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A GRANDE HORA PARA UMA INTENSA PROPAGAN-
QUE VIVE O BRASIL 

DA CONTRA O COMMUNISMO 
REUNIRAM-SE HONTEM, NA SECRETARIA DO INTERIOR, 

OS "lEADERS" OPERARIOS DA CAPITAL 

Nunca passou, de certo, pela dade nacional, o Brasil compre
mente dos sombrios agentes do hendeu, desde a intentona com_ 
Komintern, nas suas investidas munista de 1935, que á frente 
subterraneas contra a estabilida_ dos seus destinos estava um puL 
de do regime, contra os postula- so de ferro, um timoneiro intre
dos organicos que estructuram a pido e vigilante, vigorosamente 
civilização brasileira, que a Na- apto para deter a horda sinistra 
ção, nes1a hora decisiva, ãpre- e sanguinaria que continuava a 
seutasse um espectaculo tão elo. agir na sombra, minando as soli
quente e edificante de unidade das bases cm que assenta ª nos. Realizar-se-á na tarde do dia 7 de novembro uma grande concentração anti-commu
de cohesiio, de espiritual homo'. sa organização social e política. 
geneidade em tôrno dessa ina- Esse horr.em que superiormente nista de estudantes de todos os nossos estabelecimentos de ensino primario e secun-
molgavel e áustera figura de es. encarna ª índole, as tendencias, dario. - Fundada na cidade de Sousa uma frente escolar, contra o crédo de Moscou 
tadista, que é o presidente Getu. o espírito do povo brasileiro e 
lio Vargas. que, por circumstancias sociolo- O dr S:ilvi;ino Leite, ..,ccrct.,rio do/ Feita esta breve c'":posiçío, O\ re- tins, Marly Nunes Leite, José de Lu-

Na sua ferrea disciplina e ir- gic..:as que se impõem á marcha Interio~ '. ~eguranç_a Publica, dando prese'.Hant~'I. operar~o:, hypot~er.:Jr:im !na Pr_eire, Ma~uel de ~cllo Franco, 
restricta solidariedade aos pode· evolutiva da Nacionalidade, a execuçao a 111struccoes do sr Govcr- o mais dec1d1do apo10 ao Governo do Joaquim Queruio da Silva e Manuel 
res centraes da Republica no vem norteando rlesde o advento nador Argcmiro de Pigucirêdo, rcu- Estado, en:dteccndo ~ patriocica o- Pereira d:1 Silva 
gra\·e momento historito que' ora deste tumultuoso período da nos. niu hontem, no seu g.ibinctc Jc tra- rientação do sr secretario do Inte- Deliberou ainda que no proximo 
vive a Patria em dcfêsa das suas sa historia republicana, é O pre- balho, todos os: prc,identes J,1'!1 c;oc1e- rior domingo, ás 9 horas, seria feita uma 
melhores resenas moracs e cL sidente Getulio VargaR. dadcs operarias c.Jc.,ta capital, com o Foi ent:io organizJdo urn plano de nova convocação, na Academia de 
vicas ameaçadas pelax forças No seu nunca desmentido pa- firn de coordcn.tr entre dlc.'i urn.1 in- J.cção efficaz no seio dJ, cla'i\es lr Commercio ''Epitacio Pessôa", na 
desagregadoras de uma ideolo- triotismo e ua firme ronsciencia tensa propaganda anti-l:ommunist:l boriosas de no,-,sa c..::rr:1. ·,endo procb- qu"I ,erão (h~cutidos m meios pJra 
gia de destruição e de morte 

O 
dos seus deveres para com a Na- no se~o do ?pcr:1ri,1Jo p.1r.1hybano mad:1 uma. Commi'i~ão CcntrJ.I, sob a se iniciar tcna7 propaganda educati

Exercito e a l\rlarinha do Br;sil ção, assim O encaram e O compre- Ali, reurndos, .º dr _ SJlnano L~í- presidencia <lo deputado -;\liguei Ba\- va no seio dos operarias, constante de 
dão um exemplo de nobilissima hendem a8 nossas classes arma- , te csclarcc~u as rntençocs do Govcr- Los, composta. do,; scguinteo:; prc,idcn~ conferencias. p.1lcstra.s, etc 
comprehensâÕ do dever· que as- das, em franca e intima commu- fno 1!0 sent.1do. <l,c um com_ba.t~ ~ystc- tes Je a,'iociações: 
siste a todas as consciencias bem nhão de vistas e sentimentos com mauza<lo as tdcas cxtrcmi~tas e de- Joio Bclisio de AraúJo 1 ~ccrctario, 
formadas do mundo em face da todos os brasileiros que amam o clarou O desejo de obter nesse <lc,ide- Antonio Gama. Antonio Ely,iario dos 
onda avassaladora de Moscou. Brasil, porque o presidente Ge. ratum ª collaboração dos "leadcrs' Santos, Roscndo Francisco da Sil,·a. 

tulio Vargas, nesta diffici1 con- opcranos de nossa terra João Evangelist:t Tei...xcira, J11\'cnal 

1:ôram a'.li seguintes, as a~soc1ações 
operarias ctue estiveram represent:1das 
na reunião de hontem, no gabinete do 
sr secretario do Interior: 

A' beira do despenhadeiro im- junctura que atravessa a Repu- Referiu-se ainda o sccrctJrio <lo Pereira da Silva, Franchco Dyoni~io 
peJ~ido para O abysmo da disso- blica, é o proprio Brasil que des- Interior aos tragicos acontecimentos da Silva, Jo:1qu1m PcreirJ do N;1sci
Juçao e da anarchia pela insidio- perta para :.\. ·defêsa do que tem occorridos cm novembrf) de 1935, fa- mcnto, José Menino dJ Silva, Louri
~a _demagogía vcrn1elha que se , de mais puro. de mais sagrado e zendo ver a parcella de.· rc'ip·º. ns~bili-1 val Bernard. ino .de Mcnczc..,, Antonio 
lllf~ltrava com~. -~m v.cneno ::iubt~l I essencial nas suas instituições d;1dc que cabia a cada brJ\tlc1ro na Menino doe; Santo\,. lt':lnci .. co Placi
nas ccllulas '1' ~1s da commum- fundamentaeH. defêsa da ordem e d:t\ 1mt1tu1çüe<; do de Assis, Victormo Pereira M:1r-

"União Operaria Beneficente'', 
'ºUnião Beneficente de Operados e 
Trabalhadores". "Centro dos Chauf
feurs'' ... Comité Pró-Povoação lndio 
Pyragibc", "Sociedade Beneficente 2 
de Setembro", "Sociedade Graphica 
Par:ihyb.tna", "Sociedade dc:: Artista, 
:\led1J11icos e Libenes", "Sociedade 
Bcn.?ficentc Oswaldo Cruz", .. Socie· 
d,<le Postal". "Socied,de Beneficente 
dos Carteiro~.,, "Sociedade Benefi
cente Alberto de Britto", "Sociedade 

O ESTADO DE GUERRA NA 
PARAHYBA 

T elegrammas de solidarie
dade transmittidos ao Chefe 

do Govêrno 
Conl..hrn1 o sr. governndor Arge_ 

miro de 1''iguciredo reccllcndv c.le LO
dos o::> ponto.:; do EsLncto novas men
sagem congralulaLolia~ e àc .!iOlidJ. 
nedade á a.cçao com que s. ex eia: 
ven1-.se conduzmdo á frente da Com
missao Executora do Estado cte Gu(;I'_ 
ra na Paiahyba, cm prol d,. mant..-

~~~i!º ád~P~~l~;!~agu~~~ª·m~:a~~~; 
emergcncia que está.o sendo actopto _ 
das em todo o pai~ contra a~ icteas 
ex1,remistas. 

Nc~ :;::-ntldo recebeu o chefe do 
Gc.verno, em uàta de hontcm, mais 
oo scgmntcs despacho:::;: 

ge';;i~~o ciecs~~u:1~·edo G~e~!t~ii
1~ AJ~ 

Redcmpção - João Pe::;sóa - Impul
sionadcs peles elevados sentimento1> 
de brasiliuadc de tudo fazer pela mo_ 
ralida<le do regime democratico, 
S(;@'Urança nacionul e garantias d.~ 
poderes consUtuidos ao mesmo tem
po dar combate .!iem 1,rcguas aos ini
migcs eia Patri t vimos hypot11ec, · 
incondlclonal solidariedade á a:ção 
efhc1enLe e cncrg1ca do governo d.J 
v. excia. para quem offerecemos to_ 
dcs os noss::;; esforços no sentido da 
extineção execravcl do credo commu
ni.sta. - Pela Caixa de Crndito Po
pular. Manuel Moreira. de Menezc.....,, 
José de Sousa Lima, C&rlos Simeão 
dos Santcs, Carlos uyovnnm de VJ.b
concellos... João Eustachlo". 

ge~~~o d~et~fs~let~ê~ ~v1~~~di~:~.-
- Em nome da Cruzadu cli: Evan;c. ~ 
hzaçfi.l') divulgadora da:-:; dout.rin3.c:: (·_ 
vangcllr.a~. ronsl1tulda pelos prC'~by _ 
ter1nncs, congrc(;-1ciCinac:, e ba.ptlslr 
dessa capital. mantendo e prcc011i 
zando também o~ sãos princípios e:~ 
acatamento e :·ollcJa1lellade ac6 po
deres udmini:strat,h·o.!i 11aclonaes e 
estaduacs. sem os quac\ .seriam ar __ 
nullo.ctas a::; garantia.:; de pcz, ele or
dem e de liberdade dentro tia lrt. 
vimos reaffirmar a. v. cxclo. nesta 
hora de dt'cidida ,. trgltima dctesu 
da nacionalid!l<Je br;,H,ilcir,1 no com
lJ~t" ú p<Tnlci0.-.;u r ciholvcnte influ_ 
cnc1a do communl&mo natural e rc
quint,::i:da con:Jc•q1tencia do e;;olsmo 
deshum ino e do rn..:1tcr1;.dlmnu dct.
valrado a attiLudc <.:ohc,._a e firme dcs 
llOS.">OS repre~cntant~ ao lado dr , 
excb.. e do.~ dtmals defensores díl 
integridade i1wiola,·cl da Patria 
Saurlaçõcs - M-rdok.eu Nacrr, prc_ 
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ge:~~~~o J:l:~~~u::·edo G~·r~~-;~~
1
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Redempçáo - João Pe.!isoa - A So_ 
cieclade de União Beneficente de e
peru rl<.lb e Trabalhadores em sessão 

<OoocJ~e na a.• pg. J 

O MOMENTO NACION AL 
VAE SE REALIZAR, NO RIO, UM CONGRESSO DOS OPERARIOS BRASILEIROS, A FIM <Conclúe na s.• pagtna1 

DE DEMONSTRAR A' NAÇÃO O FRANCO REPUDIO DAS CLASSES PRODUCTORAS NOTAS DE 
• PELO CRtDO VERMELHO 1 

Foi organizado, hontem, pJlo govêrno da Republica, o "Instituto Federal de Econo- p ALA e I o 
mia Agrícola". - Apresentou-se ao ministro da Guerra, o capitão Ary Pires, ex .. inter- gu~iri~o ~~~:~;~ct0i111A~~f~~;~c:n~~ FJ; 

ventor federal em Matb Grosso ~~to Ect':,sºt :~ci~_uequ~; 0ª';:"i::~ºt~r~ 
o NOYO PROCURA.DOR (bo TRJ. ~idente da Republica .:.~i;p1ou, hon- 1 <'O agrit.-<>la r ~t·r\'iri; tlt> 1T'i:.,:-o, dnTu- o cargo de cirurgião dentista da es

EUNAL ELEITORAL no .& .... o Item, na pa~ta da Ag-ricultura. vm do para a <"Xccução dr seu pl'ogn.m- cola publica de Santa Rita. 
t.RANDE DO SUL decreto organizando o Instituto Fe_ ma. e tr~balhos. o mc~mo institut? 

deral õe l!.conomia A,;,;coia, tendo di...:pôr. igualmentt.', dP. unu rêtlt' llc Durante o dia de hontem estiveram 
RIO. Zi - J\. B.) - (U.clanlado J>or objcctivo coordenar e ori<-ntar cstaçõc" exp:-rimcnt ,,.;, dI~lrlbuU:1s no Palacio do Govérno a:; seguintes 

pelo Tclcgrai;ho Nacional) - O prc- todas as pesquizas e,~pc-riment.aC"j do pela:; regióe:; dhnatic:i-s t· t:·pk1." 1lo pe.ssóa:;: ctrs. Accacío de Figueirêdo, 
sitlent.c da Re1rnblica a~ignou hon- mesmo Minisl~rio <·onc-crnentes ao pais. Snturnino de Brii.to Filho, Leonardo 
tem. na p,,~la da Justiça, um dC<'!"C. meio physico cm relação á ,\i;rricullu- .\PRESENT0l1_8E /\O ~ll?'H:,.1 hO Arcoverdc, Celso Mariz, 0.;car Soares 
f,c, cxoucrando O ba<:harel Salomão ra. . . DA GUERit,\, 0 ('.\PJTAO ,\RY e José Gaudencio, deputados Pedro 
Pires Abrahão do cargo de procur·~- Esse lnst.ltulo .!era composto d~s PIRES EX-INTEl{\'E:\ fOR E.M Ulyfses, OCtavio A.moriin, .. Ferna.ndc;> 
dor interino da Junta do Tribunal seguintes secções: ecologia ag-ricola. IUA'fTÚ GROSSO Nobrega. Newton Lacerda. Odilon 
EleitoJ·al no Rio Grande do Sul. no- botanica agricola. observ:1.torio, me- RIO, 27 - ,\, B.l - (Hctardaclo fo~~nh~à.1~~~:.nl f:;~;ind~loy~ii~n~~~ 
meando pa:a sub~titf.lil. o o bachnrel theoro agTario central, horto botani_ ,r,..10,. 111 "' n~ !"I. D~Q:.) Ascendino Moura, Lauro Wandcrley, 
A'1aJbcrto 'Io~tcs. / Americo Maia. Miguel Bastos, José 
2,; DAS RENDAS D.\S 1\-lUNWIPA- Um telegramma do "Centro Dr. Accatio de f'i"'uelrêdo Antonlo da Rocha e Paula e Silva; 

LIDADES FLUMINENSES SERi\O dos Motoristas", de Campi- b r~~~i1o~··p~~;.~do J~~é1
' t~~[!r~nJo~séE<f~~; 

DESTINADOS /\' RENOVAÇ.t.LÜ Vindo de Campina Grnndc, onde Svrndsen. prefeito Gambarra Filho, 
DA ~SQUADRA na Grande, ao governador reside e em cujo fol'Q é advugado de Alfrédc Costa. tte. Francisco Queiroz, 
NIC'J HEROY, 27 

1
t (,.\. N.) - A . d F" . ~d noto, chegou hontcm n João Pcssôa Carlos Guimarães, professoras Isaura 

(Retarcl.;1.do. pelo Tcl~rapho Nado- 1 rgemJrO e JgUetre O o. nosso illustre contcrrnnco dr. Acca- Chagas Vianna e Marictta fü1meraldl .. 

:
1:nd;- :;;~~:~ J~~oi gr:~::!!e~r:~~ Por motivo do projec~o, ~u~ se ~~aj;0 ~

1f~~~~!1ºê ~~~ffcc~c J6ªMs~a~~~ na Cabral. 
bontcm. a lbsemblca E"t.adual .. uma acha actualmente em d1c;cmsao n.1.1 occup.an·d. o actualmcnte a pn·"Sideacia A Associação do~ Empregados no 
c_mcuda no :s~ntldo d<" as. mW1lcipa- Assembléa Legislativa

1 
que nsa f1- d'J Directorlo Central do F-drtldo Pro- Commercio. de Campina Grande. en-

~:a~~ :!~1';~e~~~-: atlc~~,\:~~~';;0 

2(Í~ vorecer a classe <lO'i profissionacs <lo gr;~~;a l~ca~f~·~b
1
J'bªF11cueiré<lc vE:iu ~;::~~~~r ª~:;~~i~~ ~ºt1f:u:i~ê<l~; ~~= 

esquadra bra~ileira. pelo espaço de volant~, do Estado, o "'Centro do') a.tê aQW a trato de lnlcrr.ssc~ profi!",_ ra s. excla. assistir o baile aue a re
cfnco annos. Motoristas .. , de Camp111J Grande, 1 ::.10naes,. sendo durante· su.1 b.revc per- ferida a.&ociação l.evará a etfelto na-

ORGANIZJ\DO o 1NS1'l'11IT0 1•1::- tran:smlttiu ao Chefe do E:,ecuti\'o ~~~,~~~~~ªo/'ei\;c1~~1~<lr(k 
11i~i'~~~~réli. ~~~:ni~~~ieá 

11
~1a~~i;ga dâo~uceo~~;~ 

DLRI\L HE E('ONOMl/\ A<au_ Parahybanc C'!itc tclcgr.1mm.1 de con- n& residcncia etc vrtá(I dC' ~. cxclfl ., 1 l"iarios . .'.>l"lD. Maria Ayre!S, e comme-
COLA gratulações: em Tn.mbaú morando o dia da classe. 
ltlO. 27 - A. U.l - {Hrt ,u·d;\.t1o "CarnpinJ Gr.rndc, 26 - <...over- -------- -------

pelo Telegrapho Nadooall - O J>rc. nador Argcmiro de J ,gucirê<lo - CAMPANHA AZAMBUJA VILLANOVA 
João Pcssôa - O Centro dos Moto· 

O CHEFE DO GOVÊRNO ristas de Campina GrJndc env13 n<> 

POTYGUAR AGRADECE AO momento que entra cm discu»ão na p R - D E s T Roy E R 
GOVERNADOR ARGEMIRO 

Assembléa o projecto que autori,a 1, O a 

excia mais uma vez ampJrar :1. obr.1 
DE FJGUEJRt.DO social que o Centro dos Motoristas 

I"cnJo o sr ,;ovcrnador Argcmi
ro de F;gucirê<lo felicitado o dr Ra· 
phacl Fernande\, pelo recente trans
cuno do seu anmversario natalicio, o 
Chefe do Govêrno <lo Estado do Rio 
G Jo Norte tran.smittiu, cm agra
decimcn\> a s excia , o telegram
ma ,ub..,cqu<'ntc: 

"Natal. 26 - Go'lcn1.1dor Í\rgc. 
miro de FigueirêJo - João Pcs,ôa 
- Penhorado agradeço ao eminente 
amigo paraben, enviou meu anni
versario - Abraços - R.aphael 
L cr1N11d,:r, Govcr!l.!<lor L!i.t1do" 

realiza cm nossa terra, iodo, o, com- Vae ser fundado em João Pessôa um sub-comité de pro
ponentes d.a. associ:1çjo que d~~Jc ~ua 
fundação sempre teve no eminente paganda dessa patriotica iniciativa 
conterraneo o seu mamr patrono cn~ Vem rept.-rcutinrl;1 ('OJH juslifi / to sentido patriotico, chegará na 
vio esta mensagem de gratidão e in"' cado enthusia..,,;mo 11 campanha proxima semana a João Pessôa 
transigante solidariedade Jo Govér- pron10,·ida pel,, jJlustre comrnan- uma commissão composta de fa~ 
no que após a revoluçiio m~!..' tem dant~ da 7. Hegião, t:'OroncJ Ama- rnilias e personalidades influen
feito pela Parahyba e o seu povo ro de Aznmhuja Yillano,,:n, a te"i da sociedade pernambucana, 
Cordiacs saudações - Oruilo 1\n11ij(), fim de sl:'l" offercciclo 1wlo~ :;o- tendo á frente o dr. Barros Lim·-t 
presidente. A diL·ectori,1 - l raucú- vêrnos l" po\o do"I •;~lado~ nor- Ao :;ru,·ernador Argemiru de 
co Paulino, Moysh Rodrig111·,. /Jrl- destinos um dcatroyer á )lari. flgneirêdo, aquelle illuRtre ca 
larmiuo Ferreira, Auto Pimmlel, nha de c:ucrra m1cion11l. thcdratico da Escola de Medlcinll 
lgnacio Tüo, Manuel· FI01'cnlmo, No objectivo de fundur nesta do Recife dirigiu um telegram. 
Emigtlio Cle111enle e m,is 255 ,o-, capit~I. um sub.comité •_lc propa .. ma participando a proxima vin 
cios". gandn 1kssa inid~tivu ,Je t[!,J til. d;:1 ,Jn tt!!udid1• commh;sio 
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Assem~léa legislativa ~o [sta~o 
2S.9'.1937. ena.> Fern:1ndo Nobrega, o sr. Pedro Uly!;ses acha que a Mê. 
prerJc!ente. Ernnnl Satyro, relator. ~2. é que res::.h·e .si s~ deve v:,tar o 
/lscendlno Mcura. Pedro UlySS<·s. Ro. pnrecn ou o voto cn separado 
clriguc.r, de Aquh1., vencido entende O sr. João ct, ... Vus<;oncellos pede a 
que f. falta de abertura de cfectito nã-o p:ilavra e diz que não vri.e disc:utlr 0 
é motivo para a regcição do projecto mcrito do ru:..sumpto, m3s sim u'a. ques_ 
de VPZ que o cred:to poderá .!'~r p.bcr.. '. à. de ordem Pas.i:;a a lá o Reg1men_ 
t:, cm qualquer legislatura". ~Parecer to Interno e conclue afUrmando que a 
n. 0 41 l :,,obre o véto aJ projr>cto n. 0 ~e:u vêr e de arcórdo com o arl. 122 que 
J:JS (benta d~ impostos a Fabrica rlfl a~alJa de lér, dtve se Mlbmetter á vota_ 
rharutos ''Sto. Antonio". do sr. J çao o veto em ·eo:i.:.d·. do. maioria A SESSÃO D E HONTEM 

Sob a presidencia do sr. José Ma
ciel secretariado pelos srs. João de 
vas"ccncellos e Americo Maia, reunrn 
homem á hora regitnental, a Assem_ 
bléa Le°g..slaliva do Estad; 

Ccmp:uec~ ram os srs. Octa vio A-
1~10rim, Fernnndo Nobregn, Pedro 
Ulys.c;es. Ernani Satyro, Newton La-

~€~il~o~:~:~~? :.~~:: l;ºud:;gu~a~~ 
citl'l"'Y Alo,çsto C:.unpos. Odilon Cou-
1 JY~lio,' Ten.Lllia.n() Britto, Raul Nobre. 
ga, Paula e S'.lva., Fe:aando Pe~!ó,Õa, 
Romualdo Rolim. Dl:lfin) Costa, Pe_ 
re~:ino Filho e José Antonio. 

roi lida e achada ccnfo:me a acta 
da sesstio anterior 

EXPEDIENTE 

Constou e e'.'...l)edi.:nte de um officio 
cic jornalista Dw·wal de Albuquerque. 
d1ector da Cadeia Publica, agradecen
C:o a offerta de um.::. €Stante. feita pela 
s_creLaria da A~semoléa, ao salão de 
leitura ··A,gemiro de Figueirêdo'', da
quelk esrabelecim€nlo. 

o ~r. p;1·$iclente fa::-ultou, depois, a 
palavra aos s_rs. deputadcs. 

o sr. Rodrzgues de Aquino fala so
bre o fa1lecimento, em Santa Cathari-

~~~t~~ r:~~n:n~e~~:~1~~ drist~lSS::! 
\" a rios annos ,cnde era. advogado de 
conceito. · 

s. excia. requereu depais fosse in
se:-ido um voto de pezar pelo mesmo 
motivo na acta dos trabalhos e _que 
te teLgraphasse a familia d.'.) extmc_ 
to na pessôl do sr. Hermes Costa, 
nidente n:.:,sta c::i.pital, communican_ 
do a homenagem da A..~mbléa. 

O requerime:nto foi approvado. 
o sr Set·1!Tino de Lucena lê as re

dacçóes finaes dos projectos nos. 50, 
9 e 54 

Em seguida apresenta o s~guinte 
projecto: - À Ass€mbléa Leg1Slati\'a 
da Pa1ahyba resolve: - Art. 1. 0 

-

F~ca o Govcrnadcr do Estado auto_ 
rizado a conceder o auxilio de . . . . 
50 :C-00$000 ao CorrJtê Central Azambu
)3. Villa N-::va Pró-Dcstroycr, com séde 
na cidade de Recife, para a acquisL 
çã-o do Destroyer "Guararapes'' a ser 
cfferecido á Marinh3. Nacional. 

Art. 2. 0 - O auxilio de que trata 
0 artigo anterior poderá ser pago em 
prestações mertsaes de 10:000SOOO. 

Arf. 3. 0 - Fica igualmente o Go
VErnador d-) Estado autorizado a a. 
brir o credito de 50: OOOSOOO para o 
cumi-;rimtnto desta resolução". 

2.u. discussào do prJjecto n. 0 70 mentas musicaes; e) livros para a bl Cunha)· ''Acceitemos o véto ora apre- Os sfs. Adulbei1c Ribeiro e Pedro 
(Subvenção ao curso "7 de Setembro", blio:thec3. e nssignaturas de Jornaes, c~l'\do. EHertlvamente seria um peri. ülysses mo.nifestanLS<:> ainda de ac_ 
nesta capital I rt>vlstas etc.; f> impressos, cartazes, goso prered~·nt.c a .J3enção ill1mitada cór<lo com a interpretação do sr_ João 

plantas. desenhos e graphicos; g) ~e irnpostú, a 1:m'! ftrma, por mnl3 t,e Vasconccllos 
2. e. discussão do projecto n. o 81 material photographico; h) presi..ação Justo que pareça o incentiva a seu O sr. Presidente dl'clara que a Mêsa, 

(Dispõe sobre O art. 24, da Jei n, o de serviços t'-m geral. ~ Unico - nos c.!r:nvolvimento industrial - Essa i~en_ d?solvendo e, C<.1.S:), toma em c-.nsidera_ 
36, de 21 ele dezembro de 1935). casos das alineas a a h. deste artigo ç o c:~verla restrinr~ir quacs os 1mpo<::- çao o voto em separado da maioria 

o director geral solicitará d"J Thesouro V.s a st>rem d pcnsactos. N:\o o fazf'n_ da Commist:io d" Ju.'illí'a o qu~l é 
Di.scus<;áJ unica e votnçã.o do pare- os adeant.amentos indispensaveis á. ,:,.f. do, como não o fez, lmpl!cava em favor subme'.t!do n v ta<'áo. · 

cer n.º 95 á Proposta Orçamentaria fectuação de tacs despezas, por conta dn me.is Lirga amolltudc. S. C., ~m Pesta <'m vctacão, é obtido o se. 
para O eX('rciclo de 1938 das coruignaçõrs e sub~conslgnaçôe.c; !;3 9'1937 - f:\8..J Fermmdo Nob?·ega guinte rEsultado: 1!) valaram - SIM 

, orçamentarias propria.s. Art. 25 _ A.ci prc!l:id<'n·C' Einani Sat.y:o. relator. e 5 v-.:taram NAO · 
1.ª discussão do pTojecto n.º 82 rendas do lJepartnmenlo b(•rão p.-:r es_ Ascendíin M"Jura. Rodri.glles de Aqul. Destf> modo o sr 1." Sr,eretario de 

flsenta de taxa:s de exportação aos te arrec.udadas e rccolhid.ts normeL no, :P dro Uly:,.,;;el:i" 1 Pnrecer n · 0 
42) acclrd; com j, inter!)"l"Ctação dada· no 

,•inic:ultores). mente ao Thesouro e provirão das se. s·bre o vNo a!J projecto n." 12C <Con. f<egimento. 6-Jiundo o qual sii.o ncces_ 
guintes fontes: al a:nHuncio.'i, publica_ tede auxillo para a construcção do !arlas 2 3 do to~'"l c!t:' v1:os da cua 

1. a dlc;;cussão d) projecto n. o 32 ções commerciaes. programmas cspe_ I~ospital ~a Snnla Ca::;a dC' ~L;nic_or- 1;ara acr.e;t:ição do véto, declara re_ 
rDá novo Estatuto dos Ftmcc1onarios ci&es e quartos de h.·.ra controctados cüa <le P_icuhy, · A co:nmhs.<.:ao opm 1 1 g€.itado o vot~ cm s::purado da maioria 
p bl' pnra Ra :r n ffus· a b) s.s' o. pe!a ar-cE'ltaç~o d:' .véto. uma vez qu_e I L'·to é. regeitado o véto ' 
V~S11f°dh·, HONTEM, A ASSEMBLÉA I turas 8e VE~~a n1vuls~r de pub11c;ç1~; ~-ª~~:1eit~u;irjio ;~~~~n~1Jo.r~~1!~ ~~\t~. Sa~y\o'"ctLscF!;dnaamnddooN1oebsruclytaªd'o pErroncalna.i 

LEGISLATIVA o DR. JOSE' cdltad~s pelo Departamento; c) con. 

l 
Lnbw.çof's das prefeituras munlcipaes nzou o Executivo a abnLo. S. das mado pelo sr. l.º Secretario di7.endo 

GAUDENOIO por serví('os Ue publicid:ide e propa_ Commlssões, em 28'.~ 1937. íaa.) Fer- que ao contr9riO o vét: fóra acce'to 
gtmda concractados com o Departa~ n?m!o Nobrcga, presidente. Ernani O sr Jcllo rle 'vac:ccmctllos csclare~ 

Esteve, hontem, no edificio onde m,mto (art. 38); dl producta d:~ SatY1 :, relator· Ascenclmo Moura. ~e- cendo. 1é o R':gimento Interno da 
funcciona a Assembléa Legislativa €Ir. contractcs celebr~dos com o D:;parta- dro Ulysses Rodrigues de Aqumo Ca~a. na parte referenté' ao assumpto. 
visita a essa Casa de congresso, 

0
1 il. menta para a actu:'lçáo de musicistas ~~ncid~ · ~ lalt~ de a~et turn de cre- P~de a palavra o ~r. E:nani Satyro 

e outros nrtii:,tas da Radio Dfffusôra ~ito nao e mo~ivo pa1:t um projeclo \. e: diz que esta questao exige profunda 
lestre dr. José Gaudencio correia de em funcções externas; e> producto dl' ser vetado~·· Vao á imprcssno. meditação a fim de qae ~ não venha 
Queiroz, juiz em dL<;ponibllidade neste c:.ncessóes, arrendmncntcs, ingressos e I O sr· Sa e Benevtde:t. p_cC!~ "'.ª pala_ crear umn situa<'âo ctuvido~:1 para ~:;; 

Estado. ~u~1~~1~r~~!~º~r1~s2~x~s~~·ei:~f!~ ;~~je~t:P~~~.en{t d~ r:g:;1~:; ~~;~l u~~ ~~t~~hºde ~lst;a~~·s/di~~~a d~ut~~ 
O digno conLerranco foi alll recebido rías de Estado e demais departamentos emenda do s1·. Adalberto_ Ribe1ro. ~P- ccncellos, no caso cm apr€ço, não en. 

pelo sr. presidente José Maciel e de_ administrativos conccrrerão com uma t:rovada na sessa.o anterior· Heafn1·- cer~am a?s~lutamente a \'erdade ju_ 
ma.is deputad ·s ,tendo a occasião de quota mensal correspondente a 10º'º n~ar.do, porém, estar em desaccordo rld1ca. pcl'::, os 2 3 a quf> se refere a 
agradecer o comparecimento da ma1·0- de ~1;1as verbas "EVENTUAES'' par'l c~m . abquella emenda, envla ã Me:~a Constituição_'!º Estad~ :;;âo n::c.eisarios 

auxiliar .:, custeio dos serviços do De_ u a !;U -emenda· . . para a r ~ge1c:ao do ,·etc, que unpllca. 
ria dos membros da Assf'mbléa Legis_ pJrtamento. Art. 27 _ o D~parta~ O sr. A;dalberto Rzbe1ro \'em a trL per este mesmo facto, na arc:eilação 
la.tiva á sessão do jury realizada n.J. me1.to firmará com as prefeituras mu_ bun:1. e diz que a sua emenda nad.! d· prcjeclo. F'oi justam1;.1te o que 
c· te , nícioaes contractos de prcpag,,nda e tem de clu.biedade. . _ não houve no c3w preSt>nte. p:i.5 de .. 

or ae Appe11ação, em que s. s. foi publicidade assumindo cada prefeitu O Sr. Sa e Benevtd•$ nao póde. ac. zenove votos foram favora\'t'ls ao véto 
unanimemente absolvido. ra a obrigãção de contribuir com de: crescenta o sr. Adalbert...: RL":>eiro, ~: e sómente clnco C')ntrc,rlos ~ E>slc . 

O dr. José Gaudencio demorcu_se termin9da qua.1tia em paga dos ser- presi-nt:1.r- sub-~rnenda. POl'QUanto Ja O sr. Adall.,ertr; Ribeiro volta á tri-
em amistosa palestra com os deputa. viços !'.;'.ontractados. § Unic:, _ As e matena vencida a f'me~da apresen_ buna e endossa a interpretação dada 
~os presentes, retirando..se depois ª- prestações mensaes a que se obrigarem tad.;1 e approv_ada na se3.Sao anterior pelo sr. ErnJni S -tyro. adian~anoo 

as prefltura.s serão deduzidas pelo O s,:.. P_res1d~ite e~C:larec~ que J que, ao conlrnrio elo que . e, tem ridop_ 
companhado de uma commissão desig_ Thesouro da pJrle quê' tocar a cada red::.cçao f~_nal ,nnda nao f01 votada e lado n1 Casa. d<;?ve-~e submctter á 
nada pela Mésa. uma na arrecadação do imposto de sim a em. nda do sr. Adalberto RL votação o prcject· e não o parecer . 

ACTA DA VIGESIMA SEGUNDA 
SESSAO ORDINARIA DA TERCEI. 
RA REUNIAO bA PRIMEIRA LE. 
GISLATURA DA ASSEMBLÉA LE 
GISLATIVA DO ESTADO DA PA: 
RAHYBA, EM 28 DE SETEMBRO 
DE 1937. 

(Conclusão) 
. Art. 24 - A acqulsição de material 

so po~erá ser feita po• intermedlo da 
CommJSSão de Compras. exceptuando_ 
s.~ desta regr~: a> material de expe. 
Cliente e as::eio; b> musicas e discos· 
e) material e serviços de propagand~ 
"' publicidade; d) concertos de instru-

industria e profissão. sendo escrlptu_ beiro. . O sr. Jolio de Vasccnc_ellos ped~ a 
radas na conta de receita do Departa_ O sr. Ped:o _ Ul!lsses diz Q'3t: compe. palavn para um csclan cnnento e d:7, 
me1.to. Art. 28 _ A<; despezas com te à . Ccmmissao de Redacçao red1g}1 que está de accôl'do. Lé a Constitui~ 
publicações offtciaes correrão por con- a~ leis de mo~o preciso e _claro 11a.1J ção do Estado e interpretando O § 
ta das verbas pan cs.ir;e Om consig. h1ven?,o_ necessidade de esta mesma 3.º, do ~rt. _35 respectivo, accentúa 
nadas <'m orç?tmento. Art. 29 _ Fica commissao apresentar sub_e~enda, d~· 1 y:ue se deve discutir O projec~o e não 
e• P..:.der Executivo autorizado a regu_ vez que póde do.r á r~da~ça.o L.ndl a e.. parecer ~o ,-éto. conforme acaba de 
lam~ntar a presente lei e a despender forma que l~C' flr convpm.onte. . 1 dizer o seu colleg.1, sr. Adalberto RL 
até n quantia de cincoenta contos de V.-;'m á tribuna o sr .. Ascendino b€iro. 
réis <50:000S!)()()) com a installação do Moura e ~Pi:_"senta o ~gumte parecel' . Ante estes cscl:uecimentos, e áe ac
D~~arlamento de Propaganda e Pu- da 

O 
Comrrussa~ de Just19a, ao porject::> ccrdo com a ap_uraçã~ fei~a. a Mêsa 

bllc1dade em s~a nova séde, para O n. 25 (autonza o Governo do ~tado declara que;: véto fõra acce1to. estando, 
que poderá abrir O necessario credito. ª. contractar com u.ma companhia na~ deste modo, regeltado O projecto que 
Art. 30 - Rev:gam-..<:e as disposicões ) C!Onal ou e:trangerra. um'.l linh_a de au~;:riz:t o Govt!rno do Estado a au
em co~trario. Palacio da Redempção, comm_!.mtcacoe,3 aé;eas e:1tre a c1da:.e xihar com 100:000::;oco a Faculdade de 
em Joa3 , p~~sôa, 28 de- setembro de de Joao Pessôa. e Cajazeiras. cParecçr Odontologia ,t Pharmacin a ser rurk 

~b\E~N~D~~e;~miro de Figueirêdo, ~~;uf!~ ~ gi~~~ft1~ci~;1~d25 ~~~nf~r~~ dai~, ,..,d~~ªuf';:gi~~ic.l ~ votação e.<. 

o sr_ Delfino Costa pede a palavra, 
lendo o seguinte projecto: - "PRO_ 
JECTO N." .. Art. 1. 0 

- Quem ex. 
ercer a industria e profissão de qual-
quer mturezs em pen:do inferior a ~fJJ:LI0A0 t\p::~f~~~1os D: GRATIFICACõES nos FUNCCIONA. 
~~~t!"~i·J'~g;~~ i;.r~~i;~;r::~: ESPECIFICAÇAO DAS DESPESAS ~~~p~~itAt PUBLICIDADE E 

merito é uma iniciativa de elcv:a_do parecert's no!-i. 21. 18, 29. 17, 28, 27 0 
o.lcanc; social. mesm<? po_rque facll~ta 25. respectivamente, sobre os vétos aos 
os mc1o_s de commumcaçao dcs Iuga µrojectos n~s. 93 (subv~nciona O cur.so 
tes mais afastad"."s do Estado. Con- prnfissional tle d. Myrt.hes de Alrfleida 
co!Te t~mbem ~ara o progresso e d'!'- Carvalho), 99 1 (autoriz1 o Poder Ex~ 
senv?lv1ment~ .c.ncr~mentan_d:° o mais ecutivo a crgnnizar os strviçcs dec01·
possivel .ª c3vi11zac;ao facihtando as rentes da lei n . ., 16 de 13 de dezembro 
c.ç>mmum~a_çoes e -:s tr~ns_nortes. N~s- de 1935 que reform:u a Instrucção 
s'.,s_ cond1çot~ a CommISSao de ~g1s. Pcbl1c1), 104 ídá autorização ao Go_ 
laçao e Justiça na.d; tem. a oppor .:1. vêrno para ampliar os .s~,rviços .SUP~
q~e _o mesmo seja submett1do a apre rintendidos pela Drcctora Ger.e.l de 
CJaçao da Casa para melhor e mli Saude Publisa ~ reor"anizar a Directo 

!ºesir~:em. nunca, inferior ª um tri- 1--------------::--------------
Art.- 2.: 67 FJca 2~e~ogado o ~rt. ~l Ncs C Vencimen_ Gratificação Total 

r~t:1 n. 7 e e nevem ro e · argos tos Mensaes mensal Annual 

O sr. Ascendino Moura lê e envia á J;--::===~-::::---:-:-----------------
mesa o projecto subsequente: - I - Funccionari:s Effectivos: 
··PROJECTO N . . . - Autoriza o 
Governa do Estado a construir uma 
t:strada dr rodagem ligando a séde 
d:: município de Campina Grande ao 
dlstricto de Queimadas. 

Art. 1. 0 - Fica o Governador do 
E.c:tado autoriz:ido a abrir o credito es_ 
peeial de cincoenta contes de réis .. 
<50:000SOOO> para construir uma es
trada de rodagem ligand-o a séde do 
muntcipio de Campina Grande ao dis
tricto de Queimadas do mesmo munL 
cip10. 

Art. 2. 0 
- Revogam..se as disposi-

ções em contrario 
S. S., em 28 de outubro de 1937. 
Ascendino Moura 
Al·ysio Aftonso Campos". 
Em seguida, passa_se á 

ORDEM DO DIA 
Fcram approv l das as redacçóes fi_ 

na~s dcs projectos nos. 50, 9, 54, 10 
5ff ,. 63 

~m segu.id~, foi appprovada a se_ 
cumte macena 

3. ª discu.·são do pro)ecto n. • 50 (de 
1P36) !Regimento de Custas). 

3 ª discussão do prcjecto n. 0 49 
(Créa cargos na Imprensa Official) . 

3. ª discussão do projecto n. o 73 
< Credito espetlal para pagamento de 
vencimentos a Salviano Siqueira eos. 
ta, 

3. li discu..CiSão do projecto n. º 76 
, Autoriza o Prefeito do Municipio de 
Souza a alinear n'l.rla legua de terra). 

3 _ ª discussão do projecto r.. 0 11 
'1n. t itue prenuos para alumnos da 
.t.,c~ i1 Normal do Estado). 

3. ª discussão d; projecto n. 0 75 
<Pagamento dt: \'encimentos á profes_ 
sora d. Dulce Ramalho) . 

2 ·." dl.sc11 ~!o do proJecto n. • 69 
<Crea r rc 1mscripção policial de 
· Cannafl.stula ", em Alagôa Grande) . 

2.• dl•cw ão d~- proJecto n.• 41 
1 A 1tor º. Govl!rno dD Estado a dl.s. 
1 de 1mnor;to de tran.sm1.!sã0 os 

Que \.lerem a ,;er adquiridos 
<"5es de candade e outras>. 

1 - Director Geral 1 : 300$000 

1 - ~~Jitor de Educação e Pu'>Ucl l .OOOSOOO 
15 :600$000 ~argo critirio de 1ustiça. S. S., em rta de. Hygiene dn ;limentação). 132 

"819 _937. <aa) ~ernando Nobrega autor,za o G:;.vêrno do Estado a a_ 
12 :OOOSOOO kae;::~:: · dfX~~?1~~~ E~~~~- ~~1:r~•1

,'· ~~~~~tirâ~ttgift~e~~~
0

~
3
e
00

v
0
fr{c~~eJ6; 

II - Em Commi.ssão: 

1 -- Chefe da Secçdo de Divulgação 
e Informações 

! - Chefe da Secção A1il.stlca 
1. - Chefe da Secção Econcmica 
1 - Chefe da Secção de Radio 
1 - Escrípturnrb 
1 - Dactylographo 
5 - Auxiliares de Secção 
l - Continuo-Porteiro 
2 - Serventes 
1 - Technico.Chefe de Radio 
2 - Techniccs-Auxi1iares 
3 - Operadores de Radio 
1 - Chefe de Orchestra 
1 - Photographo 

III - Ccntr,ctados: 

~ustclstas, cantores e outros ar. 
t1Stas de radio, locutores, afina
dor de in..'ltrumcntos. etc. 

Total 

V - Material: 

al aluguel de telephone 
b) expediente e asseio 
c) c?rrespondencia postal e telegra_ 

ph;ca 
d) propaganda e publicidade 
el musicas e disc:s 
O acquisição e concerto de instru

mentos musicaes 
g) livros par~ a b1bliotheca, assig_ 

natura de Jornaes revistas e ou._ 
tra.s publicações · 

h) impressos. cartazes, plantas de • 
senhas e graphlcos ' 

il material photographlco 

TOTAL 

O sr. Presidente manda á impressão 
r referido projecto. 

PETIÇAO de José Mendes Bezerra 
solicitando u'o. pensão. A' Commi.ssll.o 
cie Justlc!l. 

REPREBENTACAO do sr. João 
Cantal!ce da Trindade offlclal do Re 
glstro Civil de J'lrplrituba, plelteandÕ 
benefcios para • -classe a que pertence. 
A' Commls!fto d~ Justiça. 

300 ººº 
300SOOO 
300~000 
30<rsooo 
150$000 
100$000 
100$000 

80$000 
20$000 

800$000 
300$000 
250SOOO 
100$000 
100$000 

t.' impressão. S.o Consultor Juridiéo do Estado), 46 
Passa..se â <Estatuto dos Funccionari.:s Publicas} 

ORDEM DO DIA: 91 tcrêa o Serv:ço de A.s.sistencia .; 
3:600$000 Entram em vctação os pareceres nos Prctecção aos Menores>, e 88 1fica n 
3:600SOOO 1 e 2. respectivamente. sobre O véto Govêrno aut .. riz3do a reorgani1.ar o 
3:600$00~ o&rcial a<- projecto n.º 111 fForça Pu- Archivo e a Eibl!otf'eca Pulilira do 
3:600SOOO hiica) e véto ao projecto n.º 49 {autori_ E.'\tadol. Todos cs vetas acima são 
1: 800$000 z: 0 Govérno n concorrer-com a impor- acreitcs n:geltados, portnnto c3 re.s_ 
1:200$000 tancla de 100:0<',;)SOOO para conclusão pectivos prcjectos . , 
6:000$000 c.1 35 obras do Hospital de Prompto . O sr. Romualdo Rol1m, Wndo em 

960SOOv soccorr.:). Vi.Sta o adcantado da hora requer n 
480$000 Passa_se á discussão unte~ e votação c~cerramen~ da sessão, sendo !ltten_ 

9:600SOOO dcs pareceres nos. 7, 9 e 10. respect!. I dido. • . 
7:200SOOO 1 ~-amente sobre O véto pnrcía.l ao pro_ E a :sess~o ~ lcvantad:1_ designando. 
9:000$00() Jec~o n.º 92 (regulamenta a cullura se p01:a a ~~gumte a <?ROEM DO DJA 
1:200$000 

1 

do algodãc:). véto ao projecto 

1

2.ª di~cu~sao do pr~Jecto n. 0 2 (abre 
1 :200$000 t~_.· o 139 cc1a..J .ficação de €ntran~ <? credito ele 120:000S~~O._ para occJrrí'r 

Cl'.l de acrôrdÔ7 c-:m o tempo de ser, as d"'spezas da n.cqmstçao da a.pparc
v~ço) e véto ao projecto n. o 52 (sub_ l1?-3gt>m U'chni~a para o H~spi_tal ~-

1 

\·encáo annual do Instituto de Pro g:onal . de CaJaz.01ms1. 3. dl!i('Ussao 
tccção e A.3sistencla á Infancia). To~ do r-roJecto.n.º 23 ,_contag~m rle te~~ 
rlos os p:i.rt>Cf'JTS acima 5ão appr:vados, PO de S('n: 1<:-0 pubhco d~ .sr.. Jo~t0 

156:000SOOJ ficanc'º· .. deste modo. regeitados os J:Iartlm~1.1 dC' ~arrosl .. 2.:.. dLo;_cu~.c;ao 
nro1ectoc. resoectivcs. ao p:oJ?ct: n. 20 11.-;cnçao de 1mpo.s..... 

Entra em discuc,são unica e votação tos a firma comm,_ r_nal J. Cunha.> 
o narecer n. 0 20, ~·bre o véto ao pro. ~-ª d~:us,;:êo do pro.1ecto n. 0 27 <np_ 
1PdO n. o 120 <:iutorza O Governo do rrov-i a.<.: co1:tt1S do sr. G:oyern1àor do 

1205000 
F'shdo a nuxliar com 100:000$000 a E~adp re-la_t1va~ a~ e.xcrC!C10 de Hl:l61. 

2 :4oosooo Faculdade de Odontolog!a e Pharma_ 1. ct1:c:cussao do prpJ~rto n." ~6 <pro_ 
eia a ser fundada nesta r,apítaD . rogaçao de licf'.'_nç.n. do :sr: .• rouo Gon_ 

Pede a palavra o sr. Rodrigues de ç~lves d? _Na.o.;c-1mçnto, 01f1cial dJ_ Re_ 

2
r4ooroo Aquino. que n 9 qualid~de de relatcr g1~ltro C1vll_ do. te1·m, de Santa Rita_). 

9 
;ggg

5
ggg do parecer em discussão. manifesta-"~ 2.~· discussao do pr.o,1f't!-o n. 0 _28 <dL"

mais uma vez ront.rario ao véto. por poe ~obre. tlxEf Juficinn1. ~ da outras 
6 : ooosooo ~f ;~r!ac~~e e ~u~r~i~~ ap~~~ãoº d~u~~lg ftr~:~·~e-~c~~~: ~~ !)rest;~u~a~o: ggo~~t 

rlo sr. GovenYJdor podia ser aberto para desenvolvun~·nto rl.a Al{na Mine_ 
3;GOO$OOO ~! pi~:~~~Jtré ~l~\~;u~ªia °m:i~~iav~: ~ª~.o~'~ã~t~loRg:1:~>ce~ ~lis:u;;â~o u~!~~ 
J:400$000 membros da c~mmic_;:são de Justiça 11ecto n.º 12 que revog::i. n lei n. 0 130. 

2 :ooosooo ;u~ét~·~tando em separado, acceita?n ~~1;f ~e v~:!~~brd~ c~at~;Jf?r· 1~~~c~~~:~ 

Continuando a hora do expedif!nte 
ú sr. Ernani Satyro lê os segui•tfS 
parecêres da Commissão de Ju.Citiça. 
e Parecer n. 0 40) sobre o. véto a0 pro
.iecto n. 0 72 (Autoriza o Governo do 
Estado a conceder 6:000SOOO ao C:lle. 
glo Nossa Senhora da Luz de Guara. 
blra) . "A Commlssão de Legl.slação e 

O tr Adalberto Rib'!fro escllrecg pro.!eclo n. 0 3 _ < in.tt_itue o Fundo E..,_ 
que nrnte CRFO, será snbmetttdo a v0 _ pec1al de Prtv1d""n-'1:'i dos fm~c:.ciona, 
tacão não n parecer. mas sim O v..:to rio~ publicas _9o Ef.tadol DLscu.ssáo 
em separado rio-:i quf". formando n uruca e v~tncaJ do paretcr n. 0 35 ln•
mnioria da Commlssão aceeitam :1s rerenda ctecrctm do Governador d~ 
ra:,:õrn do véto. ' E~tado>. D1sc~âo unica C' votação do 

O sr. Fernando Nobn~ga ,•em ã trL parecer n 39 ao proJecto n _ 0 24 (nu. 
huna e manifesta e seu oem;amcnLo tcrizJ a alknação ('111 hnsta publtca 
ta•nbem neste sentido. achando que a de pr·p•"iedadt.~_ rurae!'; e urbana:,. e 
A!:.5!P.mbléa devr npprovRr o voto em dá oulras p1ov1clr11cms.1. 
i;;eparedci por este r-0nstituir rie facto 

Justiça é de parecer que seja acceito 
o véto d:, Poder Executivo. ptís. evl. 
dentemente se torna 1neCicaz o pro
Jecto, desde que não foi aberto o cre. 
dJto a cll~ correSJX'ndent~ nem autori
zado o Governo a !arei.o. S. C., .. 

a maioria. desprez~ndo_<;e deste modo PaC'o da ~Pmbléa Legl,Iat•va do 
o T1ft.reC<"r cui~ relator é voto vencido. E~trdo da Parahyba em 28 de setem_ 

O sr. Sá e Benevictes diz que quando bro dP 19~7. 
o relator é voto vencido destgnn...oo I Pedro Ulysri;e~. prc~dent--. 
outro membro d& Commisslo pnra Adalberto Ribeiro, t. o secretario. 
subetitu1l.o. Pzregrjno Filho, 2.º .secretario. 
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O HOMEM QUE FALA 220 LINGUAS SOCIEDADE DE MEDICINA Y IDA 
RADIOPNONICA 

.Exclusividade ela A UNIAO na Parahyba> F. DOROS E CIRURGIA DA PARAHYBA PR I • 4 
E' cm língua 3llcmã que saudamos, ra foi que .,pprcndcu canu, lingu,s? O 1liscurso pronunciado oelo dr. Costa Britto o_uando da 

no n.0 4 da Ehheimerstr,sse, em !Confie-nos o seu segredo; t.1lvcz con- • • • • RADIO TABAJARA DA PARA-
Francforr, o ancião que, á nossa cha- 1 sigamos '.ª"1bcm roub.ir um pouco .visita do profess1Jr Barros Lima a esta can1tal HYBA 
mada, abre, sol1c1co e !>Orndente, a das sc1cnc1.\S. . Public~moi. a segui··. o dis:urso pro- E :iqui r.staes ate:idendo, g:mtil. ao 
porta de entrad1 E elle, de sl.!u lado, 1 E o dr Schuctz noç cxplic:1 como nunciado pelo d!- Costa Britto. GCO.ta_ noc:-so c~nvitc. Mas uma vez o.gistis Programma para. hoje 

r:_tribue-nos a saudaç:io, sem hesi~a-1 é_ que elle pr~p:ir.1. cm c~d,1 gramma- ~~n~;h~a\~i1ff~st;ro~~;~~r:rei~â.~~~= ~~~~í~~mt~:a v~~~a~:~~~=t~~~/~~rlõ 1 00 p 
çao alguma, com um vcrJade1ro tu..:a, um breve trcd10; como, em --n:10 dr. :aarrcs Lin~a. quando d8 sua hcmem de sci:.:.ncia não é aquclle qt:c P. ~: 1.-;- rogr:1mm:1 apcriti\·o da 
"bonjour" francês, fech.1ndo J. porta rorno deste trecho, ~eunc pal.1~ra~; e 1·isitr. a e<;to. c.:pit'.ll. ond•~ realizou uma 5~ a~astclla nu.m ín,,tinQ"iV"l aonde a 
logo depois da nossa entra.eh como ac,1bJ con\tru,ndo phrJsl!s. Só I imp.o '::mtf' co:-ift·~c.ncia gf sé~e ~a ;~~.f{1~ª~~~ J

1
~r~~:tgul~~}~il~~~uSa!' 12,00 _ Progr:imm:1 vJriado da 

Dc.:sde cc.tc instante, o jornalista a esta altura é que se preoc.:cupa com ;~~:~~g~. de Medicma e rurgia a qu: ·raru,mitte os resultados d~ seuS P. R. 1.-4. 
encontra-se cm presença de uma d:n Ia pronunc.:i:1 PJr.1 ,ua felicidade, .1 ,;~o:1r;d0 pt.•lg, vossa conf1e.nça_ eL,;. estudos e suns observações que en~ina 
mais extr:ior<linarias pa,onalid~<les do I rcch111~:1 modcrn.1 vem cm seu HP,i- m, r;J dr.-·empenho <in funcção nobillis_ o que .ª sua cxpericnciri · apprend;u 18,00 - Programma par:1 0 j:rn-

mundo Tr.lta-sc d_o sr ~ou~s I-f_a- t lio, Pº.'~ ,:llc m.tndou gr:1v.1r cen.:.1 de .tlr~;P oqtra feita. em slt.uacão igual a ;":r~z-~~~ã~aosn a~~1ii11~~~ ;~1:~ ccot~- ta.r. 
r~ld Schuetz, o maior gcn10 lingu1s- cem _disco.,, de grammophone. por ver- reta. tiizín ~\I QHP O medico era uma 1 'I<: mecti a e rera maw. segmança 1 18.45 - IIora do Brasil 
t1co destes uk1mos .sec~los. q~1e com- daJt:1ros conhecedores de d1ffercnte,:,; f~!!urn, priv1legü1d~1 'dt'ntro tia huma_ d 0 no .sa nrção tão humanJ. e de tante 19 • .30 - J.112 da P. R l -4 
prchende du1cntos e vinrc i<l1omas, e lingua~ Os Ji\l'.OS l?n.:stJ.m inc,ti~ n1<1~cie. ~o.-qt~e. cmqu~nto os outros ;espc:1sab1hdr:cle Fazeis com que me_ 19,45 - MmicJs popubrc) com 

que 1~ e escr~ve, c?rrcntcm_c_nte, pelo m1vcl serviço, e é, á-, vezes, por sim~ ~i~~:~~· ~~~~f~:s e~~~~~~~~ 1~~~~~fa~~ lh;o.,~~~~~~:mt~~~; ~ie~!:'":.~1:,ªe~~ Ec.merald.1 Silva 
menos cm sessenta linguas d1tferentes: pies prncr, que se põe a ouvir qual- fnrn('n'e-ivam discordias pnra dominri.r CJ<'to prof!E.!-ion~l 1 20.00 - Orchestr:1 de Salão 
- o persa, o arabc, o chin~s. o s:ms- quer Oelles o mal~ fraco. e:.ner:.\'am_:,e em de.•_ Sed. pois, ben,indo ~ esta ca~a 20.15 - Musicas \Jr1Jch., com 
crito, o hungaro, o hebraico, o gfCg<> - E que é qL1e faz no CJ.SO de "'.r:brir me_ios me.is 1-Jpidos e ,o;;egu~os. 1 E.ll:1 vc:-. recebe_ carinhosa e amiga. Geny S:intos 

ant~go, ~ ~inamarqu_ez,. o_ russo1 o um:i ou outr.i hngua não posrnu ~~ ~~~tr~~~o~:t~rt;'i i~t!e~sPrgic~e~1~~i ~!~ª iin~ª~~1S:,~. c~:1~~t~~:~i~ta!~ J 20,30 - Educação 
ant1go h111du, etc , 'iaO 1d1om:1s pJrJ gr:unmat1ca, como den: aconrcc..:r Õ::! sua profi~sáo. na su~ enfermaria, 1 b::m aqui porque E'.S'J. casavas parten- ZOA~ - Musicas vlriadas com 
elle famill.1res. além d.is linguas cu- algumas vezes? '.!..'iluà:i.va P pesqui1,a\·~. observava e ce tambem. pois a tlla tendes direito Armando Boudoux 

ropéas corr~ntes, E' um a~cião Sua 1 - Ne~~e ca_so, cu mesmo organizo 

1 

~.f~l~)~ !~s c{r:~o:â~1~~i::i~a~~!tr: f:1~,~~s~º ·'f:t~~ii~~~a 1~~~ ~~t~~rJ~g 1 21 ,oo - Jornal Officill . 
alrur,a .phys1cJ e pouco .maior do q~c uma gnmmat1c.1 .~ rc,;pondc ,;1m 05 ma.les. as doenças. a devastação~- moraes cem qµe· Del: vos Pt"'~senteou'' . 21,15 - Programma v:inaJo com 
a mcd1aj tem J. pelle fma, as maç:.15 plcsmcnte o dr Schuet/ bs nrn:::robios. -- ---- a Jazz da P. R. I.-4 
do rosto rosa, . .Lts, os cJ.bcllus hranco'>, l Agora n cla~se medica da Parahyba NOTICJARlO 1 21 ,3 O - Progr:imma Jca<lcr com 
Traz sempre O Clchimbo m bocc, e O Ai\[ÔR E A POFSJA DE ClN- - pelo seu orgam e: ntral - vem rea_ • 1 . Nelson Valença 

usa roup:is c:iracteristi.cas .,do seculo COENTA POYOS !e~~\1~:1~s.uma \'<'Z. a verdade dos Ha na Reparticão dos Correios e Te l 21,4f - 1\,[usicas ligeir,lj com 
passado. . Este homem Jl receb~u. [ _ De resto _ rase uc O dr A!heia 3 todas as_ 1~quiet~ções. s1:,1r- lcgraphos. t€l·~grai:nnrn.s retido . .s parâ Jayme Bezerra 
mais de uma, vc.:Z, a, l~omena~em ?o Schuetz _ c'u nã~ \iO~ nem um.l ~:? a todas as agonrn,, que m~raqu1~- c_a~t~anill:1 Avenida ?entenono 77. 22.00 - Jornal falado da p 
mundo atraYez d:1. VlSlta de JOrn:1Iis- . . 1 

. zam O . n:ioment? a tyaJ. 8 Socif>da--:e d1n~1Jo por CJçh,mb111ho R. I -4. 
d ' d ,q .• d l 1cunos1d.lClc, nem um milagre, nen1 de Med1cma e CFurgt(=t traz a~ seu seio J ., 7 10 _ I f . 7 Bô . r. ..,, 

tas e to os os parn . .:s F JS cc e- . . d !" .- - a fin1ra valorosa d·~ Luiz l"nacio de --·· n ormaçvc~. :i No,te 1 --,15 - Regional da. P. R. 1.-4 
bridades mais populares de frandort; 1~h7 ~:r~~'.?~ 

0 
•:~~uº·,/~~d;a,Qual- Earrns Lima para nos. dar ~ma aula - - ~ --

~~/~::i:ã~o:aitti:~~,p~,r\d:\~d~~~ ;:.cr ~;:\r~~: dcc ,~~'~/ ~n;i~i~ i~~[]:iJ~i~~t;r~ii~:.~~i!~º~~~~ O Ett TERRAMENTO. EM SOUZA DO 
do recebe um v1s1tante, e que rc,~ .· 1· . A mi:-iha sat~lação - permlt'"1 que ; ~ ! 
ponde de bom gr,do, sem a menor ~nt~ e}~ª"~ 1gua_,, ~r'.cnc,es ", o con .. f;sse ;neus p.ezados collee,s - EX DEPUTADO GOME.S DE s, cerimoniai a cod:ls as per(TuntJ.s dos nnets1 J : e r~rn.:~01_t,_ esta e. n~st•:> in.stantE:_ em qu,e. falando por A 

. ;:, t:1.lYez, a minha mawr p.11xao, ao b- vos dou as boas_ vindas <lesta ca~a ao • 'I • 
cu~sosEntl\:tanto, diz-no.e; 

0 
dr do d:i. poesia., J chr0 !1'.eshe lll_ustre. se hil?frtrophia. Ego_ it 

Schuctz, quJ.si com tri~tez:i - eu ~pressa-se a di~cr que já pu~licou ~tio_ ~~1;~e,sp1!~~m!~~.;1Ju~~Ii1c:i;in~~~ AS EXEQUJ 
. • .. f 1 11 - 1 muttos poemas E de sua mcoc,a um que eu '"'Íº recebidos aqui com carinho AS CELEBRADAS. ANTE-HONTEM, EM SUF-

quasi 
000 

se, a ;1' 
0 

]· cmao ma: oequcno exemplar sobre o ,môr e , e o respeito que merecem. professores fRAGIO DE SUA ALMA. 
gmc que, no outro - ta, c.ncontrc1 Poesia de cincocnta povos; nesse livro da minha Faculda~~. da Escola o~,àe 1 . 

uma pabvra do llicmao antigo. que 1 , . .f. aprendi n &""r medl~o. cnde formei o . . . . . _ . 
. , l . 1 !>t:: en. contr.1m, em m:tgm 1cas tr:1.- mf'u espi ito e se oro?:lnizcu minha in- V.~nfl ... ruse no drn 22 elo corrente, PPre1ra, E. p1tac10 Celei tmo de Araujo, 

cu 
0

ncm. siq~~r c?n ;ceia. l duccõcs, pocsi,1,; de mei,1 centen:i de Lellectip}ir'ade "' em ~ouza o é'n~erramentr do s::iudos'.) 1 José Pedro da Silva. José Brexó de 
epms, o cre1.:e ug~r,. numJ po - O\'OS _ EquiparandO·S"'. hoje ás m···Jho ~<?hnco se:rtaneJo .. <.;r. Jooé _Gomes de ~ousfl. Js19"ro Gomes de Sá. Pedro 

crona, ao lado da b1bl1otheca de 

I
P Q d . . res do País a Fa 'Uldade de M·~dirtnã .. ,_::t. f''<-rlcou 1 ado _a A!'"semb_lea Legi~lfL B.ragç1 .. ,Toa.o Gualber~o Gome,; de Sá. 

quatorze mil YQlumcs Rcquer-s~. Pr~J. hu/nu:s "~ 11:e a:::tt~, ~is::: do R~~ife é' obra de Um peaueno gru_ 1 iv~~~~~~~~~ 1~ef!g~~1~ ~~~~~:d:ct~!~i
1õ ~~to~~~g~csio:é ~'{;;Jªcia A~i\~~~o ~~-

de f1cto, espJÇO enorme, p:ira rodo I g 11 . d s PC r po de idealistas .sadios onde brilha, co_ la.Ui. . . .José Rodrignes Ferreira, Protasio SiL 
este saber Todos os rccJntos, rodos I nos_ e e, proscguin. 0 ~as su.,. ." 0 - m.~ a...~~- de pn~eir! grandeza. 0 .n~- O C'.so~t' ~e 1o~ rcnduzido por amigos •,u. Am)clru Francisco da Sil\•a. Jayme 

. . I . dJÇOC'~ -- -alguru. hindus :1nnunciar3m m ,e, 4 e ando ti... O .. ta\1o c.le F'rf'l.:l.-.. " cr.r:eluz:.::nanr · ·do pranteado ºX- Fontes Salé Fontes Francic:ro da 
os rnovc1s, e o propno eito, se encon- ! o seu app.ir~cimento num circo. 11a~ Dentr~ d~t_e grupo_ como cellula das ~:nc':.o. que desfrnctava no municiPi, Costa . Gadelha, Nic.:-demos ... Pereira 
tra~ repletos de livros. S_enr:imo.nos, llJndo coml.!caram a discutir entre si, de mn1s ~ah:i, estava Bar~os Llma. . ci: Soc:~:1 d2 t;rJnde fStiJ?1.ª (' ven~ra_ G_adelha. Pedro da _Costa ~r:delha, 
assim, entre um brev1ano de prece,; q d. · li 

1
. ~cn.o ;.i.e uma cathedia 9-esde O!S cao. pelas suas reconhec1aas qunhda- NJcodemos Gadelha F:lho. Feltntho da 

d Thibet um ron1.1ncc de J\ enru- 1 na Jrcn:1. ic.sc- 1:,s, na tn.f!u_a n~:1.tcr- p~1mc_1r~ annos d~ ,::ua fundaçao era de r]P!,; mornec:: . Cesta Gadelh:1. Gu~~avo de Seixas 
0 

' . . · n:'t Lkllc'i, que n:to cr:'tm hrndt1s dJ v.er ~-li m~n:~se cdnstruclor f: entirn- Ccrnn[lre~Pram RO r,nLerro pe.<:.soai::. Gadelha. Joré AJ~e1da df Figuei-
ras e um c.1Icndano mur.1l dos ar:i- e ·:1o annunclad.i e sim de outr:t fI~~mo rac10:1'."lado peln co:1quista for_ 1·çpre)entativDs de toda~ as chnscs lo- rê~o. André Avelmr Gadelha. Crc-
bes. j r g~. . . • . . . nuaaveI QU<' ~P. ta po.sttlvanau. ,.,~e:. numa dF!monstnrao d.? h"'mena- taho de Paiva Gadelha. José Fer_ 

l 

,nu,ro d1vc-r,;.1 Os pobre,;:: d1.:bos f1- ' ..N'·;s ph2tr>-:. mais agudas da vida da gem á memcria do .1.ndo~o homem rel!'a de Almeida, J:sé Basílio Bezer_ 
DESCENDENTE DO REI DA c:1.ram ,tttnniros; depois disto, c•:itci 1 ~sc~la, n~s it.1~tant·:.os dcscisivos de ma- pub!iro. . , r::t. F,lyseu Leite. Laur!ndo. Francisco 

NORUEGA DI.VORADOR DE sempre os hindús. porque aqudles me, 1'1: J _.:=pon."'ab11Idade, 1{> estava. na linh:1. A.. belrn da_ ~cp.ultura, pronun.~,ara .. m de Al~e1da. ~anuel Ferr~ira Alve~. 

coNHEcuvrENTOS I i.-iiuriJ.rnm, quando volt .. it'am a si do ersi~~~ntih~~~~ft;;r~ns~g~~t~~i ~:a!~~ ;~n~i;la~li~
1
~~;~e: ~a~

1
~~\1nt~t~f;~s.p!~= ~~L~~~~·eTr!

1
T:I!~o~~ :;i~t~te~ i~~~~~: 

espanto teza de ven:er porque confiava nu to'>- pres:211~::) o, sentimento de tnst~za dn Augusto ~raga, Severtn:o dos Santos, 
Apresent:imos a primcir:1 pergun- Afin:il, che)!amos ás coi,;~s do nos- l'c:ço que :..:onst:·óe, na per.sevei·anç::t nc~=mlaçao ue Souza e o dr. F1rmm0 Ivo Corde1r? G_avalcanti, Pedr'> Sam-

p d. Ih . riu"' ·vrnce na bôa vontade que trium r ~ite. oue agradeceu em ncmP- da fa_ paio Xavie1, Lmdclpho Br~ga Pir~. 
ta: - , . : so tempo .. e imos- C um paieccr pha. - • - - nulia do .$r. Jcsé Go~es de Sá, aqueL ,.iosé Augusto Rocha. Ant_omo Form1_ 

- Como e possiçel que u.m ho- c:~bre a pcl1r1.c.1, e clle responde, com Pelos suas. qualidl. des moraes. pelo :::e;; hOJ1?.~nagem: tnb11t.1das a? St'U r:i.:. Ely.~P:U Lo~es, I~na~::_ Nobrega, 
mem possa aprender tJntas Ünguas, firmez:1: - . . . ?r~tig;io r!e seu nome B_:nros Lima é · .. csruecncl chefe. r~~ins~u·;c!g~1::s ~ 1t~f

1
~~~o D~~~r::i 

quando o comml!ffi dos mortaes scn- - A pol1t1c1 e unu artt mu:1:c .hamado oa:a z. dir~cçao rla _Facul- Ante-hontem por inic1ativa ela fa_ c!e Oliveira. Sinohronio Nazareth. An-
te difficuldadcs até para distinguir àifficil ~~~~- E sinto. que nao co~'."!hecaes, cte milia e amiçcs do ex-dc1mtano Jcsé trnio José Pereira. Pedru Placldo Pe-

'i · d·ff,· d o I N d. · ' l Õ"'~ i,-
1 .0 0 que foiª· sua gestao. Habites Gom:'"' de Sá.. rora1n celebra-d.:1.~ né'..:.t:i reira, Francisco Praxede~ Nazareth, 

O$ t_rcs arc1g~s 1 i.:tcnccs l oram- o que_ ~z rcspci.to ~s rc .iç - J._nt1go~ que precisavam deroppareee1. cap:t2.l t'> na m~triz de Souza solennf's Alirio Silva. Expedito Mello, João Tor_ 
mat1ca allema? entre a sc,cnc1:1 e o d10he1ro, rcspori e:Tc.o::: \e lhos e en::ru:olados que carecL exeQuias em suffragto da alma do ín0l. rPs R_:beiro: José Toomaz Ribeiro. 

- E( o que nem eu sei l\bs, y~- de-nos hzcndo allusão ao verso de c?.m de .correçao. neL<o?SS1da1es ~geutE"~ .. ~d.lvel politir.o sertanejo, $;ebastil::> Ribeiro, Francisc'>. Nazar~th 
j:1· - na nos,;1 hmiliJ. os idiom:i• Goethe: - :1 scicnci:i dt!ve conservJr- ~ue g:·ttuvanx_ por uma soluc:ao. tudo R:beiro. Eron Dantas, _valenan~ GnL 

sã~ uma cspecíe de enf~rmidade h~- 1 se ;1fHtada do matcri:ilismo ~~~c:sar~~
5
e~~1:1:zir~!~~·:us.ui~f3a!.º~~: r,e1:.~~~c~~ê°

5
~0~ 1;!~~~~i-a~nr:l:-~ç!gte~~~ ~~~~a.d~e~~~~~ci i~~dfA~ fr~~~d~º p~: 

reditaria Previno-o de que, por mi- J Naquclh c:isinhoh de Francfnrt. faltaram os casos d.=> toda especk. não tjo saudo5o extinc.t.~: . . df.'_l, Antonio Fontes, Franci'~~o Galdi
nha mãe descendo dos irb.ndcz:.;s; 0 tempo parcc~ que csd. p:irado Uin r:.re~r~m os tropeços maiores. Ma.e; o [ .nr: Anton!o 1:nto ~e Oln·e1ra. _dr_. 1 no .de Sous~. Herculaz:io Araga.o, APP~-

mcus a~tepassados encontraYam-sc s:1bio, frli,. alli Yive, longe <lo .mun ~~~11;/~~!~~~;~ :~1
:;;~.º·s~c;~~i~a~J~r;e, ::~m}~ºo:aetePir~~: dv;'.ª

1
dlz~f;niopr1e;~ ~~\ºJ~~~~~~'Fr~~~~~~!!d~ ~~~fse5i;e~t 

entre os f J.mosos collccionJdor;;o-ç da.~. do, das :1.git:1çõcs, do,; çur_cr-rc;\lismo... rniza<le.s, ferlndo 1ntere5ses, desgostah-:- l reira, dr. Ephigenio C_arnciro da Cu. ra .. Abel Vieira, nocil Pires. Ferreira. 
canções "Eddy1'; 0 rei da Noruega, E qu:1.ndo o sabia nm acomrlnhJ do O.-i mal intcncionado.s. o mestre in- 1 n~1a dr. RaYn:i~ndo P.res, dr. Carla<: Alcmdo Gomes, de S~. Azanas Sar_ 

ld f I d 1 ·d · , d · 1 · e!ene traçou uma recta bºll!s.slma e Pire;, dr. Apnp,lo Gomes. de Sá, pre- mento d• Sá, Bmygd10 Sarmento de 
Hara _Ha a g:ir, e quem 1ct e1 o .1 roru.' VC'm, J ru.t, um JOrn:l,cir?. palmilhou-a toda. ~ '"' ! fe11o sá.Caval-.;nnti, s1~ .. Virg1lio P~nto. Sá. J?sP Alcindc de ~á. Apngio c_~mes 
nome, e, tambem, um dos meus :in-1 n.nnunc:.1ndo. aos berro~, a f.111.:nc.i;i Ao afac:tar-se das nltas func<..õe:, 1 represe1uante do pre:i.~~to de. souza; de Sa, l\!2:º~el Ma1:tms de Sá, '11bur
ccstraes maternos· na su:1. cÔl.·te, o ,h Li?.~ rl:is N.,çõcs O. dr Ludw1f' r{ebcou a Fnculd9.d<.> como um modêlo IM,an.uel Luna .. Oc_tar1ho Gomes. rte. ·tno ~a1t1n3 ~~ Sa. Lafayett~ Pire~ . .' . · 1 1 ·u · ª · · · . S.1 Jotiouim Macedo. Anni.bal Go- f'erreir..t. Lavoisier Pires de sa e No~ 
conhecimento de 1d1omas ÍJ.21a. yart: J-farald Se 1uetz cone\~, ~rJnq~l a- ~~ orvan17:ar:ao ~.dm!nistrattva.' c~m mes de Sá. J~sé Joaquim de Sous_n. ,-;inho Pires Ferreira. 
do protocollo, tal como a. ma!le1ra de mente, com um pro,·er:~? 1apones:- µs/ n1~º;!f~dade P~dagoglco. tahez tm- Francisco de Atsb Moura. !'"r: .. Toao 

se usar :i f~ca e o garfo ás ref...1~fr:s 1 -.,. "Ta!!~lc~1
~ Y:l Te'.c. ~t:lmono de- .Mss. á ~~1 a~tividade rar~. ao seu ~~;~~fra aogii1~:i;~n~á, pfr~011~n::\~~~: t~~s ~~1~:s:º ~ta.~~ie~~a:-~!u~~J;:ui~; 

]\.ias foi sooretudo uma .da, m111has '?n:il. - Na.o ha .. d,_fficuld.id~s. na ~mamismo ~nveJavel I:â? /azi~m mos_ dr. Piria Junior. ctr. Aurelio Ven- ma espo<.;a e fllhos"_; "Saudade; ~e 
ti:ts que provocou, em mim, J febre f-~,,...11c1:i, nus sJb~r p e toda a sc1en- · a OS labor.s dn admmi.-.traç?o. E 05 tura. sr Jo';é Elias Ventura. ::-;· .Joô.,, Alvino e famiha "; "Compungi_ 
d ·d· . . II f ( .,.. - f · " ~eus .serviços hospitalares foram :-;e Jc ·( Flias de Scu1.1 dr José das saudades de Azarias e Quinqufna"; 

os ~ iom.H; e ª. ª ava c~rrl.'n~Lm::n ,:ia up,::,r~eiçoando, todos ..-ontrolados p<.>h Rcdrígues Ferreira. sr. ··Tib1,1rtino Go- ··o ultimo o.deus de Nosinho, Car-
te vinte e duJs l,ngu:is Eu nao gos- u~ In\'Ulg'lr capacidade productiva t- nies de Sá e Albuouerque. Apronw.no t~~ta e h\hos··; "Ultímo adeus de Ben4 
tava della, e, de rc~co. não qucriJ ser VIDA ESCOLAR hoJ~. são se:-Yi<,:o.,;; mo~lel~res. iguc.es ao3 Ma1t1ns de Sá. Porphirio Cartr.xo, An- \o e familia"; ··saudades cte F~rmin'> 

s~brcpujado pelo_ sexo fral'.o. J~oi en_- ACAUEMáA DE COMllERC'IO m·~o~ât~~s:ti~~d~,,\~l~hQ a vos di_ ~~~ºuelG~~~~f~~· deLtâ~ªli1vin~r;g0o~ii; s~:t:::: .. Recordações de Tiburt1no 
tao que conwcc1 a aprender linsuas, "EP1TACI0 PESSOA" ~er_ Sabeli:; bem do contigente enor- oe Sá. Odllon. Gomes de Sá, Tiburtino 
por mmlu vez D1. dirf'rto:·ia da AcJ~emia de bcom_ ·ne <le erudicção e ~ultura. de obser~ Gom€s de Sn, Apromano Gomes d0 CUA' OURO _ CHA' OURO -

O nmso cntrcvi~t.1do sorri, ao rc- i:ie;:~~t~~;P~~:~ c~~~<;ºp~·did~ec~e ei~;~: ~~~fl~e~º~~~:~u:cf::r~d~a;"1~ud~e~i~~ i~~i~~ukf~~~~ _{i/l$á~1~~.\~io ditab~t CHA' OURO - CHA' OURO - Oe. 
cordJ.r estes cpi~odios do pJss.1do Llicncão: 'llUtldial lo de Sá. Tiburt,no Martm; dr Sá, nuinamente brasileiro 

Seus olhos parece que acJrici:im ac; "Na reser\'.'.l da E. 1 · M 223 · pre- o ~eu ·nom~ é internacional e a es- Ma~io Go~:5 d~ ... S~. Joaqu:m Gre~o- ------
cc.tante'i repkuç de volumc-s; rccollo- lsa se fr.la.r C3n1 o -l12~enist~ º;7 "ola d~ ciru!·i:da que ori·:inta é das mais rio, Fran~1~co_ X::in~r. Pedro. Xa\.er, ALLEMANNA 

'!'!Ido ele CJrvalho F, cao entre a:ato.da-: da Sul---:- Ame:ica :en.eion S1~.ue1r3 Paiva, Francu;c,o Ca:-
cando no dl'\ iJo lugar um livro Jc ,. 21 horas. a fim de sei'em re~olvi_ Dcstt1rte meus co!leg~s. a vinda dv I.i~iro, Assis Gad(•lha, con.cgo J~sc 
poc~ias chiné'i:is, clle contJ. qu(:, n:i c:o-, B-"'sumptos d~ seu e . .;:C'lu;;ivo mt,•- mestre insigne 8 esta Sociedadê é um vi--_nna d,l Cunh~. Appolom~ Araga~. 
juventude, lu uns quat'cnta annos, 1 ,,.sse'' · facto altament, !;Í<!nificativo. Por- Ad&o José aa S.lva, GeneMo ArauJo 1\.1UNICH, 28 (A B ) - Dc~dc 
estudou physic,, terminando os cstu- VIDA JUDICIARIA ouc é mais unia llcçâo que opprende_ lt . ed •·arios dias uma fortissimJ cerração 
do, na universidade de lena ,no.s. é mais um inpulso que sen'imos. NGYO ccnsu orao m ico tstá quasi plralysando o trafego ur-

-Dcpoi, disto, e por mm curiosi- CôR TE DE APPELLAÇÃO ~t~~.°:;';~f;~r::'os 
1!~~~;:n:,~~~1 

neá:~~~ nesta Capital lnno d, cidade e dos arredores Tra· 
dlde, pa:.sci para a philo-.ophiJ, plíJ Co111m:t11icttCi'ic.t rnbre a sessão Jt 3batermos ixla de~cr<>nça nem baque- r.1-se de: um phenomeno nrfissimo 
a zoologn, pJra a theolo.i;iJ, ~~m cs- jttr) 1armos pelo desanimo. E' ant<:s de o~vcrá. ser instabdo hoje, á rua 11esra época do anno A Che atur:l 

qucccr :i psychologi.1 e a :istronomi.1, Os dn juízes cBle d,r~ito dasp co- ;~1Yn.~~~~e ~ç~~ ~~~~o~i~~uâo ºq:;~ Bar:io do Triumpho, n.º 444, nesta t,1l1ccdp1·dºlaiscinaectocsms'ºr!:1,.,simDmccdmiat.:,,nh1:n. rqcu.ª,'. 
l p capit:il, um novo consultoria medico, .. " .. .. 

que tambl'm attnh1Jm J. minh1 :lt- t~rCJff l e ato:, Jr:~ncirJs de om- fº::iiº1~f"mh o esto:-c;o ~~1 o~ientiadil"o do jovrn clinico contcrr.mco dr. Pa~ i. até ao meio-dia, as ruas e J.$ praça~ 
~enção Dec;t;t m:tneirJ, consegui l u O 

~''
1
.:ir

3
~
1 3 

p~esi .~nci:1 :'t egre~ r S<'~lhir ;;~ef~~~o~ ;~r~·o.~ L~\: · tricio Lc:il l'.1 cid.1de continuam illuminadas co-
!·oub.tr" um p~uco de t?das J.s sc1cn- P 1 Corte. d1..: Appcl::J.(,'.alo Ido Estado, O dia d~ hoje !tcarã.. na hls~orta dcs- 1-\ cciali ... ta em molc~ti:is dos in~ 

110 
durante ,

1 
noi.t~ DiJriamentc c;c 

c1as; approx1mi.;, ent1e s1 os pequeno:. (lindo sc,cnc i.l do_ tem tJto dos tra- ta SociPdade, como um grande dfa. D~ .. p, . . · a 
e os grandes segredos <li v,d:1.. e, ao h:tlhos J.3 3/ ses,.1.0 orduuna do JU- ha muilo que a vo~sa pre~nc;~ aqui ttstrno~, rccto e J.nus, etc o dr. Pa- ! 1 ·cnf1c:im numerosor;- acc1dentcs e 
hdo d~ tudo isto, 

0 
cHudo do~ id,o- ry d.ts ·referida,; coma_rc1s l ":-a ~esejada,. No entretanto. factores I tricio Le:iI insrallou o seu. consultoria ,rJ_fcgo Du~.m~c a i:n~Jn1gada de 

Í Idcntl·c·. commun1cação fizer", 111 mult1plos e mdepcndentcs de nossa I com .app:irclhagcm modc•·na, .-itte11- lio,•.:! um carrnnluo col1d1u com um m:is n:io é, na n:rd;1.dc, unu t:ixe J ·• " vo t d t d ;t o<ontrcl 
muito Jifficil rç drs. juize, municipa.es dos termm tn~~ t f'tá r.' ª.r /ra1!; es t,; A.gora Õ dcndo o,; sela cliente!; d.lS 15 ás 18 Jbond clectrico, f:1llcccndo o motor-

. Ac Brei·o do Cru7, Pihr e Teixeira. -• no"'~"ºdesºejog'sªeºcoptlSr~b; .. nCiou. horJ,, diJriamente neiro, o chauffeur e dois civis - btá certo M,s de que mane,- ~ -· ,. 



4 A UNIAO - Sexta-feil'a, 29 de outubl'o de 1937 

P A R T E o F F 1 e 1 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ARGEMTRO DE FIGUEIMDO 

Govêrno do Estado cretario do Interior e Segurança Pu_ Meira de Menezes, requerendo li- p R E F E I T u R A M U N I C J p A L 
blica foi enviado para a devida au- cença para. lnstallar e.ugua em duas 

E~~!ºlfNTE DO GOVJiliNO DO i~tizieã0:is 0ctes~~~:0na5:po~t1a~~I~ t~~:;-0:re.c~ib~!ºre~~e~~enida da D E J o Ão p E·S s ô A 
de 

0

586$000 i:,roveniente de consumo José de Farias Vinagre. requerer,_ 
Decretos: de luz electríca daquelle presídio, re_ do collecta do estabulo de sua pro- BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
o Governador do Estado da Para. f~~e;;'."' aos m'êses de abril, maio e pr;;g~d::_ áci!~ ~~';;;~, t;.g!~d~º'1~~ 1 28 DE OUTUBRO OE 1937 

~!b~ou~~mf1~º p!~~ge~~~-c;a~mc~~~~ en~io~x!ºdtr~~to1i~ dc:e~~ct~fa PP°~~\~ goF~a~~i~~Ôl~~~todirJ!to.Silva. reque_ &ECElTA: 

iim!~~p~1ig~~O Jiceá, ~O~lCá~tT~~to ca; â: ~;s~es't!pi~i;, ~e~i~~igd~~do 
2~~e ~:n~~ ~r;;\ pt:itaCO~~:r~i~·a U~t J!= Sald? do dia . 27 , , 11 :013$400 

Pi. ncó. aquella directoria evitasse a ida de dempção. - Deferido. Receita do dia 28 1:225$800 
o Governador do Estado da Para_ , presos á presença daquella Chefia, Manuel Isidro. requerendo licença 

12:239$200 

hyba transfere a professora da C?adei._ visto que os motivos allegados pelos p3J'a fazer div~rsos serviços n~ ca~a DESPESA: 
ra rudimentar mista de Lagoa do 

I 

mesmos são de ordem administra_ n. 550, á avemd~ da ~edempçao. -

~:t~às d~~~~;c~~~t~,e ::;~ªid~ii:!s tiv11ém des&e expediente também ~::!r .face das informaçoes, como re_ Saldo para o dia. 29 

iro. ~~~~~ti· a!~eser:;i:;n°seu m~~;; ~~~~~ ~e df uitft~ e d~~a~~:ri~a: qu~~~~~~º1t!~~ani::a d! e~i~bªe1e~!; L~ d?Cumentos de valor • · 8:620$600 
3:618$600 

12:239$200 

12:239$2C1 á.· secretaria. do Interior e Segurança I e dos baixados á enfermaria. remet- com uma quitanda na avenida Qeqe-1 Jmheiro em caixa · · · · 
Publica para ser devidamente apos_ tidos á Chefatura e á Delega.eia de sio Gambarra, 516. - Sim, pagando 
1llado. · . Policia do 2.º districto desta capital. logo os impostos devidos. . The~ouraria ria Pr.'fe1tUJ Mwüctpal de João Pcssôa, em 28 de 

o Governador de Estado e.a Par~~ - Waldemar Marqu~s. requerendo h_ tubr d 
1937

. 
hyb:1, t~ansfere a professora da _cade1- Parte diaria (remettida ao dr. che_ ce~ça para constrmr . uma_ cas2 de ou O e 

,: 1'.1c_h1?entar mi~ta de Algodao. do fe de Policia deste Estado) em w taipa e telha na avemda Tiradentes. Gentil Fernandel!I, 

Theimureiro interino. :1~~~~1c1~~~a di~e:{i~:·dedLa~t:ºJi\ií:~~~ de outubro de 1937. • - Mca~-~o J:q1:~~mpção Rosas. rcqu~-

to ctà mesmo municipio, devendo a- Para 05 fins convenientes, scientifi- rendo licença pan. reconstruir sete Antonio Gama Ant.onlo Ferreira da 

I 

Boletlm numero 237. 
prcsentat seu titulo é. Secretaria do coa v. excia. que, em data. de hon- metros de platibanda do predio n.º Penha e Luiza· de Albuquerque Gou-
Interior e Segun.nça Publica, para tem neste estabelecimento, deram-se 54. á rua São José. - Sim, á vista veia. XXI __ Festival sportivo _ c'!n":_i-
ser deVidamente apostillado. as Seguintes occorrencias: Em obedi- das informações. - te - Designação - Uma comnussao 

O Govern~dor do Estado da Pa.ra_ encia á portaria sob n. 29 assignada Manuel Martins. requerendo llcen- PREFEITURA MUNICIPAL DE compost_a dos srs .. Benedicto . Costa. 
hyba attenrlendo ao que requereu por essa Chefia, foi recolhido o in- ça para fazer um augmento na c;sa ALAGOA DO MONTEIRO Jose VI.Cente e Vicente Percua do 
Manuel Rodrigues de Sousa, cabo de dividuo João Alves Bezerra, condem_ de sua propriedade. á rua da Re_ "Team Negro Foot-Ball ", desta. ca_ 
esquadra da Policia Militar do Esta- nado á pena de 3 mêses e 15 dias de dempção, n. 475. - Em ftatce ddod pa_ PORTARIA N.º 31 lpital communicou a este commando 
do tendo em ,·ista o laudo de inspec_ prisão. no termo judiciario de Pilar. recer da D. o. L. P .. a en I o. que ·o mesmo realizná no proximo 
cão de SPúdr a que foi submettido. não vindo escripta na alludida guia Manuel Ferreira Junior. requeren_ O l Sizenando Raphael de Deus, dia 30 deste mês, ~las 15 horas. um 

;1: i:f r:á~ 1i~~~;hee:~r~~~:;1; d"afn~ºtTc;;:!º a r;c~~~~: d~c~%~;: ~;~!~e~!::

1
;~~1~!~i~?~t::rf;1 IT~~~\\~~. _mi~;~'J:

1 
f:s ~~;,t~.IÇÕ~~ ~J}::~~Eqi~~~:J:!i~int~~E 

ve reformal_o com direito á percep- ~~~i~s3i&ª\ g3u6ts f~'U;~1~:s, ~!~ ~~~ d. Flavina A. da Costa. - A ' v1.c.rn. 'lUe 1,1e sao COIJfC'r~d1s por 1.ei.:: iesol- cuniarios do mesmo festiv\I destina_ 
ção dos vEncimentos_ de wn conto no- delegado do 1. º .districto desta capi_ ~s inform::i.~õtis, expeÇli-&.! a carta 1· \'E", e1~ . a_ttençao as dispcs~iºe: 1 d:, dos á campanha ·• Azambuja. vrna 
vecentos e vin.e mil réis (1:920$000) tal os menores: José Goayana de de habitacão. Ca:.r:.st1tmçao Federal art. 1 • .. Nova pró Destroyer''. A mesma com-
~~n~~e~27nosd;e;irºJe dode~~b~~· ~: Frànça e José Rocha da Silva. ambos lic;'~~!r ia~~naf~~=~ ~t~:~S~eq~=~zr:~ !e;'t ~;ai:'sierir para O !lia de sabba_ missão convidou este commando, of-
1936, devendo solicitar seu titulo â g~fm!1;r~iv~gudaerdaf~to~u:nt~f~r~n~ no prcdio n. 225, á rua Marco ·_ Bar- do., a feira ~a povoa.9ao de Cama- ~~~~~~/ sofe~ª~tC:acfe~ra assistirem ã 
Secretaria do Interior e Segurança eia para a Escola Correccional "Prc- bosa. - Em face da informaçao d.i ,. 13u que se vmha reahzando aos do- ,D:?signo os srs. segundos tenent~s 
P~li~o-vernador do Estado da Para_ sidente João Pessôa" em Pindol.ial. DM~~a LdePM~~i:::ri~·~Querendo li_ mi~got::ansferir para a ter_ça_feira, ~ João Gadelha de Olivera e Seb1sttao 
hyba exonera o sargento Anthero ~~s re~;1i;;~e::. mel1cionadas guias cença para retocar 'e collocar uma fe~ra semanal d~ povoaçao de B01 ~e~x!~tadecct;~:iiã.o~ara representa_ 
Borges de Freitas do cargo de sub- Em igual data, em vista da guia cruz no carneiro n. 38, no cemiterio Velh_o. que se nriha realizando aos 
delegado de Polícia da circumscripção pclicial sem numero, do dr. delega_ Publico desta cidade. - Como pe- dommgo 3; . , ~ (As.) Delmiro Pereira de Antira• 
de Pocinhos do districto de Ca.mpi_ do do 2.º districto desta capital, fci de. e) tornar extensivo a.s pcvoaçoes, de coronel commanr.:ante geral. 
na Grande.· • lh"d ;,ar averiguaçôe pol' Francisco Alves dos Santos, re- <',s obrigaçócs dos art.s. 69 e 70 e seus Confere com o original - Gui. 

O Governador do Estado da Para- ~r:is lo ºindivid~o Manuel coftezeirâ~ querendo lic-en~a pan .. construir uma paragraphos. para º. fechamen~? do lherme Falcone, major sub_comman_ 
hyba exonera João Soares da Silva AcÕmpanhado do offtcio sem numc- pedra tumular na sepultura n. 203. commerc1c acs _dommg-0s e fe~1adcs dante interino. 
do cargo de sub-delegado de Policid. ro datado de 27 deste mês, firmado no cemiterio Publico desta capital. nacionacs. {.Cod1go ele ~ostm:a~J; 
da circumscripção de Canôas. do dis- pelo sr. capitão Raymundo Nonato, _ Como requer. cl) det :?-rmmar que seJam r1goro~:1-
tricto de Picuhy. director do Presidio Especial da Fa_ Joaquim Pereira do Nascimento, mente. observados . cs feriados nac10~ j INSPECTORIA DE TRAFEGO PU ... 

O Governador do Estado da Para- zenda "São Rapha-el ". foi recolhido requerendo licença para collocar urna 11aes c1t:!dos na lei federa 108 .. de 29 BLICO E DA GUARDA CIVIL 
hyba nomeia o .sargento João Soares a esta Cadeia, a fim de extrahir um grade ele ferro em um3. porta do es_ 10 ,35 e aos que com pre".'io aviso se_ ! 
da Silva. para exercer o cargo de sub_ àente, 0 preso politico Antonio Pe- tabelecimento commercial "A Prcfe- jam decretados pelo Governo . ~a. Re- Em João Pessóa 28 de outubro de 
delegado de Policia d1. cll'cumscrip_ reira de Araujo, 0 qual se acha bai- rida" á avenida Beaurepaire Rohan. publica do Estado e do mun;.c1p10. r 1937 · 
ção de Focinhos do districto de xa.do á enfermaria deste estabeleci_ - càmo requer. · 
Campina Grande. mento. , Mathias Vieira dos Santos. regue_ cc~~~~~~~Â~s d: :x1;:;!tu!! f~ifru~ set\'l"iço" para O dia 29 (sexta-feira). 

hy~a 
0
ii:e~:d~r t~~e~:~ª~a~~eri~~ u!t n~rt:11~à?á'0 r';,°f1~e~i::?ã~u~~: ~~~~ir~cen~ ;fe':fi~ ~aa,,rl45~re~~i~ ~~~s di~1Pe~::ç~.~ ªn!~~n~bs;i;t~~f~~ Uniforme 2.0 (kakt). 

'iolano Ramalho para exercer o car_ roe datado de 27 de outubro cadente, Marcos Barbosa. - Attendido, em r 
go de del~gado de Policia do distric- do director do Presidio Especial da face das informações. 
to de Alagôa Grande. Fazenda "São Raphael ", foi entregue Hilda Lyra Vergara requerendo lí- Ga.binête do Prefeito municipa de 

O Governador do Estado da Para. á re.spectiva escolta, 0 preso politico cença para. construir muro divisor \o Alagôa do Monteiro, 2 de outubro de 

Permanente á ST ., guarda n. 14. 
Permanente á S,P .. guarda n .9. 
Rondantes fiscal Geraldo, guar_ hyb"": torna sem effeito o acto que Manuel Bianor de Freitas, que se no predio n. 673 e abrir dois portões, 193·1. 

~1omeou o sargento José Ferreira de encontrava baixado á enfermaria sendo um para a rua da Palmeira e t. 
tias ns. 153 'e 46. 

Lima para exercer o cargo de . sub- desta Cadeia. outro para a avenida Minas Geraes. Sizenando Raphael de Deus, p1c. 
delegado de Policia da circumscnpção Por portaria de numero l48, firma._ _ Como pede. feito. 

Plantões, guardas ns. 27 - 42 --
170 - 155 e 18. 

de Malta, do dístricto de Pombal. da por F. carvalho Q!le assignou Antonio Pereira de Abuquerqú\,, 
pelo inspector geral de policia e fei- requerendo licença. para fazer <livcr

Secretaria do Interior e ta por ordem do dr. {lelegado de Po- SOS serviços no predio n. l. 236, á 
Jicia do 1.º districto desta capital, avenida Cruz das Armas. - A' vista 

Segurança Publica ~º.;.l~ve~~º 
1
~1:;'ri":á•kui;di~~t\~ ª"iie:i'~~r1;:!çõi:ce:J!~n1~~~~rendo li_ 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO ríormente detido, por motivo de fur. cença para construir uma casa de 
DIA 27: to. á ordem e disposição daquelle de- t·üpa e palha na avenida da Con-

legado. ceição. - Como pede. 
Movimento geral de hontem: exis_ Heloisa Cavalcanti de Albuquerque Petições: 

tiam 267 reclusos foram recolhidos Lima. requerendo licença para fazer 
De Adalb~tto da Silva guarda de 5, foi para O Presidio da Fazenda reparos na casa de sua propriedade. 

2.ª classe da In5pector1a· de Trafego ;'São Raphael" 1, foi posto em liber- á rua do Centenerio. n. 293. - Sim, 
Publico e da Guarda Civil, requeren- dade 1. ficaram existindo 270, sendo em !9ce das informações. 
do a sua exclusão dessa corporação. 1 não arraçoado por esta cadeia. por José Martins de Oliveira, requeren-
- Como requer. ser alimentado ás suas custas. do hcença para construir uma casa 

De Manuel Meira de Vasconcellos, Foram, hoje. distribuídas 426 ra_ de taipa e telha na avenida Para_ 
guard3.. de l.ª classe da Inspectoria ções: 17 aos detentos que se encon- ~ua~_. - Deferido, á vista. das infC!r-

e{1,.T1~::~!~en~bl~ii;ze~ªo~\ua~f~ CJ; :e~a~m ::;~s~ª17en!~~ma:~Pr!i!dª:S~ m~~
0
~0sas & Cia .. requerendo liccn-

féna.s regulamentares. - Igual des- inclusive os dois guardas civicos, aà- ça pna fazPrem propaganda do olec 
pacho. . didos nesta repartição, Manuel Bar- para automoveis "Veedol ". nos meios 

De Jose Antonio_ da Sil_va, cab0 

1 

bosa de Lucena e José Jovino Pon- fies desta cidade. - De accôrdo co!n 
reformado. da Policia Milltar des~e tes· lOO aos presos extremistas in- o puecer da D .O. L. P., deferido. 
Est3do. requerendo uma segw1da via cluSive 20 aos soldados que razem a João Baptista cto Egypto reque1e?1_ 
do seu. titulo ele refor!lla. - A' B. vigilancia dos mesmos, que se en_ do licença para fazer um augmento 
e Arcluvo para os devidos fins. contram no logar denominado Fa- na casa de sua propriedade, á aveni-

CADEIA PUBLICÃ DA PARAHYBA :n~:ri~;~J1iu~p~~e1;0/:~:á!~o:~!~ ~i~o~ruz das Armas, n. 135. - D~ft'-
. escoltas que coriduzem os presos aos Miguel Freire. requerendo lic"nca 

EXPEDIENTE DO DIA 28. serviços externos desta capital e 3 pua construir uma casinha no pre_ 

Offtcíos: 
aos indigentes que vêm sendo apre- dio n. 264 á rua do Sertão. - De-

~~~:::~n:~:iae:t:n\a:tees: m::: ::
1

~h~o ~~;;?~ive~~~~e~~1~ç~;e~~ 
pas dos presos de justiça, dos cor- predio n. 148, á rua Joaquim Nr..bu_ 
reccionaes e dos baixados á enfer- co. - Como requer. 
maria, por terem soffrido alteração Anderson Barbosa de Carvalho. rc-
os do dia anterior. querendo licença para construir fos-

PORTARIA N. 0 32 

Sizenando Raphael de Deus, pr~· 

i!i}~ ~i~~~~tªJJeatfi·
1
it~~~~o d~~~~ 

cargÕ, e considerando que na cidale 
como nas povoações do ml.micipio as 
padarias têm sido transformadas por 
conveniencia.s dos seus proprietarics 
em verdadeiras casas de estivas, pra_ 
ticando o commercio geral deste ul
timo ramo resolve: 

a) aos domingos e feriados. quan. 
do necessarios se torna o fechamento 
obrigat.orio do commercio, as pada_ 
rias que tenham a venda outros ar~l
gos que não os do seu ramo, abrirao 
das 6 ás 9 horas e das 16 ás 19 ho
ras para venda e1rnlusiva de arUgos 
de padaria como pães, biscoitos. b9_ 
lachas, manteig3._ café e asucar, nao 
podendo, sob pena d~ multa, vender 
outros quaesquer artigos: 

b) as pe1t,s a serem applicadas aos 
infractores1terão as mesl?as que as 
aplicaveis aos commerciantes que 
r;ratic:irem o commercio clandedlno 
no.s: dias citados. 

o secretario da Prefeitura ex,;.>eça 
as instrucções precisas a fiel ex~cu
çã0 das disposições contidas na pre
sente portaria. 

Boletim numero 240. 

Para o conhecimento da corpora
ção e devida execução publico o se. 
guinte: 

I - l\lultas pagas - O sr. Virgilio 
Bandeira de Lima. em data de hoje? 
pagou a multa que 1he foi imposta, 
por ínfracção do art. 187 do R IV . 
como também a firma Solemar & 
Cia. por infrâcção do art. 212. 

II - Entrega de rendas á Paga_ 
doria. - O enc. da S"T entregou, 
nesta data á Pagadoria desta corpo
ração. a, quantia de 1 :152$000, cor ... 
respcndente á renda daquella Secção. 
do dia 13 ao 27 do corrente mês, 
conforme discrlminaç~o in:_:a: 

PARA O THESOURO DO ESTADO 

De registro de vehiculos 
De multas pagas 
De vistos em carteiras 

De inscripção 
De tltu\os de habilitação 
De outros emolumentos 
De medalhas indicativas 
De placas para vehiculos 

150SOOO 
150$000 
70S000 
90$000 

100$000 
23U~UCO 

10SOOO 
150$000 

950$000 

PAH,A O CONSELHO ECONOMICO 

42$000 
82~ú00 
50$000 

N. 0 1011 - Ao exmo. sr. dr. Se
retario do Intericr e Segurança Pu

blica, foram enviados por officio. os 
empenhos numeros 119 e 120, data_ 
rlos de -~ deste mé.s, a fim de .:.:erem 
autorizados, em os quaes co:u:tam 
mercadori"s suppl<'mentares pira o 
consumo de outubro corrente. 

Comunico ainda a v. excia., que sa no predio n. 523. á avenida 24 de Sizeuando R1phael <!e Deus pre_ 
foram distribuidos. á guarda militar maio. - Como requer. feito. 

5SO?O 
23SOOO 

N. 0 1012 - Ao exmo. sr. dr Se
cretario do Interior e Seguran('l Pu
blica ainda foi encaminhada, para 
a devida ~utorização. a. requisiç·w de 
numero 56 de 28 de outubro c?dente, 
em a qu~l tonstam 36 lampadR<; de 
50 vélas "Osram .. 2 ditas de 20J vé_ 
las, .. Osram" e 1.000 envel~ppes 
grandes para officios. 

O H. dr. Manuel Simplicio de Pai
va juiz de direito da comarca d: Ma_ 
manguapc, remetteu. por officic á 
directoria da Cadeia desta capihl. a 

1 guia de tentença do preso Francisco 
Sonres da Silva, vulgo "Francisco 
Alvinoº. 

Ao,1 srs. J Mi nervino & Cia .. desta 
praça_ foram enviados pela Cadeia 
Pub!Jea d2sta cidade. devidament .. 
autorizados, ~ empenhos de ns. 109 
e 110, provcntf'ntes de mercadorias 
fornecidas áquelle estabelecimento 
penitenciario. deixando de ser re
mettido o de n. 104, por faltar atn. 
da parre de mercadorias á Cadeia. 

N > 1013 Ao exmo. H. dr Se. 

desta Cadeia, composta de 14 praças. Anna Candida da Silva, requerC'ndo 
inclusive o sargento e o cabo, pães licença para. construir fossa no 1,re_ 
e café á noite. dío n. 427. á rua Desembargador Bôl-

Saúde e fraternidade. to de Menezes. - Deferido. 
Severino José Ferreira, requenndo 

es- licença para construir uma casa de 

COl\11\IANDO DA POLICli\ MILITAR 
DO ESTADO DA PARAHYBA DO 
NORTE 

(Auxiliar do Exercito de 1,• llD !ta) 

202$000 

Leoncio Lopes da Silveira.. 
cripturario. taipa e palha na Travessa D. Mcy~ Quartel em João Pessôa, em !:11 de 

III - Regresso de guarda - Re
gress >ram hoJc. d~ cidade de Campi
na Grande aonde foram em diligen_ 
cifl, cs gllardas ns. 153, Geraldo 
Sampaio de Araujo e 28, Anisio Cyr
ne da Costa. 

Visto: Durwal de Albuquerque 
rector interino. · 

d!. sés. - Como pede cutulJro de 1937. 
Josepha Marta ctp. Conceição, rc_ 

querendo licença para construir uma Serviço para o dia 29 <sexta-fr ra l IV - Posto de vehiculos - O guar
da de 2. ª classe José Asterio de Oli_ 

Official de dia. 2. o tenente João veira. em radiogra mma de honte:n Prefeitura Municipal casa de taipa e palha na avenid'l. do 
Uruguay. - Deferido, á vista das 

EXPEDIENTE DO PRE."'EITO 00 informações. 
DIA 28: Multa: 

Petições de: A Prefeitura multou o sr. Manuel 
Joaquim Perelra do Nasclm:::nto. Barbosa por ter vendido leite com '1 

requerendo licença para collocar uma. decimos de agua no dia 26 do cor
grade de ferro nas columnas do pre- . rente. 
dio n. 672, á avenida Maxlmian) de ' 
Figueirêdo. - Como pede. Convite: 

Joanna Maria. da Conceição. re. 
querendo licença para. renovar a co
berta da casa de taipa e palha de 
sua propriedade á avenida Manuel 
Deodato, n. 1.237. - Deferido, em 
face das UU:ormações. 

São convidados a comparecer á D 
E. F os srs. Manuel José de Mace
do j<irge Mau! Stanford. João Bis. 
po · de Barros e Hosana Dantas e Te_ 
lenw.co s~nttago; á D, O E. P. 

Gadelha de Oliveira. datado. communicou haver assumido 
Wnda á guarnição, 1. o sar:;ento a direcção do posto de vehiculis da 

José Bello Diniz. cidade de Patos. recebendo das mãos 
Adjuncto ao official Ge di 2.º do dito João Fructuoso Barbosa, sem 

sargento João Coriolano Ramalho. alteração. 
Dia á E'Stação de Radio. 1.0 sar- V - Communicação sobre rlespa-

gcnt.o Luiz Gonzaga de Lima. ebo d{' requerimento - O sr. e.Ir. di-
Guarda do Quartel. 3. 0 sar ento rector do Gabinét-c d'.1, S<?cretaria do 

Manuel VJz de Carva1ho. Intericr e Segurança Publica, em 

ci~~rtb~~ra~adcia. 3.
0 

sar:_:ent,o g~~c;r~,uu~Jedod~air~a ca;n:~1~it~~ 
Dia á Secretaria. do C. G., cabo se . Adalberto S11va. requerendo sua 

Heraldo Cavalcanti. exclusão, o sr. Sécrctario proferiu o 
Dla :10 telcphcnc, soldado teltpho_ seguinte desparho: Como requer 

ni&tu Sevcrlno Fcrr0 ire. de Sou:;;'.?. • Pelo qu'..·. .eh 0 referido funtc!'). 



A UNIÃO - Sexta-feira, 29 de ou~abro de 1937 

DESFO:BTOS 
PARAHYBA x PERNAMBUCO. - GRANDE TEMPORADA INTERESTADUAL - CHE
GARA' AMANHÃ A JOÃO PESSOA, A EMBAIXADA PERNAMBUCANA. - "CENTRAL" 

DE CARUARU', CONTRA "SPORT" E "PALMEIRAS". - NOTAS. 

D õ ºRETL y I.,: :::~;.~~;l~N;;~ 
PREÇO POR PREÇO E ' O MELHOR! ~{· ntoU ,!:o\.', JH,ntem, a.o ministro da. 

Melhor pelo preço e pela Gt..cITd., poJ" ha \'Ct' deixado a Inter-
excellencla da sua qualidade. nnkria F'ellernl no Estado de Mat

to Gro-.~ o cm con!-cquencia da e lei .. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL ,_ão do seu ~ovcrnadcr ('Onstitt!C"ional 

• r .. JuHo l\1ull<:r. o capitão Maunei 
Ary PjrC!-;. 

cidade.~ d15tm:,ta embaixada do va- O primeiro esteve um bocado 10- ;·:ci~~~J~ra;,,~, ~~ ~' ·}~~o~~,t~~11~bi~~~~ Macêdo de Mcndc,;'ç, 
0

Lou:ival so,1- C~";1_P~~ct'~o\0Ni~{\n~Lfi:.~t 
Conforme Já e <lo coohecunento As barras fôram occupadas por 

1 

º Botafôgo s. e " reah ZRua Junta_ rio o comparccient.o dos .:.eguh r 
di: todo:;, chcg.trá, am.mhã, a nossa ! Richard e Zé Braz mente com o seu valoroso congener~ Eassr,nocaina0ctos ·:e,.';;~~cd~~irF~~!~~. M~~{:~~i 

loroso Ccr. tral Sport CJub, de Ca- feliz, tendo sido vazado 4 vezes, em- tamente· 0 rrJ.:ncn desalento de.sctr res. A. _ntonio. P?ncc. ele L.· cc.n .. An·.a.

1 

'ff.;,..4 INDU8TRIAFS F. co, _ 
ruaru, <1u~ vem ate aqui, a convite quanto Zé Braz, que tambem não que a 'nocsa bôa vonLade esteve á ~~ R1~~~~rl~:rci, .~1c!~~vrt;-3nge~,.~.- ('JAES DO PAIS 
do "Sport Club", disput,,r dois JO- lestcve bom fo1 vazado 3 vezes 11:ercé daquelles que podcuam. em Paulo Medc1n.,.s. Jr:~1 · P1rr>.<.; hüllJ d RIO. :~; - J\., B.) - (Retardado 
go')) . 1 - Ama~hã daremos informes se- ~~! ri~ss:ª a!;~:1~5 1,er cmic.spondlda A UJ Mcllo I l\!Zi t'ri·m·l Anhu1 rrJ T<'I grapl N ·o l) O · 

1 ara o povo pcs..,oe.:-ise, nenhuma guros, quanto á chegada da emba1- O mais depende ele cucum.stancias ~~ni~g\.1!.':, :ro/é. F1J.nci:,;/· Ma11· e l r::.1,0 ri~ Tra~ºa11,~tl'~r~~i11ú-;- toO:~: 
not1c1a m,HS agradavcl de que esta: xada, local de sua hospedagem e pro- imprevistas _ A directorn. Floro de Olivli1 :1. Gil m MJuricio ül.! 

1 
t

1

"> pr,.Yit.:t:ncia.s n.-. stntido dr- ser in. 

"'J ~·rnda de um dos mais adestrados gtamma completo a ser cumprido O "PIC NIC" DOS CAl'\IPEõES ~t;nriat!1tc~ni~}"';i}~~ \_t~~~cliJ; ~:~= j rJ:v~~a:~t tºio~~r~~::im~lt~~doin; 
conJu_nctos pernambucan~~, para se _ A propaganda desses grandes • DE 1937 drigo Gomes I Pl i .. a r··m .. .>nha rontra O com~U.."li.s 

exh~.bi~;:0 :::~~.: ~ra::_:;v~lmen_te., 0 t!~~' ~:;io sitoab~nJ_ :;:sada ~a;~iy:.,· Reina O maior cnthusia.sm_o entre IA CORRI D~ ].JO ·· .Mü""O. CL .. t B D.>,, 1 m~{: -im.-- ll:~L de. t_er .ouvido ~: pre: 
d d h os "players" b ::: tafcguenses pela rea- P.\R'\H\'r \" ·dcnL· do . .; sy11d1~a to"õ patromes, 

mais possante esqua rao O YlZm O vem dando constantes avisos dos lização, amanhã, do "pie-me" que- - ,:_ll' t>llt" nder-;-~ agora com os syn-
Est:do · . • . dois jogos . Hbntem, fôram distri- terá lugar na praia do Poro . O,:; moto,ycll. - ~ :\fl1íl0 11ce~. 1. u1<·.aCo c.Jlf rano .... 

l '.~studor de elementos, os mau a- buidos Boletins de propaganda os Os socios em geral estão convida_ do "Moto CluD ci 1 >,•J'lh)'I, ... • .. 1 
per1e:_çoados __ °:ª_arte de dJr no cou- quaes são do seguinte teor: dos para O 'mesmo. b(Ún como um ~·e- l empenharão a 1. nh~t ru.n pu- g J, •U· :sE~t r.1- \LIL;ADO UM: CON ... 
ro, sua exhibiçao, frente •os 1,ossos present.ante de cada club pebolistico i coteJo deBportn.o. .. . . . 1 & .... ,~ ·O OPr..:1~., t ... lO, NO lt~O, 

d da cidade. 1 A in1p~:rtri.11\:.;,; e 1·~1· r 1lJtde1 J_ .L:E REPUDIO PELO CREDO Vl;It-
amadores, só poderá constitüir um GRANDES JOGOS INTER-ESTA- A partida dar-se_á precisamente as João Pes~ôa vem !L'' .ml~11d?. d Jf' l':tELllO 
verdadeiro acontecimento . DUAES 6 112 horas, da praça Vida! de Ne- que. !-e annunc1".:>u o ma1~ Jli"-t 1 1 • _ 

As.'iim, as duas partidas que se avi- greiros, perto do cinemi "Plaza". do mteres.s.e.- Toda ~ C'lrl·:rlc L'l ,.. 1 .. Rlf?: 2i - J\. 1-C..1_ - tRcta~da~o 

zinham, àltspíéi:im-~·e· brilhánteS ~~RAHYBA~~ ~~:NAMBUCANO~ ~~~~uzY~tea·es;~:zi~d;~m~~!~ão hi~: ~::ii~~~(} ptot~~ts ~-~101.~ª~~~"c~!,1 l~:;_ ~;~~0.
1~:~r~~~(;u:ª~;~:~Jc ~:~~m~~= 

Na primeira, os rapazes caruaruen- deverá ser estrictamente observada, lhores ºguidons··. to _ciuc ttrá ambi(_o nacional. o. qual 

~:;s::~:~ o!d::!rf:~.~:/Q;,".~~:ã~ Nos dias 31 n~e::.~t;;,bro e I.' de t~fcl~zr:a~f:;1Ea :~:~r~y;r 1~= os IIO~IENACE.\J) OS !i~~o:~!~::tl~~;;?;:i.~:~\: ~~dav~: 
J.\'l iguel, apparecem como a rÍ)ais ines- Realizan.se-ão, nesta cidade, nos tocycleta. o ·· M c p ··• homenageanuo Q E~:f a. ('m co~1~ , ('_ao 11m . congr~o 
pugnavel barreira do "Sport", pri- proximos dias 31 do corrente e 1.

0 Na praia do Poço haverá uma sur_ exmo governador. elo E-stado, ded~- e:per:1.no df." bra~duro~_ a fim de dc
meiro contendor dos visitantes . de novembro dois grandes jcgos inter_ preza reservada para todos os c~m- cou a sua l .• corr.1da .• to d. r Ar:.:, ·mi-

1 

mcn!;trar a tGd..'\ a n;:içao o franco re-
0 team do "Sportn foí preparado ~!~t~ªcin~nt,~ée~t~~or~~rilubi1~:;.: ponentes do ·· pic-nic ,. · ro s~~ :l~~:il";~irOno-. da grande pro_ ~~~iºcrt! ~:::::11.._:1.ª-:_·scs productoras 

cuidadosamente, tudo fazendo crêr, de Caruarú e os dois sympathisados "TEAM NEGRO F. CLUB" va O dr. O~waldo Tni;uei:o. prcfc to J :Serão cc;n,'ldados para pre~identes 
que elle saiba defender galhardamen- ~~njJ:fi~e::oeens:5p.~!::.r:S i•;:;~ da capit~l e a presti~io~a clnssc dos cu. hollr:• d Pc.-~·e cr.ngrcsso o prc".'iden. 

te O nome desportivo da Patahyba . Clube" que pisarão O gramado com A festa sportiva de amanhã no cam- co~~n-"p .. ~\\~~~~~! 1: fi~!~at~~!,e'ii~~:f'g·.\ ao l ~r:!;~~l~iol\l;~~Fni":. o n,Jnlstro i\ga -
N a sua linha di:intcira, que é com- os dois melhores esquadrões da c..i- ::trf!u~~ Solca~;:~~c~· · d!m a~~~~ç:~ "Mo Lo Club" de custosJ s medalh:i.:-. 

posta de verdadeiros techn\cos, figu- dade . de um ''dertroyer" a. ser offereddo de oi.iro que serão conferida'> o .... 
r .. am os bons artilheiros Zé Novo e m~h~~~nt.~!:n~/?º8Jiid~~~! u; t~~: á Marinha. de Guerra Na cional venced01:,es. 
Helio, que saberão aproveitàr os pas'"' no seu conjuncto jogadores dos mais A prova. mais importante será. 0 f'n- OS PELO'fõES 
ses calculados dos medios, onde Le- famosos do Estado de Pernambuco . contro pebolistico entre as turmas do 

BOJ,SAS PARA SENHORAS - Mo. 
delos elegantes, confecçã.o esmerada., 
acaba de receber a CASA VESUVIO, 
rua Maciel Pinbf'iro. 160 . 

mos é O maior homem. Parahybanos! Todos ao campo ot_ ~"Team Neg·ro'' .r: 0 sympa.thi.s.-ido A corrida será cm dois pelotões de 

O s rubros se não defenderem com ~i~ia~a:adi~;g;l ~si.:;rt;;~teP!r~~~b~; .. Industrial". de San.ta ltita r~6~?:ª~ ~~lJ~c~~;~c~as cm rclaçri.o da!:~::e~!A~rr?s~!!!~.e sejam \•er-
denôdo o nosso valor pebolistico, novembro. Essa patri,'Otica c innpanha pró o 1. 0 pareo compr~henderá a cla.t-
ainda tudo não estará perdido, por- Preço das entradas: "destroyer" que vem empolg;ando o se ele motore:; até 20:J e. e. e o 2 ° - - - - - - - - - - -
que o ('Palmeiras", então com as suas espirita da gente do nordéste em de- , parco, que é o de ··classe abf'rta ·· :se-

energias, irá vêr SC dará conta do ~~~~:~ve~seral ~:~gg ~:t V~~ M~~~~e ct':su~rr;n!~~:-~~ [!nc~:. motoeyclcta5 de qualquer po_ 
recado, enfrentando com aquelle seu Estudantes iardados ou com ass;ociacões de classe de nossa terra, 
f.:Ustumciro en thusiasmo o ''Central". carteiras 1$6'JO O apoio enthusiastico de seus senti_ OS PREMIO~ 

Teremos, então, os dois ::dvi-ne- ~:l!~a.;:: não graduados ::Ggg m~ntâfre~iãobr:il~?,t~:m Negro Foot- Serão a~im conferido:; o.') JJl"L'lll!C ... 

gros, frente a frente· senhoras e senhoritas 1S600 Club ·· organizou para a tarde de a _ aos concurrentes \'~ncecbres: 

'"SunJro ... cfferecru aos corredor'!s 
rlo "1'!ot.o Club · p,1ra a co1Tida oe 
amanhã. aqueUe acreditado produc~ 
to nJ proporções do que poderá ser 
<·cn~umido. 

OlJTltOS Pltt:MICS 
Serão os dois clubs· das camisas manh3.. no campo do "Sol Lev'.lntc ', Parco de honra - Classe Ab~lT'.. 

preto-branco, numa lucta igual, pro- c~ssi:~ s~;ªbr::~~ti~~n:e~ra~~:. á. avenida Indio P.xrag.ibe. uma fes_ ~:~~~d:_~~ º e;~~ico ';~~·:i~~d~-ed~~ tio~,lé~n .. ~~t~>r6~~~s c~~~~~er!
1!~:/:s~ 

curando cada qual, erguer mais alto os maiores pebolistas do Norte do ~~~-id~~~tioªtJ~ºt!~!s ;o~~rbn1âaâ°:c~;~ lha de ouro. que ~(Tão conferidos ª todcs os CO!l-
3S suas tradicções desportivas . Brasil. âefega de tão alLruistica finalidad e. 1.º luglr _ Par:o "Cidade de Jo, 0 correntes. ~ss.es premias foram o:-

Nunca, nenhum jogo em nosso A's 16 hor.?s terã. n1cio a grande P.essôa" _ dedicado ao prdcito d:.' 1 ~ertrido;:; r.01 _diversas flrma_s de nos:,a. 
meio, -despertou tanto interesse como TABELLA DE PREÇOS lucta pebolistica com o concurso das capital. dr. Oswaldo Trigueiro. Prc- J~raç.a, pr11_1c1palmC'nte a tirm~ W1l .. 
os que se vão ferir no domingo e na edsu.squtrª,.dral~. ddoe s"aTnetaamRN1·teag.ro'' e ··1n- nio; medalha de ouro. Jwms ~ C1::i. ~- Ger:-on &. Cm .. J. 

Attendendo as grande3 despesas. 2.o lugar_ Pa rco "30 de Oulubro" Y. Pia & C1a .. CJ...Sa Fcrreir~ Casa 
segunda-feira . que O "Sport" terá com a vinda do Essa peleja promette grande sensa __ dedicado á Acacl ... mia de commer_ Pcnna; .J ·~Eduardc _ele Hollan~~. 

O povo pessocn~e, deve contribuir r"oCuenetleravla'r'· n: P~~ªçosd~:c:rti:;,d~=.li~~= ção attendendo-se o valor dos ele- cio "Epitacio Pes~óa". Premio _ The 1.ex~s Co .. F. Reis, Cn~a Y01k, 
com O seu apoio a essa iniciativa fe- ,.,., ~:~~os que formam as duas csqua_ medalh a. de ouro. Sol-emar Cop. Commerclal, etc. 

liz que tiver~m os dirigentes do :~~~io pa~~r::e ~u~10.~~~ ge~~~ fji~ O bando do "Tearn Negro" que P;t.-:h~t~~!·. de~~~~~ ·~Mz~~~ ~~~po~-~ OS CORREDORES 
"Sport", indo nesses dois _ dias, ao xe

0
~~

1
:~ci~"f:r 

0
a~t~~mJ:.. do "Cabo não se descuig~~d dabsolu\1mente de tiva. Parahybana. Premio - mrdriln.1 L" pa rco __ 1 turma_ l\·Iachina~ 

campo do Cabo Branco levar os seus Branco"' pequeno para com~rtar a !~~ "1::fg~~ ~!n~ ;:ein:~os_com o~ de ouro. "N. º· U. de 200 e, e.: Pedro Arau-
;i.pplausos aos disputantes, encorajan- assistencia. o conjuncto santaritense enfrenta. OS JUizt;s jo. Oct::iYio· cordfiro, José Isidro, Ro-
do-os por is~_o mesmo com ·á class\ca _ Os "teams'' e respectivas rese1- rá os pessoenses com ccmbatividadP berto dr Cnrv .. lho t"Triumpho">; 
ntorcida" que tanto serve para ani- Yas serão publicados amanhã. Dado portanto, o valor de ambas A corrida terâ inicio âs 7 1 2 hor s. 2., turma - 1gnacio Vinagre -
mar os pelcjadorcs . SPORT CLUB UNIAO ~!stC:~~adi~ªt~res:~1~~;~mos uma luct.a , partida ele Cabedel\01. São juizr'j d(> · ~~~~~?1~~~:1 ~~o ~ ~D. K w. ". 

op~ma~~;t;'~::p,;a~~leirense, está (Official) xaº\!';t~os ~fi:i\;:~ctiª ;~~i~,~~~:;;; !Fa~-~fi~o 
0~~;~f:~~~b8~,~i~Y'~,)t:. ~,t;~o cBa~cte,rn - "D K · W ". de 

Desde já podemos adíantar que os Em sua séde provi.soria, á. avenida r~~er~ueal~an~:n~t:~1tor pi:~ul;:~~~ Antcnio Ferreira Vaz. Aloysio de V~'- 20~a~·lo e Barretto - "D. K W " 
"cracks"; Pitôta, Reis, Felix, Misael, ~:js;,º md~s ~~ª·re~~il!· d~~t! ~r:{r, ToctoS devem collaborar para. esse :~c~~~Cia~ :i ul CJrvalho e r,rnn'."i.sl'O d~ 200 e. e 

!~!jt~~~to :/~;'.::~1~' integrarão o o presidente Francisco DyoruS\'l. ob;:~::~~o-sc port,anto duma d-o- : sr:er;~:~is~~ ji~~':isc/\11f~1cg~\da~1 º'. ás ~si10ia";·c,01. • Pt'::;\~, ~e á/s~~id~il~ 
Hontem, houve o ultimo treino de enca.rece o comparecimento dos .:b _ . Dani,c Grfai,- . Lu.;n,.,1ap1ar('o - ''Ch:,se aberta'' - An. 

preparo ~Yáí ~gràlldi! Õ· numero dê. a- r.ectm:es e- socios.. ~~n~~:çãr~sff~;~tiãa stºa 1
~~:e1!:ç~~ Costa e Joã.o vr~('~\-,·l':·' i:fr~·~z~~~~;~ 1o~io·carnrüo _ ·Rerley David:;on" 

madorcs. A direcção desse énsaio es- BOTAFOGO s. e. ~~~:Sdªo..5 !~~~~5sed:ri~~:;t~~çã~cor~-~ '"ªbl~;~~-t!·ó0 e l~jt;~;~ ;~tbc{~~-:g~r ci_:, 750 e. e 
teve a ca~go do M' .•. Cat~os Neves, . tNota offici.al) tãTooodpopsortpue~~oer,e,sestisvdsaed,nc. ct1·st1·11cç1-o, estrada di· C ibC'drJlo. noorm:;! ti ili ,uti!!'' :io7G~r~~1c~ - "Harley David-
que .. controlou-o'',--inteHigentemente. ..- 1,.,;1,ção :-;crá fC'itn po1 d· 'rQcc; mo I HC"ilor Franca _ ·• o. K. w··. _ 

Le!~~:raAlirio:ª
1
~tto:i, ~:~;ÍJ~'. n/ ,~[~~~or~~ ':i°ro;!r~~~f;rº :o ~e,~ ii~;:r:'1~n~;~~st~~rie~~~~;/c~~ ::~:~~{;;i:~e~;i::~\:;cf~>~lv< ?.~,;,;,~;bu~n~ º{~;~~!

05
_:_ "Indian" 

Humberto, Ronald, Zé Jlollanda, â!P~f:~:i_b!t1,,c
1
!,~~e u~~0;e~~~~a~~ 

1 

GUAR~N~ SPORT CLUB ~io R1pc.-o ,., G:.mr'll. F~Tn: 1df' ·. -
750 

e. e 
Baptista, Miguel e Antonio Jlertho . vizinho Estado Sulista, o que sena <lirectore, }lnll()l an« cl) 'M~tn Cil'h Roiapinhas para creanças 
11a110 e>..cluido do estado effectivo 
,ie.:,L,.. corporação a contar de hon
Lc:m. tlaLa t:Jll que se afast<JU do Ser .. 
\1(,,,,, 

Vi - Petições despacha.das - DP 
Ega., Murillo de Sousa Lemes, 1-e
quercndo a transferencla de sua car 
t.C::ffa de chauffeur, fornecida pela 
Pr'fl.feiturJ. Municipal desta capital. 
p1_,r uma desta Inspectoria. - Como 
lt:(lU• r. 

De João Raymundo da Silva, guar _ 
tia civil requerendo para prestar exa_ 
me de d1auffeur profissional,., - Ins
creva_se. 

De Omega de Azcvêdo Nacre, resi 
dente nesta c; 1pital requerendo para 
prestar cx::?me ele 'motocyclista pro
fissional. - Igual despacho. 

De Cyrillo Wanderley. Idem, Idem 
para C'hauffeur profi.,,s1onal. - Igual 
d;1sp:1.cho . 

De Jcsé Luiz da Silva. idem. idem 
pa.ra motocyclisl.1. profi.s.':iional. 
Igttal dr.spacho. 

De F!lcto de C•ldas Barros, pro. 
jn·ktario cio r,uto f'ord placa n. 428-
Pb .. requerendo altcrâção do ref~rt~ 
do vchiculo. da cõr cinza para preta . 
- Ccmo requer. 

{As.) Tenente Joi o F~. 1-
Pector geral. 

Confere com o original: F. Ferreira 
de Oliveira, 6Ub-ln.,µector 

ncs proximos dias 31 deste e 1 · 
0 

de Por falta de numero deixou de ser 1 

novembro. resolv~u. aproveitando a li d - d h t f fl OF1'.·ERT ·\ i,;\ J·llt~.J\ J'. ltFJ-i 
ida de um de seus directores a Re- ~~a mZ:rtad~ ~e:!°pa:a. ai~a~n;ã, ~ ~Ô Novo e variado sortimento a preçoe 
~~?a~~~vyt~a~- ºc}?_rte esquadrão d.o horas. em sua séde, á rua Gama A firm[t d<'-' t;1 11r ;,,1 F' RC"i· e' [ •em concurrencla, na CASA VEsu .. 

Chegado áquella cidade. 0 nosso di- Rosa. n. 43, Roggers, sendo neces:--a _ é represrnta, •" cio o o lubrif1r l/JO. rua M.ac:lel Plnbelro. HO 

rector procurou entender-se com o 
sr. José Soeiro, influente director 
daquella associação, ficando resolvido 
que de accôrdo com as idéis troca
das· entre ambos, o nosso club officte_ 
ria á Directorla do " Tramways ''. 
ractificando o entendimento havido 
e fazendo. ao mesmo tempo, alg.u~nas 
suggestões á altura dlS possib1hda
des de ambas as partes. 

Infelizmente. porém, até a presen
te data não nos foi enviada qualquer 
resolução tomada pela directoria Jo 
club pernambucano, embor3: lhe h?~
vessemos remettido o allud1do off1c10 
e ainda mais dois telegramm as, solici_ 
tando a confirmaçãc, ou não da:; ne
gociações trocadas. 

Essa temporada esportiva q\ ~ o 

LOÇAO 
ORBLEU DE BAZIN 
tem o melhor dos perfumes ! 
E' o complemento indispen

savel para uma toilette 
elegante. 

A' venda em todo o Brasil 

COMPANHIA oE CHARUTOS 

DANNEMANN 

- .. -



·6 A UNIÃO - Sexta-feira, 29 de outubro de 1937 

VIDA JUDICIARIA ASTROLOGIA DE HONTEM BIBLIOGRAPHIA 
hfoditaçÕr'i },frtapl,}ücas, dt• J)r_ç. 

E DE HOJE cartrs - Ca::ia Mandarino - Rzo -
CORTE DE APPELLAÇAO DO ES_ mnca .de Itabayana. Relator dcs Essa çonccitu:ida. editor.t teve a in1-

TADO M~~~;:'!:;, ~u;.~~~~tivos out s com vis. (Exclusividade da A UNIAO na ParahybaJ PIERRE R0$SEAU ci1tiva de dar á publicidade a "Col· 
s:s-si'i.o ordinnriJ. cm 3 de setembro la ao exmo ctr. Proc. Geral do Es~ lecção 1> Obr:is Immorta.es" em que 

de 1937. tad:> O Congresso Internacional de A"- 1 zcndo-sc scicncia, ab;inclcnou pflo só enão incluldos os livros de consa-
P.,:esidente _ Souto Maior. ·,p~~~ncrfis c~~l a~c.~r1~~ ~~s t:~~; ~= trologia acaba de !iCr encerrado cm c..:aminho, ce,mo peso mono. 0 \Cncido grados cKnptorcs de passado 
Se):etano _ Euupedes Tavares Pilar, da comarca de Itnbayana. Re- París Pn:údido por um a.ntigo. 1111- ::istrologico que fUra, J principie, J I Agora m_esmo,. um_ trabalho de 
Proc Geral - Re:?ato Lima lrtor des. Jcsé Floscolo. Embargantt nistro, e realizando suas sessões em ~ua razão de sêr . DcsCJ.rtcs veio mais cnnquccel-a, Me-
Com areceiam os 

1
1:.!embaruadores ~~?~nd~cJr L~!~~s M~~i:ic~~v~ltiéei~~~-, local . pos~o á suJ. disl?os1çl_o. pc:lo I Com tudo, o surro d.1 chimt.:a n:iu dit:tcõcs Mct-aphy~icas. . Est.;! livro 

Souto taJOr Paulo H·ypacio Mamicio O des relato~ mandou que se com- comm1ssano ge1al da Lxpos1çao de conseguiu de~encor:tpi os fe 1 \.Orosos. que passa yor ser.ª prn~c1pal obra do 
Furtado José Floscolo, severmo Mon- 1,r!!S~ " despacho de fl-; 130 P.uís de 19 37, esta reunião de :1J1, ,_ 1 JdorJdorcs cb pcJ1 l philosophal, nem phylo~opl11.1 cartesiana., e tamhem um 
te negro.' Agnppmo BairoF. Doutor _ Apprllação c1vel 11 n 72, do termo de nhos do céu con'icguiu, a flH,to tJtll- os fazcdore"i de ouro, .H'iim tJmbciii, monumento entre <lu:1s épocas, pois 
::~a~:ª~nu;l~ ti~nir Proc a~ial do f;g~:~ d~e !~~~rc~é~ee ;~ta Esft~(!~ l lo, d.ir s1gnaes d:t po<,s1vel 1~surn.:1ÇJO \ a pcrfc,ç:i.o -attingidJ pcb \ cn.l:tdl.'ira quC" estabelece o .cor:.tactd entre O'i" 

0 eXIIlo des. Flodoardo da Sil\ei:e. R:Iatnl ctes Paulo Hyp~cio Appel- de uma ª~rtc m1llcnar, que ha poucv .s.cicnu.1 <lo ccu - :t J'itronúmia _ gregos e o Renascimento Sendo c\ta 
não compareceu por ter en' ado no b . .1.t11<.'S Allton.o Lmz da Slh.~_ sua mu_ e pouco 101 se engolfando no esqul!- não ;mpediu que :,e cira:>:<>e, de unu 1 -a collocaç.10 ded1c-ada a todos que 
d;a l" do<:>~co11ente no gozo _do3 rest:rn- I !~~e; cL~~~;,\·

11
ªPP;lla!it.\iir aoH~{~~e~ cimento Sem duv1dJ, ainda não se sunibr:i qu~ 1,1 \1.' t .1rn indL1 c.,d.i vc, r:.ocuram :l conv1venc1a.. ~os class1cos, 

Ls 3 mês s de he.cnça. do.) 6 que. lhe 
11 

d chco-ou .ªº ponto de c..:rcar como na mats e~pe~si a JtHig.t :i.rtc d.os Pha- nao podumos 1nic1:tl-:1 ~e modo nu,.,. 

fc~!a.c~~f~1
;;

0
:J~. Ef~~gi~b~:i'.i·:· ·i~/~~~~- vist3 ás partes e em segui. All~m2nh:1, um cx.1me 'afficial de r:tós O q~e 'é ~ingul.~r I.! que cs~a :iuspH.:ioso • 

ções a acta dlt·se.ssãc anterjor: -1 d1 ao e>:mo. dr. Prü~. G.eral. .. a.strolog1a, nem acreditamos que. o resur~eic..:ão imprcvi·,t.l \.e pro<lui cm I Traduc(jao csnwr:ic.h e opomo a-
' ap~~raªc/tºs C'f~et~~C!d;g ni: ~~;~:l'~= d1efc do r,OSSO goYêrno esteja Se prc- pl..:no \~Culo \ ÍrHC, qu.1ndo J. sCiCnCl.l cabJmcntO 

DISTRIBUIÇÕES cJe e. ÔfandC". Relator ·des. Mauriclo parJ.ndo para. sollcitar J. nvme.ição, e 3 techn:c:1 conquist m1 o mundo. 
Ao desembarg3.do·· Mauri io Purlado. Furtado. Eml,argnntes Alipio Pe&ôl :is camaras, do seu .i.strologo offic1:d, repdlin..lo cada , a nu.s para long<: A Republica Athc;Iicnse, de ~ris-
Aggravo de p~tiçiio criminal "ex_of Ide Cluvalb~ e sua , mulhe~ Jo.~epha como fez o t•fueh.rcr" Dcpoi~ de os Jimn,;s do d\.·sconhcL:ido e do my'.)-1 loteh• . .: - Casa 'A,fa,uf,.irJno - Rw -

f'" .... 52 d d "' J -· Gomes Pessoa. Aur•lo Pessoa de CP.r. 1 I E" . • d . . , · U l ·r d· A ·se te' • · d1~1~ar~~ . . .1 comarca e .... ao oao Y2lho e outros; embargados os Irm~os c.xpu Slf ·u~stein, n.1~ a m1r.1 q~c teno Dcvcr~mos n6<; '.(;~, nisto, o ul- m l\ o . e ri º1 !C_s nao prcc1~:1 
Ao de~·.?mbargador Severino l\Int{' 

1 
::=:rh,~·nrtzman e M.'rques de Almeida clle t~nha feito resu\ .. utar R_ugg1en uma sobrcsalco do c,pt.ito mptic..:o e c:i_r~as de rt.' .. Co~~cno.1c;:~o para o pti-

negro - &; Cm. . J\fas e interessante ver reumr-~e cm d:1 f.1,cln.1çiio plrJ com JS r.:01s;1:, Ol - \ blu.:o que.. lc E.,sc ~scriptor tem Íl-
AO'gi-avo de instn1m"nto crimin:tl no O de,; rellrtor mand:::u que depol.S franca ~s mesm.!~ dis<.:iplinas agora I cultJ\ proO'reso;i, m~cncc dcstruido nu mund1.tl Seu'lo ln'rQ<; são repleto,; 

4, d~ comarca de Umbuzeiro. , . . ~~:sti)·:~::i.1~~-x'1~~. ºdr~u~ioc~~;:n.i°ºdn~ modc~ni7adas, dos sacerdotes 'da Ba- pelo ~onhcci~1ento .racior.al? de cmin-1mencos, lidos por quem d..:-
ng:;~·~J~nj~s~ ~::·d:Crº:º~,,.;u~~f~~ .23Lncb. - byloni:t, ~a mesm.1 epaca em ql1C .s:.! Os a.~trologos rccl'bcram um arg:u- seja. aprender muitas: c~i,;as l1:cis 

?~t·~o~~~il~~iz ~;;~~~~YGo~es , Apµellaeáo ~1~:fE~~~i. da comarca ~~~~~~\oª ,:~:lar};' d,~u~i~:~::~",' pt ~;;;:~o~~,;,cso~ud:~d:5:: d~:tt;~i~~: c,7, ';,';~::'J~~\~::c~~°,~~
0d1~

0

~~~~io~ 
.1?-g,fa~o de petic&o crmu:131 "ex_o~- d? João Pessô!l. Apptllante a Cia numerosos espincos illustrcs, p.ira reconheceram, n:is nunchas do M.'l, a. 66, e(.htou A Republica Athcnu.:n

;~c-10 n. 51 da comarca de Guara.bi- Parahybena de Cimento Portland S. com a arte em que se not:ibiliz.iram fonte de muitas pcrcurbaçõe~ tl'l rcs- se" que é O segundo volum~ d,:: Obra.,c 

Apf.)f!llnção civel n.º 73. da C'Omarca A~ ~~~i~~~- ªa~::re~~r~s:~~1ºi~:!~ muitos cliarlacãcs, não deixa de ser, tres O.s nossos lei cores não ignor.1m Immortacs . . 
de Al?gôa do Monteiro. App.:llantes sentou e~ autos em mesa c:m O pare_ por suJ \'eZ, dign1 de consideração que, de conformidade com o app1re- Sl!m <lund:i alguma. par:i. figu~Jt 
Ant~mo Nunes Faria~ e outro-;; Rppel_ cer. O Congresso de Astrologia foi, cimento dc~,;J~ m.rnchas, quC" pod~m uo bdo de Descartes nessa collecçao, 
~~~:. d. Josepha Campos Dantas e DF<::i.IGNACAO DE DIA com cffeito, um congresso de astro· ser menú'i ou ma.is numcros.:.s - o impunh:i.-s~ um gr:i:1de nome: e por 

deAg~%1;f!~ g~:!,,?/ ~e1~rorco:~~~~ logla scientifica Sen1eih:mte class1- numero v.1ria periodicamente, a cada codos os titulas, Ar_1stoteles ~ g_randc 
Braz B~rri.cuhy Açpcll::mtes João Cor- ficação, destinad:i a impressionar o onze annos - a nossa .1cmosphera se I grego, O gr:i!ide. sab10 da anuguida.dc, 
rrh. d'l Na~i:imento. João BE> . .rnardo de ":5en'um pecus", basca ~ara. caracte~ ~~sera. menos ou mai~ pcrnir~adJ, a i ~:_a o at~to~ .indto.do para es:a collcc~ 
~;~e7ii:t~:~a~~a°ellado O municipio nzn as noYas pretençoes dl astro- secca l! menos ou mais cons1der:n·cl , ,ao Difficil entretanto, foi O _esco 

QUOTAS 

Appellação civel n. 0 66, da comarca 
de Alagâa Grande. Appellante H',r 
menegildo Gomes da Si1va. por seu ns: 
sistente judicio.rio; appellados Joã~ 
Rir:.no ou João Cyprlano da Silva e 
sua mulher. 

c!~~~1!-~~o d~v~~:;;:r~!
7

• d~o ~!~gi~: 
Grande. AppeUant.e João Resende de 
Mello: appellados Ananías José PereL 
ra, Hugo Ar.drad·J e respectivas mu
lheres. 

Embargos :ia accordão nos autos de 

~f P;~!~!~a ~;e;;_l~':;ãºg:~~;e ~:~J:· 
Manuel Joaquim da Paz e José Ave
lino Ba:ros, vulgo "José Baiêta" e sua 
mulh~r. 

O des. Flodoardo da Silveira devoI 
veu os respectivos autos por estar ell1 
gozo de licença. 

Petição de ''hapeas_corpus" n.o 20 
drt comarca da João Pessôa. Rel:.1Lo1: 
des. Souto M1ior. Impetrante o bel. 
Horacio de Aln,.eida, em favor do pa_ 
ciente o dr. João Marinho da Silva 
Condemnado por séntença do dr. Ju~ 
de d~ito da 2.~ vara desta capital. 

O dr. Proc. Geral do Est•do devo!. 
veu os autos aguardando-~ para emit 
tir parecer oralmente. -

PASSAGENS: 

Fni designada a presentr sessão pa_ logia Para o gr Jnde publico, a as- e os fura :õcs são menos ou mais frc- 1 lher entr~ tantas obras _magmficJ, 
ra. iulr,amento. trologia. é o horoscopo quotidiano di- · quentes -~ada existe - desde o nu- !que O phil0sopho ~e Stragir:1 nos lc-

JULGAMENTO~ Yulg:i.do por cercos JOrn:-tes; é a con- 1 mero :ks "iceber_g,", até á gr:tvldaL~e gou . A prefercnc1a d_a casa ed~con, 

P t = - d h b .. o 20 sulca a determinado fak.ir de ÍJm.1 1 da fome nas Ind,·as desde a qu:1nci- recah1u na A Republica Athenicn~e, 
e .rao e . a eas.corpus n. . ' 1 ' ' ' b li d A · 1 1 

da comarca de J~ã:' Pessôa. Relator que indica os dias rn-ais favorave1s da.de de pelles de coêlho recolhidas na t~J ª .•0 on e nstote es s~ reve ·1 0 

r:s~1):~;~~~.~?rH~::6:~e~!eA1~~i~~.r~~ para que a gente_ ganhe na loteria; .é, Ihhia de ~udson, até á m-anifest3Ç~O h:ston:tdor elegante <las COIS:tS athc
favor do pacientr João Marinho da. 1gu:1lmentc, o Ii,•ro de prophec1as de rcvoluçoes e de guerr.is - que nao nicnscs 
Silv~. _condem_na_do por sentença cio public:tdo cm 1936, que a nmguem siga c~,;c rythmo fatidico Esta in- ENCYCLOPEDIA DAS COUSAS DO 
dr. JUIZ de direi~o da 2. vara da C0-1 pode folhe::!r, agor:1, em 1937, sem rir. fluenci.:t do astro do dia repercute ENSINO FUNDAMENTAL, COll!PLE_

m~~;~ce~~~as/:P~~~lem impetrad~ por Pois não se lê, nesse volume, a inÍor- t:1mbem sobre o estado de saúde dos I MENTAR E S
0
VPERid0R:

1
-.d0rgam-

. - ·. ' • d d · · -· __ h . Z::!do pelo sr. scar e A me1 a, com 
unaninudade d~ votos, pa1a annullar, I mac;ao_ e_ que .. evenam ~vent1car se, um.1nos, e mesmo s~bre o seu cst~ct.o , t:.scrlptorio (le wrviços de pedag.:gias 
:;-ic;1~~\:teºo P~i~:~·d: t~s1~:!iª;n~!~ n_os pnme1;:os meses de 1917, a dem1s- moral O dr. Maunce Faure verif1- no R~o,

1 
á }ra\:.f.."Sa do Rosario, n." 9, 

0 

Pecticlo de avcc~t0ria procedente da sao do sr_ Albert Le~run, o f,m da I cou que ª.' phases de grande ardor te;~ª c~u~'.:i"t~oª E~:.3igr-fi!g'..;: 
_uma1ca de Alago3: Grande. Relator terceira 1epubhca, a 0 uerra cnil da Isolar comc1dem com a recrudc<;cenct.1 MENTAL COl"PLE.,.IENTAR E SU 

~~~~ig::cT~di!·ch~~~}d~~é· R~~~th~nJ: França, e oµtras cah~1idades? Está 
I
dos cr~mes, dos Sl1icidios. e d:1s per- PERJ~R.: de.sti-~act3 ·; µrepagar _ie =s: 

Liml.. claro que uma astrologia deste gene.. turb:1çoeo, de caracter social. crgar:uzac-oes. progra~mas, artigos, 
Não se temeu conhecimento do Pe- ro n:ío passa de obra de charlatão - Quando, desces foccos, pouco es- re:lacionac~s com e_ fne_rno em geral. 

dido cte avocat.0ria, por unanimidade d . p f 1· ·d d d l d A refenda pubhcacao. que ~amém 
de votes, declarando-se suspeito o e resto pouco esperto . or e_ 1c1 a- tu .3 os ou 1:1ª contes.ta os, J '.t'itro.- ~70 p::igiu_as. tra~ um ~ummano b9.s_ 
exmo. desembargador Agrippino Bar- de, bci:11 :iabcmos que o~ p~squ,zado- log1,1 controe um dos seus p1larL:i, Lant.c ,anado e mtC':es.--ar.tc, d~~no d:? 
r.~s. rcs senos, possuidores de t::spirico cri.. ningut!m tem o direito de se adm1ra.r. ~=r c ... n~zcicto por todos ?~ c.rculos 

deA~~
1
~~~~frºativJ;

1
~~~/~es~~li;~\~~!~~~ ti_co, rc~rovlm e deplor.am estas 1~.i- E' possitcl_ que !og~ se consig.1 lêr, r:o ~:isªt.~~~I~ho~~la grai;ctc utilidade dos 

Agripoino Ban·os. Appellantes dona. mfesr.1çoes da burla de::iavergonh-aaa.. ,;ol, os futuros penados de prospen- A ENCYCLOPEDTA DAS COUSAS 
Frar..cisca Clementina de Souza, por si De fac:o, em que pese aos dc:w;~os dad~ economica Njo é impossive! DO ENSINO FUND,,.1MENTAL. COM-

~a~~~~/i~'1Ót~ii~o1:8~~~dal,~~~~~i~ adeptos, a astrologia é simplesmente que, dentro de uns poucos iustrn~. {1;,~~~::c;~~e EiI~:!f~~!o di~~.~~ 
~ão; aDpellado dr. José Amancio uma astronorrua mal empregada. prevendo os momentos em que o sol !'.e~:.mdario fundam::-ntal, acs iru,peç_ 

Aggravo de pet'cão civel n. o 42. da Ro.malhÕ Mais de dois mil annos antes da nossa desborda. de -actividade, a astrologil tore.:. de:~e ênsino, ao curso commer-

~~f;:;~cteV~nt~r:~~~; m~~f~~;~n!:~ rn~~l;Õ~~~;o:i~!~~~~ç~ :~~:~!!i}~º J~= éra, os . s:1.c.erdoces do Egypto e d-a po~,1 pr~~l, _ _:tizar JS rc.~~rcussõe~ que f!~~· :i ~~~:~ 5:0;~~~r~1g_1.co~~p1::T~~ 
gravados Justo Britto e sua mulher. tra o.s votos dos exmos. desembarg3:_ Babylonu .J.:1 conheciam o curso d~s se produz1rao no csp111c~ dos_ ho- .supc~-cr t.' ~o!- ili.spc-::toré.3 desse en_ 

Appellacão c1vel n o 55 da comarra dorec; relator e Paulo Hyacio. Impedi- astros, unhzando-se desses conheci- mens, coHocando-se ern .,,cuaçao d~ ~mo. en::lo O exu!tpLu ao pre-..:o de 
ae S J .. ão d.:1 r-aJJry · Appellante!, d'J o exmo JlllZ Braz Ba1 ~cuhy De- mentas para predizer o f utu10 <los ad, ert r o~ go, êrnos 15S3:>0 · 

~;;1~!~ºe ~t~.~~:1 ~~pe~~~isoz.M:r~! ~~
1~~1~a~ti1~ª~!~~~:ioºF~ri~~~o o dcs-1seus soberanos Asstm, mmto ante:, Co1s,1 muito diversa se d.í quando L,n~I~'l\n~iropeJ~ ~upo~r;~l~~ ;~~f~n~ii 

Avres dP Queu·cz Anna Ayte.!> de Appellacáo c1vel n ° 24, do tern;o dos g1egM, os sabias das bordas do J. astrolog1J p3ss:1 do sol para :1, lu1 pedag g,ca. ora sutgida no RIO 

~ue1:-oz e Man3.nna Amenca CavaL ~~ g!~~r~en~,-;~i:iotºdn~~r~~ ~~a~ BJa~~: Nilo descobriram o mcch-an1smo dos Não se percebe como os ascrolo.;os ------ -------
cagtPdes José Floscolo a._<;., r ruhv Appellante João Resende de lecl1p:es, com o seu me.thodo de ptc~ sc1ent1f1cos possam expl1cJr qu.il- CLftt Co ,;o) qu~ dncnam l1m1tar-se 
nrctlvo, autos av 3 0 f'evsºu :c:..,.es- Mello, appellado Anamas José Pere1xa d1cçocs, organizando, igualmente, a<; quer 111flucnc1a de mdol1.: mcch1111c:1. a~ qui: no, a1zem oí 7.tb,os, as amb1-
bargadcr ~everino .~ontene:;0 e .. m_ e ;~;

1
~n~lh~~

3 
da comarca de Carr. 

1
_ caboas que davam a posição futura nas n1.1n~s A lua não passa. dt' um t:ncs de _um:i. Jsnolog1J c<,~1_ictamcnrc 

·aAºc~llacac civel ~x-off1c1~" 11 ° 4:9 na Giande Relat:;r doutcr Braz la~ dos planetas Ha., portlnto, quarcn- bloco 1nl'1 te de ro1..hl:1.!o.s robndo p...lo J sc1ent1flc~ ~cm du, 1d :, IJ. sJ.bemos 
n , m~ca de Joao Pe&oa Entrt racuhy Appellanles João correta do I ca ou cmcoent:i scculos, os refendo, csp:1co· h.1 mu1to trmpo que está pri- que, no CCLI e na tcJ n, ln muito mais 
t~~~ da :!~~~ybr:ab<>l D.anta.o;. ' o Nascunento. Joio Bernardo de Lima P sa.cerdotcs se scn 1am, á gms:i de , .:td:1· de ar de agua e de "iJ.1 Ô'i I co1~a"' Jo que a no,;;s.-t phdosoph1a 

o des Jose Fl scolo pa<:-sou os au- ~~r~~iu:i-~:llado O mumcip ... o da mes- in,;trumento :1stronom1co, da grande 
I 

planetH, co:no V~nm, ;\1.,rtc ou S.1~ poss1 conu:ber 'i1~uJdos num ~rJ:o 
tos ao 2 o reviso1 rles s. Montenegr•J Adiado O Julgamento a requenmen- g:ilena e d1 pyramiJe de Cheops, por l turno, n ~o são m11s fa, orec1Jo'i, l' de :1.1c11 - que e :1 reira em face do 

Embar?º'> ao accfüdão nos autos de to dos respectivos relo.tore~. 1 elb observando a passagem dos astro~ possncl fluc po.ssu::!m um rn,olucro un1ve1:io - grão de area.1 que oh~de-

1~~~1~;:o ~1:!:U~:·º d1:· ~~m~;~~o ~': l ASSIGNATrRA DE ACOCR!)i.:)S e calvez cambem as m:inchas do sol Ide tr, n//' 1:.1 não ~m1ttem Hradiação ce a todis '\ 1nfluenc1Js das fo1ç:1s 
B::msa. Embarl,!ant~s Bento D.1i:t:1s . . . . . G.:-.::duafmente, entretanto, as obs~r .. 'alg:t1nn Qt1.:m.co _as csc~cllas, ,1 in- n"'tur .. es - n,><;, os httm.:tnos, estam~s 
Rothéa f" suu mulher; emba.r~<... ... ~ ! ~J A1r~~-~

11
/_\1_n~~ªb .... ~'ta\~ .. ~:Cl' n.º V:lÇÕes scientificas .fôram se dcscm.ba- 1 commen~uravd d1-st;1n~ia em. l)Ul! s..: mi.:ttidor, num:l í~~C ~l! ond:ts, ... de VJ-

Bc(~tod:;,tr~J.a ~~~~t:ri/ outru:;. _ Appellaçã.o crim~nal n.~ 115. da co. r~çando das crend1ccs a que ~av1.1m enc~ntr.1111 a<; colloc:1.for.1 do_Jo~o . braco~s_ e .de 1~r:id1a~oes. q\te s.10, cm 
autos ~o 3 ,. ,cvisor :J.:i ~~~u. O:'.'.! marcu de Bananeiras. Ap)tellante :::!. s1do m1,;cur:id:1.s, e a astronomia, f.1- 1 E, po1-;, a um.1 rnfluenc1.1 qu,1s1 'ill:t nu1ori:1., 1mpcrc..:cpt1Yc1s aos nos-
B.1rro/ · · guppm,.. Juc;tir& Publica; appellado Josê Lou- ,;os scntidoo, R:tio~ X. luz ulcra-\·io-

Aggravo Ôf' peti~ã:,, cinJ 11.º 40. d~. t·erJ~mda.n~l'~~S. da comarca de Prin- D E p E R NA M B u co lét.1, ond.l'i cJ:ctri<:.l'S. í.lJOS cosmicos 
~~:a~~rb~a 't~~i~t~~ra. Aggr3.\'.ante:,; !'eza. Apellante a Justiça Pub~ica: ap_ - t~d:1s a,; Y1brac()cs que percorrem 
Carvalho· aggravada e ~~<:':t1?~r~e pellado Manuel Marques da Silva. . o universo, devem :1ctu:i.r, de algum 

de Cinc~ato ~lves ct! Albuque~q~/ G1~~:.n;p~~iia~te c~~~~i~i~~~?i~~~ RECIFE - (Correspondencia espl'- 'cc11L?"a a praia de Bóa-Viagem. com a m~d(', sobr< º. cstal!o geral doi-no~,o 
O des. Agrlppmo ~arros passou cs appellado José Leite. cial). ruppre...~~iio do transportt' dC' bondes: grau de energia. f nestas r:iotaçocs 
~utos bcom o .TElatono ao 1_.º revisor Idem n.-0 133, da comarca de Jo&~ osllprFepesat

1
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_- que, com tod.1 prob:tl.>ili,.fade, os nos-
escm arg!du1 ~aulo Hypac10. Pesbóa. Appell.ante o dr. 2." promotor . "" - 'iOS d d, . .• , d 

m
~pdpee 11

0
aaçiaçoarcar,imdlanaclomn a· ºrclal6d, 

0
doGteuar.. pduabSl!

1
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1
ova; _appellado Domingos Aru,elmo dade, a realizar-f:e em dezembro pr')_ tJ o Plna está nbarrotad,:> de g:?nte, de',r,·, cfsoc~nrc e/e eb,emproccudrc"nª,ºJl-'e,'t:rr dao-

• 4 ximo. no Jardi:.n 13 de Maio, como desfructa11do a \"ida de uma verdadei- ·• u .. 
rnb·ra. Relator des. Agrippino Baroo~. _Idt>m n. 0 139, dn c~marcrt de P11n- obje~t.ivo de auxiliar os estudante.s ra cidade ã pa1te - com o ~eu ci:1e- gcncro ht1mano Ante,; disto, porém, 

:;1~~1~!~J"J~:qiim'7 Feft~~I1~a~c:.p~l~ª~~ ~~Üa~~P1:;~~~'Ja F~~~1t~~~op~~ltt~1;v~~P- ;:r~~m~i~~~~~e nPob~-~~t~~cb~.it Ca- :~· ~a~1~o.eg;J:~v~~g!~ts i~~s ~~1~ d:vcr:io <lcscm1ura~a_r-,e da_., prctcn-
parsou os auto5 á revisão do de:s Id1~m n." 140, da comarca di:- Pian- Os poderes publicas, associações, im_ gnmde numero de ca~a'i por al11gar. çoes pL"<lmte'i e b;t!uf.1S, al1mcntadJs 

Patb~eft:.?fã:ci~ivel n. 0 51, (acção Cie ~Züa~~Pg~ab~Í:1 ªdtts~~~t!u~~~~t~o~P- ~~e~~~~l[tr1!º / n~e~~;1~~:rc~~ ~~s~it~: pa~s~~ci1 ~~~a 51r~·i~~~~. ~nb;i~~~~ c~{6 pelo,; a<,trolo~o,; contcmpor:incos 

te:i~à~e_,' At~l~~~;rciaã~e Afv~:Pifeª co~;~a nd: ~i4t;·b~~a;;:~~tir1f~~;~ d~ dou~~~ ~~ºp~r~:
0 

~&
0
i~

0 
áatrl~~~et~~~; ~~:~ac

0
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zerra; appellada d. Joaquina Guilher_ Justiça P.ubhca; appellado Joao Go- do i;rogranuna da festa. ora em erga_ a 1$000 réis. ào terminal até é. praca 
mina de Farias. odes. Agrippino Bâr- mr~ da_S1lva. . _ 

0 
mzaç:lo, ~erá a que se refere ao con- Jcaouim Nabuco. vem eneareter tudo 

ros declarando-Se impedido. passou os Conmcto de Ju~·isd1cçao n. 1, ri_a curso àe mwsica pernambucana e Em toda n parte do mundo. fncili-

aut.os á rev:são do des. Paulo Hypacio ~~~:r6ª d~~ j~r;i2~n~ir~i~~ª~!· 1 ~ll.~:= ;I3~k~~r~~· ~~r~~;~n~oriJ~~1~~ ~~'~t ~~1:1a-:a~o~~
1º~ ~~a~irpªor~ef.;pl1~~i~ºé 

DESPACHOS: ~~j ;~~i~:ºm~s:à J~1~a~~a~relto da caÓ.li ~~.g~~fz~~ores da "Festa da Mo-
0 

f1~~~~~i-agem sem nm mercado. 

Aggravo de petiçã<) criminal ''ex. cr~J~!v~edeJJ'ãei,i\>~s.~t:~l Ang-~:Jàn~~ g1;~:~:1 ~;~r~~!~i~t1~;/i::uiut~n= ?:~1 s~~ r~::si~~~m v~~! Gcro~~1~~~~} 

Alu~a-se por 150:000 me1isaes a de 
n.0 322, á. rua 4 de n:>vrmbro. 

A tr~ Lar na rua das Trincheiras 
n.0 794. 

ALUGA-SE 
~f"{t~;'.º~ã~~Ode~~ ~~~l~reJJ:c~~ntn Vciia.ncio Toscano de Britto; aggrava_ to successo obteve no Sul. offcreça po~sivel. nas c,nd1ções acLuacs. não 

Appellação criminal n. º 147, da CO- doR~g~~~il~~:r~o~~r~;~l~ ~~. ,~rJi~o da ~~~it~ ~e uma a·udição no recinto ela ~21e ~~~~~\~ó Q1i!m Jió~~iavg~~ eni;~~~ Umn casa. com trrs q1rnrLo:; e. bôas 

~:;;-~a J;pa~io.ºl;~f1~n~tl~t°cfr.d;\ âºmt!;;a dJu~~!ºpf;~ó~~::~º~.~~~~e âf!':}ruir, ü niio aluga o~·feus pn~- ~fºl~~~~â~eb1~~~ªB1~~ut~~~:;~~~i 
Promot:-r Publico; appellado Antonio rida a Fazenda do Estado. - · - o abandono de Bôa.Vlagt'm - Um E por que é que cen'iuram aos eapL Já avenida Epita<.:io Pe~són. junto ao 
6 )~ql~Cr'.to policial, proccd'nte d" co. 1 coFi·ctºa!osªm. asslgnados os rcspecti\·os ac- chronista da cid:1Cie e~reve o seguinte lalistas pr~nnmbucano.s que vã;;, cons·- 1 pouto d'> bond. P_reço !30$000 

, ~ sobre o estado actual em que se cn. trulr no Rio?" t Tratar á av. Ep1taclo Pe•sõa, 861, 
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~ F~~~~~PR~r~!A~~~ E!~ºM~A~R~~!~~ A Guerra entre o Japão e a China 
.TORE' FIRMO o BLOQUEIO MARITIMO JAPONÊS NAS COSTAS CHINtSAS DETERMINOU A QUASI 

Duector ela u. B I PARALYZAÇÃO DO TRAFICO DO PORTO DE SHANGHAI 
A iniciali\'J do sr mmistro Sousa 1té J nu <i.bjcct,v.h·io, 0 crabalhadoi DIMINUj U CON'SfüERA VEL- 1 t~, cheg:indo a uma p.1r.alyzaç. ão q.u.1_-1 officiacs . rcgis.tram i.mportação_ de 

Costa, no ,;ci1tido ÔC' se creJr, no Bra- patin.ii e simples que é O sr Sousa fvfENTE O TRAf.fCC? MARITlMO s1 completa durante os ulrunos dia1. mercadonas no valor de 7 milhões 
sil, um Banco nos rnolJ1.:'i dm que a- Co<iU. n.\o se precipitou c.stcildo cm DO PORTO DE SHANGHAI Em conscquencia do bloqueio rnan- e 320 mil dollares mexicanos e uma 
prcscnt.:im ,1::, i1J(Ô1.:s de organizJç:io rcsul.t1dos aprcss:u.los ' timo japonês, que não obHJntc as exportação no valor de 27 milhões e 
cconomico-fi11.1nccir.1, I!, de canse- Ao cont,ario disso procurou ouvir, SHAN~~l~T, 28 ~A. ~_.) ~ dccla~aç_ões e,m contrano d:i: impren- 932 mil dollarcs mexicanos Comp:1-
guinLe, á alturJ c.Jc s.ttisÍJLcr :is gran- a opinião dos tcchnicos br:1sileiro.). Des~c o 1!11~10 clu .c~nfl1cto ~1no-J:1- s:1 chmcsa e a~soluto, o craf 1co de rando-sc c.sses num~ros com O do 
dcs necess1tl.idcs do pJí,. como eixo por qLie melhor orientado· podPsse ~one, o _tr~~1co n~ant1mo.d~ p?rto de cJbocagcm quas1 que nJo cxi,;t~ d..!s- m~sm_o _penodo~ venfica-se um~ ~i
do syscem,1 b.111c1riu, não é lll11:t 111- concluir os esruc.los necl',;sarios á ela- Shangh.u dununnu conrn.kra\elmcn- de varias sem:rna\ Segundo escacis:- minuiçao ::iproximauva de 20 milhoes 
novJção .:i. 4uc s.c pos,J Jltrilniir pro- boraçâo <lo seu projccto Mac; não fi-1 ---------- ticJs publicadas pelo Dcparrarnenco de dollares 
pmitos te1rn.·r.trÍo) 1w c.11npo <.lJ., .n.:- c.1r:tm. ahi os proro·,itos do sr Sou~:1 VIDA RELIG_ IQSA de Propaganda da Direcção Gt!r.li dJ o EDIFTCIO DA LEGAÇÃO AL-
al12.,çõcs crnnom,ca. C~sc~ Nfo lhe pareceu b.1,tantc a ROMARIA VICENTJN/\ Al_flndeg, de Shangha,, dunnte o LEMA Hl NANKIM NAO rol 

\"cm de lüngo5, anno,; Do :1,;- op101JO dos homens <le cs.t.udo do Bra- mcs de setembro passado, chegarnm ATTINGIDA .... POR ~[NHU-MA 
sumpco ji luvi.1111 cogiculo os govêr- :.11 l hu5tou os. Lstadm Unido), on-/ O Conselho Ccntr:tl 11ctropolica- n~_s aguas d? ri~ W'u:ing-Poo .40 na- BOMBA 
nos <los sr~ /\rtln:r Bcrn1rJes e de cs:c,·c em pcrmJnente contJctn no da SocieJ:ide de 5 Vicente de vios de nac10nll1dadc eHrJnge1ra, re
\\i .1'>hington Lui.1.: To<lJs as trnt.ui com Js su1rmidJdes _na ma teria Paulo, por nos,;o intcrmedio, convid:1 present~i;do uma ~onelagcm rural de 
VJ'i, porém, que :;e fiLcram, anterior- Fol d~ss<.:s ence_11d1mc~~o~ que re- 3 todo! 0~ confrades que se acharem 

1

134 ~il tonel~1das Comparand?-SI! 
mente. no me!imÕ sentido dJs que se ~:ultou a <lel1berJç::io dc:fin1t1\·a do sen nest.1 capit:d e dcm:li'i interessado,;, essa inform:l-;ao com as ~orncc1d~s 
encaminham agora sob influxos cão projccto para comparecerem á ,;éde do mesm,"I pela Alfandega. de Shangha1 ~o . rncs 
altu'i e pltrioticos, v~m. apl!nas, re- A an,tly<;e que f e, do prnblema, em Conselho _ Casa ele 5 Vicente _ a p~ccedentl?, re?1stn-se uma d1minuí
s:1.ltar os propositos <lc que se 2nimou codos os ~cus aspcctos1 perante a Avenida 7 de Setembro (Tambiá), 1 Çao de 43 nav10,;:, ~e'ilOcJndo 2.28 mil 
o :iccual minlstro dJ. I'JzendJ p:i.ra lc- Colnmissão de Financas da Cam:.ira, numero 531 110 di:1 l.º de novcmb:o toneladas, e reduzindo o Lraflc~ to
v.u· a bom termo a cre:u;ão Jo H,tnc· produziu no s~io d:1.q~1elle orgão tl'- proximo vindouro, ás 4 1 2 horas, tal :i um tcr~o Durante o mcs d._'! 
CcntrJ.l de Rcsc1·vas, cujo ante-pro- chnico l impressão de que se tratava. devidamente prep:i.rndos p:trJ a Com- •setembro a,; informações cnatistic:is 

TOKIO, 28 (A. B.) - Serviço 
especial - A Agencia Domei infor
ma; "Contrariamente ao que foi no
Liciado pela maioria dos gnndes jor
naes chinêscs, durante o bomb:i.rd1..:1o 
aéreo de honrem da cid:ide de Nan
kim nenhuma bomb:i. attingiu o edi
fício onde está inst:illada a repre
senrnçâo diplomatíc:i. dJ A\lcmanh:1. 

jcl'co c.,t:i sendo objecro e.li: escudo d:1 de homem com cçrudos cspeci:1.liz:tdos munh5o, a fim de lni.::orporados to-
Cc.mm1::isio dl! h.111nças dJ. Ca.mJ.ra d.1 ma.teria e, ,1;obn:tu<lo, de um ho- marem parte na tndlcional rom:i.ri::i R E G I S T o 

Pbno de innegJvcl vulto no de,- men1 bem intencionado, cujos propo- annual, que d:tlli partirá áqt1elb hora
1 

~~:~:~;:1.t,o a g~~~~çf; ::,1;~anc;~ol~~~~ ,itos. 71e(eciai'1 ~:r examin;1dos com em dem:ir~da d.1 Matriz dde hNos:~~ FIZERAM ANNO~ HONTEM· VIAJANTES· 
l d R d E . seri:ni, J.l e pe a dar:1 1l . Senhora do Rmario, on e :ivera A senh:rita Cetina Mesquita da Sil- Em visita á sua familia, encontra-se 

tra e cservas, ou e . mtssão~ co- Do,; elementos i: convicção co 11- MissJ á,; 6 horas va, filha ct- nosso saudcso contRrra_ nesta capital a senhorita Clotilde de 
mo pcnsatn melhor adequado rc-.:hni dos nos Estados l 1niJe. durante o O mí!smo Conselho pre,·ine que, neo dr - Alcebiad~s Sllva Sousa Lopes." alumna dg, Escola Nor_ 
cos aurorizJdos na m.1teria, não po- convivio que alli tivera çorn as su1s em consequcncia dos ser\'iços cm an- lh;- d~ ~:_ni~~ã:ad·!:l. :#:e!~ur;!ftc!!~ Wi~a 6~

0 
c~~~d1n~~nf:~~~~ ~:o.~~,;: 

di.i deixar de provoc.:ar cara celeum:i figura'S representativ.1s, firmou o sr da.menta :í Avenida E1..-•:1cio PesçÔ:1, propriet2.rio nesta capital. faiendeiro em Brlla Vista. daquelle 
nos circulas econornicos e financei- minist:o Sousa Costa o seu ponto de O percurso s:cd pela ru:1. da Manguei- - O menino Elesbão. filho do sr municipio. 
ros do país, - nocadamentc dl Ca- vista vict'Jrioso Esse ponto de vist:i Eievuin:: Gomes dos Santos, arti.c;ta. Depuc: do Celso Mattos - Proceden_ 
m,tr:t. é o result.;do chs 'iUJS obs~rvações ra (Felippé:i.) rfsidentP nPsta capital te de Caja~iras, aonde fôra rever ~-

Tio cbr,s e definitivos sfo, no dentro e fóra do p,ís Delle reponta rFDERAÇÃO ESPlRTTA PARA- iA;El'~;~~:!;" ct':º6~i~eira. com. migos e co:rellgionari:s, regressou 
ent:into, p.1ra a economia brisilcira, .i r.xperi~ncia consuetudinaria do I--IYBANA · ,~e:-ciant-,. em Serra .. ia hcnt::m a esta c~pital o illustre par_ 
aç ~ant_:1.g:11: .<leconenrcs <la pbnej~-1 technico que enf~cl-•1. nas m:os a <li- - A tenhor;ta D"lva Pinto. al11m_ lame!ltar eonter:Jnco deputado Celso 
da mst1tu1çao, que nC'nhuma m:tni- rel·ção suprema e.ias f,n:tnça.s di.., Bra- Conforme communic:içii.o que nos r:ci~ªP!s~~~~.

1
~~a r?i~,ac~~~;~·c1º

0
a·~~f.fr;_ rvp.ttos. repre~entante íla bancada pro-

fest:1ção poln.ica tendencio.,;:1 que ~a foi rernertida. pelo presidente dess:i Pinto. nsidente nE.St:1 capital gre:--si~ta na Afsembl:h Legislativa. 

;;:J:;~::~cl~·ºJ:;~~Eº .~1~t:t~:~~ ~;t:~~~s ~~~O,BpA:r~rl:EPs,s::!!; 1 ~!:~:I:;;:i~~,c::l~li;~X:'.~f ~~t~~-.~;~ dii~lft:i;~:,:~~~rlgii~tz;1~: '.! ~~:~~r;;J:r~~!~r~~~::ri:~;~: 
se pret~nde rt!alizar zes ' :e1~:~ ::.~~me:: na.e CASÂ lho, nJ qu:11 será con~mcntad.1 :l lc. nos hontem o prazer de sua vis:ta 

Todos os países da Europa e a A- VEsiv10. rua Mad•I Pi;,beiro. 160. 
1 

PARABOLA DO SEMEADOR. · - A senhorita Maria das Neves VL ses-csl. 
merica do Norte t2m, hoje, o seu :i~:n~;i~: ~~v~~~ãtni~~!~ :~~;;ib~~- MJSSAS: 

Jlanco Central, com finalidades defi- NOTICIAS DO EXTERIOR -A sra. Ma,ia clo Carmo Pessôa. d,;~~,l:,"J~g:~ut'n~·ºM~~i~iviit-'::-~º 
nidas, e á parte das que possam ter esposa do sr. Jo;é Pessôa de Britto àa fci celebrada hontem ás 6 toras. 
estabdecimentos <le credito com fin'S residente em Araçagy · ns. Igreja de Lourdes uma missa em 
rncr:.1mcnte commcrciacs Sereh1os A co;n~r~~~~t~;:~~rr:~r:~on~~eia. rua f!lemorla. Além 

0

de presente su:i 
nóç, nesses dominios, um dos ultimos HOLLANDA LONDRIENSG. LA28TE(AR_RB.) _ Um - O sr. Antonb Lourenço da Silva ~~zr~~1:~t:;ª:~~i\.~e~:n~·ep::e~~;~ºtá~ 
pJÍscs a cuidarem <le problema t:i.o "esidtnte em S-:-ledade. do C.E.E.P. na pessóa do seu presL 
p:ilpitante e de i11teresse tão imme- ANISTERDAM, 28 (A. B.) - dos m:1is celebres technicos poliCl:i~s LL~Cs~. f~~io~~;f~r~~n:11! 1

~Cri~eJ; ~:~~e~a:~:~vi2.~)
0
~0 º:co%~'i~~r~~n Lyi 

ddiato no descnv?lvimcnto e riqueza Sber_g,c~ndodcº jao,~~:~ ''}:lit::ª, f" ~r;ei:~ ipnogsltêose:, disSpior siCç~:rJ:: a~:~I~:dcs s~~~ Agriculturahemt ME.nl as Gtehraeds. d l fam1J1a do morto ao Cemi:crio da Bôl 
e nossa cconom1a. ... ... - A sen ori a sa A ay e e A - senten_ça. falando alli. interpretando 

Qual será o p.iís de orgJniz:içio grande cnco1i1mcnd:1 de aviões de glêsas da P1lcstina, para collabor:ir m~ida. filha do sr· João Athayde de o s2ntnnento da classe os estudantes 
economica, de vid.1 norma.lizad:1, que ~ombatc por p:1rtc do govêri'?o hol- na suppressão do terrorismo reinante ~:~t~~· func:ionario publicJ aaui re- Jgnacii; Aragão ~ Ernan! Nobrega. 
tenha relegado a pbno inferior, ou se landês A primcir, encommenda no referido pús Sir Charles Tegart - A senhorita Zita. Gonzaga dos I ALUGAM-SE dois modernos 
descuidJdo siquer de um apparelha- conçtJ de 40 aviões de caça, .35 :i- já re~izou uma missão identica n:i ~arnnttoos_,' ffiulhnªccd1·cºnasrr1:0Lud1zo Gocnozagn·eª1·osdo~ 1 predios, recem_construidos em 
mcnco centraliza.Jor de su.:1s Jctivi- viões de combate, 13 cruzadores :té- lndia, onde foi tambem alvo de v1- Telegrâph:s nP-Sta capitaf. .- local aprazivel, á Avenida dos 
d.:1des em geral? rcos de 2 motores e outro,;: 20 cru- rim attcnt:idos de bombas, que toda- __ 0 n:.sso ª!lligo sr. José <;,ra~iano Estados (Therezopolis), éom. 

0 "Banco de 1:.a N:.cion .. , d:1 Ar- zadore<; com motores mais pode~- vi1 fic:tr:?:n sem nenhum result:ido de L~a propnetario no mumc1p10 de dois pavimentos, quatro quar-

gcntina, j:í não rem, hoje, as func- sos Além dc,;s1s encommendH, o (o- SUECfA M~m-:g~:i~·Helena C:unará Ribeiro. tos, instaJlações sanitarias com_ 
çõcs que ainda são attribuidas ao vêrno holbndês pretende adquirir .::sposa do & . Math~us Ribeiro. pro- pletas. nos andares terreo e su-
nosso Banco do Brosil O Banco Cen- ,ré o fim do anno v,rios terrenos STOCKHOLMO, 28 (A. B.) - prie:ario nesta capital. perior. 
tf;ll, crcJdo a.Ili faz pouco mais de p:1r:1 e.;;t.1bdccer aerodromos milita- Acha-se nesh cidade o famoso artista t .. -F~~za~~~!os ~~~eécf'c;~ri;os~u!~~Õ Bonde á porta. 
anno, assumiu o contrôle da vid:t e- res · cinematographlco Emil J.mnings, em n~sta capital.· A tratar com o sr. Antonio 
conomica d, nação ,·iz,nha, tomando MESOPOTAMIA comp,nhia d, sua esposa e da sua fi- CASAMENTOS: Rapôso, á Rua 13 de Maio. 423 

ª siª res~~nsabilidbdc da<; funcções IlAGDD, 28 (A. B.) - Foi fun- ~::~croc:~:i~~:~ojá ;e'í~ic~:f:~ro pd: pigÍ~
01

~~-l~rl~IZ
5

~r:;~~c~~- Ji:Ji1m~~= CHA' OURO, é cenuinamen~ 11a. 
que não lCavam cm a uma mst1- I p ·J p A b d G bb 

1 
E .1 te, artista aqui resid<'nte, e a senhmL cional. 

tuição <le n:tLurcza con1nwrci:i.l d:1.do )ojc o . J.rti o an ra e, qbue , Propag:in :1, sr oe e s, o sr mi ta Rita Nunt"S da Silva. cunhada do -------------
Um B:inco Central de Reservas, se enc;irrc_gará da defesa <los ara cs Jannings foi nomeado director artis- deputado classlsta Anacleto Vietorino. Seja f':\:hcente. Só beba. CHA' OURO. 

por is\O que lhe incumbe a defesa cb da P.tlcstinl E~\e partido, pelo seu tico da famo,;;:, emprezl productora ci\~t~1~v~:1:io~~. t;;~;~~~rv~~(:;:, :e~~~ 
economiJ <lo p.1ís, a estabilidade de clircctor10, m.lntem-sc cnl sessão per- 1 de fdms «urA", devendo perma.ne- putado Anaeleta Victorino e a senhora 
suJ. moedJ e O papel, entre outros, de m.1ne11.te :1 f,111 .de r~solver n:1 prati-, cer alguns d1~,;: nesta c1d:1.de nego- Ma:·iJ Luiza Silva. 
rcguhr J. circulação, não pode ter I c:1 as su:1.,; pro~dcnc1as c1:mdo um :iccordo com os exh1b1do- - Realiz:>U..se. ante-hontem, nesta 

d s capital. á ru1 B~rão da Passagem. o 
cm mira dividc?d~s compens:1.doreç ITALIA res ª uecll casamento da senhorita Zczita Barbo_ 

PLANTÃO DE PHARMACIAS 
DURANTE O Mts DE 

OUTUBRO 
par:1 os seus acc1on1stas, como occor- Tr1'bunal Reg1'onal d~ Jus- scª1.·nff:.hanfs~.esrE.,sJtacsa·éo Beardboes·su· acon.,smpo•._rn__ Povo 
rc com os estabdccimcntos de finali-1 GENOVA, 28 (A. B.) - Smi- .. '- - ' ·' 
d:1dcs commerciae5 ço rJpccial da ",\ A?,rncia Brasi.lcir.a'

1 tiça Eleitoral 
1

;~ei~:i11
~e B~ri~sa. f~~~cign=~{0 JoJ! 

A SUJ. miss5:o L', "iob um ponto de - A bor<lo do rrJnsatbnuco 1çal1a- Resultado dR sc-«;fio de 28 do eor,en- Rep"rt1Ç:iJ de Plantas Texteis. nesta Central 
Yio;tJ gcr.,J, muito nui,; import.1nte no "Conte Bi.mc.11nano" \Cguiu hoje te. rto Tribunal Regional de Justiça C3.pltal . . . . 
L,tí fi.x:1,IJ lltJ'i spt1..•tn,l't bancJrios pJr.:l Slunglui uma com_ panhi:t de Ele;.loral: Os actos CIVll e rehgioso. respectiva. Minerva 

R s Arçã0 oenal ,:,ontrn Antoni'l Palmei- m nte foram paranympr.a.dos pelo 
<.m \ogJ nos pais~ de !icgura orien- fu:;,ileiros 11:1v::1ec:; do cg1mcnto , ,ln ra da Costa. official do registro_ c:vil iuiz ~a segunda Vara, dr. Slz~nando 
uçjo ci.:01,omic.1. A hincç:io cenu.1- ;,.tJrco, considcr.mdo, o govê ·n0 de rie ca~imba cte Areia, munlc10:o (lE' Ge 01:velrn e revmo. padre Juho Bar_ Londres 
lilJdor.1 que as in,;tit.uiçõ~s dessa n:1 º· ·lm 1 .. 1 n'?'<"l'<;,;;i,1 ·d..: de reforçar as Pat"c;. - O .denunciante foi flbsolvl- ~~!E't~~:.·v~1:. dtiafi~r::Y;ciu~~~ e n~ 
turez:i cxc1cem na vid:i Jc ur,1 1,ovo, tropas itahanas que dcfondcm a ~on-

1
1d~. por unanimed~c. .:;er!hOrita M:riinh3, Pimentel e sr. Joa- Mercês 

pc.·los beneficias innega.veis qne lhe cessão Peninsuhr no Extremo Onen- communicação do commandante do quim Braziliano da Costa e senhora 
prcsc.m, m,lta, ao primeiro golpe de te 22.º B. c. de terem trê\eleifº:;.e' ve. ~i.i/ti:ºs,ih~~o !n~os~i'i~o~fit1i,~ªru-%~ S. Antonio 
\'L\t.!_, :l quem quer que \C demore. VATICANO ,~~tª~~itrr:ç~e n;~t~~

1
.
1
cma~~?~-s~· ;;_ sa e senhorita Alayde Barbosa. 

uin m,;tantC" ao menos, no estudo de eh1var a communicação, depois de fei- A seguir foi servido um lunch aos 
~CU'i obJi:L·tivos P:u.1 um país, então CIDADE DO VATICANO, 28 taf': a!i annotacõe~. c:--nvenitntes pre.,entes. indo -:.s noivo~ fixal resL Teixeira 
como o Bnsil, <le incipiente forn1l- ( A B ) - O jorn1I ''Osservatore Consulta do .1ul;-prep:1.rn.dor do_ ter- de~1~I;1Nb;~!~ de Mandacaru' 
<:ão cconomi~J. a cre1c;ão de um Rom3no" public.1 hojc1 11:1. integn, o mo de Anlhenor Nnv::nro ~obre s1 de- Dr. Jo.çé aaudenrio de Queiroz: - Confiança 
HJni.:o nor., moldts do que nos preten- di<;cuno pronunciado por monsenhor ve receber pedido de trn.nsft-~·encia e.~té EsU:ve hontem em vLc.ita a esta fo. 
,lc dar o sr ministro Sousa Cost:t, Constantino na Universidade Grego- ~uct:!~usde.or ;g~~r~!~~:!~~ap~~~1~~fç~ lha o 'ctr José ·oaudencio de Queiroz, V' 
Cht'gJ, mesmo, a con,;:tituir mais do ri:ina, sJlientando 3S graves accusa- Por maiorin de vote ;. ref;!)Ondeu.se á ~~tza er;:a d~~~rti:lUi~:d~p~~~i~~~d~n~! eras 

1-11-21-Rl 

2-12-22-

3-13-23-

4-14-24-

5-15-25-

6-16-26-

7-17-27-

8--18-28-

9-19-29-
que um1 necessidade primuia. - çõe,; dirigida.s por aquelle alto p~eb- consulta P"la affirm ~ tiva cle~fruct.a uma posição de destaaue nos 
um, necessidade inadiavcl do contra a propaganda bolchev1Sta, Consulta do juiz rreparador eleito. circules scclaes dalll Brasil 10-20-30-

Uma cousa, porém, em todo esse d~senvolvida até nas proprias missões ~;10?<:1etftromi·cºs dceonBdermPi~n~~s ~11!~,sog~~~ lrn~~a séo:~~t;;Ja;f~~~: ;re~~~~~~~ J~: ------------
plano formidlvel, impõe-se resa1tJr: religiosas no mundo inteiro l de "s~~rsis" devem ser excluídos da f'l_ do occas~ão de agradecer as attencões GRAVATAS, CINTOS E SUSPl::N
a vontade de um homem, que, no cer- O bolchevismo, declarou textu:1 - lha de votaçá'), Por unanimedade quP ~empr~ recebeu ,dos que fazem es- SORIOS, as ultimas novidades aos 
rcno dJ~ rc:a1i:t:içõcs. n5o se dr.:ixa. fi- mente monsenhor Con\t:tntino, é de vetos. respondeu-se ã con~mlta. pela ta folha, e: m os quaes o dr. José melhores preços encontram.se na 
c:ir no meio do c:immho. um 1 vergonhosJ. f.llsificacão do ver- negativa. ~~t~~~~~io está ligado por lacos cie CASA VESUVIO. rua. l\ltlclel Pinhel ... 

D1,semos, de inic.:io, que a idé:t d:1 dJdciro sentimento de fraternid:tde Consulta elo jm;-eleltoral dt" Bana- - Vindo de c,1mpinn. GranclC'. <'n- ro, 160. 
crea~ão do B:i:nco Central de R.e.scr- humana, uma burocncia tyr~nica. ne1r9~ .'.:inhrc 'Si eleve excluir da.<; folhns ron'.ra-se nc.:;ta capital. a senhorita CHA' OURO, o seu nome indica 
"ªs não era de hoie, vinha de algun: um regímen de e<;cnvidio, fome e de V'Jtação 0 ~ eleitores conde-mnado~ e> Nounia narboi;a clP Forias, alumna d:i 
annosl e ass1m procedemo,; pan so- crulldade deshuman:is, rcpo'u,;;:mdo SO- ~!s a~~~~(~gafte~:~r~ ~';es~~~ªe~-~: r8COla Norm2l ctc• Comutna. Grande e _ .. _u_n_1_º'-·----~---
hr~ Jir, con1 o Jc,;taque que merece, brc 3 mentir1 e cxplor:mdo 3 crcdu- ã con~ulta negativamente, por unanl- cti~h~a1/~ .. ,~r [Jro~~~f;~!:1~ª

1!t°aq~~~t~c~}à~~ CHA' OURO rival do rhá. da indla, 
a wiciativ• d agou l'Jr• levai-• !idade popuilr. medadc. de. tn,o SUC'llONG. 
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ULTIMA HORA 
Até o momento de encerrámos a edição de hoje. não ha,·ia chegado 

o resto do nosso servi-:o tclegraphico, que nos é enviado d.a. mttropole d3 
pais pela "Agencia Brasileira", 

Em conEcquencia do lamentavel atrazo de recepçã-o dos tclegrammas 
noticiosos, esta folha tem quasi invariavelmente sacrificado, quando não rc. 
tardado, a. ~ua secção de informações Lt.legraphicas. 

Para o caso solicitamos a aHenção do encarregado do trafego telc
graphico, a. fim de pôr t ermo a c.ssa i.1.1:egulatidade que, estamos certos, não é 
,·crificada no departamento deste Estado. 

A "FESTA DA CRIANÇA" 
Vem alcançando o maior exito a humanitaria iniciativa 

Proseguem com o maior realce, os &ante par de sapatos para baile, pela 
fest.cjos populares prom,vidos. á pra. acreditada "Casa Ferreira'", de nossa 
ça Venancio Neiva, nesta capital. com praça 
a louvavel finalidade de conseguir do. 1 O ~eferido concurso despertou, de 
nativos para o Instituto de Protecçà') , logo, o maior interesse, devendo ter_ 
e Assistencia á Infancia, que comple_ minar no dia 1. 0 de novl!mbro, que 
tarâ, a 1. ·· de novembro, seu 25. 0 an- marcará, tambem o encerramento da 
niversario. "Festa da Criança". 

A sociedade parahyüana compre- - A banda da Policia Militar do 
hencteu o ele..va.do sentido que anima Estado e a "Jazz-Idéal". localizadas 
essa intciati,•a. decorrendo ctahi o de- ambas co "Pavilhão do Chá", muito 
cid1do apoio que lhe vem prestando concorreram para que se mantivesse, 
através Lle toda.s a:; !:>Ua.s ('lasse::;. até bem tarde. bastante movimentada 

ill~~J~::{o Vge;~~:~~~l~~~~v~u~~~~n~a~u:, / ª f.r~~\J;eev~~n~~~ :~!;~ta da Unan-
affluiram, desde a!:I primeiras horas ça ", que se vem realizando tüo ausi:-i
da noite de hontem. nume1·0-;as pes- ciornmente, continue .obtendo o exlto 
sêas, destacando-;,je a animada con. ' a que faz j\ls pelos seus nobres e al
correr.cia ao "Pavilhão do Chá", onde tuisticos intuitos. . 
senhcritas da nossa alta sociedade Ho1e, deveráo enviar pratos para o 
prestavam o seu valioso concurso au Pavilhão. as seguinte..; pessõas: 
benemerll.o empreher.dimento, encar. Sras. Neide Nobre, dr. Luiz Burity, 
regando-se do serviço de gar~ncrie. dr. Manuel Fbrentino, dr. Jose Wan

dregiselo, sr. Claudino Pereira, sr. 
COCURSO PARA A RAINHA DA Carlos Oertll. Beatriz Amorim. cr. 

FESTA I g~;~~~~o Ycá~âtitta\:a~~g.raN~t;t\ g:~!~ 
A nota de maior destaque da noite Nancy Cantalice e Judith Barbosa. 

de hont.cm foi o iniclo de um interes
sa11te concurso que lem por titn esco
lher a "Rainha da Festa''. á qual se
rão offerecidcs, entre outros brindes, 
um ing,·esso.permanente para o Uine
Theatro "Plaza. ··. pela Emprêsa R . 

Nesta hora. de angustia nacional. 
sejamos mais patriotas bebendo uni• 
camente CHA' OURO, o unico chá 
nacional. 

Wanderley & Cia. Lt<la ... e um ele- Instituto Historico e Geo• 
MATERI~ES SANITA. 1 graphico Parahybano 

RIOS, electncos, ferragens, 
1 

] .. 'd,,. 1 Transcorrerá. no dia 4 de novem-
azu eJOS e Vl I OS, aos me. bro, 0 annlversarlo d~ fundação desta 

lhores preços, vendem á rua ~~d~[.; ~~/~1~S,t"se
1i~~· :tt~~;;.::'~~= 

Barão do Triumpho n.° 271. ~~n;a.;~e~'i;s{c:'mmemorado cm - ria.ta 

1 SAIBAM TODOS 1 

Relembrando ~ significaliva occor
rencía o Inst~tuto H.1~torko c Gecgra
phico Parahybauo realizará, em ~ua 
.séclr á rua Duque de Caxias, as 20 
horas da11uellc d.ia. uma i:;csoã'J magna. 
t;Cb a presidcnc1a do sr. Govcrna~or 
do Estado. devendo. por e.&;a occa.s1ao, 

A GUERRA CIVIL NA ESPANHA O "FESTIVAL CHIC" PRO• 
MOVIDO PELA JUVENTUDE 

CATHOLICA FEMININA O triumpho dos nacionalistas solucionará praticamente 
Sua realização, ante-hon- duas crises: a espanhola e a européa - diz "li Tevere" 

tem, na Escola Normal. e Roma, - As victorias nacionalistas exercem influen" 
Realizou-se antc-hontem 110 salão CÍa n!J Cambio Official espanhol, 

de honra da Escola Normal. 0 "FestL AS VICTORIAS NACIONALISTAS panholas obedece ao govél'no do ge_ 
ra l Chie" organizado pela. •· Juventu- EXERCEM INFLUENCIA NO CAM- neral Franco 
de Catholica Feminina··. cuja repre- BIO OFFICIAL ESPANHOL 
sentação constltuiu uma plena de- COMO O "'T C:VERE" DE ROMA 
monstração do esforço das associadas PARIS, 28 <A. B.) - As vicl.orias COMMEN'J'A AS RECENTES VIC_ 
daquello.. futuro:sa agremiação. rac·onalistas na E.<.::panha exercem de_ TORIAS DO OENERllL FRANCO 

Essa iniciativa das normalistas pes- cidida mfluenc1a no cambio official RO)úA, 28 \.l\ UniâoJ - O Jornal 
soenses, em beneficio das crianças espanhol . Durante a ultima sess~o da. "Tevcre". commenLancto a nova vic
pobre foi recebida com geral :sympa_ bolsa de Paris. a peseta. do cambio de toria das forçn.s naclcnalista.!', na Eo,_ 
thia no meio ::;oclal desta cidade, con- Paris cahiu 60 cenie1;;imos e a peseta pánha. d~clara que a victorta do ge_ 
tribuindo assim p:.\ra o completo exito nac'onali.sta augmentou para 1 fran- nlTíll Franco ~.:r"- uma realidade con
das finalidades do fc.stlval. co e 90. Desde setembro que o cam- ereta multo antes de effectuar a retl-

o amplo salão da Escola N(!rmal en- bio nacionalista vem augmcntando 1;: da de todo~ os volunlar:os estran_ 
contrava-se literalmente cheio. tendo gradativamente. gciros na Espanha. f!Aadrid será. con
te-dos os numeras do pr:::gramma i::ido - De accõrdo com o .,;tamtard ouro qU'Etacla e Barcelcna neg-:cl!.râ 11ma. 
vivamente applaudidos. actual : valor da peseta nacionalista paz directa. a trCJco de ce_rt:is gan.n 
· A par do cabal descmpenh') dos representa uma desvalorização de 7º • Lla:-; de autonomia ad~mJStrattva da 

actos de variedade~. salientou-se a emqunnt.o que a . moeda repubhcarui. Catalunh~ com o governo .de S1la_ 
valiosa co1laboração do Or~heon "Car. e.stá drsvalorizada em 93010 manca: o triumph? dos nacionalistas 
los Gome~". sob a regenc1a do maes- 5oluclonará pntl.c:unente duas crises: 
tro Gazzi de Sá 35 PROVINCIAS ESPANHOL/\$ ES-1 " cspanlda e a eur: péa-

Foi o seguLl.1te, o programma apre. TAO SOB O PODER DO GF\TERAL 1 

sentado: l." PARTE: FRANCO MtM~I~ELB
0
~
5
LLI~fB~t~EH~~i 

Dua.s palavras sobre as act,viclades SAl,AM/1.NCA, 28 <A. B .l - Em GIJON. 
da J. E. C. F. na Escola Normal. - conseq1H~ncia da lil>ert.ação de Gijon SALAMANCA. 28 (A. B.> - Entre 
AnatWlde Pacs Barrêtto. pelas tJ·opas naclonal'.stas, 35 provin- o enorme material de gucn·a appre

I _ DesfNf~~,i :6.1g~~~\ Brasil _ cias espanhola." estão sob o d::..minio hendido pelas 1órçar- nacionali~tas em 
H. Villa Lôbo,;. do general Franco integralmente; 11 consequcncia da tom~da de Gljon, 

· F M' dellas parcialmente, emquanto que o foram encontradas 10.> metralhado_ 
II - Cantiga de nina - . igno- govêrno de Valencia domina inteira- ras pesadas, em estado perfeitamente 

n\u _ Costureiras _ H. Villa Lõ- mente apenas 12 provincias. e incom. l no,.·o. que acc~u~ava~ sua recente ehe-
bos. ole~ament,1, três d~llas. Alfm ~isso ~ª gada da _Ru.5sm._p':'is trazem a marce. 

IV _ sonho de amõr <serenata) ma ori'.'.'.. das c:lomas e pos.sessoes e~- , das fabricas sov1cticas. 

F_ Schubert SacchL • "f" - 1 -t I PARA UMA INTENSA PRO V - Marcha triumphal - L. Fer-1 A 1ntens1 1caçao e e1 ora • 
::if~ Cnnlo do lavrador - H. V1llo I no interior -do Estado PAGANDA CONTRA o 

Pelo Orpheon "Carlos Gomes ... sob COMMUNISMO 
a regencia do maestro Gazii de Sá. Dando conherimrnto ao s.r: Go,·cr. <Conclusl'Lo aa 1.• o, 

1 _ 0 Per~~ª0 ~!R~r-ia Magdalenn ~~l~~~0~ºq!st:;~ ~?~ang~;~~ci~s?~t;·1~: Beneficente Joaquim Torre)". "Socie ... 
~ costa Junior. - Declamação Lucia sificação elo eleitorado no municip10 d:.1de dos Carroceiros", 

1
'Sociedadc 

A. Alves. . de Guarabira, graça.s a_os esforços_ de Beneficente 12 de Outubro", "Caixa 

sa~~ade ~aiJo~ém~.v~l:aAb;·e~~ J~: ~~/~ªd{:'u;f~i
1
;:1nt~~ ~~~g~~ tl:ro~,~~:: de Aposentadoria e Pensões dos Func-

to Derlopidas Neves - Acomp~nha- sista. naquella cidade, 0 prefeito lo- cionarios da Ernpreza Tracção, L\1Z e 
mento de piano - Arminda Falcao. cal, sr. Pimentel da Cunha tran~mi~- Força", "Centro dos Barbeiros", 11 50-

III _ Espiritos - L. Schytte - tiu a ... exciH. o despacho telegraphi. ciedade Operaria Beneficente 6 de 
Pii~º~:~~·s~i~h~8Jeª

1i1~~~Ç·a - Can. co infra: Abril" e "União Geral dos Trabalha-
to Jorge Tavares - Acompanhamento " Guarabira, 28 - Governador Ar- dores Syndicalizados"'. 
M. do Carmo Ga1To. gémiro de Figucirêdo - João Pessõa. 

cl~n~ã:
1
~e);~~: Me~~~{:t:cJ~º slfva~e- que~~º uiti~~~h:l:Õ~!tºr;~~i;~d!;c~~.: No gabú1ete <lo <lr Salviano Lei .. 

VI_ Iracrmrl - Volsn - Josr- Fla. 1 .:1.m apurados mil cem e poucos votos. te, esteve hontcm, o dr Matheus de 

~iia;;e~ton~e ~\;1~~ u~11ga ~o~compe- ro~je ... ~~~lfi~~i%2o~c;i;~1e~~dgnt.1~e~u{~ta~ 'OliY.eira, ~rc.si~cntc d,1 Commi~são 

3." PARTE: Todo roubo é um crime: estã 
certo. Mas. alguma nz. esse crime 
n'io rPrá um beneficio'? Pare'.'e aue 
sim. A prova está num telegram. 
ma de Vienna. recentemente aqui 
publicado, com a noticia de um 
s ic2"ularh.:dmo contrabando . Em 
Ccm,tanza, po11o da. Rumania no 
mar Negro, <'erto ,,apor cmbarc~ -
va. um carregamento de gencro~ 
.alimcnticfos enlatados. Dois dos 
c:..th•adorcs empregados no scrviçc, 
commettcram .a. abençoada desho~ 
nertidade de •· filar·· duas lata~. 
cujas cou.scrvas pretendiam sabo. 
rear. Qual não foi, porém, a ~ua 
surpreza quando, abrindo as lata~. 
verificaram que os unicos genero1> 
alimentitios que ellas continham 
era material bellico! Todo o 
carregamc. nto era assim e foi logo 
apprehcr.dido pelas autoridades, 
11uc o impediram de tomar o seu 
dc~tino: a E:-:panha. As~jm, o rnu~ 
bo foi bencficc, foi humanitario. 
Quantas vidas não foram poupa .. 
das? 

~ jornalü:ta Dmwal de Albuquerque, I - Pccma Evangelico François 
~~c~u~~!~r f~t~~~ ~f;l~~t:~1.cia referente Cooée - Detllamação Cordelia Fcr -

A fim de comparecermos ã wlennida.- nal~d~. Bonequinha de sêda - Canto 
de, recebemos attcncioso con~;itc, fir. Marlene Pe!:sóa _ Accmpmthamento 

2.500. Ne...c:scs uWmos tempos nao det !Nacional. de I ropJgan.d.1 ContiJ. o 
treguas á intensifi~a.ção eleitoral nc Commumsmo, _que articulou com o 
[entido este. mumc1p10 concorrer .c'>m secretario do Interior novas medidas 
~fci~g:s_co~~~~~:~~- ei_::t.

0
;f!e~l~t

1ms: :l serem. pmtas em cxcc 1.1ção contr.1 o 
CUnha - Prefeito •·. bolchcv1,mo 

Certo numero de personalidades ' 
americanas constituiu em No,,a 
York, sob í\ presidencia de sr. By
ron Skilin, um grupo destinado a 
promover o "lntern.ational Scttle. 
mcnt Scholariship Plan" Este 
nlano tem por fim assegurar a. rc. 
gularização acccita,•el da questão 
das dividas de guerra. Seus auto. 
res partem da impossihilidade ma. 
tcrial que ha em transferir da 
Eurcpa para os Estados Unidos as 
sommas consideraveis que repre. 
~entam aqucltas dividas. Propõem. 
então. !-Ub,;tituir os pagamentos 
pela. manulenc;ão. á ru!,ta dos de
vedores, de um certo numero de 
tstudante!:> ameri<·anos na Europa. 
A titulo de indicação, clles pret'i. 
sam que a manutenção de 8.1:00 
c~-ludanlc.'>. a 2.000 d0Ila1·cs por 
anno cada um. representará. ctn 
60 annos o 11a~amcnto de, mah 
c u mccos, 1 bilhão de tlollarcs. Os 
a ulorcs do pia no Jm,htem nas van. 
tagens que a sua. atlo~ão aprescn. 
ta.rá. não sbml'n lc no ponto de 
Yibta financclro e politico, mas 
lambem no de uma comprehensão 
melhor dt·s E~tados Uitido:; e da 
Europa. 

. \ imprcr•."ia inglésa de,•c a .\1-
fred Harm\wc,rth. depois "Jord" 
Northclifte, o lan(amt"nto do jor. 
nal df' graud" liragt'm e de forte 
poblfrhlade. Cssr jornal foi o 
"Daily I\taiJ ··, sur~ido cm 1896. 
Trinta anno-; de1>0is, o victorio~o 
quotidiano tira\'a. 1.700.000 exem. 
pi.ires e cobn~va. pela sua primeira 
rarina occup~da. por annundos 
l.'tOO Hbra"i fStcrlina~. Lord North
c:liCíe foi Imitado. Presentemente, 
o mcs:mo "Dally Mail "+ o "Daily 
llerald '· e o .. ])aily l;.,xprcb~" (o de 
maior <'lrcula\á'll tiram, rada. um, 
mal, de 2. milhões de e:>.emplares 
e cobram u1ilhan·~ de libras por 
l!:.•· .. !!• • ,Ir !!'·,,nnô, in •·""'º'""'"•-Í:11 

m~do pelar. direcl?ria daquclia con- Maria do Carmo Garro. 
ce1tuada agi c1nlaçao. IH _ Só por não .senha l' _ Fax -

o ESTADO DE GUERRA NA ' Joit :::'vbºa,-;çã!i~i~1a''u-"':.:º\:anto -

PARAHYBA I AJuüla Svcnclsen - /1.companhamento 
de piano M. AI1c:c Perea·a. 

(Conclusão da l.ª pg.) ! v - Ruina de !'Lhenas - ~c!tho. 

DÔR DE 
CABE(A? 

Combata a cau
sa tambem com 

Nc.ssa conferencia, ficou combma
Jo que no di., 7 de noyembro, rcah~ 
-z:tr-SC""=á na pr:tçJ João PcssÓJ tuna 
concentração de alumnos primano5 e 
t,ccundarios dos nossos estabelecimen
tos. de ensino 

extr.:i0rdin na JcY.actos sentimento.e: J vcga~o P'i!;~:iJ~'lar~ib~iroL:__e A~
1
~~im

brasilidad" Lud0. fa1.er pela ~gur~nç_a nha'menLo de piano M. do Carmo 

~;~i~~~bft~::11~~\~1igi:le~~s P~~t1;f~1t~t G~a~'rirc~.::_::_:::::::::__=~-=~=-=-_i__~~~~~~~~~~~~-

mos hypolhccar lncondicioml sol!- TE: LAS & PALCOS 

Na mesma reunião, que tt!rá o c.i-
racter de parada civica, o sr. Gover
nador Argemíro de Figueirêdo far:i 
uma proclamação contra o con1mu· 
nismo, especialmente dirigida aos c!>
tudantes parahybanos, falando ainJa 
outros oradores 

dariedade energico govêrno v0.s.3a _,, 
excellencia. A direcLcr1a: JU\·cnal Pe-
reira da Silra, Cai:los Sim::ão ~os 
Santos scvermo de Luna Freire. A RIGOROSA SELEÇÃO DAS GIRLS 
Manuci Moreira de Menezes. Joã,, DE hCAIM E MABEL'' 
EvangeJi.st~ Teixerra. M:uly N1:)nc;, 
Leite, Jose Sola no ela S1lv l, Maxitnr
no Martin;,. de Oli\~!r~!,. Maria JosP 
dcs Santos". 

"João Pessõo. 28 - Ooverm~dor Ar
gemiro de FigÜcirêdo - João Pessõ:i 

1 

Os habiLantes da povoação de Gra
mJme pcnhOl'Q.damcnte . agTadecem il 
segurança de suas tanulias e as me_ 
didas que v. excia. t.omou contra e 
infame communisrno. Estamos solida_ 
rios com v. excia. e promptos para 
qualquer emergencia. A E.scola Nor:
turna. daqui realiza lodos sabbados 
palest~as contra o _communi.smo .. -
Respe1tosas saudaçocs - Franc1~ro 
Litna de Araujo Jcsé dos Anj os, 
Dario Franco. CÔsmo Fonséca. Ene_ 
dino Baptista, Venancio Pere~ra, 
f ntcr..io Math~u& Odon Math1:t.::.. 
JVLanuel Fonsêca · José Ramcs, Luiz 
Gonzaga, Euclyctes Pereira. Wald~· 
mar Quirino Manuel Prreira". 

"O. Grande, 2G - Governador Ar
gcmiro de Figucirêdo - Palacio dr:. 
Rcdcmpção - João Pe:-.'-ô 1 - A So_ 
cie.d-1de Mecidade Campincnsc 10-
mando conhecimento d::is mcdid'"!S 
severas tomadas p~lo Govêrno cm .-12-
pressão ao communismo, está inteira. 
mente solidaria com o patriotice Go_ 
verno de v. exci~. e off-Jrece os seus 
prcstimos no que possa ser utll nP. 
actual emergencia. Corãiacs saud:1 -
côes - Severino Britto. Luiz Gil. Clc
vis Castro. Pedr') Anigão. S:ba!::tlão 
Paulo Cavalcanti. Candido do Nor_ 
te, Galdtno Correia e Manu~l Vi{'it'a " . 

"Guarabira 26 - Governador Ar· 

, ::~re~t~e i!V~ª~;;ê~~le-ª 
3
1~!~rre;:ã~ 

a C"nfusão avas~allam a a!ma br:1.
filelra renovo a v. exci~ a minhJ 

"' À -~oticia de que CAIM É MA.BEL, 
o luxuoso espectaculo do REX para 
hoje. seria uma producção musicada 
levou aos s:tudios da Warner Bros. uma 
verdadeiTa avalanche de qirls de toda 
a Hollywood. 

Tão insistentes eram os pedidos e 
tal JJ. quantidade de candidatas apre
sentadas que o director Lloyd Bacon 
teve de fazer um rigoroso concurso a 
fim de ap·:oV'~itar os elementos real_ 
mente capazes. 

Para ser uma "girls''. ou commu. 
mente uma "corista". em Hollywood 
não é· preci....c:o ser somente bonita. -
E' necessario sab-:?r cantar. dansar e 
ter "personalidade''. 

As 2.000 candidatas que ~e apresen_ 
tã.fain foram rigorosamente· examina
das pelo pessoal comr,,tente dos studio 
da Cia e. após passarem por numero
rns provas de habilida<le (canto, dan.. 
sa graciosidade> e à. prova de belleza 
plàstica C:cnformação do rosto, peso. 
altura, formas do co: po etc, das 2.000 
candidatas som~ntP 300 foram aorovei
tadas. Bob Connolly, o grande director 

de bailados, foi o examinador. sob a 
supervisão de Busl>y Berkerley. O 
proprlo Clark Gable foi chamado á 
toma:· parte no interessante eoartamen. 
embora declarasse nada entender de 
belleza feminina 

Os numeres musfcaes de CAIM E 
MA.BEL lembram muito de perto aquel_ 
lcs de "Cavadoras de Ouro·• e "Bell~
zas em Revista·•. Bob Connolly reall. 
zou o milagr:! do renovamento do ge_ 
nno mu.sical tão d·:icahido ultimamen. 
te. apezar dÔ film não ser typlcamen_ 
te musical. 

CAIM E MA.BEL é uma romantica 
ab:-ol.nta sollriart·edaclc ante as ame;~_ 1------------
ças destruidoras dE: dc.scnove scculos O CIII\' OURO, re,·etou o segredo 
cl~ civilizac.:ão christã. saudaçõc;,j - dos chás: sabor e aroma. 
Pimentel d1 Cunh 1. prrfcito 

.. João Pcsfó 1 28 - Governador 
Argemiro de Figucirêtlo - Polacio 
rl1 Redempção - Joào Pessôa -
Sociedade Beneficente das Senho1as 
em sa'i6ão extraordinaria elevados 
i:.entimentos brasildade tudo fazer po. 
1~. ~egurança nacio111l garantia po-

1 der~~ c~m~titui•J,:.t !.:~'!!?l:'Ut~r !!~!!!!!50 

da Patria vimos hypothecar incondi
cional solidariedade energico govêrno 
,·ossa cxcellcncia. A dircctoria: -
Marly Nunes Leite. Anna Gomes, 
Denides Luna M~ria de Lourd-rs 
Santos, H!!da · Vida!, Alzira Soares. 
Mnrin Joté Santo~ Eugcm~~ Almei-;.i.1 
~ 5!!\ª!.!, Ü'.'!c.:l!?~ !='t;r!~.!l!tl'.;.," 

A Radio TabaJàrn JJ Parahyba ir
radiará todos os pormenores dessa 
patriotic:1 demonstração de fé demo
cratica de no5sa população 

comedia de We~wer em CLARK GA· 
BLE. e MARION DAVIES. a "star" 
millionaria nos seus principaes papeis. 
• "iC> F'ox Mdtietone News a ser exhibi_ 
do hoje, no Re."Cr traz minuciosa ,·e-

~t;ag~rnsoe:ta,~ ~u;t:~io~
1
~1~dtP~; Acaba de maugurar-~e na cidade 

capit'a1 chinêsa en: chzmmas, ~ilha· Jle Sousa, por in1ciat1va do dr AL 

!~~i~~ag:v~~~~ zy;~.:~l~~. ºa ~~!·a: pheu Rabello, alli residente, . ~ma 
da cidade de Tien Tsin pelas forças I frente escolar contra o corn.murusmo, 
do Mikado e, finslmen~. o bomb~rdei.o 

I 

tcnd·?· sobr~ o .bsumpto, ~1do trans
de Madrid pelas tropas naeionalIStas. mitti<los ao sr Governador do EstJ-

CARTAZ DO DIA <lo e ao ~ecrct.uio do lntcnor, os S1!· 
PLAZ1f. - Será exhibi9"0, pela L!1t1 - guintcs telcgrammas: 

r;;ru,,~z,itrnsse ~;t~~:· ~:ei:~~ °oo_ReJof~ ."Sousa,. 28.-::-- Goven~aJor ~rge-
Century Fox. miro <lc f1gue1redo -. Joao Pessoa.-:-

Complemento: - O ca.mondongo Comnuinico a V. Exc1a. que por m1-
Mickey em O Ca.stcllo ào Gigante. de- cíarivJ do dr Alphcu Rabcllo, foi 
sznho: fundada a "FrcnLc f,;colar de Sou.,,1 

REX: - Caim e Mabel e o film ele Contr~ o Commun,~mo", tendo sido 
hoje, nesse cinema, com Clark. Gab1e clcjtas a dircctori;1 de honra consti~ 
e ~

0
~~1~!~~~~c;s:, ~1. :::,:, ~rs;'. B., tuidJ do dr Salvuno l ,citc, prefeito 

Llm Fo.r .Movietone News e o T/walro Lladio de Mcllo e c.1piUio Manud 
de Budày, dwenho Arruda, e â dirt:cton.1 dfcc..:t1v.1, 

SANTA ROSA:-:_ Gigau.lc do CCu. constituiJ.t <l:i ~r.1 Stcll.1 Pit-c~ <li.: 
com wallace Bcery e Clark Glablc. Sá, presidente., D.ilva Silveira, c;ecrc-

- taría, Ra ymtmdo Rodu, thcsourciro 
FELIPPE 'A: - Vfvendo na Lua, com e A1unias GadC:llu, or:\dO[ Discur~ 

Margaret Sullavan e Henry Fond. a. da I 'º" sobre fraf\co, appbuso,, o dr 
P':;~;;:~~~~nto.s: - Nacional D F. B. Al;hcu Rabcllo_. ~pós a sessão, a J\-

e um Fox Movtetone News. 1 s1!>tencl;1, ..:omt,tuu.l.t tk duzcntu'i a-
- lumno,;, ;1comp.mhou .1 drrcctoriJ ,ué 

JAGUARIBE: - Luc:las da Juven. 0 brupo C!,Colar e .1 proÍc!i~orJ ~tdl., 
t~d:~r~~

11
~ 0 cg~~:isr:~llA~ià~~~Q~ 1 Sá até ,ua. rnidcncu, sob salva, ~e 

FTankie narro, da Unil;ersal e comple- · p.1Inus e viva, aos nome, <lo prc .. 1-

mentos. _ j <lente .Gc~ulio V ~:g,i, e V. Exci_.i. e 

REPUBLICA: - Asstm é Vienna, \ dr. S:Iviano -L-;,tc > ~ Atte~~H}SJ~ 
com Martha Egger~h. da Radial FUms , ,.rndaçoc, - Sid/,, / 11cs d, 5,, ... 
e a 4.':i. S<'rie de Tarzan, o Destemido, - . 
com Buster Crabbe. 1'S0u.s.1, 28 -- ür 5Jh 1.1110 Leite 

s PEDRO: _ Auos Negocios Fer .. 1 - -~ccrctario d~. Tntcrior ~ Cum
roviarios. com Gco!·ge o• Brien e a 1.• mun1co a V. Exc1a. que fo1 fundJda 
serie do Conquistador Auda.?, com Fran~ a "Frente Escolar de Solt~.1 Contr.1 o 
kie narro, da Untversal e complemento .. Communi~mu", por iniciativ.1 do dr 

METR<OPOLE: =- o Ultimo Ro- ''Alpheu RJbello, sendo y. 1csci,. cle,
mantico, com Blng Crosby e Frances I to pn:sidfrtç dl' honr.1 ...... A1ten(w 
!'\.•ru?<:r. d:.i. P"rt..tmooui 1 .. .! ..... 1!.!J-. .... 1.:t:.,. - ':::!··11,J !1':• ,/e !)d". 
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JU S TICA .. ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI

ÇA ELEITORAL DO ESTADO DA 
PARAHYBA 

JURISPRUDENCIA 

Relator: dr. H. de Almeida. 3 .. ª---: ~ue a ausen~ia se dê sem cau,... e mais um dos membrns do Conselho. de proclamar a vacancia dos Iogares, 
o Tribunal Regional resolve I sn JUSbf1cada. . . O contrario disso é que parece resultar exactamente porque não houve reu-

julgar, por desempate, impro_ · _ Quant~ ao prune1ro ponto da ques- inilludiY.~1 dos claros dispositivos le- niáo da Camara. Ficará assim O Mu-
r:edente a representação. tao, o Tribunal, por votf> de desempate. gaes. confOl"me já. ficou demonstrado. ni:ipio numa sítuação anomala sem 

Vistos etc. prclaynou que ~ reun1~0 da Camara Partil1do-se do ponto de que tenha leis de meio, sem substituto leg'a1 do 
Acrordão n. 0 1.006 - Proc. 11.º 658 0 verCador Anton:o Bemvindo de de lo a 19 de Junho nao. teve ctmho havido reunião da Camara a 15 de ju_ P:efeito, sem poder legislativo e em 

- Iu.scr1pção n.º 539 do eleitor da. Lª vasconcell~. da Gamara Mm1icipal de ler:_~l. E classf.!1cando de ~ilegal ~ re_ nho, e que essa reunião, ao contrario fim õem orgão que tome as contas dÔ 
zona ·- João Pessóa - Jo:1.quim de Guarnbira, representou contra os ve. um~o. ac~nt~ a o ac~ordao. equivale do que d'?cidiu o TriLmlBl, tcnhn tido P'.'efc-ito. O Tribunal por questão mes
Andrade. readores da. mesma camara, Francisco a nao ter havida reunião,. e assim :ião cunho legal re6ta sub1:r .si a todeg as mo de coherencia. não devia em face 

Accordão n.n 1.007 - Proc. n.º 659 Pimentel da cunha. Hora~io de Albu_ P?de tei; como consequencia 8:- apphca- ~essões d~ssà reunião C'stlveram .,u.<;en dessa situação decretar a perda do 
- Inscr:pc;ão n.~ 412 do eleitor da. l.ª qucrque Montenegi.·o. Antonio Camello ç.ao do allu~do art. 17 da Le~ Organi. tes os vereadores a que se refere a re: mandato dos vereadores em massa. 
2ona - João Pe.ssón - João Balbino de Mello e José Epaminondas de Ara- ca dos ~iclplos, que presupoe a falta presentação. Sobre esse pont.o não attendendo a que a e.usenci& estav~ 
Ferreira Lyrn. ujo, para que se decretasse a perda dos a reun~ao leg~es. . convem maiores con.c;idernçõe..-; 'porque ju.s~ificada exactamente pela não re_ 

Accordão n_n 1.008 - Pro<:. n." 660 respectivos mandato.'5, por terem elles A razao da 11lego.lid_?.de está explica- além de constati do.e; autos a fls. 4 a 6, unlao da Camara durante O anno to-
- I11.~::-ripçáo n" 102 do eleitor da I.ª d"?:xe.do de compar('cer a lodas as ses_ do. no prop11o accordao. e ella é a de está.. confessado pelos proprios reµrc_ do. O erro t.::;tá, si erro ha, em querer 
zona - S::tnia RiL;.t - José Galvão fõ:--s da l." reunião ordinaria da refe- haver a Carnara funccionado a.penas sentados, que, rm sua defesa escripta Lome.r_.!.-Z a causa por effeito e vice 
de Mcllo. rida Camara, occorridas de 15 a 19 de com quatr_o _ vereadores. O fundamen_ de fls. 11 a 13, allegaram não haver \'ersa. 

Accordão n." l .OOD - Proc. n.º 661 junho ultimo, e em face d_o art. 17 da to da de~LSao é e_xcesivament !eragil, comparecido á primeira reunião ordl- Ca~e em remate a.ssignalar que a 
- Inscripção n." 579 do eleilor da 1.ª Lei de Organização Munic:pal que as_ d.ata vema, e por isso mesmo nao pro.. naria deste anno e sim õ. r<'lmião .ex- reuniao da Gamara deve obedecer a 
zona - Santa Rita - IJd..-,fonso Qui. .sím dispõe: _ "Importa em renuncia cede. . iraordinaria de 5 de julho superiores interesses de ordem publica.. 
rino Pereira. do mandato a au~encia do vereador. A Camara fU!)-CC1onoll; com quatro A 15 de junho installou-.'-<' a p! imeira e.~ ver~ador que a elle. faltar, não jus-

Accordão n." 1.010 - Proc. n.º 662 srrn causa justificada., a, todas as ses- vereadores e pocha func.c10nar at~ com reunião ordinarin e annual da c~mnra, hfl?anao a ausencia, terá renuru:iado 
- Inscripção n.0 f>~ cio clciotr da l." sões de uma reun:ão da camara''. n:enos. A lei que clecl_a1a renuncia ta_ com a presença de quatro V<'rtndores, tncltamentc o lozar. o caso é de mal.. 
zono. - S..int a Rita Ocle~io de Al- A rep:·esenLaçáo cri.rec.; de funda- c1ta111ente o man~nio_ 9-uando o .verea_ durando n reunião dt- 15 a 19 daqucUe de a não comportar na sua exer:ese 
me ida Leal. rnenlo legal. dor sem causa Justificada_ deixa d.e mê.s. A essa reunião, legal e 1wcesso._ cxte~ão positiva. ou negativa, Quando 

Accordão n." 1.011 - Proc. n.º 663 - Quanto ao representado Francisco coml?~recer a todas as sessoes de _uma riamente !.nstallad.a. deixaram de corn a lei ~sL~t1;1·e sobr~ um assum.pto, co_ 
Insrrip('ão n.0 4(.7 da tleitora da 4.1\ PinYntel da cunha é dever que 05 reumao -da Gamara, é a mesma lei que parecer e de Justificar a nus~n"ü.1 05 mo prmc1pio ou origem ensina carlos 
wna - Guar:.\bha - t\lfanucl Augus- prop-Iios autos com q'ue O representan.. estabelece no.§ 3." do ~t. _ 19: "AE repl'esentaclos por isso que contrJ. elles Maximiliano, as suas disposições appU .. 
to BezeiTA. te instrue e em que !W1da O seu pedi· Gamaras Mumclpa~s re~r8.? annu.. se pediu a cassação elo mandato legi.-;- cam_.se a tudo o que do mesmo assum-

Accordão n.0 1.012 - Proc. n.º 664 - do. declaram que aquelle vereador, nos ~~en~e duas sessoes _ordmarias, que laiivo. A seguir, três dos faltosas e fo pto d-eriva logica e necessariamente 
Inscrípção n." 741 do ..,le".tor da 2.~ zo- dias 15 e 16 de junho, "estava no exer_ serao installadas nos ~as 15 de Junh~ ram Piles_ Franci.:..co Pimentel dâ ,Hcrmeneutica, _n.o 288, pag. 222). 
na - Mamanr,niapc - Antonio Ramos cicio de PJefelto" e cons;gnum como e 1_5 de d~zembro. iesJl:8ctlva.mente. Cunha, Horacio de Albuquerque Moo- Por rua ve:t, o D1gesto já nos ensinava: 
da Silva:. n . 

0 
fa.lt:i.s •·não justificadas" a penas as '·V~=--se, portanto, que o dia para are- tenegro ,z Antonio camPJlo de Mello, "Procede centra a lei quem faz o que 

Accordao n.
0 

1.013 - P1oc n. 665-: ctcs demai.s representadoo (fls. 4 e 5) u1:a10 c!a can:ara está .9-etei:_minada por junlandO-Sf! com dois cidadãos extra- a lei prnhibe; age em fraude da lei o 
lnscrltx'íl.o n. _217 d::t clello1 a da ~- E estes isto é os vereadores Hora- le1 e .º Pl'(:'Pno accor~ao nao n_ega ~.'-- nhos ao conselho _ Jrué Pinheiro que respeita. ~ palavras do texto e 
zona - Cabaceiras - Severin:1 Amelia I cio de AibuquerQue Montenegro. All_ ~a evidenc1; quando diz: _''No dia 1~ de Boi:ges e João Pessoa de Butto _ re contorna. illude a obje:ção legal''. 
Cavalcante. . tonio camello de Mello e José EpamL Junho, designado por lei para a ms- unnam.se exoratrdmari:.unente de 5 ã 1_0p. cit. n.º~ 229). Eu não rteria dUVl ... 

Accord_ão _n.n 1.014 ;;- P1oc. ,n." 6661 nond.1s de Araujo, seraim realmente tallação dos trabalhoo ordinarios. ~ 9 de Julho e deram a essa reunião O 

I 
Qas .... amo nao tenho, em declarar per

- In.scnpçao _ n.o 3 .2-2 do el~.tor da faltosos e incursos no díspositivo legal Camara. apenas quatro veread01es , cunho legal de Installnçáo dos traba d1dos os mandatos de todos os falto .. 
l.ª zona ~ Joao Pessõ:i - Paulino Ru. citado. si 3- reunião a que não compa- et:. . . lhos ordinanos da camara - sos - ainda que fossem a totalidádc 
bens de ~.:-m°;. receram e de que dão noticia os men _ Está ~LSto que a Cama:r:a se r~uma o Tribunal, como se vê do accordã.o J Nesse sentido v..9tei porque entend1 quo 

Accordao_ n. 
0
1.015.::- Proc. n.0 667 cionados autos tivesse cunho l•egal. necessanam~nte a 15 de J~ho. md~.. JU..o:;tif1cou a ausenc1..."t do vereador Fran_ doutro modo nao me autorizava a 1e1. 

- In.scrlp(,'a-0 n. 1.21:J do t'le,tor da 3.• Não O teve. NÔ ct!a 15 de junho, desi- pendentemente de convocaçao e, n<:° cISCo PLmentel da cunha o~ndo que E é o meu voto 
zona -;- Itn.bnyann - Pcd.ro Mendes g-no.do pot· lei parn o. installação dos obstante, foi convocada. Fac~ cun- nos dias .1~ f' 16 -1c junho esu.1yn ellc 
da Slh:1. Lrab:ilhos ordinarios da camara. apc ... oso é que a convocaQé.o toi feita pelo no exerc1c10 elo cargo ~e PreteiLo, ra 

" nas quatro vereadores. de uma Cam2.- v·3re~dor H.or~cio de _Albu_querque Mon- zão Pº! que ~1ã.o poch~ rompa.reC('_r, 
ACCORDAO N.• 1.018 

Processo n.0 638 ACC<?RDAO N 1 016 ra constitui:la de nove. estiveram pre_ ~eneºro. p1esidente mter_l:llo da Cama-1 mas ~ao cxphcou a razao <lR- ª. usencia 
Procassoªn. 50. Isentes. e apezar disso, essa Cam-ara 1a. !fls. 7), ... qu~ a_ella nao compareceu nos dia~ 1~ .. 18 e 19. 0 que faltou sem Glf'<"""' 

5
, 

Classe 5. funccionou e deliberou. e n~ deu us ~azoes de escusa, e nem causa Justificada. Bem exammada a u.~~ 

- . O nrt. 24 da Lei citada. determina por lSS_o o Tribunal considerou haver questão, ~umpre reconhe:er que o jus-
Na.turcza do

1 
P~?ces.so: Denunr1r. 8:- 1 que as s,e~ões serão abertas "sempre ren:m::-1ad?_ ao mandato. . to impedimento dn aUS<'ncia do !-ir. Pi_ 1 Nat~reza do processo: Telegramma 

pr2scntadn pe.o ar. Pr~urador Reçu. que houver numero legal de vereado- A r~umao da. Camara .. mstallada .ª mentel da <?unha nos dias 15 e 16 não do Juiz Pt'eparadl\~ Eleitoral de An_ 
on~I.contra AtJtomo V1e.:.ra de Lucena, res''. E esse "numero legal", na aus-=n- 15 de Jtmho, negou o Tribunal legab_ procede. po18 , assumiu elle O exer~icio thenor Navarro, 17.ª zona, communi
off1c1al do. registro de _obitos de Enge- eia de determinação da mesma lei .só de.de só porque a ella compa~ceram do cargo d.e Prefeito no carncter de can::lo o fal!ec~ento de Bergio Ribei
nheiro. -':~·ides, CaJaz~1ras. t8.• zona. pode ser a maioria dos membros ·em apenas quat_ro _vereadores. que nao for.. Presidente ~o conselho d:.1 camnra. e r~ ~aciel, Pre.s1dente d~ camara Mu_ 

Relato,. dr . .(\.nLon.o Guedes. . exe:·cicio. Porque O R:gimento Interno mavam maioria absoluta., de vez que a presJd·:·ncia termlnav::. a 15 de junho. mc1pa1 do mesmo mumelplo em 5 do 
O Tnl>unal Regw1_u1l 1ulga da camara Muiúcipal desta capital, a Camara se compunha de nove ve- dia. em que a Mesa da camara tinha corrente 

procedente a demmc,a. que foi adaptado pelo. de Guo.ra.bira, readores. . . de s~r renovada. Oeste modo, só podia 
Vistos t'slcs aulas d<' acção penal. etn rcu urt. 16 (cita.do aliás 11os autos 5t:gund.o o art. 24 .da citada Lei Or _ continuar regularmente no cargo de 

por denun".'i:l do e:xmo. procurador re~ de 16 de junho, a fb. 4) declara que a gamca dos ~u.nicip1os:. as sessões da P1·efeUo até emquanto não e!-!plrasse o 
glonal, contra Antonio Vie_ir_a de L_u- nbe1turn das sessões se i~:?aliznrâ. "com car11:ara M~ic1J>6:l serao abe1:as pelo pre.~o para o qual fóra eleito Presid?n
cena, official do registJ.·o c:v1I do dis- a maioria dos vereadores em exerci~io". presidente sempre que houve1 nume- te aa Camara. Numa palavra: Si é 
tricW de Engenheiro Avidru. do muni- No caso estavam cm e:xercicio oito ro legal de vere~dores" · . eleito o verea.1.or por um anno par.i 
cipio de CajaZ<21·a.s, 18.ª zona. ,.,,zreador€s porque o de nome Francis E_n~ende o Tri~unal e d_isso nos d_á Presidente da Camnra e nesse caracter 

Relator· des. M Furtado. 

O Tri1Ju7t4l Regional r esolve 
determinar que se proceda a 
eleição para vereador á Cama. 
ra Municipal de Itabayana. • 

Vistos, etc. 
Como se vê da certidão a fl. 4, o ac- co Pimen~êl da Cunha, cAmo ficou de: noticia O ~ccordao que nao determ1- assume o cargo de Prefeito, ninguem 

cusado deixou de remetter ã Secreta- manstrado se ac:hava no exercicio de nando ª hi qual o numero legal de ve- em si consciencia, sustentará que elle 
ria deste Tribunal, no prazo legal, a Prefeito, eXercicio que só iransmittiu á.s re:::.dores e t.end? ... se em vista que a Ca_ continu'e legalmente no exerciclo da. 
lista dos obitos das JY ~ôas maiores 20 horas do da 16 (certidão á fls. 8.) mara se constitue de nove mE:_mbro.s Prefeitu1·a depois de exgotado o prazo O dr. jul'z preparador do termo de 
de dezoito nrmo..~. oroorridos em seu Eº verdade que ·:orria neste Tribunal conclue ~ue. o "numero legal" so p~e pa!a o qual fôra eleito porque a nln_ Antheno1· Navarro. pertencente A. 17.• 
districto. durante o mês de ma:o do um pro:esso para perda do mandato ser a maior.ia dos membros em exerci· gue~ é dado perpetuar-se Pm cargios zona. communicou haver fallecido em 
correntf' anno, violando a.-... ~im o dis- do v<'rendor Antonio Pessôa da Silvei_ cio_ E par_tmdo desse P~~suposto elas_ eletivos. 5 de setembro p. findo, o presidente da 
posto no &rt. 207 do Codigo E-Jeitoral, ra. E"s.c;a p~rda. porem, só fol...decreta- slf_ica d~ illegal a reuruao só porque Quando jm;tificr..da cslivcssP a falta Gamara daquelle municipio Sergio Ri
combinado con1 o art. 6.n ~ J.n da. Lei da a 7 de julho seguinte c'!omo faz foi i·.?aliza~a com a presença de qua- do sr. Pimentel Cunha no.s dias 15 e beiro Maciel, vereador eleito pelo Par~ 
n.0 230 de 31 de julho de HIJ6, e h3.· (;\.l'lo o documento de fls . 

0

15. tro me!Ilb~os. . . . 16. que dizer das.não justifica.das nos tido Progr·.?s.sista que não tem alli sup 
vendo.· por ll:so incorrido na san;:ç.ão De.st'arte, illegal foi a 1eunião da A lei .nao determine. explicitamente dias. 17 18 e 1~. a respeito de que si- plentes a serem convocados. o rele: 
do art. 183, n." 17, do citado Codigo. ~amara installada a 15 de junho ul_ 0 n~m~io lega~ d~ vereadores para a lenc1ou a decisao? rido \'ereador concluiria o respectivo 

Na defesa escripta que offereceu após timo, o que é como si não houvera re- ª!>;°1tma das S'yssoe~ da. ~amara, mas ~uanto aos outros vereadore.s Ho_ mandato a 30 de novembro de 1939. 
a citação o denunci~do all·~gou dei- unido, e assm não pc:le ter ~omo con- e~e numero Pstá ID1p1lc1ta!llen te de: rac~o de Albuquerque Montenegro, An__ S2gundo O dispasto no art. 18, § uni
xe.r de l'Cmetter a lista em questão sequencia a applicação do e.Iludido art. clarado no ary;. 25 d9: ~encionada 1:,,01 tomo Camello d~ Mello e José Ep:im1- co. da L:?i n.º 36 de 21 de dezembro de 
'·por falta de material cspecial'.zado 17 da le'i organica. a qual presuppõe a de Org!ntz~çao Municipal, que assun 11.ondas de Arr..uJo. diz o accot dão. ~- 1935 "não haverldo supplente, proce_ 
(textuan. falta a reunão legaes. se .. expr ... ssn. _ . nam 1'3almente faltosos ~i a reumao I der_se-á a noVa eleição salvo si faltar 

O exmo. procurador juntou ás ra- Pelo exposto, e de accôrdo com o pa_ ~ resoluçoes da Can_iar_a Municipal a. que deixaram de comp.,recer tivesse I menos de um anno para o termino do 
zões finaes uma certidão pela qual se re~cr do exmo. dr. Procurador Regi 8 serao tornadas por ma10ria de votos cunho legal. mandato. 
comprova que. durante o rr:t's de mai_o onal, :iccordam, por . desempat:J. os dos memb_:os prese_n~. se.Ivo as refe- O accor..:ião afigura_se.110s incon. 1 A~cordam, por isso, os juizes do Tr.i
do corrente anno, houve em Engenhe1. Juii..es do Tribunal Regional de Justiça re11;tes ª V-to do _Plefeito e .as qu~ au_ clude_nte. C_omeça por negar cunho de 

I 
bu~ Regional da Parahyba, de accõr 

ro Avidos obito de pessôa maior de de- Eleitoral da Parahyba em julgar im_ t~nz&rem operaçoes de c~dito. ~hena_ legahd_ade a reunião pelo facto de a , do com o parecer do ex.mo. dr. P rocu: 
zo:to annos. procedente a representação. , çoes e aforam~nto de unmoveis, que ella nao haver compa.ecido a maioria. : radar Regional em determinar que se 

Ante o expo.::.-to, e considerando: João Pessôa. 22 de setembro de 1937. sor_nente paderao ~r approvadas por ~bs~l~ta dos veread?1.e.s e termina por I proceda a eleição para vereador á. Ca-
l) qu~ o denunciado confessou o de- . CAss.) Flodoardo da Silveira - Pre- dois ,;8rços da totalidade de seus mero- Justificar a au~enc1a _ dos fulto.oos sô mara Municipal de Itabayana, n a vaga. 

licto eleitoral que lhe é imputado, coi1- 1dente. bros · . . .· porque n reuniao tei:13: sido illegal a referida e em dia que será opportuna_ 
fiEsáo. que se n.cha corroborada pelas A lei diz - ma1oua de votos os falta de numPro suff1c1ente de \'erea- mente designada, após as eleições de 
cer tidões juntas pelo exmo. procura. < A.ss.) Maurício Furl o - Relator ~em~:~s presentes.·· Com bas--= nes~e dores. 3 de janeiro proximo. 
dor; Jara O accordâo. dLSpo_s1t1vo legal, as Camaras f~ncc1.. A doutrina suffragada ??-º accordáo 

l I> que a defesa. do accusado não H. de Almeida - vencido. - Votei onarao regular e legalmente ate ~om é de todo .insu.stentnvel _e importa em João Pessôa, 6 de outubro de 1937. 
tem procedencia alguma, pela r:izão de :>ela procedencia da representação e 3 m~mb:os, porque. com menos .. nao é olloca~ o ~ntei-esse. J?Ubhco abaix_o das 
não cxi.:t~r e,sse ·•material c-spccic11iza- ·onsequetcmente pela perda do man_ pos.sivel ªI!.urar qualquer votaçao. con,·eruenct;1S poht1cas. Imagme_se 
do·' a qu,:-• 11:1 se refere: lato leglslatt\'o dos ,·creador:s que. sem O ac::.ordao commentou o art. 24, mas uma Camnra M_uni~tpal . .:m que os \'e- 'AssJ Flodoardo da Silve.ira - Pre .. 

Accordam. por unaninudade, os jui- :ausa ju.stitificada, f:-tltaram ás sessões nada di~ quanto ao 25. Por aquelle, readores. por dL<;phcenctf\ ou por cal_ sidente. 
zes do Tril>unal Refl" ional julgar pro-- ia primel'a reuniãQ ordinaria da Ga_ as ses.soes da Gamara serão Aberta.3 culo, não se reunam durante um anno 1Ass.) Mauricio FuTbado - Relator. 
cedente a denunciaº de fL,;; 3 e em nara Municipal de Guarabira, reali- sempre que houver "numero l.zgal"; todo. Em tal caso o Tnbunal df'ixará 
consequen-;.:a, condemnar Ô âcciisado ;adas de 15 a 19 do mês de junho do por est~. ~ Tesoluçóes "serão tomadas 
Antonio Vierrn de Luce1u olficial do :orrenle anno por ma,ona de votos dos membros pre_ OPPORTUNIDADE UNJCA 
Regú.tro Civil d<." Engenheiro Av1do.i Assim p:·o edi porqu·~ assim me au_ sent~s". Concluir dai que o n~mero 
á pena de du:t..ento- mil réL~ de multa, orí.sava a lei, conforme estatu'e o art. ~ell1 para ªd a.bert~r~ d~s sessoet só AOS JNDUSTRJ.\ ES UE Ft\(:,\O 
&uspensão do exerc1cio do cargo por dez l 7 da. Lei Organica dos Municipios e ser . °. 8-; m

0
ª1?r ª os 1;1em ~os 

~~ e sello penitencia.rio de Vinte mil .}UC O ven. accordão transcreve in~ ~~ :~=r~~~r~ictf;:::ent. :~q~~t:r~a~: Vende-se 1ba1xo as mnchlnrts des-
fut1me-se ;erbiS. Segundo esse dispositivo legal, lhe um sentido que teve. é agarrar_se criminadas: 

· 'importa em renuncia do mandato ª a uma expressão legtl.I e postergar uma t dobr:idelr!1. de pnn110 PL/\TT 
1~~.)P}faôd~~d~edd~!rt:bt';~ad:_1~!: \~~:dna~i°a_ dt~d:~~·e~o,;;;~~~ ~~iJªmjis1~!-: disposição de ordem publica. BROS Co. Ltd. 

sidente. .mião da camnra" m::;1 ~ti~~i-ii~~b~adid:mit~~. n~rti~ B~O~ot~~c~~ ratanctra ,JACKRON & 

to:~"-~.) Antouto G Gurdr,i: - Rela. Bu~t:.,._ r~tt~~n~i\:i_~a~·rªnãia~~!:~:;~ por illegal deve se entender o que é fe l_ 1 cslil'\.f'f'rn rom 3 ••:11,,~.·H" r 1 f'll 

ACCORDAO N · 1.017 
Processo n." 490 
Cla.s.sc 5.• 

Natureza do processo: Repr~senta
(âo do l." Secretar:o da Camarn Muni_ 
cipal de Guorabira toli:itando. de or· 
dem do presidrnte da referida C,unara, 
qu~ o Tribunal Rc0 iona1 EC p:·onuncie 
sobre a. perda de mandato dos ~reado .. 
res falto.'ID.li - Franc:ibCo Pimentel dn 
Cunha, Horacio de Albuqu\'.'rqut• Mon_ 
tenegro, Antonio C,unrllo dt' ~klio e 
Jo.o;;é Epaminondas dr ArnuJo. 

ás scssõe's de uma reunião da Camara to em offensa da lei, 0 que é contrario á trcgas pnra 111.1rrã i\.L\H~NS HOClI-
1ara que se decrete-vago o logar. A l·.:i. Illegal seria o. reunião si procedida DAr.E. 
·un:c:ão do Tribunal é apc-nns decla clan~itinamente. _ou câr subterfufos 2 pt 'ia<. dC" frrro com J mrtro e 72 
·ntoria ,·i.<.to como o mandato está re: âu via encias que imp\ ssem ~ e?- rt- L nt. c~da UT"la 

1unciado e renuncia tacitamente só 1e~afº!\ ~~~~!~:,Sei\=~· im;
1
~pri~ 3 e..<;JJuladdrns de aramado fabrl-

_,elo não comparecimento do vereador e em época summa, si oc:orrida com cante LEESONA 
l reunião. pessôas extranhas ao Conselho. ou com 1 molor P~ra caldeira de prcs..(.n. 0 de 

Pa:a a declaração da renuncia ao vereadores que já th·essem perdido o 10 HP . 
:nc.ndato, cumpre sejam apuradas três mandato. 
.:ircumstancias: Não :::.sslm si a sua !alta é tão ~ó a 2 reostatos pnra mot01C1i flectrlros. 

I .• - Que tenha occorrido uma re. de haver comparecido quatro vereado_ 
mtão da Gamara: res e não cinco. Em verdade, a lei não 

2 ª - Que n todas as sessões da re o!fer,ece o criterio para inferir que o 
•m1âo da Camnra rsteja ausente o ve: numero legal ooja o do. maior ia abso
eador; lula dos verendore.s, tsto é. a metade 

Trat.'\ -"e rom o ~. Antonio RorceE 
da Co. ta. prn,:-a Clf'nl1·11llnn Prororno 
n.0 95. Campin.1 Orar.dt'. b:!,tudo dSi 
Pnrah.vb.,. 

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 J osé de Hollan
da Chaves, r esidente á ave
nida Genera l Osorio n.' 113, 
nesta cidade. 

VENDE-SE a casa n.0 

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

BOLS AS typo Kodar t- outros mo
d1~10... r eM"beu um formJdavr) sorti .. 
m1•nto a ('.\ SA n -; S{f\'10. à rua Ma· 
dei Pinhriro. 160 . 

PEÇA NECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda em 

JtdaJ •• can, da çid&u. L• 1 J 1 1 & L 1 8 • 11 t 
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E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TEIXEIRA - EDITAL DE CON• 
CURRENCIA - De accôrdo com as de
termlnaçõe.s legae.s, fica aberta pelo 
prazo de 30 dias ,R. contar da. data da 
primeira publlcação deste edital no or
gão offlcial do Estado, uma concurren
cia publlca para o servlÇo de lnstallJ,. 
ção electrica desta vllla, de accõrdo 
com as seguintes condicções: 

1.0 
- A concurrencia abrange o for

necimento de todo o material necessa ... 
rio á installaçáo. inclusive um motor 
a gaz pobre. bem aSfilm a e,iecução dos 
trabalhos até o perfeito e completo 
funccionamento, prevista a. illumina
ção para doze rua.s e tresentas bablta· 
ções e predios publlcos. 

2.0 - Os concurrentes apresentará.o 
com a.s propostas o plano geral do ser
viço, acompanhado de todas as espe
cificações technicas, ceterm1nando com 
a maior clareza a marca do material 
a empregar e o preço unitarlo e total. 

3.0 - Em enveloppes separados &
presentarão os concurrentes provas de 
sua idoneidade technica e financeira 
que serão previamente examinadas. 

4.0 
- As propostas devem mendona.r 

o preço par~ pagamento á vt-sta e con
..Jicções para pagamento á prar.o. em 
prestações. 

5.' - Recebidas as propoota• oerá 
nomeada uma commlssão para exami
nal-as tendo em vista o preço, a. Qua
lldade do material e as condicções de 
pagamento, sendq preferida a que obti
ver melhor classificação. 

6.• - o concurrente que obtiver pre. 
ferencia obrigar-Se-é. a asslgnar o res
pectivo contracto no prazo de vinte 
dia.s, mediante o deposito de uma. cau
ção equivalente a 5% do preço total 
do serviço que será levanta.da trinta 
dias após a entrega ottlcial do mesmo, 
se continuar com !unccionamento re
gular. 

Sancho Leite de Albuqudq,u, - Pre. 
feito. 

José Nunes da Costa - Secret&rlo. 

RECEBEDORIA DE RENDAS -
EDITAL N.0 14 - Industria e Pro_ 
fissão - De ordem do sr. Director 
desta repartição, faço publico, que de
verão ser pagos. sem multa, até o uL 
timo dia util deste mês, á bôcca rlo 
cofre desta Recebedoria, as segundas 
prestarões do imposto de urndustria 
e Profissão". de cem mil réis, . 
< 100$000) até quinhentos mil réis, ... 
(500SOOO), referente ao corrente exer
cido. de accôrdo com o art. 3.". do dl~c. 
n.° 467. de 30 de dezembro de 1933. 

D :e: 
100 redes listradas. de 2,m 10 x 1,m 

20 01.sta branca e preta) enviando a.. 
mostra. 

Os proponentes deverão fazer na 
Thesouro do Estado, uma oe.ução em 
dinheiro, de 5% sobre o valor provavel 
do fornecimento, que servirá. para ga_ 
rantia do contracto, no caso de acei
tação da proposta. 

As proposte.s deverão ser escrlptas 
a tinta ou tactylographadas e asslgna
das de modo Ieg1vel. sem rasuras, e
mendas, ou borrões, rm duas vta.s, sen
do uma devtde.mente s:ellada, (sello 
estadual de 2$000 e sello de sau'de) 
contendo preço em algarismo e por ex
tenso. 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para entrega do material offere
cido. 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Comm.issão, em cnveloppes fe
cba<los, até ás proximidades da reunião 
do Tribunal da Fazenda, que não será 
antes da.s 14 horas do dia 29 do mês 
corrente. 

Em enveloppes separados das pro
posta.s, os concorrentes deverão apre
sentar recibcs de haver pago os impos
tos federal, municipal, estadual, no 
exerciclo passado, certidão de haver 
cump1ido as exigencias de que trata. 
o artigo 32 do regulamento a que se 
refere o dec. 20291 de 12 de agosto de 
1931 (lei dos dois terços) bem como, 
da caução de que trata este Edital. 

Os ,prOJ>Onentes obrigar-se-ão a. tor
nar effettivo o compromisso a que se 
propuzeram, caso seja aceita a. sua 
proposta, asstgnando contracto na 
Procuradoria da Fazenda, com o prazo 
ma.tjmo de 10 dias, após solucionada 
a concurrencia, com previa caução 
arbitrada pelo Tribunal competente, 
não inferior a 5 % sobre o valor do 
fornecimento, a que.1 reverterá a favor 
do Estado, no caso de rescisão do con
tracto. sem çausa justlflca<la e fun. 
damentada a julzo do refendo Tribu-
nal. · 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annullar a presente, chamando a 
nova concurrcncia, ou deixar de eL 
fectuar a compra do material constan
te da mesma. 

Commi,ssão de Compras, 14 de outu
bro de 1937. 

J. Cunha Lima Filho - Presidente 
da Commissão de Compras. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 94 - Comm.issã.o de Com
pras - Abre concorrencia para. o for_ 
necimento do seguinte material: 

2.ª Secção da Recebedoria õc RE:1- Para a Dircctoria Geral de Sau'dc 
das em Jo-d.o Prssóa. 6 de outubro uc 1 Publica: 
1937. 1 50 garrafas de ºRoux", em vldro 

Lourival Carvalho, chefe. neutro lena. 

ADMlNISTRAÇ,\O DO DOIIIINIO 
DA UNIAO NA PARAHYBA -
EDITAL N.' 15-.\ - Aforamento de 
wn tt>tteno propr:lo nacional - De or
dem do sr. Delegado Fiscal do The
souro Nacional neste Estado, faço pu
bhco que o sr. Benedicto Vieira. re
quereu o aforamento do terreno pro
pr1o nacional beneficiado com a cassa 
n." 2C3, da rua dr. Solon de Lur,cn:i. 
antiga da Paz, na vma e di".Lricto ae 
Cnbedello, municipio de João Pes.sôa, 
neste Estado. 

Os detalhes technicos e demais es.. 
clarecimcntos constam do edital n.0 

15, publicado no jornal official .. A 
União", desta capital, em sua ed:.-;ão 
de 5 de outubro de 1937 . 

Adminl.stração do Domínio da U. 
ntão, f'ffi 5 ele outubro de 1937. 

Sabino de Campos, f'SCrivão en::ar
rrgado da. Admin;:;.tração. classe G. 

ADilllNIS1RAÇ,\O DO DOMlNlO 
DA UNIAO NA PARAllYBA -
EDITAL N. 0 13-A - Aroramento de 
terreno proprio nacional - De or4em 
do sr. Delegado Fiscal do Thesouro 
Nacional netilte Estado, faço publico 
que d. Antonia de Almeida Pires, her
deira de Manuel Francisco Pires, re
qu_ereu o aforamento do terreno p1 o
pno nacional beneficiado com a c;i-<~a 
n." 67. situado á rua Monsenhor Wal
f~c.>do Leal, antiga rua da Lagôa. na 
v~lla e dLstrtcto de Cabedello. muru
c1plo de João Pe~."IOa. neste Estado. 

Os ~etalhes technicos e demais Es
c1arec1mentos constam do edital n.n 
13, publicado no jornal offtcial "A 
União", drsta capital, em sua edi
ção d~ 5 de outubro de 1937. 

Sab1no de Campos, escrivão encar
regado da Admi.1istração, classe G. 

ADl\ílNISTRAÇAO DO DOIIIINIO 
DA UNlAO NA PARAHYB.\ - Edital 
n. 7 A - Aforaml'nto de terreno 
proprJo na.cional - De ordem do sr 
Dcleg-ado Fiscal do Thesouro Nacio
nal nestP, Est~dn. faço pul.llico que n 
firma Alvaro Jorge & Cia. requereu 
o aforamento do terreno proprio na
cional. beneficiado com a casa. n, 29. 
da rua Presidente João Pessôa na 
\ illa e dlc-tricto de Cabedello, Ileste 
E.slado 

Os dctalhr:; tcchnicos e d""mats e!': 
l'larc(·imentos constam do edital n 
?. pt>bllcado no jornal official .. A 
UNIAO", drst1. capital. cm sua cdi. 
ção de O de outubro de 1937. 

200 vtdl·os vazios de 300 gramme..c;.. 
8 mil comprJnidos de Intermitan. 
2000 gramams de Toluol puro Merck. 
1000 grammas de formoldeido a 40% 

Merck. 
50 gramas de oleo de cedro para mi

croscopia "ze1ss" . 
50 gramas de Eosino D. A. B. 6 She

ring Kalba!Ul em ]ata. 
50 gramas de azul de metileno B

ext.ra n.• O. 4512 Shering. 
30 gramas de Fucslne basica Sherlng 

Kalbann. 
250 gramas de extracto de carne Leu_ 

co em V·'.dro de 50 grama.s. 
2000 gramas de gE!lose pura Merck 

para bacteriologia. 
1000 grames de acetona purlss!ma 

Merck 
50 gramas de Bromo Mcrck em am

polas. 
JO()() gramas de parafina liquida, pu. 

ra e neutra Merck. 
Cs propo;ienrtes deverão faror no 

Thesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valor provavel 
do f?rnec:mento. que servirá para ga_ 
ranha do contracto, no ca.so de aceL 
tação da proposta. 

As propostas deverão ser escrlpte.s a 
tinta ou dactylographa.das e asslgna
das de modo legi vel, sem rasuras, e
mendas ou borrões, em duas vias sen
ào uma devidamente scllada <selio es
tadual de 2$000 e sello de sau'del, con. 
tendo preço por algarl.smo e por cxten. 
so. 

Os proponentes deverão marcar o 
prazo para entrega do mater:al offere. 
cido 

A.s propostas deverão ser entregues 
nesta Commi.ssão, em enveloppes fe_ 
chados. até ás proximidades da reunião 
do Tribunal da Fazenda. que não será 
antes das 14 horas do dia 5 de novem. 

Em envelopes separados das propos
tfls, os concorrentes deverão apresentar 
recibos de haver pago os !ropostos fe
deral, municipal, estadual, no excrci
ct~ J)flSSado. certidão de haver cum
prido as exigencias de que trata o ar
t go 32 do regulamento a que se refere 
o dec. 20291 de 12 de abrll de 1931 
Lei dos dois terço..,:;). bem como. da cau__ 
ção de que trata este Edital. 

Adminí::tração do Domínio 
União. r-1n O ele outubro de 1937. 

8ahíno de Campos. cc;crtvão encar
reca<Jo da Administração - Classe G 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.• 93 - Commt&são de Com. 
pra, - Abre concorrencia para o !or-
1.1er:lmento do seguinte material: 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar effectivo o compromisso a que S"' 
propuzcram, caso seja aceita a sua 
propo~ta, assignc.ndo contracto na 
Procurador~a da Faz.enda com o prazo 
maximo de ~O dias. após solucionada 

da a concorrenc1a. com previa. caução ar
biirada pelo Tribunal competente não 
inferior a 5% sobre o valor do fÓrne
c;mento, a qual reverterá a favor do 
E.c:;tado. no co..so de rescisão do contra
cto. sem causa. justificada e fund1. 
mcntada a jlllzo do referido Tribunal. 

Fica reservado ao Estado o dlrt•1to 
de aimule.r a presente, ch0.mando .l 
nova. concon-cnc~a. ou deixar de effc
ctuar a compra do materta! constal,te 
da mesma. 

Para a. Cu dela Publica da capital: 
J 5 Tumcas df! br1m kakl "Floriano'' 

f>nviando amOBLra.. 
,1.; calça., de brim kakl "Floriano• en. 
,·!ando amostra. 

15 pares de bot!naa de cõr preta, en.. 
vl;wdo e,mo.:,L1"3. 

br~~1:;n;};;".° de Compra&, 14 de outu. 

J. Cunlta Lima Fillto - Presidente 
daCQ~dcQ~. 

T A E s 
ALFANDEGA /JE .IO!IA l'ESS04 

- EDITAL N.u 39 - Conconcncia Aª
ministrativa Permanente - Chamapse 
a attenção do.-; lnt.eressado.s para o edi. 
tal n." 38. desta Alfandega, publicado 
em "A União" de 26 do corrente. a 
respeito da con<'orrencia adminlstrn
tiva. permanente de inscripção. para os 
fornecimentos ordinarios durante o 
anno de 1938. 

Alfandega, 26 de outubro de 1937. 
Claudlo Porto - Escripturario da 

classe "E". 
VISTO: - oscar Jucd - Inspector. 

COMI\IISSÃO DE SANEAMENTO 
DE CAMPINA GRANDI,; - Edital de 
concorrcncia n." 16. para fornecimen
to da instaUaçfio depuradora de f'31{Ô. 

tos - Em nome do Govêrn~ do Esta
do da Parahyba. o Escriptorio Satur
n1no ele Britto recebC'rá até o dia 10 
de dezembro proximo. proposta..\ para 
o fornecimento da in:..tallação dcnm·:.:i
dora de e~gôtos de Campina Grande, 
de accõrdo com a.'j clausulas r..bo1xo 
indi:adas, sendo que todas as infor
mações supplementares de.;;;ejadas po_ 
derão ser obtidas na séde do Escnpto
rio, edificio de ·'A Noite··. salas 1.516 
e 1.517, Rio de Jane:ro, .cu na Com
missão de Saneamento, em Campina 
Grande. 

1 . ª) - As propostas serão apresen
tadas em 3 vias inç1usive os desenhos 
respectivos. devendo ser ass1gnactas 
pelos repre~entantes dr:is fornecedores. 

2. •) - Os proponentes juntarão ca
talogas. drscripçõe~. referencias de ap_ 
plicações feitas e outro, dad~ e in_ 
formações uteis ou necessarias. 

3.ªt - Tratando-se de installarã".:> 
para a rêàe a construir, não existe 
ainda analyse dos esgõtos, oue devem 
ser tomados como tendo a compo~L 
cã.o média admittida nesses ca~o5. 
Não ha despejos industriaes a prevêr. 
excepto os do Matadouro. O affluente 
será Jancaclo em um pequeno carrego 
que sécca totalmente durante varbs 
mêses do anno. A area para jusante 
é quasi deshabitacta. 

4.•) - A quota de agua por habi
tante é de 100 litro-;. Como tal quota 
só será attingida no limite de tempo 
extremo das cbras e como os esgôtos 
poderão receber aguas outras. póde 
adoptar-se a composição média para 
cidade de csgôtos concentrados e 150 
litros ner capita, indicada nos nume
ras seguintes: 

cal. no~ tanqu.es e pura a i.n.~pccção ! sentido vt'rtica. l e para 2 horas se ele 
1nlunn; e::;e,oamentu no sentido horizontal. 

iJ - A tcn1pcrutura mlmma em Haverá a p:C'ver um volume extra de 
Campina Grandt, é de 17º.; a média 10~ ~ para. o ronvenknte accumulo de 
durante três mfses no anno e de 21"., lama.:;, no fundo. 
emborr1 a. mcdfa annual se rleve a d) - Excts o ele lamas - O exces-
23·,. e a mRxima n 33º. A:..!-.im, pre- so de lama~. em cerca ele 4~ da des_ 
ver~e-fio dispo i1 iVO:i pn.rn o aqueci- carga d1arla dos esirótos. será bombea
mcnto dos digestr-rcs por meio do gaz do para antes elo sedlmentador. As 
de est?ôtos, e meios de desligai-os sem- propostas incluirá!.) os mechan!.smos 
pro que desejado. OS dispositivos se- oecessarios para este bombean,ento. 
ráo cctartos á parle; A reducr.~o exigida será de 95% do 

jJ - As prop~stas declararão a ca- Letal de sol.idrui: preexistentes no es-
pacldacle do~: d.gestores e o numero gôto. · 
de dias de digestão, conforme o typo B) Tratamento chimico: 
de app:.i relho prop"slo e a pratica a l - Dosadoru de coagulantes -
rommum, apresentando breve justlfi- O~ coagulante..; poderão ser addicio-
caUva eles.se dado. nados a sêcco ou em solução. 

5. º> - 8t"cagem_ das_ Jamas - As Em aualqucr ct,:,s casos os appare_ 
propostas deverão mtlu1r as indica- lhos do;::.sdores serão de manejo sim
\ões necessarias para a real!zação da ples e terão conveniente dispositivo 
seccagem da-, lama~·. tomadas esta3 para a mudança das dóscs de coagu
nas cond:çól''~ cm qu" as fornecem os lantes. 
apparei~os. F.--lá prc,i.'lt:.1 a. seci~agem b) ....:..... I\-1i...:tu_radorcs - As propobtas 
em areias _d<·scobcrtas- _A ci-dad~ fica de·:erã:> mrluir :ipparelhos que realL 
na zona .!-CCca dg N_orde.stc br~ileiro, zem a ml'itUra adequada e pro.r:".pta 
onde a eYa.poraç·ao e de cerca de 2m dos coagulantes com o Cf;góto. 
por anno e mesmo maLS. e) - Tanquf"s de floculação - 1A 

6.º) - Confecção dC' adubos - Srrá fl.oculação se dará cm_ tanques pro~ 
util dar Indicações sobre a utilização prios, a .c;erem con.,tru1d.os no local. 
das lama~ como adubo. 1 Pz.ra tae~ t~nques poder~o ser propos_ 

7. o J -. Collecta e utilização .do gaz tos disposit.1vos p que facihtem ou acCE:
dos csf'l°ôtos - As propostas incluirão lerem a opera,çao. desde que econom1-
obrigatonamente: a) dispositivos de zem na capacidade. ~ . 
conecta. accumulação, deshumidifica... As propostas deverao mencionar os 
cão e medição do gaz 'Jroduz1do; b1 meios de I1mpésa dos tanques em 
inotores para a utiltza ./ J do mc~m'J; ·1cauc,.a. . _ 
e) dispositivo p1ra usa.r o gaz no a- d) - Secl.tmcnt.a~,.ao final - Deverá 
quectmento da agua de circulaç:í-? nos 8er p:oposto um tan_quc sedtme.:1tador 
digestore~; dl termometros indicanào final. cuJas caractenstlcas. serao as 
a temperatura no digestor e da agua mesmas eXJ;>Cstas a propos:to do sE:dL 
de 1·eclrculação; e, medidor do gaz me~tªdor flnal no processo do lõdo 
utilizado para o motor; f> gerador act1v11d~ . . . 
para illuminação do local. empregan_ A efflc1enc1a total_ exigida será de 
do 12 lampadas de 200 velas. 90 a 95', da'"> matenas <'m suspensão. 

01 1notores a gaz serão especiaes e) - Bombas ~le 13.ma_ - A la.ma do 
pára a utiliza.cão do gaz de esgótos, tan9,ue de sedllllentaGao prehminar 
devendo :c:er ligados a geradores ele- sera levada . aos digestores, hz.vcndo, 
ctricos de ccrrcnte all,("rnada trifasica portanto, aht uma bomba ~e lamas, 
de 220 volts. 50 ciclos, de maneira a com capacidad~ para cond!-1ZU' o total 
poder c0nectar-se facilmente á cor- das Iamas sed.unentada'. (mclusive as 
rente da cidade, tendo capacidade de ret~rno do_ tan9ue fma_l). A la~a 
total par~ mov1mentar toda a ins- da sed1men~aç_ao fmal sera conduzida 
tallacão e illuminar ,:, local. Todos os para o preliminar. s~nd-:> de prever 
demais mot()res electricos que movL um volume de Iamas. igual a 25 a _3or.o 
mentam a installação se~·ão para o da desca!·ga t(!tal d1arla dos esgoto~. 
typo de corrente acima mdicado. Ao f) - Cloraçao - ~ara a eventuah. 
la 10 do motor a gaz de esgôtos deve- dade ele ser nece&:;ano este tratamen. 
rá ser prev1sto um moLor a oleo com to, especl~lmente no ca.so do trata .. 
a mesma capacidade do motor a gaz, ment.o ch1mico, dever-~e-á prever nas 
para mover toda a installc.çã.o dos prL propostas um clorador. para 6.000 

m. c. de esgôtos por dia. 
COl\1POS1ÇAO 111EDIA DOS ESGOTOS 
Dados em mgr. por litros = p. p. m. 

9. '· l - Irrigação ag-ricola - Atte11-
dendo ao facto ela descarga se reali
zar em zona sêc:::a e em 1-xal de pas
tagens, torna-se int('ressante utUi.zar 
o efluente cm irrigação agl·icola, para 
cultura de hortaliça$ ou outra .... Este 
ah:itre é parlicularmrutc indicado no 
caso do tratamento chimico. em ,·ista 
de ser menor ~ efflclencia final do 
processo, podendo tambem permittir 
uma economia de coagulantes, se o 
destino final facultar conduzir o tra
taento em efficicncias menores. Com 
este intuito as propostas devem pre
ver 

Ab~orpção 
EspC"clfk·açrto Min"rtll Organk,1 Tolal biochimlca 

de oxygcuio 

1 Solidas cm su.,;,pcns:ío 90 300 1 390 1 130 
a) Sedimenta veis 60 200 260 96 
b) Não scdimcntavcis 30 100 130 1 31 

2 Solic:los dis~olvidos 300 I 150 450 1 70 
Total de solldos 390 1 450 .'1 8~0 1 200 

' _5.ª) As installações de depura- mcir"Js tempos e servir de reserva, 

~nt~ ~enSt~Yt
1
~:eijg 6 ~~a0r0a l~C ~rat~~ ~r: d:~\~a~~S C id~r~~~.~~~!ta~~Í~Oà~~r~ 

a} meios de correcçáo final do PH 
do efluente da installacão, para sua 
ut1hzaçã0 agricola, 

ergôtos por dia, sendo que presente- só estar di~ponivel durante a noite. 
mente deverão funccionar apenas com 8. ") - Tratamenfo elo liquido ~edi~ 

b) indicaçõu sobre a utilização do 
efluente tratado na irrigação agrico
la. Não é possivcl fazer-se a utilização 
agricola do esgôto bruto devido as 
condições geologicas desfavoraveis do 

3. 000 m. e. d ruc.utado - Attendendo ás condições 
6. ª) - Essas installações constarão de descarga acima indicadas e no-

de: tando-sef·que esta descarga se fará 
1. 0 - Tratamento prcJimina:r. com- em terreno sem habitações proximas, 

prehendendo crivo de limpê..,--a. mecha- o tratamento do efluente dos sedi- soh e sub...:so1o <argila impermeavel). 
nica. automatica. inclinados sobre a mentadores está previsto segundo um 10. 0 ) - Ma.Lerial de laboratol'io -
horizontal. Para O crivo em grades O dos dois method.os seguintes: Al Tra. Constará das propostas o forneci .. 
afastamento entre a!j barras será de tamento por Jôdo acti.\'ado: B1 Trata.. mento de material de laboratono des~ 
1" a 1 1 2" mento cbuuico. Os prmcipaes ~spectos tinado a exame rapido do liquido de 

2. •·1 - ~cdimcnta!;'áo. f-f.L"â PSla fcf_ a serem uttcnchctos C'll1 uma 011 outra esgê.to:-. <' ao conLróle das diversas 
ta cm tanques qu<' realizem a remo~ de~a-. ::i11ernaLiva.'i .são. pha.ses elo lratamcnto. E' es.sencial a 
ção continu~ do\ depo.::;lto.-; formadob. Al Tralarncnto por lôdo a.C"tivadn: apparelhngrm para a determinação 
O tcmp'J de det('ncfio será etc 2 hora,. a) - J\f?raçá.o - O hqmd'> ._ccccli. cto~ segmnte~ clemtnlo."i: pH, solid.os 
para a capacidaclr inuxima de 6.000 mc1_1f..ado f;<'rá .ic-raclo em tanques e~- sedimenta\·d::;. solldos totaes cm sus~ 
m. c. por dia, dr·:endo O<; ta.nours peciac:-;, em numero de d.01:s pelo me_ pensão. ma leria organíca e mineral, 
apresentar as dimensões adequadas ao nos. A aeração po~rrá ser feita com oxigenio dissolvido, ab~rçã.o biochi
seu tvpo. placas diffusoras situ3:das no fundo. mica de oxigenio, hydrogenio sulfura-

3. º) - Bombas de lamas, serão em ,servindo o ar co.mprimido como agen- do nos gaze.."i, netana, idem, estabili
numero de duas. cada uma com a ca- te agitador e ox,genador. ou por meio dade relativa, sem prejuizo de outras 
pacidade necessaria para 8 elevação de di~pos~tivos que empreg.uem meios determinações para a fiscalização do 
da Jama dof'. sedimentaclores para os de ag1taçao mecha~uca eff1caz;. reser- tratamento. Incluir-se-á tambem es
digestores. Realizar-se-ão as inter- vando ~o ar comprimido a a~ça/J ape. tufa electrica e material secundario, 
conn':'xôes neccss~riA:,; para qnc cada nas ~x1genact11 N~st(' u1t1m~ _ ca~o mclusive um bico Bunscn a gaz de cs. 
bom.ba. po.s:;a se.rvir a um ou outro sc·.1 devera. f!car g.7 J.rant1d.a ª. d1ftusno gótos. 
dimentador. As bombas será"l de ca- desta accao p r Lod'J o liqmdo a tra- 7. ª> - As propo.stas deverá.o apre~ 
pac1dade regravl'l, não sendo admitt.1- tar. O tempo de ~eração. prcYhta é sentar uma planta geral e todos os 
do o typo de dJafragma de 12 ho1·as, flcanao, porem. na de- desenhos de detalhe cotados. distin-

pa'!.e;~a-;e~ig~~tj~i~:s ~~maJj._;o~tti~~; ron~eJil!o dJ>o t~gl'i~toªr~~~dor prO~:JS~ ~~tn~oaSaS fcfi~!6i~a~: ci3~~~~~~i?6 
1
6s 

necessarioc; á digc..,;;tão das lamas .. os ~) -:- Retorn~ das la~as - As 1n.s- prazos de fornecimento do material e 
tanques. poderão ser ele dlgr.stão sun- tadaço~s devere.o garantu· um ret~rno ::> da apresentação antecipada dos de
ples ou de miltidigc~tão. dc·,endo uns de 20",, do vol~1me da~ lama~ act1vas senhos de rundação e de entrega dos 
e outros attE'nder a~; reqms:tos ne- para ser addic:onado. ao cs~oto antes desenhos dP construcção, que deverá') 
cessar1os a'J procc·s.:,o dos tanque!) de aernçao. serao empre- ser completos e claros. Q.-; propo.ien-

Os digestort's deverão ~allsfazer es- gadas duas bombas _{uma dr re..servfl) tes poderão obter plantas do local da 
pecialmente aos sPqainte'- itrn-s essen- centrifugas, de monment~ lento. 011 depuração no E:..crjptorto Saturnlno de 
ciaes. a julio do Efcriplorio adminis_ uma .in~tallaçâo clcvatoria por ar Britto ou na Commbsá'> ele Sanea. 
tra':lor da.:s obra~ C'ompnnudo .. c;Pn~o o compressor de mente de- Camplna Grande'._ O t_crrP-

a) - A dl~e~tão ct(":~:,; Jan~ns f}'"r.-;je_á â~P~~Í~~~e 1~
1
~~i~d~1~Le para o retorn~ ~i~a.~ prever para ;:i..s fundaçocs e ar~ 

seçarndamen.te . d_a --:~rlinte,llaç_a.o, e) - Tanques de sedimcnla('áo fi_ 8. ªl - As "proposLas de\'C~ráo dc-
b) - A dtgestao. ~erá .semple_ alca- nal - Serão para 1 hora de cletenção c.larar, para cada 11ma das obras a 

lina. As Iamas retuadas devrr_ao ser I si os tanques forem de escoamcnt~ no construir os volumes das alvenarias 
inodoras. completamente d1gendas e ' ~ · 

;:~~~r~~f~fa~ii[f};i~~:~~:::~ ~C--H_A __ P __ E~U-S---..r-P--A--R-A..w::'"'tw-S_E __ N_H_O-wr--R_A_s~' 
e as propo,t.as incluit áo clt"ienhos dos 
mctimos, figurando clarumentc as par_ 
tcs a 5erem pro\'ldas p,•Jo~ fornece
dores e as df; consln1cçáo 1ocal: 

e) - Mistura sati.o;íatoria. da, lama.'5 
novas com o locl'J já digerido e meios 
para a quebra da t-<:;cuma: 

f) - D~posítivo3 ele rollccta. arma
zenamento e mcdicâo do gaz produzi_ 
do. bem r.omo d<' segurança contra 
explosõe.s. rrpccíalmente no caso de 
esva.slamrnto f'V"ntual elo digest.01; 

g) - No Cfl<io ele t.~nquc~ de con
creto. é convenlrnto indicar preM:rip
çõc.s que tenham !.id'> adoptadas sa_ 
ti.sfatoriamrntf'"! cm outras in:,;tallaçóes, 
contrr~ o ataque: do concreto e para D. 
impermca bUlzação deste; 

h) - Dl.spositlvos de fecho herme
t1çQ para a lntrodut.~lio cv ·ntual de 

GRANDE ABATIMENTO DE PREÇOS 
Atelier - Rua B. Triumpho, 363 

JO.\NN!\ DE (;.\STRO COUTINUO, cliama a :ittcnçii.o de 
su;.1'..> estimadas dient~ para a grande rrdueção no~ prrços de cha
péus e d<"tnals artigos inhei·cntes a. confec()õcs. 

Avisa :!.inda que re ... oJvcu adOJ)ta.r o systema de ,•erula.s ex
rln~jvam('ntc á ·\-'ista, ficando cm dcfhUt.ivo aboUda:-;, a partir d<.'.;ta 
data, quaC'iflU<'T transaC'(,'Ól•'; a prazo. 

A todas a.s cllcntes que d,e acham cm clebito rncarete a filll"z& 
de rnantlarcm saldar :i.s 1.;uas ('Onta at.i o fim nc 1;0\1:mhro proximo. 

Joio Pemla, 22 de outubro de 1937. 



A UNI.lo - Sexta-feira, 29 de outubro de 1937 

Ícm=o" L!T!~!R~A:.:ºº: ::~º~~A~ .,,~• 
LHOS DE DATHERMTA, APP A!lELHOS DE RAIOS X D oq ME
LHORES F ABR I CANT ES EXCLUSIVISTAS nos MJCROSCOPIOS 
LEITZ E TODOS Oi! PRODUCTOS DE E LEIT .. TODO MATER IAL 

Pl,RA LABORATORIO CHE\ITCO 

ADELINA B, PASSOS DR. GIACOMO ZACCARA 
Vi as 

ESPECIALISTA 

urinarias - Syphilh 

3 

ftp" ,.,,.._f'n fa n tN e,,:,.fm:fvn111 npci f~ F.c.tado • 

CORREA & CIA, 
CAIXA POS TAL. 51 -:- ENT> TEL. - l!'ltJlR AN 

E'.'ffl; RMEIRA. PAR'l'EIRA 

Diplomada pela FaC'uldade de 
Medicina da Bahia. Applica in
jecGões e curo.tlvos a domicilio. 
Aitcnde chamados a qualquer 

- -- hora . ---

Res. - Av. João 1\lacb ado. 384 

J oã o P essô a 

.f::s: .lntemo doa serviços do prof. Baena n a S. Cua, do prof. Jk1-
m1ro VaJverd~ na Polyclinica G era1 do Rio de J aneiro, na Funda... 

çi.o Gaflré Gulnlo 

Rua l\laciel Pinheiro, 269 

' 
OonaUltorlo : Rua Barl!.o do Trtumpho, tet 

Diariamente das 2 As 5 

9 
~ ~a ai ma~ura~.. . lect:idos n~ E!'-tfldo ela Pr.rahyba. in_ das dP modo leglvel, sem rJ.suras, ! "============= ==========-==:/J 

~er<;.º11.~retos . . bem como os pesos de 1 20.ª) - Ao.r:;, commerciantes não coL l"'===== ======c=!J 
co · J .. Dcvf"rao .c.;e.1 . ap_1r.:;.·entadas form.a-se t1chnl'-f"e. cm Yigor "-' lei es- em·~n· -J.·s 0:1 borrõrs em du:\s vins, 
~ a. P:OP0_'-1:a R d.esc 1pçao g:eral e tacv~1 n.() 52, clr> 31 de drzenlbro de sendo um:~ cl(-..idnmcnt..e sellA.da f,r} . F.DIT AL llc citac:ão <'Om o prazo de onde é d~micíliado r rP~tct,·nL·. casa~ 

:
0

.~Pec~ficaçao ele c:_adn unidade a 19~5. que m~nrl" cobrar a taxa de lo e:-:tadt:al dr 2$000 e st'llo de saúd'!} ~ú dias - O cldac!f\O dr. Carlos TeL do negociante. 1Qualificação n o 
t ·

1 
ece1. _bem com:> os peso~ d:s ma. 3r 11r~·· por cen_to1 sobre 'J valo .. de contendo preço em algarismo e p,r xeira Coutinho, Juiz municipal da vil. 9.501• · ~f aes a unport:.r .e in::icar;õ~s de ap_ cada. ftH Lura emitt'.d,1 contra ciueL extenso. 1~ de Alagóa Nova e seu Lermo. em 11. 473 - Jo ~é Pereira de Oliveria 

ra~a~ão em outros lOCEl~S. não sendo quer dcpart1.mento E: tadue.l ou Mu- Os proponfll1h°'S deverão marcn.r o virtude da lei, etc filho d(>c .!\fanuel Pere:ra de Olivelra'. 
ar a ªt' ell?- _ co!"sidcta"29 proposta.<:: nicipal e, mL<I o sello estadual de prazo para er.tr..:?(;a do mat€rial off-c- "Faço ~aber ª todos ouat1toc ó pn~. e_ de Mana Bertulina de Oliveira. nas-

~uft~ ... tsro.sit~vC\:. q~: nao possuam apres,entr-ç~o ck r~. 2$000 por conto recido. so:nte e~ltal virem e clclle notich tive_ ~ido aos .26 6
1 1918. nesta capital. onde 

10 
~ en e e~pcJ .cnc~'l. . de reis ~u fracc~o. e ~200 de Saúde As propost~s de't'erão ser Pnt:rgt1PS ~c'.11. e intere<isar possa que tendo fido e dmmc1ltado e_ resiàente. solteiro. 

fica· > -. N:, pr('p:,i.ito.s darko e~-per::i_ :-ia l · via de t..:'la factura. As factu- n-:-sta COmm1ssão, em tnvelop.J~s fe_ 1.111~12.do ~J~rrinte est.e Ju_iz~ o invFnta operaria. <Qualificação n." !>..:.soi 
ra da _P sep:ua~amcn(e os preço~ P~- r~~ comr,erciaet; deve::-ão .. l'l" em 5 chados. r,t( á~ proximld~des da rl:'n- 11º e p:uhlha" do e:poho do fall~çidc 1 11.474 - Claudio O~car Soares fL 
fica os ite_ns 11~dic2d'.J~ na chu~.uln 6. :-, nas, send:.> a 1. ª ~C'll3da de accórclo nião do Tribunal da Fazenda que nào He~of1.:e .Salvnclnr <J.-. Fontes e tl'ndo ho d~ Adol_pho Eugcmo Soares e de 
rcit~do 1 P'-er~ ado ?O Escrl 4)l.o:·10 o cl1. co111 :-1_ t la11.suh1. :1ntenor i::erá antes rlab 11 horas do 'ctta 5 c!e a :rma mventar1:tnte d. Luiza Mur ~maz1l~ Me1ra Hollancta Soareo.;, nfl-.. 
t d de accritaLas cu tei:t•·al-n.-; no 21. ''l - Ao I scriJJtorio Saturnino Nov<'mbro vindouro. 1 ce~mf do Es~irito Santo dr-:rlaradc ~ido ª?S. _2171883, nesta capital, onde 
c?m~ ou e1:1 part~. eEc!:'l11e1:,1<lo o fo··ne. de Britlo !!ca r -c;ervado o direito de Em envelopJK's M'parados ctn 5 pr0- rxist,~·cm ausente_s o:; herdeiros dr- e dom1c1hado ~- re"lde:1tc-. Ca.'.ia<!o, ad. 
d~ .nto ª,l~e. mais C nvellJ!ª ao Esta- opinar ~obre ::i. propostJ r· o ma.teria! postas, os .concurrf'ntes dt::verão ap:e- fal.lec!dO de _nomef: Honc!.\> _G?rnes ct.~ vc.gaclo. < Qualiticação n. 0 9. 5021 

i/~m d.Jeito a rccln_mrçocs. que mo.Is con1.:en!'a aos i!1teresses do sentar rer1bo cte hnver pago os ir,1- <;>ll_ye,ra. L1,i1z Gomes de _Ol1vP1ra, S~- 11.47? - Cled~te Bahia Silva, filha 
ta e· ) - Em sep:J_raco pn!'a a mon. Estajo, bem com·, de rmnullar a pre_ po:stos fedrr::i.l, municipal. e"ltadual ,~ima Mar.a .d<: Conct1çao, Elisa Ma. d~ Chnstcvam Silva e Ce Noemia Ba 
stf ~ rlc todn. a m~tallr.('ão deverio ::ente conccrrench. sem elirPito a re_ no <.>xercicto pa.s..c;ado, ccrt.idão de hav1;:f 8~ da Csncoçao, r"'sideutes no .sít'.n hia Silva, na-:cida ac:-; 21 3'1919·, no Es: 
m e ... tabele<'"ldas Proposlas dos vencL clamn.çõe".: dn p'.":'tc• dos ccnconentes. cumprido as cxigenrias de que tra-.ta O _msa elo ~e;mo _ct: Are_ia, Luzi~_Mana tado_ ~~ Maranhã.o, solteira. estudante, 

ent,os de um m·.nt"c!or, correndo Cnmnina Grflnde, 22 de outubro artigo 32 do regulamento a que se H'.- ªª Cáonceiç. º· xe.!dcntc. no s1t10 Ca. dom1~ll~ada. e residente nesta ca,Jital 
por conta _da Commi,;;.séo de S9.nea- de 193'7. fere o dec. 20.29_1, de 12 de Agosto e.e mar _do termo. de Arem, Francisro <Ouanf1cação n.0 9.5351. · · 
1;1ento os JOrnaes dos ()pcrarios; os <a . ..,5.) F . .8.itu,·nino R. de Britto 1931 Oei dos dois terços), bem como, qomes ele <?,livc,ira e ~ua. _mulher Fran" 11.47.6 - Gil Troccolí, filho de Luiz 
'encimentt's do montador serão pro_ FHho. da caução de que trata este ErtitaL cisca. Com, s de 0!1veu a. re:idcntes 'I'.rc~c!li e de Joanna Marsicano, nas. 
postos. cm moed.-\ c.:orre11te do Bra!-.il Os p!'opon~ntes obríg-ar-sc.ão a tor- ~a cidac!e de Ca.mp!n." Gr3:nde, An- ~ido a~~ .26 3 1883, nesta capital. onde 
por .dia de oito hc!'as ou por mês <i~ COMMISS,,IO DE s~tNEAMENTO nar effectlvo o C'ompromiss-3 A. que .:,e ·?111~ G"'.'n!E'.c; de Olneira. .. re!'idente ns e d::;~ictllado e r-csiden1.e, casario. com. 
se~v,ço e c-:mp:·ehenderão os Eeus pro~ DE CAMPINA GRANDE - concor- propuzeram, c:.:iso seja acceita a sua cida:'~. d~ Pombal e Jo.1:e G':)mes de merc1antc. c';\ualificacão n. · 9.5721. 
veito~ e gastos; as de.sp~1:as de via_ rencia de uma callla medidora para propo!'ta. assignando contracto na Oli_v(;: 118 ~uto.r nato de seu~ f1Ihos me_ 11 .477 - Ga~tão Alenct.:· Neve!l, fi~ 
gem ida ~ YoltA s~rão Drbitradas na csgôtos _ o Escriptorio Saturnino de Procura.~lorin da Faz~nda. com O pra- noi cs SebJf't_iana ?,.fana. da Conce:ção lho do dr· Acnfüo 1 ?eves e di: Mar:a 
proposta per umn qunn•ia fixa. não Bri•o. em nome do Govêrno da Pa- zo maxur.C) de 10 cita~. após soluc-io. e A1:.n3. M:-:.na da Conceição. re ·tden:e de Alencar Neves, nascido ao: 
sendo pago.s outras dupcsas Qll.l:e~- rahyb,, receberá. até O dia 10 de de- nada a. con:,irrenci:l,. com prévia ca,i- Il'J l ... ~ar C,nsa Pelo que ordenei por 9 10 1918. em Bananeiras, deste Esta
qu!r supp:1:mrntare-; iembro áS 14 horas propostos para O ção arb1~rad~ pç:Jo Tribunal L:OmDCtf'n- m.~~1 1c.tec:p:--cl.o s.e passns,e o preF-ente do .. solte1ro. estudante domiciliado e 
á Commis~ã.1 r.áo SI'! responsabiliza_ fornecimento para a apparelhagem te. não mfenor a 5'. sobre O Yalor do e~i 3 co:n o prlZo de 30 dias de ac_ residente nesta capital. cQualificaç:'o 

r ~or pagamcntcis de medicas. pha r_ de calha medidora, comprehendendo fornecimento, a qual revertera a f~- ~'?rdo _c:nn o ar.t1go _775. ~ 1. .. elo Co- n. º 9 .575J 
~ac a e outras de:pe~as in,.,lu.sivr. as. re1?istrador de descargas e os demais vor do Estado, no caso de rescisãn rlo ~igo a::r Pr,:oces{o C1v1_l e C':>mmerrial 11.478 - Janival H;norato Pe1·eira 

1
~ seguro coptr1. _;ircidentes de trabn.. accessorios necesserios. para a de.3- contracto, sem cP.usa justificada e ~o ~.t~~o P~!.~ qunl cito aos rcferiào-. filho de Pedro Honorato Pereira ·e de 

ac6~i~cp!~~ªºro~-~!~:dg;.10 d~r0r:.s~=~te carga m.axima _de 138 litr~ por segun_ ~~.r:i~1~tada a juizo do reforic!o h~~~~u,º;e e c~;;.~;áp::; ~:rt~~fiºd~e dt: ~~hf~-1~ª~~[!n~a~fr:t6n~~éid~o~~~ 
ção. ª- do, destmada a Commi~ao de Sanea- Fica reservado ao Estado. 

0 
dit·~itn ~8;- u_ltima citaç;..) _ di~er~m ~obre as ciliado e residente. solteiro, auxiliar 

_12.~) .- Q;5 concorrentes não p':'de. 'menta ded. ~amgtna Grandte. de annullar a presente. chamando a. .. liud1~as declaraçJ~ fie.ando desde ct
9

o.
57

c
4
cm,.mercio. 1Qu~l!firação n .. 

Tao 1n:n1tar suas propOfltas apenas ao I As con iç~s e pagamen ~ e os pra_ nova concurrc•nc:a. ou deixar de PL ~eco :1ti_dos para os dem~1s termos Gc, 
forn~c1mento ~e mac.:hinaria, devendo zos ele fornecimento conste.rao das pro- fectuar O i.i d t . 1 1men1-ai.1.o P.té fmal ,ob pena de r 11 479 - Manuel de sou.;a Cabral 
acce1t2.r a obngaçâ,') de m~ntar as postas· te r}a mªescm~. :a O ma ena constan- vella E para que chegue ao c-::nhec~: filho de Antomo de Sou[a Cab1 a1 e d~ 
mes~as, ~om .n respon!:abilidade de As propostas. ~od~rão ser 9:presen- CommL;são de Compras, 4 de Outu- menta dos mesmos herdeiros e tutor [ Mana Ta\.ares de Mello, nascido ao.s 
p1?fe!to tu~cc10!1amento ctu:ant.~ um tadas no Escnp.ono Satur~nno ,~e bro de 1937 _ mandei passar o presente edital que 5 3 1919. nesta capital onde é dom.c1_ 
p1azo de sc:.s ~cses. A" alvcnanas e Bnto. - Sala 1517 - Edific10 de A J. Cunha Lima Filho presidente d feia. aff1xado no !t1g~r do co tiune e hado residente solteiro, amohai uo 
ob.ras t?,ecess:ir1as á montagem da ma- NOITE'' - Rio de Janeiro - Brasil commissão de compra~ ª 1 publict1.d<?_ na •· A Umüo" orgam offi. commerc10. 1Qualifica"ão n.º 9.5-33, 
crmaria, serão feit~s pe1a Commissi'.1 ou na Commissão de Saneamento de _ · 1 cial do f.stado. Dado e pas.:ado 1v~ta 11.480 - Antcnio BJrges do Nasci-
de accôrdo. com o~ desenhos de deta. Campina Grande. 

1 

GYNA.SJO PAR<\N~ENSE 1 "Ll_la de Alagõa Nova. aos 23 àias do n:iento, filho de Maria Alice do Nas.. 
lhes fornecidos pelo fo;necedcr: - I'AL NO _ • i .• • - ED.~- me":. de out.ubr~ de 193';" 2u. Fe!iriano cimento, n2.sdd'J aos 18'8 1912. em c,~-
. 13.ªJ - Os pn:ços dos matenaes dP. SF.('RET:\RJA D.\ FAZENDA - · 91 - ... Concuiso para pro,,- Jt1:-e Cavalca;H1. escrivão. o escrevi. bedello. desta comarca. ca...,aào. arti.-
1mportação !-erão fornPcidos ClF EDITAI~ N.() f10 - Commi~são d<' mcn~o dos c,_a~~os .de profes~?r. ~at~e- (a. J Carios Teh~ira Coutinho. C~n- ta domicili°:do e residente nesta cap1. 
Cabedello - Parahyba, ott CIP _ Rr- Compra ... - Abr,, c·onrurrrnda p:,i..1·. , ~rí_l,h<'~ ~lc rf.Jstoria da. (ivihz~(ao. forme cc1t1 o original, dou fé Alagôa tal. <C>ual!hcação n. 0 9.5781 
c1fe - P~nwn1lJ~1c~1. cm mof'da cc~·- o forncr .nn ·11to cio :;cg:111nte m..i.tu-i,11. ·/1en<'1as Ph) !ó;:k.a~ ·::. Natura~s, I_h~to- N_o,·~- 2~ ~e outubro de 1937 _ O c"crL 11. 4Hl - Eugenio Murillo de Sou~a 
re~lte nac:onal. cu rm r.:Qecln. nlran 1 •a Natur:tl r Ch imt<'a da Sec('.ao rio Vil.O. Fehtiano J(,!"'! Ca.vakanti Lemes, filho de Antonio ~-Iunllo (e 

ge1ra, _t.enelo pr~fen'11c1:i a p:.·:mPir; r.ira o Departamen to Official d~ Extnnnto - De o~·.ctem do sr. dr di- S')usa Lemos e de Maria Isabel d""' 
11?-0dahdade, a JUizo do Govêr:10, e. Propa~anda. e Publi drlad e 'ector cli::> G_ymna:-io . _Pnrana-en: e , e EDIT,\J.. - l.,. ZOXA ELEJTOn..-\L Sousa Le~o~. nasci~o aos. N 6 191 ~ 
vigorando em c:u,o de <lnvicla, 0 cam. Para. a Din·ctolia: ~m obcdienc,a ao off1c10 n.0 3.475. de -. Município da C~·.pital e Sub-Pre- nesta capital, onde e dom1cil!ado e r _ 
bio sobre Londres. Os saques du ma. 6 d_o co!Tcnt':' do exmo. sr. dr. Se~re· feitura ele Cabedeno - ,luiz. dr. Size. 1de_:1te. f'Olte~ro, estudante fQualP·t-
terial import~do viráa rm nome do 1 Burcau 1Iinistro com cadeira gi- tar10 do Interior e Justiça, de acc.•r- nan<:10 de Oliveira. - Escrivão, se. caçao n ... 9. 577 1 

Govêrno do Estado da Parahyõ-:t, de. ratoria. , do com o art. 1S.0 do decreto fedf:'ral bastião Bastos. DP accôrdo com 11.482 - Orrine Bernardo da c, sta, 
vendo o contrncta. para O forneci- 1 grupo estufado a couro, com 4 n.º 2.1. 241, de 4 de abril de 1932 e r~,:;- o nue d_ispõe o Codig:, Eleitoral vigen. filho de Francisco Carolino da Costa 
mento do material a ttr pago em pecas. '!> pect1va.s instrucções baixadas pelo te, Camtulos I. II e III. torno publi- Lima e de Anna Noberto da Cost" .. 
moeda estrangeira Ee~ lavrado dirc_ 1 mesa para machin~ de escrever exmo. sr. ministro da Educação e C'J, para os effeltos lcgacs, que estão nascido aos 20 4 HHG. rm. Pitimbu'. 
ctamente com as fabricas fornecedo- com a rcspectiy~ cade1ra ·• Saúde Publica cm 8 de novembrC'l de send!=) 010-:essada~ !l.S inscripcõe" r re- oe_sta comarca, solteiro, ngricultor. do-

~!i{te~0~ui~~;~~1~~~i~ g;,.;f~;~~ ~~gl:eig~= f ~~~~~-~:h~~~i::lr~~:d; ~~~l~O~Orta~ ~g~3 
deo C~~n:si~es~;~;~ocad;SeCO~~rL~~~~ qu:ri~~:n~S jfic i;;;~!~1:e_;t~t~t~~~lhO, ~gl~.'

5
;
6
t~G]llaC.~~!r::si1QJ:lifi~r;ÇãOA~;l~ndra_' 

ta. do fornecedor t?dos cs rhcos por de correr ,"obie l:Hlheras com 1,50 x são ~C'alizada cm J:J do corrênle. t;i,;o fJlha ele Fr::mciico Frrnanclc-s Cout1-
faltas e ava.nas ate co1;1plelo cte~en-i_ 1.00 x o.:rn. pubhco pani c.:unhrt:imf'nl.o dos m- nh0 e dr Thcreza Jrs11s !vI;,.nn CoutL 11.483 - Augu.'ito Bandcirn de MrL 
bar~co das Do:a.s de Ca bel.ie!lo ou d0 Para. a ~crrcl:lri,t: teres;-;a~lo~. que ~e acham abertas, nho, na' c:àa aos 23 :i 1904, neste E;:;t&- lo. !ilho de ManuC'l Bandeira de Mel 
Recife . ne.stc Gyna• io, pelo prazo de 120 do, casada, er.!Pnne1ra da Casa de ~as~ •. 'ddoe aAonn. ~.2.~la9r0i~. ct,,ª.estaConccacpic,.tãaol .. 

O tran~porte rlJ rnrire·ial importa- 1 me~ pnra li,ro de ponto dü1s contados ~o dia immrdiato a Saúde "São Vicente d~ Paula". domL - oJ 'Z 

do J?Or Ca~edello . ou 1:,, ·lo porto. de 3 Uurt:aux ml il ministro com as pubhca1,:ão do presente edital, as ;n~ - ciliada . e residt-nte nesta Capital. rnde e dom1c1had;. e residente, rnlte1. 
Recife ate o c1d~rl<" d1• Camp!ni:t rc.'-.Pe<'tiV9S rndei1 <1;:; • cripções para preenchimento dos rai - 1 Qualificação nY 8. 1401. :·o perante a lei. pintor. 1 Qualificac:fo 
qrande. será !c::.b por conta do G-:;_ 1 :irchl\'O ele aço typo off1c10, com gos de professor cathedratico de Hi:-:. - 11 .4ü5 - Antonio F2Iippe Du! '.ra n · u 

3 · 07
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· · 
verno do Estado. . . [ quatn~ g. vetas . toria da Ci\ iltzacão. SriC'nCia.s P hy 1_ Filho. filho de Antonio Fr'ippe DuL 11 .4b4 - Pedro Carneü·o de Freüa . 

14.ª> - O pagamenro -::t"r,:i f'ffc(i,110_ 1 e~t'rnte l"nV1drncndn com portac; :-as e Natui· C,;, Hi.::.toria Natur·Ú e tra e de M:Jrianna da Concf'icão nas. H!ho de Luzia Dhalia de Britto C~-
do,;,em q11~t;o 11, P;º •~coes. séncln: 1 d·' corl'e1: ,obre , lJhPras com l,50 x ct,imicR . ' cido ao.s 23 l~ 1837. neste Est1dc. ca·,_ n,arão nascido a,-, 6 81912. em Santa 

~gntr;°.. v;,\í'.:rg?'cto~·':".;,mi:~~:,'d~I~ 1
1 ºi° i,,~;\.,ra r.iacliina de e .. crc"u ,/i\'·u:~;~~~ç~~r~2e,{t~,~':urso, im- ~~~l~p~~~;~~J.d~Q~~\\1~~çã~ ~~s\dcnte ~;t~.ou';_~~~ci~st,\'i~ici!~~~iii: ,.:~~;

1
~ª'. 

embarque: 25 ~. apo~ co11ph..to CJe~r•n- com ;l re. p<·~llv cJ.defrn a) Jirova ctr que é br~.'.>ildro nato, 3.706_1 g~sta ~ªPJtal. 
1
Qn~11~~cação n.'J 18.0fJn. 

;ra~:L~~f?f:g~gª,;,, :ibt:.}:/i:i~ mh:ii"1
:·:: ;~:::i::; ,ampo de :v~'.~~:~1

~~iº~.nlda,1c • de ,do.,ei - :::f :;ffr i~~H~gf~çfif;~~1~f ~J}l= pu~:t{:iã~,~H~~:1ei:e ~R~l~~,ll::: 
retidos como caução. 1 cartl·1ra parn contabilista com o a e t~oi::il, . na~cido aos 6 5 1898. ne~te fü;tado, ca- de AbtLo Cezar Lms de Albuqucr-.:1u1:: 

A requerimento elo forne~edm· será respect!vo mocho e e) P .. uva de h_ai,.er completad_o ,0 sado. marcineiro, domiciliado e re!::!- e ~e Olln~ina R.gi.~ Cezar. na_scido 
paga a impcrtancia cauc:')naàa, seis 1 pona-chap1 )5 com 6 ton1os . urs'l ae ~umamdade ou diplo.ma ClC dente nr.sta capital. <Qualificacio n.º ªº" ~ 71908,, ~m Pilar. destr. Edad?, 
inêces após a entr(.;g:a rl,·fin;tiva das mstituto 1don~o _ ônde se m1m~t r.<? u 8. 4411 . · sol_tflro. auxJ11:1-r do commeruo, d?m1-
installações cm períeit•) funccicn:1. Par:i a Portad a : ensmo da dic;c1ph;1a em _concurse; 11.4íi7 - Wa~·hington Cavalcant!::. cilled~. _e ~res1d7,11te ne;:;ta crirm.al 
menta. respondf'ndo a importancia . ~) ciocumen_taç:10 relativa .ªº t-xer- filh'.') de Seb::1;'>tiâo Covalcante e de l lQua;.ifl.c:açao n. }.584\,,, , . . . 
caucionada. por lDdos os defeit1s que 1 meio iJureau 11 cicw elo mri.;;1.ster~o .. á activw.de h- M. aria C:is Dores Cavalcante, nae:cid'> 11. ~86 - Clc1ua_ia. de ri,.,d.t:.reoo, f1. 
venham a ~e verificar' rlrntro cte.-tl'.'.' 1 estante envicir~ \n_da, com dobra,_ terarla ou sc11·nt1f1c:1 do caw:!Mr1t:;; ::ios l!l 6 1917. nesta c;.:tpital. onde é lh:J. d .... e dr. Joaquun Hercul~no de ~L 
prazo cuja. re~ponsabilidadc caiba ao diças, com LJO x 1.30 . e) _recjho do prigament.o dfl. tnxa d·· d('lm!cniado e re.5ldente, ~olteiro, cstu. l gueir<:-dO e_ de 1\ían~ de Jt ,us Pcrcir:1 
contractan te. 1 tnf'Sa pa:a filtro com pedra mar mscnpçao na 1mportauc1a de dante. <Qualificaç~o n.º 9.500i. 't ae Flg~te1r~do. nascida nos 17 10 191!:l, 

15.'', - e ,;o sejam e~ccd:d n- more I JOO~OOO · 11. 468 - Gumrrcindo Fernandes da cm Sei rana. de~te. ~stado, :solteira 
prarns de embarque. saho em caso de Para a Bi blinthl'('a : O concun.o comprehenderá succs- Silva. filho de Manuel Fcrnande.; clc e::iludantc.:._ dom1c1La':1a e resident:" 
força maior, o Govérn0 app!'.cará a 1 estante. com 3 60 x l.GO x 0,30, com sivamcnte as .seguintes provai: Oli·:eira e àe Antonlda Maria à<> .Jf>~H". J ~csrta capital < Qi.1alihcaçaJ n ~ .. 
multa de -40SOOO (quarenta mll r2i 1 portas env1draç~das de correr wbie a ) defesa de t.he~ : na~r"ido ::ins 13 ~ 1913, ne-ste EstadJ, • .519> · . . . . 
p()r dia f>m cxc-e,;:"o ~bre o prazo ma!- crpheras b J prova escrlpta pnra a ce.ctcJra de s--:lteiro. ~-.º sargento da. Policia Mili. 11.487 - Cleon1c~ Bahia Silva. f1l~a 
cacto. até o maximo ele 6 tnê.,P~ .:l_estantes _com ~s mesmns CRflr'~e H1s~or ia da Civilização. e pMvq, ex - t?.r, dom1c1liado e re~idt:1~te nc;ta C"'- <le_ Ch_i ·">lova~n S_iha e de_ Noc1rna c..i: 

16 °') - O Gr,vêrno do Eslado ci~ !"l~t1ca~. m· dmdo cada uma 2,00 x Pf'rnnenbi n:ira a.o;; dP Sdenrir.s f"l1v - pittl. <Qualif1c0ç~o n.º 8.593J. 011;-e,ia Bahia. Sl~\'il. na:,c.da ~os 
Parah:vb~ c.Jeposi~::ui rm um Banco o 1.60 x O}O sicas e- Naturacs, Historia Natl!!al e 11.265 Tl·~::;c;,· de Jesn~ Borges 11 ·! l9l4, ºJ1

. Ca;{la?, ~tado d:; _Mara-
val:r do controclo rm m0f'da co:-rPnte 1 €stante com 2.60 X 1.60 x 0,30 Chimic::i; <Ir Sousa. ftlha de Francis-:o Borg1 1 nhao .. .:,Gltc11a, pro1e.ssora c.lonu~·1li.:1r

1
,_\ 

do Bra,.il. ,-caLzan(lo-Se °'"' pao;R.men- 5 burornx pequ~no5: com trcs g.we- e) prova didactica; de Scu,a e de Sinphronia Borg ... s cl .. re-.ic~ent<: ncc.ta capital 
1
Quahfi,.H-

taonste1,,1c0!1a. fonu~ indi'''ldu na clauutla tt~sboadecleladcon.r.•·,C;hr aé.vcd:~,.,.'entt'~.ºPc•onnd
1
enastcs

1
·:e • ..1. _A thcse co.n.'-tará. de umn. C.is.,;ela - S()usa. na~cidA. ao,; 15 10 1917 nf'....st,. <<ao n · 9 · ;:,Rl) ... " " capita! ondt:' e d"micilrada e rr.sideri. . l l.4f:8 Jo:-;é Pedro da Costa filho 

17.t"> .:_ A: prcp· Ma·, <;crào nbert~ p•>ctlvas cudeiras gi ral.ona:; 0,10 x Íi~·~ so::.·c a.~s1.1mpto da catlc1r,i e de te. t;nfnmcirfl. líuncciona ria publicai e~ Jorge Ferreira rla Costa. e de fhc-
no coa f' bom, fixadrn~ prcsrntc~ ~." 0.80 x 0.80J . e e ,ol ha 0 ~ ca nchdato. e· solteira.. cPublicnçfto repetida po{· r:::za G-~mes d1 Costa. twsc1do _ao 
1ntere" adm; oÜ ã revtll; <los que núo 1 burc-au meio ministro com cadci- A P'.ova es1.:npta. f' - a cXp"! rh m·n tal haver engano de idade e norne na rin. .L? _6 1917, u~La CliJJHal. onde e d~m1-
compan:cerem ra girntoria <' n. gave tas ver,.,arao __ s_obre quc..,toes ou .. thcn;a.5 terio r i c1J:ricto _e res1denLc. soltC>iro, art1~;ta 

18. •> _ Resoh ida a concorrenc::a 1 port::t-chapco-> com espelho e 6 por occa.,1ao da prova e_ rclatn ,1~ ao < Quahflcac;ão n. 
0 

9. 582 J • 

.será lavrado um c·mtracio por escnp_ tornos ponto.sorteado de uma. h~ta de v1.nte, 11.409 Ma:·ta Bertulin:i de Clivei. 11.489 - Sebastião Alves Ferreira. 
tura "'' lblica ou um termo de f'ncom- 1 uuadro para 15 chn\-'es das gav~- organizada pela commis.sao examina- ra, filha de Avelmo Ignacio ela Stlva filho de Alfredo Hcnrh.iue.s I<'crcr;rn e 
menda, a juizo cif: qual~ ucr das par. ta.s dos consul::ntC's c.:_om d1Spos1tivos dora e ~pprovacl,n peln Congrei:1ção_. e de B;,rtulina Maria da Concciçao, de Dolores Alvt:! F'crrcir:1, na cido aL 
tc

3 
contractantPs para coll~Kar um cartao com ,,:, hou _ A pro~a ct1dac·.H.:.f'I, q 11e terá jur~çao na cid~ nos_ ~O 10 1903. nesta capital J 6 1910, nesta capital, cnde e dom1!..·, _ 

19,. ) _ o concorren te cuj::i p Wj)O'-- no. _ de 50 n~mulos._sent ora l .e cc113tara de cnde e domici liada e rc~identc, soltr1. hado e rNidentc, solteiro, rncanudor. 

1 & fôr acreíta deposita r .. , 110 e I ix~~ _ O . ., movr_1s acann mencionado.-;, Sf'- t:ma di&.'rt'rt~•;.lo sobre o ponto ~?rtct1- ~:çk~r~;lP. V 
0
3Jj1

1·. domestica· 
1 
Qua.lill- t 'tt~iJ~c~:â1o!\;· ~~~~i'sto ele Mello, 

~;i~'>l~~ca~draJ!}º 
0

~<' e~~ne~~~ n;;;::~~ 1 f1~~al~' ~Cir~;;1 u~~~\g~~;:xe~
1
~:d~d{~Ui~t ~;~~\';t;4d~ 1~~a~O~~o::1~~-~~~~~~~i ~~ 11.470 - J osé Ferctra dos Santos, Filho, filho de JO\<: AugusLO de 

media n te gum do Escrlptorio SaLw·- 1 dos ult1wri n~cnte para o novo. pn.:d10 dia do sortew pela comml.':í.São exa - filho c!e Vicente Fcncr Rodngue<! Mr:llo e de Mniic1. Libertina de Jt .:ius. 
nino de Bri tto, a , auç~·> corrcspon- da Sêcrcta_ria da Faz~nda. min_adora e l'.!pprovada 9cla c ,m grt- e_ de Mr·. rm Ferreira do.: Santo....,, nas. n.1scido oo::. 3 10 189.), un Moge1ro cic 
den te n 

5 
.. 1<:1nr:o µor cu itol do .total rara. a s a1a. E~poslti\' a ; gaçao. ~

1
.~~i~fillf!ctlo2 !~;~~i~~;

1
tt""e,'sªopl1tte~.,1.0.0181duc. Cuna, OLSle E,tado, c:~du, comme.-

da encommPnrl D;. rm morda n acionc1 1 expositor p:u a stogram ma.::;, con. O candidato deverá o. pre;;en ta r , no ·iante. domic,liado c residen-... n~·a. 
ou em Apolkcs eia ctiv1àrc publl.ra, JKt- fo rm~ u-:-sen ho nesta Com missão. t: m acto d1t 1nscr ipção, 100 exem plares ~~~~f 1 ~o commercio. tQuahflcação n. c:ap!tal. <Quall ficaçíio n." 7. 79.;, 
r a ~ranli~ do fir l (' tlffij)_rl mf'nto das tll:tdP.l ra_ de lcl r. !olh"'H<i~ a lmbuiJ.. da th e. e, que pcJdcn\ ~cr imprec;ia, m : - 11.471 _ J osé T c ixeir;:1 dP Carnllho J úÓ.O p('.'.)..}O.l, 28 

tdt' rutubro de 1
9

3
7 

condiçôl's imp u::;.La., no toruec unen10 1 v1tnnr- para mos t.nrnno, conforme mc,ograph~da. ou daclylogranhada . l ilho <le- Antonio Teixeira de Cana~ O cc,cn,·ao cict OH\ Se lJ.u,Uão 
àa in tallacã.o. T l'rnünc do {' te. ('m cle'.icn llo uc~L_a Comm1ss,_ o, f: ln m ad(1- As inscrtpçóes para C'-SCS concursos u d v Bastos 
bô·1 ordem a caucão i:. ri rcstttu!da ra dr k1 e tolhc;•do a 11~1bnia se enrcrra rão no dia 15 de novembro <lt! 1~~. e n~ict~

11
~

1~~i\f~1!~fi~ dc~nca~~: ----- - ·-------

~~'~! '~~c,~~'.,'~1;1~1."i~at~,t!"â~ PJi~~~= T1~::0t::.'~ºP,?i't'.f:c1~lc~;.1/'.º cd;~;;,~ i~ g,:~ ... ~~ 1I ;::';ªt·o,:;;'(J 6J;;i;;~1~.cti~'.Jº mnnuuape. de.,te Estaclo. casado. com. Confecção de Flôres 
do cta Pa rnhybn, no pri zo de tnnta. din htL·o . d r 5'.;i tobr.c o ·1a ldr proVFi. onde os ln tcresa do~ poderão obter to~ mcrcrnnt.e, domici liado e rc5ldcnle 
dias, a pt d!do do fornccC'dor o ... tf_ vel do .1orJJcc1mri 1to. qac scn tra Pttr,, das as Informações que desejarem, ~~;~~ , ~~plta l <Qua hficaçfl. o n.º · · Confecclonam-.se fiôr cs para ch ~-
ro, da caução per ~tnc('m av fo1 n - g:arantm do conl1 acto, no caso de ,.e. se~r,,bria do Gyn 9.E to Paranaense _ ll . 472 _ P aulo E vangcU~la de Aze- 1 péus, vestidos pe.ra enxoval de cri&.n-
cJor e ·crio pagÓfl- p lo rm tE or da"l ce1Laçáo d a p iupo ,ta. . em CurHrlJa 15 de Julho de 1937 ' vedo, f1lh o de Lu.iz Sc\ê-ro de Azevêdo ça, grinaldas e ramalhetes pacu no ivas 
Apolkcs ou µelo esta btlcchncnto de . As propo tas 

1
de era.o sc1· CS"'r1ptas a <ass .' l\laiiucl Dios:o Tcx•'!ira, • f.tE - e de MJ.ria rranclsca da Conceição, e flôres para tumulos. 

cre~it-0 . ' tmt s ou ctar ty ograp!rnrlas ~ asslgn". crctario . na.sc1do aos 10 7 1914, n«sta capital Avenida Coremas, 489 . 
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L LO Y D BRASILEIRO 
(PATRIMONIO NACIONAL) 

D A S I L E U G O M E S - Agente 

Praça Anthenor Navarro n.' 31 - (T erreq) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Bclhn - Pm·to A lcg rc Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete COMMANDANTE RIPPER Linha Belém - S. Francisco 
Linha Manáos - B. Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAY 

Paquete AFFONSO PENNA Saliirá so dia 28 ele novembro para Natal, 
Fortnl{'7..'l., Tutoya, S Luiz e Brlém. 

Paquete RODRIGUES ALVES So.hirá no din 4 de novembro pnra. Recife, 
Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, Sanlos, Para

Sahirá no dia 28 do corrente parn Rerife, ~~.g1!~ctntinina, S. Francisco, Montevldéo e 
Sahírá no din 4 para Natnl, Fortnlez~. S 

Luiz e Belém, Mnceió, Bahia, Victoria. Rio de Janeiro, Snn. 

tos, Antonina, Paranaguá e S. Fronrisco Linha Belém - Porto Alegre 
Paquete PRUDENTE DE MORAES 

Sah.irá no dia 4 p;i.r~1 Rectfl-, Mnce10, Dalua, 
Victoria Rio de Janeiro, Santos Rio Grande, 
Pelotas 'e PorLo Alegre. ' 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

LLOYD NACIONAL S. A. - S~DE RIO DE JANEIRO 
---.:oviooLU'JDo nwa PAQUKns •a.aAB· ENTal! cABwa:u..o s roaTo ALsoxs 

PASSAGEIROS 

CARGUEIRO '"ARAGANO"' - Es-

perado d.) Belém e ro:;calas no dia 28 

do C."Orrente sa.hindo no m:smo dia 

"SUL" PASSAGEIROS 

PAQl'ETE '"AR 1R,\NGUA'"" - E',· 

perado ~e Porto Alcgl'e e escalas no 

dia 3 ele novembro sa hitldo no mes

mo tlia para Rerif.?, Maeeió, Bahia, 

"NORTE" 

Vidrfa, Rio d~ Janeiro, Santos. Rio 
para. Recife, :Ma.rei6, Bahia, Rio de 

CARGUEIRO "'CAMPEIRO'" - Es

I)erado de Porto Alegre e l•~r~l.1s no 

dia 4 de nov("mbro sahjndo no JUi_-smo 

dia p:tr:i. Nat:11, Macau, Araca.ty
1 

For-

Janeiro, Santos, Paranatu:í. e Anto- Grande, PcJotas e Porto Alegre, }jara talcz.1 , Camocim e T11l-0ya. para onde 

nina, para. ond" recebe carga. 
onde rrc:·be t arga e passageiros. 

recebe carga.. 
YISTORIAS: - As vistorias só SC• 

rã.o aHendidas e feitas dentro do pra
zo legal de 48 horas após a descarga 

1 do navio. 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
CUNHA REGO IRMAOS 

Escriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telegramma "Aras" 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
81!:RVIÇO SEMANAL DE PASSAGElltOS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

V APORES ESPERADOS 

'"ITAQUERA" - Chegará no dia 31 do corrente, 
domingo, sahindo no mesmo dia para Recife, Maceió, 
Bahia; Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá., An
tonina, Florianopolis, Imbituba, Rio Grande, l,elotas e 
Porto Alegre. 

PROXIMAB SAIIlDAS: 

"'ITABERA '' -.- Quinia-feil'a, 4 de novembro p. 

AVJSO 

Recebemos tambem cargas para Pen~o. .AracaJ!l, 
Ilhéos, S. Francisco e ItaJahy, com cllidadosa baldeação 
no Rto de ..Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rto, em trafego mutuo com a .. Leopoldil'.Ja Ratlway". 

A Companhia ;acebe cargas e entommendl\ll até a 
vespera da sah1da. dos seus vapores. 

Os conslgnata.rloo de cargas devem retirai-as do tra• 
piche da Companhia. dentro <lo praw de três (3) dias, 
após a descarga, findo o qual, incidirão e.s mesmas em 
armazenagem. 

PMa puaa.rena, encommendas e valores, attendewse no es<'riptorlo até ás 16 horas na vespera da tahida dos paquete.. 
AI demal.i inl'ormaçõeJ ser'-o dadas pelos Agentes : 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Antbenor Na.varro n.0 5 - Phone !34 

Odette Fagundes 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabec!ello 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

C.\ltGUEJRO "TAQUY'' - Esperado õo norte? dever{t ehegar e~ 
nos..\o porto no pNximo dia. 2-t o cargueiro "'faquv" . Após a n~ees,'!l.r1a 
detnora sahfrá para os porlos de n.edfe, Ma('eio, J'tio, Santos. nm Gra.n
de PeJolas e Porto Alt>:,:Tc. 

' CARGUléffiO "'CAXIA~" - Esperado do sul. dcvtrá chegar cm 
nosso porto no 1n·oximo <lia. 26 o cargueit'o "~a.xiaS'". Após ~ nccessaria. 
demora. sahirá para os portos de Natal. Cf"ara, Tutoya. e Areia. Branca.-, 

CARGUEJltO "CORCOVADO" - Esperado do norte, devera 
chetar cm nosso porio no proximo dia 21 o cargueiro "C~reov::i-do ''. Após 
a uccessaria demol'a sa.birá para os portos de R.tcife, Bahia, Rio e Santos. 

CARGUElR.0 "'rlBAGY" - Esprrado do ~1,11. devorá rhcga.1· cot 
nosso porto no pt·oximo dia 2·l. Após a ncecssarif.t. demora, sabirá para. 
Ceará e A1·ein. Bl·anca. 

CARGUEIRO " PIRATINY" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia 31 o ('argueírcJ " PlRATJNY ", Após a ne
ces1;al'ia demora 1,ahil'[t para os portos de Recife, Maceió, Rio, Sant.os, 
Rio Gr1nde e Porto A1egre. 

Agentes - LISBOA & CIA. 
RUA BARÃO DA PASSAGEM S.• 13 - TEL'ln'HONE N.' %21 

A L U G A M • S E Mercearia á venda 
A opilma casa para !am,lia, na Av•· 1 Vende-se uma pequena 

sida Epitacio t""essôa, por 200SOOO • 
mensaes as chaves junto e a <la Prnia mercearia, ponto COlOSSO e 
doo Tambaú, Gon~alo, para a tempo. bem afre!!"Uezada na rua 
rada. balnearia. A tratar na. Jtua Ma u 

ciel Pinheiro. u.• 303. Carneiro da Cunha n.0 426, 

A ~. U G A· SE 
Na. Praça. da lndepentlenc,ia. um 

bungalow com pomar, quintal muraª 
do, accommoda.ções para n~merosa 
familia e dependen<"ias pat'a criadagem 
e garage. A tratar na residencia de 
Annibal de Gouveia !\toura, na. mes.. 
ma Praca.. 

CASAS EM TAMBAU' 

na Tol'l'elandia, por menos 
de 4 :000$000 de réis, sendo 
o apurado mensal de ... . 
2 :000$000 a mais. 

O motivo da venda o do. 
no dirá a quem desejar 
comprnl-a. 

Alugam-se pela tempora- .-----
da 2 casas de telhas, m0- O P T I M O P O N T O 

; . PARA QUALQUER RAMO DE NE-
sa1cadas, com lnz e cac1m-1 GOCIO, EM CAMPINA GRANDE, 

ba, situadas á praça Ribei- J'-i-~:S~as~~s~·~Ac~~~c!L~~:~r 

ro de Barro4'ns. J()5 e 187. mo 1oca1. por motivo de viagem. Pro. 1' l curar Senhorzmho no Restaura.nt 
A tl'atar na GRIZA. Constancia ~m campina, o.u. com 

--------·--- -- :~!~!d;cJ;~n~~~Cr~~~1~1.~o 7ff~1~oã~ 
V E N D E • S E Pe.ssôa. 

O p A VIL HÃO DO CHA Secrctsria do Montepio, 22!10!937. 

Dr, Arnaldo Dl Lascfo 
Diplomada pela Academia de Córte 

VENDE-SE ou aluga
se uma casa com bastante a mais bem montada sorve

<ass.) - Joaquim Pinheiro, secre. 
~ano. 

Ex-Interno do Hosplta.l de Alie. 
na.dos (Serviço do Pro!. tnysses 
Pernambucano) . Medlco Interno 

do Sanatorio Recife 

CLINICA MEDIC.-\ 

Doenças Nervosas e "1:cntae& 
Consultoria: Rua João Pesslla. 378 
- 2. 0 andar <Edl!lclo d'A Pri

maveral. De 15 ás 18 horas 
Resid. - Banatorio Resife - R. 

Pereira d"J. Costa, 293 
PhnM 2072 

- RECIFE -

PONTA DE MATTOS 

~e~t~,t~:d~"r: ~~~~~:i;t~°"s~ 0:;:i!~ commodos, com agua, luz 
lhos á clisti,;cta sociedade pc,;3UéllSC. e saneada. Preço de occa• 

1 
Execut.• com perfeição enxovaes para/ sião A tratar com o l)ro-
creancas e carnmentos vestidos em · 

l 
1Ualquer modélo. Ensina um curso prietariO na portaria da 
le cozmha prat1c:i constando de me 
\ÚS especia.es. arti"slica em !melo es: Assembléa Legislativa, das 
;"1':;,c~h~~~rg~ º~'.r~~t'r,'~~,;~/~~~ s~~ 8 ás 11 e das rn ás 16 ho-
\fatat, de onde é (\iplomnda. 1..:ncarrc- ras. 
·:a-se ele preparar mt'sas adaptadas 
)ara r;ury~. anniversario em geral e 
•a.c,amentos. Tudo pelo menor preço 
">om as maiores vantagens. A trata; !ai:~~ra~~sé Peregril1.J, 660 (antig:1 

ALUGA SE 
APIARIO MARIA ffiE. Um grande Salão para 

Aluga-se uma bôa casa ~ - Vende puro Mel de/ Armazem ou deposito na 
com optimo sitio, perto do \bclhas "Italianas e Urus-1· travessa ela Bôa Vista n. 0 

mar. 1ú. Av. João Machado, :33, junto á officina mecha. 
Trata-se na avenida Ge. 1155 ou Cap. José Pes-, nica Viuva Vicente Ielpo. 

neral Osorio, IH. 1 sôa. 25. j A tratar na mesma. 

teria desta cidade. 
A tratar no mesmo com 

o seu proprietario. 

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. 
rnhyba, com a GPrencia. 

ALUGAM-SE 
O andar tE"rrco <" o superior 110 prc

dio n.0 173, á rua Duque rle Carias P. 

o sitio com optima. resíclenda, á Pra.. 
Qa da lndt'pendencia., 123 - Tambiií. 

Tr,tta.r n( 1;te uliimo. 

AOS NOIVO$ 
Famllla <Jll<' :-:r lTI irn drsta Ca.pit,al 

6ur:i: o Norle, põe :\ clispo!'-ição dos 
r s. noivei; d<· bom gosto e por preço 

modic·o 14 p,·ça.i., c1e cedro investidas 
em imbuia abaixo cfü.crimlnadns: -
Sala de jantar: 1 mesa. e)astica, 6 ca
deiras rstufada.s, 1 cry~tnlleira, 1 
i)uffet e 1 ctnjcr. Quarto: 1 cnma. de 
ca,;,aI, 1 guarda-roupas, 1 cnmisetro e 

Optimo emprego de capital 1 ~i;1~~:i ~~;~ii:o\~i~;.11:::,t~~~;: 
Vende-se a CASA RfCORO com I i sédr do Cabo Drnnco. 

:i~ · of ficinl'> de typogrlphi:i, l·nc:i.dcr-1 
noçfo e pautlÇ:ÍO . ALUGA-SE 

i\.fo,,im_cnto compens,do~ . Aluga.s1t81l.&• andar da casa n.• 
O motivo d~. vcnd1 se d,r, ao prc- 12l, ti. rua Peregrino de Ce.rvaUio. 

tent!ente Pa.ct!1t:1~çe o pagJmcnto j Optlmas acrommodações. 
Tratar n:t meçma com o e.cu pro- A trRtar na rua Duque de C8.Ilaa 

pric-t:oi1io1 á au }...f.1rid Pinhriro, 12?. n. 0 614:. ' 



SECÇÃO LIVRE 
JOAO OSCAR DE GOUVU HENRIQUES 

• 7.' Dia - -Convite 

f'OOPü;RATI\'A 
UANOO DOS PRÜPRíUA

RIOS DA PARAIIYBA 

A PIUYIDEN'ff 

Joaquim Domingo Guedes, com 48 

Assemhléa Geral Extraor .. r~~05re~fd;~~cteeni~~i~on~~~~[ci~ªº-
ninaria 

J .ª Con vocai;:ão 

&>vermo Soares da Oo.sta. com 29 
11nnos de idade, funcclonnrio publico • 
c·r1.c:ado e residente á rua Argemlro de 
Sousa n."" 47. nesta capital. 

I-Irnliberto Ruffo, com 28 annos. ca-

~d;Üb116~~c·~~~~, n:t~de~a~it:l. rua da 
Siio tüHVidacloH O:i sc·uhorcs Aline Ferreira Ruffo, com 31 annos. 

associados desta Cooperativa de casada, funcionaria publica, restden
Credito para uma reunião de As te á rua da Republica, n.0 889, nesta 

Severin:1 de Mir:rnda J--fenriques, Herbert de Miranda I Icnriques scmhléa Geral Extraofdin aria, ca;'{"~;~io Vieira dP Mello. com 28 av. 
Aidil, Elicttc, Lcticia e Maria de Lourdcs de Miranch Hcnriqul.!,;;, Antonio de c1ue se <lcverú l'f'alizat· no dia 4 .... ,ls de idade. casado funccionario ou 
Gouvéa 1--fcnriques, Nina Mt.:nezcs e C:111dido Mcnczcç, esposJ, íill~o"i, jrmloç de Novembro vroximo, pelas 16 ~li"º· residente á. rua Cardoso Vieire. 
e cunhado do seu sempre chorado JOÃO OSCAR DE GOUVI A l lEN- horas, em nossa séde soeial, á n ° 2~. 

RIQUES, convidam os seus parentes e amigos par:1 assistirem :í n1i.,,sa qur rua MacJel PinheiJ·o n.º 232, des_ de~~~~e,V~~::d:,e~:~fct~~: t9 a!nn~! 
cm suffr:1.g10 de sua alma mandam celebrar, sexta-feira, 29 do corrente, ás ta Capitnl. 11_ra O fim especial <le de Maio n.º 31 . nesta capital. 
7 hor,1S, na matriz de N S. de Lourdcs cm Trincheiras, agradecendo sincc- serem i·cformacio~ os Esta tu los Severino da Cunha Cavalcante com 
iamente áqudles que comparecerem a esse acto de piedade christã desta Sociedade, já approvados 48 annos de idade, casado, auxiliar do 

pela. Dirccloria de Org-anização e commercio, residente á rua 13 de 
Deíeza da Proclucdio uo M iniste_ Maio n' 533, nesta capital 

ESTHER FERNAN~ES DE OLIVEIRA rio da Agricultur;,, em cumpri_ Genczio Gambarra Filho, com 2D 
menta ao Decreto Federal n.º annos, casado, funccionario publico, ~r 1324, datado de 30 de Dezembro residente em Piancó, Estado da Para-

~! do anno p. findo. hyba. Chamada. de obitn, 

.Toão Prssôa, 21 ele Outubro de j A~B .sem multo. ~8 õe feverelrn 
1037. sss com multa 20 de marC<\ 1937 

30.' Dia - Convite R89 sem multa 15 de maren 
M:11111.:l fiorlrig11cs d(' Oliwir:1, (ausrnlc), Nnrrnia e Bcr JoCio C'clso Pei,olo 1lc Vnscon· 1

689 com multa 5 d• ".brll t 937 

, ( ce.11,J~.- - 1;,,ns·1clc11'c. . ~.9."00 sceomm mm',',llllaa 3200 ddc, ~1barr·,co1 1937 nadcltc fio!lrig11cs.- ele Olivcirn. \\'il son e )lilso11 l·c1·11:11Hlrs de ) li - ., e , ,.,, ~ 
velrn, (ausentes), Lycli:1 Fc1 n,111cles. Tlieolonio Ccrqu,'ir:1 Rochc1, ----- -- - 1691 sem multa 15 abril 
(nnscn le ), ]\faria Eslhcr F,,rnande, Leile, C:lcmeulino L,•ile e fi- DAURA SANTIAGO RAN• ~i~ :: ~;~//! ~/c'iema'(,1~/937 

lhos, (ansen lesJ. 13erlha Fernandes. Srlwslião ele Chrislo e filhos 692 com multa 20 cte maio 1937 
i,e!:rnstião Fernandes. Emili,1 Salyro Fernandes e filhos, (ausen GEL prepara alumnos para 693 S"m multa 15 de maio 
!rs). Ocla, 10 Fernandes. Euclori;, Queiroz Fcrnancles e filhos, (,rn- exames de admis,;ão - i~i ~~::: :::~n: io d~c J:,~g 1937 

~entes), Est,rnisl:rn Fern~ndrs. Euricliee Don,110 Fernandes e fi- 94 Jt 2 d · h 193 
lhos (:rnsentc,), ,José Fernandes, Z('phinha Fcrn:indc, e J'ilhns Rua S. Jo,;é, 216. ~95 ~~:;: ~~11ê. fs d/Jun~o 

7 

(ausentes). Herm inia Fernandes Eonavidcs e filhos, (auscn ---A-T T E N Ç A- O ii~ ~~:;; :;:~/~! ~/~/J~'::i,~937 

!es), Regina Rodrigues Costa, :\"icol:'lll Cosia e filhos, Sih ina 096 com multa 20 de julho 1937 
Rodngurs Sobreira, Elysio Sobreira e filhos e L,· lli s de Luna 697 sem multa 1s de Julho 
F r ~i re ~ l'ilhos convidam os se us parentes e nllligos para nssis li- M COBLHO & CIA., rom Escrip- 697 con, multa 5 de agosto 1937 
rem, sabhado, 30, :is 7 horus, n a Cathcdral. e :'1s (i.:JO, na Jgrcjn teria á praça Anihenor Navano. n.º Et.98 cem lllUlta 30 de Julho 
do Rosnrio, üs tni ssns que n1nndam celebrar cm sufl'ragio da nlma 12. preci~am falar com o sr. Manoel 1698 com multa 20 de agosto 1937 
qc sua querida e in esqued\'el fl'-{)Os:1, inãc, irmií, eunh:1<la e li n Francisco Monteiro sobrL· n..ssmnpto d{' 699 sem multa 15 de agosto 
ESTHER FERNANDES DE OLl\'EIHA, no :10. o dia' cio seu 1ire. seu interesse referente a pesquizas de ~iig ~~;.:: :~\;! iod:\;";;:~o 1937 
maturo desapparecimenlo. mmeno neste Estado. ·' 700 com multa 20 de setembro 1937 

Avisnm, outros im, aos seus amigos e parenlcs do inte Centro dos Ch~uffeurs da ~gi ~~: :~\t! ~5 ct~"ofA1
i:;:~ro 

rfor do Eslndo, que, nesse mesmo dia, serão celebradas missas 702 sem multa 30 de setembro 
nas matrizes de Esperança, Guarabira, Alngôa Grande. Areia. ! Parahvba do norte ~g~ ;~:;: ;::iN: ?s° d~e o~1~i~:o 
4 1agê,:1 Nova, Campina Grnnde e Patos. 703 com multa 5 de novembro 

A lodos que comparecerem a esse acto de piedade 2. CONVOCAÇAO DE ASSEl'IIBLEA 704 sem multa 30 de outubro 
christã nn lecipam os seus penhorados agrndecimrnlos. GERAL ORDIN.\RIA 704 com multa 20 de novembro 

São convidados todos os socios qui_ ~3~ 5:c,~ :~1
1\: 15 

d~e d~:~~~o 

CORTE DE APELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaria da Côrte: 

tes ctest(' Centro para comparecerem ... 06 lt 3o d b 
á. sessão de A;!isembléa. _Geral o•<;lina- '106 :: :~u! 20 d: ~~::b:g 
na que tem e.e se rC'ah..iar no cl~a 2~ 

1 
Quota annuaJ: 

do cor:!ente, em sua séde propna. ª ! Sem multa 31 de dezembro 1931 
~~a aD~~;ra~e~~~nd!~s:1

~·0 ~ri~st1~pê 
I 

Com mult_a 31 ~.e janei~o 193~
1 seu paragrapho 3. o Secretaria da A Prev1dente , 25 de 

Josapha.t Fialho 1. 0 secretario. 1 outubro de 1937. 
· Mariano J. Martins. 1.0 secretario. 

.JUSTIÇA ELEITORAL 
ALUGA.SE - Uma bôa 

AVISO 

FlYORITA PARAHY• 
S.Hí 

Cilllt ,e Sorteloo ie ~ndJJlo 
Nobrera a, Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.• li 
<AnUe:a Vlrar,lol 

Plano l'arahybt.,.. - "Dl'ffM• 

Resultado do 1ortelo doa cou
pons.brlndes gratuitos realizado 
pelo Club de Sorteios Favorita 
r .... ,abybana, cm sua séde é. Pra.. 
ca Antonio Rabelln. 12. no dia 
28 ele outubro ás 15 horns 

1 ~ Prí'mio 
2.• ,, 

4 .. 
5 .• 

Plano ªNocVll'Do• 

0882 
1530 
7373 
3035 
4749 

Resultado do .,,,...,.lo doa cou. 
pons..brlndes gratultoa reallzado 
pelo Club de Sorteios Fal"orita 
:t:'acahybaua, em 6lla séde á Pra. 
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
28 de outubro, ás 19 horas 

4 " 
5." 

S6UI 
0406 
7165 
1826 
~555 

J. Pessôa, 28 de outubro de 1937. 

ADER&AL rIRAGIDE, Fiscal 

ASCENDINO NOBBEGA a 
CIA., IIODcotalo::uuiOL 

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.' 121, 
(Roggers). 

Entrega rapida em domi
cilio. 

YENDE·SE um carro 
"Chevrolet", typo 34, em 
optimas condições e uma of· 
ficina de sapateiro, a tratar 
á Rua da Republica, 706 . 

1- Appellação Criminal n.0 176, da Comar. 
ca de Guarabira. Appellante a_ Justiça Publica. Apç, 
pellado Heleno Ferreil'a da Silva. 

O Direclor da Secretaria do Tribu
nal Region:2.l de Justiça Eleitoral des
te Estado, avisa. aos interessados que 
o juiz relator, por despacho exarado 
no prccesso da classe 1. ª. n. 0 61, as.. 
signou dilacão probatoria de dez dias 
~o denunciante e ao denunciado Enéas 

casa em Praia Formosa. A ALUGA.SE a casa n.° 43, 
tratar na "Pharmacia Oli. á praça Santo Antonio, em 
veira", á rua Maciel Pinhei. Tambaú. Tratar na Move-

Com vista ao advogado da parte appellacla, 
pelo prazo ela Lei, (10) dias, em data de 27 do cor. 
rente. 

JOAO OSCAR DE GOUYU HENRIQUES 

y4 
Missa de setimo dia 

Os S.!1~hores João Guedes e J\.hnuel Guedes e Ílmifja, n1lndarão cc
íebrar missa, em suffragio da alma do saudoso parahybano JOÃO OSCAR 
GOUVÊA HENRIQUES, nas matrizes d" lngi e ltabayana, no trmscurso 
do s~tiruo d a do seu passamento 

• • - • ', ' • ') • ~-- • - ( < 

DR. PATRICIO LEAL 
Ex.interno (por concurso) do Hospital de Prompto Soccorro .. Ex-assis.
tente das clln1cas medica e proctologica do Hospital do Ccntenarlo. 

INTESTINOS - RECTO E ANUS - VARIZES - CURA DAS HE. 
MORRHOIDAS SEl\l OPERAÇÃO . DOENÇAS YENEREAS. 

Consulto11o: - Rua Barão do Triumpho, 444 
Resldencla: - Rua Barão da Pas.sngrm <Pensao Brasil) 

João Pessôa 

CLINICA DE OLHOS 
DR, EDUARDO CAYALCANTI 

- DO -
<EXJNTERNO DO PROF. F FJGI TEIRE;DO) .... 

J'IJcdieo tio. {l8'piial Santa I,abcl. 

Consuliorlo, _ Rua Baráo do Triumpho, 138, 1.0 

JOAO PESSOA PATUHYBA 
Consultas _ ne 9 ás 11, e de 14 1>.3 17 horos 

ra 426. la ria Formosa. 

g~n~~~li~~b~:ffdei~~i\~~ ~Jrii~f~f6n~ê I p=========================1 '\\ 

PictLl"iy. a contar desta data. 
Secretaria do Tribunal Regional, em 

João Pessô3, 29 de outubro de 1937. 
Carlo~ B<'llo Pilho - Dlreclor. 

Optima acquisição 

ADVOGADO 

DR, JOSE' DEUSDtDITE MENDES 
(Formado em Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil) 

"Pensão Avet;ida" - RUA BARAO DO TRIUMP.HO, 40 - querto n.0 14. Vende-se uma bô:1 cas:1., de cons
trucção moderna, tqda de alvenaria, 
com installaçõcs de ogua c luz, com- 11.!:i========-=================,d/ 
modos sufíicicntcs p,ra familia, o I Ai-=========================c"' 
compr:idor podê occupar immediat:1-
mcntc 1:icm nenhum impecilho, local 
oprimo, bairro de Jaguaribe Bond, 
a port:1, Avcníd:1 IJoriano Peixoto, 
n.0 316 . Trata-se n:1 mesma av\!nid:1, 
n.0 360 

ALUGAM-SE as casas de 
numeros 791 e 799 sitas á 1 
avenida Epitacio Pessôa e · 
t·ecentemente construidas. A 
tratar na mesma avenida na 
casa n.0 821. 

ADVOGADOS 
lllAURICIO ORACCHO CARDOSO e ALCl!:U DAN1'A~ '1AUl'.1 

HTOPdOI lnM:rlptos na Ordem, com escrlptorio á rua ftf>pohH,·.t. '11 
Per6 38, L• andar, (antiga Assembléa) no Rio de Janeiro, arnmpanlua.m 
causai perante a Côrte Suprema, encarregam.se de preparo!!. dPfeod~m 
Janto IIO Superior Tribanal Eleitoral, lm~tram "habeas-corpm" • rua.D 
dados •e segurança. fazem cobranças commercta~.a e particuJarea tratam 
de naturallza9io e carta• de chamada tle estrangeiroa. etfectr,a:m rer,. 
blmento1 no1 diversoa lUlnJstertos, Thesouro e demais repar Jçõe" po· 
bileu prea&am e levantam fiança,, dando todas e quaesqner lnformaçôr-
cse Íhea fôrem aollclU. ... , taio com aeraranoa. prea.~ • raohl
u nm-. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas. rem& 

lios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas. como pelas criança~ ,Jp m:iis t1>nr11 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção cios Rins e 'I: um enlJ-febril "-f>ll" 
1wiaJ para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosa..'!. 

- Diatinpide ce• mençãe hearoaa ae 2: Cen,resH Meilice de PernU1hact -
<YlD• l'IIOllnaro Qtra &COMPAJQL\ OA.DA VIDRO) 

---- A' 'IUIIA .... \" ... f'IP'W' ~cu, -
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PONTO A' VENDA 

A UNIÃO - Sexta-feira, 29 de ootubro de 1937 

NA OPERETA DA METRO G. lvIAYER 

A PRINCEZA BOHEMIA 
a n1ais divertida comedia desta celebre dupla 

"°o,·E:\'l'A. 111:\LTOS DE BO:tl lll'lllOR 

Complemento-BELLEZAS DA SUISS/-EDUCATIVO COLORIDO E ME
TROTONE NEWS-JORNAL COM AS ULTIMAS NOTICIAS. 

A começar de domingo, somente no PbAZA 

to v;n~:::i~
1

:

1 :~~i:::1!~;J T H E A T R o s ANTA R os A 
Rohan, servindo para qual- G U A N A B A R A T R O U P E 
quer ramo de negocio. 

A tratar na mesma casa 
n.0 238. 
·----------- J_ 

OURO - Agrippino Lei. 
te, compra ouro de 10$000 
a 17$000 a grnmma. 

Rua Duque de Caxias, 
312. - Pharmacia Véras. 

VENDE-SE 

Festival dos artistas 

LEO.NI SIQUEIRA 
ANITA OTHERO 

BÉBÉ GON('ALVES 

A go:-;adi:-; ·ima comedia cm 2 ados 

TIA CUSTODIA 

rnan<'has, trirnan<lo os dentes 
claros e bcllos. Experimente 
Kolynos e ,·cja a differença no 
brilho de seus dentes. 

1 R, JóSA 

Hoie ás 7 1 2 
horas ultin'la ex

hibição 
O REI Df) 

Bl,Ul•'I•' 
um f1lm da 20 
TH. CE:--lTURY 
Complemento O 
( umondon-
;:;o .11 i(• ke, 
em o (•ns( ero 
do t.ii~nnte 
desenho-Preços 
2$100 e 1;;,;bOJ 

S,IBHlDO! 
Na sua sessão 

das Moças, Kay 
Francis em l.11-
rora de duns 
, idas com Nils 
Aster um !ilm da 

METRO 

S. Rosa 
Hoje ás 7 e meia 
horas ultimo dia! 
Wallace Becry 

em 
Gigantes do 

('El 
com Clark Gable 

l'REf'OS 

1$100 e 7UO reis 

A.HA."11.l ! 
No Palco gran
dioso festival do 

actor 
LEO~I 

com uma optima 
comedia e ado 

variado ! 

Um motor de fabricação omcricaJ'la 
com 6 ca·{alJos de forta, com dispositi
vo para queimar o, 11eguintes combus 

100 minutos de gargalhadas. 
100 gargalhadas por minuto. •110100 IIIPIIOl.lLJ•IT.l 

... 

1 tinis: Gasolina. kerozene, Oleo crú ; 
gaz pobre. assim como poderú ser ac_ 
,·io11atlo por Magneto, Bacteria oa vell, 
Tubular (cu beça quente), 

SABBADO NO "SANTA R08 A" l'AZ QO&LQUJ:K TlltAT&MJ!:NTO E OPl!RAÇOl!:S DAS DOl!:J'fQ.U 
DOS OLHOS, OUVIDOS, NABIZ E OAltOANTA 

Perfeitamente novo R"&rantíndo se 
s<:u perfeito funrcionamento, -

al~::. ~::~!~~nr1d: 1~~1\11:. ':!r1:·~:~ CASA PARA VENDER ATTENÇAO 1 
OUnJlorte: - lltaa Da•Le de Cu!U. 194. De I u I latilu. 

suttellllJa: - au Vllcoaà à re1oia., MI. 

rat apenas de trabalho ou 450 kilo1 1 1 O .1. O P • 8 B O & 
cm 24 horas. ,·cnde-c-e a <'a'ia n.º 40, á prar,a Precisnndo V. S. ccm:,rar joias, rc. ~c,e_=--==...,,,...=--=-----..-=-=~~---,-,--JI 

Preço5 de occasiio. V@r e tntllr com I bl t l t 1 Ar11thlcs Fantini, leiloeiro., iiraça Pe 1817 , ne-.ta rapilal .\ tratar na mcs- d~;:~tjae 't:: á.ec .. oiA~a;a F~~5;~1t·. ("~:~·· CURSO PARTICULAR I Aàoptnnrlo esse p:oc~o altas jâ 

drn Amt!rico. 71. ·, ma, das U ás 17 hora~. ~· Rohan, lBO, QUC' t:nconlrara'. va: :t~n~~loe~elc~u~c!.o:: ~~:r.~a~~~ ;;:~t:r~ 
los oa lbals diariamente l'oderio pnhar em sua proprla cua, nado 1-ortimento elas m~ls recmte6" Pedro Almrlda Rorha ora rcsldrn-1 tlcas são ministradas de nccôtcfo 

quando dedicarem suas horas "ªCB8 á orlPftal, artlatlca e ren- novidades e pelos menores preço.lii. Uo ã rua Barão da p~sag~m. n 519, t-:om as opcrnçocs nlg<'b1lcas, pó-
dosa lnduatria 60 M. A. N. I, 8.". Para tnforma.çóea. esCTe- A "CASA PONTES .. mantem O ma- 1 c-sta c·a.pit.f':l, promptlflca-se a Iec .. ,rlc ser procurado, pelos lntercSE:i-

Tel" a "'M. A. N. I. s.•, a. do Panelo, 58 _ ala 141 _ Rio de Janelro. xlmo crlterlo tanto nas vende..s dos cionar Ar!thmetica e Português. sct. do.,., na residencla acima refi:?rlda e 
Becebori um folheio irnua explicativo. Se d-Ja• amoalra do trabalho o artigos do seu ramo, como nos con. ~imtl~;;1~·~m d:'::fgeb~:t~,l~toe1 nos dias ute1". das 19 ás 21 horas. 
nieniar, bana remelier • QOOtl, meomo em oeUOI do eorrelo. O mall certos de Joias e reloglos. sua d ipla funcção de facllttar O es-
ntenao e nrlado Nt1IIII<' t,, ~e r11rl'fflan1a.1, fnjfn,,tl'fa4llt '" •rltatl- J tudc das proprledadl! do numero• e CHA' OURO, ó o rei doa cbis por. 
ÇftllOIIOI Jl'allil Av B RO n n ° 180 João P S&0a b r bl 'lllt f O cbá c1otl relt 
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s E N s A e I o N A L 1 ,. 1 • • • 
Hoje no - HEX - um novo num,•ro rio - FO.' l\IOVIETONE NEW::, - jornal es!1ecial rec<>bido !)or av1ao 
trazendo uma reportagem detalhada da - GUERRA SINO.JAPONÉSA - com vistas minuciosas e im. 
pressionantes ela capital chinêsa em chammas, milhares de cadavercs juncando o solo, os soccorros da 
Cruz Vermelha e finalmente a tomada da cielacle ele TIENTSIN pelas forças do Mikado. Completando 
essa sensacional reportagem o - FOX MOVIETONE NEWS - trnz o bombardeio ele MADRID pelas for. 
ças nacionalistas ! Um precioso documento que vale por um programma completo ! Esse famoso jornal 

é exclusividade do - REX - o cinema de toda a cidade chie. 

AMANHÃ- FERIADO NACION.\L- A'S 4,15 NO - REX - A FAMOSA - l\IATINÉE COLLEGIAL - EM HOMENAGEM 
AOS ESTUDANTES E "FANS" EM GERAL!!! 

A historia de três creaturm,, unidas no perigo. na alegria. no amor. e na gloriosa e sublime aventura que decidiu o destino 
ele três povo~ 

WALLACE BEERY BARBAR.\ STANWlCK JOHN BOLES cm 

MENSAGEM A GARCIA 
Definitivamente pela ultima vez para admiração de todos ! Um poi·tento da - 20 th CENTURY FOX Pl'eço unico : $600 

Domingo no - FELIPPU - Utna deslumbrante phantasia mili· AMANHÃ NA - SESSÃO DAS MOÇAS - NO FELIPPU 
tar, repleta de musica marcial ! ! ! Musica gl'andiosa ... Montagem estupenda ... Romance vibrante ... 

Uma seductora opereta milztar com um an;umento delicíc:,o no qual se juntaram, o 
romance, a comedia e toda a bravura do marinht>iro am,1icrno ! O grande espccta.culo 
do. Armada em pleno exercido de combate ! Mu icas lindas por mal'Ujos romantico,3 ! 

GITTA ALPAR 
- em -

DICK POWELL RUBY KEELER 
os eternos namorados - em BAILE NO SAVOY 

VIVA A MARINHA Com HANS JARAY 
Sob a direcção de FRANK BORZAG E - o poeta da camera ! 

Um espectaculo da - W ARNER FIRST 

UMA PRODUCÇAO DA 

INTERNACIONAL FIL M S 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIO - FELIPPÉA JACUARIBE 

--- Soirée ás 7.30 --- --- Soiré'e ás 7,15 --- --- Soirée á::; 7,15 ---

A BATALHA ROMANTICA DO SECULO ! A MAIS LU· 
XUOSA REVISTA DE 1937 ! 

O ROMANCE DE UMA ESTRELLA QUE ACABOU 
VIVENDO NA LUA ! A tragedia e os desenganos da mocidade de hoje ! 

C L A R K G A B L E - M A R I O N D A V I S, em Margaret Sullavan - Henry Fonda 
LUCTAS DA JUYENTUDE 

CHARLES FARRELL - em 

<·m 

CAIM MABEL VIVENDO NA LUA Juntam~ute a 3.,4 .serie do E 
Uma producçúo ela PARAMOUNT CONQUISTADOR AUDAZ Uma. supa-produC('ão da. - \V ARNER FIRST 

Complementos. - NACIONAL D F. B. - FOX MOVIETO
NE NEWS - jornal e o THEATRO DE BUDDY - desenho. 

Con:plemcntos: - NACIONAL D F B C FOX MOVIE
TONE NEWS - jorllJL 

Com FR\NKIE DARRO 

UNIVERSAL - Complementos. 

M ET RO PO L E 
1 

THESOURO DO POVO CINE s. PEDRO Club •• Mereadoriu M 

1 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL l 

1 

TOURINHO & CIA, A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Duas s~ssõe!:i ás 6,30 e 8 horas - HOJE C&rt& Patente n.• 1 HOJE - SESSAO DAS MOÇAS - HOJE 

NA MAIS ATTRAHENTE "SESSAO DA ALEGRIA .. UMA DELICIA MU- A,. Beaurepalre Roh&n "-• 287 I · Um "fa,-we,I" d, salão! GEORGE O'BRIEN, em 
$!CAL DO CROONER ROMANTICO. - NUMA TERRA BSTRANRA E ---
POUCO CIVTLIZADA ELLE CANTAVA PARI\. O CONTENTAMENTO E 

ALEGRIA DE TODOS ! Pl&ao ·Bóio Sportfvo Para. ALTOS NEGOCIOS FERROVIARIOS brba.no• 

ll l N G {' R O~ ll Y - a vez de \'dluclo. 
Re8Ultado doo l!OrtelOI para .JuntamC'nlc a l.º scne do 

o ULTIMO ROMANTICO 
contagem de pontoo <lo plano 

AUDAZ "Bõlo Bportlvo Par&bybano ", CONQUISTADOR 
rea !tu.do tm sua 11tde, 6. a venlda 
Beaurepaire Rchan. Z67, no dia 

Com FRANKIE DARHO - UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 
28 de outubro, á., 19 1 2 horas. 

Com FRANCES FARMER - Uma delicia da - PARAMOUNT 
LOMINGO - O forte odio qu!" seoarou oara sempre duas crer.turas ami-

AMANHA ! O grande d:rama por ANNA BELLA - cm ,, 1 ° Premio .. 2976 gas ! Uma luct~. entre duas familias conceituadas r - CIIARLES BICK-
2.1'1 .. M73 FOI:.D no seu mo.ior trabalho - cm •. .. 9::12 

SURPREZAS DO DESTINO VESPERA DE COMBATE •l e .. . ... 7104 
5." .. "KZZ Com IIELE~ \'INSON - Um forte drama da UNIVERSAL 

Att;nção para o no. so matmée - Domingo ã.s 2 l 2 horas a 1.ª scri~ do 
J P.:.ssôa, 28 de outubro de 1937 AGL.\RDEI\-1 a grande Matinal dt: ch·m!n:;-o f...1 9 horas. - Pre<:>o: S5JO 

CONQUISTADOR AUDAZ ADERCAL PIRAúlBE, Fiscal. 

Tourinho & Cla., CODC"'.fflO ... VENDE-SE A ESTAÇÃO CHIC 
nsuJM. evcnid& 

l 

i 
F ... RA DUUÇAS f'.:l :-;;.íUO? ~- :=JJ 

Vcnde_!:e optima casa na 
G1:11~tal U:.1,rio, dl' oiLõee livro:!, eom a,i,a á SUíl di,lind;.l frt•gu('zia. que 
;11npl.1s tHthH, de vi!ito e jAnt.ar, 8 e!I_ acaba de rccel.Jer do ~ui do pab grande 

Só VINHO CREOSOTADO VENDE-SE na Rua Benja-
puçoso::s quartns com janclla:s, enla de sortimento de rendas largas e c!lrcl-
copa e co1.inha, gabinête aanitario, tas. nacionaes e estranrciras. para. 
grande terraço ao lado, toda assoa-

min Constant, a casa n.º lhn<la e :forrada, porão hnbitevel, com 
ternos. botões, flôres, fitas. 11alhas 
para cbapéos e muitos outros artigos. Do Pharm,•Chim, JOÃO DA SILVA SILVEIRA 

404 e o terreno adjacente. 2 bons quartos, gabinête unitario • 10 % de abatimento. 
Combate as Tosses, Bronchites e Fraquezas ! banheiro, quintal murado, etc, 

M. C. Cru"\IPELLO & CIA. 
A tratar na mesma. Trata.se á avenida Epitacil) Pese&a 

R.\NDE CONSUMO ! n.0 869. Rua da Republica. 720. PODEROSO FORTIFICANfE , G -

CINE REPUBLICA 
"Sessão das Moças" 

H O J E 
Uma sessão ás 7, 30 

horas da noite. 

JHi RTJI.\ I:GGEHTIJ ná "0.{'i\ntadora < OCr<'h rJa R.\OIAL 

A S S I M E' V I E N N A 
JUNTAMENTE; COM 

TARZAN, O DESTEMIDO 
4. • SERIE COM n1:STER CR/\JJBE 

Pr"ços; cavalheiros 1$100. Senhora~. s.nhurttas e cnancas $100. 'E.::;tudantcJ.. e- 2.' cl. ~600 

NAO ESQUECER: - "TANGO BAR" - COM CARLOS GARDEL. 

~.wr-~~~~~ 

Aguardem A LEI DO GATILHO - "far-west'' de luctas estupen-
das, com JOHN W A YNE. 

BUSTER CRABBRE, (Tarzan o destemido) no empolgantissimo 
film de aventuras - O HOMEM LEAO da Paramount 

A seguir - QUEM FOI O ASSASSINO ? - Drama Policial 



PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN. 

TA LUZIA DO SABUGY 
ESTADO DA PARAHYBA 

Balancete da Recelt" e Despêsa desla, 
Pref-eltur:1, relaljvairlentc o.o mê,q dP 
agooto do corrente nnno · 

llFCET1A 

Licenços 
Matriculas de vchiculos 
Imposto de feira 
Imposto pred:al 

( emprega elos) 
2 - Prefe1Lura. (empro

gado_1.::1 
3 - Fiscalização Cem_ 

pregndos) 
4 - Thc.c:onro.rla 
:J - Ohras publicas 
fj - E::troclns de rodagem 
7 - Illllminn('áo 
fl - Lllnpêsa publica 
9 - In.,Lrucç:'10 , Cont. 

IO'éi 
10 - Amparo á M.üerni

dade 

s 
600$700 

85SOOO 
2:034$200 

100$000 
92$000 

RECEBEDORIA DE RENDA S 
EXERC!C!O OI~ 10;17 

ALGODÃO EXPORTADO DURANTE O Mf;S DE SETEMBRO 

• ( 1 

___ o_z_ a_T_l_N_o ___ _.;_Fanl __ •_;___lt_il_•_•_...'./_v_. _º_"_'•_i_al_ i Alroüo ~• 0 111Ma ~ladot (ldloS) 

Despachado!. em .João Pessôa: 

Bremen . 
Hamburgo .. 
Santos . . . . . , 
Rio de Janeiro 
Gdynia .. 
Antuerpia 

3.84-0 
3.553 
2.240 

1 
694.170 ! 2.060:043$500 
646 . .500 1 2 . 023 : 522S000 
342.183 1 J.062:101$900 
174.918 544:690S400 

22. 065 1 66: 1~5$000 
16.555 1 49:665$000 

223 470 
228.152 

29 .824 
22 .642 

Imp'Jsto Q.e diversões 
Aferição 

7:ll.400 
95$000 

594~00 
5 :455S200 

924$000 
66$000 

802~000 

11 - '1.uxilia para comba_ 
te :is seccas S Recife .. 

llOSOCO Livel'pool 

962 
123 
97 
97 
57 
56 
49 

12. 611 37 :833SOOO 
10. 054 30: 162$000 

Godo abatido 
Industria e ·profissão 
R .:mdas dh·ersos 

7: 168,00J 
190~700 
352.,600 
809$600 

12 - Subvencõcs 
13 - Drs.p:>-sas diver.:>as 

10.161 33:531$300 
9.401 29:143S100 164S200 i°'l:J:~t ·.· 

Renda patrimonial 
Imposto de estatistic2 
Divida actlva 1 : 022S200 

980S5()0 
15S700 

So:nm:1 
Snldo pnrn r, mês de 

tcmbro 

3: 186~100 

se. 1 :205$000 j 
11.074 1.938.618 5 . 936 :887~200 504.394 

Taxa de Limpêsa pulJlica 
Quota de beneficencfa. Tot1l 4:391$100 

19 :813$700 Thc.::omaria dft Prefeitura Munici_ 
Saldo do mês de julho· 
Dinheiro cm cníxa 
10 acções do Banco do Es

tado 

pai de S:ío João do C J ril:y, :n de 
752$000 ogosto de 1937. 

José Chagas Britto, thesiureiro. 
1:000$000 VisLo: e. 6ritto. 

1:752$600 !'IUB.I'REFEITURA MUNICIPAL DO 

21 :566$300 
I)ISTRICTO DE CABEDELLO 

DESPESA 

Prefoeitm·a. 

t\ulUlcête do. receita e despêsa elo 

Fazcnda 
Camara Muni. ipal 
Fiscalizarão 
Limpe.sn ·publica 
IHuminação publ:cn 
A.ssistencia social 
Estradas 
Patrlmonio 
Subw•nçó!'s 
Obras publicas 
Despesas diversu.s 
Estatistica 

1 

mê.s de setembro de 1937 . 

mm: "?ECEITA i~= I - Receita ordioarla: 

r m~~g I L;cen~as para construcções 

2i041S500 À°:;.e:n.:~bd
1
!ª~~oventes L!J~~ Taxn de nfcrlção_ 

130SOOO Imposto de :hversoes 
180

s50
0 

Imposto predial 

2 '!fJf t!;g II - Renda Paüimonial: 

Saldo que passa para o mês 16 '
016

$?00 ~~~; :fg ::,.~~~uro 
de setembro: Renda do Cemitcrio 

Dinheiro em caL~a 4 , 549$600 Renda da Luz Elcctrlca 

153$400 
115$900 
152$000 

5Sl00 
445$300 
475$600 

704SOOO 
1:050$800 

70$600 
2:041~412 

10 acções do Banco õo F.!;. 
tac\o 1:000$000 

III - Receito Extraordinaria: 

6 ·549S600 1 ~!~,J;s ª~(~~~sas <Esl orno 

21 , 566~'300 de verbas, 

Thesouraria da Prefeitura Mumc1pal -
de Santa Luzia do SabUll"Y, em 31 de 1 &Ido que vem do mes de 
agosto de 1937. agosto 

Dwge11es Arm110 - Thesourei.ro. 
VISTO: - Jorge Moura _ Prefçlto SOmma total rs 

PREFEITURA M1JNIC!PAL DE SER. DESPESA 
RARIA 

158$100 

12$000 

5:384$212 

491$007 

5 :875$219 

Oe!!pachado em ('ampina Grande: 

Rio de Janeiro ... 
Hamburgo 
Santos 
ltajahy . 
Ghent . 

6.905 1.263.741 4.001:!98S650 
4.435 820.754 1 2.534:343$700 

682 133.022 . 383:028$200 
341 62 .119 192 :570$450 

10 1 1.889 . 6:233$700 
--i--- 1-----
12.373 1 2.281.525 1· 7.117:974~700 - 1-- ----

361. 628 
274. 820 

17 .024 
41.851 

695 .323 

TOTAL DA EXPORTAÇÃO ....... . 23.447 1' 4.220.143 I 13.054:861$000 1.199.717 
1 1 

PIRMAB :sxPORTADORAS 

José Henriques & Cia. 
Abilio Dantas & Cia .. , 
Araújo Ri que & Cia. 
Corep. America Fabril 
Soares de Oliveira & Cia. 
Marques de Almeida & Cia. 
Claudlno Nobrega & Cia. . . . . 
Soe. Alg. Nordeste Brasileiro 
José de Britto & Cia .... 
Nicolau da Costa . . . . . . . . 
Ander,on. Clayton & Cia. Ltd . 
João Araújo & Cia. 
Vieira Filho & Cio. ...... . 
Demosthenes Barbosa & Cia. 
Araújo Lucena & Cia. 
José Aranha & Cia ... 
A. C. de. Britto Lyra 
J. Ferreira Távares 

TOTAL 

Fardo,, 

5.884 
4.124 
2.887 
1.463 
l.389 
1.207 
1.193 

901 
735 
759 
634 
624 
475 
426 
408 
216 

67 
55 

23.447 ____ ..,.... __________________ _ 
IMPOSTO ARRECADADO: 

Em João Pessôa 
Em Campina Grande 

TOTAL 

511 :693$600 
531 : 149$800 

1. 042 :843$400 

K!la. 

l.087. 763 
662 .564 
528.475 
273 .286 
271.004 
192.976 
224.552 
166. 310 
133 .968 
129 247 
)24.153 
114 .936 
92.431 
79 .264 
74 .874 
40.971 
13.156 
10.213 

4.230 . 143 

Secretati8. da Recebedoria de Rendas. em J.oão Pessôa, 16 de outubro de 1937. 

VISTO 
J . Santos Coêlho Filh o, Director. 

lracema H. l\faia, 1.:1 escripc.uraria, servindo de sccrrtarlo. 

GERAL - PARTOS 
31

B~~a~~b~~
0
d~t1~3~: e Despi-sn. em ~~~~~1;~~~~U!"a - Pcssool ~~m: 

i'~~;;~ de fc::CEITA ~!~;~~ ~~!~~~~1~ ~ l~':~1 !~H~i A F o R D LA N D I A 11 e I R-Õ R G I A 
Gado abatido 508$100 Illuminaçã.o Publica - Pessoal 154$000 1 . , 1 
t!'~·~tg predial rural 52SOOO Mater ial 59$200 O Brasil tera, em breve, as-
Impoot-o cectutar sobre ren. 

19
osooo 213$200 segurada a sua predominan'-

DOEN Ç A S D A S SENHORAS 
DR. LAURO WANDERLEY 

ne'::'Jz~e d~e':-'~v;is ruracs ~i~~~gg ~~~~-Y~ºp~~~~~~ P.1',:!~ª1 2:g eia nos mercados de borra-
Divida acLiva 30G~~c·o P~.~1b:~;:;~;e; n~~ª!!~~ cha do mundo 

CHEFE DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DE PRO. 

Es~~~~f;ioe producção do 299S5rl.) viços de limpêsa publica 
639$100 das ruas 

Saldo de julho p. p. 
2:980$IGO Diarias do pessoal empre. 

241S200 godo nos wrvit<:s do Le
vantamento Topographi-

3 :221$300 co e alinhamento 897$000 

DESPESA 

Prefeitura 
Thesourar:a. 
Ftscali2Ação 
Obras Publicas 
Illuminação Publica 
Limpêsa Publica, 
Cemiterios 
Subvenções 
Despesas n:versa.s 
Estatística e producçfio do 

municipio 

Saldo para s,,tcmbro p. v 

510$()()0 
730~700 
260$000 
152$500 
560$000 
108$300 
136$600 
80$000 

345$30-J 

200$000 

3 :083$~00 
137$900 

3 :221$300 

. Thcsouraria da. Prefeitura de Serra
ria. em a. de setembro de 1937. 

!]legano Jus,,..elino - Prefeito Mu~ 
7l;'lC1pal. 

PREF!llTCRA ";;IUNICIP,\L DE 
S. JOAO DO CAIURY 

Bala!'~ête da. ff:Cccita.. e Dc:spc-<5a.. do 
muruupfo de S.i.o João do Catil·v 
referente ao mês clt>- ago~to de rn3i 

RECEiiA 
1 - Licenças 892~00 
2 - Impo.lo de fcit·n 904$00~ 
3 - Imposto prl'<lial rn-
ral e urbmo 1 :O:lfJstro 

4 - Imposto de esl ai! • 
tic.a 

5 - Aferição 
6 -Limpésa pubhr,l 
7 - Patr1monio 
8 - Illwninaçüo 
9 -Impo:,::to s \'t-'hic-111os: 

10 - Matricula.:, 
11 - Impooto territorial 
12 - Imposto ccdular 
13 - RP.nrtas divrr:'>a. 
14 - Divlda acti, a 

S0111rna 
S3ldo que V('Jl1 elo nH~·~ dl' 

.iulho 

Tui.d 
DF.SPC·E. 

l - Co11.sc·llw híurUclpal 

137$800 
s 

42$500 
2-10S000 
103S,5'.>0 

" 30SOOO 
$ 
$ 

222,000 
s 

4 ~02•000 

la8S:JOO 

1 ·n1 100 

D.:.lcgac:n de Policia -
Grn t. o.o Escrivão da Po_ 
licia. 

Fiscnli.:-:mção do transito de 
vehiculcs: 

Gratificação ao encmrre
gado do transito de ve. 
hiculos 

Aluguel do predio onde 
funcc:ona o posto medico 

Para construcção e con
servação de immoveis 

Dcspêsa eventual 

S:lldo que passa 
mês de outubro 

Somm.a total rs. 

para o 

1 :536$100 

30$000 

4-0SOOO 

100$000 

53S300 
1 :514$900 

5 :265S766 

609$453 

5 :875$219 

Thcsouraria. da Sub_prefe:tura Mu
nicipal do Dlstricto de Cabedello 30 
~-~m~o~un. ' 

VISTO: - Adherbal Pyraytbe -
Sub-prefeito. 

Osny Vi.ctclliano de Carvalho Rocfl,a 
- Th€soureiro 

HYPOLITO RIBEIRO 
FREIRE 

CONTADOR DIPLOl\lADO 

~criptas avulsas, contracto e 
do I rocto, pericia, rectl!icação 
de escriptas e revisão de ba. 
l:111(:0/'\. abrrtura e encerro:-

ment-0 de escrlptns. 
PREÇOS MODICOS . 

llUA DA P.\ LJ\JElltA 5(3 
Joio Pe1sõ'a ..... 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIÃO DO HOSPITAL 

Na sua mensagem á Assem biéa Le- 11 
gislativa, o Govern.1dor do Pará as
sim se refere á "Fordlandia": 

"SANTA ISABEL" 
TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENÇAS DO UTE
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 - :- DAS 3 A'S 6 llORAS 

' 
PHONE DA RESIDENCIA, 20 

"Funccionando ha cerca de quinze 
annos, tem a Companhia Ford Indus
trial do Pará desenvolvido o seu pro
gr:imma de phntação e cultura de se
ringueira, com efficiencia, luctando 
exclusivamente para levai-o a effeito 
definitivamente com a fa lt:1 de bra
ços, que entre nós escasseia e consti
tue o maior obsuculo a realizações da 
natureza d~!i que ? emprêsa tomou a 
seu cargo. 

l....-r,, r-.-.wr,, ,-, ,-, ..... ..... .-, 

CABELLOS BRANCOS 
Ev'ff'ãm-Se e ctesapparecem con1 

TRISTEZA E' DOENÇA 
Pode-se dizer que, pela regra, "tl'is- "LOÇÃO JUVENIL" 

teza é doença". :No estado no1·mal ha usada como Joção. não é tintura. 

~::p1~~e;1i~ti:o o:t/:is:1~~ª1()~ \ri:it!~ Use e não mude 
devem, pois, faze1· um auto-exame pa-1 Deposito: Pharmacrn. MINERVA 

Consoante rehtorjo publicado, ve
rifica-se que a Companhia já inver
teu na execução do seu programma 
approxim:idamente dezenove milhões 
de dollares ou sejam 316 400 :$000 
ao cambio actual. No orçamento do 
que t:em a executar no corrente anno 
ainda terá de z:.ealizar dcspês.1. valiosa 
'com a limpeza de areas e plantação 
de dois 1nil hectares em Belcerra, as
sim como com a enxertia de I 420 
hectares de seringueiras cOm "clones .. 
da mais alta producção, importados 
das l ndias Orientaes Hollandêsas 

Ta descobrir a razão <lo desanimo e Rua da Republica. - João Pessôa 
combatel-o. t ' iando não obtiverem ?'E'- DROGARIA PASTEUR 
sultado, torifÁ-se necessario recorrer Rua Maciel Pinheiro, 618 
a um medico. que verificará se a tris- Preço: - 6$000 
teza e a depressão nervosa corl'em por ------------

Acredita a Companhia que isto as
segurará ao Brasil lugar predo.minan
te no mercado da borracha O pro
cesso utilizado proporcionou uma 
producção cinco ou seis vezes supe
rior, por arvore, á da seringueira syl-
vestre Tem ainda a Companhia um 

conta de alguma doença ou de simples 
alteração do chimismo humoral. Neste 
ultimo caso bastará, muitas vezes, mo
dificar a alimentação e usnr um me
dicamento de base phosphorica para 
restabelecer-se 

Simples desequilibrio da glyccmia 
ou do metabolismo dos assucar('S C!lU. 

sa desordens nervosa$ que podem re
sultar, tain.bem, ela falta de elementos 
phosphorados no organismo. A medi. 
cina actual tem recursos para ambos 
os casos. Em se tratando de deficicn
cia de phosphoro, a medida 6 íocil e 
consiste em algumas injecções de To
nofos.fan, que concorrem para que o 
paciente apresente aninrnclor<'i- resulta• 
dos, logo nas p1·imeirn~ vintl" e quntro 
horu 

v:ist(? prognmrna de novas construc-
ções, taes como: hospital novo, es- um mahão e duzentas m~l arvores e 
criptorio, usina de energia, installa- naquella de um milhão 
ções sanitarias e varias casas para mo- Sabemos que a emprêsa para a exe-
r:idia. cuçio do seu programm:1 no corren-

A população da Fordlandia é mais te anno exigirá da importante em
ou menos de mil e q uinhentos h abi- presa oitocentos mil dollares ou ... 
tantes e a de Belterra de dois mil. 1 2 ·so0:000$000 de nossa moeda 
Exist em çasas de moradia construidas T êm sido excellentes as rcl:acões entre 
n:1 primeira em numero de 226 e na a emprêsa e o govêrno que ; ella tem 
!-egunda 230 As estrad as abertas di..:,!.'ensado toda a cooperação ncces
e conservad ,_s s!o de 47 ki lometros 

I 
saria à realização do seu pb no de ex

em Fordland1á e 43 em Bel terra A pansio rconomic.1, industri:11 e com
planuçio nesu, de. seringueiras é de mercial". 

"A MASCOTTE" 
Proprietario 

LELLIS DE LUNA FREIRE 
Restauranté _o mais antigo 

da capital. 
Cardapio variadíssimo, 
ugraaando aÓ mais fint. 

paladar. 

Aberto até alta noite 

&ua Duque de Caxias, 3ts1 
JO Ã O P ESSôA 

CASA A' VENDA 
Vende-se á rua. Ellsen Cesar (até 

pouco Vida] de Negreiros), a. casa n.• 
84, de regular accomoda4;ões, oitão U# 
vre ao na.scente. Com os sei·viços cl:l 
Lag6a, flca!á. de a qulua., em· -excel .. 
lente sltuatu.o 11ar11 rr"l ldtnrh, . Tratar 
01 mtsma. 
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