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NA V I C I LA N C I A 1REUNIU-SE, HONTEM, NA SECRETARIA DO INTERIOR, 
~~ro (~~~I:~, a :.~~~:~:~e :as :.~:

1
~~- A COMMISSAO EXECUTORA DO ESTADO DE GUERRA 

nova da 11ranclc campanha de de- ,,,es de vigilancia da ordem so-
fêsa nacional que vem s,,ndo [)OS- dai e politica. 1: I 1· - d ·- d e · - E t E t d o t· 
ta em pratica pela Comroissào A Parahyba, pelo seu Govêrno M OCS IZSÇaO as reun1oes as Offlm1SS02S XetU Oras, nos S a OS - S mo IYOS 
Superintendente do E,ta<lu de e 1,elo seu Povo, está seguindo que determinaram O fechamento das lojas maçonicas, RO paÍS, 
Guerra, e ficlrri,•nte eumprida pe- com a maior presteza e ficleliJa_ Hontem, pela manhã, ás 9 ho- sição mais direclameHte elemen- prehende do telegramma abaixo 
las Commissr,es Exerntorns nos de a orientação emanada dos ai- ras, na Secreta1·ia do Interior, tos normaes que deverão pôr em enviado ao governador Argemiro 
Estados. tos poderes da Republica, certa Justiça e Segurança Publica, teve pratica suas decisões. - Allen- de Figueirêdo, pelo ministro l\fa_ 

Em vez rle golpes sangrentos, ele que, nesta grave emergencia lugar mai~ uma reunião da Com- ciosas saudações - .José Cario,; cêdo Soares: 
adoptou-se a tampanha de dou. por qlÍe passa o Brasil, continúa missão Executora do Estado de de Macêdo Soares, Presidenle Es- "Rio, 24 - Governador Arge
trinamento, dentro dos mais pu- a occupa•· o seu Jogar de pioneira Guena na Parahyba, sob a pre- lado de Gucrra,Gener:11 :-.lewton mim ele Figucirêclo _ Pal;;.,·'.o é 1 
1·os sentimentos hum:rnitarios, da união nacional, integrada, co- sidencia do governador Argemiro Cavalcanti, Almirante Dario Redempção _ João l'essôa _ 
com o nnturnl cPrceamento da lL mo está. na campanha de extir- de Figueirêdo e com o compare- Paes Leme de Castro." Commissão reitera recommenda-
herdade cios individt1os contami- parção completa dos preceitos cimento dos outros dois. membros: _- De accôrdo _co1:1 d~termina- ção seu telegramma numero 57, 
nados pelo viru~ bolchevista, ~ dissolventes cio Komin(ern, rm tenente-coronel Anto1110 Thome c;oes da Comm1ssao E>.ecuto- sentido serem immediatamente 
com o emprevo ele medidas de nosso país. Rodrigues, c?~mandante . do 22 :·:1 ~o Estado_ de Guerra .. co"!o fec·hadas sociedades com organi
natureza 1,sychologica no sentido A acção que se vem desen\'ol- B. C. e O cap1tao de corveta Le- Ja e do conhecimento pubhco, fo_ . ação secreta como maçonaria 
de uma reeducaC'âo db,es ele- 1 \'endo, nqui, apresent:lndo um mos Cunha, capitão dos Portos. ram fechadas as Lojas .'\,façoni- z • . . _ ' 
mentas <Jtle se afast.ll·am das ten-1 sentido urntario, já . penetrot, Durante a reunião, fôram de- cas desta Capital e de Campina 1 ~te. que _hque apura~a extensao 
dencias da nossa eh ihzac:lo I tunclamente na mentalidade coL hatidos importantes assumptos Grande. ,11f1_ltraçao commu111st_a n essas 

Aqu1, na l',tl ah) b·1, todas as lct!tva, <igoi:a dirigida, co_nscie.n_ referentes ás providencias que Essa medida .. exec~tad~. igua)- soci_e~ades · - . Attenciosas sa~-
provid,·ncias l,'m sido tomadas Jtemente, P?lll o culto nac10n_al_1S- de,·em ser tomadas na Parahyba mente em todo o Pais, foi moh- daçoe.c. - Jo~e Ca_rlos de Mace
com a presteza necessaria, a fim u, de accordo ,·om as 1mpos1çoes em defêsn do regime e da ordem, vada pela infiltração communista • do Soares, Superintendente do 
de que Hlr-ane,•m a sua comph,ta h,~toric:is do nosso civismo. contra a infiltração bolchevista. na maçonaria, conforme se de- 1 Estado de Guerra". 
finalidade na JH'esenação da Ol'- Até hontem, o brasileiro era I A Commissão Executara do 
dem amc·acada pl'los al!"cntes <lPs- n_ac·iona!isla como que por ins-1 Estado de Guerra, neste Estado, 
aggregadores. cio C'ummunismo. 1.mcto, isto é, por entranhado a. já traçou um programma de ac
Essas medidas. dentro do ])ro. môr á tel'ra. De ago'.a po.r dean_, ção que será cumprido com ener
grammn da Commissiio Super·in- te, eHe ?a-de se~· nac_10naltsta Pº;" gia e serenidade, preservando a 
tendPnte, alcan~am o campo es- co11v1cçao nac1011ahsta, amara Parah, ba cio perigo communista. 
pir1tual e inlellectual da collrc·tL profundamente a terra onde nas- · 
vidade, a fim de ,iue se aprofun- ceu porque existem inimigos es- O governador Argemiro de l~i-
de a acciin de• ,,xtcrminin da pra. trangeiros, com idéas exoticas e 

I 

gueirêclo, recebeu, hon1.em, da 
ga vermelh:t. planos de aniquilamento dos fun_ Commissão Superintendente do 

damentos espiriluaes e socincs !Estado de Guerra, o seguinte te-
Nunca é demni~ insistinnos na do Bra~il, alliciando brasilefrof. le~·amma: 

exaltad\o dcs...:.a manf'ira incru- inconscientes para sinistras em_ "'Rio, 21 - Governador Arge
enta ,;doptada agora no Drilsil, prúitadas que Yisam a destruição mi ro de Figueirêdo - Palacio da 
de se ,·arrcr totalmente do esrL do patrimonio mornl e material Kedentpção - João Pessôa -
1·ito da nacionalidade qualquer da Xacão. Tendo havido duvida a respeito 
idéa que pMsa ~e tornar um íó. O, · brasileiros, prestigiando local em que se devem reunir 
co de clissoluçfw social e politii,a mais uma vez a acção energica do Commissões Executaras Estado 
do país. pr sidentc Getulio Vargas na de- de Guerra nos Estados, esta 

Em observa,;ão ás instrucções fêsa da Republica, estão contra o Commissão Central leva conheci
<'entraes, é que o Go,·êrno do Es- Communismo pela asseguração mento vossencia sua maneira en
tado, através da Secretaria do da ordem; estão os,ntra o Com- carar questão lei pontos executo
Interior e Segurança Publica, no- munismo porque este fére de res Estado de Guerra se devem 
meou, trás-ante-hontem, os roem- morte os sagrados sentimentol reunir nas Secretarias Interior e 

Os meios paulistas informam que existe a maior harmo
nia entre o governador Cardoso de Mello Netto e o exe
cutor do estado de guerra, accentuando que ambos os 
poderes se completam no sentido de um combate real e 
efficaz contra o communismo. - Chegou, hontem, á me• 

tropole do país, o governador Benedicto Valladares 
ASSUMIU O COlDLL'1DO GER \LI A ESTADA DO SR. BAPTISTA LU• 

DA BRIGADA MlLl'l'.\R G.\Ul.,u.1. . ZARDO EM PORTO ALEGRE 

PORTO ALEGRE. 25 - CA. B.) PORTO ALEGRE 25 - (A. B.) 
_ o tenente-coronel An~l·lo de Mello - Lego apó.s a suâ chegada a estn. 
assumiu O ccmmando gernl da Bri- cidade. o sr. Baptista Luzardo rea
gada Militar do Est3.do lizou perante os: proceres da '"Fren

bros que constituirão, em todos nacionalistas; estão contra o Justiça ou de Segurança Publica REUNE, HOJE, o SECRE'l'AUI.WO 
os municípios, as Commissões Communismo porque este preten- dos Estados, onde elles a dispo- GAU'Cl!O 

te Unica·•. ampla exposição sobre fL 
situ~ção politica. do Estado. 

Nacionaes de Propaganda Syste- de subverter totalmente a ordem 
matica contra o Communismo, economica, social e esphitual do 
compostas de personalidades es- país para instituir a anàrchia, a 
clarecidas e capazes de exercer , confusão e o terror. 

NOTAS DE 
PALACIO 

Por telegramma á familia do ex-de_ 
putado José Gomes de Sá agradeceu ao 
:.;r. governador Ar~emlro de Figueirêdo 
dos pewmes eavhdos por s. excia. pelo 
fallecilnento daquellC' saudoso conter_ 
ran°o. 

Dunntc o din. de hont:..em, estiveram 
no Pllacio do Governo as seguintes 
pessófü;; cOi 011f"l Thomé Rodrlguei:::. 
capitão de corvNa Lemos Cunha. dr. 
Isidro Gomes, df·putal.ios Jo.<..;é Maciel, 
Nev,ton Lacerda. Fernando Nobrega, 
Odilon Coutinho. Adalberto Rbeiro, 
Aloysio Affonso Ce;mpos, Miguel Bas
tos. Peregrino Filho, Te-rtuliano Britto 
e Paula e Silva, dr.e.. Rena10 Lu,q.ano 
R1bi.:.iro. Fructuoso Dantas e Oswaldo 
Brayncr, p;·efeito:- Luciano Moraes e 
Gambarm Filho .sr. O.swaldo Pessõa. 
deputado Anacleto Victorin-9. srs. João 
da Cunha Lima, pro!eS.\Or ~ancisco 
Rangel, José Quedes, padre Jo.sé Vi<
to•ino e jomalisl:1 Tancredo de Cnr
vnlho. 

Você ó BRASILEIRO, mas não ó 
CIDADAO BRASILEffiO porque nio 
&irou o titulo de eleitor ! 

Do presidente Getulio 
Vargas ao presidente 
da Associação Parahy-

bana de Imprensa 
Respondendo o telegram

ma que lhe foi enviado pelo 
dr. Orris Barbosa, presi
dente da A. P. J., transmit
tindo os votos d~ congratu
lações cio Conselhp Delibe
rativo daquella associação 
'conterranea, pelas medidas 
tomadas em defesa das ins
tituições do pais, o presi
'c!ente Getulio Vargas en
\"iou o seguinte telegram
ma: "Rio, 23 - Dr. Orris 
Barbosa, presidente da As
sociação Parallybana de 
Imprensa - Tenho o prazer 
de agradecer o expressivo 
voto de congratulações ap
provado pelo Conselho des"ª associação. - Getulio 
Vargas1

'. 

ORDEM PUBLICA 
Da Senetaria do Interior e Seguran<:a Publica 

foi.nos enviada a seguinte nota: 
"As ultimas medidas adoptadas pelas autorida. 

des policiaes nesta capital têm caracter méramente pre. 
ventivo. 

Póde a familia parahybana tranquillizar.se, na 
certeza de que o Govêrno se encontra apparelhado para 
manter inalterada a ordem publica no Estado" . 

INAUGURADO, 
na repartição dos Correios 
e Telegraphos de Campina 

Grande, um apparelho 
"Baudot" 

Acaba. de ser in:iugurado, na ~gen
ci;i dos Correios e Telegraphos de 
Campina Grande, um apparclho 

l 
"Baudot'' 1 o que constitue um impor
tante melhoramento para aquella re
p:1rtic;ão. 

1 A proposito da installoção desse 
apparelho, para o que muito çe inte
ressou o governador Argerniro de Fi
gueirêdo, foi endereçado a s. exci.1 , 
pelo dr. Scrr,no de Andr,dc, dircc
tor Regional dos Correios e Telegu
phos, o seguinte despacho: 

"Clmpin:1 Grande, 24 - Gover
nador Argemiro de l'igucirêdo -
Palacio da Rcdempçio - João Pes
~ôa - Tenho o prazer de communi
car a v cxcia :1. in:iuguração hoje, 
:ís 16 bons do Scrvico Baudot da A
gencia Postal Tclcgr,aphica desta ci-
dade Cumpre-me agradecer a v 
cxcia a cooperação que deu. mediantl! 
entend imento com o s:1udoso Chefe 
do Trafego Tele~raphico João Oscar 
Gouveia Henriqueç para o funccio
namento do serviço de bateria. -
Cordi.1ci; saud1cõei; - Serrano de A,z
dradc, Dircct~r Rczional Correios 
Tdegrapho,". 

Ainda sobre :i mesm:1 inauguracão 
recebeu o Chefe do Govêrno os se
guintes tclegrammas: 

"Campina Grande, 24 - Gover
n1dor Argemiro de Figueirêdo -
João Pes5Ô;1 - No momento de inau
gur1r-se o Serviço Baudot da Repar
tido do, T clegr,phos congratulo-me 

(Ooncllle na a.• pg, l 

PORTO ALEGRE 25 - CA. B ) 
- Realizar-se-á ani.anhã a prhneira 
reunião do seci-eturlado riogranden
se. 

PODERES QliE SE COMPLETAM 

S. PAULO. 25 - lA. B.) - Os 
meios paulistas iiúormam que entre 

(Conclue na 7.ª pag.) 

COM~IISSÃO NAQONAL DE PRO
PAGANDA CONTRA O COM

lVIUNISMO 
Em virtude d:t~ determinações dJ Commissão Superintenden

te du Estado de Guerr, fic,m obrigados todos os dirigentes de fabri. 
cJs, ~,fficin.1s, csubdec11ncntos .industriacs de qualquer especie, or
gJ.n!zações p:i.tronJl;'s,. "?ci..:da.de.s spor_tiYas, tra~al1_10 intellectual _o_t~ 
rnatcri:il co11cctivo J 1nici:1r hoJe, is 1orn1das d1anas com prelecçocs 
cure.~. ma,;; incis,v:b, contr:t as idí.:ac.: communic;ta,;; 

Desde logu começado as visitas das sub-commissõe,;; encarrc
gada1. de velar pela execu,.;ão dessas medidJ.s 

João Pessôa, 26 de outubro de 1937 
(1<.) .\lathnll Jc Olú•cira - Presidente 

SOCIEDADE DE MEDICINA 
E CIRURGIA DA PARAHYBA 
A brilhante sessão de sabhado co1n a notavel conferencia 
do professor Barros Lima - O discurso de recepção do 
dr. Hygino Costa Brito - O almoço no Restaurante 

Werner - O brinde do dr. José Maciel. 
De conformjdadt..• com o que an

nunciámo\, n:.-;ilizou-sc, n,) ultimo 
sabbado, um1 sessão l'_·tnorJrnan.1 J:1 
s .M C p ' plra recepcionar o il
lustre professor de Clinic.1 Cirurgica 
Infantil e OrthOj)cdia dJ 1 aculdJdc 
de .Medicina do Recife, dr Barros 
Lirnl. um dos maiorc~ vultoc: dJ mo
derna cirurgi1 brasileira 

A liC'>sJ.o. que teve invulgar rompa
rccimcnto., fo1 prcsl<liJ.1 pelo <lr l).,_ 

car de CJstro, actu.11 pre'iidcnte cb 
S M C P. Ao abrir a sessão, fri
zou s , a grande utilidade dmc ín-

tcrc:nnbio cuiturJl e affectivo, di
zendo-se fdiz por poder encerrar a,; 
activiJades c.ociles do corrente anno, 
trazendo á P,rahyba um vulto da cx
prcs~:io scicntifica do prof. B.rrro.i,; 
i..iml Ah'ilinha-,;e de traçar rnaiorfs 
commcntarios em torno d:1 pers~n:ili
dJde do vi1itlntc porque melhor o 
faria um dos seus m,is illustres e di
kctos alumnos, o dr Costa Brito, a 
quem deu a pabvrJ parl s:iudar. cm 
nome da Sociedade o digno professor 
pern:imbucano. 

(Ccmclu~ na. i.• 1>111,> 
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Assem~léa lagtslativa do Estada 1 
----., ---------- ---- ..... l 

CARROS E. CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

Na sessão de hontem, foi prestada u'a homenagem á memoria do ex-deputado José 
em optimaa condições e a preços modico, 

Gomes de Sá, falando os deputados José Maciel e Fernando Nobrega. 
sob a nresidenda do sr. José Maciel, 1 cidade de Souza. IA nas extremas dos S. excia. diz que, tendo analysad~ o AGENCIA FORD 

RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
João Pessi1 

secretruiado pelos .srs. João de Va.scon_ nossos sertõe.s, revivia nesre-s dias de laudo df> inspecção de snu'd<-. achava 
<·ellos e Aàalb 1 to Ribe!ro, reuniu hon- compe:lçóes cleltoraes o proprio es- incabivel a pretençáo do r1.:qucl'('ntc 
1cm é. hora regimental a As.sembléa plendor do reg-ime democratlco. pojs alll não arnrmava se a mesma. 
Ltis

1

Jativa do Estado. ' E concluiu: E' justo. sr. presidente, soffria de mokstia con~agl~a ou in-

~ i~~;rr~i~~i1~°\~ob~e~~s .. ~J:tt1:~~ d~e pi1~:t~~b°:es a c~Ife~:!1ª:::i m~eil'!ie;;~ cu~:v~
1 

laudo conclulR apenas pela in- l, .. ___ ..,_ .. _ .. ____ ...,._...,_ .. -.... _..,_ .. ____ -------_. .. _, ...... ---------............ , 
Rodrigues de Aquino. Lauro Wand.er- cederam na tribuna., suspendendo-se a validez da tupplicante, sem declarar 
1::y, Odilon Coutinho. Miguel Bastos. ee.::são durante alguns minutos. numa !e e_sta era t-emporaria ou ~rmanente 
Romualdo Rolim. senrino de Lucena. demonst ação ineqtúvoca de apreço e e nao se referiu que a mesma sofft1a AC'rA DA VIG.:.---:ssIMA PRIMEIRA 
Pat!la e Silva. Delf!no Costa. Peregrino ven-eraçdo á memoria d.o inolVidavel po_ de molestia contngiosa ou inruravel. o SESSAO ORD!NARIA DA TERCEJ-
Filho. AnacJeto Victorino. Tertuliano litico sertanejo. .::r. Governado~· do Estado só poderia RA RE'CJNIAO DA PRIMElRA LE-
Britto e Alcysio Co.mpos. O sr. Octavio Amorim pediu a pa- nposentnl-a como fez, t<'ndo cm con- G!SLATURA DA ASSEMBL:ÊA LE-

Fof 1ida e achada conforme a acta la.na. solldarizando·se com os reque- s1derac:ão o tempo de .s!:rvlço pr<'~'itado GISLATIVA DO ESTADO DA PA-
da H·ssão anterior. rimentos em apreço. ao EstaJo. Declarou a~_nda que. sr ill:'_ RAHY.OA. EM 27 DE SETEMBRO 

o expediC'nte, ron.c;tou de uma peti_ Em .seguida, foram os requerimentos gal fo.:.se o acto c!o Exe_cutivo, fallecia. DE 19'.J7 · 

~~a!ª i~~:;i~li~ .. d~c Cci!:1t~~·Iir~: ap1r~;:~:e~a~~~~~ n presf. ;1_';,;)~m~f~~ã~o~~~~~~~ar ~~;1q~~~r~~: 1Conclu~ãoJ 
de . .,;olicitsrndo uma subv~nção perma- dencia continuando facultada a pala- olação do dir~i~o _cabe p~ivat1n1meute A t 

33 
u S, . " .. 

ncnt.e p.u::i. e!~t e5tabelectmento. vra aos srs. deputados. ao Poder Ju:hc1ario. E. d1K~e. ~e a As- . _ r 
1 

• - •. ~mp1_e qu~ hou,~1 aug_ 
o sr. Severino de Lucena lê as reda- semblêa apreciasse .::. lc"'alidade ou não 1 '~ e:1to_,.r. ! .... contub~içao os bl'n!f1ci<;_s ti.o 

FALA o DEPUTADO JOSE' MACIE!.. cções finaes dos p:-oJectos n.s.º 40 e 44. da aposentado:-iu da professora em des_ l f
1
·~ra. o J-ll'i ''.º aug~._,nt,o de pcnsao d~ .... po~ 

o sr. Odilon Coutinho, após uma ex. !a que e Eroclam·9.sse que a mesma sof- u ~ecorndo o P· azo de dols ann~s., , 
Ein sc'!lllda, o de-pa'trido Jo):ê M(lciel recer da Co.mmissão ele Justiça sobre :rera le.<::ao no .seu direito patrimonial, 1 Um. 0 ~o c~.? de_. morte do c1:mtribu1n

pa.swu a pr2sidencia ao vice-presiden- n. petição elaborada pela profes.sora r:st-aü3 encampado em .~i todos os PO- 1 te, ant~s de c,econ td_o ~ ~.razo fl~ad, ~1es_ 
te deputado Pedro Ulysses. indo occu- Beatriz Lins de Albuquerque. opinando de-res constitucionaes, o que era pos- 1 t,a ~rt.igo, 0 ~ pcnetic1ai;o.c: .tera~ direi. 
par a cadeira ao lado da b:u,.cada do pela sua aposentadoria. com os venci- sivel dentro do regime que adapta. to ª. restit~içao _elas contnbuiçoes qua 
Partido Progr~sslsta mentos correspondentes seu tempo de ffiCJ!;. Seria, então. a decantada hyper- íor:1~ 11.,.Pª&~ co,n augmento;, _ ficando 

Com a palavr:::. o sr. José Mao1e1 serviço da mesma edu~adora. t:ophiado poder e a casa não o devia ª; p ... n.i9~ regulada ~1os te~m .. .::; d? ~r. 
disse que soulx'ra por tntermedio do O sr. Octavio Amorim pede a retira- querer, porque assim offcrcceria um t.!o .3. ·. · Art .. 34 · - E_ per~ittido 
orgáo officlal e de um telegramma pro_ da da ordem do dia do projecto n.~ 67, pr€ccdente que diminuiria n propria lc ... ai m.~g"re.l ... ~e,Ite 8 pe~1sao, nao ha. 
c-ede!1'e do municipio d~ souza de uma para 9.~1e o m<:smo volte á Comm;5São Assembléa. E~n. pol..-., pelo indefe.ri- ~:~d30 b;._~t;~d;~:~~ 1~t~m~b n; /ºJ~ ri/!~tã~~e lhe C3'.l"ira p:·ofunàa cons- ~~~acd~':ª para melhor estud~. E 8P- :~~~i~ pedido, 1:m face dls razoes § ,..,1 · 0 _ Ha~~n~o be.ncficiario~ ]egiti-

Era que?. mesma annunciava o faUe- Foi approv_acto em seguida o pare~er A~ó~ foi _encenada a dis:?ill',Sáo da ~~~~ctºc ~oan~~~~~te g~~rCct~~r~ ~er~~~ 
cimento naQL•ella cidade do sertão. do ~2. C~n!lmi::sao de_ Fazenda offerec1do mat.::r:a. adiando-se a votaçao para a cip:o:s de dir· ito civil. ~ 2 _ 0 _ ó le 
s""u vel~o amigo e conterraneo coro- a pet1~_ao do sr. Joa~ Nunes Travassos, ~E'S[ao seguinte. . gacio .se,.ã feit,l por im:;trumcnto pu: 
nel Jose Gomes de Sá.. ex-deputado ao tabelhao ne;,--:ta capital. . O _.<:.r. Ada~l)erto Ribeiro apresenta o blico ou partkuLir C'cvidamente .iu. 
Le1?islaU"'.'o Estadual. . . 1 .- O sr. presiden;e submett.e á ~cus- segumte proJ~cto: ,€nt1Ci:ic!Õ e é rnog:n·cl rm qual-:iue: 

s. ex.eia. analysou a vida publica s~~ o parecer _n. 155. of~ere~ido a})("- tempo. s. 3 sei ão obS"Zl-Yadas t"n, 
e part1c-ule.r do extmcto. fazendo I t1çao da profes.sora Beatriz Lins de Al- "PROJECTO N.º relaçã.~ ro l"g 'tario a.s condições es. 
referenci~ .dest~ca.das ás suas qualida- · buquerque. . . tabelec1dêl · p, ra as demais pensionis-
dts de po1It1co d1sc1p1inado e coherente. 1 O sr. Roêi.rigues de AqUtno, com a. A As.,·('mbléa u.,~i.,:;latlva do Estado tas, quanto á id,id<'. pc-breia invali 
11_~rci.vé.c; de um longo e movimentado I palavra. ~e iru. <:urge co:0t~a o p~recer, da Parahyba d~creta: dez e. i:lc: .. p.=i.ciadde. Art. 35 _o'_ ~ a 
tiroclnio. voto vencido na c9mm1SSao de Ji.lStiça. Art. l.0 

- O nwne:·o legal a que $e vim·a do contribuinte>· contrahir nova~ 
Depois ~e outra5 expre~sões de refe_ m.'.!!ltendo as razoen que o tornaram refere o ar'. 24.º da Lei n.0 36 de 21 nupcias cinl ou rel:gicsnmeute ou Viel· 

re!leia ~ ft.~ura do sJudoso hÕmem pu-1 S. exda. dem?ra.-se na exposição de de dezembro de 1935, é metade 'e mais a fallccer. a pensáo qu~ lhe c'abia re 
blico, fmnllzou pedindo que a Assem- seu ponto de vista segundo o qual deve um do numero de veriadores de que se vert•:rá em favor dos filhos cb.snva-

~~êas~~~r~ ~ito ªâ~ª cg~~~.~~~I~~~ :1! ~1~1;ª j~ ~-~~~l~n:~f~s a i:fu°~~;~~; co~~~~~ a ~;\~;!~!u~cà:~Õsições ~ª1~t:1ef~ngi~:n;~t:t~~~~~~:rsá ne~P;:_ 
u:.r e que se U>legraphase á familia cn_ nc!::ô do com a Const1tuíçáo estadual. em contrai io lação a ella ,..,mquanto nesse e:;;tado 
ln~::i.da. na pe~õa ~o pharmaceutico A- .~uranf:e e. SUéf- expl::maçâo. ? er. Ro- S. S. em. 25 de outubro ele 1937. ,·iv~r honestàment..c. quando 05 or. 
)!)_ngio Gcm::s de Sa, expressando o sen__ d11gue.:- ae Aqumo recEbe var1os apa:- Adalberto Ribeiro•·. 1.1hacs f1Uecer!.'m ou se nmanciparem 
umento de triEteza ele que todos esta- tes ~o sr. Lauro Wanderler. qu~ ev1- O f::t. Severino de Lucena apresenta ~ 1. 0 _ Ik:::hon~sta:1do.se a nm'a do 
vam po.~ui:ios. den~1a não soffrer a requerente d~ mo. :i redacção final do proiE'cto n. 0 67. contribuinte. a v~nsf.o rcsp.:cth·a 1~-

0 sr. presidente submette á consi- les 1a incuravel, embora de d1frlcil Em scguidl parsa-.c;e á crterâ E'nl favcr cto5 f:lhos .suCcessi-
deração da casa o requerimento do cura, para fazer ju's ás vantagens ci- \'O.'\ d ,·de Cfll{> &ja decretada a su.s 
depute.do José Maciel . ta das na Constituição. . ORDEM DO DIA ren~ão 011 p, rd:, dv patrio poder. i 

F2.lariun. manifestando a suo sol!- O t::.r. Pedro Ulysses vem á tnbuna 2 " - Nã.o I~~,vendo fllho~. nas hypo 
dariedade ao nquerimcnto, os àepu. t::, como relator, t_ust,~ndando as razões São apprm-ac!as :i..i:- rcdeCÇÕ"'- fin:ics th·ses acin~ previst&s, n pensão da 
t ados João de Vo.sconcellcs e severino e v~ pontos d.e direito em que baseou dos projectos r,n.c;. 4fJ 44 e 67. , 1m·a reverter:\ 2cs cofres do Montt: 
de- Lucena. a commi.s.são o seu parecer. diz que Foi approvada <.lCp:)is a seg<.:.intc pio_ A_ t _ 36. 0 -- Extingue-se a pen 

o art. 109 letra f. da Constituição do ma teria: ~-ão nGS ~.:gutntes casos: r _ Pelo fal-

NA TRii~~tcf Ni~~1~~~º FEn- ~ts~~f~·e!~:gi~~~~g:f:;
1
s::t;ii~~fón~~~~ pe;·;a d~;u~1ãu~t~

0 t:ºj~~~~1;i\~~!./~~; ~~-i~~!~;°d.~~i~te~:s;~~~.;~/~~s ~1~6; 
que se inralidar em coruequ~ncia de liquidarem seus debitos p'lra com o Co arUgo .rnpra. II - Pdo fallectmen 

Com a palavra, o deputado Fernan- accidente rerultanL· do exercicio do E.~tado até 31 de dezembro do co1Tente to de l<>gat.ario. III - P.:la ma1Jri-
do Nobrcga começou dizendo que pe- cargo. Dispõe mais, que serão taml>em anno). dade. s:,},·o as •.::·ccpc;Or.s previstas 
lo.s laços de ligação de familia e pela aposentados, com a.e; mesmas vanta- nc.:;.k: lei. Art '.l7. 0 - Suspende.se n. 
c•:,;tima que p:-estava ao coronel José gens, qualquer que seja o tempo de ser_ 2.• discussão do proj,ecto n.º 10 (Ele- pensao; I - Em casos ele -condemna.. 
Gomes de Sá, queria se associar ex_ viço. o funccionario acommettido de va a subvenção annual do Estado em ção do b?ncfklario por crime inra. 
pressamente á homenagem que a As- ~ocnça contagiosa ou lncuravel que os favor do Asylo de M~·ndicidade •car- mante. II ~ P,;la conctuc:ta dcs1,..gra 
.-embléa ia tributa!" á sua memoria mhabelite para o serviço, ' nciro da Cunha". desta capital). ela do nu-s.1110. Art. 38. 0 - A pensão 
imperesclvel. Que o laudo medico unice ctocumen- p"escrevn·á cm deis annos. a ccntar 

Depois, contin:t'a. o pat·1monio das to em que se baseou 'a professora :re- 1.ª discussã-0 do projecto n." 49 (Crêa fü: época em que devia começar u 
)·nzões ilh.~.srres cta Parahyba vem sen- querente, <1iz apenas que ella está .sof. cargos na Imprenc::n O!ficial) . :cr 1~n.1.t1. ~ nao . f?r-~m menores 0·1 
t1ndo nes·es ultimes tempos baixas frendo de bocio tdo,,nça de bosedoura) m!ed1ctos os brnd1cianos e dentro dP 

~~~;:u~g::po~~ni~~dr~'!gr~~ :~ ~:~ 1 ~

0
c~rcic-:~~!)0ie~ a ~~r:~a eª~~!=~~~~ uJ~ª e~~~~~º p~~ap~~i~~e~l: 

7Jc (~;~~~ ~~t1d.~º;º~c~~3 (~ ti~·i~me~o~:;\ l~Cl 

.~e foi. E um grande lutac!or uma fL pan, o serviço publico, mas não diz cimentos a Salvi:lno Siqueira Costa_,. . n2flc,o. Ar~. ~9. 0 
- A vmva .· herdei. 

gurn pa<lrão d:i na&a tradição pohti· nem qu~ essa rn~lesUa tenha .f'ido con~ ros _ou l_c.;atn1?_cs do ~on~nburnte c~m 
C'.t. um znugo cxtraordinario. p:·ecioso sequ1?nc1a de acc1dente no exercido do .1..R discus.,ão do projecto n." 76 (Au- ~1rc1to & pcnsao., :t'ra abcnada, alem 
no:~ tii:·mpos actuaes tocado de devota,_ ~argo, nem que se trata de molestla toriza: o P!-efeito do Município de sou- ceste, para fltne:·aes •.· Iucto, a_ tmpo1 
mr.nto. de st?icismo e de lealdade. mc.u.avel ou co:1ta("O'iosa. Afsim fe za a alinear mela Icgua de ter.:a). tan.c '.t d~ _3CC~COO, pa_g<'! mediante :, 
Po1 o ccl. Jose Gomes de Sá um au- conclue e logo se patenteia. a luz da ·11IercntacaJ ae ct'rt1dao de r.blto. 
thcntico valor moral e poli~ic~ do alto razão e do. direito que a pretendida l. 1 dlScussão d':> p:-ojcc~o n.º 14 1In!- DO~ EMPRESTI~OS E OUT~OS 
Eertão de no;;:sa terra. apQ.;..~nt-adoria não se pode emquadrar titu·e premios para alumnos da Escola FINS DO MON'l ~PIO. Arl. 4. --

Depois de outras considerações disse: nas hypothéses da letra f do citado Normal âo Estadol Se~pTe que P~rn:1,ttam o.~ s1ldos em 
Elle conviveu nesta. casa em seguidas art. 109 e sim n:t letra d . do mesmo c-a1~a. o Montepio poder~ fazer ao, 
lcg~laturas, veiu da A.s.."'.embléa Legis- art. ~ue o roto vencido cto' seu collega 1." discus.~ão do projecto n.f< 75 (Pa- ~eu.-:; __ cc-;11r1~.uinh·s .. e~11pre::t1~os á ~axa 
J:1~1\";1 da Provincia e no regime repu. Rod.r~gues :de Aquino gartia da bôa g&mento de vencim"nt.os á p:·ofes:;ora nn;: a .,upri.~r_a 1 ,. 00 m~~- ~ 1 -
bhc:i.no f~i vice-presidente do nos.r;o Po- doutrma _JUridica - constitucional. d. Dulce Ramalhol. ~c;;JLs .empns~1wos ser~ d. _dua,; ora· 
df'r Lcg1Slativo em ntrios annos. de- porque a simpl~s moltstia qu~ inhabeli. ;1cg01 b~- 1. de 

O 
em .1g-encL.'l, 2 · u 

~f'moc·nhou Commissões importantes t~ par.a o se.rv1_r.o só g-era para o func- Lngo P'. ,7:°·. ~ /· :-- O ,,.,empre~ttr:no 
::::f'.'m nunca ter rompromettldo. his~- cionario o d1re110 á aposentadoria com Di - · t · d e.e €mui;_nc1'i 1:-ap,doi - , cond1ccio 
n do nosso p ... ql1eno parlamet~~o. An, ,er:c1mcnto intrgraes, quando o apo- cer ~-~~~ª~ow~:~Jec~o"~-~ç;~o <D~~~~ 1~ado ás, e:c.:;umtt;: C'ln.~1sulas: l:" De.'-. 
tes, c1l~ o dignificou e o realçou com .sentado conte mais de trinta annos de Estatuto do MontcµJo dos funcciona- conto. r..} acto d. :r1 c~n~1 ?-!11do, da 
o seu exemplo de destemor ctvico de serviço. Esta é que é a regra geral. rios publicos do Estadoi, taxa C's:_1pulad3 · _2. EY:igib-iildade c"f' 
Q2cticação partidaria e de amor J)E.'Ios Q.3 casos da letra f do precite.do art. D~cussão unica e votação do pare- 1e .... m~ol.,r\3 ~o Ime,; tegu1.nt,~ ao da o. 
~uprem?s interesses <ia sua terra e do 109, são as excepções, A p?'o!essora re_ cer n.º 96 ao projecto n.'' 57 (Crêa 0 g!~f0\aoáo~ ·,·~n~~~~H~~c~::i~:no~~ csa~· 
,.eu pmo. .,. 4 queren~. a~ qut! .se colhe do lf\Udo de ct:·cumscripção policial de -Riacho da cu lados de um mês. § 3. o _ O c:rn 

~feriu.se. após á acção 6dminis- lospecçao nao se encontra e~ nenhu- Cru~·· do ,.munJcipio c;.c Um_butero). rITs:;thn~ de cm<"rg·~nc1a só poderé ~r-:-
t.rat1va do saud050 polltico sert&.nejo ma das hypotheses que cons,ituem as DLSci.ls.sao unlca <' ,otaçao do pare. r~nn\·ac.~ cem a rc-<lucção de lOQ" 
como prefeito do munlcipo de Souza ~eferid3s exc pções. Assim combaten:- ccr n:· 97 ao projecto n.º 69 (C'.éa a mensac>.s scbrc o valor da primeira o 
e accicscentou: No seu berço natal 0

1 
° voto ve!),Cldo de M!u collega, e crcumscripção policial de Cannafistula pcracão. f 4.º _ o crnprestimo .... 

elle )_'40u com outro chefe de tdenttco pe ª a.pprovaçao do pa.tecer · em .Alagóa Grande) . 101,go orno obect?cerâ ás seguintel' 
pre.s'"1g10; tantas vezes. mediram for- O s1·. Fernanao Nobrega segue-se Dlt::'U"'.são 1mtcn e votação do pare. ccndlç6es: 1." ,Jures nun ,8 superíor"s 
ta,, 1g es. sempre•~ respeitando e se com a pala\Ta, dl7.endo que como mero_ cer n." 92 e.o proJecto n.0 4.1 (Autoriz::i. P um por C'cnto 11"·º1 an mês. 2.ª 
l.(>mctvJo reciprocamente nRS l)fleJas e- bro da Commissão de Justiça a.com- o Govtrno do Estado a dispensar do I Quantia emprc~tada n::\o superior ac.1-

~a~~~aec:a e~ i~av: ~n::~~a~.c~su; .~:~~::~º 0P~r~tu~:;s~:o :a~e~!~: ~~:>0:~~1a?i :r~~;~~~~.rri~; i~.mj~'~1!= ~iêsCi~;~nt:'n~. ~~~e;_~u A!~'.~t~!:~A~I /~t 
em e ~po opposto. surgia a figura VS.· i.ie. toda a razão nã.o só no estudo cons_ tuicões de cari::tade e outras> . parc?llas mcnsacs. accresc1d[1S do.s ju
ronU de bcnemerencia e de bondade ciencloso que fez da petição em apre- Discu~c;ã.o unica e votação do pare. ror. devidos. m::d1ante desconto na -:'.\,. 
do velho dr. S1lv& M tz E a invicta ço, como tambem na conclusão a que cer n: 88 A petição n.º 133 licença ao l 1h1 de VPncimentcs cu recolhidos l" 

d!1~ 0() :i'l:~tt ~t~r:,:: ::er:; ~ ::::n+~~:o~~ ~:::~~':, ~drt:u~ m~~u~st~h~~;a Fcal~~;!ç:~c~dii;:~e. ~
1~º};~~ia d!11:~~~t~~~~a~o ~~P:;~: 

~f-~g de í~ tru~g::;inhado á. COm- d! ~q~~~aer:r:i~~ :,b c°nr:~t~ºd~ j~rt~a ~o::r~~. n.• 148 de' d. Al~ ~~~1~ lo~ft~ ~~~~~~~t{t!~t!r::ºra'ft:1:: 
O sr. Pedro UlJ/saes apresenta o PB· espirita da Constituição. t Após fot encerrada a ~ ão. 11geital-o-á ~os Juros de móra dC' 19 , 0 

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

Bonde â porta. 
A tratar com o sr. Antoni'o 

Rapôso, á Rua 13 de Maio, 423 

ao mês. Art. 42. 0 
- Os emprestimos 

a longo prazo só poderão ser conce 
ã!dos mcdiant.c garantias reaes ou 
pc.ssoaes t~xadas no Regulam~nto dq 
Mcntepio, quando as quantias prcten
clkas excederem o llstro de contribui
ção dcs funccionar:cs. DA DffiECTO
RIA - A.rt. 43. 0 - O Montepio será 
:-dministrado por uma Dire.;toria com_ 
il:Osta do Sec1ctar1o da. F3zenda, do 
Prekito da Capital, do Cosultor Ju
rldico do Est:lcto e de dois contibuln. 
tes nomec.dos pelo Governo ào E.st~· 
do. mediante proposta cm lista de 
quatro nomes que lhie remctterá a Di
rectcri~. um mês antes de abert~ a:; 
vaga.s, os Quaes exercerão as suas funt.; 
çõcs gratuitamente por quatro C4' an. 
t~:s, não podendo ser rzconduzido~. 
Art. 44. º - Si o Uovernarlor não fi_ 
z.er a nomea~áo a que se refere o 
nl. anterior n::, tempo opportuno, a 
D:.rectoria ekgerá dois contribuintes 
\>a:a as vaga.:; a serem preenchidas. 
Art. 45. 0 - As duvidas suscitadas na 
rdmlnistraçã-:>, qu<'r affedcm ou não 
l economia do Montepio, serão deci
didas por mataria de votos. podendo 
a part,,3 interpor recurso para o Go
' erno do E~tado. ~ Unice - O recur
so rerá interposto p:lr petição dirigL 
da ao P:-e.sidem:e do Montepio. dentro 
de 10 cli3s contados ela scicncia da. 
part~. Art. ·16. v - A Dire:toria terã. 
t.:m Pr:slden:e escolhido per maicrla 
de votos em eleicá-0 annualmente p:o
'.'eàida entre os directores. Art. 47." 
- Com))ftt:' ao Prc !dente axercer a 
,~dnunistlação do Montepio de accór 
áo com a di··ectoria e rrpresentaLo cm 
juizo e em todos os actos da vida ci. 
vil. § Unice - O presidente será subs . 
.itulclo por um vicf-presidente eleito 
na mesma occasião e pela mesma 
f&rma. Art. 48.,., - A Secrctar1a do 
Montepio ccmpor-se_á dos funccloua.. 
cios ronstnnti~s do quadro annexo, 
wndo nomeados pelo Presidente da 
!m:tttuição, os quaes. qtunto á.s con
dições de nome:tção, demi.s;.sã:,, àpo
r:-ntadcria, feri:i.s e pcnalidadcc;, sã':> 
equiparados aos ::iZrventuarios de Es. 
·ado. Art. 49. 0 

- A Thesouraria do 
Mcntepio fi:ará a cargo do Thesou. 
reiro do Estado, com a irratificação 
·nc:1sal arbitrada P,.'la Dn-cctoria. ~ 
1.,., - Ao Thesoureiro incumbe nrrc
r:adar a rece;ta d:, Mont~pio. t'ffcc
tu3.r os recolhimentos e os pagamen
tos ordenados por escripto pelo Presi. 
dente. ~ 2. 0 

- O sildo em dinheiro 
em poder do Thesourciro não poderá. 
~r super:or a 50: OOOSOOO. Toda vc1. 
que exceder dessa quantia, o Contabi
li~ta communicará ao Presidente para. 
ser feito imrnediato recolhimento ao 
Banco que designar Art. 5. 0 

- As 
deliberaçõ:.'!s da Directoria e o expedi4 

ente da S2crctar1a d.o Montepio, ~e. 
rão olJrigatoriam<'ntc publicados no 
orgão offirial cto E:::;tado. Art. 51 . "' 
- São isentos de sello c~tadual ~ cus. 
tas judiciacs todos os requcrimtnto-.. 
p:.peis e dc'.·umentos emanados <lo 
MGntcpio ou a clle dirigidos. Art. 
52. 0 

- A partir desta data, flca.m 
i.5entos do imposto de tranmiissão to
c::;.s os lmmoveis adquiridos pelo Mon
tc:nio. e os vendidos per este aos seus 
contribuintes. Art. 53.º - Quando 
tin?r dC' tratar de qualquer inLeres.se 
do Montepio em Juizo. o Presidente. 
pa. .. n e.s.se fim, nomeará um advcgado, 
r:or ocrtaria, da qual deverão constar 
o: poderes suffic•--ntes. rcclamfdos 
pelo caso. Art. S4.º - A Directoria. 
elo Montepio dcntto de 120 dias orga_ 
nJzará o regimento Ulterno. que cogi
t uá de tudo que : di..c;ser respeito aos 
interesses cta...Inst..ttuição. não Podendo, 
porem. colid!r cem as disµostçõcs da 
p1esente lei. Art. 55. 0 

- E.sta lei não 
poderá ser alterada,""~ rcvLc:;ta ou emen
dada &não med!ar\u( proposta de dois 
tuços da Dire:.to1 ia e depois de deoor. 
ridos 5 annc de sua publicação. Art. 
56. ti - Fica revagada toda lellalação 

1 r.nnclue na 7 ª ou., 

ASSOMBROSO ••• ' • FORMIDAVEL ' • --------------------------------------------""""""'"""'"""'"""'----------------.-.-
ALtM DOS V ARIOS CHEQUES PAGOS DE SIIQS., ACABA DE SER ENCONTRADO NUMA LATA DE Yz KILO, PELA EXMA. SRA. D. THERESA 

DE LUNA FREIRE, MAIS OUTRO CHEQUE DE s•• SOB O N: 5.050 E QUE FOJ PAGO IMMEDIATAMENTE PELOS SRS. e. PEREIRA & OIA, 

ISTO SIM' JÁ É ISTRIBUIR DINHEIRO DE VE DA E. 



A UNIÃO - Terça-!~irn, 26 de outubro de 1937 

:-:-:.-::-::------------------
1 N FORMA Ç õ E S TELEGRAPHICAS 

( DO P AíS E ESTRANGEIRO ) 
No Estado de Goyaz foram descobertas importantes jazidas de crystal - O Chefe de 
Policia do Terceiro Rcich foi agraciado pelo govêrno italiano - Será reorganizado o 

Ministerio das Relações Exteriores do Egypto 
Districto Federal ,W :""" .,b, .,utoriJ.a<les e o pOYO Egypto 

l rei Bene<l1ct0 ~tcf.uu deu beni;am á,; 

NOVAS CEDULAS E:\! CIR
CULAÇÃO 

frrramcnt:is e .10~ nud,inismos que 
trJb.dh.1rão n,1 n:fcrid.1 c)lf.llb 

SERA· REORGANIZADO O ~H
l\:lSTERIO IJAS REI.AÇÕES LX-

G TLRIORES 
RIO, 25 (Arg111) - Fo, autori- oyaz CAlRO, 25 1A ll ) ·- Durante 

z:1d:1 :t circula,ão das ci.:dubs de . a scman;t proxim,1 o :Ministcrio das 
200$000, da 17.' estampa, cujoVprin- JAZIDAS DE CR \STAL Relações Exteriores <lo Egypto deve-
cip:ies caractcristicos são o~ s~gum- GOYANIA, 25 (A. N. _ In- rá ser ... ubmertido a uma profund:i 
tci: Anvcr~o. - dc?Jc:i-sc a v1~hct:t foi·m.lções fidcd,gnJs :t\scg~ram qui! 

1 

reorg.mização de todo\ O\ seus savi-
com a cff1g1c .. de .)ald,rnh:t 11.tnnho, 1 f d "( ,, . "[ " l ço!> .Scr:io c·e.1das quJtro novas sec.-
cm ov l , J d . _ ct , n:ts a7cn ,H ~ost:i e n0 cn 10 d , . l 

J.; .1 csquer a, ~ cs1gnJçao o I Qucim.1Cfo'', no município de Luzia, çõcs, scn o uma p.1ra. o 1mpeno 1n-
v~.l~1r, J?ºr. c~tcnso: Duzentos 11~1! ! fôr.lm descob!.!rt:l.s impon.rntc..''i jazid.ts ta.n111co, um.1 p;ua a l._urop1 e :is ou-
reis , eª. dire1u, ,1 me'.'ima dcs1gn.1çau Ide cn·.st.1! tras du.l't para a í\n1cnca do Norte e 
cm alg.tri::,~os J.rJbico::,: "200" . I::m ' · do St1!, e p:1.r.t os Estado'> do Ex.tremo 
parte superior, á esqucrd.1, -0 t1tulv: J,.,,~_. a-O Oriente\:! .1 Lig:1 d.1s, "ações 
"Republica dos Estados Unidos <lo ., 
Brasil". Nos cantos, superior, á es- 0 PR!. CIPL J \PO;-...f.s Tl· H- ltalia 
qucrda, a designação do v.dor em ai- \ Al\ c..I-ffC.'\. A PkO-I'A'O AGRACl!\DO PELO GOVLRNO 
gari,mos arabicos "200·• e :\ direi e,, 1T ALIANO o CHEFE DE POLI-
a rne,ma ddignação em algarismos TOKIO, 25 (/\. B.) _ o princi- CIA DO TERCLIRO RLICII 
romanos "CC"; nos contos inferiores T I V d d f ROMA 2 5 ( ", Jl ) (S 
á cs ucrJa os mesmos .11 ,ai-ismos ro~ pc e 1- Jn, <.:omman ,t~tc .1,; or- _i. ' •· , •.•. ~ • ;,ri..·1ço 

MUNICIFIO DE SANTA RITA V I D A 
DENOJUJN.\DA "ENGENHEIRO li'I
GUEIR.cDO CARVALHO", A ANTI
GA >:S1'RAD.\ DO RIO DO MEIO 

O dr. Fbvio MarojA, prefeito de 
~nnto. R:ta., sanccionou o projecto ~e 
le~ apreEentado t)flO veread~r Fr~t11Cl"'
co Marqu~s de Sousa, qu~ dâ, a an-
1 ·ga e:-trnd:i do Rio do Meio. o .1.omf' 
cie "Eng~nl"!.eh a Figueirêcto Carve.1t.o", 
com~ um:t juFta homenagem 2:~ dt 
Autonio Auguslo d2 Flguclrédo Carv.~. 
lho qu..-. residindo no snburbio Uc 
Bé1'rsiras, po1· vc1r:os annos, muito s~ 
tmpcnhou pc-1~ soerguimento do mu
rncipio 

No proximo sabbad:.i, será. co~loca~a 
ri 11Iaca rom a nova d~nomm..tçao. 
tendo a iniciat'.va ci<> .~r. Fran Lsc-: 
M1rq,.1es de: sousa. qUe Pncontrou o 
u1al.s f1r,11co ~po:u de edil santarlten_ 
f~. e !it.l'.) rcccbltlJ c0m ~yrr.pathic. !!f' 
· al, por todn a p :puL1ç:ü.1 daqutUa 
pr~,;pt"ra cidade:. 

Por o:c.""iio ela inauguração da plt1-
ca, dev::.rá::>. [alar. alem do "prefeito 
FJan, Maroh Filhc o \·cr,'ad.r 
F1a!icLco M~rqu~:, d~ SJU'd, autor do 
projecto. ag:·adec~nd.o. cm nome da 
f2.n1i1:a c;o homenagc:ldo, e sr Luiz 
!',!aia 

RADIOPHONICA 
PR I. 4 

li.ADIO TABAJARA DA I'ARA
llYBA 

Programma para hoje 

11,00 - Programma .tpc:ritÍ\'o J.1 
P. R. l.-4 

12,00 - Programma v.lnado da 
P. R. 1.-4. 

18,00 - Programnu parJ o jJn-
tar 

18,45 - Hora do Brasil 
19,30 - Jazz da P. R. 1.-4 
19,45 - Musicas popuLtrc<., com 

Paulo Alves 
~0,00 - Orchcscra de Salão 
20,15 - .Musicas populares 1.:om 

Gcny S.1ntos 
20,30 - E<lucacão 
20,45 - Musi~as popul.trcs com 

Esmeralda Sil v J. 

21,0U - Jornal Official 
2 l, J 5 - Arm.1ndo Boudoux e 

~ncontra-.<:e ne.sta c~pital, v'.ndo da JJZ4 d:i. P. R. L-4 
':z1nha mctrnpcle do norte. o _con. 21 3 O - Pro<)'ramm.1 kadcr com 

"BAMBA-JAZZ" 

l~~~;::, 
1
:rll~~;!ic·:~ª~é:g~.Jazz"' mLe- \-1jrtÚlo Cardoso~ 

Hont.e:n. á tarde. os el'!mentoc. qu~ 1 21,4 5 - -Musicas variadas com 
C?~põe!n "Bam~a Jazz" csti:·eram em 'Jayme Bezerra 
vtStt, a rndaecao desta fclna, trnd0 I 22 oo _ Jor l fJlado JJ P. 
~~if:1;~~~w~~~ ~Jl~ih;az~ectºi;~~- e:~ R. I.~4 na 
&cvern::.:.cior Algenur:) de F'lgu.::ilédo. ' 2~.15 - P··ogrJmmJ "Hop'' cor:i 

Vem 1e;;e1100 "Il1mba Jazz·•, o cé~c.: !José Pimentel 

~t:'srint~u~~1~~~i:iiq~,,. c~:~!!5 
~-\

1/d~~~e ct; 22,30 - lnform:ic6cs Bua No1tl:. 

para o~ seUs c.:11e-ga• do Rio Grana" CIIA' OURO, o seu nom':' indica 
l.Ha cidade que r, angarü.r dcnati\'C'> 1 

C:o Norte. seu valor. 

man~s e :{ direita os ai ,~rismos ara-
1 

ças Cl!mb.1.tcntcs mongo.lic,ts, _chegou )Especud da_ A,~nzcui_ ~raHlr1ra ) -
bicos :.

200 
... Nu~leracJ.~ cst:im ;1 e em Pao-P.10, onde contc:--en<.:1ou de- 1 O çr Bcmto i\1ussohm recebeu d~

série a ty 
O 

em Yer~eiho na parte mor.td.imericc com o general com- rance a t.trde d~ hontem no p.'.lbc10 
supe~ior [ direita e á cs, uerd~ da mandante. ~a'.i fvrças_ J~pone::ia,;, ao ?~ncza º.~r. H11nml~r, chefe da po
desi nri~ão do valor "Du:t~nto~ mil qual_ expr11:11u a ~rJt1dJo d~s mon- l,1c1a do 1 ncc.;o _Rctch, en:regando 
réis'~ Côre~: fundo azul-Ycrde a- gocs ~pela l1bcrt.ll JO da ,provinc1a de aqu~ll.1 alta _.iu_condade na_c1_onal-so
marello1 rosa, com ccrcaduras e o~n.

1
- l Su-I ~ln, ~\;'grcss.indo. a~ 16 horas, cuhsca as 1ns1gmas ho~?r!f 1ca::, . da 

tos na côr de ,·inho Verso _ nota- por :·1a .aeru, para Pa1-Lmg-D1:io, nJ 1 :°e~.t!ha de honrJ da n:Hl1cu ÍJsc1sca 

~~ }p~~rl'::::i!~~;~n:r~~~i:~~t:~~ 1 PE'ºo' JnuCl1 IdeLColacBh.trRADO lottalianoa RCAMENT-0 A G u ERRA EN T R E o 
fundo de linha brancJ, ª legenda, 1 . , .1. J A p - O E A e 
((Republica dos Estados Unidos do ~ A H I N A 
Brasil"', e sobre a vinheta, na parte A redacção final da lei de meios do país votada pela 
inferior, a designação <lo valor, por I C ld d 86 874 ·939'"'600 1 'S TROPAS HI "'" - " 
extenso: '"Duzento~ mil réis", Nos . . amara a9~esenta um .sa . O . e .. · ". . ,.., C Nc..:,AS ESTA~ ABANDONANúO SHAN-
c.antos~ superior, a esquerda, a de- R'.º• 23 (A U11wo) - }\ Com dinam. c.ikul~da cm GHAJ EM DJRECÇAO A CHAPEI 
s1gnaçao do valor em :ilg..insmos ara- m1s~ao de FinlJHi'-'S da C.Jm.1r.1 e.s- l 3.579.472:575!:i}OO, rcsult,\ \lm s.ddu _ .. . . _ 
bicos "200". e inferior, á esquerda, Jte\'e rcuniJa. hnntem. sob a prc- 'positivo de 86.874:939$600. O orça- OS SOLDADOS DA SONCESS_AC> ._AS TRO.PAS, CHINLSAS ESTAO 
em algarismos romanos "CC", e á di- 1 sidcncia do sr João Simplic,o L,- lmcnto da desp<sJ extraordin.ui.,. com INGLFSA_EM SHA~Gf-lAI IS- ~):: RETIRA:'\DO DL Sl!.\:\GHAI 
rcita, cm algarismos ar.,bicos, "200". d:1 e ;:i.pproY.1(_i.t .1 .!ct.t J:i L~undo an- la re~lização _de obras e mclhonmcn- TAO A POSiOS SHAi~GHJ\J, 25 (A Uuit.iu) _ 
Côr: ,·inho, com funJy branco 'tcrivr, o pn.:sidcnrc, como rcl.nor g,> : to,;, e :1ttcndido~ po: .opcr.içõc~ de ~-re- SHANGHAT. 2 5 ( li U uiJo) - Um porta-voz j:iponês inforn1.1 qu.! 

li r,d do or~·.1mcnto, .iprC\L"lllOU a ~cd;!C- dito, ·1 1.1ul! 0 Gi;,·c,no fic:1. ~uton,t- .'.'J'ot1cia-sc que o,; soldados d.1 concc~- ,l.S tropa, do m.1rcchal Chiang-Kai-
Bahia <;J.o Lnal d., ki dt.: meio,;, prcccJid.1 de do. ou mc1,;mo pode ser .nixili.,<h pdo l i.io briunnic;1 receberam mctrJlha Chck e::.rã.o :,e retirando pan Ch:ipc1 

1 
um p:rc:c~~· r.:m que e-.cl.uccc a oricn-

1 

s.ildo orç.i.mcntJrio acinu,. e. fic:1 cm d.oras anti-aJrca::i e o~tro matcri:ij cm conscqucncia da gr.tndc prcssjo 
SUBVENÇÃO A' ORDEt'r1 DOS tacão seguida na mcsnu n::d;1cção, cm cerca <le 240 mil contos J o1 a~s1gn:1-1 bclr ·o a fºm d ..• ·ll·. 1 . t'X:!rcida pelos fuzileiros navacs JJPO-

ADVOGADOS DO BRASIL 1 qu·c se ;1doptou .1 clas,ifi.c.tç:io tripli- d.1 a rcdicção fin:11 Ainda fünm as- . •~resis<.:ã~ 
1 

· e ,r.:pc 
II 

qu.t quer ag- nf::ics. 
1 ce de , c~·ba,;, pan o-. d1\'crsos orça- si~nados p.1rcccrcs: do H CJrlos . ::, 

BAH(A, 25 (A Uniiio)-0 govcr- 1 m..:nro, d;1 dc-.pe,;,1 - verba Pessoal, Gusmão. l"0\11 t'mendas ao projccto da 1 
na.dor Juracy l\lJg,1lhãe~ sanc1.:ionou verba ;\,lltcrial e '"crb., Serviços e cn- Commis~:io <le EsutuLo d:i ivlulhcr, O GOVERNO BRIT AN1\JCO 
a resolução legislativa que concede cargos Jircrsm O p-)rc(:cr a(:centi1a cre.11,c.lo o Departamento N.1cion:1I e NÃO ORDf.NOU NENHUMA 

AS FORÇAS NlPPONICAS ESTÃO 
\'!CTORIOSAS NA FRENTE DL 

TA-ZANG 
uma subvenção de rm S:UOO~OOO a que, de confronto entre ., renda or- o C?nselho Geral <l.o Lar. Tr.1b.1lho I MEDIDA DE FORÇA EM SHAN-
Ordcm dos AdYogados do Jlr3 sil, scc- d;nariJ. cstimad.1 cm ~ l·c1mn1110, Pre\'1clenct.1 e Seguro Ma- 1 GlIAl TAY-YUAN, 25 (A U11iâo) -
ção da Bahia1 parn cusLcio <la.s <les- 3.666.347:91GS'l00, e .l Dc~pcs;1. or- terna! j i\'um grJndc combJtc na frente de 
pesas de. suJ sonetaria, inclusi•e de I ECTO r GERAL SHANGHAL 25 (,l Uniâo) - Ta-Zang os tropas do Mikado con-
assist<nc,.1 JUdtc~Jl'lJ I D R R1A ' DE I tcnc:ur~o para o cargo de A embaixada bntannica desmente scguir:.m1 se apoderar <lc ,mponanm 

S P I 
SAúUE PUBLIC"A Prnmotor Publico de Picuhy que 'te.nh. ,1 ordenado :is suas tropas posiçoes, tendo utiliza1o para ISSO au O qualqut:r rtprcs:1I1.1 contrJ JS tropas , um ataque ,1 bayonct.l, cm q_uc fôram 

• Prophylax~a da lepra Em reun 5o <;{'f"J'Ct:1 da Eg:r• gin Côrtc l'lll l1t1g10. na Chin.1 1 completamente victoriosas 

NOMEADO O SR. JOSE SOARLS Tem-;e como certa a cxistenu.1 da ,:, ,\ppc'l ,dio rerlizc dn no dia :
12 do A G e 

DE MELLO PRO! ESSOR DE DI- leprJ no E<taJo d., Pmh)ba Resta ;~~~°a~tc~otfv~~;,~~~~.~~
11

';,"'~"~~~~u~~~ UERRA IVIL NA ESPANHA 
REITO PE1 1 J\L lapcnJ'i ~mprehcndt.:r uma c:1.~1pa~l1.1 1Ja1a O a1go (l1 P1omot:.1 Pltbhr.o da 1 

systcm.ttiz ,d,1 paLt a ::itu cxtmc~ao c0marca u~ r'H'l'h\ 1 -

s PAULO, 25 (.\ B.) - o go-1]\",o se tr.'Cl, C\'idcntcmentc, de mo- ,i.i?.\~;~';s~:1~i~~~if~~:~:,
0,g; ~l'~!g';;:~: Poderesos reforços nacionafistts estão chegando a Sa-

vcrnador do Lsudo, por <lccrcto :1.,;;- ,·cr gucrr., aos qui.! vicr.1m .1 ser aco- t d 1 o 1 b l He11o dP 
signado na pastJ dJ Educai;ão, no- 1 mettidos d., doem 1 Cada um de nós /ra~~c°~~ate . 2 '

1
l~~g,i 'bel D,IJllTl,l ragoça para a annunciada offensiYa contra Madrid, 

mcou professor de Direito Penal, da de\'e prn,.tr, () q,11nto ,eri.1 indc,cp- ~~.etni;~· B,ll,, 3 
o lugnl bsl M•-1 Valencia e Barcelcna 

Faculdade de ,Pm:ito desta CJpital1 o I d:1 um., .,ttJtl1dc ho,til si fossemos o O de.<:. Pre:,ident.e da coite offle,O,.\ 
sr José Soares de Mello doente <lo m.d O que, effecttvam,n- .,r sr cr Govor'1Rd·1 do Estad,, en- EM TORNO DO NUMERO DE A OI FEN51VA INSURRECTA 

re, c.,be como sentimento de human,- ,·,onco J' !tst.n tnp!tee. para cite.to d• l\"OLUN·T· ARIOS ESTR .. ANGEIROS CONTRA MADRID NÃO E. MAIS 
Santa Catharina Jade, é ,mp.nu esse, dvcntcs < dar- ·,omeaçao. NA ESPJ\NI-IA SEGREDO 

lhes o trJtamcnto e o '1lrinho qUl: me- GRAVATAS CINTOS E SUSPEN-
f ALLEC!l\lENTü rcccm SORIOS as' ultimas novidades aos ROl\l.\, 25 (.1 (;,""") - Os l'ERPI(,:-1.\M, 25 (:l l.!111do) -

E isso po<lt! ser 1..:on,;egu1<lo, com melhorr..,' pr('<'O"i encontram-c;e na mc1os md1urcs 1ulianos di:tcm que .,s J sr. Henrique Manuel d\;' l.i l·r.rn
um duplo fim Jc utilidade: nresc:ir CAS\. ·vESUVIO. rua l\laciel 1~mhel- .1ffirm:1s·üi.:'> ph.mtaslü .. ·Js em torno ç.1, prdcito de 1vf.tdriJ, cm cntrt!\"Ís-TUBARAO. 25 (A. ;'\.) - l .d

leccu o dr João :..tachado· de .\lcdet
ros, dircctor do c,cripcorio d.1 Com
panhia C.1rboniforJ de Ar.1r.1ngua, 
desta cid.1de 

Rio Grande do Snl 

cs::i.1 :\S'.ii,;tend.1 ao Jol.!ntc t: dfi.:ccu.u, ro. mo J do numero di.! \"Oluntarios que com~ u a imprcn,;.1 1 dcd.uou que espcn 

ao mc<;nlO tempo, :is mc<l1d.ts pren:n- ~~E· CRQLQGJ.\ J batem :10 l.tdo do ~cnaJI 1 r.u11.:o na om.1 grJndc off~nsiva 0 .1cion,1list.i 
ti\·H de dde'.ia do s:lo J.., , . _ E"'pJnh.1 st:rvcm .1pen.1s par.1 prcjudi- contra ~LtdriJ, ccnJo já o go\'êrno 

Em outras palavras, ao cn,·~z Je c1r .1 .11.:çi!o do ComitC.: di.: 1\!l.o-ln- proYidenciJdo J~ medid.b Je protcc-
,,bril'.lf ,1o,; doentl.!S a b.1tcrcm cm rc:- tan:nç:io um.1 \'CZ qui! ê summ.1- ,;ão j popubção ~iyil d.iqudla. i.:iJadL· 
tir:iti'., de um ponto pr.t ?utro, '-C~ l . Vic'im· ele pen,naz . enfcrm1cta~p mente impmsí\cl cont1r um a um 
mc.rndo o mal, nnntcl-o,; uubdo,;; t: j ,e .l ª fal~c-:cr nt..5ta Cidade. no dt.. t0Jo~ os Yolunt.u-10::, 1.:.!itrangcirns n.1-

EXPORTAÇ)lü G1\UC..Hi:\ com o conforto, limiL,rn<lo as pos5i- ?.::! d _c~n·t"'nl~. 5.:- 16 ho~as, ª srr, qucllc p..i.is 
bjlidadcs de cont.uniiução i:-: b3St!anna Montci:·o M'l1ó.. ecnl..ort,;:• 

U ~IATl·RL\L llLLI ICü APl'RL-
11~ '-!DIDO AOS GOVERNISTAS 

Dt G!JON 
PORTO ALLGRl, 25 (A. 1\.) A Directoria Ue S:iúdc J>ubliL"a \".\e, cr f! J:-sé Ptrr r1 de Ltma. 1. ::;ar-

-- Os vapores que J.1qui plrtitJm, ,i~ur.1 .'),ibi.:r qu.rnru-; L' qu.1L", \3.o º" gcn~o reiorm:'.do do Ex~rcito. 
na scm.11u find,1, lc, .1r.1m entre ou- Lioentes, pJr.1 ampJl'Jl-uç Agir.i com '\. exLi:1cL:,1, 1.ne pC'r varies ·1nno:--
tros produt.:to,, os seguinte'.'!: Alfafa Ji\cn.:cjo e cont:1d., por certo, com ·;,Tcera o c.:i~·t;,o rl· ag 'nte d_os C(ll·_ 
- 3 I 00 f.1rdos Arro, bcncfi1.:i,1do 

I 
J. colbborJc.lo de tod?\ O'i. p;uJhyb.1- rlios da yiUn d"' B rbU"t ma, neste 

- 17 251 sac.:cos Arroz com casca nos Elia pede que ,~p prcst.1d.1 toLh Es.ó.dc 1.:ontnva .i khode C:c 31 anno, 
-- 9 000 saccos Baniu - 8 890 ,1 Jjud:i possi,cl .1 seu 111e<l11.'.o c~pec11- ~ 11r1 naLl;r..,1 o~, E~!ado do P.11"6., e- 1

11 

PüO!ROSOS RllüRÇOS Rlllll 
Df'i Cl--lH,Ao! A SARAGOÇA 

FRONTEIRA I RANC0-1'Sl'A-
1"'HOI .A. 2S l·\ Uut.i()J - Norici.1.~ 
..:hcg..tl1.1S .1qu1 informa qui: chegarair'I, 
honr.::m, a S.irJgoç.1, poderosos refor .. 
~os n.1c.:,onJl1sta~ dcstinJ.do., a .1nnun
ci.1d.1 oficnsivJ ~ontr.1 lhr1.:clon1 

GlfON. 2~ (A U11t.ír,) - í' 111 

c:ikul.l\'el o lllJLcri.tl bclli(o ,1ppri.:
h1.:ndi<lo ao~ g,,, crni,t.1, ,t\lurí.1110~ 

,\~ rt'ndiL;0c., ,L11.:i.:cdcrn-sç :i c.:.11..b 
mo1111:nto, mo!-tr.inJo-,c o~ \cnciJm 
... lt',l.!io,;;o.,, ,;ob p.tlaYr.t de honr.1, d1.: 
combat!.!r contr,1 o gpYêrno de Y:t 
lcn1.:i.,, a<.:cus.1.nJo-0 dt' cr.1hiç.lu c:tiX~> FarinhJ - 6 21 li 1pcco-; l liz. Jdo, que percorrerá. $t1cl·c-ssi,·.un~.n- uj:, e pilal r· :::;ciern ns seus genltoret 

feijão - J20 SJC<.:OS Fumo - 2.75 2 ((. J'.i VJri.1 700,lS <lo f:::iuao, J f1111 -r. JO!:ié M 1~1.elro Moia f' ra Br;rnar. 
fardos \'inho - 286 quintos \',- ide lcsant.1r o cem,, da lepra, cm- .m9 Rairos M e O GO\'fR:-.iU D,\ C.ATALU,-S.:l l,\ ;\ /\N, U '([.\[),\ OJ I L ~IVA 
nho - 3 649 caixas Xarque - 'iquaato o Go,êrno ergue um confor- E~TARU Nf.<,OCIA, IJü A PAZ RlllELDL NA PRO\jl. '(.!,\ DI. 
1 ,900 fardos. t.ivcl lcpros:uio, dl!st10.1Jo a :ibrigJr pr:f~~~

1
~\~:a1'.º1~~~o:;a 1;:~:~: d~:

1

;.')u L~{ SEPARADO CO'.\l O GENh- J\R,.\GÃO 
c,scs infelizes f.lh qu r l! l' pcra \,:r oJs c1 bUa :::miznctc, q1.1 admir.t·wam RAL I-'RANCO S .... \R.:\(iOÇA, 25 (,\ UnJ.J,,) -

Minas Geracs CJtb p:itlhyb.!nO disputando <;CU pos- 'C:1~ dotes de cducaç:.iv A11gmenta, de momento .\ momento, 
lo de honrJ nc«.1 coll.,bor.,,ão hum.,. O lct lrn. sahlu tla ·e ide:1cia eh PAKi'>, 2f (il U,11,io) - \'olta. o àfecti,o 11acio11Jlista que dc\'er., 

ROIJO\'IA ARL!A)-~AXAMllu' 

CAXA~UIÚ. 21 ( A. N ) - r.,; 
n:alizadJ, honLcm, neHa cidade l cç
rimoni.1 do inicio Ja con~trucc.lo lh 
rodovu Arci.is-C.1x.1mbú, no trecho 
~a;,i mbu-l'ou o .t\lto, comp31ccc11UO 

nitari.t, tr.ium~o todo e.cu .1poio ao txtlncts a iua Dr Melra ele Menczc:,; e ,. f.11.tr 1qu1 qu..: o prcs1tle,11tc Com- rc.1lu:,r a oflensJ\.\ cont1.1. BJn.:don.1, 
soccorro mHc:·1al e mor;1l Jo., docn- no 210 no hau 10 ele Cruz dns Arma::,, 1 p:m) s. d.1 C.1t:1lunh t, estcp nego- 'iz;mdo. t.tmbrm, uttcrceptJr J.S 

tf'~ ele kprl, colbborando parl qu~. ,endo nhumadv na Cemltcri do Se- r1rndo ,l p:u, cm ~cpar.ido, 1.:om o comrnun1\:,lCOes cntlt.: M,dnd <;. \'J 
crrt lug:ir de ser u~, cnt~ .1bJndon.1du r.hor da Boa fünten1,:a g~rn:r.t! I r~nlo, motivo por que o go knci.i.. e entre C'itJ C!1.i.ld1t e Ih,~clon .l 
dlc pos5,1 cu111tr. vncr e se tr.1LJr, cm 

1

,nno de V;11encu pn:tcnJc tran Í1.·-1 
busca <lo, mtlhore,ç; di:,, que o cspc- l CH \ ' Ol'RO. e O rri dos lhas por .. nr-se quJnto .1ntcs p.ua aqudl:t e,.. CIIA' OUltO ril'al do <'ha da indla, 
r~ru I que é O chá dos relo. dode typo SUCHONG. 



PARTE F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FiGUEIR8DO 

Govêrno do Estado I g~'.ic1Jie~;d~umd:º p~·~i~efi~m"g1;l.;g/~ 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DC desta capital foi recolhido a este es-

DIA 25: ~ª~.:1~~1~1~~~~- }:i s~~~.~~:l~lectefubW: 

LEI N.° 186, de 23 de outubro de 1931 
Reorganiza o n,~~rtamcnto Oftlcial de Propa.ganda t> Pu .. 

blicidade do E!-ilado. ' 

do termo judiciario de Tapei-oá, a 
directoria da Cadela enviou a peLiçio 
c.io réu ~h1.nuel Sevf>Iino de Andradf', 
.solicitando a copia. de seu p1·ocf's.~. 
pelo qual se acha. condcmnado. 

N. o S\98 _ Ao dr. delegado de Po- A As.-;cmblé-o Legislali\•n do Estado decreta, r eu snncciono a se. Petição: veirn. 

Da s A. Industrias Reunida~ F. 

~~~a~·a~:~{~li~l f~t~le~~~i~ila~~l~~1i1; 
tanque para deposito de oleo de cn
roço de algodão, em Cnlledello -
Deferido. 

Decretos: 

O Governador do Estado da Pnrap 
hyba designa a profes....ara da caclein 
de Historia da Clvíliz1<;ão da. E:;cola 
Secundaria do Instituto de Educação, 
ct. Adelaide Figueirt!cio de Gom·eia 
para reger, interinamente. a de Hi: -
Leria do Brasil do mesmo estabelecl
men!:o durante o impedimento d.a 
proprietaria que se acha licenciada., 
servindo-lhe de titulo a presente pc:·
taria. 

o Governador do Estado da Para
h:rba nomeia o cirurgião dentista Ed 
son de Queiroz Mello para prestar 
serviços de assistencia escolar em 
Santa Rita .sem onus para o Thesou. 
ro servind'o-lhe de' titulo a pr.:-sen
te portaria . 

O Governador do Estado da Par-::
hvba transfere J. séd~ da cade'.ra ru
dimentar mista do Jog·ar Jabm·ú, pa 
ra o engenho 1vrucutn do municipi , 
de Santa Rita. · 

Movimento geral dr honlem: cxi;,
tiam 265 reclusos, foi recolhido 1, fi
taram existindo 266. :-.f'ndo 1 não f>l'
rnçoa.cto Por csu1 C_adt'W. por ser uli
me11':A.cio á.s !-itlU.s cu.sLas. 

Foram hoje, dislrilmid,ts 425 ra
çõe~: 18 :,,os ctf't.entos que- se encon
tram cm cliéLa na Pnferm.1ría, 247 aos 
d1;:m,.Lis presos 17 nos c·mpregados, 
inclu..,ive o.c; guarda.o:; ci\'icos. a.ctdido.s 
nesta rcparli~·:ío .LVLanut'l Barbosa de 
Lucena e Jo ..... é Jovino Pom.es: 100 nos 
pr2sos cxtremista1::. incht.,i\'e 20 ao.~ 
.'>Cldaclos qut• fazem a g\1unli(':âo ctos 
m('~mos preso.~ no log:ar dc>nomin:..1dn 
·· São Raphael" 1 antigo p06ta de .!>C
riricultura > 40 ao.<.; !-iOldado::; das es
colt.as que· condu;,,cm c...s; presos ao.'l 
s~niços cxtC'rnos dr~La capital. 3 acs 
indigente:s que vêm recebendo ração 
nesta Cndein. dt longa data.. con
forme consta na~ respectivas partes 
diarias. 

Acompanham esta parte os mappn.s 
elos presos de justiça e dcs corroocio
naes, deixando d~ ser (·nviado o dos 
baixados á cnfernrnria por não ter 
havido· alteração no do din ant.erior. 

Outro~im; ainda .scientüic.o a v. 
(·Xc1a. que for~,m lhstribuidos, hcntem 
e hoje. á guarda militar desta C1-
d-é'ia, p~es e café, á noite 

Saúde e fratcrniciadc 

licla do 1. 0 c.!istricLo desla capilal foi guinte lei: 
Yemettida a petição do preso mise- , 
ra.vel José Francisco do NRscim"nto, Arl,, l '' - O D·1xtrlamr,nto Official dr Pl'opaganda. e Publiridade 

~;~~~~ft1do Lhf' fb.,se conc('(llda üU- i~nE;~t?~!ª c~~I~!W!ª1~. c~·~~;i~· ~elc~-i~~~l!~:t) l;2~s d!f, l~cf1~'i~J!!n~ffic1;e;9!! 
N. 0 999 - Ao dr. direct.or elas o- mat.ei·la de propaganda e· public1ctacte 

brns Publicas foram transmit,t1das as Art. 2.0 - São ~s seguinte., as suas principnes n.Uribuir.õe~-.. 
petifõcs dos prews miseraveis Olyn I) promov:•r a propaganda cultlu-ol e econoinica do Eslado; 
tho Correia da Silva e Sebastião AI- 2) centrali1.n.r e coordenar a propagand~, realizanclo campnnhas de 
ves dos Reis, requt•rendo o lernno dt'fesa e de clivu1g~çào: 
ex:i<'to de serviços pre1',tndos é..s obras 3> racionallza.1· e ori.e>niar as varias moé:.1.lidades de propaganda pela 
publicas e!Staduar~ imprensa., pelo radio e pelo cinema, diffundindo, dlreda e tndirectamente. 

N. 0 1000 - Ao exmo. sr. dr. c!P- ludo quanto se referi1· FIO nosso prog1e&SO intc·llect.ual P material, de modo 
fe de Policia deste Estad~. a directo- a obtRr o nrn.ximo ele> proveho l' dP.sperLar o maior interrs -~ pelas coisas do 
na da. Cadeia. re.<.;p!>ncteu o officio de F...<..tado; 
numero 2419, de 23 de .. ste més da- 4) divulgar por todos os melo-; a seu alcance os trabalhos culturaes 
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'ínt~~~~~~~~ç!o ~~i~meei~cJ~: 
Leio sómrnte se ~cha recolhido na- cação do povo: 
Quella Cadeia o de nome \Valdemar 5) delinear e levar :i effeilo planos de propag::mda. que tenham 'por 
Fernande.s DUarte, condemna.do pe;;,1 f_ir,1 concorrer para o progres.c;o cultural, social e cconomico do Esta ... 
justiç3. dsta capital, per crime de a.o; 
furto. accrescentando que sobre o 6) dirigfr e organizar as publicaçóe.,:; officiaes, reunindo os varias 
referido réu t.unbém corre um pro- G<c;ãos de publicidade exU:>tentes nas secretarias do Estado e departamentos 
c~sso contra o ·mesmo no Estado cte administrativos sob o mesmo crlLerio technico, para a reali1.,ação de um ph-
São Paulo. no geral e uniforme: 

N.º 1001 - Ao dr. directm das O- 7J divnl~ar cntr(' a-; populações rurJ.rs os methodos raccionae.s de 
br.t.°'.'i Publié.as a dir€cloria da Cadeia produci:flo, clistribu:.qão r C'onsumo; 
solicil:ou. com' ur~{'ncia. fo~sc conc·•r- BJ promc,v~r e on:aini~.nr exposic;--Oes, f ·i!"as <' n~o-~Lruarios; 
tada cu substh,mcla uma grade de 9) rornet:cr l:lr~as ~ntcrmaçoe'j da~ nos.<sas actw1dade$ sociaes, cuL 
terra do ventilador da pr~:ão nume- tm·aes. cconom1cas e adr~1mstra.Uvri.S, 
ro 12 que se communica com as of- 10) amp~rar as injci.allvas culturaes. e ~lrti.sttcas em sua funcção 
Hcinas de calçado:;, que fór11 serra- social; 

Leoncio Lopc~ da !o,llveiJ-a, 
Secretaria do Interior e j rn.Ptursrio. 

Visto: D1~nrai de A.llnu111('rQu<', 
Segurança Publica rcctor inlenno. 

es- eia na madrugJda cio dia 24. dest? 11) distribuir co,nmunic~dos á impren5a elo pais e do estrangei:o 

/
mês. pe:los prc<.;os Antonio Go~çalv::s wbre: as activld?,de.!S adntinü;Lraliva·,;, economicas, sociae::. e culturae~ do Es_ 

<Jl. dw Santos conhec1clo por "Mflo ele t.:ato; 
Seda·• e Cicero Borges Damasc-ena., _ 1~) organizar e _PUblicar o .\11noario da P"•rah.Yh,'.l, com largas infor
quc se encoulrmn incommunicav: is n1~tço~ de toda.:, r..s activ1dacle:,. do Estado e dos lllUIUl'lp!rn:;, com íllustração 

EXPEDIENTE DO SECRE.'l'AIUO DO 
DIA 25: 

Portarias· 

O Secretario do Iaterior e Seguran. 
ça Publica torna sem eHe1to o acto 
ci.ue exonerou Affonso Pereira ele 
Scusa do cargo de 2. 0 supplen.te dP. 
~uh-delegado de Policia da circums
c1ipção de Santo Antonio, do clistric. 
to de Soledade. 

O Secretario do Interior e Seguran
ça Publica torna sem eJeit.o o àcto 
que exonerou Victor Coêlho Pessóa do 
cargo de 1. 0 supplente de ·sub-delega
do de Policia da circum-,cripçâo de 
Santo Antonio do d1stricto de Sol~
dade. 

EXPEDIENTE DO DIA 25 em virtude ct,_, inquerit::, abC'ft-0 sobre de- cllché:- e gnphko.:, rcprc.C.!'ut.auvos: · 
c1 tentativa de tuga. dos mesmos 13> or~anizar e pub!icar, de doi~ C'm dois m~ses com o titulo de Bo_ 

Officiof: N. o 1002 _ A· o:rect:iria elas O- lt.lim d~: Edu.: .. "lção, um rcJ)t'>l'tcrio. de_ lições t cnsiname'nt~s praticos _concer _ 
N." D92 - Ao dr. dircctor do Ins- bl"as Publica e.: foi .solicllado fô~.'::i<' d~- nentc-s a. educaçJo em. geral. sanit:ina. ngrlcoiJ e domestu.:a. µara clisLribui

tituto e Mecl.ico 1.,i:,gal. ior:im tlp1·e- signndo um mCl:hanico para ~xc.mi- ~;~ f;~:~~~s n!t~.~.:icolos µublicas e particularP~:. I:i.re~. iustituiç.óes de elas_ 

~~~a~~s. iJ~l~,1ctl~s ª;~~~ul~C'l~~~~~; ~~~u~11~ª~~~~1td~tti~;e c~~~~"li-ftt~in~~ · 14) e'xnmi11.ic'lr e: emittir parecf'r sobre qu:1.lquc1· obrn scienUtica. ou 
e &neclic:to Dornmgos mesmo · HLtcraria que ~e pr::.tenlla publicar com o auxí1io do Estado; 

N.º 993 - Ao dr. delegado de po- o ~r. Josf' A. de Mcddros, ndmi- 151 ~lcccíono.1· e classifirar ch::ntre as publicacõrs e periodicos de 
licia elo l. 0 distnclo desta capitJl, a nistrador da e.asa. de Detenção, rio criclente utilidade. nncionaes e estrangeiros tudo quanto constit,uir mate
ctírectoría ela Cadeia solicitou qUf' Rio Grande do Norte em officio sob rk·. de íntereLe par~ fin.s de propagnncla e 'ae permuta; 
quando fós:-;em presos requisitadas n. o 284. de. 21 ~áec;te ~ês. informo{, á 161 mantrr m~ercambio de publicidade com os demais depo.rlnmen_ 
âquellf:t Delegacia sem ai11cln serem ciirect.ôria da Cad~ia Publica dcsla tos congen::-rrs exlst~nles em _outrns Est.ndos Ci~ União; 
identificados · não Jó.s..._rm os mecimos capital. que nenhum assentame11to 17) m;1ntcr uma bibl10theca com os elementos indispensn.vels a c-s. 
P
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1eldroe existe sobre o preso de justiça se,·e- tl..idos e orientaçUo de suas actlv1da.cle5. 

UI,; b'- "" rino Ferreira Lima, por haverem os Art. 3.ri - Com fin.s educativos e, de propagan~a e publicidade da 
Identificação e Medico Lf'gal, de ac- communistas no movim.ent.o subver. viCa d.o Estado e do.s mumcipio3", é m.:mtida em· funcc1onamcnto sob a. di_ 
côrclo com O que preceitua o Regula- &ivo de novembro de 1935. queimado n·t.ão do D2púrta111cnlo, a est.a~ão Radio Diffu~ora do Estado càm a dcno~ 
menta deste estabelecimento. o archivo daquelle Presidio mi_nação de "P. R. I - 4, Radio Tabajara ela Parahyba". · 

N. 0 094 - Ao dr. ddeg-ado do 2. 0 o exmo. sr. dr. chefe de Policia Art. 4.º - E' 3.sscgurado ao Departamento de Propagandn. e Publi_ 
clisLricto desla capital também foi deste Estado. soliritou informação cidade o direito de utilizar . .:.e de orgãos de nublicid.ade do Estado .. A União''. 
endereçP.do· um offic1o nos mesmos se nesta Cadeia. $e acham os p1:~sos P:.tl'a fins de propagand3, clivulgacão e ecluca~ã&, 1 como tamhem dos serviço::. 
tennos con.-;tanles de telegramms. provindo d~ lm~re.nsa Official parn compo"ição e ir:.1pressão de qua~quer publica_ 

N. 0 995 - Ao dr. clircdor das O- de BeJlo HoriZOhte. Foi informado çcies editadas por elle. 
bras Publicas Joi solicitada providen- sómente se achar alli pr01;0 0 de no- Art. 5.º - As Secrela1ias ele Estado. depa.rtamenLos aclministratL 
eia 110 sentido ele serem adquiridos me v:a1dff:1ai· Fc>rnrnc!es Duart e-, vo:; e prefeituras municir,,aes são obrigados a fornecer ~o 0.?panamento to

CADEIA PUBLICA DA PAR.\.HYBi\ algun.s metros df> mo.s;aicos para con- condemnado ne.<.;La capital por criwe clw os informes. dados e esclarechnentc3 por elle solicitados para o bom de_ 
Parte dlaria Cremeltida. ao dr. che- certar o pirn, onde foi assentado um cte furto. S€mpenho de suas funcç~~<;. 

O Secretario do Interior e Seguran. 
ça Publlca. nomeia o sargento Jc:::.é 
Ferrfira de Lima ( 1. º) para exercP.1 
o cargo de 1. 0 :mpplenl;e de delegadú 
de Policia do di.<,triclo de Alagô:1. 
Grande. 

fe de Policia• em 24 de outubro de cano ela in.stallacão de agua ctaquella o dr. Agricola Mcntenegro, juiz de * Unico - Ao Departamento c:1.berá por sua vez aLrender com a 
1~7· Cadeia em ,,írtude de os e'"istem.es ãireito da comarca. de Bananeira8, dH·icta regularidade, ao serviço de publicações e propaganda daquêlles or_ 

Le~o ao conhecimento de v. excia íicare~ ct"::imnificactos con~ a ·\eferid~ remetteu por officio. á directoria eia gãos da administração publica. 
que, pela madrugada de hoje, os pre- installação. cadeia, a copia do processo do r~1 Art. 6.º - O Departamento de Propaga.ntla e Publicidade é subordi-
.sos de justiça Antonio Gonçri.lvf.'s do<: N. o 996 _ Ao dr. juiz de direi te João Lopes da Silva. nado ao Governador do Estado, que é o orientador suprerno de suas activi_ 
Santos. conhecido por "Mão de st,- da comarca ele Guarabira. foi remet- - Além desse expediente também <lacles. 
da., e Cicero Borges Damascena. re- tida a petição do preso Elias Pereira hcuve O de pnrte diari:1 dos mapp~s Art. 7 · 0 

- A clho,ecção do Departamento ficará a cargo dos seguin-
colhidos á prisão numero doze e ln- da. Silva, pedindo por certidão a co- dos presos de justiça e corr~ccionaes, tps orgãos administrativos e Lechnicos: 
communicaveis em virtude de in- pia de seu prcce&;o. enviados á Chefatura e á Inspectorla 1) - direc&oria gera.l; 
querito aberto· sobre a tentativa a,,_ N. o 907 _ Ao dr. juiz municipal Geral de Policia desta. canital 2> - directoria de educarão e publicidade; 
terior de fuga de que v. excia. já __ -·- --------------------- 3) - seção de divulga('ão e in!crmaçõeS; 
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d~. rf!~;~ctiJi'~.e~~',: j DECRETO N: 849, de 25 de outubro de 1931 ;; = s:;c\ããºo ª~;is~~cá'io: 

lactar que se ccmmun!cn com as of. Abre divel'sos creditos su11plement.a1'es. 6J - secção economica. 
ficinas de calQados desta Cadeia. Art. 8. 0 

- A directorta. geral terá a seu cargo: 
tentando fugir não realizando po- Argemiro de Figueirêdo, governador do Estado eh Parahyba, usan- 1> - admimstração, orientação e fiscalização de todos os serviços; 
rém, aquella íntenç~.o. em vrctucle d· do da atLribuição que lhe confere a lei da Assembléa Legislath·a sob n. 31. 2) - ordens e instrucçóes de serviço; 
activa vigilancia exercida pelos em- ele 23 do conente, 3) - se~re~ari_a._ expediente, ~rchivo geral e protocollo; 
pregados de pernoite. Octa\·io Cabral DECRETA: 4) - d1stnbmçao dos funcc1ona.rios pelas dversas secções; 
de Mello. 5. 0 escripturario. M'.'lnLLel A.rt. 1.º - E' aberto á Secretaria do Interior e Seguran<;a Publica, 5) - posse e exercício de funccionariO.S livros de ponto e fé de of-
Barbosa de Lucena, guarda civicc. oc; .segumte.s crediLos supph:.mentares á le! n. 0 156, de 31 de dezembro de 1936: ficio . ccntractos, etc.; · 
addido n~ta repartição e Saune:t Ao art. 1.º - Quadro l.º - DEPARTAMENTO OFFICIAL DE 6) - controle e fiscalizaçã.o do movimento da. receita e despesa: 
Carneiro de Mesqmtn gu1rda dP.'-t•· PROPAGANDA E PUBLICIDADE - Pessoal contrnct:idc· 7) T""' acqmsiçâ<? _d~ matcnal, autorização de forneciment,os e empe .. 
estabelecimento. b?m ' como também nhos de despesas, requ1.s1çao de a.cteant...'lmnto.:. presLaç-Oe.s de contas e reco-
da guinda militar P0s.soal em C(Jmn"lissi'io inv:nb.rel . . 18:000$000 lhimento de rendas ao ThE'souro; · · 

Na mesn~a dat.1 em cuinprimC'nto 8) - requisições de passagens e h'ansporte; 
do alvará assignado pelo dr. juiz de ~ 4 ri - Qm,dro 30 - DIRECTORIA GERAL DE SAU'DE PU- 9) - 1elatorlo annunl elas actividades do Departamento. 
àireito da terceira vJra da comarca BLICA Art. 9 (J - A chrectoria ele l'ducação e publicidade cuidará dos se .. 
dest.-'l capital. foi posto l:'m liberdr:.tli:> Pessoal contractado . . 8:000SOüO g11inte.s sen-ços: 
o réu Manuel do Carmo, em virtude Material, medicamentos, etc 35:000~000 1) - educ~ão ~ propaganda pelo radio, peln. imprensa, pelo cinemn. 

~!:U~ãg :es~~~aob~~dºac~~~~~
1

~~~11 d~ ~ 5. 0 - SEGURANCA PUBLICA Chefatura de Policia: le por n~/º.!\t~~~~:~~~~~"/~~~fi~hção do Annua..rio da. Para.hyba. e do Bo .. 
artigo 338 ~ l.º.'cta codigo de Prn- Pessoal ·::1ria,cl 20:oàosooo ,le11m de Ed uca('2.o. 1art. 2. 0

, ns. 12 e 13); 
cesso Penal. no." termo, do 11lludic1o :unterial 1 3) - publicações cfficiaes em geral (art. 2. 0 n. 6): 
2lvará Combu.Hh'el, etc 15:000$001 4J - controle e orien_t.ação dos serviços d~ publicidade e propaganda; 

Movimento gel"lJ de hontl'm: exis- Dii1gencia.:s pclic1, ... s . , . . 4:000S000 5) - pl~1n_os e orgnmzação de exposições; feiras e mootruarios; 
tiam 266 reclusos, foi posto em liber- , ... ~!n.sporte de pr sos . 3:000sOOO c.rtatisti:~s.- b1bllotheca, catalogos, plantas, g1<aphicos, desenhos e dados 

fª~ão \.~~i;~~l p~~i·:~·l:º c;~eia'°~~~ INST!TU';'O DE IDENTIFICAÇÃO E MEDICO LEGAL. I - SECÇAO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES: 
nr sendo alimenlaclo ás suas cu-;tas Material a) - collaboraL' co111 a directoria. de educ:icão e publicidade nos 

Foram, hoje, distribuid2!5 384. ra- Fxpedicme . . . . . . 300~000 sen·iços de publicaçóes; · 
çóes: 18 ao.s detente~ que se encon- MaH~rrnes par.1 snviços tcchnicos 2:000SOOO b) - organizar e distribuir ã imprensa Q..\ commtmicndos de que tra-
tram em diéta na t'nfernw.ria 246 p;_pel, liYros. etc . pela I Official 1:200$000 ta o nrt. 2.º n.º 11; 
aos d.emais preso..-; 1_7 aos cmpi·ega- e) - ter organizado um perf_cito systema d(' informações c-oncer-
dos, mclusive 0,c.; dOL.<; guaràa::;; cin- § 7 ° - ESCOLA CORRECCIONAL '·PRESIDENTE JOA.O PES- 11entes á vida actmmlstratlva, cr:onon11co. e cu1rural dó Estíldo e elos mu-
cos. addidos nesta repartição. Mu- SóA ., Picipios; .. 
nuel Barbosa cte Lucena, e José Jo- 1 Mn.t..:rial d) fazer o serviço de impren:,u llo Departamento; 
víno .Pontes; 100 aos presos extremi~- S~mcnt&., ..inimac·s .. etc. . . . . . . . . . . 5:000$00'1 e) - or~aniw.r o jontal off1ci~l. noticiaria· e tnformaç-Oes a. sc.rrm 
tas mclus1ve 20 aos soldado,; que fa_ A,:mentação e mC"d1c~.mentos . . . . . . . . . . . . . . . • 12;000~000 trnnsmittidos pelo radio e dar rc<.lacçáo adequada á ma.t~rin. de publicidade 
zem a vigilancia. dos mesmos. no lo- Art. 2. 11 - R.-.vog,tm-St: a disposições em conLrario. conunercal; • 
gar denominado Fazenda .. São R~ _ Pah.,.cio dn Rt·drmpção t·m Jcão Pessõa 25 de outubro de 1937 40 o f) - !nzer a propaganda cultural e economica do E . .;tado ele ro?1-
phael '' fa.nti_go pO.'::it~ de sei-ickultu. j ela Pro~!amr1çiío cl.1 Rcp11hlic:a' • · 
ral e 3 ao:. mdígentcs que Yêm s ndo \t'gcm.i.:.·o ri<' Fig,J<'irf'do 
::.presentado<; diariamente, a rsu, ,•s- Salviano f,c ilr Rolim 
tal.,'"lecimrnto pentu-nciario. Jo'-é C:oêlho 

A("f>mpanha esta parte o mapp1 
do.'.i pr sos de Jw,tiça, deixando cle 
SPrem enviados os dos conecc·iona s 
e da enfermaria. por não t"rem s ... f_ 
trido altt>raçf10 o do dia 11.ni f'rior 

Saúde e hatf'rnldadP. 

DECRETO N: 850, de 25 de outubro de Ui37 
\b'°c o rredíto csJ)t'c-ial d<· 3C:COO~OOO, pal':t. 

a.., des11 t :-.a" run1 a repres!<ão do rommunl.,mo. 

r 7:..;do )Jcia lPi IL 1?.:J. de 22 do corrente, 
Lrondo Lop(':o. da Sih('irn, 

cripturn.rlo. 
1 

Argem1ro de Pi1;ucirêdo. governador do Estado da P:1rahybt1.. autc-

"'- DECRETA 

Vtsto: Du'°'HI.I df' \lbuqu(:rqu<' 
iector lnt.,.rmo 

Art. 1. 0 
- F.' abnto á Secretaria do Interior º Sc~urança. Publica 

di o CTtdíto especial clf' trinta contai, de réb 130:000SOOOl de,,lln:ulo.s u ctt.lc:1.1: 
o, de<.;pc.s;as com u. rc·presSno ao c·cmmuni.-.mo nest"* Ritacio. 

Art. 2.º - R'"'vogum-se r, dispc.-.;i~õcs {'m contrario 
ProcG~~\~if
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1 
~~,~~,G~·1~~- rin João P.:ssó..t. 25 ele outubro de 10:11, 49.º 

.\rg<'miro de- Fi,rnt>il·C,lo 
Sah•iano IA.lte Roliln 
.Jo,.r CoHho 
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A "RAINHA DA MODA" 
acaba de receber as ultimas novidades em sêdas 
e outl'Os tecidos motlemos. São artigos de fino 

gosto, escolhidos pessoalmente no Rio pelo 
chefe da firma. 

Preços fixos, ainda máis:~vantajosos. 
Rua Maciel Pinheiro n.0 206. 

AVELINO CUNHA & CIA 



form!dade com as ln:::tn1rçíl'f"r; da. iJirect.orbt eera.I e eia àirPrtoria de edri .. 
c~,;-ão e puhJ.lcfd:i(I<'". 

H - SECÇ,\O ARTIS_'T'TCA 
a) - pron10\'l"f' n Jn.tem;1t.1e:u;ão Lln rn.111.ir:i :ni.istkn no R.lnclo. 
b) - :1mp~rar :1,r, íniclntlrn ... ,::; artistíca.c; em sun. l\1m·1.,·.~o sodnl; 
e) -- organizar curso;. aulas e reuniões arü,;t.ia.1s rom fins rdu~ 

cativos t" d!: aperfeiçonmento artístico; 
dJ - manter mna e.c..col.i de musica e canto com a finnlidadc de 

prfpar.ur bons dementas artiSti~os d~ radio; ' 
e) - ín?Rr a propaganda artistica do Estndo: 
fl - orgnni.znr e levar a effeito concertos de murjca. e canto cem 

elemento.'i nrtlst!cos loc:1es, 
g") - promover a vinda ao Eslado de mu.c.icü,tas e cantores ele re

levo, para aqui realizarem concertos e audiçóe,s publicas; 
11) - orJcnt.a.r e fiscalíz:1r a organização dos progTammas artisLicos 

da Rndio Diffusorn do Est9.fto; 
l) - opinar sobrr n atquisi('ão ele musicn.s à.i,qrrs e inslrnmento.-; 

para a Rndlo Diffusorn; ~ · 
J) - examinar r- submetter a aprendizado os clemc1üo_s. nrUsUcos 

i~::.i
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.m1 Radio Diffusorn, qun como c·ont;ractados, quer 

TII - SECÇÃO ECONOMICA: 
a.) - 1azer n propaganda economica do EsLaclo pelo radio, pela 

imprensa e por m~io de publicaçõe::, avubas; 
b) - conservar organizado o cadastro das actlvidades commer. 

ciaes, i~1llS~-j~~!1~~JO~!~i~~~~ s~~vi:~a~~· ;~~r:~?da~c l'~:ãne:~l~~~~ho: or-
ganlza~o e expoSições, feiras e mo.:.--truarios; 

tl) - ,t;~perintcndcr o L'iUViÇo de publicidade commercial do Depar
tamento, angn.rrn.nPo e ccntractando annunqos e progranun,as espectacs 
de radio. obedecendo 6.s tabellas de preços orgamzadas e approva.da..c. peld. 
dtrectoria gernl; 

e) - encaminhar o.e. anntmcios, publicações e progranuna~ espc
ciacs contra.ctadcs á secção de rtidio. para o hm df!" serem irradiados 1103 
termos dos resprctLvos contract().!i; 

f) - submctter taes annuncios e publica~ões á :secção de divulgação 
e informações, para. fins de redacção <art. 17, n.Q 1,alinea e, quan,do iôr 
caso; 

g) - arreca.dn.r a receit'.'l. do Departamcnlo; 
h) - organizo.r folhas d~ pagamenLo. á vista. dos livros de ponto 

ou dos dados fornecidos pelos diffrrenLcs chefes de serviço; 
i) ...- extrahir empenhos de d~pcsas e requisições de mn.tcrinl pa

ra. serem vi.,;;ados pelo director geral e encaminhados a quem ele dircitc; 
,j} - receber adeantamentos do The'Souro, pagar as despesas a que 

estes sejam destinados e organizar o expediente da.o.; prestações de cont.as 
para ser encaminhado á Secretari:i. da Fazenda pelo director geral; 

k) - fazer a escript.uraçáo e cont3bilidade do nc;pnrtamento ele 
o.ccôrdo com as normas adaptadas pelo Thesouro; • 

1) - 1~colher ao Thesot1:ro as rendas _do Dep3rtamcnto e. o.:; :-;aldos 
de adeantamento.:;. por interJnedio df=! directcna gernl; 

m) - orgnnizar o jnvent.,1rio do malerlal do Departamento com 
annotação dos respectivas preço..-; de acquisição; 

n) - tRr em deposito as publicações do De-parL,mPnto drvidamcnte 
catalogadas e inventariadas -e recebida..<; sob carg·a., diviclidns em duas cl3.:;.. 
ses: publicações t_Jn.ra venda avulsa ou de ns:.~ignatura e publicações para 
distribuição gratuita; 

o) - contractar assignatura-; e promover a V('nda avul.e;a de pu
bJicações do Depart:l.Olento, de accôrdo com as instruc~ões e tabellas de 
preços organizadas pela Directoria geral; 

p) - a.presentttr mensaimente ao director gc,ral o b.1lancete d:t 

~·:;~ ct! ;·:~!t ed~n;>t!~~~ame·nLo. com a demon.;;tração do esLado (l-.ü> 

IV - SECÇÃO DE RADIO: 
a.) - direct:io tcclmica da estação Radio Diffuso~·a do E.:;cad::>

(P. R . J.•4, RADIO TABAJARA DA PARAHYBA). compr~h~nctencto es. 
tac;-ão linhas de transmissão e studio; 

• b) - direcção artlstica da Radio Diffusora, comprehendendo pes
soal arUstico, organização de programm'.:lS artisticos. orchcstras. ensaios, 
etc. ' e) - escolha. de elementos artistices para actuarrm. na Radio Dif-
fusora e que sejam julgados em condições d~ ser conLractidos pelo Depar· 
tamento (n. 0 n. alinea j); 

d) - ponto dos artistas nos ensaios e irradiac;ó('S e annot.ações de 
sua. actuação nos numerru para. que forem escalados; 

e) - ponto dos technicos e operadores de radio; 
i') - fisca1ização rigoro:sa no .studio por occ:i&ião dos ensaio~ e ir

radia.ções para manutenção da ordem e da. disciplina.; 

f~~~~~r~~rr: t~:1~~r~~ ~~lti~;1/·cc~~;:~~~:.t1~~~~ ~h~~~1;: l~c\~gim~~~ 1 AGUA DE COLONIA 
1i.p;,~'.~7,,~;r,~;ti~Witª<<ir .. percel,enclo Mé f,.,-c sobr,," montnnt• Jlqnldo ORBlfU dB BAZIN 

Ar!. 18. 0 -- Podná nindn. o dirC'CLOr gern.1 contrnctnr mnsicism;j, 
canlorP..~ e outros nrti.,;;tas de relevo para realizarem ccncerto.-; e a.udir,õei:c. 
publica~ no E:-.Laclo CHl a.ctuarem na Radio Diftusorn . 

Art. 19.º - O act,ual director do Departamento de Propagando.. e 
Publicidade p'.lsc.a a dencminar-se director geral. 

Art. 20 ° -- A di..,;;ciplinR. licença. ferias, contagem de tempo de 
serviço p outros direitos. deveres e garantias funccíona~.s dos funccionarios 
do Departam(lnto srr;l-0 regulados pelas prescripçôes do e.c;tatuto dos func. 
ch111ario.-; publico., naquillo que lhes fór applioavel. 

Art. 21. 0 - Os funccionarios em commissão do Departamento se
r?- o de prcfcr('ncla. tirados dos quadros das Secretarias de Estado e demai:; 
deparu.mrnlcs nd.ministr,ttivos, com excepção dos technicos e operadores oe 
niC.:io dlrector arti<;ti,~o (' photographo, q11e poderão ser escolhidos e nomea.
dos livremenl-<' pPlo Govérno. 

Art. 22 .° - O director geral e o director de educação e publicidade 
pf'rreberão ... eu~; vrnr-imPntos ('tn folha ou relaçâo do Thesourt> c os fun~cio
n.ario...., cm commissão e contractados em folha organizadas pelo Departa1-
mf'nlo e remeUida.s a.o Thesourc. 

AtL. 23. 0 - Para .satisfazer ás despesas decorrentes dos ccntractos 
a que se refere o nrt. 18, podorá o director geral requisitar do Thesouro 
cs adco.nt11t1entos n-2ccssarios por conta da.s verbas orç~mentarias propria.~. 

Art. N. Q - A ucqui...,icão de material só poderá ser f~ita por intcr-
r1edio da. Comm.is;áo de Compras, exceptuando-se desta. regra: 

a.) - meterinl de expediente e nss:eio; 
b) - musicas e disco:--; 
e) - materl:.11 e serviço.-; de prop:1ganda e pubL.ddade. 

Indispensavel no seu toucador 
O melhor das perfumes na, melhor 

a.e,"1.1.a de Colonla. 
A' VEND,' El\l TODO O BRASIi, 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PRE:'El TO DO 

DIA 25: 
Petições de: 
An1onio M<"ncles H.lLPiro, rl"quer1·11 .. 

do licença para construir um predio 
na rua tlarão do Trwmph'J - Em 
face das iniormaçócs deterido 

Belisio Ferru·.. 1·pQut>rendo lictmi:.a 
para fazer o piso do prcdlo n _ 207 
ú. rua Feliciano Doul'ado. - Em ia.2 
ce da.8 infonnaçõe.-s. deferido 

Ananias G:mçalves do Egypto, rc· 
Q.uc>rendo lndPmnização de um ter

' : 010 cHlicto ó. PrcJeitur.... para alar_ 
1 g:amento cta av<'nida Cru~ das Armas. 
' - Attrnc1ido n:..,, t-rmo~ do p.ircc'!r d) - concert.o.-; de inst.rumt"ntos musicaes; 

t·} - livros para a bibliot.heca. e assJgnatmas de jornaes. revi~tn.:; ,c:-1 D. O. L. P. 
' João d:.: sou:-;a Vasconcello, reque-etc. 

f) - impresso;;, cartaz~s. plantas. desenhos e graphicos. 
g) - material photographicc; 
h) - pl'estacão de serviços em geral. 
~ unico - Nos casos das alinea.s a e h deste artibo, o ctirector ge

ral solicitará do Tbesouro os adeantamentos indispensnveis á cffectuação 
de tne.;; dc.spe;"as. por conta. d.as consignações e sub-consignações orç::un.:·n
t~ria.s proprius. 

Art. 25. 0 - As rendas do Departamento serflo por este nrrecad:ida.s 
P recolhidas norm!llm<'nte ao Thcso11ro e provirão das seguint.e8 fonte.<.;: 

a.) - annuncios, publicações commerci.1es, prcgrumt11;lS e~"I)eciars 
e quarLas de hora contrnctaclos para a Radio DiffU'::iOra; 

b) - .:hrc;sigrn1.Lur-n e vc-nda avulsa de publioaçõcs editadas pelo Dc
pa:-tamento; 

e) - contribUições das prefeituras municipaes por serviçz de pu
blicidade e propaganda contractado com o Departamento f::nt. 38J; 

r1) - producto ele concessões, arrendamentos mgrcssos e qunes. 
qt,er oulros das exposi~.óes, f~iras e mostruario.s. ' 

Arl. 26. 0 - As Secretarias de Estado e demais dcpart1mlntos ad 
ministrativo::. concoarrão com uma quota mensal correspond~nte a 10',. de 
suas verbns ·•Ev('ntuu.<'s" pnrn. a.uxilinr o custeio dos serviçcs do D('partJ
m~nto. 

Art. 27. 0 
- O Departamento firmará. com :1..c; prefoiturnc; mun~

cipaes contrncto.c. de prOil3.ganda e publicid1cte. :issumindo cncL!. prefeitura 
n obrigação df" cont1ibuir c.:cm cletaminada quantia ,em png:i dos :servko; 
contractado.c;. 

S unico - As prestações mcn.saes a que ,se obrigarem as prefeitu
rn.:- serão d.e.duzidas pelo Thtsouro t:a parte qua tocar a cada um na 3rre
c2clnção de impost,o de indu'Stria e profissão sendo escripturadas n1 con.,a. 
de receita do De1Prtnmento. · 

At·t. 28. 0 - .fios dC'spesas com publicações cfficia·es correrão por 
conta das verbas pa.ra esc.e fim C0!"'5ignada em crÇ11tnento. 

ArL. 29. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar :i 
pr-esenl(' lei e a despender até a qu,.nUa de cincoenta. contos de réis ..... 
<50:000'iOOO) com a. installaçáo do Departamento de Propag::rnda em su3. 
nova. sécte. para o que poderá abrir o n~.<;sari: crtdito. 

Art. 30. 0 -- Revogam-se ª> disposiç.õe3 em contrario. 
ct:.1 Proc;~~!c~go d~.a R~;~6Jf:~: em João Pessôa, 23 de outubro de 1937, 49. o 

A1·g..:.miro de Fígueirêdo 
S;; l \ ia.no Leite Rolim 

TABELLA DE VENOIJ\IENTOS E GRATIFICACOES DOS FUNCClONA
RlOS DO DEPART,\1\ffiNTO DE P ROPAGAND A E PUBLICIDADE E 

ESPECU'IC.\ÇAO DAS DESP ~SAS COiU MATERIAL 

rendo isençáo ele imp~tos para um 
predio QU(' pret('nde con..,;;truir na a
venida dos E.-;t.:;.dos. - Deferido nos 
termos do parecer da D. E. F: 

José Ubil'ajara M. Sall:>s, reque
rendo li~nça pari colloear uma ba
Innr.'a. no cC'ntro ele Pavilhão da \~ra
ça V1dal de Negreiro!:i. - Indefcndo 
de nccórdo com o parec-er da D. O: 
L. P. 

Sebastião Ferreira de Farias re
querendo licença pua collocar '11ma 
banac:i movel no porto do Capim. 
-:- Em fac~ cta,:; informações, indefe
ndo. 

Multa: 
A Prefeitura multou o sr. Fran

cisco F:1Teiru Quede~ oor ter feito 
diversos reparos no pl·ect10 n 102, á. 
avt-nida Abel ela Rilvn f.ftn a ctcvi.d'.l. 
Ecenç.'\. ' 

Convite: 
Sã'} convidr.dos a comparecer á D. 

O. L. P., oi; .sr:s. Antonio Pereira 
Gom~.s. Joaquim PereW:i do Nasci. 
menta. Ignacio Lop.:"s d.i Stl\·a e 
Blandina da Cunha Raposo; á Secre
taria, Lauro Ferrel'ra da Sil,·a Ma
chado. 

PREFEITURA ,1UNICTPAL DE 
SOLEDADE 

DECRET') N. 4 DE 29 DE SETEM· 
ERODE 1937 

Suiwrime a verba d.e p.:iga
mento a.o regente d:t charang2. 
·· Cone go Bethamlo ··. 

Clovis de .smito Nobrega prefeito 
municipal de Soledade u-;àndo das 
attribu!ções prcprias dê seu cargo, 
ad-referend,un da C~ mar.i Munic:pal, 

DECRETA· 
Art. 1. 0 - Fica supprlmda a ver

ba de pagamento ao regente d:1 Cha-
g) - organização e manutenção da discotheca da Radio Diffuso1'1. ~.º 

e do archivo de musicas e partituras; 
Cargo.,; 

I - Funccicmaios et'tectivvs: 

Vencimentos Gratificação 
mensa.es mensal 

Total 
annua l ~=n~~ ~~o~e?ç~n!~ll~~~;io\:;ge~:.f.tnn-

Art. 2. 0 
- O presente decreto en

trará em vigor no proximo dia 1 ° rlc 
h) - organização combinada dos programmas artisticos e fala-

dos. de i)c~r~~l';;r:çto 
0
t::ttªJ~ºs sirr~~~a d~~

1
ª;ar:s~~a:St~~~ªª'ª~~ct;i~nal 

official, serviço de itúorm.ações. e de propaganda e publicidade organizad0o 
pelo Depart.a111ento; 

j) - irradiação dos annuncios, publicações :- progTanunas espe
c~ae.s contra.ctados pelo Departamento, nos termos dos respectivos contrac-
tos; 

k) - conservação e . guard1 dcs instrumentos music,lCs. app~relhos 
e machinismos da Radio D1ffusora. ~ 

Art. 11.º - As secções do Departamento se auxiliarão mutuamen... 
te nos serviços de propaganda e publicidade, sob a orientação da directo
ria. de educação e publicidade. 

Art. 12.º - O Departamento de Propagm1da e Publicidade terá o 
seguint.e corpo de funccionarios: 

a) - um dircct..cr geral; 
b) - um director de etluca.ção e publicidade; 
e) - um chefe de secção d~ divulgação e infonnações; 
d) - um chefa de secç,1o artistica; 
e) - um chefe de f.ecc;ào economica; 
f) - um chefe de .secçfo de radio; 
g) - mn esc1ipturario; 
h) - um dactylographo; 
i) - cinco auxiliares de secção; 
jt - um porteiro: 
k) - dois serventes, 
li - TECHNICOS: 
a) - um director nrti..5:.tico dr radio; 
b) - nm tcchnico chefe de radio; 
('.) - um terhnico auxiliar de radio; 
d) - três operadores de radio; 
el - um chefe de orch<>str:1.; 
f) - um photographo; 
g) - um afinador de instrumentos; 
h) - locutores de radio; 

~rt~ ;~~t~tªJ·s cf~:~·i~~1:ri6~t~°cfmf:J!~~~tiv~; read~~hnicos perce-
berão os vencimentos e gratificacões constante.:; da tabella annexa, excep
tG.ados os musicistas, cantores e o_utros artistas ele ra.diQ, locut.ores ':? afirn:t
dcir d.e> mstrumentcs. que vencer:~o vantagn1.s, que lhe forem estipulacias 
nos contractos fumados com o n~·partúmento. 

Art. 14 ° - Os funccionJ.rios do Departamento se dividem em 
três categorias. 

n - c.ffcct.ivcs: 
2) - commts.5iona.doF:; 
3) - contractados. 
§ 1. 0 - São effcctivos os cargos de: 
a.) - clirector geral; 
b) - director de educação e publicidade. 
§ 2. 0 - São em commis.!:ü.o os càrgos de: 
a) - chefes de secçáo; 
b) - c.scrtpturario; 
c) - dnctylographo · 
d ) - nux!!tares de secção; 
e) - tcchnicos de radio; 
f) - operadore~o; de r:tdio: 
g) - rhefo de orchrstra; 
h) - photcgrapho; 
i) - portNro; 
j) - .serventes 
~ 3.0 - São contractados os de· 
al - musici!rtns; 
b) - cantores e artL<,tas de radio; 
e) - locutores; 
d ) - o.fina.dor d~ instruinrntos 
Art. 15. o - Ocmpt~te .ao Govc-n1_nd.or a nomc:arúo d~ funcciona._ 

rio!'l effecr.i.vos e a d~lgnuçao 140$ comrms~onnclo.-,, co111 os \·cncunentos e 
~~·p.titicaçõcs especificadas na tabella annc:-.,i.., 

Art. 16.º - Ao dlrector ,wral do U1tporla~ento cabe cont.ractar os 
demais funccionarlo~ esl..ub:>lrclndo-sc no.s respcctrvos cunLractos os d<'v1·
ns e vantnr;wns d<' êacla um. o tempo de duração dos contrac_tos e o.q c~1-
IV>S de r~c1stio e P'"naheJ::1des por inobservancln de suas c:Jaw;1ibs 

Art 17 o ,.__ o diJ·r.r.101 tf'rítl poderá contructar um ou mai.':. a.i;:cn. 

Em commissão: 

Chefe da Secção de Divulgação e 
Informações . . . 

Chefe da Sf'cção Artistica .. 
1 Chef<'" da Secção Economica 
l Chefe da Sec\·flo de Radio 
1 E.;cripturario .. 
1 Dactylographo . . . . 
5 Auxiliares de Secç-ão 
1 Continuo-porteiro 
2 Servente:s . . . , . . . . . . 
1 Te~hnico Chefp de Radio 
2 Technicos n.uxilares .. 
3 Operadol'es ele Radio 
1 Chefe dt: orchestra .. 
1 Photogra.pho .. 

IH - Con tr:1ct.ados: 

Musicistp.c.. cantores e outros artistas 
ele radio. Iccutores. ,,nnador 
el(' in.o;;;trumenlo..-;. etc. 

Tola! ........ . 
IV - MATERIAL: 

~) aluguC"l de telephone .. 

~: ~~~:isi~~1\~e~c~~se;~st~1 . e ·te1e&r~1~hiCa. 
cii propaganda e publicidade 

1 :300$000 

1 :OOOSOOO 

e) musicas e disccs . . ... . . . ....... . 

300$000 
300$000 
300,000 
300.000 
150$000 
10oiooo 
100$000 
ao;,ooo 
20$000 

800$-000 
300SOOO 
250 000 
IOOSOOO 
100$000 

I, acquisi~ào e concertos de instrumentos mus1caes 
g> livros para a bibliothcca, as::;ig!1atura de jorno.e.s, revis-

tas e outras publicações . de~~nii"~· .e. G"rái>hiCos· r/ n;~re~:r;f~·hit~::a~~·1cb
1
~~ltas. 

Total ..... 

15 :600$0CO 

12:000&000 

3 :600SOOO 
3 :600:;tJOO 
3:600SOOO 
3 :600$000 
1 :800S000 
1:200 000 
6:000SOOO 

960$000 
480SOOO 

9:60~000 
7 :200$000 
9:000SOCO 
1 :200$000 
1 :200$000 

~~~~!r~s ~~spco~\~~~;e e!
11~~ht~·:;i~~~n-

Prefeitura Municipal de Soleclndo:?. 
29 de setembro de 1937. 

Cloris de Souto Nobrega, pref<'i~o. 
José Elias de Lima., sccretario-the

sour0iro. 

DECRETO N ° 5 DE 29 DE SETEM. 
BR0°DE 1937 

Desmemb1·a o cargo de sctre. 
tarío-thesç,ureiro e dá outra'i 
proviclencias. 

O cidadão Clovis de Souto Nobre~ 
ga prefeito do municipio de Soledn
tle. no uso das att.ribuições que lhe 
são eonferidas por lei, ad-refert>ndum 
da C9.mara. Municipal, 

DECRETA: 
Art. 1. 0 - Fica. a comec:ar do dia 

1. 0 de outubro proximo vindouro, 
desmembrado o cargo de secretario
thesourciro, de~ta Prefeitura. 

Art. 2. 0 - O sccrci.ario nomeado 
pass~rã a receber o ordenado de tre
antos mil réis meus..'i.es. ron.$tante 

156:000$JOO da r.,m:te segunda. art. 3.°, verba n 
2. letra A. da lcl orç.ua\entaru. vi-

236:640${){;0 gente. 
Art. 3. 0 - Fica creado o cargo d<' 

120$000 thesoureiro. com os vencimentos men-

t!tõigg~ 1 ~~~~n~~. ~e;1~~~t:éá!sP~~~~n~~· "~~~! 
24:000$000 T.hesouraria. desta ~efeltura, o cre

S:6COoOOO d1t-0 de trezentos mil réls. 
6:000SOOJ Art. 4. 0 

- .n.evogam..se as dispod-
çóC's em contrario. 

3:600$000 Prefeitura Municipal de Soledo1e, 
3:400$0GJ 20 de setembro de 1937. 
2:000$001) Clovis de Souto Ncbt·ega., prctdtc,. 

José Elfa.s de Lima, secretano-tllc-
53: 520$003 sour~iro. 

PREFEITURA 
DE JOÃO 

MUNICIPAL 
PESSOA 

COMMANDO DA POLICI" MILITAR 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

( Auxiliar do Exercito d~ 1.• linha.) 
Qua1tel em Jc:áo Pessoa 25 de ou-

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
2i> DE OUTUBRO DE 1937 

Saldo do dia 23 .. 
Rect~ita do dia 25 

Salào pnr:1 o dia 2G •. 

Lffi documentos de valor 
)inhelto ('ffi caixa .. 

.ltECElTA: 

DESPESA: 

4:534$500 
3 :891S700 

7:536S600 
890S600 

8:426$20] 

8 :426$200 

8:426S2to 

Thesourarla da PJ'('fettUN Munlrlpnl de João Pe.s.sôo. ,m 25 C:' 
outubro de 1937. 

GentU Fernandes, 

Thcsouretro intrr1no 

tubro de 1937. • 
Serviço pal'a o dla 26 (tcrça-friI·aL 
Official de dia. 1. 0 tenente l\Ianuel 

Coriolano Ramalho. 
Ronda á guarnição, 1. 0 tarucn;.o 

José Femnndes da Silva.. 
Adjuncto ao official de dia. 2. 0 sJ.T

gento Pedro MaciPl dos Santcs 
Dia á E~tnç:io de Rndio, 3 ° sar-

L O ÇÃ O 

REVEROSE 
de GALLY 

O PERFUlllE INCOIIIPARAVEL ! 
Um scuhdo novo para a sua 

presença, nas tt"urtiões '"Jepntes. 
\ ' VF.ND<\ E\f 1'0UO O BllASU , 



8 A UNL\O - - Terçu-folra, 20 de outubro de 1937 

DE SYPHILITICOS 

EXISTEM NO 

MUNDO 

MORRE DIARIAMENTE GRANDE NU• 
MERO DE SYPHILI1'IC0S 

PAR\ COMBATER A SYPIDLIS E' UM 
nf.VER IMPEl!IOSO USAR O 

1·:M R:4~,$ E t·D, 
.NO HM Dt. 20 DlAS NO'l'A-St.. 

l.º - Sangue llmpo de impurezas e bem estar geral. 
2.• - Desappareclmeuto de manjfrstac;ões cut:u:eas de ol'igf'"m syphiUtlca. 
3.• - nesnpparecimento completo do RHEUMATISiviO, dôres nos ossos 

e dõres de cabeça, de fundo syphiht1co. 
~.· - Desappareclmento da,S manifestações syphlltttcas e d.e todos os 

[ 

incommodo.s de fundo syphilitlco. 
:,.0 - o appardho gastro-mlcstinal perfeito, pois o "ELIXIR 914" não 

ataca. o estomago e não cc-ntém iodureto. 
E' um Depura-tiva que tem attestatlos dos Hospitaes dP espectaUstas dos 

Olhos • da Dyspcpsia Syphilit.ica. 

gento Ayrton Nunes da Silva. 
Guarda do quartel, 3. 0 sarg.:nto 

Severino Aprigio d.e Luna 
Guard:i. da Cadtia 3. 0 .sargento 

Antonio Pedro de Oliveira. 
Dia á. Secretario. do C. G.. cabo 

Orris Bro. . ..;ilciro de Albuqucrqu"' 
D'.a. a-:, tei-tphonc. ~:_J·!~td ... lde~)hO

nista Cla:·encio Bez~ rra. 
Boletim numero 234 
XV - lk'-ultado d'- ~:rndfra?1C'ia -

Tendo em vi~ta o rcsult .do de cliver
~as syndicancias m:1.~1d.1~ proc~drr 
para apurar irrcgulflr1daCJ~é: pratica. 
das por p:iliciaes n1 cidade de Cam
pina Grande e que fôram remeLtldas 
em cfficio n. 3.289. de 23 do corren
te resolvo: 

por um imprrioso drver. o elogia Pf'
fo amôr 30 trab,dho e bom comportn
m~nto d..::mcnstrados dura!lte -e.s~c 
trmpo, teclo con.sagr1do á nobre pro_ 
fissão policial. 

XX - RcincJusão e e,puL.ão -
Sej:t. r"'jcrlmdo n') estado t;fecti\'o 
desta corporação r no 1. 0 B. I u 
:oldadc- d('·:;:Ttor Seba- ião Flor d:..,, 
Costa. que nesta d,ta é expulso. \"'!·

to tH sid:. ;:;~ipturado no dcstacam:-n
to de Sapé. 

i A.s.) lJcJmiro Pereira de Andra
de coronel commanG.ante geral. 

Confere com o original - Gui 
•henn.e Falcone. major sub_comman_ 
·Jante interino. 

·sejam expulsos do estado cffectl- INSPECTORIA DE TRAFEGO PU. 
Vo desta corporação e do 2. 0 Btl., de BLJCO E DA GUARDA CIVIL 
flccõrdo com o art. 131. do d~c. n.º Em João Pes-.sôa 25 de outubro ela 
823 de 6 de julho deste anno, QUe 1&37 • 
o.pJ:)rova a co11:solid~:ç_ão dos R-eguD- Sc;·viço para o dia 26 (tcrça-feir~d 
mentes da. Pollcia Militai-. ·o~· solcia- Uniforme 2.º (kaki> 
dcs ns. 218, Luiz Francisc') da Cruz; Perm:1.n::nte {l S,T .. guarda. n. :;.A. 
1.009. Jc:":io Viciai ele Negreiros, 883. Famo.nent.e á S.P .. guarda n. 9 
José Maurício dos Sanios: 330. Hugo Rond:.intes r al G:"'raldu e guar-
Carvalho Costa e sa:;, }1.igurl Ar- cl. is n . 5 e 

1
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IDESFOBTOS 
O "BOTAFOGO'' SAGROU-SE DOMINGO BI-CAMPEÃO PARAHYBANO - A CONDEM
NAVEL t..TTITUDE DO "FELIPPÊA" - A GRANDE PROVA DE MOTORCYCLETAS 

o publico QUP dcmingo compareceu I O Juiz Aluysio A~hayde !L~ca~) a- '·perfcmance" que rar~mente p~de ser 
, d à.vcnid·:l 1 o de Maio, jpitou com energia e imparcialidade. alcançada no decconer dt to o um 
P~:-::ica~~ttlr c1. a pclrj~ "Í3ctafôgo·• x Logo terá a "L D P. ''. em Lucos um cz.ml?.:cnato., ~ ··~ 
"Frl'rpéa" estava longe de prever a. dos seus melhores ":\r\J1tros. . F01 .. pois, Justa a ~b~nçao lº ,~}t\.tl 

ciuc1i...· dc·uio:·a.v_f'l proposH,o a..."'-SUmido BOTAFOGO CAMPEAO DE 1937 ~=11~1-c:m~~~ pa:;v\~;~.,º ose no~~~; 
g~lo t~~~:;~ ;\~~{ch:::,~~~~

1
ª;~lopit I O com a partida officia.l que . ªJltc r.,ara_beilS ao sy1)1pathizado gremio dos 

;1.~ . i hontem cli.<;putvu, firmou.se- o tncolor. l calço:>::; pretos. . , , ,. 
m .... un ph:u,e da P

01 
.
1ª· . d definl_tivamcntc.: campeão ,10 corrente Fo:·am .:.s M·gmntcs os 'mai1C"hes of-

En'!ra:ica e 1usta foi a at.t1tudc O ar.no ' ficlac:, disputados pelo "Bolafogo" ao 
arbitro Alu,·slo. Fnmca. A conruct{ ·Galliurda foi a cxhibição do "Botr1- pr~ente campeonato· 
ao jogador Jose Lcurcnço _(~eequ - fcgo" no certamen da "L. D. P. ··, 1." tutnJ - "Palm~iras.". 3 X l; 
nhal €Xigia im1nedDta pun~çao, que prestes a eilcernr-se. . '·Pytaguares'', 4 x l; "União", 2 x 2; 
não se fE:z esJYr:lr. De direito. ~ n:1. Não só no terren3 disciplinar fc1 ·Felippéa", 4 x o: "S~l Levante", 
cx~cuçfl~ l1a ~ua nutorldade, o_utras b!"'illu.nte a sua conducta. O trabalho 1 x o E;!: "Sp01·t Club", 6 x 1. 
nflo dev1am ~ér as ordens do 1'-!-•7. da technico do ,'ó:CU esquadrão merece es- 2. 0 turno - '' Pa,metras·•. 2 x 2; 
J)"1l.id~: o.fast1mfl"nlo do am:.iaor in_ peciac9 vistas. o "~atafego" canse_ Pyt_r:guares". 6 x 1, ··~ntÃ.o", 1 x O; 

u~~~~1~\;~'ldri a rrt.irada do "!1alb- guiu manter a condH,t~i~ol~~~c!t ~·;;~fiª~o~ xc~i·ns 
bo:>ck" Z,lequinha, o quadro do "FPliJJ- · Pontos 1.os Pontos 2.(\'i 

ri1~;rr1~-~<üdou~~1~x~~~nl~~~d~ ab~~(~o; Clubs Jog ~ tcam:; te:111b 
aluda pelo apoio que lhe deu. entao, 
1: s,1a prop:·ia directcrla 

Pl~r,r:Jnte foi o drsr.-spl'ito acs rc 
!!Ul~mcntos e aos estatutos da '"_!.,. D. 
P.''; c:nd,mnavcl a des;itt.ença_o .ªº 
pul)licc pre· ente, que se nu ~u~bna· 
do: insólito o d~iacalo ao JUIZ" da 
rugnq e injustf! :i conducta do Fe
lü:méa" par:.i com o "onze" o.clversa_ 
tio. . 

Foi, JX:~. dr summa grav~drtde o ge~
to :-:it$um1cto P' lo _"Felipµc~a .s. e. , 
qt!e sr tcrnou pa..c:.s1vo aa mP.lS severa 
~UlÜÇflO. 

~i1tªi~f~nte · · · · .. · · • • • • ;g \~ i:, 
União . . 10 10 6 
Sport Club . . ~ 10 4 
F<lippéa 9 8 1~ 
t'a1me1ras . . . . . · ~ 7 17 

Pytag~~;;:' FESTA· ÍNTIMA ·No " be medir .1 re.sponsabilidàde d"3 cores 
"BOTAFOGO" 1 ó.e. teu club. Terminou o jogo c~m o 

Em regos!jo pel:t conqullita do titu- ·esuLado de 2 x O ~ I::ivor dos visitan. 
lo de bLcampeão parahybano de "foot_ tE!.>, st.m nenhu!)l m,~1dente. e na r:n~ 
ball'' o .. Boiia.fo_go s. e.". promovera lhor ccnfr:i.:e'"n:.zação sport1va.O J~lz 
(.,omingo um ammado "p1c-nic", n2. :?gTadou blstante na sua a,:tuaçao 
apraz1vel pra.a do Peço. imparcial. 

Essa íesta intim:1, que é offerecid'l o "TEAM" VENCEDOR 
o jogo tcv~ inicio ás 16 hor:::is, sob pe-I:i D:n:ctoria ao~ "playcrs" cam_ EuclyJes _ Paz -:- Chico Gomes -

cn:'1.1 1ntcr-' ~ ci, ~ . ..;is:encia e grande peoes do Club, s..:ra alegrada por um_a Coló - Cruz - V1anna - Gr1l1~, -
ardi':r comi:..:.Liv. do::; p~chantes pequena mche!':tra, a cargo cto mus1- Ncé - Rodrigues - Orlando - E:lu-

'l'udo l, n~bva que o embate rode, c:Lta José Fbvio França. ardo. 
:·::1 pro;;acion.1r um dos m~lhores cs_ A GRANDE PROVA l::NTRE MOTO· VIRA' ATE' JOAO PESSOA O 
pcctaculos pcbohsucos_ do : 

0 
turno. CYCLISTAS AMADORES ·CENTRAL" DE CARUARU'. - 0'3 

DJ c.::mcço. o ··Fehpp ::t" excursio- Terá lug3r sabbado prcximo. feria_ PESSOENSES PREPARAM-SE PARA 
nou ~, t;uidns vezes á meta de P~gé, o.0 nac.ioual a sensacicnal copetição ENFRENTAR O VALOROSO 
ou:- intcrYiu bem em duas bolas fma- cr,~re rnoroCyclistas, promovida pel-1 CONJUNCTO PERNAMBUC~NO 
lizallas "Moto-Ciub da Pa!"al":yba". o ·'Spcrt Club" tendo ::onvtaado o 

t .. mbos os qulntet::-s atacantes pro_ A cor:-icta Cabedello_Jcão Pessõa es- vnlorcso conjunctó da "Ce_ntral'' Sport 
ci1..12em com animo. ancinndo pela a- tá dedicada ao exmo. Governador Ar- Club de Ca:-uaru'. do vismho Estado 
ber. ma da cont9gem · g-emiro de Figue!rêdo ao Prefeito da para· vir até aqui a fim de disput~t' 

A 'C?.rt,ida está apresentando feição capital, dr. oswaldà Trigueiro e á duas partidas de "foot-b:::.ll '', no d~a 
de alguma technica, alliada á intensa l=irest1giosa classe do.s commerciarios. 31 d:: corrente e 1.0 de novembro, vem 
agr-?ss'.viCade do~ litigantes. os PAREOS õe reoebH telcgramma daquelle SY1:Jl-

P::ssa.m.sE alguns momentos de ac_ Correrão doís pareos dividido~ em pathizado club, acceitando o convite 
çf..o no . m~!o. do .~ampo, ~?ra. nova- pelotões de ma~hmas. iSto é, clas...<::e de e dando as condiCÕ:?S de -~U:1 vinda: . 
m-er:te, ~ru!!:Lll· 0 . Fehppéa · qu~ tem motores até 2CO e. c. e "classe aber Assim, os pe!SOCn!es 1rao ~IStir 
E''Q2 Ftli~~ urn. constante devolvedor ts. ", ou seja de rnotecycleta.s 2:cté 1. 200 duas grandes parLdas: a do dia 31 

Lf'n1os suvc a Ame.~~co O e ~ste a e. c. \ com O q",,leridl> alvL:-ubro parahy~ano, 
~cnald. que an-emat_a m ... o~l.,, pra, o "M e. P." continua dispensando O "Sport c1ury··. o campeao da hdal-
t1cando AIYe.-; ~prPci.av~l, ~d~.... u max1m3- attcnção á s~a pru:neira guia. e o segundo. com o vJlor~~ 

O _z"'ro do m.::uc1_ ~~01 est_ª_· 1~;1u1~~a~~d0 1 conidR, cuJ.i parlr techmca. esta .en- !'.'ampeão. o "Palmeiras Sport C.lu~ • 
42 -- ar d1Sp11ta111c:,;. O Bolc1fogo . fu:~-i. 11

- treguc ao s€u pre~idcnte, cte~port1Sta c:.ue é ~cm favor, um dos mals_ agu ... r-
ciú-~ a.::s J.)OUC_~. presfüon~.- m:"J.is . 0 Aluysio Franca. ridos conjuncto!i de J_oão Pessoa 

chanJo Fernlndes: Pk.ntõ<>,. guardas ns. 27 
a) - o prur.~iro por trr r~panc:t- lfiü - 155 t' 13 

do, á virn!a, wn popular. t-xredrn1o Boletim numero 237. 
assim de t;Ua autoridade polic~al; Pnra conhcc1menio da corporaçPo 

b) - o 2. 0 por ler praticado via- e devida execução. publico o seguin. 
lcnch para com 1.1m:l mulhrr da vL t 
da facil espancando--:i e ferindo-a. i - reHçõe~ de~•pnchada.s - ln 
demonstl'ando .ser de máo in.stincto Fileto de Cald'."IS Barros, r':',,sidcn•e 

e) - os de ncmes José '.Mauri~io. n".$ta capital. requ:;:renclo tr:-onsf.::rc'l:
Hugo Carvn.!ho Co&ta e MH.;uel Ar- ci t de propriedade do o.uLo rnarçic; 

~~~~{,°te p~r u:rc~~pr~:;~~:di~~ )Jt/i~i.i ;; ~~~d" 42~~~\,°.
1

'. :e-/te~;:;11tetypi J 
19;? 

"A Voz de Borburenrn'" f('rindo-o. l\IanuC'l B8.rho a ele Ara:,ijo, par:1 o 
apprehendo-lhc uma pistCia. sem tH'~ ncmr cic ITQUCn'nt-c. -- Como r!'qucr, 
nhum conhccim~nto ela c111lorid:"<dl'." pagando as La:-.:,1s regulament.Rrcs 
policial local. scrvlndO-SC' cta farciu Jdr.m. idem do sr. J::>ão Valetim da 
para pratierirem clesordl·n., e.coberta sn,·.,. re.sident~ 1rsta capital. do cfl-

~~ !~~011;;!~~~õe~ª d;0 d~S!ÍJ~~c~. qu~ ~~~há/dq~l~-~~~ª ~~?ri~~J)l~1ªc!
0 
\J ~ 

dJ - deixo el~ punir o cabo de es- Sebastião Lim! ira. - Igur.l desp~
quaclra E1i::-z~r Ah'c8 do J\r.1c;cimento e cho 
o t;Old?do Antonio Sc:vni,rn~ d~ Ar'!.- No mrsrno srnticlo do sr. Jasé de 
ujo, em Yirturlc elo rcs;uitn.do a que Rêgo Luna. rc~icicntc ne~ta c,,.pit.31. 
chegou a syndicaaci;· feita ant.c'riDi- tla mot0<·,·clet:i. marcJ "Exr,rcss" 
ment!'. motor n. 182.7·16. plac:l n. 1.;.o.Pb 

XIX - Flogio - Tendo sido refor adquirido p T troca com o ,'ó:r J-:>ào 
~!~~1i~i:°~~~~o<:doe 1.;'.::·tJ1· t~~·~t~i· ~;;:elite da Celta - Ii;u~l despu-
àa:-. fllé'lrn .. s desta corpc1_·.:i~ão, onr!e 1 <A,,.) Tenente João Faria!. tn., 
por m 1is dr 30 an'los mmterrupbs I occtor geral. 

~;.~~~~u !)iblicrróLt~
1
\c:~~~~~~~~ç~~,a~~ dec~~~.~1~º~ug_f;!~~f~~ .F. Ferreira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAYANA 

reducto c~1_:itrano, onde Al;H_io app~- OS PREMIOS o "Central", pr.ssu,dor de um e.-;-
tcce, inutlhzando ~s prctcnsocs tnco- Serão 2ssim conferidos os premioj ouadrão resp:-iravel, no actual c-om-

io~é~ovo e Bm-to são J?ilhados. sim:ut- ª~a~~~c~~~c!':av~~f::::Aberta _ ~~~~~o ~~~n~~t!~~6~~·ocº~!1f1~~fv~~ 
taneam?nte. e,n ·•off..!:ide" · ~rrmga DEdiczcto ao exmo. Governador dD c::-ncur!""ente ao titulo maxtmo daquelle 
choca-Se c~sualmente com Alyno, ~en~ E.&tado _ 1 (• e unice premio: meda- Podei 
ct::, suspense, o Jogo, por alguns mmu_ lha de oure No seu ccnjuncto, cuja technica e 

t~m frent~ á basila. Americo _escóra p/~~~ 1~.ig~ de~~~~ºo ··~~d~~cf~;toJo~~ ~.~~~~:mg~s f~~~:€~~~!· g~~~~d~~ ;~~: 
L.:m centro ele Evan, mas o bala.o va"! capittJ dr. Oswaldo Trigueiro. Pre_ nambucanos, onde têm rr.aior sal.ien-

ró~:ag:·rn 0/;i vêrdes e P:igé inJercéde: mh~~I i~~~-11
~ ie::tl~~r~.·30 de Outubro'' ~i;~a P!d1{ati:a~.e~a~I~ºpaar~:;~z~ag;~ 

t:'l hindo ao tento.r .~f:gurar Q. pelota. _ cteci: ado á Academia de Commer- que estes elementos veem _mtegrando 

3t~n~6.t~~Et~~cfc ~~1;~ª~ frente; For- âi;i1~~E~!a~iir:.efsóa". Premio - me. ge:~~e~n~~r~:~~a~~cn;~e11~~~cti~:S1ºâ1ª~= 
miga corre cél::>re. envia1:do b_om ar- 3.º lug:1.r _ Parco "Motor_Club da sistir duas grande partidas. 
remessa. que passa proxuno a trave ?arahyl.n". dedicado á Liga Despartl- o povo i.,~ssocn!:e não ~e.ve perde.r 
.:-ur·erier. . va Parahybana. Pn:mio - medalha de ~E"sa opportunidadr de a~s1tir a exh1-

Volt~ a bola no campo tr~_color,, curo. b~ção dcs · cdcks", affhundo, port.au-
B-:::rto "!='hoota" alto contra. o g<?al os JUIZES t:. so · ampo e.a.o; Trinchriras. naquel-
4e Pagé. bnlcnd:i o cour? na ~ahsa A cotuda l!-1 a m1c10 as 7 1 2 ho1a.s 1::-S doL, dias. onde s~!·ão realizados os 

o w:hitro mc1rc::i mn ·hand .• q_m: (partida de CJ.bedt}llo, São JUlZCS_ de lin!JCrt~ntc~ joga-:,;; . 
scr,·,,.ntmo cobra._ entregando a Hello, partida os sr5. Adherbal Pyrag1be. _ ~"\.s à1rcctor;as dos dois <:lubs, 
ste de~f--re um. tao poderCT>O arremes_ octaci!io Mcnteiro. H~r3clito r..1ello, · spc!"t" f' "P~lmc1n1.s" veem enndan

•:o. que Alves nao poude _segm:ar, CO!l,· 1 Horacio C:1rn~fro da Cu~ha, ten. An- d.o os m:tLJrcs cstvrcos, o fim _de que 
cedcnd~ cscan~"io. Este e batido, nao tonio Fen.:.ira V:tz, Aluys10 de Va~con_ 0~ ::;eus "tear,1S" hç~m exhlb~çao co~. 
produz,ndo cftr_lto, . . cellcs, Ra~!l Ca!·valho e Francisco M. à1gn~. Nestas. cor1d1ções, serao reall-

A Lnhfl m~d1a bot!:'l.iog~ense ?assou correla z:idc.s dois trem::>s de preparo: um 
a seguir melhor os seus dianteilos. Servirão ele juizes de chegada os hcj~ e outro na quinta.f~ira. ambas 

~-rs. AnchL.ts G:·mes, Luiz Franca. ás 15 obras no .:ampo official da "L. 
D<'nt.e Grisi profzss;:.res Sizenando D. p _". 
Costa e JoãÔ Vinagre e clrs. Dorgival A àirecção desportiva dos clubs 

RON,1LD Mororó e Antcnio Rabcllo Jr. e cima, ped~ o c.::mparecimento .dos ª-

A ABERTURA DO "SCORE" 

Numa de~!iaS acçõr~ eles "h91Ves" tn- tr~~rsd~~CC~b;l~~!11~~of;:ir~~;gri..,i:~H;:: :~~f~oess ;:eai~;· i~~l~i~ ~~~~~rate:~ 
cclo•es. Ro>-~1lo avança e centia aL ção ~trá feita por divrrscs motocy. r;,;m não sf'ráo escalados. _Ficam, por
to. cleccndo a bola t:111 _frente no are? clistas, so·ios e!::.._ "M. e_ P" trm~c. ecnvidados os scg~mte amado

Dcmoni:.trado do que foi pag.:i e 1cnbülo cm "'t dla!) de adminbtraçfro vê.:·dc. RonPld. ben~ col.cado. ~-bec~u o scniço medico. por accaso neces. ics Martins. Quidão. Miguel. Ganza. 
cJm u::1c.:.~:·1;1. ccnsignando O pumeiro sario. cstrrá E cargo do..c. drs. Aluysic ~1.· zr Amr-riT"l1.. Cathari:10. Gan~a. 

ADMINl~'l'lt.\1',\0 DO C:.\\ \LC:.\1'Tl Dlt. 0DüN OE ~.\' 

Receli 'm .... i: o: 

Dinheiro ctn cofre 
Vde...., e recib", 

Emprê:::~ (k 1 11:,, 
Instrucç:io l'tJL.!c l f' I 

til . - . . 
Infan-

Centro de Saúd."' tlf.' ltnb:.iv ·n:i 
Antonio Luiz. limp('.~:?I. publk,1 
Estra.d::t de Rodagem ele Mogeiro 
Fl!nccionarios da Pref;-itnrn 
Hugo. Ginnotti. concrrtos dr. €Stradas 
Fen?lon Mont,..ne~ro As~ístt!ncia J. 
Dr. Djalma BellÓ, idem, ldtm 

Pagam~ n.to, cffe:;'uado'i: 

Emprêi::1 dr Luz . • • . . 
Instrucc;ão Publica F. lf"ne ln_~ n. 

til. .. . . 
Centro de Saúde df-' It"b1ya11a 
A11tonio Luiz. lunptsa publlc.:a .. 
Funcclunarios da Prefeitura 
Hngo G1::inotti concerto d estradai 
Fenelor. Monten,.3ro. A"'~ist~ncl:i .J 

Fi('anclo n dinda d 1 lldtnini' tr:11;:'.io 
pas.t:ada ndutida a . . . . . . . . . . 

~ • .f) 

1 330<;()00 

ifj :400. ººº 
4 1 n ~ooo 
1 504,uOO 
l 390~000 
2 OOüSOOO 

45~000 
500. 000 
480,:000 
700SOOO 

14 : 000$('0fJ 

4: l 72SUOO 
1 :504$000 
1 :~DOSOOO 

450$000 
500~000 
4.B0"0UO 

11.€...,t.J do t.,rde. .. 1 Rapo31) e Uonçah'es Fern'l.ndes, direc- Pednnho De; ·i'.io. Zé Novo. Heho. 
O :eit~, do , ··crntn" botaloguer:se tores honorarJcs do ·'Mto_Club". IL;Ja, Evêraldo. Biquara. Humberto, 

l
t.r?z mais nn.mo aos seus copanh_i. AS INSCRIPÇõES '.\1.u .. illo. Bibito. Ottoni e Lemes. do 

l 334.slOO 1"0.'> · CcnLnuam abertas as incripçÕf>s, n~ · Scprt ", (' Fcrr;irn. Pag~. Zé ~arz. 
·· B:íJ.Uarn.'' tun rectb1do divcrsa.s ve- sec_l::- ci:J ·· i\1. e P. ·· á ,:-u;1 RC'gg~r. .Tunr_"z. F?ub~~c;, Crc•:, Ret'5, Baptista, 

z::-.-, víginndo.? Lemo,, com rm~a.do. , atP- a p:-ox1ma quinta.fcll'a, 28 do Nfl12,.·c\ (_'i-abnrl. Adhrm:lr R:drigues, 

1 
icJ, quinha e µunido p;r um 'h_and' :orr?ntc. Flt'_)ta. ML'c><Cl. A: St;rrcnttno, Tnto e 

1ntenC'1onol, gc·to. our r<'pctt logo_ a _UM.\ OFI'ERTA GENTIL. Fchx ~o "Pa1mcir:'.s'' 
p6s aindn propo.<-1talmf'ntc. assun11do A firma F. Rf'l'>. d"sta praça, 1cprc- _ Amda hf?nlem. para dcftnidY~ 
11 '3~~(' memento rCJ)rovavel aU.it.ude de rntantc Co cl~o "S11noco". para mo_ r·grinlz:1ção dtl fut.nra temporada, fo1 
0cs;11.:ato ao jlUr na pc1rtidri, o que clcu tores cffcrecru_ ao "Mto-Cl~tb" teclo o t:xp~didn -tcle~r::lmmi"l ao "Central'', 
\11gar ao incidente a que já nos repor. o~eo que podC'ra sêr consumido na cor- 'la pcs...:ro -~e f;eu prcsidf'ntr. 
támos. :1di:i do dla 30. _ o pruneiro jogo. ~"rá dedlcad_o 

Victorlova O "Botafoco" pela conta- !I. TARDE SPORTIVA NO DOMINGO aos Emxes. ctrs. P.rgcmlro de F!guei· 

gem minima. INitri~?At~ itt1:AL:~~TE ~~~~Í1PT.:~~e~~-~rgi1~od,daE~~~~~ita?s;a11~ 
O JUIZ RECREATIVO se tor!a de honra de "Sport Club". 

37
:S!JGSOOO A ~rbitr~~cm Qll<' o "sptrtmnn pr:~i~ü~~~~~a ~~~;;;~~t~1~:~~~~~.0r~~~ ~~~~?a~~~. i~~~1~l

1
~~1l('~~:~rr~~;ssx~r:.,;~ 

.r:duy lo Franca c.r::tav':l pond_o em pr2- li-::;u.se. no stacii11m do "lndustr1ll Orador e Joaquim Costa. Secretario. 
Lc.1 vinha merrcendo C?S mais fr~ncos Sport Club" o annunciado encontro o sec;unclo Pncontro, r::c:!"ã dedicado 
rlC;,-!lcs. St1r~·1·lor cnten? e se:e1:ictad1:- ae fcot-ball" entr~ este clube e o ~ '·L. ·o. p " " commandanles eh 
nwt.eL1r.im trrl •. ~ ri.s MUl.S de~1.:-;of'5. F01. · Sol Lev21üe ·Rcnentivo". 22. ·- R. e. <' Forc;:, Publlca do Estado. 
p::is. Ji1,..c;tlma•'rl qu_e um Jo~o a.<;.Sun Ambos ns quadros aprcscntaram_sf' _ Mai.') a. v~"ar üemcs daa<lo no-
c",rigido tenha ~1do mt<'rrompido ainda na "cancha" em perfeita forma, de- tici3s a respeitó'. ' 
n2, ~ua primeira pl;~se. :,€;,v:..,1evs~!1deo ~;~ ;~:~;~~~~ão.j_o~gnco~·~ 

A PARTIDA DOS 2os. "TEAMS" rendo para o maior bnlhantLSmo da 
pugna 

22:496~'JO'.l ürn empntc honroso coroóu os es. O "f!vr" ;'.lt~e<'lnte do "Sol Levante 
if'lrços do.-; "p!ayc,rs" secundartos: um R::crcA-t.ivo" a~tu impe:avelmente 
"go<'ll" pna cada. lado. controla(lrJ per Rodrigues. 

15 .100,>00'J o ··Felippéa" mlclou a contagem. O Industrial" dcfcndcu..se co1r~ gu-

ALUGA·SE 

Prefeitura ?\-lumc1p:.1.I 
obiendo o "Botafogo" o t:'mpatc, por n,ardia. 

de lto.b::i.yana, cm 23 ctc outubro de 19i7. inlennecllo do extrema ~raldo. O "ctntre m~dio" do "Recreativo". 

Um grande Salão para 
Armazem ou deposito na 
travessa da Bôa Vista n. 0 

33, junto á officina mecha• 
nica Viuva Vicente Ielpo. 

Do "Fellppéo. ". Ernanl, Imbono, fcJz m::iilstral distributc:fi.o de jogo dn11-
Sabino e Coêlho foram os mais desta~ do lugar aos avantes fozercm perigar 

Ne,ta hora de angnstia nacional. 1 BOLSAS typo Kodac e outros mo- cados. rimiudada.c; Vt:'zcs A bana cm1flada a 
s,jamos mal«! patriotas ht'b("-ndo uni- dêlos re<:ebeu um fot'mldavrt sorti.. O!i tricolores Can1otncnsc, Caranga, p:::ricia de Gom~s. 
~amtntr f'Hc\' O('Jt0, o unlí'o r~1á I m,nt:J ª_ CASA VF.Sl'\"tO â n1r, Ma- Raiffe, Clidenor e Ln~n.c. TT tivernm 1 A sua c1Caaella .i.endeu-.se com dois 
n:1.r;ftfl , ~ rirl Pi,11H•irn u;o ' n· tnl):"Rn ~~llcritc l *·nioüro,;• r}"''"'f ici0 por Noé. oue ')tl A tn tar 11;1 mesma. 



A UNIAO - 'l'crça-fcíru, 26 de outubro de 1937 'I 

A s s E M B L E A L E G I s L A T I V A 1 ~~~~RA:,: :l p:::~~=: 
DO ESTADO 

'A MAIOR DESCOBERTA i 
PARA A MULHER 

1 i ~ 1f111:(d 3 1]: i i 1 ~: ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 

A mulher não soffrcrá dôres 
Allivia as coli<.:as uterinas em duas horas 

Emprega-se com vont~gem para com
bater us :F'lóres Brancas, Colicas UtP.rtnas 
Mtnstruacs, apos o parto, llcm,>rtho.gtas e 
Dóres nos Ovados, 

E' poderoso calmante e tcka!.ador por 
excellencta. 

FLUXO-SEDATINA, pela f\lll com
provada efficacia é receitada por :na.is de 
10.000 medicas. 

FLUXO. SEDATINA tncontr& •• em 
toda a part<e. 

TÉLAS 
& 

PALCOS 

CI\RTAZ DO DIA 

PLAZA '. - HOJC. pela ultimo. \'CZ , 
e~fe cinema cxhibi:á n optlma pelli
'." Ula UuU;n Sllblim•· com o mar;tvi. 
!boso duo Rcbrrt Toyi r -Joan Craw. 
Corei, eh Mel o Gold1Cyn Ma1,x:r 

JAGUARIBE - MPTodia'i Tnolvida. 
, :..~. ror Doaglas Moatgomery, d::t 
Univ:~rsal. 

vçmp.1.emcnto Nacional D. F. R 

n1·PUHLIGA () \"ri'/;1,•frn Cou. 
71(isf'1dor com P 'b Stl' .... P, tl I rladial 
F"!ms · 

Compl nvnLos Na{ iu11al D F E 

METROPOLE: - Liquidaodo CO"· 
as. cem James Dum e mais, a 6. ª 

ult.im~ série do o Grãndc l1I;ntPrio 
.1irco ,com Ncoh Bccry Jr., dn Unt 
rersal 

Ccmi;lcmcn.to: Uma i;ozadi.s.sima 
comed:a. 

hor~.-~lãiur:~A n:~l ~~O~l~~~·n~~C~:d~U~i:~ 
sa agremiaçúo. duranln J. sessão de 
f"'-'.tudos philosophiccs uma palc1'tro, 
scb o lh•ma COMO OS ESPIRITOS 
ESCOLI EM AS PROVAS 

Véos, grinaldas e artigos 
de novidade CASA AZUL 
recebe semanalme11te. 



JOÃO PESSô.A - Ter,;a-ieira, 26 ãe outuõ~o ãe B3i 

ULTIMA HORA R E ~ I s T o 
O menino Hlr0m, filho do dr HiL Fluminense de Historia e Letras e da. 

debrando. Moraes, advogado no fôro C:isa dos Artista.e; do Bra.si1. (DO PAIS E ES TRANGEIRO ) desta capital. H:ntem á tarde, a dr. Oamn e Sil-
- A senhorita Maria do Carmo Fa- va esteve em vi.sita á rcdnçfio da A 

rias, alumna do Instituto Commercial UNIAO e officinas e studto da. "Rn-E' ESPERADO, HOJE, NO RIO, O GIGANTESCO A VIÃO FRANCÊS "LIEUTE. 
NANT DE VAISSEA" - FALLECEU, HONTEM, EM S. PAULO, O CORONEL 
FERNANDO PRESTES - EXONEROU-SE O GABINETE BELGA CHEFIADO 

"João Pessôa".. dio Tabajara ". viajando em segmdn. 
FAZEM ANNOS HOJE: , Cabedêllo, onde tomou passagem a 
A sra. Nti.no:a Sá Torres, esposa do bordo do Pou;mé, com aestino á me

sr, Silvmo Torres, proprietar:o nesta tropole cl: pa1S. 

PELO SR. VAN ZEELAND 
DISTRICTO FEDERAL 

RIO 15 - (A UNIÃOJ - O avião 
francê~ ·· Lil:utenant de \'aissea '' es
tá. Yoando de Port.Lyauty 11a1·a o RiD. 
tendo partido ás 7,:;o hor:t-. de hoje. 

fü,se gigante~ l'O a)lp~trclho que- l•Õ
de traru.portar il pa~aitciros, devC'
rá C'heg.tr a (',,;1.:1 c•id:1df" ,f'm faz~r 
e5rnlas dcv,ndo :ttr:lvt·~~:11· o .\tlan. 
tico á • aUu..-a do uttol'.11 hal,í:1110 tlf 
ondr runur,l p;n:t o ,ui 

RIO GRANDE DO SUL 
BAGE', 25 - (A. N.) - .\té bla 

data. a!;- ver .... ias d<.' productos que 
concu.rreram á. ~4." F.xpo ... h.".á.o Rurnl 
de Bagé. tinham attin~klo a . m.il, 
cento e trinta e C'inC'o eonto..,. achan
do-se c-ncamin.hada.s outra~ t1egocia. 
çóe.s, principalmente 11·fere.11.tes :\ ca?·· 
neiros. as quacs dt>-vedo a!ling·lr .i.t>
prGximadamlnte. a 50 contos. perfa
zendo assim :1:-. w-n .ia, ('f>T<':1 dt• 
1 .200 'conto o.:. • ' 

A "Sociedade de Funcciona
rios Publicos" congratula

se com o Governador 
do Estado 

Por moLivo <lo recente .lCto do go
vernador ArgcmlfO de rigue1rêdo, 
sanccionando :1 Lei que creou o F un 
do de Prev.idcnc11 para :t d:i,s,· Jo, 
iunccionarios publi~os d-0 t,t.1do, :1 1 

directori:i daqucll:i :1ssoc1:iç5o enviou 
a s. cxci:i. o -seguinte offirio de con
gr:irui:tçõcs: 

".Toio Pcsc;ÔJ, 16 de outubro di.! 
1917 , Ex.mo sr. dr Argemíro de 
Figueirêdo, D. D. GovernJckJr- do E,
tado: 

De ordem do 'ir prc~idcn te e cm 
nome d:i Sociedade <lc [\rnccion.trio" 
Publicas dJ P:1r.1hyba, pcnhor.1do 
:1gr:1deço o 1cto de bcncmerenci:i e 1 
juçciça de v cxci:i .sanccio1undo :i 

Lei que imriruiu o fundo Jc Prcv1-
dcnci.1 par:1 m f uncciorurios publicos 
deste Est1do 

Aproveito o _ensejo para :1prescnt1r 
a v. cxci:1 o~ meu..; protcc;tos <lc ele
vada estima e considcr1cã.o - Fre
de'rico ria Gama Cabrc,t,' l " secreta
rio-interino" 

MATERIAES SANITA. 
RIOS, electi·icos. fenagen~, 
azulêjos e vidros, aos me. 
lhores preços, vendem á rua 
Barão do Triumpho 11.

0 271. 

l SAIBAM TODOS l 
E· da Allf'ma.nlta, que nos che

gam as !:.eg·uint.t.s e ruriosa, indL 
c--.t,çõES, qu<' não siabemos lranra
ment.e, cn1 que methodo;.. de ex
i,crien<:ia. ~,: fundam. Crrlo "dok
tor·· comp3í1"\ota ou "subdito" 
d Adolf Hitler temlo-!W' entr"'
gue ao trabalho· «1.~ P"·"quizas so. 
bre o valor merhaniC'o do llO
mtm. chrgou á conelu.-.ão de que 
ai rinula~ão rio ,:.a_ngue e,ige do 
corpo um esforço capaz de u
guer um Pho ele 100 ~·rammas á 
altura de um metro ou num dia, 
100 kilos a 100 rucli-~ · cu ainda. 
nu.ma ,·ida. d~ i'O an'nos, varia~ 
centeii..~ de Lonl'l.1.das a. mil me_ 
tros. O mt~mo doutOJ· g1•nna.nifo 
est.end('u sua!> p~c,,uí.ia~ á quan
tidad" de lalorias 1h~·trs.sa1·n,;; ~to 
no~so organismo <' <'On<·luiu 11t1r 
essa quantidade t' ('QUiv~tlf'ntt' ,1 

queimai dl;' 6(Hl l{ramrua-. dt"' i•ar
vão per dia. 

MINAS GERAES 
HELLO HORIZONTE. 25 !A. 

N.J - Em ~ua !-.t~ã.c, de hoje a As
~.t:mbléa. Lcg·i1..lativa <wpro,·ou êm ler
cciu di~·ruc:'-áo o prc.jeeto organizan
do o ~ crvi~o d~ defesa contra a lepn. 
e o vroJe<'to sup1nimindo impostos 
~ohr(' aJJoscntadcrJas. 

PERNAMBUCO 
RECIFE 25 - (A UNIÃO) - Se· 

guiu. hoje·. p:ll'a o Rio ,onde fixar;1. 
1L·idtncia, a a1·tista. de cinema Mac 
Clark que ca~ou com o piloto d.i 
··Pan.iir·· Stevens Bancroft. 

SAO PAULO 
S. PAl'LO 25 - IA UNIÃO) 

Fall~'<·cu hoJe, ne~tn. cülade o coro
nel Frnia.ndo Prestes, pae d°c sr. Ju-

CARTORIO ELEITORAL 
A quo hficação eleitoral encer

rou-':ic domingo passado, ter.do 
-0 exmo. Juiz Eleitoral dr. Size
nando de Oliveira. despachado 
até 1. hora legal todas as quali
fiC'.l('ÕCS QUC' lhe foram conclu· 
sos. Cumpre agora z. todos os 
c1uaI1ficados requerem até o dia 
+ df' novembro vindouro as res
pectivas inscripçóes, isto é. le
varem ao cartorio os retratos e 
lmmcdiatnmente ~e identifica-
,l'il:''111. 

· Assim, torna-se publico que, 
não serão mais recebidas pedL 
dos de qualificação eleitoral, 
pois de accôrdo com o § I. do 
artigo 7.~. dns InsLruc('ões para 
a eleição de 3 de janeiro proxi
mo. publicadas no Boletim E
leitoral ... 03 Juizes eleitorzes não 
desp~1charão. depois daQuelle dia 
e ho:·a < 18 horas do dia 24 <les
to. processo algum de qualifi
cação, e encer:-arão á.s 18 horas 
cio dia 4 de novembro vi1:d'lu:rn 
as inscripçóes. apondo sua ru. 
brica no livro de inscripção". 

João Pessôa. 25 de outubro de 
,1)937. 

O escrivão eleitoral - Sebas
tião Bastos. 

Inaugurado, na repartição 
dos Correios e T elegraphos 
de Campina Grande, um ap-

parelho "Baudot" 
(Conclusão da 1.• pg.J 

com \" exciJ por tão valioso acon
tccin1C'nto que CJnto deve ao seu es
forço - S,1Udaçõcs - _V rrgniaud 
\\''amfrrley, Prefeito lv[uniclp:i.l" 

"Campt.na Grande, 24 - Gover
nador Argemiro de figueirêdo -
João Pessôa - A "Voz da Borbore
nu" e "Rebate" saúdam calorosamen
te v exci:1. no momento da inangu. 
r.tç:io do Baudot na Repartição dos 
Tell'gr.1phos - S:iudações - Lu;;; 
Gomrs, f.ui: Gil e Elyrio Nrpomu
ccuo" 

"Campina Grande, 24 - Govcr, 
I n.idor Argemiro Jc .FigL11.!lrêdo -
_lo.lo Pessôa - Tenho o prazer de 
ccrrimunicar a , cxcia a in.1ugu
r.1ç.io hoje d.1 in,.taUação B:mdot de!i
u. Agencia - Saud.ições - La.lis
l,111 Ram(H, :igente rclegraphico". 

T.1mbérn i rcdacção dcst:1 folh:1. 
ioi c11dcreç:1do, sobre' Jquclla inaugu
r.1ção, o rdegramma seguinte: _ 

"C1mpin:1 Gr.1ri.dc, 24 - Redac
çfo da A U11itio - A Vo: da Bor 
/Jorcnur e o Re/:,n/t• do moT1,1e.nto d, 
in.1uguraç:lo do apparclho Baudnl nl 

11.:p:trriç:'io dos tclegraphos de Cam
pinJ Gr.tndc enviam calorosas mani
h·\t:1.ÇÕC\ <li! symp.1thi:1 aos seu,; col
ll·.~.1s pc,;,;;ol'Jl\.!'i. - Abraços - Lui:. 
GrJmc, I.ui ... Gil r F.l_)~in Nejmmu-
(1·110·• 

'l'emos aqui um outrn doutor, 
mas esU" é in~lé,;. TraLi.':'.>r do dr. 
Lawson que nen1 1>111· ,t•r um u· 
lebre cirurgiã.o. dt•ha d<• ~er um 
ptrfei.t.a humorJ:..ta • .-\ t"ll~ e <llll 
se deve a &eguiut~ 1·,lranha d~~ 
cripçáo do corpo J.um.1no. t .... tr 
com rffdto. ngumlo .1<·ur.1da; 
pesquiz.J.s quf' U·ri:1 ftjto o I ll'ut. 
i:ião brl.t.annü·o. t· um ltJnnili,nd 
arm.aze111 d.a~ m.ai~ dt· f'm.outr.1. 
das c;.bàs. Nellt 1• f'IH·1·11",un. tom 
etreUo: ph,,phorn t·m quanfrla .. 
d'!' ~ufficí<-nh ... p:u-ã. t•n(·her :!.'!OU 
cabeç~ de palitos; ,1g-u·1 11.1.n 
( fi(·her um lia rril dt· 10 htro~: 
graxa para f"bricar sct"' barras 
ck c,1b~o: m.igne.tm 1>~1r,t. ('IH·hrr 
u1r::il colh"'rti11h.1 llt> ~;J_l; r«:no. 
para fa1.A·1• um J)n•i;ro t.11• ta111a11Jio 
nlf'dio; cal, pai J bl',1n411rar um 
galUuheíro; t·nx1,ftt. 1,:1ra matar 
tod:is :is pul1ips d(" um3 ca,;3 
(·1,nl.(1 ,. ""' o no,;,o 1·11rJW1 1":. unu 
"J11!L11 dr h.11.,r 1 

Sêde excessiva ? 
Brotoejas? 
Refresque o orga. 
nismo e revigore 

1 

o sangue com 

E "I.T O 'Salde 
.;J.,. ~ Fructa' 

1 ~-OlM _ CU.\' ou:o 
1 C'll \ Ot'RO - CIIA' OURO ·- Ge. 

nniu:1'11·ntt hra llelro. 

capital. - Seguiu, hont.cm. pelo Lr<'m do 
- A senh:ra Maria Nazareth Ro- hora.rio, para Campina Grande, onde 

cha, esposa do sr. José Leovegildo reside, a srcl Maria ,Víllarim Meira 
Rocha. funccionarío da Imprensa OL espcsa do sr. Fcllznrc'lo Gomes Mf'ir.1: 
f1cial. commercinnte em Curt'mas nrnnh·iplo 

'tio Pl'estes. grande ag·ricultor cm Ita
petiuinga. e tlemento politico no ~~
lado. 

O govêrno tomou lut.o official por 
três dias e realizará ás suas expensa'i 
os funerae, do mo,-to. 

- O academico de dire'.to Ruy Cas- de Piancó · 

FRANÇA 
l'ARIS, 25 - (A UNIAO) - Che. 

garam hnje_ a e~ta. cidade, o duque 
e a duqueza de Windson que dev('
ráo partir para os Estlrdos Unido!,, 
de onde possivelmente viajarão .'t. 
Ameriea do Sul. 

Ba GICA 
BRUXELLAS, 25 - IA UNIÃO! 

- O r{'i Leopoldo 111 concedeu a de~ 
mh.i.São solicitada. pelo gabinêtc Van 
Zceland tendo incu mbido o actual 
ministrO da Fazenda de organizar o 
novo gabinête presidencial. 

Lôr de Menez.es, actualmente residin
do em Fortaleza 

- A menina Lena. filha do sr. Se-

~~!~~0~i~~s~!· e~~~~~. do imposto do 
- A menina Debora. filha do sr. 

joãd Pessõa de Britto, residente eIT. 
Aracaju' . 

- O menino João, filho do sr Joã.(': 
da cunha Lima Sobrlnho, funcc~ona
rio publico no interior do Estado. 

- O sr. Manuel Camello Juni~r. 
rnnccionario publico em Pilar . 

- A sra. Olindina Victal Sobreira , 
esposa do sr. Juvino Sobreira. com
mn:-iante em Campina Grande 

- O menino VivaldO, f1l1i.o do sr. 
Raul Feitosa, residente em Barra cte 
Santa Rosa. 

- O sr, Severin~ Trajano, commt'?'_ 
ciante em Pombal . 

- A sra. Ignac:a Sousa netr~ es. 
posa do profe~sor João F'reire Nobre-

A EXECUÇÃO DO ESTADO ga~r~i~:ntta~~~ t';;~aª1~~- de Tolêdo 

DE GU ERRA NA PARAHYBA do__!-1'.;:' i,~m~~~t 'i,";~~c~~·::posa do 

T elegrammas de solidarie
dade transmittidos ao sr. 

Governador 

SI. Severino Nabuco. negociante ll<". 
povoaçã: Indio Pyragibe . 

- O menino Alyrío, !'lho do sr. 
severino Innocencio de Araujo, nego
ciante nesta praca. 

- O menino Haroldo, filho ao sr. 
Em face das medidas de repressão Severino Barbosa de Lucena, negoeian-

~º. C_?mmunismo, tomadas pela Com- 11..c _:mA n~~~ ~~~~~ncia Cruz profcs_ 
m1ssao Executara do Estado de Guer- sora publica nesta cidade. ' 
ra na P.irahyba, recebeu o sr Gover- J - - A renhorita Maria das Mercês 
nador d~ Estado os seguintes tele- :oe~~:rci~~~: I~~st~- ·ca~w:tº Pereira, 
grammas. - A m-enina Linda :..y f'.lha d, sr. 

"Campina Grande:, 23 - Gover- Arlindo Alves Âyres, au'Xiliar do eom 
nadar Aq~emiro de figucirêdo - mercio desta praça. 
Palacio da 'Redempção _ João Pes- - O pequeno Anthenor, filho do. sr. 
sôa - Em meu nome, do Centro Po- t:set:orfo~~~rra dos santos, lmotyp1sta 

l 
litico Operaria e da Cruzada de Edu- - A senhorita Jos~pha Lucena , f~
cacão Proletaria applaudo sincer:1.- l?~ d:i .sr. ~ari:n,unclo Lucena, fazen. 

. m;nte apo1:mdo sem reservas a orga- r. c~1s~n;M1;;~~~~:ba · 
'nizacão das Commissõcs de Combac~ Nasceu hontem, nesta capital, a me_ 
:to Communismo nas escolas e fabri- nina Maria Emilia, !:lha do sr. Ama-
cas sendo esse inimigo das nossas re; Jcsé da Costa, inferior do 22:º B. 
. . . ~ . . C.. e de sua esposa sra. Mnria de 
mst1tu1çoes o mais péngoso que se Lourdes Miranda Costa. 

VISITANTES: 

Sr. Pelopidas do fl.éqo Lemc.11 -

~~:t!~~ã:0~e1:~· r!1h~~i~e, s;~ P~~~~a~ 
d0 Rêgo Leme~. in,'>pC'ctor no N1Jrt<' 
:lo Pais da finna SC'lmi & Cia Lt<la. 
rtistribuido:·a d.::.s produclo.o; de fabri 
~ação hriliana mac:h.lnw. de escr ·ver 
"Olh"ete '' e "Unviersal" e das bJC:Y
detas "Bianchi". 

O digno visitonle, que se fC'Z acom
panhai' do nessa amigo sr Dan.illo 
Resas, sacio principal da firma e. 
Rc.ras & Cla.. desta praça. demorou
S<' alguns m::mentos em palestra cm 
o nosso gabiente rcdaccicnal 

AGRADECIMENTOS: 

Sr. João Justino Letle. - Esteve 
l1ontehl á noite em visitn ~ esta re
~a~ção o . nosso. part iculn. r ami~o m
Joa: Jus~mo Leite. o peroso inspector 
tommerc1.al dn "Great_Wrstern", neS
tP. Estado, e pessoa muito re1aeionnda. 
cm nossos circulos sociars. 

S. s. veiu agr,:;ctcef>r-nos a noticia 
que publicámo.s quando da pnssagC'm 
do seu annlversnrk nntaliclo. 

ENFERMOS: 

Sr. Porphfr io Riheíro: - ,Já !=.e en
contra em frencn convalescença dn. 
operação a que se submettéra no 
Hospital do Prompto Soccôrro, o' nos~ 
se amigo, sr. Porphlr10 Pinto Rlbelro, 
rmtigo funceionario da Imprensa or~ 
fic:ial. 

O enfêrm \ que gozn. de gerae:i; 
sympathias n:1 sociedadC' pessôenst 
lcm sido muito visitado. • 

- s.ubm-etten-c;e, hontcm, a um~ 
operaçao cte apprndicite, no 1/ospital 
de Prompto soccôrro, n senhorita. Ro
milda Motia Bezerra. professora pelft. 
uossa Es:ola Normal, e filha do sr. 
J_osé Alves Bczrrrn. despachante dn 
firma . conuner~ial desta pra('a Al\'es 
de Bnlt: & Cm. . 

~___fnferma. que vae pas.snndo bem. 
foi o~rada peles c.irs. Antonio d' 
A vila Lms e José M.&clel 

pensa O combate deve tambem es- - Occorreu, nesta capital, o nnscL 
tender-se . ao i!1terior espccialme~te ~~n~ai~elm;r~np)ic~i"à~~~s~~~nfo~ MISSAS: 
e~ Campma cidad: que. rec~be dia- e de sua esposa, sra. Hilda Baptista Serão reznct~s. amanhã. ás 6 e 112 
riamente elementos mdescpve1s de to~ da Silva. h~ra~!. na Cat~edral Metropo1ítana, 
da especie ,Continuamos alertas aos ESPONSAES: nussas_ de 7. 0 dia por alma do ex-

inimigos da Patria - Cordi3cs sau. S.vi~u~~e 
0
co;:~r~~:yl~~sa:ee~~~ef: ~~fi~~~a~~ll~~tio ~~~~o!a.sa, recente-

dações - Lui-::. GiL, presidente"{ Lima. co'm a senhorita Abiacy F. Para esse acto de religião a familia 

"S Mamede, H - Governador 
Argcmiro ~ de Figucirêdo - João 
Pessôa - Nesta hora de apprehensões 
cm que os inimigos da Patria pro
curam d~srespeitar as instituições da 
Republica \'i_mos hypothecar vossen
ci:1. inteir:1 e irrcstricta solid.1ricdade 
- Cordiae.s s,1udaçõe.s - El, iro Lim 
Medeiro,;;, Lui: Xal'ia Amfrade, Can
dido Ferra:, Miguel Israel Medeiros, 
Joáo Alies Sil,11, Nuj,oleáo Medeiros, 
padre Archanjo Medeirm, Claudi110 
Rogerio Sotoa, /ruiu EJy.,en Sobrinho, 
José Bonifacio Sih•a, Antonio Fer-
11a11des Olh•eíra, Antonio Luiz Lima, 
HenrhJue J;! Trindade, J-loracio 
Tri11d(}dl', Alexamfrt' Francisco Ara1Í
jo, Belfoo Ar({újo, Abdia_~ Ara,íjo, 
Manuel Norberto Sill a, João Araújo, 
Manuel S;Zl11a11do Co.,ta" 

A REUNIÃO, HONTEM, NO 
LYCEU PARAHYBANO, DA 
COMMISSÃO NACIONAL DE 
PROPAGANDA CONTRA O 

COMMUNISMO 
Em uma das salas do Lyceu Para

hybano, reuniu-se hontem, ás 16 ho
ras, com a presenç:1. de todos os seus 
membros, a Com missão Nacional de 
PropagandJ Contra o Communismo 
· Lidas e approv adas as actas d,1s 

ses:,;Õei;; anteriores, a Commiss.ão to
mou conhecimento de avultado ex
pediente constante de communica
çÕj!s de varias sociedades e fabric:is 
desta capital 

O director do Gymn.isio .. Carneiro 
Leão" communicou que desejando 
cooperar com a Commissão na re
pressão contrl o communismo deu 
inicio, em d.ita. de hontem, a uma <.c
rie de prclcccõcs aos alumnos contra 
o Crédo de Moscou 

O mons Pedro Anisio inteirou aos 
rlcnu.is membros da Commi.ssão que 
estão sendo ,expcdid:is a-:; circulare~ a 
todos os ep:abe1ecimcntos de ensino 
do Esudo 

Esteve presente á sc~são o dr Gra-

Claudino, filhJa do professor Joaqu:m daquelle pranteado cx~inct0' csiá coo_ 
Claudino Ferreira e de sua esposa vidando os parentes e amJgos. 
ffa. Maria d: Carmo Ferreira. 

VIA.JANTES: 
,,?refeito Luciano Moraes: - Vindo 

de Araruna. enccntra.se em João Pes. 
sõa o dr . Luciano Moraes, operoso 
prete:to daquella cidade, e influen:-i?.. 
política local. 

VARIAS, 

9 sr. A~tonio Hc~1riques de Gou
veia M:nte1ro, funcc1onario do Esta
do, agradece. por nasso intcrmedio, á~ 
~ôas que 1h..: enviaram pesames, por 
caz:las ~ telegrammas, quando do faL 
lec1mento nesta capital do seu fr. 
mão, cel. Ignacio Evaristo Monteiro . 

Hontem, á tarde, o prefeito Luciano 
Moraes esteve em Palac:o, com o sr. 
~overnador Argemiro de Figueirêct:::, 
resolvendo com s. excia. problemas de 
interesses do muncip:o que dirige . O CHA' OURO, rêvelou o segredo 

Prefeito Gambarra Filho: - Após dos chás: sabor e aroma. 
alguns dias de permanencia nesta cL -· ---- ___ __ 
dade, volveu hontem ao centro de suas 
actividades, v nosso confrade de im~~::i. Gambarra Filho, d'.gno edil de 

Hontem, s. s. apresentou em Pala
cio. as suas despedidas ao ·sr. gover_ 
na dor do Estado. 

Sr. João da Cunha Lima: - Volveu 
hontem! a Campina Grande o n:sso 
digno amigo sr. João da Cunha Li
ma, operoso director da Recebedoria 
d.e Rendas daqu..: lla c'.dadê, onde goza 
de largo circulo de relações de ami
zade. 

S. s .. que veiu a J.:.ão Pessõa a 
trato de interesses de sua repartição, 
esteve hontem no Pala=io da Redemp_ 
cão apresentando suas despedidas ao 
Chefe do Govêrno 

Sr. Paulo Soares. - Encontra-se 
desde alguns dias nesta capital em 
cbject-.: de serviço o sr. Paulo ·soa
res, funccionar:o · da Directorla de 
Plantas Texteis. 

o digno viajante, que acaba de 

Melhoramentos publicas em 
Alagôa Grande 

Communicando a installação, n:1 
Prefeitura loc::il, de uma possante es
t~ção radiophonica, o prefeito de A
lagôa Gr:indc, o;;r Asdrubal 1lontc4 
negro, telegraphou ao Chefe do Go
vêrno nos termos deste despacho: 

« Ahgôa Grande, 25 - Governa. 
dor Argemiro de FigueirêdO - João 
Pessôa - Tenho a s:1.risfação de com
munjcar :1 v excia que acabo de 
installar n!l Prefeitura local, uma e.,;
tação radiophonica local, constituída 
um possante luto falante, radiola e 
microphond - Attcnciosc1s sauda
ções - Asdrnbaf Monlcncgro, Pre
feito"' 

~~7~~~~;,r n~m R~:~~ dJa~:1~~i~~g~li~t Seja exigente. Só beba CIIA' OURO. 

en: breve.. para Belém do Pará, para ~ÜTICIA· RJO cuJo Departamento d:) Serviço do Al-
godão vem de ser des'.gnado. 

Dr. Gama e Silt'a: - Esteve em 
transito. hcntem, nesta capital o dr. 
Gama e Silva, que vem de pe'rcorrer 

~oado S~c~â~~:sd:raes~e:!~~o e:si:c;:~ 
Theatraes do Rio de Janeiro. 

S. s. é ainda membro da Assoclaçã-0 
Brasileira de Imprensa, do Cenaculo 

ciano de ~fedeiros que poz á dispo,.i
ção da Commissão Nacion;il o cat:i
logo da BiblíorhecJ Publica 

O dr Mathcus de Oliveira man
dou que o secretario offi,:iasse :io pre
sidente da sub.comrniss:io de censur.i 
para que procedesse n1quclle e\t.ibc
Jecimcnto a ínçpccção dos liv-rm 
existentes all.i 

DELEGACIA FISCAL 

Ha na Reparti<:âo rio:, Correios e 
Te1egraphos t!>legl'amm:1s retidos para. 
.Jo.<.é Ferrei.rJ SHva, Sub Estação Cen~ 
tral Electrlca e Anno.. Azevedo 

FEIRA DE TAMBIA' 
Sendc ferindo o prox 1.mo s.1bbodo 

<~O) cm homenagem ao Emp1·egado 
jo Commercto. o ET. Prefeito determi.. 
nau que ri fcirn que deveriii ter lugar 
i,nquelle d!n.. lô~:..·t anteclpactn pnru 
:exra_feira 120), r:c=i11do, de.sle mcdô, 

i.:vU)ados os interesse.do~ 
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CONSOLIDAÇÃO DOS REGULAMENTOS DA POLICIA MILI~ 
TAR DO . ESTADO DA PARAHYBA DO NORTE 

<Oonllnua~i\ol 

5.0 
- Indicar o.o ajudanle o.s soldados que tenham apli

dão para toc·ar cornéta ou t.a.rnbor, de modo que existam ap. 
prendizes em numero conveniente; 

6." - Auxiliar o m<'str<' de musica a quem é affecto a di
recção trchnica ela banda de corneteiros:. 

§ urnco - O sargento.cornetelrn lerá como auxili::ir e 
substituto o cnbo-cornet<'lro. 

no,; s..,rg{'ntos tekphonlstas e, 1·atlioteleg;raphh.tas: 

Art. 376. º - Com:, encarregados privativos dos servi~ 
Ços referentes ás suas e&peci:iliclades, compete.lhes: 

1.0 - Dedicnr-sc inteiramente no preparo do pessoal 
e funccionamento do respectivo serviço, de accôrdo com os 
ensinamentos e ordens do of1icial das transmissões; 

2.0 
- Exigir do pe-ssoal especialista. toda dedicação aos 

mtsteres de serviço de que são encarregados. levando ao co
nhecimento do chefe immedia to qunesquer circumstanctas 
em contrario; 

3." - Exercer 1·igorosa vigilancia pela conservação do 
material que lhes fôr confiado,. pro'i'idenciando cm tempo 
ncc-rra. das nvnriss ou extravies que se vrrificnrem. 

Do c:iboàenre-rmf'ia·o: 

Art. 377. 0 
- Ao cabo.enfermeiro, compete auxiliar o 

sargento-enfermeiro. em todo o serviço da enfermaria mili
tar. 

Do cabo.fcrrutlor: 

Art. 378. 0 - Ao cabo.ferrador. compele: 
1.0 

- Exnminar diariamente os cavallo.s da Policia Mi
litar, a fim de verificar si algum dellC'S precisa dos cuida 
dos ele !erraria; 

2.0 
- Fazer todos o.,;; lraba.Jhos de fe1Tngrm; 

3 ° - Mnrca1· os cav:illos novos. 

Do cabo.matet'iaLbcUieo: 

Art. 379. 0 
- Ao cabo do material bellico. compete au

xiliar o snrgento do material bellico em todo o serviço relativo 
ao armamento. 

Do C'!lbo s.ignalriro: 

Art. 380. 0 - O c~bo signaleiro é C'nca.rregndo dos ser. 
vlços de signaliza<;>ão e de estafeul..5 e serve sob a dlrecção do 
ajudante 

Dos a1·tifices em gemi: 

Art. 381." - Compete.lhes exercer nas officinas as func
ções de suas responsobllictuctes. 

Dos musieos: 

Art. 382. • - Além dos deninis obriga~ões impostas ás 
outras praças. compete n. e-ada. nm: 

1. 0 - Esforçar-se pa.ra appren.der tudo quanto lhe fôr 
ensin!l.dO pelo mei~tre-, de musica_ pedindo-lhe sem constrangi_ 
menta qualquer explica<;>íio sobre pontos duvidm;os; 

2.º - Communicar 1mmediat.nmente ao mestre da mu
~ca, qualquer extravio on desarranjo 110 instrumental de que ·l 
estiver encnn·egado. esforçando-se para que o mesmo esteja 
sempre em bom estado de conservação. 

§ 1. 0 - A~s musicas de 1.ª classe compete encarregar. 
se do ensino das turmas de ~pprendizes; 

§ 2.º - Os apprendlzes seráa praçns de qualquer classe 
d~ Policia Militar, que voluntariamente se apre.sentem para 
receber {'~ ensino; uma 'i'ez admil tidos frequentarão as au
las e nht terão obrigações iclrnticas ás dos demais musices; 

§ 3.<.> - Os musices de i.ci. classe ficatn obrigados á re-
gencia da banda no,;;. ensaios, m.ediante escala previa pelo 
mestre, que as fiscalizará. 

Dos soldados.podiolciros: 

Art. 383.º - Os soldados.padiolciros 
nos serviços da enferma.ria militar. 

Dos soldados.auxiliares: 

serão 

Art. 384. 0 - Os soldados au~ilinrrs ~rriío 
nos srrviços do Almoxarifado. 

Dos soldados condnctores: 

empregados 

empregados 

Art. 385. • - OompcLc-lhes o encorgo do serviço de trac
ção das viatnras e o trato do material e ::intmaes respectivos. 

Doo; soldndos das transmissões: 

Art. 386. • - compete-lhes, dentro das rcspect.ivas cs

peclall~~~~: Esforçar-se par estar em condições de substituir 
seus chefes immedintos. cm suas ausencias; 

a:· - Cumprir rigorosamente as ordens dc~tes, man
hmdo em bom e.c.tado ele con.servac;lo o matPrial que lhes fôr 
confiado. 

DO B.\TALH.\O 

10.0 - Encaminhar devidamente ilúormados, por in 
iermedio do sub.commandante, todas as propo.stas para pro_ 
vimento de funcções. b(,m como outros papeis d:is companbi::t.: 
ou do batalhão. que caibam ao Commandante Geral resolver; 

11.0 
- Apre_i::entar ao sub-commandant,c pedido do que 

!ór nec:essario com indicação do indispensav?l, á in.t.Lrtl('Çú.o 
do batalhão; 

12.0 
- Examinar o materi.al fornecido ao batalhão, a.e -

:..im como estar ao por da alimentação de suas praçn.s; 
13.0 - ConcC'der difipen.c;a no pesso3l do batalhá.o, fü· 

c:onformidade com o di<.posto no ('Rnltu1o "Rf'rc.mpensa.s ... 
clf$Le Regulamento 

Do ajudante: 

Art. 388.º - E' o auxiliar immediato do cmnmandanlC' 
do batalhão, na transmissão de ordens. Cumpre-lhe: 

l." - Receber as ordens e altcr!lções citarias do b~ta 
lhão_ transmittindo-ns ao seu commandante e providenciar so
bre os trab:ilhos complementares. como se acha estabelecido 
neste regulamento; 

2.º - Dirigir o serviço de escriptur:i.ção que competir 
ao commandantc do batalhão: 

3." - Dirigir o trabalho de escriptura.dí.o dos assento~ 
mentes de praças do batalhão; 

4.0 - Tl'r em ~ru podC'r, relações das praç::is do bata 
lhão, empregadas. ctestncada<s e estacionadas; 

5.0 - Apresentar diariamente ao commandnnte do ba
talhão. para assignatura deste, o mappa do pessoal do ba.tal_h~o: 

6. 0 - Com mandar a parada de accôrdo com o estatmdo 
no capitulo ·1 Parada. mterna •·. deste Regulamento; 

7. 0 
- Organizar e submetter o despacho do com.mandan

te do batalhão de papeis dirigidos ao mesmo. pelos comma.n. 

dantes8.~e__:u~~s~fe~~~ia d~~í~~~~
1
~~di~Jr~-~~db!:talhão das 01'-

dens que receber na auseneia do mesmo 

Dos commanda.ntes de sub-unidades: 

) 
~7 ' 

panhb. 
ftulni<'n.r os pcrnoil<'s C' o.5 vales de. sU!2. com. 

28.n Apn,t,.,i,ntnr, C'tn l"cmpo, o ajuste de contas da; 
praças <"<~C'll!ida~-. com boixa do serviço e o das CJUe tiVC'rem de 
-;rt e~~puL,as. as guias da~ aue dP.5tnc:irem ou forem transferi. 
das_ lwm Ci)ü10 todo.~ 0.1.; c.iemab papeL,;; que tiverem de ser pre
p:iri:ldo-. nn compunhb de .;-;cu comman<l.o; 

2!'.J,:• - A\'l'rlg11ar, cuidJ.dosa.mcnte. antes de tomar qu.1l
r1ut'l' dehbt·ração. :u; Dlta~ praticadas p('los seus commanda.dos 
qul' forem traztdo.,~ ao .seu conhecimento; 

30.0 
- Informar e pa.o;sar á.--: mãos do commandante do 

lJ;:;tLnlhâo. por rnter111cdio ~o ajudante, os requerimentos, par
te">. quE::txas ou represcntaçoes; 

31..., - E~ig;ir dos offíciaes subalternos a coadjuvação 
que elles necessitar, em bem da ordem, lnstrucção e di~ciplL 
na da companhia, 

32.0 
- Providenciar para que se conserve fixada no 

alo,1amento uma relação das moradia,;; dos officiaes ri::1. cnmpA
nllia. bem como dll.'I praças qu& não tiverem resldencla aio 
quartel; 

33.0 
-· Visitar. se-mprc que possa, as praças de suo. com

panhia. que esti\·erem cm tratamento na Enfermaria Militar 
ou rm H:;spit:11. e attr·nder. quando poder, ou transmittir ao 
rommandanl<' do Un.talhúo as reclamações justas que fizerem. 

AH. 390 " - Os command:intes de sub-unidades serão 
~ub~ütuidos 1)t!J0s sttbalternos prompto.s na séde du. Policia 
Militar. re.-:pC'itnndo-se a ordem rigorosa de antiguidade. 

Dos officiaes e subalternos: 

Art. 391 ° - o official subalterno auxilia o capitão no 
commanào, administraLivo e instrucção da companhia. 

Art. 372.0 - Oompe\e.Jhe: 
Lº - Esforçar.se para que a companhia seja bt!1!1 ins

truida no que estiver a seu cargo e desenvolver sua iniciativa 
para secundar os ~~orças do capitão neste assumpto e .no <ia. 
disciplina e da admmisrrac;áo, confórme lhe fôr determmado: 

2.º - Ter pleno conhecimento das ordens exü;,tem~.<; 
e das do cnpit:\o sobre o serviço interno da companhia; 

Arl. 389. 0 - Aos commandantes de sub-unidades, corri_ 3.1'1 - L~r diariamente o Boletim. lançando no fim n. 

pete . l.º - Fazer com que sejam obedientes e attencicsos os pnlavrf o "~i~!~~·oictê~tap~~br~~~~panhia na ausencia do ca. 
seus commandados, protegei-os e cuidar em que se lhes faca pitão, tomando .::i(>m he!-.itar oualquer provid~n~ia urgente e 

2.0 - Inspirar aos seus commandados O zelo e O amór communicando-a opporlunamente ãquelle offJc1al. Esta at-
pelo serviço, desenvolvendo-lhe os sentimentos de honra de tribtüção compete ao mai~ graduado ou mais antigo dentre 
dever "" da dedicação; · o.e:: subalternos ou ao que estiver na occasião; 

3.0 
- Fa-Cllttar aos seus commn.ndados a pratica de suas 5.º - E.c::tnr sempre no quartel nns horas destinadas a 

obrigações por melo ele conselhos e pelo u..~o equltnUvo cte sua in.:struccão ele qur st' achar enca~reg?-do. Quando por motilo 
auf.oridade; , de forca. mHior, que llw cumpre JH'-llftcar_ n~o poder comp_n-

4.0 - Responder perante o commandante do batalhão recer "dc\1erá communical-o com antecedenc1a. A fal~.a nao 
pela bôn. ordem e disciplina de SUa companhia e pontua} Ob jUstifiia

0
d~ Ct~:l~~n1!àrf~~!~~~C O g~~~fa~~~t~CÇ:i ~~Cl~l~f{o 

~~r;,:
1
~~~J~~sd~P:

1
i6fi~e d~i;!'e/~iul;~~i~; ~ das demais or- informãncto...se de tudo quanto houver occorrido de extraordi-

5:' - Ter perfeito conhecimento das leis, regulamentos natio, afim de communicer ao capitão; 
e ordens geraes tm vigor, bem como da instrucção pratica de 7. 0 

- Tomar as providencias que ju~ar acertadas para 
sua arma_ para. instruir theorica e praticamente os seu.s su- impedir o extravio dC' objectos pertencente:-s á.s praças. bem 
bordinactos; como s:olicitm· do capitão as medida..,;; neressarias á consel'va. 

6.0 - Conhecer perfeitamente a escripturacfio ela Poli- ção do-:- uniformes, Hrmamento~ e- equipamento: 
ela Militar e e.speciulmcnte a de uma companhia; 8.0 

- Coinnrnmcar por cscripto no capitão todos os ex-
7.0 - Instruir n.s praças .sob seu commando, com pre- trarlo::i e pcrdrt.s de objeetos pertenccn~s a seu pelotão_ após 

lecçõe.s diarias. no modo por que devl'm proceder em todas as qualquer exercicio, e bem assim sctentifical-o do estado do 
condições do serviço; armamento. n que dedicarú. o maximo cuidado; 

8.0 - Observar SE' as pl'açns sob ~eu commando de:sem. 9 .- - Rf>unlr o M"U pelotão e in!-ipeccional.o, todas as 
penham seus deveres com exactidão e a isso compellil-n.s no veZl':-i qur Un•r dC' incorporal-o á Companhia. 
caso contrario; Art. 39;$. 0 O subalterno, em objecto de serviço, não 

9." - Conhecer a aptidão, a habilitação e os defeitos poderá se entt'nder por escripto ou v.erbalmente com o com-
de cada. um de seus commandados, de modo a poder prestar, mandante geral. senão por intermedlo do commandante de 

~:·i~f;a;ee1aeêti~~~e os mesmos_ qualquer informação com d~::;e~~Ô sd~vºru~1c~t~º 6t~e~~r\?tçge s~J:/~ª /;g~~diai~~e~~~ n~ 
10.0 - Attender sempre que estiver em sua alçada. as autridadr ,uperiot 

reclamações justas de S{'US commandados. reco1Tendo á aulo· 
ridade immecttatnmente su))f'r1or quando [ôr necessRJ"ia a in D.\S PRACAS OAS ~rn - lJ1'11DADES 
teQ'ençfio desta; ~argfnto,: 

11." - Manler cm clin e em bôa orclem n e.,;;cripturaçào 
da companhia, tendo o cuidndo de fazei.a de accôrdo com os Arl. 3a4 • . - 0::- snrge,ntos são auxilinres do capil:io e 
modêlos adaptados na Policia Militar; do.., subalterno.5 nn in-;trucção, disciplina e administração da 

12." - Inspeccionar frequentemente o armamento, o far_ Companhí;i . 
damente o equipamento e todos os demais artigos que esttve1em Art. 395 " - As promoções no posto de sargento se!'ao 
na arrecadação da companhia ou em poder das re'-pectivas pra- feitas pelo commandante geral, na. fórma prescripta neste 
ças, dando parte em tempo dos extravies ou estragos que oc- Regulamento. 
correrem, afim de sere~ tomadas as precisas providencias, Art. 396. 0 - Ao l. 0 sargento compete: 

13.º - Assistir ao in\·entario dos objectos deixados pe. 1: - Faier a escripturação que lhe fôr designada. pelo 
las praças que fallecerem ou desertarem e dos que fôrem ex- capitão e fiscalizar o serviço dos outros sargentos, sendo res-
tra.viados por aquelles que não estando destacadas. se au".'en- ponsavel pc-lo; erros ou omissões encontra.dos nos papeis. qur 
taram illegalmente, procedendo, nos diversos casos_ de accôr apre~entar á assignaturu do conunand~nte d~ Companhia; 
do com as prescripções deste regulamento; 2:1 - con.,ervar e-m dia aescnpluraçao e escala ~r 

14.º - Apresentar nas épocas competentes a.s pai'les serviço.,;; dé suü Companhia fauncto.sc ~uxtliar _pelos dema.1,1.; 

!:tt!ir~~~. ~ b~TJº~J~~ ~e ;;{ttg~·e~c~1
~1~~~~n~fOs º~e~u;lo~;; ~m-genJ~:_t'~r~~t~~!~r rg!e b~l~~u~:j~~ b~ia1\~ã~rudci;g~ de ex~ra-

que se apresentarem ou forem capturados; hír de acrórdo com elles e com . a escala. os papeis de setVlÇO!:. 
15.º - Aprese1-tar opportuna.mente ao commandante do e às ordens rclC'rcntei-: aos offlcrnes do. Companhia; 

batalhão, um mapna da força prompta. todas as vezes que hou. 4.º - Organizar um_a relação • mensal do pessoal da 
ver ordem de formaturas geral para a companhia de seu com- comp:tnhla, registrando na observaçao respectiva todas o~ 
mando; altrracões occorrida:,; durante o mês: 

16.º - Apresentar. diariamente, ao commnndante do 5,1) _ Presrnr todo., os esclarecimento~ de que carecer 
batalhão, um mapp~ do pessoal da ~ub.unictade, 0 3.º :>argc!1to rurnel. p:iro. prep~rar os P~P.~ts a seu car_gC?: 

17. 0 - Fazer relacionar convenientemente todo o :11·- 6:· -- Exrrcn. n,1. ausenc1a do cap1tao e dos off1cu1es 
mamente distribuido ás praças. com designação do num, ro d::i companhia autor1dade sobre o pessoal. procurando condu-
c série de cada uma; 1:ir-,e de modo quc.: sc-us netos cada vez mais o recommendrm 

18.0 - Conservar em ordem e convenientemente emm:l- t\. cstlrnn e, con.s.itlC'!·~ção dos superlores; _ 
çndos e rotulados os documentos pertencentes ao archtvo da 7 '' Annot::tr a ralti: das praças nas d1fferentes for-

compa~jª~ Punir a . .:; praças de sua companhia, de accôrcto m:iturt;,: - Instruir os demais sargentos nos assumptos con. 
Do commando.nl.e! com o regulamento di~clpllnar: crrn('ntes :í c<;rrtptnrncão. afim de pôl-os a p_ar do serviço e 

Art.. 387. o - 0 <'Ollunandanl P à~ balnlhão é O r~SJ?011.- venci~2i:to;- d~tg;l?;~~! dn ~~1;;;1~hia:. ~:~:gts a 
111~~itan~?~ prepart.~,.O~ p:~!a~r su:,~~;rçinai:r\6. l~~â?~1::t~nt~~provaçõ.~ 

sn.vel pcrnnte a~ autoridad~.s i:.upen~r~ dn P~lJcla ~.thta.i, re~pectivo. e fazer immedtatamente o pagamento na torma rom a egcnla â vista; 
pela administrn~·ao, ínsirucçao e disc1phna do seu bai,alhão. pre.scriptn n~te regulamento; lO.º __ Assistir a kitura do boletim á companhia. !aitn. 
Incumbe lhe· 21.0 

- Dar parte por escripto, ao fiscal administrativo, t u razel pessoalmente· 
1.º - - - Desenvolver a instn1cçáo dos teus officiaes. de por intermedio do commandante do batalhão. do que oc_cotTer por ufv~a~ei~i-i~ar '15 ~;inutos antes da parada as praças 

accõrdo com os príncipioo geraes estabelecidos neste .regula- durante o pagamento dos venci1Dentos das praças menc1ona_!'l- que tiverem de entrar de serviço; fazer a chamada, revistar 
rnento e as disposições dos regulamentos geraes e particulares do os nomes das que não forem pagas e os motivos do nao seus uniforme.:..~ e armamento e conduzil.as ao Jogar da parada 

da. ar~~; - Dar pessoalmente a instrucção de bo.talháo; ~ pegam:.~t: Recolher ao cofre, dentro de quarenta e oito ho quand?/?1~e~g~;2?'1:1e bompanhia para as r.evistas ou desig-
3:" - Fiscalizar rigoro.,a e Irequen~ente a 1I1f~~~c~i~ ras depois de terminado o pagamento. as quantias pertenccn- n!lr um sarg('nto parn substituil-o neste serviço com conheci-

a escripturacão e o matrrial ª17,;; comp:i o.s e corr tes as praçns que não fore-m pagas; menta do capitão; 
iirmez:.ºa~nW:!~d~~ia~u~o~~~ ~~ªJ~ 0 qu~ fór nccessnrio á ~." - Abonar ás pracns da compan.hi::i, com toda :1. 13.º - Reccb('r tod:i.:. as partes, queixas. etc.: dos de. 

h pontualidade, o fardamento a oue tiverem direito, p!l.ra o QUC' m~ti .. ) e:ílrg~nto::.. elos outro:~ graduados e :;oldados para levai-a., 
rnoblll~~ç~ ~Io~~~~\iº~:irn. que as _ordens gerae~. sejam de- apresentará em tempo o.; re:-nectivos pedidos; ao conhee1mento do capitão; 
\!Idamente observadas no seu bataJha.o: . 24.0 

- Zelar pela fiel exeeucão, por parte dos seltS 14." - Na ausencin do capitão e dos subalternos du 
O.º _ Collaborar, quando lhe fc,r determ1~ado. nos exa. commandados. de todas as ordens é instrucções vigentes na. compo.nhla., participar ao official de dia qualquer occorren-

mes de instrucção do pessoal de outra. unidade, . . Corporação; eia de que tenha conhecimenLo e que exlja providencia. ~em 
7 a _ Proceder relativamente ao boletim d1ar10, de ac- 25.º - Não fazer o desconto no.s vencimentos das pra. demora; 

côrdo CX>m O que se acha nreceitua.do neste Regulamento; ças, serlc? ~r V~~rr1~!rcl~e a~k~ri~~~~d~â:pe~=n~r;recadnção res- 15i° 1- Apbesent.ar1e ao capitão t logo que eJ~e the~UP. 
8.º - Velar assidua!llente pela conducta dos seus su- pectiva e marcados convenientemente pelo terceiro sargento. :f'o i1~

3 rh~Ía e p6~ ~~tt:!iarca~~~ as.-,igna ura O expe ien e ª-
bordin9.~o~ Recompensnr e punir 05 offíciaes e p1·aças de sua ~urriel. os objectos pertenrentes ás praças que se- all"ientarem Art. 39'7 ° - O .• primeiros snrgentos serão tirados den . 
. 1urisdicçáo, dl" conformidade com áS disposições especlaes a ~rn.::~~i~~te, baixarem a enfermaria militar e segutrPm cm l!~e~t.osegundo~ de accórdo com a,,. prescripçóes deste Rexu 

,.,,,peito; .-----------'---'---------------------------------------------
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1 A UNIAO - Terça-feira, 26 de outubro de 1937 

Art. 398." - O 1. sargento em seus imped1ment')s será 
substituido pelo mais antigo dos 2.os sargentos promptos; na 
falta destes. pelo 3." sargento mais antigo. 

7.0 
- Ter a seu ca110 a arrecadação do matrrial di . 

tribulcto á companhia. 
Do sc,1,i.ado auxiliar: 

kt. 407. 0 O .''lldado au iliar é auxH .. r do 3 sar-
Art. 399." - Aos 2.o.s sa~entos. compete: Do l'abo-furricl : gento furrl('l da Companhia. 
l." - Auxiliar a tn~trucçao da Companhia, esforçando.se 

P~1o adt'antamento das turmas de que cada um fór incumbido; Art. 403 · - O cnbo furr'.rl í' ll 1·nr··1 1Tr>f~::1(10 <lo n Çc) 

2.º - Communicar ao commando do pelotão tudo que ele rancho da companhia c.:om!LLmcto. 1hP awüJtar o 3 ~·--
Do ~ol,t:lado do r~nrho: 
/!1t. 4GR.·, -·· o Jcl'.ldo de ranrl-'n {• c:mpn•g:Hlo 110 1":1.:1cho 

e dl' rr··tado de' ~rn1r á.: pp,ç· de sua. companhia. occorrcr em sua auscnclo.: genta-furriel, de nccôrdo com ~ ordcn~ que n.:.cbcr cto L"'JJilno. 
3.º - Auxiliar o l.º sargento. em horas que não sejam § unlco - Será sub~thmdo no fim dP um an!l.o, no mo 

cte trutrucçáo. em toda a escripturacâo da Companhia e no ximo. por um do1 outros cnbos, port.":m l!Õ.O ..i.o me.Jmo tcmp.J 
mais que se relacioIJar com o serv~o; que o sargento furriel. 

Do sC11da•1!> l'1!;na1f.'iro: 
A, t. 40ff. ·' O •;ol<.ia.lo ~i~naleiro é rnC.-lTC'gacb <la,; ~i•;_ 

4.º - Verificar se as praças de seu pelotão tl'atnm e 
arrumam o que lhes pertence, ou lhes estâ entregue. de accõr. Dos cabo~ e bOldado~; 

nnli"a<'oes da comµ·,1.l"'i'.l o es1, frt~ d:\ nw-rr,n. '\' fez o .. crviço 
t l .-µhunlco e de Lr n. m .... são da Policia h!i!.t:u. 

cio com as detPrminacões cto commandante da companhia e 
fe estão se lentes das ordens gcraes ou partlculal"es que com Art. 404. 0 

- Aos e::- IJo · de c~q1rndr~. comprlc: 
ellas entendam prov1denciando no caso negativo: 1.0 - Cuidar do.3 soldados pcrt~ncent, a sua f''"<Jll .dla. 

Do solda,Jo.conc't ·ttor àt'! ('Ompanhía · 

5.º _ Annotar, cm quaesquer formatura, as faltas do ('n-lnando.lhr pratic::tmentn c·cmo Eão üito::s e.~ dlff 'f( nL1·-. 
pessoal de !iC'U pelotão. o fim de communicar ao 1.0 sargento. sr1·vlços, cumprindo e fozcudo cumprir por ellcs as ordeus rc-

A t ·' l&. > O lriad(• ,:oncluctor <.' f{ui:l ela v1·:i.tura 
da con~pe11h:a. e:: cn ·nn·c(:.ado do e·· .-nllo ct~ mont.ada do capitão. 

ou no commandante do p?Jotão_ se este r~tlver presente; na.-; ccbitlris; Do ,.oldado-orUen2nC'a: 
formaturas para a ínstruccio ab faltas são commun!c'.\das ao 2." - Procurar couhrccr a· funcçõr.:i de :tº ·~,n~"ntn, A., 411 ° O ::;oldad'l ordcn;'l'l"., l· a ordenança do 
official ctellri. encarregdo. nfim àe preparnr.sc para dç<cmprnh·\l as nos ca n; ele hn- cmmna H'l··nt... d.1 Co1,ipa11hia. c:endo proh:ibldo fPZ"r serriçu:, 

Art. 400.º _ Os 2.os sargento~ . .sã:, tirados dentre .os pedimt>nto delle (~t",,n:·o' á ~u~ pr ! .::c:aL 
3.os de acclrdo LOm as p:--e.ticripções deste Regulamento. Art. 405 .0 - O soldn.cl l ti~m o dt>ver clP paut:1.r c:.ua í'011- Art. -4! :' O , fl H. ae, Qll n- ; 1'. t r m rurL1t'l á 01 -

Da 3.º sargento-furrie l ducta pela obscrvanc1a das lei l' rcgula.11entoo, de rr.odo a se dPn nça. · tc~·ç.O bag{lj,t'iro.-:. dado,, i:,el ur, 1mi , ·~t a ql,(' per. 
Art.. 401. o - Ao sargento fut-ricl. compelem os serviços nlO.;itra.r digno do. farda qu!• \'C'ste t(;nCe!"fm. á e• iterio do commandant• gt·ral 

de fundos fardamento. equipamento. alojamento, etc.; cm Art. 406.º - Co:npeLe-lhe· ~ 1.0 
- O:; bagag ·ro·; ~erâo rcldado·: prornµt 

summ.a de~ tudo que disser r('spelto aos s.erviços de intenden. 1.0 
- Esforçar-se para aprender tudo quanto rõr c, 11 _ § ~ 0 

- O; bagageiro') conco.i •·cm c:n co de nPcesjda. 
eia da companhia. Será .5\lb.~tltuido ao !1m <le um anno. no sinado por seus superiore..,: cl· 11"1 ,..~·~1., d, . .s('nfço interno, ma.E V far-J.o o cxt~r,:..o com o 
maximo. per um dos outros 3.os sargc~tos da Companhia 2.u - . evitnr tlc.::;ordcn.s f' QUC',tóes, quer <.·om carn~ ... ~d:1, o!!ic1,d com quf•m senirem 

Art. 40::!." Ao 3.'' srxr.ento.furnel c'"'mpete amda: quc>r com _civis, n.b·l<'ndO--"C da pra,tka d<! ncio~ qu,.., pr .... 1nd1~ 3. - r,ão J, d"!"'âo ct C''Ca:a,Joc. p b· !'! c1rc·. os 
1:• ·- Rrc-ebrr do 1.º sargenlo todas as aHcrar~es llC'- cam a .saudc e CYit&m a 1.tond '-Ignai iros, cornelcro .. mu:o:ii·0c:. famb·· ... c', !Pk.;J.i.. Jre.;, e t"" 1 

C'es.-;arias para orgal1izac:i.o da rclaçã_o mcn.sa_l de \'enrunent.os 3.0 
- Sab~r que é prrJhibiclo n·nder. Ot ,•ncaminh: r ou flcc.::, tm :•ernl 

da.:; praças, sendo r:.spon!>a\'el 1>cla!i 1rrcgulo.ndadcs que .'..C de- <'XLraviar dr l_)ropo~lto ou por m·gligc~,c~a. p"ças de sr-1.1 larcl;L i\rt,. 4BO J\.-; n;denam;n· e º··" h,1r-·1·~ 1r~ d{»n cl 

rcm. 2.° - Orgonlzar diariamente cs \'ales de lações das ~~e:t~º e eqmpam<:nto ou outros llbJeclo.-, da Faiend:1 E•:tu ~~;;~~~\o~b~g~çc~~~·. ~~:;,~r>~t.~c c~"tct~~11;J~ ã~r~;~~~:i~~'}1 }~;J~~~~·t;:~ 
praças o.rr::rnch~das: 4.0 - Communirar immufü1t.amente ao l:C'U c~l>o ele e equipamento do offü i e· h€n1 como ,d'l r "' tiva mo:1t 1. 

J.º - Organizar mensalmente a grade numerita das e~quadra ou ao sorgtnto dfJ pelotão a C4llf" 1Ju t.?ncer. qu:..l111er na c !."lrre1~men.::., 
ruçõe.'5; extravio ou estrago em scrvtco dt' pPçu:; d :,cu fa;dar.1ento, i\rt. 4d: -- Os ofLcJ ( :: ·ãJ ã si:~ "l"m:ir.r u1 

4.º - Receber do l.º sargC"nto as alterações neces~arias armamento e equipamento. :1 fim de qu1· tal occorrencia. cl,l. b.agar,:-niI'O. a qu-::mtia uece.:: ... a1:1 :. para e· mpra de ar .. 1go.: d 
á. organização dos pedidos de fardamrnto, equipamento. mate. gue ao conhecimento do commandanLe da companhia; lJmpesa. gratificando.a<:' tiC qu1ze. ·m. 
rial de alojamento, munições e demais artigos neccssurios á 5." - Apresen_tar ao cabo e.ir. d~a á Companhia qu~ndo Art. 415. - ... 11._" ~rctenanca-.; l' bagaieir nfo podérãa 
companhia; se sentir doente. afnn de que o medico o examine. l.:::mbrnn. ser empregados em ,.crv:çog QUP lhe não cail1. m p 'la natureza 

5.º - Ter uma relação cios objectos da carga da com- do.5e. porém. de que incorrrr.i cm falto. se a mol~c;t.ia fôr de sua~ funccõe, 
panhia convenientemente o.lterada. sendo responsavel pela simulada; Arl. 416.º - Tod~ as orch nn.nç~~ bri :rn,..,. !l\,.) e drm 
C'xactidáo des5a escriptun.ção; 6.0 - Não faltar ao crvico p'lra o qual esteja esc:ilado; praças empreg?.dns tomnráo parte JJelo metia .. d\.Ll:, \ ·~:t.e<:; por 

6." - Organi?.ar os papeis de fim de anno relativos aos 7.0 - Participar, immedlat:1mentc, a q11em de direito. s"mana cm toda..s as instrucções e excrcicios, 
_se_r_v1_·ç_os_a_se_u_c_ar_g_o_: ----------------"'-'_faltas aviltantes, commetLidas µor companh · iro.s_. ______________________ rc_c_~._,._n_ue_' __ 

ED I TAES 
GYNASIO PARM,AENSE - EDI- trabalhos até o perfeito e complete 

TAL N.0 91 - Concurso pard provi· runccicnamento, prevista a illu.m!na
mcnto dos cargos de professor C;t.the- ção para doze ruas e tresentas bab1ta· 
dratico de Historia. da Civi!izJ.Çâi>, ções e p:edios publicos. 
Scicncias Physicas 1~ Natura.cs, Histo- 2.0 - Os concurrentes apresentarão 
ria. Natural e Chimica da Secção do com as propostas o plano geral do ser
Externato - De ordem do sr. dr Ui- viço, acompanhado de todas as espe
rector do Gymnasio Paranaense , e cificações teclmicas, --::~terminando com 
cm obediencia ao officio n.0 3 .475, de a mator clareza a marca do material 
6 do corrente do exmo. sr. dr. Sei.;:.re • a empregar e o preço unltario e total. 
tario do Interior e Justiça, de acc~'r· 3.0 - Em enveloppes separados a
do com o art. 15.0 do decreto fedl"ra! presentarão os concurrentes provas de 
n.0 21. 241, de 4 de abril de 1932 e rf:?.r sua idoneidade technica e financeira 
pecttvas instrucções baixadas pelo que serão previamente examinadas. 
cxmo. sr. ministro da Educaçfio ·e 4.0 - As propcstas devem mencionar 
Saúde Publica em 8 de novembro de o preço para pagamento á vista e con.. 
1933 e com a resolução da Congrega· .. Ucções para pagamento á prazo. em 
ção do Gynasío Paraneanse. em ses- prestações. 
são realizada em 13 do corrente. f~ço 1 5. 0 

- Recebidas as propostas será 
publico para conhecimento dos m- nomeada. uma commissão para examL. 
teressados, que se acham 2.bertas, nal-as tendo em vista o preço. a. qua
neste Gynasio, pelo prazo de 120 lidado do material e as condicções de 
dias contados do dia immediato á pagamento, sendo preferida a que obti
pubticação do prescute edital, as ins- ver melhor classtticação. 
cripçõcs para preenchimento dos rar- 6. 0 - O concurrente que obtiver pre
gos de professor cathedrattco de Hü,· ferencia. obrigar...se-á a assignar ores
taria da Civilização, Sciencias Phy.:ii- pectivo contracto no prazo de vinte 
cas l: Naturaes, Historia Natur 1l e dias, mediante o deposito de uma cau
Chhmca. ção equivalente a 5% do preço total 

Para tnscripção no concurso, i.~ve- 1o serViço que será levantada. trtnta 
rá o candidato apresentar: dias após a ent.J:ega offlcial do mesmo, 

a) prova de que é brasileiro natn, se continuar com funccionamento re-
ou naturalizado: guiar. 

h) prova de sanidade e de ido.1ei- Sancho Leite de Albuquerque - Pre-
dade moral; feito. 

e) prova de haver completado o José Nunes da Costa - Secretario. 
curs0 de humanidade ou diploma de 
instituto ldoneo onde se mmt'.itr~ o 
ensino da disciplina em concur.so; 

d) documentação relativa ao e-xer
cici0 do magisterio, á activlàa,e li
tcraria ou .scienti!ica do cauc!irlato; 

e) recibo do pagamento da Lcxa d<.: 
inscripção na tmportancia de ..... 
300$000. 

O concur.o::o cnmprehendcrá suces
sh·:1mcnt.e as seguintes prova':i: 

a) defesa ele lhese ; 
h) prova c5crfpta para a ce.rlc !ra de 

Historia da CivUização <:> prova ex
))rrlmental para ~s fie àciencias r1,v
~ica~ e NaLuraes, Historia Nalll!al e 
Chimica; 

e) prova d±dacUra; 
A these constará. de uma i:-'is1-ctn

<'âo ::;obre S..%umpto ch1 radrir;i e de 
livr'! c:.(·o1ha do candidato 

A prova escripta f' a cxpor!1.ncntal 
vrr arão ::;obrP quc~tõcs ou tl1rmas 

AD!UINISTRAÇ,\O DO DOMINIO 
OA UNIÃO NA PARAHYBA -
EDITAL N.0 15-A - Aforamenlo de 
um tencno proprio nacional - De or. 
::tem do sr. Delegado FL<cal do The. 
;;ouro Nacional neste Estado, faço pu. 
blico que o sr. Benedicto Vieira re
quereu o aforamento do terreno pro. 
>rio nacional beneticiado rom a casa 
11.º _2C3, da rua dr. Solon d_c Lucena, 
antiga da Paz. na vma e dtstnct,o de 
Cabcdr1lo, municipio de João Pcs.sõa. 
neste Estado. 

Os detalhes technicos e demais es. 
r1arecimentos constam do edital n ° 
15, publicado no jornal officlal "A 
União'', desta capital. em sua ed~çüo 
de 5 de outubro de 1937. 

Administração do Dominio da U. 
niüo, em 5 de outubro de 1937. 

Sahino de Campo'.;, escrivão cn-'Rf· 
regado da Administração, cla&St! G. 

por occa,,ião do prova e relativas ao ADMINISTRAÇAO DO DOMINTO 
ponto sorteado de uma lista de vinte, 1 D.\ UNIAO NA PARAHYilA -
organizacta pela commissão examina- EDITAL N.0 13-A - Aforamento de 
dora e approvada pela Congrezaçâo. terreno proprio nacional - De ordem 

A pro~~1 diclac~lca, qu~ terá :h1ração do ~r. Delegado Fiscal do Thf>souro 
de 50 mmulos. será oral e con3tará de Nac10nal neste Estado, faço publico 
uma c!isscrtEo.çáo sobre o ponto sorlea- qu~ d. Antonia de Almeida Pires, 11cr
Co com 24 hora<; de antc:cdrnciR, ue dP1ra de Manuel Francisco Pires, re~ 
uma li ta de 30 p1mtos, organt7.ada no quereu o aforamento do terreno J.no. 
dta do sorteio pela commissão cxa- prio na~ional beneficiado com a c-;1~3 
~~ll~l~~ora e approvacta ocla Cong:-f:- g.;ct!7·i~Y~~~ttg~u~_11!to~~se~~~~n~;~~ 

O t,rndidato cte\'cr{1 nDrl.:K'nt·1r no ''A MASCO 
nf'tn da in;cripcao. 100· cxc1 ,µ,'ores TTE" 
ela tllc: e. que poderá ~er impre::.~n. ni.:.-
me<:ç::raphada ou clactylographacta. 

Proprietario 
A.s tnscripr·ões para e".ses concursos 

Ee encerrarão no d1a 15 de navembro de 
193º1. ás 17 horas, na Secretaria deste 
GynafiO. á rua Ebano Pereira n.0 240 
oncle os interesados poderão obter to: LELLIS DE LUNA FREIRE 
da.o; Q:j tn!ormnçõcs que desejarem. 

Serrct.arla do Oyna!iio Paranaense, 
cm Curltvba, 15 d• julho de 1037. 

( ~~". \ 1\-lanucl Diogo Tcx,!lra, 6e
cretn1io. 

PREFEITURA MUlYI CIPAL DE 
T EI XBIRA - EDITAL D E CON,. 
CURRENCI A - De acc6rdo com a.s de
terminações legaes, fica aberta pelo 
prazo de 30 dlaa ,a contar da data da 
primeira publicação deste edital no or
gão of!lclal do Eatado, uma concurren
cl.a publica para o ""1'VlçO de lnstalla· 
çlo electrtca desta vwa, de ace6fdo 
com a.s aegutntea cond!cçlles · 

1.• - A concurrencla abrange o for. 
neclmento de todo o 111aterlal n-· 
rio A lmtallaçlo, lnclualw, um motor 
a gaz wiw. bem e6Slm • t1111Ç11Qlo da. 

Restaurante o mais antigo 
da capital. 

Cardapio variadíssimo, 
agTaaand-0 ao mais fin,. 

paladar. 

Aberto até alta noite 
Ltua Duque de Caxias, 3!H 

JO ÃO P ESSOA 

,·ma e districto de Cabedrllo, m•mL 
cipio de João Pes."Oa. neste E<:'tndü 

08 detalhes teclmtcos e demais fs. 
clareciml'ntos constam elo edital n.0 
13. publicado no Jornal offlcial '"A 
União", desta capital, cm sua edi. 
çáo de 5 de outllbro de 1937. 

Sabino de C:1mpoi escrivão encar
regado da Admiaistração, c:lasse G. 

AD~i!JI.ISTR.\Ç,\O DO DO~iD/10 
DA UJI.L'\.O NA l'AR\IIYIU - F.dilal 
n. 7 A - AforamC'nLo de terrrno 
proprio naciona 1 ·- De ordem elo sr 
DPlcg:ido Fiscal do Thesouro NJC"J0-
11_;11 neste E.~.tacto. fato publtro qnc n 
firm_a. Al\'aro Jorg1· & Cia. rrqucreu 
o aloramento c:o terreno propri0 nn
cionul. beneficiado com a cas.i. n. 2:J 
da rua Presic1ente João Pessõa n; 
villa e di3tricto de Cabedcllo, Il('ste 
Estsdo. 

Os detalhes techn'ros r cirn.>tis N. 
f'lan·rimento.-; , ,,11,,tam do Pdttal n 
7. p11hlicado !IO Jrirnal oft1ct,d "A 

~'\~I~~ ·~· á~s~~t~~i>,\t:~h. ~i~~fi ~ua ccli-
Aclministração do Domitdr, da 

União. ém 9 dr outubro rlc 19:J7. 
Sabino de Campos. escrivã J f'ncar

regado da Admiilllitro ,.:ão - Clas. e G 

AD\IINISTRAÇ.\•) Drl Di);\'l!NIO 
DA UNIAO NA l'AH.\IIYB\ ·-- EDI
TAL N.0 14-A - Ai'Olt.\\fE:-l'fO tJE 
l'ERRE, O DE M.~RINllf. 1; l'RO
PRIO NACJO'.V \L - f),.. ()l"(km e !J H. 
Dekeacto FL~al lo ThEsnm\:> N'!lcionaJ 
nr-:-.tr. 1:~i acto. laço publtro que o H 
Ra.Ymundo Non ·1 rc. ,h e. ::z 1 . 01, . eu 
o afonnr:ito l..1 t~~nc ,l:J je llP11nha e 
proprir1 ua.r10n .. l. tv nf'll .1ado rom a 
casa nY 54, .s1tuadri a ru'i Pr""i:il'nte 
João P~ssôa. na. villa .. di tr!.:to c..e 
Cab ·dello, munictplo de Ji.:J.o P<::.::tôa, 
ne:ste Estnclo. 

Os detalhes technlcos f" demais es~ 
clareclm ntos con: tam do edil.ai n.0 

14 p11bltcado no ,1ornal offk1:1I .. A 
União", desta cap1t 1. L'tn sua cdic;ao 
de 

Administração do l>om~1lo da u. 
nlão em . . . . . . . . .. .. . . ..... 

Sablno de Campos - EEcrlvão rn. 
carregado da AdminLst;açã-:, - Clas
&e - o. 

RECt;BEDORIA IIE RENDAS -
EDITAL N." 14 - Industria e Pro. 
fissão - De ordem do sr. Dlrector 
d sta repartição faço publico, que de. 
verão fet pa os s 111 multa, até o ui. 
timo dia ulil d ste mê~. a bocca cio 
cofre desta Re cbedoJ ia. alJ serund&s 
pre ta õc~ do !mpo to de .. Industrio. 
e Profls.Ç o... de cem mil réis. .. .. 
1 IOOIOOOl até qlllnh nto mil réis, ... 
(500$000!, referente ao corrente el<er. 
ctclo. ri ccõrdo com o art 3 , do d e 

n.0 467. de 30 de dezembro de 1933. 

2.ª Secção da Recebedorla de Rei. 
<la" em João Pessôa. 6 de outubro de 
1937. 

Lourival Can·alho, chefe. 

fectuar a compra do materíe.l constan
te da mesma. 

Commissão de Compras, 14 de outu
bro de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras 

SECRETARIA DA FAZENDA - ORDEn DOS ADVOG.\D()S DO 
EDITAI, N.• 93 - Commissão de Com- , >':RASIL - '<EC('.i\0 1)0 ESTADO 
pras - Abre concorrencia pa:-n. o for- DA P.\R.\'UYCA - EDITAL - F ( .. J 

ne;~;;n~o c~~~gjl~~t~~aJ!r~~ftal: !.~~~l~1i~ic~ue~ulH;;~:;n~a)g~~~. t\~n ° 
15 Tunica.s de brim kaki "Floriano'' den'H. rcqueret~ _a sun. !n.,;cnpc:n.o. no 

enviando amostra. quadro dcs sollcltadc:,res da Ord~ ·m do. 
,1S calças de brim kaki ''Floriano" en_ Actvoga~os do Brasil. na secçao des. 
viando amostra. te ~staao. 

15 pares de botinas de cõr preta, en_ Fica marc~~? o pra.so d~ c~co cH~s. 
vianda amostrF,. pa~a o offe1 c .... 1~1cnta. c!~e unp~ gna~a~. 

100 redes lisfràdas de 2m 10 x lm <n~s.l - Synes10 Pessoa Gunnaral's 
20 <lista branca e pi-eta) 'enviando 'a- L" Secretario. 
mostra. 

Os proponentes dcver:io fazer na 
Thcsouro do Estado, uma caução em 
d1nheíro, de 5% sobre o valor provavcl 
do fornecimento, que servirá para ga_ 
rantia dlõ contracto, no caso de acei
tação da proposta. 

As propostas deverão ser escriptas 
a tinta ou tactylographadas e as.sima
:ias de modo legivel. sem rasura~:. e
menda.e;;, ou borrões, t"m duas vias, sen
do uma devida.mente sellada, (~'-E!llo 
estadual de 2$000 e sello de sau'del 
contendo preço cm algari'Smo e por ex
lcn~o 

O:; p:-oponentrs deverão marC'n.r o 
prazo para entrega do material offcrc
cido. 

A.e:, propostas deverão ser entrcgu"s 
nest.o. Comrnis.são, em enveloppes fe-

AT.F,\NDEGA DE .TOifO PESSôA 
- EDITAL - de prévio avi<.o sob 11.0 
l2 - Pra_o 30 dias - De ordem do .sr. 
tnspector desta Alfandega, se faz pu. 
blico que, se achando a mercadoria n
baixo no cru;o de ser arrematada para 
consumo. o seu dono devu& despa~hal-a 
e retirai.a no prazo de 30 dia.s. a con-
1.ar desta data, sob pena de findo es
te. ser vendida por sua conta. 

Trinta C'! sete gravatas de mescla 
de sêdn apprehendidas pelo agente 
fiscal do imposto Ce consumo, &•1.Jas
tião Pcrelro. Vianna, por não estarem 
devidamrnle sellada,; e por Ialtn. dn 
rotulairnn. 

Alfnndl;a. li de 01,tubro de 1937 
Anlonio Gomes Forte - Escriptura. 

rio da clo.s.:-..e l<C". 

cha1os. a'é ás proximidades da reunião ALFANDEGA DE .'OAA PESSôA -
do Tribunal da Fazenda, que não sPrá EDITAL rlc pret·io a- irn sob n: 37 
ant<>s dtL<; 14 horas do dia 29 do mé.;; 

1 

f'ra:D 30 dias - Th' orjcm do~··. Tm. 
corr<'nt'-'. pcctor dcs'a AlfandC(~a. se faz pubJ·.·o 

Em cnvclopt --s .separado'> dns pro. QlH'. ~e achando as mercadorias cont -
post.a.!, os_ concorrente; deverão npn:•- dt.s nos \·olumcs ab:.ü.:rn mcncionado.s 
~entar recibos de haver pago os impos- no caso d~ serem arrematadas para 
tos federnl, municipal, estadual, no ccasumo. os seus donos ou cons.ij;ti'lta 
exerclclo pa.c:.sado, certidão de haver rios deverão dc.~pachal-a.s e r"'t:ral.as 
cump:ido as exlgencias de que trata 1 o p"n.zo cie 30 dié:s. a contar desta da
o artigo 32 do regulamento a que se tJ. .. .:no pena df' findo c<:tc sert>m \"."'
r,•fnc o_ dec. 20291 de 12 de agosto de Cllda.:;, por sua cont1. nos termos do t _ 
rn:n (1('1 do.s dois terços) bem como, L1:o 6. e pitulo 5." ela NoYa Con~o
da -caução de qu'! trata este Edital. lider•(o d-n Leis <las Alfandega<:, ~s!tn 

O~ proponentes obri~ar.se.ão a tor. 1 u2 lhes tique o ctir<'i'o '-1 all,.gar con. 
n:tr c-fte ·1 Ivo o compromisso a que .F;C 1 ·a o cffcitos des"l venda. 
pi:opuwrum. c_a~o s€ja aceita a sua N e _-.100 um ctl p. do p~ ai,clo .11 
11 r1po: ta, R.J nnando contracto un 1·,10" vmdo J)f'lo ~ por 1wu01··JI C:0111_ 

PrrJlUndv·1a da F:J.Zeud~, com o Pid.ZO ntl.1111, H.ipJ)'..:r."' ('n'r ,{ln f·m 2:J <lc 
rnuximo de 10 dia..c:. apns ~cluciona.da n.:'i\·o deste -unno ... cons1gn..iclo u Nl 
a, conr:rnT~nrla, com previa caução L"Olau co ta. . 
arbitrada pelo Tribunal competente, E e s 2. :157 - 1 2 - duas caixa.-: 
nio 1n!erlor a 5% ~obre o valor do n ·1ndo 166 kilos ,,'ndas pelo Yapor 
fornecimento. a qual rct·erterá a favor Bel=.ª •·Jnct'er". cntr~o cm 17 de fC'_ 
do Estado, no ca::;o d~ rescisão do con- l,. .. c:ro do co:·1c,1cc ·aúno, consignadas 
tracto. sem carn:a justificada e fun. ti ordem. • 
ciamcntada, a Juizo do referido Trlbu- s P C - 2.3.SS urna. rai'<.a vsnr1. 
n·1l. do 143 kllos. vindo JJ<'lo \ ~por Bel 1 

Fica r<'sr-rvido (\O F..stado O dir1·110 · Ind1(r". entrndo em 17 dr fC\'cr im 
df' annullnr a prc.scnL", ch3.n,ando a u1timo, cons1,,.nada á ordem. 

~concurrcnci:3, ou dcix~r de C'i. Aliaudeza. 23 de outubro de l!J:J7. 

Nervoso, iosomnia. 
cansaço cerebral e ,, 
!a l ta de memoria ~~ 
curam-se com o 1,ii -

PHOSPHATO 
A C: IDO DE 
HORSFO RD 

Anloni'J Gomf'.t Forte - E.scrlptu ·a
rio ela. cl~ ~e "C". 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• B4 - Comuussdo de Com
pras - Alne concorrencla par o for
nccimcn~o do segumte matcr al: 

Para a Ditcctorla Gc,al de Sciu·ac: 
P ')lrca: 

50 garrafa de "Roux", cm vld10 
neutro lena. 

~vldJo,,.:J lllllltl 



A UNIÃO - Terçà-feira; 26 de outubro de 1937 

1 CIRURGIA GERAL -- PARTOS 
1 

DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CUEf'E DA CLINICA GYNECOLOGICA D!\ l\IATERNIDADE 
CUEFE DA CLINICA CIRURGICA DO VISTITUTO DE l'RO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRl'RGIAO DO HOSPITAL 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE-. 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URDIARIAS DA MULHER 

OPPORTUNIDADE UNICA ' 1 
AOS INDUSTRIAES DE FIAÇAO i A G º A F I G A R º 

1 
1 

Tinge em preto e castanho. Resiste aos banhos ".~;~!".:i:=: abaixo as mach!nas des. -· quenten, frios e de mar, 

8 ~ 0 :o~:~dt[t. de panno PLATT -========================= 
1 potente calandra JACKSON & ~ 9 642 - Manuel Loprs de Can·alho IA f d · 

BROS Ltd. 9.643 - Joseph• Guedes de Arauio: OS azen etros e sitiantes 
1 est1ragem com 3 cabPr,a.s e 3 en- 9.644 - Benvlnda Xavier Cavulc'.in-

trcgas para marc4 MASQNS BOCH- te. BOA RECO)IMENDACAO 
DAl,E. ~.645 - Aristot~les Vasconce1Jo:; Pe- . _ · 

2 pr. !la~ de !erro com 1 metro e 72 reira Drn a d11 melhoram fcll,mcnt<' a 
cent. ca.da uro.1a. 9.G46 - Damnzlo Ba;born ~e ~n~1._1:-~'- condi_çõe~ do.<.; i.rab:1u1'actores rur,~e:, 

RUA DIREITA, 389 ~ -:- DAS 3 A'S 6 DORAS l 3 espuladeil'as de afamado fabrt. 9 · 647 - M~nuel .~u po do~ ~ ar .. ~s.. Depo15 que s . .._. it~iriou cm t')do O pa: 
PBCNE DA RESIDENCIA, 20 D.64:S - Joao, Pereira de. Lim~. a grande campanha contra as vermi~ 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 

l I cante LEESONA. 9.649 - M~r.~ .de ArauJo Fneta,<:_, noscs e O 1mpalttdi mo, Yastas regiões 
,-,, ,,-,, ,.._ ,,.., ,,-. ,..,, ,-. ,...., ,...., ,.-,, ,-, _.,, ,,.,, ,,-., .-, ,... 1 motor p.ll'a caldeira de prrs.s.ão de 9.650 - Herbert Holmes de AJme.cla . .se tornaram prospr.>rn~ a ··d d' 

:~
1~,~~m~\td;ºJo?io/;~~-~nii~k. lil~~

4~! G~:/!rb~~'!:;~!º\?.;ef:!v~ 
10

/~~~statos para moton,s electr!,·os. vei,;51 
- Horuc!o Machado do Oll- (:,1\~alh,.:'d~:~', S::~'ª:~>;::i;\A;~Iõ:i 

1000 grammas de tormoldeido a. 40c.: de Maria Jo~epha da Conceição, nas- 9.652 - Richard Alvaro Stteb1~-r r,_nd-. a hygiene ainda não ~P fez sen 

M!~º~'f m•t,te ~leo de cedro para mi- ~i~oc;,;il~d~ 1;\~s~~~~-c:gi~t~a°~~~ daT~;:;-:~ ;;;. o c;:;,,.~~·~~'~:O~~~:~ i :m = lli~~Eai1:?fcí}~~:~;:~s. ;~;-,;~~?it~-na;;,u;ric '.º[,'.~i~:;";;,;~, ;;;;;' 
cri~c~i-a~1;s d;s E~sino ·D. A. B. 6 Shc- f~~~l do commercio. (Qua!Hicaçâo n.º n.º 9!>. Campina Grande. Estado d".\ 9 656 - Adaucto Claud'.no de Ga.lin. 1 ~º\ ~agros,. cacia\'ericos r,H ent ,o 
ring Kalbann em lata · 1r .4Ô4 - Alie<> Ferreira da Silva, fl- Pa.r~hvh~ 9.657 - Alayde de Mello San:l. Ro: a. , 5-~n,~~s c~~t~s~!~~~agoci9! 1

~~1t;ª1}ª /:\.: 
50 gramas de azul de metileno B- lha de F1 nncLc.co P1 ooopio d~ Silva e 

O 
... .. _ D· 658 -- Jnlieta Braga. 1 mmo:ses prr~c~ue Tod,, a pe: soa a-

extra n." O. 4512 St:cring-. de Antoriia Ferie-ia da Silva. nascida Titulo n _13 174 - ln.s 11p,ao n 9.659 - Joaquim Manuel de M:me- l nemica saOº hojp cm dia, Que Ue,r. 
30 gramas de 1'"'1.csine b:1.sic:t Sh~rin~ ao.::. 2 9 1917 no E. Lndo de Pernombu. 11 194 - J~5e AJvr-s do Nasc ~.:>~to , " zes. . . 1 tomar um nmedio p. n "XJ)(lll: 0 

Kalbo.nn. co ,iu ,a co.::.tu1e1:-a ctom1cllrncla e re-1 Titulo n 13 175 - ln:-c 1pça" 1 9ti6(} --:- Man:t Lconarcta Hcnr1q,1t.:.-, pora·:-·itas. m_ic lhrs ro11lnm ,._ ent·rn> 
250 gramas de ~xtracto de carne Leu_ Md nt"' n( ,ta capital (Qualif car;ão no 11 195 - ~ana f!1lda de Albuq~_eiqu"'(\ de ArauJo. nam o ,-Ri~gur> Qu 'm 1-o··rr; cr, r1, 

coem v.'.dro de 50 gr,~mas. 9 198> Titulo n 13 1 •6 ,,- Inscrtp ,l) n 9.661 - Eduardo Franclsco das Ne.. t!lr.)aludismo nào mai:; t,~ 0 , ~..:.;Ja corr 
2000 gramas de gelose pura Merck 11 405 - Julieta R1bcno Vé:as fl- 11 196 - F;hcia Au.,,usta d:_ Oll~etra 

O 
\'es. o t."°'o e;," remedi~ c:.i:seiros tl;janas e 

para bacteriologia. lha de S1lve11o R beiro e Silva e de T tulo n 13 177 - I!ls .. ripçao n 9.662 - Braz Ielpo. 1 xar-:..p< s d, pianUls do matta: proc1 -
1000 gramas de acetona purissi!na Lecll'ldo n1beho e Sll\:a nflscida aos 11 H:17 - ~atta Fetenra de ~u::a 

11 
l 9.663 - f'.1rmino Fern~odes Sé\lles. ra um mf'liilo oi._,_ um po·,t,o ~anitarlo, 

Merck. 23;511895. em GJ.renhun:S, Eitado de Titulo n. 13.l78 - Inscr.p1,:ao n. 9.064 - V1e<:nte C.npimano de Bar- para rec{;ber a nedicação 1 .. ec~s'.·arL1 

50 gramas de Bromo Merck em am. Pt.rnnmbu:-o. casadr., domestica. domi- 11.1_98 - ~rnesto Pontes Cav:l_cante,; ros. . .. . D'"'ntc-e a~ ma:. modernas. dzstaca 
polas. c·liada e rerir.lente nc~~a capi~al. (Qua_ Titulo n. 13.~79 - ~'!''5cr1p-.ao 11; 9.665 - Rom1ldo So~to Maior. f ~,r por s:_ia ctficaci'.l e 1oci1.i<!ade de 

1000 gramas de parafina liquida, lJU- lific2.ç~o n:· 9.463l 11.199 - Francisco Bmg ... s de Sant- 9.666 - Severtna Lms de Miranda u·~0 a Ai;ebrina d::i. Ca.c:a Baver S~0 
ra e neutra Merclc. 11.406 - Severino Gomes Ca.valcan- An~a. , ~ 

0 
Pontes. comprür,id1Js que H: uram w·nto para 

12s ipropcf1zntes deverão fazer no te, filho de Manuel da costa cavaL Titulo n.n 13.180 - Inscr.pça:on n. 9.667 - Jos~ Luiz Gomes ::ur~ .. r c'1111o para ~vita,· 0 mal. 
Thesouro do Estado, uma. cam;ão cm cante e d~ Thereza Antonia de Jesus. 11.200 - ~aria Angela Troccoh_ 

0 
9 668 - Agu!da Al~'es de A':'!vêdo. O tr-_1baih:acior rurn.1 t!'n~ r.a .Atr>bn-

di.1heito. de 5'í. sobre o valor prvvavel nascido aos 2.J..5'1916 nesta capital. Titulo n. 13.181 - Insc~1pçao n. 9.669 - Jo.se P~,c~a Ma1t1ru. na t•m rcrur .. o tac1! e µrompt,o r,,-1 
do fornec'mento, que senirá pala g:.:,,_ onde é domicila'do e re.sidente, soltei- 11.~1 - Raymundo de Oliveira !3raga. 9.670 - Carlos M1chado. a _d_:'ft.sa cb ~aUíL" propria e G3 f.i-
rnntia do contracto. no caso de aceL ro auxilia .. do commercio. (Qualifica_ Titulo n." 13 .182 - Inscrli;>Ç:ao n.º 9. 671 - Amen~o José ~e Sonsa 1;m1· a, centra o terrivel f1a 0 ello quº 

ta:o P~~p~:~osJ!,:erão ser cscr1pt9S a çãfl ~~/2.52~ioti1dr- Monteiro Guedes. ll~~~l;-n~a~~~i8r~ci~~cJ~
1

~~ n:º lh~-
672 

- Fran~!.SCO Iremo de Carva- e '~oà~i~ucf:~~~~lcitO<' sitiame1-. em-
tinta ou dactylographadas e assign,1- f lha d? Jo:ío Monte iro Guedes de Mau. 11. 203 - Bened1cta de ArauJo Montei- 9. 673 Nautilia Souto Major. 1 f ,m. os que \'iven1 na "roça d~ vem ~ e 
dns de modo legiv~l. sem rasuras. ~- ra e de VIa:-ia Monteiro d~ OliveiM-, ro. 9.674 - MQ.m:el Pequeno da No- mteressar em conhecer e t 1· em casa 
roendas ou bon:õe.,:;, em duas vias. sen- nascida 2.os 12

1
7 

1
1904. neste Estado, Titulo n.º 13 .184 - Inscripcão n.º brega. 7stc producto Bav~r 

do uma devidamente .sellad.a Csello es- ca~ada e desqui'ada, domestica. domi- 11.201 - Anton:o :Moraes da Silva 9.675 - Venancio Lopes dos Santos. ------·-------
tadual'de 2SOCO e seno de sau'del, con. c!J'ada e re,!denle nesta capital. Titulo n.º 13.185 - Inscripção n.º 9.676 - Gilber•o Costa. VENDE-SE a casa n.º 
tendo p:eço por al3arismo e por exten_ 

1 

(Qualificação n." 8.965) 11. 205 - Joanna d Are de Sousa Lima. 

soos proponentes deverão marcar O fil~~ 4~~ ~ã~·~~1eiei~º'Jtªsl:. s:ivJ, 1?i~t':.... n;oã;,3·;j~in; d~n"ii:~~f\o n.º Dia 
24 

lO 
1937 

· 185, á rua Borges da Fon-
prazo para entrega do mater:a] offere-1 Man_'ª seve,'na da Silva, nascido aos Titulo n.º 13-187 - Inscr!pção n.º 9.678 - João Gonçalves Arnmim. sêca. Preço commodo. A 
cido. 101511913, ~m Itambt. deste Estado. 11.207 - Geraldo Bap4:ista Gama 9.679 - Erne~to Weiner. 

As propostas dtverão ser entregU!"3 casado, chauff<>ur. c.i.omiciliado e resi- ll~~~~l~ n~uti1i~8~;-esl~~réii!i 11 ·º 9.680 - Orcine Ramos da Si~a. r:ratar na mesma 
~1~!~cs~~:~s~~~xi;~1da~~;eà~f.:~nf:; g~l~~) ~esta capital. (Qualific~ção n.º Titulo n.º 13: 189 - Inscripção n.º ~ :~:~ = ~uÂ!t~lv;!v~ere~~ceº;e~~~~s 
do Tribunal da Fazenda, que não .Eerá ll.4ü9 - Evereth Jo1.quim Ferre:ra 11.209 - Amalia Venoso Ferreira So- 9.683 - Maria Alice Pereira Salles. de artigos de consumo habitual como an:~ ~~v;l~~r~p~~-a~~sd: ~~~:5~ ~~r;i~: ~i/1~~ ~!d:~:rf~z~~~!7r:e~~ j ar~tulo n.º 13.190 ~ Insc:·.ipção n.º t0:.·684 - Severina Fzrreira dos S:·n. ~f~:me ~~[i~~s t~~õee\p!:~:~~so;omobbJ:~ 
tas~ os concorrentes dcverã~ apresentar Silv~. na$cido aos 29;3:1919. nesta c;a., 11.2.10 - P:dro Mart.ns da Si_lva_ 

0 
9.685 - Ci~ero de Paula Rod.rigue.s. tivel e lubrificantes. e mate!"·a1 perma-

rec1bos de ~1aver pRgo os :rnpcstos fe- p'tal. cndP é domíciliado e '.!'e~idente. Titulo n. 13 .191 - Inscnpcao n. 9 .686 - M:ithi2.s de Ohveira nente. mm·eis. etc .. µ~la forma pres_ 
deral, mum.cipal. _estadual, no exerci-\ solt-efro. e;·udante. (Qualificação n_.º 11. 211 - Joaqu'.m Ignacio de Vascon- 9.687 - Euclydes Neiva cte Oliveira cripta nos r:rtiios 757 e sl"'?Uinres, cio 
elo passado. certidão de haver cum- 8.463,. cell<;>s.. 

0 
• _ 

0 
9.688 - F:ancisco Barbosa Soares. Reguh1mento o~-:-1 d"' Con•abilidad 

~rido ·8S ex1gencias de que trata o ar- 11.410 - João Pe:eira de Lima F'. Tituio n .. 13.192 -:- Inscripçao n. 9.689 - João Vieira dos Santos. Publ'c:c 
t·.go 32 do.regulamento a que se refere \ 11_10 filho de João Pereira de Lima e 11.2_12 - Wilson Leite Gar??,bª:1'1 · 9.~90 - Almlra Moura de Almeida A in.s!'.!ripção fa.r-:-.e-á m""'i::mte :e_ 
o ?ec. ~~291 de 12 c!e nbril de 1931 <le ·Reg'na Francisca de Lima, na.c:cido Titulo n." 13 · ~93 - Inscnpçao 11 ·

11 e Albuquerque. querimento ao sr. bsoector àa Ai.fan-

tf~ ~~s :: tt;;;~~;t~~dffa7.º· da cau_ 1 ~~i~i~lo 1:0~CsfJ!~~ caioi1\!L.inc~cmérn~~~ 
11 ii~~I;-11~

1
~!1~\~4 ~~t\i~i~pç~is~.~ ~ · ~i~ ~ L~:;!fdo GJ~n!~~r~os Santos. ~~~~;c~i~fªnne~::ar~t ~~f1~::~~;t~ 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor- ciario. <Qual'.ficaçâo· n." 9 .486) 11. 214 - Ambal Pe1..xot.o PeS:sôa_ · 9. 693 - \.Vandicl~ Flores Fr 1::-5.o. da idoneici:.:ide do proponente. devendo 

~~~P~~~~~.º ~a~º~~}~m~:t: ~ue;,i; nu~l.4~it; eA~~a ~e1\~~:!1::ad~e S~~1;_ 11~!~1o_n;ofi·;J:sp~iar~c~~ef1~ x!·.694 - Laura de Vasconcellos Sei- ~:~o~:~:6};!1it! l~~ra~~~el~fg:;it~; 
proposta, nssignandú contracto n3 Leite nascida aos 20110 1915. nesta ca- Bor~es Filho. , _ 

0 
9.695 - Maria da Gloria Vida! No- para o forncc:n1ento, em duas v·.as, 

Froc~rador'a da ~azenda, com o prazo p'tei.1 · .or.de é domiciliada e resident,:, Titulo n.o 13.196 - Insc:_pçao n. brega de Vasconcellos. feDdo a primeira de,·idamente sellada, 
rn,ax1mo de 10 dns. após solucionada casada. domestica (Qualificação n." 11.216 - Helena de Alcantaia do Nas- 9.696 - Lucia Vidal Nobrega de Vas- com a indicaçio dos artigo· e preços 
a concorrencia. <Com previ~ caução o.r- 8. 846) . •l cimen·.o · concellos. de fornecimento. por unidade 
bitrada pelo Tribunal competente. mio 11.412 _ M.~nuel Lucio Bap~ista. fi- Titulo n.º 13.197 - Insc;ipção 11 ·

0 9.697 - Heilor Gomes. Julgada a '.doneidade dos proµonen-
i1_1ferior a 5% sobre o valor do forne- lho de Lurlo Baptista Reguio e de Cl~ 11.217 - Anna Cordeiro do Na.sei- 9.698 - MariR Jo.,:;é dcs Pa<:~os te.:::. serão ab'.:!rv.ls as propos':as dos que 
c:mento, a qual revr:-rterá a favor do mentino Marin da. Conceição. nasci1o m<'nto. 9.699 - Aluizio Correi-a da.,:; Neves forem julgados iCtoneos. âs quatorze 
Estado. no caso d? r:.1.:i.sáo do contra- aos '30!4 l(l12, ne1t::i capital, onde~ do- Titulo n.11 13.198 - Inscripção n.º 9.70~ - Esmeraldino José dos San. <HJ hola<; úO dh seguinte á expiração 

~~flt:~ /~~~ªo b~s~;t}~~Tct~ ~f:iia1J~ :~c.ili~~~c!ilTi!~~~~~'lti:º ~~l~~\'f: agncul-
11

T~~~tl~ n~nraf~!-~ii~ ~rg-~1~~1~i~~e~:.~ to.~ .. 701 - Maria das Ne,·cs Fclix ~i:T~~fEsp~~i~º-~;pii·~~~1~~- 1~~â~~ 
Fica reservado ao Estado o dir~,to 11.413 _ Alvnro C<.:valcatYe Chaves 11.1_19 - Mana de Parva V.dal. 9.702 - Frauclc.c~ Alves de Parias. ~e a iinmeoiata ins:ripção. ~-- os m"'.<:-

de annular a p:·csrnte. chàmando ~1 filho de E:-nygctio Rodrigues Chave~ ê i Titulo n.º :13 · 200 - Inscripção n.n 9. 703 - Francisco Gomes dos S:.,11~ mos se subordinarem ás condições 
nova concO!Tenc·a. ou deixar de etfe- C'e o:iv·n cavalcante Chaves, nascido 11.220 - Corma Csvalcante d~ A_rauJo. tos. 1 exigidr:s para o fornecimento 

da mesma. miciliado .e res~dzntc. solteiro. opera- 11.~21 - A,;1aI1a Alves do N~cll:1ento~ 9. 705 - Agenor Tav:ires Wander1 y. alterados D.ntes df' _decorndos quatr::> 
ctuar a compra do materia! con.stautc i!OS 1.3:4 1)18. nesta capital. onde é d0· 1 T.tulo n." 13.201 - Inscnp_cao n.º 9.704 - Antonio de Carvalho O.s preços offerec'.dos não_?Od~rão s~r 

,:io. 1Quaüf'c:-1çao n.0 8. 893). Titulo n. ~3 · 202 . - Inscnpcao n. 9. 706 - Benedicto Theodorn Fells. meses da da~a da mscripção, sendo 
Commissão de Cmnpras. 14 de outu. 11 414 - Severino Soares da Sih·a. 11.222 - Jose Rodrigues de Mello. mino que as alterações. communicadas em 

bro ele 1937. filho de João soarsc da Siln, e de Ma- Titulo n." ~3 .203 - Inscripção, n.º 9. 707 - Lucia Evangelista dos San- requc:·iment~. tó se tornarão cffecii_ 
J. Cunha Lima Fil110 - Presid~nte ria Soerer; cta Silva. nascido aos . . • . ll .2_23 - Euhn:i Pragana de Alrne d:J to: v3:; r.n6s quinze di-1.s do despacho que 

do, Commissão de Con-.pras. 'i 2,1B07 cm Guarab'.ra ctcst~ Esta-do, 1 Titulo n.o 13.204 - I~scripcão n.º 9.708 - Rosa Bastos Rocha ordenar a sua annotnção. 
cr·.sado .. · chauffcur. dom.icíl'~clo e resi-111 ·22 \ - 1;ª_ um de Almeida .

0

B1~ayne_r_
0 

9. 709 - Florentina Luzia das NeY:s O forne(;imento cr.bcrá ao propo-
EDJTAL - 1.ª Zona Eleitoral - ctrn~e n:sta capital. (Qualificação n.11 Tltu.o n. 13.205 - In.scripça.o n 9.710 - Odiza Nobrcgo. Cruz. n-:-nte que houver offerecido preço mais 

Municip~o ds. Capital e Sub-Prefeitura 8.864l 11. 22:J - Miguel Archanjo da ~1lva 9.497 - Joaquim S01res Padilha. barato. não podendo em caso al~um o 
de Cabedello _Juiz_ D:. Sizenando 11.415 - Waldemar Pessôa Ramos, Titulo n." 13.206 - Inscr.pçao n.º 9.587 - João Ferreira de Oliveira nego::-ian~e in~cripto recu.s.ar-<:".e e sati.s_ 
de Oliveira - Escrivão - Sebastião filho de Antonio Coutinho Ramos e de 111 226 - Alfredo Ulysses dos Santos. 9.547 - Mari~ Argentina Leal da fnzcr a encommenda, sob pena de ser 
Bastos - De accõrdo com o que dispõe H~nriq'Jeta Pessôa Ramos nas~ido a<:>s . . Silva. excluído o reu nome ou firma do n·-
o Coci'go Eleitoral vigente. Capitulas 21_1,.1917. ne_s_ta capital. o'nde e dom~- f P(dido de t!ovo titulo (4.ª via)· g-istro cu inscriprãc, e de correr por 
I, II e III, torno publico, paro. cffeitos c·lit"do e resi1ente. solteiro. commer .:1- Processo 11 · 111. Indeferidos por v2rios motivos. Lenta delta a zf.f1t>renr~ 
legaes, que estão sendo procc&>adas 41.s ano cQ\Htllficaçâo 11.º 8.053l. . _ [ Serão p:-rf:··ridos. em i:?ualdade de 
mscripções e req;Jerimcnto:; da.

5 
pc;:_ ll .4lü - Euelydes r unes Machadn. Titulo n.". 4.897 ~ Inscripçao n." 9.627 - Izabel Cavalcant<? d'l Sil- cindicões. os propon<:nt<'s r,acionaes 

sôas seguintes: filho dl:! Manuel Nunes M<l.chad_o e nc 1 2.933 - Ahce Cab1al ,·eira e Albuquerque A despe~r. resultJn~€ dos forneci-
11.397 - João Laurentino da Silva cnndicta Fr(\nctscr:. Pont~s. nascido c.:>3 9.677 - Carlos Pinheiro de Lima mentes será paga na Ddf'gacia FL<. li 

filho de Belm'.ra Maria dos: Praze~ 16·11 1916. nc<:ta capital, onde é àr, . ' Todos aguardando o prazo Jeg'9.l João Pe~~>a ~4 d_e outubro de 1937 ne~~e Estado. ob·!ervadA.s as lo:mali: 
res, nascido e.os 7 J 1916, 110 Estado 1 1111c liado e residente .. ~?lleiro, auxi!'a!" O escnvao ele1tcral - Sebastuí.o dad!!s legaes em ''.igor. á conta d'.l do-
do Ria Grande do Norte solteiro em. do commercio <Quahf1caçâo n. João Pessõa, 25 de outubro de 1937 Bastos. t::..çao orçamcnt:.Rr.a da Alfa:1dega. 
pregado do Collegio Pio X. dom!cillado 9.3gG). 0 escrivão eleitoral _ Sebastião A rcpa,·t.ição r·s.nas o direito dP-
e re~idente n praça S. F'rlncisco n.º 11.417 - E:ec na Po:;g-i CouUnho. fL ALFANDEºGA DE JOÃO PESSô.A - ~-~eº ,~cpct~·o.ap;os· ost., nf1oarts_ne2~m1·aetn •. ,tc!'x·c"dd:sdà;'. 
16, nesta capltll. ,Qualificação n.'l lha d!' Antonio Pog;_i Alexa·1:tr n:> I.! Bastos. EDITAL N CO e , 1 ""' ..,.... " ,_ ,. ~-
9.494). de Luiza Gomf's Pogg-1, nasc1ci1 ao!, . EDITAL _ l.ª Zona Fle'tornl _ ADMINIST·RJ~1VA ~.RºJf'J:;~1 dez i::or c·nto os p:·{ço; corr.-nie.s da 

fil1~ 3J1 P-;dr~ºJ!
1
~~~~e c;,~~a~in::'~~~ ;;li~J;1;- ;~~~~~n~~-p~~~~do~d~r.~-,t~~~~ Município da Capitol e Sub-Prefeitura -. D~ or?en_1 dos!·. Inspector. em ~om- ~~~tt·d1~111 

d~ic~:o ob~·i~~~~€i~a1_
1
ª~~:~~ 

ria Gcrbr.st na cida ao:i 7,6 1912 no 1 (Qualificrçf!.o n.º 9.307). de C:ibcdello - Jalz - Dr. Sizenando mL<=sao aesta Alfandega, faço pubh~o. kinte das rel.1<:üe:j ort_ ... m ada<:. pela 
E.s~ado de Min'.t:,; Gerac-!:>. cafa\du.' do- ll .418 _ Joaq_uitia Almeida ela ~i;•:,1 . de Oliveira - E.'5cr·vão - Seba5t1ão para ~onhcc1mc~t.o.dos_:nt<:r<'!:Sado..c.;. <1'1.1· :::-cc..rc'aria. 

:~L;t· 1Q1~~illi_~;1~ãi ~~:1i(:~~:) ~~s_t_ª {l~h~t~'51o~t:r~~ l~~,~<:_%/ºn~i~~,
1
~~ !°6~1g-;;-ifi;a:~~°.~r~~;~/~. ~º~-~';; ~~~?i~ ;~t~,~~· J,~ar~--:~:;~ªnºct,~ªi:cf~;:1.~~ \ to!:,i:.~~fW~:;~~t~cº~f~~~-l~ \:c1;~~(';~:!11

; 

11.399 - Josc Pc:<>in~ de Arauv•. 12 2, tJOB. ne~t(' Estado. casada. dom.e;.;- co. para os effeitos lf:'gacs, que fo~·arn ~ue trata ..;1 circular tclegre.ph1ca n elos moctêlos e quallda~le dos art1 :o. 
filho de Antonio P('reira de Arnujo tira. domki~l~da P re~id<~nte m.stn r,:i. _ qualiLcados, por despacho do dr Juiz, oOO E: de .... o deste més. _da Db·ecto,.~a r,"d::,rão 03 con!"ot1·{'nl'es S'2 d ri';tr â 
Sampaio e de Maria e,steL.na de Aro- p•al <Quallf.caçào n." O 180>. a~ st:guin~cs pcssóas· ~o ~xped1f'nle ~ do; Pessoal, aclla:-.s.e . cc:·c~ .3.l'!a d:?. AHand<'í\'a. toc'.os cs dias 
uJo. nascido aos 15 2,1908 em Ala;O.t beita ª conca:nenc.a Hdrnuüstrauv,1 uteLa. dentro do horario rl'n-uJamentar 
Grande, <leste Est•do, casado. a2ricui- .-1 ! 1 t ! t b ! Dh 23 10 1937. p_rr_maoente de mscripção, ncsfa rep:.ir 1 , . 

tor. domiciliado c"'rcsic!ente nes'ta ca- c<~~gt;~~aeiri~a~~ ;;~º~:-~~rfo.p~t dr- 9.M5 - Josepha M:ria dos Santos. tl_t;ao, dur~?te o prazo de quinze ll5i AH;:;.ndeg:a 25 de outubro de 1937 
p1tal <Qualf'ica~io n. 9 .492}. Juiz Ekt'oral. o·dencu n entrega d.e 9.626 - Antonio Candido do Nas- dias, e~cc1~ando-Ee ;s 16 hora5i do dia 

qu~~q~°.?, filh~loJ~ª:,v~~'.!~11i~.f~b~; t.t~~1iº;, ~l•;\º\eJ5 bC...:'_u!r,:~;ipção n :!~~~~º Antonia Giaconrna Megli. ~o;~n;,.~.m!n~~~v~';; :~.~~~~~u~~~~"'.'t . Porrn - F.-cnphrrario da 
Oliveira e de JQS('pha Mari &. d,1 Cnn- 11 185 - Elltfl Patrid:, de &>U.:ú. !) 629 _ Clarice de carvalho Cun11a 1 
1~!º·.~1~~;i~ :~:1c~;~~~i.1sd~~~fli:~ 11~1~t~ n;oJZ·}~fzi;-G~~~~pçã~ n ,9.630 - Grhllura Me11ctt~ de Sou·a. DR. GIACOMO ZACCARA 
e residente nesta capital. <Qualilca- T'tulo n.· 13. 167 -- Inscr!pç'io n ni~/31 - CremUda de Carvalho Cu-
çào n.0 9.435) . 11 .1&7 - Zclka Soares de Castro . 9 . 632 _ Maria Ame lia Luna 1, 

1.401 - Wilson .>ladruga, filho d> Titulo n 13.168 - Inscrip,;ão n 9 633 _ Murillo Honor!o de Mcllo . E S P E C I A L I 8 T A 
~~s~!J:~~~~1:a~rª:~.~~a:c:o ~

0
~er1~ {~o 188 - Dr. Horr:.cntio Pcrcir~1 cl.e Ca.:,~ g ,.34 _ João Heracrto d:i Co:-ta V j a S 1 

: 1~i9~·4·Jiri;;afi;~;•~•
0
n!ic~f!:fo !st:c~?: 11 Tf~~l':__ nJaifi.r~6~ ; 111~;;,sr;~~~~ n.º +i:: -=- ~::n;:,:e;::l:g::~~iano U r i n a r i a s - S y p h i l i i; 

dcntr ncst..u c:apil..:.l. (Qual!.ficnçâo n:• Titulo n.º. 13. ;10 - l1l!cr:r.,ç.i'> n.'' 9. 637 _ Luiz Humberto de Luna ~x ... tntemo dos servlç.89 do prof. Baena na s. Casa, do prof, Bd-

9.n~~02 - Luiz 13czi rra d~ SLlvn. fi- H,fi;~,l~ ;1""13~1~~ a~ Hi~~l~l.p.;5.,, n.º Pedrosa. miro Valverde na Polycllnica. Gcr.11 do Rio de Janeiro, na Funda-
lho dP- ,José Br7,errn da Slha e de Ma- 11 . 191 - Antonio Cbudtano da Sliv~ 9 ·638 - ,Joc;é dr SR FC'rretra ção Gatfré Guinle 
rh Anna. da Conceição, na.scldo aos Titulo n.0 13.172 - Tnscr:pi;ã.'J r..o nt~~:9 - Aureo de Albuquerque M~. 
13 121915. nesta capital, onde é dom!- 11.192 - Aurellnda Ferreira de Mouro 9 640 _ Pedro Pereira de Lvra 
ctllado e re.c'dcnk. soltelro. ;,ortelro Titulo n.• 13 .173 - Inscri,,çfao n.. 9 G41 - Adetaldo Sl1ver:o dÕs San-
<Qua'lf!cnrão n q 40n 11 103 Gmtil Co\lt!nho de Lucena tos 

OowiUltorlo: Rua Barão do TrlUlllpho, 461 
Diariamente das 2 ás a 



'./ "º~N:A~· ~~º!~rA~~~!E~~L~!:n!EmoA 
ji --- i,;M GEllAL ---

l 
Oomu.Ir..orlo: - Rn& Duque de Call'.las, 812 <De 14 ú lt ll&.) 

--- ·re1epbone, 281 ---

RJJBID!:NClA: - AWNIDA VIDAL Dri NEGREIROS, 171 

--- Telephone, 155 ---

' CLINICA DE DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ E 

GARGANTA 

DR, CASSIANO NOBREGA 
FORiviADO PELA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 
EspecJalista do Hospital Santa. Izabel, (b Inspectoria Sa· 

nitaria Escolar e do Dispensa.rio de Tuberculose 
DIATHERMIA, ELECTRO-COAGULAÇAO, RAIOS 

INFRA-VERMELHOS E VIOL~AS. 
Consultas diarias: pela manhã, das 11 ás 12; á t-'l.rde 

das 16 ás 18 horas 
Consultorlo: - Rua Duque de Caxias, 312, 1.• 

Residencia: - Rua General osorio. 18-0. - Tel. 250 

V. S. PRECISA DE ADVOGADO? 
PROCURE O 

DR. JOÃO MANOEL DE MARIA 
CAUSAS 

1

, COMMERCIAL, CIVIL E CRIMTN AL 
IRINEU JOFFI'LY, 218 

- .. -
ACCEITA CHAMADO PARA O INTERlOK 

JOAO PESSOA 

=::::!/ 

==================" 
CLINICA DE VIAS URINARIAS E DOEJICAS 

DO RECTO E ANOS ~ 
Tratamento especializ~do ds BLENORRRAGIA e ouas 

complicações no homem e na. mulher . 
VARIZES - BEMORRHOIDAS - cura i:arantida sm, 
operação e sem dôr. Seguro tratamento das fissuras re .. 

ctites, estreitamento do recto, eío. ' 

DR. JOSÉ BE'fHAMIO 
(Ex-assistente do serviço de PROTOLOGIA DO 

HOSPITAL CENTENARIO) 
CONS\JLTORIO - MACIEL PINIIEIRO, 211 (altos da 

Souza Cruz) das 14 horas em deante. 
RESIDENCIA: - IIOTEL GLOBO 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Ex.assistente de Clinica 1\.1edica do Hospital 00 Cente. 
nal'io, Medico do Hospital Santa Isabel e do Instituto 

de Protecçáo á Infancia. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Doenças do adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, 
figado1 rins, sangue e nutrição. Tratamento da nenra.-;thenia. 

sexual. syphilts. 
Consultorio~ - Rua. Barão do Tl'iumpho, 420 - ] .º alldar. 

(Por cima do Banco Central). 
Consultas: - De 15 ás 18 horas, dial'iamcnte. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

rr=====================-
CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(Ex.interno residente e ex.medico int<"rno do Hospital 
Pedro li do Recife. Pratica. nos llospilaes de S. Franci!-iCO 
de Assis e Santa. Casa. (le I\.fisericordia do Rio <le Janei1·0). 

DOENÇAS D~AcgiA?N;~s~rt~R~\r~ss~OMAGO, FI-

~~:l~U;iJc?i!~º~ ~L~~~~! ~~Rc;tEi~~· ;;t 
João Pessôa -::- Pa~ahyba 

Agrimensura - Cadastro - Vistorias l 
Arbitramentos 

I!SCRIPTORIO DE ENGENJIARIA 

CALZAVáRA & CIA, 
Joio Pessôa - A1•enida GardM 'Prf'ri.ra n. • li 

Telegr. CALZAVARA - João Pe•sÕ\', 
Peçam sem compromissos ln.fonnaróes e prevM, 
optlmos descontos pa.ra trabalhos de vull<> e levallt&• 1 

ml'ntos em conJuncto. 
Atte!ldem-se c!utmaclos de qualqun ponto dOII Eatado, 

de Parahyba., Rio Grande e PeJ ::.arnbuco. 

:e o .A 
IR, NEWTON LACERDA 

00Nt!UL'!'A8 COMM!TNS AS SEQU'NDA•l'lllIRA.9, QUAR• 
'l'At! I;; BEX'I'AB, DAS g AS U HORAS 

Nae tlema.ll ila1 utrila, 16 11ttendieri no connltor-Jo, OI clJ ... 
@t-e. em bora previamente marcada 

CLINICA MKDIOA 

Ooen~a1 Ntrvoea1 e Mentaea. Tratamento da 'fabere11lou1 
pelo PNKUMOTORAX e a FRli:NICt:CTOMlA 
Rua Duque de Caxl&a, 6~. - Telepnone, 172 

DOEN<;AS DOS OLHOS 

DR. H, COSTA BRITTO 
EX-ASSISTENTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO P&OF. 

SANSOU NO RIO DE JANF.ll!.O 

OCULISTA DO SOSPITAL SANTA ISABEL 
Tr•tamento medico e operatorio das doenças do1 olhOI 
ConsUltorlo: - Rua Duque de Caxias, 312 (Alto da Phar-

macla Vé?as, t.0 andar> 

CoJWUltas: - Das 10112 ..,. 12 e daa 18 u 17 hona ~ 
Reslclenlea: - Avenlda Jua.rez Tavora, B13 

===' 

rr=----================11 
GABIN~TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINBlLVA GAMA 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

tJon.-.Jtorlo, - Duqee de Cuias, 51" - L• •n•a.• 
CONSULTAS - DAS H A'S !7 HORAS 

Q,========= 

IR, JOIO SOARES 
CLINICA DS t:KIANQA& 

oa Crúbe ,a e- doo Expostos •o ltlo •• Jandn 
(Serviço de lactentes) 

a!edleo cio Serviço de Hygiene In!antll cio Estado 
e do Instituto de Protrcção e Assistencia á Infancia. 

Consuitas diarias das 16 ás 18 horas, á Rua. Direif"t, 348 
(Altos <la. Sorveteria Werner) 

1Ui8IDJ!:NCIA: - Rua D\()go Velho, 214 (Pa.r~ 
Solon <ie Lucena). 

~I DR. ALUIZIO IFFONSO CAMPOS 
ADVOGADO 

Escri!)loru'>: - Epitacio Pessôa, 113 
CAMPINA GRANDE 

1 =======-1-í~ 

s 
~ 

tF======================'lln' r-- ,. 

JOSÉ MOUSINHO 
ADVOGADO 

Rua Monsenhor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- João Pessôa 

BEL, PEREIRA IIIIZ 

Consultor Juridico do Estado 

.\CCl!ITA C.\USAS CIVIS, CO!l{Ml:KCIAES li! CRJMJ. 
NAJl:S .NA CAPITAL E NO INTERIOR no ESTADO 

AVJ:l'l'IDA JOÃO MACHADO, ltl 

JOAO PSSl30A 

" 

D o 
DOENÇAS DA PELLE E VENEREAS - SYPIIILIS 

DR, EDSON OE ALMEIDA 
DO DlSPF:NSARIO DE DF:RMATOLOG!A E LEPRA DO 
D. 8. P. Clll.'FE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA• 

PlliCA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
TrJ1.tamento por processos espectall:ia.dos de a.rne (ffpl• 
nhas), pytiriasi1 versleolor (pa.nnos) ee:rema9. ufoeru, 

d.oençn...1 d~ unha.a, o.rrccçõcs do couro oabellu.do 

?!~~~r.oPh~~!~:~ .. i: ~~~~~~:~ .. d~ ~~: v1:1e'!: 
-Infra Vermelho - Cromayei.> - D!athermo coagulaçt.o 

para o tratamento dos tumores malignos ela pelle 
DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 11 HORA.., 

C'<msultorlo: - Duque de Ca:riaa, 504 - L an<i&r 
JOAO PESSOA 

DRA, EUDESII VIEIRA 
- MEDICA -

Tratamento pela chlmlotherap!a associada 6 p117,1otherap1A: 
(Ultre-vlolêta, ondas longas, c:w,tas, ultza-curt..t e 

hydrotberap!aJ. 

Resldencla e Cotl!IU!torlo: - Rua Duque ele Caxias, 518. 
Consnltu: Serandas, quarta. e 1atu dAs I i1 11 e du 

H ú 17 hona. 

Terçu, quinta& e 88bbadn. da1 H ú 17 horu. 

L3ENÇAS DE SENHORAS - PART&S - OPEKAÇOl:S 

DRA. NEUSA DE ANDRADE 
Con1llltorlo: - R• Bario do Trlumph•, 133-Lº ...

CONSULTAS - DE 14 A'S 11 HORAS 

--- Relldencta: ---

&UA EPITACIO PESSOA, HI 

DR, J. WANDREGISELO 
< ESPl!:CIALISTA EM ItlOLl!:STIAS DOS OUVIDOS, 

NARIZ K GARGANTA 

Co11.1•lla1 llu U '8 li lloru 

CONSULTOTI.IO: - Rut> Duqne de -Caxias, 348 • 1.0 andar 

llF:~fnRNCIA: - RUA DA PALMEIRA, 208 

r;==-.==================',\ 
DR, ANTONIO DE MESQUITA 

ADVOGADO 

Escriptorio: - Rua Maciel Pinheiro, 164 

r Campina Grande -:~ Parahyba 

HORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO 

ACCJnTA CHAMADOS PARA QUALQUER PONTO DO 
INTERIOR DO ESTADO 

-ilencla: - AYenlda ,João ilo MJl&úi, m 
CAMPINA GRANDE . 

DR, LOURIVAL DE GOUVEIA MOURA 
Tlslologlsta e radiologista do Dispells!\rlo de Tubercnlooe 

e chefe de clinica. da Santa Casa de Mfgericordia. 
CORAÇAO, VASOS E TUBERCULOSE . 

Tratamento da. Tuberculose pelo pneumotbora:ic a.rtlflclal, 
tlllberc"1inltherapla, phreolceptomla, phrenialcoo. 

Usaç.ão, etc., etc. 
Consnltorlo: 3li, Rua Duque de Culu 

Das 11 ás 13 - Da.. 16 ás 17. 
Telepbone 196 ,JOAO PE880'1 



A üNL\.O - Terç:;1.feira, 2G Je Güfübrr, dJ=' í~Jl 
1 ' NAVECAÇÃO E COMMERCIO 

-------------------------------------
L LO Y D BRASILEIRO BASILEU GOMES Age11t1 

(PATRIMONIO NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - Porto Alegre Linha Belém - Porlo Aleg1·e 

Paquete COMMANDANTE RIPPER 
Linha Belém - S. Francisco Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAY Cargueiro POCONE' 
Paquete AFFONSO PENNA 

Sahirá no dia 24 para Nntnl, Fol'talr1a, $ 
Luiz e Belém. 

Sahirá. so dia 28 de novembro para Natal, 
Fortaleza. T11tova, S. Lui.::- e Belém. 

Sahirá no dia. 4 de novembro para. Recife, 
Sahirá no dia. 24 do corrente para Recife, Maceió, Bahia, Rio àe Janeiro, Santos, Para

Macció, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro. San~ na.guá, Antinina, S. Franci,;co, Montevidéo e 
t.os, AnLonina, Paranaguá e S. Franci~,co. B. Ayres. 

Paquete RODRIGUES ALVES Linha Cabedello - P. Alegre 
Cargueiro UÇl' 

Sahirá no día 28 para Recife, Maceió, Ba~ 
hia, Victoria, Rio àe Janeiro, Santos, Parana
guá. Antonina e S. Francisco. 

Sahirá no dia 24 para necir,~ Maceió, Rio 
de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

LLOYD NACIONAL S. A. - SWE RIO DE JANEIRO 
H&VIOO JIAPIDO PILOI PA.QUIITSI •.&&Aa- IINT&I CAlll!DJ:LLO li: PO&TO ALIO&• 

PASSAGEffiOS "SUL" PASSAGEIROS "NORTE" 

P,\QUETE "AR,\R \ NGUA'" - E~· 

l'ARGUEIRO "ARAGANO" - Es- perado !':_ Porto Alcirrc e escalas no CARGUEIRO "CAI\IPEIP.0" - Es-

perado ~! Ile-lim <' t"$ea1as no dia 28 dfa. 3 cli' novrmbro s;thimlo no mes- peratlo d<" Porto J\lrgre ('> t',calas no 

,lo corrente sahindo 11.0 nrsmo dia mo tlia para Rf'cif ' 1\.laceió, Bahia., clía. 4 ele, novembro sahindo no lt'.\ smo 

para. Recife, !\Jaceió, Bahfa, Rio de VkLria, Rio de Ja,,e-iro, ~.nttos. R io «lia. pata Nala.1, 1\.farau, Araca..ty, For

Janeiro, Sant&.;,. Paranairuá o Anto- Grand<', Prlotas e Porto Aler,re. para talrz:i., Camoeim r. Tntoy3-, p::tr:i ond~ 

nln:i, para on",- N"crbf' r:1.rga, 
VJSTOR.IAS: - As v.ib torias só se· 

rio attc1ulidas e feitas dentro do pra .. 
zo legal de 48 hor:1.s após a descarga 
do navio. 

rcc('hr <·:tr2':1 

(>ARA DEMAIS INFORl\'IAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESPERADOS 

«JTAQUERA" - Chegará no clia 30 cio con·ente, 
sa.bbado, sahindo no mesmo dia para R-ecife, .llaceió, 
Bahia.; Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, An
tonina, Florianopolis. Jrnbituba, Rio Grande, Pi'lotas e 
Porf<> Alesre. 

.AVJSO 

Recebemos tambem cargas para Pen~cto, AracaJtl, 
Dhéos, S. Francisco e Itajah.r, com cuidadosa baldeação 
no Rio de -J:u::.eiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a. "Levpoldina Railway". 

A Companhla recebe cargas e eneommend•• até a 
ve.spcra da sahida. dos seus vapnres. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "TAQUY" - Esperado do norte~ deve-ri chegar em 
nosso porto no proximo dia. 24. o cargueiro "Ta<iUY". ,\pós a necessaria. 
demora sahirá. para os portos de necife, i\Iacrió, Rio, ~anto~. Rio Gran• 

de, Pel~~~~J;~0 A!,'c7XrAS" _ Esperado ,to sul, drver-:i c,hegar em 
nosso porto no pl'oximo dia. 26 o cargueiro "Caxias'·. Apó~ a. nttf'SSaria. 
demora. sahil'i para. os po1;tos de Natal. Ceará, Tutoya. í' Arei:1. Branca.. 

CARGUEIRO "CORCOVADO·' - Esperado elo n-orte-, deverá 
chegar em nosso porto no proximo «li.'\J 21 o cargueiro ,.. Corco-rado ''. Após 
a necessaria. demora sahirá. para os portos de Recife, Bahia, J:.io e Santos. 

CARGUEIRO "TIBAGY" - Est>erado do sul. deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia. 24. Após a. necessaria. demora, S.'lhiri para. 
Ceará e Areia. Branca. 

CARGUEIRO "PIRATJNY" - ESJ)era<lo do sul, deverá chegar 
em nosso porto no pro,imo dia 31 o c.artueit·o "PIRATIN\: ''. A nós !l ne. 
crsc;n.ria. demora ,,,ahirá para os portos dí' Rr-rifr·. 1\-fàreíó, Rio, S!t.n'l.-os, 
Rio Grande e Porto Alegre. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
11.UA BARAO DA PASSAGEM JS.º 13 - TELEPHONE N.0 %29 

ALUGAM•SE 
A opUma casa pa.ra. familia., n:i Ave. 

sida. Epitacio ressôa, por 200$000 
mensaes as chaves junto e n da Praia 
de Tambaú, Gonçalo, para. a tempo. 
rada balnea.ria. A tratar na. Rua 1\.la. 
ciel Pinhf'iro, n.0 303. 

ALUGA-SE 
Na rrafa. da. lndtprnrlf'no,ia. um 

bungalow com pomar, quintal mura... 
,lo aecornmodações para numerosa. 
fa1~ilia. e clcpendencias para niadagcm 
e gal'age. A tratar na residcncia de 
Anniba.l de Gouveia Moura, na. mes
ma Praca.-

Mercearia á venda 
Vende-se uma pequena 

mercearia, ponto colosso e 
bem afreguezada na rua 
Carneiro ela Cunha n.0 426, 
na ToJ"relanclia, por menos 
ele ,1 :000$000 de réi8, sendo 
o apurado mensal de .... 
2:000$000 a mais. 

O motivo da venda o do. 
no dirá a quem desejar 

CASAS EM TAMBAU' compraJ.a. 
Alugam-se pela tempora-

os cor..stgaatartos de corga3 devem retlrnt-as do tu .• da, 2 cm;as de telhas, mú- O P T I M O -p O N T O 
piche da Companhlo dentro do prazo de três (3) dlao p \lt \ Qll \I (!Ul'lt ltU10 DE NE 

PROXIMAS SABIDAS: 

"ITABERA" - Quinta.feira, 4 de nnvrmbro p. 
após a descarga, !indo o qual, tncldirão a.s mesma.s em saicadas, com luz e cacim- 1 G'oc·JO. EI\I c.~I\IPii:iA GUANDE: 

armaunagem. 1 ba, situadas á praça Ribei. .J~~;~~ •. :~.~·~·~:~~~c~L~e~!A!?i~ 

P "E ro ele Bai·ros ns 105 e 187 mo local, por motivo de vlngem. Pro_ wa pauacem, encommendas e valores,. att.,nde:se no !5crlpf<>rlo ,né ás 16 horas na vespera da sahlda dos paquous. • · • curar senhorzin.J 10. no Restaura'1t 
A.o demau mrormaçoes ser~o dadas pelos Agentes ' A tratar na G RIZA. Constancio. em Campina. ou com 

W I L L I A M 8 & e J A . Aristides Fanltm. le!loeiro ofilcial, á 
Pra(a A.nt.henor Na.varro n.u 5 _ Phone 234: ------ Praça Pedro Americo n.0 71 - Joüo 

V E N D E • S E Pessóa. 

Dr, Arnaldo DI Lasclo 
Ex-interno do Hospital de Alie.. 
nados (Serviço do Prof. IDysses 
Pernambucano). Medlco Interno 

do Sanator!o Recife 

CLINICA MEDICA 

Docnçns Nervosas e Mentae• 
Consultorlo: Rua. João Pessõ:.. 378 
- 2. 0 andar (Edif!c!O d'A Pri

mavera). De 15 ás 18 horas 
Restd. - Sanator!o Resife - R. 

Pereira d'> Costa, 203 
Pht>ne 2072 

-RECIFE-

Odette Fagundes VENDE·SE ou aluga· 
Diplomada prh Acndrmia do córte se uma casa com bastante 

~e~t~'
1';;:_~\,f; ~~~~1

1::t~\;~:. º[;·:i,;~ commoclos, eom agua, luz 

! 
lhos ã disli,!cta sociedade pc~ouHlSO. , e saneada. Preço de occa• 
ExecuLa com perfeição enxovaes po.ra ·:- A t 

1 creanças e casamenlos. vestidos cm s1ao • ratar com O pro· 
;/:'~~~i~~t1~;;fc·a ~~!~:n:omdec~~~ prietario na portaria da 
nús cspecia.es, arllstica cm lindo es• Assembléa Legislativa, das 
~

1
':,;.~11~:1~•ci~ e~c~~;t~i~J!/1~~ ·~~ 8 ás 11 e das 13 ás 16 ho· 

::~:~· ~~ o;~:~~;rnd;p;~:;~1~ª·a~~;~J!; ras. 
pm·n. gur:vs. nnnlvC'r~ario rm geral e 

~~:n~~n;~:·io~~d~a~~~c~t!
1
~ fi~:(;; 

á. Rua José Percg-riu.:>, 660 (antig:1 
Palmeira). 

PI ANO 

O p A VILHÃO DO CI-IA Secretaria do Montepio, 2310'937. 

(ass.l - Joaquim Pinheiro, secre. 
ta rio. a mais bem montada sorve-

teria desta cidade. 
A tratar no mesmo com 

o seu proprietario. 

CRUZ DAS ARMAS 
RUA DA FRENTE 

Vende-se a casa. n.0 1396 
Contendo esta 3 salas. 2 quartos P 

cozinha, armnçã.o, bolcão e instnlln· 
ção, turlo novo. Ponto bom purn ne
gociar rom qualqu~r rnmo, â e!::trnda 
de mais movimento da. cnpital. A 
tratar na Avenida Floriano Peixõto 
n.0 199 - João Pessôa. 

ALUGAM-SE 
O andar teneo t· o sltJM.>rior do p1 <'· 

dio n.0 173, á l'Ua Duque de Cai·ias e 
3 sitio com optima. rcsidenria, á Pt·a.. 
c:a da. lndepen.dencia, 123 - Tambi.í. 

Tratal' n t•.;te ultimo . 

AOS NOIVOS 

PONTA DE MATTOS APIARIO MARIA IRE-
Vende-se um piano de Optimo emprego de capital 

cordas cruzadas e eêpo de 
metal, de optima sonorida· 
de e afinado no diapasão, 
por menos da metade do 
seu valor, na rua S. Mi· 

Familia que se relira desta Copit.al 
para o Norte, põe á disposição do::; 
srs. noi\·os dC' bom gosto e por preço 
modico H. prto~ dr redro inve~tidas 
em imbuia uh:.üxo di."crimlnada.s -
Sala de jantar: 1 nwra rlastica, 6 Gl
deiras estufada.e,, 1 crystallei.ra, l 
Ouffet e 1 etajer. Quarto: 1 cama etc 
:!a':'al, 1 guarda.roupa.\ 1 camiseiro C' 
l creado mudo. A· vista na A venidJ 
Ploriano Peixôto. n.° 573 De frente 
á séde do Cabo Branco. Aluga-se uma bôa casa NE - Vende puro Mel de 

eom optimo sitio, perto do AbeJhas "Italianas e Urus
tnar. un." ~ s,i. A v. João Machado, 

Trata-se na avenicla Ge. , 1155 ou Cap. José Pes. 
neral OR01·io, 11 -f. 1 sôa. 25. guel, 109. 

Vende-se a CASA RECORD com 
as officinas de typographia, encader
nação e p:rnt:1çlo 

Movimento compensador. 
o morivo da venda se did ao pre

tendente Pacilic1-se o pJgamcnto. 
Tr:itar n1 mesma com o seu pro. 

prirtario, :í n1:1 \f:tcicl Pinheiro, 129. 

ALUGA•SE 
Aluga-se o 1.• andar rl~ CMII n.• 

122, á rua Peregrino de Carvalho. 
Opllmas nccommod>~ões. 
A trntar na 11.l:< Duque tle C~xlaa 

a. 0 614. ' 



" 
A UNUO - Tcr~a-fcil'U, 2G de ouLubro de 1937 

WALLACE BE[Ry vos mostrará coisas nun~a vi~tas no cinen1a ! O menor 
anão no inundo! O maior gigante que se conheceu! 

O sapo de duas cabeças! A mulher barbada! 
sentação do rnoior circo do 

Tudo isto vereis na apre
mundo ! 

REI DO BLUFF! 
Ul\1 MAGNIFICO FILM 20 TH. CENTURY 

VE lll AHI P LA Z A 'Domingo! 

A ~UGA Dt TARlAN! 
Hoje ias , e mc-ia horas ultima 
exbihit;i1o - Robert 'J'a,, lor e 

.Joan Gra\\ ford cm 

STAN LAUREL 
(o magro) 

OLIVER HARDY MULHER SUBLIME 
Sohnny ,veiss :Muller, 

Maureen O'sullivan 
Um suite.· film da 1Jefro. 1ireços 

2$100 r 1$f;OO 

(o go1·do) 

E.M 

PRINCEZA BOHEMIA 
Um film gigante da Metro 11 

1 
llatiuée hoJe tis -1 horas il. l'\0- IJ 

""- A.l'ROH.1-ttreço 104t 1•cis Lma 01tere&a eomica da 11etro 

Hoje ás 7 1/2 horas! Dois films pelos mesmos 
preços A Lei do Gatilho con1 John Wayne e mais 
a volta de Chandú 1.ª serie preço 1$100 e 700 reis 

• f• ~L-, ,~ ' •, ~ ·-~.::. 1 

Dr, Gonçalves 
f'er11ande1 

1 a,isa ~ s~asri!~!~ f~~!ia que DR, JóSA MA G,l L H I E S VENDE-SE um carro 
"Chevrolet", typo 34, em 
optimas condições e uma of
ficina de sapateiro, a tratar 
á Rua da Republica, 706. 

l!lx-Aux. Technlco da D1-
rectorta de Hyglene Men. 
tal e Assistente Inst. de 
A.&slstr.ncia a Psychopathas 
de Pernambuco (serviço 
do Prof. Ulysses Pernam
bucano). Medico especla
!lsta dos Hospltaes Santa 
.C.abd e ,JU!lano Moreira. 

CUntc-• esJ1,rda.Jf2:ada tia'.'!! dot.nçaa 
do SYSTEMA NERVOSO 

Cons, - Rua Roqae de Ca:d:la, 
348 - L• 

Resd.' - AT. Monteiro ~• Fnn. 
ca, 12. 

- JOA.0 PESSOA -

ATTENÇAO ! 

acaba de receber do sul do país grande 
sortimento de r<'nda.s largas e estrei
tas. nacionacs t' c.strani:-eiras. para 
ternos. I.Jot,)r~. flôrcs, fUa.s. palhas 
para <:hapé~ e muito:; outros artigos. 

HJ ~é de abatimento. 
M. C. CA.'l:IPELLO & CU .. 

Rua. da R<'publica. '720. 

DR. OSORIO ABA TH 
Clrw?&'lio tia Allrlll,cnefa l'úbca 

• •o Boopltal Santa Isahd. 
OPERAÇOJ:S E Viu 
- URINARIAS -

Tri.t,unento meci1co e c!rnrgt'<, 
c1a>I doença, d11, nrethra. pro,
i..ta, bexlge. e r:na. C,.aw.co-

Phla e urethroscoplaa. 
Cobiultaa du 10 ia li e dai 

lG ia 18 hnru. 
/JOllll!ltor!o: - Rua B&rlo 10 

Tr!umpho, too. 
Predsanrfo V. B. C01Yl'11':11" 4ola'" re- f 

logio3 e obJ:"t os p:...i.r . .1 prl "ntc, 1.L ... , 
dirigijn ... c;e é. ''CASA F-ON'TE.S··. ~·.t ( 

-- JOlu l'[S!l(.A -

B. Rohan, 180, que cncor,trará \'a. ----------=
riado sortimento <las m ::i ls rrc :nti:f;' 
novld~des e ,·rt 1·H·nqrcs preço·'. 

A "CAf'A PüNTl, m~ul"m o m:::~ 
XiJnO Cr:ct' 1 l'J t DtC ll' \t:!tc*.:.., {tl)j 

artigos do ')t\l rt\mo. l'Omo nos con
certos de johi; e relogu~. 

Av. n. Rohn.11 n.'~ ]80 João Pessôa 

CURSO PARTICULAR 
Pedro AlmPlda Rodrn. or:1. rrsiêiu

do á rua Bar:io da Pa.c Algem. n. 519. 
1 est:i cap1t2l. prompt1flc:i-se a lec
c!onar Arithmrtira e Portu.;::uC::::_ EN. 
do a primeir..L dr~tas materias. C'fY' 
c0mbin?çáo com a Algel,ra quanto á 
.!-,Ua. d•;pla 1~1· < ·,n dí' f 1nlit:'lr o 1·s~ 
tudC' dai:; pr-p1 · dadl ,.o numcros e 
ri.brcviar a o60l!~ção GOS problemas. 

,c:u~~~t~~fg b~~·.e J~~c~i:~ l~1~ Vj~ 

r~:· e~ q;~~r~r~g~~açõ; ª~!~ó~~; 
com as opcr ÇÕ<"i algC'brkas pó. 
dn acr pror1 rncto, prlos tntrre~~
C:os. na re tdcnrta ::tclma. ref'!r1da e 
nos dias utciJ. da 1!) ás 21 lioras. 

VENDE-SE 
Um mot,,r de fnbrl('uçâo amoricera 

om 6 rurnllo rle fortn, com dispoRiti
'º pHra queimrtr os !\C'.1.:-Uinle~ combus 
•,ivcis: Gasolitia, kerozcnc, Oleo crú ; 
,.,:-uz 1u)Lre, n!llsim como por1Prá l!ICr a<' 
~io,wrJo por Mn~neto, R1cteria o~ vellt 
ruhnlor (cnhr.ça quente). 

Pcrícilamcnt.o novo gn:rantindo se 
;t-TJ períeito íuncdvnamcnto. -

Uma machina de gelo de 11.l!>riciu;~o 
allemã, produzindo 150 kilos em 8 ho
ras apenas de tTabalho ou 450 kilo! 
em 24 horas. 

Prci;o 5 dP. orC'esião. Vê?' e trathT com 
Ari1tirJes Fantini, leiloeiro., praça Pe 
tl'.-n AmP,-irn '71 -

ADELINA B, PASSOS 
ENFERMEmA.rARTEIRA 

O:plomadn pcln Faculdade de 
MC'dicina da Bahia.. Applica tn. 
jccções e curativos a domicilio. 
AUcm.Je chamRdo.:; a qualquer 
--- hom. ---

BSDI000SIPSOIALIITA 

,.&Z Q~ALQUl:B TRATAMENTO Z OP~RAVOZS DAS DOENQ&I! 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NA.BIZ E OABOANTA 

o.uallorlo: - Baa Dll""e de éaxtu, IH. De I ú 1 ...._ 
-••nola: - &u Vbcon•e •• re10&1e, tu. -- . ...d • ....:...:k._ 

10 .10 PSl!IIIOA 

BARATINHAS MIUDAS 
Só clcsappnrcc<'m com o uso do unico 
producto liquido que attrahe e exter
m!na as formlgu!nhas caseiras e toda 

especie de baratas 
~BARAFORMIGA S1 • 

t::ncontra.se nas bôa.s Pharmactas e 
Drogarias 

D&OGAKIA LUNDIU!S 

691 com multa 5 de maio 1937 
692 sem multa 30 de abril 
692 com multa 20 de maio 1937 
693 sem multa 15 de maio 
693 com multa 5 de Junho 1937 
694 sem multa 30 de mato 
,94 com multa 20 de junho 1937 

695 sem multa 15 de .1unho 
'195 com multa 5 de Julho 1937 
r,95 sem multa. 30 de junho 
696 com multa 20 de Juli.o 1937 
697 sem multa 1S de julho 
697 corr m1út" 5 de agosto 1937 --- _ --------1 ~98 ,;cm i,rnJta 30 de julho 

I\ PREVIDENTE ig: ~~:;;: :;;~n: fg ~; :~g;ig 1937 

Rua Maciel Plnheuo. 12' 

QUADRO DE OBSERVAÇAO 
Joaquim Domingo Guedes, com 48 

·annos e.e idade. ca.,.ndo, cc,mmercian
t.:: e r,:sidcr.te em Entroncamento. 

&vcrino SoRres ti:\ ~ta. com 29 

~~~~:) ~r r~~~r:niurr;~~n~!ie~Yrb~iC:e 
Sousa. nY 47. nc~ta capitnl. 

~~~~:m::t~~n:C~.~1~:C'ii~~1n: ~m~~~ cJ; 
Republica. 889. n<>sta l;apital. 

c~ig;,~ ~~~6ti~ª~~rDt11~1~~. 3~e~rd~c:.s~ 
k' ~~ -rua. da Republica, n.0 aso. nesta 
caD1t.'lJ. 

'"'rt.avio Vieira dP n.rello. com 28 av. 
... '>s ele idade. cvsado. funccionario uu 
'-llico. residente á rua Cardoso Vielrs 
n..º 2Q. 

Ma :-ia Vieira Pc:sôa C'Om 40 nnno~ 
c.lc id:-tOr. CPstitla, rC'sidcnt(' 3 nv. L" 
de Maio n.'J 31. nesta ~apitai. 

1 Sevrrino da Cunha Cavalcante com 
48 ar.::1os cte idntle, cnsado, auxiliar do 
commcrcio, residente ã rua 13 de 

, Mf:io n..1 633, nesta capital. 

699 com multa 5 de setembro 1937 
700 sem multa 30 de agosto 
700 com multa 20 de setembro 1937 
701 sem multa 15 de setembro 
';'01 com multa 5 de outubro 
702 s<'m multa 30 de setembro 
702 com mlllta 20 de outubro 
703 sem multo. li) de outubro 
i03 com multa 5 de novembro 
i01 sem multa 30 d" outubro 
704 com multa 20 de novembro 
70,5 ~cm multa 15 de novembro 
705 com multa 5 de dezembro 
:'06 sem multa 30 ele novembro 
706 com multa 20 de dezembro 

Quota annual: 
'lem multa 31 de dezembro 1937 
Com multa 31 de janeiro 1938 

Secretaria da "A Previdente··. 25 de 
cutubro de 1937. 

llaríann J. Martftts. 1.0 secretario. 

VENDE-SE na Rua Benja
min Constant, a casa n.0 

.J.04 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

CASA A' VENDA 
Vende-se á rua Eli~eu Ccsar (até 

1 

pouco Vidal de Negreiros), a casa n.• 
84 de regular accomodações, oitão 11 • 
vr~ ao nascente. Com os serviços da 
La,rô:t, ficará de esquina, em excel. 
lente situação para residcncia. 'l'ratar 

] na. mesma. ________ _ 

GARAGE-Aluga.se uma 
garage muito espaçosa e 
optimamente situada á rua 
Borges da Fonsêca. Alu. 
guel: 300$000. Tratar no 
Banco do Estado da Pa. 
rahyba, com a Cr1·encia. 

OURO - Agrippino Lei. 
te, compra ouro de 10$000 
a 17$000 a gramma. 

Rua 'Duque de Caxias, 
312. - -Pharmacia Véras. 

Opti'!'a acquisiião 
V cnde-sc Úma bôa casa, de com:

trucção moderna. toda de alvenaria, 
com imta1bçú<'s Jc ;J:;UJ e 1u,, coru
modo<. sufficicntcs pJr:t ÍlmiliJ, n 
comprador pode occupar immediatJ· 
mente ~cm nenhum impecilho, local 
optimo, bairro de Jaguaribe Bonds 
a porta, Avenida J;.loriano Peixoto, 
n. 0 316. Trata-se na mesma av~nida, 
n.• 360 

1 Gef'.ezio Grimbarra Filho, cem 29 
annos, cn"ado. funccionnrlo publico, 
re1:idrnte r111. Plnncó, Estado da Para
hyba. 

Chamada de obil"" 
6RR sPm multa ?,R de fevereiro 
AAR com multa 20 de marco 1937 
RR9 sPm multa 15 de, mar<"r. 

los ou mais diariamente poderão ranhar em sua proprl., cas:1, 
quando dedicarem suas horas vag-as ã orlgtnal, arliatlca • rca
dosa tndustrfa ºM. A.. N. I. S.". Para informac,6et1. escn .. 

r.so com multa 5 dr. abril 1937 

l'KOCURA-SF um, bôa cozi-
1 hrira, p:trl e.isa!, etlucJda e pontual, 
dormir e1:1 c15a Tntar 2 ' fcin 
Pa11:a-se bc-n Av. Epiurn, J o ã o P e s s ô a 690 sem multa 30 de maroo 

,er o. "M. A. N. I. s.•, R. do P-elo, 56 - sala JU - Rio de Jane!N. 
Receberá um folheio rntls explicativo. Se •-Jar o.mostra do vat,alho o 
exuu&ar, basta remetter a.. B$000, mesmo em selloa do corr~lo. O mais 
extenao e n.rlaclo 1orttmrnlo de calt~JQllnl-., indutri.. ., •111Ã1"111· 
f t!!lnri! Jf$1lt, tn~ 1 ADO com multa 20 de abril 1931 ~---~---==-- _;!} 6!11 i::Pm m111t~ 15 phril 
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CLARK GABLE .. , SOB A 
SEXTA-FEIRA 

BANDEIRA 
PROXIMA 

DA 
NO 

WARNER 
REX 

7 

BROSS 

O 110~0 Ili ~JJLIIO[, DE ((111.\ÇtH'.S OR.\ DE í'AHAC'' F ('\ftTOL\ Oll.\ n•,1 O PODERo,o BU;TO Nl•' 
LU(..,ft1\:JJG XO n1_·c, 1\1.\S SE.l\Il'RI:. IURESISTIYEL !. O mab de~lumhrantc, pccia::ula m~. c:il do i::c~~lo ! ' 

CLARK GABLE MARION DAVIS 
o: clois grunc!es amorosos, em 

AIM E M L 
A MA TS BRILHANTE ESTRE,\ DA TEMPORADA ' 

n '?.II. \DOS ESTO~TE.\. ~TES E ~IU~!C.\:i L\II.;RI,\G \DOR \S ! 

IJfU SUPER EXTRAVAGAt!ZA r·A CIA. NUMERO UJ\1 ---------------------------
,. C L I.:(' i.\L - '1/0 - IU '\: PLI, \ lJ,Tll\l \ \ P.F, ' 1 ! l 11\ P.\GI:-.., lll~TORI\ DE ,\LTO IIEROIS}IO qt:F. nn•ou· \ E DIPRESSIO-

]\ \ ! l'~IA MENS.\GD! Ql ": Dt:('10! \ O HESTI. O DE 3 NA('oES ! 
W \ • L \ (' U U f l' lt '\'. .l O H N B O 1. E S D ,\ R n A it \ ::; l A N W J C I{ <'m 

QUINTA-FEIRA 

A" 1al 

MENSAGEM A GARCIA 
UM PORTENTO DA - 20 th CE:N'l'!'ltY FOX PltFCO UNJ<'O· - S6Gft 

· 'E D:1 t~ODI\ 
A Sessiin ca Flngancia ! ! 

flO - RU 

1. 11 cJ,ese nm ~::) nai a,in1 r J ti:i sua carrein.1. ! 

QUINH•FEIRA PROXIMA NO FEllPPU 
A l!ISTOR!A DE UMA ESTRF.LLA QUE ACABOU MORANDO NA LUA ' 

nIARG,\RET SULl,.\V.\N - HE:-óRY !'0:-óD.'\ 

VIVENDO NA LUA 
cm 

JA1 'E WlTHERS - a mimosa, em Uma producção d! - P!'U?A .. 1:0TJNT 

PERDIDA NA METROPOLE 
AMANHÃ NA MATlNÉ POPULAR DO - JAGUARIBE ! ! 

O drama ela aviação civil Ameri<'a a ! 
JOH:"1' JIOW,\Rtl FiL\XCE":i F 1Dltl{ - cm 

Com PI "Ki TO ILl'i HIT \ ç \:\':Sl ·o A PATRULHA AEREA 
1 'l POMANC'E BF.LLO DA - FO'\: Um fílm da - PARAMOUNT -- .. FRECO UN .co SóOO 

O CINEMA DE 
TODA A CID.'\· 
- DE ciuc - ELIPPÉA 

--- SoLee é.·> 7,15 ---

JAGUARIBE 
--- SoiréC; á., :,1;; ---

A tragrdia e cs de~cnr.unO!i da 1n:ocid~dc de hoj2 ! A VIDA DE UM FAl\!OSO COMPOSITOR A)!ER!CANO ! 

Gitta Alpar - em 

BAl!.E MO SAVOY 
t m~ Jlf , ç > cT, l_ t •' P '\{'I '), '.\l, l· I L:HS 

Compl• ':1, _ 1 J~ N \rINT.AI D F l e PARA\!OU.NT 
!' E\IVS - 1 ni;l,l 

C'li \RLF.S l',\RRELL - cm 

LUCTAS DA JUVENTUDE 
Jnnt 1m n e a :l. serie do 

CONQU1STADCJR AUDAZ 
( Jm l'R,\:\'IUE D.\IIIIO 

UriIVERSAL - Complementes. 

Douglas Montgcmery 
- em -

MELor.14s INOLI/IDAVEIS 
UM FILMDA - l:!>'.H'I.:R~.'L 

Complemento - NACIONAL D F B 

lf 
THESOURO DO POVO 
• 

Club de Mercadorlaa «e 
TOURINllO & CU,, 

CINE S. PEDRO 
1 A H!STORTA 

1 

O CINEMA "vIAIS AF E':.\DO DA CAPITAT 

-- Ec.·t.:~ 7 11 

;;; . \! VA ,NTF DE ;,ir,'' ' 

J A ,1 E S U l . 

LIQ !DAN O CONTAS 
J., fj .,_ 1 

O GRIUJr.E MYSTERIO AE EO 
(01,1 ~ li F lT!.Y .JR. - l "'IVERS\l.. 

r.: - cm 

e np1 11lo 1j 111 f'QJlP(ll-. A VfCCf\ 

[ ___ ,_1_,_,1_, _"_' _' _ 
P.Vl f) II R"í " 1 

li, ,rrn, ufo;m 

l."='º-'=d=c=p=·=c=o~ '_: ~1 r 

o .. , ... l' ... 

1 e 
)J Q (.P 

N o Jl(I ~ ! 

, pr rra "l"'n 1 1'.; 

\ ' 10 nr"ç , ( .... !SGOO <>C' :.11. 
mJi.a. 1 · o 1-a\·,·nd J "'h.::-

~ A I AP.:G \ ·,r SE as C;.3'19 e], 

Alug·,.~· • u 1::1 l:..tsa n:: 1 n11"ner"1S 791 e 799 sita,, f1 
: r ti,1. P·J 1l,t r]p ]' r 1t• i I avenida Epitacio Pessôa e 

Trc1ta" 11·1 :tVl'T 'dt J ' de !recentemente construidas. A 
r 1 ih n.º ::'l, (b, i1 ro <lE- ,; l• tratar na mei ma avenida na 
!:,'la ibe). "~a'1.'l8!21. 

1 
Carta Patente n.• 1 

Av. Beaurepalre Rohan 11.• 287 

Plano • Bóio b)lortlvo l'ara. 
.b7bano" 

Resultado dOII •orteloa para 
conta.sem de pontoo do plano 
"Bóio Sportlvo Parahybano", 
real1z.ldo tm iua séde, é. avenida 
Bcaurepalrt- Rchnn. 2G7, no dia 
~:,-; de outubro, á. 19 1 :! horas. 

1. 0 Premin 

;) " 

~190 
J~K7 

i2;i7 
so:a 

J Pcssôa. 25 dr outubro de 1937. 

ADERB,\I, P!R ,\(;IBE, FL<cal. 

A CASA DOS GRANDES RO~IANCES D.\ TELA 

HOJE - 2 sr·S'Õ':''> - Para o conte tam. nto dcs "fAns'' do "S Pi, fo'' 
ap~€sentamo_i;; outro gigante film igual z MIGUEL STROGOFF 

Uma mrn•·a-irm de,·erá fer env'.ada - ~tr!à.vés d:t; eh;i.s. do.., pc-rigo~ e 
da.- trahiçóe~ - a() ~ener::11 Garcia. rlc Cuba O tcnrnte ROWtl.n parte para 
a aventu:·a sup1Tma ~ mas ~emente um ho1 "m podt>ra fazer com que 

cll? cumpra ri grande mi· ;fio o renc: <.\Go ar~Ct"!t~ Dor"'y ! 

WALL,\CE BEERY - ao lado de JOHN DOLFS 

B,\.RE.'\R,A ST".NWICK - dois nome~ 

MENSAGEM A GARCIA 
Um aro:11.rrln·r f.:.1 lfr tonr o 1111pr iun;.111(" e ' 11 i.i.ci!mal 

/i)l.t1"IL:1. _ PLJt'U"''r.t ~~ i• lir outro ;::-rantll.' fiim 1 
VESPER \ DE CO~IBATE 

i' QUINTA-FEIRA - • !:,(..- -5.o d. s Moça.:-· - ·-o hor:-- m que nunra lll'<'Ou ". 
~- -

SITIO S VEtfDE-SE Tourinho & Cla., conc,-,rs1o .. 
narlos. 

-=========== ==:ti i:~u\\::nº c~1;0 a;~r·J:~1T~~n.u~rJ~J~:~~~ Ycnclr,_~(> npt1rna t"ll ,1 r:,1 nveniiln 
liern•rul OsoT , , J ... oitVu. li1j ,. ~. com 
nn1phs "'~h1, r1P vi ·itl\ f' jan1.ur, 3 e11_ 
,.,.,.,1iO!! qu~rtns com jnn<'lh1,, tmla rlo 
vupa l' <oi;rnha, vahi11í·to ~anttario, 
J.:"J";inrl,• t,.rinço no bilo, toda asson
!ltaf!ll e !orrarla, roriio hobitnvel, com 
~ IJ,ins quarto , p:ahinête sunitnrio e 
hnnheiro, quintnl murudo, etc. 

Confecção de Flôres inun;r>tAi íructeira~ e Jlr1i16land,J_s;,• 
p:11·a ltlll llnrndc cstnhulo ."' possuindo 
-,: 1111 ], :in··\ r~ra plirntae1,cs. Lond1_ 

Confot:c~r:1icil,l-fC flürrs p~rn, ch:1_ ;1i/'~,
1
\::~c ~~~~-~;:rn~]~,' ~:~~undk~l~i~~e~i:~~a 

p&us, _vt:•.;l1clos p~r:1 f'nXot.·,11 de cnnn- 1 Tratar nCJ Pulacl'te dn A. socin\ão Com-

~3,!1~~-~~alg::,. e t~~~~~:~tes para noivas 1 ~t~:j~~la e~: nºa ~~en~J;ª~~1:.~~r:1c::~t~ 
A,·enlda Corema.~. 489. ! süa n. 92. 

Trata-se á avenida Epitacio Pcuôa 
n.0 869. 

CI 
R O J E 

Uma .t":· .. .io ô 7,30 
hons da nol te 

----~~ 
Aguardem A LEI DO GATILHO - "far-west" de luctas estupen-

das, com JOHN WAYNE. 

o ,/lP fEEI.C n m "fm·-,,e.t" ele 
1 t m1 0] 0 ·ir.ti •i:;: 1n 

O V A Q li E ~ R O C .. N ~ U I,~ T ~ D O R 
Produc ,10 úa R,·dtal I• 1lIT''-

('1 mp]Pmcnt 1): - T (_'Jf) .\Ln F B -~--- - ----------
A/U ircl.:! r _. ri• \111..~t,o BAR. rorr. Ilo it,1 rloreno e Cô\1·los Garclel 

BUSTER CRABBRE, (Tarzan o destemido) no empolgantissimo 
film de aventuras - O HOMEM LEÃO da Paramount 

Vem ahi-0 VAQUEIRO CONQUISTADO&- por Bob Steele 

A seguir - QUEM FOI O ASSASSINO ? - Drama Policial 



;.:..;.o Pi;5SÕÁ - Terca-fe,.a, 26 de outuôro de 193; 

SECÇÃO LIVREI 
- ' - .. _: ; ~~ ~~~ ': - ~ - -

J O S E' G O M E S D E S A' 

~ 
7. Dia - Convite 

Clov, J\.!Jtto,; <lc ·'"1, .Ldz.u~l 1\1:!rtim e s~nhot.1, <lr José Teixeira 
de V.Hconcl'llm, ,;,çnhou e ctmhdd,\s, conv1d.1m scuç p1rcntcs e :tmigos para 
;-çsi,;tircm ;h 1111,,.1.,, ~Jllt: 111.11H.lJ111 cdd)r.tr .\ .. r,,:;o hor.1ç, nos altares da C:i
thcdnl Mi.::tropolit.111l. 4.l f...:1r.t, 27, por .dn1.1 do ~cu incsquccivel avô e 
primo - JOSE' GOMES DE SJ\'. - .\ rodo, que comparecerem a este 
,cto Üc rcli~i:ío, dr;dc ji .1~r.1d.:c~m pcnhorJdj,;,.1mo,; 

GILBERTO BARRETTO 

~ 
2." anniversario 

J1n:.1;:.1 io Barrêto e Í.ltl'Hli;i, convidam e~ seus p:ircntcç e :imlgos 
par:,, .~:,._i.,tirc:.1 !is n11s'-:l" que nund:1m cclchnr :1111:111.h:i, 27, em suffragio da 
alma do scn querido filho GTLBER TO BARRL TO, segundo anniversario 
do seu f.1ll('cimcnto 1 1us igrl·j:is C.uhedrJÍ, Collegio dH Neves e Scminario, 
ri,; 6 :- 15, ó e ,o L' 6 e 10. rc,;pcctiv1m.;:ntc, .1gr11.!c...:cndo <.,Ínccr:tmcnce a to
do.., iíqucll...', i.~llc ("0lllp.uú:Crl·n1 

CORTE DE APELLAÇAO 
Autos com vista ãs partef;, correndo prazo, na 

Secretaria da CôrLe: 
Embargos ao Accordam nos auLos de Appel 0 _ 

flVUIUTl PARINY• 
BlH 

Chlll •• Sortelae .. 4-dlu 
N•brera A CI&. 

Praça Antonio Rabello, D..• 11 
<Alltlp. Vlraçlol 

Plane P&r11byb&De - • Diva.e• 

Reou!tado do oortelo doe cou. 
pons..brlndea gratuitos reallzado 
pelo Club de Sorteios Favorita. 
Parahybana, em sua aéde f. Pra.. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
25 de outubro. às 15 horas. 

l .º Premio 
2.º 
3. o 
4 o 

5 • 

8099 
2942 
1691 
2155 
3411 

Resultado do oortelo doe cou
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Fa.vorita 
Parahybana, em sua eMe f. Pr,_ 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
25 de outubro, ás 19 horas. 

l .º Premio .. 
2. o 

3 .• 
4.º 
5 •• 

203( 
81G6 
9855 
1627 
0490 

J. Pessôa, 25 de outubro de 1937. 

ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

A8CENDINO NOBREGA 6 
CIA., ooncoufonadee. 

Ordem dos Advogados, Sec
ção deste Estado . 

CHAPEUS PARA SENHORAS 
GRANDE 'ABATIMENTO DE PREÇOS 

Alelier - Rua 8. T ritiinpho, 363 
JOANNA DE CASTRO C001'1Nll0, t·ha111a :, atlHH.t,, tlt" 

sua:.; e~timadn.it clientes para a gr:.ind.e reclucc:ão no~ 1wcc;o,; de <·ha
péus e demais artigos inhea·entes a ce,nfc<'çóe:-; 

Avisa ainda que resolveu a.doptar o systenia de ,,r1Hlas <'X
clusivamente á vis ta, ficando em defínítivG abolida.,, .t o:u·tit', <11 •;Ll 

data, quaesquer t.ransacc;õe.; a. p1·azo. 
A todas as clientes que ie adiam em ilc•híto. l'11l':u·rct~ a. !'ine1 .. t 

de mandarem saldar as 1_,uas contas ate o fim de uov' mhro fll'ff\imo. 
João Pes3ôa 22 de outubro de 1937. 

) ~· 
CLINICA DE OLHOS 

DR. EDUARDO CAVALCANTI 
-DO-

(EX-INTERNO DO PROF F FIGUET\o:1)0) 

Medico do Hospital Santa Isabel. 

Consultorio · - Rua Barão do Triumpho. 438, 1.0 

JOAO PESSOA -.- PARAHYBA JI 
Consultas· - De 9 ás 11, e de 14 ás 17 horas. . 

\::===================== 

SYPHILIS, RHEUMATIS
MO, ESCROPHULAS E 

ECZEMAS! 
,\ttesto qUe tenho emprega.do o 

axar de N~eira!'. do Pharmaceu-

DAURA SANTIAGO RAN• 
GEL prepara alumnos para 
exames de admissão 
Rua S. José, 216. 

~: ~"~!~:º ;~~18;, 5;~~~~t~~: 1 rr============:,, 
escrophulas e eczemas, obtendo sem
pre optimos resultados, pelo que o 
Julgo um prepara.do de primeira. ol'
clem . 

JOÃO PESSOA, Parahyba. 

HYPOLITO RIBEIRO 
FREIRE 

CONTADOR DIPLO!IIADO 

lação Cível n.0 45, ela Comai·ca de Picuhy. Embar• Na qualidade de thesoureiro do 

gantes: Vicente Pereira de Mello e sua mulher. fa':i'::'e1ti:'a~~ ~r~~f.1nç~;ç~~ dX~;o:L 

Dr. José Teixeira, de Vasconcelloa 
Director Geral de Hyg"iene PubliC's 

do Estado da. P arahyba. Escriptas avulsas, contracto e 
distracto, pericia, rectiflcação 
de escriptas e revisão de ba
lanços, abertura e encerra-Embargados: Severino Ramos Duarte, sua mulher àos 'Provision!lC!oo e Solicitadores,de

\·ictàmente inscriptos, como praso df' 
e Luiz Alves Duarte. tolerancia até 20 liias, a contar desta 

MONTEPIO DO ESTADO 
(MOVEIS A' VENDA) 

publicação, que não pagarem, amda, 
Com vista ao Advogado da parte embargada, ! inscripção. annuidade e muita, para o 

rigoroso cump.rimento desta disposição 
bel. Ignacio Ramos, pelo prazo legal (5 dias), em regulamentar 

data de 23 elo corrente. 
'---------------------------' João Pessõa, 2210 937. 

Na Secretaria desta Instituição se 
recebe propostas em cartas fecha.das 
até ás 14 horas do dia 27 do corren. 
te. para á venda dos moveis usudcs 
seguintes: 

3 bureaux 
1 armaria 
2 carteiras 

EMPRESTIMO POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 

RESULT.\DO DO 13.0 SORTEIO EM 23 DE OUTUBRO DE 1937: 

1 •• Premio - l :000$000, apoiice n." 125 . 415 
2." " - 2 :OOOSODO, apoiice n." I06. 181 
a.· " 1 :000$000, apoiice n." 118 . 511 
4: " 500SOOO, apoiice n." 129. 342 
s.· " 500SGDO, apoiice n." 129 . 197 

SEGURE O SEU DINHEIRO, ADQUIRINDO QUANTO ANTES UM CERTI
FICADO DO EMPRESTIMO POPULAR DA CIDA.IJE DE RECIFE. 

AGENTE NESTA CAPITAL, 

c. ROSAS & Co. 
RUA GAMA E ~IELLO, N.0 68 

João Pessôa Parahyba 

CORTE DE APELLAÇAO 
Autos com vista, correndo !)razo na Secretaria. 
APPELLAÇAO CRil\IINAL da comarca de 

AREIA. Appellante a Justiça Publica; appellado 
MANOEL FRANCISCO, n1lgo "MANOEL CA'. 
RICO". 

Com visla á p:n'ie appellacla em 22 de outubro 
corrente. 

. ---------------------------. 

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com ,·iRta :.ís pa1-tcs, correndo prazo, na 

Secretaria da Côrte : -
1-Appellação Civel n.() 81, do Termo de Pilar, 

ela Comarca de Itabayanna. (Cobrança ele Honora. 
rios). Appellante o bel. Maurn Gouveia Coêlho. Ap• 
pellados os herdeiros ele Cícero Gomes de Araujo. 

Com vista ao advogado ela pârte appellada, 
bel. Praxecles Pitanga, pelo prazo legal (10 dias), 
em data ele 20 elo corrente. 

(assJ - Joaquim Costa. 1 banc·a para. machina 
<Esc1iptorio á rua Gama e Mello 1 môcho 

n.0 68 - l.º). 1 porta_chapéu 
9 cadeiras de Junco 

INSPECTORIA GERAL DO fil~r
0
banca com pedra marmore paro 

TRAFEGO E DA GUARDA Os referidos moveis se acham no j 

1 

mesma Secretari!L onde os pretenclcn-
CIVIL DO ESTADO tes poderã9, verifica!_os. 

Estão sendo convidados a comparf'
cer nesta Inspectroia com a maxim.a. 
brevidade, os proprletario.s dos Veh1-
culos abaixo mencionados. em virtu
de das seguintes Infracções: 

Passar entre o meio fio e o bonde 
parado para recebendo ou deixando 
passageiro: - Auto placa n. 0 318-Pb. 

conf'.ar a outrem a direcção do vehi
culo: - Auto placa n.0 352-Pb. 

Farer curvas contra-mão: - Auto 
placa n.• 433-Pb. 

Falta de attenção para com o Pu
blico: - Auto placa. n.0 433-Pb. 

Avanço de signal: - Autos placas 
n.s' 509. 237, 2-02 e 171-Pb . 

Desobediencia ao s'gnal de parada : -
Autos placas n.s• 509 e 237-Pb. 

Contra-mão determinada por edi
taes: - Auto placa n.' 163-Pb . 

Estacionar contra-mão: - Autos pla. 
cas n•s. 2145 e 431-Pb. 

COOPERATIVA 
BANCO DOS PROPRIETA· 

RIOS DA PARAHYBA 
Assc,mhléa Geral Extraor-

dinaria 

1.ª Convocação 

São convidados os senhores 
associados desta Cooperativa de 
Credito para uma reunião de As
sembléa Ge1·al Extrnordinaria, 
que se deverá realizar no dia 4 
ele Noverr,bro proximo, pelas 16 
horas, em nossa séde social, á 
rua Maciel Pinheiro n.' 232, des_ 
ta Capital, pura o fim especial de Desobedecer ~ ordens da Ftscalisa. 

ção: _ Auto placa n.· 171 e caminhão serem rd)rmados os Estatutos 
n.• 502-Pb. desta Sociedade, já approvados 

Falta de carte'ras de identidade e I pela Directoria de Organização e 
m}t:f;t~!:m-;tlc~l~ ~:~~,~~c~~::P.:'.: Defeza da Produeção do Ministe_ 
Autos placas n•s. 252. 123-Pb. e 60-SE. rio da Agricultura, em cumpri-

Guiar o vehiculo sem as_ devidas pre_ menta ao Decreto Federal n.' , , 
gf!ç!es~s.~ 1:;;1_1ª251e 4t~~: ;;;mt,':,~~ 1324, datado _de 30 de Dezembro 
n.• 44-SE Motocycleta n.• 21-Pb. e do anno p. findo. 
Auto n.0 360-Pb. João P essôa, 21 de Ontu bro de 

Falta de placa. não estar em bôas 1937, 

:i:.1!f,?~" ~ ~~::;i~g:;:i~~~o dea ~t~~ê~! João Celso Peixoto ele Vnscon· 
Publica.· cellos - Pres idente , 

NOTA: - A inobservancia á presen_ 
te chamada. importará na aprehen
ção do vehkulo, para garantia das 

-multas . 

João Pessô&. 25 de outubro de 1937. 

Tte. João Farias - Inspector Geral. 

CENTRO BENEFICENTE 
PARAHYBANO 

De ordem do sr. presidente tenho :, 
dever de convidar os associados dest 1 

associação beneficente para compare
cerem no dia 27 do correntP (quarta
feira) .' á séde social, onde terá lugar a 
assembléa geral ertraordinaria, para a 
eleição do vice-presidente da assem
Qléa e 2.0 secretario da mesma e do 
Iuga'r de thesourciro que se acham 
vagos. , 

José Benedic1o dos SantM, l.º secre-

CABELLOS BRANCOS 
Evitam-se e desapparecem com 

"LOÇAO JUVENIL " 
Usada como loção, não é tintura. 

Use e não mude 
Deposito: Pharmacia MlNERVA 

Rua da Republica - João Pessõa 
DROGARIA PASTEUR 

Rua Maciel Pinheiro, 618 
Preço: - 6SOOO 

CARMELLO RUFFO 
VENDE TERRENOS POR PRE
ÇOS AO ALCANCE DE TODOS, 
A' RUA JOAO DA MATTA E 
RUA DO A. B. C., BAIRRO DO 
ABAOATEIRO, TRINCHEIRAS. 

PODE SER PROCURADO A' 
RUA GAMA E MELLO, 32. 

tario. '"'============ 

mento de escriptas. 
PREÇOS MODICO$. 

RUA DA PALMEIRA, 543 
João Pessõa 

"''===========:!) 

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, 
nesta cidade, 

PONTO A' VENDA 
Vende-se um optimo pon

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

A tratar na mesma casa 
n.0 238. 

ENGOMMADEIRA 

Maria das Neves San. 
tiago, habilitada engomma
deira, avisa á sua distincta 
freguezia que se acha á dis
posição da mesma, á rua 
18 de Novembro, n.º 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi
cilio. 

ALUGAsSE - Uma bôa 
casa em Praia Formosa. A 
tratar na "PJrnrmacia Oli• 
veira", á rua Maciel Pinhei• 
ro, 426. 

ATTENÇÃO 
Arrr.ando Carvalho. executa. com 

perfeição e presteza todo e quelquer 
reparo em Radias. Electroln..c., nppa
lhamento.i. de cint>ma sonoro e tudo 
que se relacione com a Rndio-Electri
:ldade. 

Di.spõe ainda de mnchlnn. aproprio
da pará. enrollamentos de qttalqurr 
typo de transfora,adores, bobinas Ilo
ney-Comb, etc. 

Offlcinn: Rua da Unlfio. 70. 
(Em Crente li Padaria Pauli.sta> . 
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