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A "DEFESA SOCIAL BRASILEIRA", ORGANIZAÇÃO APOLITICA1 HA POUCO FUN
DADA NO RIO DE JANEIRO, PARA COMBA TER INTENSA E ENERGICAMENTE O COM
MUNISMO, LANÇARÁ, DENTRO EM BREVE, VIBRANTE M ANIFESTO Ã NAÇÃO. 

o MOMENTO NACIONAL A PRIMEIRA TURNIA 
TECHNICOS A G R IC OLA S PELA 

AGRONOMIA DO NORDESTE 
ESCOLA DE DE 

A COMMISSÃO COORDENADORA DA APPUCACÃO DO ESTADO DE GUERRA ORDE- j 
NOU A PRISÃO DE TODOS OS ELEMENTOS ENVOLVIDOS NO LEVANTE COMMUNIS- ( Foi escolhido paranympho o governador A:rgemiro 

de Figueirêdo TA DE NOVEMBRO DE 35 . 

Regressou, hontem, ao Rio, o general Eurico Dutra, que se achava em Lorena. - Já 
se encontra preso, na metropole do país o dr. Pedro Ernesto. - Reiha completa 
tranquillidade em todo o país, informam todos os commandantes das Regiões 

Militares ao Ministerio da Guerra. 
JA' SE ENCONTRA PRESO. '\10 
RIO. O DR. PEDRO rRI\ESTO 

RIO, 13 (A União) - Homem, 
apre,;entou-,;;e .10 gencr.:d Pargas Ro
drigues, cm S P:iulo, o dr. Pedro 
Ernesto, ex-prefeito Jo Districto Fc
der.11, declar.rndo que necessic:iv.1 ur
gentem~ntc ausentar-se do p;1Ís, com 
dco;;tino ao Urug-uay 

O comn1.1ncb.nt..! d,l 2.i Região 
?v-filicar entcm.icu-1;c rckphllnic.1mentc 
com d Commi,,ão Coordenador,, de 
Applicação do l.srado de Guerra. 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Esleve hontem. em Palacio, e; rlr. 
Os.car Soar~. que fol agTadecer ao 
chefe do Gcvérno. em nome da fa_ 
milia tio sr. Ig11acio Evarislo. as hn_ 
mena_gen.s pre~ta~a...s; pelo Estado por 
occas1ão do fallec1mento daquelle sau
doso polltko conterraneo 

obtendo c.omo r~sposta que prendes- ] desembarcando n~ Central do ~rasil, 
se o dr, Pedro Ernc~to, o que foi fei- \iendo levado d1re_i:tamente para a 
to immed,atamente Policia Central, onde permaneceu 

Hoje, chegou l e<tl cidade o an- duas horas no gabinete do J.º Dele
tigo prefeito carioca, devidamente gado Auxiliar, prestando declara
cscolt;i.do, \Cndo recolhido :10 Hospi- cõcs 
t:d <.b Polici:1 Milit:1.r Em seguida foi removido para o 

LoKO depoi, foi preso o seu filho. Hospital da Policia Militar 
sr Odilon B:tptista, que se i:ncon- Em entrevista aos jornalistas, sab-
trJ r,:colhido .1 C.1u de Dcrenc ão b:ido p:t(;sado, o dr. Pedro Ernesto 

havi:1. cfecbrado que não deixara o 
R EGRFSSOU AO R TO O ~HNTS. Rio temendo o estado de guerra, mos, 

TRO DA CUf-RRi\ sim, paro rcpousor, attendcndo ao 

RIO, 13 (A B ) - Regressou 
na manhã de hoje, ~ esta capital, o 
general Purico G:tsp.tr Dutra. minis
tro d:i Guerra, que c;c cncontr.n•a cm 
L_orena 

A PRISÃO DO DR. PEDRO ER
NESTO NA CAPITAL PAULISTA 

seu estado de saúde, tendo aind:1 de
cbrado que pretendia regressar para 
aqui brevemente 

O MINISTRO DA FAZENDA ES
TA' TRATAND~O DO CASO DAS 

DIVIDAS EXTERNAS DOS ES
TADOS 

RIO, IJ (A B ) ....:.. O ministro 
RIO, 1 J (A B ) - O dr. Pe- j Sousa Costa, titulor da Pasta do Fo-

dro Ernesto chegou ho1c, de S. Paulo, 4Contlue na 7.ª pag.) 

Occorrerá a 1 5 de dezembro pro
ximo, a collação de grau da primei
ra turma de technicos :, gricolas di
plomados pela Escolo de· A~ronomio 
do Nordeste, em Areia 

Esse acontecimento é moti,·o de 
justo contentamento par;1 os meio., 

ccchnicos agricolas, de 14 alumnos, 
devendo a entrega dos diplomas s~ 
rLvestir de muita solenmdade 

PARTIDO PROGRESSISTA 
DA PARAHYBA 

educacion;iec; <ll P:tr,1hyb1, que \·êem Encontram:-se, desde hontem, 
na Escob de Agronomia do Nordes- nesta capital OR srs. ~izenando 
te um dos centros mai, efficiente: de Raphael, prefeito de Alagôa do 
educação technico }lonteiro e Alcindo Bezerra de 

Tratando d1 organização do q11a- Menezes, fazendeiro naquelle 
dro de formatura e respectivas sol~n~ [JrO~pero municipia, ambos fip-u_ 
nidades, encontra-se nesta capital rag de projecção na vid;i. .sodul 
umo commissão de diplomondos e politic~ dalli. 
constítuid.1 dos ,rs. Heitor 1vlarúja, Hontem á tarde, acompanhado 
Octavio Symphronio e Annib,1 Ro- pelo deputado Raphael Sebas, o 
cha, a qual esteve hontcm em Pala- prefeito Sizenando Raphael e o 
cio, a fim de cornmunicar ao go,..cr- sr. Alcindo Bezerra, estivera!Yl 
nador Argem1ro de Figueirêdo a cs- , no Palacio da Redempção, em vi. 
colha do seu nome para piran)'mpho sita ao Governador Argemiro de 
d;1 turma deste anno Figueirêdo, demorando-se et!"'! 

cordial palestra com o Chefe do 
Querem com is,;o. os joven,;; estu- Executivo Parahybano. 

dantes, não somente homepageor , Os illustres e prestigíosos po. 
rxcio. como chefe do Govêrno m». líticos sertanejos, reaffirmaram 
tambem, como grande fomentador ao governador Argemiro de FL 
da agriculcuro porohvbona l{Ueirêdo integral solidariedarle 

Compõe-se e.Ha primeir.1 turrnJ de á S. Excia. e ao Partido Pro
Arompanhaja da profos5ora Hor

tense Peixe. esteve hontem em visita 
ao chPfe do Governo a pianista Car _ 
men Camara, oue se acha de presen
te nesta capital. 

A rlirect.f)ria do "Club:> Boh.emios 
Brasileiros'' dirigiu um convite ao 
sr. Governador para a ··so1rée" dan
sante que aquelle sodalicio levará a 
effeito no dia 16 do corrente. na ~ua 
séde, nesta capital 

A Guarra entre o Japão e a China 
gressista, a que pertencem, bem 
como o deputado Rnphael Sebas 
que se declarou absolutamente 
solidario com a obra politica e 
administrativa que vem rea!L 
zando o Chefe do Govêrno. 

Apresentou hontem. em Palacio, as 
.~uas de~pedidns ao chefe do Executi
vo, por ter de regressar ao sul do 
p.:11s. o dr. José Nogueira de Scusa, 
que ha mê~es se encontrava nest.a CR
oital dirigindo a montagem da F:sta
Cão RadiO-DiHu~·ór'.l do E.."tado, ramo 
tcchnico do Ministerio da Viacáo. 

--r-
0 bairro de Chapei soffreu, hontem, intensíssimo bombardeio aéreo nioponico. 
As trouas chinêsas resistem ao norte dei Shanghai emquanto a artilharia nipponica 

bombardeia incessantemente Pp-Tung e a infantaria avança contra Su-Yuan 
SHANGHAI NO TERCEIRO M-.:S DE 5<>rá redigida em termos tntransigen-1 milhões annuaes. Actualmente, as fi. 

LUCTA tes. acrescentando..se a.inda. que não nanças chinês-uS somente dispõem de 
seria impossivel que o Japão approvei- 1.500 milhões de dollares em prata e 

SHANOHAI, 13 (A União) -Esta ci. tas.se a occaslão para se retirar com- 500 milhões em ouro e 600 milhões em 
dade entrou no terceiro mês de lucta. pJetamente da Convenção das Nove Po- moedas estrangeiras, isto é, o total das 
E' uma verdadeira mw·alha humana tencia.s. reservas financeiras da China. podem 

O sr. Epaminondas de Azevê. 
do, antigo tabellião publico em 
Alagôa do Monteiro e elemento 
de representação no srenario po. 
litico e social daquelle munic1. 
pio, tambem esteve no Palacio da 
Redempção, cumprimentando S. 
Excia. e reaffirmando inteira so. 
lidariedade ao GoYêrno Argemiro 
de Fis,rueirPdo. 

O dr. Adhemar V idal. procurador 
da Republica. na secçãc tif'.Sle F'<;tado 
agradeceu, hontem, pessoalmente, as 
felicitações que lhe transmlttira o sr. 
governador Argemiro de Figueirêdo. 
pelo tran.scun>O de seu anniversario 
uatalicio. 

que mais parece feita de aço, contra a ser avaliados em 2.500 milhões de dol-
1 
____________ _ 

invasão nipponica. OS GASTOS DE GUERRA PELO lares chinê.ses. sem contar uma im. 
.GOVERNO DE NANKIN portancia annual avaliada em 31)0 IT.í

O JAPAO IRA' ATE' O FIM 

TOKIO, 13 (A Uniã.o) - O Impe. 
rador Hirohlto appYovou a, nomeação 
de um Conselho de Guerra composto de 
10 membros a fim de dirigir até o fim 
a campanha contra a China. 

OS CHINl':SES NAO DESANIMAM 
NA FRENE DE SHANGHAI 

PEIPING, 13 (A. B.) - O conhe. 
cido economista chinês dr. Heu~Shu
'Ilu.ng, professor de Economia Politlca 
na Universidade de Yenching, deelarou 
que os gastos de guerra, actualmente 
suppõrtados pelo Governo Central de 
Nankin com a detesa contra invasão 
nipponica, são avaliados em dez mi
lhões de dollares dia.rios, isto é, 3 mil 

lhôes de dollares chinêses que repre
sents.m as remessas em dinheiro dos 
chinêses residentes actu.almente no es
trangeiro. Es.sas importanch1s seriam 
sufficientes para garantia e financia
mento do primelto anno de guerra,. sem 
contar com os deposttos das CaiXas 
Economica.s, avalle.dos em cinco mil 
milhões de dollares chineses, aos quaes 

•C'.nnrtn,- nA. !1 • oatt: 

O sr. Gover11ador recebeu honlem. 
em seu gabinête de trabalho, a visita 
do nosso illu.stre conterraneo dr. Fer
n1ndo Lyra, escrivão da primeira pre
toria civel. da Capital da Repnblica, 
que actualmente se encontra a pas. 
t.eio nesta cidade. 

lt..stiveram hont.em, no Palacio da 
Redempção, em visita de cnmprimen
tos ao chefe do Govêrno os .'::irs. pre
feito Siz~nando Raphae! e Epaminon
das de Azevêdo. que i:.e fizeram acom
panhar do deputndo Raphael Sébas. 

SHANGHAI. 13 (A. B.) - A grande 
superioridade da artilharia e da avi
ação militar nipponica. não conseguiu 
reduzir o enthusiasmo e a força com
b1tiva dos chinêses. Durante a, ma
nhã de hoje as forças chinêsas da fren.. 
te de Shanghai conti;-,--a~acaram três 
vezes seguidas as posições japonêsaú, 
situada ao norte da cidade. na margem 
merídional do rio Woo-Sung. Até o 
p:esente momento não se conhecem os 
resulta<ios daquellas operc.ções milita
res. 

O DIA DA CRIANÇA 
AS COMMEMORAÇõES NESTA CAPITAL 

O sr. Antonio Martins. residente 
em Bonito de Santa Fé, t~legraphou 
ao chefe de Executivo parahybano hY
pothecando .":>tta. solidariedade ao Go
vêrno, em face do momento que atra
vessa o pais 

O JAPAO REJEITARA' A ACCUSA. 
Do padre Serrão, vigarlo de Tei. CAO DOS ESTADOS UNIDOS 

xeira, recebeu o sr. Go\·ernador um 

~~~{c~m::. :~d~.
0

~e1_? sii;;_~~-~1~ig~1~d~ ta~KJ~·J~n~erro) d~ ~1:;~:~~~ 
o contracto de 1llummaçao public~ 1 terlores ammncia i.m.rn.inente declara. 
para aquella I042alidadt•. a qua_l ,-era ção do governo nipponico co1:11 referen-

Festejou-.se ante-hontem, em todo 
o pais, o Dia da Criança, cujas solen
nidades alcancaram um cunho de 
grande brllhantl.smo. 

Nesta caprr..al. como occorreu o an
no Pa.ssado, essa data teve carinhosa 
commPmoração. 

I~tituindo o Dia da Criança o Mi
nistnio da Educação teve em vista 
resaltar o elevado plano a que deve 
ser collocada a infancia brasileira, 
''despertando em toda a Ilente o de
seio de amparal-a e cont1ibuir para o 
seu bem estar". 

- . pelo governo norte americano sobre o NO INSTITUTO COMMERCIAL 
Durante o d;,a de _hontem, ~:mv~ram conflicto .sino-japonês. •· JOAO PESSOA·· 

ina. ugu. rad.a en.1 dez.en'_.aro pro.xuno.·.1 eia. á attitude cxpress.a. qmnta-feira, 

no Palac10 ~o Go\ert.o mat!:i as ::i.e- Essa declaração japonêsa rejeitará 
gum.tes pe&oas: deputados Octa\10 as accusações norte americanas segun_ Vem sendo recebido sympathica
Amo~1m, Newton La<:c.:rC:f~· O~llon I do as quaes O Japão violara a Conven. mente no nosso meio, o gesto huma
Coutmho. Adalberto R1L>t-1.o. Alci1'.-do I ção das Nove Potencias no que diz res nitario com que o Instituto Commer-
t~~teJe~!~:~ni~n~!~~ e ~~i,':{lA~ti: , ~ito á China .. Além disso, o alto func: ~ia~i~Jd!º C~i;~~:: tem commemorado 
nlÓ da Rocha; pr~fC'itos dr. Praxedes cionarlo mencionado! ann11:111ctou tam: Nesse sentido. a directoria desse 
Pitanga, Eduardo Ferreira, Sá Caval- be>m que a ~eclaraçao offici~l tratara educandarlo angariou donativos para 
cann. Malr1quias Barbo·"ª· João José da con.vocac;:a., da CoI_:ferencia dos Si- serem distribuirios com as criancinhas 
Marója e Pimentel d.1 Cunha; s.-.::.. ~natarios ~a Convencao das Nove Po- pobres, attendendo ao seu appello as 
Ur~:. Severino Procopio, Antonio },a_ l t€ncias, _deixando sub-ent.ender que a seguintes firmas commerciaes: 
sanaro. Jo1o Coélho. Coralh _scar~.s, d€claraçao do governo nippontco for- J Mmervino & Cia., Cunha Rego 
Clarindo Gouveia <' Drn,t.an Miran_d~, 111ulara c!~ramente as ba~es da attitu- & Irmão, Tito Silva, An tonio da 
profr ;,Oras Horten.,e Peixe .e Hcrcilia de JaJ>onesa com referencia, a essa con_ Cunha Rêgo, Armazem do Norte, RR-

~~~ici~e;~fr~.ct~o~~~i~n ~~~"te::;~;, ve~:º~neíos politlcos d~ Tokio é voz 1 ~!n~~.'!5h~fin:j~ª ~~t:fa~ª· Lª~!~ 
(Conclúe na 8.ª pg./ 1 corrente que u declaraçao annunciada Paulistas, A Primavera, c asa Brltan. 

nia, A. Futurista. Ca.,;a Vesuvto. A.l. 
ves de Britto & C1a., Fabrica de Te
cido.!; T1biry, P,ctaria 811,~sa, Padaria 
Orienta 1. Pa tlaria Aguia de Ouro. P,L 
daria Vlctorta, Saboaria Parahybana, 
além de vann~ outras casas 

A distribuiCP..() teve lugar A..<t 16 llo~ 
ras, sendo a cerimonia assiüida por 
numerosas pe&Sóa~ cta no.ssa socterla .. 
de, tocando dnrante tndo o acto ~ 
mu....tjca da Policia Milltar, gentilmen
te cedida pelo SC'H illustre l'C1mn1u.n
dante. Comp'.lrPeera111 ('E'rca de qlhl.
trocentas r.rtanca., 

Foram.lhe!': dtstribuidas rcupinhas, 
bombons "bolachinhas, sendo essa. 
sem duvida uma da~ mais louvavcis 
iniciativas philantropica ~ 

Estiveram presentes ao acco o sr 
José Washington de Carvalhó, repre. 
sentante do prefeito da caµitul, e o 
monsenhor :fledro An!sio Bezerra Dan
tas, director do Departamento d,q, 
Educat;ão, além de d'.vrrsas outras re. 
prP.sentaçõe~. 

Pela manhã reafü·.arnm-se competl
cões despmtivas de voller~ball entre 
os teams do h Vidal Je Negreiros .. e 
Academia. de Comm~rcio "Epitacio 
Pessôa ", tendo o.,; jcgos decorrido 
num ambiente de vivo enthusia.-mo. 

A' tarde, foram disputadas varias 

(Conelue na 7.• pag.l 

Você é BR.'I.SILEIRO, mas não é 
CIDADAO BRASILEIRO porqi,e não 
tirou o titulo de eleitor 1 

O 8,' ANNIVERSARIO DA 
MORTE DE JOAO DA 

MATTA 

No proximo dia 21 do cor
rente tunscorrcrá o 8.0 anni
versJrio da morte de João da 
Matta Correia Lim:1., figura. 
excepcional .. d1 nov:1 ~eraçio 
par:thyban.11 que ao i;;eu tem
po exerceu um1 profundJ. in
fluer,cia na vida intellectual e 
política da Parahyba 

Como acontece todos os 
annos. o.s amigos de João da 
Matta promoverão n:iquelle 
dia hom~nagens á sua memo
ria. que constarão de um:i 
missa n.1 capella do cemiterio, 
rez,do pelo monsenhor M,
nuel <lc Almeida, e, em segui
da, uma. romaria ao seu tumu
lo. ac pê do qual discursará o 
jornllista Adhcrbal Pyrogibe 

O hrilhante vespl!nÍno pes
c.oen,c, "I.ibl!rdJde·, circula
rá cm edição especi:1.I, trazen
do :utigos de vari.H penonali
dade~ de dest.1que em nosso 
meio \ociJJ e politko 

ELEJÇOES livre,i. Uv<'mos e o nosso 
civismo não d~menllrá, ero outra.111;, 
ou& conqubta do UDlrito deniocratlco. 
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léa legislativa ~o [stado CARROS E. CAMINHõES USADOS 
FORD e de outras marcas 

em 
A SESSÃO D E HONTEM 

optimas condições e a preços modicos 

AGENCIA FORD S !J l rr:idenda éa sr. JO!é Maci~l. 
.. i: cto }X'lo'3 :m;;;. João de Vascon_ 

llo e AdalbNto Ribeiro. reuniu hon
eu, n hora do ~ostume, a Assemb1éa 

L.:-islat1va do Estado. 
Cc np"1re ·c1·:un os srs. Octav1o Amo-

1 · 'll, r rr.a.rn:lo Nobrega, Pedro Ulysses. 
"'{cwtJ11 L,,r!'rda, Ernant Satyro, Odl
:o Co1Jttn>io. Lauro Wanderley, Ra
r,h ~: s~·y., Emilinno Nobrega, Fer-
1ri:dc Pc . oa. Mig1.1el Ba.!:ttos, Rocb:lgue!> 
cJ.e. Am<nu, Ro.ymunâo Vlanna, Ter-

1 ·o Britto, .Jcr"mles Venancio, Puu-
1 C. 1c 1 ~t1. José Antonio, Paula e 
.=-fl· . Del '.ino Costa, Peregrino Filho, 
:t 11 ~ 1 m e !. n?cL t,> Vict0rino 

~:.,.-"!"1 _1 a S"~.:;fw foi lida pelo 2.0 se
, t T'in a ·v"tn d~ sf:~ão ant.erio:. que 

._ I') ::..e frcJ e!11~ndns. sendo appro,,ada. 

EXPED!ENTE 

Em ,ei;ulda, passu-Sé 1), Ordem do 
D1a 

O QUE SE PASSOU NA ORDEM DO 
DIA 

Votação em 2.ª dlscu~~,ão do pro
jecto n." 51 <Credito cspeciRl de . . . 
30:000$000, para. repressão ao commu
nismo). 

Votação em 2.ª clJ.scussão do pro
O sr. presidente aununc1a a 1.ª dis- jecto n." 21 (Autoriza o Govêrno do 

cussão do projecto n." 56, que suspende Estado a conttactar a construcção àe 
a cobrança da taxa de fomento sobre uma Penitenciaria na capital do Esta-

RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
João Pessôa \----------

o algodão até 30 de ~brlI de 1938. do). concctlida!' relo Estado. São relcvan_ e'."! temos cuidado. Está. o pr-:jecto di-
0 sr. Emilta1w Nobrega é o primeiro tcs . . o:-; ;,,,~n:iços. que o Inslitu.to d·~ Pr~- , vidido em oito capitulos. Tr.ata o prL 

a :,;e manifestar sobre a materia, tecen- Continuação da dis.'ussão unica e tecçá::! e A!sistenc: 1 á Infancta tc!l:.. me.iro. arts, 1 a 8. da organização dJ 
do varies commentartos em tomo á votação do parerer n.(I 60 ao projecto pr~.:tedo a :s pequenos n-:oc~s.c;i~ados ele D~partam·~nto de As~istencta e P!'o
situação algodoeira. com que justifica n.0 22 <Qu~ nutoriza o Govêrno do Es- rmcado5 m·.:dicos. cm virtude da ab- Lecção ács Menores, que será o orgão 
o seu apolo ao proJectc, tado a contractar a construcção e con- neg:ição e ~ ... 5 C$ÍOrços de um. a plel. 

1 

de direcção g:ral, c:n~róle e fiscali-
0 sr. Fernando Nobreua. com a pa- seguente installação de um sanatorio ade li... m[dtco-: cted1cadns P humani- zação de todcs os .serviços. As func-

!avra, declara que se oppunha ao pro- para tuberculosos). t<1ric"' o m ~111-:> se pode d;.zrr d çõ:s do Departamento são adminls-
.iecto n.0 56. po:-qu,e o mesmo. em vez Asylo Bom P.l.Slór, in."'titulção dn. 1- trativas e se exetcerão tanio na Ca-
dr attenuar n crise do algodão vinha Discussão unica e votação do pare- nada ~ ... rhtc)r e r!'grnerar pelo tra_ p;tal com: no interior do Estado. o 
r-..riar .sérias d1fficuld:ades aos productc- cer n." 55 ao ptojecto n.º 9 (Que ms- balho ns tnf!:'lizes m~nJf''S vlcttmas d~ art. 3. o ~numera e define essas func
r"s. uma vez que vistva a susoensão da titue uma subvenção annual de . , attrnluclos ao rudor. F. i no Governo çées. que são de ord~m scientifíca. te
Lxa de fomeiito, taxn cuja finalidad~ 12:000SOOO, cm favor do Asylo de Men- do tnesque:ivrl Pre~dcnte João Pes- C'hnica e admtnistraU\'a. São orgábs 

r: 1_· s "ct!J.Tio deu conta do sc;uin- ?-'"a unicamente beneficiar o.s nossos pe- dicidad~ "São Vicente de Paula". de sôa, que o E.<;ia.do com.'çcu a lanç3r _; 0 Departamento O conselho de As~ 
+, O!firio do jo··no.lis:a Durwal quenos agricultores. permittindo-lhe.s Campina Grande) . a~ su...,~ vi .. t o; para os menores sba11- ,._isten:ia e ?rot;cçã aos Menores. o 

:~iJ::1;·l:~ql}~nc~~~~Ud~ic~ri~~t~·ll\~~ 1 ~~CS~:a~~;o~usf~;C:nte~~d~:icuf: Discussão uni:a e VOlat;áO do J):lr<'- tt~g~'~·~n"d~~/l.!:(!l~:t;\ncfot~l.e~~<,i ~~~~ ~~i1:~7~s:~r~:d~ff~~:,1~;n~P~Sp!rti~u~:;~s 
1- ·mi. .1c:•ni": memorial do presidente I ter vae precisar de cmii:>restimos para cer n.º 58 á Repre~entação do Institu- r:icipiJ de M:,manguape, o 0-:?ntro A- Ue preservação e reforma. No m.;smo 

o r 1ter,o do.~ Fnnccionarios PublL ra1..er face á perspe::tiva do anno vin_ to Histo:-ico Parahybano . gricoh Presidente João Pcs.sóa. aon_ capitu1o, dispõe :. proJecto sobre o 
> e, E~tado 5obre n sit'U:ação dessa douro, não se lhe deve faltar com esse . _ . ~ ! de d~veilam ser racolhid-cs e educa- pessoal do Departamento. que é o se-

tit~r~ .J ~ .. ~L< ~~~~~r;n~eu~\Yca~ªnac!~= ~mfu~:-~~c~~cer;~: a~e, f~:~:to~º: ca;;ii~ca~!~r~~ªP~fi1~1~1r
0 49 

(Crca l g~~d~~l~~~~le;r~,~~~;~te~s d~eii~!t~t ªê 1 ~~rt·~~u:c~f~!~°:r'io~~~e~~~nt~= 
<-1 · q11e !;Cjam so~icitados ã secre~ registaria um decrescimo de 800 con- do Int('ri-:,r c:o Estado. Dentr: e~ Cactylograpr."J um porteiro e um c::n-

r, 7.enda os escl3rec1mentos to~ no orç.e.mento do Estado, o que não 2.• discu!são do projecto n.º 29 <Ins- pouco. çorém, esse e"'tabelec1mento. ~inuo-servente~ cujos vencimentos são 
{ Ql'" 1 mesma nec~;;sita. para se pro2 se devia permittir. em face do desiquili- titue o Departamento de Assistencla per falta d·.:- organização e mingua d<? flxados na tabelb qu-a o acompanha. 

0
J~, ar ~~b;c ~~ r~}{1â!çã~~~a~~r~~~ I ~!~e~~!r~rovocarb. es;a defecção or- ~sra~~~C~!O S~~i::no:s eA~!~~~'a n~ ~1;~1r~;~;~ ~:I~~~:.~oden~~d~i~; ~:g~~t~~c!U: s;~~te~ç~p:~~a::~~~ 

'{. , n·,::~- j Contlnuando na sua apreciação, o Ptotecção aos 1'.1.cnores aband:nados e catego:ias, M"m attenção ás normas le~ res nos moldes consubstanciados no 
o p,.tfro Ul1J ses lê e envia á mê- orador acentu·a que se deve amparar delmquen~es). gaes : rrincipios scientiflcos elemen- pràjecto. fi:ar,~m~s c.om um ~rgão Qe 

V t~/-'- p~'\~~::~~~ dtã~o;;~;~~ ~~ l 7h~e!u:iio~g~·;c~!~~C~~O~O~~~~~~: , 1.• disCU&sáo dO projecto n.n 52 <!w- ~~~. 1~u; d~~t~~~~~~ar;; ~r~r~;~Oa cio~ ~s~:r~~~~doá a 
1!:::~;~~ a pS~;e~~;~~ 

cio I voga o § l. 0 do art. :::14. do Decreto n.<:i mencr:-s abandonadcs ·~ delinquentes. sa tarefa. • • • C-Ogita O projecto, no 
o sr. E'•nilii.mo Nobrega apresenta E o projecto. que ora se discutia 1.596, d~ 31 de julho de 1929) Cum~rc_nos quanto antes pôr em cai.·itulo segundo. do C.:nselho de ru. 

, ~ pr1Jjecto que considera de utili- longe de resolver a situação dos pe~ . ~ - . pntica a~ medidas que a "sciencia da "'~t~ncia e Protecçáo aos Menores, que 
dact0 pUblic:i O "Inctependencia sport qu. enos agricultores, vinha. ainda mais. . l.• d1scussao do pro.1e:to n.º 53 _ (Ex- ilúancia". nos acon~elha, ~)o sentido P o orgã0 auxiliar e. consultivo d.:; De-
C'ub'', de sape e.gravai-a, creando embaraços a esses tmgu~ o cargo de ~:a~efe de 8ecçao ~e de rem:d1ar a ".c:.5e mal. pois. do c:n- partamente. discrlmmando no art. 10 

o . r. Fernando Nobrega lê os pare- nc!sos conterraneos. expediente do G-abmete do Secretano trario, as gerações futuras ncs accu- as suas attrlbuições. Deverão fazer 
< ~ r ( '.:L Con1mi<.;.o;;ão de Justiça appro_ Finalizando. diz que, deste modo O da Fazenda e crêa cargos na m:esma sarão de termos concorrido, com a I parte do Conselho :s directores do 

11 !' v."".riuS decretos do G::!vêrno projec .. o em apreço rtão se inspirá.ra secretaria). nossa ~nercil e indifferentis~o. para Departamento de Educação, do lnsti-
ct!o"' ad .rcff'.rcndum da· Assem- no bem collectivo, porque attentava - a pe:·da e corrupção das crianças Q luto de Educàção, da Directoria de 

t-',, e , pn::s .. ntando um projecto em contra a cln<õse dos agricultores e ca_ Discussão unica e votação do pare- adcle:scentes que ao Estado compe:e 5aude Publíca do Lycieu Parahybano. 
, :1bre o ,..redito referente a ,·erba bia aos deputados. como representantes cer n.0 63 ao memorial do Centro Es- proteger. * "* O Codigo de Menores. ia Escola N::imal, educadores, direc-
'l: ·11.pnt:.1r. recentemente solicitadas do povo. zelarem pela sue. es~,abilidade tudantal Parahybano). prcmulJad<? em 12 de_ o~tubr, ~f!I ~ores de insUtuições particulares de en_ 

Il; ,.-,,·:,~. ·p1 do r.r. G:vernador economíca 1927, ccru.htue a consohdaçao das leis ino que receb~m aux1llos ou subven-
0 r. D€lHno Costa declata que, não o sr João de vasconcellos vem á tn- l.~ discussão do projecto n.0 50 cor- Ide assistenc1a e P!ctecção aos meno- ;5es do Estado, representantes d9. S0-

ieT1-'0 comp"r cido á. sessão a!lterior, buna, fazendo longa defesa do seu pro_ ganLS1 o Regimento de Custas para a, res com applicaça~ em kd<?: pa1J ~iedade de Medicina e Cirurgia, da 
11 :i nnmfe tar a sua solidariedade 1ecto. o orador refere-se e.os com_ Justiça do Estado) 1 Nos tern:os de suas d1spos1çoes, sac ~sociação d·~ Clrurgiões Dentistas. da 

1. homP-nagem prestad!. pela casa ao me!ltanos que lã expendera sobre O - ~UJ"ito" a tuf:Rla e v1gilanc1a Ce po_ s~cçâo da Ordem dos Adv:gados do 
rJ1t1co ccntc-r1âne~. sr Ign'.'l._ e!'.sump~o cm outras occaS1óes, assigna- J ACTA DA DECIMA OITAVA SES- dt- ~ubhco tanto os meneies abando Brasil e da Associação de Profes.sores, 

~ E, ri~to MontE:lro, ex-presidente da J l:mdo como a causa de crise que ora SAO ORD!N ARIA DA TERCEIRA nad s, c~mo os delmqu-entes e pen er- 1.lém de outras pessoas idoneas e ca-
~mulé1 Legislah\'"a., rr v?nfica ~ acrrescJmo da safra algo- REUNIAO DA TERCEIRA LEGIS- idos No systhema daquelle Cod1go oazes que queiram pr2_star seus seryi-

0 sr Rodnçues de Aquino, como doetra ameri"'ana. Defende a actua_ LATURA DA ASSE1'!3LÉA LEGIS- o~ m nores :-ba.ndcnados abrang'"'m -;os á causa da infani:1a. As func,:oes 
mb o da commissão designada para ção dos expoitadores relativamente aos LATIVA DO ESTADO DA PARA- e.s s,gumtes classes· a> - menores ::!e membros do C:nselho são gratuitas, 
,n~1nh...,r o enterramento do sr interesses dcs pequenos agricultores E HYBA, EM 23 DE SETEMBRO DE ~xpoc:tos de ambos -s sexos. de O a ionstitu~ndo, entr,:,tanto. serviço de 

"lJ Evaristo. dce1ara ter a mesma insiste no ponto de vista que O Ievára 1937 , ~nnos de idade .. bl ~ menores de benem·3rencia publica. Nenhuma. du-
;,. ic...-incumbido plenamente. de sua a redigir O 1)rojecto. 7 a 10 annos de idade, e) - meno- vid3 t€nho de que o conselho de As-

o o orado:- faz commentarios apaixo- Presidencia do sr dr José Maciel l'es ele 10 a 18 annos. Das classes b e e .>tstencia e Prot-ecção a:s Menores virá 
---- ~ ------- nades em torno á. finalidade da Caixa Sectetarios. srs. Jodo d, ... v«sconccllo3 se q~t-acam duas sub-classes. de sexo prestar 1•clevantes serviços ao DepB.l·-

H rfNCIA de Fomento. sendo apartea.do por Va- e dr. A:Jalbcrto Ribeiro ftmmmo. que corresp:ndem as m~no- t2.mento. *. ~ o Commissariado de 

' 
S rio~ deoutadcs que defendem aquella 1"'2"S de 7 a 10 annos e 1.0 a 18 annos Menores é o outro orgã: auxiliar do 

· · institu1ção. A' hora r.:::gimental, sob a ~residen- d_e ida~e. l\·fandn o_ Cod1g-o que a as- Departamento e da justiça de meno-
3,J~ '1' o sr. Alcindo Leite. em aparte, diz eia do sr. José Maciel, secretariado s1.stenc1a e pjo~zcçao devidas a ee5t::s res nos termos do capitulo terceiro 

que a Caixa de Fomento Visa resolver ~l:ri~s·Rfb~~ .... d~es~!~~f~c~~~~e et:-~ menores se ex . .:.rçam em _estabeleci- d: 'p:·ojecto. Conforme estabelecem os 
o_p=emr do credito P.gricola, o que ·= 2.·· secretarirs, é feitn. a chama'da ~ :!~º~eª~~·:;::~f;:o ~~~0~~1ª1~~~ :- ~~~-s 1~ ~;;~}air~~~:~tr~~~~a~~:ee 

AS Li\PL THAS !~nos. e azer no decurso de alguns aberta a sessão com a presença dos jf...m minist;a~os. ~ob o criteri<? voca: 5yndicancia dos menores. competindo
O ~- octavio Amorim, também apa.x_ ~rs. severino Lucena Fernando No_ ..,íona~. o c11.'5mo esc:l_ar, pro~J.Sslonal lhe: a1 - exercer vigilancia sobre os 

:i f!:'ando. esclarece que a taxa de fo _ brega, Rodrigues de · Aquino, Miguel ?, agnc~l~. e a cducaçao phys.ca, ~o. menores em geral, ,-.zlando pelo c~-
0 e r..:ccbcr do meu vdho J- to é insignificante nada represent~e~ E.:istos. Paula e Silva, O<jilon C:uti- r~'-(-1 e c1v1ca, até completar:::rn a ic!a_ nrimento e cxecucão das leis de ass1-

~.> t Ro'-J, e~.-cadi.:;c do Exerci- no montante do consumo do algC:- 0 n:C·:> N·,wton Lacerda Celso Matto.:s de lcga_l. O.s _ mencr"s. delmquentes e Ltncia e protecção aos menor?s; b) -
;i tJ. mfrJ. pcb qual Y1:jo que E, no e!1.tanto. disse. \inha supprir ~t J~.sé A~tonio da, Roéha, Raymundà ?; ... r~ert_1dos sao diytd1~os _em d~a:::, proceder ás investigações relativas aos 

h J d 11alidaàe da CaLxa de Foment e _ Vv',.ªc:'..n,_a
1
.,

1
•

0
R. oDmel~fªinl~;.CoRo.•talimL,auA,.

0
nawclaento ~•:s .. es. a> - ª. pnme;.ra e mpre?,..n- r1cnores seus paes, tuto~s ou encar-

nJo r,m ;icompan 1 0 tu• 0 do um fundo economico pa:a ~~e~~~~r vv • .J ., - d~ cs menores O"' 11 ª. 18 annos, b) ,·egad.:s 
0

de sua guarda, com o fim_ de 
u rn.t t-~nho cs~ripto sob o tituio a lavoura derle.r. Racl Nobteg-a, sã e B?nc\'Ues a segunda os men01es até 14 an. c-clarecer a acção da .iustiça soc1S.l; 

,UC' wi,.:t p. ra cpigraphe desr.15 0 sr_ F"erncndo Pessóa. fal b e Ascendino Moura 1o_s _de idade. Destas duas _class:is _se e) _ apprehendcr e deter os menores 
nt< 5, maxirr~ no tocant~ ü la- à."rompto dizí'ndo que O proJeci~ re - 0 Deix::uam de compa1""cf'r sem cau- cngmam as sub-classes s~gumtes, C\.r- abandonados e delinquentes, pondo-os 

nha ~{~iv!~;~~~vrer ªe= ªtodoeil·a~ ::i:~ ~er!~t~!c;F~fh/
5 J~:} f;~:1~10~

1~~t ;;~~~1~:~~li~1°qu~e;~~~e~~~~~~;~i/ds ~ :_ d:fi~f~;ã~ ~i1v{~: ~.~m11:'!~~i~~çi~ 
P, n d,g.,-lhc que .1gu.ude :i pu- azricultores ~otivo por %z pec{~~nos rPicc
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dno 'ilCLtn3s de ~ttentaCos ao pudor. ate I dcs 1n,~ncres suje~tos á liberdade ngia-
,1 ( çao <lo me11 livro, jj no prelo, 0 ºorador se manifest.ár. f ~· e 1 ara ~ c:: • 14 annos de idade: bl - menores de- 1 do. 0u entregues me_diante termo de 

2 
.se deliciar recordando muita me.Sn10 ' a a,orave ao t.1, e Ger,.~mias Venancio e com e;ausa lmqu:ntes. i:;ervert1das e vtctimas de , guarda e responsabihdade cu aind.a 

crttiCa depois a Caixa de Fomento Justificada os srs Tert'uliano Britto att-t:ntadcs a~. pudor. de :4 a 1~ annos d~dos á soldada: e) - exerce~ a v1 4 

e• 1 • d nos a lnfanci:i, que nós r~- rmbora dísc:e já tcnh b'd f Aloysio Camp·s e E.aphael Sébas. · ".IP rdadC'. P~ia os meno1es pe1tencen- gilancia nas ruas e praças, cinemas. 
cor 1

1n- os Sl'mpre com inaudita sau- res da 'mes~à. · ª rece 1 0 ava_ E' lida e approvada st"rt1 observa_ tes ás. refenda_s cl:tSSes e sub-classes, cafés, bilhares, theatr~s. bailes o_u 
J,. i, L~ a c:1.rt.1: o sr Ernani Saty rt . . ções. a acta da :''\fsáo 'anterior. a 2ssistencia mdicnda consIB. e em :1uaesquer outros dlvert1mentos pubh_ 

tantem,·-nte t"a ro apa eia cons- Entra a hora cio promovrr a regeheração delles p·..:la cos para O que terão seus agentes li-
"" e 1 ° de 10 - 937 rom in~isiv~ a~·gid~~ ~o qua:1 fafdv~r eàucnção e pelo ~rabalho. em estabe- \·re' ingresso; f1 - cumprir a.s crdens 
1 u velho :1m1~0 Xico Cout:nhc. ela Caixa de F I tu -0\ ª d na 1 ª e EXPEDIENTE lecim ntos C:en ·rumados reformatorias I e ínstrucções da autoridade judtcia-

s.l. ,de r~-tirnos omen º· ci an ° 05 e:r:n- atl e.!lcclas de reforma. Relativamen- ria competente e do Departam~nto de 
J l ~ ,::ia . :. que ª mesma já tem feito O sr 1. 0 sc,:retario dá. conta <lo ~- te ~os m:nJres delmquentes e p:>rver_ l A.~istencla e Protecção aos Menores. 

5",. ··1i·c c_c n-c~bcr cs_ra CJr- 1 ~ ~\-~~.~ores. . . . guime eX!X'dicnt€: PETIÇÃO de A.ris- tldos até 14 ar:inos Ce idade. tem s::! E• flxado em quatro o numer" d~ com_ 
"L s11:i~ r,cn,,niscenc1as mi.; rcbe P a .a_s do ~r .. Etna~t Satyr? re- tide,s Vill:u de Azevedo FillL. guarda ~doptado O cnter!- d_e recolh:,l.os e missarios. sendo dois de ~exo mascu-

•1 r 0~1pcr um c'iilcncio h.n-ido Roch~ ºpª~~io.dos;\~ J~ntoruo da sanltatio do Posto de HsgL~ne d(: ;dUC::!l-:-s em estabelec1mcntcs dt:: per_ Ji~o e dois de sexo feminmo. com di-
ni 5 ha d :J"Ci1H de ílnno'i bre..-a ·Mtg

1ufi'~~st 1 ~ t 
1 

anAdo ~o- Guarabira. sclicitando p:·orcg;1ção d-: ern\ção. etn f~c~. de não serem elles re1t~ ao!'- \'encimentcs. estipulados n.a 
, ' • 

0 
• • os, e a~ o monm licença pur mais 11m af1no. A. C:m_ on~1clfPdcs cnmmosoc;, por falta d"' catdla anntxa ao çroJecto e demiss1-

o h:mbrJr-lhe a _cpoca dJ-, e Lam'> ~anderley, mamfestando~_:)e mis.sã.o dr Inc;tr11cçá.1J e 3:indc Publt- ~e~e~sa!·i dlsr~rniinen a . Conforme veis ad nutum. No mesmo capitulo, 
,., s, eh, c~lcbres lap_mlu~. nnd âºn~.ª os ~-sú Emiliano Nobrege. e Joao ca. MENE'AGEM do H. Governador, ~:>rve1 de in;cio. insuf!ic1cnt·~ .como art. 19 faculta o projecto ao secre-

' ,·;i rn J,; f.,'.'.:urt~ ma,s cxaltJda, ,eo .::ºº!1d:lbosf R'b . encaminhando um prcJ~cto. nns !'-'-'- , o noSEo appA.relh~ment~ de ass1Sten- cario dÕ_ I_nteri:r e _Segurança Pub_li-
fl li , cl -.1 1 • er O . 1 etro.: com a Pª- guin 1 cs termos. "J. ão Pef,;.Sóo 22 d ·la a05 tnt>norf's. 1rnp0ssi\·el se tonn :a. aclm1tt1r na quahdade de commis-

\ u t tnnpos e 8ij :l 93 Entre v~':'ª· diz qu~ o proJecto nao vem. resol- r~tembro de 1937 SRS. MEM13R03 ar cumi;riment: ás pr~!>cripçõe~ do 1 ·ario,; de menores, p:sso:as 1doneas 
r "'i me 1 .. mbrn bem d~s r 1dctc, rc 1 8 f:iituaçao da classe dos agr1clllto- DA ASSEMBLf:A LEGISLATIVA. - X). digo dr l\!('nores._ si perman2cer o que exerçam ? . cargo g~~atuitamcnte, 
< <loi ·cdo l ui7 Pere1rn L,ma, Cadete sdi~cccntuando qu~. outras são. as De conformidade com o nrt. ;13 d stndo ncLuaI ele co;.sa.<;. Dahl o mo- tento na Capital como n: interior do 

e, lerc Jic.l'r d \. . 11 me ~s aco:nselha\'c1.". Em seguida, Constitu~ção elo Est .. 1t!o. vcnt""'o sub. i-.-o ror que o Govcrn está cmp.:- estado· n 3 art 20 ronfere ao direc-
l . • ,t .. ,.u, ª 10• s. excrn. pediu f'ncen:amcnLo da dis- met.U'r ao \ ~'"º c::;t.ud() e ~p11ro\·atão 1hnd,1 cm d~r a melhcr organização ;or do' Depnrta1n .. 1Úo de Menores po 4 

1 an, t<iV 1 '\une:~ e C.,det ~ussfio. (lom face do rid:antado da hora, o r,roj-.cto de l~i cm aP}wnso, que ín$- ~o s: n-iço de Ds~L .. tencil e prott>cção deres para aclnuttir a~c;istentes s:;clacs 
li,. 1 cn·o qu1.: todos fallc.~i- .:.e~do a.ttcn::Uct~ pela mêsa. _ titue o Dcpart m"'nto de A1-sistf'n,:i~ 1 in1u11cl,, n: .Estrido, para o que f~z &ratuitos. para O servico de vigilanch 

, une· 1 ente\ C.ldi:tc Rosa,, CJ ra ara emca~illnh
1
ar a votaçao, _fala- e Prot!'cção aos Mrnores e crg"niza. labc11_ar o pr0_1ecto de lel em appe:1 e protecção acs menore5, escolhidos 

r l , . • -v m 0 s,, srs. e. no Costa, Joao de entre nós .. s sf'r<ços d·:- a.!Sistc11cta e ·o. d1.Spcndo o nece,'isario sobt~ to.0 c?·2ntre p:e.sroas conceituadas na socie-
_ur 1 10 e on ... ro'> que no mo- .a~convellos, Miguel Bastos e Emilia- prrt.ecção aos menorf'S ab::indon.ldos e mpcr1,ante materia. D~vc scienlificar. dade que se disp·nr.·am a collaborar 

t > n rn P lS o recordar-11:e - ( no A Nobrega. 
1 

. delinquent~s sujeitos a tutela e v!gilan_ •os de que o Governo já deu inicio na o'-::ra de rt'"'sist:.enCia á infancia. Por 
1 Jq,,rh:h O\:C be•n e:~ to pós, con:u.tada, a casa. esta reje1- eia do p?rl•:r publico. ••' Nos::-x> Fc;;. ' re.;,li~ ~ã") d~ plano geral d~ as.e;!~- ultimo, 0 art. 21. manda que a policia 

1 ar ihavam s , u O proJe .. to. tad .. apesar cte occupnr na FC'dera- ,ené'l'l a mf::inria. mr1ndando construir ch'il preste todo o !'>CU concurso e 
... _ qua 1 

St!T'- .º sr. presidente <"t!ccn-ou. depois, os ção lugar de de.!-tnqnc 110 que cli:,: rr~ ·:r .. ta Capitr.l. C'm lc_c.il apr:-µriado. paio a acçã~ da justiça de menores 
li puu de cordoes - E, iro.balho.c;;. marcando nova sessão pa- peito á organi?:ação <' rffi"iencla dcs 1m n(if15=io, .rf)m ns m~t.aJJaçõ::>s e a- • • • o capitulo quarto dispõJ sobre a 

e mpanht iro m epanvel o bor,i ra hoje, á hora regimental. ~·rviços de assistc11cia ~ocial. tem feL :?m=ci.1 ('f)es 1~1disp<'n!--aVe1s. parn ::rr_ fundação de estabeleclmcntos de pre-
ú f ranc-i (Thcsourciro do to muito pouco em benefict: da tn- ,· 1r de r.-c'Jlh1menlo dos men;:;rcs. de ~uvação e reforma. para menore..c. R~ 

) d I b A SESSAO DE HOJE !anela e da !'idole,ccncia desampara- ombcs os srxos. de O a 7 annc8 e de bandonndos e ct,!inquentes definindo 
' 1 e que am a ":1e cm ro das. Pode-,e::e me~mo afflrmur que o 7 n _'.C anncs de idZldC: Até dezembro o que elles sejam. Nos arí.s. 23 e 24 

bc.,, 0'..11.;, e 11 um1 das muitas lucr .s se~ãoª d.S:g;~J)e~· a Ordem do Dia na c;.ue temos d•"! relativamente bem ncs- P!ox:.nto estará conclmda. a c~nstruc- dá a denominação de Escola Premu-

p.~ ,;l~~'.v:tt
1 

"Ntsah~:'~~ra~~ Votação em 3.ª discw.são do projecto r ~1!{f~i cp;m{,~~~:l;~?ipt!Jit=~ l!?;~~~ :r:+,e:i~ri~~;:~i:i,~}:.{)!1•;]~~= ~t~~~tFir.!~~1~:~e~~!i~:~::;~= 
u.n 1 tocJ~J n.t bJ.n 1;;a, que n.º 36 <Auxilio para construcção de existC' é ainda muito pouco e drf1ci- c1on"mento. "• * O pr')jecto que ora pio· de Mamanguape e de Âbrigo de 

1 nt: n- 0 f01 gnvc .\ furadJ 1·m mon11mento ao Marechal Deodoro ente para constituir ttm apparelha... ttnho prazer de submet?r ao vosso Menores AbandonactOs 80 estabeleci-
."' ,-,, cmpo bom aqurllc e p..:n- da Fonsêca), mcnto dfgno ela nossa cultura e ade- e,;~~~'.º· c?1wertldo Qllé .seja cm lei, re. mento mandado c:nstrulr pelo Gowr _ 

·ll . . .1 . . antatnent~, Merece todcs os applau - p1 ~· . nta1 á mais uma. conquista nos- no, nesta Gapital, para recolhimento 
,· 

1 
111 1: J cpuc..:.1 voc..:1: crJ. cst~t- Votação cm 3.ª discussão do pro- sos a acção merltorta ·~ humanitarii:t '>a IlJ terrena da assistencia social de menores de ambos os sexos de o 

1r d•' yc,._i1 - Tempo, que nao je to n.O 13 <Autoriza o Govêmo do cto Orphanato D . Ulrl~o que. desde <' Do seu_ contexto se destacam medidas a 10 annos de idade. ••• R~IÍulR 0 
. f r' Lt1lp -me css l 1cmbnn- ::t~~ºr~~g~~ª~g~~!t'~sé~~:5!~: ~~~d;u~~a~~i1:i~~l ~-;i%~~enct~º; :drõ e pr.;r·idcdcias que. postas etn pratl- capitulo quinL? a organização e funr. 
b' - 5t.u velho 1 migo - nicipio de I1*á !\ Cachoeira de C,,bô- anncs de Idade, á custa de autilios ~e enõt~ t~o~le~i;;itJe ;:';,~::~~ !~~ olonamenlo da Escola Premuniloria 

P 1 ··, la.'.,l, 1 p!i.fticulan:; e de modlCW! subvcnçõe,s tar-eia desvalida, de qu• at,é hOJP pou- !Conclu• nn 7.ª pnt,) 
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A SCIENCIA E A ES- INAUGUROU-SE, ORDEM o~º~R~~riGADOS : ~~~D P H O NICA 

T I G M A T I Z A e' A O ANTE•HONTEM, EM BANA• (SecçãoPa~:hy::\ado da RADIO T.!:~:~ 4DA PARA • 

..:. NEIRAS, UMA USINA DE Continuando os debates de outros HYBA 

(Exclusividade da A UNIAO na Parahybal MALRICE GOUNEAU AL.GODAO DA FIRMA ABI• ~r:1~~,li~?nr~~.t·r·f~i/~º\i'oj!mA~I~~:~ Procramma para hoje: 

LIO DAftT AS & CIA, selho da Ordem, cem o compareci. 11.00 - Programma aperitivo <l1 
''Então Pil.nos tomou J1:~u~ e IC.:rt:l manhã, notou-se que cll.1 pl!l- mtnlo do" con.elhe1rcs drs. Evandro I 

mJnllou que o fLlsdLtsscm di.1 S,lll,~llC do lado esquerdo do pc1• ), se As1t.\rf.mir.1Ai~~i~à~~~~~:c;d~~~· n~~= ~~~
1ii: f1rtJ:~n~{>êrj~~~Ó;.1~t~IJ!(_~ri~ P. i1;:o~-~ Programma \"Jriado d.1 

"E m sold.idos. tcnJo Lr,rni.;aJo N.1 ,exta-fcir.1 ,;i..•guintc, noYa hemu1 so dto ccmmerc10 nli:;otlreirr:, tanto rrand~:·o Ltnr ... ;~ P. R. 1.-4 

um.1 corÔ,l de C!ipinho!i, puz-..:rJm-11.l rh:1~i.1, desta feita acompJ.nh.1J.1 pd.1 fi~~~ci~~!L°coct; 0 st~e~o tri~!,;~.;\~i~·\~~~; So~~~~~(~:~r~,1 ~.~~U:~~~1 ~el~ d:on!r~~i1-~~ 18,00 - Programm:i p:ir.1 o jJn-
sobre a sua cabeça ' sahu.fa d~ sangue da face dorsal dos sempre cre..;cente de :suJs ind·J~trla.s, 1 drs Scveríuo Alves i\yrc~ e O!>t:t.5 (r'... tar 

"Jesus, carrc~ando a su.1 cruz, foi pés Oito di.1s mais tarde, o san- aeJba de lnstal~ar rm D:11rn.r .. e1ra.•,, rn~ 18,45 - Hora do Brasil 
ao lugar Jenominado Calv.irio . , guc escorn:u do dorso das mios f- 11 ~i;:i eu,~! 1~~i.tr,:e~~;i~~~s ~~d~~l~:;~~ o.p~~~a~t..,t~~~'"ll d~ 0 iirÍc~A,._ª:1~e;!~~n.!~. 19,30 - J:1zz da P. R. l.-4 

C<IFoi lá que o crucific;lrJm preciso esperar seis mêscs par.1 qu· uma 11 inn ,..,-.:ra O beneficHm!:nlo e lh~Jro dr. Fran"JS<'o L:--n.a 19.45 - Musicas popubres com 
"\\:ndo-o já mono, os ,o!Jados app.1reccsscm os sign.1cs de sangur.: d:t prens...9.gcm do nlgodáo. _o ~rei;id.en~: t:ndo E!11 vbta o q,_1c: ?\.brlucc Pc.ssôa 

não lhe fracturJr,1111 as pcrnJ.s; ma.s coroaç_ão, e sei'\ anno~ par.1 que:: o ui- A maug11rn.çao d..!i ".' imp ... rl nte cshl.tuc o a;.·L. 71 d:i. Co;i~olida<;í,.o C.IJ' 20,00 _ Orchestr:t de Salão 

um ddles lhe Jbriu um l.ulo com a timo estigma, J hcmorrhagi:t do lnm- ~\~e~f;~~l~~nt~o~~t~~~:~~~ ~~-e v~~~;·~: ~€~xm~i~~tt~igr!::~:~~;çe:io (~:?. C~i;: 20, 15 - Musicas ,·ariadas com 
lança bro direito, se mJnifestasse J,._ mon~ <iPirr 'l"Ontec?lm:nto pal':J. a .$OCiPdJ- ~.eiho a perda _<i;:,. maneta.to do ..:o~:..-- Jorge lavar<:,; 

Os ,·crgões produziJos pelo chico- so?re, ciu quando a moça compJ:t L de d Bananeiras que se revtlc u vrr- 1hetro, dr, Gu1lnerme Gom~~ d:\ ...,.!. 2 0,3 O - Educação 
te, os ferimentos produzidus n, fron- tnnt.1 e três :tnnos o .cL~rE!:!11•mt! 

1
c;u.:,,::.in. m_;-o_G::i. c?m ~~~}'ec~ti~~~~~~~/j:t?~c~ç~oe~ e~·~ 20,45 _ Musicas popularc~ com 

te pelos espinhos vegccacs, a ~ontusão No decorra da s..:m~nJ, do .s.1bb:'I- e%a _r. allz~ÇP'.:, c,os sr_,.J Jtbih~ ?·1m"ª! e, C,c,:,~clhL, contra::,., 1,,otcs do.< ctr: [J/a DantJs 
do hombro por cau,a do pc:m dv m,i- do i1 quinta-fcir.1 nr.:b m:1nhi"í, ~s zo- & C,·:i r .. ct ... 100 aqli1:lla . Cl~~c.e ~L Osin.,; Gom"~ ,Jnc-(, M::i'l'io Port<.,. &:)_ l ff l 

1 

r lima obr_~ que tem .1:-.rga 8,sn.f1cuç:l0 provou a perda do mandato. 21,00 - ]orna O ir..:1.1 
<lei.ro, os orifici.os /cit.os n,i, m.ios e na~ cstigmatiza<l.is ,penas se di,•;1,. 1,ara a .. '.1d, ~eonon;1ca .. ctaqucllc pro.,. Foram •·Pl;.ovados º" aercai~ Lrti. 21, 15 - Octacil,o Filgueiras e 
nos pés, a chag.1 dcn . .i.da pdo ferro - gu1ram po1 un1.1 côr levemente ro,.1 pe10 n.t.ntc1p.o P~~:'l!})ua:10._ . gos cJo an•.--PrCJf'Cto e!l d o:eus.c:ao, oe- ''Seu Bandolin • 
:tl}1 estão os est1gnns tfa: a pcllc erJ, alli m:üs lisa do qw . .: f;\~'5 \

1;:c d;!.~~r.;~;~t<.1~1 ~;~t;;\_m~~~~r)~~ ~~:rn;1~,.1~~t ~9 p~~.1~;~;;.~,~iil?á. \~~:1a~~ 2 ( ,3,0 - Velho album de musÍCJ'i 
Alg\\ns ,;;êrcs .se ap1t:J.1r.,m t.int11, . em outros lugare,; m:i.s, na quinr.1- Dclnta.: & eia .. df•<.;Ln capitr:l, sq;-ui- lo,,al do ec tumr. 

1 

br:1s1le1r:1c; 
em pr~sença destJs tortui.1,, ql1c obu-1 foir.1, b. pelo meio di.1, já se vu, :11Js t~m .,tf' _B<'l.nti.1H·lr~:~ 1=--inum~ra::; Jf'c:_ \ 22,00 _ Jornal falado da p 
verom o cxtrrnho f.wor de roubar, l pé,, nJS mãos e nos flanco,, na,ccr soa, ele 1.'])r,•sentnçao do nosso ffiU!l- Roupinhas para crean~as R I -4 
na propria carne, os s1gnJcs da fla- uma bolha que se ia enchendo, J do commrrcrn.l senclo a t('dO.a cd~- ~ · · 

gellação, da coroaç:io, do carregar d,\ . pouco e pouco, de serosidade; as bo- rhal pelos chefes e Juxiha1er; daquel- ,em concurrencia, na CASA VESU· PJulo Alves 
p~n·:3.dr; um irat~me11t0_ muito co. -1 Novo e v.1.riad.o sortimento a preço" 1 22, 1 ~ - )ilusicas popuLues com 

cruz e da crllcificação j lhJs a~riam-se todas durJnte a noit~, la firma e ?utorldades loca~s VJO nu. l\f&<'iPI PinhPfrtt. J60 22 y 1 _ Informações. Bôa "?\:oit(!. 
Primeiro: - S~o Francisco de As- , e o sangue comcç.1va a escorrer; só O acto iil :ugural cceonen ª" 16 ' -

l d I d hor~s com a prrf,,UlÇf;l. dr tcdas a I NO T s sis, no sccu o ecimo-terceiro parava no ia .Sl'3uinte No sabba.:~1 ), rntoridades. muniPi,Jaes e g1.·andr· nu.- A DE A l'.) TE~ 
Ultima, na ordem do tempo: ~ os e:;tigmas apresentavam-se sêccos; mero de personaJi,-); dfl•., cte~l.a caritfll, \. ~ 

Thereza Neum:mn, <JUC :tctualmcntc não luvi.1 suppunção alguma de Bllnanem~s e e!:"' municip;o.s vi~t- 1 

vive cm Konn~rsrcuth, Allenunha I lsro se vcnticou em toda, as sex. ;;~~\;1~~ct~f0 ~;~~t~o '~'; ~~~~~~','~õcs O proximo concerto, n::sta caoital, da pianista patricia 
Ao todo, sao 325 cst1gm:tt12:i.dos, t1.s-fe1ras, durante muitos annosl 2 L')~O depcb O d::. Octa,i:, Cost:1 e e 

Y1.:rJade1ros e suppo::.tos, dos qu:t.es 421 Loum: Lateau pcrdla, cm 1101111a, CCJ- ccn~eillHtdo ad\"Ogado no for'·) lcc·11. arm-en amara 
.são homens ca de 250 gramnus de sanoue Nc- 1.)SC.ll ~a nalavra, -~auU.ando o~ f-0"'ÍO.:i 

Oh' S d 'd h f d nhuma h) pothesc d f ri 
O 

de Ab!llo D:int~s & Cta. e fel!(:Hanclo Vem ""lldo eJ[JC. adri cem n.atural a emq·ão que só o verdadeiro a.rlista 

H ]em uvi J, ª ~raul es "A l . ed iau~ "b _ Bana_ncir:,-s v.cr .. n.1b este P3Sf.O µ::1,, a r-nshâ--:td( e c:.ncerto d~ pia na qu<> 7=cde sentir' 
a, 1gua mente, a suggestJo 11:'ltCJJ- ' cone usoes J.S o serv.icoes um futuro dos ma~s prospÇ;ro 7c:;:a capita1 r{:a{lz·•;â no pro:xtmo dia E' e~ta a artisf1. q1,-. nos ristfa. Qi.1,~ 

ca 1'-1as lu tambem o milagn.:, formJcs - reconheceu o professo: .. Em nome da hrma, ngre.rtecPD~L, 16, a notai:ei arU..to ;.,. dcia cannen r:~s ,,;ü·ita. paro tir e ttt:icia e o.pplcudid.;.7. 
confirmado pela sc1enc1:1, que acab.t P,\Ul VJn Gehuchten -- a.ssegur.1n1 cis:urscu dr. M_a~uns_ R~b'.:'Ir!) _um ~amara: . velo c:ult::; publico d'! J'áo Pessón 
de se inclinar, depois de cx~otar to- que :i.s hcmorrh.1gias são realr.·entr d:JS ~~cios d:· A~~lio Di:l.n:a!', ~ C_1~ Nio f>_ este um nom': d·J~c-:~thec1~:J ·""'º ,.;:eu. r rftal de ptnr~ qt!.e seri ~m 

.... . . . . · G..u_e r11sse a 1e~p .... 1t_o dos l .rg:os ob.1ec- rntrc ncs. Chegou ate Joao P'!s.soa. ;1o;n·;;agem a:- gcverwu.L..?r Argem1ro 
das :.lS tentativas de explicação. Jul- esp?n~

1
lneas1 isentas de v1oleni..:1J lX- t!'IOS .da empresa •. _mstallando ~m Da~ r •razido 7:;do interesse de 7!.~ossa cultura de Figueir{do e: ter. á lugar no pr-:xtmo 

gou-se poder escrever que a concen- tenor . na.neirn;~ uma u~ma poll':!ro: ., par.... artística, o rum01·· dôs :.opta.usos q11e \ sabbado, 16 1:r,. salão nobre da Escola 
tração dJ attenção bastaria para fa- E chegamos á escigm:1.tizad.1 dos 1 ~?n_eficie . .:- o algod.:rn. ponct::-0 em con- .. :rm csnsw,raf!.o Car n.e.m Camara co- Nurn_wl. Car.:;en Camara ex·::-cutará o 
:ter com que surgissem sens,.1ções lo~ d~.1s de ~ojc, Thcreza Neumann, C- ~~~frsp;r~ ~\:;-rrr;i~do úlr~CtamenL'-' ;:~~tª [' numa e:r:'l;'ressão de vrrtu'.}_ seguinte 1J1C9ramma: 

calizadas em certa, regiõc~ do corpo, rngma a1r.da agora vivo, pois dl.t Co~widadq pela firma -'.'-bilto Danta"' CJm riro/1lndos conhtcinientos d1n 1 

sensações essas. que, intcnsifi.cadas ao I mor.1 numa pequena aldei l d.·) Rc.!ch. l & C1~ -. S€:~·v1u de .mad.nn. ha .. no act.0 c.·c,m.)o. siç-ões class-t. ·cas. catme,1 cama-
. d d · h A ca .· li - inaugural aa usina de benef1crn111en- -0 cvn!"Jguiu da stvcrida.te do criti-:J BEETHOVEN 

c-xce~so, tenam a o ong_em ª emor-1,. · ?1pesm,t ª 1,;ma, que ag:i>r.l to do al3"odão. :1 interess -nte menina vernnmbucano Wa[c.tem..ar Oli.vefra o SIONATA ·• 
S:maLa "APAS-

rhag1as, a suores, :i. lag.nmas ?: ~an- -Onta .rruna_ e !1e,,·.: .tn'll·.i dl: 1d~1clr, ;·,:arlna Rocha _d.C!. Almeida. ~filh9. d0 ·/ogio autorizado.· :·executa es~udos qe A!legro a:::-sai 
gue A e1.;La theona pos1t1nsta, tem cmco 1rmaes r quatro irmaos :;.1, Pedro ~e f ,~e.da. prefe1vo d,1 Cl- :::hopu: C'Jmo mwto rrofessor 1'<.:.C' Andante c:m rnoto 1·:ariaçõesl 

misturou-se ª hypnose . [m to_da~ as phase~ da vida, foi rc:.i. dag~ i~ ;il~~ne:~~l~. um elos ampli,;;, ;.:~es~i::o~!~~~~;:;·:~r:Ve~11~'r;,º i~,~:~ ~l ._·t~º rn~ non tropo 
Os trabalhos do grande B~bmsky t~ra sa e normal; . ~cm o menor !:1C1- ,·~nazen3- <.L_ ll.siJL. re:aliZ:}U-~c ui:n Camara i:::ra ainda um,a estreiant~ que II 

rccollocaram tudo no seu antigo es- cio de hypersens1b1lid:ide ou de 311t,.-. ba1lc. offerec1do á sociedJ.de banaue1- 1.',1o vodta dczxar de ter um pout!o de 

~,~~g~~{n~;b~1:tto ~~!:' d~o~~:c:~t~'. ~:;~~ri;;apho/~~:: 0u:bbda~: s;~: ~;1t;~~~%~;1!·;;it:~~tit~;~li~:f ~~:~t~~:11~;!•t:~y1~~: e}~~~ ,;;i'_~NDELSSOH:
1

; 17 varisções 

gamente, nao constituindo matS inys- hscl A moça tml1:1 a reputaçao <l; num amb1e1~:e ela ma15 viva alcgn~ consagrada pela crit!ca d"s jorna·!:' e 
terio o phcnomcno J:i.s ~uas reacc;õc~, ,cr :1 mais ..-igorosa d.t locali<lJde, s.:n- e di"'flncção . 1;i:as nr1lmu<:' dr)., n~.~,~!"11'1'<'. s,,ãri: e' 
das su:1s possibilid:1dcc.

1 
d:is stias víeis- do e 1p~z de car?cgar setenta e ci:1c:.., - O sr. P~'"1:-o de /\lmcirl..,. ;11--·f"o.:::•- la e~creveu_ o pro.fetsor P"l'l!ctemat d 

situdcs mais delicada~ E o momento kilos _na dist:tncia que ia de sua o..J~,1 ;gle~~1~~~h1~~t.ere i>:·f.'sente a tod.c.s ai, ~~~l'~a ·R~~eg;;J; 1:ost~~;re.d~ . ./"1!~-. 
é, pois, p1opicio, para se apresentar '° p;:1ol, sem rcpounr um momento - A UNI.AO atl~n:!endo ao con- aulntc~ e,~-., :ft'C'S r,,11'.',-rar ·'A p(a 

r C .... T.A::; ".i·7C - A\ rr:~:-;· n• 1o 
Pa'.·eh:vb.1 

SYLV!O FRôES - Dar.sa Negra 
1C 1

:;: "Pa..vs:1geru; Tron;raes"•. 

a interrog:1ç:io: J\ind1 nos dias de hoje, ma.ntem 1 rn:1 rite que lhe foi cliritHdo foi ~~presen~ nis~c. modi/ú:ou-se ex~raordtnariw,ic 
compleic;.lo robusta foi n:1 noit.: d,:, r_ada nas fest:-.s cte maugur1.c;:ao, pe-10 te. o_;; a~centas suotimes d.a mr•lf">l..1· ... 
quinta-feir~. di.1 4, ou de scxt:1-fciri, c:r. Abelardo Jurema. da prun~ira partr. foram tirad?i com 

RCRIABTNE - Nocturno (SÓ para a 
má, f'<1QPcrda) . 

IBERT - O Burrlnl·o Branco. 
TOCH - O Malabarista. PODE A SCJE, 'CIA MODERNA 

EXPLICAR A lSTIGMATIZA· 
ÇÃO? 

Ponhamos de lado, desde logo, as 
fraudes Os fraudulentos i.:mprcg1m 
o puniu!, o prego, e até fr:igment,·.:. 
Je vi<lro Nestes c;1rn,; 1 as clug:i-; rjr, 
cuidadosamente conserv;1.das, por "'-'
zcs durante longo tempo, sem gr,10 
des perigos pua quem as traz 

Passemos aos enfermos A pclle d<· 
uma hysterica pode perder toda a 
sensibilidade; h.1. cegueiras e sur<lczcs 
de typo nervoso, e contr:tcçõc,; l' p,l
r.i.lyzias da mcsm.1 ori;ei~1 M.1s. t!n
tre estas tnJnifcst1çõcs, de rc::.to t;\o 
difficei-, dr cxplic:1.r, e o apparecimcn
to de e:;tigmatizações YcrdaJeiras, ha 
um abysmo 

St!m duvid:t, notou-se, por ,·c7C\. {' 

apparccimcnto de cchimO'it!<i, afloran
do c,;pont::rneame.:nte â pclb de un1a 
pc~SÔJ., sem que qualquer golpe phy
!,ico a houVeS<iC .\ttingido; cm ,,!;uns 
C1'-0S", estes sign:ic,; indicim unn <li~
posi<:<io symholic.\ Assim, uma mu
lher Yê seu filho precipit. r-se de ll""'"!.l 

janclb e fcrir-'-C no brJ~·o c~querdo: 
- a p.1rtjr do dia scbuintc, ess:1 mu. 
Jhu· aprcscnt:t, igu·t1111cntl', no h·.1l"J 

e~qucrdo, uma contusãv 

NADA DE co:,.,irusõES QUAN
TO A'S CHAGAS ESTIGMATI· 

CAS! 

As chJgas cstigmati~as abrcnt·SC de 
subi to. Nc:m sempre são pensadas 
queridas ou desejadas pela pessôa por 
cllas marcada. Com frcquencia, estas 
chagas pcrsiHem durante annos e an
nos, não !e cicatrizam e não !iC 10-

feccionam Nem sempre se ac.:omp:1-
11ham de dôrcs. Em pot1.cas p,lavra<, 
a csti&matização ficai -ái n1,1rgcn1 d1 
physiologia moderna '' 

Ha o caso de Louise Latcau, de .I•. 
zoito annos YCrificado em 18'2 f •· 
ta moça b;lga vivia em Bois-O'H. •· 

çom Mia f mili• Era mlllio P1" 

di;;. 5 de março dr 1926, n' 1/,.:c.ornr 
de t1ma vj\:lf) da P:tixã,_), qu1.: lhe ,lf
pJrcceu o prin1ciro estigma "[xpc 
rimcntci um.t dôr tão violenta, <le la
do, que julguei que ia morrer - di·) 
se Thc:rcz.1; depoii;, senti algum:t coi
SJ (lllCnte que escorria Era s:1nguc ... 
A seguir com inten allos de p;11.1c.1. 
hnras, J<, outras ''n1arcas" se SUCl"·:

deram, na fronte1 no dorso, nos pés t 
nas mãos 

OS ~IFDJCOS CONCORDA,! fM 
QUE NAD/\ SE COMPREHENDE 

[' clJrv que numerosos medicos 
não perdl!tJ.m a opporcunid.1dc d~ 
.submcttcr Tberc,.a :ios cxJmes ma.is 
diversos e m,tis scvr.!ros E o accôrdo 
foi con-:;cguido sobre os seguintes pon
tos: -

1." - E' SJ.nguc o que escorre das 
~sti,emJtiZJções; 

2-'l - Estt: ,;anguc ê mi,;tura.do a 
,i.:rosiclJdc, o que seria anormal cm 
... h.1~J'- commun~; 

3 .º - Este s.mguc se filtra :,tr,yJ,; 

.h epi<lerme apparentcmentc jotJ.ct.1, 
r11crn10 quando examinada por mct'.) 

de lcnte'S; · 
4.º - A m;,i<t meticulosa ob.,cn·.1-

ção nun<.::t pcrmittiu a descoberta J.1 
menor cicatri:1., coisa que haveria ~i 
fõssc o caso de fra.ude; 

5 .º - As ch:tg:1, não accm.1111 ten
Jcncia ~lgum:i. .1 produzir pus. 

Quanto 3 isto, nem uma. divcr,i;cn
,i.1. Não h3, em Thcrez1 Ncumann, 
a. menor sombra de sug~estio, con-.. 

A GUERRA C·IVIL 
NA ESPANHA 

Temendo a annunciada tffor.siva inS11rretia, o govcrníl de Valfncia tranz:eriu•sa 
para Barcelcna, - Os nacio11alistas est~o concilnfr&ndo numerosas tropas nas As· 

turias e na frente de Sara:oça, ameaçando corf ar as communicações 
Madrid • Valentia • Barcelona. 

A LUCTA NA FRENTE DE LEO. N estrang~iros "flex1s negras" .. Ncs ou-

1 

rih'J.d'J., em '.•:-rritori nacionalista 18 

l 
:ros .~,.,r~orcs d:i fr~nte norte: o." ua- w. i ,rJr:ir~s governista~. todos estran-

FRENTE DE LEON 13 1A. E ) - donalistats continunm av•mçando <' geiros 
Duren'~ 0 dia de hoj:.. D. aviação na_ e nqui-tnn?, ... nutnPrctins aldeias e lo- 14 ~am russos. 2 Lcheco.slovacos. 1 
clonnli<.:ta espanhola conseguiu 1c,1t -·alid?des rmrortante.:!I. troncf-," 1 inglês 
f, effeit,o c0m absolut: suc:-esso. va. rRANSFERIDA PARA D '\.RCELONA 
rio, ra,tb aéreos sobre BS mais lrn• "' C!DI\DE DE CANOAS DE ONIS F''.)l /1, ;;:i::DE DO GOVERNO DE 
p0 rtante.s posic;õco; eslrat€gicas c1:i~ DE3TRU!DA PELOS VERMELHOS VALENCIA 

i?~~~~:~<;O\'~~~íll~~r!;~tt~.c/\t//~1~ª
5 
b~~: VALF.NCJA 11 ( A União) - An- n~~~.:ie1;~b1J!/~n U~

1:t;1
!1l;- ~;.~~~ 

;y;~~:t:~"1:!~~:l:f ~;,;r;.~~1~ k~;: ?,~ir~if iD~~f :~r ºJ~~~:i!ª ;;;§!~ ; 't ;:~:: 0 ;i:tt~r~~~~1:0• ;º ''~ªtt~';:~: 
.r.·"'ro:-:os ninhes de metralhad ras e rant~ mnrtfc1nio. -·------- ________ _ 
clul.s baterias anti-aéreas o, gover. DOLS,t<; PARA SENJIOR.\S - ,\lo. 
n,mC"nLa~s co~s:rlernm as suas po.si- '\S TROPAS NACIONALISTAS 'I'EN_ dclos eleg:tntr,, canfeC'çã.o esmf'raJ:i, ~J~~:n;r:::!kactas como pratic,mcnh, TARA:Vbi~J.~~AS\nf~~IrulÇ·\O ar:1b11 d~ receher li CASA VESUVIO, 

No eretor de San Jnsto a !nJantnrlR rua ?ll~~-~~nhf'iro. 160 ___ --· 
nRci:nalist3. ccntlnuou P.van,;anc!o dtL nALAMANCA 13 1A União) - A 
rantn o dia tcdo. quasl i:::em cncontrb.r ccc1Jp:trr".7l CrnBa.c; de Onis. Rs tropc 
rcs!stencia c1~ parte dos milicianos do r2ncral Frnn;o t'ncoi1traram a po. 
V'"!rmelht>s. Importante fortim de vcoção totalmente drstru.ida pelo ln~ 
guerra fot capturado pelas brignrlns cend1o e pcl:::i:s exploi-ações de dyna. 
mot~riz3clas peles famosos kgionartos rnite. 

O, g·,crnt:;tas. do mf'smo rncclo co. 

-----··----· ~b~n~~~1i:r'1~ 1:~1?ci~~ni~a.dc~~~ti~i~7 

"Banco clo Commercio", de 
Campina Grande 

ciente ou inconsciente. Elia propria ba)h.t em cti,·crso, jardins, pesca num 
consideríl 01 estigmas como cruz do- tJnquc vítinho da casa de seus p:les, e 
Ic:ros:1 impostJ. á ,u.a vida - prova-1 ajud:1. a atrelar e ,1 conduzir os b?is ~o 
cao peno,1 que affhge toda a ,ua vi. carro de feno Que pode a mcnci, 
da interior. tentar para explicar estes prodigios? 

As hemorrhagias totat, só ,e ve- Pouca coi,.t, sem d &nida. e, ulvtz 
rificam nas sexus. feiras di guares- mesmo nada . 

As autoridade de Salamanca dizem 
que c\·~,a df'struição não f'ta ncccssa~ 

rsr,:~105 de rm~L' de um e~;cmpl.1r 
do h1l.1nc .. ~re 1 rcaL, do l'm 30 de ~c
t·:mbro u!tuno, nc~t.1 import:1ntc i1h

tituiç;io ·de crtdito, e:,;,istentl! n.1 l.Í

d1dc de C.1moina Gr.1ndc 
rla por exigencias de defesa, de vez Do 'iCU i..:vanu- .. :on~t.1t.1->c .1 prr•s
q;1 ... as tropas nactonaiistas evitaram I pen itu:iç3o dJquc1b casa bJ11c1ri.1. 

qu~~~~;: ~;3~une1/:n~~\1 ~
1:1!ºkuame_ cujo. m,~vimcntn ~1Itr.1pJs,ou .1 e 

tr s de Arriopdns, ponto de cruia,mcn prcss1\'a 1mportanci...1 de 
t,i, das rodovias que Lvam !I Riba ele 4.500:c,oo 000 

ma Ou se nega em bloco - o qu< pa. 
Não obst,mt~, 1 campesin:1 trata rece difficil, mesmo :a.os espiritos maii 

d3' sua, occupações, e caminha de. fortes - ou se classificam os "cstig
prúta e btm, apezar dos estigrnas dos mas da Paidoft entre os phen.,menos 
p&, sr~a, a calçados ••peciaes. Tra- de11otlfultflt 'llliraeu~ 

Eella ~ Ilia Viciosa. e a ln[lesto ~ · O, dirigente, do "Banco do Cuo1-
0vicdo. 1 mcrcio", de Campin.t Gr.1nJc, têm, 

AVIÕES GOVERNJSTAS DER· .mim, no bJl.incete referido, 11111 .• 1t-
RlBAD0S t •stado de sua, productivas octi, ,d,. 

SALAMANCA 13 (A Un1',o> _ Du.1 Jes, em pról do progresso do e tabe. 
rante o mês de' ,etl!mbro, fora!II der ltcimento que Ih conf ado 



• A GNLiO - Qu.nln-íeira H d., outubro de 1937 

PAR T E o F F 1 e 1 A L 
t\.DMIMSTRAÇAO DO EXMO. SR. DR. ARGEMIRO DE I<'IGUEIR~DO 

LEI N,' l ll, de li de outubro de 1937 
Autor,_a n Gol'i1rno a fazer 

11111 rmpre~limo pelm cofres Jmblicns 
a/,' 50:000!;iooo ao dr. SCIW/110 Pm
copio. 

A Assembléa Legislativa do Estado decretou, e cu sJnccionei a Jei 
seguinte: 

Art. 1. 11 
- Fica o Governador do Estado autorizado a L1zcr pelos 

cofres publkos, um ernprestimo ao dr Severino Procopio, até o valor de 
cincoe1,ta contos de réis (50:000$000), para o dl!scnvolvjn,ento das fon
tes de agun mineraes denofrunada. "Sanra Rita" siru:1d1 no municipio de 
igual nome 

Are 2 ° - O emprc,;t1mo deverá ser feito, par:t liquidaç:ío no 
prazo maximo de dez (1 O) annos mediante contr.1ctos e gJLmt1J\ Jcgacs 

Are 3 º - Revogam-o;.c as di~posiçúcs em contrlrio 
Pahrio da Redempção, cm João Prnôa 11 de outubro de 1937, 49.° 

da Proclamação da Republica 
Argemíro da figurírfdn 
José Coêlho. 

LEI N,º 172, de li de outubro de 1937 
Jnstiluc o Fundo faj,ecial de 

Prcvidencia dm Funccionarios Publi
cos do Estado. 

A Assembléa Legislativa do Estado decreMu, e eu s:rnccjonci a lei 
seguinte: 

Are 1 ° - O Fundo Especial de Previdcncia dos Funccionarios 
Publicas do Estado será con-.tituido por c1ncoenta por cento ( 5 O' 'Ó) das 
multas por ~nfracções fiscaes, para o fim previsto no artigo seguinte 

Art 2 º - As contribuições contractuacs, provenientes da cons
trucçã0 do predio de sua residcnci:1, ou de mutuo, serão pagas ao :Montepio 
dos Funccionarios Publicas do Estado pelo Fundo Especi:il de Previdencia, 
·.piando o íunccionario publico ou contribuinte Jo Montepio do E,taclo 
fallece1, sem deixar outros bem;, desde que: 

a) .;asado, não tiver a viúva outros meios c!e sub\istencia, alérn da 
pensão do Montepio; 

b) viúva, deixar filhas solteiras, filhos menorc'i ou inc:1paze); 
e) Jesquitado, assistir-lhe a obrigação de su<tento dos filhos do 

e .1sal1 me notes ou incap:izes; 
d) ·;cheiro, ou ,riúvo sem filhos, su<.tcntar pac, m:ic, irmff solteira 

<.u viúva, jrmãos menores ou inc:ipazes, sobrinho ou filho acloptivo rcco
nhecidamen te pobre 

§ 1 " - A viúva que contrahir no,•as nupcbs perderá o direito ao 
beneficio, podendo, entretanto, assumir o compromisso do pl\gJmento d:1~ 
contribuições restantes, a contar do novo matrimonio 

§ 2 ' - A maioridade de qualquer dos beneficiado., indu, p,ra o 
maior a obngação de contribuir com a quota-parte que lhe couber no ra
teio d:1 contribuição 

Art 3 ' - O predio sobre o qual recahir o beneficio da presente 
lei será gr~vado com a clau1-ula de inalienabilidade durante a vida dos be
neficiados 

Art 4 ' - O Montepio dos Funccionarios Publico, do Estado po
derá entrar em entendimento com o Govêrno do Estado, no sentido de se 
~ncarregar da execução da presente lei 

Art 5 ' - Dado o fallecimento de qualquer funccionario publico 
do Estado n:is condições previstas pelo artigo segundo, o Montepio dos 
Funccjon.Arios Publicas do Estado, no prazo m:ixirno de dez dias, fornece
;. á á Secret:aria da Fazenda nota circumstanciada de situação contractual 
do fallecido, quer de construcção de predio, quer de mutuo, e1 de posse 
desses dados, no mesmo decreto determinará o Govêrno :1. inscripção dos 
beneficiados e, na hypothese de contracto de construcção, gravad o predio 
com a c1aucu)a de inalienabilidade. que será transcripta no Registro Geral 
de lmmoveis, nos terq1os da legislação em vigor 

Art 6 ° - O beneficio da presente lei aproveitar:i a viúva e her
deiros dos funccionanos fallecidos no ultimo semestre do actual exercicio 
financeiro 

Art. 7 º - Revogam-se as disposiçõe,;; em contrario 
Pabcio da Redempção, em João Pessôa 11 de outubro de 1937, 49.' 

da Proclamação da Republica 
Argemiro de Figueirédo 
José Coflho. 

LEI N. • 173, de fl de outubro de t 937 
Altera a cobrança d a taxa de 

rtfi11ccão dr mcr11dio, crt'ada j,ela lf'i 
11.' 130, de 29 de drzrmúro Je 1936. 

A A<sembléa Legislati,·a do Estado <la Parahyb,, decr<tou, e eu 
sanccionei a ,;eguinte lei: 

Art 1 . 0 
- A taxa de extincção de incendio, creada pela lei n ° 

130, df' 29 de dezembro de 1936, é devidJ por estibclecimentos commcr
ciaes e industriaes, escriptorios e consultorios situados no perímetro ur-
bano desta Capital ' 

Art 2 ° - A contribuição é annual e sed cobrada conjunta
mente com a primeira prestação do imposto de industria e profissão, nJ 
razão de 5 ~ sobre o valor do lançamento d.1qudle imposto 

. § ~fllCO - Em ne~huma. hypothese a taxa a pagar poderá ser in-
ferior a 5lóOOO, nem superior a 300~000 

Are 3 ° - Mesmo no c:i.so de ser o est:ibelccimento isento do im
posto de industria e profissão, ficará sujeito :10 pagamento da taxa de ex
tinção de incendio, procedendo-se neste caso, para calculo da taxa a p.tgar, 
lançamento como os demais 

Art. 4.
0 

- Não será re\ticuida a taxa paga, ainda que o estabeleci
mento ence!'re o, seus negocios no decorrer do anno, ou soffra qualquer al
teração no vulto de suas tran_.,:iccões 

Art 5 ° - Revog:un·~e as disposições em contrario 
Palario da Redempção, em João Pessôa 11 de outubro de 1937, 49.' 

d. Proclamocão da Republica 
Argemiro de f.'igi,eirédo 
José Coêlho. 

LEI N,' 174, de li de outubro de 1937 
Coucedr ao Ir. João Go11çali•e.~ 

do Nascimrnlo, Official do RcP,11/ro 
Civil de Santa Rita, uma licen,·a dr 
6 m.êses. 

A A\(tmbléa Legislativa do fstaJo decretou, e cu sanccionei a lei 
tegu,r:te~ 

Are 1 • r· concrd1d:i ao $t Jo:ío (;onçalves do I rascimento, 

Offii,..::i:il do Registro Civil do termo de Santa RitJ, um:i licença de seis 
mêses cm prorogação :í que vem gozando, para tratamento de 1-aúde, com 
todo~ os ,-cri cimentos, na forma do are 113, da Constituição do Estado 

Art 2 " - Revogam-se :is disposições em contrario 

nandei Dnntas para exc>rcer o cargo 
de escriví"w da Dclegncia de PohclJ. 
do ctislricto de Santa Luzia do Sabu
ID. dcvc-n:-'.o wlicH:-ir sc-t1 titulo a c·~la 
Secretaria. 

P:ilJ1..10 da Redempção, em Joiio Pessôa 11 de outubro de 19371 49.º EXPEDIEN'TE DO SECRETARIO DO 
da Prochnução da Republica. DIA !3. 

Govêrno do Estado 
EXPEDIEITTE DO OOVlêRNO 

DIA li. 

Decretos· 

DO 

O GGvernador do E:,tado da Pnra
hyba nomeia .o ~a1·geuto João Galrtinr, 
de Albuquerque para exercer o cargo 
de sub-àclegado de Policia da cir
cumscripção de Lagôa, do district-J 
de Pombal 

O Governador do E..stado ta Para
hyba. attendendo ao que reque!'NI 
Polydoro Pordeus Seixas. professo1 
effectivo da cldeira rudimentar do 
sexo feminino do povoado Santa Cruz. 
do municipio de Sousa, e tendo ern 
\.ista o laudo medico exhibido, resa! -
ve concecler-lhe sessenta 1 60) dias d~ 
licença, na fórma da lei para trata-
mento de saúde. ' 

ArgemJro de figueirêdo 
Salviano Leite Rolim· 

partidor do Juizo elo t.ei·mo da co
m arca de Umbuzeiro. 

O Governador do Estado da Parn
hyba exonera o i:.;argent.o Era· ilinnn 
Cosme de Almc>ida do cargo de r,;ub
clelegado de Policia. da circumscrio· 
ção dr, Al:igoinha, elo ctist.ricto d1· 
Guarabira. 

O Governador <l0 E~ tado da Para
hyba exonera Joo;;é Patrício da Costa. 
por conveniencia do serviço, das func
ções de contador e partidor do Juizc 
ão termo da comarca de Umbuzeiro. 

O Governador do Estado da Para 
hyba effectiva o escrevente juramen
tado Jayme Bezerra de Menezes, nas 
funcções de 1. 0 Tabellião do ,ubbco. 
judicial e notas. escrivão do crime, 
cive1 jury _ orphãos, ausentes e inter
àictos. provedoria. official do regist:·:> 
de immov~is e do especial e titulos 
e documentos eh termo da coma.rctt 
de Alagôa. do Monteiro. devendo "-')ll:1-
tar seu titulo á Secretaria do Inte
rior e Segurança Publica. 

Petição 

De Alexandre Teixeira de carva
lho, solicitando ~ua inclusão como 
guarda de reserva na In::,pi:>cV,ria de 
Trafego Pu'oiico e d;t Guarda Civil. 
- Inclua-se 

Portarius· 

O Secretario do Interior e Seguran
ça Publica exont!1·.;1.. Fabrício Guede,, 
ele Paula Pereira do cargo de ~ub-de
Jegaào de Policia da circunúscripçi~o 
de Alagoinha do di&tricto de Guan.t-
bira. · 

o Secretario do Int€rior e segura,_' 
ça Publica uorr.eia Carlos i\:Iarti·1:; 
Beltrão. plra exercer o cargo de l. 0 

supp!cnte ri.e :::ub-deleg'ldo da circurns
c1ipção de Alagoinha, do districto de 
Guarabira. 

O Secretario do Interior e Segurar. 
ag Publica ne,meia Frn.ncisco Furtado 
da Silva para exercer o cargo de 2. 0 

supplente de sub-delegado d:i. cir
cum~cripção de Alagoinha do distric-
to de Guarabira. ' 

O Governador do Estado da Para
hyba. :1ttenctendo ao que requereu •) 
11rofess:'."!l' Severino Alves Rv .... ha. ch-
1·ector do Grupo Escolar ··Dr. Miguel 
Santa Cruz", de Alagôa do M::ntciro 
e regente da caàeira nostt.,·,1" cw 
t:~xo mascuiinc d.) mesmo Grup:i. 
tendo em \"i!:>la o laudo C:e il"!.~J::,t>:dí,> 
medica & que foi sub;Tiettijo conce
de-lhe dois mêses ele lkcnça par·; 
tratamento (le !>A.úde ng ióL·rr,a cl.d. 

Secretaria do Interior e ra O P~~ff;;ª:?im~Ya ~i~~~;.0• J~:~~~ 
Serurança Publica ~~P~fj;1~ P~~ª s~;~j~~~~ºca~~º t~11~i~ 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO da circumscripção de Alá!;!Oill!la CIO 

DIA 9. di~r~!~re~:tí~u;iª1~r:1:ior e Segurau 

lei • 
Peticãc. ça Pl!bhca nomeia Silvino de Medei

ros Lima para exercer o cargo ele e'i-
o Governador do Estado da Par~,

hyba attend~ndo ao que requereu d. 
Alayde Vieirn proll"ssora da cad'."itJ 
rudiment~r t,l·lxnu. mi,;;ta do hnil'"V 
s. Sebastião. ela cidade de Pato.-.. 
tendo em visLa o atLestado medice 
exhibido concede-lhe três mêscs ci 
licença flos Lermos do art. 44 cl.t leí 

De Sevrrino Meira de Albuque, - cri vão ... da, ~el~gaciat. de ~rlncêsa. d~
cue requcr('ndo inclusão na Inspecto- ~endo .. o~,c1tm seu ~itulo a Secretaria 
Tia 'ctC' Trafego Publico e da G11ard'.1 1 oo Imenvr ~ Seg-ura.nç~ Publica. 
Civil como g11 nrdn de-. reserva. _ O S. ec:rclano do Interior_ e Segura:-•. 
Tnrltla-rn. · ~:t :~:;c~0e~~~:~ad~e~~~-i~~~ ~:nJ!~ 

- legada de POliC'ia do dislrit-Lo <le 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO D(• Princesa. 

~, ciiiar d~º 
2Jia d~ dde;e~~~:~nt~~ 

19
:
16

' 
DIA 11; O Secretario do 11nerior e Seguran-

EXPEDIENTE 
DIA 13: 

DO GOVf:RNO DO 
Porta.tias: 

O St-tretario do Interior e Segu
ranca Public.! exonera Severino Go-

Decretos. mes de Oliveira do cargo de escriv~\o 
da Deleg2cia ele Polida do district? 

O Governador do Estado da Parl'.- de Santa .úuzia do Sabugy. 
hyba nomeia Thomaz Caii...tis Lir..,. O Secretar•o do Interior e Segtt
p:ira exercer o ca.rgo de contador ~ ranr,a Publica nomeia Adhemar Fer-----------------

SECRETARIA DA FAZENDA 

Joãc, Pes.sôa. 14 de Outubro de 1937 

CIRCULAR N.° 

O Secretario da Fazenda, no, uso das attribuiç~es que lhe sã.o con
frridJs pelo decreto n.' 1.596, de 3 Ç de Julho de 1929, faz aos srs adm,
nistradores, estacionanos e guardas fiscaes, a proposito da lei n.º 170, de 8 
do corrent~. as seguintes n:commendaçõcs: 

A) e imposto de vend:is mercantis cobrado na guia de desemb:iraço 
uu di:;pachc de exportação será na base d-, valor comrnercial da merc:1do
ri2. n'.lo podendo este, em nenhuma hypothesc, ser inferior :io valor official 
..:alcuL.do pela pauta em vigor; 

B) :1s rnercadori:is rcmettidas de fili:il a m.1triz. ou "·ice-vero;a, den
tro deste E,udo, estarão isentas do pagamenro cio imposco na guia de des
emL.1r~ço, deYendo para isso ,;er feita no verso a respectiva nota; 

C) para effeito da isenção acima a repartição fi~cal poderá exigir, 
tm caso de duvida, prova de que realmente 1 mcrc1dori1 pertence á firma 
exped;dora; 

D) e imposto será sempre cobrado em sellos, collados á propri.1 
guia ou dcsp:icho de exportação, salvo motivo de força. maior, quando en
tão poderá •.er cobrado cm talão de "Rendas Diversas"; 

E) :10 \..!t registrada, na repartição do de')tino, a guia de desemb:i
raço, o Cm!Jrega<lo verificará se foi pago o imposto devido, cobrando-o cm 
DOBRO em c:1.so negativo e communicando o facto á repartição fiscal da 
procedcncia para punição do empregado expedidor; 

F) iK1gando o imposto de vendas mercantis na guia de desernbara
co ou despacho de exportação, e tendo de expedir duplicata para cobertura 
dJ mercadoria remettida, o contribuinte levará o titulo á repartição fiscal 
eia localidade, para a necessaria. averbação; 

G) cunst:iundo a repartição fiscal, pela apresentação da duplicata, 
que o v~1lor dcclJrj_do na guia, para pagamento do imposto, é inferior ao 
constante ,10 titulo apresentado, cobrará em DOBRO a differença ve
rificada; 

H) as duplicatas quando não estiverem com os sellos devidamente 
.:ollados ou não fôrem avcrb.1das pela repartição fiscal - deverão ser ap
prehendidas, applicando-se aos contraventores as multas previstas no dcc 
n.' 22.061, adoptado pelo Estado; 

I) O') simples agentes compradores, representantes e intermediarias 
não são considerados como filiaes p:ira effeito da isenção de que trata a le
tr;,. B desta.> instrucções, devendo a repartição fiscal tomar todas :is provi
rlencias. par:i que não sejam lesados os interesses do Estado; 

]) cobrando-se, por motivo superior, o imposto cm talões de "Ren
das Divers:is". o conhecimento respectivo deve ser collado á guia de desem
baraço ou despacho de exportação, para completa prova do p:igamento do 
imposto; 

K) º' sellos de vendas mercantis collados ás guias ou despachos de 
cxpoitaçio serão inutilizados pela repartição fiscal, com appos1ç:io de carim
bos ou assignatura do empregado; 

L) en-, todas as guias de des~mbaraço ou despachos de exportacão 
será declarado o valor COMMERCIAL da mercadoria, ao lado do valor 
official. o;;l!11do pa,sivcl de punição o empi:cgado que assim não proceder; 

11) o., estabelecimentos commercíaes ou industriaes que tcnh:un 
cscripta re;ular poderão .ser dispensados da exigencia do p:tgamento do im
p05to no acto da extr:tcção da guia de de.sembar3co; 

N) na hypothesc da letra M, a guia de dc'jemb:1.raço ~ervir.í como 
demc11to p1r:1 fi1-calizaçâo especial dos contribuintes 

OBS. - A<. instrucçõcs acima não se referem ás mcrc~dorias que 
:ipez_u de acompanhadas de guias d~ desemb:1r.1co não cstej1m sujeiras: ao 
o.cgimcn de n·ndH mcrcanti'i e con\1gna,;õcs 

ça Publica nomeia Jayme Gonçalves 
do Nascimento para exercer o cargo 
de escrivão de Polici.i do d1strkto c:!e 
Santa RiLJ.. 

O s~crttario do Interior e Seguran
ça Publico. exonera a pedido. Anto
r:io de Aime1da Me'ncte!S do cargo ri.':' 
i _ 0 supplentc de delegado de 1~olici-1.. 
cio c!istricto de Guar:, blr.1 

O Secretario do Interior e Seguran
i;,a Publicc:!. nomeia o sargento Ignu:io 
Ferreira da Silva para ext!rr-:er o car
go de 1. 0 supplente de d .legado de 
Policia do districto de Guarnbira. 

Secretaria da Fazenda 
RECEBEDORIA DE RENDAS DA 

CAPITAL 

EXPEDIENTE DO DIRECTOR 00 
DIA 13: 

Auto de infracção lavradt, con.tr:i 
::... firma ·· Alves & Mortam ··: 

Julga pro~edente o auto e impõe, 
nos tel"mos do art. 32. do ctccrNo u. 
23.061 a multa de cem mil réis .... 
tl00$0U0). sem preju1zo d::i. idcmniza.
ção do impo::.lo devido, d~ accí'rdo 
com o ari.. n 38. 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO 00 

DIA 13· 

Petições de: 

Sebastião Ignacio, requerendo 13 
aias de férias regulamentares. _;_ In·· 
rleferido. de accórdo com os parece .. 
res. 

Maria José de Figueirédo, requ,~
rendo licença para fazer ctiverscs 
concertos na casa de sua propriedade, 
á rua .11 ... urclio de Figueiredo n. 177, 
inctcpenctente de qualquer pagamentú. 
- Atten(hda. 

João Figueil edo de Sousa, reQUí?
rendo tran.sferencia da responsabHi
ctade ci: multa que lhe foi 1mpos~J.. 
para o nome do proprictttrio da bar -
bearia Chie situada á rua Duque -:e 
Caxias. 582. - Indefericlo em face 
do parecer do advogado. · 

João de Oliveira. requerendo licell· 
<;a para construir uma ca.sa de taipa. 
e telha na avenida Abel da Si1n1. -
Como requer. 

José Francisco dos Santos, rí'que
rendo licença. para construir um.t 
casa de taipa e telha na rua. X:..tvier 
Junior. - Deferido. 

Alfredo José de Atooydc. requeren
do licençg, para fazer cHversos melh >
ramentos no predio n. 280 á aveni'l l. 
Maximiano Machado. - Êm ~are Ja 
inform;;i.cão da D. E. F., deferido. 

João de Sousa Vasconrellos, requ"'. 
rendo licença para construir um pr~
dio na avenida dos Estados. - Co
mo requer 

COJ\fll1A:SDO DA POLICIA !'.ULIT!\R 
DO ESTADO D.\ P.\RAIIYI.IA DO 
NORTE 

(Auxiliar do E~('Tcito de l.• linha) 

Quartel cm João P1·s.c:;ôn, 13 d(' ou. 
tubro de> 1937 

SerViçti p, rn o dia 14 ( q11inb1-fe-1 .. 
rr.J. 

Officinl de dia, 1 ° tenC'nte Manuel 
Co1iola11a Ramnllio. 

Ronua á guarulçfio. 1. (l Enrac·nto 



A U1ü,tü - Qulr.t~-fo,1:i íl iie ouíubro de í937 1 
QUINA PRTROLEO 

L O(' ÃO 

R IDO ~-rv 
(Tg;:mdo-a, o cabello branco 
retoma a ~ ua côr primitiva. 
Pe,·fumc agradavcl, effeito 

prog-re~ivo e garnntido. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

Othoniel àe Sousa Maia 
Acljuncto ao ofticütl de dia, 3. 0 sar

gento Antonio Siqueira Filho 
Di:l á ~t 1.cão de Radio 3, 0 sar

gento Avrton Nw1es da Siin, 
G~iarda do quartel 3. 0 -.argrnto 

Rnphael Manuel dos Santos. 
Guarda da Cadeia. 3. 0 sargento 

Carlos S·:brf!ira. 

PR E'F E I TU R A 
D E JOÃO 

MUNI c ·1 P A L 
PESSôA 

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

Saldo do dia 11 . 
Receita do cli 1 13 

ltECElTA ; 

DESPESA: 

?:1go a funccionarios. vencimento::; · 'e 
setembro . . . . . . . .. 

Pago ao pessoal variavel, idem, irtem 
o\cleantamento ao almoxarife da Pn~

feit.ura 

4 ·857S371 
1 :439$600 

3:871$400 
306$000 

300$000 

6:296$971 

4 477$400 

Db it Secretaria do C G .. cabo Saldo rx1.ra o dLt 14 1 :819S571 
José Bonifacio Guedes. 

Dia :10 telephone soldado telepho
nista Olsrencio Bezerro.. Em documentos de valor 

Em dinheiro 
1 ·775Sl 00 

44S471 

TEN HA JUIZ Õ~ 
GRtNDE CRI ME, 

CASAR DO ENTE 
Grande numero de horncns casados, que 

em solteiros adquiriram doenças secretas, 
ficaram com ellas chronjcas · eis a razão 
por que milhares de senhoras soffrPm sem 

......................... sabera que attribuir a causa; n~stes ca;os, 
oar :i recupcre..r a saúdP basta!TI 3 vieiras de 

Com o seu uso nota-se em poucos dias: 
1 - O sangue limpo de impurezas e bem estar em gerai. 
2 - O desapparecimento de manifestações cntane,!.s de <Jl1g~m sy

phihtica. 

1 .8195571 3 - Desappareclmento completo de RHEUMATISMO, dores doe 0cssos 
IX - AnniYer:ario ela Policia Mi- e cabeça. 

Boletim numero 224 

litar - Pel1 passJ.gem cto 106.º anni- Thesourarla da Pr-."fettu.ra Municipal de João Pessõa. em 13 ele 4 - Desapparec1mento das manifestações syphlllticas e de todos os 
,ersario desta corporação Cble com- outubro de 1937 incommodos de fundo sYPhilltico. 
mando recebeu os ~eguind~s tele- Dante Grisi 5 - O apparelho gastro intestinal perfeito, pois o ELIXIR. Sl4 n!o ataca 
grn.mmas de feliC'iLaçõe.s: 2.0 escrip., substituindo o thesoureiro O estomago e não contém iodureto. 

"Cmt. Policia Militar - Ca.pitril -----------.----- --- --- ---- E' o unico Depurativo que tem attestados dos Hospjh,.es, de espec!.a-

- Eslo Assembléa approvc.ndo o re- barata placa 51·'.-Pb .. por 60 d,"" .. WELDOUX ( VELDu-) " ~=U=s=ta=s= d=o=s=O= l=h=os= d=as= D=y=spe= p=si=a =s=y=ph=l=li=ti=ca=.==========,!/ querimento de- deputado Miguel B:i~- Igual de . .-,pachc... 
tos en·,ia ~a corporação volos con- , De Amaden Gil cio Sousa, p:opr·e. 
gratul~ções passa. gem mais u. m anni-1 tario da barat.:1 Che,.·rolct., typo ~ 1935. 
vers:-1r10 hontem sua creação. Sauda- µlaca 41-Pb .. tendo mudado a cor da 
çóe.<.; - rAs.l Joãc dt.• Y:~.scoucclo,;, me;:;ma. de chocolate para azul escu-
1 o srcrctnrio"'. l'O. reatl':T ê. re~per:tiva 2Iter2ção no 

'· Cel. Delmiro d~ Andrade - Q<..>l seu registro. - Coma requer. 
Folici.1 - Jc.ão Pe.ssôa - P.uahyba De Eduardo . Robcrt0 Stucke1·t. 
- Na pessoa seu illusLre ccmm:mclan- dlauffeur prof,~s.101111 per €:;ta Ins
te tenho praz-"r frlicitat brJ.va Poli- nectoria. tende e·\trnvmdo a sua car. 
cio. nosso Estado pa.- :uf;-c-m 1101:frm trira. rt"q1_1er que 1he ~1 Ja ~orr~cclna 
106.º nnnivnsario ~.ua trrr1('â'>. - tima 2 ·1 \':.::t pa~Mldo o que dt dir::O!l,:>. 
ias. J To-é 1\lariz". - Como rP((ut"r 

XVIII - Louvor - Este commando De F. i\_!enctonça & Cia. Ltdu. 
louva ao sr. 1. o tenente das l rans- t~ndo adqL11ndo por compra a b 1r'.l.t~ 
ll'lissó<'s Sewriuc- Bern~i~do 1 rdre. l•ord, t.ypo 1929. p_laca 140-~b., lf'
pelos :-:ên·iços p.t"e:-.tados C')li.lO secre- quer a tran.<;ferrnc1.a d

1
e 1Tg1stro c~a 

tario geral e dirP.ctor do CJ.sino em mesma. P-~ra o 1,:r.,~ C.IJ sr .. An.Lomo 
lUjJs funcções dcrriom,trcu int.ei:e~se, CavalcanL1 de Miranda He11r1q11e~. ;:1 

~~ie~f;1~a~~t:1.'l~>m2Ô;;, ng,, trrb;,;h~Ó1 r'.~~ ~~:~1J~en:e~~l~ de di~~~~O l'C(jtH·t:cm, 

tel · 5 1.~r,~1~~º~1:t:º~tcric~ t~11 ~c·g~~:;~~~~ 
(As.) Delmiro Pt>reira. Ut> Andra.- Publira. conlarmC' propoi,ta dc:.ta ln._ 

de, coronPl commanGqnle geral f1~~._t5~
1:i~s ~~ºf.~\e~s~ l7t:<j'~ii~ ieer:i: 

Conic·re com O original · - :;Jia'i do de Sousa e 78 Manuel Soares de 
Fernandes, maJor sub-commn.nclar.r.e Limri e rt drste pOsto. o· rlr re!)ervas 
tnteril'o. , ns. 136. Aldo G::tma 109. P..:-dro Lei-

- i ti:' de Aralljo e 142. Joaquim Torres da 
1:-lt"PECTORIA JIE T!UFE<'lO PU. i SJ\va. . . . . 

BLICO E DA GUARO,\ CIVIL I Pl:'lo qt.'P. f1can: os dois ::,runeirm; 
:~ggrega:io~ por falta de vagas. com 

19
f
7
m Jo~-0 Pessóa, 13 de out.ub!° de I osv~is~l~et1çd:3cte~~~~~!~!n~~!~~C'>,r-. l <·rc,taria do Interior - De Sc,·rnno 

serviço p.u·a o dia 14 <quinta~fei- Meira _de Albuque.rque Cc.,:u. re,qne-
i al 1endo mcln!ião nrt-;ta corporação. co· 

mo gu:1rcta de re~('rva - l•1clu~- ,e 
Uniforme 2º <kakt) 1 PC:'lo t>xµoslo . .seJa o 1eqnf'1e-n1e m 

· · · ' clu1do no estado e1fect1vo de~la. c:01-
Petwanent.,. ã ST. guarda n H I po1aç~o c0mo (•XLL.1-nume1a110. to-

:~~~:g;~::c t~c~t Gc;~j~:~ g~t11Ja~ 1 mt~~o~ ~bL6~acão d'} guarda O 
ns. 15J e 5. sr. enc. da S;T. designe o guarda. _de 

Pllntõcs guardas ns 18 - 155 - 1. ,l classe n. 10 Humberto _Perrira 
159 e 154 · da Silv.'l p:-,r~ prestr1r srrv1cos na 

fic:cali7ação do trafegG_ n:1 pr'li3. d, 
'J':l.lnbnu .1ur:mtE- épor;t brtJneatTl 

VIII _..:._ :'.inda promoçõe·.; - O e,<:i-11 
Para conhecimento ctn corporação sr. dr. Srcretario do Intrriot e Se-

(' devida execução, publ.co o _;,ei.; lin t~ur:rnça Publica. conforme prop~t;~ 

Boletim numero 227. 

te: desta Inc.oC'ctoria promovC'u a grnu

1 - Entreg3. d~ renda~ á Pagaclod l 
- O sr. enc. d.1 S T. entregou, n 'S

ta data á Pagadoria ctcst.a repartii:;áo, 
a quantia de 1 :0105000 c'Jrre~pondcn
te á. n-nda do dia l :i J 2 do corren
te, conform<' discrimina~ão abaixo· 

clns de 2.il rlasse os ele• 3.,l ns. 80. 
AbcL.1.rdo Cnutinh0 de Olívtira r B~ 
Antcmio Rlbfiro dr Crrv.ilh(.. · 

Pelo que ficJm 'lS l\ c..:.m-promc.•,!
dcs aggregados, por íalr;1 de Y!1gli: , 
com os ns 164 e 165 rrspf'Cti\'amen-
lc · 

X - Declaração - Dcclara-S."':' cp ~ 

PARA ..! THESOURO DO ESTADO ~ 0;·~~~h; ~~nr:;~1
~~:. qiin:i~!~ ~~t~ 

De registro de vehiculos 
De multas pagas 
De vistos em carteiras 
De inscripção para exame 
De titulas de babilitaçà.') 
De outras emolumentos 

!30S000 
IDOSOOO 

6\J.wUO 
HCSOOO 
60S000 

HO,vvO 
1205000 

111:blicado nc·ttf' boletim no item Vl 
tomam o~ ns. 78 77 e 80 respectiv:1-
~nrntc · 

<A,.) Trnf>nte João Farias, in.s
oertor gera I • 

Conf PrP. com o original: F. Ferrelra 
rle Oliveira sub.inspf'rtor. De placas para 1utomoleis 

De placas para motocy-
cletas 

De placas para bicycletas 
De placas para carroças 
De medalhas indicativas 

mggg I Para molestia do figado 
PARIQUYNA 58000 

20S000 

820$-000 

Efficaz nas irtericias. congr.-stões 
hep~tica.\ angio-colite,:; e manchas da 
pelle 

PARA O CONSELHO ECONOMICO !-------------

D~ licençns provisorias 
DC' sellos de chumbo 
De carta de ··chauffeur" 
De promptuario.s 
D~ rcgLstro de pet1çõc.s 

38S000 
85,UOO 
40S000 

35000 
24•000 

190S00~ 

I! - Entrega dt" guias - Entreg·a
&e á S T .. 3 gut1.s de registro de ".e
} iculo~i. rêmettidns ptlo :-r. est. f1!:;

c .. 1 de Brt.'jo do Cruz. 
III - Entrega de- balanretes - En

trega-tíe á s T. 2 balancfle- n'met
Udos. pela M~sa· de kenda.s de Sousa 
e S. Josf' de Piranhas. rt'ferentes a.e.' 
lr!avimt- nto de regrntro rle ,·ehiculo3 
r VPndas de placas n:quella, rcpar
tiÇóPs. 

1V - Pctic:ó~s d~p;t.chadJ.-. De 

A GUERRA ENTRE A CHINA 
E O JAPÃO 

cconclusio da 1 • °' ' 
'l Govf'rno poderia lan~:1r mão em caso 
de extrema t?ravtdade. Esses dados es. 
tatisticos foiam fornc.,cido~ ao corres
oondente do iornal ''China Times" t>m 
Peiplng, pelo professor Heu-Shu
Tung, o qual declarou que a!ém cti.c;...•::o 
era possh·et uma forte elevação dos im. 
postos üfcilitando de maneira indirec. 
to. o finanr.inmento da guerra. A de. 
ducão logi.::·a dessas Ccclarações é que 
o Governo ('hinês prrpara -:Sf' para ur.:rn. 
guerra. cuia duração considera-se des. 
de já superior a dois anno.s. 

J.nton:o Cavaloonti ele Miranda Hei. - LOCALIDADES CHINESAS OCCU-
riques nquerendo paTa pre.-;t::u exa- PADAS PELOS NIPPONICOS 
m~ de ch:i.uffe ur .imador. ...,.. Com1 
requer SHANGHAI. 13 (A União) - Notl-

o~ .'\rir ·lnrto Gome., r'C' Fmnca clc.s de Tien_Ti;:in ín1ormom que os ja. 
rhauUeur profissicnal por Psl.a ln~- pon~<..es espc-ram occUp'il.r breveniente 
P''ctona rcQuf'rt·ndo umJ. }kPnCf'l ~e a c.dade de Kwei.sht, capital da Pro
Jirutk...,gêm no auto placa ;;iG_ .. Pb., vincia de Sul-Yuan As tropas nippo
para o sr. o.r. Aryosv:aldo Espmolr. nicas que avanças além de Shl-CWang_ 
dC' proprledu.de do mr!-mo. - Como Chan captun.a)!l .1s._loca_Udades Yuan
rrquer pagando a lax: i rc~ul.·ment.t• 1 Shin, Cachocew, T.sl!l -~mg, chegando 

D~ J uho ifartins d'" Salv.1,. idem, as proximidades elos ultunos limites de 
trlt-,n, para o n Ilntnes Murtmt, n o. •r al-Yun n. _ • " _ _ _ ; 

de Lala(!ue 
LEITE A' BASE DE AMENDOAS 

Sua maravilhosa. aeção hygienisa.do
ra da pelle não se limita a extirp.tr 
cravos, tirar manchas e avelludar 

a cutis. 
O LEITE WELDOUX. á base de 
amendoas, desodorisa e combate o 
mão cheiro das axilla.s e dos pés. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 

T n1>unal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Estado da 

Parahyba 
Ae:ta da. tri!?éeima primeira. (31.ª) S('S
são ordina.ria, em 4 de agosto de 1937 

Aos quatro dias do mês de agosto 
de mil novecentos e trinta e sete, pre~ 
~entr<: os desembargad.')res Flodoa't·
do Lima da Silveira. Maurir::io de Me
deiros Furtado e José Floscolc da 
Nobrega; doutores Antonio Gald.ino 
Guedes, Horacio de Almeida, Braz 
Batacuhy e Sabiniano Maia, procura~ 
dor regional. sob a presidenc1a d.'.J des. 
Flodoardo da Silveira, abre.se a ses
são ás 14 horas 110 ,lp~al de rostume. 
E' lida e unanimemente approvada a 
acta da sessâ.o anterior. Expediente: 
telegramma do mlnhtro da Justica, 
::solie:llando informa~óes sobre a im
pcrtancia ne~,:,ssarta para attender ás 
de!l:pé.m.s com a.s proximas eleições d~ 
3 de janf'iro; tclegramma do mesmo 
Litular, commun!~and0 que. de accôr. 

~Irri~ ~e~~~~e~!~ãºaiip~J~~n~~~~~-
de mad~i~·a, de lena ou de qualquer 
outro ty!)n. df'.,:;de que fique assegura. 
da a mviolabiliàacte d'l suffragio, sen. 
do preferível a e urnas de lona; tele
grammas ~ officio-; de varios juízes, 
requisitando matrrial; officio do dL 
rrctor regional dos C:rreios e Telegra
pho.e;;. nest,e E~tado, relativo á exig:n. 
C'ia de caixas de m.adelre, metal ou 
~artão r'.:'sistcnt<:. para a ex0€.dicão 
de cbjcctos de vidro: oftici.o do re
pl'e, t"ntante da Acção Integralista 
S!·a~ilcira. ne.ste Estado. communican. 
do a insta Ilação de postos ele1toraes; 
tlegrammas e offidos de varios jui. 
zes eleitoraes e pr€paradores, ccmmu. 
nicando o -ex<"rcicio relativo ao mês 
de julhc.- ultimo; requerimento do es· 
cri vão eleitoral da 13.'.l. zona t Pom
bal), Antonio José de Sousa, pedindo 
r;;eis mêses de licença, para tratamen. 
1io de saúde, que foi deferido .. \ ssigna. 
tura de accordãcs - São a.s~lgnados o, 
accordãos referentes aos processos re. 
!atados na sesEão anterior. O dr. Ho
racio de Almeida pediu vista dos pro. 
CE·ssos ns. 7, 12, 78 81. da clas.-.e l.ª. 
pa:-a redigir as razões de ~u voto ven. 
cicto. Julgamentos - O eles. Jo·é 
FloscoLo relata o processo n." 3. clas;
se l.ª (acção penal contra Gregorio 
Fernandes de Olh.,eira, official do re
gistro de obitos do distri<'to de Sn ·u. 
rú, municipLo de S. João do CarJJyJ. 
Por unanimidade, foi julg!l.da extincü1. 
a acção penal. visto ter fallecido o t.k-

nunciado. O des. Mauríctc Furta.1o qu-elle municipio. que c:..mpletou tr~s 
relata o processo n.0 32. da m%m1 annos de ex"rcicioL Re~olveu.sP su. 
clac;:se (acção penal c-:>ntra Mam,~l bstituir o escrivão, no ~rvico elPilc,ral. 
Gu~::tvo de Farias. official do reg:1s- pelo do registro civil publ1cando-~ 
tro de obitos do districto de Fa&:~n- edital e fazendo.s~ as d?-\'ida..'; cotn
des. município de Campina Grand~·). municacões. A d~-ci5'1.o fci unanime 
O réu foi condemnado á ~11spensã1 Pela ordem. o des. Mauricio Furtado 
por dez dias, do P.xercicio do car30, rtlata e manda registra?' os preces. 
pagamento da multa de 12005000 ses de inscripção cl"<; el?itores Mar. 
20S:OOO de seno penit~nciario e cus. cc,lino Soares Filho e Citer:, A1-:.·P.<:; de 
tas, contra os v&to<; do d~·. Ho!·acio Oliveirn, anteriormente convertido; 
de Almeida e des. José Floscolo. O em diligencia., par.:i preenchimento de 
dec:. José Floscolo relata o processo formalidades. f' bem as~ im as trans1e
n.0 33 da mesma classe <acçã1 p:::nal rendas de Genura Remalho Véras. 
contra Francisco Alvei::. cta Cunha, Izaias L'.rr.;1 V~rde. J"sé O!edegario 
official do registro de obitos do di ·- das Neves . .René Aguiar do Amaral e 
trido de Taquara, municipio de P Christovam de Abreu; o qu':' foi una
de Fóp,-o). Foi condemnad-:> ás mes!nas nimemC'nte apprcvado. O m~S'110 juiz 
penas.· contra os votos do rel!ltor -::: d~, manda df2ctuar os regi tros das ins. 
dr. Horacic de Almeida. Foi dec;ign2d.~ cripcõf,'- de Sl"verino C.::!.<.:ado de Almei
o des. Ma.uricio Furtado pa.ra o acr·or- da, Severino Clsudino de Olivf'!ra, 
dão. O des. Maurício Furtado relata Sev:.:?·ino Mendes da Síh·a, Sa.ntina 
o proces!-·,o n.0 37, da mesma cla~e Bez2rra àe Lima. 8°·,,cr'na Nunrs da 
(accão penal centra Louriv:-il B~rbo. Cruz e Pedro Mcsndes de Lima. todos 
sa da Silva, official do rrgl~tro de da 6.º zona: sendo ripp:ov·11:b un.a
obito de Queimadas. municipio de nimemente. O des Jo.sé Flosculo, ten~ 
Campi!1a Grande>. O denunciado i'ni do em vic:ta ns inform.açôe · da S"'. 
absolvido unanimemente. O des. José 

I 

cretana, manda e:xcluir da H:ct1 dos 

~~::~ºc;~~~-t~a~çlr~e~i? c
1~;t?1·1~~~ â1

;;t~~th~~ ~~~~ ºJe c~;i;a~
5 Jr1~~~ 

nuel 1 Gustavo de Fa!"ia ... , ,....ff1cial rto F-erre1ra Mntlos, Malachrns de Sousa 
registro de obitos do districto de Fa- Lyra, Manuel Justino de Almeida, 
g-undes. mumcipio de Campina Gran- Genuíno Francisco de Almeida. !l.ia
de). Foi condemnado ás mesmas lW- ria do Carmo Lope·-. Mari& Ma.rcio
nas da outra acção. contra .-1s votos niUa de Jesuo:; e Nanthili:i. Fi>rreira das 
do relator e do dr. Horario de Almeida. Neves: sendo approvado. O dr. Braz 
o dr. Braz Baracuhy relatl:l o pro- Barncuhv manda. iguali:nente 0 xrluir 
cesso n:' 39. da mcsmst cla'.se írtc- os eleitcrcs fallec-ido<: V1c<'nte ·walde. 
ção penal contra Fr2.ncisc.'J Alves. da mar de Oliveira Lima. N~stor :rvion-

~:n,p:Qu~~~~i~u~?ci~itsJ~º P~~r~~lt~! ~~ir~ ~~~d~~~OJ~:~ ~~~r;.io A~1o~f';;~t~~ 
Fôgo). Foi condemnadn nas mesmas costa Aragão, Jo3é Candido Gon.. 
penas, contra rs voto-i: ~o de:.. Jo~é çalves de Albuq1Prque. Henriqu(' Bzr. 
Floscolo e do. dr. Horac10 de Alme1. nardo Frazão e Antonio Marqut>s Ser. 
da. O.mesmo Juiz relata o processo n.' mento; sendo approvad'), O m-smo 

~àr.~l~siu;t:vo (~~çãiarf:snªLeif~.n~f~ i~uo:~~~a rS~~~;i~r d: i\~~.~ip~;i i.~ 
ficial do registro de obitos do d1s. zona. por não ter declarado Suo. pro
tricto de Fagundes. muni_cipio de Cam. fissão na petição dr qualificação: o 
pina Graodel. O réu foi condemnado que foi approvado, contra o voto do 
ás mesmas penas, centra os votos do rtes. José F!osc.:,lo. O mesmo relator 
dr. Horacio de Almeida e des. José manda registrar as inscripçfü.,:s de i\1a
Floscolo. O des. Mauricio Furtado re- ria de Lourdes da Cunha Lim3. l\Ia
lata o proceS.!l:.".> n.0 42. da mesma ria das Neves Acrioly, Anron:o Fran
classe <acção penal contra Placido cisco de Araujr:, Ant::>:.üa Maria da 
Lopes de Abreu. offtcial do registro de Conceição. Ananlas Val:nLim da Sil
obitos do districto de Jucá. munlcipi'> va. Manuel Antonio d~· Parias, Fra.n
de PiancóL Foi condemnado nas mes. cisco Ernesto de Oliv':'ira. Francisca. 

To~é Wi~:·10 ~n~~~ J~ra~~~0
~e dX1n~~f' ~~!1 s;~;g~~t.oM~~iaM:1~~~~~ J~l~~~l i~!: 

da. o dr. Horacio de Almeida relata dro Sobrinho. Manuel Pereira da Sil
o procetso n.0 190, classe: 5.ª (requL \'a, Maria Dias de Oliveira e Manuel 
rimento de Anton;o da Cunha Filho, 
eleitor in.scripto na t." z:na. pedind') 
rectificação de seu nome, de accôrCo 
com a certidão apresentada>. Por u
nanimidadE'. foi deferido o requeri. 
mento. O dr. Braz Baracuhy relata 1) 

processo n.0 489, classP 5.ª <con,,ulta 
do juiz preparador eleitoral de Pom 
bal sobre si as multas devem ser co
bradas em :-ello per.itenciarlo ou si 
esse deve .ser c~brado independente
mente da multa). Re~poncteu.se que 
a multa deve ser lpaga em sello peni
tenciaria. unanimemente. O dr. flo
racio de Almeida relat.a o processo 
n.0 537. da mesma classe <consulta 
do juiz preparador de Sapé, ~obre a 
substituição do escrivão eleitoral da· 

Clementina Bezerra. todos da 6 ... zo_ 
na, bem C')mo o processo. de 4.ª Vl:J, 
do titulo eleitoral de Joãc Saltes, <ia 
1.4 zona; sendo t!!lanimt"mente açprú· 
vado. O dr. Antonio Gu.:.des mand2. 
excl~ir da lsta d:i~ eleitores da região 
os cidadãos fallecido~ Ernesto Jo é 
de Oliveira. Maria. A ... .:i~ Salgado. Hil. 
dl:1- B_ahia. João . Ignacio Cavalcanti, 
V1rg1ho Leod~gan:i da Cruz. r~ugusto 
Bento F.ernancles. Manuel Alexandri
no :13r.ptista e Philadelpho Galvão Fi
gueirédo: o que foi apprO\·adc una-
1úmemente. O mesmo luiz manda can. 
cellar a inscnpçiio de Francicc:.> de A.'i
~is Gomes de Ohveira, d.a 6 zona, 
por omissão da naturalidade na petL 
ção de oualificaçfto, cor.tra o \.'Cto rfo 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DOS PRODUCT OS "DANNEMANN" NO ESTADO DA PARAHYBA 

FERREIRA AMiJRIM & CIA,-F AB RICA POPUL AR 
Praça Antonio Rabello, 85 -: :- J O Ã O P E S S O A 



6 A UNIÃO - Quinla-l~ira, 14 de outubro de 1937 

DESFOBTOS A SEMANA RURALISTA NO INSTITUTO DE PROTECÇÃO 
AP RENDIZADO AGRICOLA E ASSISTENCIA A' IN-

DE BANANEIRAS F ANCIA 
O jogo de ant~-lnntem ...:... O "União '' ven ceu o " Palmeiras" 
na L. D. P. - :) que foi resolvido. - O jogo do proximo 

contra " Sol Ltvante" . 

por 3 x 2. - Reuniio Concurso da Escola de 
domingo. - " União" Acronomia do Nordest.e 

Contim.utndo o cr.-111 .. onalo de 1937 mnis os dnecto1e5 Lul Sµmc111. Ct.i- p1ox1 no domingo ~ob pen .. dt" ' 1 ltt.L 
jogn.ram antf:;'-hOlll os cluh3 1, loc. Nc, e, cia Fr nca e Jv.1.o 110 11t 11 l, 1 punlclo 
Jladcs .. Uni:"io .. e J~lmdr.:s''. $01 1eallírJ-.choniEm ffiJl"t1mlr ,ac O .OL Lí.V\N.;E" 1' .... LII\ '\R\' 
a direcção do juL .• e 10::..: Neves da ucJ1na11a c1.1 dncciolia da L1~;t J)t'-;- HOJE 
FraJ1ca. q ue agiu co!:~ 1111parcialidac11.. nm· Uva P,1rah,bana que ll>Ol 1,,u o Hi;Jr1a ln1e 11111 ngo1oso 1i...· 10 du, 
e criter10 ~c&mnle · ' ~moc.;Jti" Qlll constnu~m os qllHtJJj 

O~ 80 minutos cll-· j, g:o de1:orreram Approva1 a acta da ~c.:..,:~o 1.,J ,ad,1, ri.o "Sol Lev:•nte_·. em seu camp:.,. ~• 
friaIT1entc Não hc:." uma phase como foi r~digidl. :-u1 Indio P7,r:.l"1be. 
::;en:rn.cionaI. Mandar contar dois pcn103 p.11~1 o Por S"' tratt1r de en~aio de nr1·ar-

No cntnnto mc..ito • esforcaram primeiro h'a.m do ··Sol L1..:\':lLle t> lanci 1 cm vise\ c1o jJr,O do oro:..:.íino 
pura O brllho da put,tLt, os pcbolistris cto!s para o segund'.) quactrn <.t ··~ dcm1 11,.;, com o un,:io', lctt.-- ~· aW· 
Mis~el Nenecc B:I)'' ta. Re!~ ~ Ce- j taguarcjn de ac:õrdo cnm v .~rt;1 o cc -: ,1. 1 :.i pn.".se_nça de todo ú í'O'"l~-
cy. do· "P-1mÊir'L Dia~ .. , lcfu, G2 do "R"'gulamento C..:c F'o0: · J.111 '. pcP.e.1l~s r ·) 1:;n.ne1ro e :;~gu1· ... v .itm-

O Apçread lzado Agricola de Ban"
neira.s, dirlzido pelo prof. Nelson Ma
C'iel reolizou este anno a 2.• semana 
Ruralista.. 

Prtra que l'.l. mesma alcanças •. <,e o exlto 
esr,2rado foi organi.rodo um p:o;...:am
ma constante de Pre1ecções agricola~. 
rnbre assumpto5 so:iaes e uma parte 
fpcrttva. Na mesma tomarsm partt 
vari0s a gr0nornos d.J Es!.ado pertecen
tes aos dh· r"o-; deoartamentos. 

A expo<Jçf.o de productos agrf~olas 
e industri:lcs mer~ce destaqut', o.tte.s
tando o it:dlce do prog. e.~o da nos~a 
~gri ·ultur, 

O primeiro temp·J , ,·minou com T0mar coni.l'.'.'cimrnto d•. ,ir.:1 c-ü·- ESCOLA DE AGRONOMIA DO 
result:ido de 1 x o I favor dos lino- cular do "Lu.-,o Sporting Clubl' ·. e C'.\:\lrEO!'T_\TO JUt·E~IL j)L NODESTE 

F oi o seguin te o movimen to do l n.;_ 
t!tuto de Protccção e Assisten cia -1. 
Infancia da. P arnhyba do Norte. du 
~·ante o m~ de setembro de 1937: 

AMBULt.TORIO 

Existiam m~tricula<lo::; 
Md:-icularam-sc dur ntc o 

6.52Q 

mês 152 
Tiveram t-1lta curados 14. 
Teve olta por falecimento 1 
Tl\'eram ~.lta p~r outros motivos 117 
Ficam em tratamento 6. 540 

PA VILHAO JOAO PESSOA 
Enft"rmarh San la Luzia: 

Existiam 
Entraram 
Tiveram alta 
Passar lm para outubro 

H 
5 
6 

13 

L~lo, Alyrlo e Zeb_"l c:o "Umão". lcla L. D. P drc'i. 

typista~. Manáns communicrmr; .... a eie>1í'."' d!" FOO'l'-B.-\LL Espcci:1hnmt:• ccnvidado pelo dr. 
No inkio <lo ,:;egur 1, :empoo "Pal- uma ··dnmmis..,.5o Adm1nh:tr.1c1vn", c1:-- O "TEtM NEGRO" AB1\Tt:1· 0:::: N-el,;,0:1 Maclel. romou ãquella cidade Enfermaria S. J o~é: 

ll1('il·as·• reag,u brn; ncnlc. chcgan- 1_1b~til1.lic;Uo ,1 ctirectori.t r>kn.. ttn Ql•AD•ZO~ :J:) "BOT!\f'Ov ·· 1-'S- a turma d.:-1 E. A. N. Acompanharam 
d'J n \·enct"r µor 2 ,: l. para, ctepoi5, 1. 0 de maio, que>. colkct,\:l111et I n. LOB SCOJ,ES DE 1 x O E 4 x 1 cs alumno~ o dr. CarvB.lho Arauj?, dl- Exi~tia 
ceder terreno ao "n1: 'o" que. atir.,-d 1amr1ou O!, c~:.rgos. E111 rru~ ... g'Jimtnlo rl, e .wp .. 11 ,, rectcr~s da E"-COh e os profs. Clovis Entraram 
triumphou por 3 x 1 Tem . conhecimPnt0 rll· nm l,ff~t 10 u, rui cl~ foc.:Lh:-tll p1 'm··\'11 1" l 1·~ G:ncez e s~ellío Ban·oca. T1ver.:i.m alta 

O jogo á0s 2.o.-. ~i.l drof: não se rNt- do filh~do ··uniao .. d :nclo u 'l :; LJP 1 ,J 11\ mi l).sp-:·tr, P ·ah··b: 11· No Apprendi7.rtdo prestou seu con- p~~a para ouLubro 
llz:u em Y,rtude do 'nifio .. tc·t frit.\ Li:;facão fl r"~p,...ito do n, '> rc_ 1;!-':1r, - rr:d nu_: 1 1 manhí'l e.Ir· "'"ih -hc.,1 - ,:;1.,~·so p oflf"ional o technico Agticola 
entrega dos ponto· ·Palmc,rn ··. cimct"J.l) do ~l'll ~c-gmich, --1u.., 10 '-> 1,111 J w1 o <'! 1<·0•1rrv c Clovl.<; G,trCPZ. (·Xpondo minun'i~a- P}\.VILHAO IVi.ONCORVO FILHO 

i,nt:) •. ..;;1c.lr ''T irn NrgrrJ'' < Ru 1 c1- m:ntr u. nll'lhodf)f. c.le construççõe~ de 
COLLOC,H_ \O .\Cl l',1 L DOc, CLVRS !ó~·o fcrru,.se e outro~ R':=SUmpto.s rCLltivos Enfcrro~!.rb. San ta R osa.: 

U i: o loi hrm dcsenvo!vido. rnn á ritr!n11t1m., 

Clubs Jog ,S 
·.'Tlh1o o~ _i ~ ,J;c.1do!·e_s ele amb:J<; rc, O dr. Carvalho Ar:iuJo. na fCSsÃ.o I E;-.;.isliam 

if:anl'i Í"J.ms partes vout · e cte y:·n.o:c"r Ida nc1te, dff€.ndeu a these - "A Es- Entraram 

16 13 ~ -~r.,-/l: {~
1
;_.J ·• n~~' l;~~,- cld~rj~;~~ t~s co!a àe }

1
.~ronomia e sua LocaliztLçáo''. i~:~~~~ a~t:ra outubro 

Pou1cs l.o:s Pou(n·~ ,°!.IP, 11 
4 
2 

13 
10 O 1·0;1sLgu,nd > •"".'1 emi_Jatar a t>-tl t;..4 SP:RTS 
10 6 O 10{_,ri clds scg11!1c1'). 111 :.irn·o.; 1.. v 1 No f'nc .. rr men~o dós trabalhes da Enfermaria S. Th omé: 
10 4 ai1.cl,1 cc,nc v1cl· rro o <1n1.cl;,> cc Stman:1: Rurali::ti\, foran1 rcallz.a.das 

Bota[õgo 
União .... 
Sol Levante 
Sport Club 
Fclippéa. 
P:1.l!ndras ... 
Pyi.._·~~u1res .. 

8 .,..,,,.;·in,a P, :.~c.l.ct · C.:::>St:J. _ n1·ia:s partidas d"' volley-ball r foo~- Existiam 
7 7 1 .~ .. ct_uc"·_"'·, 1.:0 :i'.1.rtid:1.~ C" ~rs 1_r 1 0 b~1J entre a·, equipes da Escola_ de Tiveram alta 
I 1'7 "3a.ptt:;t , J\i.lto,·-n Rd1 A~roucmb <io Nor<l .. ·ste e Apprend1;c~- Passara.1n para outubro 

1~EUNI.r10 N·\ LJ 1 Dl:.::-iP0,<.1'1\'."
J'AIUIIYBANA - 1' t!I F FOI RE. 
SOLVIDO - O J: • O DO PI:OXL 

jog-o elo dia 3 do corrrnt ! -~~;f,~~~;ri\1~~;; , ~-0~1~t!\~1~~;t,.t--·:.~:1~i~ doM~r~·i~,~~1~,· vc7, a t-c.nna di:i. E. A. N En[<-:rmaria Fernandes t~igueira: 
Tomar ,;onhccimC'n1 c (1

" uu. 0 1 ri-.,,, io tod(· n ª"sociadc'> :1 e )JnjJ, •c1·- tnc oppcrtunidacl<' de demonstrar o 
do f1h.ado "Bntafvgo·. J-. egun > H'm hCJc 1., 19 Jvra~. ft·1 no:ss s - teu vn!or co~tra forte!- advers:i.rios. O 

MO oo-,t~GO trrm0s: - "Congr:1i11l:1
(,,' t ltÇ' · ie ..: .C''.'l '.l. ma ,\1bit'!:J Mcira n. "3. s.::xtcto do Apprcndiz.2do :::tpre.:en'oo-se 

lei numero Hi3 ·•. p:-n- se t rJ.t r rJ~ a 'S ;npt ju ;rn1 - ':'tn or,tire;..; condições de treinamento. 
Scb a prc.sidenci..'. rlo sr A1.chises Approvar o jogo dos pn; ,1c 1 u. ,11 de imD rt _.nc1~ ccnt:-'hui:1do. assim. para que a pa1 ti-

Gomes e cem o {' ·pare,..in,.__,1tn de drrs rcahz"do no dit 1:: ~C> C<.'"r-11, • S'f't. 1 11~ dQ '·Libert,1.àor Foot- da fr-.~ ... c movimf'nt2.dlssima. 
entre os filiados 'União'· t' "P4lm ,- Clu~··. un 13 de out•1bro rl" lJ37. - Sahlu victori~o a Escola de Agro-

dt::s. J-0sé Flo~colo. (.. ~'r. Antonio Gu·"' ·a:;·, mar:dAndo cr·1,tar dvb P mt.os .\luh,in f~van;eli la- _, ;5 Reis , 1 ·, e:, nomi&. A turma da E. A. N. desenvol· 
des mai.lda regi..t~a a.::. in ·cnpçõ~s para o filiado 'União'', Ql:í, Iol o cretrrio. veu optilno jogo, deixando O adversa-
de Manuel Coêlho Ja Silvfl, Francisco "encedor ccnLra o veto --lo c.1re1..',,u rio muitas yezes em situação diffi::-il. 
de Medeiros, MarL .J:walcanti de AI- SµinellL · GL.).H \NY SPOK'l' CLUa A p1rtida de Foot-Ball foi a mais 
buquerque Mtllo, Francisco Antonio Mandar conta!' dols µcntr:s para o (OfficialJ sensacional. O APprendizado, embora 
Thomaz, Francis Tito da. Costa. .~gundo quadrn do "P 1,r.~L·ni::." ). J A direct,.,rt~ cieste . club pi>de. o 

1 
em optimas condicões de treinamento, 

Pran ... isca Maria ri~ ConceicãD. Iran- motivo de não ter o "CmJ.v cc.JI·· ~- e npait~(imf'nto. hoJi:' as 7 12 hor:.>'·-1 rão de~nvoJveu jogo effic1ente. per-
f~~~st~~lJ!ti~:'en~ª .. S~~:~· ~r:~~i~~~ re~iiia~º~~~~~~~il~~n{;!~~ oUic,,..:. 

0
~ na ~na .,•de piavisoria. á rua_ G~n:.J. 1endo bóas opportunidadcs de victoria. 

Gor~çalves. Franci~ Ãn~{mciad~ d; ; .. cd~ra(áo Bra~Ht.:ra de· roJt-1:.i.dl. Rc~a ·~o 4:lÃ ~c'!_ger~Í dais {ee;:... ;~tr.~ Os onze da j~ccla de fgronom_ta em
Sllva, Francisca e LÇalves d~ Lima, wb numeres 407, 443. 4S7, 532 P s~:,2, as5iooJ.~ L~ ~1nºni? qucJ -u17Í-> - u- 1 ~!e~araJ~/ l~s d os es ?rç?S tªº t rne
Florem:Jna Barrêt~ Pmto. Fernando ,obre va1·,·as e importante.; a...sUlo'•ltX- mMo a I rF !Ur. und1msg~1l•:s. Jo~~ 1,r.et moo 1 icu .ª es, pnnc1pa!men e o 
do:; Santos L-eal, r ··ck>ca Almeida e - .- 1 anuc err ~,ri. a 1 va. o:01as --·e- zagueiro Terceiro fez magni Jc~1s dc-
FranciJco Pedro Fr .. ?-ira, todos da 6. '.'l I\-1,~~~1de•,.;,-o ct~~;!rdodoi~'Sp~~~~1L~luS~r~ '1;r:,._ Jc~?O!Fr::ncisAco, l~lyRriol <?~sal, feze.s. 

Existi~m 
Entranm 
Tiveram alta 
Passaram para outubro 

SERVIÇOS OUTROS 

Curativos 524 - sendo 164 no amb:.x
latorio 
lnJecçoes 375 - sendo 250 no ambu
latorio. 
Env,ados ao otorino 26 no ambulatorio 
Enviados ao odontologista 138 no am
bulatorio 
Exame de urina 1 no ambulatorio 
Medicações para vermes 136 - ser.do 
86 no ambuhtorlo 
Pequenas intervenções 6 n:> ambuh
torio 
Grandes operai:ões zona; 0 que foi un3 nimemente appro_ "osac C:c r,·eira. urc w Of nguc', o team da Escola estava assim cons_ 

vado. 0 dr. Ro:· ,,; 0 de Almeida dois p:lrado scgt_indclo tu,m llo 
1
--tg-:::,yt·.; P;iulo Medeiros. Pnulo Ar;.tUJo 1\1':').ln. tillu.ido· ll'O'.'I"~NTO DA PHARM/àVIA DO 

manda excluir da l~ta dos eleitore5 guare~" e accor o C•;m o ,tr - i..• ti.! Manuel ~e· Ol1YPira. Mar:.uel l\,L'ccdo Terceiro _ Edgard _Luiz_ sebas- ,.1. n.LI!, 

da regulo ~ ciclac: 'S faaecidos Tho- do "Regul.imento de Fov- -B:111", d:1 de l\knd 11.ç: .• Amerü.:o Ce~:1r e .M:::i_ tiáo - Clovis _ Edso·n - Moacyr - INSTITUTO 
mé Alves Lins AlL _tquerque. Le::ni:·a L. D. P · rio Ce~ar. Camillo - s:ellio - Vilela - Resen- Rcceítas 472 

537 Pereira Guedes, M. nuel Mariano da l\'Iandar jogar no proxir10 ci .... m.n- CENTRO ATHLtrICO AC.\ Df:''.\UCO de Formulas 
Silva, Amaro Bez~r a de sou-a. Ma. go. 17 do corrente. os hl.ad...s •u,~ 10· Recebemo~· 
ria Alves da Silva. cctuardo de sousn r ··sol Levante". designat.'l.J o dir~.... Realizou-se no dia 12 de outub10 
Rolim. Franci<ica P:'!t!lm1. dos Santo!,; tor Luis Spinelh par:i rc1Jre· c1~1. pa<-c:- c!o 11m jc~rn ami'.:>t.Oso ellt~:c os A VIS ITA e Zabulon Gil de .'\lmeida; sendo ap- ~'~n~lri~: .. ci/rn Af~1~;~~"· ;J.l~li: J.t7:~~ quadros do "·Cl'lltro Athl(·ti:-'J Acncti~
:~~~~o c~~~~t~~n~/t\n~c:r;i:::~ jud~ i;undos quadros e Fernand Pmto ;~:ija~ Ir;.;t.ituto- Commcrcit l "Jojo 
Murlllo Velloro L,,,es, Manuel Anlo é:el:-:as, pera os prune'roa ql dr Rc.;ultodo emp,-le. por nüo ter do D'tftera! Milch á Frara~a 
Ca.valcanti Souto " Math.ias Hemi- -.id0 reaHzarl.o a 3. \ µarti<IJ. ~J i r ~ S: 
qu.! Silva. da 6.ª • :.ina. por não t.ercm SPORT CLUB UNl AO ou dro do "Cr,1tro Athlí!L ·11 Ac 1clr-_ 
declarado sua~ pr >liS.'-'ÕCS nos requeri- m·_"o'' es1,... co·npostv rl ~rgu,nt. s 
m~nto"> de. qualif.:. rã.'J; o que foi ap (Officiall dr"mentoia;: E~crlh1cio - J·.,r_~\· - ·'W-
provado contra. o olo do dts. Jo~é r:lllCJY - .k - 0 Alf•·c,10 - JO!.f' ri i,_ 
Floscolo. O nl'.''"m relat. r manda lT- O prc~idente ct~t=:c;c club Lth. ·. ct,1 e lino - Tou!co; s1lient:illc.l.:>-se M U'J:15 

PARIS, )3 •A. E > - O g('t1('ral 
Milch. ela aYiação allcmã. e O grneral 
U ... ct, Qll"' o acompanha ·.~m sua via
gem á Frsnça, receberam em ~eims. 
ond~ \·Ls~t-arnm o aerodromo rr:ilitar 
a. "Insig:1ia d:> Pil: '.o francês''. · 

gistr:Jr a~· inscrip.6~3 d;:, Antonia AL soci,Y-; abaixo rel.1cionad~ pa:·n \iqui- írm;os Calaclo que são EckrJi,,,1') e 
ves da C1m~. Ant:> 1io Lopes do.; San- darem seus dcbitus com a 1.:.e::-01,,1·:;:-,n, 4 , Jurn.ady; Ederl!ndo. o rorttic\'H' d"c. 
tos, Jo"epha M.;.n·i. s ele Lima, Jcsó podendo os mesmos :1ro-r:ur·::..r 0 f--l' !"errn. c0 rtador sem ir.ual e finuln ien- Regrr~,''Jllclo a Paris. o general :vtilch 
Ruffino Filho, Jo.- :, Srnwbo do;; San .~meriro Coutinho thr">C1in lrn ctu te .io,sador con3ciente. recebeu na cmbaixq_da allcmã os re-
to~. João ~ereini Ja Sih·a, Joanna dllb até O dia- 20 do <·o;Tf'J,tc. :,ob JUrand~·- apf' lr dr r.',l ,. ciocn( ', 1:::r.:_1:enumtcs da imprensa fran~ês:i 
Duarte dos Saptc Lima M,tria Jo.-~6 prnà de .-;ercm rl'minrCo.. Sflo u· trda.') ·m;.m1'T':icüi OUC' cleu. ntn~uc·n Cclar.inrlo que clurante su: larga ac_ 
!""\:rrcira de O iv:-t· 1, I\!anu'...'! Ha1r:_ -egumUs: Braz Ielpo. Fr111cls_,J n .11::gou p. ~liiio - .Tnrgc - \U ·tr!o - lEacáo ll'l dir{'cção da Luflhansa pou
QUe:i de Sousa. M. rnel f"e,Teira Dius. bosa - Gl·rulcl') Bastos H, \eno 01 - Tonlc mbrarn.m e d .. · lci:I .. H"J. n d~ ccm,.rriv;1r a bla cam9.radagem en 
Antonlo Ferreira j~ Fsrl:is, Z\-laria \'eirà Jo<;(' Dyonisio 'clJ dil\''4. J1,,;;,, • l , fesa e na linha. tre a r~ .. :rid1 soc:edade e a Air 
Pereira d-os Santo~. Manuel Clemee.tl- Ocmês M:muel Fagundes. Pe•.:~1 Go- ---- F:-cncc, ,!o:Cb"elud: na linhas suLame-
llJ Leite, Marial l l.!UtbCl'ÍO do Espi- nl'"" ,_, -,,~,n:.cn Carneiro. I\TI-,CROLOG r ' rtcanas -~ do Exlremo Oriente. Depois 
rito Santo, Max mma P~tricio de Ll- ~... i. ~ i \. e.e recordar O "meeting" de a1·iaçâo 
ma, Manuel Eleu herio Fillw. Maria O TREJN'O DE H OJ E, \ ' T .\ f:..Of' i. j' J ' T .i. de Zuricll onde fô:·t1m reR.tados o.<:: 
~al~inoJr~ireR I\1a1Ja SVnsconccll<;>s FaUercu, ante-hcntt:m. l\ºSt>'I capi_ no\'OS laç,:,S d? amizade entre o~ p1-

Mo~~1r~iro ªb1
~c:ta er~ijar/ R~ii~~gU~ar~: Hoje á tnrcte re'llizar- '-ª •!~n t<- tal, ~ rJ _ 1'.nna Helena da Sílvi. C'S- lot'Js miiitHcs da França ·~ da Al -

Mello. FrancÍsc~ 
1
l~atr'tc1o ... C~\-H1é~r.ti, goro.io · treJno dos amadoi "'t qu' e;:n- Pf;:;a dn ::;l' Jeremia5 da Silva. 3qU1 lemanh3 manifestou o g 'ner3l Milch 

Manuel Augustc r-:trneiro. Francisca r,õem o~ quaàros de ·· foo' -b,j 11 dr· "' resiciLltr estar muito bem lmpre~ionado com 
CarmtJlta Santo' FrancisC'o Protazio "Yffilk'lthl,o,:aclo club _.\ t d1?1"t:1. que c0ntavn 46 annos 8 recepçao de que t:Ji alv:. por parte 
dê Oliveira. Pr:ur ,~ro M:iria dC' S·Ju_ Lembrcnd~ a tod'ls o .t J,sO f 1..;.ldl de lrlade. d<.:11,a do ~en consorC'io os e

1
0 mim.~ ... _, do Ar S-r Cot. '? do 

sa, Frand:·;c0 12:_'rn da Sll\:J., Fran- do proxm:o domingo O dl. r1 n :-~·;:nt~<, Who~ maiorPs ~rs_ Seven- 1 c-_:>mma':.da_nte em ci.12fe da Acronau_ 
ciECO Carlos da r,Uta, Maria Gonçal- tpúrt pede ti pre~rnça (:rJ· ~.;ptli.l n· CC'k t,no. R:1,p~1uncto ela Silva " tl;;_:. francesa .. :;encnl Fe::queant 
ve5 rio ~I!lªr_•_J, Ha-nu-el Co.;ta_, M;;,.nu-1 inr..dores: __ MathiJ~- _ Al ·u_ M::i-, ~·n· -;·e.; A1:ailde cb Silva e N~zar~th I Ao mPlo cl1:1 d!? hoje os visitantes 
el DV\. HlSlo P er;.._':'. Ivl.::rla das .'.\l'eve.~ .o _ i .. rueiro _ ~!·e.z __ hllt ... ::.1rv F .. och..1, cc_·.pc .1 c!o sr . . _José lir.'JHR"il<lo l'Cram _h-strci~s cl~ Cnect.or da avia 
Fl:!ae!ra, Manuel 'F!orndo da Ara.UJv, _ Nesto,. _ M ossllon _ Aly~io p-.:- )-,J, arli, ta W' ·ta cidade, havendl_), rrlo riv11._ .sr. c_orbm. n::, a-:-•·l1dromo de 
lVIanuel da S1!va l'-1ett:i, Manuel Ba11- ~llo Bni _ Lêlo _ Jl'l;10 I!eL •ir,r. , 4 nn nc•Ts: Marb., Jo:.í..:, Al'll- L( Bour~1 t A tarde visitaram o pn -
d€1ra, Frnnc1sco rei: e dr: Lima, Mi- ·rei.~ _ Zép~ulo _ Fr, u ··ico _ .~10 f' Ad:, !IJrr~o e 7 nrt :.: · '.'ilhá o cio m in,~t..:rio dfl AI na Expo_ 
guel Alves dJs _ r ,nL.O" Manuel d~ Bc-ll'iZ __ Fa:-undf'.c;; _ Lrwro !)i O f~11 ntnram('nto r~o.lizo11_f.r n:1- ição Int.rrn:1rio11'11 ele P ari.5 onde fô-
Avila C'l\al~<a1t.i. ~ou.to,_ !\l;Fla ~~:, Agl>ncr RCJ'> " 0 Octu ?~:'.~:~/~~:, i;\~r,~\'r 1~ t/~~dciut~g;~~;r2 ~~m ~;~:;

3
~idcs I' lo ,~x -minisi ro d~ Ar. 

~l~~~1~P1M}~~~}t ~-~ar;,:;--.~1\~~nic~r~f; - A d1re,..lo•·h_ eh~ m'l. a ,~11 'nrih ~:k , e v• rifi• u o o~ito. pari o cr1ni -
nuel Newt:n d~ C.:.uvela, ;Mária l\to.r jo amJrl~~es _Joao ?cJTc~ C f t.cl _o t~rio Snr.hor da Bu~ sentença. com B 1 8 LI O G R A p H IA 
tJnho Carneiro. ·1:iria Baptl. L. de Gome~ pa.,1 n;-:in faltarct,1 o O,,:J no I rc1:-:vlar Pcompnnhamento lili 

~;Jt~t.1e~~iiuceM·:.~ueÀ1b~~~{';~~~ p~l.~ AL_UGAM-SE dois 1;1od cr nos co,1 o ·uso DE 10-FRAS· 
drcza, Mari:1, . E· bo.sa M"tl' i . Marhr pn•d 1r>~. r c~e m_t~ llHlrmd_o~ <'rr. .,

0
, Al TG MENTOU 21 

d_as Neves Co,:t a ,b1!10 Dws do Ne• loca l nprazn-cL a A \'l' ll l!la dos e s > 

~r~~i!f- A~;!
18

da ~~c:r:' p~1t";11
~:';~ f<; s.ta<lo8 . (Therezopnli s), com KILOS ! ! ! 

do Cr,.rmo Braga Maria Augusv, da dms pav1 ment os, quatro quar- Yo. Vic: ,nano Arre. r.t1tural de Po-
Silva, Elvira Hcl"11a P ahicí, e l\.Iaria tns, i nsta ltações ~an it,1rias com _ itA..da•. ML:itones. Rep Argent m~'ab';; 

~1~f~~ta~~~~~=~·c tie~~~:nf~iJ~~~· ~ ple~aS, IlOS andar es t erreo e RU- :~(r~~isd irean~ag. ai~!P~:,S u~e r euma-
de : J'J::é l''lm,"ol mancl·1 r'frctu~r o• pcr1or. 

1

. t1smo ;; s ln expe r imentar mayor ali_ 
rtg1st~os das tn. lpçê1p do~ : Jcd" re.s Hon dr> á porta. vlo con \'atlRdos tratamentos declr11 
l\-Iaria Coutinho ''ª s.1111a. M ni-~a Au- A trata r com O r;i r . A nto n io tnmar por indtce.~ion de un Doctrir 

DISTRIBUIÇAO DE LEITE 

Molice 
Farinha NesUé 
Eledon 
Lactogeno 

10 latas 
8 latas 
9 latas 
8 latas 

Visto: !2 J0:937 - W. Guedes Pe-
nira. 

ASSOCIAÇOES 
Do sr. Humberto Tro:oli, prune1ro 

c;ecre-tario re,,leito da "Associação dos 
-::11,prE'gRdo.:; no Commercio" de Guara
>ira re:cbemos communicação aa. elel
·ãn 'e oos...<::e de sua nova d1rectoria. que 
:teverã reger os destinos da mesma 
1.ssociação. durante o periodo 1937-1938 

A E!leição teve logar .ia d ia 9 de ~
embro. realinndo-se a pos:e dos elei

tos, em .sessão solenne, levada a effcl
:o no dia 23 do mês p. passado. 

F1icou assim constituida a nova dl
:·ectorrn.: 

PreEiden~c Jo5é Clementina de Car
valho: vice-dito. Cl~odon Coêlho; Lº 
secretano. H umberto de Aguiar Tro-::011, 
:·eelcito, 2." dito. Aniz.io Maia de Car
valho; thesoureiro, Antonio Bezerra 
Cavalcanti; vlcL'-dito, Damião GonçaL 
ves; orador. WR.ldemar Menino; vice
::1.ito Arnaldo df' Aquino Almeida; bi
bliothec'.lri:>, Abdon P aiva; vi~e -dlto, 
.Tosé P orpil10 da Silva. 

Com5.,;ião fiscal: 
Leonel Ferraz. reeleito; Josf G omc.3 

de Sallcs e João Ba.p ~ista da Costa 
CommiS!ão de Contas. 
severino Damião - reeleito. J oão 

Azcvêdo e J osé de Albuquerque 

r~i~~- s;;;~t;i:gc<l 1 f:1~~~~-n~~~do~~a1~~·. Rapôso, á Rua 13 de l\l Hio. ,1~3 :~?!\~[~a1:vi111o~~
1
~~~~lrº~ºN~::t 

M,1,nuf'l Domingr. d,'Jc:: 5nn t!1 . M nnu- r a". dei p , rm,'lr,. -Chim. Juan de. sn .. 
cl B· n lc.10 da S1! 1·a, ManUE·l _Fernan- o qu~ 101 approvado una nhncm"P"" va Silvcita y al cnbo de 6 frascos me 
des de Andrátl~. "'!anuel R od~igufo.; de A requcr1men t_o do ct r :\ntf'l,.1.iJ ~ 1,ri s~ n t i b· tân t.(' mcjorado d{" m ls .sU
sou a, Mant.:eJ. Patncto Sobrmh o, de f Ko u ckll?erado QUt prox1M frimicl'tos hnhi..:ndo cons~guldo con 
?vfarg~rida Pt 1Xi.,t.J f'l m nta. _Man 11 ""1 ~~o ord1nana sc1á no rl ia 14 r > dl_z fr~s;os 1 111~ cura r n<l1cal. cu ·1. 

DR~ PATRICIO LEAL 
Canrhdo de tJ;;· .:1. _Mumel r_...aurr:1- no r -:>r- rc,.t ·\ ás m _.)m~';. !10nt Nncla mn elo mprr.é 8 tomar e l ' ' Elixir de No 1 
da Cota, ~1:in, .1 ·~11r1ton,10 Be:t 1 ~avendo n ltntar . ., gr , prF~1dPn ' , c'f'- 1/ l"Íra " m J pc O h~ra 57 kllos y ac~ 
.ra, Marta d.1 Conro<.-uo Fu ll~. M 1- e lara cri~ r ,tda ~ .- 1,~ ií 1 ~ e d z t LinJ n '.o 78 kilos encon tr .:?.n dcr 1e 
111 1d Fretrc P rr ira. Fraucl!fC'J C1.tL mmuto<;. Eu, Lmz Ra m tnott o. a..i ·- ' en .1.- - rs C ded 

\Vandrrley Fra·-.,.1~"".J P ~'i do. S 1)t;a. a t tn . E cu. Carl""S d~ Albuqucrqu ,, m e;1 e rru e r · ac 0 

Cand1do F' to . Marta Porphir la rPd1gi r u lJscrevn. t A ) t ··Jodo.t t'do F O.~AB, Rcp. Argentina. 

Ex-Jntf'rno (por roncur 01 do H'lspit.a l de P romnto S occorro. E:<·assis
l('nt"' ela:, c·linka,> medica e nroctl'logica do Ho:spilal do Cent'"n a110. 

INTF.STDiOS - REC'TO E i\Nl "S - VARJZE~ - CURi\ DAS HE
MORRIIGIDAS SE~l OPEIIMiA-0 . DOENÇAS VENEREAS . 

ConsulL-:-rlo: - Ru.-1 Ba rão do Triurnpho, 444 
R sidentla: - Rua Barã~ ela Passagem <Pensão Br&Slll 

João p,-~ 111 ;,a 

lhErme dos SanLJ . FrancLsco de Lirn l lia r da Set.:r€ Laria. c.screvl a pn ~n pe
1
rr•toctandicn ~ ~~~º· 11C:i ~fota: 1 

P r, neJ rr, Aclr lln, do· Santos. M"s i· s Rr 11o FUho ec :- t.a rlo do T r' bunal 't Irra la, a !lt cMsa.ndole la. publicaclon . 

"!rndft Mari:t \ri::tno B orges r Ma- Uma da "' Uvelr \, ( 'ados rir Alh 1qu r. Vletorian
1 
° Aree 

1 1 ,Jn d" r i· ~ t~r-1/l (1,n fj zona rpw Jlt"Hn f' llhn ' mnns. r<.'conhec da• ~-e:~,.,=========::-::;;==.=========;;;:::;:;;;;;:;;,:;:;::::::/ 



A UNI.AO - Quin(a-felra, 14 de outubro de 1937 

ASSE MB L EA L E G IS LATI VA TÉLAS & PALCOS 

DO ESTADO 
(Conclusão da 2.ª pg.) rr.anda qu(' e Gov Tno .sM1111;1 a acl-

SOB DUA~ BANDErR.\S, ,\l\IANllA 
!'<ú "Rt.x·· llnl •·ox MOVIETO 

:SE NEWS. SOBRE A GIJFRR,\ 
~L ·o-J.'\PONto.'\. crnuo 

COMl'Ll,;l\IENTO 

~~n~sl~~;-':~~Jo ctd~c~;.~~ d~9";ª!l/~~~~:1
~ Cover.lcs, p:1>·ia:,, renegado:, de nm 

~~:i~!~~-re1~~1áÇ~\::> ~~~~~i1ad~da 
3,~:~l:~ resscal QU~', em t;J hypothC~oe>. deverá [!lcio~~Jui~tabr~, ;,~-~o;:~t\ it~~i~~~ 

ela da inf~(n::-in". o~ ;llls. 26 a 31 di.'i- ;:·rj'.1~~;~1~1\~~1\~~~~-1_·:i~; .. ~[1;1:~rtºo:'~-"~~\~ ua o tl'n,1'5(1 ;p d~ p.,tria, :ibaudonan ~~t: Jt)~~c~l~e
3
;r~o

1
n~;~ ~~~1:~g~s dn~= ml~'. :ío d" rn1t1·;zL~ d~ ac:onlo com ~~r~~~11~:· ;,.~'.~{1~~·1~~; t~~~\c.!~1~~

3 
d:nL~~~: 

c('s.Sarlcs e p1:overn.l.o sobn· nomea- D r:.:·t · 6 · ,) do C )digo d~ Mi'.'norf'3 · No e':iqUecimcnto, pug::>.ndo a3 ve7.P'õ bPn\ 
ções e vencimenLos. Tntam. por fim, ·i:t. 65 nos. 1 a ~2. são deti,nidas t:s caio O tributo de umn co·11ardia! 
os arts. 32 a Gl da org:.nizaç5.o inter_ 'rincir,Pl s ·bri,;..1çêes qu,e cabem á dL A~ i;n póae._se detmir o. rnit.sü.o ~P 

na do. Escola, e11.2!no · .. c,cc;lar. p'"ofisEio- 1'~:tor:n do Abrtc;D. quer i:-ob o r~gimcon 12m l ·gi:mario que .:(' inscreve nas fi
nal e agrícola. educação physica. m - cmrar>turl. q·1Pr ~'>b n :::dminUi'T~çãD L•:r:1.s da::; tropa.c; aqvartelndn.; rrn 
ral e cívica. r _gime:i. de premios e dis_ {'.o Gon'1 nc - O.· art:,, G3 a 72 rcgu. .i\farroccs, ob a protecçii.o e guarda 
cipllnar além de outras medidus de !Jm a forr.1:1 de admis<.:á ·• registro e da banddra franc;efü\. F, 0.hi é qtt~ 
ordem à.ctmin1str.it1Yn. Adoptadas na r:t: Ll · hrraalid;)de5 rtlath•Js ao reco- su.·ge, em lance:~ d.: cmocão, em m<>
Etcola Pt•..:munito:ia Presidente João lhimen,::> dos i.1í'lnt•:-s exnosks. de con_ t'"tltntos inc~CJueciveis de nmôr toda ia. 
Pcssôa as normas instituídas nJ cita- rnid:de co:n 0.3 arts. 14 a 20 ÔJ Co. histrrria mm·:u1t1ca. ~ sensacional de 
<.: c;1.pitulo do proj~cto, ~s quaes se- digo d: Mennre~. • * * O eap!tulo se- SOB DUAS BANDEIRAS, que Danyl 
ião melhor defin!d:1.s :10 regulamento 'imo. ~rt·-·. 74 ri 8'.) disr1c sob:e a E·- Laz:u_v nn:i~ou para a :.!Otl1 CENTU
!:. zer expedido pelo GJ\'eruo. Q nosso :::·J]'.l d.> R form:-. qu<' ~e d 0 stina a r· RY FOX, --ob a Uirrcçã de Ftank 
E!~ado ficará dotJd: ce um estabele_ "..'clhE:r e~ menores pPr1·<"rtid ·s e c!r>- Ucyd, c.:im o .1Ucstado do maior es
Umento modelar de p.·, Tn1.ição. capa,; ] Iü1qu"nLs_ dC' 14 :. 18 rn·10..:, de id3.- {--CL.:...:ul::> dn .. mator,rnphi<.o de 1936! 
âc realizar vrntajO<:'.'l.mEnte os seus de. O n'ts .. 75 a 84 rc.g:ubm o rei1- Não ba·tru<"m isÓ!!1entc as bellezas 
multiplos fins. "'• • o capi:ulo s-e:.;to, ::1:n 1..duc':i~1on l e dl1'c;.ph:1· 1· a. ser do ~eu sgh<.tclo e \ivido entrecho, era. 
ar,s. 52 a. 73 prevê rnbre a crganiz··. otsetv1dc na _reJ.~ncla E:cola que. com r-aet.ü:o um grupo d~ aitLtas que PU
r.~::i e funccion::im·"'nto d, ~brlgo de S,lç,:uma.s mod1fi~ric~es. e ~ m· ~-~ ~a m reviw:r os pz,rsonagcns des..;a 
Menores Abandonadc:;, que e reserva- c;!cola Prcml_l_n1rot!·1 PTesid~nle ·Jº?º novella, e Zrtmttk ni\o titub:ou e se
do ao~ menore.s de c1.mbvs 03 ..:f.XOS de Pt'.c:~ô~. Por fim os arts. 85 e-:. f() ct1s- Ie1.v10nou t - t: grupo e'trcliàr, todo 
0 a .ÍÚ annos de idad~. 0 art. 53' di- t,~. ;n "Obrl" O pr, ·oal do ({li ,_rlr:: e d~a- ~-~.r~~l~l!~cd;l\J~n~:~t~l QUI;! Viceja em 

CARTAZ DO DIA: 

PLAZA: - Em Vf3•.prral ás 16 horas 
"A Noite Nupc!Jl '", grandioso film 
la. •· United Ari.l',l!-. ", com Gary Coo. 
;:,er e Ann Sten 

Em tolrêe "Fol1a5 Tran:.,atlant.ico.s", 
uma d:>ll'!Lsl. c::>media m11::;ical com 
G::nC' Ra~ mounrl {' Nancy Carroll, 
_iu11- 1mr tlt(· rom o cl%enho colortdC' 
"O Pato D:m,·ldo"' cm Dia tlc nrn::b.n
(a. 

REX· - Na "Scirér da Moela··. 
.R..-:b,..rt Taylor em ''Receita para ~ 
fel1cidndc 1'. 

FELIPPBA: - Bm ve-.peral ·• Se.-;
~ão da:, normalistas" ás 11.15, a gfo_ 
ria maxima da aviação frantésn "Tri
pu.antes elo céo" com o principal des
empenho d.e A1mabello. 

Fm <...t.ite1 ·•Men:,ugem a Garcia", 
coin \\"allace Beer:, Joh:1 Bolles e 
Barbara Stenn,,:clt 

SANTA R~SA: ... .. A Noit~ Nup. 
"Cinl ... cou, Q;11y Cocpcr , Ann Stcn. 
de!tcioso f~lm Ua "Unitea". 

'1 
VIDA JUDICIARIA 

CôltTE DE APPELLAÇAO 

Comrnunicações sotre se.ssão de jury: 

Os drs. Juizes de Direito das comar
cas de Alagóa do Monteiro, Itaba.yana 

des~~·~
1~~~<;:fe ~!fi~;~!;-?a ªJõr:mJ~ 

Appellação part1clp,11~do o resUltado 
dcs trabalhos da 3.• sessB.o ordinaria 
do jury nas referidc.s comarcas. 

Identicas communicaçóes fizeram 
os drs. Ju1Z".'S munlcipaes dos i,ermos 
dt' Caiçara, Esperança e Serra do CU1-
té. 

VIDA MUNICIPAL 
S. JOÃO DE MAMANGUAPE 

:J s:-. Aderaldo Carvalho de Mello. 
filho do ST. Paulo Rodrigues de Mello. 
a.caba. de contractar casamento com 
a senhorita Jandyra Gonçalves de Car
valho. filha do H, Manuel Leoncío de 
Carvalho .. São os noivos per~nC(ntes 
a. a::atadM familia:; desta povoação 
hlvcndo recebido. pelo motivo, muhas 
f(licitações. 

Encontr1._c::e, nesta povoação. o sr. 

I)~1!e<traA~~i;,~n:à: ~~=tr~1!~~i:s: d: {;~~~::.1ie S<)l~l~~~r~~;~:(1_~ .. ci..u: ~u~1;if~
1:f~ Vawo~ pc1talllO a··_sl;:li~ e flpplaudi!: 

ambos os sexos, de O a 5 annos de ª'.) poder Dtfülic:, fi::c~lizar O flmc:i:::- 1 rl~r1t~f-"c
1
~~~~!n~ell~lauge"t~~onrgo~b:t 

idade: a segunda, aos mencres de 5 n.,mento dos est:1b!:>ler .. Mentos pa1-:t1e11- victo-· Mac Viglen ifo ,allnd Russell· 
í', 7 annos; a 1'2:·ceira, 30S men:res de la_r'.S .º.I~i'ª m_en~r~s. ° C~J;ttul:) mta,-~ 1 ~i..!rb!r Mu:1cim, Nigel Bruce, ,.t1en{ 
7 a 10 annos; a quarta, aos menores d. pioJ.cto Hg,1l,~ o ass,itnpt.o. - no.:. d"' mai. de 10.0üO p·ssôhs que fr,·u
de 5 a 10 annos. Dete~min~se no arL. ,Pl~~.5-, 90 a lG:!. No~ nrt:., 9_1 f 9~.e~ d~- 1;w e~~ sczaas verdadeiramtnte ~X-
54 que haja separaçao ab~oluta en- te._n;n::1d;1 a forma .. de -3 Lsc~.izaç~-0 trao:riir;ariar, comj combn.trs, assal
trc os mencres das düfer-.:mtes secções, que_ ficar4. a c~rgo d !)ep:lrt:!m,:i:to de tcs e Ju.:tas rorp,J a. co1 i1U na deJ.C!:a 
e, sobret1:d:, ent~ as m~no:·es de 5 . .A~qst::::nri/ e Proteeçuo ~os Menores. ~ conqu· ta do~ :·eus PO~to., de nonra. 

REPUBLICA: _ um prcgramma José Miguel, funccionario do Est6.do. 

~~;~r ~~~t:;o é r:~!~~~· ~:e~t~~U; SqrJiU. para João Pes.,·ôa, onde é 
'"B3la de Pr&ta •·. arrojado "t~r-\1.'etit" ccmmerciante o sr. Miguel Seraphico 

a 10 anncs e os m,en::>r-~s da mesm:i 0 · rt r:JJ cc:1~ém pr-0v1d€11cias que SOB DUA.5 EA.NC.é..lH.AS e !treará 
idade. No art. 55 facuJia~se ao Go- ~j lndts1,en;-- · 1s á mt~lh.r ?!'g::tniz3.- 1• w. •v •• ... te. ua <..:J..l, Exh1oictO-

u .. m Tom 'I :11e ~- cta Sil \·a. 

verno co!1tractar com uma ordem re- "' _d')s ser·.1çJS de ass1~Lnc_1a e pro- ra de Film~s s A. 
ligiosa de frt:i:·as a direcçã: e ad.mi- ecç_ao ao~ 1:1eno-:·es . . o.-:; :iccordos qu~ 
nistração do Abrigo. fcrnecendo-lhJ ') citado artigo ~ut: nza o Govern? ::i 

â: ~~â~~º;55 

1~~;:Z~s5ª'J~ :ta~~~!~l~ tJ}~[~{o cc~rn P~og~~~~P~atÁ.~~St.e~~coi 

Na f~o.i.rCc rle am.l.nhã, será exh;bido 
omo t::::mi;:11;:mcntV cto .tiim SOB 

JUAS BAND.l!,lH.AS um Fox lri..<H.iicto
ne x,.,"~· jc.,·nal esp~c~al rccebído por 
avião, t.azendo en1n: outras _n:.vhia
dees mu~d,at,, v,,110. · ~cena,,, f1lm1idas 
UO ;:;c,.:.lllt.:lO Jllv-JUpone::;. 

E.Sf:e jornal, é ex.:lt.t,;ividade cm 
nc:;so Estado, da Ci:t. i:.:xlLbidara. d.2 
Films S.A. 

NO CEi.\/TRO ES TU!JANT AL 
DfJ ESTADO DA P ARAHYBA 
A REPRESENTAÇÃO DO C E. E. P. 
NA COROAÇAO DA RAINHA DOS 
BSTUDANTES CAMPINENSES - A 
REUNIAO DE AMANHA - AS SO
LIDARIED.,.DES AO PRESIDENTE 

DO C. E. E. P. 

m•:mto. p:r intermedio do Departa. In~an_-::rn e Aoylo do_ B _ ''!.1 P~stor. uma 
mento de Ass1st.cnci:1 e Protecç:io aos vez firmados, contr1bmrn.o eificazme1;1-
:r..1enores. A experiencia tem demoru;_ t.e para a so_lt·:ç:1o do r-rcblemJ ae 
trado que a administração (e estabc- ·ssi!tencia á mf~n;!~:'.l. entr? nós. (?s 
lecimentos dessa naturez..i, por ordens >:J.·:ts. 97 a 109 ?1Stitni\m novo reg1-
religi-csas, é a m:1.ls aconselhavel de- ,T. :n de subvcnçocs em favor d·& es
vido, sobretudo, ao espirito de âbn'2- 1·::it.~lecimcntos p~rticul?res rle preser-
ga.çáo com que as religiosas se dedi- ~-aço.o, o qual melhor attencJ~rá ~s n~- Realizando-se no proximo dia 24 
cam á creação e educação das c:bn- ' ss!chdes ~ so serviço do f:scahzaçao "AlLl~tfl}i PROLET AIUA do ccr,ente a coroação da Rainha dos 
ças, relando cuidadOsament~ p:13. su:i :l cargo do Dep<'!rtamento. Estudantes campine!'lSes, recebeu em 
fcrmação moral. O art. 58 prevendo BEffffj(.jf.NfE" data de hcntem o Centro Estudantal 
o caso de não ser feito o· contracto <con~-inúa) do Estado da Parahyba, do Centro Es-

Visitando s~a prnprieàade aqui lo
-.. aliza.da, encontl·a-se, entre nó.~. o sr. 
P.rnlo Seraphico da Silva. commerci
ante em Mamanguape. 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

Ext. em 13 de outllbro de 1937 

7186 - Manács -
177€4 - S. Paulo -
25095 - Rio -

8642 - Ri: -
13033 - Rio -

600 : 000$000 
30:000SOOO 
10 :000$000 
ó:000$0()3 
2:000~0 

prevlsto pelo art. 55. ou de ser res. -- - -- ÁS homenagens prestadas á tudantal Campinense. um a\tencioso 

cinoido " que ven~a a ser firmado. O f.'!IA DA @RI.H~A memoria do consocio Elysio ~fv~~t;e.i'"~~r~"f~{°if.~r o ct;;1.~TA~ii]·J~ Te~~r~fh{,;P:.~~J::rrir:;~: re~i''cf.;t~~r! 
"' MOMENTO r..i11c1n11AL (C('riclu~::io dR 1.• PR') Centro Estudantal do Estado da Para-1 Ed:'"n Rêgo; Jcsé, rua s. Miguel: 
U V l'Jfl, Vrlllil provas pelos ed 1candoc ct 0 rtiversas José de Sousa hyoa determinou que os centristas José Carneiro ela Cunha: J,sé Caval-

·-·érie .. elo Ins,ttuto. 1;rndn 11n1: lment..e Clov~ Mattos e Gurmecino Brunet. re_ cante, a1:enida Manuel Deodato. 274: 
(Conclusão da 1.• pg.) 

zenda convocou os govern:i.dorcs dos 
Estados para se fazerem representar 
numa reunião em seu gabinete a fim 
de ser tr1 tàdo o caso da divida ex
terna dos mesmos Esr.uJos e seus 
municípios 

O MOTIVO DA PRISÃO DO EX
GOVERNADOR CARIOCA 

RIO, 13 (A B ) - As autori
dades, considerando um perigo ás 
jnstituições da R~publ ica :1 liberJJdc 
do dr. Pedro Ernesto, resolveram cf
fectuar :t prisão do c'\-governador 
c,uioca 

O dr. Pedro frncsto foi transpor
t..tJo da capitJI paulista p.ua C'sta ci
daJc em comp:1.nhi,1 do coronel Hcr
mJny Cardoso e mais dois: offíci;.1es 
do Exercito 

O ESTADO DE SAÚDE DO GO
VERNADOR FLUMINENSE 

~:]t~~~~:~ o luterc .:,._ FF!!na!ltJ na Coi,,mcn1.orJnJi, .1 p.iss;lgcm do presenta~m ~ssa. associação :1-as re- ; 1:_a~ira Pedro Segundo 33, "Pes-

jO.'' dia do fallci.:imento do sr. El)'~ ~~r;t~~d~~;:s~~~~~1acsCi:ad~ªi! ~~~~~~ j soa ; Vasconcellos~ 
A SESS.\O SOLE!'::,ri: sio José de Sousa, um dos seus socios semana. 1 LOTERIA DO ESTADO DA PARA-

A·s 19 horas te,.• inic:o " sessão fundadores, a sociedade "Alliança A REUNIAO DE AMANHA HYBA 
~cl!..nne dD. Sociecl:"\de Llt~·r~rb "Ruy ! Prolet1.ria Bcncficcnrc" promoveu, a I Extracção realiza-da no dia 13 de ou_ 
;à~~:;;·;ej~~~1t:~ ~e~ I!~;~~{g!~'te co~ 11 do çorrcnte, ,,ari.H s~lcnnidadc~. Sob a presiden~:a do sr. Da. mssio 

I 

tubro de 1937. 

honra, [;l'. MimJe· R?JJ:!irn, pre~id€n'c cm homenagem a ml'mona daquclle ~f~·nl~necaS:c~-e~~~l~ ~~l~~~\~~at~~: 9901 50:000SOOO 
da Gamara M:~nkip:il, reprrnentatio sforç:ido artista parahybano ee_ê, amanhã, ás 19 horas, no Lyceu 6042 4:000$000 
pelo dr. Joaql!.un _costa, qu_c proferm A's 20 horas realizou-se um:1. se'-- Pnrahybano, m0is uma reumio do 13J9 2:000$000 
~~~i~.ente c:açao sobre O Drn da Crl- são po'ituma, n.1 sédc soci.il d,1 "AL Centro Es~udantal do Este.do da Pa- 11949 1:000SOOO 

-U·:1r-:m ainda d:i palav.d:a os estu_ liancJ. Prokr.ui.1", á qu:1.l compareceu rahyba, para estudo.s de diversos a.3· 7109 1:000$000 
da t is J é D-1 ta do Agul"r 1, ... ,.._ d J sumptos prendentes á classe. Na hora 
tâ.~l iicvi~~ rePr\' .. ~Ü&ncto ~ ""A~;J1~ ~r.rnde num1.:ro e ., ... ~oci:, os, rcprc- do e:-::~di0 nte, serão nomeados OS no- CENTRO ESTUDA N TAL 
Pio x; Vic-ente Luna, prl:! AcacH::mi::o ~ent:1çóe'.> co~gcncrcs, :1Utorida.des ci- vos di:-ectores dcs Departamentos de 
de C·.;mmercio C' os pre::.!dentes das ,·is e mil1tarcs, :ilém de muitos con- MatriClJb. do Estudante Pobre. Nau- PARAHYBANO 
~:~b[J~~~-i â~t~;1~:~es e!:> C~ará e vidados }~ic:ri~~eiiágu~fr~e_ie1~rgfn~ig:j!>;~~; 

p 1:,, scnho• it1J e. rmr:ni~r. Guir.1'"- AbcrtJ a sc'is5o pelo ~r. Joa.quin. ha. proxlma semana. Os diver~os esta-
rã~s e J· cy Nf"i•::i toram f ·it::!.~ al~ll- Pcrcin, cc;tc i.:onviJou p.1.rJ. a prcsi- beltcimentos de cnslno da cidade se 
PJ? <l. / :na )"::. qn~ mereC"'rari1 mm- dt.·nc1., 0 sr José Wa~hington Car ~;,ãoA~~~~io reg~!;~~tªda~~~~n;r~~e;i~ 
te apµ au~o'.-l v.dho, r,.'prescnt;'!.ntc do PrcfcitCJ da Fer·na:ido Remos; Lyceu Par~hybano, 

A~ D~SS1.S C.tpit:11 Sclon BfneY1dr-s. Sylvio Port-0 e Ra-

Eu ~cg1..1icta. t 1/er~•m iniU(J anima- Occupou J tribuna o sr l<lJlino miro Fernrindcs; "Carneiro Leão". 
e.las dan.-=:ns, ,,o,111111ntnda, por uma XJvicr. que t.li,;curo;ou sobre ª ,.-idJ. is~~~e~~~r1~~rnl\it~~;in~t:~~a~~Í!~: 
crche_tn:1,. dn Pcll-:1:1 Mllitar. as quae<; do consocio Flysio de Sousa bel Maia e Edilha Nobrega; e "Acade
-ie prolct"'~3r: m até alta m.-dllP'"Rda, u~ou aind.1 J,, palavra o H, Ho- mia de Commercio", Albertino Mlran-

A ditect~ria dessa sociedade. conti
m1ando no raio de aC'ção encetado 
pela gestão anterior. ?.caba de deter
minar a e reação de mals um departa
mento quz venha fa\·orcccr os c.;;Lu
dantr·s da p~··ahyba 

.A.~!m. hcntcru foi 2.~lgnado o se. 
gulnt-e decreto pelo sr. presidente do 
C. E. F. 

.. Decreto n. 0 lG, de 1~ de outubro 
de 1037 

f~:/d~r~~i;:~ s~c·i~=~~~nru., de des- racio Cav:tlcJflti da .. Poulo Navarro e Vicente Luna 

RIO, 13 (A B ) - Continúa Lnccrr.rnd? l ''.''.cnnidadc, o pcc;,: 1 DEPARTAMENTO DE Pl'BLICID. ADE 
inspirando cuid.1dos o estado de s:tU- NA ESCOLA DE APPRENDIZES dente dJ mcs_a teve igual°:cntc pl A r,ropos1to das nu.nifeste.ções de so-
dc do governador Protogcncs GuimJ- Ar.TU"IC..:ES l~vras de rlog10 so~re :i acc:a~ dcsem-1 lidariedade que os eti>;.Udantes filiado.;; 

Crca, no Centro E.stadantal 
Parahybano. o Dcp1.rtamento 
de Assistenda Social e dá ou
tras providencias. 

rãcs I E~t:i cci· ol profr.-!;lOr..al ~ol :nnirnu pcrihad:1 pelo sr Llv .... o Je Sou.;;:i. na ao Cen~ro Esttd1ntal do Est6.~0 .da 
:> Dia cl Griança e ria .\im ·iu., iR- d_dc1,J dos intcre,sc"l d2 t.:b.!I\~ op.!r.1_ ~~r~{01~·t:i~r~-:;1~~~ ;~e;~~~a ~!~~; 

O PRESIDENTE GETUUO \' AR
GAS VAE ASSISTIR A~ M,\NO
BRAS MILITARES EM LORI:NA 

RIO, 13 / A ['11,.·n) - O pcrn
dcntc Gcwlío \ .1r~:i., ir,\, n.1 prOlo.llllJ 

sexta-feira, ;t Lorcn:1 .1.)hL.U" á:, r1:i
nobr:1s militarc., que se c.,Lão rc.tJ:_ 
nndo alli 

ORDENADA A l'JUSÂO ur TO
DOS OS E!L\11.NTOS J\CCU,A
DOS DE PARTIC!PACÃO NO LL
\'Al\TE COMMUNISTA DE ?\:O-

\ E\1BRO DE J 5 

H.10, l _\ ( A U,ú.in) - A ( ,omi,
uo Coord1.:11.1JorJ d.1 J\pplic 1cão dn 
l',udo de guerra ordenou .a. rris::ío 
cm todos os Esudos do':i clcmcntus 
act.:usados de p.1rticip.i ·i.o no kLrnte 
communic;ta. de novembro de l '.J 3 5 

l!A. PERFE!íA TRA1 QUIJ 1.1-
DADE NO PAÍS 

RIO, 13 (ti U111<111) - O m11rn 
tro d.t (.,uerra rec.:cbcu conimunicAção 
de todo~ os l'OtnmJndarth.'S das R-:
giõcs MilitJres declarando haver pcr
fcitít tranquíllid:1dc ~·m r0<iCl o rrrri
torio nacional. 

:~~l1:~~~~,:i;~:?c~,.:~~r~~Y?~,;t ~~,. d~. p;r.~~,i::"~ ".:~":~t"'~:,t~~~, :~;:,~~~ã~º;º~º u;rc;~~~~~,i~~:!,
0

·,~~ 

~un. ~utc,m~,vr-i'", piuttram <' t:' r.~- vm minuto Jc silcnc.:io, :i.o que todo,, e b~u ainda aqurlle ~::;/uda_nre, sohda
pital alnmn" .. proi~or<: '. 10:; qua, 1 · d ried.!ldc dos sr.s. Albertino Miranda, prc_ 

t JUd:·,ral1< d'' ,;.r-as i~m.Jlu-.., e VEt- '..: (~:""~.1f;~r~.~o~ A~;;'.;~c.1 Prolcr.ui,1" ~dj~.menla\e dcteo CCoemnt~cr~i~~dTnitini~a ti~~~ 
ric~ "'0";,:~ e!~ C'enLrir.u,turç,~ d~ Mri_ ,. 
o.nh~ N'..l.~ JrHlJ., wm n .ua. o,.che~l,n .1prcsl·ntn:1 signific.1tiva ori1JmcntJ- car. prc idcnte d.o Centro Nor,'.!1alis~a 
:a1c!! :fos ~. -r,,.,, ~-tr3. ror!1111 -,, 1 , · _,..,n. cão ftmebrc ele Cultura da Es __ ola Normal; ..,ur.n.,; -
e rc:e~ndo.s tJtlos PQ prJp11~~ ... J" _ A l ~ 5 n.;\cnte<; ioi eh,- :-,mo Bnmct, p:·c,c;i.dentr, ~-º C<'ntr0 dt.· 
~ dcno1-, conv;d.td " para v1.-.1t "rH . . tot. 0 0 P ,, > _ . ,, CuHurn d~ C:nneiro L,ao, Antoni J 
Li:;< ,1,, Mi:,t·~ local. r,•lJctª rncc,111.or _ [ tnbu1do um numero de l olianthcJ , Q1.l<'iro?., :hrrc'or do jornal _Estudan-
nm uJJtfonn'.lmdci·, t,Jc,-,~ • v1u.1~no~. dcdic:id.1 ,Í ;11cff1orj,, do ,.-:.udo·,o con- tlno "Ind pcndrntc" {'. G9.stao Neves. 

:.~11~cl~t·i~h;J~·.;~\te J~~~i·~ ::}lf.~,1~>~'~/r~-sc, \Ot.:io pcl;:t Ar_c.:di~-~?- Collcg10 Pio X. 

1;mr~ii1.4 \~'\ ~~
1
/,~~·f''t'Ía~lC~!~ ~t;~ 1'"} Um ~rupo dr.: .1m1go~ Jo cxtirn:to, A RESISTENCIA ARABE A' 

ap,c.éhta,, n CJ ,c,is P •JllPnos ,!um- pcrtcncrntc .1 so,icda<lc .. AllíancJ ADMINISTRAÇÃO BR{-
• 1 1 ç r r , d ProlctJri.i Ikndiccntc". requererá :i TANNICA 

0 ~~~u~~ll
1
1~~;i;,~ · ,1~L 1:~~;Jo u T·~· Po~-~~!1~ t.:cn voç:iclo de um 1 :1\1,l'mhlé:t ger:11 · 

~··,,o fr?[Xa.~,..{~-1 cox_~~l!;~.~:-~1(' ~1~\;~~ ·: l'Xtr.1orllin.1ri.1, n.\ qu.il ~d. pfro~Jor b,);JIJJfor'',\lo, ·~c\o~::-Crl!UJJ.1-S,,.°J .. cc·<:,','/,: 
;J,n., en de d .·r t ~ e !cc;l 1 !nt.lo_, f' unu 1.:mc1,<l.1 nn nome u.1 rl' cri .1 

0 r t,rc·.o t. 17 i101· . a~,ot.:i.1<.;:io, (llll' p.1:.,1r,i J dcnomin.u- m11nic.1 de Jcn1~.1lém que o Grão 
!'iC '"AlliJnc.t Prolct.irl.1 Beneficente :\1ufti, destituído <las suJs funcções 
Elysio <lc Sous,1" pelo,; ing}êo;i.:,; e que se encontra rc

A EST AÇAO tHiC 
a,i .. a á !-Ua ti: t;,1.4 1..l fre~m·-ia 1ur· 
ataha d~ tc<'cbcr elo sul do p.:u~ brande 
torthn""1lo dr i 0 •1da ... lar1,as ~ <.'Slrei
tas. 11;1,don:.H'S e e tranHira'lõ. pa:·a 
.ternos. botô"s1 J"lõr,~. rtta1. i>alha'! 
para c·hal)éo'i f' multoc-; outro~ artigos. 

10 r; de- aba1•menlo 
M. C. CAMPELI.O & Cf\, 

Rua da Rt'pnhfü•a 72n 

fugiJdo na Mesquita de Omar, C 
No diJ 3 <lr dacmbro proximo, .;;e- con,icL·rado pela populJ,ão como o 

ri :1ppo~to 113 ~éJc <Ü "Alli,1nça Pro- ;;ranJe lc:i<ler do movimento nacional 
h.·t.1ri.1 Beneficente", o rctrJto do :ir1he As,;cvcra aqudl.c correspon
[lrJnteado Jrtisu 

Ain<l.1 este .1.nno scr.í fciu J com
prJ do terreno omlc se acha sepulta
do o, seus icHO\ mortacs, sendo op
portun:unen_te çonc;truid ., uma erma 

dente que o Grlo Mufti t<.:rla organi
zado um::i novJ. commh!lâo de acção 
que Ji rigíria um movimento de con
sidcr:tvciis proporçÕe\ no mundo ara
bc, caracterizado pela rcsistenci.1 
contra a ~dmini~rra~ão britann:c1 

O r.1: e !rkntc do Centro E~tudantal 
Par~ twbano, t1...:a:1do das attrlb:..:çóes 
"Jroprlas do s~i;. cargo, e 

C;:.n5idrr~ncio a necessídade inadia 
H'l que tem o estudante d,1. P ara.hyba 
1e p:ssu:r um cfrpart:unenLo ccnt:·1~ta 
·~p3.Z de iavor.:cel-o -olJ o r,i:;pc-t.o so
:ial; 

Con ícleranrlo QllC' e se Dr_:1arLrir1t4:'ll
tc, em funcçÃo tornri mcn-s d1ff1cil 
i \'ida csLmlat"!tina. m,~;-i \TZ que a'; 
;u:::is r.ec , ;,'"':.dt:s ·JJclctras serão 
olhflds..; tum c~U"luho v ó d:cnção. pelo 
Centro; 

Con~iclerando qal.:' i '\O fclto. a c1Jl
tura physicn d:\ 1:1(:cirlnde poderá ser 
perfcitam<"ntc rar:ionalísada. por mc
Lhodo5 modcrnog; e 

Con.s1cteran<10 amda que é dlver do 
Centro Estudantal 1-'arahybano zelar 
pelo alcvantnmcnto da elas::.:: que re
prescn~a 

DrrIT1.t : 

Art. 1 " - Fica rrrrtc1<1 no Centro 
Estudantal Parnhyhnno o D 0 parta
mento de As:.lstfncia Social. 

Art. 2. o - o Dcpartame11to de 
As.sist~nclo Social será regulado por 
um Regimento Interno approvado 
pela assetnbléa ~lo C. E. P. • 

~ unico - Tres r~tudant'!'.C. roonm,1-;.
~·icnados apre· cnlttrfi.o ao Ccnt ro o 
ante.projecto do R. I. do D. A. S. 

Art. 3. 0 
- Revogam.se as d1sposi

ções em contrano. 
Centro Estudantal Paruhyl:>ano, cm 

João Pcssóa, 13 de outubro de 193~. 

Eucenio de OUvcira
MonrJ·r Medelrnl 
Ma.nurl Qulnidin Sohrp.11 
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u MA H O R A 1 ~ ,,.~ ... ~ .. 2., s .!.'" .. ~o.,., ... º"' 
(DO PAIS E ESTRANGEIRO) A senhorita Doris Guimarães, filha 

d~ sr. Carlos Guimarães commercL 
ante nesta praça e teroolrannista do 
Lyceu Parahybano. 

v2rsidade do Rio de Janeiro. farâ. o 
joven conferraneo diversas co1lferen
c~as. pariinctc. em seguida, para ou
tros centros culturaes do sul do pais A policia carinca fecho1.1 as sédes da " União Democratica Estudantil" e da "Colli· 

gação Dmnocratiea", ap;,r~hendindo os seus respectivos archivos. - Ecos da rei• 
vindicação das colon ias allemãs na ltalia. 

- Trancorreu hontem, o anniver_ 
sario da srta. Irene sanes irmã do 
nosso amigo sr. Ubyrajara Sanes. pro
prietario do Pavilh:ão do Chá, á Pra
ça Venancio Neiva, anniversariando, 
tambem, a sua esposa. sra. Helena 
Salles e o filhinho do casal Ebenezer 
Salles. 

Deputado Celso Matt.os: - Com des
tino a Cajazcirru. aonde vae rever seus 
parent{)s e correlÍgionarirs seguiu hon. 
tem, de automovel, o nosso amigo de
putado Celso Mattos, elemento de 
prestigi~ nas fileiras do Partido Pro
gressista. 

OISTRICJO ff.DEtl/lL df';~~~<~~o 1::s~s su:!l>:~tiâ:s : 1~~~::.:~ : ª ~~~:ei~:elo:a:.ovo allemão mert•ce 
R!O rn - (,\ UNIA.O) -· ,\h~m d:1. .:.m e:\t:cuçáo as sa ncções contra. a 

:1~~: . .1~~~~:;t~1l'\t~i~~u Et~f~11
~\ tof1~~ !~ª1~ªm ª ;~~~:;hªu.!!"h:eqªJ:i.~::~!~; FRANÇA 

Pelo motivo. a familia do sr. Uby_ 
rajara Salles offereoeu. ás suas nume
rosas relações de amizade. um lauto 
almoço, na sua residencía, á avenida 
Pedro II. 

O de,c;,tinguido politico sertlnejo re_ 
gressará a esta capital dentro de pou
cos dias, a fim de retomár suas acti
vidades parlamentares na Assembléa 
Estadual. 

gação Df'nwcratir:!t aµprrhcn,1er.d•J fcrm:.tl scbre a nova divisão dos ter- P ARIS, 13 - {A, B.) - Nos d r en-
es re~pedi,·o~ arthivo:-., ,·onslil1tidos itorl '!:i ('Oloniaes. Entretanto. tinham los da a lta. fina nça in te1·naciun a l as
dr- fichas tivni-<- r var!os dut·unn>1J.i.,.s :,a•:scdo 15 mêses e uada se fez. ,\ severa-se que se realizam negociações 
relativo:,,. Jo.., trnbalho, do~ °'c';.h nwm- Ito1Iia l'~P<'rou com a nsiedade. na(luella. para um g·rande emprestimo á F ran 
hro::- S1>oca. os 01.contecimentos que pare- ça entre rep1·esenta ntes do govêrno 

SAO PAULO 
SAO PAl:LO, C - (.\ l'NL>Ol 

- A Associac;ão Paulista ck Impren
sa recebeu. d,} •commandanL! ,ia. 2.ª 
Regiã.o :\olihta.r. para. t.li.<tribuit.·ão com 
os .1ornac~. a ,ee:ujnfl" nota: 

"0 ('Xtn ,r. genci·al de d1dsão 
Pargas R~th"i.;l:t-s, e:.:N·?!tor do ,,:-;t.1,L 
de gueiTa. no Gstallo Ue S.io t•aul'). 
faz publico qu"° ainda nJ :> nomro!1 
deleg·ad, ~ nf'-ta capital e no int.eri:>r 
cio Eskdo p:ln.~ t·umprimt·nt. da11vl
Ia missão: To<los <.~ !u.:;;d:hto., fiUC 
se anrcst'niar:>m com C"'>:.e 1··1n.del' <U 
CJUe. · sem previa a.u~oriz:tç::io .~~r
iem em no,ne tlaqu,'Hl" i:;·w :-:,J !-ao 
impc::::tOl'c<' r Je t"ri.\o sr1· }Jrí'so~. J>Lb 
p,clíd;, t· retliv"' p: r.::. J.\'f'·ri ;,i:1ç,,, . ., 

Af.1AZONAS 
~JAN\l'8. 13 - 1,\ l'NlAC - .\ 

A:-st-mt:!Iéa c!!.tridu?I 1:ccmtw::;:0 1, .~ 1-c

~· Iução Que m:inrl~ prorq·;,,r, !l~é ;U 
de dezembro os tn rnlh~s iFgi~lalin,s. 

ITALIA 
ROMA 13 - (,\. T;,J - :-..rb oJ ii. !-

lo ··Devc.lvamos á AJJ,·m~t·P11a s11J., 
coi,_,nias" a I""\'i!",Üt "Asricf!" JJ011•.t· 
J('" examin.::. e!ist· momt.-nto_ 1~,,~11,,,,_ 
to e <Uz qu;.~ o mnndo pan · e "~1,-:io 
p')litica e l~ist.orii .. meni:e p ·.., '1-·c: 
continúa a. nft~ ouvtr 1s c•ont.il:na (' 
jastiffoarr',ls cxig,encias, al!f'mâ'-. pc: ·i 

BOLSAS typo Ko<lac e ou1ro~ mo
dêLos, 1ecl!beu um formidav~I ~01· '._ 
meni.o a CAS \ VESUV10, i ru~t Ma-

1 

cicl Pinh-eiro. lCO. 

1 SAIBAM TODOS 1 

F.m 1914. o ("t1J 11 .. •·l a,.nrrir 1c 
Uihu f.t~<'t !inha i..-te- ·rido a if1·;:, 
de uma historia socia• e l't·onomi
ca da grande guerra, c·om a co~h. 
lKraçá& das ntr':iDJrn lid1 .le'i rn~ i~ 
'!Ualific1.das de:-: difrf'r".ute~ t:a;t;i, 
dos belli,e-H:ont '\'fo: .•ó d,'1J:u:,,; 
de assigna(fa a pa.: 11-~,1 r a .i.tlf':.' 
s:er exel'l!htl1., d b a d!n: ·rã~ rlo 
d:-. Jamr"s 'P. S~c' ~\ !t. 1::r ... c:1..ol' ,a 
~ecção rit• · ('OTil·rli«- (' dP hbt ri. 
ria Fcn1..i9,:,iÃ( Co~ iegi;.•, .A c,bra 
~ H·rJadc:,;,:: ·nh: 1m,1~· 11"nt:,t 
uoi-. que , : r..1pnd1"n(l<' 1~7 '"!ln
~n.;.s, o nJthun Jc~ 1,u.:{·s J·:,Oa ,. 
a;pzre·,,.n. Entre o .. e nJlah, dn-
1·r:.;. c-or.ür1.~. 35 mini~~r, do 
tt.n,;:>o ua ur.fla~Ta\ão. Otd~ ou 
o d, ;:hot,, "II rt:io trr ~: ''> ll'h
dv~l 1'1: .. t.r pn•('i :•?lh tú<· a, PtT
das ,•e ,·ic1.;.; ?.un:?.n:, l'i:'l~~ 1 '.l 

pela g!!rrr;~. m~·., !1 •e ~f' rnl!e f:,_ 
z(r a !oil'e"Ui.1tP .tw•Jia, à : to r,i. 
11t5°·; d(' m:~1.0 . ., f" • .5Chf."'.!O "•fos_ 
~~J.'D:lr(•irfo '', 

"Tht> "'it.: ''. {\O Hela\\'c.r(' 1,~, 

tntr.~ ur:, , 1 uhlif, ,u i1·1 f:'JUt·o 
tc;nr.o u:r, 1 corrP~Do"uh nl'!1, df' 
J.,fl ,, J "' t •:.tJ ("r· ini'. rrn'l qu:· 
e~dsle na :-'::1ml:e·i.t. uma _.-a,·a. te_ 
mff"'l ,~e tc.rmie-·•<i uom1rle-s, qnr 
apparecem p,rícdif:1nw11tt". <'t:mh 
o~; 02t:1nh1'm.,. <··u··,nr1 a.:-::ol:\_ 
tões vrrd;idcir:unrntl" ,•at~t:-truol·L 
,as. Sao umai :01 niga-, enc; 11r~ 
r,retas. a1 wa d,B dt• um~ ..,ort · 'lf' 
lena:,(' afr rlio;.sirnas. qu,, uão ,t., 
liquidam Pm pour=ts hcra.s as mai:,,. 
"'Xtt".l!:-:as i:;lantaçt,. s d· 1·erear-. 
r·r.mo sr..t.,r,am ª"' 1 sidenria.., do, 
i:1,li::-~11.2" t, nl<'~l'i,10. algumas ,,,, 
.,.,~~. as de maJt;ir.!. oecup' d;::q 
i;elo~ bra~., O!;. Qu .. ndo n1·e·~C'ntt"Jn 
.::. appr.-,xir_~a( .Jo dos lnndos -
'-<'mrn· â ncif"' ~ com luar - .... s 
!'J~i.:la'i...CS f ,'.,"{"t"l '-' >J;.l'vOl"Íll:h, 

Ronay,.,r~ , 11nan D empr hrn 
deu r. 1·!'tnt.iui t:•_ d.-. Li?vnto, prn. 
<11mnu â.· ''13" troy' : - "Sol 
d·!dos: D~ aHo da')u 1 .,,, !'v•·:,_mi. 
d~~. 4.(' '"C('U}(':-;'. \"O C ll "'"lni"tü" 
- reis hcrdein, ,~,.._ ,, 4'J ,..e u.!T),;; 
ele histor•-~ P hn1fo4 'l t"J!'.0Pi11 i• 
,rn dyna-,tia::; <, o it>i larolllk l. quP 
<m ?..9 de jnlho ultimo dn:;:i11 
c<;ri.a dl-; nharaót~ .1ure 1::::.1.J.o r11!T, 
cs títulos - maio; P"",.. ,ti~ic ,. 11~ 

QriPti•t· - soberano tio Su:tão, e .. 
N ,Ola. do Sen~ar. eh Dariour e do 
li'>rdc; jâ'>. Jnt ... l"f autf" é' conhf'' .. 
rer a ascrudenda do no,o riPi dn 
~ )pto. Por !-.1 u p2~, 11 C:\:'i:r.cfo 
r i F'c.uJd 1. dei;nndr ellt• de ~IJ 
homet., o errador •lo ; lainh,m,1. ~ 
n,,.,. Cll'.l mãe, u,;ia g1 g L de 0111, 

duta. 1·ontli, i(. rl, rcncl" d(' l1 ~ 
~rlda1o de N:n t h.ao 1 {l(• 1 •n Vt' -

Jh,. •· grogn~ud" qur. C'"m e \:1. 
krCga se ca.:.on OU'ludo Jl"SSOU ~,.. 
rt•·, ktt dt'I h o .>1ed A.IH. con 
\.·nt: --.do-se i r ·· · J..J.u ahomf't .. 
"'ª P tomando e; nom de :1.lomão 
pachá. 

_·iam immineut~. tanto mais quanto francês e um grupo de ins tit u tos 
.1 Atlcmanha .i.doptára .Js tram ites le - ba ncaríos da Suissa. 
;a~!:> scmprp tão rec-ommend:i.do~ por Conc..1mitantemente se realizam ne
Genebra. A ansiosa ('Uriosida.dc da gociações para a proroga ção do (•re
!talia fõra decepcionada pois qu e a dito de 40 milhões de líb1·as csterlí · 
:noi:• ~b alJemâ não chegou mesmo nas concedido pela fin ança inglê!:,a. 
1- p.1·0,·ocar qualquer resposta. Lam;a- ás estradas de ferro francêo;;as. Esse 
, .:un-se má.o de subterfugios. Quando creditv fôra concedido em fi ns de 
ir Samuel Hoare dizia que '.15 mate· janeiro do anno corren te. A's affi r

das p,·ima:-- poderiam ser obiid:1s sem mações de que as negociaçóh com 
l p . .,~.se de colonias uma tal brinca- referen cia a esta ultima ope1·ac;ão se 
deira de mão gostO só poderia. ser estavam realizando favorave lmen te, 
'!'Crmittida sem imrnediato castigo a º PI' em-se outras que dizem que, na 
tan ministro inglês. E' verda.dc que m elhor h ypot.h cse sóm e11 tt' 11equena 
as t·olonias são destinadas uuicam<'n - pa rte deste emprestimo teria seu pa
ie á-:, nações t: .. rtes, traba lhacloras e 

1 
gamento pror or;ado. Accrcs?en ta-sc 

,..ertin:tzes. E <>ntre as nações que a inda que a lguns ba ncos brít ctnnicos 
prct"nchem ta2s exigeneia-., quer 1,os já se re tiraram até das negoc1aç,)es. 

A APPOSIÇÃO 

FAZEM ANNOS HOJE: 

Pre/, .. ffo Sá Cuva1canlt: - Depois 
º" uma demora de varias dias nesta 
capital. cncle esteve tratando de in
leresses administratívos do seu muni
!;;pio, reto1 nou honi.em a Pombal, o 

o dr. Adaucto Montenegro 1. 0 es- EOS.SO am12'o sr. Sá Cavalcanti, opero
cripturarlo do Banco do Br'asil, em .c:o prefeíto alU, onde é tambem Politi
Recife. cn de largo prestigio filiado ao Par

- O sr. Francisco Alves dos San- tido Progressista. 
tos, funccionario publico estadual. Hontem. s. s. apresentou suas des-

- A menina Neusa, filha do sr. pedidas ao sr governador Argemiro 
Octacilio Mcnteiro, c~fe do Trafego àe Figueirêd-. no Palacio da Rederh.p. 
do Porto de Cabedê!lo. cão. 

- A menina Therezinha, filha do Prefeito Praxedes Pitanga: - Para 
sr. João Baptista de Mello. residente Anthenor Navarro, seguiu hontem, de 
em Pilar. 1utomove1. o dr. Praxedes Pitanga, es

- o joven Pedro de Lima alumno forçado prefeito naquelle importante 
d:) Collegio Nobrega, de Recife e filho munidpiJ sertaneJo, onde vem rea11-
do sr. Antonio B·~nto de Lima, agri- zando uma administração proveitosa 
cultor em Bananeiras. O dr. Prnxetles Pitanga, que tam. 

- A senhorita Miracy Santos, pro_ bem orienta em Misericordia numero
ressara diplomada pela Escola Normal .c:.a corrente polltica filiada ao Partido 
deste Estad:. Progressista, esteve h:ntem no Pala

- o Joven Mloacyr Rolim, filho cio da Redempcãv, despedindo.se do 
do deputado Romualdo Rolim, mem- sr. governador Argemiro de Figueirê-
bro da nossa Assembléa Legislativa. do. 

ASSOCIA ÇÃO PARA· 
HYBANA DE IM

PRENSA 
- A senhorita Osmarina C:nvalho. Dr. José Nogueira de Sousa: - Via-DA IMAGEM DE CHRISTO professora da Escola de Appredizes jará hcje pela manhã a Recife. para 

Artífices. nesta capital. dehi embarcar, por um dos aviões de 

Reúne, amanhã, o seu 
Consêlho Deliberativo 

E,;tá convocada para ama
nhã. h 16,3 O, no edificio 
J.!~Ll folha, mais um:i sessão 
<lo Conselho Deliberativo da 
Associacão Parahybana de 
Imprcn(;a 

N J mesma, entre outros as
sumptos, serão deliberados 
parecêrcs da Commissão de 
Syndicanci.1 sobre novas pro
p~c;;tas de \Ocios 

NOTAS DE 
PALA CIO 

ConcJu.sll.o da 1.' Ili.> 

,José Barbosa de Lucena, Salustino 
Huffo Vinagre, Ben~dicto Borges da 
1:"onsêca, Francisco Coutinho de Lima 

Moura e Octncilio Monteiro 

na ciclade de, Ara...c;sua!,,7, em Mina~ 
Geraes. onde actualmente se encon
~ra, o nessa lllustre ccnterraneo dr. 
L:>ão Mil:tnez telegraphou ao sr. Go
,•erna dor nos termos deste dec:o';lCh": 

·· Aru.ssuahy, 11 - Governador Ar-
'?emi: o de .k igueirêdo - Y..lüt1..:1u e.a 

1 P 'de•npc~.o - João Pes.:.:ôa - Tendo 

1 

chegadc, aqui hontem. c~mpro o ~ever 
de aure<;.•ntar a v. exc1a. as mmhas 
: .n1dPç'.1es renovando votos pela sua 
fr·lí':'.'idadf: pessoal e novos e constan
t.:::-, triumphos ao seu govêrno tão 
cheio de sen:1ços á nos<::a querida ter
r'.'l.. Aqui me é grato receber e cmn
!Jrir ordens àe v. excia. não só como 
1 ·:?hybat.o mas sobretudo como seu 

migo e: o.dmirJ.dor. - João Milanez'" . 

Parahybanos ! E' -um crime não 
,i;er eleitor J 

EM BENEFICIO 
1 

DA CAIXA ESCOLAR "AR· 
j RUDA CAMARA" 

1 

O resultado do sorvête-dan
~ante realizado no Grupo 
Escolar "Eptacio Pessôa" 

Teve lugar. domingo ultimo, no 
Grupo Escolar "Epit.acio Pessôa ". um 
aninrndo sorvête-dansante, em benefL 
cio da Caixa Escolar "Arruda Cama
ra", annexa áquelle !f.Stabetecimento 
de ensino. 

r c?racWr essencialmente ph1lan. 
trorico, a sociedade pessoense empres
+ou-lhe o seu efficiente concurso. re
\'"stindo-re as dansas de um brilho in
vulgar. 

O resultado do alludido sorvêle
t' :u~ante foi o seguinte: 
Vendas de ingressos 
A")Urndo do "buffPt" 

Total 
D~pêt:js effectuadas 

1 :260$000 
794$100 

2:054$100 
829$800 

Saldo 1:224$300 

1 

A commissão de profe!soras do Gru
po E:-colar uEpitacio Pe$ôa" agrade 
ce-, por nosso intermedio, ás famlllas 
r,es':ocnses a remessa de pratos que 
tlvrram e gentileza de fazer, bt m as
.sim ás firmas commercie.es que em
prt: aram o seu concurso ã.quelle fes
tival, 

N~~aliz!~~ ? ~ !~hon~~~~!n~~~ gu-;-!rêilose~~~~!ss:~i~/'g~~~ d~~: ~~~;~~~~· iedlr~gi;~~ Jo;:f~;;'l d:a s~: 
lar icsanto Ant:nio"' e esposa do sr sa,ªe· Aaletrº,_!~untc1.cciaonca1rvi?,1 ddoo DeM,pnalsrtlaerm,·oendtoa 

lennidade, a apposição d2 imagem de João Figueirêdo de Sousa, commerci- ua. 

Christo Crucificado, na escola pu- ante n~sta cidade Viação, que aqui esteve vario-:3 mêses 
bl . d d M 1 - A senhora Anathilde do Rêgo em missão o~ficial. 

ica a povoação e u ungú, ten- Barros, esposa do sr. Agripp;n: do O dr. Jose Nogueira de Sous3:, du-
do sobre esse acto recebido o sr. Go- Rêgo Barros funccionnrio rcrteral , rante a sua permanencia nesta cidade, 

· vernador o seguinte te1egramtna: neste Estado.' desfructou uma posi('ão de destaque 

''Governador Argemiro de Figuei- Fdgar1 ::~N: ~~6~~t;tI:l~ªd;1
011 ~~- ~~t~~iºcu%ei~/~\~

1
Çõ~~c~~ ~~x!a~!~ 

rêdo - João Pessôa - Acaba de ficina Amertç__alla", nesta capital. - Seg~iu ante-honte.m, pelo trem 
ser feita solennemente a apposição de _ o major R~dolpho Athayde, of_ do horano. com . d_estmo aA Al~góa 
Christo na Escola desta povoação. - ~~ii'st!â~~mado da Policia Militar ?ttn°'c~fina~iosrcio o;~~~iç:o~;ea P~~r~ 
(Ass.) Horacio Montenegro, Inspec- _ A senhora Maria do Carmo Mau- Texte1S neste Estadu. 
tor Aracy Gaião, Hrrminia Ara1Í7ü, sinh'o. esp:sa do dr. José da Silva ~· s .. prPtente dem~rar-se. cerca .de 
Rita Rangel, Maria Cosmo Ara1ijo, Mousinho, contador do Banco Rural dots meses naq~ella c1dade. a serviço 
professoras, padre José Mesquita". desta cidade. de sua repartiçao. 

CONSELHO FEDERAL DO 
COMMERCIO EXTERIOR 

Reduzidas, llS quotas de ex
portação do algodão 

O Conselho Federal de Commer
cio Exterior tomou a resolução de 
reduzir as quotas de exportação do 
algodão, medida esta de grJnd( e 
significativo alcance para os nossos 
cotonicultr.res 

Sobre o importante assumpto, o 
nosso illustre conterraneo deputado 
Pereira Lira transmittiu, ao sr. Go
vernador do Estado, o seguinte des
pacho telegraphico: 

"Rio, 11 - Governador Argemiro 
de Figueirêdo - João Pessôa - T e
nho o grande prazer em communicar 
que o Conselho Federal de Commer
cio ;Exterior opinou cm reunião de 
hoje sobre o accôrdo no ponto vista 
que vim os defendendo no sentido de 
desafogar a prod ucção do commer
cio algodoeiro. Foi reduzida de t ri n
ta e cinco por cento para vinte por 
cento a quota que captiva o producto 
de cambiaes resultan tes da exportação 
do algodão O presidente Gctu lio 
Vargas dentro desta ou da proxima 
semana mandará vigorar até trinta e 
um de dezembro do corrente anno a 
nova politica de incentivo aos coto
nicultores Esta medida extende-se 
a todos os po,;tos brasileiros bem as
sim a todos os typos de algodão 
Apraz-me congratular-me com o 
prezado amigo e com as classes dos 
cotonicultores da nossa Parahyba pelo 
gesto acertado do Govêrno Federal 
caminhando com prudencia ma,; com 
decisão para o ideal do livre cambio 
pa_ra ou ro branco. - Attenciosas 
saudações - José Pe,:cira Lira". 

POLONIA 

VARSOVl A, D (A B ) - Du
rante a noite passada a policia rea1i
zou nu merosas diligencias em res i
dencias particul ares. conseguindo 
prender 16 commu nistas, chefes dos 
comités regionaes com munistas, que 
h aviam chégado a esta capital para 
uma reunião secreta Ess:is prisões 
represent am um grande golpe contra 
o Partido Conununista polonez, pois 
que impede a·. coordenação entre os 
diversos ,:topos! disseminados pelo 
p aís-. 

- O menino José, filho cto sr. José 
Cantatice Vianna, funccicnario publi- ENFER:\10S : 
co estadual. 

- A senhorita Elvira Mathias de 
Oliveira, filha do sr. Elias Mathias 
de Oliveira. residente em Soledade. 

- A senhora Alda Onofre Pimen
tel, esposa do dr. João Pimentel Fi
lho, medico em Bananeiras. 

- A sra. Elvira Pe$ôa de Farias, 
espasa do sr. J ulio Paulino de Farias, 
residente em Cochichola. 

Sr. Torresf.iFi7ho: - Occorre h j•~ 
0 anniversario do nosso amigo sr. 
Torres Filho, presidente do Centr: 

Sen1zorita Anna Emilia Coêlho: 
Submetteu-se hontem n melindrosa. 
operaçâ-0. a benh~rita Anna EmlUa 
Coêlho. alumna do COlleg10 N. S. das 
Neves. e filha do sr. Gilberto da Cu
nha Coêlho, proprietar1~ em PirpirL 
tuba. 

A senhtrinh:1 Anna Emilia Coêlho, 
que se acha internada no Hospitp.l de 
Prompto Soccorr~. foi operada pelos 
drs. Antonio- d'Avila Lins e Aloysio 
R.aposo. 

:i!ii~go~e~~;!c~é: ·~~gâ~
1!º d~: r;: VARIAS: 

ma.s. 
Pelo motvo dev 0 rá o anniversarian

u-, .ser muito· felicitado. 
- O menino Celio. filho do sr 

Elias Rodrigues Alves residente nes-
ta capital. · 

- A senhora Maria Aurelia Figuci
rêdo Torres, professora do Grupo Es
c:lar "Antonio Pe$ôa" e esposa do 
sr. João Figueh·êdo de Sousa. com. 
merc-ian.te nesta praça. 

- O sr. João Ayi,~s de Sousa. a
g·riculkr, residente na fazenda Gara. 
pu •, município desta capital. 

- Faz annos hoje a senh crita Lu -
cia Costa, filha do sr. Raymundo 
Costa. commoerciante nesta cidade, que, 
por este motivo, offerecerá recepção 
ás suas amigas e ccllegas. 

- O sr. Francisco Macêdo, commer _ 
ciant.e nesta praça. 

NAS CIMENTOS: 

co~e~~~u,o n;~~e~~pl~}à1::i;,. d~·~ºog~~ 
ntto do sr. Lourival Felix de Oliveira 
e de sua esposa sra. Carmelita de 
Sousa Oliveira. 

CASAMENTOS : 

Realizou-se no dia 12, do corrente. 
nesta capital. o enlace matrimonial 

Com destino a Maná:s. onde vae 
assumir as fu~1cçoes de fiscal do im
posto do ccnsumo, para as quaes fõ
ra recentem·~nte nomeado, viajou ha 
àia.s e n::sso e;onterraneo dr. C1ovis 
Salles Pereira recentemente diploma_ 
do pela Faculdade de Direito do Re
cife. 

Antes da sua µartid:a, os antigos 
colleg&s de trabalho do dr. Clovis 
Salles. no S2rviço do Algodão, presta_ 
zam_lh~ u'a homenag·em. offerecendo
lhe um annel de formatura. 

J á. possue o seu titulo de eleitor ? 
Não perca tempo : oi.o custa nenhum 
•lnte.m ,. 

CHEFATURA DE POLICIA 
O dr João franca, chefe de Po

licia, recebeu os seguintes telegr:im
mas: 

"Bananeiras - Como suspeito 
prendi Euclydcs Silva. Investig,dor 
decl:irou ser Moysés Lima, preso ev:1-
dido cadeia dessa capital. Tte. Srbas
tíão Maurício". 

da srta. Nilda Cahlno, filha do sr. O referido criminoso já se cncon-

~~~\aF~tta ~a~~n~Uac~~!~~i;~~riit~ tra recolhido á Cadeia dc'itl c:1pir1l. 
d·~ Moura Cahino. com o sr. Narciso 
Costa. funccionario do Estado, resi- t•Catolé do Rocha - Levo vosito 

deg teac~~s~~v:t~~\ª
1
Celebrado pelo juiz conhecimento esta noite, lugar Tim

d 2 a Vara dr Sizenando de Olivei baúba, este municipio, João Mariano, r: t~ndo cOmo · escrivão o sr. Sebas~ juntamente outros companheiros 

~i~~.B~~:in~r~~n~ci:a~r;~i:1~~~~ procuravam prender um bicho que 
esposa sra. Leonor Pinto de Moura. dizia esur correndo aquellas redon
por parte da noiva, e sr. Benedicto dezas, disparou um tiro que atting1u 
Henriques e sua esposa sra. Anna de Mari:i Paulino, que junto seu m:irido 

M~ur:crc,en:!tl;:76s(,P%t~~c~ºd:o~ve1~ M:inuel Marque~, andavam persegm
conego R aphael de Banas Moreira, ção tal bicho, qu:il teve morte imme
tendo ccmo paranymphos as mesmas diat:. .. O criminoso ach:1-se recolhido 
pessoas do acto civil. cadeia publica esta cíd:ide. Estou ins-

VIAJANTES: taurando inqueri to fim apurar facto 
. - Respeitosas saudações - Trnrnle 

de:t~~~ - a:~~w:e ~~~~rf:.: a~de ci:~ 1 fo,io Lyra, Delegado Policia". 

~~J/i~g':rd~e degt~1f!hlt,:'-~ei: ;~:~~ GRAVATAS, C~NTOS E. SUSPEN-
mico' w an dick Londres da· Nobrega SORIOS, as ult imas novida des aos 
profe~sor de Latbn da Escola Normai melhores p teços cncontramse na 
d ; Recife e figura de prestigio nos CASA VESUVIO, rua lllad el Piohel
circulo.,; academioos daquella capital_ ro, 160 . 
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E D J:· T A E s 
EDITAL N.0 91 - COMMISSAO 

DE COMPRAS - Abre con<'urrencia 
para. o forn,cimento dos seguintes ma
terial: 

te de ferro com 10 pe,:.os para expli- nometro para mas:trar a propagação liquidas, com 4 tubo:; capílares de dia- dando vacuo ate 15 mnis. de mer-
c.ar a acção das forças parallrlas e da pressão nos liquidas e 9"é.zes. metros differcnt.cs !Sobre um s11pporte curie. 
dirigidas para o alto. 1 - Apparelho para demonstração tm made1ra graduado. 1 - Trompa toda de vtdro. 

1 - Supp::rtc composto de varios da propagação da pressão em tubos 1 - Tubo largo com 5 Lubos capi- 1 --- Apparelho de Lermantoff para 
rnoclêlos de roldanas fixas, moveis ~ longos. lares communicantcs. a.emonstração do b~rometro. da lei d-, 

PARA O NOVO EDIFICIO UO INS- combinação de roldanas. 1 - Tubo serpentina de Mawell. 5 - Idem differentes com supporte McriottE. da macliina pneumatica. de 

TITUTO fü. EDl'CA<'AO ,.q:<ílibr~~p:;t!1~~lª:~st~1~1/;ª~ãfnJ1~: ve}sal e~t~::iJ~.º rydrostatico Uni- e 1ts~d"rJ~;;;°º· commnnicantcs com Gc2ss~erB~1
1~,e:Ji:;~ª;~\~oª';,o~:- ;~~Ór o 

APPARl!.:LHOS DE P~YSICA fe~cntesTri.mgulos .sabre um Mlpporlt I po~ F. I~~Tie/e Recknagel modificado gr~d~ç!~p~r;:1el~~l ;~~rºi~<;trn.r o ca-. ~~,('~?~Tl 2 to&ll• ris e 120 n1, l c.l< dJ,._ 

Apparelhos de medida: pnra e:--:plkar .:.. posic;,:ão do c<·nLro rle 1 - Pnrafttso de Arquimedes. lninho de uma gotta de mertt.rio so- 2 - Idem \,;.om 200 mms. de diame-
l;JTtvidridP 1 - Modêlo s1Inples de prE:-n.sa hy- bre a acção de uma diffrreuça de tro. 

t - Modélo de Vernier rcctilinco de 1 _ Collecção de figuras para. de~ draulica. ~ tensão superficial proctuzida eledro- 1 - A.rrebc·ntd.-bexiga de v1dro com 
110 ms lerminac;ão do cenLru de gravidz.de l_ - :r..tod71o. ~m vidro para expli- liticamente. 140 mm.';. de diametroA 
r~To~ idem circular COl1l 40 cms. de 1 Modêlo de balança. Roberval. caçao do prmc1pio da prensa hydrau- MECHANICA DOS GAZES val d-; :~r~~;i~ho p:::ara mostrar a Chll-

1 _ Idem rectilen.ao para projer.- Friec1~ ~~ipg~rt:it??1~~~01~
1
ªcvoa~c~: :s~~ licf ·-=- Appar_e1h,o de Pascal relativo á 1 - Api.iardh0 para mostrar que a 

çfio. guintcs acce-ssorios: pressao dos hqmdos sobre o _fundo dos 1 - Apparelho de Sc:hne.:.clt>r para pre.s-ão c!o ar é a iw:'""n!a em todos 
1 _ Id,~m cunilineo para projec- Duas alavancas rectns. vasos aperfeiçoados por Wemhol~. experiencias sobre os gazes. com 2 os sentido;.,, tubJ cm cruz de grande 

çãr - Metro normal <'m latão duro g• :.~ª .h~·!1~~~P~r: .;:Ra. t~~~mion~<' a~. i~f;~ ~:0;, -ci;::1r{!1[~~ ~~~~osm~~~::md~~~~= ~':!;~º~:;e3du.! t:r':i':i~~ emduti~ ~~~~ r~ffgs:~ã~ f~~~h;i~~o ll~~j~~l ~!~a::eJ; 
d~ 20 mms. de l:irgura C' 10 mms. d(> e. t:Scalu, lims piato:J e dois c::n:allei- 1 _ Idem, com diametros diffe- ~~:~ãiog~em~ni!cf~cecti;~t~~n~~~t~~! 1 - Apparelho para moc:.tra1· um jo-
ef,;pessura t.::0111 divi.sfro e mcm.s. O 1o:; 
primeiro declmet.ro cllv1ctido em mms. i - Mocié1o de balança romana. re11t,::. Apparclho para o paradcxo hy- ~011;~~r~mou~~fãoe~ro~~~~:tr~Ou~:1: l ~t~/l~eflNios~10 vacuo, COl!l Lorneira 
Em estojo. 1 - !o.fodelo de b~lan<;~ b~scula to- drostatico . .segundo Hartwich com- borracha e de um tubo. / 1 - Cylindro para a queda do.'3 cor-

1 - Dccametro em caixão de la- da de metal c~m_ pia to. sobre as ?~s- posto de 3 apparelhos separados. 1 _ Frasco de pressão de Schneider pos no vacuo, ~egw1do Weinrold com 
tão.3 _ Paquimetros com vnnin PO.- L_es Lpar3 tei_:mittt exrhcar as chtte- 1 - Apparelho de Sire para de- para medida da pressão da canaliza- j 0.60 mrn_;). de altura. juntamenl.e com 

"\ d~i~1c;~;,,;~: com 15 mms. de ~~~:~?,:t~e: ;:,~." ::i~~~t~;;. com ~er~·:ã:i.::/~::~:~:a:i:a~chime- ::t~pf;~i.c;p1~ºde Scllenettrs com i :.:i:t~=~o~~e;; para demonstrar a 
abertura, d:ndo uma e~:actldao de 1 - Balança de Roberval com pc_ 1 _ Balança de Jolly. 1 _ Da.simetro, modêlo grande. \ 1 - Apparelr.o de ·Meutz_nPr. pn.ra. 
ljlOO mm· . 1 ~e,s para 5 k1los. . 1 - Vaso de Pizani. 1 _ Apparelho para demon..;;tracão I mostrr.r como se faz a re,p1raçao do 

? - E~pherornelros <;::0111 Pª. rafu~o 2. - Idem Sn;·toriu.::; .. .:s<'n_~.ivets a 0.1 2 - Areometras de Nicholson, de da el{l,Sticidade do ar homem 
~1cromet"1co de O.mm ;:, dP pa.sso e m;:r. com respectiva~ c;:iixas de pe. vidro. 1 _ Manometro pafa medir a pres- ! 1 -· À.pparelho ~ara endosmose dos 
limbo de 500 partes com prec1:-.ao de ~'.)s 2 - Idem de Fahreneheit. são elos gazes, dando directamente a. gazes segundo \Vtmhold. 
O.mm 001. com placa dr v1d_rn. . 1 2 -:-- Id. m Analytic:i.s, em cnixns 1 - Idem de Roseau. / pressão em mms. com torneira. 1 - Endo!".n:.omo de Bccler. 1 - Contador de pa.ss?s_ mckelado cl: v;.dro, sensiveis a 2 mgrs. com 1 - I~em de Paquet. 11 - Idem sifão muito sen:,ivel de 1 - Effusionwtro de Henoiger para 
contando a~ 100000 pasi,;os. respecLiv2.s cPixas ele p::-sos. 1 _ collecção de densymetros para Griemsehl. determ!!!.ar a velocidade de escoarncn-

1 .- Gemomctro com ramo.> amo- 1 -:-- Balanc::i. ho.lla.nclcza em caixa peso-especifico§ desde 0,700-2,000. 1 - Idem de mercurio de ar livre. to dos ga1.es. · 
viveis. . de vidro com carga maxima de 5 ki. 1 - Collecçao de alcoometros de para duas atmospheras montado .so- 1 - Apparclho rara medida de vo-

1 - Catetometro grande, supporte lü. (" L'S})C'cliva cai:,rn de p.:>so Gay Lus<:-ac. bre '}rancheta com graduação. lumes de gaz. constituicto por duns 
de. luneta. a co~f!l~!lcto por parafuso 1 _ Moctêlo pare. explkaç5.o dos 1 _ Idem de alcoometros Cartier. 1 _ Idem de mercurio de ar com- c.!mpanula.s gractur,da.s com duas t.or-
m1crometnco. d1visu.o em mms. com prinripa(·s phenomenos do gyro~copio. 3 - Picnometros com trermometros primido até 12 atmospheras. cnm ina- neiras cada uma, com provetas de pé 
vernier a 1 ;20 nuns. _A columna pn~- ·1 - Apparelho gvroocop1ro de de 50 grs. duação metalica. para as campanulas. com tubo àe li-
mat1ca rotativa, mu~·ud_a de rt·gua m1- Koppr. · 3 - Idem para substancias insolu- 1 _ Idem barometi-ica de Re- gac;ão. co~..-1 250 cc. de capacidade e 
crom~tricn e de 2 mveL.; de bolhas de 1 _ B:11ança gyroscopira rle Fes..::el reis. gnault - Leduc com um barometro a grandf'~a appro::imada em 280 x 4o. 
ar disposto.; em cruz. P,tra leitura 1 Di . ..,co rotati\·o de PArndll. 3 - Idem para liquidos de forma cuba e um manomeiro. sendo a cuba 1 - ldt!m f•m 1000 ccs. de capacida-
da divisão o supporte da lunetu. naz 3 - Tupias gísroscopicas de gran- cyl1ndrlca. dos dois instrumentos commum. Este de e gra,1df~a approxirnada de 450 x 
urna lupa Fraunhofer com microme- ctezas differentes. 3 - Idem d_e Spreng~l. , apparelho deve ser disposto para lei- 55. 
tro e fio movel. permittindo uma lei- 1 - Pendulo segundo Grim5ehl. .1 - Collecçao df:: 27 mdicadores em I turas com _o catetometro. THERMOLOGL'\. tura exacta a 1:200 mm. A luneta de 1 - Pendulo reversivel de Kater, vidro. gradu~dos dlfferentemei:ite. 1 - Indicador de vac~o de m~rcu-
observação é mumd~ de um nivel a 

1

, moclêlo. muito .exacto. comprimento l '._ Densi.metro P. ne.umat1co de I rio com to_rneira. de 3 v.1,s .e com es- 1 _ The-rmomf'tro de maxima e mi-
bolha de ar e um m1crometro. entrf' o.e; cutelos de l metro, gradua- Boyle. . cala metahca. nima. 

1 - Cadran solar. modêlo simples. ção rom vermer supporle mural. 1 - . Proveta com hquidos de pesos 2 - CubR.S para mercuno de por- 1 - Thermomctro de Six e Belloni. 
1 - Cronoscopio dando 1:5 de se- compnmento total - 170 ms., P.rn especificos d1ffHentes. . f celana, l - Tl':.ermomatro àe Reaumur. 

gundo. ' ('Stôjo. 1 - Modêlo com 6 hqmdo~ d1f eren- 3 - Tubos barometncos com sup- 2 _ Thermometros ue Alcool. 
1 - Conta-voltas para medida de 1 - Modêlo de molecula, (modêlo tes em tubos do mesmo diametro. porte dlsp_ositivo conyenlente para 1 - Thermometro <.Le Farrene hit. 

0 a 30000 voltas em estojo. dynamldes> segundo Hartl. ... 1 - Estojo, ~ontendo 12 metaes dif- por em evidencia a diff~rença . e~l.!re 2 _ Tht:rmometros cylindric0$ d.e 
· 1 _ Pendulo compPnsador sobre nP 1 - Triblornetro de Hartl. .. erentes, possu_ncto cada um 1 cc. _ os gazes e os vapo~es. ~om _d1n.sao, 0 _ lOOº. 

com !) hastes em aço~ f:" latão baten- 1 - Apparelho de choque df' 1 --: ~P?arelho. pa~a demonstraçaO' terminado..<; . em funil e prov1dC?5 na 2 - T~ermometrfr.oi ci·Hndricos de 
do 112 se undo · Schulze. , do prmc1p1q ele TO!flCtlli. parte super10r de tornetra.s renu-per-

g . · , d r 1- App(l.relho para mostrar O cho- 1 - Modelo de vidro de bomba as- furadas. O - 360°. 
1
1 -=._ CCrrºo",º,os.'.n"'ePt'rºo e ,1,i1?nP1·c· o com 2 que obliquo pirante con~ suppo~te de ferro. 4 - Tub~s baromeLricos de 15_, 12, 1 - Therroometro com 3 escalas. 

. g .P , . -~ 1 _ Apparelho para determinar a 1 - Modelo de vidro de bomba pre- B e s milhmetros de dtAmetro mte- 1 - Thermometro de Cc·1Sius 
cadran~ pa1a . controlai a. exactictao dn.sticidade de flexão. mente com ~suppoftE: de ferro. rior, com graduação gra~t:da em mms. 1 - Thermometro de Breguet. 
do registo do tempo. 1 - Apparelho de searle para deter- 1 -. Modelo de ~dro de bomba de na extremidade superior e cuba de aJmfurct~hermomctro differenctal de 

Mechani~a geral (Movimentos ,.. minação do modu~o de ehsticidacte. 1n~end1~/d~~~~!~[~~t.de Pfeffer com feiu :mmr_m, supportruie. fe;;f~sPf!- 1 - Criophoro de acido sulphurico, 
forças): 1 - Dynamomemo (balança de co- - t m1 n o reirar-se os o.> - segundo Wcmhold. 

1 - Tupia para demonstração da !~~~f d!:f~:::e::7ºa v:~::.~:.0 b:~ mr;m]g:~ g: ~Y!~~t::: :1jd:e~~11~'!.b1~r~~i~m;á) p~~r: :~ do1 p~t:Ptoi:";;'.º .~~!i'a ~~te::~t~~ 
Inercia, em latão com tambor mon- grande diametro, segundo Kleiber 1 - Modêlo de turbma de Wei- ferior. . mometro. II • t m1n ' 
tado ~obre um quadro lança-tupia. 1 - Idem de molas para tracção. nhold. . . 1 - Tubo barometnco com cuba ~e 1 - Appare 10 para ae er açao 

1-Chariot a rolo movei de Schulze força 3 kilos. 1 - Diahzaàor de Graham. ferro profunda de 80 cc., de compn- ~~et~~nto Oº nt1 escala de um .thermo-
:~. PJ1~i~~fti~~r;a~:i°:~~;t~~~ ~e i~!:: 1 - Idem para medir os (i'Sforços 1 - 1:"'l~ctuado: de Schellen. menta. 1 _ Cuba de Leslie com aquecedor 

de tracção com pratos. 1 - Sifao de _vidr<?. _1 - Bar~ometro duplo para explica- cUspositivo para 4 thermometros e jogo 
eia de um corpo em repou::;o. 1 _ Idem de Poncelat para 25 kí- 1 - Idem pa1a ac1dos. . çao do sifao, com duas c-.Jbas. _ d 

4 
th t 

1 - Appare1ho de Maey para de- los. 1 - Id~m para liquidas hgelra- 1 - Barometro de demonstraçao \ _ ~~~~:1;gs para demonstração 
terminar a energia cinetrica com dois 1 _ Idem em feitio de v. mente toxicos. . . segundo Schultz. . . da dilatação dos sohdos. 
pesos. 1 _ Modêlo de relogio com movi- 1 - Idem com _ramos _iguais. 1 - Modêlo esc<?lar simplificado do 1 _ Pyrometro de quadrantes para. 
1 - Machina de Atwood de relogio menta completo e mostrador de 20 1 - Idem de cl.l'cul~ço.o. barometro de Fortm. _ gaz com um jogo de 4 bastões (ferro, 
com movimento completo. cms. de diametro da fabrica Max- 1 - Idem tnterromp1do. 1 - Idem do barometro de .slfao: sobre, zinco e latão•. 

1 - Metrometro de !v1aelzi Kohl. _1 ~pparelho para demonstrar a cir- 1 - Barometro de cuba stmphfi-1 1 _ Appr.relho para démonstrações 
1 - Registrador Gueugnon para a l - Machina centrifuga electrica culaçP.o do, sangu~. cada. da. dil:1.tar:ão dos gazes, sob volume 

verificação dos principioj fundameli- equipada com reostato. interruptor e 1 - F.uml magico. 1 - Idem forma ingleza. constank 
taes da mechanica o estudo dos mo- tomada de 9orrent~. poden_do ser usa- 3 - Pip_e~as graduadas ~e 50 cc. 1 - Idem c~pilar de I"~elde · . . 1 1 _ ApÍ)arE'lho de Dulong e Petit 
vimentos periodicoS e de .suas appli-- da na posiçao vertical, honzontal para l - TC?Imquette hydrau!ico. .1 - Idem noi.rnal de Reignauli pata 1 _ Lampada de mineiro de Davy. 
cações com os seguint~ nrcessorio:.: correntes de 220 vclt.s. com 116 de 1 - Piezometro de Wemhold. leituras com catetome~ro. ~om tubo 1 _ Apparelho de vidro para. a de-

Um dispositivo para tr,1çar dia- e. v. com os seguintes accessorios: 1 - Idem de Oer.stedt para lO at- de 2 cc., 5 de d1ametro mtenor e cuba l monstraç:io da cx-pansão do vapor da 
grammo.s em coordenadas polares Doís discos com e::pheras. ~ospheras, com ca.mara. de compres- ! de ferro. . _ , , agua. 

Um di':;positivo para o estudo das Dois cylindros, um de madeira e , sao, the:rmometro e manometro. 1 - I~e~ a sifao. d~ _Biun dLpost~ 1 - Thermoscopio duplo de Loo.ser 
anomalias de dilatação dos meta.es outro de cortiça, montados em qua- 1 -:- ~pparelho de Plateau com cuba para leitura de pieciso.o ao cateto com livro de instrucção. . 
(dilatometro). dro de ferro. de vidio recta~gular. . metro. . • 1 - Rndiomr·tro de Crookes. 

cem rolos cte papel para diagram. Duns bolas de latão. cujas massas . 1. - Collecçao de figuras de equi- 1 - ~arometro ª sita.o e~1. estoJo.11 - Modêlo de machina a vapor ho-
mas com 100 mrus. de largura. estão entre-si r.a relação de 1-2. mon- hbr10 de Plateau. . sobre p1ancheta negro. en1,e1ntza~a. rizontal. 

Cem idem com 40 mms. ladas em quadro de ferro. _ 1 - Ap~a:elho para medida da ten- com escala movel, lupa.:; pa~a leitutas 1 - Thermo multiplicador de Nobili. 
Duzentas folhas p.:ira drlaeram- Uma cuba de vidro de Augusto, com sao superficial. . e com thermometr~ centrigado · 1 - Autoclave Chamberland ague-

mas em coordenadas polares. bllhas do mrsmo diametro e pesos dif- 4 - Discos de 40 mms. em vidro 1 .- Idem de ruvela~ent!? d~ Au- cido a kerozcne, 25 cms. de diameti-o 
t ferentes. despolido, ebonite, latão e ferro gu.sti para provar as ~e\es diff_eif'~Ç?S com 40 crns. de profw1didade. 

n~e~ofrr~;i~ta~~/inta pre n para pe- Uma. gote-ira semi-circular. 1 - Apparelho de Hartl com agulha de altitu_?e: pela medi.da da 'anaçao 1 _ Appar~lho para detemtinaçáo 
Dez idem vermelhas. Um apparelho com oito pendulos. para demon3tração de pressão. da pressao atmospJ:iJnc~. d nstr do equivaknte mechanico do calor de 
Dez idem azul. Um pendulo de Watt. 1 _ Cyllndro de ferro munido de _ 1 - Idem anero1 e e cmo · a- PUly. 
1 _ Apparelho para denwnstrar n Um µendulo para experiencla de orlflcios a differentes alturas. çao, segundo W<'dilfer · 1 1 . 1 1 _ Corte de motor de explosão de 2 

Foucault. 1 - Semi-cylindro para a detenn1- 1 --:- Idem mo e O s ~:P PS. e;n ca xa tempos. co111 1:unpada. comprova.dora. 
queda dos corpos segundo ª corda de Uma balança centrifuga. nação do metacentro em madeira se- metahca, com mechamsmo dr~coberto. 1 - Idem com ca,burador. 
um circulo. . . .. r" U1t1 dynamometro para medir a for- gundo Fried. Muller. diametro da escala 9. cc.. 1 - Idem dr: 4 tempos com lampada 

1 - Plano .mclmad_o de .Hof! cio:. ça centrifuga, segundo Hartl. 1 - Fluctuador de Hartl. 1 - Barometro iegistraclor Lam- comprovadora. 
1 - Apparelho para exph.raçao Um anel achatando-se vela forca 1 - App~relho para demonstrar que bre-cht. - 1 - Idem com carburador. 

movimentos compostos. centrifuga.· o jacto lle agua, escorrendp no ar. 1 - Appar~lho ~ara demo~1siraçao 1 - Corte de motor Diesel. 
1 - Idem de G_rimseh~ Pª1:~ a Um vaso de vidro com mercurio e compõe-se de uma sucL.essao de got- da lei de M~nott~ • .:;egundo Ft IE'd. · G · 1 - Calorímetro de Berthelot. 

composição de movimentos um1or- agua colorida. ta.s. Muller servmd.o igualmente de lher- 1 _ Idem de Bcctman. 
mes e variados. Um sifão para força centrifuga. 1 - Apparelho de Colladon com re- mometro de ai· . . 1 _ Ale.mLique ct0 cobre para 5 u .. 

1 - ClnecTapho _de Engclmeyer Pª.- Um modêlo de bomba rentrlfuga. cipiente de 1 m. de altura sobre ban- 1 - Volumen~metio de Reignault tros horarios. 
ra regi:~t:ir os movunentos comp_ostos, I Um fra!::co de vidro pal"a formação co e 4 discos coloridos. para determlnaçao do v~lum_c dos cor- 1 - Collecção de accesrnrlo_s para. 
as componentes e as re!--ultantf's. . paraboloide de liquidos em. '.·otaçã.o. 1 - Apparelho de Hartl para medir pos pulverulentos e poiosos com to- experie11c1a ~obre calor e:;pecifico. 

1 - Apparelho para dlmonst.reçA.o Um rnodêlo de ventilador. a velocidade de escoamento dos 11- das as torneiras de aço. 1 _ ldE'm para. 1:xperlencia~ .sobre 
do parallelogramma das íl>rçns ::.e- Um apparelho para clanflcar hqui- quidos. 1 - Estereometro df' Say para :x effcicos culoricos das correntes ~le-
gundo Frick com pesos. dos turvoo. 1 _ ,...'l.rneiro bydraullco. com recl- determinação do volumf' ,.. da den.s.i- ctrkas. 

. . . 1 Um mcdêlo de. centrifuga. piente collector de agua inferior, reu- dade dos corpos pulverulpnto.::o; . 1 - Idem para experiencias sobre 
M~cham<"a dos s. o.hdos (E.;:,tatica e I Um P~lrobos"opio dP 29 cm~ .. gran- nido tubo sobre um mesmo supporte. 1 - Bomb~ de vacuo. att.mgmdo ca.lor e tr. abalho. 

dynamica>: de modelo com 1 Jogo clp 6 tiras com 1 _ Molinete de Woltaman para uma rnrefacçao de 0.018 mm. da co- 1 - Ide111 parn experlen~tas sobre 
desenho. medir a velocidade das correntes de lwnna de mercurto com motor de :hlataçãv ~lo calor. 

1 - Collecção de apparelhos para um apparelho de Bolf~nnberger. aguas correntí' alternada para 220 volts. 1 - Idem p.:..ra experiencias ,t;.obre 
a.e; leis do. mechali.1ca, em um quadro Quatr~ rodas rendadas de Savart. 1 ~ Modêlo em corte de um conta.- 1 - Platina de 26 ccs. de <l.rnmetro calor radiante. 
com um metro de altura e um metro Um disco de Sirene com 8 orificíos. dor de agua. . para montagem sobre o cone aa. bom 1 - Id1;m para experlencias sobre 
de largura incluindo roldanas, ala- 1 _ Modêlo de roda hydrauhca. ba. . :1. conducçao cto calor 
vancas etê MECHANICA DOS LIQUIDOS 1 _ Motor hydraulico. I - Disco de caoutchouc, de 26 ccs. 1 - Idem par., experlenclas sobre 

1 _ · Plat~o inclinado de Bertram. 1 _ Turbina hydrau.Uca. de dia metro. . o calor por condensação de gazes e 
completamente em ferro C{lm arco 1 - Modêlo de nivel de agua se(lUn- 1 _ Apparelho de Rebenstorff para 1 - Trompa aspirante de agua de vapores. 
graduado do Weinhold. 0 abaixam~nto da tensão superficial Arzber~er e Zulkowsky _com 1ectD1· 1 - Idem pars. experiencias sobi·e 

1 _ Al~vanca com braçns iguaes cm 1 - Idem, S€'gundo Friedr. Muller da ai;ua pelo ether. ente de agua e m~tal n:.kelado. sobre o calor nas combmações .chlmicas. 
metal sobre supporle ne ferro. cte:montavel em estojo. ' 1 _ Apparelho par!1- demonstrar a pranc~eta. com mdicadcr d~ vacuo 1 - Id~m para expc~tenctas sobre 

2 Idem cm metal sobre suppor 1 - Apparelho de latão, com ma- depressão e a ascençao capilar dos metahco de 100 mm.e;. de diametro. a muclallça. de c.c,tado dos corpos. 

rECA ~1 Ect A.R oosl DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALOOOL) lncomparavel. A' venda em 

todu u cuu da cidada. L,. 11 t J ILI D I C J 1 
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F:ARINHA Dos PETIZES· Odette Fagundes 
Diplomada pela Academia de Córte 

' e costura ele Pernambuco, de cst·Hlia 

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

A FARINHA DOS PETIZES é fabricada com 
absoluta escrupulosidade e hygiene, pelo LABORATO-

SZESTACK. 

nesta cidade offcrece os seus traba
lhos á dtsu1{cta sociedade Pl'SJi...<·11Sf' 

Executa com perfeição enxovae:. p.ira 
creanças e casamentos. vestidos em 
qualquer modêlo Ensina. um curso 
de cozlnhn pratica., constando de me_ 
nús especlaes artistica em lindo ec;
tylo, e os bic~s em qualquer feitio sob 
o methodo cta Escola Domestica de 

. p . FRANCISC() Natal de onde é diplomada. Encarre-Representante em J oao essoa: ga-se de preparar mesas adaptadas 
A ARAUJO praça Anthenor Navarro n. 12. - 2.' andar. l para gurys, annlver.sarlo em geral e 

' ' ' casamento~. Tudo p~lo menor pi eço, 
NOTA: - A' pessôa que colleccionar 20 rot'.l!Os, com as maiores vantagens. A tratar 

· d á Rua José Peregrmo, 660 (antiga. 
será dado um pacote do refendo pro ucto. Palmeira) . 

-----------

"A MASCOTT~" 
Proprietario 

LELLIS DE LUNA FREIRl 
Restaurante o mais antig0 

da capital. 
Cardapio variadissimo, 
a15raaando ao mais fin,. 

paladar. 

Aberto até alta noite 

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

nita, uma preparação de spath cal
careo, uma preparação de gypse em 
hyperboles moveis, 2 placa5 de gypse 
para cõres complementares. monta
das sobre cortiça, idem com 114 ele 
comprimento d~ anela, duas figuras 
de gypse em estrella e borboleta. 1 - Idem para o emprego do ther- ;spelho pcrmittindo ob.scrvar as cur- 1 - Photomeiro de Bunscn, gran- J{ua Duque de Caxias, 31:S 1 

· t vas d(' cargas e descargas alternativas de modêlo. 
m~:c~i~~~~f~ Th~i:~/º· ios condensadores. 1 - Idem de Wingrn. J O Ã O p E S S Ô A Ar.ce.,'Sorio~ do ban<'o para expcrien-

:.,. 1 - Manotnetro a chama de gaz, se- 1 - Idem de Rumford. completo eia sobre pllcnomenos cspetraes : 
HYGROMETRIA 

1 - Polvmetro de Lambrecht. 
1 - Hyg'rometro de cabello de Saus

sure com thermometro. 
1 - Psyctu·omptro de Augusto com 

2 thermollletros de precisão. 
1 - Hygrometro de Regnault. 
1 - Hygrometro de Alluard. 
1 - Hygrometro de Crova. 

MOVIMENTOS ONDULATORIOS 

gundo Weinhold. com lampada projr>clora. elcdrlra. cas-
1 _ App:uelho de Kuinck para de- tiçal apropriado. hast.e de sombrear 

terminar a velocidade do som por e paredes brancas. 
'Jbservaçáo de ondas flxas. 1 - Idem de Foucault com tubo de 

1 - Estojo com 13 diapasões e sa- observação. 
lões, accorde Internacional, dando a 1 - Idem de dcmon.stra{ão de Ri.! 

(f~~~ ~~~~~~ti~hy~fc~. CZ (ut 
3 ª ut tc~ie..:_ Calcidoscopio para luz polari-

8 - Diapa:;;ões montados cada um zada. 
obre uma caixa de resonancia dando 1 - Espelho plano-convexo. 

1 gamma diatonica de C2 a C3 (ut4 - 1 - Idem plano-concavo. 
•Jt 1). 1 - Idem concavo corp 6 quadros 

1 - Diapasão accionado por um anamorphicos. 
1 - App~relho de Mach pa_ra o es- <:!lectro-iman, Cl = 64 Hertz (ut = 1 - Idem cyllnclricos, idem, idem. 

tudo das vibrações longitudinaes e, 128 v. s.). 1 - Idem japonez magico cm me-
transversaes. ondas fixas e propaga- 1 - Diapasão regi::,lrador C O de 128 tal, com bomba de compressáo. 
ção. assim como a transformação das Hertz rut 2 = 256 v. s.) com estilete 1 - Estojo com 30 lentes escaladas 
vibrações transve~saes em vibrações registrador. por dioµrias. 

ATTENÇÃO ! 
Precisando V. S. comprar joias, re

logios e objectos para presente, etc .. 
dirigija-Se á "CASA PONTE6"', av. 
B. Rohan, 180, que encontrará va
riado sortimento das m:::.ls rec)ntes 
novidtdes e pelos menores preços. 

A "CASA PONTES" mantemo ma. 
ximo criterio tanto nas vencla.s d:Js 
artigos do seu ramo, como nos con
certos de joias e rclogios. 

Av. B. Rohau n.U 180 João Pessôa. 

1 - Fenda. movel com parafuso 
micrometnco, regulavel nos dois sen
tidos, com ecran circular e punho. 

1 - Lente cylindrica com ecran e 

punho. 
1 - Lente colimadora com ecran e 

punho. 
1 - Prisma de vi ão directa de 

Konisberger d~ 40 mms. de abertura. 
1 - Mesa para os prismas. 
1 - Cuba para absorçáo com 55 

x 35 x 10 mms. 

Accessorios para experiencias sobre a 
interferencía e a difracção: 

Longintuclinaes e nce-versa. 1 _ Martelo para pôr os diapasões 1 - Microscopia composto com au-
1 - Apparelho de demonstração de baixos em vibração gmento de 60 a l~O _diametros, cozn 1 _ Collecção ccmpleta para as 

Griemsehl para theoria dos mo,·imen- 1 - Idem para os mais elevados. revolver para 3 obJect1vas achr?mat1- ção ele as~ucar segundo Grim~ehl. experíencias ~e intnferencia e di-
tos onduJatorioo. para. demonstrar a 1 - Arco d: violino para os díapa- cas do typo 3 e 6 L e object1va de 1 - Apparelho de polarlzaçao para fracção composta de: Uma lente 
propagação. re!lexão, interferencia ões. fluorita 8, occulares Huyghens 6 x - projecção. _ cylindrica, um prism3: de interferen-
das ondas liquidas. 1 - Idem ele violoncelo. 10 x e lCl x. 1 - Polarizudor de demonstraçao eia uma ocular m1crometrica de 

1 - Apparelho d':' Silvanus Tho~p- J - Monocordio de Zahlbruckuer a 1 - Microscopia simples. de Gnmsehl. _ Fre"snel com um vidro de observação 
son para o estudo da.s ondas hertz.ia- ·i cordas com dispositivo para medida 1 - Lupa binocular para 30 vezes 1 _ Analizador de demonstraçao. vermelha, uma fenda núcrometri~a, 
nas. ja tensão. eervindo ao mesmo tempo com estativo, platina, pinhão de cre- 1 _ Modêlo mostrando o trajecto três ecrans para receber doze d1a-

l - Cuba estreita com paredes de :amo apparelho para os ensaios de malheira para tubo binocular, com da luz polarizada convergente atra- phragmas com aberturas de formas 

vir; :iii:it~1~: ii;HF.b:~~. para ;~~::~;:~1~:1trdJ.:~ii~::,:et:~ obt~v~~:,;i~11~(i1f~;t~P';;;:;; ~:1d~ J;~~i~:~r~~~:r::: ?d:s::; ~~~;:;n;::g~:~es e fendas de diff:· 

:t:~:~1ri~~v~;:~::e{~;~:i~t-!e~1:: ;r;,~J?r:~:~it:~~~ªd~~ºe i·t3a~ºJ'é ~:r~';;'.:fl~:i1:;r:t:~::!itr::i::~ ~. ~:n~~il~~menos de absorpçao com d~~1.:ífifi/ :~~:1~:rF::~~~ 
menta com respectivo diapasão. 1 _ Appa;~1110 para mostrar as fi- gulas de muminaçfio. 1 - Quadro de côres de anilina execução cuidadosa. 

1 - Espiral em s.acarQ:has d~ Fre- guras de Chlandni, com uma pinça 1 _ Pinça de turmalina com 6 pre- para o estudo dos phenomcnos de a- Accessorlos e dispositivos para ar-
denco Mulle1, pata demonstraçao das em vidro, uma placa de vidro quadra- parações dífferentes. bsorpção na luz transmittida. mar sobre o banco os seguintes mo-
endas sinuoo_idal moveis. . a~ e outra redonda de 28 cms. de dia- 1 _ Apparelho de Weinhold para 1 - Lampada de mercurto para dêlos: 

1 - Machma de onda de Stt:ndel. , metro e duas placas metalicas em es- verificar a lei do5 espelhos. analyse e~petral, com luz muito in- Modêlo de microscopio composto. 
tojo. 1 _ A!)parelho de Sta~lbcrg para tensa accionada por um apparelho de Idem de luneta de Galileo. 

ACUSTICA 1 - Espelho com supporte para ter- verificar as leis d::t. re!lexao. indução média. Idem de luneta astronomica. 
. 1 nar a.s figuras mais visíveis. 1 _ Systema de espelhos de Porra. 1 - Supporte para tubos de e.na- Idem de luneta terrestre. 

1 - Bico a gaz a chama semnvcl 1 _ Campanula de vidro com 4 pe - 2 _ Espelhos, fazendo entre-clles lys_e espetral, com regulagem de pre- Idem de tcle3Copio a espelho de 
segundo Weinhold. dulos roontada sobre pé. um angulo variavel de 2 parellelos. cisão. Newton. 

1 - Apparelho para mostrar as vi- 1 - Apparelho de resonancia de 1 _ Espelho con:::nvo espher1co para 1 - Lampada de Beckman para Idem de Braquitelescopio. 
brações do ar com martelo. Savart. obtenção de imagens reaes. _ analy~e espetral, com pulverizador, 1 tampada de arco voltaico para 

1 - Apparelbo de TYndall pnra 1 _: Modêlo de orelha desmontavel 1 _ Goniometro de demonstraçao etc 220 volts regulada com movimento de 
mostrar a propagação do som nru. tu- 10 vezes maior que o natural. de Weinhold. grande modélo. 1· _ Banco opiico, grande de Paal- relojoaria. 
bos de grande comprimento de 3 me- 10 - Cylindros de aço C5 - e5 - 1 _ Tambor de Tyndall para mos- zow composto de: 100 _ Pares de carvãc, para. corren-
tros de metal encaLXado w1s nos ou- g5 _ c6 - e6 g6 - c7 - e7 - g7 - c8 trar em projecçáo a refracção da l~z. uin banco de ferro de lm,20 de te continua. 
tros com supporte. cut 7 - mi 7 - sol 7 - ut 8 - mi 8 1 _ Disco optico de He.rtl, com dis- comprimento, repousando sobre pés 100 _ Pares de carvão para corren-

1 - Porta-voz de 2 metros falando - sol 8 - ut 9 - mi 9 - sol 9 positivo de illuminação .. ~ompleto.. com parafu~os niveladores com os te alternada. 
a 1000 metros. . e ut 10> para mostrar o limite supe- 1 - Apparelho ~ux1~1ar do d~co seguintes accesorios:. . . 2 _ Lam ad:as com dispositivos 

1 - Bascula de Hermholt~ (mstru- rior dos sons perceptivcis, com martelo optico para ~s expenenc1a.s dos feix~s uma regua com divisão mlilmetnca para fixal-a ~obre 
O 

banco optico de 
menta de Trevclyan) com caixa de re- 128 v. s.) sobt·e prancheLa. de raios luminosos convergentes e cli- de precisão. · lt (

6 
v lts) 4--6 ~m-

~onancia: de aço. vergentes. 1 S . . ortºs e~1 Jatão com pi- pequena vo agem o 
1 - Sirene de Cagniard de Latour, 1 - Sonometro de 129 sons - Som 1 - Apparelho de polarização para nl'ã~s d!u~~·em;lheira regulavel em \ peres com readpec2t21voo Írtsansformador 

modêlo pequeno, 'J.Qm uma serie de 12 fundamental c2 = 512 a C3 = 1024 montar sob~e O disco, com vidros r~- Ptura e ro!undidadé. ~ara corrente e vo ·. com ape: 
orificics, com contador e movido a Hertz (ut 4 = 1024 v. s. a ut 5 = cozidos rapidam_ente, para producçao a Um sugporte para expertencias de J 1imetro. reostato e respectivas toma 

veft~ Idem dupla de Hemholtz movi- 20~8 ~· Jélônadores conicos em zinco, del 1:'.'ªt~\~in~"õ:teJ?~1rb~,'.';;,ann. interferencia movei lat.eralmente por dar - Supporte com platina des!I. 
da a motor electnco para corrente al- abertos, accordes de 2.• a 10.• harmo- 1 _ Prisma em crystal de rocha meio de para.fuso miciom7trl~?~men I zavel, (com tubo de microscopia com 
ternada ~e. 220 volts. com contador, nico de Cl (ut 1). com aresta refrigente. perpendicular Uma ~uba para agua e 1~ : fccalizaçãc raplda e de precisão> 
de 12 orif1c1os. 9 - Resonadores segunào Helmholtz ao eixo optico e duas faces quadradas to contll uâ Pd~ra c~ndensadores ate manguito para condensador e espelho 

1 Fole com cofre e claves para esphericos para os dezenove Ptlmeiros polidas com 50 mms. de lado. 122 mms. e 1:3metio. _ de illuminação, 
toda;- as cxperiencias de acústica, harmonicos de Cl = 64 Hertz (ut = 1 - Prisma de sulfito de carbono, Uma lente bi-co~cava co~ arma 1 -- Placa malte grande. 
com orifício grande para um tubo ou 1 - Appe.relho a manivela para em vidro claro. dura, para producçao de raios para-
um sonometro. rom 12 orifícios e 2 mostrar as figuras de Lissajous. 1 _ Prisma C'ffi vidJo nrgro, com lclos. . , FI .. OURESCENCIA F. PHOSPHO-
ajustamentos dilferentcs para tubos 1 - Caleidophone de \Vheastone races em crystal. Um por~a-ob.Jceto rolativo. RESCENCIA 
nexiveis. com 6 vergas t~rminadas cada uma 3 _ Prismas ôcos_ cm rry::.;t~l com Un~a obJccth a aberta 

Dimen~ões do fole: 37 x 57 crn.s. por uma pequena bola metalica bri- uma face ennegrcc1da e mlu11d~ de Dois suportes par.a Nico~s. _ 1 _ Caixa com três cubas em es-
4 - TUbos com pistão, dandf, o nc- lhante e permittlndo obter 6 phases, uma rolha de vidro com os segumtc-s _ Dois con~ensadoies para , produc j path-flo'J.r. vidro de uranio e vidro 

oorrle perfeito quando se tira successi- com supporte de ferro e parafuso ca• dimensões: 75 mms. de altura, e 35 çao ~k raio.:t fortemente ~on~ergentes, de didvmo. dando respeclivamentL 
vamente os pistões. lantes. mm.5 de largura.. munidos de porta-prepaiaçao. um-.a. flourescencia azul verde ver-

3 - Idem sonoros fechados em me- 1 - Di'>positivo registrador pA.ra de- 3 ~ Id~m pata receber ao mesmo Um prisma de Nicai mo_ntado cm mclho wna. placa 4 ctl.bas erri vidro 
tal, cnm embocadura de madeira para terminação do numero de vibrações tempo 2 hquidos different~s. armo.dura de latâ?, polanzador. 30 para Úquidos e unia J0;ute convergen-
os son.-.: C3 1024 - C4 = 2048 e de um diapasão, destinado aos usos 1 _ Prisma de gaz de B1ot e Arago mms:- analysador ~4 !flms. te sobre pé. 
C5 = 4096 Hertz cut 5 = 2048 v. s, escolares, segundo Hahn com pendu- para determinação do ar e outros ga- Dms idem, polanzat.vr 25 mm.. 1 _ Collecção de liquidos !loures. 

ut/ _: \~t;· de- ~~Jei;a 
8

~t~l~-a~·;i t~êsu~ai~p~!ã~ld~~· eu
1
d1s~~~ft~

0
p~·~ ::d~~-1: :~r~~l~;!°ºc t~6i~~~:i~~- com ar- an~~as:~~~!s n~:5 \lidro com dois vf_ centes. · 

como tubo aberto ou fechado pór em vibração o diapeisão. 1 - Prisma de angulo vo.riavel para dros para provar que O vidro se torna 1 - Estojo com três substancias 
1 - Idem de madeira, que se pode 1 - Apparelho de Koening para I'eceber differentet. líquidos com gra- blrefrítente pela pressão. phosphorescentes. 

abrir para mostrar a dispõsição inter- analyse dos sons, para o •om funda- , ctuação. . Uma prensa de Fresnel. 1 - Phosphoroscopio de Becquerel. 
na. mental co 128 Hertz {Ut 2 256 1 - Modelo ele combinação de pris- uma prensa para curvar O vidro 

2 - Tubos longoR em latão, um v. s. l com 8 resonadores esphertcos j ma de Porra, segundo Wcinhold. com duas lammas de vidrn para pro- OLHO E PHENOMENOS DA VISAO 

!~r1~t~e cso~~t~oar~~~fc:·. para dar ª 1 ~;r~ ºt2.~~~ ~ (~t ~
1 ~ uf

1
3-:_ cs

2
ot2 pr~d~çfJ~~-e~~io i~i~. Grünehl _ para ducção da dupln refracçiio. 1 - Mcdêlo aut.omatico da vista, 

4 - Tubos para o accorde perfeito - ut 4 - mi 4 - sol 4 - 7. ut 5) e 1 __ Apparelho para producçao do pu~~~o.espelho negro com armadura e ..,cgunào Bock. 

~fi~r~~olae_: ~ ~/c;;.ac~ub~: ;e~ !u:~~?;11~~~ ~P~~:~of!ti~~~· sobre esie~·oAt~;~~~:o dio~·\u~~~1~os de Umt1 pilha com vinte placas com r/ ~m~g~~!~mo~op~o~Tm!:t:P ~~; 
do munido de um registro. 1 - Apparelho 1Segundo Helmholtz 55 mms. de diamet.ro. para recompor armadura e punho. h f 

8 - Tubos em madeira para a gam- ;,ara a synthese dos sons compostos e a luz branca decompo:::ta pelo prisma. D'.Ji > prisma:; bl-refrigcntcs de 20 oi 03 t! funcçi\o dos dif erentes mus~ 
ma diatonica de Cl - CJ (ut 3 - fas yogaes da voz rumana com 8 1 _ Apparelho de Norrembcrg para mms. de diametro, em annadura culos. 
ut 4). ,ans harmoni"OS, com 8 diapasões, que a explicação. das côres subJrctivas_. commum com punho. 1 _ Olho r;rtificial de Kuhne, para 

13 - Tubos para a gamma chro- 1áo os primeiros harmonicos do som 1 - Apparelho ele Ragoua Scma Um idem de 13,5 mms. de diame• mostrar as marchas dos ráios na vis-
matiea de Cl - C2 (ut 3 - ut4). undamental. CO (ut 2> e fixados en- para producção das côrcs complrmen- tro. ta. augmento 10 X. 

1 - Tubo com membrana move1 te electro-1mans. percorridos por tares. com 4 vidros de cór. Un1 apparclho de compensação JIJ _ Quadros par de:monstração do 
mo;;trando a~ posições dos nós de vi- :crrcnte tomada. intermitente por um 1 - Quadro de Ulusão de op~ica completa de Soleil. punctum seccun1 r-egundo Weinhold. 
braç:lo ctn mrtdí'ir;J., com paredes de interruptor a diapasão de 128 Hertz destinado á projecção, cm_ madeira. Unta placa de quartzo tcvoglra e 1 _ Quadro ele Franckel para 
vidro. , 256 v. s.). 1 - Apparelho para nustura das dPxtrogira montada em cortiça. e< hslatar O astlgmallsmo. 

1 -· TTJbo de vidro de grande com- Cada um dos 8 diapasões é mu.nido cõres segundo Wrin~o!ct. Uma pequena janella semi-verme- 1 _ Apparelho para explicar a im-
prhntnto <' pü-iüo movei. ·Ie um rcsom1.dor que se pode abnr. 21 - Tubos de Oe1ssler cheios com lha. semi-azul. pressão do relevo produzklo pela vi-

l _ Tubo n chamas manometrícas 
1 

1 - Phono~rapho de ~dsm:i para CY- H2. 02. Co2. Co No, Nc,g.. Ngo: Um Nicai com arestas vivas para são binocular e pelo ester~oscopio. 
2-Koenini; com 3 chamas p. mos- lndros de cera com d1spos1tlvo p~ra NM3, H20, HCl, Cl, Br, CH4, S02, formaçfto do polarizador de Llpplcl1, 1 _ Estereoscopio a espelhos do 

trar 05 nó.s d·e vibrações, com paredes .-egistrar .e reproduzir as decl~maçoes S03, Hg, _H2S, Na, Ether. alcool e com armadura conveniente para o ap- Wheastone. .. 
de vidro. ·om mov1mc1:1to. de teloJ.oana, dia~ chloroform10. parelho de condensação. Vistas estereoscoplcas sobre papel 

1 _ 'li.ll>o fechado de Kundt com 3 j)hragma :rg1st1ador e 1eproducto1, 5 _ Idem cheios com aq;on. hcho. Um tubo clr obsrrvo.ção com punho. 12 _ Representações do relevo es-
manornetros ct'nRUfL ~ 3 valvulas. 1m.,pavil~ao. . . neon, cripton e xcnon. ~ parn <'nchrr de solução levoglra dcs- tE'nioscopio segundo Martins Matzo-

1 Tubo pcrmilt111do abrir os lu- l.,_--_. Cyltnchos, Frndo 4 com decl~- 1 _ Caixa ele prrparrt\l\O para n- trq:;:irn ' dorf. 
gares ao., nn) com buracos de diffe- ma~O{':-;. 4 musi~aclo:-. r 4 c°r,1!1 ca~ltos. nalyse espetral, contendo. srls pares Uma :-;erlc ck preparações dí' pela- 36 - Idem para dcmonz•.,ração da 
rentes <\Inmctros. . 1... - Cy~t~dt()~ pa~a r~.,istrat · de ba.stõe::; de prata, platurn.. alum:- nzaçáo ·e,:;-uintfü; 8 vidros tempera- RUperpClsição das imagens 

1 - Tuho cubico de paredes moveis. l - App.n,u1o de mt.eirercncia de nio zinco cobre e ferro, 12 frascos dos e de formas diffcrentes, 2 vidr~~ · 12 - Vistas cstercoscoPi~as de céo 
3 - Tubo:'io abertos com o mesmo Drenteln · - . de ·parede; parallclas cheias de liqui- temperado:; cruzados montados cm cstrellado do prof. Max Wolf. 

comprimento e contendo o me~mo vo- 1 - ~da ct; reacçao acustlca afi- dos absorvente-s, G tubos para. analy- cortiça, uma preparação com crystal 1 - Apparelho para mostrar a per• 
lume de ar, m11.s dando sons dtfferen- na.da pala not~~ c2 (ut 4

> com reso- se espetral. 10 fra::;cos com chlore- de rocha, uma preparação de arago- ~Ultencia das Impressões lumlnosas 
les, para explicar que o som depende nadares de vidro, cobre pé com ponta tos e 10 tubos de vidro, com ponta -------------"---~----.C...------
tambem da forma do tubo, sendo um cm aço· de latina 1 -ECISAIIO 111:•IIIII O IAIHE 1 ctclies em feitio de pyramlde, o segun- .1 - Phonometro de Dvorak, sobre pé P T 1· . d l grande so. • <, rn &r 
do prlsmatico rretangular e o ultimo e prancreta mcllnavel. 1 - e escop10 mo e o *"E 
pyramide truncado. 1 - Roda phonica d~ La Cour para bre tripé. r.... ELIXIR U NOGUEIRA 

1 _ Harmomca chimlca de Noack. determin~r com precls3:.o os numeres 1 _ Heliostato. parn atravessar a 
1 -· Harmomca electrlca de Pflaum de vlbraçoes dos dlapa.soes e para ou- parede com movimento de rotação --••fl I IINªIIITIIIQ I I SYPNILIS .. 1.-..IM 

com t~la de platina. tros usos do mesmo genero. horizontal et:::. ..a,,.. " 118 

cte
1
2Ó·c~c~~o a'J~~~i~o,g\~ª~;1~/ºctti;~!~ OPTlCA r11ação ~~!é1

~.R:~~/:Pi).~!~.~çã
1
~
01ª. _ 9' 11111 lllfldH _ 

gUl'e1 mmido por motor para corrente t - Camara escura. dit11eni;ao da 1 - Modl!lo para demonstrar ela· • 1 1, •a•• a 9 • e,• i-ÃaOI I 
a!Lernacla do 220 volts. Imagem 140 x 100 mms. ramente a rotação do plano de po· -----.... • 

1 _ OLsposltivo para se adaptar ao 1 - ';amara clara de Vollaston. larlzação, em quartos e em uma solu· • • li • li • • • • • • O • & • A • 9 • 
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llBELLO$ BRANCOS quadro move 1, com supporte rotativo 1 - Pilha de Volta. 12 - Naviculas de porcelana com de diamctro . 
para lamµada de lllumlnaçâo com fio 2 - Ptaus séccas. 60 mms. de comprimento e 9 mms. 
conductor, tomada de corrent.e etc. 1 - Pilha Grenet de 1 lltro. de largura. 

6 - Idem de 200 
12 - Funts capilares com huste lon-avit&ru-6e o aeaapparec.em com 

~LOÇAO JUVI,;NIL" 
u- como loçt.o, ollo 6 Untl.1111. la~p-;dfe~!it~~f!!n~::[;~n~~r~ar:or~ cl1ssi;o~olumna de Volta, modêlo ~! = td::n~gb s;0:~;- xx 3~ ~~: ga de 40 

Use e náo mude. 
Oepoa1to: pha.nnacta M1nena 

Q.u• ,ta R.,...,,ibH~• - Jo&n PNAO&. 

da retJna e o contruste 5l!Ccessivo 
das côres. 

1 _ Apparelho para produzir côrec::. 
compl~:nentarcs sob forma de som-
bras coloridas. · 

Projecção: 

1 - Apparelho de projecção Max 
Kohl A. G. Chcmnitz. podendo set 
fixo horizontalmente ou vertJcalmen
te sobre' pé de 50 cms. com lampada 
de lncadescencia de 12 volts,. 100 
Watts. 

1 - Tran.<;formador para o r.1.esmo, 
para corrente de 220 volts. 

1 Fio dr connexão com 1.rn50, com 
inten·uptor. 

6 - Pa.ssn.-vistas, sendo ·3 interme
díaria5 8 1'2 x 10 cms. e 3 de lorma
to 9 x 12 p:ira dispositivos : 

1 - Epidiascopio com os seguintes 
dispost1vos: 

Uma m,esa de madeira. desmonta VPl 
e inclinavel. 

um dlspo · itivo para projec"ão àe 
film fixo 18 x 2...:.. 

rtnte C'Onttnua de 110 volts. 1 - Elemento Latime Clark. com tampa. 
1 - Idem para corrente continua 1 - Accumulador de Edson. 24 - Idem com 66 x 50 mms. 

220 vclts. 1 - Idem Planté. :;4 - ld-em com 38 x 45 nuns. 
l - Transformador para tampada 1 - Pilha de comblnação de 3 ele- 24: - Idem com 72 x 87 mms. 

do g~Ivnnometro, pE.ra corrente alter- mentos. 24 - Espatulas com colher de por-
nada de 220 volsts. 1 - Mach1na de Ramsden. celana com 200 mms. de compri:nentn 

1 - Escala. transparente dividid:i 1 - Galvanometro modêlo classice. 6 - Graes com pistillo de parcela-
de 5 em 5 cms. 1 - Voltimetro modelo grande de na com 40 x 100. 

1 - shunt pnra diminuir a sensi- demonstração. 6 - Idem com 05 x 2õO. 
b11idade en.1 4 gráos . . . 1 - Turbina de laboratorio. 6 - Idem com 15 x 250. 
0,1-0. Ol-0,0-01-0,0001. 1 - Modêlo de turbma Pelton. 6 - Tubos com combustão, foscos 

1 - Supporte mural para gaJvano- 1 - Tubo Crooltes com flóres, etc. com 15 x 19. 
metro. 1 - Idem c'Jm molinete. 6 - Idem com 16 x 21. 

2 - Quadros de distribuições para l - ldem com cruz malta. 6 - Idem com 17 x. 23. 

~;;J~f~n~~s·J:!ªif~~~~ão na ))areae, 1101 ;;;0 ~~~1~ P;:ªe~;~~e~:iaº ~acg~~ do2~h!f~õ~~:e2;Jd~·~/ena com fun· 
1 - Apparelho completo para ex- monstração dos e.spaços Qe Hittorf 24 - Idem com 250 cc. 

perin1clas com correntes de alta com 50 cms .. com torneira de rdmis- 24 - Idem com 500. 
frequcncia e de alta tensão, modeln são do ar para ccllocar dLrectamente 24 - Idem com 1000. 
de EJ.ster e Geitel. sobre o conde da bomba 24 - Idem com 2000. 

1 - Eletrolman de Weinhold, com 1 - Ampôla de Roentgen com tu- 12 - Idc,n de fundo redondo com 
acessono pera experiencias diamag- buladora para montagem sobre a 250 cc. 
neticas e mngncticas. bomba d:! vacuo. 1 12 - Idem de fundo redondo com 

1 _ Transformador ctesmontavcl 1 - Idem para fai::;cas de 20 cms. 500 cc. 
para corrente alternada. modêlo grande com anticatodio re~ 12 - Idem com 1000. 

1 - Idem em ferradura. forçaao, ree;enerador1 etc. 6 - Idem para di.st11lação fraccio-
1 _ Jogo da 2 imans em barra de 1 - Supporte de Pé. movei para nada com 5U cc. 

20 cms, sobre Placa de madeira. todos os laaos, para tubo de Roent- 6 - Idem com 100. 

ct/ f~r:.rasco de 
25 

grm..s. de limalha gef '_ Ecran para -raios Roentgen de ~ = I~et:~1 c~~ri~ºis·, com rolha el• 
l A li . t d d 15 13 X 13 100 cc. 

rnbr;-pé. su ia iman ª ª e cms, 1_ - Criptsc~pio para pentala an- 6 - Idem de 200 cc 
1 _ Jogo de 1 par de agulhas as- tenor para ut1ll~r Eem escurecer a 6 _ Idem de 250 cc. 

di- taticas com supporte .sobre pé isola- sala. . . 6 - Idem de 500 cc. 
do 1 - Radtometro electr1co. 6 - Idem de 1000. 

Um cii&pos1Liv.o para micro-projrc~ 
ção com 2 objectivas n.0 1 e 2 

Um dispositiYo para projecçJ.o 
oscopia vertical. 

6 - Idem de 60. 
6 - Idem de 80 
6 - Idem ae separação em forma. 

Je bola de 150 cc. 
6 - Idem de 500. 
6 - Idem de forma cil~ndrica com 

75 CC. 
6 - Idf'm C''Jffi 100 CC 
24 - Pro\'ct.:n graduadas de 100 cc. 
24 - Idem rle 250. 
24 - Idem de 500. 
12 - Idem de 1000. 
12 - Idem de 2000. 
12 - Pçsa-filtros com 30 de altura 

x 50 de diametro 
12 - Idem 30x65. 
12 - Idem 80x45. 
6 - Refrigerantes de Llebig de 40 

cms. 
6 Idem d<' 50 cms 
6 - Refrigerantes de bolas de 40 

cms. 
6 - Idem de strpentinas 40 cm.e; 
12 - Tornclr~s de ligacão de 2 !Tims. 
12 - Idem de ::S vias. 
12 Tubo~ pm forma de T. 
12 - Idem em forma de Y 
12 - Tubo.,:; tm forma de U-150 mms. 
12 - Tub:s de 180 mms. €ffi forma. 

de U. 
12 - Id<'m com tubuladuras Iateraes 

jc 150 mm~t 
12 - Idem com tcrneiras de 150 

;nms. 
12 - Idem modelo Marchand do 150 

mms. 
Uma téla com moldura, 

da 2,5 x 3 metros. 

l\laterial d~ projccção: 

allumina- i - BP.stão imantado com sup:;,orte 1 1 - Tubo de ralos canaes com 3 24 - Copos Becher ele 50 cc. 
isolado. catodo em forma de ~spelho aoncavo 24 _ Idem cte 100. 

1 - Bu.ssola em caixa de madeira e a~tecatodo de platina que se ior- 24 - Idem de 150. 
com su-=-pens:lo auLomaticn. na mcRndescenLc .pela descarga. 24 _ Idem dr 250 

6 - Idem de Llebig para potassa. 

1 

6 - Idem de Molu·. 
12 - Burela1 c~c M~hr com torneira 

e faixa azul controladas de 25 cc. 

1 - Collecçâo ck• film.s cincmato
graphicos para projecção fixa, co1n
tando cada fllm de um certo numero 

~e 2~is~1i1i~d<~a~~~;a ºi~t~~r~~~il~ 5! 
nuns., conforme abaixo di~crimina
da: 

Astronomia: 

o céo - 60 vistas. 
A origem do mundo - 59 vistas. 
O sol - 59 vistas. 
A lua - 60 vistas. 
Outros planetas - 60. 
As estrellas - 59. 
As nebulosas - 59. 

1 - Idem de naveiraçâo. 1 - Tubo de ~raun de GO cms. com 12 - Ic1em d2 500. 
1 - Idem de inclinação e declina- sup~r~e e 4 bebi.nas para demonstrar 6 - Idem de 1000 

ção sobre supporte com parafusos pa- 0 desvio magnettc~. . 12 . -\risializadores de 80 mms. 
ra nh'elar 1 - Tubo de n:uos catod1co..•;, de diam-etro. 

l - Conductor ovoide sobre pé iso- ! - Idem par~ de~onstração. 12 - Cry.!-:talizadores de 100 mms. 
lado de 20 cm::;. ra10s canaes ele Goldstem. 12 __ Idem ele 125. 

1 - BasLão de nmbar 1 - Tubo de ra10S canaes com 12 - Jdem ele 150. 
l - Idem de lacre. · eJectrodos · . 12 - Idc1n ele ~00. 
1 - Pelle de gato. 1 - Tubo de ratos catodos con.1 e-_ 12 - BalÕC.i de Erlenuncyer de 100 
1 _ Panno de lã c~an e abertura para ensaios de des- cc. 
1 - Placa de ebo~ite de 20 x 20. vio1, . 12 - Idem de 100 cc. 
1 - Modêlo classico de eletroscn~ - Tubo de raios segundo Web- 12 - Idem de 150. 

pio com folha de ouro. nelt com electrod!) plano_ pa1:a de- 12 - Idem de 300. 
1 - Idem em forma de frasco com mon_strar a repulsao e res1stenc1a hy- 12 - Idem ele 500. 

fundo isolado. drol!tka. . 12 - Idem de 1000. 
1 - Garrafa de Leyde de 16 cms. 1 - Idem de vidro florescente de 6 - Balões de Kita-sato de 250 

desmontavel e 1 bacli::ria com 6 ·gar-
25

1 º~Idem com liq
4

·ct fl t cc. 
rafes. de 25 cms. l os orescen es 6 - Idem de 500. 

J - Jogo de 10 apparelhos de 16 1 _ Idem com pó phosph rcs _ 6 - Retorta de vidro com rolha de 
Geographia geral: cm!:i. r:esmontavel. te3 ° cen 25g :: · Idem de 

500
. 

As terras - 40. l _ - ~ogo ele 10 apparelhos p_ara ex- 1· - Idem com substancias phos- 100 -· Tubo.) llc ensaio de 160 x 
pcncnc1a con:. m~chma_ tle Wmsh~rt. 

1 
phoresccntf'. 

As aguas - 48. 1 - Condu~t01 ~sferico sobre t1.1pé 1 - Escala Q,e tubos seP"W1do Crookes 20 nuns. 
A atmosphera - 22. com 2 h.em1::;phenos cem cabo 1so-1 cem tubos de J!:> cms. de dlltercntes 24 - Vídro.s de rclog:o com 5v 
~ ~~~~zeªt ~at~~:1es - 40. lado . . . . grãos de \'\~io. m~s-_d1ct~~~":\~º·60. 
As vagas e seus effeitos cnosivos - 1 - Ex.citador modelo classice com 1 - Tul>o com 4 electrcdos }lan 24 - Idem com 80. 

20 . cabo ü:olado .. · . A dtmonbtrar o caminho da descarga 24 _ Idam com 100 . 
o relevo, formas _ 44. 1 - Am~cr;,meilo modelo grandr. electrica num vasio de 20 mm. Hg 

1 0 de demonstrnçao. _. . 1 _ Tubo com 3 electrod~ <' vasi"J 12 - Idem cem 150. 
O globo terrestre - 36. ' 1 _ Ponte..: de re61stenc1!1- ele Whe- de raios ele catcdos para mostrar a G -Idrm com 200 
~bi;:::tbã~el~~~ ;:r\~~o:!·a - 39. ~fs~~o~~n~c rfc°s \f~\;o~~e~~~. de pre. indep~ndencia do caz?,mho dos raio.s 3 - Apparelhos de extracção de 
Acção da agua !.obre a transforma- 1 _ Caixa de resi.stencia Siemens catod1cos da collocaçao d.o anodo. ~i~~~e~a~~~hg~ª~!P:~\~:á~ed~ d~~~~~ 

çâo do relevo - 58. de pino e cla\o·inhos O 1 O 1 O 2 O .1 - Tubo com serpentma. segundo tor 120 cc. do balão 300, todas as h-
Influencia ~o relevo - 75. 3 o. 4 100 40. 30. 20, '10 ohms.' ' HiJt~f. , gações esmerilhadas. 
A agua sohda - ~7. . 1 - Re.sistencia n()rmal con:truida Hclt Tubo ele valvula dupla segundo 1 - Alambique Femel, capacida.d: 
Os mares. gcnerahdadcs, movunen. com maganina. 

1 
z. . do balão 1000 cc. 

tos - 42 · 1 1 - Appar:-lb.o. galv::i.noplasti>''l - Oscillgrnpho G~hrk':" · 3 Apparelho-'> de IÇipp com tubo de 
Os mares, as costas_- 48. completo. 1J i - Balai'.ça magi;etica. . ... segurança e torn,:,ira com 1000 cc. 
Os mares a protecçao - 35. 1 - Vaso uara experiencias galva- r: - Appa1elho pa.1a demonst1ar a., 3 - Idem de 2000 cc. 
Q-5 mares, influencias - 32 · . noplast.icas. êom acces~ori.os. orrentes de Foucault · . 12 - Balões com fundo redondo e 
As. aguas correntes, generahdadcs l - Apparelho para nic.kelagi'm 1 - Apparel.ho umvers.al pa1a o es~ tubulaàura lateral de 500 cc. 

I Parte - 40. galva:iica completa. tud~ da theon~ da corrente altC'rna 12 - Idem com 2 tubulacluras de 
Idem, idem II Pa_rt.e - 33 1 _ Solenoide para demonstraçfü.., c!a, .. egundo W1lly Gollnitz. modelo n. 500 cc. 
Vida vegetal e anunHl, fauna e flo- cte campo magnctico por me10 de pó 3· 6 - Idem com 2 iubuladuras cm 

ra _ 45. de ferro ' ' 0 . 1 - Apparelhagem para e~perlen- um1. ponta dr 250. 
Geogra.p~a hu~ana, ctemog:raphia, 1 _ Id'.'m vertical c1as de ccllulas photo-_electncas se- 6 _ Idem dr 500 

ethnograph1a. rehg1oe~ - 49._ 2 - Vol!arnetros de lloffma.n com gundo o J1I'f?1. dr. Ludwig Bergmann. 1000 - Ba.stões de virlrn. 
Habítacão humana ,mfluencrn.s ma- el"'t.roclos de plrl.lma l - ConJugado de_ um motor <" dy- 6 _ Bolas clr dü:tilação "'!nnd0 

teria.es, t:vpos - 55. 2 - idc:m com ~1Cctrodos de car- n.am? para producçao . de corrente Kjccihal 
As geleiras, formação e c,-~emplo - vão co~tmua, para os gnbmetes e am- 6 - Idem segundo Reitmc'r 

32. l ·_ Ictrm ele Bunsrn. plutl)eatros. 200 - Calices .sem gracluaç-ão dl 

Prehistoria: : -:_ ri~:;;, ~;ll,~al~c:.:a expcnenc1a APPARELHOS E MA'l'ERIAES P.\. l~O c:'_: Idem de 150. 
fundamental de Volta. RA ClllMICAS 24 - Idem de 200 

~l ~~.::~s ~~el~i~~~i~dnde ~· 2~. dal 1~a~f~Ja~~lh~niª~~n~~~~~~~5\~0\~c~ 1 - Gerador de gaz Benold para i~ = \~f~~ d!e 
5~0Qo. 

Fosseis e animaes da prch1stono. - cm torná de um iman. 100 bicos com peso. 12 - Idem úe 2000. 
37

~::~:;~\ihysica - 57. i ~ t1~t1
t!~e~~~gete. d~:

01~~i]i~:~~i;~:::::::0

:::: r=rl~::,~:~~~:~s de 

1500 

Geodynamica externa - 59, 1 - Apparelho de Oersted êe 4,:J !~~.' com 7 pinças, anneis, garra~. 3 - Idem de 2000. botão 
210 ~~[[11;::~~~:~~:;·6~ ~:~. :tt:.f i1~rl~;t.n~1t~~\1Ju{;;~º :!·:~~f ~a~~àr:lii~ii:~~:j;:~ 18i 0:n\~:::p:;o(tl:s 21°0°:ms. 

i~:l~~;:P~1_;toric.55i parte - 45. 1 - Bobina f~a ~ ;;utr~ move! pa- 15 mms. de diametro. 6 - Idrm de 2180 x 220. vacuo. 26( 

Id;~n;ri
1 

r~:[.;e ~ 4;5 · 
1 
•:::11°~~:fü~::;m ;!;~~Jt:~eº~;~~~~d~~~ bo~º d; P~!~~td~'~:~J:~!: ~~~~,~~: x }~ I:::P:6:u :\~~ra 

23~0ÇÓ'!S ger2es de paleontolngla iniu~ã~cJem de com. condudor mo- 1 - Maçarico para ar comprimido. ~-=- 1~~~1~;~\~ura:O~~m 2 ta)Jularc~, 
Curiosidades da natureza. A terra, vel. . 1 - Mesa com fole ª pedal pa~·a laterae.s de lGOO cc 

a agua. o vento - 40. 1 - Gerador de corrente alterna- trabalho em vidro. 3 _ Ca!cirnetro"; de Schoroetter. 
As vagas e os seus effeitos errosi- ia p2ra drmonstração cio principio :a lOO -

1
Iripéi de ferro para bico de 2 _ Dessccadores cte Thehlim!:;,-

vos - 20. Jas madünas clectro-magneticas. ~~s~ Ide~ 12i x 12 , Ochulz. com torneira e:,;merilhaCa 

'.a~o;:- ct!I0Cd~:!1?eni:n~oo~~ttr;~~v.o de gc- 10 - Idem 25 X 16. forma de co;n __:o 1~~~· c~':n dJ;~~~· 
1 - iVIachina electro-magnetica co;e ~on~ª~};.?oim~~~La~rrc de cobr"'. 6 - Frasco~ scccadores de Frf'c:-e-

33 ~natomia, O e. q11C'lC'Lo hrnnano - -::cr1 ~ani:i:m~0I~g~.t!~~~a.18 mpadas com tripé, nius com tubiladora inferior, com 20 

Apnarclho circulatori'> e digestivo para demonstração de corrente al- 3 - Idem de areia de ferro batiia. cn~s._ct~d!i~u~~ffi 30 cm~. 
_ 27. ~crnncla C' continua. uJ~ - Telas ele arame de ferro a- 12 - Fra~os de Woulf bitubulados 

'"'lpo.rPlho rirculrtorio, gcnlta~ ::l1llav-el.Arco voltaico com carvão re- 100 - Télas de arame com amian- coml2 2_50Icdce,·n co111 500. 
orgãos do sentido - :!2 · '.: t 

A cellula - 32. . 1 - Roda de Barlow. º2 'd Jh 12 - Idem tnbulados com 250 cc 

ro~:;~!!:: ;::::::::os C e Jns:;~::; +~ :i~~irh:e e~e::.;:tr:eçã:
0
:: ga:e~lf~::J~/:<~ :

0

1:ara reco er ~
2
--rJi~mbi~~

1
~11:~s O com tubu-

-M2a8n.11·re"O'.·· (ruminantes, ~ 3R bobina dr inducção. 111;eu;nt~~~1i.s de vidro para cub~ la~u~ Í~~~.:t~ed~o~~O. 
•. .... J BolJi1rn faiM:as de 200 mms. com · 3 _' IctC,;, com. 6 _ IdPm trt-tubnlados com tulm-::~U~~: ~~tjº~~~:~rlC,~ 24. 30. ~~tC'i'~~l1~',~~~5 ttn °c~;1~~~~t:~~~clt ou ~: - ~ t°º''as ~:r~u;~ri: de ensaio. la~u~ ~}:~l d~e 5~g~-

0:; insccios na evolução 1,0ologica- 1 - 611pporte universal. 24 = 1'd~r:;1 ~~'lra balõe~: 6 - Fra.'>coi:; ele bocca estreita. rom 
25

0
· de•cnoi·olv,·,nei,to dos insectos- l -- Pcnelnlo electrico normal· 100 _ capsula;,; de porcelana. com rolha e tubuln.clura lateral de 500 cc .. 

º 1 - Torulouete el-"ctrico adapta- fundo redondo de a cms. de d1ame- 6 - Idem ele 1000 
36c. ostume e papel ct~º. insectos - 27. vP.l ao i=:upporte uni\'crsal tro 12 ·- Fra• co~ 13.radores de Dre-

~ t - Machlna clcctro de Winshurt 50 _ Idem de 10 cms. ch('~cl d<' 250. 
Nematelmintes as f1larJs.s - 69 · com cilf,ro de 50 ftns. 24 _ Icicm de 14 cms. 12 - Idem de 500. 
Idem. vermes lnicstm:-u!li - 3o. t $oµrador de ar qu('ntr e frio. 24 _ lc.?,..m de 20 cms. 24 - Funis de segurança simplC'~'i. 
Anatamla r morphologia. das µlan- 1 - Jogo de 2 dl:;cos condensado- 12 -· Idem de 50 cms. 24 - Idrm com bola 

tas I parte - 58. rec:, um de cobre e um de zinco com 60 _ Kilos de tubos ª" vidro em 24 -Idem com 2 bo1as. 
Idem. II part,.o, - 51. cabos irnlados. varas. sendo 10 ks. com 3 mms .. 10 200 - Funis de vidro com 70 mms. 1~q~t~~5.0;;~.3iiucc\ena!J'(l 49. 1 - Electro modi!lo classlco co!Tl- ks. com 5 mms .. 20 com 10 mms., JO de dlamctro. 

plcto. ks. com 15 mms., e 10 ks. com 30 24 - Idem com 100 mms. 
1 _ PilhR de Bunsen. mms. 24 - Idem com 150 mms. 
1 - Pilha de Leclanché. 1 - Barril de vidro com torneJ- 6 - Idem com 200 mms. 
1 - Pilha <!e Danlell. ra para 10 Jltros de agua. 6 - Funis canelados de 110 mms. 

Uistoria Natural: 

EI..,tricidade: 

1 - Galvanometro a espelho com 

12 ·- lctc>m de 50 cc. 

ço~2cZnt;~1a::i~ ~~~u;n;~~icas, com tra-
6 - Idem ele Hl cc. 
6 - Idem de 25. 
6 - Idem de 50 
6 Bureta.'> hydrcmetricas. 
12 - . Prrw, ~as gr.1duadas com rolha'.'i 

e~merilha das 100 cc 
6 - Idem de, 250 CC. 
1 - Estufa de cobre com alças. dP 

>arede dnpla com tubo para termo. 
metro e pratileira perfuro.da. com 23 
;ms. de 2 ltura x 3.5 de largura x 25 
de profundidade 

1 - Mufla simples. 
1 - !e.em dupla 
24 - Triangulos com tubc,s de por

celana de 60 mms. de lado. 
24 - Idem c!e FIO mms. • 
2 - Bastões de \'idro com alça de 

platina. 
100 - Sup1101 te de madeira pare: 12 

tubos de en3ato 
1 - Faca para cortar vidro. 
1 - Rctorta d_· ferro fundido para. 

producção de cxi:;en!o. 
1 - Gazometr::i- grande mod~lo com 

~~~~i~iç;~r~\riA~~tik~lado, vidro a1-

1 - Forno de reverbero. 
6 - Al:::ngas retas. 
6 - Idem curvas 
6 - Idem com estreitamento retas. 
6 - Idem curvas 
6-Idem cm vi-dro cylindricas re"'tas. 

J.t 250 cc. 
6 Idem de 500 cc. 
3 -- EudiomEtros de 50 cms. de 

;cmprimento. 
1 - App~relho segundo Hcumanun 

·ara producção de Ozona. 
2 - Tubos em U com electrodos de 

)!atina para electrolise de cloretos al
~hnos com ~upporte. 

2 - l('flm para demcnstr:'l<'áo da 
'llObilidadc ionica com electrodos de 
)la tma e supporte, 

1 - Apparf'lho de elcctrollse com 
·lectrodos de grafite. 

1 - Voltnmetro com electrodos de 
Jlatina em feitio de V. 

l - Idem com electrodos de grafite. 
12 -· Vidros d•• bócca larga 1,.:om 180 

nms ele al~urii e 100 mrns. de diamcM 
~ro. 

12 - IC:cm com 190 x 105. 
50 ~.tetros de tuõos de borracha com 

_Q mn15. de diametro interno. 
5 Metros idem com 4 mms. 
5 A1ctro.') idem com 20 mms, 
200 Ftolhas de cortiça cylind.ricas 

;om 10 mms. de dirmetro. 
200 Idem com 15 mms. 
200 Idem <'O-n 30 mms. 
200 Idem com 25 mrn'S. 
200 Idem com 40 mrns. 
200 Idem com 50 rnms. 
200 Idem cem 100 mms 
200 Rolhas de borrz..cha cem 15 mms. 
200 Id 0 m com 20 mms 
200 lc!('m com 25 mm.s. 
200 Idem com 50 mms. 
1 Volu1f1e da ultima edição : Tables 

je Constantes - da Societé Francai.\e 
de Physique <Gauthier - Vlllar.::., 
edlteurs) . 

12 - Idem com 215 x 115. 
1 - Apparelho para det<'rminaC1.o 

'la densidade do vapcr. segundo V1c· 
ar .M;.yC'r completo sem bico de Bun

-;en. 
1 - Apparclho de Bunsen para pro _ 

:lucção ela mistura detommte. 
1 - Ret.ortn lle chumbo para prepa

ração de H. F 
1 - Oxigenogeno do Pe. Vicente 

Munncr. 
1 - Appnrelr.o para liqw.:L('ão a 

empcratura ordinar1a. de Bcdccr 
1 - Eudiomctro cm forma ur U, 

~om um dos ramos graduodos r:om 
·.orneira suf){'rior, e outro ramo ,;em 
;_radw1ç:1o ocm torneira, lt1teral infe
rior com supporte metallco 

1 -- Crio'co1>io de Beckmann. 
1 - Ebuliosêopico de Be<'kmann 
1 - Apµarclho de LanUl;bcrger e 

Behner. 
1 - Balio de Berlhclot para tomRr 

v: ponto~ ele cbullção com o termç.1110.
tro. 

1 - Ovo de Berthelot para slntc.c 
dn acetileno. 

1 - Appnrclho ::;f'g:;cdo Caill<'lPt pa_ 
ra. hquC>facão do:; gazc'<J com lllünon11.: .. 
tro a 200 K.s . 

300 Vidros de 250 cc. pa,ra solu-
,ões marca Record. 



i 
60 Frascos conta-11ottas TK de 2 _ KUo.s de mercUJ"IO m•tallro. . l - Modêlo -~. cerebro desmontAvel MATERJAT, PARA GF.OORAl'BIA 

dnt~ 
0

Lllro de nenv.Jna ent 11çr.o retl. ]~~0-::_r;!;·~/~/';;;.;~º~·a:'J\6~ pó. ~ ~Ptí:~ilgde~r~;g ;!~IT~ô so. 1 - Globo tmestre de 35 de dia• 1
~ c:: Frascos conta-gottas com Pl· 

teta de 30 cc. li%~~·_ Grs. de bl-carbonato de so. liOO - Grs. de mollbdato ele amonto bre pé com aurlcola e ventricolos meLro. 
crystallzado. aesmontaveis. , 1 - Appnrelho universal de Mang, 

diioim~rs. de bicromato de amonlo. 500 _ Grs. de nlckel em !e.mina. 1 - Modêlo de maxilar inferior, .três consistindo de: Horlzontarto, Esphera PRODUCTOS PUROS PARA 
ANALYSE: 1000 _ Grs. de bicromato de potas- f>OO - Grs. de oxalato de amonio em ver~ ª:~ti:· d~~r:i~~a~e~ezes am- ~~il~~Ôbote1J1eri°fudli'c1;:1º€tc:.l~6:: 

1 slol.000 - Grs. de bicromato de sadio. em crystaGes. d ld d b' m to em pliados e desmontaveis. pleio. para ctemonstl'a.ção dos phe-600 _ Grammas de acido acet co 100 rs. e ox O e 15 u 1 - Modélo de Rins, tamanho na... nomenos celesLes. 
grici~~l ~G:~~~~ ªctelOa~ir~· acetlco a c~ogi (pu~~~·. de bioxido de chwnbo p6200 - Grs. de oxido de cromo em tural, rin e.squerdo desmontavel. i -=-M.;~~gel:tei!ir;~t~~ ~bg: 

500 - Grs. de bioxido de estanho pó. . 1·t-dModêlt i"vo e~~~ercf.º·am~1~e de 12 cm. de <liamciro para electr!. 
9056ô·ors. de acido arsenioso vitre. emlOPOOó._ Grs. de b1'.phosphato de 1000 -GGrs.dde olxlddo cuprico. pó ~~1. o emons ra l •• n - cidade. 

G !d em pó 100 - rs. e ox O cupr06o el}l · 2 - Modêlos de medulla espinal 10 1 - Planetario de Schotte. ~ig = Id~~ d/:ido arsénico (piro)· amonio 100 - Grs. de oxido estanhoso em vezes augmcntados, mostrando a ort. 1 - Globo terrestre em relevo. 
6 - Kilos de acido azotico de dens. :oo ~iii:s.d~eb~~~~~h~lomd~n~i:!: P\ooo - Grs. de oxido de ferro em pó. ;:::;,i~v~~agem dos nervos motores e ex~r~1~o~~c:~tt:ra~Ohi~a~g: ctr~ 1

·~oo Grammas de acido bromídrico slo 500 - Grs. de oxido hydrate.do de 1 - Reproducção eschematica do 100 cms. 
1

•
3
1~00 - Grs. de acido berlco em pó. igg = '6:;. ~ ... b~~t~to i:t~~i~\m bam - Grs. de oxido hydratado de ~~~t':'ª."r:e:;~t~º v:IT;~Fd~o c~~~~\: ca?a1o~i~p~n;",:'ci?c"ard~v~~i,,,ªt';;':!'n!~~ 

500 - Grs. de acido bortco crystali- pefo~~
06

..:_ Grs. de borato de sodio em m;~g~ºGrs. de pós de Joanne&. m1n~so~~~/;à~ºc~~o eschematlca da t.ria m~e:.fa~te~~~L~~;:e~i0 Presente 
Eaggô _ Grs. de acido chromico crys- crvstal. 500 grs. de oxido de nickel em pó. císculação d.o sangue em corte verti- edital será posto no Instituto de 

iooo _ Grs. de brometo de pote.ssio. 500 grs. de oxalato de sadio. cal do corpo humano sobre taboa. Educação. , 
ta50Iiza0 ~· Grs. de acido citrico em crys.. 500 - Grs. de bromo liquido. 500 gr-s. de ox1l_ite em pastilhas. 1 - Modêlo do apparellio digestivo os proponentes deverão fazer n~ 

500 _ Grs. de brucina em pó. 1000 grs. de oxido de zinco em pó. desmontavel. TI1esouro do Estado. uma caução cm 
ta~. - KUos de acido clorlclrlco de 1,19. ba~ig,,_; Grs. de cadmio metalico em ~gg ;~:: ~: :;:~;~ra~~mdee sadio, i = II~~~ dJ'a;P.,1;,_~~1.:'J'e:"~~:.,~rlo. e!r~~r~O~~ec1t;;e:i.requºe ::.~nrri;~ 

6 - Idem commei:ctal. . 2 5o0 _ Grs. de calcio metalico em 500 grs. de permaganato de pota.s- 1 _ collecçào modelos de ver- garantia. do contracto. no caso ele e.c-

30:~~--=- G~:s·d:eac::~d::~::: e~ p: ra~~r.:... Grs. de carbonato de bario. '
1
º5oimgr'{~~ª\ii-oxido de bario. m1s ..:.ng';N::,~i~ de 16 mappas de ana. ce;.,t_:ç~~op~tgrogeºv";;'ão ser escrtpt!lll 

1000 _ Grs. de acido tenico em crys_ 1000 - Grs. de carbonato de calcio 100 grs. de b1-oxido de m~onesio em tomia humana. executados pelo Inst1- a tinta ou dactylographadas e as.sl-

tal2.50 - Grs. de acido floridr!co a er':o~· - Grs. de carbonato de cobre p6500 grs. de phosphato de amonlo tuty Anat~mlco /ª Unlv~tbdade de :::,~~"cfasd\:ºio"rr~~~'.ve!m"e;l;,,!a.s~1';;:,~ 
em pó. 1onobasico. B~r 

1
~' Jgu!~çã: ~e c11J1 map;:; mu... sendo uma devidamente sella.da (sel-

f020'>10• -_ Gro. de acido hy"-f!OUJ"-sl- 1000 - Grs. de carbonato de soc!Jo 500 grs. de plfosphato de calCJo. raes da fauna brasileira sobre tela. lo estadual de 2$000 e sello de saú. 
~ ~ 500 grs. de phosphato de monosodico. 1 Idem zoolog!c geral de) contendo preço por algarismo e 

licio 1,2
4

. de acido ,·odico em crys- enlo2~Y~ª
1
Grs. de carbonato de sadio 500 grs de phosphato bisodico 1 = Colle'cção de fo variedades de por extenso. 

100 - Grs. em pó. 100 g,s. de phosphato de sadio trt. borboletas do Brasil. As propostas deverão ser entregues 

ta15o - Grs. de acido !od!drlco de eiiºgó:- Grs. de carbonato de zinco b't6tº·grs, de phosphato de sodio e dlo)-d~ºt\!":ffi ,;ftg1\~~li~~ ~ºm ª~.'\= ~~1á"oS:º1.r'~ã~i·o~i~~d~PJ'!S,.;~= 
l 96 1 G d J d d nu amonio · xa envidraçada \ nião do Tribunal da Fazenda, que 

c'1'i~ªhrs, de acido meta.phosphorico ia~tó - Grs. de calomelanos em pó· b";Jggsgrs. de phosphoro vermelho em \ -:_ IfJ~-=:._ \ 1~da. 7 ~~n d:~~~~';,.~º s~~~~e;Jis ª:I;.';' pro-

'1000 _ Grs. de acido oxalico em 
2

000 - rs. e ca 
60 ª ª gra - 1000 grs. de phosphoro branco em 1· 1 _ Idem _·o vidro. não será antes das 14 horas do dia 

m bastão 1000 - Grs. de carbonato de amo- PÓ~ 1 - Idem - o papel. postas, os. concurrentes deverão apre-
e lOOO _ Grs. 1dem em solução a 22 %. nio crystalizado. 100 grs. de phenolft::L1eina em pó. 1 _ Collecção de preparações d.e sentar recibos de ha~er pago os im-

500 _ Grs. de acido picrico em crys- 1000 - Grs. de carbonato de patas- 1000 grs. de potass10 metalllco em plantas fructiferas com as respecti- postos fe~eral, mu.mc1pal, estaduaI. 

ta;zÔ _ Grs. de acido plrogallco em sio2. - Kilos de carvão animal. boJgg·gi·s. de pyroantimoniato acido de vaf ~i~;l~~~ão de flõres artificlaes. \'~r e~~~~~:rdta:ad~xi~!~~f:.'.' t: ~;, 
crro~ae~ Grs. de acido salicilico em e~ ;;. Kilos de chlorato de potassio poJ~SSl~l:S. de pyrogalato de SOdiC?, vate~ad~bu~~~~6\om 10 modêlos de ~t~aetªseº r:t:;:a o 3Jec~o 2r~~~~a:e1~ d~ 

t 500 - Grs. de chloreto de alurnlnio 500 grs. de rodanato d.e amon10. influorescenciá em arame e folhas de ãgosto de 1931 (lei dos dois terços), 
crlg ~·. de acido sulphurico de 1,84, em crystaes. 1000 grs. de sal de Mohr em crystal. Dan.dres coloridas. b"'m como da caução de que trata. 

250 - Grs. de acido tanlco em pó. 1000 ·- Grs. de chloreto de amonio 500 grs. de sal de Seignatte em 1 - Colleccão com modélos de co. este edital. 

1000 Grs. de acido tartarico em crys- cr~ó~ª~ · Grs. de penta.chloreto de an- c11'.Ó~
1 

· grs. de silicato de sadio em raia· - Collecção com tres exempla.- to~r ~~ffc'lf:~~s co~!~~;~~ã: qu! 
ta:Ó _ Grs. de acetato de amonto em timonio em crystaes. gelea. res de ovulos. se propuzeram caso seja acceita a. 
crystaes. 500-Grs. detrl.chloreto de antimo• 5 grs. de s!l!clo. 1 - Collecção com set~ exempla.res sua proposta. ' asslgnando contracto 

500 _ Grs. de acetato de barto em nio. 1000 grs. de spath flour em pedras. de petulas. na Procuradoria da Fazenda. com Q 

crys
10

t
0
a
0
es_. Grs. de acetato baslco de ci·ylsOtoaoes-. Grs. de chloreto de bar!o em 500 grs. de sulphato de aluminio. 26 -,- Modêlos de animaes preh!s. pnzo maximo de lO dias, após saiu• 

500 grs. de sulphato de amonto em. tmic.os. cionada a concurrencia. com prévta 
chumbo em crystaes. 500 - Grs. de chloreto de bismuto crystal. . 1 - Collecção em caixa de !nsectos caução arbitrada. pelo Tribunal com. 

500 _ Grs. de acetato de calcto. em pó. 50-0 grs. de sulphato de cadm10 em de varias ordens. classificados. petente. não inferior a 5% sobre o 
500 _ Grs. de acetato de chumbo. 500 - Grs. de chloreto de cadm.10. crystal. 1 - Idem de araquinideos. verterá em favor do Estado, no caso 
500 _ Grs. de acetato neutro de co. 1000 _ Grs. de chloreto de cal em 500 grs. de sulphato de chromo em 1 - J.dem de equinidermo.s. de rescisão do contracto, sem causa 

bre. pó (Hypoclorffii de calclo). crystal. 1 - 1dem de molluscos. justificada e fundamentada a jui.zo 
1000 _ Grs. de acetato de ferro. 2 - Kilos de chloreto de calcio gra.- 500 grs · de sulphato de cobalto em 3 - Craneos de mammifesos (car- do referido Tribunal. 
1000 - Grs. de acetato de sadio em nulado. crystal. nivoros. desdentados e roedore$). Fica reservado ao Estado, o direito 

crystal. 500 _ Grs. de chloreto de chumbo lOOO grs. de sulphato de cobre. 1 - Esqueleto de gato natural de annullar a presente. chamando a 
2 _ Kilos de aço em Umalha. 1 em pó 500 grs. de sulphato .feITlco amo- montado. nova concurrencia, ou deixar de ef .. 
2 - Lltr06 de agua de Jave . J 500 - Grs de chloreto de cobalto em 500 grs. de sulphato ferroso amo- 1 - Idem, de peixe. tante ela mesma, 1 niacaJ. 1 - Idem de ave. 

1 

fectuar a comvra do material con.s-
2 - Litros de augua de Labarraque. crystal. niacal. 1 - Aquario.insectario de vidro 

lu~~ ;ilt~ov~iu~g:. oxigenada em SO- cr;~ra~ Grs de chloreto estanhoso em 500 grs. de sulphato ferroso. em armadura de metal com porta Commi~sáo de Compras 4 de outu-
500 - Grs. em solução a 100 volu- 500 - Grs. de chloreto de estronclo 500 grs. de sulp?Jato de magneslo. lateral e cobertura de tela 50 x 25 x bro de 1937 ' 

mes / 30 % . em crystal. ~~g rr:: ~: :~~~:: :e::~~nez. SO cms · . J. Cun~a. !-ima. Filho - Pre.<.idente 
500 - Grs. de alumen de chromo 200 - Grs. de chloreto estancio em 500 grs. de sulphato de nlckel. Phisioloiria vegetal da Commissao de Compras 

crystallzado. crystal. 500 grs. de sulphato de sadio. 
1000 - Grs. de alumen de potassio 500 _ Grs. de chloreto ferrico em 500 grs. de sulphato de zinco, 

em pó. crystal. 1000 grs, de sulphato de amonio. 
500 - Grs. de- alumen amoniacal em 500 - Grs. de chloreto de manga. 500 grs, de sulphato de antimonto. 

crystaes · . nez em crystal. 1 500 grs. de trt.sulphureto de anti-
500 - Grs. de alumlnlo em gelea. 500 - Grs. de chloreto de magnes!o monio, 
200 - Grs. de alumínio met&Jico em em crystal. 500 grs. de sulpheto de be.rlo. 

fio-. 500 - Grs. de sublimado corrosivo 2000 grs. de sulpheto de cargono. 
200 - Grs. de aluminlo em lamina. em pó.. 3 kllos de sulpheto de ferro. 
2 - Kilos de amianto em fios lon. 500 _ Grs. de chloreto de nlkel em 1000 grs. de sulpheto de sadio. 

gos. crystal. 500 grs. de sulphlto de sodio. 
6 - Kllos de amonea em soluçã-0 a 500 _ Grs. de chloreto de potassio. 500 grs. de su_Jocianeto de potasslo. 25 
5~ · _ Grs. de anidrido arsen!co em 500 - Grs. de chloreto de sadio. t;õ 500 grs. de zmco metalhco em bas-

pó. ;: = gr:: t: c~i~~e~ d~e .:~· . ~ grs. de tartaro neutro de patas. 
500 - Grs. de anidrido arsenioso em 1000 Grs. de chloroformio. sJO em crystal. . . 

pó. 500 _ Grs. de cromato de ferro em 200 grs. de tartaro de antunoruo e po. 
100 - Grs. de anidrido titanlco em pó. tass,o. 

pó· 500 - Grs. de cromato de sadio em 500 grs. de tetra..chloreto d~ carbono. 
500 - Grs. de anilina em solução. crystal. 500 grs. em solução de tmtura de 
100 - Grs. de antimania metalico. 500 Grs de cromato de pote.ssio tornesol. 
500 - Grs. de antimonlato e.cldo de em Cr%tal · 500 livrinhos de tournesol vermel110, 

potasslo em cryst...,,., 100 Grs de cromo metalico em 500 livrinhos de tournesol azul. 
200 - Grs. de antimoniato de patas. peda,;; · 1 litro de acetona. . 

slo em crystal. 1000 · Grs de chumbo metalico em 500 grs. de acido buttnco, 
1000 - Grs. de arsenlato de sodlo pedaço;- · .1000 grs. de formal.. 

em crystal. 500 - Grs. de cinabrio em pó. ~gg ;;;: d~e afc':f !áif~loro acetlco. 
en!º~~y;;arrs. de arsenlato de potass!o 500 - Grs. de Claneto de potasslo 500 grs. de alcool butilicl. 

250 - Grs. de arsenlato metalico em em crystal. . 500 grs. de acetato de amua. 
pó. 5 - Grs. de cobalto metahco em pe-

100 - Grs. Idem em pedaç06. daços. APPARELHOS E MATERIAL PARA 
500 - Grs. de azotato de alumln!o 1000 - Grs. de cobre metalico em HISTORIA NATURAL 

em crystaes. raspas· 1 Micromati de mesa de alta 
1000 0 d t 200 - Grs. de difenllamina em crys. 1 preci~o e n:a. valha. • 

em crys"i;es.'s. e azo ato de amonlo· taes. 1 - Estojo de histologia, com the. 
1000 - Grs. de azota to de barlo em lOOO - Grs. de enxofre subl!ma~o · soura pinça bisturi! agulhas sonda 

crystaes. 1000 - Grs. de enxofre em bastoes. etc. • • • • • 
1000 - Grs. de azotato de bismuto 1000 - Grs. de essenc,a de tereben. 1 - Estojo com 10 preparações mi-

em crystaea. tina <solucão retificada),. croscoptcas. 
500 Grs. de azotato de cadmto lOQ - Grs. de estanho metalice em 1 - Frasco para oleo de cedro com. 

em crystaes. bastoes. tampa. 
1 - Gr. em emalgama de estroncio. 1 - Estojo de madeira para 100 la-

cr;::e; Grs. de azot&to de calc!o em ~ggg = :J:t d~e e~r s~fpg",;\'~~~o. mi~~s.!ia~~;cgf1~· 
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500 - Grs. de azotato de chromo 1000 - Grs. de ferro metalico em 100 - Idem com cavidade espher!ca, 
em crystaes. rac;.pas. 100 - Laminas quadradas 18 x 18. 

1000 - Grs. de azotato de chumbo 500 - Grs. de ferro cianeto de po- 100 - Lamirui.s redondas com 20 
em crystaes · tassio. mm. de diametro. 

500 - Gr.. de azotato de cobalto em 10 - Grs. de fluorocenla em crys- 1 - Collecção caprologica de exem-
crystaes, t aes. piares typicos da flora brasileira com 

1000 - Grs. de azotato de cobre em 1000 - Grs. de fluoreto de calclo em 27 variedades em frasco.s de 180 nuns. 
crystaes. pedras. de altura. 

1000 - Grs. de azotato de estronclo 1000 - Grs. de gUcerina a 30% 1 - Collecção de 72 amo.stras dos 
em crysta.e.s · Baumé. ' prtncipaes productos nacionaes. agrt. 

1000 - Grs. de azotato ferrlco em 500 _ Grs. de glicose em pó. colas, mineraes e florestaes. 
crystaes · 2 - Kilcs de ge..sso em pó. . 1 - Collecção de sementes da.s Prln· 
cr~~ae-;,Grs. de azotato mercuroso em ci:: i;;stf~"." de hidroxido de pot11SSIO ~~~f~~~t~Pl~n~.!'sas~;e~c~~ti:t:~ 

cr;:a;.;:. Grs. de azotato merclll"lco em b!t&s Kilos de hidroxido de sodlo em ª\ v~le~i:~ão de 20 variedades de 
500 - Grs. de azota to de potass!o madeira classificada. 

em crystaes. 500 - Grs. de hidrosulphlto de so- 20 - Modêlos crystallnos em ma. 
500 - Grs. de azotato de prata em dlo em crystacs. deira, num estojo. 

crystaes. 500 - Grs. de hlposulph!to de sadio 1 - Collecção de 26 modêlos erysta-
500 - Grs. de azotato de socUo em em crystaes. linos em vidro, com eixos de cõr. 

cryst....,_ 100 - Grs. de lndlgo em pó. 1 - Collecção de 200 variedades de 
500 - Ors. de azota to de zinco em 200 ··· Grs. de lodo em escamas. minerlos. 

crystae,,. IOOO - Grs. de iodato de potasslo. 1 - Collecção de 20 pedras semi• 
500 - Grs. de azot!to cobaltlco so- 100 - Grs. de Iodato de potasslo. preciosas do BrasU Indla, etc. 

d!co. 1000 - Grs. de lltarglro em pó. 1 - Fasclmile, de pedras preclo•as. 
500 - Gn. de azotlto de potasslo em 200 - Grs. de magneslo metalico em cm collecção de 12 em estoJo, 

bastõe•. fio. 1 - Esqueleto humano natural, 
500 - Grs. d• azotlto de sadio em 100 - Grs. de mangnnez metal!co 1 - Espinha dorsal flexlvel em to-

crystae.s. em nedaços. ci.os os sentidos de pre"paração natural. 
100 - Grs. de azul de Polrler. 500 - Grs. de mentol em crystae.s. 1 - E.sfolado de corpo humano de 
l - Gr. de bar!o metallco (em pe. 500 - Grs. de canfora. 30 cc. 

1 - Carbonoscopio para pôr em AD~IINJRTRAÇÃO DO DOMINIO 
evidencia a, absorpção do oxygenio e DA UNIAO NA PARAHYBA -
desprendimento de gaz carbonico EDITAL N.º 15-A - Aforamento de 
permittindo deten~ln.ar a quantidade um terreno proprio nacional - De or
de oxygenio absorvido. dem do sr. Delegado Fiscal do The
{: 1 - Pneusornetro para. determinar souro Nacional neste Estado. faço pu. 
a respiração das plantas. blico que o sr. Benedicto Vieira re-

1 - Anapneuometro pe.ra deter... quel'eu o aforamento do terreno pro
minar a quantidade de gaz carbo- prio nacional beneficiado com a casa 
nico expirado. n.º 203, da tua dr. Solon de Lucena, 

1 - Pnigometro de Msrcel Groult antiga da Paz. na villa e districto de 
todo ef.l cobre com rnanometro me: Cabedello, mw1icipio de João Pessõa 

ta~ico~ Thermometro differencial I neg: ~![!8{es technicos e demais es~ 
phisiologico para observar o calor clarecimcnt.os constam do E"'dital n.0 

d':_sprenctido pelos gl'ãos em germi- 15, publicado no jornal officinl "A 
naçao e constatar a combustão re- União'', desta capital. em sua ed!~io 
sultante da respiracão. de 5 de outubro de 1937. 

Assimilação cWoropniliana 

1 - AnanthoratcopoJo de Deyrolle 
paz:a . mo~trar que não se pode ter 
assirrul~çao chlorophiliana sem o gaz 
carbomco. 

1 - Camara escura para pôr as 
plan!tas fóra da acção da luz com 
2 portas. 

3 - Campanu!as de Sachs de du. 
P!as paredes para estudar as radia
çoes do espectro sobre a assimilação 
ch.lorophiliana. 

Alimentação das plantas 

6 - Geogoscopios de Deyroile com 
estojo protector. 

1 - Collecção em quadro envidra
çado de 10 exemplaras de plantas 
carnivoras classificadas. 

1 - Germinador com tampa de 
porcelana porosa, fundo exterior es
maltado. 

1 - Germinador para cereaes. 
• 

Transpiração 

1 - Apparelho de Dotta para 
mostrar a influencia da pressão so. 
bre o dêSprendimento d1 agtla pelos 
orgãos das plantas com folheto expli
cativo. 

1 - Exudometro para determinar 
a.s differenças da quantidade de va
por de agua resultante da evaporação 
ou transpiração entre 2 superficics 
de uma folha. 

1 - Absorptlmetro de Henry para 
medir em volume a quantidade de 
agua ab.<.:orvida. pela planta com 
ihermometro. 

Movimento dos vegetaea 

l - Heliostroscoplo de Deyrolle 
com quadrante graduado, e ponteiro 
ai altura variavel sobre pé metalllco. 

1 - Collecção vegetal para. mos
trar a acção hygrometr1ca da atmos
phera sobre os vegetaes. 

1 - Geotroscopio para observar as 
flexões ,:::!'eotroptcas das raires. 

1 - Helloclinôétato de Deyrolle, 
podendo d1r todas as direcções por 
meio de inclinações va11avets. 

Admini.strn('ão do Dominio da U
nião, em 5 de outubro de 1937. 

Sabino de Campos, escrivão en~ar
regado da Administração, classe G. 

ADMINISTRAÇAO DO DO~IlNIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA -
EDITAL N. 0 13-A - Aforamento de 
terreno proprio nacional - De ordem 
do ~r. Delegado FU:ical do Theso~ro 
Nacional neste E:-,lado, faço pubhco 
que d. Antonht de Almeida Pires, !1er. 

1 deira de Manu~l Francisco Pires. re. 
quereu o aforamento do terreno p10. 
nrio nacional beneficiado com a C:"1$3. 
tl.0 67. sittrndo á rua Monsenhor Wéll
fredo Leal, antiga 1ur.i. da Lagôa, na 
villa e districto de Cabedello, muni
cipio de João Pes: ... ôa. neste Estado. 

Os detalhe~ technicos e demais Es. 
clarccímento.s constam do edital n.0 

13. publicado no Jornal official '"A 
União··. desta capiLaf, em sua edi. 
cão de 5 de outubro de 1937. 

Sabino de, Campos. escrivão encar
regado da Admi~1istração, classe G. 

ADl\fINISTR.\Ç.H) DO D()MrNiO 
D.~ UNIA.O NA PAllAlll'BA - EDI
TAL N.0 14-A - AFOR,UtEN'fO DE 
TERRENO DE M,\RlNHft. E PRO
PRIO !\'ACIONAL - De ordem do sr. 
Delegado Fiscal ào Thc5onrv Ng_cional 
neste ~t.ado faço publico que o sr. 
Raymundo Nonat0 d'l Craz rt>aue,eu 
o atoramento ln terr<~no de mannha e 
proprio nac·ional. bC:neficiado com a 
casa n.0 54, situado a l'll'l PrP.sidente 
João Pessôa. na villa ª di.~trcto ce 
Cabedello, municip10 àe Ji.;00 Pe,wôa, 
neste Estado. 

Os dcte.lhes technko3 f' demais es
clarecimentos constam 1o rrhtal n . ., 
14 publicado no jornal of!'khl ºA 
União", dc.sta capítal. L'Ill &ua edição 
de 

Administraçào do noi,1i11lo d:l U-
nião, cm . . .. . . . . . . .. . . 

Sabino de Campos - J:::."cri11fio c·u-

carreg:1do da Admin!Et,·u~:io - Cl,LS· 
oe - G. 



A presteza no barbear niio 
depende, apenas, da rapidez 
com que se maneje a navalha, 
mar 1 sobretudo, da excellen
cia da lamina utilizada, Para 
econom1a de tempo, exija, 
portttnlo, a legítima.~ 
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COMMISSAO DE SANEAMENTO 
DE CAMPINA GRANDE - Concor-_ 
rencia de uma calha medidora para 
esgólos - O Escripto~·io Saturnino de 
BrBo. em nome do Govêrno da Pa
rn.hyba, receberá até o dia 10 de -de
:,:embro ás 14 horas propostas para e 
fornecimento para a appaxelhagem 
de calha medidora, comprehondendo 
l"egistrador de descargas e os demais 
accessorios necessorios. para a des~ 
rarga maxima de 138 litros por .segun_ 
do, destinada á Commlssão de Sanea
mento de Campina Grande. 

As condições de pagamento e os pra_ 
::o:os de fornecimento c.onstnr:ío das pro. 
posto.s. 

As propostas poderão ser npresen
tadas no Escriptorio Saturnino àe 
Brito. - Sala 1517 - Edifício de "A 
NOITE" - Rio de Janeiro - Brasil 
ou na Commlssão de Saneamento de 
CamDlna Grande. 

'A UNUO - (tu,r.,a-fe,ra, í1 de Guh1fü·o ite l~llí 

1 

~~:1:.tl· I\· ~.. t:-li-1tüi"ai Sd .. i .ti"" ;~:. tj:t·tii,~ 3 dr,mctk;-t ~Qii0.1Ific.,:3o I rnl?a 1 à! T1b~~~1~ª ~;~rn~~~o ~~ ~1::: 
1 t 091 A,.1.unio do.; snnlo · H.l- donçn e d. Mnria Francisca Marlntw, 

EDITAI~ - 1.3 ZONA ELElTOR \L b_eiro, ~ilho de Ab1!io dos Santos Mm·- nascida nos 301711917. nesta capital, 
- Mumc1pio da Ca'Jaal '2° Suh-Pre. tms R1l11:lro, nascido aos 29 911918, em onde é domiciliada e re,;idente, casa. 
feitura de Cabedel!o · - Jmz. clr, S1. Conde. desln. comarca, onde é clomici- da, domestica. <Qualificação n.0 •• 

1 

ze~iando de Oh,\'t•ira. --- E.:cnvã,J. Se- liado e t'C.'~iclente, E;Olteiro, maritimo. 10.108). 
b~.sti.1o Bastos. - De ac<:(,!'do com o (Qualific~c;õo n.° 7.::l15>. 11.114 - João Pereira dos Santos, 
que dispôp o Codigo r:'ldto,al ,iil•"'nt.e. 11.092 - Antonio Martin~ do. Êilva filho de Manuel Pedro Ce.<.;ario e d. 
Cr pil"ulo.s I, n e l!!, torn,. p1:blico. filho de Mmrnel Martins da Stlvu. e Olivia Bispo dos Santos, nascldo aos 
para o.:, pffoitos lrgac,), q11,• 1'5.:t.~.o -"'~n~ de Seba.!:iU~na Martins da Silva. nas- 6:3.1919, em Acahu' di<.;tricto de Pi-
d~ proc·!'.'-'!.adas a-; in.~cr1),t<:> , e n•q11P cido :10; 28 5 1!H8. 12m Lapa, E&l.Jcio timbu', de.;;ta comarca, onde é domi. 
r11nP11to:, da~ J)':s.-;ôas ·.,egu111L~-. de Pernamimro, soltfiro, agri~ultc•· ciliado e residente, ~olteiro. marítimo 

J 1.071 - Felismina Gu:l11ern1e de dGmic.:ilJJ.rJo e n.sidente nesta capital (Qualificação n.0 8.419). 
OliVf'lrn, ftlho de João Gtulhrnne c•c (Qualificação n.0 7.1091. 11.115 - Luzia Sousa de Lima, fl_ 
Oli~lira e <l. Josephina f'f·Hnn rto E.:s- 11.093 - SPba.,;;Liana Martins do. lha de João Vtctoríno d~ Lima e d. 
pinto Snnto, nascido tvs 18,1 1910, Silva filha ele Joaq11ir.1 Vi~enLe Dias Lucinda Brasillna da Annune;iação, 
em- Pnulista, Estado de Pa1.Jntbuc0 e d. Rosalina Seba&t.iana Guedes, nascida aos 71311917, em Pit;mbu', dis
u,Jteiro, o.gricl':ltor dornictlüu ) {' r:=• .. i nascjdn ao.s 19 1)1898, em Lapa, Esta- tricto de.:;ta comarca. solteira, domes. 
dcntf! nesta capital. <Qa.1lific:1çfw n · do de Pernambuco. casac1n, dome:.tica, tica, domiciliada e residente em Aca. 
10.tJ-i91. don1ir-Ui:1da e rP.-.idente no districto hu', districto de Conde, desta comar-

11 072 - Jcsé Pedro Ga Cunln, 1:_ de Ccndt:, df.'~ta comarca. (Qualifica. ca. (Qualificação n." 7 .529,. 
lho dl• João Pedro d·l t;u)1b.1 t' de ção n." 7 1151 11.116 - José Ffcrreira de Amorim 
Antonia Scbac::trnna da. Cunll·i, no..scL 11.0!1-J - Avila Franco de Oliveira, Filho, filho de José Ferrei~a de Ama
do aos 2 2 l!H4, em Conde, d{'~t.1 1·0- filha CIP Co..,mo Franco de Oliveira. e rim P d. Judith Tarnuíno de Amorim 
maH·a, Folttiro, negOciantr, d·1l1·icilht- de Honorinn. Maria da Conceição. nas- nascido aos 24 1.1919, no E!)tado de 
do e re:idl'nLe nP.sta capil~l- 1Qt1Hl.~ cida. ao:-; 2•21917, em Pituguassu', dls- Pernambuco, solteiro, artista, domicL 
ficação n.° 8.6901 tricto de Ccncte, desta comarca, sol- liado e residente em Acahu', districto 

lh~/ctºtiE~r~iit~o sg~~~e1~r; :'~:r~a~= à~~:-e ~~m;~;id!: d~~t~i~g1i~~~ca~ cQ~~= g;çtti;:10b~~ 6~;~ta comarca. <Qualifi-
cisca Sobreira Duarte nascida a.ar.; .. Iificacão n." 7.220l 11.117 - Jo~é Pereira doe; Santos, 
11.2 1 1914, nesta capital, onde é domi- ll.Ú9.5 ··~ João Ayres de Sou~a. filho filho de Manuel Pereira Cesario e d 
ciliada. f residPnLe, solteira, pro1csso- de Manuel Ayre!i do Nascnnento e de Olivia Bispo dos Santos, nascido aos 
ra publica diplomada I Qual1fira(·ão Maria Ayrei de Sousa, nascido aos . . 18 211912, em Pitimbu'. districto desta 
11." 8.600). 14 10'1918. em Alhandra, de6ta 1.!0- comarca onde é domiciliado e rrsi-

11.074 - Corina Guilherme <lc 011. m::n·ca. !-iOlteiro, agricultor domiciliado dente, solteiro, marítimo. <Qualifica. 
VtiHt ftlha de João GUUlH:rnie e.e e re~identc em Garapu' di,tricto de ção n.º 7. 989>. 
Oliveira e d. Josephin·, r~1·n;1 e.,,, Ccnde, d~te comarca. tQualificaçáo 11.118 - Alexandrina Marta da 

mt!stlca, domlclllada e reside,1t~ na• ta 
Í':ljJital. 1Qu:1lllJl'Ut.:áO iiº d fJOOJ 

11. 135 - Al~11·.1 H.odrj~ne.,; rio Clt 
11ha. filha de Viturinc Rodrigues da 
Cunha e d. Maria Francisco do C~n·
mo, nascida aos 713 i 1908, neste Esta
do, ca~acta, d':lm€stica, domiciliada e 
re.i::idente em Acf!hu', d1sti1cto dE' Pi
timbu'. de.sta co!11arco.. (Oualificadi.o 
n." 6 851J. 

11.136 - Mari?. Jo.~é Cavdcante de 
Lima filha de Sergio Cavalcante <l1 
Lima e d. Emih:i Be:tena Caval,·nn-

~~St~!1~d:es~~!; c~r:.~;.~~~· o~Je PJt~~~,i~ 
ciliada e residente, c~ada, domPstic..i.. 
(Qualificarão n.º 6.69~). 

11.137 - Joanna Bispo do!-i Santos, 
filha de José B1..JPO do.s Santos E· d 
Luiza Jcsepha do; Santcs, na .. :cida 
aos 79;1916, em Pitimbu·, cli!>trJc~o 
desta comarca. da capital. onde é do
miciliada e re:.·idente . .solteira domc:~
tic~. (Qualificacão n.0 6. 691). 

l L .138 - Clarlce Theobaldo de Sou
sa. filha de Manuel Theobaldo d,: 
Sousa e d. Dalvinn Maria da Concei
cão, na.,·cid& nos 7 6'1916 no distrirtoJ 
de Pitimbu', desta comarca, ond:, é 
dcmicilíado. e reqctenre, solV·ira, do
mestica. (Qualifica.cão n.º 8.898, 

11.139 -- Severlna Maria de Lima. 
filha de Manuel Th€odorn de Lin1-.1. e 
d. Maria Francisca de Lima. na.,c,da 
aos 20 2 1903, em Pitimbu', dist.rkto 
desta comarca, onde é domi~iliaJa t' 
residente, ~o!Leira. domP.slica 1.Qua
li!icação n. 0 6 6891 

Espírito Santo. nascida ílO.s ~2 12.rnrn. n." 7.1701 Conceição, nascida aos 13 8 1909, ne':. 
em Paulista, EsGado de f'Hr:in1rbu"º· 11.096 - José Severino Fill10, filho te Estado, filha de José Paixão de Segundo edital anteriormente publL 
solteira, domestica domiCHl8;cla e rc·,1. 1 de J.osé Severino da Silva e d. A.una I ArauJo e d Jovma Josepha de Arau- cacto e lísta affixada em Cartorio, o 
dente nesta capital. {Qua!Jti '!tÇ5') n." Maria da Conceição, nascido aos JO solteira domestica. domiciliada e dr. Juiz Eleitoral, ordenou a entrega. 
8.851> 15 9'1918. em Garapu', districto de residente nesta capital. (Qualificaçáo de titulos aos eleitcres seguintes· 

11.075 - Amelia Guilherme ae OIL Conde, desta comarca, onde é domici- n.º 7.528). Titulo n.º 12.757 - Inscripção n n 
veira. filha de João Guilherme de liado e residente, solteiro. agricultor. 11.119 - Eunice Serrano de Carva. 10.777 - João Felix Bezeira. 
Oliveira e d. Josephina Felina cio E~- (Qualificação n.0 7.404). lho. filha de Thomaz Serrano de Car- Titulo n.º 12 758 - Inscripção n ° 

~;1~itia~{l~Va~· ;r.;~!~ga d;o~e>1\~r/~~~~~: ciI;1~i;i fi111;1d~ª i~a~~?:~! d~n~cl; ~~~h~a!ci~~ ~is°º;'.11~ª 1to~, e;;~~ª s~~t 10
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solteira, dome~tica. ctomiciJtada e rc- Custodia. nascida acs 9 8 1904, nesta tal onde é domiciliada e residente. 10. 779 - Germana Pinto de Carva-
sidentc nesta capital (Qualific:icão capital, dcmiciliada e residente na solteira, domestica. (Qualificação n.º lho. 
n.° 8.8G21 · villa de Cabcdello. derta comarca, ca- 10.192). Titulo n.º 12.760 - Inscripc-ão n.º 

11.076 - Pedro Gonçalv€s da ")il\·.1, sadR. domestica. (Qualificação n. 0 11.120 - Maria Daniel de Lima 10.780 - Belmira de Oliveira i'<it:·llo. 
filho de Sevelino Gon':'A.lvcs da Silva 8.763). filha de João Daniel e d. Anna Da- Titulo n. 0 12.761 - lnscripçã.o n." 
e d. Amelia Braz de Mdlo. nasc:·no 11.098 - João Francisco da Silva, niel de Lima. nascida aos 25 3 1915, 10.781 - Edith Machado da Sllva. 
aos 26'4 1917. nc Di.;trictú de Co:1dc, filho de Manuel Francisco da Silva e neste F..stado, solteira. domestica. do. Titulo n. 0 i2.762 - Inscripção n ° 
desta comarca. or,dt é .::omicilia".'!o e d. Joanna Mar:3. da Silva. nascido aos miciliada e residente no districto de 10. 782 - Isaura Baptista Machado. 
residente . .solteiro. agricnltor ,Qu~~i- 13 7 1907, neste Estado, cac:ado, auxi- Pitimbu', desta comarca. <Qualifica. Titulo n. 0 12. 763 - Inscripçãc n." 
ficação n.0 8.850). liar do commercio, dcmiciliado e re- ção n.0 8.109). 10.783 - Euclides Bezerra Paz 

11.077 - João Salust.iano de Cnrv.,_ sident,e ne.:;ta ca;,ital. (Qualificação 11.121 - Maria Dantas de Medei- Titulo n." 12.76! - In.scrip("ão r>) 
lho. filho de Bellarmino Sa!u;S1.i;10 de n.0 5.712J. ros, filha de José Dantas de Medei. 10.784 - Roc:alia caval~ante ctos San. 
Leircs e d. Carolina JoJ.r11lina d:' A11. 11.099 - Enock Sc::1.res de Medeiros, ros e d. Severina Barbosa da Silva, to.·. 
nuncüt<;áo. nasc-ido aos /412 !ô73, em filho de Maria Amelia de Carvalho, nascida a 111 1917, em Pitimbu', dis- Titulo n. 0 12.765 - Inscripção 11 ° 
Jacumã. di.stricto de Canele. <k . ..;t.1 co- nascido a 1.º'1011905, nesta capital, tricto desta comarca, onde é domici- 10.785 - Helena àa Conceição C.i.\·3L 
marca. \"iúvo, marítimo, ctomi·;iiiMio onde é dom1ciliadc e 1'esidente. soltei_ liada e residente, solteira, domestica. cante. 
no referido distriuo de Cc;nct~. 1Qu.1- ro, operaric. (Qualificação n." <Qualificacão n.0 7.516). Titulo n. 12.766 - Inscripçfw n. 0 
Iificacão n.0 7.403). 10.224> 11.122 - Josepha Camillo dos Mar. 10.786 - Lydía Rapôso Marinho. 

11 078 - João Miguel dos AnJos, 11.100 - S1nesic S0a1es cios Santos, tyres, filha de João Camillo dos Mar. Titulo n. 0 12.767 - Inscripção n º 
filho de Antonio Miguel dos AnJos e fiiho de Francisco Soares do.s Santos tyres e d. Dalvina Jorge de Lima, ' 10. 787 - Luiz Magno do Amaral. 
de Joanna Gonçalves dos Aiiios. nas.. e d. Francisca Scares dos Santos, nascida aos 1717,1911, em Pitimbu' 1 Titulo n. 0 12.768 - Inscl'ipção n. 0 

ALFANDEGA DE JOÃO PESSôA cido ~os 15 10 1915, no districto de nascido aos 12·12 ~917, em Earreiras, r dlstricto d~ta capital, 9nde é dorntci.110. 788 - Renato Coutinho ~ins. 
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baixo no caso de ser arrematada para Santos, filho de Joãc Ber11ardmo do~ filha de FrancISco Fehx da Silva e j tos e d. Maria Candida de Lima, nas- Titulo n. 0 12. 771 - Inscripção n. 0 

consll:mo, o seu dono deverá despa.~hal-a Santos e de Maria da Conceição, na!:- d. Francbca Tavares de Vasconcel. cida aos 23 12\1918, em Pi~imbu', dis- 10. 791 - Ivonilde Araujo d<>:s Santo:;. 
e retrraLa no prazo de 30 dias a con- cido aos 12!5 1912, no districto üe los. nascida. aos 20J2 H17, ~m Sapé, tricto desta comarca, ~últeira, domes- Titulo n.u 12.772 ~ ![l.!)cnpcáo n.> 
tar desta data, sob pena de findo es- Conde, desta comarca. onde é dom:- deste Estado, casada, domestica, do- tka, domiciliada e residente em Aca- 10. 792 - Joã!> B:ipt1sta da Silva. 

teTr~~tav~n~~~: pil~a,~t~ co4~;..1escla ~~~d?Qia1fri~~~ãot.eÍ1.·•
50i~;il~~·. agric•:l- ~~i~ilff~~aiãi~i-~eri~096)~Sta capital. ~~~C~~~iQ~a11iici~~i::1~~~· 7 ~::Jf. CO- lO~iJ~l~ nÁ:t~~{i~
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de sêda app1ehend1das pelo agente 11.080 - Berto J~sé Ferreira, filho _ 11.102 - Elvira Miranda de Sousa, 11.124 - Paulino Ferreira das Mer. Titulo n. 0 12.774 - Inscripçãa n.•) 
f1sca1 do imposto e.e consumo Sebas- de João Pedro Ferreira e de ueJphma fllha de Elvira M"irandn de Sousa e cês1 filho de João do t?armo das Me~r- 10.794 - Esther Lourenço de. S~usa 
tlã.o_ Perell"a Viannn por não 'esbarem :r.raria da Conceição, nascido aos .. ·· 1 de Maria Miranda Serrão, nascida acs cês e d. Joanna Ferreira das ~erces, Titulo n. 0 ~2.775 -_Inscnpçao_n" 
devidamente selladás e por :!alta ele 1241811915, no districto do,,Conde, des- 2' 511918. :1esta capital, onde é domi- nascido aos 3/1011903, em P1t1mbu'. 10.795 - Aluisio ArauJo de .AZ<>vedo. 
rotula!?em. t~ comarca, (!11de é doi:niciliado e ~·e- ciliada e _residente, solteira, costurei. di?t~1.cto desta . comarca, c:,nde é ~o- Titulo n. º 12. 776. - In.3cr1pça~ 1:. 0 

Alfandega, 11 de outubro de 1937. s1de_nta, solt3U'O, maritimo. CQUahfi_ ra.v(Qunhficação n.0 10.151). m~c1hado e !~Slde_nte, ;olte1ro, Carpmn 10.796 - José Espmola de Ohvei:·a 

ri:~
1~º~;~~~:iCe~ Forte - Esctiptura! cart:.o.J~·º_?·~;~à G.onça.lves dos An- to~ fiÍ~~ de J~~én~e.if~;f>ci

1
~a~~sci~~= teft·12~Q.~llt~:~~inn~ ;i~:~~Í~a da Lma. 

-. · jo5, tllha de Antonio M1g-uel dos An- mcnto e d. B::!lm1ra.· Ribeiro do Nas- Penha, filha de Massurulla Justma da 1o~i~~lo_n~:1~~i~~ Ba1~f;[~P~~o .;J~: 
REGISTRO CIVIL _ EDITAL _ jos e de Jo:1nna Gonçalves s:mões, cimento, na.c;cido aos 22 4 1909, em Suncrão, nascida aos 171~11906. nes- brega. 

Faço_ ~aber que em meu c~rtorio. nes- nascida aos 14:9 11917, r:o districto de Mamangua.pe, deste Estado, casado, te Estado. casada, domestica. dom1- Titulo n.º 12778 _ Inscripção n.º 
ta cidade. correm proclamas para 

O 
Conde, desta comarca, cnde é donQ:_ carpinteiro domiciEaào e residente ciliada e residente em Acahu', distn. 10.798 _ Renato de Ohveira. 

ca~amento civil dos contrahente~ S€- ciliada e residente, solteira, dome:ti- nesta. capital. (Qualificação n.0 
•••• cto de Pitimbu, desta comarca. (Ç)ua. Titulo n.º 12.779 _ Inscripção n." 

gux:lee:~ldo Silverio dos Santo.~. e d. c\1.\~i~a~i~~~~Úan~o~i~l~e·s dos An- lOi~~n4 - José Soares ctos Santos, lifn~i~l ~o .J.i{';
4
~eliciana d7 Sá, fi_ !~;;;~ - Carmelita de Araujo Be~ 

Estellita Nunes de Paula. que são jos, nascida aos 5)5 1914, em Jacumã, filho de Francisco Soares dos sa11:tor. lha ~e .Joao Alexandr!no Rego e ? · Título n. o 12. 780 - Inscripção n o 
solteircs; elle. maior. chautfeur. na- Conde, desta. comarc~. onde ~ dom.L e d. Francisca .scar~ de Oliveira, Mar~1omlla Alexandrina .do ,Rêç:o, 10.800 - Benedicta Stella do N::i.rd-
tul'~l desta capital e filho de José Sil- cilü1da e n:sidente filha de Antomo nascido aos 3118 1916, nesta capital. nascida aos 4!71898, em Pit11;1bu, ~~- mento. • 
vert d s tos d 1.'Iiguel dos Anjos e d. Joan:1:t Gon- onde é domiciliado e residente, soltei- tricto desta comarca, onde e domic1- Titulo n.º 12. 781 - Inscripçfio n ,, 

~:~~ .. ;t;;:~:;;;çfi~t:~:; •,;~~::o~~t~,; ii~if,f~~'cã~n~o.;, 7s~~;tª· clcmes,ic.,. r°ilº.%~ª~ S~~~~~~icdiãga~:alio~3~( )\t~~litc~~1ie~~e.7 c:;3~da, domestico. !~iii~t;: Philatielpho de Lacerda Ca-
do e fllhQ <lo faliecído Francisco Nu- 11. 083 - Elha dos Santos. filha de lho de Maria Alexandrina da Concei- 11.127 - Leoniz1a Barros de SotL<;;a, Titulo n. º l2. 782 _ In~crip('f.o 11 o 
:nes oe F.rnh e de d Ann:1 Gomes Octac:ilin Maria dJ Concei~ão, :rnsd- (·ão. nascido aos 2011'1912, em Ingá, filha de Eu~IU'asino Barros de Sousa 10.802 _ octavio Alves T1·iguciro 
Bez~rra, ·i:do tcdos moradores nesta da ao-) 15 1 1918. em Conde. detjta to- deste ~t.aclo. solteiro, operaria, d'.":'. e d. Theophila Barros d~ Sous~, n~- Titulo n.º 12.783 _ Insl"ripção no 
capital, {ls ruas 13 de ~:Iaio, 674 e marca. onde é domiciliada e re~:den- miciliado e residente nesta capital. clda aos 22 711906. Ecm Pitim~u, ~1~- 10.803 - Daura da Sllva Ferreira. 
l\1arcos Barbosa. 186 . te; solteira. domestica. 1Qunlificílçf:..o (Qualificação n.· 10.198). tricto desta comarca, onde e don~ici. Titulo n." 12.784 - Inscripção n.º 

Jc~é Gr.ldino da. Costa<' cl. Mari.:t. n.º 7.179). 11.106 - Severina Moreii-a da Con- !iada e residente, casada, domestica. 10.804 - Antonio Be1,err~ Paz. 
Amrlia cL.1 Conceição. que süo ·o1t1:L 11.0!l4 - Prisdlla Maria da Con- ceição. nascida aos 6 6 1897 em Luce~ <Qualificação n.º 7.514) · Titulo n.º 12.785 - Inscnpç'lo n." 
ros, m~iores e nnturues dest" E.:;ta.:-lo; C{'ição.~ nascida aos 6'3 1918, em Gun- na, Santa Rita, deste E::itact'c. filha de 11.128_- Arlindo Ri~ardo. de Sant' 10.805 - Antonio Ribeiro L:meira 
elle. C'm.nrrgado na Padaria Parahybn- rahu' di::;tricro d~ Conde, clc.sla co- João Moreira d<' Mendonca e d~ Mar- Anna, filho de Antomo Ricardo de Titulo n.º 12.786 _ Inscripção no 
na e f11t10 de Francisco G.1IU!uo eia marca, ond: é domiciliada e ,esi<le:1-, cionilla Joaquina de Lima. solteira S?-nt'Anna .. e d. Josep~a Alves da 10.806 - Guiomar Pinto Ribeiro. 
costa e d<> d. ::\íaria Galdina da Ciin. te, filha cte Ant.r:nia _Maria da n_oncei- 1 perante a lei, domestica. (Qualifica- 1 Silva, nascido aos ll\:>.1909, em Pi- Titulo n.º 12.787 - Inscripç:lo n. 
ceiç.1o; (' dl~, domes~ica e l:Jh 1 (!(' çãc. !'.!Oltf'ira, domestica. <Que'- caçio ção n.º 8.5731. ! timbu', distrlc~o d~ta ~º~ll:arca, sol- 10.807 - Manuel Cavalcar..te de Sou-
Erollide~: Lconc:o Vieira e dr d. Am'?- n." 7 .1801 11.107 - Antonio Bernardo Fer- teiro, commerciante dom1c1~1a:lri t re. t.a Filho. 
lia Maria da Conceicào, cst.es t-fto ,110 _ 11.085 - ~!ülamen~ T_av:i.rcs de AI- 1 nanch .. filho de Bernardo Fernando 1 .sidente no re~e.rido_ dlst~icto desta Titulo n.º 12.788 _ Inscripç~: 11 n 
radores neste Estacto, e o:c. d-2mrd1, bnc,th:rque, fllh~~ d2 Josc An.::elmo d~ e de Maria Fernandes, nascido aos comarca. (Qualtficaçao. n. 6. 7l0J · 10.808 - W~Jfrêdo ?inheiro de Iv1en. 
~1e,3tu capital. ás ruas cta Conco:-di:1., Albuquerque e d. Emília Mathildes 10.12 1901, cm Mulungu', deste Ec;ta- 11.129 - Joai::ina M~ria dos santos, dança. 
308 e· Oiti·it•irô. Tavares, na_scida aos 216!1918. cm .. r;;::._ do,_ ca,ado, operauo, domiciliado e filha de AI:t?mo R1:1fmo dos sa.n~os Titulo n. 0 12. 789 - Inzcripção n o 

_.Si alguem souber dr algum impe rumâ, d1slnct0 de Condt desta e~- residente nesta capital. (Qualificação e d~ Herm1ma Maria da Conceiçao, 10.809 - João Evangelista de• All:lu~ 
dunr-nto. opPQnha-o na formn clct !c:i marca, ~oltrira, dcme::;t1ca. 1Qu,ll1f1- n.º 10.189) nascida aos 2.2 1916, n~s~ç Estado, c3:- querque. 

Joãc, Pf''Nôa, 6 de outubro .1 '=" l!)J"i caçõo n.° 7.219l. 11.108 - José Ferreira do Nasci. sada, dom~1ic_a. domici.h~da .e resi- Titulo n." 12.790 - rnscrip(.:i.o n? 
o e ,crivão do registro _ <;eha.:,fi:ío 11.086 - ,Jo~é Sevf1·i11:o dos S:m_tos. menLo filho de FranciSco Ferreira do dente no distnc~ de_ Piti1;1bu • desta 10.810 - Clovis Leocadio ele Aran:o. 

Ba.~tos filho de Sevcrmo Marc1r.no do.. Silva Nascimento e d. Maximma Maria do comarca. (Quahficaçao n. 7.646) ·. Titulo n.º 12.791 - Insc-;-ipçiiiJ n · 

EDIT~L - 1.• ZONA F.LEITOiUL 
-. Muni\•)p10 da Capital C' Sub-Pn~
f..:1tura. dl' Cabedello - Juiz, <ir SL 
zenando de Oliveira.. - K;cri\.·ão. Se
ba tiíio P.astos. - De accôrdo ..:01r .. o 
que dispõe o Cod;go Eleitoral n,~r·nl'!, 
torno public0. µara os effeitos h.gaes, 
Que foram qualificadas, por despacho 
do clr. J ~liz. as sf'guintc.s pe~,:;õt1;: 

10.313 - José Maria da Si11a Cru~ 
10.::a4 - Jo:;é Manuel Peretn 
10.315 - . Gabriel Esther dli &tl\·a 

e d. Francisca. Jesuin:1 das Ne\'C~S. N~cimento, nascido aos 11:10 1918, . 11.130 - .Auta Gomes de Ara.uJo, 10.811 - Normelia de Novae.a; Feitnsa. 
nascido aos 18:11919, em Conde. des. nesta capital, onde é domiciliado e filha de_ TraJano ~ll!es de ArauJo 8 Titulo n.º 12.792 ·- In.scripção n.., 
ta. remarca. _.,o)tdro, agncul~or, ct.om1- residente. solteiro, operaria. <Qualifi. d,. Maria da Conceiçao Gomes. nB.:i- 10.812 - Nelly de Novaes Feitorn 
cil~ado e residente no refe:·ido cllstr1- :'ação n.º 10.190). ctda aos 23 3 1919, em .Pedras de Fo. Titulo n." l2.793 _ lnscripção n.º 
cto de conde. tQuahfic~.ç:ío n:• 11.109 - Jcão Monteiro da Franca, go, ~~_te Estado, .solteira, dcmest_lca l0.813 - Elisete Soares. 
8.034) . filho de Carlos Monteiro da Franca domicihada e residente no dlstrict.o Titulo n.º 12.794 - Iuscripção 11.n 

11.087 - Mana. d~ Penha Chagas. e d. Amazile Monteiro da Franca, de ?itimbu', desta comarca. (Qualifl. 10.814 - Percilia Eugenia Santa Ro:::;a. 
fm1a de Mam~.el Rufino do.s Sant°? e na:,cido aos 15 5· 1908, no Espirit.o caçao n." 7 · 647 ) Titulo n. 0 12. 795 - Inscrlpção n o 

~~~ A~n~ 1~i~~
1
ªe~u~ac~:f~· d~:t,~~~~ ~i~1:i;_~:iodef!de;:i~ª~6mi~f1\~á~º· e f~~t filh~ 

1J! s";rJ~Ii6!v~l~;~;:~~e s~e e8
~ !~e~~5ue~ João de Almeida e Albu-

de_ ~~nde. d .st~ ccmarca, 011ct~ é do- dentp nesta capital. (Qualificação n.0 Emília Bezerra de Sá, nascida aos . Titulo n . ., 12. 796 _ Inscripção n ° 
m,c1hada. e 1:es1dente, casada, domes- 10.041). 27'6 1919, em Pltimbu', districto desta 10.816 - Marly ':Alves Rodriguc$. 

Galvão. 
10.JlG 

lJ1U 

tici81·.0~~~
1
i~c~~~~ ct; Zt,~~1

7
,
1 
Íilha de A~~a~

1
~nho ~!n0l~~~~~ni1!1e~~i!ª~~ â~~t~:c:~lt~fr~~ !o~~:li!~

1
ª~u!1ifi~~= 1o~Ji~

1
º_º~u~~~Z

9
~e-Af~i~~çi~r~,~: 

Eulina caval:;,1nte de Li- Jo::;é de ~ima e d .. Ohndma do::;. San- Sant'Anna e ct. Valdevina M. de Jesus, ção n.0 7.751). lho. 
to.-:. na!'.i~tda aos 18 71918, ll"'}t<". E.sh.- nascido aos 21·1111~94, ·neste Estado, 11.132 - José Ambrosio dos Santos Titulo n.º 12.798 - In..c;cripç:lo JJ 

10. 317 - Severino Fr('ire de r...-ren
donça 

10.318 - Rita. Helena ArnauC:. i.:e 
Albuaucrqu~ 

10.:19 - Simplicio José Roberto. 
10.320 - Josepha Freire da Silva 
10 321 - Maria Eph1g•~nia da snv~ 
10 322 - Almeno de Freire lk Seu-

'"· 10. 323 -- JosP. Gomes Rodrigt!r'" 
10 321 ~- Ad3.lberto Teixeira d~ Cnr-

valho 
10.Z25 - João Rodríg11es tl, ... l\-kl!ti 
10. 326 Ant')nio Gom ~ d S1l\'.1 
10 327 Le01iia O:elit:i 
10 ~.:8 Frar .. c1 'ta. Osent.iln. 
roãu P .,, 13 de oulubro ele !937 

de_, soltt"ira, domestic~. do~nir_ih:.i.<la e ca~ado, 01.>erarlo, clonuciliado o resi- filho de João Ambrosio dos Santos ~ 10.818 - Clemenlc Pereira. Frure 
,rC'<.ad~·nt"1 cm Jacuma, dtstn~·t_o ~e dente nesta capital. <Qualificação n.0 d Maria Candida de Lima. nascido Titulo n.º 12.799 - Inscripção n 
Conu~. desta comarca. cQuahficacao 8.3651 aos 19,6:1916, em Pitimbu', districto 10.819 - Se\•erino Carne.iro Uc ~Vs-
n. · 7 540 1 . • 11.111 - Sebastiana Miguel da S11- dt.sta comarca, onde é domiciliado e quita. 

11.089 - .Mana ~o Cs.rn~o Pereira, '"ª· filha de José Miguel da Silva. e residente, solteiro, carpinteiro. (Qua- Titulo n.u 12.800 - Inscripçi:.J 11 > 
filha de Joao Romao. Pereira e d. de Severiua Felix de F3:rias, nascida l!ficaçáo n.0 7.5201. 10.820 _ Lauro Goncalves de Lima 
Mana das Neves, na:l;.Cida. a~s · . · aos 6_1_0 1917. ne..<;i;a capital, onde é 11.133 - Jesuino Ambrosio dos San. Titulo n.º 12.801 In··crlpção n ' 
17 1 1918: em Jaru1:n,a, dist11cto d_e domi~1hada e residente, solteira, do- tos, filho de Alexandrina Maria da 10.821 - oswaldo Marques 
Conde, oec.,t~ comai~a. ~~de é do!'"l- mfsllca. (Qualificação n." 10.082). Conceição, na .. cido aos 5·8 1895, neste Titulo n.n 12.802 - InscripçflO n ') 
cihada e rC'_sidfi!lC', wltena dome.:-;t1ca. 11.112 - Nelson Soares Barbosa, Estado, ca~ado, maritimo, domlctliado I0.82? - Laet Pereira. dos Sa:1to:.. 
cQuahHcaçao "· .. 7.2l8). filho de Genuino Soares Barbo.:.a e d. e residente cm Acahu', districto de Titulo n. 0 12.803 - Inscrip<;ão n.n 

11.0AO . Maua da_ PC'nhn Nasct- ~osenda d'Albuquerque Soares, na.s- Pitimbu', desta comarca. <Qualifica- 10.823 - Helcnn Lins Figueir('odo. 
mcnto, filha de Joao _Elf;:ut-?rtO do cido aos 176 1911, em Goyana, Esta- ção n.0 7.8451 'Titulo n. 0 12.30.t - In.scrip<;ão T\ o 
Nascimento e d ... r.~c.JOldma. Silva do do de Pernambuco. solteiro, au~iliar . 11.134 - Severina de Sousa Rêgo 10.824 - Marctomlla PeiE"ira Orm , . 
Na.sct~ent~. ~1a•cida a 112 1917, cm do commercio, domiciUado e residen- f1ll~a de João Alexandrino do Rêgo C Titulo n. 0 12.805 - Inscripção n.º 
Jacuma, distnr:to de C?nde, desta co- te nesta capital. <Qualificação n.º . . d. Maria de Sousa Reis nascida aoº 10.825 - Idal1ce Gonralvcs Si.moe 
marca, oneie é domlcUiacia '' n,i;iden- 9.018), 18'10,1903, ne.ste Estado,' casada, do: TitU!o n.• 12 806 ··- lnscrlVi,,o n.' 



A UNIAô - Quinta-feira, H de óutubro de 1937 

Plaza 
Proprieda ·, de \\'anderley !'< C.• L,d 

Exclusividati1 dos films d:l. Metro 
e d·1 UNITED 

Hoje soirée ás 7 
e n:oia horas 

Um filrn da fu
zarca e do amor ... 

Uma deliciosa co
medh musical... 

Unitecl ARTíSTS 
apresentam Gene 
Rayrnond e N an-

cy Oarroll em 

FOLIAS 
Traílsatlanlicas 

Complemento-O PATO DO
NAL! )() em ,,Dia de mudança» 

desenh_, colorido 

Matinée hoje ás -! horas Oary 
Cooper e Ann Sten no gran

dioso film da United 

NOITE NUPCIAL 
PREÇO UNICO - 700 REIS 

/' 

(· 

ás 7 1/2 
soirée p~~ 

un1-
re1s 

Gary Cooper 
Ann Sten em 

A nílite Nu~ 1 
Um colosso 

da 
UNITED 

Complemento: -
Um desenho do 

Camondongo 
Mickey 

Preço 
700 

unico 
18. 

· · ) ," ~ · - ' - · -i ;/ · ,.. -~ _s· ~ 1-·.,_ 1 : 

10.826 - Geor~e !':lauricio de Souo.:a. 1.783 - Francis·o S1"la11o Torrí'~. 

1o~J~f~11Etui:nfJ~o-;ni!11\:;Pif1~õ~/ s.JJ~u~ ~1Ó;o \Jii1cs ·d:ni~~-~~r:.i°. 11 ~ 
Titulo n." 12 .80,1 - Inscripção n. 0 

10.828 - Jacy Jurg".' de Lima . Nos {('rm.os elo artigo 60. f 1 do 
Titulo n _ 0 12 HO·) - Inscripção n " dLado Cocllgo Elf'H.ori11 vigPntf'. torPR. 

10.829 - Raul Jo..c.,.(: -earbolho .:,;p publica a culrrgn d{' novo.::·. ttt.ulos 
Titulo n. 0 12.810 - Ini-cripçüo n" <4.a.~ viu .. -.,) aos c·lritore, segnínte~ 

líl.830 Orlando cl~ Olivcir:1 Rocha .Josl" Lilx'Lito dc Fi~uf>irêdo Lima 
Titulo n. 0 12 .a11 - In~cripção n Ricarda ViPira Morrlr:l. 

10. 831 - Waldcm .r Manuel da Pc- Oscar Ramalho da Luz 
nha. Antonic Muniz tl::i Sil\J. 

10~J~~l~ n E~n\~/~a;;o}ci~~i~~fho~ · 
0 

f~~r~oo~;~~~!z J~le~~~deil .. s · 
TiLulo n. 0 12.813 - In~cripc5o n:º] João Pcrsôa 13 clr outubro de 1037 

10.833 - Sophia Gama de Mello. O escrivão eleitoral - Scba.:.Uã.o 
Tilulo n." 12.814 - Inscripf:ão n.º Ba!>to~. 

10.834 - Moacyr Noronha Cezar 
Titulo n. 0 12.815 - Inscripção n." 

10.~35 - João Fernandes da Silva. 
Titulo n. 0 12.816 - Inscripção n.º 

10.836 - Emmariucl N~zarcno e SiL 
\'<1 

Titulo n. 0 12.ll17 - In.:;rripção n." 
10.8:17 - Padre João França McllQ. 

Titulo n. º 12. ;, 113 - InscriPçâo n o 
10.~:::c - Guara.e'.\: l..ícdell'o.s Caa.nelro. 

Titulo n.°'i 12.813 -- Inscripção n.g 
10. 839 - Wastriz Borges. 

Tra:Jsferencia da mrsma região 

PrO:'í'SSO:-; JlS, :mo a :tt9 

Titulo _11. ·. 1.50n - In.~cripção n.º 
277 - F1rmmo Netto Silva 

T1Lul<? n. 0 866 - - ln<;,cripcão n. 0 865 
- Eph1gcnia Plnlo ele Mrllo 

Titulo n." l. 211 - Jns< ripção n. o 
l. 214 - Francisca Marque~ da Silva 

Titulo n. 0
_ 1.41:i - Inscripção n.º 

1. 023 - JoHno Florentino da Costa. 
Titulo n. '° 1. 748 - Inscrioção n .'' 

328 - Osor!.o Monteiro da Silva 
Titulo n _ 0 94í Insf"ripção n," 917 

- \.Valdemar Dai tas de Airui:ff 
Titulo 11. 0 172 - ln. t·1·1pçt1n u O 17'"! 

- Joél Bap11,ta tl~ F011E~c·1 
·ritulo n. 0 3.441) -- lnc.;rip~·ao n.'1 

ADMINISTRA('.\O DO DO!HI:'ilO 
DA UNIÃO NA PAR.\IIYBA - Edital 
n. 7 A - ,\l'oramfnto de te:-reno 
proprio nadonal Di~ ordem do :-.r 
Df'}Cg:1do PlSC''. 1 do Thc ouro NúCÍO
ual nebtt· Estado. fato p11blico ([lll' .1 
f:nna Al\'aro J<ffgc o:: Cia. rr:que1 Nl , 
o aforamrnto elo trrrcno pr,:ipno PR
.,;~anal, benel•....iado cem a cabd n. 2~ 
d::i rua Pre"'i:"Cnl 1· João Pcsso..i. r.:i. ~t~u~. eh tn<.:l::, de Cabedello. nr. ~~ 

O~ ctrtaJh('. trcllrnco, e dct .ri.is e• 
,·larc•(.imeulo.'j cons1..~11n do cd1!<.1l r, 
7. p11hlicado n0 jo1 n.ll off1clal ·• :\ 
UNIAO •. de~t.1 capital. cm sua ecl1-
c.;ão de 9 de oututro ele l~.37 

Admtnlstrnção cio Dr,minio d" 
União. em ~ C:1· ou: uhrn dt' 1 D37 

Sablno de CamJ>o , ec.,crL•fio cn~::lJ'-
reg-ado d:1 AdmmL,Lraçúo Cl::ls.,t' G 

Instituto de Aposentadoria e Pf'n 
sões dos (..'.ommerriarios - Dcparta. 1 
mento da 4.:. Jt(>giáo - C'aixa lo<"ll "m 
João Pf'ssin - ('artf'ira l'rc·dial -
EDJT,\L N.fJ 1 l11::u:ri11çill'!-. O cli_ 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Clob de Sorteios d,. As<rodlno 
N obrega & Cia. 

Pr&<;a Antonio Rabello, n.• 12 
(Antiga. Viração) 

Planó rarabyhano - •DtQrDo" 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
rarab,:bana, em sua séde â Pr~ 
ça Anr.onio Rabello. 12. no dia 
13 de out11br'J, à.-, 15 horas. 

li' Prr:mio 
2" 

4.• 
.)." 

Plano .. Noctnrno• 

.5rt1~ 
l '1~"iJ 

:;i46 
C80t 
•'217 

Resultado do sorteio doo cou. 
pons-brlndes gtatuJtos realizado 
pelo Club ele Sm teiob 1•avol'it:1 
Parahyba.na "m sua séde à Pra.
('a Antonio' R1hrllo, lZ, no dia 
13 de onltibro, u .• 19 hor,:is. 

I.º PrCPliO 
2.º 
3º 
4" 

.J Jl.., IP 1] k )lll'll,1·1 d ... l');jj 

1 

LJt~tf>:- da.. in~tr11ccóc•s officiaes, ctc PREFEITURA MUNICIPAL DE 
c!uiornudadr coir1 as quaes o valor TEIXEIRA - EDITAL DE CON
do rmprestimo variará cm. relação ao CURRENCIA - De accõrdo com as de
ordena(lO e nJ.o padcrn. tx~eder de oi- terminações legaes, fica aberta ~lo 
tenta conto~ <le réi.<::, etc modo a per- prazo de 30 dias .a contar da data. da. 
mHtir 11m .• 1 ::!mortiz,1çfto não sup('rior primeira publicação deste edital no or
~ 45'; rio ..... ..il:irio de inM'ripção do as. gão orticial do Estado, uma concurren
.,ciacln .. . :.ncl·u·m~~o O'i. ju:·o.. ...... 11npv5t0.3, ! eia public~ pru:a o se.rv.iço de 1nstalla
.eguro~, r clrmms cle~pêsas. ção ele'.'tnca desta nlla, de accõrdo 

Na .t.CdC' dcs1 a Cutxa Lot,ll, t. rua com as seguintes cond1c<;OO: 
Barão do 'lnumpho. n.-) 510, 2.·· an. Lº _ A concurrencia abrange o for .. 
clar, d:anamente das 13 ás 16 horas. necimento de todo o material necessa
exceptuan~o-se 0,3 sabbados que será rio á ins~allação. inclusive um motor 
de 9 l 2 :as 11 1 2 horas, serao P.res. a gaz pobre. bem ,assim 9 eYecução do.<; 
t-=l_rlos e"Cl'.'.r~·cJ.ncntos e dLStnbu1dos trabalhos até o perfeito e completo 
fonnularlos. funccicnamento. prevista a Ulumina-

João Pessôa, 6 de outubro de 1937. i~s P:~~~ii! ;~biic6$t.rescntas babita-

.~ntºnio Cario:-; da Silvdra, gerente co~º;; p?ot~i~~uii;r;;~ :r::1secfot~~~~ 
da Caixa Lo;,,al de João Pessôa. viço, acompanhado de todas as espe-

l EUlT.\L c1,- dtadio d<· hcrdcil'ot; 

1 

:.11hcntes com o J>T:lto dr 30 e GO dia~ 

1

- O doutor Antonio do Conto Car
·_a:~o juiz municipal do Lermo de So-

l
. .ld.ldc. comarca ele Campina G.~rs.nci~. 

1 Estado da Parahyba, e .. 1 virtude rb 

l 

'0.1 etc.' 
F:,z saber a qw111Los este ect1Lal vi

rem cld!e noUci~ livl'rlm e in~erc5Sat 
p~.".i~. que tn1~ 0 lo se inic1 •elo_ neste Jui-

0 o invC'ntano do'., bC' 1l.s deixados per 
fullccir.1C'nh de Josf> Bnrbo;; 1. Coéll.1,) 
L: Anna M1ria da Cr.ncrição, foi dP
' lnado pelo rroc:urndor do inventc1_-
1·;,mLP José B::irbo,:;a Filho :-..ehanm
Sf' :.:iwa-:·nle:·, o.s lwrd<"iro,· scguint.c-,: 
Pedro Barb~.,,t de .fl..lorae~ rcsidcnLr 
t:m C.-.mpina Grande e E1lgraça Ua
ria cta C.1nceição. ausente em lugar 
náo sabido. p'.·lo que mandou ::;e par-
!.':ª e o prc<11t.c cclital com o pr:i:m 
J,, :10 r ,;o ri,,,~. prlo qu11 chama e 

• 1 ,, t) l1Prrnr"s rC'1rrHl0s, pera n1J 

t prnt:·, ric i·, :ior· . qu,· co1 rrrá í m 
1ono dn \'11 t 1! 1 u1lima rH.lÇi'!O 

cificações technicas, determinando com 
a mai:r clareza a marca do material 
a empregar e o prcc:-o unltario e total. 

3.º - Em envcloppes separados a .. 
fe. 
presentarão os concurrentes provru; de 
sua idoneidade technica e financeira 
que serão preyiamente examinadas. 

4,<> - As prop.:istas devem mencionar 
o preç.o para. pagamnto 9. vista e con
Jicções para pagamento á prazo, em 
prestações. 

5.• - Rccebiclas as propo.stas será 
nomeada. uma cornmissáo para. exami
nal-as tendo em vista o preço. a qua
lidade do material e •• condicções de 
pagamento, -sendo preferida a que obti
ver melhor classiflcaçã.o. 

6.• - O concurrente que obtiver prc. 
lrrencl1>. obrlgar...se4' a a.s.signar o res
pectivo contracto 110 prazo de vJ.n.t,e 
dias, mediante o deposito de \llll8, cau. 
~ão equiv~Jent.c a 5% do preço total 
:lo srrviço que será levantada trinta. 
dias após a entrega offlclal do mesmo, 
~e ronUnuur com funccionamen.to 1c
gular. 

2.618 Adat1cto Cypriano de OllvtJ~ 
ra. 

Titulo n 1.103 - Jn<;eripçáo n . ., 
1.193 - Antonio Pinheiro dos San. 
too. 

Titulo n. 11 3.051 - lt1,'.;c1·1pç5.o n." 
69 - - Eliezrr AI\·,.; da Cruz 

rrrtor rq;1n;1.;tl cio 4H I)1·1,a1t·11w II n 
do In:~lltuto de Apo 1·ut,uhna <· p 11 

Wc::. d~ Commerc1r11 ios, comlllU'll ,i 
aos interessados que a purt1r cio ct1,1 AllERll \l J'IR.~GIBE, Fiscal. 

!~rã~e r~~bf~~r~s r~~~~~::~e,~i~sd~i:::;,: ASCEJ',"J>INO NOBBEGA A 

1~ de Outubro do cOn"ntc. atc> o d;a l 
inscripçã-o na carteira PredL.1.l, Uo: CIA.., r.oncnrllonarkNL 
associado;:; qult -> qur d , J<"'m obl, r . "-,============:!I 

d'. n.:m . bic a~ clu·!:_i1 ,çtic elo 'n
vt nt.ariJ.nte e paru LuJos o,; e.tem ai"-' 
t· rmos do invrnt,arlo. at.é fin..il par
LJlh ~ob pcn:.i ele revelia. E p:.:ira 
q_u chcri·~· o ccnhc-rimento de to
lo-. m U'.! lou pa ar rste edital que 
l'r[• flj f1· ·1(10 110 lu •..ir cto costume e 

iJllhoJ( a<lu _r1_n copia na •· A UNIAO", 
jornal othc1..,1 do E..,Lflcln. Dado r 
pa,,_,..;· r1<> nr·st.a vlil,1 de Soledade ao:; 
norc dtn.s do m · ~ ele outubro àe i9J7. 
Eu. Jo~ Herm~neglldo de Souto es
crivão dactyJor-rnphel. <a:r,. l Anionio 
do Couto (;arta.xo, E ta confol'me e, 
or1gmal. dou fe. Soledade 9 de ou .. 
tubro de 1937. O esc1·ivão ' Jo,,• Her-

Sancho Leite de Albuquerque - Pre
feito. 

José Nunes da Cosia - Secretario. 

FOR.IGUINHAS CASEIRAS 
Prdido de novo titulo (4.• via) 

Processos ns. 98 a 101 

·ntulo n. 0 '1.572 - INcrlpçãr, 11. 0 

4 210 - Jo é Fcllx de ArauJo. 
Titulo 11.• 111 - Inscrlp91io n. 0 741 

""".J:~Jn ªJatu:~: ~ f,',-,~p~[~tpn o 

empre timo com o fim rxrlw:iivo de 
compra.r ou con"'ll uir <·;1 1 par;.t na 
moradia, reconstruir prtd10 dr };l\a 
propriedade e residencie. 011 re gntar 
hvpotheca existenLc obr o mcs11 o. 

Os requerimentos serão feiLos cm 
[~r~~~1l'a~!~:io, forn cldo por e,. 

O Instituto e:;cliu1!ce que a urdem 
da, eutrada elos rcquerlple1:1tao "A\> 
«leleJ'mlnarl'l d< de Jogo u p e . 

dcnri t, tl'11 \1 z rr1r, ele irnc10. f'~lu 
oukm de pr ·cr ctc~cia sera cstab k•·•
da mrrhr.n ~o1 lr10, d1· ae1 õrdo com 
a; imstrur çocs P.!:ipcciaes do ~xn1n: sr. 
mi111 tio do Trabalho, Indu.::.itna e 
Commerda. 

Sll erá in.:;cnplo o a& oc1ado Qtll· 
t"'s. de menoa de 60 annos de idade 
é em gozo de saúde,· su.ieltando..,;e os 
cauch~alo, • ndº a e lgcoct s 00118! menegUcM de lleutv. ' 

86 deaapparecem com o °"" do unlco 
product.o liquido que attrabe e u:ter. 
m1na N formlglnhu ouelru • laC1a 

fl!lfflpetia de barata.li 
"BABAFORM104 31-

lnc011tr1'.a 11118 bOaa fbarlii&DlU 1 
~ 

D80GARIA LONDB118 

- Mlclll l'lllblllro. Ili 



A UNIÃO - Quin(l1-fcira, U ele outubro de 1937 'I -~ 
AMANHA NO - REX - SENSACIONU ESTRU DO ES~ECTACULO AI.LUOINI\NTE ! ! ! UM 
HYMNO DE HEROISMO TAO PHANTASTWO COMO O PROPRIO DESERTO QUE L.HE SERVE 

DE PALCO!!! 

"Elles querem morrer.. mas suas vidas são vendidas por alto preço - o preço da cora. 
gem, elo brio e de uma audacia sem limites ! Elles querem amar ... e dão a prop1·ia vida 
pela mulher desejada, e amam até a morte ! . . e o amôr ma1·cou um "rendez-vous" com a 

RONALD 

morte nas dunas ensanguentadas do oceano de areia. 

COLMAN 

VICTOR 

CLAUDETTE COLBERT 

MAC LAGLEN ROSALIND 

os grandes nome;; da téla - em 

RUSSELL 

SOB. DUAS BANDEIRAS 
Com: 4 esti·ellas famosas - 12 artistas ele renome - 10. 000 pessôas em scena 

Um cspectaculo que só se vê uma vez na vida ! 
Uma obra ímmortal da - 20th CENTURY FOX 

.S/\BBADO - NA FAMOSA - l\UTINtE COLU'GI.\L - l\O - REX - A'S 4,15 - PELA ULTIMA VEZ O DRAMA ACCLAMADO PELOS NOSSOS CIUT1C0S E AUTORIDADES! 
Hordas rllucinncta.s dP tartaros invadindo e dc~truindo c1dad~s pata Pi conquista da S1beria ! 

A D o L p H \\' o II L B R u C K cm 

MIGUEL STROGOFF 
UM CRACK DA - U F A ----.. ---- PREÇO UNICO: - S600 

Sabbado na elegante - "Sessão das Moças" - do Felippéa Hoje- na Sessão das Normalistas - no -Felippéa- A's 4115 
Uma historia de crianças que deve ser assistida e estudada p'Jr todo3 ! A GLORIA MA,XIMA DA A VIAÇAO FRANC'.l':SA ! 

DICK :l\IOORE - um menino prodigio ANNA BELLA - a. cstrella de "A Batalha" 

ORPHAOS DO DESTINO TRIPULANTES DO CÉO 
O FILM MAIS SENTIMENTAL DO MOMENTO 1 

R E 
UMA JOIA DA 

X o CINEMA DEI 
TODA ACIDA
- DE ClilC -

--- Soirée ãs 7,30 ---

SOIRÉE DA MODA - A SESSAO DA ELEGANCIA ! 
O amõr em serias complicações ! 

Robert Taylor - em 

RECEITA PARA A FELICIDAeE 
Um film da - FOX 

Complemento: - PELAS ANTILHAS - Tapete magico 

PARAMOUNT 
UM ROMANCE J:'A - INTERNACIONAL FILnIS 

PREÇO UNICO: - $500 

FELIPPÉA 
--- Soirê-e- ás 7.15 ---

UMA PAGINA HISTORICA DE ALTO HEROISMO ! 

WALLACE BEERY - JOHN BOLLES - BARBARA 
ST,\NWICK - em 

MENSAGEM A GARCIA 
Um super drama da - 20 th CENTURY FOX 

Complementos: - Nacional D. F. B. - Fox Movictone 
Ncws - jornal, e No pais das a,,cs - desenho Terry T~ons. 

- ' 

JACUARIBE 
--- Soirée :is 7,15 ---

Um •l far-wC!St." de sal:?o ! 
GEORGE O'BRIEN - em 

ALTOS NEGOCIOS FERROVtARIOS 
JunLamcnte a 1.~ serie do 

CONQUISTADOR AUDAZ 
Com FRANKIE DARRO 

UNIVERSAL - Complementos. 

1 

l'HESOURO DO POVO l 
CINE s. PEDRO Club de Mercadorlu o M ET RO PO L E 

1 

O MELHOR CINEMA DA CIDADE BAIXA TOURINHO & CIA, 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE Carta Patente n.' 1 

HOJE - 2 s::i•·sõcs ás 6.30 e 8 horas - HOJE 
Av. 267 

--
"SESSÃO DAS MOÇAS" Beaurepalre Rohan :i..• 

Até qll" emfitll ch':'gou o dia dcsej.:id0 prlos ••r:-un"' deste C:-''-tnO. A vrr~ãu 

O formidavel drama 
--- e· pccLacnlar do ron-.ance iin.rnorLal ele Juli-o Vcrne ! 

Pie.no • Bóio Sportlvo P"ra· 

MARIDO SOMNAMBULO bybano" Adolph Wolbrueck - em 
Resultado doo sorteios para 

contagem de pontos do plano 

MIGUEL STROGOFF Com CHARUE RUGGLES "Bõlo Sportlvo Parahybano", 
realtzl.do tm sua séde, é. a ven1da 

Preços: Senhoritas S400. Cavalheiros ISOOO. Beaurepalre Rohan. 267 no dia 
13 de outubro, ás 19-1 ,2 horas. O CORREIO DO CZAR 

AMANHA - 5.ª Serie dz UMA PRODúCÇAO DA - UFA 

O GRANDE MYSTERIO AÉREO, com Noah Beery Jr. J.0 Premio .. 0015 
2.º " :)~19 l C=o'<=o~, - N>o••" D , D. < "' Mo,;«ooo No,, 

SABBADO AliI ~EM! - A HISTORIA DE VARIOS OPER/1.RlOS SOF-

::· 

Juntamrnic com :':.º .. .. .~ 1~8 

DESTINO VINGADOR, com Dick Fornn 4," .. . 12ll 
5." .. :)~f,'1 FRECOHES ! VENHAM ASSISTIR! ' - OBRA l>E TITANS 

- - ---- - .. 

DOMINGO - "A PATRULHA AÉREA" J. Pes·õa. 13 l 1e cuLUIJro de 1.937. DIA 18 ! VAE SER MESMO UMA ··SESSAO DAS MOÇAS''! UMA SES-
SAO DE ARROJO! UM FILM QUE NINGUEM ESPERAVA! 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

Tourlnho & Cfa., con~,10· CASA . PI AH O 
ADVOGADO 

narlos. 

1 

Alvga.sc uma casa na Vencfo-se ou :::.luga-se um 

DR, JOSE' DEUSDÉDITE MENDES ALUGA-SE prnia Ponta de Mattos. 
optimo piano. 

n.º Aluga-se o 1. 0 andar da cnsa Tratar na avenida 1.0 ele 
(Formado em Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil) 122, é. rua Peregrino de Carvall10. Maio n.0 31, (bairro ele Ja. Tratar á rua s. Miguel, 

ºPen.são Avenida'' - RUA BARAO DO TRIUMPHO. 40 - que.rto n.0 14. Opttmas accommodações. 
A tratar na rua Duque de Caxias, guaribe). 104. 

n. 0 614. 

CINE R E P U B L I C A yma ~.s.~º :om!çmdo 
as 7,30 horas da noite. 

Um estupendo programm'l duplo. - MARTH~ EGGERTH, o rouxinol hungaro desp'::dc
se na magmf1ca op~r~ta 

A S S I M E' V I E N N A 
Lindas mulheres e lindas m~i~icas. 

2.º Film: _ TOM TYLER, o magico elo luço no arrojad') "far.w~st" super 

BALA DE PRATA 

DOMJNGü 

V. S I\NDA DOENTE DE TRISTEZA. SEUS Ni,!GOCJO::; NAO LHE CORREM m.'M. 
ASSISTA W C. FIELDS, O IMPAGAVEL COMICO DO CHARUTO, EM 

UM SORRISO PARA TUDO 
A COMEDIA QUE VIIE FAZER FUROR. 

NO SABBADO -

TARZAN O DESTEMIDO 
CONTINUA AS SUAS EXTnAORDINARIAS /1 VENTURAS. 

Mll, SENSi\Ç<iES 11:M C/lll/1 QUADRU. l'Rf,Çü UNICO - l000 A e.; U A R D J,; M - O li O M E n1 L E /\ O 

~ ~ :aar.,..rar-~ ....... - ~ 



B 
A üNI.\O - Quinta-feira, 1-i âe outubro âe 1937 

s LIVRE 
SR, PAUL JUBE RT 

M;ssa de 7 .' dia 

Dr e,:o,1ll1i (1 11:1 (' f:u 1ili,1 cnn1pungidos con1 n n1orle 
flq ·wtt I IL'·..,ql1C'L·i,f'i ·lJ11i• 11 l' \l! .Jl P 'HT maneiam ce lehr:ir na 
J;....n:_j;1 dr Siic 1,r lro (1( 1 ·,1n .. 11· p111x1n1,1 sexl:1-feirn V, rlo ror
n•nl, ~ \1 hur.is. 

\ uíl 1 :-.r~ kl't'llt ;1 111 i , q111· eomparrcC'rrm a este ado 
dl' pie1h1ll eliri:-;t J. 

SR. PAU!. JUBERT 
~) 

~~p 

l 
Missa de 7. dia 

CORONEL IGNAC!D EVARISTO MONTEIRO 

~l,.ri:i Thu ·,, da ~'''-'" ~lonlciro. Diva Evnrislo Monteiro . 
I1err.J<lu E,·.:1ristu .:\! HI· .r11 s,'1ihor~1 e filha, Ignacio EY.Hl~lo Fi
]ho. \rnhon\ e filha, dr. t.i:tudiü 0\cur Soares. senhora e filho 
{:tU·~enle), ,\ld,·ovilk (1r ·,i ,. senhnra. Cornelio GouYeia Fteirt se
ltl:nr.a l' filho ..... Rt ,·11.ddo (r.1lv:lo, ~·.cnhora (' filhos (ausentes), An
lon,o Ihrriqucs 1:t G<'ll\''-·1:1 :\In1uen·n sC'nhora e filha, d. ,Julia 
dt• .\hhe1d,1 l ,·eirl', r1.i q.,, non,, genros e nelo ci. Corint'i;.1 lü1sa\ 
i\I0nle1r ,. d .. Jo,1 w, <h• C,,u,t•L .:\lonh•iro, filhos. genros, noras e 
!H:lo\, d •. \lari;1 <lo Ct.•1, Frc- 1te \f,mkiro C' filha la t1sentes }. d Ali
ce Hosar o (:.tL~sl.'nt1.. l 1{oge1<0 r,. rreir;.1 da SilYa, filhos e netos 
Ll'onel JH•sario, se1Ü't11r,1. r lll('' genro C' nela e demais parente.:;, 
t.''1mn10Yid,t11t"nt • 1gr:Hll•n 1n :·s pc ... súas que ~c01npanh;.lrnt11 :tl 
o Ce1niteriu {lo Ser,hor d.i Jhi:\ S:~nlcn<;a os restos múrlaes do .;eu 
jnpsqueci\'el l' ai1ur·1 lo l'"',}'>"'º· pae. aYÔ inni'io, sogro, tio, cunha
do p uarc•111.e cor1 1wl L,n,1l io E1·ari~lo :\funteiro e conYiclari, par~ 
as:,h:tlr ús 111is~...1"' ue 'pi..·l1 :-.c11 elerno repouso manda1n celebrar 
~.tbb:1<1 0- lfi do e,,.- ...:11ll•, J 7 i1ora,, nos altares da Calhechnl :\Jt.
tropolit:111a Por es•,f• ,, 1 ll'Í~i.i.o de.' piedndc e imnh>rrC'donro 
le:-.l1.'i!llll110 dv ~111 il'ad, . 1Ltcip~, l.lmt•ntc agradecem. 

=-

10,,, !YfL ,m,·rn.,o DE SOFFRIMENTOS si.. 
E,li/,ff Nl':\I ,\IAL UNICO - DESORDENS 

00 U'l '\ItEUIO GAS'.l'RO-INTESTINAL, -
OE-ORIP'ITA O DOENTE, ATORMENTA-O NAS 
lHiRA'i !>E I'l;AZER, OU DURANTE O SOMNO, 
o, .\"óDO CON!,F.GUE DORMIR. A ACÇAO DI
ítl 1 1 \ F. l'f • 1t:AZ SOBRE O ESTOMAGO, FI-

r; \f O E I ;TF.ºTINOS QUE EXERCEM AS 
'l" !'IA' DO ·\HBADE MOS!;, SE TRADUZ NO 

L L 5 P, \RE< 'llllENTO DESSES SOFRIMENTOS 
A~·rntes .. :U.i. 0 i tallos rJe Parahyha e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
l'l.UA MACIEL PJN lEl!lü, 3C6 Encl Tel. - ALMEIDA 

--- J O A O I' lt S S (\ A ---

MOVEIS GERDAU 
-E-

CAMAS PATE NTES 
e todos Of' rnon.i,; corno sejam: carnas, guarda-roupas, 
penteadeira;, mi:sas ele c~\bl cr~ira, grupos de diversos ty
pos, porta-chapéus, estantes, bureaux, mêsas de jantar, 
gumda-louns, b 1frts trinchantes, mêsas de filtro com 
pedra marmore, etc. 

Tudo a prerns baratos ! Antes de effectuar as 
suas compra", conffr.i o., no:ssos preços e a qlfalidade 
das mercadorias 

J O 8 E' M E N E G O L O 
l'r<1ca PHlí'o .Americo, 71 

JO.:W PESSô.\ 

56 TITULOS POR 805 CONTOS DE RÉIS 
com as seguintes combinações : 

T 

F 

A 

s 
R 

N 

G 

Q 

D 

H 

z z 
R p 

Q 

e 
F' 

I 

AMORTIZADOS COM 100 CONTOS DE RÉIS 
Sr. BASILIO NEVES CARVALHO. socio da firma I J Sr. dr. ALVARO MENDES DE OLIVEIRA CAS-

Carvalho & Carvalho - Therezina - PIAUHY . TRO, rua Theophilo O ttini, 72 l.º - CAPITAL FEDE-
I, RAL . 

AMORTIZADOS COM 50 CONTOS DE RÉIS 
Sr. EMILIO DA SILVA NEVES - Rua Buenos Ayres. 198 - CAPITAL FEDERAL. 

AMORTIZADOS COM 25 CONTOS DE RÉIS 
Sr. ADELSON P . GONÇALVES, auxiliar de Wer

vloet Irmão & Cia. Santa Leopoldina. - ESPIRITO 1 

SANTO. 

Sr . dr ADRIANO SANTOS ROCHA FILHO. para seu 
filho CL\"..!dio Luiz, fiscal do impost? do consumo, resi. 
dente em Port J Alegre - RIO GRANDE DO SUL 

AMORTIZADOS COM 1 O CONTOS DE RÉIS 
50 titulos no valor de 500 contos, sendo no Departamento 

de Pernambuco, os seguintes : 
Sr . LOURENÇO ALBUQUERQUE, para seu filho 

Marcillo, agTicultor em Alagôa Grande - PARAHYBA. 
1

1 Sr . JOSE' PELLEGRINO. prefeito no município de _Ja-
queira - PERNAMBUCO . 

1 Sr . JOEL PAULO DE MIRANDA, para seu fllho 
11 José Paulo, comrnerciante, rua São Domingos - Levada. 

Sr . OSWALDO ESTEVAM COSTA, auxiliar da fi
lial do Armazem " Nova Aurora", rua da Imperatriz. 
275. - RECIFE . ; 1 - Maceió - ALAG-OAS. 

AMORTIZADO COM 5 CONTOS DE RÉIS. 
Um titulo de PREMIO UNICO, na CAPITAL FEDERAL . 

Até setembro p. passado. 
JA' FORAM AMORTIZADOS 49.920 CONTOS DE RÉIS 

Solicita e a relação completa dos tituAos amortizados na lnspectoria Geral de Recife, 
f ou aos lnspectores e Agentes da 

SUL .AMERICA CAPITALIZACÃO 
.:-

0 proximo sorteio de am~rtização será realizado em 30 de outubro de 1937, 
ás 11 Yz horas. 

INSPECTORIA GERAL DE PERNAMBUCO. A' RUA NOVA N.0 310, 1.0 ANDAR. - RECIFE. 

AGENTE COBRADOR NESTA CIDADE 

ADAUCTO SOARES DA COSTA 
Rua Maciel Pinheiro, 262 - 1. ' andar 

Centro dos Chauffeurs da OPPORTUNIDADE UNICA CINCO LEGUAS DE COM· 
Parahyba do Norte Aos INDUSTRIAEs DE FIAÇAo \ PRIMENTO 

1.' CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLl\:A Se enfileiraseemos os dez milhões 
, GERAL ORDINARIA Vende-se abaixo a.s machinns des- j de canaes existe~tes em nossos. tlll-" 

1 

São convidados todos os socios qui- criminadas: e!les se extendenam por 30 kms. E 
tºs deste sodalicio a comparecerem no sao. esses ca~1aes de d1ametro m1croe-
d: 15 d t ás 19 h á 1 dobradeira de panno PLATT I cop1co que filtram o sangue, desc:ure-

1~ . o corre1! e. oras, . rua BROS Co. Ltd. gando-o de implU'ezas e ven~nos 
Diogo _Velho n. 316,_ para assl.st1rem 1 1 potente calandra JACKSON & Cada 24 horas os rins removem do 
á sessao de Assemblea Geral ardina- BROS Ltd sangue c~rca de 35 grammas d~ resl-

:t'at~~~!or:~t~:e~~it~:~goos20 ~º=~ 1 estira.g~m com 3 ~~Pt;ús e 3 ,:-n- ~~º;g~~c1vos e cerca de litro e melo 
paragrapho 3.º . tregas para marca. MA.::iONS F?O....,H- Não P<';)derá, porta~1to,. gozar de sau_ 

Josaphat Fialho, l.º secretario. n1;·!ias de ferro com 1 metrc e 72 'i.e s:~f1~~t:diu1~~~n~f
0
s:

1
vJ;~~g~fa l'~~~ 

SYNDICATO DOS OPERARIOS EM 
CONSTRUCÇAO CIVIL DE JOAO 
PESSõA - Assembléa Geral Extra
ordinaria - Edital - Par.a uma reu
niáo de Assembléa Geral Extraordl
naria a reallzar-se no proximo dia 
15 ,ás vinte horas na séde social, á 
rua Benjamin Con.stant. n. 117. a 
fim de tratar da escolha do delegado 
oue tem de 1Jarticipar da clet\·::io par.~ 
os membros do Conselho Fiscal do 
Instituto dos Industriarias no Rio de 
Janeiro ficam convidados todos o~ 
socios d.este Syndicato. Attendendo á 
grande importancia do asumpto. Ql!C 
é do mais relevante interesse para a 
classe e cuja solução requer o votlJ 
de mais de rlots terços dos as.c;oria
dos quites, espera-se o maior ~ompa
recimento pof.sivel. E..<,sa renniao tPr~ 
a presença de representantes das au~ 
torid~des competentes. 

João Pessôa 11 de outubro de 
1937 . ' 

João Fernandes e Silva, secretario 
da Junta Governitiva, 

VENDE-SE a casa n.0 

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

cent. ce.da uma . dores lombares, rh(mmatismo, altera-
3 espuladeiras de afamado fabri- cões do liquido urinaria, ~ciattca 

cante LEESONA. ~~b~{6~ ~~cl~ªo\iºpés~ºt::que~~,eil~t~ 
1 motor p3.ra caldeira de pres~ão de res de cabeça, perturba.çõeR visuaes 

10 HP . etc. Si esse.s symptomas não fôrem 
2 reostatos para motore~ electrtros. promptamente çómbatidos, poderão 

Trata-se com o sr. Antonio Borges 
da Costa, praça Clementina Procop1c 
n.0 95 . Campina Grande. Estado do 
Parahyba.. 

CURSO PARTICULAR 
Pedro Almeida Rocha ora residiu

do á rua Barão da Passagem, n. 519. 
r e.sta capital. prompt.ifica-se a ler
rionar Arjthmetira e Português SCll 
do a primeir .1, destas materia·s. em 
combinação com a Algebra quanto à 
sua. dupla funcção de facilitar o ~:s
tudC' das proprleclades dos numeros e 
ft.brcviar a solução dos problemas. 

Adoptando esse procesos. aliAs já 
seguido pelo bel, João José Luiz V; 
anna, em que as operações arithme~ 
ticas ~ão ministradas de occórdo 
com as operações o.lgebrlcas, pó
de ser procurado, pelos interessa. 
do.s, na residencia acima rcf~rida e 
nos dias utels, das IP "6 21 hnras. 

result.ar molestias graves, como a ne
phrite, uremia, mal de Bl'ight. hydrv
pesia. cistit.e, rhenmatismo chroniC'o 
etc. Para. limpar, aetivar e fortale•:er 
aos rini:; e á. bexiga,• nada melhor qUf~ 
Pilulas de Foi:;ter. remedia antigo por 
sua exist.encia, poré!n moderno QURB
to á sua formula que tem SC'mpr~ 
acompanhado os progres.:;os da. the
rapeutica. 

VENDE-SE 
Um motor de fabricatiio americana, 

com 6 ca·,nllos de força, com dispositi
vo para queimar os seguintes combus_ 
tiveis: Gasolina, kerozene, Oleo crú e 
gaz pobre, assim como poderá !\er ac_ 
cionado por Magneto, Bacteria oa vellt 
Tubular (cabeça quente). 

Perfeitamente novo garanttndo.ae 
seu perfeito funccionamento. 

Uma machina de gelo de fti"ricoçli.o 
allemã. produzindo 160 kilos em 8 ho
ras apenas de trabalho ou 460 kHo:1 
em 24 horas. 

Prcço 9 <le occasião. Vêr e tratltr cnn>, 
Ari~tide~ Fantini1 leiloeiro . , praça Pe.,. 
dro A....,,lff, 11, 


	19371014_001
	19371014_002
	19371014_003
	19371014_004
	19371014_005
	19371014_006
	19371014_007
	19371014_008
	19371014_009
	19371014_010
	19371014_011
	19371014_012
	19371014_013
	19371014_014
	19371014_015
	19371014_016

