 
<as.) Flndoardo da Silveira - Pre_ Chuse J.ª - lll.>Cripç:-i'J n.0 6.582 do 

si:if'nle· h. ·:-.or ~ ... 1.l "' l"I.,, ..., - Vicente Wa.kie-
(~tc:.J Antonzo G. Guedes - R<:!a ! m"'tr de Olir<>ira Lmia. fallecido em .. 

tor. · 114-6-1937. 
_ Acco-dão n." B47 - Proc. n.º 563 -

ACCORDAO N.0 832 Classe 5.• - Inscrípção n.0 75 do elei-
Procf~so n.º 4.123. to: da 7_• zona - Nestor Monteiro 

C!•Sõe 5.• Falcão. fallecldo em 12-6.1937. 

cdit~tru~;n 1~~. p:~~!ss~ b1!J~~~:~ ~ c1!~~ºeº~~t~ni·~:~pção~:.~·ari°d~S:1~ 
José Palmeira de Oliveira, para effeL ler d~ 9.• ?.Ona - João U'onclo de cas_ 
to de rcv~si\o. tro, fallecido em 19-6-1937. 

Relator: dr. A. Guedes 

o Tr!buno.l Regional resolve 
oonrcllor ,, i1tscripç6o. 

Vistos estes autos de lnscrlpção e de 
, l)Cdldo dr 4 • ,11L de titulo do eleitor 

ACCORDAO N .0 849 

Processo n. 0 565. 

Cla&se 5.• 

Nat,m,m ~o procruo; Exolu.sllo, por 

nindPs, fallecido em 29-6-1937. 
Accordão n.º 863 - Proc. n. 0 579 -

Clas~e 5.• - Inscripçào n.0 282 do e
:cl ~o: da 14.ª zona - Manuel Alexan
drino Baptista, fallecldo em 15-6-1937. 

Ac~ordão n.u 864 - Proe. n.o 580 -
Clas:-e 5.ª - Inscripçõ.o n.0 45 do elei
tor d~ 12.ª zona - Philndelph10 Gal'''*º de Flgu.:irêdo, !allecido em 
3-6-1937. 

Importante e Urgente 
Vende-se uma. casa com optfmo ter

reno ao lado, sito á rua d.a Palmeira, 
673, e ma!s um terreno com 22,50 fl 

4a,OO. stto á rua·,Minas Geraes, junto 
á rua da Palmeira. Linha de omnlbus 
e 1 minuto do bónd de Trincheiras. 

Tratar na rua Barão da Passagem, 
60, 1. 0

, ou Trinthclras, 41. - Resi
dencia 

ENGDMMADEIRA 
Maria das Neves San• 

tiago, habilitada engommn· 
deira, avisa á sua distincta 
freguezia que se acha á dis
posição da mesma, á rua 
18· de Novembro, n.º 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida cm domi
cilio; 
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ROTARY 
JOAO 

C L U B D E PROSEGUE TERRIVEL A GUERRA 
P E SSôA ENTRE O JAPÃ O E A Cl-IINA 

SUA SEMANAL DE 3. FEIRA ULTIMA 
No "Rc.sto.,Jrante werner.. reunin. ante- ctc entrar para o no',)0 c01w1\'10 

antc.hcntem ás 11.30 o Rot~uy Club df' Rotar!o, Elle é dv t ·l':i q;,1c ··,111te!l de 
J."ão PCK:.;óa. A !essao este\'e ba~tantf' er iô. t.r:i. ·•. T~m:rndo como 1f'h.'r . 1

-

concorrida a ella c::mµarecrndo 1;.rar.- eia a .,,ta prcpria InclusLna. cl!c pc·.'
de numero de associado.:;, sen'Jo ninja , ov quz bem comp:·eJw11clJa, e q 1<; 
abrilhant.1.d.1. com a prc:i,ença d~ uma inui!o bf'm a,1otaYa na ua l' 'J"iC l. o 
commis.sàJ do Rotary Club dr Rccifr '1." O;.Jjeclivo ü.~ Rot r.v 
rep1·?sentJ.da pel dr. Lauro Boro..i. o- ,r~no o Commcrc10. OJ todo o ml'io 
ccmpanha<io de sua filra, •ta. lv.1.•1i:1 tlt",Yida ccmpitiVel com H1..tr.r:t'. de,, Pr 
José Borba dr. Ca.minf'a Frenco e sr:::.. feito dentl'o l:f' um::i. b.l-'! &c., 11dn. du.:-1. 
Silvina Cammha. dr .. Ramos Mou\.t.>il"J. :lr .,m:-·eridati1'_ dlf'ta de hvur :LiLlad(', 
Hollanda CaYalc~1l1,1 e Arna.ldo Almei. :iftn a quaes. 1•1ai' c~do Oll rn1ls tn 
da. rJtarianos visitantes e _ccnvid,\dos, Cc. será colhid? o frul'.'t1 nm~r.:-o dt 
.sr.:;. deputado Raphacl Sebas. do R. :k:::epção. Sei prneitanwnte. \pt; r-o 
e. de Pct.r-;polb; dr. RaphaE>l Halln~E>. ::iunclD em aue H' ,..ivC', cndc ca~, clw 

1J~o ~ ~~r~oª\~{º·d:rciu.!u:;
1.1c, Comi- {~J~ 11:,~~;~\,2~,; a~~iàW;1~.~~<J~:f?,nl;/;; 

Abert1 a sessãc. foi dl"-\ct:1 pos.·e ao e \·rnder dentro da n..:rnu. quc toêo; 
n"vo socio sr. Francisco sane~ C;J.val- devemos •:-eguir. Y....us aquelles que <1g!. 
cant1 director du Radio Te.bajar1. rem correctamente, tratand:> 05 s1::u.·· 
que Preencheu a classlficação valia: :liente: com Lda a distincção. aC's 
Ccmmunicaçõcs Radio. !>0ucos irão formando uma b:v,c .soli-

Em segui.da, o dr. Osc '.r de Ca~tro, Je_ p.ua din a di<1 aug-mentar1 m ci seu 
cLrector do Prctoc.ollo. u.sando da pa- con('::ito ~o ine1-: f'.n (;'11:' tr.;1b,1lh::in .. 
l. ,•r:1 saudou os convidados e rotanaM Tini:ndo po, mim me'"Jl10. cu nf, 
ncs pre~entes. reg-:::..>ijando-c;e com e, :-ostnn,') enh .u- num e--tabclecimeJ1t'.l 
Club pela acquisição do nevo ~10 sr. ;,.m QUI') antes tenha sido mal SClVi
Ft'8.11Cl600 s~Ues cavalca!"l.ti. en ht~. ...10. ou talvez enganad:>. Sei p~rfeita-
cendo-lhe as iuas qualidaQes de r1cta mente que ha muir.os a.'..Sim. que fl._ 
d5.o e de rota.ri;:.no. ,;~11-.. o mesmo. Ag-1r~ pe"'glmLo -L< 

A p3lestra do dia foi dcsempen:u1- :i.u" valeu e propr'.etr,rio dess:.i. t.al loja., 
àa pelo rotari1no recifen:;c .sr. Arnnlo ,l ·nr de esp:.c>dientes dct.5.~ nat!ll"C'~1 
Almeida, que se desincumbiu de m« ou mc!->mo con~entindo 0s !if'Us empn·-
oC'ira brilhante do therna sobre o se- ;Jf\.Cl.os u ·al-o·, tambem? !':&da. ar.hc 
gundo object.ivo de R~Jtary, a qual ~e- m. Julgo Que a melhor pz:~p.\3"anda 
gue publicado. na integra, no fin .... l -:k um bervic:.. ou de um1. ca~a Com
âesta reportigem. mf':-ritl. é o iH"OJJ:rio cliente que tenha 

A fCGUir us.1.ram da palavra o.s ro. ~ido btm att •udido. bem .:.-ervido. 
tarianos de Recife drs. Caminha Fran- Dentro d:i propria Yid1 Ge um e~'it;:;
co e Laur.o Borba, que abordaram in- belecimento deve ha\cr urna verda
teressantes assumpto~ de ordem rotil de ira <'.'->Cola· ele bóa cr:nductn. O en""": 
ria; o primeiro fez elúguente prelecção p1-egado de,·c Eer guiado. dentro de 
scbre a importancia cm R'.'.ltary dJ. t,m ambient(.. de respeito, para podl:': 
Cornmi,.,o;são óe Serviços Prof1sc:ionae& attender o fregm'z com tod1. a a:t~n
e dos deveres da ;ub-commbsão de ';5o necf~-..an O lema .ad~1~tado por 
rela.çõe.s entre o capital e o trabalh'J. :m!íU'.s, de qt•e O fre~ut"'L ten- S.t'mpn• 
e o .segundo e.'<hortando aos rot.í\ri9.no.s ra1:áo, obnga o vendedor a ter o 1na
o habito da corrc:p::;ndEncia como ximo da con_ideraçã.::> COM o compn
meio de approxim1r e estreltar os la- dor rn~'mo a- razão nã.r, e: .,ando d) 
ços de relações de amizade entre os ladÓ d~tf'. 

CINCO \,t;;J, ~OLDADOS ITALIANOS ldcer Nankin embora se tenha ouvido 
PARA A CHINA B. expl~sõcs ·dc.> três bcmbas cabidas á 

ti . anela. O fogu de barragem das ba_ 
ROMA, 7 1.1 Uniâo1 . Segundo s·~ lr!"ia.c; ~ntl-a·:ire~s chine~as entrou rm 

arn.nncJ , o ~r Mus:;0llm rt'Solnn en- ae<-~o. miu os japonêses conseguiram 
v1Rr vm com.in:;enl.e addidon11l de c.--~apnr iJ:~!'os 

nunciada "rrrande offcnsiva" japonésa 
c~ ntra as defesas chinêsas parece ter 
~::: cncclhldo deante da coragem e da 
rcsoluç:\.o dt>monstrada hoje pelas tro. 
i:'~.l do go;.-~n10 Ctntral. 

5. OíiO tiom'.:"n.r;, para a defe:sa dos inl!'- Vrm a 1,ro!)CSito observ3r ser i'Sla a 
re~:...:s ltr:iltonvs cm S1-:gngh.'i. T.davia, p~imcira vez ch.: . .r~nte toda a seman~. 
es.%\ nc!1cia não toi confirmada pêlo~ Que os aviões d'!' caça chinêses saem 
meios ot1~ci:1c ati· aiz'.Jra. '1: encontro dor. appardhos, o que é 

O :?.Laque foi desferido hontem c:m 
tod1 a fUl"ia que a Lna flõr do Exe1· 
cito de S. M. Hirohita podia d~senvol
ver, partlclpand'.) a artilharia a avia
c;ão e os canhóes dos na,·i.:s de guen-a 
no t:sforço d~ desban.tar os chinêscs de 
suas linhas nos.c:.e sector. 

l'r.J indicio de que a força aerea chi
UMA ESQUADRILHA CHINf .. SA DIS. 11·:-.J :1ugmu1tcu. Embora ~em couLr-

PERSA ONZF; AVIó.lo.:S Jt\PO. 1:iação. foi :1nnunciacia :,_ chegada de 
NtSES um crrto numero C:.:: aviões procedcn. 0.) cllini~ ncuaram àeante dos 

rrim~ir06 g ~1i:,es, m:.:i.s a sua res..isV?nciA. 
~ra tão forle que o p·.dEr dos ja.ponêses SHANGHAI 7 IA Unido) - O cor-

!"~~~~~;~(1:: i ,~t l~t-~~~: ~~t.~:~:a~·~-r~ 
U-w cJ- ;.\·ü.rs de eac;;a chine..<;E'& dd,cY.; 
:.: c"1·.i:rr cu vnzc aviC'."' dr bombardeio 
J..;pcnê:jcs que se dirigiam para Nan. 
km esta manhã, dízendo c.s chin~ses 

;e1~;~~•~s~~\t~~~~1~u:Pg:-r:!t~iªi~:~ 
1:.ic :s jfl tinhnm bombardeado antes :J 
aerudromo ~lc Wuhu, deLxaudo cair 
ei!,o bomba.<.; 

S -is ~·:iôe~ de c~ca chinês>:~ entra. 
nno cr.1 combate cem dois aµparelh0.3 
j~f<: néses dc .... te mesro'J typo, tend:i ,$C 
re:11"ae,o es rrstantes apparelho.s d•J 
bombar<l'!!io nioponiccs srm bom!.Jar-

Le.s dl França 

1'_DIADAC~N'?~1;~~1::a~11rPONICA • ~~:e~ºl~c~-?.[r~~~~ªsiri~· ~3, c~~~-~-~;:: 
1 

qUf:':-;_ OB ch:n&.es C0..'15e&Uiri.m r"h"lver 
SHANGHAI, _7 lA Uuilto) -:- PelJ dl:s japonêt;e.,;; milito do terre!l ... per

tcrcnra vez scguu.l.a, a já ha muito an_ cacto. 

NECESS ID A DE 
DE UM ESFORÇO COLLECTIYO DOS PACIFISTAS EM 

PRóL DA JUSTIÇA DO MUNDO 
'r.onc:111'"-Jlo dt) 1 • ~ E' impos.: iv.nl qua este~ noventa por 

pC>derá fugir P'Jt m"io de mero isola- c-nto que querem viver em paz. ao 
menta ou tV'utralidade. abril?'> da lei de ac-:ôrdo com as cii. 

AqueHes nm, prezam a .!.ua Uberdr.de reçtrizes da morril ac-c€itas qus.c:t uni. 
CENTRO t.STUDANTAL e"''• reconhecem"'" e, seus vizin•10• verrnhuente at,avés dos seculos. não 

A t!I tC:m o mermo direito <~'"' e.~_ rcm ltv: >2s encontrem um élo d. e !azer prcn1.lecer PARAHYB.wnO e de ood('rt·m Yiv"::r em paz, precisam a sua ,·onl!'l.tle. 
l tr~balh:~r unidos. pelo trwmpho da A situação ê dec1didamPn1c <4e ap. 

11 passaq llt do .'lf:~yundo a7!ttü.-ersario 
1

[ l"'i e pel_a ~--ictoria da moral.. p~ra prd~>;;!l!'iáO u_niv_ersal. Os p~·oblémas que 
da sua fundarão - A ~es:wo ~ol.en- qu~ a conhan,..a na p'.3..7. e na. Ju.st1ça dla encerra na~ 1:>e r~trmecm _1nera-

ne d! po~J da nova dire:tona - -4. ,·oltc a m:p'.?n1r no mundo·,. m$nte á v1olaçao C:.e determmadas 
i·csperr..l dan~ante d\• dJ)mingo no dawmlas d'.::st! ou daquelle tratado. 

Palac.ite d~, J,,;~cola Ncnnal - repre- VOLTA A FE' NA PALAVRA Exi~·t~m QU-c"S~~.s ae guerra e. de paz. 
scnlacri.o d-O cent1·o Esludanlal Po- FJdPE.."UI.AD~\ de leis intc_rn:c1onaes e pr.inc1p2.lmcn. 

tyguar - Notas "E' preci!.o que se torne a ter fé teE~e,~~~!~~rig~/!u!~~~!fit~!in 1.:~0-

s~::~~d·~·áân:1~;~~~;lo 9 
d~o fl~~~~.~~~- d 

0 

Centr;.; ;,_'<;;tudcmt.nl Pnrahyôano. Em 
cornmema?·ação a essr. data de grande 
~ignificação p:ira o estudante da Para
hyb3 será:) levadas a effeito \'R~ias f·2s_ 
tas as quaes promettem revestir-se de 
muitc brilhantismo. 

na pal?.v1~ cmpeohed:1 e no valor de lações positivas de tratados. especiaL 
um~ ~c;sigm:1 ura sob os trabalhos. E' mEnte do .. Covenant" da Ligs. das 
p!.·ed.so que se reconheça o factor. d<> Na<:õcs, do pacto Briand-Kellog. cto 
que a moralidade do Estado é tão tratado das Nove Potencias, mas el
vit~l quanto á moralid&d? individual. la3 cr.cerram tambem problemas que 

Um bispo escreveu. me outro dia affectam a economia, a segurança 

clubs rotarios e rot~riano.:i:. . Os proprios patx·õec; tê-·n a ,1;brig3._ 
O sr. Francisco Salles Cavalcantl. ção de cnraminh::i.r os s.:us emprega- A POSSE DA NOVA DIRECTORIA 

agradecendo o convite que lhe fôr.1 dos, porqu-" c!.e todos elles, di!penck DO C. E. P. 

àc·' P.,irEc :-me 11.ue algo G.e grandi0so universal e a proprla humarudade. 
precirn ser ti.it'J per;.nte a humamda. E' \ .!rd::i.de tombem, que o escrupu
fü', contra a pratica actual d? levar- lo d-e consciencia geral reconhece a ne
SE os horrores da guerra até os l?X?S cessidade de remove,·.se injustiça.s e 
de civis indefesos e pl'incípalmente d? offensas devidamente fundamentadas, 
mulheres e cria:nç8.s ··. mas ao mesmo tempo deve elevar-se 

feito para membro do Rotary, pro- o br:m cn m· 11 fl.1turo da sua propri~ 
nunciou, em ~ynthese as seguintes p.1- CasB. Antigamente os em;,regados Cc1úórme jfl tivemos opportunidad" 
lavras: olhavam o::. .~us patrões como guias, d-. notider, t,., 20 l:o~as do dia 9 ~o 

··srs. Membros do Eotary: -O con- Yi!:tO <l~u:r.m &tes. morad;1 e mesa. O lcorrcnte, ~:ibbad'J. tera lugar a se.ssa.:: 
vite a mim dirigidc p-:r essa bcneme- c:nvivio obriga\a a que elle te: •,e O- solenn~ cic posse da nova ciirector~a da 
rit-a instituição muilo me sen~ibilisou lhado como vm con.....elhei: ">. Hoje, e<::- sorted:icl'·. Nessa ren::i:ão. o p~· 0 .!i1dcn-
o espirito. tá de~app;necendo tudo 1. .... ~o. e ao men t,, :1ctual Jn-á o n:lntono d~ _neu•.·1~a~~·s 

Acccito-o porque outr) não é o mC'U ,;er. quem perdeu foi ~ (;JUµ:.ega.cto. C:o C~ntr~ no µer~ecto social 36_- 31 
dl!seJ0 ~inão ajudar.Y05 nr.:;:::a obra !)('t;apBrecC'U oquclle c . .,.tnnulo q_uc hn- A Telcr~<hi reurnao terh pre:-1tlkla 
p1trlotica de uni5'.'> e auxili'J mutuo \"ia. S:i.hiu µerdend'J repito, o c_mprc- pelo o.:mo. ~T. G~,-.ern~.dor do Es~act0 
ent1·c os brasile~ros. obra que tllno gado d:i. casa cujo patrão. sabia dar e t~rá ... c?mpareci.m_ento de autor1da
tem engrandecido o .. Rotz.ry Club" " 0 \'al.-,r que Cada qual tinha, garan- ('.•:>s e fam1has e.si)ec1::i.lmente convida
alevantado o nivel moral e cultural do tindo a-;,Hn O seu futuro. dando-lhe das. sendo a entrada frt't.nqueada ao 
Brasil. i.nteresse. e rn~i., ta;.·de Sociedade. As- public.:, 

Rotariano que já me conside!"o, pro- :~:m c':n~inuavtl.m as g,_-~nde:, c3~1s F3larão e crador cfficial do Centro 
metto-vos procurar ser digno ct·-. vo~~'ia As leis modernas de trabalho, vieram F.studantnl Paxahybano as r1:prescnta 7 
espccta.ti.va, e·-f.orç-!ando~\ por cor- melh:i:-:u. mas ~om('nte os que clel!..a çúes cto:;:; C.:ntros Estudant'leS d:). Geara 
responder ás altas finalidade~ de tão precisarn.m os empregados. ctiJos pa- ,,. elo Rio Grande do Norte e vanos ou
bcnemeriia c:rpcra~ão nacionalista·•. trõeE. não sabiam c."Jrre ·pon.der :10 tra& orati.01 :s 

Foram ouvidos ainda o dcnutado LrJbalhel dos eus emJ~ ... egados olhan-
Raphae! Séb,s, m/emi:>ro do Rotary do sómente p~ra os ' oprioe .• ESPERAL DANSANTE DO PRO-
Chtb <te Petropolh que fez a offerta ao Na cusa. cm que eu r:i b· 1 lhe. adop- XIMO DOMINGO 
daqui <111 nome do seu Club de ele- ta-se uma norma ha muit·,,'5 nnos, 
i;ante albull\ illw;tr1;1.do da cidade d:" <pio é. 0 emprrgado nüo tabe o que 
Pctropoli..~ transmittincb ucsstl oc('":i ganha. e ~,m ~omente o que retira. 
~ião as saudações de que era poi·ta- 1 Pie.a ~ cmprc um s.Aldo. par9. eventu
ctor. em c!Jja..s pala'-.yas deixru_ cteinon,.;- 1 D.1. Não é ."'omentc para C'\'tntuaes. 
tradas as rympath1a.-; e adm1ntçúo _do 

I 

mas priuc11,l1mente parn. :, obrigar .. • 

~eO!>~io~1ct~-cliie/1!!l~ COOb~e~~~~CC~l~~~a :~_ ~11;1~t·~~~. ;~u~na~? l1~~-1~clc. a~t~tdg ·,~ 
ta capital; o dr. Raphael HnlLH\'e qne. exprrien<'ifl.. cl;:i nda lhes tnsw...1 nff\ 

=~~s eig;;:~l~~ d~;u~btnr~";;e~~;~ e;~~i:t rn~~Jetã~0
~o~á~o:~~:

0cJ;.i-
P_e6sÔa, do qual já Iôra membro, em "ab,J.n.:h o que mais rn_rcle pr~ci· al'fó' 
,ntude de ter de regressar ao ti'll d') ~iara l'\ttnr na proprnl S..,.n1.:l::1dc 
pais. O; auxiliares. exclwndo .;emente c~ 

Um.1 da.e: partes maL,;; interessantes 
d-- r,rogrammP. eia. fe!C;t·u. é a vesperal 
dnn. 'lf!t"' que terá lugar no pr ·ximo 
< ninr,o. H\ num dos sa1Ar.s d~_ F.sC"Ql;1, 

Nortn·ll ,_ om o ccncm·so Yahoso <l~ 
"Jazz'' da P;:;hcia Milit:n do El.itado. 

Terá inicio ás 1:i hor~.o;. compare
cnl(Jo Ol'i rep1~<:enta.nie:,; centr~tas cen
rem;e."'i e potyguar ", b'I'811de num"ro 
de cstud ~ntes e pcssôss ela no:c$a so
·iedad" 

P. REPREQENTAÇAO DO C, E. 
P'.JTYGU/\H. 

E' bem possível que um prot~sto ,~o- á categoria de uma m·cf:'s5idade car
mo e.5t? posz-a ser conside .. Rdo com'> deal, o re~peito á inviolabllidé:.d2 dos 
e,<-;tc futil. po,· aqu~lles que se ufam,:m tratados, ao direito e á liberdade de 
dr- ser realist~s. M:a.s. !5e.I'á possi·:el outros. podenCo..se de uma vez por 
qu,.,, e.-;tando o e-oração da h11ma!lida. todas dar um fim aos actos de .iggtcs
d~ tâu horro1 i~ado deante de tantos ráo intenncional". 
soffl':mento:-: i:rnt .:ii;;, não ::;e possfm 
P'cb1I1zar forqn.s r m prop'.'lrçõcs :,nftl 
cl,:-ntet> parí\ ~uavizar a cruddadc dos 
diac; que pa:ssa.m? 

EPIDEMIA DE ILLEGALIDADE 

A.Ir.ela nue ~ejam precUms vinte an- "Initlizmente, parece que se pro. 

~~;ª !!u~ ~ueci~l~::> p~:1~~~-n~ ! rit::an~~d:un~~;~â~ª·:'11efi~;1~~~t1: 
effecbvo o reu p_r-ctesto collectivo con. physica de car-2.cter epidem1co, co. 
tra este barban.smo, certamente vo. m:.ça a diffundir-se. as communida. 
z.:s p:,derosas con,3egmrão apr~ssar des ('Stabelec-2m a quarentena sobre 
e::se _clia. . _ cs p_acicnt· s. par?. _protEg?r a causa 

.E'.XlL·",C ur.ia conc~pção de solidnne- pu1ll:.ca. e·_ :1tra maior propagação do 
cl~or no mundo moderno, t3nto te- rual. 
c;1ni~a como moralment~. qu,.. torna Est~u firmemente d-ecidido a pe~·
imposs:v:,l a qualquer nação isolar-se severar numa pclitica de paz c a 
das evoluçõe•: poUticas e econoimcas r~dcptar toda e qualquer medida vin
que se pro~ess~.m no resto do umverso< \"d a fim de ev~tar que venhamo.e; a 
E.-: p:-c·ialmt->nte quanclo estas evoluçi;:s ser' envolvidos em guerra.•;. 
e t'"?n~forma.çõe.5 parecem vrop~gar se E' simplesmente> inc:oncebivel a idéa 
e nRo d.zchnar". dt: que nesta era mc:derna e em face 

das cxpe1 L.nc1as do pa ssfl.do. possa 
A ANARCfilA INTERN,\ÇIONAL nm:> J,OÇClO ser ião louca e tão desti. 
"So pode hn,·rr f:'stn.llilidf;l.de ou tmz tu1d.i do nrnis ('iemcntar sentimem.o 

d(•n!ro da.-, nrçóc•; ou entn,. rllas. s~ Je p1cda.dc, para lançiu· o n:iundo in. 
pt ~valecerem fl.s leis e os pa.drÔ(>!j de triro numa grande guErrn. mvadi..ndo 
moral a que Lactas adheriram. A ~mn.r- e depredando em fiazrantc violaçei.o 
cl-11::i. internnclonal destróe todas ns ele .i;r.I;nne~ trat:1.dos .J tenitorío de insrituiçõ~:.; em pról da paz. Ella out:.-.;.s naçõrs que neJ1l-ium ~al lh~ 
cr;n~prum<:tte 011 a segurança imUH'- fizeram e que sã() fracas demais para 
d ·1ta. ou a estabilidade fut~ra de poder defender·~~ ~-dequada.mente. 
q·.1alqt...er nação. s!.!ja tLa grande ou E no tntanto, a paz ào mundo, o 
1 .. quena. E' por i.sso que a r~ta11rac.,o bem-e~·tar e :l segurança de cada Pa-Durante a se·,sá? foram tratado, sorios tem actu~tlmcntc um '-;aldo cre

muitos outros assumptos interes,:;an- ctor n\ no.-:~a Fil'ma de mai. de 
tes sendo a mesma encerrada com um 1. 100 c-:nto"'. Como vcC'm mio ;;. cm 
saudação do presidente dr. Abeinrcto :.im anno qu~ se con.sf:,LL!P thcgar 
Santos, agradecend·> a prc!:>en('.a ch.s este Tec;ultado. m..1.,; ~im, depois rlc m1,L 
pc.ssóas convida.das e ao RotHy Clun t,;..,s anno:.. s,i,mprc tendo em mira. o 
cic Recife, pela maneira distincLa com bPUl rstar do,~ empregad · s. para be
ei.ue attendeu ao con, itc do R:;t·:u·.·1 neficio de todo'i. 

P lo Ll_'_em d .. 16 l10ras, cJ1egou _ h n. ~'\!n~ti~a!ca,~itseJ~ti~ª~~ ~~-~~11~;13; J ~· ~~~~ R~~~1fgb a am~aça constan-
t<'m a f'-ta r:1;.:n+al :1 repr~<:-: ntaçao do internad0nal con~títuem um factor ele. Nennuma nação que s2 r?ctise :1 ~cr 
C. ei:i-tr_~ F.?;Ludnn~a_I_ PGtygua;r. a fim de inter,;,%~ vi.tal I.Jara. o _povo do::; Esta-1 ir.1ctu1.gc1.lle e não a respeitar os direi-

dr João Pes~,ôa, n.o s~n~ido dr que u~1 Em Rotnry O que se _cx1~<'. e que 
ci.e seu· m1;>mbro::; rel\hza~t:~ uma palcs. den~ro da profLSÕ~ .. .S!'JJ tudo ctu:
tra sobre o segundo object1vo de R0~a- gi.cb c:-om O nT ximo da lealdade, con 
1y_ que foi desemp~ada pelo rotaria. 0 n1.Jximo d C3inccriàar'.... t,;:n _bom 
n1 sr. Arnaldo Alm-:-1da, a qual P.-':1:;.o:;a. Rot:aiYrno tE-m O ctever th rar~ 1~1r o~ 
mos a, seguir, a transcrevel-u na 1nte- que usam tlr me:cs íllicito;;_ 1 zcr,cto. 
gra: lhe ver o mal (]Ue c~.tãu 1ci.··e!~Oo. e o 

PALESTRA DO DIA 
mJ.l que Irão colher. No:~ nflo t.:>'mc 
1-...•Jnutonas do rnun:Jo. ni.;.1 . •imos o~ 
origa.dlls a melhorar o am:J1cnt.e Hn 

• 1 A convitr do Club de João Pe!-~ôa, que Yi':C'mos Sei, mutt'.l b~m. riuc la 
r qui e.stou para cumpnr o meu dever fora exblf>m Lao bens raton 10:~ como 
c1iz~nd? algum8..:> palavr" l E.obre o 2.<' qui er..trc :u:.. mas o b m e pali1ad1.. 
cbjectivo de kot3.ry. nunca é de mai . 

A meu ver é um. doo mais impor· Tcrmin@.nd 'l esta paIE:-tra, qut> n fiG 

ass1st1r :1s. refer1d1s solenmdadco.;. ! dos Unido.<;. tos e a liberdade do.s outras. póde 
A emt:u.:m-da r:ogranden."'e. rompas- A esmngo.dora mmona da população pcrmanecfr forte por muito tempo f'! 

t::i d~·~ rrl'paratcrianr:~ ~aymundo N - d~ todas as naçõ~s do mundo quer asc;egurar a conhança. dos outro::; 
li.Bto Fe•n'.rnd·°' e Jo:,e Gonçalves df' ~ajc iJn dia nver em paz. O povo paísP-s para s1. 
M~cle1n:.s. t:~á hosped·•da no Hotel qu~r. qlJ~ se derrubem_ .is .bprrcir~s 

I 
Jámn1s n:~_ção ª_ lguma p. erd~u a s1.1a 

Globo <.:e;ntra o commercio. O povo anseia dignictadc e o ::;eu bom nome por c..1. 
por ade.str;=ir-.se na mdu:;tna e na rimir concUiat.onamente as suas d1. 

A VISITA AO GOVERNADOR DO .:grie,u!tura: quer p:-oduzir e quer qu~ vergend~ . .s e por ter pac1cncia e con-
ESTADO E AOS ESTABELECI- e'·sa producçáo rr l1:n1!e a mercado ... sideraçáo para com os outros povos' ' . 

MENTOS DE ENSINO rins que augrrentam 'O b.?m estar g-2. 
ral. e nê.o á fabr!c.::.ção c'e J.V1ões mi 
Ltarc..-,. b;1mb1s. m~tralhadoras e ca
nl1ões pn•·a a d~slrulçâo de vidas hu. 
tr'.ana;:; e da prnpriedad'." util. 

Em r·mnp;1nhi,1 df> n-1.ri .s ~,ssocindo 
io Crn'l".:, E..studa1:taI P:1rahybano o.s 
rprrH'!1 ts.ntr:! cst11d·~ntis µrf:'!ent·z,s' em 
?o?'J Pcrsôa \'isi·Jii,·ão hojP o Lyceu Pa . 
~hyh li.o a &e,oJa Ncrmal e out.r's 
stabe1L_1mcntos cl 01~ino l!:i. ~apitai 

· '1 ~=mi n Gon-rnador Argemiro de 
Pjgue1rC'do. 

A GUERRA E' CONTAGIOSA 

"A guerra - declarada ou não 

iantf.•s, porque sem elle ~er a n',ca cmn toda sJ 1cericl;;iclr que um Rola. 
observado, nfi.o podJ.'lTI"'6 .':CT bOil;) JJl'O- lW.llO deve lt:L quCJo encerr<.l.l- 1 (O!r. -\ EDICAO ESPECJAL DE "LIDER-
Hs..sionaes. e naturalmente bon:, Ro palavr:1.s que (;onsiílcro um1. "'Ch'!.ve DADE'' 

Ncs Ld.::cs do mu11.do qu~ parec!:'m 
rm.pilh ·,,. armafl"':"ntos sobre arma.
nwntos co:ru propo.:.itJí:> ae a":,,: -.s ão 
e nas vutrcio:; n ... ~õ:05 011:" t'Pcctam ~er 
\ cti111a:1 d'.'E"~a ag,~:rrsRáO, grano.! 
parte' da r~nda orramcntari:-t -- cm 
íilG,un:; c~ .. os i~a prop-Jrç5.o de L!·u_1ta 
a. cincoenla por crnlo - é div1dHI& 
cJ:: ,:,ctamf..nt·~ para de!-pê:::a.s milita.n:s. 
o~ Estado<, 'Onldos r;·astam ap':'nab on. 
zr a dczc µ'Jr c:.nto da .sua renda para 

ê: conto:1.g~-Jsa. Pôde cnvolv~r E)Udos 
e povcs di~tantr.s do sceruu:io orig1nal 
d~ hostilia1:1.dcs. B:-tamos cl~cirl idos a 
ru.'\r:trr-no· lnr.g<:> da gurrra, eiubora. 
não oosrnmo<, livrr.u·-llo~ dos seus ef
f::ttos cte:sa.;tio.:.os e dos ri~cos de 5.:r-
1Hcs envolvido::;. Adaptamos as medi
das desti.nadas a reduzir ao mlmrno 
estes r isco::>, mas nifo podemos contar 
com uma prot-:::çcão ,:;ompleta n~~;;,c 
mundo de dc.:.:;orct:::m, onde a. com•un. 
ça e a ~cgurança. .1a1..em por , r•-r,1 
::;e a dvllização quizcr sobrc-v1H"l' os 
~rinctp1os ~agrados da µru:;, ~êm oc 
ser restaurados, a conUança r1:J tlnda 
entr e a.s naçô-~s. tCm de :;;:r re~tJb"lc 
c;de,". 

ta.rian06. de Ouro", cl1 llC\S!·o g1inuJ~ Cúlnpa-
A(:ho m~mo que cle·1in ser de ní':::e~- nheiro ele Santo~. 1-m~wl de E ,u::;.a, 

~:ri0 trat.a.r-Ee de u;,n assum 1Jto deste5 Tive a. fdlc1Ll.ac!c de o ,unhe "r pe5-
no meio de uma cla·~se, em q1tc _o:-: '-O:J.lm"nto Il..'l. Bahfa., P e d:1 v z qllE 
reu~ componentes trem a obi1i;a•;,c10 o l io J:;lllt"- ;1c frliz eh' ))1 1, en~r-r uu 
hnf)D6ta prlu:; suas prC'lprtas •.un cK n- mElhor fn,:e parte d um mEh..' rm 
tias, pela~ 8Uas pr-:priss inctolf""• d. ·=ue tr balh~i um Ism3.""l de Scuza. 
f- !lerem- ser correctos. e Jear..5 n~s pr1- · r.1 11tlo •-ohr<' o~-º objr•th· do Ro 
f: ::>ôc) que exen.em. Mas nnnc e de Lar~. hmaC"l c1is>r o "·gtünte· 
mais propalar-i,c o brm e os bons • Qu.,. t Hntary? 
e:...cmplos. J•o! rv uão é uma 1rt<l:Jcrn.cia d1• 

Hn pouco tcmp'J livcrno:; no Club µ·· , ,lomH'6 01.1. co1Hmr'"ctontP<J. cOJii() 
de- ReeJfe uma teIH .... lm.i v~11~tra, Li:nho ouvlrlo n:z··T-'_c del'c 
nMlf?' assumpto ,e quc tendo sido pu- Iktnrv ªº. <·0_n~r:.tno e o _1Tconhr,..! 
biira.da no numero de aQ::~ ~ do f1"'! 1 rn ntv da u· 1J1tla.<lc de 01s pr'>fh .. 
tary Brasileiro. p.at;ina~ 43. eu ,:h mo s~r, l on~ ta _P dtgn~ .. e deseja Q 1l" 
para todos cs meus comprtnl,ei-cn, um., ()da tllo ,1,!'Jam_ por ,1,;u~l- rc. PClt -
altenção :nuito espt'da!. cluc pr-cu- d'1 . como e·õ~nc1~e5 6 ex1.Hencia dL. 
rcm ler, pc!s tenho a c~rteza. qae mab rida lmmano tm :,;;o•·i<-'ct (lr. 
claro não é µo .. sivel dizer~c morm.r.n- O pade!ro. o jul~. _ o soldado.,? f_un(". 
te trdtando-sc de um Rotarü1M novo. c1Dn rt1, o. _11~T8..i, te o .t""CHcu 1J, o 
como é L'J n<"ll;i.So e<::mpan.h.ei:I'o J Oité 'I'Ul- baC1("rtOlogbla, toda Q \!IITieda.cJu i::nor~ 
ton t,ilho. Coin a clareza e iimr,l!cidud rn~ de 11rofl.s:lõe: .. que co1~tltw:m •. ln 
que deve ha\er em Rotary cHe scud?, t/o. agem C( mpkxa da v1da m-odcnio., 
como di ~e. um Rotariano· novo. pro- 8áo por Igua~ mercc,.. jorc de rc~eil'> 
vou que, Jâ O ,..r,. e mui li') h0m :imas. f": n QllP. prn"\arnn ,l I n. d <' qu(' 

Em C'Hnmemorac-H., á p:i ,ng"m do 
eg-unç'o anni·,;er8n :o cio e E. P o 
:r!iho!1t \ ')ncrtin,J LibrrtJa,1-- ciJ·Cu
:..:di. hoje_ cm edicão especiJl. 

P dcirg nÍ!o venda µão ue mlitun 
~m,. .::.en<lo o nu:lhor tri:_;o, que o ,iui;:; 

n;.10 1·f'lrnncif! ~tl'l s~nten:-:1. por intr•rp,S.., 
:(' ou af~rlçã'). Nle <> i;ol<lado n5o fnl
i..c 10 cu .im'J ·11f'11lo ,1 .... obC'clii ncia, 
Qllf' o 'uncdon·n1o nftn -·o 1-rnn!iqut 
"'> f''l'V1f'.'O da l!'çá.O. QU(' O Pllg.l'Jl'~·l! r, o limpe c01w 'nicntemC'ntr o sapal O 
: ntP clr lunnl o q11e o p~drE'iro não 

· e f1in. 
Ccmo somos l"ltr.es p::lo fac-lo dP.'> 

cir{ u111stl'l ncia<i clw momento uos i:: "r
w1~ti.Tm cmpn.gar o nosso dinheiro 
na ccmstriJcçào ctq pontes. av::mdas e 
lJ i..-ra1tPns~ 110 reflor.:olamrnto, na 
cor..servaçúo do no~so õOlo e l'l11 mui,.. 
tas olJr~ s publirP.:; ele util1cladc cm 
,·cz d!:! tNmo!> que .:;~tn.l.o com " 
rnanuLcnção de cnonncs cxcrclwx, 
r -11<; st-·rv,ços de .subslstc ncía e mate
rial de guerra•· 

"E\J PRECISO E VO'S PRECISAES 
OLHAR PARA O FUTURo·• 

lt rt· v t""aço cJ ·cua.::; , nrnmn as. e o 
t11ct..erlnlog1 + \ não falsihq·1e o dado, 
colhidos cm I nn pr..~QUi'>a$ 

Foi crntra e~•·a rt1·ie de quebnv,: d.1, ··E no entanto cu preci~o e vó:,:; pre-
bón F-thtra. que ge fa tran."'formanclo <'m cLi;.;ar:-; olhnr pa1a o futuro. A paz, a 
~a notma de '1cl,1, q11c R~tary 101 lllrrd'lclC" e a ,egurn.nç1:1 de noventa 
crr.aclo. por ccuto da:j µopuhwóe.i. do mundo. 

notary é ttEslm t':n 1'1.rgo nnvimen~ r · J.o comprom ttida~ prlos rc.s.t.at~t~s 
to çfe nrnr".l:llzac;ão e.los co:sLumes dC'ntro cl .-z nor crnto. Qlle amel,çnm jogar 
do e>;.e1;cicl? das ac:th ldaclc:; pn1C· 1- por terra todn~ RS JPt~ ,. n nr<l.rm ln -
o•,a,r rorrmPTçtnr"'' J r 11,ar\on:1? 

P ONTO CULMINANTE 

O mais importante de tudo é -... .l-~ <• 
anseio de paz, por pari.e da. !:,.iyu.•.-; 
que a prezam. 1::c extrrioriz2 de tAl 
forma. que o.s Est.Bdos, qu~ 1lOi'H111 
ser ten tado.-; a violar o~ SCUb tratados 
e o.s dlrell~s dol:io outros, d:..si.ct.am dos 
.seus intentos. 

E ' lmpr~scindlvc-1 qu,.. t,ejam fC,1C)s 
c.sforços clecldid0& par a prtsuYor a 
par. 

A America odeia a guerr a! A ~m<'
rlca e._-.pe r u. a pa.2! Por 1!:30 a l\nt"ri
r:a luc-L!=lr l\ lnllexln·lment~ par.\ f'f, 
t'onirrir R p:iz·· 



8 JO ~O PE55óA - Sexta-fel.a, 8 ãe outuõro ãe íi,3; 

UL A H o R A ~,-~ ... ~HOffT~M, s .?_ ~ ·=··-·. 
( D O P A f S E E S T R A N G E J R Q ) Fran:~co Pimentel da Cunha. opero-1 A senhorita Emília Rodrigues. filha '.'0 prefeito daquella communa, que 

do sr. Joaquim Rodrigues Pereirn., ve~u tratar com o chefe do Executivo 
FOI PROMOVIDA EM BELLO HORIZONTE A " QUINZENA DA CIDADE" - A AVIAÇAO r;i;;~~,rt~:::~ !"i,it~fdar!ti '"Sà-0 8ebns- f';~~u:~n~l~;t~~gão ~i:::~~%/gados 

NACIONALISTA BOMBARDEOU, HONTEM, INTENSAMENTE MADRID - A IMPRENSA FAZEM ANNOS HOJE: dacg~'r,~"io/1;:;,nt~rr:'~~~ii?d;~e;i:: 
BERLINEtíSE REIVINDICA AS ANTIGAS COLONIAS ALLEMÃES lacio, pelo sr. Governador. ali! tratan-

Dr. S11nesi.o Guimarães: - Oefiúe, do com ;..;. excia. sobre cs propositos 

SÃO PAULO 
P.\ULO, 7 (A Um,10) - O 

juiz da 4 ª Van CriminJl condrm. 
nou rtJvio Pinto J 4 annm de pr1~ão; 
Arlindo Silva. N,1pokio Coei-lho e 
M:irio Qu('iroz, a 1 anno uJ.1 um, 
todos como rc'ipOn'õJV'.:ts pdo <l1!~fal
que de 341 conto::;. vcrifiudo nl fi
li.d <lo B:1nc.:o. 1,1c101 ai Ultr.un.umo 

PARANA' 

reallZJ\~C em Bello Horizonte a ITALIA ~~~ti~ ~~~=~~~º a~:~â~ n~º 1tô quir~,~~rix;~;:,n J~s~st:1~;~1:~- - Pro-
''Qmnzen.1 da Cidade'' promovida desta capital e lente do Lyceu Parahy- cedPnte ele Pilar. acba-Se nesU'a capital 
pela Prdcitura daquella. capital e da ROMA, 7 (:1 União) - O bano· ~ójaº:<;~~p~~g!~ ª;~1~if~ · J~~efi':é v~l~: 
c1u 3 I \l" Jcil.l encarregada a Inspecto. conde Ciano enviou uma nota ªº' te P~r ;:-~1~~~~· J~:~~:-r~T~~~e~e ond:? gosa de influencia polltica e é 
ri 3 dl! Turismo, com a cooperação te- governos de Paris e Londres dizendo amizade muitos 'cumprimentos. ba.::tantc relacionado. 
(hnic.:a da secção de 11inas. do Tou- que a Italia entregará a ~esposta so- Dr. Edson de Almeida: -Passa hoje s. s. veiu tratar de as.sumptos de 

ring Club do Brasil bre o convite para participar do pa . riljd~ª ~i~~1~;cl~e d~e~~~ Ed~º!1oc~!d~; :~~ a~~~~f::ç~~i:~~d~
0
ho;;f:io cod~ 

O prog!amma que está sendo ela. trulhamento naval do Mediterraneo, pessoetlSe e conceituado dermatologls_ Redempção. 
borJdo pelo sr Guimarães Meuegale, no proximo sabbado. ta com larga clinica nesta capital. Tenente dr. Hcrtensio Castro · 
in~prctor de turismo da Prefeitura de O dr. Ecls:;n de Almeida, por certo, Ap6s alguns mê&:s de permanencia na 

PA HA essõ d to · 1 de v~lnha metropole do s , encon a-Se 
; pelos arrabaldes historicos e pi reores- ES N ~~fa~g:s Pcte a~:d:u vas crrcu 

O 
nesta capital servindo como medico da 

Bdlo Hor,·,onte, consta de excurso·es 

I 

receberá hoje innumeros cumprlmen~ ui tr 

cos? vi,iras ás obras publicas e em- Senhorita Cotinha Carneiro da Bateria de Dorso o distlncto off1cial 
CURITY!lA. 7 (A Uni,m) prehcn<limcncos particulares, festa ar. BARCELONA, 7 (A União) cunha: - Anniversaria hoje a senho- do 22.º B e t;nente dr. Hortel\slo 

UmJ comm,-.'iic> rompostl d~ dircc...1 tistica no Theatro Municipal, corri~ O presidente da Generalidade, s:r rita cotinha Carneiro da Cunha, ele- Castro 
tore,;; do Curityba i, e, . L"ndo .i :iac;, concertos. commemorações na Companys. falou, hoje, ao radio evo- menta de destaque em nossa sociedade 

O 
digno militar e mi:dtco conterra-

frentc.' 0 di.:pucado Couto Pcn:,rJ, CS· Escol.t Termal. etc cando a amizade entre as Asturias e e filha do saudoso ex-presidente da neo, que dcsfructa.. de arraigadas syrn-
tcve L:111 P.>bcio, on<le ioi 1~v:1r 10 ESTAD ª Catalunha Parahyba, o Barão do Abiahy. pathias em nosso meio social, esteve 
,r Mar11wl Ril>.1<., g:ovcrn:tdor do Fs. OS UNIDOS Pelo grato acontecimento, a distincta hontem em visita a esta folha. 
tado o sn1 d,plom.1 de "Socio Bcnc I HOLI,YWOOD, 7 (A União) MADRID, 7 (A União) - A conterranea receberá uma manifesta- Sr. Theotonio Roe/ta: _ Regressa 
mcrito", d.1 vt:tcr.rn:1 e gloriosJ .1.~re. • O sr Victoria Mussolini embarcou av~aç~o nacionalista _bombardeoll leão da Associação Parahybana pelo hoje_ a Esperança, o nosso amigo sr. 
mi.1çJ.o ,poni, J Jo P.uJ.n.,. con., 1dc. hoje pua New York cfe onde seguirá hoJe mtensamente esta cidade, occa. Progresso Feminino da qual a annl- 'T'heotonio Rocha que se enoon_trava 
nn<lo o.~ rdc·r:intc'i :)crviços ~u~ , para a Itaha. sionando incalculaveis prejuizo, ma- versariante é figura' de relêvo. r,qui tratando de jnteresses par~1cula. 
excia tem pre,;;t:'l<lo :w o;:porr p,.ran.Í- Sabo-se que essa viagem ines~er:-ida teriaes e grandes baixas - A senhorita cesarina de Oliveira l.':.::e~s;... -----------
ensc, cm tudo aquillo que está .10 ,cu j do filho do "Duce" se prende ao dis. ALLEMANH"' ~:~!°"· profes.scra publica nesta ci- PARTIDO PROGRESSISTA 
alcance I curso do presidente Roosevelt ata- M O enin José filho do sr Luiz ESTUDANTAL 

cando ss nacões aggressoras Fe--;:;.eiramde ~e!io, residente em Mo-MINAS GERAES 1 · BERLIM, 7 (A U111áo) - A im. reno 

1 

INGLATERRA prensa desta cidade iniciou granàe - ·A menina Maria, filha do sr. An_ 
De ordem do sr. presidente. torno 

publico que em virtude de~ haver 1al
lacido o dr. Adolpl:o P~35?ª· geru~or 
do estudante Antom~ R1be1ro Pes~oa, 
seeretario do Partido Progr.ess1sta 
Estudantal, esta organização resolveu 
suspender suas actividades, que se 
reiniciarão t~rça.feira proxima. 

campanha em favor da reivindicação tonl:o Machado de Oliveira, :residente 

u,~J,~{~ ~eº~/

2

,º~1!~ c:rrc~~ me7o~~~if,~~s 
7 

.~~d~;;º~u:-seº; colonial. HUNIRII ~:(11ii:]v;~1~_P;~:t1oiec~,ªJ~: 
- it:ilia recusar sua participação de pa- ros. 

1 

tru]hJmenco naval do Mediterraneo - A senhorita Rosa Borges de Lima, 
Manuel Silva, secretario interino. SAIB .. l\.M TODOS será cre:u.la uma situação extremJ. alumna do Instituto Corrunercial •·João 

mente oºrave para a Europa BUDAPES.T, 7 (A União)· Pes.sôa" e filha do sr. José de Llma, 

No Rio. \·êem Sí' c-0mtantemente 
P."arotos i,obres, r,ue não podem 
p005uir um mO<Je_ to ve:od1,ede. 
C'Oi'l't'ndo r:o~ p-..1.s~eio~ do:ts ruas e1n 
caixoh.:s va~ios eom rodas. E' um 
sport modesto. todo de emcrgen. 
da. ao~: quai:s a fon;.a pro1mbora 
é fornecida pelo--,. . . p..:i.:, l'ois 
bem: na Afri,'.a do Sul p.,sp cJiHl·
timc1,to 1em bm:-tHha importan. 
tia, qce os corredores se- acham 
aererefad&.<. numa grandr- ft-<lrrn 
d.o! v~tios campeonatos têm 'iido 
di .. putado!. (' o~ "vf'hiculos" t:m
preP-ado;; ..:.pr('s.:nt·1m uotavf'is ;\
perfeiçoame>ntos. rlf' ~~côrdo com 
a engenhc~ida.de do~ "constru"to. 
rcs" todos m{"ninos, cuja i{lat,.. 
r.ão excede d(. 15 armes. ;';fq ha 
nenhuma reg-ra a observar, :oiah·o 
que os "carro~·· dfvem ~l·r feitos 
com (.·aixof-~ de ~a1>~o e ('ltP o 
stu "con.structor'' drve ,;;er um 
garoto. R~cC"nternen~ ditpctou.s .. 
uma corrida em Port.Lhb m, vcn 
l'C"1dO e torn-1ndo.sC" campl':J.o o 
joven llanny \\'f"g-e que tet t)() ki 
Iomctros á hor::i i 

E~-pantoso, sim. foi o caso ulti
m:imente \("rifical'.!o m, .,,._IIJ:ima 
com a exet1,1<:,: 'io de ur;:1 ?· ru! h 
das montanh~. D~ l1a muita. a 
guarda rural alb:\r.e~:1 •,e Clill>t -
nhava na C'ar,tura rt, um t"rrivcl 
b~ndido de estrada, que assalta,,a 
os vianclantes e os faze?1drirns ri.. 
ccs. matando m· que lhe ol fere-d. 
a.m resistcncia. O ('1trioso, vorén1. 
é que o malfeitor. hom, m Ja idc.,
so, di-.;tribuia pela gente m•:-.t·ra,·(·1 
da. montanr.a t'ldo o ()rodud'l 
daf, sua.s rapina~. ~ua n\ttpa Na1n 
andrajos, sua alimenta~ã~. L 1, .. ··t· 
lh: .. ima. Aquella t:"<'nl..e Cnha na 
conta de um semi. deus. Fin;.. ln.,, -
te, apôs ak'uns anno!) cif' impu. 
"avel ;.erscguição. a ei::arda. l"U
ral lo~rou capturai-o vi.,;o. r 11tre 
gue á. .iustica, foi (.·ondrmn~-uo a 
morle por t::nfon·.1n1f·.,~c:> .\I. s ao 
~er cxecut;od.t a ,rttt('nÇJ., a <'Or -
da p.:1.rtiU.!'-€': e r,; rfiu :.e sncr{'.. -
vamentf' quatro ,·cz".,: A:-. 3utori. 
dades tentaram. t'nt:l·), o ít11.il.1-
mt>nto. mas, além dft haV"f" expio 
dido na primt.'ira cle,.~::n;a uma 
das <'3.ra binas. os ~olda<'"'" do P"· 
1otão e-:-tavl"l.m tio •modonado. L 
nue o myst,•rio"o bantioleiro ntlo 
Joi :iHingido! O soldado da rm~ 
c:rplodi:fa. morn•u. F nãa !o;r ..\ ·h(lu 
um carra<..<:o p.ira. dt>c.ip\t;il o! ,\ jl,. 

ultima$ clabs, ;1~ autoriUa,les 11.10 
!.a.hiam o que fazt'r 

A Alh·manha fc,z rsitu·(ns d(M.l'S 
:pecados par~, ('Ullivar ole1.gi1105.o,; 
f'm seu proprio ,·'>lo. O Hnho, a 
<·oha. o g-irasol Um alli immen!.as 
plantaçiw~. O camponn a~emão 
de hoje não pl:tnta o nuc qut·r, 
mas o q11P- o go,·<'rno man•la. Plan .. 
ta. priudr,ah;wrt:! o Jinhu. com 
~f'mentes rorn.:-< i1as pebs autnrl. 
dades ""~r1ce,las. O lir :,o nroduz o 
gráo oi ifero e a r hn. lrxi il. 
duas ~rand~ 1~ecr•.\irfad"!'I •lo 
Retch .. '\Ias i~o não é .ufticit·nt<'. 
e o Reich importa. tod'1. a .:r ,rluc
<·ão de az<-ih nas e íl.ZCitt• dt• oliva 
da E<ip1.nh:.i naeior.ali..,ta. p'li:;ando 
t·om aiiões e l'anhõf:!j E o r rc 
dt!nle- do con'-umo in' ernn, os al. 
lemãr: .. o vend<'m nJ. Jnglaterr:i e 
uos l:!!itados t·r,idos ,\nlr e!.:. 
g-u~rra civil, a Espanha tn. dos 
i;a1y1· m,.dikrr::i.net•s, o m.ilor pru. 
~udor de azcitp de oliva· mals 
rle 35CJlfO ton<'ll:idas nas annro df" 
ahundancia e ,4-00 oua nos .inn<,i df" 
P"'Iuena colbelt:1. 

Regressou, hoje, a Roma, o marechal residente nesta cidade. 
FRANÇA Badoglio que se encontrava aqui as- - O prnparatoriano Antonio Alen-

sistindo ás manobras militares ~~~esdedeº~~r;~Jª.fi~~fz ~~ ~I;ei~i~~ 

TÉLAS 
& 

PALCOS 
PARIS, 7 (A U111ão) - O, c,r- Pl·incêsa. 

j cu.los officiaes encara_m com opti. PORTUGAL - A menina Iracema, filha do sr. 
J mismo um:! reapprox1mação franco- ~!~~;~i:-1J:t~c~r~;!1:°'5, auxiliar do 
yugo.slava, com a formação do novo LISBôA, 7 ( A U niáo) - A im. _ o joven Vida! José de sousa, filho MENSAGEM A GARCIA 

I gabincLe prensa informa que o Papa está pro- ão sr. Caetano José de Sousa~ já fal-
i . Affirma-se que o premie, Stcfa. fundamente desgostoso com Musso. lecido. 

finalmente hoje, no REX 

1 

nich virá a esta cidade a fim de re. lini devido o seu artigo no "Popolo - Festeja, na data de hoje, o seu O que acontecera ao tenente Rowan. 
vigorar as antigas allianças, abala:ias D(ltalia" atacando, com vehemen- Rnniversario natalício, a sra. Isaura ~oft~~::~fian~e1g";~t~ºdordda e~:~;~ 
apús a morte do rei Alexandre eia o catholicismo de Barros Mesquita., esposa do sr· gem ao General Garcia? 

Hermogenes Carneiro de Mesqujta, pro- o que continha esta preciosa men-
1 A UNJA-Q SR SALVINO flGUEIRE.DO pri~tario da Pharmacia do Povo nesta sagem do Presidente dos Estados Uni. 
j ' . • capital que, pelo m:tivo, dev~rá .ser ~~an;;1t°M!;~1

; 0t!º at~r~;ior!~~e~~~ 
. • Dcp?,s de curta ,pern:1anencia n~s. muito cumprimentada. ta pa.ssa.gem da historia pan-amen-

Cor_n a dengnaçao do jornalista ta capital, retornara hoJe a Campina ,.ana onde figuravam personalidades 
:>un~:il ~~ Albu~u2rquc_ para ?irector Grande, pelo horario da Great Wes- NASCIMENTOS: de gÍ-ande valor. quer dos altos car. 
la (,a leia Pubhca, fc,ta tra,·_-ante- trrn o ,;r Salvino de Figueirêdo tra- 5 gos. quer do elemento popular. . 
~~nte:1J_ pelo governador Argem1ro dr 1 .. , . . . ,, Chamar-se na pia baptismal vamos portanto t~avar conhec1-

'lom~~u inte1rinamente para ex.ercer te municipio do Estado t Mae~w, a cr ança do sexo femminJ I se destacaram nesta peleJa guerreira, 
"lt;:"UCuedo, s. excia. em igual d:1.la d1c1onal polttJCO naquelle 1mpo 'ln-] . . . • mento com as personahda~es que mais 

1 ~s. .. :u_nc,·ões de re<!_actor da Imurensa Durante a sua estada em João Pes- nasmda, ante-hontem, nesta capital, em que. se envolveram três gloriosas 
')fnc_1:iI P A UNIAO o sr. Ernani ~ S l . d F' . "d f . filha do sr. Manu,~l Vicente Fe1Teira nacionahdade:i:, cada qual emprestan-
~:.!.ptJ h, aU'\.iliar de redacçáo desta soa, 0 sr a v~no e _iguetre O 01 xiliar d . ' do O maximo de seus esforços. o ma-
"")ILa ha longos annos. hospede de seu dlustre f1_lho governa. au O commercio de~ta pr~ça e x~mo cte seus sacriftcios. contado com 

Pf)r determinação do director da A dor Argemiro de Figueirêdo no Pa- sua esposa, sra. Laurenia Teixeira toda fidelidade. e encerrando. uma 
UNIA~ o jornalista Ernani Ba.ptista lacio da Redempção, onde foi cum- Ferreira. ct~s mais brilhantes occor~encla:I da. 
1 s~umm ante-hontem a secreta1ia . _ Maria da Penha é O nome da fi- historia. Darryl Zanuck bansportou 
ie te Jornal pn~encado pelos seus numerosos lhinha do sr. João Baptista de Clivei- p~ra O cin~ma, um es1;ectaculo gran-

am1go.s e admtradotei, ra funccionario da Inspect.oria Regio. d1oso Que r:,-vela maravilhosamente es~ 
!:![POIS 
IJAS FARRAS .. , 
Para q1Je não sin· 

ta as suas más 
consequencios 

C L . • $1 l .- . # 

MUIIVERSARIOU HONTEri1 
O DR, ADHEMAR YIDAL 
Decorreu hontem o anniversano 

utaI:cJo elo illustre homem de letras 
1.r. Adhemar Vidal, procurador da 
epubEc:1 neste Estnd'J e figura d~s 

~.· i5 ;cpre~eritativs~ dos circulas iI1-
dectLt:h.·s do pais 

; .8 C~u~~~;:i~h~:ü~;~vi~~erda:i~,m e~!~;:: 
: .u1tc e~pirito de analyse e arguta 
b'h"'r\'~~c;:'l.'J dos nos,os phenomenos 
,r1olog:ico.s e culturaes com uma 
o-<.;011alid·.1de de escriptor definid'.\ 
··1· vé-; tle um estylo claro e subtil. 
;11e~n~r Vidal é um nome de~f~ 

adt'J firmndo não somente no Nort~ 
. nno em todo o pais numa longa se
i~• de estudos sobre literatura, arte, 
::.. .lolcg-ta, de importancia subsidh
b para a cultura brasileira. 

Ii,gre'i fl ndo na vida política do Es
ado no govêrno Joã-:> Pessõa o bri
hante es.criptor parahybano 'exerceu 
ug::u de relevo na adminlstracáo dv 

~~~e~~~ ~ehit!~:· ;;~l~~~n~~~=g~~~ 
~ha~cs mai) dlfficeis da historia 1c 
o~:.a terra 
Pelo tram:curc:o do seu dia nat3.1 •-

10 o dr. Adhemnr Vidal foi muito 
'mprimer1tado p-::r seus amigos e 

c!n:irndore<; 

DINIIEIRO HAJA ! -
O l.° premio da Loteria Fe
l deral no dia 9 de outubro 
1 será de 2.000 contos ! ! ! 

lnstallada a Sociedade dos 
Chimicos da Parahyba 

Installou-se, hontem. nesta cidade, 
a Sociedade dos Chimicos da Para
hyba nova organização classista cuja 
directoria elel ta e empos~ada é a se
guinte: 

nàl do Mini.sterio .do Trabalh<l e de_ s~a !Üa ª~~~~~:~~ig· a te~r~fst;:ºJ!ª~~co~ 
espcsa _sra. Ameha Padilha de Ohve1- nhecido merito, todos dignos de rea. 
ra, cuJO nascimez:to occorreu a 4 do lizarem uma notabilissima "perfo
fluente nesta capital. mance"', Reuniu num só film - Wal

BAPTISADOS: 

Flavio Tasso : - Foi hontem levado 
ó pia batismal, na Igreja d-e N. S. de 
Lourdes o meninJ Flavio Tasso, filho 
do dr. 'Gene baldo A vellar, cirurgião-

lace Berry, John Boles e Barbara. 
Strannick. admiravelm('nte secunda
dos por Mona Barrle. Herbert Mun~ 
din e Alan Hale. um "ra.st" magnifi
co. que a 26th Century Fox nos dará 
a conhecer a partir de hoje. no REX. Presidente. Eduardo Gomes Paz; 

secretario, Ubirajára Ribeiro Mindel
lo; thesoureiro Vicente Trevas Filho; 
Commissã'J Fi.Scal. Martins Ribeiro, 
Hygino Pires e Mario Mendonça. 

dentista nesta cidade, e sua esposa sra. CARTAZ DO DIA: 
Nin~ Avellar. . PLAZA. _ Noite Nupcial com Ga... 

0 
;i:~r::. :~J~éosded~a~:~ºca~:o 

I 
ry Coope1: e Ann Sten. ' 

Amanhã publicaremos os esta tu tos 
da nova organização classista. ci-:: Colleg~o.Diocesano Pio X, e N. S 1 REX: _Mensagema. Garcia., com 

da C:mce1çao. wallace B:::ery, John Boles e Barbara 

VIAJANTES: 
Strá.nwick. da 20th Oeni:-ry Fox. BOLSAS P ARA SENHORAS - Mo. 

delos elegantes, confecção esmerada, 
acaba de receber a CASA VESUVIO, 
rua Maciel Pinheir o, 160. 

Complementos: - Fox JY-vvietone 
Newt, um Nacional D. F. B. e, mni!>, 

0[;:!~~-~.~i~';,~et~te<;;:n:ig0=~P;:- ~~~:is das Aves, desenho de Terry 
- -------------- - - ---------

O SORVÊTE -DANS ANT E 
DE DOMINGO PROXIMO, 

"EPITACIO 
NO GRUPO 

PESSôA" 
ESCOLAR 

Tocará para as dansas, a "jazz-band" da P. R. I. - 4 
O director e professoras do Grupo sendo acatada com a maxima genu

Escolar "Epitatio Pessôa" promove- leza nos meios sociaes de João Pes
rão, domingo proximo, um animado sôa. 
sorvête. dansante, em beneficio da A fim de que as dansas se revistam 
Caixa Escolar "Arruda Camara" que, de grande animação, cmprestar-lhcs. á 
annexa Íquelle estabelecimento df' o seu valioso concurso os elementos 
ensino, vem prestando inestimavcis Ida P R 1-4. 
beneficios ás crianças que alli estu,. As mesmas começarão :í tarde 
dam Assim, podemos affirmar, peb 

Tratando-sf de uma festa inteira- captivante generosidade e acolhida 
mente philantropica e que, pela ini. dispensadas ás esforçadas precepto. 
ciativa de seus organizadores, muito ras, o sorvête-dansante. de domingo, 
diz do elevado fim a que se destina. no Grupo Escolar "Epitacio Pessôa\ 
a sociedade pessocnse tem sabido coe- consticuíd um nota elegante p:ira a 
responder á cspcctath·a ~ocicdadc conterranea, ~ e m p r e 

U 1a commissão de professoras do prompta a dar o seu ind1spensavel 1 
Grupo Escoisar flEpitacio Pcssôa" rs- apoio a esses emprehendimcntos d1.: J 

tá pJ.Ssando os ingressos. convi~es, tão nobres fins 

FELIPPE'A: - Tripulantes do Céu, 
com Anna Bella, da Internacional 
Films. 

Complemento: - Nac·ivnal D. F. B. 

JAGUARIBE: - Liquidando Con. 
ta!,, com James .Ounn, juntamente 
com a. 6.• e. ultima série do O Gran • 
dr J\,lystcrio Aéreo, da Universal, com 
Noah Beery Jr. e complementos. 

TIEPUBLICA. --~lultas felicidades, 
da Par::1.1111.Junt, c:oni. George Burns, 
Grac1e Allen e Guy Lombarda, pas. 
sanda ainda. a 1.ª sért~ rle Tarzan, o 
Destemido, com Buster Crabe. 

S. PEDRO: - 1::: Horas n o Ar, com 
Frc-d Mac Murra~· e a 4.ª série do O 
Grande M)·slerio Aéreo, com Noah 
Bcery. 

METROPOLE: - Mme Mysterfo, 
com Will1am Powell e Jean Arthur. 

Antes de comprar CIMEN· 
TO consultem os preços 
de CUNHA RtGO IRMAOS, 



E 
EDITAL N.0 

, , , • - COMMISSAO 
D E COIUPRAS - Abre conruhencia 
para o forn'!Cimento dos seguintes ma-:. 
terial: 

A U .nião 
ORG,<M OFFICTAL 00 ESTADO 

JOÃO PESSOA Sell.la-feira, 8 de outu bro de 1937 

D J: T A E s 
te de ferro com 10 pe:ms para expli- nomeiro para mostrar a propagação liquides, com 4 tubo> capilaref, de dia- rlando vacuo até 15 mms. de mer-
rar a acção das força., parallelas ç da pressão nos,, liquidas e gazes. metros differente<.;: sobre um supportr' curio. 
'irl~idas para o alto. 1 - Apparelho para demonstração em madeira graduado. l Trompa toda de vidro. 

1 - S11pp: rt comPosto de varies da propagação da pressão em tubos 1 - Tubo largo com 5 tubos capi- I - App9.relho de Lermantoff para 
rnot'elo de roldanas fixas. moveis P longos lares; communicante::: l1!'monstraçãn do barometrn ci· lei dP 

PARA O NOVO EDIFICIO DO INS- ombmação de roldrnas. 1 - Tubo serpentina de Mawell. 5 - Idem differente, o·n ··upporte MFriNt"" da ma~hina pncü 1a ica. de 
T ITUTO DE EDUCAÇAO 1 - Appanal10 p2ra explicação dos 1 - Apparelho rydrostatico Uni- e vaso de vidro. r-;~is.~le: da dilatação do ar '-C. 

t:1uiiibrios e. .. taveis mstavels e indif_ versal em estojo. 10 - Idem comm1mtr..ante.r~ com l - Balões de vidro para esa.r o 
I ,,·~.:1t 's ' / 1 - Idem. de Recknagel modificado graduação cm um ~uppcrtc r m 2 torneiras e 120 mm ç din. 

2 - Trlangulo~ sobre um supportt por F. Muller. . l - Apparelho para mo»trar o ca etro. 
,ara explicar a p(Y ição do centro de 1 - Parafuso de Arquimedes. minha de uma gotta de mercnrio f-ú - Idem COIT' 200 mms de d18.Il\e• 

APPARELHOS DE PHYSICA 

Apparelhos de medida: 
:raviclade. 1 - Modêlo simples de pr~n.sa hy- ore a acção de uma differença cli tro. 

1 - Modêlo de Vernier rectillneo de 1 _ Collecção de figuras para d~... draulica. > • tensão superficial produzida electro 1 -- Ar ·~benta-bexiga. de vidro com 
1.10 ms. Prminação do centro de gravtdrde l _ - Modelo. em vidro para explt- Uticamente. t40 mms. de diametro_.. 
rato~ Idem circular com 40 cms. de 1 _ Modêlo de balança Roberval. c.açao do princ1plo da prensa hydrau- MECHANICA DOS GAZF.S .... _ de ~~~~~;1~ho para mostrar a chn-

1 - Idem rectileneo para projec:,. rried~. ~~Pg~rt~uf1~~~~
1
ªc~~c~! s~~ hcf ·-=- Appa.r.elh.o de Pascal relativo á J - Appa!'f'lho para mostrar que a 

ção. uintes acce.ssorios: pressao dos ~1qmdos sobre o .fundo dos 1 - Appa,.elh~ de Schn('idcr pa•· ão r!o ar I" a mesma em todos 
1 _ Idem curvillneo para projec- Duas alavancas rectas. vasos aperfe1çoado5 por Wemhol<:{. experienclas sobre os g«ze:;. com 2 ~ sentiaos. tubo em cruz de grande 

ção. Umfl alavanca em fórma de di co 1 - Systema de vasos commu~1can- supporte5, 3 buretas munidas cadP iametro em fe!'ro cujas três aber-
1 - Metro normal em latão duro um ;mico de balança com agulh~ tes, gn1duR.dos, com o mesmo d1ame- uma de duas torneiras e de uma gr,;1 , 1 -ão fc:hadas I>or um pedaço de 

~:p:s;~~o!e l~i~~ã~ ee lO r:i.~:!·. ~ e escala dois pratos e dois cavallei- tr~ ~daidv:!º· com ctiametros diffe~ ~i:~ã~;0~~em~;:c~~c:i:~
1
~!nt~~tl:~r l>e~i~.Apparelho para mostrar um ja-

prtrn.eiro decimet.ro dividido em mms. º!· r ~ 0 -1 d b 1 rentes. ' e ·obn· 011tr:, em m111imetro. a~im to de agu3 no vacuo, com torneira 
Em estojo. - ·.10 ~ 0 e a ança romana. 1 - Apparelho para o paradoxo hy- como un. b:1lão i,rr,l•1do :J, ·r;IJ r ,; TTH"'h.lt,.oo:-

l _ Decametro em caixão de la- 1 - r-.:··,d 1
"

1n dr b,lança brsrula to- drostatico segundo Hartwich com - borra ·ha e de un: t.ubo , ;11 ; r· a queda dos car-
ia de 1, 1·ul c,:m. nnto scbre as ~as- po.sto de 3 apparelhos separados. 1 _ Frasco de pre-:são O.e Schneidet r.,g no va,·uo sC'gundo Weinrold com 

tão. es pa. , pe:m1ttir 1,;xpltcar a:; diffe 1 - Apparelho de Sire para de- para medida da pressfio da canal1z2. 10.60 mms. de altura. juntamente com 
3 - Paquimetros com vemier va- 1enie re.laçoec; das alavan~as. monstração do principio de Archime- cfü.- da. agua e etc. ·1ma haste. 

ra divisão em nuns. 1 - Pista a força centri!uga com des · _ Baroscopio de Schenettes com 1 - Molinete para demonstrar a 
3 - Micrometros com 15 mms. de ".;hariot. 1. - Balança hydrostatica. contrapeso. (!Sistencia do "'"' 

~/~t~. dando uma exactidão de 1 - B::i.lança de Roberval com pe- 1 _ Balança de Jolly. 1 Dasimetro modêlo grande 1 - Apparelho de Meutzner para. 

3 - Espherometros com parafuso 1º5-!ª{Je! k~J~.orius_ sensiveis a 0,1 ~ -= ~eºo~:tr~za~!· Nichol.son. de da1 e~stfc1S:J;l~~ ~~ra demonstrã.ção ~6~t:~:-_ como se faz a r&-piração do ~~~n~rtt~i ~~ri~~o~ g;edt::~o d: ngr. com respectivas caixas de pe- vidro. 1 _ Manometro para medir a pres- 1 - Apparel:'\C' pri.ra endosmose dos 

O,mm 001. com placa de vi.d.ro. ºt ~ Idrm Analyticas. em caixa8 ~ = ~~~~ dd~ ';:!~~~~helt. ~~~ss1~s e~z~~~nigm d}~~~}:1z;iae.nte ª gaf':_ ~~~~s~o~1td:~'!c1er .. 
1 - Cont~dor de passos mckelado le vidro ff'nrivcis a 2 mgrs. com 1 - Iclem de Paquet. 1 - Idem sifão muito sendvel de 1 - Ef!'usiometro de Henmger para 

contando a~ 100000 p~sos. "espectivas crixas de peses. 1 _ collecção de densymetros para Gdem<;ehl. . ! d-eterm!nar a velocidade de escoamen-
1 - Gemometro com ramos amo- 1 _ Balança hollJ..r.dezn Pm caixa peso-espedficos desde 0.700-2.000. 1 J _ Idem de mercurio de ar ltvre. to do gazes_ 

viveis. de vidro com carga m::txima cte 5 ki. 1 - Collecção de alcoometros de para duas atmospheras montado so- ) 1 - Apparcl:.u P.ar~ n:iecttda de vo• 
1 - Catetometro grande. supporte / los e r~~;i),•rtiva caiYa ~P peso. Gay Lussac. _ bre: rancheta c.om graduação. lwnes de. gaz. const1tmdo por duas 

de luneta. a co~~ndo por p~rafuso 1 _ Modêlo parn rxplicação dos 1 _ Idem de alcoometros CarL1er. 1 _ Idem de mercurio de ar com- -~panula · graduadas com duas tor-
mlcrometr1~0. d1v1sao em mms. com principaes phenomeno,:; do gyroscopio. 3 _ Plcnometros com trermometros primido até 12 atmospheras. com gra- ne1ras cada uma. com provetas de pé 
vernier a 1,20 mms. A columna pr1~.. 1 _ Apparelho gyro.2copico de de 50 grs. duaçáo metalica. par~ as campanulas, com tub<? de 11-
matice. rotativa, munida de regua mi- Koppe 3 - Idem para substancias insolu- 1 _ Idem barometrtca de Re- gacao. com 250 .cc. de capacidade e 
crometrica e de 2 uiveis de bolhas de 1 _ ·Balança gyroscopica de Fessel. veis. i;nault - Leduc com um barometro a gr~ndeza approximada em 280 x .d4º· 
ar dispostos em cruz. Para leitura 1 _ Dis:o rot2.tivo de Parndtl. 3 - Idem para liquido'$ de forma cuba e um manometro, sendo a cuba .1. - Idem em 1000 ccs. de capaci a-
da divisão o supporte da luneta traz 3 - Tupia!- gisros:"opi:as de gran- cylindrica. ctru dois instrumentos commum. Este 1

"' e grandez;a approximada de 450 x 
uma lupa Fraunhofer com microme- ctezas differentP::; 3 - Idem de Sprel~l. _ apparelho deve ser disposto para lei- 55. 

!:ae e~~c:o;ei12Ngr~~1t.ingol~~fa 
1
~; 1 i -=. PJ~i~

1t~}0 s~~~~~~~v~ri~~,e~nt.er, viJr~ i~~~~1~~~ ~~f~:re
11~f~~~~t~: em I tuf:_ c~:di6ad~~etg:~t;~Uo de mercu-

observação é munida de um. ruvel a modêlo muito "'Xacto. comp1.·imen.to 1 -, . Dens1.metro pneum,at1co de 'tio com torneira de 3 vias e com es-

THERMOLOGIA 

bolha de ar e um micromet.ro. _ entre o.'i cutelos de 1 metro. gradua- Boyle. _ . cala metalica. 1 - Thermometro de maxima e mi-
l - Cadran solar modêlo sunples. ção com vernier supporte mural 1 - Proveta com liqmdos de pesos 2 - Cubas para mercurio de por- ruml ~ Thermometro de Six e Belloni. 
1 - Cronoscopio dando 1!5 de .se. comprimento total - 170 ms., Pm especificas ~differentes: . . celana. 1 _ Thermometro de Rea.umur. 

gunclo. estõjo, 1 - Modelo com 6 hqmdos d1fferen- 3 _ Tubos barometricos com sup-
1 _ Conta~voltas para medida de 1 _ Modêlo de molecula (modêlo tes em tubo3 do mesmo d1amctro. porte dispositivo conveniente para ! = '.j.~~~~~~~\~~ u~e F1;,

1
~~eº~~ bit. 

o a 30000 voltas em estojo. dynamides) segundo Hartl. · 1 - Estojo, ~ontendo 12 metaes dif· por em evidencia a differença entre de 
·1 - Pendulo compensador sobre oe- 1 - Triblometro dú Hartl ferentes, possumdo cada um l .cc. ~ os gazes e os vapores. com .. divisão, 2 - Thermometros cylindric~ 

com 9 hastes em aço e latão baten- 1 - Apparelho de choqu<' dp 1 --: ~pparelho parn (!emonstraçaO' terminados em funil ~ pro,·idos na O 2 ~ººihermometros cyllndrlcos de 
do 112 segundo. • Schulze. . do pnnr1pi~ de T~1.ctll1· parte superior de torneiras sem1-per-

l - Oronoscopio de Hipp 1-- AppareJho pal'a mostrar o cho- 1 - Model~ de v1d10 de bomba as- furadas. O 1 __!~êrroometro com 3 escalas. 
1 _ Cronometro graphico com 2. que obliquo. pirante ro~ suppor_te de felTo 4 _ Tubos barometricos de 15. 12 t d O 1 . 

cadrans para controlar a exactidão 1 - Apparelho para. determinar a 1 - Modelo de vidro de ~omba pre- ª· e 6 milltmetr~ de dtametro tnte- 1 = ;,.ie;r~°o~ee[r~ Je Jr~ét. 
do registo do tempo elMtictdade de flexão. mente com .suppo~ de fe1ro nor, com graduaçao gravada em mms. 1 - Thermomctro dUferenctal de 

· 1 _ Apparelho de Searle para deter- 1 - . 11odelo de v~dro de bomba de na extremidade superior e cuba de 
Mechanica geral (Movimentos minaçâo do modulo de elasticidade. 1ncend10 ~obre Charitt . ferro commum, supporte de terra, per- R~m~rgI'iophoro de acido sulphutico, 

forças): e Zit;h~ ~J'~ª:~~i!~.,~b{il~~T~eld~o~~~ 1~n~m!~g~smometro de Pfeffer com ~~~indo retirar-se os tubos pelos la- ,efun~o A~;!~~~lg. para determinação 

1 - Tupia para demonstração da escala de vidro. V 1 - Idem de D~trochct. Um desses tubos (6 .mms.) deve ser do ponto lOfl" na vscr..la de um ther-
lnercia, em latão com tambor mon· 1 - Idem universal a cadran. de 1 - Idem. de W1e~~l~er. de . 1 mu.nido de uma torneira na parte ln- t 
tado sobre um quadro lança-tupia. grande dia.metro, segundo Kleiber. 1 - Modelo de tmbma Wei- feriar. . m~m.:._r°Ã,pparelho para determinação 
1- Chariot a rolo movei de Schulze 1 - Idem de molas para tracção. nhold · · . 1 - Tubo barometrico com cuba ~e do oonto Oº na escala de um thermo-

força 3 kilos. . 1 - D1a1Izador de Gralffim ferro profunda de 80 cc., de compn-
com pendulo para movimento de vae. 1 - Idem para medir os e<storcos 1 - Fl~ctuado.r de Schelkn menta. meltr~ Cuba de Leslie com aquecedor 
vem, dispositivo para mostrar a iner- de tracção com pratos. • . 1 - S1fao de vidro . 1 _ Baromtitro duplo para cxpllca- h tr jogo 
e~ <::. 1~P~~;ihºo e~ ~~~~~;ara de- 1 _ Idem de Poncelat para 25 ki- 1 - Idem para actd.o.,;., . . çRo do sifão. com duas cubas. _ ~~~osf~~r°m~~:tio!. ermome os e _ 
terminar a energia cinetrica com dois los 1 t - t Id~1~s para hqu.ctos ligcira- 1 - Bar~n}fro de demonstraçao 1 - Apparelho para demonstraçao 

ye~s.Machina de Atwood de relogio t = ~~i;rê1~md:e~t~fog1g ~Óm movi- m!n_: I~~~ cOm .ramos _iguais. ie~u~oM~êfo ~Sc~lar slmpllflcado do ª\ ~a~i:im~fro s~!ctg~·adrantes para 
com movimento completo. menta completo e mostrador de 20 1 - Idem. de circulaçao. barometro de Fortm. - gaz com um Jogo de 4 ba.stões (ferro, 

cms de dia.metro da fabrica Max- 1 - Idem mterrompido. . 1 _ Idem do barometro de stfao.. . b. i 1 tã ) 
1 - Metrometro de Maelzi. Kohi 1 Apparelho para demonstrar a cir- 1 _ Barometr,o de cuba slmpllfl· 1 so re, z fco e~ g i·a demonstrações 
1 - Registrador Gueugnon para a 1 .;... Machina centrifuga electrica culaçfoFdo. sangue. cada. dal dl1atfJà.:e d: :azes, sob volume 

verificação dos princípios Iundamen.. equipada com reostato interruptor e 1 - uml maglcO. 1 - Idem forma tngleza. t te 
taes da mech2nica O es.tudo dos mo- tomada de corrente. podendo ser U"'a- 3 - Pipetas graduadas de 50 cc. 1 _ Idem capilar de ?v'.felde. 

1 

co~s~nApI)arelho de Dulong e petit. 
vimentos penodicoS e de sua~ appli-.. da na posição vertical, horjzontal para 1 - Torniq~E>tte hyõrauhco. 1 - Idem normal de Re1gnault para 1 - Lampada de mineiro de Davy. 
caçõee com os segumtcs accessorios: correntes de 220 volts, com 1 16 de 1 - P1ezometro d~ Welnhold. leituras com catetometro. com tubo 1 - A arelho de vidro para a. de-

Um dispositivo para traçar dia- e. v. com os seguintes acces.sorios: 1 - ~dem, de ~er.:>teclt para 10 at: de 2 cc ... 5 de diametro tntertor e cuba I monstra 1~ da expansão do vapor da 
erammas em coordenadas polares. Dois díscos com e'5pheras. n:osphe1as, com camara de rompres 

I
de ferro. ç 

Um di~positívo para o estudo das Dois cyllndros, um de mad<·lra e sao, thbrmometro e manometro. 1 - Idem a sifão de J3run ditposto a.gfª_:_ Thermoscopio duplo de L<>Oier 
anomalias de <!latação dos metaes outro de cortiça, montados em qua- . 1 -:- Apparelho de _Plateau com cuba para leitura de preclsao ao cateto- com livro de 1nstrucção. 
(dilatometro) . dro de ferro. de Vldro recta~gulai · . . . . metro - 1 - Radiometro de Crooke~ 

Cem rolos de papel para diagram. Duas bolas de latão, cujas massas . 1 - Collecçao de ftgm as de eQlU- 1 - Barometro a sifao em e.:stojo, 1 _ Modêlo de machtna a , •. J Jr ho-
mas com 100 nuns. de largura. ~tão entre-si r.a relação de 1-2. mon- hbrio de Plateau. . . sobre prancheta negra envernizada; rizontal. 

Cem idem com 40 nuns. tadas em quadro de ferro. _ l - Ap~a~elho paia medida dá ten- com e..,:;caln movel, lupas P!)-ra leituras 1 _ Thermo multiplicador de Nobtll. 
Duzentas folhas para. dria1ITam- Uma cuba de vidro de Augusto. c~m sao superficial. . e com thermometr~ centngado. 1 _ Autoclave Chamberlan~ nque-

mas em coordenadas polares. 'Jilhas do mesmo diametro e pesos d1f- 4 - Discos .de 40 mms. em vidro 1 - Idem de mvelament9t/e Au- cido a kerozene 25 cms. de dmmetro 
Dez frawos de tinta preta pe.ra pe- rerentes . despolido, ebomte. latão e f~rro gustl para provar as leves dt erençar om 40 cms. d~ profundidade. 

nas do registador. Uma got~1ra semi-circular. 1 - Apparelho de Hartl com agulha de alttLu_?0 pela me~i.da da variação 1 _ Apparelho para determinação 
Dez idem vermelhas. Um apparelho com oito penclulos. para demonstração de pressão.. da pressao atmosp1:tencd. d t do equivalente mechan1co do calor de 
Dez idem azul. Um pendulo de Watt. 1 - Cylindro de ferro mumdo de 1 - Idem anero1de e emons ra- Puly 
1 _ Apparelho para. demonstrar a Um pendulo para experiencia de orificios a differcntes alturas. ção, ~gundo Wet]ler.. 1 1x 1 _:_ corte de motor de explosão de 2 

d d d d d ~oucault. 1 - Semi-cylindro para a determi- 1 - Idem modelo sunp es. cm ca 8 tempos com tampada comprovadora. = 6ircifo ~orpos segun ° a cor a e Uma balança centrifuga. nação do metacentro em madeira .se- metallca. com mechamsmo descoberto 1 _ Idem com carburador. 

1 _ Plano inclinado de "Hofer,,. Um dynamometro para medir a for- gundo Frled. Muller. dia metro da escala 9 cc_. t d L 1 _ Idem de 4 tempos com lampada 
1 _ Apparelho para. explicação d.os ça centrifuga, segundo Hartl. 1 - Fluctuador de Hartl 1 - Barometro regis ra or am- comprovadora. 

blovlmentos com~tos. ~e~t1:!uuªg1!_~1, achatando-se pela f~rça o ~a~ioA~~e1:i~~. P:Jc6::.:~g~t~~ q~; brf~· Apparelho para demo~tração i = 6~~: d~~n6t~~b'g~~~f." 
co!n~siçi~e~e de mo~[~~~~~ ~~!oi~ Um vaso de vidro com mcrcuno e compõe-se de uma suc;..e~áo dl:' got- da lei de M~rlotte · :segundo Fi ted ·h G · 1 _ calorimetro de Berthelot. 
rrtes e variados. 3.gua colorida. tais. Muller servmdo igualmente de t er- 1 _ Idem de Beckman. 

1 
_ Clnegrapho de Engelmeyer pa- um sifão para força centrifuga, l - Apparelho de Colladon com re- mometrov d1e ar, t de Relgnault 1 _ Alambique de cobre para 5 11-

Um modêlo de bomb~ centrifuga. cipiente de 1 m. de altura sobre ban- 1 - o umen9me ro tt0.., hora rios. 
ra registar os movimentos compostos. Um frasco de vi~ro para formação co e 4 discos coloridos. para determinaç.ao do volume doR cor- {" - Collecçá.o de acces.sorios para. 
as componentes e as resultantes. paraboloide de liqmdos em rotação. 1 - ~pparelho de Hartl para medir pos pulverul_e.nto.s e porosos com to- experienria sobre calor especifico. 

1 - Apparelho para demonstraçã(I Um modêlo de ventilador. . a velocidade de escoamento dos ll- das as tornen as de aço· 1 _ Idem para_ exper1enc1as sobre 
do para11elogramma das fbr"3,S se- Um apparelho para clarificar llqui- quidos. 1 - Estereometro de Say para .ª effeitos caloricos das correntes tle-
1undo Frick com pesos. dos turvos. 1 _ "qrneiro hydraulko. com reci· determinação do volump e da den:-1- ctricas. 

Um m0délo de centrifuga. piente cvllector de agua inferior, reu- dade dos corpos pulverulentos. 1 - Idem parn experiencias sobre 
Mechanlca dos solidas (Estatica e Um estroboscopio de 29 cms., gran- n1do tubo sobre um mesmo supporte. 1 - Bomba de vacuo, attingindo calor e trabalho 

dynanúca): de modêlo com 1 jogo de 6 tira~c; com 1 _ Molinete de Woltaman para uma rarefacção de 0,018 mm. da co· 1 _ Idem para experlenc1as sobre 

1 - Collecção de apparelhos para 
~ leis da mechanica em um qu:i.dro 
com um metro de altura e um metro 
de largura, Jncluindo roldanas, ala
vancas etc. 

1 - · P lano inclinado de Bertram, 
completamente em ferro com arco 
graduado 

1 - Alavanca com braços iguaes em 
n1etal sobre supporte de ferro. 

2 - Idem em metal sob1e suppor 

riesenho. medir a. vrlocldade dH-, correntes de lwnna de mercurio com motor de jilatação pelo calor. 
Um apparelho de Bo1,~nnberger. aguas corrente alternada para. 220 \'Olts 1 - Idem para experlencias sobre 
Quatro rodas rendadas de Savart. 1 ~ Modêlo em corte de um conla.- 1 - Platina de 26 ccs .. de diametro calor radiante. 
Um disr.o de Sirene com 8 orificlos. dor de agua. para montagem sobre o cone da bom 1 - Id~m para experlenclas sobre 

MECHANICA DOS LIQUIDO$ i = ~~~~º hd;d:~i1tc~
1
,ydraullca, bai - Disco de caoutchouc, de 26 ccs. " {

0~u;J::;, d;.;:
1
~xp~rlenclas sobre 

1 - Turbina hydraulica. de dia metro. o calor por conden::.açao de gazes e 
1 - Modêln dP nlvel de agua se2"un

do Weinhold 
1 - Idr m ~eg1mrio Frledr. Muller, 

de~monl avrl nn e5tojc 
1 ,- Apparelho de latão, com ma-

0 
1
ai;;.1xAJ:!~~~hodie t!es~eons!~i:Ji~i~~ Ar~b~J?;';º~P~uui6~k~te cg~ agr~~to9~ vafo~.Idem para experlenclas sobre 

da aRua pelo ether ente de agua e metal ntkelado. r:;obre o ca.lor nas combinações chtmtcas. 
1 _ Apparclho para demonstrar a prancheta. com indicador de v9,cuo l - Idem para experlenclr.s sobre 

depressão e a ascenção rnpllar dos metal1co de 100 mms. de dtametro. a mudança de estado dos corp~. 

~ECA ~IECT ~ S DEUSES (SUCCO DE CAJO SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

todas •• CHH d• r1d1uk l - f: 1 1 V I l lí O ~ C I j 
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O EXITO 
1

DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para únppe, Resfriados e Febres diversas, reme

i:lios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio· garantidamente inoff.ensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idoses ou fracas, como pelas crianças de mais lenn 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rins e e um anti-febril serr 
(gual para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Distin(llide e•• mençãe honro•• ne 2.' Conrre11e Medice de Pernamb•c• 
(Y]Da PJWIIPIIOTO Qtl'JI AOOYPANHA CADA VIDRO) ................ ,., ... .,. ........ ,,. .. 

1 _ Idem para o empr~go do ther- espelho permittincto o!J.scrvn.r as rur- 1 Photumet.ro de Bun:~en, gran-
mo!ropio como manometro. vas de c&.rgas e dPscarg&.s al;,ernativa ele moô.élo 

l - Caira!a Therrnos. dor ~~:g~~~tr~'i n chama clt> gnz, se- i =- 1
1~i~~, d<.t w:fl~~1

Iórd, completo 
HYGROMETRIA 

1 - Polymetro de Lambrecht. 
1 - !iygrometro de c:abello de Saus

sure com thermomf'tro. 
1 - PsychromPtro de A1.1gusto com 

2 thermometros de precisão. 
1 - Hygromctro de Regnault. 
1 - Hygrometro de Alluard. 
1 - Hygrometro de Crava. 

8Undo Welnhold. eom 1::i.mpada projPclora electJ icn, c:as-
1 _ Appnrelho de Kulnck pàra de- ti<;.-il apropriado, hMte de ~ombrear 

terminar a velocidade do som por e µn.redes brancac:.. 
observação de onda ... fixas 1 - Ic.ltm de Fouco.ult cem tubo <.le 

1 - Estojo com 13 diapasões e sa- observação. 
Iões, accorde tnternacion~l. dando a 1 - Idt:m de demonstruç5.o de Ri.: 

f~~~~ ~~~~1:à~ti~ty~fci. C
2 

(ut 
3 

a ut Lclre_:_ Calridoscopio para luz pola1'i-
8 - Diapasões montadof. cnda um zada. 

:-obre uma caixa de 1esonnncia dando 1 - Espelho plan~-convexo. 
:i gamma diatonica de C2 n C3 <ut4 - 1 - - ldem plano-concavo 

;,.,10VIMENTOS QNDOLATORIOS ut 1). 1 - Idem concavo com 6 quadros 
1 - Diapasão acclonado por um o.namorphícvs. 

1 _ Apparelho de Mach para o es- electro-iman, Cl :::: 64 Hertz cut :::-: 1 - Idem cyllndricos, idem, idem. 
Ludo das vibrações longitudinaes <: 128 v. s.). 1 - Idem japonez 1nagico em me-
tre.nsveTsaes. ondas fixas e propaga- 1 - Diapasão registrador C O de 128 tal, com bomba dC' compressão. 
ção, assim como a tran.sforma9ão <!ªS Hertz (ut 2 = 256 v. s.) com estilete 1 - E.c;tojo com 30 lentes escaladas 
vibrações transversaes em v1braçoes registrador. por dioprias. 
longintudinaes e vice-versa. 1 - Martelo para pôr os diapasões 1 - Micro..t,copio compozto com au-

Uma doença de varios nomes 
Ha doenças que tomam deno~

nações dilersas conforme n regiáo on
de r~1nam. O tmpnludtsmo ,consULue 
um exemplo interessante desta par
ticularidade. Do norte ao sul do país 
é conl:ecido por varlos nomes, entre 
elles o~ seguintes: Inaletta, male.rta 
f Pbre palustre, i:;ezão e batf'_quelxo. 
A denonlino.çào impaludismo ou t'e
lJn· p .. du.~tre derivA. da palavra pahtrt 
que signiti~n. charto ou pantana; € 
a palavra malaria.. de mau a.r. Sabe~ 
se hoje que este flagello é cnu.;ado 

fil~~m~ 11
~u~ª~~~to nif ~~b~'i~s P!:~~:: 

lhos do sangue e é tran.~mlttido do 

ARTE CULINARIA 
Maria das Dõres Tavares, pr0-

fessora diplomada., avisa ás dls
tinctas fam!lia.s desta capital, 
que lecclona. e executa, medlante 
preços mod1cos, qualquer serviço 
concernente á Arte Cullnarta, 
como sejam: bôlos decorados, sal
gados, etc. 

Informações A nlA 13 de Maio, 
n.0 656. 

indlvlduo ctoc,nte ao são pela pirada l "',============:!I 
dos ll?O!'!quitos elo grupo AnophelM. 

o ilnµuludismo gra•sa em toda,"í os 
continentes, ezpcclalmente nas regiões 
quent~.· e 111unidas, onde existam c.ol
lecçõe.s de ngua. propicias para a cria
ção dos mosquitos transmts~ore.c;. 

Na propria Europa exL~te este fla. 
gello, sobretudo no sul da Rmi!-iia e 
na ba<'ia do Medllerraneo. Em tempos 
tdos existuam t'ócos alé mc-.mo na 
Fran~·;1, A11cmanha e In~laterra. Na 
Africa a do1:.nça em questao é o i:;ran.. 
de obstar.ulo ao progresso. ao esta
belecimento de europeus nas costas e 
ao longo dos rios. Com o uso do.;; me
dicamentos cla.ssicos não foi possivel 
exterminar este mal de muitas re
giões da terra. Surge, feliu-ncnte 
gracas á modt-rn:i chimiotberapta, um 
novõ prnducto que vem resolver de 
vez o problema do combate ao hu • 
paludismo. 'I'rata-.se da Atebrlno. da 
casa Bayer, que vem sendo empre. 
gada em larga escala e com o maior 
successo pelos serviços :-anitarios na
ciona~s. com efite medicamento cu
ra-Se o impaludismo entre cinco e 
sete dias. 

nita, uma preparação de ~pa.th ca.l· 
careo. uma preparação de gypse em 
hyperbolei:; moveu., 2 placas de gypse 
para ci.lres complementares monta
das sobre cortiça, idem coin 1 4 de 
e. omprimento ele onda, duas fia_uras 
de gypse t'm e~trrlla e borboleb 

Ac·ces.,;oi·lo1 do banco para f'1'J)trif"n
cia. sobre phenomenos espetraes : 

1 - Fenda movel com parafuso 
micrQmetnco. regulavel nos doís sen
ti.dos, com ecran circular e punho. 

1 - L~nte cyl1ndrica com ecran e 
punho. 

1 - Lente co1imadora com ecro.n e 
punho. 

1 - Prisma ele vi- ão dU'erta de 
Konisberger de 40 mms. de abertura. 

1 - Mesa. para o,s prismas. 
1 - Cuba parn aosorç.ão com 55 

x 35 x !O mms. 

Accessorio~ para experienda$ sobre a. 
interferencia. e a difracção: 

1 - Apparelho de demonstração de baixos em vibração. gmento ele 60 a 12U diametros, com 

g~teg!;5~~faf!~~.th~~!:~a ~~~6n~t;~~en; } = Ã~~~ deªr~o~c!1\~~~·ael~:ªiG.~a- ~~ol~~r t~~~u 33 
eºbJe1iveª

5
o~Je~~?~ªtá; ção de assucar segundo Grimsehl. ex~ien~1~lecJ:º inct~~~~~~~jª~ª d~! 

propagação, reflexão, interferencia sões. fluorita. 8, oc~ulares Huyghens 6 x - 1 - Apparelho de polarização para fracção composta de: Uma lente 
das ondas liquidas. 1 - Idem de violoncelo. 10 x e 16 x projecção. _ cylindrica. um prisma de interferen-

1 _ Apparelho de Silvanus Thomp- J _ Monocol'dio de Zahlbruckuer a 1 - Microscopia simple..s. 1 - Polarizador de demonstraçao eia, uma ocu}ar micvmnetrica de 
ton para o estudo da,s ondas hertzia- 2 cordas com dispositivo para medida 1 - Lupa binocular para 30 vezes de Gqmsehl Fresnel com um v4iro de ob~rvação 

ºªt'- Cuba estreita com paredes de ~~m~ens!gp:i:1~ctga:~ :es~a~sm~~ ~~::k:fit:ti~ºirf
1
ªt~~~· gf~~u~a~,e ii: ! = ~c!~f:d~~osf1~an~:m~n~~a~~~ r;::1~1

!~'nsu~;rfe~:6ebe~~~~~
1
etic:: 

vidros para ondas de Weber. resistencia de tracção dos fios meta- objectiva e vares de occulares. da luz polarizada convergente atra- phragmas com aberturas de formas 
1 - Apparelho de Rosemberg. licos, até esforço de 50 k~. 1 - Uma machma photographica. vés de uma lamina de spath da Is- differentes, redes e fendas de diffe-
2 - Modêlos de espiral de aço para 1 - Apparelho para prcducção de 1 - h.pparelho de Grimsehl par:i Iandia segundo Grimsehl. rentes larguras. 

Imitação das vibrações sonoras. figuras acu.sticas com tubo de Galton, determinação da relação das velocida- 1 -· Quadro de cõres, para o estu- 1 - ~spelho de interferencia de 
1 _ Apparelho de ondas de Meld.e, composto de wn esquadro e 6 tubos de des da luz no ar e na agua. do dos phenomeno:s de -absorpção com Fresnel com movimento mierorne· 

corda em tripa de 90 ccs. d.e compri· vidros differentes. 1 - Apparelho para medida. dos an- luz reflect1da. tr4:o parallelo. com tambor e divt.são 
mento com respectivo diapasão. 1 - Appafelho para mostrar a~ fi- gulas de illumino.ção. 1 _ Quadro de côres de anilina e•ecução cuidadosa. ' 

1 - Espiral em sacaro:has dJ Fre- guras de Chlandni, com urna pmça 1 - Pinca de turmalina com 6 pre· para O estudo dos phenomenos de a- Accessorios e disposiLivos para ar-
denco Muller para demonstraçao das em vidro, uma. placa de vidro quadra- parações dÜferentes bsorpção na luz transmittida.. mar $Obre O banco os seguintes mo-
endas slnuooidal move1tS, 1 da e outra redonda de 28 cms. de dia- 1 - · Apparell10 de Weinhold para 1 _ Lampada Q.e mercurio para d~los: 

1 - Machina de onda de Steindel. f metro e duas placas m.etalicas em es- verificar a lei do; espelhos. analyse e~petral, com luz muito in- Modêlo de microscopio composto. 
tojo. 1 - Apparelho de Stahlberg para tensa accionada por um apparelho de Idem ele llllleta de Ga!Ueo. 

ACUSTICA 1 - Espelho com supporte para. tor- \·erificar as ieis da reflexão. indução média. Idem de lut1eta astron.omica. 

1 

nar as figuras mais visiveis. 1 - Systema d.a espelhos de Porra. 1 - Supporte para tubos de ana- Idem de luneta terrestre. 
1 - Bico a gaz a chama sensível 1 - Campanula de vidro com 4 pe - 2 - Espelhos, fazendo entre-elles lyse e!:ipetral, com regulagem de pre- Idem de tele$copio a espelho de 

&e:gundo Weinhold. àulos montada sobre pé. um angUlo variave1 de 2 parellelos. cisão. Newton. 
1 _ Apparelho para mostrar as vi- 1 - Apparelho de resonancia de 1 _ &pelho con~avo e'>pher1co para 1 _ Lampada de Beckman para Idem de Bri:t,quitelescQJ)io. 

brfç~s fgp:~ef~: i:;:rttfldall para 
8ªtª~· Modêlo de orelha de.smontavel ob;ei~ão0 i:.io~:.~f~~/eg:~~onstração analyse espetral, com pulverizadof, 1 lampada de arco voltaico para 

mostrar a propagação do som nos tu- 10 vezes maior que o natural cie Weinhold. grande moctêlo. et1. _ Banco optico. grande de Paal- ~;ij6~~sa~·eguladn com movimento de 
~os dd gra~dr ;~~J~~n~~ d~C:s r;:~- 10 -6 Cyl:dr6os de7 aço f5 g7 e5 ~ 1 - Tam1:Jor _de Tyntal~çpar~a ~i:- zow composto de: 100 - Pa~s de carvão para corren-t~g: cim ~~;porte. - ,tt7 ':_ --;i 7 g_ -;o{ 7-:_ eut8 - -;i 8 tr~r _:_mD~~~J ~i~~oª d~e J:rtfºcom dis: uin banco de ferro de lm,20 de te continua. 

1 - Porta-voz de 2 metros falando _ sol s _ ut 9 - mi 9 - sol 9 positivo de i1luminação,. ~ompleto.. comprimento, repousando sobre pés 100 - Pares de carvão para corren-
a 1000 metros. e ut 10) para mostrar o hm1te supe- 1 _ Appõ.relho aux1har do d~sco com para!u-:os niveladores com os te alternada. 

1 - Bascula de Hermholtz Onstru- nor dos sons percept1veis, com martelo cptico pa1·a as expenencia'i dos feixes seguintes accesorios: 2 - Lampadas com dispositivos 
mento de Trevelyan) com caixa de re- 128 v. s.) sobre prancheta. de raios íuminosos convergentes e cti- Uma regua com divisão mlllmetrica para fixal-a sobre o banco 0 ptico, de 
sonancia. de aço. vergentcs. 1 de precisão. . pequena voltagem <6 volts> 4--6 am-

1 - Sirene de Cagniard de Latour, 1 - Sonometro de 129 sons - Som 1 _ Apparelho .de polariza9ão para Seis supportes em latão com p1- 1 peres com respectivo transformador 
modêlo pequeno, '.::Cm uma serie .de 12 fundamental C2 = 512 a C3 - 1024 montar sobre o .disco, com vidros 1~e- nhão de cremal(•ira, regulavel em \ para corrente de 220 volts. com ape
orüicios, com contador e movido a Hertz (ut 4 =- 1024 v. s. a ut 5 = cozidos rapidamente, para producça ', altura e profund\...ade. rirnetl'o reostato e respectivas toma-
vento. 2048 v. s.). . . de image!l-'-' de mterferencia. • Um supporte para expPrl.encias de I das. · 

1 - Idem dupla de Hemholtz movi- g - Resonado1~~s comcos em zmco, ' 1 _ Pn~ma Oco de Silbe:rmann. interferencia movei lateralmente por 1 - Supporte com platina desli-
da a motor electrico para corrente al- abertos, accordes ele 2.ª a. 10.• harmo- 1 - Pn':ima em c..Tystal de ~acha meio de parafwo mlcrometrlc?. / z..ayel. (com tubo de microscopia com 
ternada de 220 volts. com contador, nico de Cl (ut 1). com aresta refrigente, perpendicular Uma cuba para agua e re-_tnamen- foe~Uzação rapid:i e de precisi.oJ 
de 12 orificios. 9 - _ Resonadores segundo Helmh?llz ao .eíxo optico e duas faces quadradas to continuo para condensadores até manguito -pa1·a condensador e espelho 

1 _ Fole com cofre e claves, para esphericos para ru dezenove pnme1ros pohdas co~ 50 mms .. de lado. 12a•mms. de di.ametro. de illuminação 
todas as exper1encias de acustica, harmonicos de Cl - 64 He.rtz lut = 1 -:- Pnsroa d,, ::;ulhto de carbono. uma lente bi-concava com arma- 1 _ Placa Illatte grande. 

~':: ~~~~~~et~~~n!emp~x;a o~'i'ltc~~~o e o~ m~st~r Aft1f:~~~ ~e r:;~~~ para ei~ ~r~r~~·~- em vidro negro. com ~~~!: para producção de raios para- FLOURESCENCIA E PHOSPHO-
Q.just:1mentos differentes para tubos 1 - Cale1dophone de Wheastone faces em ~ry:tal.h um porta-objecto rotativo. RESCENCIA 
nexiveis. com 6 vergas terminadas ca<;Ia un~a 3 - Pnsnia.s ocos. em cryst3:l com Uma objectiva aberta. 

Dimensões do fole: 37 x 57 cms. por wna pequ~na bola metal1ca bn- uma face tnne,grectdo. e murnd~ de Dois suportes para Nicai~. 
4 _ TUbos com pislão, dand/, o ac- lhante e perm1ttindo obter G phaS<.'s, uma rolha clt• vidro com as seguintes Dois condensadores para produc-

oordc perfeito q:iando i5e tira success1- com supporte de ferro e parafuso ca- ctimt:nsóes: 75 mm.'. de altura, e 35 ção de raio.:, forl.emenle convergentes. 
vamente os pistoes. ! lantes .. __ . . . mm'>. de largura. munidos de porta-preparação. 

3 _ Idem sonoros fecbados ,em me- 1 -:- D1;pos1t1vo registrador P.ara 4e- 3 - Idem . para re.c~Lc~ ao mesmo Um prisma de Ntcol montado em 
tal, com embocadura de madeira para termmaça.o do~ numero de v1braçoes tempo 2 ~1qmdOJ difle1en~es. . armadura de latão polarizador 30 
os soru;: C3 = 1024 - C4 = 2048 e de um d1apa.sao, de:tmado aos uws 1 - Pns1~.t de gnz de B1ot e A1ago 

1
ms analysndor 24 mms • 

C5 4096 Hertz (ut 5 = 2048 v. s. escolares .. segt!_ndo Hahn <;om _I?endu- para determmuçõ.o do ar e outros ga- n Dois idem polarizador ·25 mm .. 
ut 6 = 4096 v. s. - ut 7 = 8192 v. sJ. lo. um d1apasao Cl, um d1apa>ao Dl. zes com barometro truncado com ar- ,., . ' . 

1 - Cnixa. com três cubas em es
path-flm.r. vidro de uranio e vidro 
de dldvn)o dando respec!ivamentc 

!~o~º=~r;~. ~zu~llb~er~! vr:~ 
para liquictos e uma l~nt.e convergen
te sobre pé. 

1 - Collecção de liquidas !loures. 
centes. 1 __ Tubo de madeira utilizavel três placas de vidro P disp<:3it1vo para 1nadura. _cm ln.tão e torncir~ an~~

8
5~ tº~~!s ~:\,ictro com dois vl 

como tubo aberto ou fechado. pôr em vtbrnçáo o diaparn.o. 1 - Pnsma de angulo vanavel para -d t.o • 1 - E..,tojo com trés ~ubstancias 
1 - Idem de madeira, que se pode 1 - Apparelho de Koenlng para t'<:-ceber differentes Jlqmctos com gra- g~·o.sf l?~ratprov~r qu~ 0 _vi ro se rna phosphorescente$, 

abrir para mostrar a dispõsição inter- analyse dos sons, para o $Oln funda- , duac:õ.ü. 1~ n.gen e pe f i1!~i~e~ · 1 - PhosphoroscopiCl de Becquercl. 
na. mental co 128 Hert?. 1ut :1. = 256 1 ·_ Mo-J.êlo de romlJin~çúo de pris- ma pr~nsa e r . · 

2 - Tubos longos em latão, um v. s.) com 8 reson~dores esµhenc.:os ma de Porro, .. -t'guudo \l{~ll1hold. Uma prensa. para c~rvn.r O vidro OLHO E PHENOMENOS DA VISAO 
aberto e outro fechaQo para dar. a I para os sons CO - c1 - g1 --- c2 - 1 - Apparelho . d_e Gnmdtl para com _duas lammas de vi9Io para pro-
berie de sons harmonicos'. e2 - g2 7, c3 - 1ut 2 - ut 3 - sol 2 producção do arco iris. ducçao da dupla rC'fracçao. 

4 _ Tubos para o accorde perfeito _ ut 4 :__ mi 4 - sol 4 - 7. ut 5) e' 1 _ Appat·clho para. producção do Um espelho negro com armadura e !:l.e!wWo ~~~~~ aulomatico da vista, 
maior Cl _ e 1 _ g 1 - c2 (ut 3 - s manometros a chama de gaz, sobre e: pectro de ra1a!:i de r'rnunhofer · punho. 1 _ Ophtalmotropo de KnJi.pp pn-
mi 3 - sol 3 - ut 4) cada tubo, sen- &upporte com espelho rotativo. 1 - Appan,!ho com 7 es~lhos de Uma pilha com vinte placas com ra dt:>mom,Lrar os movim~ntos dos 

dos ~~~~º~ee~mm~~;~ºPara a gam- p1\a-;_ :tzit~~1
:

0
ct:,,c~~~ºco!~:rg~t! ~
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1~

1~~-an~~ ~1:~~~~~~t~ª~~1~e~~~~~~ ar;;i~mpªrü~m~~n~i:~errtgenu-s de 20 olhos ~ funcção dos cüfterentes mu~-
ma diatontca de Cl - C3 (ut 3 - dus vogaes da voz rum5:na 90m 8 1 - .AP1~a..elho d~ Norre~ber.g para mms. de dlametro, em armadura cuias. 
ut 4>. stns harmontcos. com 8 diapasoes, que a expllcaç.!o das cores subJecttva!-..- commum com punho. 1 _ Olho ~rtificial de Kuhne, par:i 

13 _ Tubos para a gamma chro- dão os primeiro1 harmonic'?s do som 1 - Appar_elho de. Ragona Scma Um id•m de 13,5 mms. de diame- mostrar as marchas dos r&ios na vis-
matica de Cl - C2 (ut 3 - ut4). fundamental, CO (ut 21 e f1,:cactos en- para producça~ ctas core."'.. complemen- tro. ta. augmento 10 x. 
m~st~nroba:>s ~~~ç;:°à~~a~~s : 0~!~ ~~~re:l:ct~~~~:~nte~ft~~r~d~~r ~~ taie~ 'Q~a~r~ld~o~ dii1U:ã~ de op~ica co~~letaª1deªr;~~~u. de compensação pu3JchlmQ~:~~~~lp~~g:ricI~ns::i~ºo1~ 
braçáo em madeira1 com paredes de ir:terruptor a diapasão de 128 Hertz de~ttnado á proJecção. em. madeira· Uma placa de quartzo levogira e 1 _ Quadro de Fl·nnckel parR 
vidro. 1~56 v. s.). 1 - Apparelho para mistura das dextrogira monLada em cortiça. constatar 

O 
aetigmati:5m.o. 

1 _ Tubo de vidro de grande com- Cada um dos 8 diapasões é munido côres segundo \Veiul~old. . Uma pequena janella semi-verme- 1 _ Apparelho pa..rb. explicar a im-
primento e pistão movel. de um re;onador que 6f' pode abr1r. 21 - Tubos d,, Ge1~sler cheios C'OU\ lha, serni-aznl, pressão da l'eleVo produzido pela vi~ 

1 _ Tubo a chama.s mnnometricas . 1 - Phonog!'apho de Edson para cy_ H2 02. Co2 .. Co No, Nog. Ngo. Um Nlcol com arestas vivas para sã~ binocular e.pelo estereoscopia. 
2-Koening. com 3 chamas p. mos- lm'!,ros de cêra com d1sposit1vo P~ra NM3, H20, ~C:l, Cl, Br. ?H4; S02; formação do polarizador de Lippich, 1 _ Estereoscopia a· espelhos de 

trar os nós de vibrações, com paredes registrar e reproduzir as ~eclarnaçoes S03, Hg, .H2S, No., Ethe1. alcool e com armadura conveniente para o ap_ Wheastone. 
de vidro. com movimento de reloJoana, dia- chloroform10. . parelho de condensação. Vi.srt.as estereo..o;copic&S' sobre papel. 

1 _ Tubo fechado de Kundt com 3 phragma ;egistrador e reproductor, 5 - Jdem cheios com argon. heho, Um tubo de observação eom punhn, 12 _ Representações do relevo es-
manometros d'agua e 3 valvulas. um pavil~'?·d d 4 d 1 neon, utpton e .xrnon. ~ para encher de solução levogira, des- tenioscopio segundo Martins Matzo-

1 - Tubo permittindo abrir os_ lu- 12 - Cy m /'OS, sen o com ec ~- 1 - Caixa de prt:paraçao para a· trcgira. ' dorf. 
gares dos nÓJ com buracos de d1ffe- mações, 4 m.u,;,,1cados e 4 com canto:::i nalyse espetral contendo seIS pares U 1 d ~ d 1 36 Id d t - d 
rentes diamctros. 12 - Cyhndros para reg1istra~. de bastôc1> de Prata. platina, alum~- . ~a s~er e. e ~reparaçoes e po a- super;c:siçã~m d~ar!ma~:~~ raçao a 

1 - Tubo cubico de paredes moveis. D l t 1 Apparelho de interferenc1a de nio, zinco, ccbre e frrro.' 12 fr~scos ~1~:ç:ode~erou/~~s.d~fe~-~f:s ~m:~~; l:l - VisLas estere~scopico.s de céo 
3 - Tub0s abertos com O mesmo rtn e ioda de reacção acustica afi- de .pande<t parallelas ch.~ias de hqui- temperados cruzados mont~dcs em e:trellado do orof. Max Wolf. 

comprimento e contendo O mesffo vo- nada-para nota C2 (Ut. 4} c:om rc:so- dos absonentrs, 6 tubos para analy- cortiça uma preparação com crystal 1 - Apparelho para. mostrar a per
t~ep~Ça ª;xprn~rd~~~Oo~~ dJe::~a; nadares de vidro, :!Obre pé com ponta re e:)Pf~r~ b lO Jn\.S~~~-o co~m cl~~~f; de rocha, uma preparação de arago- sistencia das impressões luminos~s 
taffibem da forma do tubo, sendo um em aço. . d~s ;latina~ o,., e " ' ---------------,,---,-.,.----,,,------
delles em feitio de pyramlde, o segun- ,1 - Phonometro de Dvorak, sobre pe 1 _ Teie copio modelo gr•nde so. 6 PARA IOEIQAI 10 PILIAI 1 
do r~:at~~ºncr:g~ngular e o ultimo e fr~n~~;fa. ~h~~~~elcÍe La Cour para bre tr!pt'? 
PY[ - Ha~monica Chimica de Noack. determinar com prectráo os nwneros 1 - Hf'liostato. para atra\•essar - a . 50 VI N H o e R E os o TA D o 

1 _ Harmonlca electrica de pflaum de vibrações dos diapasões e para ou- par~de com movimento de rota.çao 
com téla de platina tros usos do mesmo genero. horizontal etc. . à 

1 - Espelho cu):>tco &irante sobre pé . 1 -:- Modêlo para explicar a _oola· li P•ll'lll,-1111111 JOAO IA SILVA SIVEIR,i 
de 20 cms. de altura e 12 cms. de lar- OPTICA nzaça.o pela rcfh:xão e rrfra.cçao · 
gura movido por motor para corrente 1 - Camara escura, dimensão da 1 - Modé'o para demonstrar ela· C•mbate .. To,aea, lroadlitea .. haqa.art, 1 
nltcrnada de 220 volts. ima1em 140 x 100 mms. romenle a rotação do plano de po· roaaaGIO 1'0 flAJln, Qa&JIDa ooal'IIM J 

1 . _,, Oi..i;;po.'ütivo para se adaptar ao 1 - ,...amara claru de Vollaston. larizaç;w, cm quartos e rut uma solu- arin -
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da retina e o co;.1tr~e :sur.cf'.!:!.ivo 
das cõref; 

1 - Apparelho p::r!l. produdr côre~ 
compl€meut~.res sob foruta de som
bras coloridas. 

Projecção: 

1 - Apparelho Ue projec·;úo Max 
Kohl .A. o. Ohemnitz. pockndo ·ser 
Hxo horizontalmente ou verticalmen
te sobre pé de 50 cm3. com lampada 
de incadescencia cte 12 volts,. 100 
watts. 

1 - Transformador para o me:~mo, 
para corrente de 220 volt.s. 

1 Fio de c-0nnexüo com 1.m50, com 
interruptor 

6 - Pa...'-Sa-vlslas, sendo 3 intermc
diarla 8 1.2 x 10 e,;ms. (• 3 de .forma
to 9 x 12 para di.spos!tlvos : 

1 - Epidiascop10 e im os ,H•gu!nt~s 
dispostivo~'. 

Uma mesa de m:ldrit·a de,m0ntavrl 
e incliuavel. 

Um dispo iti :o 11:ir:i prc,;i:'C\-J..O de 
f!lm fixo 18 2.. 

Um dispClf: ti ,, .. J p~ rn. micro-projec
ção com 2 r bjedivns n.<) l e J 

Um dis'Jusiti".-·o pnrn projf'c('.',í.o di
oscopia , rt..lcu.l. 

A tJNiÃO - Sexta-feire, 8 de outubro de 1937 

quadro movei, com supµorte rotatlvo 1 - Pilha de Volta. 12 - Naviculas de porcelana com 
par..1. lampada de Ulunlinac~o com fio 2 - Pi~has sêcca..s. 60 mms, de comprimento e 9 rnms. 

"ºfd,:_ct~~st;~~~~'\ a~~tc~~~r:ttiar~tca i -=: ~~~~n~~·enJ~ d~a1tJ:tr~odêlo dt\Jª~ufjcm dt! 92 mms. x 9 mms. 
l&mpacta ae galvanomctro para cor- c1a..°',1co 24 - Cadinhos com 48 x 39 mms. 
rente C'Ontln11J. de 110 volts. 1 - Elemento Latime Clark. com tampa. 

1 - Idem para corrente continua 1 - Accumulador de Edson. 24 - Idem com 66 x 50 mrns. 
220 volts. 1 - Idem Plantt!. :;'4 - ld.;;m rom 38 x 45 mrns. 

1 - Transformador para l0mpad.a 1 - Pilha. de combl'lação de 3 ele- 24' - Ictem com 72 x 87 nuns. 
do gR.l\-::nometro, pnrn .. rorrente alter- mrnt.oo 24 - E,p..ttulrs com colhrr de por-
nnd.1 de ~20 vol:-ts. 1 - Machina. <le Ramsden. ~dana com 200 mm.s. c!e comprimento 

1 - F.:..calu transparente dtvlctid~t 1 - Go.lvanomeLro modêlo classtco. G - Oraes cem pistmo de parcele. 
de Z em 5 cms. 1 - Voltlmetro m~dcto grande de na com 40 x 100 

1 - shunt parn diminuir o sert':l- demcn~truçf,o. ü - Idem com 0:5 x 250. 
billüade em 4 gráos . . . . . 1 - TUI"bina de laboratorio 6 - Idem com L:i x 250. 
o,1-0, 01 -0,001 -0.0001 1 - Mcdêlo de LUrblna Pelton. 6 - Tubo., com combust~o. fuscof 

l - Snppor!c uiurnl para gnlvano- 1 - Tubo Crookes com flôres. etc. cem 15 x 19 
metr1, 1 -· I dc•m com molinete. 6 Ic.itm com 1G '.:! l . 

2 - Qua.ctros de dh:trtbui{'ões pnra 1 - Idem coin c:ruz malta. 6 . Ici?m com 17 '{ 2:i 
exprriencias, para fixação na parecte, 1 - Idem pura proceder o vacuo, 24 Balões de vidro Jcna com run-
modélo K2 Mnx Kohl. no m..:;m,ento da experlencia e de- da chat.o com 200 cm:, 

l - Appu1elho completo para. ex- mom,Lrru:ão dos espaços de Hittorf 24 - Idem com 250 cc. 
P"ri'ºnti~ eom correntes de alta co1n ao cms., lOm torneira de actmh- 24 _ ldt>m com soo. 
l!'eqnenciu e de alta tensão, mod1..~1" súo cto ar parn cclloc.:i.r uirccto.mente 2-4. _ Idem c'1m 1000. 
de EJ.ster e Ceitel. s0bre a conde- da bomba 24. _ Idem con1 2000. 

1 - Eletroiman de Weinhcld, <'CJm 1 - Ampóla de Roentgcn com tu- 12 - Idem de fundo redcndo com 
aces.sorio pr.ra f'xperümctas diamag- buia<iora para montallelu ~ocre . .i. 250 cc. 
netices ,. mftgnettcas. bonibu d::? vacuo. . 1 12 - ldC'm dl' fundo rNJondo rom 

1 - Trans101·m:1dor desmontavet 1 :-- Idem pura fa1sc:1~ (le :.w. cms., 50ú cc. 
pãra corrente alt~rnndn. modelo granac com antll:atottlo re- 12 _ Idem com 1000 

l - Idem em terradura. forçado, rec-en-rador. etc 6 - Idetu pdrfl. di.stillação traccio-
1 - JcR::> de 2 imans em barra de l - Supporte de pe, movel para nada com 50 cc 

20 cm.s, .sobre placa cte madeira. todos os laao:;, para tubo de Roent- 6 _ Idem cem 100 
l - Fr .~.:,CO cte 25 gnus. de limalha gcn · . 6 - Idem com 500. 

de ferro l - Ecran pJra -raios Roentgen de 6 - Idl'm atertdos com rolha dr 

sc~rc-p.fgull1:1 imantada de 15 cms, 13i_x-2\:~ript.scopio p:ira panlala an- 10g ~-Idem de 200 e~ 
1 - Jogo de l par de agulhas as- tenor para utwiar ~cm e:scul'ecer a 6 - Idrm de 250 cc. 

Um:i. {e!a c:om moldura. 
da 2,5 x 3 metros. 

~~t.ic:i.s com suppcirLc sobre pé isola - saia~ Rndiometro elecLrico. i = }~:~ ~: ~ggo ~L'. 

ullmnin::t~ 1 - :Cast;J.o ímrtntacto com supportf ' 1 - Tubo de ralos cnnaes com 3 24. - Oopo:~ B1:chrr dP 50 cc. 
isolado. catodo em form ... t.t de ~.!':pelho concavo 24 __ Id?ul de lCO 

M.-terial de projerção: 

1 - CoUccção dP fil ms ci nemn t,o
gra phtcos µar2 proj:xçHc fixa. ron •
t.•ndo cada hlm de um certo numero 
d , vista cada Ylsla. no forma to de 24 
x 24 mfn~. llargura Ltal do film 3v 
mms , confot·me abaixo dbcriminn
d.1: 

AJtronomia • 

O céo - 60 l'istas. 
A origem do mundo .- 59 vistas. 
O .:-ol - 59 vista5, 
A lua - 60 v!stns. 
Outros planetas - 60. 
As e:trellas - 59 
As nebulosas - 50. 

Geocraphia geral: 

l - Bussola em caixa de madeira. e antecatodo de platma. que se tor- 24 - Idem de 150 
com su pensão automatica. na mcandcscen1.e pela ctewarga. 24. - ldem ele :::-,o. 

1 _ Idem de nnveg.:1ção. l - TulJo de B:raun de 60 cms. com 12 _ Idem dC' 500 _ 
1 - Idem de inclin3ção e declina- supportc e 4 booma.s para demonstrar e - Idem ele 1000 

~!º nf~~r:r :'.)Ul)porle com parafusos pa- o ?~l?rur:;if;,~=t~~O:: catodicos _ ·d/~lü:;-'2l~::~s.talizadores de 80 mms. 
l - Cc11duclor ovoide sobre pé iso- 1 - Ide~ para ~emonstra.çao. 2 12 - Crystalizadores de 100 mms. 

la<lo de 20 cm:,;. r21cs canaes de Gold~\..em. 12 - Idem de 125 . 
1 _ Ba!Stão de ambar l - Tubo cte raies canaes com 3 12 _ Jdt•m de 150 
1 - Idem de lacre. electrod~s. . 12 - Ir!on de 200. 
l - Pelle de t;ato. .1 - 'lub~ de raios cato~os com e- 12 - Baiõ~·..; de ErlEmmeyer de 100 
1 _ Panno de lã. c~an e abe1 Lura para ensa10s de des- cc. 

i -=:-_ P:igél~e i1~:/J~ ~~ 2~1~~r~~~o- '1~. - Tubo de_ raios segundo Weh- g = ~~~: ~: 1
1:. cc. 

pio com folha de ouro. nelt con: e1~ct1oa_o pla.no. -para a~- 12 - Idem de 300. 
1 _ Idem em forma de frasco com monstra1 a 1eµulsao e 1es1stencla h.Y- 12 _ Idem de 500 

fundo isolado. drol1ttca. . 12 - Idem d<> 1000 
l Garrafa dr Levde de 16 cms. 2/ c~ Idem de vidro florescente ae 6 - Balões CIP KiLn-snto de 250 

~:f!~~ntavf'l e l bartena com 6 gar- l - i:ct~m com líquidos florescente::; ccG - Itkm df' 500 

1 ·-. J?Go de 10 apparelhos de 16 d\ 
2
~Cl:em com pó phosphore~cen- 6 - Retort:1 Clt• \ 1ch·o co1n rolha ele 

cni~. ce:,;montavel. te· 250 cc. 
1.- ~ogo de 10 apparelhos p_ara ex· t· _ Idem com substancias phos- 6 - Idem de 500 

As t·rras - 40. penencia con: machma. de Wmshurt. phorescenw 100 - Tubo.s de ensaio de 160 x 
A;;, o.:;uas - 48. 1 _ Cond~ctor esferice sobre tnpé , 1 _ Escalà de tubos segundo Croolces 20 mms. 
A a; ·nosphera - 22. com 2 hem1<;pherios com cabo 1so-1 cem tuoos de J::, cm~. ue aurcic:nt,e;:; 24 - Vidros de relogio com 50 
~ 1;~~~~:s ~at~J~es - 40. lado. . . . grá.os de va::.IO. mms. de dio.melro. 
As V'.' :;as e seus effeitos errosiYo~ - cai>o iJ~~iJador modelo class1co com l - Tubo com 4 electrodos par1 ~! = ~~:~ ~~~ :g: 

20. 1 - AmPer·metro moclêlo orand{~ citmo~1strar o ca1~1nho da descarga 24 - Idem com 100. 
O J" levo. form?s - 44. de drruonstraçfio. . . . º ei~ct~c~ru:mco~~s~o e?~t;id:n~. v~s~J 12 - Idem cem 150. 
gOl~~~ã;e~r::tr:r;;s 3~ 36 1 - Pont.e de_ res1sten~1a de Whe- dE:: ruias d<> cat'"dos para mo.strar a 6 -Idem com 200. 
Como o relevo se transforma - 39. ~rst:~o~~;;e rf~~<; c~;s·co~~oex1g. de pre, mctependen~ia d~ canun110 do~ raio~ J - Apparelhos de extracção de 
Acçao da agua ~obre a transforma- 1 _ Caixn de resistencia Siemen::, cate;aicos aa coJlocaçao do anodo. :~:~~e~a~~~hg_1ª~!p:~\~:~t· de d~~~~-

ção do relevo - 58 · de pino e ela vinhos O, 1 O, 1 O, 2 O. .1: --:- Tubo com serpentma, segundo t.::n· 120 cc. do balão 300, tod::i.:,j tis li· 
Influencia do relevo - 75. 3 o, 4 100 40 30. 20, 10 011m~. Hh.tmf. gações esmerilhadas. 
A .:igua solida - 37. 1 -..:.i Resüc:tE'ncia normnl con::,truida H~lt~ Tubo de valvula dupla segundo 1 _ Alambique Fcmrl, rapacidadr 
O~ mares. g·eneralldaçies, movlmen- <'O:U mr.tanma 1 _ O.'.;;ciligrapho Gehrke. do balão 1000 cc. 

toci;-m~~és, as costas -- 48. 1 co;,,pl;;o. Appa!},relho galvanoplastirfl 1 - l:Salança magnetica. 3 Apparelhos de Kipp com tub0 ct~ 
t º5 11 1 - Appa1eJho para demonstrar a.!': segurança e torneira com 1000 cc. üs mares ~ pro ecçao - .... · 1 1 - Vaso p a expericncias ga - 3 Idem d 2orio c 

O- mares, 1nfluencias - 33. . ncpl&sticas, com o.cce.s.;~ri~. corn.ntes de F'ouca.ult. - Z! "" c · 
As aguas correntes. generahdades 1 - Appare!ho para. mcke!agem 1 - Apparelho umvereal para o es- 12 - Balões co:n funclo redond~ l 

I Pa:-te - 40, gaivanica completa. tudo ªª LJlt'Oria da corrente alterna tubrladicf lateral de riio /~· d 
Idem. idem II P~rte - 33. 1 _ Solenoide para dMnonstraçih, :~ t€guncto W1lly Goltnitz, n1cdelo n. 

5
oiJ e-; em corn 2 tu u n uras ' 

Víd, vegetal e ammal, fauna e fio- de c:u.1po magnc1ko. por m~io de pó 1 _ Apparelhagem para experien- 6 - Idem com :::! 1u1>11bdur::s en~ 
ra - t5. . àc ferro. • uma pcnta de 250. 

Ge -zraphia hum~na, drmograplua, 1 _ Jd?m vrrticaL com ~~dou~ ;:~~~l~r. Pri~~~i~e~~;~~~an~~ 6 _ ld"m de 500. 

ett~~l[!f~ªh~!l!~11:eji~tlue~~cias ma- e/L,;lo~º~.~n;l~rt~~/c Hoffman 1 - ConJugacto de um motr .. r e d.y- ~00_: Bo~~st~r~~ dJb~t1(~ltão seg1md: 
teriaef-, typas - 55 ._ ,·:i~. - Ickm com ekctrodos de car- ~i::t~-rn~~r~ai~~·oi~tcç:~bin~~es 1.:o;-r~~;~ Kjedhal 
32 As geleiras, formaçao e exemplo - i -- I·'em de Bu11~-"n. phithealro.:.. G - ldem segundo Reitnl1er - d 

· u .~ .. · 200 - Calic .. ·s srm gnu uaç.:i..o t 

PrehLtorla: 1
1 - IdAem dellCal!IN'. e,1,,,ricneia APPARELHOS E MA1'ERIAES PA- !00 cc. 

- pp .. rc 1:J Jara. RA t:tUMlCAS 50 - Idem de 150 
fundamental de Volta. 24. - Ich:'m de 200 

~-- ~:\~:: ~~cil~~~~~fd~de 12· 28. d/ 1~,1~fiª~1~h~ 1l:i~~n~~~~~~~\~1~;ãc~ 1 - ~radar de gaz Benoid para. ii = \'~e~~ dJ<> 5~~0. 

37~·;.:;sets e anlmaes da prehistorio. - em toruo de um 1man. 1º~0~1~s t1:~p~.s;'·Bunsen, apropria- 12 _ Idem de 2000 

i:::::= physka - 57. i = ~J!~:~~~~E~gete. :} ~};~,11r€:~~\e~~:~. d~ª~~r r = ~;;:r 4:~~~:0

• de 

15

º· 
Geodynamica externa - 59. 1 - Apparelho de Oersted de 41) et-c. 3 _ Idem de 2000 

g:~fJ'J!i~ü~~r~}t ~
1

A63~ 
60

• c"l
3 _uisc%~~~ªfixa E' chapa de ferro 1 - Apparelho para fixar sobre 

18
~ ~m~ampanula~ com botão 210 x 

~G',~e!rorl~~gar!laaºil~1!lsatro~rp1·ceai~tII p-a,·t4e7 ~ 45. mr~ r;;,1~n;'f1~~e~c~~1t~i ~~o~~iç~~: ~e~\~',,t:~~~~;:{:!~k;f~<lo u~~ J~b a ~ = i~~~ ~~O 2~;-~n 2rr;t'· 
_ ra expertrnria ele inducção. 6 p· d . k 1 di h 6 _ campanulas para vacuo 260 

Id!1.~mIIÍI p~~[~e _.=--4:~· 1 - Jman em forma de fcrradurr. 6ú-- ~li~ªç~s ed~
1
~!d~:~ ~~ra" t~· x !?60. • • 

Noções geraes de paleontologia -'º:f c~mductor de recto. mcvel por }Y.>.:,. àe ensalo. 6 - Idem 260 x 300. 
23 n l ucça~d~m de com conductor mo 1 - Maçarico para ar comprimido. 6 - Idem 315 x 300. 

Curiosidades da n~tureza. A tena., vel. - . - 1 - Mesa com fole a pedal pa--... 6 - Camrl'lnuia~ cem 2 tabulare .. 

a ag11a_ o vento - 40. 1 Gerador ele corrente a]t('rna- tr~~~I~ {~pJ;dJ~·ferro para bico ci.t: la~er~sc~fc1:r~~iroc;r de Schoroetter. 

VOSAs~·~~· e os seus elfeitos erros!- 1!: ~~i~~1~~º~!~J~~:ft\':F~;r;:~ B1r; t!~~l;; X,. 1f6. ~l::uTu :~1~~;:!i~;=:~~::o~;!erWi,~J, 

l!istoria Natural: •ufor ~e {1~;;1~~;! c~~~t~.~\;,.ai;metica 3 _ Banho-maria em !arma de 2 - Idem com 25 rms. 
Anatomia, O esqueleto humano ·om Ja.mpada comprovadora. cone com nivd constam.e de cobh, 6 - Fr~s~or Jer.cacto;·L:sj de Fref~-

33 digestivo 1 - Dynamo com duas lampada.::. cof ~rifJ;m de areia de ferro batido, ~~~. c:â~n sÜ~;} ora m er or, com -
- A~arelho cirrulntorl.o e fara. d demo~:str~;i~ de corn:nte al- 100 - Telas ele arame de ferro ba- G - Idem com 30 Cll\S. 

,oarelho circulrtorlo, genltac..: rrcu~l:n,-:-•I~ A;'Co i~~ltaic'o com carvão re- ti~~ - Téle.s ele arame com amian- ,o!~ ~OF~~~cos <ie Woulf bitubulado: 

oriü.~~li~la s~Uft - 22 b 1'4_ Rocta de B:nlow. LO. 12 - Idf'm r.om 500. 
Mamifrros tcQrnlvoros e omnivc- 1 _ c'amµainha clcctrica de mon- 2 - Cubns de vidro para recolher 12 - Idem tribulado.s com 250 cc 

ros) _ 37 t3.gem especial gazes 15 x 10 x 6. 12 - Idem com 500. 
MamiíerOs (roedores e 1nsectivosl 1 _ ri.-todélo de demonstraçé.o de 2 - Idem 20 x 10 x 10. 6 - Idem bitubulridos e com tubu-

- 28 bobina de tnducção. 3 - Funis de vidro para cubl ladura lateral de 250. 
M2f.,tferric-1 (ruminantes) - 38. 1 _ Bob!na fai!>Cas cte 200 mms. com pncuaiattc:a. 6 - Idem de 500. 
Mo'.ll:feros (i)achld~rmes) - 39. intenuptorc., de DeprfZ, WehneIL ou 3 - Idem com. 6 - Idem !ri-tubulados com tubu· 
?vtarnJ, ros corignaesJ - 24. tie mercurio com ccmmutador, 24 - E covas para tubos de ensaio. 'adura lateral de 250 
o i.L1Stcios na evolução zoologica- 1 - Suppoxte universal. ~! = \~e;::i P;~:-a b:~~~t::: ~ = t~;_1~0.d~r5tºoccn f'Stl"('it:1, corr 

25 o desenovolvi.mc: '-o dos lnsectos-- 1 - Peiidulo rlrctrl.co normal. 100 - Capsul:1s de porcelana com rolha e tubu!atlura lat<:ral de 500 cc 
1 - Toruiquetc t"l::ctrico adapta- Junclo redondo cle 8 eras. de diame- 6 - Idem de 1000. 36

,, ~tumr e p~pel dos.1n ectos - 27. vel ao ~nµport 2 universal Lro. 12 - Fracos lavadore.s de Dn 
l'iematelmlntes as f!larla8 -- 69. 1 - Mnch!l1a electro de Winshurt 50 - Idem de 10 cms. chesel d~ 2:,0. 
J<J•m vermes !ntest!naes - 39. com d!,.co de 50 e;•· 21 - Idem de 14 cms. 12 - ldem de 500. 
Anat.Omia l" morpholog'ia das plan- 1 - Soprador e ar quente e frio. 24 - Idem de 20 cms. 24 - Funís de SPgurança simples. 

tr I pR.rte - tia. 1 -- Joio d~ 2 diJ;cos lcondPnsado~ 12 - Idem de 50 cms, 24 - Idem com bola. 
It1em H paxte _ 51. !""' • nm de r.o re e um e e zinco com 6V - Kllo.~ de tubos de vidro etn 24 -lclem com ~ bolns. 
M <Mre.s - 31 1.1 cti.bos boledo.1. . vara", sendo 10 ks. com 3 mml":I .• 10 200 - Funis de vitlro com 70 mms 
An<•••ilo toma Duodefflt • _ 49. 1 - Electra modêlo class1co corn- ks. com 5 mms., 20 com 10 mms .. 10 de diametro. 

· pleto. ks. com 15 mms. e 10 ks. com 30 24 - Idem com 100 rnms. 
m 1 1 1 - P!lha de Bunsen. rnms. • 24 - Idem com 150 mms. 

ect! cidade; 1 - Pi.lhn. de Leclanrll~. 1 _ Barril de vidro rom tornei- 6 - Idtm com 200 mms. 
1 _ Galvanomctro a espelho com 1 - Pllha de DanlCIL ra para 10 lltros de agua. 6 - Funis canelados de 110 IIUll8. 

1e diametro 
6 - rct,,m de 200. 
12 - Funis cap1l:nes com haste lon-

ga de 4-0 
6 TcLm df" tlO. 
G - Idem de 80. 
6 - Idem C.e separação em forma 

i• b:la de 150 cc 
6 - Idem de 500. 
6 Idt"·m Cli"! forme, cilmdrica com 

75 cc. 
6 Idt'1m rnm 1 no cc 
24 - Provet.a(j graduadas de 100 cc. 
24 - ld(·m ct~ 250. 
24 - Idem de 500 
12 Idem dr 1000. 
12 - Ictem dr. 2ouo. 
1;.,, Pesa-fllLros com 30 de altura. 

x 50 de diamPtrn. 
12 -- lc!em 30x65 
12 - Idem 8Gx45. 
6 - RRfrigerantes de Liebig de 40 

cms. 
Li --- Tdtm df' 50 cms. 
6 R~frigerante:s de Lolns de 40 

cms. 
fj - Idem <le b::rp('minas 40 cms. 
l? - Tornt-ir.:i~ de lib'tlÇào de 2 mms. 
12 - Idem de 3 via~ 
12 Tubos em forma de T. 
12 - Jclem em forma de Y. 
12 - Tubos em forma de U-150 mms. 
12 - Tub s de 180 mms. em forma. 

de U. 
12 - Idem rom t11buladuras lateraes 

:le 150 mm~ 
12 - Idem com tcrneiras de 150 

mm .... 
12 Ic.l,"m modélo Marchand de 150 

mms. 
6 - Idem de L:.cbig para potassa 

1 

6 - Idem ele Mohr. 
12 - Bureta5 de Mol:'r com torneira 

e faixa a:t:ul controladas. de 25 cc. 

1 g _:= 
1
:i~:~tf: ;glt~~wtricas com tra. 

ço, c:ntrolav<:is de5 cc. • 
6 - Ic.iem de 10 cc 
6 - Idem de 25. 
6 - IGcm de 50 
6 Burr ta..s h.>drcmetrica-; 
12 -:- Pro\"etaR graduadas com roUlas 

e.$menlhadas lúO cc. 
6 - Idem de 250 cc. 
1 - Estufa de cobre com ~Iças, de 

parede dupla C'Om tubo para termo. 
metro e pratileira perfurada com 25 
cm3. de altw·a x 35 de largllra x 25 
de profundidade. 

l - Muna simples 
l - Idem tlupla. 
24 - Trla11gulos eom tub:::s de por -

ct'lana dt> 60 mms. ele lado. 
2-1 Idem de 80 mms. 
2 .- Bastões de vidro com alça de 

platma. 
100 - Supporte de madeira para 12 

tubos de en ;aio. 
1 - Faca para cortar vidro. 
1 - ~tor,a ~e ferro fundido para 

producçao de cx1g€nio 
1 - Gazometr:-: grande modtlo com 

;u::1tmção de metal nikelado vidro al 
emáo para 10 litros.. ' -

1 - Forno de re,·erbero. 
6 - Al:ngas ret(i..s. 
6 1Ccm curvas 
6 - Idem com estreitamento reta!'!: 
6 - Idem curva::.. 
6-Idem em vidro cyllndricas ri:>L to 

l<· 250 CC 
6 - Idem de 500 cc. 
3 -- Eudiometros de 50 cms dP 

·:mprimento. 
l - Apparelho segundo Heumamm 

ara producção de Ozona 
2 - Tubos em U com electrodcs de 

latina para electroli~ de cloretos s.1-
·alinos com supportt. 

2 - I1 em JY1ra demrnstração da 
mobilidade ionica com electrodos de 
;,latina e supporte 

1 - Appa1elho de electrohse n 
'lectrodos de grafite 

1 - Voltametro com elect. odo!. de 
latina em feitio de V 
l - Idc_m com el0~trodo, de g··a, 
12 - Vidros de bôcca larga com 180 

nms. de alttll'a e 100 mms. de diame. 
tro. 

12 - Ic'.•m cr.m 190 x 105. 
50 Metros de tu6os de borracha com 

·.o nuns. à.e di:lmetro intern·o-. 
5 l\.letros ldem com 4 nuns 
5 Mt1tros idem com 20 mms 
200 Rolhas de cortiça cylindricas 

:'.úm 10 nuns. de diametro. 
~JO Idem com 15 mms. 
200 Idem com 20 mms. 
200 Idem com ~.) mm'i. 
200 Idem com 40 mms. 
200 Iàem com 50 mrns. 
200 Idem c< m 100 mms. 
200 Rolhas de borracha com 15 mms 
200 Idem com 20 mrns 
'.!00 lêem com 25 nuns. 
200 Idem com 50 mms 
1 Volume da ultima edi~:1.o : Tables 

te Constantes - da Societé P'ranca1se 
jp. Phy.riçu,a (Gauthier - Vill:.u~. 
od1teurs) . 

lJ - Idem com 215 :'C 115 
l - A pparelho para determ!nação 

la clen.cictacte do var>cr, segundo Vic
or-1\.Iayer comJ,Jleto sem bico de Bun 

--.en. 
I - Apparelho de Bun.-sen para pro_ 

U<'çã.o da mistura detonante 
l _ Retorta de chumbo para prepa_ 

·açao de H. F. 
l - Oxigenogeno do Pe. Vlcen,c 

V[unner. 
l - Apparelho para lJquefaç:i.o a 

empcrattll'a ordinnria de Bécker 
1 - Eudiomctro em forma de U 

om um dos ramos gradoodos com 
orneira superior. e outro ramo &em 
radul.çáo ecm torneira lateral h1fe

rior com supportc mctaliro. 
l . - Crto-~opio d~ Ik'ckmann 
1 - Ebulioscopi;a d~ Beckrnann 
1 -- ApparelM de Landsbcrger e 

3ehner. 
1 - Balão de Berthelot para tomar 

:; ponto~ de ebulição com o termome
tro. 

l - Ovo de Bcrlhelot para sint.cse 
:ln acetileno. 

1 ~ Apparclho seg_n·lo Ca!lleteL pa 
·n liquefação do.s gaz:...:.; com manrm1L
ro a 200 Ks. 

JOO - Vidro, de 250 cc. pata solu
;óes marca Record. 
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d 2 _ K!los de merc,wlo meta.llco. 1 - Modêlo de cerebro desmontavel MATERIAL PARA GEOORAPBIA 
60 - Frascos couta-gottas TK e da{~. Litro de Benzina solução retl. 1100000-:--ºorsr.s.ddeemme~~?!ªeºmgepóem. pó. mi :_pMarteodsêlodºde~!r~~~ ~:itp'fl:'ào so- 1 - Olobo t.errestre de 35 de dla· 10
2º5cc_. Frase- conta-gottas com pi-- fl d "= ~ 

= c1i0i · _ ors. de bl--carbonato de ..,_ 500 - Ors. de mollbdato de amonlo bre pé com aur!cola e ventricoloa metro. 
teta de 30 cc. crystalizado. desmontavel.s. 1 - Apparelho universal de Mang, 

PRODUCTOS PUROS PARA dl~~m ~rs. de bicromato de amonto. 500 _ ors. de nlckel em lamina, 1 - Modêlo de maxilar inferior, tt't!I consistindo ~~.:,_Hori.""ntfo, ~h:' 
ANAL~SE : 1000 _ ors. de bicromato de potas. 500 _ Ors. de oxalato de amonlo em \'ezes ampliado, desmontavel. ~ 1~'1c,bot.e~'::~1nduc;: °etc., "':m: 

ti si1ooo - Ors. de bicromato de sodlo. em crystae&. d 'd d b- muto em pli~ ~o:;::o~ia~:r.'.es 8 vezes am-- pleto, para. demonstração dos phe--
500 - Oralmll}aS a dfoo ac~do ace co 1000 - Ors. de bioxido de chumbo p/ºº - Ors. e ox1 o e IS 1 - Modêlo de d RinJ, t:;m~h~ na.. n1men~ ceies~. te I te d Mang 

grlaOcOlaOI ~mG:~~:h~ de acld~· acettco a pó 1 ) 200 - Ors. de oxido de cromo em tural 1.:_ riMnodesêlqouedreo epelsclem~e.ve Óorte 1 -=._ .m:1:: ~ag~ co! glob~ 
e~oo .. '..1"h~~- · de bioxido de estanho ó 

90scit·ors. de a.cido arsenioso vltre. ó p iooo - Ors. de oxido cuprtco. muito demonstrativo. grande amplia.- iwa~2e.cm. de diametro para. electri-
250 _ Ors. idem em pó. . e~OgO. - Ors. de bt..phosphato de 100 - Ors. de oxido cuprooo em pó. çãr _ Modêlos de medulla. espinal 10 l - Planetulo de Schotte. 
250 - Idem de acido arsemco (piro)· monio 100 - Grs. de oxido eStanhoso em vezes augmentados. mostrando a ort- 1 - Globo terrestre em relevo. 
6 - Kilos de acido azottco de dens. a ~00 ji~:/~/~~~~~h~1omd~n~i!;: póiooo - Ors. de oxido de !erro em pó. !:':1~v!;."'.'8"gem dos nervos motores e cx~rcicl~º~;c~~tt:,.a~hi~agg:, J'4a.r~ 

1,too Orammas de acido bromldrico lo 500 - Ors. de oxido hydratado de l - Reproducçâo eschematica do 100 cms. 
1
·;~00 _ Ors. de acido borlco em pó. 

8 

1gg = 'lfr~. ~e b~:.!1~
0
::t:1~i~\m ba;~~- - Ors. de oxido hydratado de ~:t~ªei:e:i~º vfrt°f;!f';i~º ci~~\i~ cafa~o~~~p~n~J;',;'a/~·~f;z/~';:n;~~ 

500 _ ors. de acido borico erystall- pedaços maitnesio. mmo sobre taboas. trega do material ot!erecldo. 
1000 .:._ ors. de borato de sodio em 600 - Oro. de pós de Joannes. 1 _ Reproctucçii.o eschema.tlca da o mal"..erial constante do presente 

zad20°0· _ Ors. de acido chromico crys-- crystal 500 grs. de oxido de nlckel em põ. ctsculação do sangue em corte verti- edital será posto no Instituto de 
1000 :__ ors. de brometo de potasslo. 500 grs. de oxalato de sodlo. cal do corpo humano sobre taboa. Educação. 

ta50i1z0a~. Ors. de acido citrlco em crys. 500 - ors. de bromo liquido. 500 grs. de oxlllte em pastilhas. 1 - Modêlo do apparelho digestivo Os proponentes deverão fazer "" 
500 _ ors. de bruclna em pó. 1000 grs. de oxido de zinco em pó. desmontavel. Thesouro do Ji;stsdo. uma caução em 

ta~._ KIIOS de acido ~Jorldrico de 1,19. 100 - Ors. de cadmlo metalico em ~gg ~~!: ~: :1~ra1kum: sodio. } = r
1
~~'::i dJ:.:PJ'a~~~.:e=~rlo. :rhde~r~o:eJ!e~~-req:. :~J'r~=~ 

6 - Idem commercial. 1 · 1 2 b9t~ge~ Grs. de calclo metalice em 500 gTS. de permaganato de pota&- 1 _ Colle<:ção modelos de ver- garantia do contracto. no caso de &e• 
200 - Grs. de acido e onco • - &io em crystal. mês intestin.aes. ceitação ela proposta.. 

30
20%0·_ Ors. d• acido estanlco em pó. ra~lfuas_:___ Ors. de carbonato de barl~. 500 grs. de bi-oxldo de b•rio. . 1 - Collecçâo de 16 mappas de ana. As propostas deverão ser escriptas 
1000 _ Ors. de acido f.núco eãl crys. 1000 - Ors. de carbonato de ca!CIO 100 grs. de bl--oxldo de magnes,o em tom ia humana, executados pelo Iru;t1-- a tinta ou dactylographadas e as.'!L 

tal ,m!OpoOO·. - ors. de carbonato de cobre p6500 grs. de phosphato de amonio ~~~imAn:~~~c~e1~ª c~vf~t/;~!~e de ~~~"Jasd"o:ºiirr~eete!inse~~~~ 
250 - Ors. de acido florldrlco a 1onobaslco. 1 - · Collecçâo de 10 mappas mu. sendo uma devidamente sellada (sei• 

40
20%0•·_ Or<. de acido hydrO-flour.sl- ·~o~·- Ors. de carbonato de sodlo 500 grs. de phosphato de calclod.. racs cta fauna brasileira sobre t.ela. lo estadual de 2$000 e seno de saú-

"' 500 grs. de phosphato de monoso ico. 1 - Idem. zoologica geral. ctel contendo preço por algarismo e 
llcio l 24 em crystal · d b ato de sodlo · 600 grs. cte phosphato bLsodico. · J - Collecçâo de 40 variedades de por extenso 

100 :._ Grs. de acido lodlco em crys- 1000 - Ors. e car on , 100 grs. de phosphato de sodl? trl. borboletas do Brasil. As propostas deverão ser entregues 

ta~50 _ Ors. de acido iodídrico de e~Ogó_:___ Grs. de carbonato de zinco b1~º-grs. de phosphato de sodio e dá~)-d!'º~\!~~ ;ft~'t!\~ ~';,, a~~ ~;:,/º~tã~i-o~~l~~r..1."Pl:" r!~: 
1
"i6000 _ ors. de acido oxallco .em , ·en;:~ro"· - Ôrs. de cal sodada granu- ·~~

0
grs. de phosphoro br~co em j xal '::'i~~~~ª~· 0 vidro. 1 :ã~o s~iâ '!::;1:n~~ df4 'f,~~:d~'o ':iJ! 

crl~~ª~rs. de acido meta-phosphorico lag~Ô - Grs. de calomelanos em pó. b3f:88
g'rs. de phosphoro vermelho em \-::_ 1:~-=._ AAl~êda. 7 ~~ d:~v~l~~~~o 

6
~~1:reanJ~ ª~!º·pro--

em bastão. _ 1000 - Grs. de carbonato de amo. pó 1 Id o 1 tas o ntes d e - o a.pr 
1000 _ Ors. Idem em soluçao a 22 %. nlo crystallzado. ioo grs. de phenol!taleina em pó. 1 -:_ c:!'flec~ão d~ap;reparações de r~~tar re~i:;::~c~'haver ;~i;.a os u,';: 
500 - Grs. de acido picrico em crys- 1000 - Grs. de carbonato de patas.. 1000 grs. de potass10 metalllco em plantas friictiferas com as respecti· postos fe~eral, municipa~. estadual. 

ta~ _ Grs. de acido pU·ogalico em sio2. _ Kilos de carvão animal. boJgg·~s. de pyroanttmoniato actdo de vaf ~w~il~~~ão de flôres artlfictaes. ~~r e~~~~~~WJ>ª:ad~xi:~~f!sº g; ~~; 
crr'oii"e~ Ors. de acido saliclllco em e,;;;;. K!Jcs de chlorato de potasslo PºJ&ss'~;s. de pyrogalato de sadio. varc..'.1__ad6~U~~<;\om 10 modêlos de ~';~;ªse°r:iet~!º/Jecdo 2~~ta:::,e~~o d; 
crystaes. 500 - Grs. de chloreto de aluminio 500 grs. de rodanato de amonto. ín!luoresoencia. cm arame e folhas de agosto de 1931 (lei doe; dois terços), 

50 Kls. de -acido sulphurlco de 1,84, em crystaes. . 1000 grs, de sal de Mohr em cryst.al. flanrlres coloridas. bem como da caução de que trata 
i50 - Ors. de acido tan!co em pó. 1000 - Ors. de chloreto de amorno :;oo grs. de sal de Selgnatte em 1 - Collecçâo com modelos de co. este edital. 
1000 Grs de acido tartarico em crys_ crvstaes crystal. . . rol3,. Os proponentes obrig;.r-se-ão a 

taes. · 200 -· Grs. de penta.chloreto de an.. 1000 grs. de sihcato de sod!o cm l - Collecção com tres exempla-- tornar etfectlvo o compromisso a que 
500 _ Grs. de acetato de amonlo em timonlo em c~.staes. gelea. res de ovulos. se propuzeram caso seja acceita a 

crystaes. 500-0rs. de trl.chloreto de antimo-- 5 grs. de slliclo, 1 - Collecção com sete exemplar.. sua proposta ' asslgnando contracto 
500 - Ors. de acetato de bario em nio. 1000 grs. de spath flour em J?edras. de petalas. na Procuradorii,. da Fazenda, com o 

t lOOO _ Ors. de chloreto de barlo em 500 grs. de sulphato de alumm!O · 26 - Modêlos de anlmaes prehls. prazo maximo de 10 dias, após solu--
Cff~o~8.:_ Grs. de acetato basico de crystaes. 500 grs. de sulphato de a momo em torices. cionada a concurrencla. com prévia 

cl1':b.'.'.. ~tX!t~~iato ~e calcio. 500 - Ors. de chloreto de bismuto c1:-'grs. de sulphato de cadmio em d.1 ;,;-ri~iui;J!::/~1.:'~ii~~a'.:i"osi.nsectos ~~~e • ..,!i~ªi'ii~efi';,1: r~\~ob~~m~ 

~gg = g:.~· d~e a:i!t~ niitr~h~:t:: e1i:_:____ Oci~s.d~e c~i:;:~t, d~ ~:F!~ c11grgrs. de sulphato de chromo em 1 -:_ 11.T~~ ddear~;:;~~er'i:ioo. ~:~!!,1:: f:-o~o~~r..1:iªd~;o ~~: 
br!ôoo _ ors. de acetato de fer~. pó2 ~Y:i~r: ct~o';!~

1
ºJe· calcio gra• º'1iia1grs. de sulphato de cobalto em -~ = J~:oied.m~i!'a':fiesos, (car-- ~';'t~~f:r1ao e.r:,.i~menta.da a julzo 

1000 _ Grs. de acetato de sodlo em crystal. nivwos desdentados e roedores). Fica reservado ao Estado o direito 
"T~IKilos de aco em limalha. 1 :1tpor~ Ors. de chloreto de chumbo ~ggo l{t t: :,;}g~:~i 1:rr~g~re~mo. m~nt-;~/lsqueleto de g,to natural ~';,,,!n~:~Jn~f;se~td~~':'ªJ'edoef~ 

1 e d d Javel h1 t d b Jt r,Jacal. 1 - Idem de ave. ·.L n l'eétu.ar a compra' do mat.erlal con.s .. 2 - L t,os e agua e . j 500 - Ors. de c ore o eco a o em 500 grs. de sulphato ferrooo amo- 1 - Idem, de peixe. tante da mes-·. 2 _ Litros de augua de Labarraque. crystal. 
1 

•= 
l - Litro de agua oxlgena<la em'"º· 200 _ ors de chloreto estanhoso em 

111~g ·grs. de sulphato terroso. e~ ;;;:m!~~;:od~:!fa\0 e~ ;~~ 
lufog ~ 1~:,.~1~e';;;,1ução a 100 volu-- cr~i~ª~ Ors. de chloreto de estronclo 500 grs. de sulp!lato de magneslo. lateral e cobertura de tela 50 x 25 x 

mes / 30 % , em crystal. ~gg :~:: ~: :~i~g!t~ :r~:~!~ez. 50 cms · · 

COmmi<"Sáó' dê Compras. 4 de outu
bro de 1937. 

500 - Ors. de alwncn de chromo 200 - Or.s. de chloreto estancio em :;oo grs. de sulphato de nlckel. l'hisiologia vegct.al 
crystallzado. crystal. 500 grs. de sulphato de sodio. 

1000 - Ors. de nlumen de potassio 500 _ Ors. de chloreto terrico em 300 g-rs. de sulphato de zinco. 

J. Cw1ha Lima. l•ilho - Presidente 
da Conunissão de Compras. 

em pó· crystal. 1000 grs. de sulphato de amonto. 
500 - Grs. de alumen amoniacal em 500 _ Ors. de chloreto de rnanp.. 500 grs. de sulphato de antimonio. 

crystaes, nez em crystal. 1 300 grs. de trl.sulphureto de antl-
500 - Ors. de aluminlo em gelea. 500 _ ors. cte chloreto de magneslo monio. 
200 - Ors. de aluminlo meta,Jico em em crystal. 500 grs. de sulpheto de barlo. 

fio· 500 _ Ors. de sublimado corroclvo :.ooo grs. de sulpheto de cargono. 

~O~-Kl?;·d~e a"~:::~~ºe~rJ~:~~: "1ot.:...· ors. de chloreto de nllcel em Mf1:s.d3e ~':J1~t~t;:, ~= .~"Jft· 
go6s · _ Kllos de amouea em solu·•- ., crystal. 500 grs. de sulphlto de sodlo. . 

..-, 500 _ Ors. de chloreto de potassio. 500 grs. de suloclaneto de pota&10. 
2
\;0 · _ Ors. de aiúdrldo arsenlco em 500 - Ors. de chloreto de sodlo. 500 grs. de zinco .netalltco em bas• 

pó. ~gg = g;:· g: cc~~';~ d~e .!::~~- ~~ grs. de tarta.ro neutro de potas.. 
500 - Grs. de anidrido arsenioso em 1000 Grs. de chloroformio. s10 em crystal. . 

pó· soo _ ors. de cromato de !erro em 200 grs. de ta.rtaro de antunonlo e po--
100 - Ors. de aiúdrido titanlco em pó ta.sslo. 

pó. 500 _ Ors. de cromato de sodlo em 500 grs. de t.etra.c~oreto de carbono. ~gg = g;;: i; :,~~/::;~nf::' ,;~/~tl:: crystal. to;;:~so1'.". em solu~o de tintura de 
500 - Ors. de a.ntimonlato acido de .~~r%ia?."· de cromato de potessio 500 l!vrlnhos de tournesol vermelho. 

potasslo em crysta.e,s. 100 Ors d cromo metallco em 500 llvrinhos de tournesol azul. 
200 - Ors. de antimonlato de potas.. d - · e 1 Jttro de acetona. 

slo em crystal. P\o"õ°c:"'...:. Ors de chumbo metalico em __ soo grs. de acido butirico. 
ea!º~~ilillors. de arsenlato de sodlo pedaços. · . . • ·{&°J> g,t f.•--J:foºhi-chloro atctkio. 

1000 - Ors. de arxl)latq de pota«<n 5oo - Ors. de clnabno em pó. 500 grs. de alcool amllico. 
l!m '"crystal'. · ·'-- :~ -• · .,,,,.,,. ~ 500- . .,,,...=,. -de--<ll&Ueto <le· pot=10 500 grs. de alcool butlllcL 

250 - Ors. de arsenlato metalico em cm crystal. d b lt t 11 500 grs. de acetato de anula. 
pó. 5 - Grs. e co a o me a co em pe-

100 Ol's Idem em pedaços daços. APPAitELHOS E MATERIAL PARA 
500 = Ors'. de azotato de al~minlo lOOO - Ors. de cobre metallco em HISTORIA NATURAL 

em crystaes. raspas· . 1 - Micromati de mesa, de alta 
1000 - Ors. de azotato ele amonlo 200 - Ors. de difenllamlna em crys. Jprecisão e navalha. 

em crystaes. taes. 1 - Estojo de hlstologia.. com the-
1000 - Ors de azotato de ba.rlo m IOOO - Ors. de enxofre sublimado. soura pinça bisturll agulhas sonda 

crystaes, · e l 000 - Ors. ele enxofre em bastõe,J. etc. • • • · • 
1000 - Ors. de azotato de bismuto _ 1000 - ~rs. de essencia de tereben.. l - Estojo com 10 preparações mi-

em crystaeli. tma (soluçao retificada),. croscopicas. 
· 500 Ors. de azotato de cadmlo lOQ - Ors. de estanho metalice em J - Frasco para oko de cedro com. 

em crysta,w;. baetoes. tampa. 
1000 - O . d t ,to de calcio em l - Or. em emalgama de estronclo. 1 - EstoJo de madeira para 100 Ja-

rs:- e azo R: 1000 - Grs. de eter de petroleo. minas de microscopia. 
cryst.e.es. 2DOO - Ors. de eter sulphurlco. 100 _ Laminas 26 x 76. 

500 - Grs. de azotato de chromo 1000 - Ors. de ferro metalico em 100 - Idem com cavidade espherica. 
em crystaes. raspas. 100 - Laminas quadrodas 18 x 18. 

1000 - Grs. de azotato de chumbo 500 _ Ors. de ferro cianeto de po-- 100 - Laminas redondas com 20 
em. crystaes. tassio mm de diametro 

500 - Grs. de a.zotato de cobalto em 10 _:_ Ors. de nuorocenla em crys.. 1 :_ CoUecção c~prologlca de exem-

c_rmq"'...:. Ors. de azotato de cobre em tai;oo _ ors. de fluoreto de calclo em ~~ª~';;"ri!~~~: e: i~:~~'J:Uft~ª m~ 
crystaes. pedras. de altura 

1000 - Grs. de azotato de estronclo 1000 - Ors. de glicerina a 30%, 1 - C~llecção de 72 amostras dos 
em crysta.cs · Baumé principaes productos nacionaes agri-

1000 - Grs. de azota to rerrlco em 500 ...:. Grs. de glicose em pó. colas, mlneraes e florestaes. · 
crystaes · 2 - Kllos de gesso em pó. l - Collecção de sement.es das prin--

500 - Grs. de azotato mercuroso em 6 _ Kllos de hidroxido de potasslo cipaes plantas do Brasil (Horticultura. 

cr~"'.=· Grs. de azota to mercurlco em e"iJ ~as~';,. de hldroxido de sodlo em t6gr!~!~i:;.tlantas medlclnaes, com 
c1ystaes. . 1 bastões. 1 - CoUecção de 20 variedades de 

500 - Grs. de azotato de potass10 madeira classtflcada. 
~m crystaes. . 500 - Ors. de hldrosulphlto de SO• 20 - Modêlos crystalinos em ma. 

500 - Ors. de azota.to de prata em d10 em crystaes · . delra.. num estojo, 
·crystaes. óOO - Ors. de hlpooulphlto de sodio 1 _ Collecção de 26 modêlos crysta-

500 - Ors. de ozota.to de sodlo em em crystaes · llnos em vidro com eixos de côr. 
cry,;taes. 100 - Ors. de lnd!go em pó. l - Collecção de 200 variedades de 

500 - Grs. de azoLato de zinco em 200 - Grs. de lodo em escamas. mlnertos. 
crystaes. 1000 - Ors. de Iodato de potassl.o. 1 _ Collecção de 20 pedrM semi• 

500 - Grs. úc azc,Uto cobaltlco SO• 100 - Ors. de Iodato de potasslo. preciosas do Brasil Indln etc. 
dlco . 1000 - Ors. de lit<>rglro em pó. 1 - Fasclmlle de pedras preclosa.s, 

500 • Grs. de azotlto de potasslo em 200 - Oro. de magneslo metal!co em em coUecção de 12 em estoJo. 
bastões. 1 fio. 1 - BsQueleto humano natural. 

500 - Ors. <le azotlto de sodlo em 100 - Ors. de man~anez metallco 1 - Espinha dorsal. nexlvel em to· 
ct ystaes. em pedaços. das os sentidos de preparação natura 1. 

JOO - Ora. de azul de Polrler. 500 - Grs. de mentol em cryst-. 1 - Esfola.do de corpo numano de 
1 -- Gr. de barlo u1rt"1100 reu1 pe. , 500 - Grs. de canfora.. 30 ~. 

evfde-;;;,iaº':.'.'b~~:Crpºç~i~ âoar~xyl;~,ól~- Al)~IINISTRAÇAO DO DOMINJO 
--- 'JA UNIAO NA PARAHYBA -

:;r_,;;et~~;;;,ei1~ter!'iniga; g<;:'~~:l!:'á'e EDITAL N.' 13-A - Aforamento de 
de\Zxygenio absorvido , . terreno proprio nacional - De ordem 

·.- Pneusometro p '.ia determinar ~°acf~~a~~::~o fs~:~~. dfaçoT~e;g~~b 
a 1 '...!_'lrÁ:,~niu";m."~~t~a déter-- que d. Antonla -de Almeida Pires, ller. 

minar a quantidade de gaz carbo- ~~~~~ d~ ~f~1:~~;e~{~11J:c~r;~~~-p;~~ 
niro e;,cpil;ado · prlo nacional beneficiado com a c;,.'ia 
t.nào -;.1ifni~bi!et~iO:J.em~~~~~:!ro~~t; n.1

' 67. situado á rua Monsenhor Wal
tallko. fredo Leal, antiga rua da Lagóa, na 

1 _ Thermomctro dif!erenclal villa e districtó de Cabedello, muni. 
phisiologico para observar o calor ci~~ ~~t;:e~ ~:~~:fo~:s:e d~~1i' E'S-

desprendido pelos grãos Pm gcrmi- clarecimentos constam do edital n.O 
nação e constatar a combustão re- l3, publicado no jornal official "A 
sultante da respiração. União", desta capital, em sua edi

ção de 5 de outubro de 1937. Assimila.ção chloropn!Ilana 

1 - Ananthora~copoio de Deyrolle 
pax;a mo:strar que nã.o se pode ter 
assimilação chlorophilie.na sem o gaz 
ca:rboniao. 

1 - Gamara escura. para põr as 
platttas fóra da '1'.CÇâ:o"" da luz com 
2 portas. 

3 - Campanulas de Sachs de du. 
pias paredes para estudar as radia
ções do e~1X"ctro soore a assimilação 
chlorophi11ana. 

.<\llmenta~ã-0 das plantas 

G - Geogoc:;coµios de DC'yroile com 
estojo protcctor. 

1 - Collecçâo em quadro envidra
çado <!e 10 exemplares de plantas 
carnivoras cla~ificadas. 

l - Germinador com tampa de 
porcelana porosa. fundo exterior es
ma lLacto. 

1 - Germinador para cereaes. 

Transpiração 

1 - l\pparelho de Dotta I para 
mo"'Lrar a influencia da pressão so
bre o drsprendlmento da 3 gua pelos 
orgãos das plantas com folheto expli-
ca.t1vo. 

1 - Exudometro para determinar 
as dlfferenças da quantidade de va. 
por de agua resultante da evaporação 
ou tra.nspiraç:ão entre 2 supcrflcles 
de uma folha. 

1 - Absorptlmetro de He1llj' para. 
medir em volume a quantidade de 
a~nn abr:"rvida pela pl11nta com 
thermometro. 

Modmento dos vegetacs 

1 - Heliostroscoplo de D<>yrollc 
com quadrante graduado, e ponteiro 
"' altura variavcl sobre pé metalllco. 

1 - Collecção vegetal para mos
trar a acção hygrometrlca da atmos. 
phera. sobre os vegetaes. 

1 - Oeotroscoplo para observar u 
flexões geotroplcas das ral.7.es. 

1 - Helioclinostato de Deyl'Olle 
podendo ds.r todas as direcções por 
me!? 11.o i!"..clínaçõ~ varia.V":13. 

Sabino de Campos, escrivão encar
reg-ado da Administração, classe G. 

ADMlNIS1'ItAÇAO DO DOMINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA -
EDITAL N.0 15-A - Aforamento de 
wn terreno proprio nacional - De or
dem do sr. Delegado Fi~cal do The
souro Nacional neste Estado, faço pu. 
blico que o sr. Bcnedicto Vieira re. 
quereu o aforamento do ten-eno pro
prlo nacional beneficiado com a casa 

1 n.º 203, da rua dr. Solon de Lucena., 
antiga da Paz, na vllla e dlstricto de 
Cabedello. município de João Pessôa, 
neste Estado. 

Os detblhes technicos e demais es
clarecimentos constam do edital n.0 

15, publicado no jornal officlal "A 
União", desta capital. cm sua ediçiio 
de 5 de outubro de 1937. 

Admini.straçã,o do Dominio da U. 
nião, em 5 de outubro de '1937. 

Sabino de Carn1>os, e.scrivão en-::ar
regado da Ac.l111inistração, élasse G. 

ADM1N1STRAÇAO DO UOMINiO 
DA UNIAO N.\ l'ARAHYBA'- EDI
TAL N.0 14.A - AFOR.\MEN'fO DE 
TERRENO DE MARINHA E PRO
PRIO NACIONAL - ~ ordem do sr. 
Delegado Fiscal cio ThE.sJuro N'lcional 
neste Estado faço pubJlco que o sr. 
Raymundo Non .. l.tc. d1. Cruz r,:,oue: eu 
o aforamento io terrt'.OO de marinha e 
proprio nacional. beneficiado t'Om a 
casa n.0 54, situe.do a ru-i PJ'Csid~nte 
João Pessoa. na. villa O dt~trl~to <:e 
Cabedello, municipio de Jl,;á.o Pe.5.sôa, 
neste Estado. 

Os detaHles tcchnl!.!o;, e demais es. 
clarecimentos constam :.lo edital n;• 
14 publicado no jon1al of!khl H A 
União". desta capital. em bUa €díçã.o 
de fn 

Admlnlstraçií,o do Domlnlo da u .. 
nião. em ..... , ...... , ...... . 

Sabino de Campos - &crivão cn-

carregado da Admln!St,ação - Cla;
~e - G. 



Nervoso. lnsomnia 
cansaço ·eerebral e 
falta de memoria 1"°':..c...,""'1• 
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PtlOSPHATO --· 
ACIDO DE 
HORSFORD 

'.A UNIÃO - Sexla-feira, l! de outubro de 19:17 

COMMISSAO DE SANEAMENTO impostos federal, estadual. e mlUlici. 

~~RifE~JiN~ f~'i"litE N-:; foO~ iª~a~iãoexd:c~~~ r:t:di~t~e:it~~o 
Tendo sido annullada a concorrencia Os proponentes obrigar-se.ão a 
de que trata o edital n.0 2, por não tornar effectivo o compromtsso a que 
terem os proponentes apresentado os se propuzerem, caso seja accetta a 
documentos exigidos pelo mesmo, sua proposta, assignando contracto 
acha.se aberta nova concorrencia pa. no escript.orio desta Commissão, P.m 
ra o fornecimento a esta Commissão presença do promotor publico desta 
do mesmo material, que é o segunite: cidade, com o prazo maximo de 5 

no e.scrlptorio drq n Commissâo, em dr eoITPr .,:;obre esr,heras com 1,50 x 
presença do promotor publico desta 1.00 x 0.30. 
cidade com o prazo maximo de 5 
ccinco) dias, após solutcio11ada a con~ 
correncia com previa t.:aU('ãO arbitr~~ 

Para a Secretaria: 

da por estJ. Commissáo. não inferior 1 mesa para livro de ponto 
a 5r,, sobre o valor do fornecimento, Z bureaux meto ministro com as 
a qual reverterá om favor do Estado, respectivas cadeiras 
no caso de rescisão do contracto. se,~. 1 archivo de a<;o typo officio, com 
cau.sa justificada e fundamentada, a quatro gavetas 
juizo desta Commissáo. 1 estante envidraçada com portas 

Fica reserv:1.do á Commissão o di de correr sobre csphtras com 1,50 x 
reito de annullar a pre5cnte cham.an- 1,00 x 0.30. 
do a nova concorrencia ou· deixar de 1 mesa para machina de escre'Jfr 

80. 000 ( oitenta mil> metros de ara- (cinco> dias, após solucionada a con. 
me farpado, para cerca, em rolos de correncia, com previa aucão arbitra-
250 a 600 metros. da por esta Commlssáo, não inff:rior 

500 (quinhentos) kllos de arame li. a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
so de ferro galvanizado n. 12, em ro- do fornecimento, a qual reverterá em 
los favor do Estado, no caso de ser res. 

EDITAL - 1.• aonf\- eleitoral - Mu. ou O ag~ª:1v~~~~!~~.P~~~d~eres~ci~~~~~ ~[~~~o e 
O 
f~~~!:~~tad::11 a cji~ ~~~tf; 

nicipio da capital e sub-Prefeitura de da ri'a proposta a qualidade do mate- Commlssãc,. 

t"ffectuar a <,ompra dos· artigos conC' r com a respectiva ca~eira 
tantes da mesma, no todo ou em 1 mesa para filtro com tampo~ de 

pa;;~'as Mangabeira. contador. m~r~~~:ir~s de guarnição . 
Visto: José Fe .. na.( engenheiro che. reJpcctt~~~1~16c~i contabilista com o 

fe · 1 porta.chapéos com 6 toro.os 
Cebedello- Juiz-- Dr. Sizenando de O- rial. Fica reservado á Commts.são, o di. 
:e~ n"; ~t;~~ 0 c;;,_ ~bq~!1spº tasõ O preç0 entende.se para O material rei to de annullar a presente, chama.n.. 

no Almoxarifado da commissão de do a nova concorrencia, ou deixar de COMMISSAO DE SANEAMENTO 
~:~~ !i~~~~~\!~t~~~cÍ;:rf~i-!~b::~~ sa3e;~aez~to})ara entrega será de 15 fº~)ri:r, no tidot ou etm parte, o mr- DE CAMPINA GRANDE - CON- Para a Portada: 
ll!lcados, por despacho do dr. Juiz, as (quinze) dias ap~s a as.signatura do eg:mpfn~u;r:~d: eisª d~nci:{e~~br~ CORRENCJA - EDITAL N · 0 8 - 1 meio bureau 
seguintes pessôes ~ contracto, depois da decisão desta de 1937. ' A.cha~e aberta concorrenctz.. para o l estante envidraçada, com dobra. 

10.205 - José Teixeira de Carvalho concorrencia. Jonas Mangabeira - Contador. íornecn~ento de fer.!o redondo, com diças. cem 1.50 x 1.30 
10.206 - .l'lf.aria Augusta de Assis O material defeituoso será recusado. VISTO - José Fernal - Engenhei- as seguintes dunensoes: 1 mesa })ara filtro com pedra,. rnar-
10.207 - FJetesaida de Barros Frei- devendo ser substituido dentro de 5 ro-chefe. 1 Diametro de 316" 4.500 kgs. more 

tas (cinco) dias. - Idem de 14" 11.100 kgs Para a Bibliotheca: 
10.208 - António soares dos Santos Havendo uma recusa superior a COMMISSÃO DE SANEAMENTO ·· Idem de 5 16" 24 300 kgs. 1 estante com 3.60 x 1,60 x 0,30, com 
10.209 - Antonio Hila1io de sousa 10%, o contracto será rescindido, re- DE CAMPINA GRANDE - CON- Idem de 3 B.'.' 4.600 kg~. portas envidraçadas de correr wbte 

ta.t210 - I!ilarlo Lourenço de Frei- ~~rtendo a caução em favor do Esta. ~~h1!.~!N~:!ta - co~~'[.!~ci:·; .. ;a ~ ~~:~ ~: ir ugg ~~~: es~h~t:ntcs com as mesmas cancrc. 
10.211 _ JLugo camboim da Camara O pagamento será feito na Recebe- fornecimento a esta commissão dos Idem de 718 1.200 kgs. risticas, med.indo cada uma 2,00 x 
10.212 - {;ynezio Soares dos Santos doria de Rendas desta cidade, medi- seguintes medicamentos: · Idem de 1_" 2.200 kgs. . _ 1,60 x 0.30 
10.213 _ Francisco Guedes Bezerra ante requerimento a essa repartição, 20 duzias ataduras de 5 x 5. As condlçoes do material _sao as 1 estante com 2.60 x 1,60 x 0,30 
10.214 _ Moa~yr Pires Leal depois de processada a conta nesta 10 idem idem de 5 x a. rommuns para as obras publicas e~"' 5 bureaux pequenos com três gave. 
10.215 _ Juracy Martlns da Cunha Commissão, a qual será extrahida em 20 idem· idem de 5 x 10 <'imentn :::: rm Jdc; renc10 recusado, se tas de lado, chaves independentes, 1 
10.217 _ João Pereh·a Barros 4 (quatro) vias, devidamente sellada 6 idem, 'idem gessada larga n'ão satisfizer ás mesmas._ ta.boa de correrá direlia com as res-
10 .218 - João Mathias dos Anjos , a nnme1ra • 20 1rlem. idem de gase hydroph1la Os propone1:t~s clecla~rµo o pra.ro pectiva~ l'ade1ras g'.ratoria.t:, 0,10 x 
10 .219 _ Manuel Mendes da Sil"a· Os proponentes deverao fazer na 

110 
kls de algodão de 25,0. para o for!1emmc_nto. 0.50 bx ,80). 

• Recebedoria de Rendas desta cidade, 10 idem idem de 50 0 o matena.l sera entregue. eri:i .cam- 1 ureau meio ministro com cadei-
10.220 - João Raymundo de Lopes uma caução em dinheiro, de 5% so~ 10 idem 'idem de 100 O.. pina Grande. onde serão venflcadas ra girntor1a e 5 gaveta~ ~Z:i~i = ii:~aF:u~~~~e1iãf:~~ bre o valor provavel do fornecrmento, 2 htros' de tmtura de wdo em Vl- as faltas e avarias. t 1 porta-chapéos com espelho e 6 
·t que .servirá para garanti!" do contra.. dro proprto de 500 O. No preço não será incl..11do o frete ornas 

~0~223 - Antonio Ferre••a de L1'ma cto, no caso de acce1taçao da pro- 2 idem de pomada. de "Reclus" . de Cabedello. João Pessõa ou Recife t 1 qduadro parla tl5 chavesd~as g1tª1Vé-
.... posta. - . 2 idem de pomada de "Bismutho" até esta cidade sendo fornecida re- as os. consu en es com ispos vos 

10.224 - Enock Soares de Medeiros ~ propostas deverao ser escnp~as da seguinte formula· , quisicão de transporte na estrada de ~i~~a collocar um cartão com o hOl~-
vat0.225 - Jov_elli1a Cavalcante da S11- a ~mtad ou dactylo~raphadas e assig_ 25 0 de oleo de am~ndoas. ferro. . . Os moveis acima mencionados, se-

10.226 - Antonia Beze1Ta da Silva ~e~~at o~º:r;g:!~e!·mse~at~~s~I~· Q.' S. de oxido de zinco. p8,ra dar -º .. pag!~~nto. s~ra. en\ auas prest;- rão de cedro com compensado e fo-
01.227 - Anf--0nio Quirino Pereira sendo uma devidamente .sellada (sell~ con.sistencia pastosa e ae:resccntar: çoes. 75 , c~~0t

1a e~ _cnt1-.g~ ~os .dor 1- Jheado a imbuia, iguaes aos adquirL 
10.228 - Eernardeth Gomes da Sil- estadual de 2SOOO e sello de ·d ) 2.0 de sub-azotito de b1smutho mento_s e 25 . · apos a. veuhcaçao do dos ull.imemente para o novo predto 

va contendo preço por algarismo ~au e; 1.0 de ca.rbonato de cal. ma~~~tal, descontadas as falta:,; e a- ela 8ecrPtaria da Fazenda. 
10.230 - Severina. Maria Bezerra, extenso. po 3 duzias esparadrapo 4 polegadas. varta!i,. . . . r; Para a Sala E~poo;;;itiva: 
10.231 - Ivan Tavares Benevides As propostas deverão ser entregues 5 idem hypochlorina de 1. litro. , 8 ?r~. sub!,LiLu~tlo dc>nLie ·' dias O 1 expositor para stogranunas. r.011.-
10 .233 - José Soares do.s santos no }!;Scriptorio da Conunissão de Sa- 2 idem liquido Dakin boncado de i.1.aterial recu.•m:lo. forme cte~enho nesta Commissào. em 
10.234 -- Miguel Archa.njo da Silva neamento desta cidade, em envelop- 1 litro. '?. pagamento será feito_ na Recebe- madeira de lei e folheado a imbuia. 
10 .2::t5 __ José Paulino Rodrigues pes fechados, até ás 14 horas, do dia 4 idem agua oxigenada, vidro de doua d~ Rendas desta. c~dade. 1 vit.rine para mo.struano, conforme 
10,236 -- João Ramos do NasC:.'11.en. 12 de outubro, para julgamento pos- 600 o. Os pioponentes de\erao faz~r na desenho nesta Commissão, em ma.<.l(:i. 

to terior desta Commissão. 4' idem agua Rabello. Recebedoria de R.end~s dest~
0 

~idade. ra de lei e folheado a imbuia. 
10.237 _ Maria da Penha Parahy_ Em enveloppes separados das pro_ 2 idem agua veg·eto-mineral cam- uma caucão em dinheiro d_e .J l sobre Os proponentes deverão faz"'r no 

bana postas, o.s concorrentes deverão apre. phorada. o va_l~r provavel do fornecimento. qt;e I Thesouro do Estado. uma caução em 
10.238 _ Maria Muniz de Lima. sentar recibos de haver pago os im. 4 v1dros solução de per(!hloreto de servira para garan.~ia do ~ont~:1eto, , dinheiro. de ?'·í-· sobre o ·,alu~ prov1:1. 

~i:~: = ::~~ef~:a~j~mJ~~asci- ~~sti!c:~iiªtasi!~6~ua~,em m~~~iEa~ feiaº i~~~
5
°C~ioreto de calcio "Fon-

110
A~ª;oggst!:c~!~~:fo ds~rp~:ri~\3~ rl 

1 ;:~.a~~:!
0
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1
~e~i~~1~!~to:~o s~~~ep~~~ 

mento caução de que trata este edital. toura H tint.a ou dactylo~ra phadas e assign.1- ceitaçã-o da. proposta. 
10 242 é Os proponentes obrlgar.se-ão a 5 idem gaiacol. das r!.e modo Jeg!vel. sem rasura~ .. e- , . As propostas deverão ser cs;riptas a 
.10 : 242 -=._ J~ri~~t~~iei Sd~vªso"sa tornar effectivo o compromisso a que 1 caixa de 100 ampolas de oleo mer.:)as ou bo~rocs. em quatro vias, 1 tmta ou dactylo. graphadas i! ass1gr.: .. .;.. 

... se propuzerem, caso seja acceita a cam horado .sendo uma devidamente sella.:.la ísello das de modo legivel. sem rij.suras, 
10 .243 - Abio Romualdo da Costa sua .pr~posta, assignando contracto, 3 1dem d~ scolina estadual de 2$000 e sello de saúde), emendas ou borrões em dUI\S viRs, 

6J~~244 - FTancfsco Claudiano da no escr1J)torio desta Commissáo, em 5 idem de ergotin~ contendo preç.o em algarismo e por sendo uma dendament.e scllada (~el-
presenca do promotor publico dest, 6 idem de cafeina · extenso. lo estadual de 2$000 e seno de saud~) 

!0.245 - Pedro Ferreira da Costa ci~ade, c~m o p_razo ~aximo de 5 6 idem de spa.rtein'a. A.s propos~as õcvcrão _sei:_ cntrgUêS contend() preço em algarismo e p·,r 
10.246 - Severino dos Santos Silva. (cmco). dias, apos ~oluc1on~da a con- 10 idem d .... ioformll salicylado. no Escnptono da Comrmssao de S:i extPnso _ 

correnc1a com prev~a _cau"i!-º arbitra. 10 idem de" citosina dart de 5 cc~. ncamento desta cidadt' <'tn cnvclOP- O :;; proponentes deverao l"ll:arca!'. o Indeferidos por varioo moilv~ da por. esta Comm1ssao, nao ~nfertor 6 idem de protinjeclol .. 8 •.. l)('!i frchada.s. aw ás 14. horas elo dia prazo para. entrega do material oH..::-
a 5 ,., sobre o valor do fornecimento, 2 .d d .· .d t"l 1 9 ào outuhro. pa.ra Juq;rimont.o µmr- rec1do 

10. 216 - João Ribeiro Coutinho a qual reverter~_ a favor do Estado, too ~n~1~ 0 ee
5
compumi os ce.sa 1 at: lerior <.lesta cowrnh,são Ai- proposlti.s _ deverão ser euLrPgilPS 

Nrtto no ~as'? d~ resci.sao do contractp sem 10 am f! '(ie sôro physiologico das Em cuveloppes seµarada!i das pro- nesta Com.m1ssao, e~n _envelop~"lP...s fe_ 
10.229 - Joanna Augusta da Silva •• '?ª.U~ • .JUst1Licada ~ .,r.undamentada a e 250 0PD postas os concorrentes deverão apre. c~dos. at~ ãs prox1m1dades da reu •. 

JUl~ desta Comnuss:ao. , d .. · sentsr recibos de haver pago os im- mao do Tribunal da Fazenda, que na.o 
João Pessôa, 7 de outubro de 1937 • 1 ~ica. reservado á Commissão, o di- 5 idem de sóro glycosado das de postos federal e estadual municipal será antes da& 14 horas do dia 5 de 

re1to de annullar a pre.seij.e, cJ:iaman_ 250,0: . . . . no exercicio passado bein como d'l Novembro vindouro. 
O escrivão eleitoral - SebO.Stião do a nova concorrencia;í.{t ~e1xar de 2 h_tjos de tmtura dP. armca em vi- caução de que trata este edital. Em enveloppes separados ~as pra. 

Bastos. r!~e~t~a: :e~~~;~ i6do o::~\~;~~~~ dr~\'1~s 5:·º;ulfato de sortio. ?5 propo~1entes obrii;a1:-se-áo a ~~~t:~· ~ci~~ncJ;·r~°a~:r d;::~ªºot~~~ 
• - . Cámpina Grande, 27 de setembro 6 tubos de chloretyla. tmnar effectivo ~ con:iP.~0~ 15~.0 ª que postos federal municipal, estadual . 

. Er>r7 AL - 1.ª zona eleitoral - Ma.. de 1937. 6 seringas do 10 cc. 5e propuzeram, c.1.so seJ_~t acctita ª sua no exer~icio pa&ado. certidão de hav'.!r 
titrinlo da cnuital e SU~·Prefeitura. de .. J~uas l\1anga~e.Jra - poz:itador. . , 6 i.dem_ de 5 cc. p~o~osta, assignando to~tracto. ~10 cumprido as exigencias de que trata o 
~~r!ello-,Tui_z:-Dr.S1zenan~oc;leO- Visto: - Jose FernaJ - EtlgénheI- 6 1dem de 2 cc. escnptorio ~esta Commissao, em ~ie art.igo 32 do regulamento a que se 1€. 
li~el'·; - F.c;~_:1 .. vao - Sebastiao Bas- ro-chefr. • 10 agulhas de 20 x 6. s_ença do piomotor pu~_hco d_esta ci~a.- fere o dec. 20.291, de 12 de Agosto c!e 
to~ - DP 11"rordo com o q_ue disnõe o 10 idem de 25 x 7. ae., com o ~razo maxuno ae 5 di~s 1931 (lei dos dois terços). bem_ como, 
r,,vHqo Fl,.,if-"''"ffl vill!ente torno pubÍico COl\'IMISSAO DE SANEAMENTO 6 intermediarios para seringa~ de apos soluccionada a. concorrencia. da caução de que trata este Erhtal. 
Pºrn os effeitos legaes, Que foram qua: DE CAl\.lPINA GRANDE - CON.. 10 e 5 cc. com pre~v_ia ca!"'çã~ arb1~.r~dar;_pir es~~~ Os proponentes obriga~·Se-ão a tor-
lifil"aôoc::_ nor dPspacho do dr. Julz as CORRENCIA - EDITAL N.0 9 - 3 metros de borracha.. Commis.::.ao. nav _inferior a u sob~i.:: nar effectivo o compromisso a que se 
seguintes pec::sôas: ' Acha..se aberta concorrencia para 3 tentacanula. o v:t,lor do fornecunento a qual rever- propuzeram. caso seja acceita a sua 

fornecimento a esta Commissão, do 3 pinças de "Kocher". tera. ~ favor do EsLado. no caso. ~r proposta. assignando contracto na 
Publicação repetida seguinte material: 2 thesouras. r~~clSao do contracto sem c_a~sa JUS- Procuradoria da Fazenda. com O pra. 

4. 000 (quatro mil) kilos de dyna- 2 bisturis t1f1cada e fundamentada a Jutzo des~ zo maximo de 10 dias. após soluclo. 
10 .178 - Adalberto Cavalcante Cha .. mite. 2 calices graduado de 50 cc. tn. s:ommissão. . ~ . nada a. conc1Jrrencia,_com prévia. ca11. 

ve.,:; 3.500 (três mil e quinhentos) kiloo 3 fogareiros a alcool. !'1ca reservado á. Comm1ssao, o cli- çã::, 9:_rbi~rad~ pelo T,r1bunal cornoeten-
10 .179 - Manuel Alves de Vascon. de estopim impermeavel. 3 saccos para ao-ua quenLc. reito de annullar a pr_esente. ~ha- te. nao inferior a 5'., ::;obre o valor do 

ceI1C"S 5.000 (cinco mil) esp0letas n.º 8. 3 thermometros~ mando a nova concorrenc1a. ou de1xa1 fornecimento, a qual reverterá ~ f'L-
10 ·JBO _ Albertina Lourdes Pessoa 2.000 (dois mil) k!los de aço oita- 2 estojos para seringas tle ,5 ·cc. m, effectuar a . compra total ou em vor do Estado, no caso de resclsao ~o 

de cs,-valho vedo de 1 ". para brocas. 3 caixas de s'abonete ºProtector". parte do mater.1al constante da mes. contracto. sem c~u.sa Justificada. e 
10.181 - Dr. Hortencio Pereira de O material deve ser de primeira Serão indicados as marcas, e os ma. . fundamentada a JUlZO do referido 

C~~~f82 _ Maria Odette da Silvh'•a ~:u~:~~·0 d~~::~iiid~ °à!~t~oded~ad; medicamentos deverão ser de 1. o. qua- Jonas Mangabeira, contacte:. Tr1~unal. d t d di 
=• (cinco) dias o que não satisfizer a esta tidade. . ~ C' Visto: José Femal, engenheiro che- deF~c~,1Ji:;rrv! ºpr~~:e~ c~·a~an~~1t~ 

tr~0.183 - Louriv.al Peregrino de Cas. condição. d ºf m;ct1ca~~ntos) di serao. entreg~•- DIRECTORIA REGIONAL DOS nova concurrencia. ou deixar de •f. 
Havendo uma recusa superior a 10% en ro e 1 ez as ap~s a ass g. CORREIOS E TELEGRAPHOS DE fectuar a compra do mate1ial constan-

LJ~~184 - Maria de Alencar Carvalho (dez por cento) o contracto seré. res. na~urad df contracto, 1epo1s da de- l'ARAHYBA DO NORTE - EDITAL te ,ta mesma. 
cindido, revertendo a caução em fa.. crnao , es a concorren~ a. . N.º ::! _ De ordem do sr. Presidente Co1nrnissã.o de Compras, 4 de Out,u-m!~ic;as - Gaspar Vieira do Na:scl- vor do Estado. Setradrecdusfa_dto o ardtigo due for in- da ConunU:isão designada para instau. bro de 1937. 

O pagamento serã feito na Recebe- c~m.ra o e e1 uoso, eve~n ° s_er su e- rar processo administrativo cte aban- J . Cunha. Lima. Filho. presidente da 

ig ~ 1:~ ~ a~:~ $!~~:cod~:~10 ~~r~ª r~~u!~~~1o d:.st:ss~id~~~arti~~~~ tit~~dopr~~~;ro c~~p~e~~1;J!m~~s. para ~~ºr1:eso~~d:~;o ll~~c ªI:r1do.d~. ~!: Commissão de Compras. 
10.188 - Maria do Carmo Moura depoig de processada a conta nesta os medicamentos entregues no almo. ria do carmo Pires da Nobrega,, con. REGISTRO CIVIL _ EDITAL _ 

de~0.189 - Antonio Bernardo Feman- Commissão, a qual deve ser extrahida xarifado da Comm.issão de Saneamen. vido a referida serventuarta a com- Faço saber que cm meu cartorio, nes-
em quatro vias, devidamente sellada, to desta cidade. parecer perante a mesma Commissão. ta cidade, correm proclamas para 0 

inJnºto.190 - José Ferreira do Nasci- a l.ª via. R~!bldroor~~nednetesRenddeasverãdoestfaazce1rd,adnc~. no prazo maximo de mto <8) dias, a casamento civil dos contrahentes se-
O preço entende-se para o material - contar da data da primeira }'ublica. gumtes: 

QU~0.191 - Antonio Paes de Albuquer- postq no almoxarifado desta Com- ~1n_:al~~uçâp° em dl~eirofi;n 52º so~re ção de~te edital a fim d.e ser ouvida José LPonardo Pcs.sôa e d. Esmeral-

lh~0.192 - Eunice Serremo de Carva- :t:fü~gi~u~ºes'."~~e~~~ s~á i~~e~~ ~~e i~r~~:ari;J::~:~·l~~k"o di:cg~!f,~f= ~~ âg! [f;;!foFi:~J:~!1{:~!~~;~ r~1~:~:.~1~;~;~sJ;;rff'~1m~~s~}~~: 
10 .193 - Fernande Pereira Falcão dentre ouinze dia~ da assignatura do ta. prazo superior ao pt>rmlLt1do pelo Re- latrlo Nericio Pessóa e de d. Regina 
10.194 - Joanna Baptista de souto contracto P a segunda trinta dias As propostas deverão ser escriptas guiamento e leis vtgentl"!-i. ArL>Lictcs da Fonsêca; e clla, ainda 
10.195 - Celina Bapt!sta de Souto após a prin.eira. a tinta ou dactylographadas e asstg. A Commissão se reune diariamente menor; domestica e filha de Bernar-
10.196 - Manuel Luiz da, Rocha O material será bem embalado, de nadas de modo legivel, sem .. rasuras. ~ 15 (quinze) horas, na sala onde dino Fzrnandes de Oliveira e de d. 
10.197 - Uarta Pia de Sant'Anna forma a evitar perigo. emendas ou borrões. em tres vias. funcciona a l.ª Secção da Directoria Perpetua Bezerra de Oliveira, estes 

Mim = :::;:::i f[v!ªb;t1:'a~ de ~:b!~~~:.-~~;y;i:i~tf::~rdafi ~::á!~'.f°c~l\!~t~ gf:~~1:r1~1~1~ ::J\~:;ea1!. :

0

:e!::0:\0 T;:e~::~.h= ;:~1:~~1t~iiiu11~~<~truirn~li 
10.200 Vicencia Fm-e1ra da Sll. (cinco por cento> sobre o valor pro- mo e por extenso. Angelico de Miranda. Lºurciro, Es. dos Pkssos. 315 . 

va ;!~!1 g~~a~~~~~:ec~~iracl~~ n~e~~ O pagamento será feito na Recebe- crivão da Commtssão. Si alguem souber de algum impedi. 
Uj~0.201 - Orlando Fagundes de Ara. de acceltação da proposta. ~o:l~tri:a ~~~d:.::t~e~l~:de, apo:, SECRETARIA DA FAZENDA _ 01cnto. opponhao na forma da lei, 

10.202 - Waldemar Balbino dos As propostas deverão ser esriptas a As propcstas deverão ser entregues EDITAL N.º 90 - Comml~são de .Joã-0 Pcssôa, outubro de 1937 
Santos - ~:adium~~~tyl~e~i~~rad::me ~!t~~ no Escriptorio aa Commissã de Sa- ~o~r;:~im-;n~b~~ ~~;ir~{:n~!te~t~\~ Seba•t,·a~o 

10.203 - Osm:m Rodrigues de Mello emendas ou borrões, em três vias, neamento desta cida.cte, em envcloppes o l'.C'criv::-10 elo rca1~tro, ~ 
10.204 - J1Jsé Vl~ira da. Silva.. sendo a 1.• devidamente sellada, fechi,dos. até ás 14 horas do dia 8 de Para o Departamento Off!cial de na~tos 

Antes indefcrv.los, agora deferidos. ~!~11~;~[:~~~l g;eiiº°i;10; ;•l~~r'i'.s';,,"oª\ â~!~a rg,oJ,;'i!sãoj.u!gamento posterior l'ropaganda e l'ublicidude EDITAL DE 3.• PRAÇA - O dr. Si. 
por extenso. Em enveloppes separados das pro- Para a. Dfrcdoria: zcnando de Oliveira, Juiz de Direito 

8. 007 - Manuel Ceaar Ma1inho Fal
cão 

8.971 - Severino José dos Santos 
9 .069 - J~ndyra Marinho Falolia. 

As propostas deverão ser entregues po.stas. os concorrente.; de•erão ap1·e- da 2.ª vara ,com exerclcio da l.ª da 
no escriptório da Commissão de Sa. sentar recibos de haver pago os lm- 1 Bureau Mmlstro ctu,1 Clutciru g1• comarca desla copltal, em virtude da 

~~~:e~~o dr:s~~ J~d~~tub~téplf~ur~ ~~st~~e;;~~i~ass';,"J~du:,:in ~~~;~ipd~ raior~upo csLufàcto o. couro, com 4 leip~~ ~aber a Lodos quanto O presente 
para Julgamento posterior desta Com- cauçao de que trata este edital. . peça.s. C"dltal ele 3. ~rnçn 'de venda e an·cma. 

João Pc&ôa.. 7 de outubro de 1937. mi.!são. Os proponentes obrigar-se.ão · a. 1 mesa para machma. tlc CM.:rnve1 L;;çúo com o prazo de dez dlas e o aba-

p!::,, e~e!6~~~~:~rag;ert
8 a~~~: ~rn;~o~~;!:. 

0
c~:mf:J°i°iS:~tiu; · c?f P~rt

1
~~~\%c~:~ iiit~ª tornos }~

111~~[ici~e ~:!r~~l~ r;n~:ro~}~, 
llgto:i eM:rivã-0 eleitoral - Seba.stfll.o ~rnt<11 rmboe d• lla•e:e;n paio o,, Ul,j p1·opo~ta, il.j/ilgnl!rrto c;or,t.r~r;tc i , eot~!''ç "l' !"•·ip<;!.:. ÇV!!' 1•,rt ;!,, 'i"e U? W'l 00..: Ili, "\tt'1~1"1 e, ~e, 



6 A UNIÃO :._ Sexia-feira, 8 de outubro de 1937 
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PI HOJE soirée ás 7 1/2 

a z a Preços-2$100 e 1$fi00 

Ultima exhibição do grandioso lilm 

Matinée amanhã no PLAZA Amanhã em soirée chie 
.James 0111111 «• .1ea11 Pnrk.-r UM ROMANCE DE AMOR DA METRO 

GOLDWYN MA VER 

~oitc ~upcial 
Corações Doces Amantes Fugi'tivos ! 
UMA DELICIOSA COMEDIA DA ME

TRO OODWYN MA VER 

Canções! Bailados' Comicidade! Aventuras! 
OARY COOPER E ANN STEN l•DEfOS: ' 

l nUecl A,·uscs 
Complemento-Marujo a muque (desenho) PREfO UNU'O - 700 REl!lii 

Senhoras e senhoritas ~700-Cavalheiroc; 
2$100 - Estudantes 1 $600 

O Ct"rr.-moto •111e desh·uin a (•Idade de S.4 · l?ft:l "\i('ISf'O em 1906. Crnzido 1•ura a tela de um naotlo 
im1•r.-ssio11ant.-! l m film .-orno raramen,e se u 1 ! lmmenso! Humano! Romnnti«•o! ''ihrante! E11ic•o! 

Clark Oable (o tyranno romantico), /eanette Mac Dona/d (a inesquecível Rose Marie) 

A. COIIEfA.R 
DE 

D0111NGO 
SO~IENTE 

(Juntos pela primeira vez num film inesquecivel !) Este film não será exhi
bido noutro cinema nesta 
capital si.não sessenta dias 
ap1ís o seu lançamento no 

~ O •• 1, .~ Z A. « PLil Zil >l 

"SANTA ROSA" li 
'l'EH ADI! Um desfile mara,·ilhoso de coisa.~ honH.as ! Cauções 

Bailados ! Romanee ! Comi('idade ! 
HuJE A'S 7 L2 HORAS 

Prec:os - 1 $GUO e 1$100 
Ultima exhibição do film mais dis

cutido do momento 
Polias IJ'ransallanlicas 

O JARDIM DE ALLAH 
Inteiramente colorido, Marlcne Die
tnch e Charles Royer - UNITED 

Com GENE RA YMOND (o feliz tnarido de JEANET'fE MAC DONALO), NANCY CAROLL 
JACK BENNY, RALPH Ml,RGAN. PASTY KELL Y e WILLIAM BQYD - Uma deliciosa 

comedia musical da United-PLAZA a começar oe quarta ferira 

,. ·-. ' ,,. .!".. . (; • ~ . -· • ~ ' . --. 1 ~ 1 " ,. 

ás 14 horas, no predio n.0 42, sito á 10 oculos fixos cldesenho n.0 2 idem. prazo para entrega do material offere- nal-as te~1 o em vista o preço a qua-
rua das Trincheiras, desta capital on- idem. recldc. ~· !idade do , 1aterlal e as condicções de 
de se reall'Zam as audiencias deste ju- 1 porta cJdesenho n.0 1, idem, idem. As propostas deverão ser e ;regues pagamen . sendo preferida a que obti-
1zo, o porteiro dos autditorio.c; ou quem 8 ditas, e desenho n.0 2, idem idem, 'l·~sta COmmissão, em enveloµ ' fe- ver melhor classificação. 

VENDEnSE 
O PAVILHÃO DO CHA' 

~~·;;~:.:5 !i71;·re~':,\~ç1J'u:lliie~;e~~ io d~i~. c~~~~~~; .. \11;:/?ct':;. â~ª~i:,;~~/-~f~~:~:d"c:u:ªnã~w;,!~ fe~é~cta ~b';.~~;~~;:."f"a q~i~!;e~ ~~: a mais bem montada sorve-
der o maior lanço ol'ferecer além do Nota: - Tudo conforme detalhes e antes da.s 14 horas do dia 8 de outu- pectivo contracto no pra.zo de vinte teria desta cidade. 
preço de 1:134$000 a casa sem numero especificações nesta Commissã.o. bxo vindouro. dias, mediante o deposito de uma. cau-
sita á avenfda dos Coremas desta co.- 620 metros quadrados de mozaico de Em enveloppes separados das pf0- çáo equivalente a 5% do preço total A tratar no mesmo com 
pital, construida de taipa e coberta de duas côres, de bôa qualidade, envian- postas, os concurrentes deverão apre- do serviço que será levanta.da trinta 
telha, avaliada em 1 :400$000 a qual do amostra. sentar recibos de haver pago cs impos- dla.s após a entrega offlcíal do mesmo, 0 seu proprietario. 
vae a hasta pubH::a para pagamento 1:onstrJ.cção do Grupo Escolar de Ca- tos federal. estadual. municipal, no se continuar com funccionamento re-

~n~~~ d~ºof~:11:;~rio p:a ~-u:~~:~ baceiras ~;:r~i~i~u~~r:· e::: E~Y:f, da cau- guk~~llO Leite de Albuquerque - Pre- EMPREGOS 
~u:n~o~otictwªzº ;~~~':~~!~~~e~~~ d/~u~e~õ°:es. qJ!dbÕ~~ua1~ar;;~~ªi~~ na~

8
efr~~1fv~e~t6o~~;;~~~~ã~ :u::,~ fe1gSé Nunes da Costa _ Secretario. Prrci~a-sr de dois auxiliares para 

tal de 3.ª praça com o prazo de 10 dias vianda amostra. propuzera.m caso seja aceita a sua rsrriptorio que escre,•am a machina 
e e.batimento de 10% 0 qual será affi- 1 porta conforme desenho n.0 1 des.. proposta, a.ssignando contracto na OPPORTUNIDADE UNICA ,·om rapidn e tenham pratica de ou-
xado na porta. dcs auditorias e publi- ta Commissão. Procuradoria ,da Fazenda. com o prazo fr()S servi('os 
cado na imprensa official. Dado e 1 dita, idem, idem n.º 2, idem idem. maximo de 10 dias após solucionada. a E' favor não se apreoentar quem 
passado, nesta cidade de João Pessóa 2 ditns idem, idem n.º 3 idem: idem. concurrencia., com previa. caução ar- AOS INDURTRIAES DE Fl.l\ÇAO não estiver em rondicões. 
aos prtmetros <lias do mês de outubrÔ 3 dltas 1dem idem n. 0 4, idem, idem b:_tra-da pelo Tribunal competente., vende-se abaixo as mochinas des- A tratar com J Minervino & Cia. 
de mil novecE:ntos trinta e S"E"te .2 d~tas ~dem, idem n.0 5, idem, idem. nao mferior a 5% sobre o valor do crimí'nadn.s: ne!::ita. C'apital. ' 

_Eu, Eunapio da Silva Torres_ escri- l v39 ~_unples cldesenho n. 0 6, nesta fornecimento. a qual reverterá em fa- 1 dobradeir.1 de p~nno PLATT 
vao interino o escrevi. (Ass.) Sí::enan- Commissao. vor do Estado, no caso de rescisão do 

1 
do de Oliveira Está conforme com O 1 janella commum, cldesenho n.• 7 contracto, cem causa justificada e fun- EROS Co. L.d · & CRUZ DAS ARMAS 
original ao quã.1 me rí.'pcrto e clou fé. idem. idem_. • 1 dn~entacta. 1 potente ralandra JACKSON · , 
D.ada supra. o escrlvfü, interino Euna. . 2 mez~nmos c:desenho n.• 8, Idem, , Fica reservado ao Estado, o direito I EROS I.t<l, 1 ,. RUA D.\ , FRF.~T1E300 

_ 1 janella de canto cJ desenho n.o 10, nova concun-encia. ou r!Phtar dr effPC- tregas para marc~ MASONS BOCH- ~ontendo e~.-ta 3 sal:ts. 2 quarto.'> e 
pzo da &ilva. l 1dem. de annular a presente, chamando a 1 estir.1g('m com 3 rah:">crt!. e .3 en- ende-st> a <a.,,,t u. .,(.1 

idem. idem. tuar a compra do material constante DAIE. co~~mha, armnção, b,:Jr::ão e installa-
COMMISSAO DE SANEA..'\IENTO da mesma._ 2 p:..!las de forro com l metrc e 72 ç:-áo, tudo nc.vo. Ponto bom para ne-

DE .CAMPINA GRANDE _ Coneor- Nota: 7'"" Tudo de accôrdo com ases- "' Commi.ssa.o de Compras, 23 de setem cent. ceda Ul'la ~oc:inr com qualquer ramo, á estrada 
rencui de uma calha medidora para ~tf1caçoes e detalhes nesta. Commis- ... to de 1937 · 3 t1 d . d f d f b . de mais movlmento da. capital A 
esgôtos - O Escriptorio Saturnino de são. J. Cunlla _Lima Filho - Presidente espt: ª eiras e a ama O a ri. trau:r na Avenida Floriano PeÍxôt-0 
Brito. em nome do Govêrno da Pa. 30 metros quadrados de vidro bran- dQ. Comml.ssão de Compras. cante LEESONA. n.º 199" - João Pe~c;lia 
rahyba, receberà até O dia 10 de de- co, transparente e liso, de 0.003 de es- 1 motor p.i.ra caldeira de rrr~5ão de 
zembro ás 14 horas propo.st.1.s mra O pessura em laminas de 1, 00 x 0.40. PREFEITURA MUNICIPAL DE 10 HP. 
fornecimento para íJ. appatt'lhi'41,'e.n 220 metros quadrados de forro de TEIXEIRA - EDITAL DE CON- 2 reostatos para motore~ electrkos 
de calha medidora., comprehendt:n<'.o cedro macheado. de bôa q11alidnde. CURRENCIA - De accôrdo com as de- Trata-se com O ,jT. Antnnl,J flcrgPf 
registrador de ctei-.cnrgas e os demai~ 150 metros .lineares de sanefas de terminações legaes, fica aberta pelo da. Costa., praça Clementina Procopte 
accesso11os necessariO'i, para a des- cedro para forro, de 0,10. prazo de 30 dlas .a contar da data da n.O 95 . Camplna. Grande. Estado d~ 
carga maxima de 138 litros por segun. 150 metros lineares de cornijas de primeira publicação deste edital no or .. 
do, destinada á C-ommissão de Sn.nen... cedro para forro, de 0,07. gão official do F.stado, uma concurren- Parahvba.. 
mento de Campina Grande. 20 metros quadrados de azulejo bran- ela publica para. o serviço de irultalla- -------------

As condições de pagamenlo e ~s co nacional. (centro) enviando amos- ção ele:trlca desta vllla, de accôrdo ATTENÇAO f 
prazos de fornecimento cc,nstar.-lo uas tra. com as seguinU:s condicções: 

OURO - Agrippino Lei. 
te, compra ouro de 10$000 
a 17$000 a gl'amma. 

Rua Duque de Caxias, 
312. - Pharmacia Véras. 

propostas. 80 metros lineares de calhas de co- 1.0 
- A concurrencia abrange o for-

As propost2 s p<Jderão sn np:rsc~. b:e, conform
0
e desenho nesta Commis- necímento de todo o material necessa

tada.s no Escriptorlo Saturnl.ni., de sao (typo n. 2) . rto á ins~allação, incluslve um motor 
Brito _ Sala 1517 _ Ediflclo ele ., A 18 metros lineares de calhas de zin- a gaz pobre. bem as.sim a execução dos 
NOITE" _ Rlo de Janr•lro _ Br.lsll co n.° 12, Idem, Idem (typo n.° 1). trabalhos até o perfeito e completo 

Bungalów á venda 
Precisando V S. comprar joios, re~ -

Iogios e ol>Jectos para prrsent<.>. etc_, 
dirigija..:;e á "CASA PONTEb ", av 

Vende-se - Um bunga· 
low com 3 qual'tos, 3 salas, 
mosaicado, com agua e luz, 
á nm Alberto de Britto n. 0 

ou na Conmll'rsáo de San:!a.tnPnto :!..:! 33 me!ros lineares de conductores de funcci.:namento. prevista a illumina-
campina Grande. z~i ~atJ;ia~e:~ta,e:eit:o P~~::;tê i~s ~ª~i-e~~~= ;~:!st.resentas habita-

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 87 - COMMISSA.O DE 
COMPRAS - Abre ccncurrencio. pa
ra o fornecimento do seiW!lte mate
rial: 

Edltal, serão postos no Deposito 'i'i.S 2.0 - Os concurrentes apresentarão 
Obras Publicas. com a.s propostas o plano geral do ser. 

Os propQnentes deverão fo.rer no vtco, acompanhado de todas as espe
T,1es01no do Estado, um& cauçã0 em ciflcaçôes technlcas, determinando com 
dinheiro de 6% sobre o valor provavet a mat:r clareza a marca do material 
Go f?rnectmento, que servirá para. ga- a empregar e -0 preço unitario e totnl. 
rantia do cx.ntracto no caso de acci- 3.0 - Em enveloppes separad05 a_ 
taç!\o da proposta.· fe. 

PARA A DIRJ!:CTORIA DE VIAÇÃO A., prcp0.stas devtrft-0 ser ""criptas a presentarão os concurrentes provo., de 
E OBRAS PUBLICAS tinta ou d1r.1ylograp!mdas e a s,!gi,a. aua idoneidade technlca e financelrn 

(Construcção do Orupo Escolar de 
Santa Rita> 

3 Janelwi communs conforme n.• 1 
ne•ta Cotnmls ão. 

2 dltM idem c:dcsenho n.• 4 idem, 
idem, ' 

dn.:: c..e modo Jcgivel sem !'t.c::,_un.!- e~ que serão previamente examinadas. 
m€r:c1'.':' ou borrões, em ctur1.1 vias, sen- 4.0 - As propostas devem men<1ionar 
do uma de,idamente acllada <sello o preço para poga.mnto à vista e con
estadual de 2$000 e sello de 'sau'dc) Jicções para pagamento à prazo. em 
,,ontendo P<eç<> em algarismo e p0r prestações. 
e>.'temo. 5.• - Recebldall as prnpostu -' 

OII proppneotcs cle'l'<!r!lo marcar D nornea<1a wn11 commlaão para esaml-

B. Rohan. 180. que €ncontrará va
riado so:t.:neuto l.4..-s 1:1.Jis rrc;ntes 
n.),..:dades e pcl:i,:, :rrn".'res pre"O'-, 

A '·CASA PONTES" mantemo ma. 
xJmo criterio tanto nas vfnclz::, cios 
artigos elo ~cu I'{l.mo. como nos con
certos de joias t> telo@ic:. 

Av. B. Rohan n.0 180 João Pessõa. 109, tendo ao lado Um ter-

ALUGA-SE 
Na Praç:1 da. Indepemlt:'ncfa um 

btmgalow c-om pomar quint&I tnura .. 
do, 3.(.'Commodaçõcs 'para nun,erosn. 
familia e dependendas para criadagem 
e garage. A tratar na re5idenl'ia de :n1::.!s!r Gouveia Moura, na mes. 

rena para outrn construc
ção. Vende-se tambem um 
pi!mo allemão com lyra de 
aço, em perfeito estado de 
conservação. Tratar no re· 
ferido predio. 
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A UNIÃO - Séxla-foirn, ~ de outubro d~ 1937 '1 -- , 
UM ROMANCE TODO SUAVIDADE AMANHA EM DUAS SESSõES NA ELEGANTE "SESSAO 

DAS MOÇAS" - NO "FELIPPU" !!! 
Elle um jovem millionario ... Elia a criadinha da senhora sua mãe . .. viram-se e apaixonaram.~e 

,enladeiramente sem ouvir a opinião de ninguem ! ... 
ROBERT TAYLOR - o actual i,lolo - LORETTA YOUNG - a mimosa, juntos para fazerem vibrar 

milhões de corações ! 

o AMOR É ASSIM 
Um romance tão real . 

O novo grande trabalho do astro de "BALAS OU VOTOS" 
Domindc - No "FELIPPU" 

tão encantador!. Uma joia para todas as moças da cidade! 

Amanhã - Na "Matinée Collegial" - No "Rex" - A famosa 
Sessão dos Estudantes - A's 4,15 da tarde !!! 

A hi ~toria de um homem admirado p ô l" toJos graças o sru coraçi o sim:ero e amigo! 

Um drama. vivido por um grup:) d e, homens que sacrificam a propria vida ptlo 
cumprimento do dever ! 

EDWARD G . ROBINSON - novamente num desempenho admiravel em JOHN HOW ARO - FRANCES F ARMER - em 

O HOMEM QUE NUNCA PECCOU A PATRULHA AEREA 
Com JEAN ARTHUR - a nova pequena adorada. Com ROSCOE KARNS - ROBERT CUMMINGS 

UMA SUPER·PRCDUCÇAO DA " COLUMBIA " Um film da PARAMOUNT . PREÇO UNICO - SGOO 

No tombadilho a sociedade em festa . . . No commando um aviso VESPERA DE COMBATE 

R 

radiographico para partir . Era a ... 
TERÇA.FEIRA - NO "REX" 

Com ANNABELLA - VICTOR FRANCEN 

A obra de CLAUDE FARRf:RE, <la Academia Francêsa. numa produc~ão tb 

INTERNACIONAL FILMS. 

E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA• 
- DE CHIO - FELIPPÉA JACUARIBE 

SOIRtE A' S 7 ,30 SOIRtE A' S 7,15 SOIRtE A' S 7,15 r--------------------
UMA PAGINA HISTORICA DE ALTO HEROISMO QUE 

EMPOLGA E IMPRESSIONA! 
O drama glorioso da aviação! A HISTORIA DE UM VALENTE DE ~!ARCA! 

JAMES DUNN- e m 

WALLACE BEERY - JOHN BOLES - BARBARA 
STANWICK - em 

MENSAGEM A GARCIA 
Um portento. 4a 2CTH CENTURY FOX 

ANNABELLA 
-em -

TRIPULANTES DO CtO 

LIQUIDANDO CONTAS 
Juntamente 3. 6.:i. e ultima séde do 

O GRANDE MYSTERIO AEREO 
Complementos: - FOX MOVIETONE NEWS - Jornal Uma producção da "Internacional Films" 

recebido por avião, NACIONAL D . F . B . e NO PAIS DAS 
AVES _ desenho Terry Toons Complemento: - NACIONAL D F . B. 

Com NOAH BEERY JR . - "UNn'ERSAL ". 
Complemento:;. 

, "A MASCOTTE" CINE S .. PEDio-·~ 
O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA 1 

Proprietario 

LElLIS DE LUNA FREIRE 

METROPOLE 
TIO.TE - A' S 7,15 HORAS - HOJE 

4.' StRIE DE 

o GRANDE MYSTERIO 
Com NOAH BEERY JR . 

--
AEREO 

Restaurante o mais antig0 
da capital. 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

ATTENÇÃO ! DIA 14 .. O QUE SERA'? 

Procurem desvendar o my~tea·io 

HOJll - A'S 7,15 - HOJE 

JUNTAMENTE 
Cardapio variadissimo, 
a:tgTaaando ao mais fin ... 

paladar. 

A famosa SESS ,lO D.\ ALEGRIA - Gtral 600 réis . 

1 3 HORAS NO AR 
FRED MAO MURRAY 

DOMINGO 

OBRA D E TITANS 
2.ª FEIRA - S essão Gigante 

DO CtO TRIPULANTES 
3.ª e 4.' feira - MIGUEL STROGOFF . 

1 R, JóSA IAGALHIES 
••0100 Sl!JPSOl.&Lll!JT.& 

wu QU.&LQUES TSATAMENTO Z OPERACOZS DAS DOENÇA~ 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NA&IZ & O.&IIOANT.& 

oanJtorto: - au Da1r,e 4• Caxlaa, IM. De 1 .. 1 ll•aa. 
SMlàacla: - &aa Vbconje ü Pelo&u, Ili. 

JOAO P•BIIOA 

l 
1 
1 

ELLE UM DETECTIVE APAIXONADO ELLA UMA 
PEQUENA rn!POSSIVEL ! 

WILLIAM POWELL - JEAN ARTHUR 
Aberto até alta noite 

dua Duque de Caxias, all1 

JOÃO PESSôA 

MM E :upla ívfY dSmTnE RI o 
UM ENREDO ATTRAHENTE E ELEGANTE! 

• Uma producção de classe! 

VENDE-SE 
Amanhã - A FILHA DE DRACULA - com Gloria Holden . 

Um motor de fabrica('fl.o americana, 1 \!:,========================,!) 
com 6 c:ivallos de força, com dispositi-
vo para queimar o, seguintes combus. CASAS EM TAMIAU' 
tiveis: Gasolina, kerozeno, Oleo cr6 e 1 

~i':,'~.1:f;::~. •;!;n:t:~;:.,~~:f; ~S:\:1;; Alugam-se pela tempora-
Tu::.1t:it!:ªeb:tç." q::;:•\arantindo.se da, 2 casas de telhas, r.10· 

seu perfeito funccionamento. 1 saicadas com li IZ e cacim-
Uma maehinn de gelo de fu~ricação ' 

anemã, produzindo 150 kilos em s .h•· ba situadas á praça Ribei. 
rns apenas de trabalho ou 460 kilos t 

em 24 hora,. 1 ro de Barros ns. J 05 e 187. 
Arf~~~~:1 d;ª~~f:t~:i1~f:o~. t;:!~! e;~ A tratar na GRIZA. 
dro Amãrico, 71. 

GARAGE-Aluga.se uma 
garage muito espaçosa e 
optimamente situada á ru2. 
Borges da Fonsêca. Alu. 
guel: 300$000. Tratar no 
Banco do Estado da Pa. 
rahyba, com a Cercncia. 

CINE REPUBLICA ~ma ~ess~o :om!çando 
as 7,30 horas da noite 

Amanhã - TOM TYLER, num "far.west" emocionante e 
arrebatador - A BALA DE PRATA 

SESSAO DAS l\olOÇAS 

GEORGE BURNS e GRACIE ALLEN com GUY LG~.?ARD e a sua famosa orchostra 
dos "ROYAL CANADIANS rm 

MUITAS FELICIDADES 
Uma ma nJfica. comedia. musi<'al da. •· Paramoun~", Juntamente com a 1.:i. série de 

TARZAN, t DESTEMIDO, com BUSTER CRABE Av•nturas e luctas sensaclon.aes! 

Preços _ Senhoras, Senborilll• .. ~ . . ~.ri..":!'ça_s ~-40~ -: .. êavalheiros'' isioo .. :::.: t•"classê_ .. 5400.' 

.... ... .. . ·;.;;;;-i~ro ·="~~~;;· E' vn:NNA - operfü com MARTIIA EGGERTH. 

- ---

Não esquecer que domingo, Martha Eggerth, o rouxinol hunga. 
ro estará na téla deste cinema em ASSIM E' VIENNA, sublime 

' operêta apresentada pela RADIAL. 

Aguardem - AZAS NAS TREVAS - com Mirna Loy e Gary 
Grant e FAZENDO FITA - producção nacional com 

ALZIRINHA CAMARGO . 



8 JOÃO P~SSôA - Sexta--feira, 8 de outubro de 1937 

NA o E COMMERCIO 
LLOYD BRASILEIRO BASILEU GOMES Agente 

( P A T R Il\l O N I O N A C I O N A L ) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PAR A .O NORTE PARA U SUL 
Linha Belém - S. Francisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 

Linha l\'.Janáos - Buenos Ayres 

Paquete ALMIRHTE JACEGUAY 
Línha Manáos - B. Ayres, 

Paquete CAMPOS SALLES 
Sahirá no dia 14 de outubro p<ra 1'Jat.tl, 

Fortaleza, Tutoya, S. Luii e Belém. Sahiri no dia 10 pora Natal. Fortaleza, S. 
Linha Tutoya - P. Alegre 

Llllz Belérn, Sant. rém, Obido:~, Parintins. Ita
('' a 1· ·a " Manáos Cargueiro MANTIQUEIRA Sahirá no dia 9 de outubro para Recife, 

CURITIBA 
(Cargueiro} 

Sahirá no dia 10 parn. Né! LUl 

Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro. San
Sahirá no dia 10 de outubro para Recife, 

Mai;eió, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, tos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco, Montr
Pclotas e Porto Alegre. 

v1déo e B. A:1rc;. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra doa Reis. 

COMPANHIA CARBOHIF&RA RIO-GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Afegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
CARGUEIRO "l\f"\CEió'" - Esp<'rado .1 o.:ul, dryrrá chegar em 

nosso porto no proximo dia 3 dl' oufub• J, 'll t· l e1 o "'\lacrió ... ,\pó~ a 
nccessaria demora. sabirá pPra O!::i p1J .. 1.os F..~ • '<' M.â.<:ciú, Rio, Santos, 
Rio Grande e Porto Alegre 

CARGUEIRO "CORCO\" _l)"')'' - E pc o do ,ui d,.verá. che-
gar em noSbo porto no proximo dh , , Ou l l > ,·argnt•iro "Corcova
do"'. Após a necessaria d<'lll ·a, 5";:.hi .. 1, p ... r \." ><. tos de ·~fatal. l~orta
leza, São Luiz e Belém 

CARGUEIRO "P01T" - Csp l"~r "º ·ul cte,·erá chegar em 
nosso porto no proximo dia 6 o c:-r" • iro P1.. . \nó a necessana de-
mora $ahirá para Macáu. 

CARGUEIRO "CUUY" - "f.", pendr o r 1·1 ~ .:leVPrá chegar em 
nosso porto no proximo dia 10 1e r C v • Ao0s a necessaria 
demora, sahirá para os portos de R~C'lL lv 11.; n E, n 8a r,·, R. Gr .. nde, 
Pelotas e Porto Alegre 

CARGUEIRO "TAQU\:' 'Jc~ Cr d, 1e\t 1 r-he-e-a.r em 
nosso porto no pro:<imo dia 12, o e r ro a I Apó~ nec('f",saria 
demora, sahirá para os port::;s de :r,.- t ~ e "' .,, Arf'ia Bnnca 

Agentes - LISBôA & CIA. 

RUA BARAO DA PASS.\GE}f N. 13 - TELEPHONll N.0 229 

I LLOYD NACIONAL S. A. - SJ;:DE RIO DE JANEIRO 
••aviço aAPIDO PSLO• PAQUSDII •o.Ili" JENTal: CAJIIIDl:LW 1: POaTo AI.SOB .. 

PASSAGEIRO~ " S U L " PASSAGEIROS "NORTE" 
Sahldaa ú Quanu-lelrM 

CARGUEIRO "ARATANHA" 
PAQUETE "ARARANGUA" - Es. CARGUEIRO "ARAGANO" - Es-

Esperado de B elém e escalas no dia 

5 de outubro sahindo no mesmo dia perado no dia 6 de Outubro sahindo perado de Antonina e escalas no dia 

no mesmo dia para Recife, Maceió, 1.º de Outubro sahindo no mesmo dia 

para Recife, Maceió, Bahia., Rio de Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San. 

J a neiro, Santos, Parana.gua e Antoni• tos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ate. 

na, para onde recPbe carga. gre, para onde recebe carga e passa· 

geiros. 

para Natal. Areia Branca, Fortaleza. 

S. Luiz e Belém, para onde recebe 

carga. 

(>ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87 

COMPANHIA NACIONAL GE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

"ITAG!BA" 

" 

Chegará em Cabedello no dia 9 do corrente, s2 b_ 

AVlSO 

.... . b3-'lO, .sahindo no mesmo :dia, Pª!.ª Recife, Maceió. Ba
hia, Vil'foria, Rio · de Janeiro. Santos, Paranaguá, ,\nto
rrh.a. }"forianopofü;, lmbituba, Rio Grande, Pelotas e 
Porto ·\!egrc. 

Recebemos tambem cargas para Penêdo, AracaJO, 
llhéos, B. Francisco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
cio Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldina Rallwaf" • 

A Companhia recebe cargas e encommendas até a 
vespera de. sabida dos seus vapores . 

)l(J L 

(1•) 

Il (J. 

il n ·i::nir •• , q11~11'10 
k. , 111 Knlyno d, 

e e nto ! rillio aJnii-

! 1 •· 1- ho!;l'·no é-
r n d11:1:< \'fl;t;í' 

fl1 t )' 1, L l COIHIHll11'3, 

11 r ri, ·adí' ''º q1H• 
! l'f, f), 

L 11 n ti·,·)u11c.;1 da 
(:'.(C , 1·0 'cl 1('1!,\S 111,l C: •ril 1-

f ~e 1yn.., J• i1·a1 ú 111..i.r;i. 

H u 1 ,, los . 

10$ ou mais dialiamrnte r ·'era.o ,n.nhar em sua proprfa casa, 
q11ando dedirarem sua ;J • ·nr 1 v is ú original, artistica. e nn-
dosa industria. "1\1. A N I ti.'". Para. mforma.ções. escre-

'fer a "M. A, N. I. S.", R . do Passrio, 56 - ~-ala Hl - Rio de Janeiro 
ltflceberi um folheto grati1 explicatí,·o ~l· desejar amostra do trabalho o 
es.ecutar, basta rrmettcr Be:. ,iooo. trt"m10 t 71 sellos do corn:io. O ma.is 
utfflllO e varfado aorttm.ento rf9 r l oma.ni , ludu:;triae, 41? artistkas. 
Catalogoe lf&tll. 

PROXIMAB SABIDAS: Os COll6ignatarios de cargas devem retirai-as do tra• 
"lTAQUATIA " - Qumla-leira, 14 do corrente. piche da Companhia dentro <lo praro de três <SJ dia&, 
"ITATINGA •• - Qumta-fcira, 21 cto r orrent·,. após a descarga, findo o qual. Incidirão as mesmas em 

1 

" ITAQ.UERA ·• -- Qvmta-feira, 28 do corrente. armazenagem. 

Paca pauacens, encommenda, e valores, attende-se no escrl_p_to_n_· o-a-té-ãs_1_6_h_o_ra_s _n_a _veo_pe-r
8
-da_s _a_hl_d_a_d_us_p_aq_u_e-:-tes.

Aa demau informaçóes scri..o dadas pelos Agentes : 
WIJ,LJAM8 & CIA. 

Praça Anthenor Navarro n.0 5 - Phone 234 

.-.Não se exponha aos mos~uito~ ~ á male}ta. / 
~'<:.'.'.' usando msecbc1das duvidosos. 

Flh é o in,;ecticida mais in,,onton~o 
,fff~ porque- c;ontém uma combin"s4o de 
- agente, eX,erminadorcs não encon4 

trados em nenhum outro innctidda. 
Flit não mancha.e é inoffensivo.tanto 
pora o homem quanto para os ani~ 
maes domestico,. Precavenha 4 sc con· 
t todos os substitutos que se mas

caram 10b o nomr Flit. Toda lata 
de Flit l: sollacfa para "1'lior prot€"c 4 

, cio. Pe(êo ,~r,pre a lata ª""are1Ja 
com o soldadinho e o faix!I preta 

,, · -será o su<1 garantia de adquirir 
o unfco e verdadeiro flit. 

A L U G A • $ f . 1 A opt~rn~ e~aGp!a ~~i~a ~,a Ave-] dois m!o!s,Nu! ! ~ ~. S a Esaz JJO-
Urna. casa. recentemente cosstru1da, l sida Epitacio Pessôa. por' 200$000 bre, e outro de 12 k., a oleo, além de 

l·om bom c.·omrnodo, agu.a e lu:t_. tra11;;. mensacs, as chaves junto (' a da Praia a duas bombas proprias para irrigação, 
vrrsal a avenida t:pitac10 P~o~~ rre-1 dr Tambaú, Gon~ato, vara a t<.'rnpo .. l Tr. atar com dr. Adalberto Oome-8, 
ço comrnodo. ,\ tr,1'ar ~·"m \i1nute rada. balnearia. A tratar na. Rua !\ola. Serraria Parahybana rua da Gamei ... 
Lyra, Jla Ca.,.1 {i1ita. . cJel Plnhello, u.'' 303. !e!!a. João Pes5ôa. ' 
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