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"DONOS DE UM VASTO PAíS, ONDE NÃO FALTAM CAMPOS PARA SEMEAR E POSSIBIL1D'Jl0E$ DE PflOGREDIR,:E CUJAS LEIS AS• 
SEGURAM A TODOS OS DIREITOS DE VIVER PROSPERA E DIGNAMENTE - CULTIVAE O ENTHUSIÃISMÔ ·v-lRIL ~ O AMôR AO TRABALHO; 
PRATICAE AS VIRTUDES -CIVICAS E OS DEVERES DE COOPERAÇÃO, FACTORES PODEROSOS PARA ELE,VA~Ã~ DP-IÍOMEM E ENGRANDE· 
CIMENTO DOS POVOS; AMPLIU OS SENTIMENTOS DE SOLIDARIEDADE ALEM DO CIRCULO RESTRICT(fDOS l'fflOS LARES; CONTlfiUAE 
A TRABALHAR PELO BRASIL UNIDO E FORTE, PREZANDO A ORDEM COMO SUPREMO BEM E AMANDO A PAZ ENTRE TODOS OS HOMENS 
E TODAS AS PATRIAS", (Do discurso do presidente Getulio Vargas, no dia 7 de setembro). 

AS BRILtiANTES COMMEMORACõES DO DIA 
...> 

DA INDEPENDENCIA 
EMPOLGANTE A CONCENTltAÇÃO CIVICA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA - O DESFILE DAS TROPAS DO EXERCITO, POLICIA MILITAR E 
TIROS DE GUERRA - O GOVERNADOR ARGE MIRO DE FIGUEIRWO PASSA EM REVISTA AS FORÇAS (J DESTACAMENTO MILITAR 
PRESTA CONTINENCIA AO CHEFE DO GOVÊR NO, AO PASSAR EM FRENTE AO PALACIO DA REDEMPÇÃO - 1NAUGURADOS OS GRANDES 
MELHORAMENTOS DO GRl·PO FSCOLAR "EPI TACIO PESSôA" - AS SOLENNIDADES NOS VARIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO -
A PALESTRA DO MAJOR IEITOR ULYSSÉA AO MICROPHONE DA "PR l - 4" - ENCERRANDO AS FESTAS D\ "SEMANA DO BRASIL" O 
GOVERNADOR ARGEMIRO UE FIGUEIRWO FALA AO POVO ATRAVÉS DA "RADIO TABAJARA" A EXCELLENTE ACTUAÇÃO DO OR
PHEÃO DO 22" B. C. NAS IRRADIAÇõES DO DIA 7 - A "SOIRÉE" DANSANTE NO QUARTEL DAQUELLA BRAVA UNIDADE - AS GRANDES 

COMMEMORAÇõES DA CAPITAL DA REPUBLICA 

O DISCURSO DE ENCERRAMENTO A PALAVRA DO PRESIDENTE 

DA SEMANA DO BRASIL, NA PARAHYBA, P:iOFERIDO 
PELO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

GETULJO V ARGAS Á NAÇÃO 
A's 20 hor:1s. do dia 7. o go- diµ;no da Palrin que possuimO'\. Foi o seguínte o discurgo pro_ 

vcrnndor A.rgt•miro de Fi~u,...il'r" 1 E o espírito dessa dignidade os- nunciado pelo presidente Getulio 
<lo, proferiu, ao mhT01d11>1w· dn tc-11la-se c•m .sua m:1is sublime y E 

1 
d· d C 

Rndio Tahaj:'lr~1 o seguinte t>lo- cOll<'l'('\iza<.:~n. nos lances de he- ,arga~- na sp ana a. 0 ~s-
(fllente discurso, eneerrnndo a l'oi .... 1110. nos rasgos de hom<>rica. r tel10. as 16 horas do dia 7. e 1r_ 

t 

l 

encia amadurecida, affeitos ao 
trabalho e á lucta pela existencia 
- falo a todos aquelles que com
partilham do nosso destino e, nos 
campos, Pas fabricas, nos labo_ 
ratorios e gabinetes de estudos. 
contorren1 para engrandecer a 
nossa rivilizacão. 

Esquecendo· as preoccupações 
quotidianas. as divergencias de 
opinião e as apprehensões do mo_ 
mento, concentremos o pensa_ 
mento e a attenção numa home_ 
nagem de reconhecido respeito 
aos constructores da nacionalL 
dade. 

Evoquemos o Bl·asil de hon. 
tem, ao incorporar .se, ainda so. 
brecarregado dos .compromissos 
coloniaes, á sociedade das na
ções livres, com as responsabilL 
dades do seu immenso territorio 
e apenas um punhado de brasi. 

, leiros para defendei-o; medite. 

1 
mos no milagre de esforço e te. 
nacidade. de abnegação e herois_ 

1 

mo que os antepassados re'aliza
ram para entregar_nos intacto e 
ennobrecido tão vasto patrimo_ 
nio de riquezas materiaes e mo
raes, e, decorrido um seculo. 
contempl~mos o Brasil de hoje e 
o que elle representa para nós e 
para a ht'manidade, As antigas 
povoações e aldeiamentos trans_ 
formaram.se em cidades magni
ficas, centros de trabalho e cu!. 
tura as florestas desbravadas ce-

Do Pavilhão da Praça d..t. lnd,.1u.•11 dt•1wia, Tambiá. o governador Al'gemiro de Figueirêdo ladeado dos comman- deram lugar ás searas P poma_ 
dante~ Thomé Rulri,e;uf's, do 2:!" B C e Lemas Cunha, capitão dos Portos assiste ao d~file res; encurtaram_lhe as dista ri-

das tl'opas feder.aes e estaduaes. cias - a terra sulcada de camL 

S(•n1an:i do Br:isil, l'III ""'"I E,-r 1,r:I\ 111':I ('0111 (Jll(' temos sabido r radiado pelo Departamento de n~f~. e O ~o c~rtadod de azas ':1t~-
t:odo: n·1H·llir :1, :,1T<'nll'llid,i, estrun- Propaganda: ~.ª ,cas. mp1estan. o persp_ec_ L 

·.·_Parah~·h~111os ; Era dl''dll'l'l'~-1 h~'1r:1_, dl' \"111!.1(·:in ao no\so ler-1 "BRASILEIROS: a a esse ~ano~am~ grandioso, 
'.'i:11'10 ouvtrdt•s nl'sla hor:1 a p~1- J ,tono Negta hora historica ao reve_ PlhodereBm~s,·1'mdag1na1. ch~m º.rg.~-
J . l ·1 l 1 • . . ( · • 1 . - . ' o o rns1 e aman a. pat11a 
a, 1 a 1t1n11 < e < o \OS'.'io 10\t:"1- '.\ao s01nos nem poderinmos renc1armos a memoria dos gran- t f d b · 1 

nador, eneet.·n.indo, no E"t~ulo, ª"' 1 ser um:.1 n:u::á'o isolada do 111un~ J des vultos e dos heróes eponinos v~s ª ~ ecu~ a a rtganc O gera .. 
hom{·1~age11s .que Lodos nc·,s r_~n-, do '\'os rincües do Rrasil Yivem da Patria. que por ella luctaram ço~ r~~as e 1 ort~s. . d . 
drrnos ú nossa glorios:1 Pat1 ia. "~ tr,1haJh;1m homell'i de toclas ao.; com o cerebro e o braço, o verbo t a_p1 o god~el e. _vista a .s;-

.\ifldu, hú poueo, (JLl\illltJ\ a n:1rÚ('\, .\ inll'lligl"nC"ia C O hra~·o e a espada, O livro e O arado, f~t.aç~~ mun ia' tri_s~.emei~te e~: 
p:1/:1,ra Yihr:1nle do ~nnulr c.·hl'l_t:' L·,lr:in;..;_-.iros ajudam os surtos alargando_lhe as fronteiras e t~t~'ª. Pli:!~~a os Jspnitos .<lese~~. 
,1~1 ~~iç:lo, <' e lia l~aslay:1.. por si ! do nosso progresso. E' uma consolidando_Jhe as instituições. sos e JL~, iç~ e e paz. ev~ ~1:cict 
so, <·0111~> exJH'l'ssao d<' li' l' d~· 1 co1111n11nhii.o n:1lural ús soriedn-, em ambiente assim aquecido de ~ n~sso e~a ogo e a poss1lul1da_ 
p .. ·1triolisnu> .• paru 1:c:1nimar no I d. l·s h11.manas (fllt> te. mos sabido enthusiasmo. sinto comvosco a 1 ~ ·re c~ntinuarmos a obra da 
<'"pirito d:t n:H·ion~illd:ull' 0 ~en- <·o111prl'ill'ncl(.)r t' praticar. se1n vibração das altas e nobre~ emo- ci~.1zaçao ~nce~ada. 
linH·nto dt• amúr por essa mar:,- lt'ri1.· os llll'lindre, sagrados do I ções. . J a sua. ~1?a indep~~dente, de 
\'ilhosa terra ((lle Deus e11trl'go11 j "º'".' p:1lri,.1li'1110. C.onsentimo~. Falo aos meus 'd d- d ,~tens~ ad.1_v1dad~ P?htica. a N~: 
:1os hrasiJe1ros. nu mais \'i\'o C'nlendi1nento de todoº d, tconc1ta· aos ~ çao. adqu111~ ap1ec1avel .expeu 

1 l . - ., os qua 1an es pa nos - a I enc1a o regime democratico As 
A nossa Ilistoria lt•m l'l'\'C'lado <'OB , a l'rn1za~·ao. que homens tlr mocidade cheia de generosas as_ crises sur ida 1 ... 

:w m.undo que :,omos um poy1, (Conclüe na 2 a pg ) ' p' - h. d . g 8 . r~su veram_se 
-------------------------· · 1raçoes, aos omens e experi_ l por forma a subR1st1r o que era 

basico. Passamos da monarehia 
representativa e parlamentar a 
Republica presidencialista. man. 
tendo inalteravel a estructura 
institucional alicerçada no direi
to de representaçã<>, que ê o pro. 
prio esteio da democracia. Essa 
tradição continúa viva e cada vez 
mais fortalecida. 

As resistencias do regime afe. 
rem-se pela sua plasticidade ás 
reacções da vida social. Não o 
ameaçam aquelles que produzem 
e respeitam as leis, como tambem 
não o defendem os pregoeiros de. 
magogicos que vh·em a semear 
~pprehensões e perigos, advin. 
dos dos proprios temores e da 
falta de firmeza nas convicções. 
Os pretensos salvadores da de
mocracía, transmudam_se. por 
vezes. nos seus peores inimigos, 
principalmente quando se apre. 
sentam sob o disfarce de attitu
des messianicas ou se arrogam o 
direito exclusivo de interpre. 
taLa, como si fossem os creado
res de tão velho systema politico. 
Melhor a resguardam e praticam 
os que trabalham em silencio e 
cumprem. sem alardes, os seus 
deveres civicos, conferindo ao 
Yoto, valor de consciencía. não 
o mercadejando em beneficio das 
ambições proprias alheias. Nessa 
rnateria, corno em tantas outras, 
fa ram mais expressivamente 
os factos do que as objurgatorias 
e reh·indicações facciosas. Foi 
o goYêrno actual quem collocou 
acima das injuncções partida. 
rias a verdade eleitoral, institu
indo o voto secreto e os tribunaes 
incumbid"s de apurar os sufra. 
gios, estendendo os direitos po. 
líticos a mulher e dando voz, nas 
assembléas. ás · representações 
profissionaes. 

Si na esphera politica apon· 
tam.se progressos substanciaes, 
mais ainda se pode dizer q uan. 
to ás melhorias de caracter so
cial. Pelos benefícios propor. 
cionados ao trabalhador e ga. 
rantias offerecidas ao trabalho, 
completou-se a remodelação das 
instituições, que. sob esse as. 
pecto, ainda reflectiam as defi. 
ciencias do regime anterior, ba
seado no braço servil e no patri. 
archado economico. 

Pela ultima vez, com as res. 
ponsabilidades de chefe da Na
ção, vos dirijo a palavra nes. 
ta data magna, e quero, por isso. 
retirar das minhas expressõe.s 

( Conclúe na 2.• pg. ) 

BHE 
LHO. 

"PARAHYBANOS DE PÉ. AO LADO DE TODOS OS BRAS1LF:TROS, P_A_R_A_A_M_A_I_S_N_O_· 
E A MAIS CONSTRlJf.TIVA OE TODAS AS REVOLUÇõES ... A REVOLUÇÃO DO TRt\.BA-
llENTIH) 1 )A ( )H DK\'f ". (Do discurso do governador .\rgemiro de Figue irêdo, ao encerrar a Semana do Bi asil na Parahyba). 
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taes. DP mim, porem, affirmo 
haver tratado os negocios publi 
cos com anim o de acertar e d , 
bem serva· ú. Patr ia fazendo , 

No INSTI!U°'fO HISTORICO E 
G E O G RAP H I e n PAR AH Y BANO ;º;ffE~~ p!J?fi~~i?f:;~::::l~~ 

i :V I Qlle fomos obrigados a enfren· 
tar. Examinei todas as s ugires_ 

A t>OSSE -OE SUA NOVA DIRECTORIA 

' 

tões viaveis e dignas, apoiei, dei 
corpo e execuçáo ás iniciativa: .. 
uteis. Rempre que se não tornas 
sem onerosas ao futuro do país. 
Moldei uniformemente a minha 
conducla tendo em vista que o 
chefe âo Executivo. para ser co'1_ 

1 
~iderado chefe da Nação, precis:, 

1 

manter-se equidistante dos com_ 
promissos de classes. regióes ou 
partidos, agindo impessoalmente, 
de tal sorte que os seus acto •. 

I possam reflectir. os sentimentos 

1 

e a media dos interesses nacio_ 
naes. 

1 

Já adquirimos bastante ex. 
periencia para não acreditar
mos no fetichismo das formulas 
f' reconhecermos que o bem pu_ 
blico não deve encontrar obsta_ 
culos nas leis e convenções jud-

; 

dicas. Si estas difficultam o 
· progresso, entravam a admin~J ... 
· rança social. cumpre modificaL 

j as ou revogaLas. A flexibilidade 
' para adaptar. se ás circumstan-

cias elo ambiente. e não a rigidez 
formalistica, é a peculiaridade 

.,.;·, · Qnando essa1 circumstancias as· 
1 

característica da democracia. 

. . . . . _ _ . _ sumem caracter imperativo, o 
A nova directoria do Instituto H1stc;. r~co, entre .10mahstas, sen.~oras e _senh_?r1tas de nosso meio social. ,·endo-se I acertado será não ante ar-lhes 
0 presidente, prof. Coriolano de Me1.leuos, ao lado do dr. Severmo Gunnaraes, repreEentantc do sr. governador d - . f P 

Argemiro de Figueirêdo. o~q~=~toes, s~~eii:d~rm:;·-s:exct~~~ 

A's 14 horas de sete do corrente, rea- Presidente, pro!. Cori-alano de Me- Cori:lano de Medeiros indica a asso- substituindo-os e emprestando 
lizou_se o empossamento da nova di- r deiros; 2.0 secretario, sr. Pedro Bap- ciada professora Olivina Carneiro da ao Poder Publico novas formas 
rectoria do Instituto Historico e Geo- tista; orador, dr. Horacio de Almeida; Cunha para profe1ir a palestra da ses_ de acç-ão. NingU:em pode gove1 _ 
graphico Parahybano, em sua séde á, thesoureiro, a:-:ad. Durwal de Albu_ são de encerramento das actividades do nar sem attender primordialmen-
rua Duque de Caxias. querque. Instituto no :corrente rumo, a qual oorá te ás ne~essidades e interesses 

o acto decorreu com simplicidade, Commissão de contas: - Dr. Ma- no terceiro domingo de .outubro proxi- do povo, que carece d~ ordem t 
vendo_se presentes o dr. Severino Gui- theus de Olivdra, professora Analice mo. 1 trabalho, assegura veis somente 
marães, representante do sr. governa- Caldas, des. Mauricio Furtado. Ainda a convite do presidente, vae á pelo fortalecimento da autorida_ 
dor Argemiro de Figueirêdc, familia.s e Commissão de pesquisas: - Dr. de 
numerosos associados. Adhemar Vidal, dr. José de Avila residencia do antigo presidente do 1 () país atravessa uma pha~t-

Não havendo comparecido o presi· Lins. professora Alice Monteiro. Instituto, dr. Flavio Marója, uma com. de fra da e - . 
dente. dr. J. Avila Lins, assumiu a Commissão de reVista: _ l.º e 2." nús.são de socks daquella agremiação dic s ; red upe:·açao; os in-
presidenc1a o 1.0 secretario, conego dr. Secretarias, prof. J06é de Mello, padre scientifica, que leva lo illustre e bene r e e pro ucJªºd. augm.Jnta_ 
Flcrentino Barbosa, que teve a secre_ Francisco Lima e dr. Pimentel Gomes. merito parahybano o seu confôrto mo~ arn; os empre en iment~s !0-
tarial-o o professor J. Bapti.sta de o presidente empossado, prof. co- ral ante a infelicidade que o attingiu, mt aram vulto; 0 co_mmercto 1.n-

prostrando-0 ha dois annos sem Vis erno e as, e".'p.ortaçoes. amplia· 
Mello e o dr. Matheus de Oliveira, riolano de Medeiros, agradece, em lt_ ta. , , - r am~se; a iniciativa_ pnvada re-
como t.0 e 2.0 secretarias, respectiva- geira.s palavras, a sua eleição e, ainda, tomou a sua expansao e O poder 
mente. a presença do representante do sr. Go- Na residencia do d,·. Flavio Marója publico passou a levar, a todos 

Deu_se, a seguir, o empossamento' vernador, discorrendo, a seguir, sobre foi a commissão do Instituto Historico os sectores de actividade- cuida· 
da directoria eleita, que ficou assim I a data da Indepandencla. recebida com mUita sympathia pela dos de organizacào e. _amparo_ 
constituida: Ao finalizar a sessão, o presidente familia do digno conterraneo. Situação assim ~ auspicwsa nav 

AS BRILHANTES COMMEMORAÇõES 
seria attingida si faltasse o es
forço systematico e persistente 
do govén,o, que. \ara satisfazer 
exigencias inadiaveis da vida na
cional, apenas contou com os re_ DO DIA DA INDEPENDENCIA 

, cursos da propria economia. 

O DISCURSO DE ENCERRAMENTO 
demos a fortaleza de n ossa gen- No concernente á politica ex· 
te cou1 a inlegral formação d :(' terna, permanecemos fieis aR 
unidade nacional. grandes linhas tradicionaes. Por 

DA SEMANA DO BRASIL, NA PARAHYBA, PROFERIDO 
PE LO GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

Completemos n nossa organi- índole e educação. o povo brasi_ 
zação cconomica pelo trabalho leira é essencialmente pacifista. 
racional. extrahinclo da terra O Nada reclama, alem do respeito 
que ella tem dado de grandeza á sua soberania. Não o inquie· 

(Conclu8'o da 1.' pg, > 

oulros pahrs armen1 entre nó~ 
as suas officinas ele trabalho. 

\'iwm ellcs sob os céos do 
Brasil e nunca lhes fallou o am
paro das lei, e elas instituições 
brasileiras. I-.!as. clles penetram 
cm nosso pais pelos caminhos 
<'laros da paz que a civilização 
:1hriu a todas as Nações. Só, as
~im. poderia1n entrar, porque 
quarenta milhões de brasileiros 
t~l-os-iam fulminado. como , 
ciics damnados, se elles tocas
sem us nossas fronteiras co111 o 
c•spirito de ugµ.re~sividndc. 

l'arahybanos : Quero ta111-
J,t'm, neste 1nomenlo, render cm 
, º'"º nome n culto c.le yrncra(.,'âo 
e de respei to ú 1nen1oria <los nos
!--Os an l<'pnssados que honraram 
,. defende ram. pe la palavra e pe
las armas. o nosso itnmaculadu 
torrão natal. 

Parahybanos : Eu não tenho e de realce a outras nações me- tam preoccupações de hegemo. 
Ju,iclas sobre os grandes des li- nos favorecidas. Pratiquemos nias nem litígios de fronteiras· 
nns que nos aguardam. O Bra- conscienlemenle u ma sã politi - Os problemas prementes, que af· 
sil ele amanhã lerá <le figurar ca -- uma polilica que se nrien- fligem outros PO\'OS - questões 
enlrc as maiores nações do le n o bom sentido da dign idade de raça ou carenciu de e.•paço -
mundo, peTa sua riqueza e pela hu1nana. . inexistem para nos. De.sejamos 

:~-~~n;~\~ç~'.º moral e mental dos ll Faç,\1110, a puH
1
ti~,ª d? tra

1
b~- ;t:'.· e;P~:fa1~:it:" ~~';;.ai;s nJ~ 

10 e e a prosperll '.'u~. ·' po llt · continente americano, a que nos 
.\hi eslá um immenso lerrito- ca do po~ler con~tüu1clo para .º ligam affinidades ethnieas · e 

ri,, que bem pennilte a mullipli- poYo .e nao a polillca demngog1- 1 identicos objectivos de ordem 
,·:içào dos seus habitantes. Um ca e 1111produdna que engana.º economica e social! Conducta as
parque maraYilhoso <le ,·alores po,~. _A polil<ca do be111 pu.bli - sim uniforme ele collaboração e 
n~1turars inexplorados. Uma ~o e ~ao a quE; .ser,e a 1_nleresses concordia, não exclue, entretan_ 
flora deslumbrante e inacaba- m~enores _e ª. gananc ia. de fa- to, 0 cuidado pela nossa '.lefes". 
n·I l'ma rnsl issima reg1ao cçoe.~ parltdanas. A poli l1 c,~ da Ser pacifista' não é per~anecer 
prl'nhe de fcrti liclade sem par. conft:inça e. da lealdade e nao a inerme. Possuímos um tei-ritorio 
t·rn ,ub-sólo guardando thesou- das fa lsas 1dco~ogias q ue allra- de oito e meio milhões de kilo· 
ro, ine,golawis. hem as mull,docs para desgra- t d d J'tt 1 

rrmos e1n 1n:"ios os 1nila"rcs çal-as depois. ;ee ~~~s ~~a t:ts :ne ~~~as 1a ~~:-
"'• :'\ai ureza. A1,rowite11H:J · os l' 1· 11 ,,1 an ' T) ) · e la lo a ' •, >, os . l' 1 <', a' < guardar. e para tanto, precisa· 
P_clos milagres do trabalho. de todos os brasile iros, para a mos estar P,reparados. app;ire. 
I:.,~tHl.urmos O 11 osso peno, in1- nu1is noh re e a ma is cons lruc li ~ lhando. exclusivamente com fins 
prnnmdo-lhc 11111:1 fciç:io ele ca· "ª de todas as re\'ol uções n defensivos, as forças armadas, 
1 aclt-r com1"1( 1wl _com as nossas ) remiu\'~º do lraball10, dentro da que constitúem, pela disciplina 
lrndenc1:1s h1sloncas. Consoli- 'ordem". \'alo1· e capacidade de de\'ota _ 

A PAJ,AVRA DO PRESIDENTE 
GETULIO V ARGAS Á NAÇAO 

mento, a mais solida garantia da 
ordem e o mais forte nucleo de 
cohesão nacional. 

BRASILEIROS: 

São os , ui tos de estadistas e 
dr guerreiros drsapparccido~. 
<·ujo <'Orpo, lr;lnsfonnado l"lll 
pú, jú se um.• :·, .... no .... sns terras 
rolllo parlituh.., sagradas. in,pi
rando aos ,·hos o aniôr e a ,·er 
(bdcira concepç.io <la Palria 

O cspirilo qu e clles dcixar:1111. cc oncluslo da 1.' pg .l 

I 

soaes aos interesses da ordem 
de. arrojada lH·an,ra e cdifi~an- '!Ualquer resaibo de desill usão geral. Sempre aprove itei os mais 
h• e1v1:-;n10, L' o u1esmo q ue ainda pelas fraquezas humanas ou de capazes onde pudessem ser effi
h uíc palpita na alma naciun.tl re:!entimento pelas incomprehen_ cientes. J'âo me a rreceiando de 
Podernos dizer que elles n::iü 

I 
sões soffridas. c on frontos e concorr enc ias . P os_ 

Jtwrrer:.1111, porque, YÍvcrn !HC- 'fo<la obra de govêrnQ é obra sivelmente. outr os. em c irctJ m R_ 
lh(,r na n1c111oria e no .scnlillll'll-1 de conjnncto, de sinerg ia de es- tanc ias assim ingr a t as e deli í'R
to do po\'o. S,i as Xa(·Ões <legra· forcos. de coll aboração no plano das, Doderiam t er emprestado 
dadas 11ialam u espírito dos cus I rio bem político. J ámais sol>re. mator brilho ás r ealizações e 
beróes. vuz opiniões e preferencias pes. emprehendiment9s governa men. 

:'/esta hofa de culto c1Y1co, 
com os olhos voltados para o 
nosso glorioso pavil hão, appro
ximemos espíritos e co raçóes. 
num mo\'imento espontaneo de fé 
e confraternização patriotica . 

Donos de um vasto país. onde 
não faltam campos para semear 
e possibil idades de progrerlir, p 

cujas leis asseguram a t odos os 
direitos de viver prospera e dig. 
uamente - cultivae o enth usi. 

A EFFIGIE DE 
NAS ESCOLAS 

CHRISTO 
PUBLICAS 

&bre o assumpto foi transmittido 
10 sr governador do Estado e~te des-
1acho'. 

º Pilar 7 - G'1vernador Argemtru 
de Figueirêclo - J. PeS$Ôa - Corn
m\lnicamos v:ossenc1a apposição ima. 
Jem Jesu,, Crucificado Grupo Escolar 
·Dr. José Maria" emploram.'J::, D;;:u.j 
1€nçam benemerito governador. -
\'igario Apolinario, e professoras ... 

asma Yiril e o amôr ao trabalho; 
praticae as virtudes civicas ~ os 
deveres de cooperação, factores 
p:idernsos pai:a elevação elo ho
mem e engrandecimento dos po. 
vos; ampliae .os sentímento3 de 
solidariedade alem do circulo 
restricto dos vossos lares; conti. 
nuae a trabalhar pelo Brasil uni
do e forte, prezando a ordem co_ 
mo supremo bem e amando a paz 
entre todos os homens e todas a8 
Patrias". 

Alcançaram invulgzr brilhantismo 
a'i fe!tividades do Dia da Patria, ef
fectuadas t..rás-ante-hont<?m nesta 
capital, como remate ás solennidades 
que se vinham realizan:::l..J durant-2 a 
"Seman&. do Brasu·· 

Assim. o transcurso do 115. 0 anni
·1(:tsanr.. d-::i. nossa independencia polL 
t.1.ca teve commemoraçõ?s condignas. 
não somenL0 da partz do !ã!:OVerno, das 
classes armadas e estudantes. mas, 
tabem, do povo em g~ral. Que d:ths 
pa1tic1pou numa grr.nde e impres-to
nan~ manifestação de enthusiasmo e 

patrotismo. 

A GRANDE CONCENTRAÇAO Cl
VICA DA PRAÇA DA INDEPEN. 

DENCL'\. 

A grande concenLraçao clvi.ca da 
pr2 ca da Indepzndencia. em Tambiá, 
ccn!tituiu um espectasu1o empolgan
te_ com o c?mparecimento de i.ncalcu
!aval massa popular. 

Pela manhã, ás 7 horas, para aJli 
se dirigiram o 22. 0 B . e. . a Policia 
Militu do Estado. Cümpanhia Qua
dro. t.il'03 de guerra 37 e 223. Lyceu 
Parahybano. E!:cola Nonnal. Collegio 
Diocesano "Pio X", Escola de Ap
prendizes Artífices .. Collegio de N. S 
das Neves, Gymnasio "Caneiro Leão", 
Instituto Commercial ... J:ão Pe.!Soa ·· e 
toda.-; a!> escolas publicas e pari..icula
rrs d.::,;ta cidade. acompanh'.'.ldas dos 
-respectivos professores. 

Fcram distribuída:; três mil bandei
rinh8 s cio Brasu aos escolares e sol
dados o que concorreu ainda me is 
para ·empre :tar ao impon~nte desfile 
nm aspecto suggestivo e patriotice. 

Terroinàcta a c~ncentração. assumiu 
o comm~ndo geral do Destacamento 
militar o major Hel.tor Uly~séa. rea
lizando-,c.;e. então. a revista ás tropas. 
pelo governador Argemiro de Figuej
i·êdo e- pelo tenEnte-coronel Th'Jmê 
Rcdrigu,:,s da guarnição federal. 

Logo depois da revista. o governa
dor do Estado e o commandante da 
guarniçã:J federal dil·igiran,-se ao Pa
, 1,não da praça da Inclependencia 
jt1ntamente com as dcmal!i altas au
toridades civi3 e militi res de onde 
,1ssi5tiram ao desfile dax forç:is ar
madas e dos e!colares. em continen
cia á bandeira. 

Em teguida. o dest2camento militar. 
aind3. sob o commando gera~. do major 
Heitor Ulys.séa, rompeu rm marcha 
rumo a? centre da cidade. prestando 
rontinencia ~o chefe do gov'2rno, que 
Já se ri.chava na saccada do Palacio 
da Redempção em C'Jmpanhia de t..'.:>
do:; os auxiliares da adminLtração e 
outros amigos 

Da praçn João Pes~ôa as forças dl
rig'ram-s~ aos respectivos quartel<;. 

Como ~e vê, as grancliosa::; homena
gens com. que a nossa terra c.omme
morcu a data da Independen:ia obt1-
nram o maior realce e vibraçã'> cl
vica. tanto pelo garb~ e di.'iciplina das 
torças militares. como, também. pela 
ordem e distinccão com que se aprf'
sentaram o:> estudant~s de todos o.:; 
estabel~cimentos de ensino de João 
Pe..ssóa. 

Durante a pru;sagem da. tropas pe
las principacs arterias .do. ncs~a urbs. 
fcrn.m ell'l'i vivamente oyacionadas 
~:l-:- povo oue as saudou com enthu
,ia.sti~as palma::;;. 

AS INAUGURAÇóES DOS GRAN
DES MELHORAMENTOS NO GRU-

PO ESCOLAR .. EPIT ACIO 
DESS<'IA" 

Fazendo parte das so1ennida<.ies 
commcm')rativas da SetnanJ. elo Bra
sil. nes~a capitrl, foram inaugurados 
hoj? o::: grandes melhoramcnOOD ef
frctuados no "Grupo Escolar "EPi
tac10 p(~S-;óa ·• 

O acto. que ~e rea1iz1Ju às 16 11cra.s, 
teve a presença do Governrdor Arge
mir'1 de Figueirêdo. que :;e fl'z acom
panhar de todos os seus auxiliares de 

~t~~:r~ºsof~ra~r~ 1!~:1~~~:ntação po-
No .salão da Directoria, foi appo.sto 

o r .. trato do Governador do E~iado 
íal'ando nes!l-a occasi.ãt.> o proteSEoo1~ 
João Vin~gre qne pronunciou o s::'
guinte expre.c:~ivo discurso; 

"Exmo. sr. ar. Argemh''J de F'i
guell'~do: 

Meus senho1'€s, professores e a.. 
<Conti,1ua na 3,a. pagiq{l) 



A UNIAO - Sexta•fcil·a, 10 de setembro de 1937 s 

AS BRILHANTES COMMEMORACõES DO DIA DA INDEPENDENCIA 
e, 

fl D A 
RADIOP HONICA 

.. 

NO GRUPO ESCOLAR EPITACIO PESSOA: - Ao alto quando era inaugurado o retrato do gc\·ernador A 1'

gemJro de F'igudrê:do vendo-se sua excia. ladeado d<> pr0fcs-.,ores e auxillatt ~ do G&vêrno. No .scg-undo plano, 
filas de alumnos no patco interno do mo<Í\rno e.:;tâbeledmento de ensine de,,ta capital. 

(Continuação d'.l 2.lj, paginaJ 

I 

ves questões que h~o de levar o no 0so 
E'.-,tado a um futuro de grandeza e 

lumnos: Se ](lnprmo a'> nos!;os ,alho~ prosperidade. 
ás paginas mz~ recuadas da vida ad- A lei de 13 de dezembro de 1935. 
ministrativa da Pri.rahyba r estudar- QU!'. ratormou a mstrucção publi 
mos criteria,3am1 nte 03 actos dos g.,_ primana. marcando incontest.:vc -
vêrn~ de no~:;a terra e cheg«: rmos mente. uma nova era· de cultura para 
mesmo ao per!.1clo do Bra~u Imp,:;no. o futuro da Parahyba comprova €Sta 
verificaremo.::; ouc. todo:; elh·~ já na- afflrmação. 

o governador Argemiro de F1gue1-
rêc.o terminou atrirmanda que, em 
seu governo. a instrucçá'J publica se~ 
ria desenvolvida int-en1>amente. para 
felidd2de de S.':'U<; governRdOS e 
maiar grandeza do nos!o Estado. 

As ultimas pala nas d'J chef? do 
Executivo parahybano foram reeabida<; 
por todcs com uma. caloro•a salva de 
palmas. 

Logo após, s. exc1a percorreu toaas 
as novas dependencias do Grupo Es
colar "Epitacb Pes:;ófl. ". dirigindo-r-;e 

magna. que se r~vestiu de muito brl
lh;i 

Presirliu ã ,s ao o exmo. revdmo 

PR I . 4 

arceb~1:o d. Moy.sés, estando ladeado RADIO TAB.\JARA D.\ P \R \_ 
,fo figuras repr .... ;;~ntatJva" do clero r ln:BA 
:b md !-Ocial J)'c.·SoPns..~. 

E:;pecialmente convidado pelo p:ctre 
Franci~ ;o Lima, dlree;tor do "Pio X" 

Programma para hoj1· 

Pr0g1amrll<1 Apt"rit1.o da I' r, dr. Dustan Miranda, inspt-ctor re~ líl 00 
gional dJ Mlnísterio do Trabalho nes- R I l 
te Estr.<lo, prom:.1.ciou uma brilhante 1fou - Proi-;r;:unma ,. niado da P r 
p[lcstra ..._cbre a data. enaltecendo, I-~ · · 
alL.da. a tn1diÇÍlO honro~a desse im- 1 R,oo - Pro~rumma 111ua o jantar 
po1tun! ~ estabr-llr.ciment/J Que tem si- 18,tí l'oru do Um 1 
d~ um:1. 11c,nra para o ensino da Pa- 1:1_:rn - Programma MiM·clunl'a 
rahyba 20,F", ~1ui,ica~ variau<1.s ,:om <.:eny 

Na 0~1~lid2dr de orador official, fo.. Santo. 
leu n prtp,uat-:nano Gastão Nevfl .. 20 :rn - E:cl aç,ui 

que. tr·.cou tod.:.- R·· phEs-es das ct:l~- 111 ;~;!~a sd:.rage.~Ji./~3 d~ur;.t~'ly'"~m E -
â~t\~~j~~::e dd~s l~~~~.,t~~::~~~~~ l1 00 Jornal of!ic,a, -
indeT)C:ltden~ia de Bn .sil 21.1:; - P.aúio '1'heu.t o d'l P U t_4 

A nota pn·dominante da s-essão foi - Arresl.'r:tan<lo nm <iia e l u 

o discurso do pequeno porta-Kz do at~.odoe i!.el;:1;~aJB1i~f~1n~'\1: ~ çR 1 
curs:; prunario, o alumno Juar.2z d~ ~2.F _ ).lu. 15 american e m 
CTama Bapi. ta. Elcqucnte. senh::r de A, mando Eoudoux 

~~m~~n ~xfiff1~ienesa::~{!
11
:;~~ui~~ 22,30 - fíl orm;i:~e_•_B_oa_,, ~t--

~~c~~[J 0~~~~~or de uma decidida entre e; cur~os primarios, fl;)r::T" •• 

Prece 1endo ã entrega dos premies u::nmerct~l '- a-,1wJ1~i.al te:· •: t1..•
mensan aos alumaos que m2.is se do a sim un a arrtpla crmmemoni.ci 1 

rttsti~gulra1!1~ ? padre Franci,co Lima. A P;\LESTR:\ DO M."'.;~a r;. T'll? 
t:.nnln( u d1ngmtl::> palavres de e1;1 hu- 'LLY~SE'A _ ENCEJ!.R.A~'iD:) Ar 
s,asma a ~odas as estudantes daquille t FESTl\'IJ.J.\DES F.-\LA, AO pnv ,, 
€ducandano - o GO\'E.R~A.DOa AHGa;,,l'Hl<.O D ... 

/\o eJ1cerrar a sessao o sr ArcebJs-1 1 IG U!!.IR.tilü 
po Me, 1cpchLano k~ uma exaltaçao 
a mocnade ctitUdlntma, c.:nc1tando-a Pelo mitropl ci.c, du. i> i J -4 
a defeiider :::.s causas nobres em prol maJor Hf.:,toi. l.lJ e ct•rri. 1 ~b 
tta engra1,decrm"nta da Patna, na ccmmRndanl-fo d::> 2?) B e 
ce~teza de que assim. fr7::tndo contr1- unente p .. l .. tra ., 0 ire O • .:.·_ 
buniam e m:]hor qumh:i~. ção d~ Dia. do Bn. il 

Pel_i:s orpheoe~ do Instituto _Com- OUirial culto ~1bi·nJo b~ \ e rr 
m2~·cial .. João Pe~;soa'' e do ''Pio X" elege.nCia as pm")E O m, Ji r 
foram ent3- ~!a;; os hymnos da Inde- Uly.tséa oronunciou iJ 1. 1 e 
-ç<:ndencta .. Nac:onal e da Par2hyba. renc.ia. qÜe pela f01 n, Pl 01 1 ~a-

,C:"b a .d.1.n:l!çao da senhorita ~or- de e firmeza d.=s cone .. , ~- d rtrn 
tense Peixe. os nlumno-~ do Instituto verdadeiro tmhusi~ mo • 
C:::mmercial .. João Pessôa" compa- O orador d1scorr "\. e m'" 1 .:.r 
!"3ceram incorpot·rd s .ª essa reunião brilhante .scb O th ... mu. qu.r lic 

- Do acto. foi batida uma chapa destinado tende a~im 01 p ri.Ufü 
photograph1ca dade d~ 'ctf'monc._;-ira m: ~ urr. 1 vez 

os seus dctes de ..::uli 1rc;. o lf'-
1'i0 iNS'l'I1'U'IO COMMERCIAL vado sentimento patriCLl"O 

"JOÃO PESSOA" Ao termjnar a ~ua m 7 nL1 Cln· 

Encerrando a ··semana do Brasil" 
o Ir.-titato Com!nercial "João Pessóa" 
re'.ll;zon nma ;·~,ti .-.ol:>nne tenclo 
como oradcr afhcial e presidente da 

ferencia, o major Heit ,r Jt,• i. 1 • -
cebeu muitos cumpnmrntr c1 n1 
merosas pessôas QUE se arh1'. ...IT' n ~ 
stuclw da "Radto Tab jára. · 

•. (.(;ntro Normalista de: cu1t11ra ", an- o DISCURSO DO C.OYE!tN.~~01.:. 
nexo ao Instituto de Edu~aç.i.a -~RGElUIRO DE FlGLEIRLDU 

l 

l'' s. _ ~::s"ã, f,1i levado a dleito o 
seguinf" programm;;.. Encerrand();... ··scn·,n1 do .)1~1 

1 - D1çcur~o pelo p!'eE=idente do na Parahyba. o g vernad , \- _e !l.ir 
Centro Nnnr.ali.sLa de Cultur~. . 1 de Figueirêda ... usou do , h:~· ,1 1 t 

2 - Drclama•;ãa pclfl. scn. ... 11onta da nossa Rad1, Diffw orei. dJr 0 1 

Namir o.as. . ás 19 e 45 horas .1. µa.L vrã 11 

3 - Declamação pela senhorita Nessa sua elociuente oraç. o o • h -
Maria Armind~ Rib··iro fe do Govêrno resaltou a alt ·/ r,i; i 

4 - Trabalho h1::otorn .) pela senha- cação das imponentes horn.1 hl e 
rita Adalice Pin:1eiro, que foram prestaa. em nosso K.H, -...e 

5 - D.eclamaçllo pela senhorita Ja- em commemor'lção á ··semana da 
cy Nclva. Brasil.,. 

6 - Decl~.mação pela senhorita Na pn1ça João Pe~ôa. em ir ~1 · · p ao 
Hilda Ft ·itRs. studio cta P .R. I.-4, cnde e.':it 1 _na-

7 - Dec:l.i.maçb.o pela senhorita va enorme massa popular. ::ie achava 
Carmo:..ina Gllimarãe::. oostada uma Companhia de Guu ·1:1 

8 - Saudacao ao "Ri:'> .Brancc vc•- Lia Policia Militar do E~:tado. qt 
ley-ball Club'" p,:10 estudante Gut- prestou a15 devida~ CGntinenci , '.lO 
temberg Guimarães. governa der Arg ~miro de Fi"- ue r li) 

A' noite teve lagar uma an:mar.o. 
reunião dànsantc na séde C.:o Insti- e\ ACTl' \Ç ·\O BRJLHA?\T[ '\ , 
tuto.< quando foi of"fcrerida a t~ça tRRADI.\C6ES DO DIA 7 DO O!!~ 
de volley-hall ao Centre D:sp-:,rt1vo PHEON DO "2." B e 
Parahybano". victorlc"'o no Jag:o rf"'. 
lizndo com o "' li..ío Branco., Volt v
ball Club. 

As dansas decorreram num ambi
ente da maior alegria, prolongando
sa até a madrugada 

Um lagar do m lkr cte:,t lq, e obt:.:,
ve na - ir:BGiaçõ,.:" do dia ., o >r
'lheon do 220 B. e diri• .. ..:..o 
:·iorm!:nte pelo mac trO te er, ~ v.::
rinc Gomes Pereira 

queJla epoc,t, .se preoccupa va m ocm o A c;onstrucçâa de grup,s escolares, 
problema da in.st:·ucçâ...J porque bem :lo Iristituto de Educação e a criação 
percebiam qu.:: ell2 só poderia int~- de gabinetes dentarios nas diversas 
grar-se. verdadeirament~. na hnall- cfsas de en~ino. constiti.;em marcos 
dade histo::ica do :-;C'U destin0 com e ~xtra:irdinnios do seu govêrno, os 
seu povo in·truido e edu~adJ D'3. ~- quacs enchnáo de orgulho os para
cola do trabalt10 hybancs_ e elevarão bem alto o nome 

então para o "2.uditorium ", Qnde as- NA 1\C,\DE:WL\ DE COMl\-IERClO 
sistíu a toda a programmação artisiica. .. EPITA.CIO PESSOA" 

Executando urii prcgr.:}.mma c~pr -
..:hasam•_•nte :-ele..:cionado. o re T > 

ctzsew.penhada brilheiltemente pelas 
Com a procl~maçfi :; da Repubil~a o. de v. e veia alumn<'s deru;e importan~e edu.cand9..· A Academia ele Commercio "Epita 

preoccupaçã:, de melhorut e descnYnl- A ampliação e a recon5trucção deste 
ver esse grande problema nactonal, E':tnbelcc1mento que v. pxc1a. acaba 
maior se torncu, por parte chqueue~ de ·ineugu,·ar, são tambem fructos do 
que as.sumiram a rcc;pon al>iHdHle nr seu b~m intencionado governo que bem 
dirEcção das ca:.sns publicas. c:cmprehendeu que a feli:::idade e a 

rio. cio Pessõa" tam.i.ndo partp nas com-
A's 1730 horas. s exc1a. e comHi- memorações' á "Semana do Brasil" 

va. rl'tirf!ram.se para .o Palacio do. organizou um prograrnma de confe
Redempçãa. rencias havendo as....,im falado sobrf'.' 

A Parahyba, terra feliz p~h patr1o- grandeza de um povo estão depencten
tismo de SCll5 filhos e abenço~·da oei;:i L-e:; da mstrucção e da educação que 
grandeza ctc suas at.titudes civ1cas e recebe 

Deixou a mais viva impres~ão \em O palpitante a~sumpto. nos dias d:s
t,odos. a solennidade inaugu:, al do, ignad:s, os seguintes lente:s. 
melhoramentos do Grup.::> Escolar curso de AdmtsfflD - Professo1 
"Epitacio Pe.:sõa". que com essas o- Bene:Ucto Nogue1r.1 

histC'rlcJs, orgtilha-se de contar no Ell~s vêm ~ati.,fazer. plenamente. as 
m<:io de !eus benem,:,rltüs ~idmi.nlstr'.3.- V"lhrts a.spiraçõcs dos professare.s des
dores. vult~s como C::imil!J ae Hallan- ~e erva e m2lhor 2ttencter ás neces
da. mkié.idor de u;na nova orientação l .:iidade_s da ensino na. Parahy.·ba. 

bras, p~ssou /J. s<:r o mel~r e o mai<; 1.r ann') cursa Propeàeullco - Dr 
Pmplo e~tabelccim"rlto de ensine da j Clo;·is Lima. 
Parahyba 2.º anno Curso Propedeutic,> - Dr 

1 

Dta5 Junior . 
110 ensino. construindo os pnmel f'- Appmu::-,Os so merecem os u.aminis
gru))OS rsrolareJ l" ab,mcto nm·as 11'>- traacre.s que. como v. exc1a .. prf ;u-· 
rizan~ nas diret:t!'izt::. da in:;;trucção e ram bem ~ervir á coll~ctivida.dc. 
educação popular; Solon de Lucena Pz.rmitta. e .. mo .. .sr. dr. Argemiro 
continuador dessa g! H.nde oo;a de de Fig,ueirédo. que, comu hon,enag-~m 
maicr ~lcrnce F<Jcial. Joio Sua.ssunc1 rlc reconhecimento e de mats profun
que emprestou toda a.i:- istrncia mara1 da graiidâ') dos profassares e alumnos 
á obra educativa (]o p1 ofe!'õSor e Joã ~ da Grupo Escolar "Epitacio Pessôa ". 
Pes~õa, criador das i.n.-:, ·2.ctoriés t ·n- nesta .s, . .in ande funcrion':l n biblio
nicas rcg1011nc~ theca infantll que teni por patrona r0 

AS COMMEMORAÇôES NOS VA- 3.º anno Cur:-:o Pro1rdeutiro -

RI~tli1~A~É\~~~~iJL. DE Pl~~c~,~~./~:ir!ª~~i~ni~~ ~el~epu-

Com a revoluciio d.(· 1:130. opp'.tre<.:eu nome da flgura incsquecive1 de João 
a figurn idcali·.ta d. A11 .. h1•11or :t,,;:1· 1- dp, Mz.tta Corr:-i~ Lim&, seja apposto 
r,a cunduzinclo o n()S v E&tado ccn1 o r~tratf"i d.! v. r,xcia ". 

Fm todos os estJbelec1mento1 de tn
sino clrnta capitol foram, efff'ctuadas 
sesiões solennes cem o comparec1m.::n· 
t.'J de alumnos e nu;.nc:>rasas familias, 
havendo sido pronunciadas palestras, 
pelos professcr~s. referente.e.;; á m3.g11a 
data aue se commcmorava. 

NO LYCEU PARAHYEANO 
ap'rumo e patrioU:.mo. u1crcm-entando 
ns suas font~':i de rlquiza e da;,d.o a OS AGRADECIMENTOS DO GO- o Lvceu Parahy\Jano festcJou com 
htstru~ç5.o pullini pr111:ana um d.e- VERNADOR ARGEMIRO DE enthu.:Í:>sma R passagem do "Dia da 
senvolvimento c.1paz dt· C"1grand?cel-o. FIGUEIREDO Patria" realizando-se no seu salifo 
cada v.·z mal,.~ ·:10 .!tlo da n9.c1onali- \ de hcnfa. uma s~s.são ·magna. '}ttr..: foi 
dade. Com O dcsap~rt· imen~r) do llll- O covcrnador Argemiro de Figuet- presed1da pel'J illu~lre dr. Matheus oe 
logrado contrrranP vrtu sttll .~tlni· ... rêdo õ:rlge a palavru acs pre:i:entc·\ Oliveira. director do ~,ta.bf'lecimcnt-o 
0 sr. dr. Oralul1e i.; Brl'.,. (IU~ tc,e ,q-redec{;ndo a homenaílE'm da dil'€cto- A essa sas~fio estivf'ram presentes. 
naquella administra:-io. ,. quap,c:. com;_ li~ ct1touelle importante estabeleci- além elo repre~entante do governador 
tituirain, inn v, ln ,~ 11ma dac: :rwnt.) de ensino. Argemi.r.a de Figueirédo. todos os pco-
mrlhore, et:.1p~ .s ctn 1 t r• ntori.a l S. t:xcia. expressou eloquentemente fessores. alumnos e grande numero ue 

Voltando O B1 1: .; r "lil.;11 cor 1rd > o sr>u c>nthP. iasmo p.ela cau::a familias. 
titucL~nal, 0 ~ p:--ri.h,' J"n·,s bu .... u2.m , hietrucção publica. dizend'.'.) que Falaram. por esta occasi5:o, o tlt. 
para dirigir e orientar ná do E . e: .l um do-. 1lfoblemas que elle en.::ara~ Mauro C')êlho. p<!lo corpo daC"mtc e 

:i~·tt:1~ ci~:o~\~º r~,u,.e l 1~c~
1

0 ºc(/ln·~ 1 ~~i~ 'J~o~ i~;~1 i~e n~~! ~~P:~ti~!a?i~ varios preparatorianos 
bativismo, do tr,tbnlh,.. e da ... ,1ra dr 1 1:0 muito cm prol d:i cdll• .çüo dos NO COLLEGIO DIOCESANO 
rnc.cracia, e CE . .: cida::iõ? ~ ~rno H I: "lr'Jtv_bullos m~ito ihha ON·orrido "PIO X" 
dr. Argrmiro tle F'i"'u•~1.\Jr.:, lc,1 v 

1

1"' .'1 15to, o V'•llo,,'J tra~a.11;.o dos pro- . 
1 

excia .. cuJo g1,,rri·.> ri ·· 1e ort" ouc t:1em1.>rc est ·\.-o.m ao seu A fim de cnccrràr ~olt>nnemcntc ~ 
pla .. u.o;,o 5 .dª. Pnr.aJ·yb·a· cop.runie. po~·- w.dc., num objectivo notre e patrlo-. "Semana cto Brasn·•. ª .. directaria â,J 
que e11a 9:_i tP v e· cict 1.mpulc: ( 1, .. ca dt, colloborar na grar.dr obra edu. Coüeg10 Diocesano ·"Pie Xº promnveu 
elo e 1, . lvendo no c'n: e · 2 L"" re e. clonnl quP &e Yem ,·ealizando na i no dia 7, á;; 14 hor1j no is:alã, de 
na ·<Umnlt t:o publk~ :1 .. 1 l' gra- Pa.r::ihvba. bonra de.s"'-c cducanciario, umn .:·!:!~"dr) 

tadc l'v1ign:>l BaslOs 
2.º armo C1 11sc Techmco - Acade. 

mico João Lclis 
3.º anno Curso Techmco - Profes

'Cr Vasco Tolêdo 
Fttli:iram tambem vnno~ alu!nnas 

daquelle •"ducand,uio, entre o~ qun<'~ 
l' .. lbt\rtino M1rnndR Lei't.e. João Ma
(']P,J dob Santos e Diogenes Ca.c;tello 
Branco. 

NO COLI.EGIO .. (. ARNEIRO LfüiO' 

Festejando a •· Semana. do Brasil" 
rea lizcu-se ás 19 horas. do dia 7 de 
0~etrmbro uma s, ssão ci\.·ica no Cal
kgio cai·nc1ro ''. dirigido pelo dr. 
Annibal Mour~ 

A· cerimonia fc1 as::,istida 1101· todos 
cs prnte::;.<;ores e alumnos daquellf' 
e,5tabl"lecimento de ensina 

NO COLLEG IO DE N. S DAS 
l'iEVES 

Ne:-te educandarlo, igualmente. os 
1t'stejc:s da ºSemnna do Brasil·• ti
veram ~ignificativo brilho 

Para tal Hm, muito se esforcnram 
a s\la direclora e d?.votadas nuxillnres 
rcligi~as de dlvcr.!l'l.S nacicnaJidad~s 
qúe promoveram palestras educati
vas recitHtivos e horas de artr 

O programma geral foi cicv idido 

::onjuncto vocal se mante· ItJ.t'r "1 
:ior dos mais ~incero..(; ele ... ir-'-, r l 
,Jerteita segurançe e incomr un Ju ,·. 
:nonía com que deliciou r, ru Jh' 1 
com a sua audição 

Da programrna, todo e~ :ellcnt.c 
destacamos. entretanto. pE ~ toe ~ 
imprc-"sãc q11. cawou r: ··P.~v1 r ~ dt. 
Schumann. a "Se renal ' c1 ~.c1,,.1-
)ert .. P'i-a frente oh! BPsil, de VHla 
Loboc:: ··candt.1 da Sauct •. de" e e v11 
a Lobos Qu"rttcto do "'f'...,Cr.l., e 
'::arlos Gomes e final1ni2 11te, o Hyn~
·10 N?.~ional. qur tiveram uru in.tt -
i:,retaçãa maravilho:-.a 

p-,r i~so podemo dizer que a .:iU 1 
oectuaç:."',o rias il'radü1çõrs do dia ''i' 
,,erctedrirctml·nte brllhante, 1 ccorn 
pensnndo. de·,sa maneira, o tr; balh , 
i:> a dedicação do digno dir1:;entc 
daquell"' orpheon maest.ro Se Tririo 
Gon1f's 

A "SOIRE'E" DAl'iSA:,,'TF, NO 
QUARTEL DO 2~." li l 

Promovida pelfl oflkialalndr cl:1 
brava unidade do exercito r. ,iUl a
quartelada fci levada a eftcl\.o rã.s
ante-hontein, no quartel do 22Y B 
e. animad:1 ··:.oiré~" daw,ante 

À testa em hcmena ·m à · ,r •nd ... t' 

m~maravel data de noi r dr 1en
dtncia politka. alcançou Pxt "reli
nano bnJhantismo, havendo m ... ~T 
cido o "grand-mondf> da capt 
parahybana. qu. e pr ~ lOU A sol. e ... 
dansante do d!9. 7. um U!., ect .. ) 
mais elegantr:::.. 

Durante as dan.sac:. qUC' r 101 
ge.ràm até a1t9. madruge ,a t. i..; r~n. 
::i.s esplendicla:::. jazz..b:rnds. ~o 22.J E 
C. e da "Ramo Tabaje..e' 

A offic1alidaclE: do 22.'1 Bat 1lh ., e.. 
cnçadores disp ns=.t. a todr:1 P L 

sente.s um ! raramento ftdatg;, e ro 
dialiS.Simo. ·rnma viv~ dfmcf' 11 c1,.. :l 

do alto cspln 10 acial que L,' e.ct.rii 
7.0 o so1daclo bnhilelro 

O servic;o dr buffe1, t")L vc 1. r ·orr• 
hen~ivel 

<Contmúa rit1 7 · pn l 



A UNIÃO Sexta-feira, 1 O de setembro de 1937 

p A R T E o F F 1 e 1 A L 
.\DMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR ARGEMIRO DE FIGU.EIRf:DO 

Rovêrno do Estado 
E.XPEDIENTE DO GOVERNO DG 

DIA 9 

Petição: 
De Fenelon Pequeno de Moura, 

guarda fiscal da Fazenda, requerendo 
ü méses • cie licença para tratamento 
de saúde. - Submelta-.<:;e á inspec
<;ão de saúclP 

Decretos~ 

nhamento na nova avenida 
desta cidade e abre o credito 
tspecia l dt> 4 :OOOSOOO para 
es!:le fim 

O Prefeito Municipal de Picuhy, no 
uso das attnbwções proprias de seu 
cargo e de accórdo com a autoriza
ção contida na lei n_0 11, de 21 de 
junho de 1937, 

Decreta: 

Art. .1. 0 
- Ficn1~1 desapropria~la;. 

com as desapropriações acima refe. 
ridas. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposi
ções em contr:irio. 

P1cuhy. 1.0 de Julho de 1937. 

Severino Ramos da. Nobrega. prc 
feito. 

Samuel Ant.io de Farias, thesourei
ro. 

E. Macêllo, secretario. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
,\NTIIENOR NAVARRO 

PROJECTO N.0 12 
O Governador do E!St.ado da Para- por utilidade publica, as <51 cmco 

hyba nomeia o sr. Napoleão Antonio casas fóra de alinhamento. situadas 
Tavares para exercer o cargo de na nova avenida, em frente ao local 

i~tt~~~I~~ ~d;~i~}iSt~,~~t~ d~c~~~t~n~~ ~:~~~~ºne~ta c~fJ!~uerção do1 Grupo paf u!ori:~r~ P~~fei!i°ec!:::f!s 
interinamente. Art. 2.0 

- Fica aberto na Thesou- creditos para occorn'.!r as des-
0 Governador do Estado da Para. r~ria ciesta Prefei.·tura o cr~dit·o· espe- , pc~as de~tinadas a. acautelar 

hyba designa o guarda fiscal. da Fa- c1al de quatro contos de réis os interesses da. fazenda mu-
;,enda Fulge-ncio Domingos Lms. PO.- 4:000SOOOl, destinado ás despesas nicipal. 
ra sernr como escri\"ão da Mesa de 1---------------------------
Rcnda.-.; de Patos, durante o impedi -
mento do effectivo cto cargo. 

Prefeitura Municipal 

E'XPEDIENTE DO PREFElTO DO 
DIA 9: 

THESOURO DO ESTADO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NOS 

DIAS 8 E 9 DE SETEMBRO DE 1937 

Petições de: 

João Minenino de Araujo, reque-
1 endo matnrula para um automovel 
Dodge, dP s~,a prnpnedaJe Faça-se 
a matril:ula 

Julio Martms, requf'rendo matricu
la para um caminhf,o Ford. de sna 
proprif'dad~. Como requer. 

João Vicente de Abreu. requerendo 
licença para construtr umr, casa de 
taipa e palha ao norte da estrada d~ 
Cabedello. Defnido 

Severino Calisto da Stl\'a, reque
rendo licenÇa para construir uma ca
~a na a\'. Cruz das Armas. Em face 
àa informação da D. E. F., deferid?. 

José Isidro Gomes rrquerendc 11-
cença pnra renovar a· coberta de d nas 
carns de palha de sua propriedade 
nas av.s. do Jabre e Cicero Moura 
Como requer. 

João da Silva requerendo licença 
par:i renovar a 'coberta da_ casa de 
palh:i de sua p:·oprieclade. '.1 rua do 
cent,enario 709. como requer. 

Lydia do.; Santos Paiva, requerendL 
(arta de habitação para dois predios 
recentemente construiàos á rua ~ot,; 

Saldo anterior 
Diversos funccionarios 

conforme abono 133 
Gaspar Binter - Saldo 
José MouTa Filho - Saldo 

DIA 8 

RECEITA 

Desconto!-

José Mcura Filho - Venda de fruc-
ta.s ... .. .. .. . .. 

Renda da Rep . de Agua e Esgõtos -
Por conta da renda do dia 6 - , 

Rec. Rendas dri Capital - Por con
ta da r<'nda do dia 6 

BJnro do Estado c movimcrn,o -Re
tirada nesta data 

DE~PESA 

Banro elo Estado e movimento -
Deposito n~sta data . . . . 

Montepio do Estado -Diversos func
cionario:.; - 1 . 927 - Abono no 133 

1. 928 - Descontos de diver~os func-
cionarios . . . . 

Noemic1 Medeiros - 1 . 928 - Folha 
de pagamPnto 

Bandeirantes. Deferido. Saldo 4ue pas:in parn o dia 9 
M9.nt1el Enéaf; Rocco. requerervlo 

carta d~ habitação para o predio de 
sua propriecladr, re~entemente cons
truido na av Joaquim Hardman 
Como pede. 

Antonio Gama, requerendo licenç,j 
para construir 9 4metros de muro, 
um quarto e garage no terreno de 
propriedade de d. Iracema Jenner á 
praça eia í!ldependencia . Deferido 

João Vicente de Abreu, requerendo 
licença para constn.:ir 30m2 de cal
\·ada nc predio de sua prL oriedade. 
Em Tambaú denominado "Rar r.
tlantico •· e r'echar o portão do de n.n 
160, na mesma praia. Em face do 
parecer eh D. E. F., como requer. 

José de Albm:l:erque McnLenegrc, 
requerendo llrença para se e:,tabe~er 
com uma quitanda na rua De.;embar-

~!~~~d~o~;g:e;e~~~1~·õrn~e 1Ji~-eit~h~. 
Dr. Raul de Góes reqt;..:.:>re 1do li

cença para construir· garage em dois 
predios de ~ua propriedade, á a\' 
C.Of Estaéos. Como requer. 

Dr 1"r~nciS(.'O Xavier Ped .. osa. re
yuerendo licença para fazer diversos 
~erviços no pl'E'dio n.0 26. á rua São 
Mamede. Domo requer. 

Noronha & Irmão, requere 1do L

DIA 9 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . , . 
Genuíno de Altmquerque Bezerra 

Quota de 3° º . . . . ·. . . . .. 
Recebedoria de Rendas da capital 

Arrecadação do mê~ de agosto .. 
Genuíno de Albuquerque Bezerra 

Serviços prestados nas of. do P. de 
Cabedrllo . . . , . . . 

Pedro Pe~.sôa - Renda de Aguas e 
'E:;;gôtQ.6 . . . . . . . . . . . . 

Recebedoria àe Rendas da capital -
Arrecadação do dia 8 . . . . , , . 

Alfandega do Estado - Corrsponden-
te á taxa de 10º 0 . . . • . • • 

Delegacia Fiscal do Thesouro Na-:::io
ne.l - Auxílios á Escola d~ Areia 

Banco do Estado e movimento -Re
tirada ..nesta data . . 

DESPESA 

cença para ~e estabelecer cem um'.'I Banco do Estado c movimento -De-
carvoaria na rua São Miguel. n.0 2Hl. posito nesta data . . . . . . .. 
Deferido. , 1. 760 - Jo..c:;é Benedicto Carvalho -

Secundina da Silva Dias, requerer:.- Adeantamtnto . . . . . . . ...... . 
do licença para Jaze .. r .·;ubst1t11.i~.ão da 11. 926 - Gaspar Bil.1ter - Adeanta-
p::l1hoç~1 do apparelho elo prej10 n.0 mento . . . . . . . . . . 
46. á av. da Conceição. Defe:-ido. 1 841 - Gaspar Bmter - F.:>lha de 

Gast{.m Nunes Vieira, so!1c1tanclo pagamP.nto . . . . . . . . . . .. 

:0~~~ca~1~o~r~~a~~~l1c\~ad~e3~~~~~~ j 
1 

~
3
u\1ka~i~c~if~a dâev~~1~ºm~n~~r~~ 

gador Trmdade. Reduza-~e a 1 867 - Avelino c,mha - Restitui-
20:000SOOO 1vinte contos de rhsi o ção de caurfio . . . . . .. 
Yalor do ,<:>rreno alludido, de ,1ccôrdc 1. 864 - Dorgi\·a] Mororó Idem ... 
ocm a avahacão. 11 936 - Soe. dos Prof. Publicos -

pa~~~~~~t~~~~in r~)~:~~r~n~~ !\~ent~ 1. ~~~c~to~t~m ~;~g~~~e~os c~~ta . 
pitacio Pes.~oa, de propriedade do sr. 1. 883 - Dr Omldo Leal - Adeanta-

Et~~l;~li~e~~~a.0~:~e~:~~~1 licençc. l. ~~ºi°uiz Ô~n.zag; Caldas - Ajuda 
para ccnstruir um predio na rv. M-t- àe custo . . . . . . 
xinuano de Figueirédo, de pn prieda- 1.870 -- Williams & Cia - Resti-
eie do :sr OcLicilio Coutinhu Com., tuiçã df' caução . . . 
rf'qucr 1. 906 - Prof. Francisco de Sousa 

Aristide<; Cunha de Azeved,.. regue- Rangel -- Adeantamento . . . . , ... 
rendo i.sençfio de imp:.. .... tos Mra o 1. 941 - M:muel Roberto - AdeanLa-
predio n.n 51, á. praça Joáo P:>ssô'\ m,•nto . . . . . . . . . . , , 
De accôrdo com o art. 7() d, lei n. 0 1.873 - Alvaro Jorge & Cia. - Res-
!36, def'!rido. it'4icão de caução . . . . . . . . 

Convite· 
1 940 - Escola Ccrreccional - Folh a 

de pagamento . . . . . . .. . . . . 
1 931 - Directoria dr Viação e Obras 

S:'io convid ... dos a comparec r á D Publkns - Folha de pagamento 
E. F .. os !-fo •. Maxtmo do Mon:.c, 1 903 - Colonia Juliano Moreira -
Manm·l P,,·ancil-co. Carmelita Bezerra F0lha di=> pagamento 
Ovídio LPpe• de Mrndonça e dr Clo- D~legacia Fiscal - Imposto 
cioaldo de Son ,a GouveiD; a D. O i Percentagem aos fllnccionario~ da 
L P,. Lmdolpho t ha\·e!l A1fandega - 'fax.:i de arrecadação 

Multa Saldo quC' pass:i. para o din 10 ... 

6:612$300 
S800 

1$800 

612 500 

5 078$800 

54 500SOOO 

53·915$400 

31 :155$700 

58 :627S400 

6 :600$300 

300$000 

22S200 

286$500 

352$000 

1 :047~700 

33:300$000 

74:246$300 

300 : 000$000 

54 :644$200 

60 '193$900 

100$000 

6 :OOOSOOO 

250SOOO 

1 :333$000 

3 :000$000 
1 :200$000 

1: 158SOOO 
7 :OOOSOOO 

3 :000$000 

56SOOO 

5 :ooosooo 

3 :000$000 

200$000 

4:000$000 

3 :990$000 

10 063$000 

5 :294$200 
300$000 

2:153$100 

05 :655~300 

125 721~600 

191 · 380$90() 

96:683S400 

191:386S900 

191 : 386$900 

94 :703$500 

463 : 898$900 

558: 602$400 

1 l 7S291S200 

441 :311S200 

558: 602$400 Foram multado pela Prdc ,tura o~ 
H, JooP Rodngue.:- de OlivP1ra, Sr
vnmo Ua1na..':iiO .~ Udstllino L•m.-, 

Pl!FfTI 1TH.\ ~ff. IC'IPAL DE 
Pl(TIIY 

Thf'.<.ournrl:1 CrnJJ rio Th,.~mtro do Estado ela Parahybn, em 
~etcmb1~0 de 1!)3, 

9 de 

JJJ'CltF:TO N" 1~ DE 1" DE 
JIH,HO DE 1917 

Ht-s;1proJ)t1a. J)or utilidade 
puhlica, t> <a~.,s for,L d,· ali-

P'ranra ,·nw.o, 
'Uw5rnH"e11 o gP.r:11. 

Conter": 

J. Veiga ,Junior, 
PPlo contndor-chefr 

Ja.ubnllta Agra da Nohng.a 
TJ:f.crJpturt.1l'ii.&~ 

Art. Lº - Fica o Prefeito Munici
pal autorizado a abrir creditas suffi_ 
cientes para occorrer as despesas 
com o novo pessoal destinado a 
zelar os interesses da fazenda munt
cipal. 

Art. 2.º - Fica o Prefeito autoriza
do a contractar o pessoal que neces
sario fôr para fiscalização 1·eferida 
com a percentagem de quinze por 
cento < 15º1º), sobre a importancia ar
recadada por cada. 

Art. 3.0 - Revogam-se a.s disposi-

Permanente á S T P , guarda n.° 
3
\ermanente á S P , guarda n ° 2; 
Rondantes, guardas ns 3, 4 e s: 

14fl~~~~e:s6g:~1~das ns 27, 155, 18, 

Boletim n.0 199 

Para conhecimento da rorporação 
e devida execução_ pulillco o ~t11euln
te: 

ções em contrario, I - Destino de guarda - Os g:uar-

Camara Municipal de Anthenor j f:{ ~~ti~lo J~~~e;e~~ei;~lvd: ~!~Jà~ 
Navarro. em 15 de Junho de 1937. promptos a fim de seguirem. o pri

meiro para Cajazeira-" e o ultimo pa-
José Isidro de Almeida, vereador. ra Campina Grande onde ficarão 

prestando serviços 
LEI N.º 9. DE 15 DE JUNHO DE 1937 11 - Entrega de guias - Entrega-

se á SiT., uma guia de registro dE" 
Referenda a Camara Mu- automovel. enviada pelo estn.ciona

nicipal decre to do poder exe- rio fiscal de São João do Cariry. com 
cutivo officio n.0 107, de 31 de agosto p 

A Gamara Municipal de Anthenr. 
Navarro. approva o decreto numero 
13 de dez de junho de mil novecentos 
e trinta e sete e eu sancciono a se
guinte lei: 

Art. 1.º - Fica approvado o decre
to que abre o credito de seiscentos e 
c1ncoenta mil réis (650SOOOJ, para oc
correr as despesas de confecção e 
publicação do Regimento Interno da 
Gamara e Cocligo de Posturas muni
cipaes. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrario. 

Gabinête da Prefeitura de Anthe
nor Navarro. em 15 de junho de 1937 

Martinho Gonçalves da Sih1a, nn!
feito 

passado. 
Ili - Petições de!\pachadas - D~ , 

Carlos Oertli, residente nesta capilal. 
requerendc. tram,ferencia para seu 
nome da limousine Dodgt", adqu.irid1. 
por troca a João Minervino de Arau
jo. - Como requer. 

D0 João Minervino de Araujo, re
f,idente nesta capital. requerend0 
Lransferencia para seu nome da li
mcusine Ford, adquirida por troca a 
Carlos Oertli, - Igual despacho 

Edgard Crescencio Silva residentt'· 
nesta capital, requerendo para pres
tar exame como chaufeur profissio
nal. - Inscreva-se para ser submet
tido ao exame, ãs 10 horas ele hoJe 

De Jcsé Damasio da Silva, residt'n
te nesta capitaL requerendo transfc -
rencia para seu nome, do au_to Ply. 

M1nnel Pertira da S ilva. thesourei mouth placa 33-PB. adqu1ndo por 
rc-secretario. compra á firma José' Henriques & 

CET N.0 10 DE 15 DE JUNHO 
'DE 1937 

Cia., e. bem assim. alteração da ('.a
legoria de particular para aluguel -
Igual despacho. 

De João Hermínio de Lima, chauf· 
Jtefert nda a. Camara Muni- feur profissional. residente nesta ca

cipal dt!creto do J:'ld~1· {''\.t•cu-l pita.l_ requer. endo licen~.·a de J?ratl.ca
! ivo . gem para o sr. Prestetate Pmhe1ro. 

utilizando-se para a referida prat,ica-
A Gamara Municipal de Anthenor gem o cammhão 3542-PB .. e auto

Navarro .approva o decreto numern movel 35_52-PB. - Igual ~espacho 
14 de dez de junho de mil novecentos De Lmz Carvalho A_rauJo, engp_ 
e trinta e .sete e eu sacciono a se- nheiro agronomo, rPsidente nesta 
g\~inte lei: ' capital. requere:ido restitwção de clo-

Art. 1.º - Fica approvado o de- cumentos que Junto~ ao proc~~ndo 
ereto que abre o credito de um contô de exa~e para ~hauleur -Restitua.
e citocentos mil réis (1:800S000, para se mediante recibo. 
occorrer· as depesa.s de in.stallação da 
agencia de estatística neste munici- (As. l TPnPnt.. .João Fa.rias, fn!f~ 
pio e de um agente encarregado de oector geral. 
fazer o serviço da mesma. 

Art. 2.º _ Revogam-se as disposi- Confere com o original: F. FnrPira. 
çóes em contrario de Oli\l~ira. sub-in..,11rctor 

Gabinete da Prefeitura Municipal 
de Anthenor Navarro em 15 de Ju-
nho de 1937. • 

COMMANDO DA POLl('JA MILl1'Alt 
00 ES1'ADO DA PAltAIIYRA no 
NORTE 

Martinho Gonçah•es (L.1. Silva, pre- (Auxiliar do Exercito de l " linhnt 
feito. ( 

Manuel l'l '.' reira. 4,1 Silva, 
reiro-secretario. 

Quartel em João Pessóa, 8 ele se
thc.sou- tembro de 1937. 

t'1SPECTORIA DE TRAFEGO PU
BLICO E DA GUARDA CIVlL 

Em João Pessôa 9 de setembro de 
1937. ' 

Serviço para o dia 10 , Sexta-feira) 

Uniforme 2. 0 (kaki>. 

PREFEITURA 
DE JOÃO 

Serviço para o dia 9<Quinta-fei.i-~). 

Official de dia. 2.0 tenente Antnnio 
Pontes de Oliveira. 

Ronda á Guarnçâo. 1.0 sargt>cntv 
Pedro Ribeiro Ja.sset. 

1 ge~tJuy~té ~v~~~~iªJa ct;1~1:, 2.
0 

~nr-

J Dia á F.stacão de Radio, 1.0 sarg~n
to Luiz Gonzaga de Lima 

MUNICIPAL 
PESSOA 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DOS DIAS 
8 E 9 DE SETEMBRO DE 1937 

Saldo do día 6 
Receita do dia 8 

DI.\ 8 

RECE11'A: 

DESPll:SA: 

Pago a tuntcicno.rio.-, vencimento" 
de agostos 

Saldo para o Óia 9 .. 
Em documentos dr volcir 
Dinheiro em calxu. .. 

Saldo do dia 8 
Receita do dia 

DIA 

RECEITA 

DESPESA 

Pago a funC'cionarios, v!'ncim ntos ck 
agosto .. 

Pesrnal variavel idrm. idem 
Ao guarda chef°e para auxilio a., 

construci:óe!:! pr
0

oleLnrias 

Sll.lclo para o din 10 .. 
Eni documentos ele valor 
Dinheiro em caixa . . . . 

O·SWSG21 
2 .. :J7ij:t000 

100,000 

2 254~800 
G I9~~8~1 

8 H7SG~l 
1 :4Hu~:rno 

5 11!"1 IHIU 
!JU 0011 

100$000 

2 604s8oo 
2 0~4~121 

- T, 

9:147'§.:fj')~ 

700$000 

!! :·1•17ot.;li~l 

!3 :wr.sooo 

4 .628 '.)~1 

4 ·G28<;!'"121 

cl'lt>mbn, ~f>1~~;arta rta Pr -1P1tnn Mlmirtp\l.J dp João Pt>s.,fm, r 111 !I cll' 

C.rntU Jt'f'rnandea 
Tt1~~ou1·í-ffo l.nft'1 lr~u 
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AS SEM BLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO 
AS SES SõES DE ANTE-HONTEM E HONTEM 

clt·~~t1~ct~S:re\~:1~Í~o~~;u~~r~-~~g:~!~ ~~à/:i.n~mÀ~m~l~ ~;1siafi~ ºJ~ Ih~~ ;;~~~reie:ua~n~~g:~:~lteiras, fi-

~a h~~e~~y;:ie.z:et;~la~!~s uma ses.são Esb~:pareceram os srs. Fernando No_ ga~~o d~!Q~~!t!~toª~:~i~~~s ªcto
0
~~: 

Presidiu os trabalhos o sr. José Ma- brega, Pedro Ulysses, Peregrino F1Ioo, sal. menores ou incapazes: 
c-iE I. secretariado J)€los srs. João de E1 nam Satyro Paula Cavalcant1 Cel- dl solteiro, ou viúvo sem filhos, 
\'a.<.ronrellos e Adalberto ~ibei~o. so Mattos. Rodngu~s de A_quino: R~- sustentar pae mãe irmã solteira ou 

A u'la da sessão anterior llda pelo I mualdo Rolim Alem do Leite Seven- riúva irmães · menàr::s ou tncapazefi. 
2. 0 ~ecrrtano foi po,·ta á cotlsideração I no de Lucena,' Fernando Pessôa Pau- rnbrinho ou filho adoptlvo reconhe
dn casa, sendo appro. vada sem eme·1.1- )a e Silva. De.lfino Co.sta., Sá Benevi- r.ido.mente pobre. 
elas des e Anacleto Victorino. § l.º - A viúva que contrahir no-

No expediente. rêgistou-se o se~um- Aberta a sec:são foi lida a acta da vas nupcias perderá 0 direit.o ao be-
tc - Telegramma do deputa.do R~.- reumão anterior. Que fot achada con- ndicio. podendo, entretanto. assumir 
plrnel Sebas. prrsenternente no R10, forme. ~ndo approvada o compromisso do pagamento das 
c·ommun_:c~ndo o seu proximo em bar-, Na )~ora do expediente, o sr. 1.0 se. contribuições restantes a contar do 
quf', l hm de tomar parte nos traba- cretario deu conta do seguinte ; novo matrimonio 
lho.,;; legislatiYos; ~dem_ do presidente Tliegramma do sr. Antonio Bôtto de § 2.0 

- A maioridade de q:..1elquer [ 
cl:1 A: ·eml>léa Legislativa do Amazo- Menezes, agradecendo a moção de ap_ dos ben~. fiei&.. dos induz. para o maior 
na.\ congratulando..se pela data de plausos votada pela Assembléa á at- a obrigação de contribuir com a quo-
1101'51.J Independencia titude do Partido Libertador que ficou ta-parte que Jr.'e couber no rateio da 

Facultada a palavra. fala o sr. Se- ao lado da candidatura José Americo ~ontnbuicão 

~=l~~-~in~~n~~1~~n~ê ~o~n~~~l~~~i~d~o~~ ~o pi;~~~~et~~ia ~:u~rit~~lii!~ai::::~~~~ re~~ir 
3ó

0 
i;-ne~icr;edà~ s~~~~~oo qul~t 1 

rnü,~ão nomeada pela mêsa para apre- congratulando-Se pela reabertura dos ~erá gravado com a clausula da ina- -

T RANSFUSÃO 
D O S ANGUE (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGft1ENTA O PESO 3 KILOS 

Um tortificante no mundo com 8 elementos tonlcos 
PHOSPHOROS, CALCIO, ARRENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, Dl,;PAlJPERADOS 

EXGOTADOS, ~Micos; 
MAES QUE CRlAM MAGROS 

CRiANÇAS ltACIIITJCAS, 

RR<'eberf~o o ettt'ito d::t Lranr.tusão do 
~ani,:u,. e a tonitk.1ção gnat do orta-

nismo, com o 

'il 

:--~'nlar cumprimenros ao deputado fe- trabalhos legi,;lativos e solicitando o lienabilidade du,ante a vida dos be-
<lerrtl r Antonio Bôtto de Menezº patrocínio da Asse bié f d f Cabe a vez de obedec. r .,o sabia I thentico homem d·., Estado, no uso e 
pel~ ;. ... ~ !-egresso do sul do país. ....s •. crenção d.os curs~ co~~~m!~f!ret' neAii~~df;,. - O Montepio dos Func- .preceito pos~ltivista: :·Les vivants ,oni. goso de uma pr\..v!d~ncial supe_r_vi!ião 

O or~1dor leu ainda o manifesto PD- ir.esta capital; e petição da sra. Illu: cíonarios Publicas do Estado poderá i.,oujours et ch.aqu.e '. oz plus.gouvernées dos phenornenos pohticos e_ soc1a.es da 
litic:o do · Comité Umversitario Pró- minata Machado. viúva do tenente re_ entrar e.m entendimento com O GO- par les morts". _ actualidade. Em José Amenco - toda 
.Jo~it· A1m:rico•·. desta capital, reque- formado da Força Policial Severino vêrno do Estado no sentido de se Dev~mos pois. 1mi'.ar a Sii:neao e VO- a Parahyba o sabe - não se aninham 
rtndo a u1.serção do mesmo na 0.cta Macl")-a.do da Costa requerendo uma encarregar da execução da presente tar no Ministro Jo::~ Americo porque as falhas que d·2gradam a mentalidade 
dos trabalhos p::nsão dos cofres pllblicos em virtude lei ~.uffragar a sur.. candidatura é honrar. retardada e vicio:, de muítos dos ho-

Foi appro,·acto o requerimento do seu_ estado de pobreza~ . 1 Ârt. 5.º _ Dado O falle~imento de e.levar e engrandecer. a Par~hyba. _ bem menS publi~s deste Pais, vinculados. 
?.;>gum-~e cOl_n a palavra o s_r Ro- Conlmuando a hora do expediente, qualquer funccionario publlco do Es- "Orno pugnar por fehz destmo da nos- lamentavelmente, ás insensatas normas 

dn1,;ne- de Aqwno q_ue commumca en_ pede a pala:vz-a o sr. Celso Mattos. tado na::; condições previstas pelo sa nacionalidade no futuro qJadl·i:;:n- de um aviltante profissionalismo poli
contrc.r-~c m~ta cidade o deputado O sr. Presidente : ...... Tem a palavra artigo ~egundo, o Montepio dos mo tico. O~rebro po~sante e cultura das 
írderal. sr. Herectia.no Zenayde. re- o deputado Celso Mattos. I Funccionarios Publícos do Estado no ACTA DA SEGUNDA SESSÃO OR- mais aprimoradas, pos.~;ue elle uma 

;:1~i~r~~1~i tu~e;~r~:~~~l~i !~ ~~~:~~ mf~ i?i~:i/:~t:i:s - ~rJáp~e1ge~;~~ j fr~r~~:;:o d~e i~~~~:· ~i;e~i~~ ~bNt!1
:R~~E~~~Cti~fsL~~i~IÃ :~~i:~~i:ec~i~d:r~.r;~~~~:ta ~~a~; 

As.q•mbléa. . hecii:nento do Poder Legislativo que o cumstanciada de situação contractual DA ASSEMBLJ;:A LEGISLATIVA antecipou aos c.:.ntrzmporaneos no lan_ 
At_l.c:·nclendo o. requenmento, .º sr GovE:no do Esta~o prose~ue na cons- ! do fallecido .Quer de construcção de D::::> ESTADO DA PARAHYBA. EM çamento de formulas elevadas de 

J1ru,1<11 nt.e _nomeia para ~quclle ~1m os ~ruc~ao do Hospital Reg10nal de Ca- predio, quer de mutuo, e, de posse 3 DE SETEMBRO DE 1937 uma perfeita democracia social nestas 
::r.-.; Rodngues ele Aquino. Joao de Jnz~ira,;. Para que essa obra de bene- desses d8 clos no mesmo decreto de- A' hora regimental, sob a presiden- plagas americanas. Sublimou.se, em 
VitH'OllC't'~lol e Alc'.ndo Leite mel"€nci~ n_ão venha a. soffrer solução terminará O • Govêrno a inscripção eia do sr. José Maciel, secretariado pe- paginas inesqu~civeis, na exaltação dos 

A M·guu·. Vt>tn á tribuna o .sr. _Lauro de contmuJdacle, venh_o de apresentar dos beneficias e. na hypothese de los srs. João de Vasconcellos e Adal_ ,;;offrimen~os do Nordéste, ao escrever
Wandi rl~Y. que se estinde e_m bnlhan_ á Assem_blea. um proJecto que atten - contracto de construcção gravará O herto Ribeiro, respectivamente. l.· e lhe a homerica epopéa das sêccas e o 
Í4' apre~rn.(.'ão no 11:ot.aYel discm·so que de· perf€it~mente ás necessidades para predio com a clausula dé inalienabi- 2.0 secretarias, é feita a chamada e a- seu ··~·rtejo de desgraças allucinantes 
pro1t•nu nesta c:1pitnl, quand.o de slla a c_onclusao desta obra de assistencia !idade, que será tran~c'tipta no Re- berta a sessão com a presença dos srs. Traçou lhe as coordenadas de uma 
h,ln<l.1_ aqui, o 11lust~·e sr. Odilon Bra_ social gistro Geral de Immoveis nos ter- Octavio Amorim Peregrino FilhJ, Er. grande -cruzada -redemptora. visando a 
un, n11111~tro d~ Agr1c:ultura reqm,~·en. Ora ~r. pre.5.idente. tratandp-se da mos da legislação em vigor'. nani Satyro, ArI1erico Maia. Pedro subtrahir est.a extensa fai>.:3 do sept'!:'n
cic depms n L"erção cte~sa · magnifica acquisição de m~terial que se destina Art. 6.º _ o beneficio da presente Ulys...<:.es, S:!verino Lucena, Fernando trião brasileiro á fatalidade de uma 
JX'<;,1 nos annaes da caso. . a _un:, Hospital, e nat.urnl que se com- lei aproveitará a viúva e h'erdeiro3 Nobrega, Emiliano Nobrega, Rodrigues physiagraphia tragica Situando. no 

S C?Xcw referiu-se depotS á data miss10ne um technico para que o ma- dos funccionarios já fallecidos na de Aquino. Al:indo Leite Miguel Bas_ vert.ice da inquietante equação. o ho-
rutholica que naquelle ctia & cornme- tnial adquirido não venha soffrer os vigencia do actual .exercicio finallcei- tos Paula ·~ Silva Odilon Coutinho. rnem. reviv~~u. nas lettras quentes ..-:lo 
111oruva, rt"fercnte ã Nalivjdade ele N. onnus de quem não ·sabe comprar. ro Ne"Wton Lacerda. Celso Mattos. José maior romance desta regiãc, o drama 
senhora .requerenC!_o também o en- I?e,~e por isso ser as~.istid_Õ por um pro_ Art. 7.º _ Revogam-Se as disposi- Antonio da Rocha, Raymundo Vianna, pla-ngente das popula.ções flagelladas. 
unam~ nlo da ~essao em homenagem f1ss10nal._ escapando assim. apenas, á ções em contrario. Romualdo Rolim, Anacleto Victorino. ao lhes retratar as consu.mpções dolo-
á <.•pllemrnclc a~sistenc1a da commissão de com- Delfin~ Costa, Lauro Wanderl·~Y. Sá 'i! rosas do c.:1.ta:lysmo periodico. Instru_ 

AmlJo:-. o:-- requerimentos fôram una_ pras. Sala das &.ssões. 9 de setembro de Benevides e Geremias Venancio. mente do D:stino. a se alçar, pelas 
ni111E'mente r_pp1·ovados A A"sembléa concedendo permissão 1937 Deixaram de comparecer sem causa. aza.s da Providencia, ás eminencias de 

A seguir. foi levantada a se 0sfLo. ao Poder Executivo para abertura do justificada. os srs. José Targino. Per- um Ministerio de g::::verno dictatorial. 
credito. estou certo que está fr.zendo Romualdo Rotim nando Pessô'.1, Tertuliano Brito, Pau- r~gatou, quanto poude, no tempo e no 

A SESSAO DE HONTEM ! obra do maior patriotismo porque Adalberto H.tbeiro la C~valcanti, Raul Ncbrega e Rapha_ espaço, uma p.1rcella ponderavel da 
, 1 1 completa o cvclo de assistencia social Alcindo Leite el Sebas. immensa mole soffredora. Eil-o agora, 

Süb n pre-sid ·ncia do sr. José Ma- de que vem ·fazendo ponto capital o Miguel Bastos li.:' lida e appr_?Vad.a. ~m. observaçõe-s.

1 

p:eferido dos brasileiros p.ara J posto 
('Jrl, :--ecr<'tar_1do pelo.,;; srs. Jo:io de govérno honesto do sr. Argemiro de Celso Mattos a acta da sessao anterior. , de m~ior" de.staque da Nacão. a traçar 
Va.,.;concc•llo!" e Adalberto Ribeiro, reu- Figueirêdo. Severino de Lucena Entra a hora do expediente. rumos. dentro dos quaes haYerá de 

O project.o é o seguinte: Ernani Satyro O sr .. ~·º. ~cretano procede á l_eitura attender, no seu governo, aos instantes 

Creme de Belleza 

ORIENTAL 
Ernb.-anquece, ama.e-ia e a.ssetina. 
a <·uLis. evitando as e.spinhas, cra
vos. e man('h~; não é gorduroso, 

e t" de facil applif:ação. 
,\' VENDA EM TODO O BRASIL 

"PROJECTO N.º Fernando Nobrega do segum.e t~legr_amma: _"Pres1~ente e graves problemas nacionaes. que a 

1 

Rodrigues de Aquino Ass:embléa Legislativa ~::ao Pessoa - in:omprehPnsão alarmant~ de uns e o 

Abre o credito de 120:0000$0-00 Velfino Costa"· ~~n~~~~~~Ü~:nvo~it~~~b;.1:~~ ·~~~- impenitente impatTiotismo de outro..~ 
para occorrer ãs despêsas decor_ o sr Adalberto Ribeiro, 8 seguir, munico-lhe delles não participo imme-: tanto têm de-.,curad::i, retardando o 
f-"'ntes da acquisição da ap-pare_ cª;"cte.s,,teontnaec~~a1P1or0Jepcatora masttt,tew,,·;;edro áºs diatamente mo~ivo saúde. Espero en- 7tI1:110 normal d_a dnossa ci~ilização 

R
''eª.!,.eomnatlec/Ue üccªaJ·Pa!~ª,·raºsHeoscpoimta_l r,, .,.. .... tretanto dentro vinte dias estarei con mpoe_se a so uçao o que e e, coin 

cTe ""' despêeas com a acquisição de moveis dições cumprir deveres legislativos~ tanta clarividencia. chama de proble-
mLSS1ona um profissional para para a ~mbléa_ Legislativa I Saudações attenciosas. _ Aluizio Af- ma humano, para que se poupe á !ata 
esse fim. Em segwda. n~ havendo materia /Gnso Campos.· _ Archive se. lida de de um destino sombrio essa 

. . . para a ordem do dia. o sr. presidente i Continuando a hora do -expediente, massa informe de sub-homens, mais 
A Assemblea Legislativa do Estado encf_rra os tra?alhos. marcando nova O sr. presidente concede a palavra ao negligenciada_ pelas c1"êatw·as de res_ 

da Parahyba decreta : ~sess2.o para hoJe. á hora do costume. sr. João de VasconceLt::s, que se achava ponsabilidade deste pais, do que cet-
Guarda da Cadeia. 3.º sargi:>rito 

1

. tas esoecies de irracionaes. que a mui-
CarJos Sobreira. Art. 1.0 

- Fica o_Govêrno autoriza_ NA SESSAO DE 3 DE SETEMBRO m~rttºJoão de Va"'::oncelols· "Exmo tos deSpertam maior interesse pelo in_ 
M~::ir~alg~

0
Qg:rt~~·ura3.º sargento do a abrir_ o credito de_ 120:000$000 _ .sr. pr~~idente: exm~. srs. deputadosi dice economico de -::onsumo que apre-

,ofc~\t~ ~!c~•:i~;a cabo Heraldo Cs- ~~~?;~ ~1~~si~~~os d~e :~~~r~f~!g~ ~!~~':,"i~~~o ,!• ;:,~t;ã:0d:•:0~f1:1ie~~d: ;;,~nt;,r~icá~·et~rce~:a ;~:~h~~ct:!~~ã :~!fv~i ~r~e':.1~~~~~d1os P~;~:;t 1aft 
Dia ao tel::phone, soldado telel)ho- 1azeiras e 0, commissionar um medico Am.erico a ~iesen e_ y~lS aura, .ª igura-se-nos tes, ainda não se apercebeu de que o 

~chmca do Hospital Reg10nal de Ca- á Candidatura do Ministro José 

I 
d . . t 1,:. . 1 t f fundiarios, industria•=S e commercian_ 

nisla Waldemar de Paula de reconhecida idoneidade para orien_ de boa msprraçao .. neste ms~nte, com. homem deve ser encarado como factor 

Boletun n.0 195 
t~r a respectiva acquisição - . tr.entar alguma~ idéas ventiladas f'ITI . d t d 1. ·ct d d Art 

2 0 
Re ct· . Sr. Pn:sidente : - Ao problema da discursos proferidos recentemente pelo prec1puo e o a ac 1n a e crea ora.. 

çõe~ ~m ·co~rari;ogam-se as ispos1- success~o presidencial. ~e magna im- emiminte brasileiro. sr. ministro José de toda exploração c~·ganizada. ultra~ 
VIII _ Elogio _ Elogio t:;da.c; as · portanc1~ para 03 destmos. d~ nossa Americo de Almeida, em propaganda pa..<;,.~ando. talvez. a propria expressão 

pracas que compõem o P. C. C .. pel" S. S em 9 de setembro de 1937. naci_onalidade ,nenhum brasilell'o deve da sua candidatw·a á Presidencia da do capital. Foge á realidade contem-
cnt.husiasmo .ordem e bóa vontarle S€r m_differ-ente. _ . Republica. Falando â Nação com a poranea capitulai; o rabalho dentro do 
com que executarnm os hymnos Celso Mattos Assim pois. á moçao que ora se d~- franqueza e a leal1ade que lhe 1:"1for- concei~o indivJdualista d~ elemento nc_ 
c·anções patricticas constante5 do pro- Fernando Nobrega cute, eu _v~nho dar _o meu voto. nao mam toda a vida publica. tem o egre- cess::rio. secundario, na trama dos 
gram111a da "Semana àa Patria ... ir- Romualdo Rolim" como poht1co, que nao sou. nem como gio parahybano se c:nstituido o inter successns financeiros. O liberalismo 
radiado:-; pela p. R. I __ 4 r~presentante _de c?rporaçõe~ scienti- prete esclarecido da vontad~~ populai~ economico dos nossos dias bem (Jue se 

XI - Exdusõe-. por de~rn~ão. - . sr. Del/ino .costa com a palavra fi~s. que se nao d~L'cam fascmar pela ao focalizar os mais ar!gustiantes pro capacita da verdade axiomati:-a desses 
Carga. para desconto - Em addita. 1 d:z apoiar o proJecto ã.presentado pel~ pcht1ca, embor3 saiba que o meu pen_ blemas do Estado Democratico. Expon: conceitos. embora permaneça palmi 
mí'nto ao item ){XII do Boletim de :sr ~el~o Mattos. Em seguida com- 5..z.men~o ~ o meu voto traduzem o voto do, c:m meridiana clareza os seus lhando caminho perigoso. presa do e-
24 do mês fmdo. faz-:se carga par~ 1 mumca a presença nesta cida'.de do aa ma1ona _dos que 1:Il~ elegeram. . 1 planos de remover com hoflestidade e i;oismo p2rsonalista dos seus precnrios 
r;(•sccnto aos soldados desertores João • ~, João Mauricio • de Medeiros 'alto Na histona da pohtica os aconteci- espírito publico às difficuldades da orientadores. Pesa_nos constatar como 
Luiz Virira e Antonio Braz do NasC'i- funccionario do Ministerio da Airicul- rr..:n~o~ tamb~m se repe~m com uma hora presente iogrou penetrar com a certas expressões da nossa aristocra
mento da q.uantia de 43$400. a cact l tt:ra, requerendo seja enviado áquelle precisa_o quasi chronologica · sua palavra a~istera e convÍnc~nte as eia rural se d'?Sint.ercssam da existe-n. 
um. provemente de peças de fa_rda- digno conterraneo um telegramma de Corria O ann~ de 19~9. q~ando teve partes mais reconditas do sentim€nto eia. d~ conforto, :ia saúde e da ins_ 
mento não v~ncida-5 que . conduziram bôa.s vmdas O requerimf'nto é app.ro_ logar a succe~ao presidencial da .Re- nacional. que conclama e exh:rta para trucção dos seus aggregados. ~sso con
&o desrrtar, inclusive dois pares d1:: vaclo p_ubhca · Era iepresentante da mino- a obra de redempçáo politi~a e eman_ tras',a com os cuidados que dLSpensam 
pt>rnC'iras que devem sC'r descarregri- Ainda. o sr. Delfina costa se refere na darahyb~na na ca;ar~ ~ederak·º cí_pação economica do Brasil. Na chro-1 ~o seus custosos rebanhos, procurando
rl~ du <"arga do 2.º B I.. conforn1 P. á passagem do anniversario do diario ~~:~ conserr:neoi.e 1 · E~ ~~t d- mca 9as nossas pregações democrati- ~e melho~ar-lhes o indice racial oela 
c·on:-;ta dos. mventarios remf'ltid~ po,· ~atholico "A Imprensa", requerendo 

1 
. os ~n os ª ptri 0. .e cas nao ha memoria de mais crystali 1 1ntroducça_, de .'"'Xf'mplares opulento.'>, 

r.qHPl\,l umdade SE'JB fnVJado Um telegramma de con- ~~~ 'e l~;~a~:lli~é~Oincf~~r~C~= na e desassombrada COIIdUCta cte uil1 dP es~Cies priv1le~~adas. ~ prov~r-lh;s 
grat.ulações ao director do mesmo jor- t.:ilhador nas pugnas eteitorae-5 cora- candi.~ato, que se acercandJ do povo os meios~ neccssauos á 1mmumzaçoo 

QnartC'l <'!TI João Pes.sôa, 9 de he- nal. I_gualmente, foi approvado esse ção boni<:.Simo e devotado ao bêm· foi n~s vibrantes conta:tos da praça pu- contrn as praga.e; dos nossos campo~ 
tr•mbro li<' 1937. rcquenment;.o. durante longos annos, no Rio dj, Ja- bhc.a, 11:e h~uves.se tran_smittido, com O homem, e~se .que apo<:11:~ça na vorn-

0 sr. Rom.ualdo Rolim vem á tribu- neiro O grande protector dos parah'v- maior smcen1ade. a hn~uagcm ~lo- gem. das end~mias estenhzantes. v1cti
Sc·rviço para o dia 10 1Sexta-feira>. ~:gui;:t~if~~~J!ºtoe. enviando á mPsa o bano~ necessitados e desprotegidos da quente e pura_ de ~ patriotismo 1m_ ~a .mdefês3:,da verrnJnose, da bouba e 
Oífi<:i:1.I de clia 2_o trnrnte João sorte e acolhia sempre bondoso. com maculado. Nao é sif!Ipl~mente um o 1mpaludi::.mo. se!lªº s~ccumbe pe~a 

Gadf'Jh& ih' Olivêira "PROJECTO DE LEI N.º o riso nos labios. não só O correligio- exe!Ilplar da noss~_ellt~ mtellect;1a1 e fome. quando das- mcur~oes ~acab:as 
Honr!a .; Guarnição. 1 o sargento nario como O adversaria pohtica que se drrige a massa mfor. desse monstro a.p_calypt1co P~lo n_osso 

Adhcrb.d Ca ;tõr do Rêgo Permitta-me. ~r. Presidente. que. t1:111ada dos ,eternes esp~Hados da R'.J- vas:o "hinte~land'' A moderna one1~-
Adj11111,;!o ao oficial de di.1, :J.J .,ar- In.c;ditue o fundo especial de neste momento, eu faça a evocação do c1~dade, como aos remediados e aos e_ taçao da m~ustria e do commercio 

f'Pnlo ,Joáo Nunes de Ca.'.:itro ~revi encia rlos funccionarios espirita privilegiado que ioi Simeão le1~os da fortuna, _Para _a sol~rte con- df've ser a d·~ interessar, quantc pos.3i-
ü,a a Estação d? Radio. 3" sar- A t P\l~licos go Estado Leal. qmst.a d~ su~fragi?:5, VIS-a_ VIS á pre- vf'l. os seus obr~iros, nos resu~tados da 

grnto A:vrton Nunrs da Silva DE r PREVIDENCIFUNDO ESPECIAL Eloqm:nte orador e insigne publicis- tendida vic!ona ele1.or~l. Não. Ei:n vez ~xploração _fabril ou mer_cantll, crC'an 
0,wrd:i c.fo Qtrnrttl 3" sargento !'JARIOS PUBLIC~ DOS FUNCCIO- 1 ta patriclo Já expendeu esta grande dos curope1:5 da cl3:ss1ca verbOSidad'Z', do_se ambiente de confiança mutua, 

foiPw·riiio Aprigio de L°imn s, ·á . . S D.o ESTADO verdade "Os mortos carecem mo- academi:'.'a, mexp:ess1va, convencional, Hfo favoarvel aos successos da carreira. 
Guarda d Cadeia 3.' rnrgent0 c~~to c~~tl~~~fas por .cfcoe~ta rir meHtanf'am€nte despertados no re- t~m nos proporciona.do elle a palavra o trabalho, desenvolvido no sentJdo 

Ai,tonio Pt'<.iro dp OIÍveirn :-n.es. para O fim pre:i ~n racçoei 5- manso. do tumulo para que acudam smgela, pura e Sem 10de1os, de Um au- das compensaçõe-s ao esforço tnd1v1-
Llia :1 Sccret.êl.ria cabo .José Bon~- guinte- s O no ar · se- por s1 na concorrencia desigual que dual de cada um_ dá a todos uma so_ 

J.u·HJ Guc<les · Art. 2,.. _ As contribuições contra - lhes faze?1 os vivos". Ul\l ELEI\IENTO NOVO ~ida_ jmpressão ~e tr~nquillidade f> 
Dia ao tel1 phonP . .soldndu tf'lf'ph rtu~e'ill provenientEs da constr - Isto po.to. 5:. Pres~dente, na memo_ PARA A SUA BELLEZ.A justiça, em geal ~n:-enhvadora de no_ 

ni· Ll S<'vrrlno Ferreira de Son.su do r-rêdio de sua residencta 0~cç~~ ravel Convençao Nacio_nal de 1919 que B A T O N vas fontes lucrativas:.. Claro que estas 
mutuo. serão pagas ao Montepio dos apresentou o noss? eJ?lmente conterr~- ltnhas expre~,;;am •. t3:o somente, wn 
Funccionario,;; Publicas do E.i;;tado lo neo ~nad.or Epitac10 Pessõa, ent~o d_s a_spect(k; da. md1spensavel colln-
rundo Especial de Previde~a embaixadot em Haya, á presidencta L A L boraçao dcs particulares, para a re.so-

<:1.o;.s. 1 Udmi.-o Pt•f'tira <lr \ ndr;1d.-, quando O funcionario publico do Ec: • d?, ~publica. compareceu o deputado A Q U E lu<;ão d,:, magnos problemas Hgado.s ú 
co11mf'l 1·11m,uari<l:intf' gl'l"UI Lado JallC"cer. sem deixar bf'ns rtesd; Snne_ao Leal e num ~esta nobre de ele_ questão socinl, de vez que cube aos 

(:011:,r,-. ríJJ\1 p 1irlr.ín~I El ia~ ciu;I casado não tiver viú~ - ~a:~~ pi;:~;~~~.ee~~ci~~angi~~~~~t i~~ Pód<- bf'i jar, ('Ornei', bf>bE'r. fumar ~~~;:~:. ~~~!cr;r: f;;~i~eia~g~~;o~.Ol~i~: 
l 1•111.uu~ 'i. 111 d•,f 111, t:u11111u,r,rl:..i11lt> ll'Os mdo,'i de' ~ubsistenC'fa nlé~ º~; tramageryte dp grande parahybano e tomar banho d<" mar, que tlle 11estes ultimas nnnos, em· inal.(orla d~ 
m1er11111 pensão do Montepio· ' marcharia para a,; urnas o fim de .suf- r<'slste a tudo. amparo e protec:çao ás cl:1sses mr1w.~ 

• fragor-lhe o nome, A' VENDA f!~l TOIIO O llliAS II , !avorccldllê, o.a:. a no:;su legcJaçao 
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ÚMA* GRANDE ORGANIZAÇAO COMMERCIAL O UE .HONRA O CEA A' 
O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO COMMERCIO CEARENSE 

O Q U E E' A " C A S A J , L O P E S , S A" 
A tran.sformarão por que vem de armes. pelo saudoso reEtrense. cel. Je- a denominação de "Cesa J. LoP,f. S. e11cs investiram na sociedade recem 

passer a tnd!~ional e e ·nceituada suino Lopes de Maria a firma atra- A.". cuJos e.~tatutos já devidamente formada qua.si todos os seus bens. nu
tirma de Forta]~za. J. Lopes & Cia. v~ssou em luta ingente. todas as p'1a- elaborados, estavam assignados per to ma demon~tração honesta e coraj'Jsa 
ou:= cp'.:'ra n'."IQUE'lle e;rande EstadÕ ses c::>lamitosas que ava~.salaram o Ce- cl.os º" subc;criptores. reflectora da orientação que lhe vai 
de.sde 1876. e pelo consenso unanime> ará no decirso da segunda mehde dJ N,o dia 24 do mesm.1 mês de Julho ser dispens'\da. , 
de seus C"mpon:;nh.··. obederido_c, os seculo 19 a esta parte. re 0 isttndo SO- pro:«i.mo findo. apresentado pek com- , Tal organização, c-:,mo acentuãmoe_ 
"'1·r~ites l~gae~ se transformou cm br1nceira a todes as dlfflculdades. Ell:. missão re~p':"ctiva, compo~ dos ..... rs. vinculada por um inten;ambio com
·•cf1.s3 :J. Lopes. S. A.·". dá b2m uma atrave·.sou as seccas de 1877, de 188R 'Fr"ricisco Apriei.') Riquet Nogu'?ir&. mercial intento com varias E:::trdos da 
r,.: rfeita idéa do gráu de evoluçãa a de 1900 de 1915 e 1932. porve!"ltura T"'-'.iR~ Correia B::i.rbosa e João Mar- Federação. não pode deixar de se rc
que attingiu "'- n11b1··~l crga.nização as pr:radas mais te tricas do cyclo da Qllf'' df:' Oliveira Filho o laudo de ~- flectír no dcmínJo da propaganda do 
commcrcial e, sobretudo. da ment< li- evolução•cearemse. vsliacão dos bcn.; coisas e dlr~it~s Ceará. como uma J.nstituição qu3, no 
dadc avançado. d _s qtw dclla fazem P""t"T1.cent~s o.os socics da antiga fir- ambito das suas acttvidades honra tJ.O 
pc.rte. Directrizes modernas . ma J Lope~ & Cia., rPalizou-se a .;;P,i:,_ Estad~. elevando-lhe o bom nome. Por 

Scrridos por um:: innegavr"l ~'."paci- s-tí,o dp ron:tituicio deftnit1va da "Ca- isso que, dentro da m!"~ma ~lação .. é 
dude de trabalho e per uma. acção dy- Chegando. emfi:n a direcçã._r) da sa .J. Lopés S. A.··. ella no norte do B ~·asil uma das que 
namice_ de que n:io e . .;tilo ausentes: firma á competencía moça e forte dos l'J'='ssa reuniãn. de feição fundamen- cccupa lagar marcante e dig-no de r~-
a ~ragzm e. fl intellig.:nCl<;1. os ele- seus: a:::tu2ies directorE"s-gerentes, uma t~l .. nois a constituição da nova orga- levo. 
~,em.~3 q:1,e i~1~Egram a hoJe ~otavel nova e larga mentalidade dellineou-se nização ficou ampla e s,egurFmen- De três geraç~s a esta part~. no Cea
L·l'gamzaçao Vl"lOn:aran:i, com 1:~se_ ges- - na sua entrosagem geral. manifeste.- ti:' tomadas que foram todas as rá ninguem desconhece a firma J. L')
to antes de tudo. ptoJectar la fora a / ·ia primeiramente na. construcção do c-~v;;~f"n"ias e normas que regu_ oes & Cia _ estab~lecimento que se 

t imp-:-nent~ arranha-céu clr rua ma- le.m '°'m faoe da lei respec,jva_ tcrnou. p'Jde-se diz~r_ tradicionel em 
~ ior Facundo_ 286:294_ onde funccio- a constituição das sociedades ano- nosso meio. 

·nm os ~·eus armazen~ e es..:-ríptorios nyma"'. foi~ pro ... edida a leiturn Por isso mesmo, julg2m,:-s de toda 
'1Ue constitue um dos orgulhos es- do p··"ircto d"- E: tr tuto~ que foi una- a. opportunidade divulg'.U' alguns da

j.i".'os da cidade_ culmin:-da. agora., n;mf"r,~~nte aporovacl~. e a lista d::s de:; sobre o seu movimento actual. qu~ 
'Ol"l r organização da "Ca.'-'.::i J. Lo- ~,,.,.,,. .... ,.1r:torPs do capital social de enchem de enthusiasmo todo o cea-

S. A.·· / 4.COU:O~~,;or:o. todo elle realizado. rense que põe em alto plano o pro

•
1 Ca.<11 J . Lopes. S. A . ., 

n r1 ando um capíkl _ealizn.do de 
ll<'JC 111)0~000 <quat.ro r .u contos de 

1;orém girada c n: i ::>res re-
r ,'l., oindr- a '"Casa J (,r , S. A.'' 

1. maior organiza";;º atacadista 
ado, distribuindi pelas Sec

c,=i, de Fazendas, Miurl ~;:i; e F.arra-
e Exportação, tem 1 "''ª direc

ç:"• ;r,nfiada a.os seguintes elementos: 

~resso de sua terra e a perseverança 
Um ... cHtido de cooperação tenacidade e int:::lligencia de s~us 

/ conierraneos. - -os rasgos geniaes 
C01!'!.o ~IC> ,·-.rHi"a da relação acimri_ que os tornam conhecidos em todo o 

C$ antlgrc: P m~~:-, graduados auxilia- país - o trabalho Oenedicto e occul
r.ê-:: cta exhn".'t.:! fj 1_ill"l J. Lopes & Cia. to dos que produzem sem o estridor <la 
ficaram intrfTrado-:: da nova organiza- publicidede. no desenvolviment,:J do 
"ão na C'1;t' ,; •1 '1d~ d,n ~llb-gerente5 a"'- commercio e d:as industrias, assegu-
cionístas de r uxili2.re.s a,ccionis- rando, na sua base material, os funda-
ta o; mentas da nossa civilizz.ção. 

() facto '"W'rAs ::,yntomatico por - A "Casa J. Lopes. S. A." ma:n-
rfferecer 11 ""' 111"0-nifico indke do .sen- tem permanentemente um deposito 
tido de co0r,cor .. ç'10 que drminou en- supericr a 5.000 contos de réis. stock 
tre os pionc :is da creação da "Casa que raros estabelecimentos da pecu-
J. Lcpes liaridade mantêm no paí:. 

Por tal f .,,..,.... aferidas a capari- Dada a linha de evolução dos seus 

hypothese. as.slgnalam. sem duvida, o 
importante papel que a grrnde firma 
vem n:presentando no scenarb com
merriril do Estado com repo?L·.-·usrã"' 
immediata na economia ger"'l, do Ce
rrá e ct:-. Estajos limitronfl,.. ;. 

Quando da visita que fizemos aos 
va: tos arm? zznS" e lux110 rns ,r<;·:ript O
ri"'s da fü·ma "'J'. Lopec. 8. P. ". tive
mos !3. opportunidad~ dic> \. ~ ificar 
trmbem .. a sua perfeita. impe"cavel e 
m:::derniss!ma organiz-:1çã.o inte-na, 
com a applic:-i.cão de methorto~ de con
tabilidade por mein d.e ,teharios, e o 
desenvolvimento geral do·- estabeleci
mentes banc2rios. Todo o seu immen
so stock em toda, as s~cç.)e· é rr'n
trolado pelo system:'I. americ:mo Ka
dcx - com uma preci~ão arlmiravcl. 

Pelo ficharia em r"'ferendz pude-

Edifkio Lopes - Onde funcciona. 
a Secç:-á,) de F-1.zeP..ilas 

Diretores Gerentes - -.Jo é Alves Lo 
pes. Qla vo Al'Ves Lopes t: Carlos Al
ve~· Lopes; Sub Gerentes - José Ar
thnr Farias, Renat') Moreira F\1.ça
nha, Luciano Alves L'"'Pe.5; Contador 
chef.e José Paulo Jucá; Consêlho Fis
cal: - F. F. Delgado Perdigão. J. 
P. Alves Texeira e dr. Gustavo da Fro
t2 Braga; supplentes - Oscar Hu
land, Alvaro Nunes Weyne e Elysio 
Ayres. 

d.ade. intellíg·encia e orientaçã1 com- negocio.::_ a firma espera. vender esto 
mercial de c'3.d::!. um_ tais auxiliares anno - não falando na sua secção da 
gradativ'3mentE>. como occorre nas or- ExpJrtação - a somma re>peitavel Edificb Jesuino - Onde Funcio. 
ga.nizacões (',ngeneres de outros cen- de 15.000 contos. ·Por outro lado, terá na. a Se:-cio de MiudPzas e 
tros adiantados_ lograrãn conquistar recebido, de seus fr1;uezes, remessas -Ferragens 
situações Yictoriosas no seio da orga_ de generos de exportação num mon- mos verificar que e numero de fregue
nização. tante de 5.000 contc.s, o que quer di- ze.s devidamente c~dastrados, da gran-

r ni a e o nome do corr.m~rcio do 
Ceará. a.ceutlladas, por tal 16rma_ as 
suas po~;ibilidades no ct,~minio de ~eu 
desenvolvimento comm-erc11l 

E sem qualquer duvida, é ella_ a 
organização "Casa J. Lope ·- s. A.·· 
uma da.s mais importantes do norte 
do pals, p~is o seu ca:.npo d·e S,cção 
nã.::> e r€:stringe apena~ ao Estado .. 

A reunião prelimin~r para a C'J11S
tituição da "C,sa J. Lopes_ sí A." te
ve lugar no dia 20 de Julho ultimo, 
presidida pelo .sr. José Alves Lopes e 
secretariada pelo sr. Olavo Alves Lo
pzs, quand::l, pessoalmente, ou por 
·eus procuradores, se fizeram repre
,cntar todos os subscriptores. Nessa 
se~~ão preliminar. o sr. Jc~·e Alves Lo
PE"s significou que ena tinha por obje
ctivo precípuo a constituição de uma 
scciedade anonyma para explorzr. co
mo successora da antig~ firma J. ~o
pes & Cia., o commercio de tecido,;;_ 
ferragens, miudezas e exportação de 
g~neros de producção do Estado, sob 

o facto é tanto mais digno de ser zer que o seu movimento global attin- de firma cearense, ;1.ttinge a cerca <!e 
p--st.9 em relevo .... poi.<; em face das nor- girá a casa dos 20.00~ contos. , 5.500, o que é o iedice m:is suggesti
mas ant:quadas do no~so commercio, 'É interessante registrar que. qu~s1 vo G.a sua situação e do se11 grão de 
mu1 difficilmenle um c:--ixeíro conse- todo o moviment'J de vendas e feito desenvolvimento. 
guia varar as fronteiras economicas a credito_ irutrumento poder.aso que Dado ,o vultc dor; negocio-:- da "Ca:a 
a. caminhD de uma direcção oommer- lhe garante a perm211ente amizade de J. Lopes. S A_.·· e para m;;l;Ior ser-
eia! - uma grande e antiga freguezia_ a vir ã sua numerosa freguezi:! s~·gui-

. c.;,uem a firma J. Lopes & Cia. sempre rá em breve p- .. ., o Rio de Janeiro um º~- Jt ~. fl sua projecção não sof-
fr.::: { e mas. alar€,.--s1; p::!las Finalidade patriotica concedeu tod2s as facilidades, orieHt:J.- dos .seu: d~,;.<-'"tor ''-ge~·~n .. ,., cnde vai 

çáo cada vez mais accentuada pela abrlr uma f~ 1 :?: pa!a ::.i.lte.:'l~Lr ~ eY 
direcção actual da firma. pansão de S>cU neg:-cio. Este fa-..to de 

u-r, 0H' icas norde:tma.;, inten-
fl.H v<l intercamhi-..:. ,~ommer. 
cial C'l..·1 •• u.:.:; .&.!,-,tados do Piauhy, l\'Ia
ranhã.o, Rio Grande do Norte Para
hyba.. Afa 2'0'.' 1. Pará e Amazorias. 

l.astorico da casa 
Fundac!a em 1876, ha sessenta e um 

Mas. na ccn"'tituição definitiva des
ta poderosa organização, o que se não 
póde negar. e 1:.,::ir isto mesmo os seus 
directores farão jús ã gratidão publi
ca é o alto sentido patriotico que os 
inspira. Ê preciso neta)· que todos 

Essas fazilidades de creditt.), leva- grande impor~ancia prra a Empreza 
da em conta a difficuldade em que os I a que vimos no:; referindc. re~ccti~ã 
pequenos Estados do 11:orte se debatem directamente em. bene!icio de sua. CJ~-

~~r:~~~r~~iia:fiª~1t:i:n~~·a!i ~~: 1 ~rJ!~ª que ficara aSSiro melhor sel-

* * * 
~so~ci~a1=neste=~p~.r~t,~·cu~1~.r~. ~co~m~qu~.~n~to~a~1_=-=.~pr~e~se~nt~.~as~pe=ct~os~.~1.~nn=.n~t~es~. ~fa~_=A==A-B_E_R_T_U_R_A-:-0--D=-A-:---A-:--s=-s=E=-MB=-==-=L=-É-=---A:----::L-::E;::;---:-A--v:is--:-:it:-a--:-d-,cl:-r·. ·-;R;-a-p-;11 .... a-:-;el la-
go a.:l~antada, não tem ul~rapassado os zendo periclitar o proprio futuro da / d E t d 
~~'::9g~;~~~:eosé u;::;~~,t~5;1~:~: ;:?1~·. ~i0

•
1~~~0 

ºtr.~~~";d~ª ~~ GISLATIVA E A LEITURA DA MEN- v!ero teaol"ginrtaemrimora deºcc!irªra~ 
e maior obreiro da prosperidade geral. :ymbolo das aperturas pr.::.letarias: t~- • t, 
Urgem medidas legisle.tiva,; asseguran- ·te o distinguido candidato da ma1ona I SAGEM DO SR. GOVERNADOR t"',.ar.:o~ .. ,, ao governador 
do ao homem do campo as franquias opportunidade de esgrimir phrases 1e ~ 5ii1 

de que já está se beneficiando º pro- candentes contra ~ in:uria dos res_ I ,. L Dd ESTADO do Estado 
letariado das cidades. Preoccupado com ponsaveis pela sorte da pobreza. An-
~6mi~ii~on~~~~m~~Í~e~eni~ c~fi~-: es de se resolver a questão do recto, Ainda a proposito recebeu o sr. go_ de trabalho que envolve tel'l'a VJc.tal De p~rsage'n por e•ta capit~l •. i.11-
camos o homem. pensa o honrad::i pa- pek menos en~ al~scd:tr~~e~e~!~-' vermvlor Argemiro de Figueirêdo o:. Negreiros (•levando-vos aos píncaro corrorado ã comitiva do ministro 
rahybano em fomentar todas as fon_ iae.s. nem se •evâna tº1 is ndo ; telegrammas, que seguem: adn".iração popular immortaliznr_vos Odilon B1~ga o dr Raphael Xav1er. 
tes de re~ei"'a do pais, ãe que resultem panh~, em grane esliy ºct' v .ª 'd São Paulo, 6 - Muito agradeço mai_.?r gov&.~10 todus os tempos. s~~- d.tector da Estat1-;t1ca Nacional da 

scluc1onar os cas.9s ga. os a sau e amavel communicação contida seu te_ dtaçoes - Pimentel da Cunha, prefe1 Froducça·o t•. ve opportumdade .de ~1~ 
recursos para se melhorar o nivel de publica e .instr~cçao cta.5: 1;1a~as .. Com.o le~ramni.:i 3 corrente proposito reinicio O d t -
vida das populações pobres. A• sua procurar 1~cuL1r no esp1nto _do 1ndivi- trabalhos Asscmbléa Legislativa Para- Ri?, 6 - }htito agradeço. vosse~cia I sitar O 111\~~~.~::s oeb:~~t~::~io : ~rc~i:~ 
1ntelligencia agil não ~scapou. O di- duo que nao tem ~ect::, noçoes de hy-, hyba, perante qual vossencia leu men_ gentileza haver me commun1cado rns_ oas zonfs ~l Go\,érno ço 
lemma crucia,nte da edade nova: ca- giene e prophylax1a. de envolta com sagem governamental Saudações cor_ tall~ç.§o. hontem trabalhos Asscn:,bl&a 1 µrg~1º;a~~slfri ~rande O ·ar. Raphael 
minhar ao encontro de certas reivin_ rudimentos de cultura geral. Urge e_ àiae::; _ Cardoso de Mello Netto. Leg1sla~tiva dess('. Estacl?. Attenc1osas I Xavier en~í'r<'cou O te'legr.'.lmma sub
!scaqç~:s, ;,ecqo;e~:~;~:.m:;ept~~:~in~~ levar do opprobrio. como Já senten- Rio, s _ Agradeço •,. excia. tele- ~au<laçoes - Mano de r Jmentel Brn.n- 1 c:equente ao gOYern·'dOr Argemiro de 

ciou Bilac. em suas fulgw·antes arran- ~l'ammn dois conente communicando_ c:J
1

.,l,o,_ ministro Estado Rela<;ões Exter10_ Fi_·g.uep-êCo. sugger~do a s. excía . .-t. 

recurso imprescriphvel da v1clen::1a. faculta,ndo_lhe mdos de possuir ou Assembléa Legislativa. Cordiaes sau_ Goynnnia, G - Agrude('o vo!-li-e~1cia Clt:r-l.Ç~o de um=:1 .E .. ~ola Norma ura 
postu:-a de desespe1:o. se reservem. o cadas nacionalistas, o nosso h~em, me instalh,cão trabalhos ordinarios 1 - .. 1 R 1 

Parallelamente a.e oesfo.rçu fecun~o pelü I arrenda1· o seu pequeno tugurio. Não dações - .\rthur de Sousa Costa, mi- gentileza communicnção. qu~ foramrns nac5u~~~31;;'~~Lc~p~ · Goi:ernador Arge
desdobramento intensivo das rlquez::i.s cuidar disso e dos elementares recur- nbtro Fazenda. t~11:d~!gi!\:~i~;o~es:~Ui~:;~~u t:l~:11:~~ mirÕ de F~g\Firêd~ _ J. Pessôa -

~~u~!\osJ:.ste:a1~~r:!
0
t:~~:~~~aâ j t~fn~1~n:t~~~t~·afà c,?á~?x:t:nJ~~ri~ 1 co!:~~~~~~r 8 

v~s;e~~~la~levri:tat~~~~ n qual illustrc governador leu mensa- 1 A?abo ch~gar Cr~m~ma ?ran~e d!; on_ 
sua. inabalaveJ decisão ~e !esolver es- fermentar". Disse-1~os mais: '1A me_ 1 !-olennt! trabalhos terceira sessão ordi_ :;em constitucional Cordiaes sauda_ ~;;. quno e;<t'r~!--ar 111.ush_e amigo ,..ra.nH 
tes problemas basicos: c1e_?,1to e trans_ lhor forma de abafar os gritos de re- Paria Asscmbléa Legislativa. pei-antc <:õe~ - Pe<li,o Ludo,·ico, governador. ~- enthusiasD,O senti pi.egresso adm~
portes .. com E'stas s:luçocs teremos volta é encher a bô::a dos famintos. h qual foi lida mensagem governnmf:n_ Poi·to Alegl'e 4. - Apraz-me ag1·a_ iavel n?~sa qtlf'rlda Parahyba ~or
Vid;i mais barata dentro de casa e Ninguem grita de bocca cheia. Pode_ tnl. Saurlt>ções attencio~as - M eh clecer co~nmu_ni~ação V. cxcia. <le ha_ rr:~~l:~u:~ l~::):~ife~:ª~ot~~~r \~~~~~ 
m01~res fundamt2ntos l?ara a e:oncor. itmos apparelhar O nosso futur:, até (';.,rnllhu Barroso, prcs1d<!nte ARsem~ vcrci-n sido ~nst.allados _ trabalhos As_ sibilitado momento voltar João Pessôa 
ren:1a n.05 mercados mternac1011aes.. "' - 0 de anal h.abetos nunca 11 Jóa Srrt{ipc sembléa Lcgilat1va de~~e Estad~ pc- 1 b 
onde nos aguarda. lnflexivel. o princi- com g ... ~aç<;;>,.,s enfefmos". Is.se pro- Guarabirn. 8 - Yibrando enthusi':1"- 1 rnntc qunl v excia _ leu men!'iagem reem ro nrome.~·3a reativar Estado 
pio univ~dsal da offerta e da pro:urn. com get.&Çoeds ~e questá::l de assisten· 1110 civico felicito_vos c~tlornsamente in_ governarnen~nl. Saudi,çoe:; cordiaes - trabalho Torreano rni.In?.ndo seu ele
Em J.:.se Amcrico, que as....;;egura não "ª. 0 pr~a O . a d instrue ão u tomparavel exposição !le~·viço,, ca.pazcs Flôres da Cunha. vado patriotismo actividades clubs 
ser ltc::.to "d2ixar a ralé passar neces c1~ medica sob1e a a + ç nJ>ssÕ :mn~ortalizur uma adminn;tração vo!<.sa Therezina fJ - Tenho honra agora_ ngricol'ls. Julgo mrignifica e opportu-
sidadc'' poderemos ter. a segurança dt b;ica, emquanto q~e _es~da. ao. y d l rilhantc mcmwgem apresentada As:,- ~leccr vo.•sencia communícnção rel~tiva na creaçáo E:5cola Normal Rural em 
uma oiganização racional do trabJ.- ver .. se ~urva .á Il!!Cwssr,daaoe a:ª1i; dis~ scmh1i',H Legü;\ativa Estadual. Somen_ rnstalluçã_o s~lenne trabalhos Assem- Campina ond-e V€rif!quei pessoalmente 
lho i:-rcctm,;lda seguntio a~ peculiarida- l:ab1taçao. primeiro. t ç. P Ih te inconsciente: não ,.nedem grandeza biéa Leg1::;Jat1va e.s:,ie Eflta<lo. per.-ant( O e.$pL~ndido trabalho Otllia Xavier 
des· d~ cada zona. a-r·H.:ol; ou lndus_ tmJul.r hoil:ens de nra:ionaes. Va uªas: \T .sa adivid~dC"' administrativa e con~- qual vo:.sencía leu su! mensaf!~l"U g-c,_ Será mnis 11m service ~ua brilhante 
trial do i,aL:>. Não lhC' fall!"~,e a visão no.-. a c01úiança que emana das s trnci;ào Pan1hyba nov~ estacs rcali_ "crrrnmentnl - Saudaçocs cordwe'.' .- ·dminiEtnção. Saudacóes - Raphael 
s::ciologica do plnc,r:ima das ne~ssi- firmes e S":'rena.s pal~vras, com QUE:: nnrln proprios rccur~os. Somente cc _\nfrisio Lohao, governador exerc1c10 Xavier. di.1~cf,or E.stqLstlca Producção. 
dadC'i narionJ.e- ta:-r'[..JLlCO o senso cN.1 uma falar a Naçao. Esta Já sabE:: ~os nUo apph.1.udem <!ssn atmosphera 1 

pratico e a e,1e:1tia pro·:!sa pa:a en. que elle não é homem de premes.ses - - - s et"edade de Ass·1stenc1·a I\TOTICIARIO 
frentar &..C: diffic:1kl dec; r,eadas i mais ~,~s. nem dos d~';:pIStamentos desmo- imposta pela visão superior dos par_ \ O 't · 
1.,g, e·.olução do n • progresso. Não '· ' ,nt,,s dos pollt1cos ultra-actual!za_ tidos. que o arrancaram do seu volun- aos Lazaros e Defsaa 
estame.; R ntindo. p l,IPra, que o e,:,•, que amda julgam impressionar tario recolhimento para a c:nsagração 
momento nó.o C?l11P' mais as sedi_ cem. gestos de !acha.da. Destoan:os. de definitiva das urnas. Estamos vivendo Contra a Lapra 
çrt;} -.'>lt1ç:">es pohtir ;1.ntanho. com '], - as veladas attitudes, r~tnctiva.s a grande hora cívica ~o Brasil repu-
0 cr1 n now 1ncnn ã.s asp1raçõe"> _ , P:::nhecii?el?to da çapf!~1dade, <le- bllr:ano. com uma candidatura - fa:to 
d po o. que r.ã ·j ·perar eter- 1J. ·.iça~. patn?tismo e f-;·ntuncnt?s de j umco destes ultünos quarenta annos 
riamen .. C"? o ar,ar<lur , m que, vegeta r ~' ·ncia que,. marcam a personahdade _ lançada pela força irremovivel da 
o no.~.so tr·balh:•dm •I - a este de ~rande brasileiro. P8rque, então, cpínião. e que c:nta. para a sua v1c~o-
reo,pel.!o b:m mab 1n~t:~.7. que o prole- J · on\ ,....:i_r _lhe o indiscuti~el mer<>cimento rb, com o apoio tndisttncto de ma10-
ta~taa4? urbano - ~ta a re!'lamar pro_ . •· E' m1ração a que faz JÚ<; da nação em rias e minorias. Ante.s. nr:::nhum outro 
videi:icuis U!·"ent\'!.S1rnac:: <los poderes I pern notadamente da Pa.-ahyba, pe- nome logrou congregar _essas forças 
publl:_os. Incum~ ~ e·. f'S, c::m a CD<?- 11 ·.!. seus vigilantes desvêlos em pról da em permanente antagon1sm9, &gindo 
perar'.lo do<.. propne.t~rlo~ e demais I fe. licidade collectiva?. Neste momento o remprt uma ddlas em ·funcçao dos ru
in~ere "'adr,~ nas act1v1dade.s .agrv.rias. f"'u V':'rbo se eleva ás culminancias de mos adop~ados pela outra, contanto 
medid,·~ ten<knte.s n. pr'Jpor:1onar ao uma. verdadeira doutrinação democra- que uma da.e: part-~s abraçasse o polo 
no "'" 1 .. ~\L.> ao mcncs habitação m?- t1c1. h. sua ousada evangelização das opposto. Ago:-a, é um homem que se 
,-.e) Ji 011 lhe falt1m 3SSl.<jtencia. musas vi,n~a_lhe o feitio varonil de transfunde em bandeira de salvaçã.o 
medi~ "" 1-,:,truccão rudimentir. para dizer verdades ás claras. Ninguem me- publica symbolo destas ~rações_ in_ 
~ r ferir ·1 completa ausencia dos lhor. do ciu_e ellz para falar de cabeça quietas: a empolgar. com 3:s suas 1déas 
.r.a~ t1alspc isavPls instrumentos de erguida. Nao é mél'o candldat~ do Cat- e as suas extraordinartas VU'tudes, tcY.io 

fit~" iho. ~nf~f1~~ '~r:n ha:1í:az1i~:~ ~~~ettb~ne~~:r~~m:io1u~~a~~~ir7i~~t j o s:enario nacional. (C'4'mtinú~) 

Reurído ·. hontrm, na séde proviso
t fa re,r;pectiva, ã. hora do costume. os 
membros da S. A. L. D. C. L. 
cm ~cs~ão ordinaria, entre outras de: 
libcraçõ~. a .. Jientaram que fôsse coÍl
vat ada uma se"'sã.o pal'a prestação de 
contas, a realizar-se na proxima se .. 
gunda feira, na. Escola. Normal. 

Pelo nrf'··~nte fá'.> ~onvocados os 
a· ·.tcia1o· d:'l ~. A. L. n. e. L 

f-:jra uma re1mião de p1·eshf"l,0 de 
CC;t,t~:·· :l rc:!Hl''\1'-SP n-:t proxima :;i~. 

,:unda.feir31. ás 19 hora~. na. Esc:>lJ. 
Normal, ~ede provisoria da sociedade. 

O Presidente encarece o compare
dment.o de todos os socios para esta 
rruni:\o 00 ,umma imporfanda 

P .. <'h~m-sr 1.01.gact·1s ha. 3.lg-un-:: dias, 
vana=:: lBmP~tlns á iua Duqu~ <le Cr
x1a,;;, in,,lthiv<> uma proxim1. á Redac:-
ção C.: tl1. í'olhn 

Pr dlmm _ P" r1 " ca ~o. uma provi
dencia ao C!: forcado. fUt,eritendir.1te 
da E. T. L. e r 

LOTERIA DO ESTADO DA PARA. 
HYBA 

Extracção realize.da em 8 de setembro 
de 1937 

7DD7 
10262 

2499 
~18íl 
1\4:)0 

50 :OOOSOOO 
4:000$000 
2:000$000 
l :OOOS000 
1 ·000$000 



A HNUO Sexta-leira, 10 de setembro de 1937 ,, 
AS BRILHANTES COMMEMORAÇõESi REGISTO 

DO DIA DA INDE p EN D EN e IA lll~Xii~1rn ANNOS TRAS-ANTE-IJoão~~~~ô/~~;:fioh~tt~h;;'i.~'i~ 
(Continuação da 3.ª pag.) ob:-a de assL<;tencia ~ocial e de jnst!ç9. mcs emprf';ta e5pontan~o apolo 1' <Ie- 1 pü1a Grande, o conhecido poeta :i fol-

qu!c>. ::-i1m duxlda, princ.ill.ia sob s me- cidida u,iu<lri convi-tos de que ,l!;i re_ A ~enhora Adolphina Noronha_ e.'i- cklori-ta conterraneo sr. Silva Andra-
A ENTREGA SOLENNE DA M~DA lh'.re5 amp1c1oJ. e cuja p~·fcio,;::-i lm,11_ p· '~l'~Jb f''t€'i ba('.ibr á grande rrfrn·- pcrn do r. AgPello ct, Noronh-:1 c-:im .. de ,z~ da Luz) 
LHA MILITAR DE BltONzr \ UM tiva já e:,, ha muito se vinha impondo ma que ne_! ul'imos tempc!, s~ H'nl 1, r1crnnt na praia de Jncumã,' desta O aíc~o ca1pha de "Bras1l Cabôclo' 

SARGENTO DO ?'?.º B C 1,.,cicn"ia de todos nóc: pTocesando cm no· -:os costum1· e hl.1 c ... ph J I e "Se1tao Br"bo'' csto·e hontem cm 
! a A,., cc:1t;~ 1rlo do que g;ralmen~e &~ nc,·a .sociedade - não só t<'rt"mos v~1ta r.. A UNIAO 

Entre us .':Olennldad_es de car':l t~1· p~ns" nf:::, e t~rda. exclu··J\·a (.)a Cr - c"nnr,1·id:::, um dever de alta consciE"n- FIZEqA;\l AN1' .. 0s HONTE~l: - Dr. João Mauricto de Meideiros 
ci\·ico realizadRs na clla ': ele .fet m- zada. p~ yorcLnar a rnac:s::i_ i~uárn _do ele civi::a, mes o.i!lda tng:ande;-ido o - A ~ha-se n.sta capital tm com-

~~-~ir1ti;~eq~~:>~~10~eJit~d.r~\d~me~~~;-e:~ ~,~\~tr~3r~-~h~li~:,~;io.d~~;i1nle ~~a0~(: ~~~~~l ~nS:1;~,~sR~~\~~~;apI.~~~~;,V~~ ou~u!~; ~~~ : 1
c;1.~~,(~'~fo ~1~\~ad~r:~~ena 1 ~fsº~~a c~~}~~n~~m~r- eJ~'::oª·Ja,~1~~~~ 

scle:nne ela m:dalha militar df' br=.17- vi~a ê n. rlc um ideal m:llo.·; ~?ucal_a' ~ó .rc p. :lt' VPrdad~L·amente praticar, - A Ha. Leo,,o.ld;na 1\1:arinl:o, es- ide Medc1ros, alto funcc1onario do ML 
ze ao 3.º rnrgento da 1." ~om1nnlu'.1 o que sobretudo lhe importa e fazel_a p::-r collf'Ct.i'·ict·vles. q110 bem comp ~ porn do ~r. Eened1do Marinho. com- mstaio da Ap·icultura. actualmente 
do 22.º B. C. l\Ianuel En_eas Ro::co c-:njt:gaT as seis letrl:i.S da pal~\TD Bra- hrr.dendo C8 ~:u, direit:>s, m2lhor .:;.ii ITf'r ant{! e vArador no munidpio dt· residindo na caoiV:11 do pais 

com a respc:..:tiva P.'.l!:Sade1;. l 'l;if poctend. a rep~e.c;.'2'nt.::;· no pnp2l. bri.m co•nprehenctcr cs ~eu:3 dcv:."r·~. E s·:_eod n Cn~~~~-··L,•opoldino, fílho do sr. l tiv~- ds~-s1~.u~~;L~r~1~~:~~d~1~g~~n:i1; 
qu~n:c.1i,io~e;·em~~J:~:' 

1
~ 0 c;~t ~

1 
r d~~-- ::;;~- ltr~~c1~r:;~

1~!0~~:t1~~i~;~i;~l e ;1o~/~n:rc_- ~~i~, ~cl~ir:·t~i;tc~~~-á ~º- ~oprldino lknrique de Almeida. re - ,.xcursão de ~- cxd<l ao norte, aqui •e 
tit:, ás ~1 hor~s .. cm pox:it,o, sg._b a d,.' {t:-mamrnto pa no. Deus indelrt•P1- ledo O A n:l.m;.c:t q1 e !'t\'"f"Ut. ,.. ~ e! rt n ,' e~ .. munic;pio de Piam:ó. dcmcr~.!"á algun~ dias. em ,·1,·ila a seus 
presidenc_ta ao 11lu!>tre co10.1rl _hr- men "i"'sculpiu a Cor..;.tdlaçá'..l ,J.o Cru- 31 lhf' agradc"e! " O )Vi:n i\{t!".O P2ssõa d: Aruújo., r,arentC:'" e :lmiga, 
mé Rodugues . 'V>.i • l 't.!111-r , a:io e a :í1Lpl" nsa OfLcul. 1 - R{'gr ~-.a. h0je, a Loi;radouro, 

Lego após_ a formatura e. desf11\:> 1 Intcre:c:c:a lhe dem~dar em _força \"i- A :-,it):-,;, ·A REPOHT,\GE3I - O )f ._ ·giu Gama arti:.ita, n•si_ municlp1o de Calc;-ára. o sr. F'rancisco 
commc·mmatn-os §. da_tn. ck 1.egre"'.º vn a (.",eniÇo d::, m:us puro id•'al de 1 }IOTOGR \PHIC \ denu.. ll""ta .capital. • Xtvier d::i Oliveira, commerciant<:: ne.. 
ao quartel. em fcrmnçeo d-:- tres fll~1· , IH~silid;1de. a pi imitiva inercia de Si"~ - O menm:1 JJH! filho do sr. José nuella local~dade 
ra.o; ficou o 22.0 B. e_.. tendo :10 ~n, 1 res cbscurecido:; p:la igno:Hncia e ml- Em virtude de haverem sirlo Frazão phanv.é\c_:utico em Princê.::.n. f O n. Fnmcísco Xavier viaja acom-
lad,, a valor:sa B9.trna Indf'1)cndcni~ j ::-.e:·ia. phy~ca. A ~ nhonb. JuEa Cavalcant.e cie rnnt·ado d(' ~·.ia espo:a, sra. Mari:::. da. 
de t.rt!lhr:ria de_,Dor:o_. ~ Prc-o:(:upa_a O .;ertanej::,, dª vida inr ,li. uda.; \'!lri H chap?.._ P"~'l O!ivt...r:3. f 1h.:1 ,10 1-ir Pêdro Felix d'OlL Cunha Xavi r 

rrev!amcn~e Ja h~\Ja <:1ck1 ~scalP. 1 veactf,tiva opilado e alim•.;>ntando-5e no. o.;a reporta_ger.1 photo~ra:1Jn· \'Ln. comu.~1 ;íante cm Serra Redon_, 
do para realizar a !eiturB: d'k dipti~ª i m:71 e de· quem o coração não pó:.h. ! ca. deh.am·)~ d(' ouh!kar os a~;. rla_ 0 r Jc tquim Sergio de Sousn. i~~J:S::r-Jt:"~ppolonia Amorim· _ 
confer!1f ... pe~o ~ove~~~af1~a i~gupe~~~ 'p. lr.:1tar a. Cí.1lôr do_ patriotis_ny>. por- pec OH a , ... hndos no de file mi- . i:c,~;1rl ,o ''.m Soleda.i~ E&teY~ hon cm no expediente datar-

â:/ s~1~gc~;t~ça~.1n~el ~néa,:; -~Rocco.;..., j qu~,J~i:tp:l~:;:l!~ira~ ~~:s·~t~~. ao litar do dia 7, .,..- t ... ~;~ezclu;1~dLe Ptll;r:-.lhr~ .. ?ctºei~~; :~
1 

de, em ·ii!..L ' _.A UNIÃO, a di~tincta 
cnp1tao Rnphael Tob1_as d, l\<Ia,..... ' cr'."r.H"ic da-- usin1.:,_ dos campos -~ das ~ ..... ,. f A l i 
lhacs. rommandante _oa Companhh a .... at,l'icas c·tra maim· us:ina lhe m_o.c. AS COJ!MEMORAÇLJES NO ruo Mataraca. , 1 HlucaJ.ora c.1mpnen: e pro - ppo on :1 

quz P"-rtcnce O refend? _. .. lrlrgentC:1·. :-
1 
t .. ::-, .. nO' p;oprio cer~bro, onde a ms: - /' 1,v•111 ~a Anna, filh1 do sr Amcrim. qtte na sna recente oermn-

lém_ do qu~ p:;r ser possuidor de igual t·--11cçã. poderá obter mat::irial para E'Y;~~t~ i~~~'b~/~:>i3T~~t~RA Jur:,f. p, i ur ~ ·1 ':Unha. commercíant~ uencia uo Rio estudou as possibilidad'?s 
mea.alha. . . . . .1 ccnstn:ir verdades eternas. e mesmo E~S1r )tn ~0.:i~~,a Maria elas Nfve~ da org-:mizaçáo cte um mUEeu e:colir 

!\. med~lh_n Il:11lfª1. de bionze. \. e I c··5,a machinn cu eEas enxada, sobre D.\. lNDEPENDENC!A ., c t d o · d tieP..tro de mold;"s ri!Ioros..:.mente u.:da-

~:~?1~:!~~~ª1 c1\~~~~~~~feic~~l~::~r~ui~~ ~~1
: fhig~~;a;c~~0° ~eru\~!zª.a:~1!~1~;t~ RIO 8 ,A Uníiio> - CP:lo ér·'o) - '=>,.,r!

0
~\:_~

11
e_
1
i:~~1

1
·,:~-'~.!; ci ~:· ~3:Jg~1

°cas~ ~ogicos 
mcrito daqucllcs que .na •:1da alano- p:_>i,ncipio ~ O fi~ da. P"Cp,.i2 Vida Te,·:" ;, plC'11dcr ~ingu}'.':r 'l C"::>r··mon j;l _:_ ·o m, !!lO"I .. J,J'::é filho do sr. José A i:;rof. Appolon!a Amorim demorou-
.sa da ca~:-n_··~-. poss_~~1:1 d ~-ª[t ~le ã~o # Pe~as rncdernas con.qui~tas d'.:1. · edu- g;: ~!~1!~~l;~d:!P!nd;;::~dn~~t ~r~~d~~!~ p l r t ·ct t J cá .'::e em J:al:>Hra com os redactores !Jre_ 
~~nis de tsen'.ç~: p1c~~cap1~v;s d~1\P. c"ç-5.o ,·ac1onal e uma vez integrada n:- c2nc··rt'.1 crphPcnico .. rx~cutat;o por rr:~;~1~Cii~I~n(:~11;1~~CJ~~J. en e em u ~nl.!'s. 

~/c~ç1i.u~:b~~:~inàção. ze~. 1igo1\~= ~r~ c~1J~:te~r;ila~{~~en~:PJ;~ii;r~~a~ ~:~"~~.:·:;~:-~f~.~1/~~~-~~r! C~i;~~~~;i.: ~~~ FAZE:.,t AN~OS HOJE! , - Dr. Nelson Moura Campus: 
~e niu:u~np;~;eg~~c~;ão e;:r~!V!t.~ decimento dcs no.s!os des· inos,_ convic;a a P·'.!r.'nrb <lo maestro Villa-Lobo.i; Acha-s:~ nesta c~.pital, em missão da 
d..,. formal,dri.des regulamenLa.re.::; rlit:.. de: q:,ie ~ sua b~e scmentE; ru:;~.enta_ lo A brilhantr> festa constituiu. ~em Dr. Ar;stid(:; Villar : - Anniv<:"rsa- ''?auLst.a - Capitalização". com séde 
n~ de especial menção tn:çlice; ~mpernt_i:·o da • sall:de ph_ysica, c,1.,i, 1 ·1 1 i1rn1 d~.': mais altas c')mm':'mo_ !'ln h"l" r e f,n"tJrl~s V1Jl1r chefe em São Paulo. o dr. Nehon Moura 

A' frente do Batalhão formnram o d? _equ.hbno m.ial e ss. onentaçao es- r -é .. 'j d1 gra_ndr C1
~ ~ N 1 nr~~1 " ' elo Posto d P1ophybx1:, de It11bavana namr:o::_ in.spector dessa importani" 

capitão Rapliael Tobias C:.2 Maga. pntual. ~ . , <:- _ ma.cr r 1-h1b1çao o~ pheomce. Ja reall- 1 e cidadão muito conceituado n~quella 
lhã:s, 2_0 tenente da reserva convo- ~~~a tan~o. porem _Que, ... e;o_r~1_es - a 

I 
z~ut~ ,.,,., no·!'SO pai!:. . . 1 cidade Companhia e advog~do de nota r.o 

cada Amaro Ferreira Apponmccn..: f' 'cr1h:1cs. e quantas imp.~\1.:,1\lelS de_ 1 O "''.:i:·c'tf" fci rron1'.":\1do r-Plo H1- o" n-. João Gome<= Sobrcirn, func- !ôra d:1 capital paulista . 
.f-Ub-tcnente Jqsé Moraes de Almeid::. 1 ce1wocs? 1 

• _ _ , ,:3 _ • rl··teri'J d;, E°' 1

" ?Cfio em col1,À.l;~,~·1cfto chnar_ '.o r!'is Correios e-T· lcgraphos em Hont..em á noiiE" o dr N~Lson Mou-
todes três já. possuidores da med:::.lh" Com efft1to. nao_ sera ~~m um_gran- com ri Secrct..,na de Instrucçao d:i I João P~g-51, r::i. Camr,~ est:ve em visita á rcdacção 
em apreço. . . 1t E:ff_orç? e _mc~nt1vo :ªªI?P!ICBÇao ~~~ Pr~f,jt_uri:t. . ~ - . A m~n·:na Zor-:.iide, filha r:o sr 

Sob. o mais prcfun::lo sll~nc10 •. dC'-1 hod1e1no:., ,.~1eceltos ~eu:"~mc_s, á_ as D·:·· ·p ct:>c10 e Esplan".lda do ca~·t..llo /\rlind'.) de .8'Jú~a. alto commercia:1te e ~:2fta folha. vindo em companhia do 
ante da luzida officialidade e d1Sc1- tr~:b 1ned1::::o.; den .. _ana. aos c1:11d~d~s ~1;r .. ,.,, ·.v~ int.cru_o _11:o·~·irr:ento C1

"' f~-- il!clustrial nf!>tr> Er;tado_ aqui re~idente. 1·. Pedro Targino Teixeira, commerci.. 
plinada tropa em _tom_ calmo, o _ca-

1 

a~im,ntn~s .. a assis~ncia socio--JUdl- ~r'.I. ') Qll.f' .1m a~..::istir á fes!a. CUJO - O sr. Ma_nuel Palito, conhecido e.nte n~sta praça., que acaba de ser 
p!tão R3.phael Tob1as de Ivlagal!ue.:;., c1al_ á_ p~:1.t1ca das leis athlehcas, ~a tn.( r, e ,l~Va marcado para as 15.30 musici~t:t ,cor.~ "ri">..n~o :onv~dado para repre-sentante neste 
teu O diploma confendo a~. sargento . t!duca~ao .::exual. e de urna ,?bstma 3 hJr.':; - j - o u. Lu•z P ·.1~ira Victoria no, ar-
Ro:::co, collccando-lhe ao peito a me- ! venta.a.e de Yencei: que o cb._a educa_ _ tj ~r.. re,idente n~sta cap:tal. Estado, da "Paulista-Capitlização'' 
dalha. ao mesmo t.m_P'.:: qu?, o tte_. l ~iva, em.Aosso meio. r,lcançara o alme- O bE::t\IÇO DE LOCA~IZAÇAO DOS _ o menino Luiz ,filho do sr. Julio s. e., que se encontra hospedado no 
coronel Thomé Rodn3_ues. c.u11:p~1-, iac~ escopo. . . . j ESCOLARES F'~rr·ira da s,1,·a funccionario rta •'Parahyba _ Hotel" deverá proseguu· 
mentando O seu subortimado, vis1vd- E,:,ralhando por tc:los este, 1mme1;-: Pr"'foltnra Ivft1:1i-::i·:·,.1_ 
mente emocionado com a ho:1ra q~e • ~~s brasis. a fulgm:ante scent•:>llm ela le . f:..'s 1~ hcr%. ~omC'~aram ~ ~hq;ar - O .;r Alricles Rocha residente \'iagem logo que .seja install&d'3. a 
a elle fôra conferida. dis:>e -:-m segui- 1 cm. um futuro mais prospero e m::us a rua S'l,1t.a _Luzia_ 1~.n proxrm1d~d0:: lrm Log:rridoin-o. Caicára.. · J.gencia desta C.:dade. 
da do orgulho que expenment'.lva em I feliz. ao me2mo passo, e como pe_ d::i P- 1 a_nd area . btnr1es l' ommbus - A m: 11:na Maria. filha do i-r. Na visita ,l esta reda.cção o dr NeL 
commandar O 22.º B . e .. uni~~dP. dz nJ1or desse f~tur .... a Cruz:1da de Edt:· con~_ "_:~1:1clo ··_:·· cr·_.ança~_c: da.e. ai_v:_n,:-:.s r . .ecnel Ferrai. residente eJ.n Gu~ra- .~on Moura manteve corctÍal pal,estra 
esccl dís~iplinada. convencido no caçâ-; lhes d1ffunde sem d"sfa~lcc1- C'' r-:il~··. n1lh uam o: escol:lrl "· con- ·Jira 
destiiio do Brasil de amanhi. em face rnento, a fe~unds .sementeira ctc milha_ d·' wl ,"' 1~!" h~n1:"1onan ,~ cto Min1ste- __ 0 -r ?i.!:1nuel Pereira Diniz. fa_ (Oi.TI o r 0 dacto1·e5 C.e plantão, tendo 
das provas de civismo de nas::.a rar:1 . res de ec;colas. _ . rio e'· F~· 1.lr:lf':.tO D:tr~ e '_t'tts lo·.~1r.?s . '.?ndeiro cm S. Bento 'lpportunirlad.e de se reportar aos prin-
i-eveladas no presenta. 1 A~ceita.nd::>. re:onher1da. a contri- nc1.s ·_'._r"l11llancai::l~s d_.spa~~~ ~o modo 1 - A s"!nhori:c Euridts Bar'Josa, fi- ;.!ipae5 problemas dn actualidade 

Emborn. laconica. foi belfa. e su.;e~- buição d,:, to1os, quer e_ manada dos go- h~ · ~i.n:.z_ '·r os d1vers'?s c~ro~ or- ·:_1a da sr. Manud Barbosa, residente 
tiva a oração do illustre comma.ndan- H'!nos ou do pov:i. de ordem mcral ou t=h .. lllC('~ H''Jl •sfr preCLso disr,~rs{:tt •m Belém de Guarabira. <:o -g!1~:'.~ h~endt:~~io~J~it!. einmnºJ; 
te do 22.º B. e. • mRt::rial ella vae, assim. abrindo _glo_ o• l11~1~n_o d"" r21a e5c'J!ª· . - o men'.no Onildo, filho do sr :tgradecer a notich que publicámos do 

Espectacub como est~ perd~r::i.m I riosamente O seu caminho, e. dia a O Sll ' .. e~ f'ra suwr:ntendldo pe~o João Rib:'iro d!' Britto. r~sidente em fallecim.:nto de sua esposa. sra. Maria 
por muito tempo no esp1rito public0, dia, tornando o caracter de verdadeira rr:ae tro V1ll~-Lo.bos e i.:,:·ofes~or Mano •::araúbas. s. João do Car~y. ~andida TiLxe:ra Ribeiro Correia. º"·-
porque attestam elo_quentemente o i cruza_da de salv_ação publica. dt. ;e .Uo dir~ccor _do Departamento - o jov<':~ Hugo Beni_cio, filh':) do . . 1 29 d . 
despertar do nosso civismo p:r tu_d I Ammnda-: \"l\_'iff:ada peh p::i.la\'r:i. NP...r~ nai_.~·' r::duca-çao_. , 1. Jcsé B_emcio cte AraúJo, propneta_ r:orndo. nrnta capita,ª 0 m;s dp. 
aquillo que fala da grandeza do Bra- e: 1nfaUg:avel ac•ivldade apc~tolica do A cn11..,d:t J"U~ _as arch,bancadas, ~:o em !t-:\bayana i:"ndo, o dr. Arltndo Correia, che·e o 
s1l. dos brios do soldado, upecial- , ..-eu ndmirav~_·l presidente dr. Gustav., c~'."l:1. i:;r' '_nc;-a rec:.b1a_ um lanch_e C, _ o jov.:-n Waldenúr Pereu·a de Centro d."' Saúde desta car>ital. 
mente do soldaà:> do Norte. j Arrnbru:-t. ella ahi está a exictr. céle- r,~0- qw-JJO d~ce e leltl. Atrá\ for~m '·1~llo. filho do <=r Francisco de Assis ENFERMOS: 

O DISCURSO PRONUNCIADO NA ~;10t~~llaboração de todos os bons po- ~~11{2:r,; ~~r;;tf~s~7çs~ied:~~~~~~~:~s r:~r,:,ir:i de Mcllo, nsldente em Rcrra- Victimado. em dias do mês p. passa-
P. R. I-4 PELO TENENTE I Brns1leuos1 Tratas-e neste mmuto "'n,g1·,. alem de srrv1co .samtano ~ - A ..-enhorita Mari:;, de Jesus Lucc_ do. per Jqmentavel desastre de auto-

- · t..r rl f t t novel. ainda ..-e encontra acamado o SANTOS PASSOS de tremendas mcertezas. de S9.har e tim·,-, e ' 11 ~rmeiras ~~omp as a a,_ na filha do ~r. Jo-~é Barbosa_ de Luce- q·_ Gonçalo Martins. chefe do Bureau 
Bias1l de uma he;atombº sem prece- ! t d:: qualquer nec~ss1dade. na: propr:etnno em Alagoinha Comm.:-rctal .. Zayr&". Cesta praça. re-

Publlcmos. a segmr. o d1scwso pio- den es I!. m ~ua historia. - O sr. Sevenno Carneiro de Fa- =brndo muitas viütas no hospital on~ 
nunc1ado pelo tenente Santos Pas.sos, E indi.c;falçauel a obra demohdm 1 O ULTIMO ENSAlO r~as. proprit ta!·io em Cochichola. . te ~e acha interuado 
~o

4 
22:a_ ~.~~:ia md~rac~~~~. dea !b ~ ~/enaz de peng-:sos agentes subver&l· 1 A's 15 hera·. 0 maestro Villa-Lobos cul~~ /~· .Ái~l:~r Jg\~!_Barbosa, agn-

tfieina 1'Cruzada Nacional de Ed.ur:a- ·tTm arco subterranP.o mas .retezado sr:.b.?_ ~-.. paLtnque _ào r"'gc-nt~-chifc e A .senhorlta Iz-a Costa. filha do 
ção'': r.ºl força dC' Hercules 'tenta ferir Tl'J'> da in.cio ~o fn.saio gera~. Todas_ as <=r. ~n:cni.o Nunes da Costa rom_ 

MISSAS, 
será rfroda amanhã ,ás 6 1 2 ho

.-as. na Cath<'dral M.:tropolitana. mis
,:-. de trigésimo dia por alma da pran_ 
~·ada extincta sra. Anna Serrano de 

i;~c~ravelmrnte. c~m ÍJechas ~nih b1- ~~\.l.~~ ·
1

~~ ,t~.:~mp~~~";ct~ª: ºt ~~f~~~ mu-c,::nt (·111 no,·sr. praça. • 
• Brasilen os 1 Parahybano::; 1 d3s no venenoso s1ngue da hudra. ._· a ., 1 

.. g . · ~ 
Escolhendo a ·•cruzada Nac10n~l de Cumi:;re-ncs, p~is. evital_o, com uwn iJ'.~l

05
5 

da~ ~M~~~~h~o :xE-~~itobir~:,o P~: 
E_ducação" .. para t~em_ a d~~tas m1~as 

I 
reacçào ~1u_ e es~eJa á altur.~--da c\Cção_. Bc~nb. iro~ forinando urn grande con-

palavras, Julgo real12ar obra de pn..t~10~ Mas; na(' o fap2mos. - '!1(:at • .:!erto-. 1 ;t,nctJ · 
tismo operoso e pratico, bem as~1m, , - e2--:t~:;nades !1º indiffrre.1t1. m~ <.u r,a J o e:o1 .1 io Jà valeu por um lindo -~s 
i:eh escalada de vossas altas_ consc1en- J ~r·:thia, esba.~1d:,~ á ~numl . 1 f1c __ e.:,- pertqc·.tJ.J · · 
crns. alcan9-orar_~e aos1'~~-ss~ºt d~e~~ \ :. ·di recuos e m onfe.c;.san.:~s t11J,1 _ A gn.:,d? niar 'l p'Jpula.L que enchia 
ros~ coraçoes, pa1_a no 3., ...... oç:os artt··i 1 ,.J'?;. . . . a v..1: ta pr ·C;;t r,ppL.~ '.iu com f:nlhU• 
rne.smo e grande~ 1deal. J,.mt . P •. - - ~ no E':lt:rg10 dP um dec'11do e s1a~mo O 1 ,vmno' e clntlcos naci0 ~ 

pa!'mOS das ef~u~~es desta 5ag1 ada Se- 1 cm::~~1:.:0 ~mpenho .. ccrrcbcr~dor _dos na,u;_ ,,~~rulrdos 
mana da Patna . . • _ . . ! artc·•J'-' amda Cel>eis da n~c10nah?a- T~rmin 1clo O en<.a:o foi permittid'J 

Sun! Pe~F:O fa22er patno.b1~0. 'laJec_ de tn':C:3· nos cabHá immumz.ar a _\ul- c1c:L:anso ,_ 0 ,.. ~""col~r"S até ::\s 15.30 
tivo e reahz_ador ,porque aq1:11 intento mr_a_b1hdadc ao_ cclcrm1wr de Arhtlles. L .ra<= mom.·nta mtircaê:lo nnra O ini
cncampar o trabalho e as finalidades l N_;to tergivfrsaremos. portanto, r.o c·.c ct.i .. H1 r 1 ct 1. Ind.,.1-,--enct~n'."'a" 
de uma instituição. que não definha o ::rnx1lío ll.qut'lles que fa1.em obra ele s.1_ V ' " 

E:eu_ clvisf!lO ~o ambito confinado de di: naci:-:nah~n:F .. E já, con_1v ~cn:,; (' 0 DESFILE lVIILlTAR R:2P:.LIZAD0 

~i~~b~!t~~~~u:om~~ a~~~~~i
1
i:ei:na~~~ ~~icª/~, n~~~~~~:~s e: Ta~~~) a n~ 
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ção cyclop~ca. verda~eiramente digna f~n d.; aju?arc o argon_outa c'l.l C~u· .:i- Rrvf'<::tiram-se d:. grande brilho a~ 
do ca;·alhe1resco sentido da palawTa çao .. ca ru.do~a conquista ao Vc10 Je comm-:::r.lorarij?;.~ miUar:., re~iizada, 
cruz~ ~· . ·t . 1 • utilitarío , .... a~c •. , <'.' ~ J· ... e; 1 hontc-rn <·m l1c,n1;nag·'m á d3.ta da 

Ihnt.o_ do _csp1r1 o pia~ico, . , · . ~-' ,:.1~1.?..,,. ~ _ca?1~º e._, por_ .. °' ,l ª · ,ª· - no::a indep! n~encia polltica. O d::.-~fi-
d_os noss· s dias, e. no l:mtanlo, reHs- tuL-1.~ e~ .:.:.!::,,<::_O.s !ctrgo.') hou,..,mtf's_ C'íH- lf" ela.<;; tr l}:;-.l.S. m~ircado rar ás 8 :sJ dri 
tida .pela fér_rea ~rmadw-o. rluma con_ de, o suc\a1,o. 1mmc-ns~ do f:m 1z0Lfl'> r: lnlii1 ~ 9 Rvenid< B"lra 1kar D.: trn
<lorc~ra espint.ualldade e:lla é cerno um ate c,~ alc~,n~i.s da c:'chilla.~é\ 11cln. ·J.'.•<.j- hiu ,10' loc·al ntim(•rc a multir!~·(> que 
1nciin·o e !-'Yn:tbolico Per~n. ~aval_gan- 1:cJf'wo~. em p~ofusa me.: ~ 1 a">:m_ dt.sd,.: c-"'do procurava O m~,thor lo
do o aL.'\<lo Pegaso do nuu~ fo~te 1i~~; a _11.t" comucopia do,. a1I?,:1ªbeto e do 1-:ar . l~t...i1rJo Qondcs e"' cmmbU<.. cn
l~m_?. e erguendo alto. pai~ L~o .. m cc,11~, -~imento poly~"10.ph1._o. , chcr do ::-.: ruJ.L nzinha. dando ú d. 
funao e ra~ido. o aflad'? g.lad10 .. co Aux1l1 JHú . ..., r no~o Raphael na cur.t C:-,d wn , ~i:: ·cto dos ·-·€u::: gr<Jnc1@:.; 
que de:::epara a cabcç'.l. a . Medusa do 1. C'<'..,Ueu , de T~btas, p:i.n oue este dias A in11.r,lri L ·.sc:a dP um sol c:1~ 
anal;i:habetismo.. E" D10:e;enes _na ~e~h_r po· 1, cxerc~r a sua imrner . .:,a m,·crno fl\·urec:.u a rirs. dcza du e.:
sua cxccntrica boh~rruEL phil_0,5oph1ca, ü dade sobr,'' t Jda e:s•a ':l_eb de ~arta ~trt.'.'lc:uli 
zombando d: t•?mpo e das _d1fflculds_ C~ui f·izem.1"-a maIB fehz e ni•ü:; ,: - , . ·.:e!) 0 c:::l m: .. nr'k, do v.-..,. 11 T""'l Alm"-
cle.s. e com um mali_ci~o .son~o de pro~ re~t. 1 

1 no d<' .\!oura e do t.:0111 ntc-cor01tel Al_ 
(undo d~d~m. ped1~do aos Alc.randres ... _- nu~ _gesto Ce clevad:i. rcmpre_ vriro A.reas êh·:fE> do &~todo Maior lo 
do derrotismo e da 1ns.cção, - ªI?enas heP·_ o, a,~s1m P!:?~eclermos. coope- En•l·::.-üo 1)c,uro ant~s elas oito hora,;; 
que lhe não c~barguem o lununoso ran, o rom os cruz,,.do::; c:Iur::i.ctorcs n:.:1. com· r!J.rÊI.Yi·, a formar c1, foiç·i,c. qu,-. 
esplendor dos rato~ :wlart!sl ~a:idi ·.a obra de ennc?rec1mento :? 1om~~·;.1m ,. rtc n 2 par'lll l3 c•nnrostas; 

N \S( l:\IENTCS: .l\ndn.de viúvá do saudoso conterra-

Jf!a't'/P. é o nom da mznlna. nasci- ~~~i1d~-,!~Jâ~~ ~~:nf~lh~\ Ai%:f~ô ! 
,.ia hontem. nesta capitz.l. filha do sr srta. Mari-a Serrano de Andrade, fi
Frantítco de A~:-sis Alr2s. linotypista cando ccnvldados a as.sistil-a os pa
c~ im1;h:ns:1 Offic1:_::1.l e de sua esposa rt-nt~s e amigos da famiLa enlutada. 
':ra. Fr tnC5tt< C2r.;.-ilho Alves Decorn.,ndo. hoje, o 30,º dia do 

- Oc.••;"'\l"ft:U nc, dia 8 do fluente, 0 f.J.lle'c1mento do ::;r Ale.ides Ribeiro 
~1:/~in~~~~~1 g~ ;

1
~q't;~~iski;z d~?~:; Campo:. an. igo gerente da firmr.. An

E: ·nêtto. fun"c.ioriario publico ("ffi. GU1L :-i~;~ct!~i~!'~~-j'~ ~t~!t~nf:fi~~\~!.fa cJ; 
ra~ira. e de: --u~ ('._posa, sra. Man~ das conc:·ição o. • mandado da familia 
Deres So1 1.',::t B~n-tto. Adolçho Magall~ã~s. 

- Fia.via Ta .... <:.o: -;- Acha-~? em fes_ AGRADECIMENTOS: 
'íl o l.n- do nos~o ~m1~~ dr. G_::inebal~o I Dr. Flai:io Marója: - Por interme_ 
A.velar c1nu·glc10-c:ent1:::t9. i:esta ~api- ct:o do nn.sso amigo clr. Xavin Pedro
td "' eh~ ~ua_ e-:po~a ~r.~- Nmi A\elar. 'la agraCcccu-nos o mustre hygi~msta 
com o n~·-·.·11nento t! as-ante-hontem, con'terra1120 dr. Fh1vio Marója. antig,o 
Co m .. u n'J Flrno Tasrn . collabor..i.dor d::st1 folha as expressões 

-- Oc ·crrcu ,:.iomtngo u1tm:io. ncst,a com que p·gi"tamos o 'transcurso do 
ddr:d .,º nri~dmf'nto_ dR menina ~ai- seu annH~r rn O natalicio. ha pouco 
~f~~c B~ ''l~:1.; '~u!rJia;:â~n~f;1in ~~btr_\~ occorr:do 
r.?1:'"Vino , - ·e:·~ cl~~tr urn.ç~ e de sua ---------
E!:.Pº'•' e~ l., Ma.ri:\ das Neves Snntos. NQT AS DE 

[:-,.Pf), ·~.\l,S:., PALACIO Pr.,mt to.eram-· e em ca.samento. em 
TtolJ:L'."3r:·, o ccademico JO!-ié .João 
Netv~· d.e Ohv~:n~. dll·ector do Grupo . Cc:?1municancto ha\·e~· rea:ssumidC:1 a 
Bcclar ··Padre Ibiapina" ctalli e n f_1scah1ação do Colleg10 Sa_nta R:ta 
~nl:-:··ita Nev·nha Pessôa, filha do sr. oe Areia, o sr. Juvenal Espmola t.le

Jr<:é Alves P.:~s~a. aba.::.t,a.\.1 0 íaz.::ndeir:, I graphc..u ao tr. Goven1a~lor 
n:q111 ilc m1mi. Jt,'.o. -

os jovi:'ns promettidos que frúem Cn ~:rn M .. elo Canno _A:·riu10 Li-
muit.a- rF>lac;-ô"s c'ie amizade na socic- ma, o s.r. cht-?e du Executivo recebeu 
dade lor: 1 ,·cC'm n•f'eb(;ndo pelo mo- t,m t2Jegramma de agracl~c1m.:nt:> á 
t,:,. u, c:op10Sos cuprun, ntos • 8Ua nc.inC,J(_"'ic 

E' Marco. Aureh~. assomando como no~~a gente pela educaçao e _prla C.il- c1c,; ., c,Uint"; corp_c"l : • 
um sol nos ignotos horlzcntes da Eda tura; se_. al1rmados com u misp1 a_ d":. Gr··i:u;'lr,n'o de Forçai, Navn"s _ \"IAJ.\Nl'ES: 
de Classica. ~ apontando nqs largos ro_ nc"'!.O'. 1:·,dices <lcmogra~hir~ qmi.er Comm2.nria.nL <'apltào de mar e gu~r. 

E•n 1ell'gra:nr:1a .. ') .sr. Governador. 
o sr. 1\1:igu "'l Germ.rno Filho ngradf'
ceu a ~. l'XCia. a sua de::;ignação pa. 
ra admini~trador da Mc~a de R:mda. 
de Alagóa G1 ande 

te.ires da .sabedoria. o melhor alvitrei mas nlud~r no tnbalh::; d~ p1evtnçào r:.1 :U 1cl'u~'cles· Port::.lla Ferrelr11 Al,·ec: Jori;alirta Luiz Gome.1,: _ Proce
ioluçã.;;, dos nossos problemas e apa- á. n ~:i:;a claa:pro~3, mortal~dade lnhm , eh fc, do T:. 1vi. rn:litão de fragata cl::nte ele Camp:na Grnnd~. encontra~ 
theosc de no~sa ·compL:t.a e definit~VJ. t1t; se. com clles no .. quiz<l.mos :m_ Arth·tr cic Freit:;~ seaJ1 ~"' neta r;1.pltal, a passeio. 0 no5.5o 
tntegraeão no concer~o dos maiores e p:nlla'" no bom coinbate so J:..ll.l !.·e T:r .ca _ 3.J Btl. do e. P. N brilhante r:onfrade de imprensa dr 
ma13 conoeituados povos do mundo. mendo ct,; alcooli.::mo: se. com-::irt..!hfn Gn11.am nto de forças (-.':colare:--; rlo Ltuz: Gomes. redactor da A Vo.a d.a 

Ella representa um ingente esforç:i dt:nc~o que o homem não nasceu para Exucito --- Commanrlante, coronel Rfl Borb<.,rrn~a (,ruam fll~ado ao Partido 
de pr~r,aração cultural e moral, Pª"ª e crm1e. m!!s ~ar1:1, a pra·,ica do amôr 1nto P'.lq11~t e chefe do E M major Prcgre•, .. ;·.,.ta da Parahyba que se edita 
que, dest'arte. melhor justifiquemos fret~!"ni prefe1l!mo!' co11\U,~ir r~cola:,. '!'ri'"tão Al""ncar Aranpe. • naqucllaj ddade ' 
nossa exlstenbia de povo livre e sobe_ par·· 11. 0 c.<:;Dfl'J."lm -.nt~r. o d1":abor cie 1 ° 'iUb-[ 1 upnmento - Commc.ndan- o jornal ... ta Luiz Gomes esteve hon_ 
ra~, e!:'n~tr.J • pemtencl 1~:::;, "~· à "C!"'~ ... te. tenente. "1,r"nel Alfredo Gome, df' J tem c!ll vU:1 a e.o:, S<'US amigo.e. n'1 re-

li: o proljli,:'snr em•lo <le wna I ga za<la NS.ClNlAI <Ir .Et ur~ço.o" q·,.zer <Conclúe 11a e,• oi;\ r1arcan (1 si-, folha 

O ~r. Governador rc:ce:beu c1n M'll 
gabtnHc d.e trabalhos no dia de hou
tem, P.".. .-;t:,gulntcs pe~soas: deputa(h, 

:~C~lthg~t~fi~~~ÔSre:tª~~~~O ~:rz~ 
C:r. Jo:i:.J :\1a1:,..icio, prC'fF'it<• n r.nr!rtr 1 

P€flU€110 
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AS BRILHANTES COMMEMORACõES DO DIA 
DA 

.:, 

INDEPENDENCIA 
Brigada de Infanteria. 

COmmandante ãa 1.ª Brigada de Ar~ 
tilheria 

1.·• regimento de Aviação Militar 
2.º regimento de Aviação Militar. 
l.º grupo de obuzes. 
1.0 G. A Do 
l.' R. C. O. 
Commandante do grupamento de 

forças auxiliares, estado-maior e es
colta 

Grand<> conjuncto de bandas de mu
sica. 

Infanteria da Policia Militar do Ois_ 
tricto Federal. 

Batalhão do Corpo de Bombeiros 
Regimento de cavallaria da Policia 

Militar do Districto Federal. 
O DESFILE ANNUNCIADO POR 

AUTO-FALANTE 

Na,s proximidades da praça Paris foi 
installado. pelo Serviço Radiotelegra_ 
phia do_ Exercito, um auto-falante, que 
annunc1ou o desfüle das unidades á 
proporção que ellas Iam pr..ssando 'na 
f! venida Beira Mar. 

A 'i 1 ~ archibancadas erguidas no lo
cal da paradz. fôram construidas pela 
Directoria de Engenharia do Exercito, 
tem como os palanques da praça Pa
ris. 

Todos esr::es Postos ficaram super. 

lotados por grande massa popular. in_ 
clusive senhoras e creanças. cuja pre
~ença deu um ar alegre ao aconteci
mento 

A fim de attender a qualquer so~
corro urgente, fôram _installados os 
seguintes postos de Serviço ôe Saúde, 
lrave~sa Cruz Lima rua Corrêa Du
tra. praia do Rus.seú e avenid·:.t dn~ 
Nações 

O TRANSITO 

O general Almerio de Mouro. deu aos 
commandos das forças uma série cte 
instrucções para o facil escoamento do 
local. pois o transito da cidade não 
poderia ser interrompido por muito 
tempo -

Graças· a e~sas medidas. duas hora!'õi 
depois de iniciado o desfile já não hn_ 
via tropt. nas ruas centraes. cujo tra
fego estava completamente restabelC'. 
cido pouco antes do meio dia. 

A PRESENCA DA FAMILIA 
IMPERIAL 

No terreno localízado ao lado cto 
Edifício Lafont foi construido um pa
lanque especi.::l para a familia ImJ)('
rial do Brasi1 . Dalli, o principe D. 
Pedro e outros membros da dynastio 
de Orleans e Bragança assistiram ao 
desfile militar 

O "BAILE DA PRIMAVE

RA" NO CABO BRANCO 
Reina o maior enthusiasmo oela deslumbrante festa do 

dia 25 - Até agora já s~ acham reservadas mais 
de f!Uarenta mêsas 

Es lú despertando inlenso en· . Cantiz;ini, .Jorge Cunh:i, nnsilcu 
lhu,ias11io na socioclade parahy- 'Gome,. Abelardo \Inchado. Luiz 
hana o grande ··Baile da Prima-

1 

Franca Sobrinho e .Josl• Fer
l'era" , que o Sport Club Caho nandes, clcpulado Celso l\l:illo,. 
Branco irú pron1over no dia 25 Clovis Procopio, dr .. Jos<.~ '\'o
do corrente. µurirn, Osl':lr CnYnkanti, Dur

A direcloria do elegante soda- wal Espinola. Esle,·nm Gcr,011, 
iicio clcsla capital ,em se ,·cu· Celso Pci,ôlo Pilho, \\':dclenrnr 
nindo frequentemente para to- Gonçal\'CS, .Jo:",o Cc·lsn Peixot .. 
m:1r importantes providencias, :) de \'asn•ncellos e i\I:.irio Ríeard 
fi1n de que a fesln alcance um Todos que esti\'C'l'C'm inlí"re,
c::·'-:lrnordinario sue-cesso, pos,ti- sados em C'on1rnrecer ó gr:HHI(• 
rnnclo a posição ele rele"º que o festa do dia 25. cle\'Clll pron1rnr 
· C.ilH• l<ranco" ol'utpa •'111 no•- o sr. Edgard de Hollanda, lhc
so mrio soeia l ~oureiro do Cluh, na .-\lfai:llarb 

N,1 prrt(.'ª da l1tdqwnden<'ia f•~tud:. ntt".s e uov0 tomam parte na ~rande concentração dvica que alli se realifou. 

A clciç,io da Bainha da Prí- do Norte n rn~ Mncicl Pi11heíro 
111avera. dur::uile o grande baile, em cujas rnãos se encontra a 
;. um aconlecimenlo inedilo pa- plantn do dnncing ao ar livre 
, a a vida munija1rn da cidade de com a disposiçüo da ,uas <'t'lll 

1 Conrln ~; :in tl:t 7. p ·1g. l 

Pa.ivn ~Hssü;W11t t:1 pílüo P t:> dro Di ~s 
H.osa..,; ; Lropn : bat·ill1ão de mran~ar '.a 
do Coll ,0 gio Militar , corpo de cadete:;: 
::. Htl_ InL. 1 Gr. Art.. e l Es. e 

2." suP-grnpamenlo - Comm3.nda '.1. 
le. tenente coronl'I Pen~do Pêdra : a -
sittente: c3.p1tão João de Mello R PZ2!L 
oe; tropa · - Bt.l de Guardas, B 1 
.8 Av. e G. EJ: cola 

J •~ <.Evi: ao de Infanteria Corn-
11_rn.ndante, general de brigada. Coll1-
llno Mt.rqu,s e chef e do E. M . . tenen_ 
le <'Ornnel Cario , a -rm:1tk P ossolo 

2_1
L ~da. I - Con_unand::rn_te gf'nenl 

<lC' IJ11guda_ Froncisco Jose da Silva 1 
Jmuor; as.si.R-tente, capil ão Juv~n.do 
1'1aga Lec.n..:rcto ctf' Campos ; trorJ. 
~10 CR

I 
I e I.0 G B s. 11 ,''. 2.) e 3 " 

, r.n ~d:1 . I - Cmnmandante . genêrnl 1 
ti<· Ungada ,Ne wton de Anri r.icte Ca
\:.d(':1111..i; assisti ntc , capitão. Ib.sru To 
JJ<'.c; cl!· Ct..stro; tropa: 1.0 R r 2 o R I-
e Oe!-tacamento Motoriz:nlo ' · · ) 

1 n Bda Ar~ Commandant? co 
ronel ,João B~rnardo Lo':.ato Filho·: a s= 
~1~te1~te capitão Antonio T'burc10 cte 
Alm~'Ida e Sou-a. lrop:1 1 :J R. A. M 
~ 2. J R. A M., 1 G A Do. e 1 o G 

1 ° R - C. D Commandnnt<' te-
JH·ntt• c·oronel Luiz Gaudié l"'Y · 

Grupamento dt> forçns auXilrnr.'s _ 
C!1mmandante. coronel l\hno Joc;;e 
~11110 G11€'d! .s; as.c;ist_cnte coronel Mã_ 
1.~1f"l da _Roch~. Silveira; tropa: 3 btls 
da _ Pohc1a _M1iltar do Distrkto F2Ge
r:1l, lJat~lh<'lo elo Corpo de Bombr-iros 
do D.stnct.o F1·ct?1_-~l e RerYiny•nto de 
Cr~vtill;:rm d~ Poliria Militar do o;-,_ 
ln"tn F"dtr.:il 

OS UNIFORMES 

O Corpo dt• Fuz'.h iro: Navrt{'s E"'
rolu Mílitar Collerdo Militar Bata_ 
lháo tle Guardas. Policia t1,1itar 1-

CorPo d,::, Eombeiros apH'· .:-i,: ar~m º" 
s.or-ns rn, formes de µ:ir.ida 

O- offic1ae P prttc;as d.as tropas qu2 
r·on· tiq . .uram a D1vi~áo do Exuc1to e~
Ln<.im f2.rd:Hlo.,, de \"Ncle-ol1va com 
rapacete e dt>viclament·"' t·quipac.lOs 

ecoltado por batedores da Inspect.oria 
do Trafego e nelle viajavam além de 
s . PXCia . . o ministro da Guerra, ge-

ARCEBISPO D. SANTINO 
COUTINHO 

Chegou hontem, a esta. rapila.l, á"'í 
'-1 horas. acomp,mhado do dr Ale
xa fdre Reis. ..eu medico a~si tente, 

ArC'!'bispo D. Santino Coutinho 

nera I Euncu Gaspar nutra. general 
f'rancisco José Pinto. chefe da Casa 
Militar da Ptcsidencla e o capitão de 
mar e guerra Americo' Pimentel. 

Por toda a avenida Beira Mru· e na 

~!~{ª d:ª1~~'sid~~~~do a~: dif~p~bt:,:ª; 
grande multidão prorrompeu em ap
plauro~ e vivas continuados. Neste uL. 
timo ponto então, o cnthusiasmo fm 
il1l€11SO. • 

Descendo do auLomovel, o sr. Getu. 
lio Vargas foi recebido llo palanque 
presidencial por todos que nelle se en
;ont.ravan.1 e que lhe apresentaram 
cumprimento5. Ahi já se encontrava 
tambêm o governador do Estado Ba
hia ~r. Juracy Magalháe.\ e momen
Los depois chegou ainda o presidenLe 
do Senado e vicc-pre~idente da Repu
blica Argentina. sr. Julio Roca, que, 
egualmente. foi alvo das atte~ç_?t"S ge. 
raes e dos applausos da mult1dao 

.To:'.ío Pesstrn. !mêsas. 
.\ lodo"i quC' con,parererem '1 Don:ingo proxi11ic,. loJns :' 

de.s l11111branle fesla do dia 2:"). commisst)e... org:u;1z:ula, prn .t 
· erilo cli,tribuidas ehapas nt!· '. preparnr a deslumbrante pni·a
mernclas e rubricadas pelo prc I da soei a I da noite de 25 do cor
.. idenlr. pnra que se escolha en- rente, n1nis uma vez se reuni
lre as "irnhorilas de nossa socie- rã.o, na séde do Cabo Branco, 
dade. a RaínhH <ln J>rimaver·1 enc~recenclo-se o con1pnreei
quc rrrcherú todas as honras dc1 mento de todo's os 1nemhros .. , 
ooilc. nh;rn de um ou tro grandC' fim df' _serun resolvidos c]('fi11i
hail<' que será effectuaclo em G livamenle irnporlanl('~ assuinp
de noYemhro prcnhno, quando los ligados no gr~in<lc- "B:1i]c d:i 
:-.e fnr:.í a <·oroaçUo. PrimaYern'' 

O "Caho Branco" que é um Compôern a cornrnissiio de or-
do"i t'luhs de maior prestigio cm nnmenlação ns seguinles pt•'.':
no!'<i"iO nlto m eio :-.ocia l. jú se in1· s,)as: l\fmes. Braz Cunliz:1ni, 
roz perank os pe·~soenscs, n,in i\firocem N:n'arro, )f:1uuel ,,\. 
,6 pelo seu quadro de associn- Oli\'eir:i, .Jo:iquin, l\hd1~do. 
dos rompo•:to de f.gurns repn•- srtns. Alzira Yianna. Hos:lll:' 
\enl:iliY:1, do ncssu "gr~nd- Co~ta. \'en:.ncia (' Ncvinha .\-

A PARADA. moncl" ~01110 lamhem p~lo hri- ranjo, Myosolis Cost,i, ld:ilía 
DepoL<. de cumprimentar o presiden- lh nnli~mo e fild:1g11ia ,le {Jlll' Seixa!,:, Rinnurn Pol:1r\' e os srs, 

tt:> da Republica, o general Almerio de sempre sr revestC'm as festas que ,Jorgr Cunha e Fern:i~do Seixas 
MourR fez desfilar a tropa na .Eeguinte rca li za. ús quaes eompareee o 
ordem· allc, 111u1Hl1, social ele .João Pes-
cm~~~~~1a, ~~~~i~~!~~e e ~~~otf~~·ças ~ôn · 

Commando e grupamento das forças .A I (~ agora j:i é grande o nu-
na~-:1:.iandante do grupamentô de mero de pessóas interessad'.lo.; 
forças escolares, estado maior e es- em i ngrcssar no quadro social 
coita cio "C"ho Branco", Lanlo como 

Banda de musica da Escola Militar. ,ocio, effecti\'os. enn10 c;ocic,s 
f to ~em~:~a~~ol~~e~·º sub-grupamen_ pro\"isorios, 

Batalhão do collegio Militar. O numero de ml'sas re.6erva
Cotpo de cadetes da Escola Militar. das j{i altirge a quarenta e selP, 
Batalhão de infantcria. perlcnrenl<''> aos seguintes ca-
~~~~dr1~ a::ilc:1!.~:~f1~ria. va theiro"': · rs. ,\ rthur Sobreira, 
Banda de musica do batalhão de Clidcnor Gomes, dr. Ubirajitrn 

guardas. Mindello, Carlos Fernandes. Se-

Do deputado Gratuliano Cri
to ao governador Argemiro 

de Figueirêdo 
Em agradecimento ás felicitaçõr~ 

er:viadas ao deputado Gratuliano Bri
to, pelo governador Argemiro de Fi
g~e.irêdo, quando dz. passagem do an
mversario natalício daque1le illustre 
procer da bancada parahybana ã Ca
tnara Federal. o -chefe do ExecnUvo 
vem de receber o seguinte despaC'hO . 

"R1?-~ 8 - Gov!rnador Argemiro de 
Figueiredo_ - Joao Pessõa _ P~nho
rado gentlleza seu telegramma. Abra
ços - Gratuliano Brito" 

Commandante do 2.n grupamento de verino Yin,tgre, Eitel San!iagn, 
,,adre Armindo ~tachado, secretario forças escolares TclenrnM Santiago, Abi,is 1-'e- DJRECTORJA DE VIAÇÃO E 
i:arlirular e seu5 irmãos Mon,;enh:>r :~i!l~!~ ~! ~~~1:Sde Aviação. drosa, Di.<~n \.'illar. Antonio !\lot- OBRAS PUBLICAS 
Odílu; C"outie:.ho e senhoritas Etelvina Grupo escol~r. la da Silveira, Geraldo von 
e Lronidio Coutinho. o cxmo D. c_ommandante da l.ª D. L estado.

1 

Sho-.lcn. Gcrson Malta Alencar, A proposito de uma local de CNto 

.~:::~rii~opo :~a~~'tr!:ó. Silva Coutinho, mt1i1~j~n~i~olJ:~ bandas de musica/da Th:~>.J>hJ.'º . Alm~ida . )
0

-3apti.st:i. periodico, onde se diz, vagatnentc, hn-

A CHEGADA DO SR GETULIO s E"ria e!'tá qua..,r restabelecitio Commandante da 2.ª Brigada de ln_ cen1 Nantrro, ~fanurl de Olivei "um julgador e socio de empresa con 
2.ª Brigflda de Infanteria. l ,Jo1f.\:( 1 ,ic lu.i, ,Jo.1h I~1 n1d , Miro- ver! na Directoria de Obras Publica~ 

VARGAS da grave enfermidade que o prendC'u fanteria. ra. dr"i. Orris Barhosa, Hvt.1ino corrente a serviço de engenharrn ··. : 
w I~lto qua."e dois méses, vindo para 14. 0 regimento d<' i;1fanteri(l. Brillo, ~luniz ele .• \. ra uúo, ~ Âa.n_ mesma D1rf>ctor1a torna bl 

O gcn .. r •l Almrno de Mour:\ MSU- t 3 ·t I f .11 1 o grupo <lo Batalhao de Caçadore.c:; )· . I J • , , • ::-,• u.. . _ pu 1co qut• 
m.11 o commanclo á oHo <' meia. Fez 1

~ ª f· P• a f";(' n oci ar e complt'tar a ConJuncto das bandas de musica da 

1 

~u.c o , lll lfll .. l,. SI s. J~ lodocu do tal nohcrn nao tem fundamento, po. 
1m1a 111...::pecçáo dn tropa. co1,1:·canclo ura ro seio de •ma exma. familia 1 •' Bngada de Infanter1a I c1xo(o, .I0.1qu1m Machado EP dendo refutar, cabalmentí'. quae,e,qucr 
r l qne occuIJE.1,', l i;r"'la ck H.US!'ell \'oH.ando, por este,<; dJa-;, para Ma- f"~? .... ~imaandante da 1 ª Brigada de ln_ I gm cl d.(' Holl.ancti, drs. Dorgiv.\ J insinuac;õe~ ou affirmatavaA menoR "H-

t~r:.1~in ~ dfl L~1~1t 11,p o a.~~,o~f' ~ ... ~~t~ 1 i~ o d1 Alrxand1e Rer, terá o ar- º 1 ~ im t d mfanteria 1 ~lororo Munllo Coutinho. Edt.ion l lados dos que porventura •fudt igno 
J,ou1 i ccb1 po D S:1nt1110 C'Omo seu medko 1 2º ~~~1m:~t~ d~ lnfanteria. de Ahneida, Ah_'CS d-e 1\,fello. A- remo cr1tn10 Qnt- .Pn•idt\ •o,i Htou"" at· 

u, ;.1rru ··O r c...,.:Lul1c· VJ1 V"1nhri 1 ·1~ i fl-i,tc O dt·. -'L·wton Lacerda. l Destacamento motorizado da 1.• • ryoswaldo Esp1nola, sr • .81~,z ~ toa. 
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CONSOLIDAÇÃO DOS REG·ULAMENTOS DA POLICIA MILI
TAR DO ESTADO DA PARAHYBA DO NORTE 
, Continuação) 

Art. 193.0 - A musica, par<i ás tocatas particuln.:,..s, obe
decerá ao contrato entre as partes e o ajudante. o qual s,::rá pu
blica.do em boletim. 

Art. 194.º - A parte contralaLte perderá ui:n. terço _do 
valor do contrato para o cofre do Consêlho Adinm1stract1\'0 
quando desic;tir do mesmo. 

Art. 195_0 - O ajudante da Policia Militar, terá organiz?. 
da uma tabe1lr- para cs diversos contratos. approvada pelo C'Jn
~êlho Adminü,tractivo 

Art. 196.º - Além dos vencimentos respectivos, percebr..>
rão os officiaes. a,;pirantes :1 oHicial e :;argentos, quando em 
ctilltgencia !óra da capital do Estado, a gratificação diaria, de 
nrrôrdo com a lei de \'encimentos que vigorar. 

Arl. 197 ° - Serão fixadas pelo commandante geral. a~ 
gratificações de civis que por-ventura forem empregados na Po
licia Militar. 

Art. 198.º - O pagador da Coni:.adoria, alêm dos venci
mentos do seu posto terá mais para q:tebras a quantia de 
50$000 mensaes. 

Art 199.º - O soldo dos offic'.aes e prn.c;-as da Policia 
Militar e°ffectivos ou reformnc.i~ não está sujeito ao paga
mento ·de dividas e não podem estas s~r aggravadas, !';alvo tra_ 
tando-se de dPbitos contrahidos com a Fazenda Estadual. 

Art. 200.º - Os descontos nos , encimentos dos officiaes 
e prru:ns serão feito ... na razão na sexta parte do soldo. 

ArL 201 ° - Os officiaes ou praças. quando presos ou de
tidos clisciplina.rmente_ sem fazer sen:ço_ soffrerão o desconto 
da.;; respectivas gratificac;-ões. 

Art 202.º - Os aspirantes a official e os sargentos sub
mPttictos a conselho de disciplina, des(e que não estejam reco. 
lhidos preços, nenhum desconto soffr?rão em seus vencimen
tos. 

Art. 203.0 - Os descontos de vencimentos por effeito de 
prisão ou detrnçáo. começarão no dia em que forem ellas orde
nadas. procedendo-se do mesmo modo quando se tratar de pri
.s:io ou detenção preventiva. Quando. porêm, a prisão ou de
tenção preveutiva se effectuar em um mez e a pena fôr arbi
tra.da no mez seguinte se fará neste o desconto da importan
cia corresoonctente a ainbos. 

~ 1.õ - Se o off1cial ou praça, preso preventivamente ou 
detido em mez anterior_ fór submettido a processo, se lhe fará 
carga da importancia que não houver sido abatida. procedendo
fe aos devidos descontos pela forma estabelecida no artigo 
200.º 

~ 2.º - No caso de .sentença ab~•olutoria definitiva. am
nlsl ia ou a.rchiva1nento do processo, Sl'rão re::-tituido.s os ven
cimentos aesC'ontados por effeito de pnsão ou su.c;pensão d0 
cargo. 

~ 3.º - Quando o tempo de prisão ou suspensão do cargo 
impo!)ta por sentença fõr menor que a já soffrida serão tam. 
bem restituídos os vencimentos descontados a mais. 

§ 4.° - Ficando :o~m effeito alguma prisão disciplinai 
imposta a of.ficial ou praça. as gratificações que houverem si. 
<.lo descontadas ~erão ig-ualmente restituidas. 

* 5.U - Quando fõr applicada a µena de .·mspensão de 
cargo. perderão as gratificações, durante o tempo de suspen. 
são. 

Art. 204.° - A pr~ça que deser:.ar ou fôr expulsa perde
rá todcs os vencimcnto.s a que tenha feito jús no mez ela ex
pLil~ão, sendo e.sta importancia applicacta á amortização ou pa
gamento das dividas que por ventura tenham na Policia Mili
tar, revertendo o falda- em proYeito da Corporação. 

Art. 205.º - O desertor. ao ser reincluído, soffrcrá o des-

i~~~fct~1e~eo~:r~o la~~~1d~ag~~~~~a1dªa1~ti;~d~u ql~ir h~~~:rãic~; 
deserção 1evancto-se--lhe em conta· qualquer quantia. que te
nha perdido na conformidade do artigo antecedente. 

Art. 206.0 
- As praças consideradas doentes fóra da En

fermaria Militar, por terem sido julgadas, em inspecção ele 
saúde, incapazes para o serviço militar_ perderão somente :1 
gratificação. 

Art. 207.0 
- As importancia.s dos medicamentos forneci

dos pelo Serviço de Saúde serão. pagas por_ desconto integroJ 
e pelo preço do custo; e a dos artigos fornecidos ou de concer
tos feitos pelas officmas da Policia Militar; as de ouro, pla
tina ou esmalte empregado pelo dentista em obturações; as 
dos trabalh06 de prothE>st• dentaria: bem como as das pesqui
~as ou exames feitos nos laboratorios e gabinêtes de especia. 
!idades clinicas serão ::;at.isfeitas em prestações men,·aes que 
não excedam df 12, contadas do mez em que a carga fõr feit.1. 

Art. 208.° - As cargas provenientes de extravies ou e.:>
tragos de qualquer artigo, salvo as excepções previstas neste 
regulamento serão sempre do valor integral doJ mesmos ar
tigos seja qual fôr o tempo de uso que tiverem. procedendo-se 
ao desconto de accôrdo com o preço corrente no mercado. 

Art. 209.0 - Sobre a importancia liquida dos vencimen
tos que restarem aos offici:1es e praças PrNos ou em trata
ment.o, serão effectuado.s os descontos para pagamento das 
dividas á Fazenda Estadual. 

~ unico: - Tratand0-5e de pra~as graduadas. que este
jam rebaixadas temporariamente. o desconto será feito sobre 
o soldo de soldado e não sobre o da graduação. 

Art. 210.º - Ê \'eclacto aos commandantes de .sub-uni
dades fazer ou autorizar, sob qualquer pretexto. desconto~ nos 
vencimentos das praças_ .sem ordem puLlicada em boletim do 
corrunandante geral 

Art. 211.° - Todos os descontos ordenados pela autori
dade competer:te serão feitos sempre nas folhas ou relações 
de vencimentos. 

Art. 212.u - As consignações terão prazo de duração fi_ 
xado e só serão valida.s quando autorizadas pelo commandan
te geral, ouvido o o!ficial ~o_ntador-thesoure~r~. 

§ unico: - A admm1stração da Pohcrn Militar. não se 
responsabilisa pelo pagamento de quantias ~onsignact3:s por 
offidaes e pracas quC> por qualquer motivo, seJam exclwdos. 

Art. 213.º - A ·S praças não serão abonados venc1me1~. 
to.e; por adiantamento, salvo quando seguirem a de.;tacar fti
ra. da capílal e na seguinte conformidade: 

a, - zona servida por estrada de ferro: 8 dia~; 
b> - zona não senida por estrada de ferro: 15 dias. 
Art. 214.º - No~ casos de molestia prolonJada do ofJi-

cial ou pessôa da familia~ que viva em sua companhia e sob 
~eu :imparo, e no de fallecimento desta, o commandante geral. 
a pedido directo OH inct•recto do in.teressado. P<;>derá ma.ndor 
abonar pelo cofre do Consêlho Adm1mstractivo. ate a quantia .de 
::.oosooo. para desconto na forma do artigo. 200.º. te~do_ em vis_ 
ta o pcsto do cfficial e desd~ que os yenc1mentos hqu1dos des-

h(: po.1~t.c~~J~~t~mAis 
1
:frf~~~~~s ct;;~~not~.do.5, será feito o abo-

no de três mezes de soldo, para fardamento e armamento. qu\J 
indemnizarão pela forma estabelecicia no ardgo 200.°, e a re
querimento do official. 

Art. 216.º - Ao officlal ou. praça que segu,ir em clilligcn
cia para fóra do dfc;tricto da capital, o COf!lmancmnte .geral po
<.lc•rá mandar adiant.ar pelo cofre do Conselho Admlmstractlvo. 

parte ou toda a importancia dos vencimentos liquidas de um 
mez. 

Art. 217.0 - Esse..c; vencimentos serão descontado.e, inte. 
gralmente para indemniza-;ão d.o cofre do Consêlho Adminis
tractivo. 

Art. 218.º - Os vencimentos pagos a mais serão res
tituidos por quem O-", houver recebido ou. quando não fôr isso 
possível por quem os tiver saccado ou pago indevidamente. 

Aft. 219.º - Os vencimentos líquidos dos officiaes e pra
ças que se reformarem, serão paaos adiantadamente pelo cofre 
de Consélho Administractivo, atê que entrem em folha de pa
gamento, quando será indemnizada integralménr,e das impor_ 
tancias adiantadas_ que serão feitas mediante requerimento 
e procuração em causa propria do interessado. 

Art. 220.º - As pracas que, ao requererem reforma. fõ
rem julgadas incapazes pela junta medica. passarão a percebei 
"Oldo e etapa. O mesmo se dará com as praças que passarem 
a servir encostadas a destacamentos. 

* unice: - Não estão comprehendidas nest~ artigo as 
praças que fôrem julgadas incapazes em consequencia de mo. 
lestia adquirida em serviço ou que passem a servir encosta-
das a destacamentos pelo mesmo motivo. • 

CAPITULO XVIII 

Da instrucção militar e policiai 

Art. 221.º - A instrucção militar e policial será minis
trada aos officiaes e praças da Policia Militar. de accõrdo com 
o regulamento que fôr approvado pelo Governo do Estado. 
por proposta do commandante geral. 

Art. 222.º - Todos os regulamentos tacticos e technicos 
cio Exercite. serão adaptados na Policia Militar, nas partes 
qne lhe forem applicaveis, á Juizo do commandante geral. 

CAPITULO XIX 

Das recompensas 

Art. 223.º - O official ou civil com honras militares. em 
serviço extraordinario, se portar com reconheciào criterio, in
telligencia e dedicaç~o s~rá. conforme a. impcrtancia dl"l ser
viço que prestar. distmgmdo com as segumtes recompensas: 

1 > - Elogio. em nome do Governo do Estado, trans-
crevendo.se em crdem do dia o documento que o houver com
municado; 

2J - Elogio em ordem do dia do commandante geral 
ou seu boletim do corpo ou repartição; 

3J - Quaesquer outras recompen~as de que o Governo 
o julgar merecedor. 

~ 1.0 - Se o serviço a que se refere este artigo fôr pres
tado por praças. a estas poderão ser concedidas. além das re~ 
compensas nelle mencionadas, uma dispensa do serviço ate 
10 dias 

$. 2.º - Quando se tratar de Ci\'is sem honras militares. 
poderá ser-lhes conferída qualquer das recompensas de que 
trata este artigo, ou a disp&ISa '10 serviço a que se refere o 
paragrapho antecedente. 

§ 3.º - Prira serem concedidas as recompensas de que 
tratam os ns. 1 e 3 deste artigo, o commandante geral ~i~i
girá um officio ao Governo, declarando o nome do offtcial 
ou praça e quaes os serviços prestados. 

Art. 224.º - Os officiaes e praças da Policia Militar 
que em tempo de guerra. externa ou interna, forem appro-

~!i~u~0ss f~~l 1ttxá~ª~o~a{:~·c;;~t~;es~P~~aeçõf~i:e!ºz:~!~edfd~~ 
aos de~sa Corporação. 

CAPITULO XX 

Da promoção ~ rebaixamento de praças 

será g~~~,!f 5; ~c~ss~c~e~gse1~~~af r!.iª;e~~~s P~l~ci~r:~~iJ:~ 
em vigor excepto para os provimentos das de sargento-aJu
dante-muSico. ferrador e sargento-corneteiro. 

Art. 226.º - Serão preenchidas pelo commandante ge
tal: as vagas de sub-tenentes. Los. 2os, 3os sargentos e cabos 

1 i:n~1~~~d~~· :e';5~~~~~t~~~ri~~~t~,00 sacr~~:~~j~~~e~te~~tis~:: 
Los sargentos archivístas, contadores, musicas. corneteiros e 
tambores por proposta do ajudante; as de mestre ferrador e 
ferradoreS, por proposta do veterinario. 

§ 1.0 - As promoções a cabo e 3.0 sargento, processar_ 
se-ão de conformidade com o Regulamento de Instrucções dcs 
Quadros e da Tropa. <R. I. Q. T.) 

§ 2.º - Nas promoções de sargentos, os candidatos se
rão escolhidos. tendo-se em vi~ta as condições de idade; tem
po de serviço na Corporação; tempo de serviç.o no posto que 
tiver; comportamento. civi_l e _milit~r; ass_entamentos isent~s 
de notas desabonatonas; mteil1genc1a cultivada; vocação mi_ 
li Lar e policial; capacidade orofi.ssional; zêlo, dedicação e as
~iduidade no serviço; desempenho nas novas funcções, com 
real beneficio para a Corporação. 

Art. 227.º - O commandante de companhia e o ajudan
te devem ser ouvidos ~empre que um outro official tenha que 
propor para accesso ou emprego, qualquer praça sob seu com· 
mando· 

~ unico: - Se a proposta não fôr renovada dentro do 
prazo de dez dias, o commandante do corpo preenCherá a \·a-
ga ou as vagas. · 

Art. 228.º - A proposta apresentada pe!o commandante 
interino. de sub-unidade para o preenchimento da vaga de 1.U 
sargento, levará o "CONCORDO" do commandante effectivo 
quando este puder ser consultado. . 

Art. 229.0 - As disposições contldas no artigo 26.0 , são 
também applicaveis ás praças. 

Art. 230. 0 - Não poderão ser promovidas a sargento
ajudante_ os Los sargentos que não tiverem prestado a sargen
teação por mais de 6 mezes em sub-tmidade de qualquer dos 
batalhões da Policia Militar. 

Art. 231.c .:... A' praça graduada que fõr condemnada 

Militar pl!:ra o que lhf" será presente mensalmente o respecti
vo balancé te e os das Ca, ixas de Economias e outras. 

Art. 234.0 
- O r,onsêlho Administractivo se comporá 

do commandante geral. como presidente de um commandan
te de batalhão_ do fiscal administractfvo, corno relator, do 
ccntador-thesoureiro. do secretario geral e de um comman
dante de ~ub_unidade, e~ te nomeado semestralmente e o secre_ 
tario do Commando Ger. l. 

Art. 235.0 
- O co.1sêlho Administractivo. se regerá pelo 

R. A.C. T. E. M 
1 1.0 

- O Consélh 1 se reunirá, oróinariamente, urna vez 
por mez; extraordinari2 nente, quando o com.mandante geral 
julgar necessario. ou z .ncta quando requerido pela matorhi 
dos feus membros. 

§ 2.0 
- Para. que o Consêlho possa deliberar bastará que 

se ache presente a maio ·ia ·dos s_eus membras, inclusive o pre
sidente, que terá voto n) Consêlho, e mais o de qualidade nu 
caso de empate. 

Art. 236." - Nenf uma autorização para compras. obra."> 
ou concertos. será conr edida pelo Consêlho Administractivo 
ou pelo commandante geral, sem que se saiba previamente n. 
despesa a fazer.~e. e sei 1 que seja ouvido o fiscal administra
ctivo para ln.formar se la credito na verba votada ou,. no caso 
contrario se a despesa pôde correr por conta da Caixa de 
Economiàs. 

Art. 237.0 - As actas do Consêlho Administractivo serão 
lavradas immediatament~ depois da sessão a que se referirem 
e mencionarão todas a~ deliberações por elle tomadas, sendo 
assignadas pelos membr,lS presentes. 

si unico: - Quanc:o se tratar de concorrencias especiaes 
OF- proponentes também ;1ssignarão a acta no livro respectivo 

Art. 238.º - Os membros do Consêlho Administractivo 
poderão propor, em ~es' ão, qualquer medida que lhes pareça 
conveniente em beneficio dos quarteis, dos serviços ou do con_ 
forte das praças. 

C\PITULO XXII 

Da Caixa de Economias 

Art. 239.º - Salvo cs descontos provenientes de licen
ça_ todas as quantias por qualquer motivo abatidas dos ven
cimentos dos officiaes e praças e bem assim as qu& provierem 
de economias feitas no fardamento, rancho ou forragem; da 
venda de estrume ou de artigos imprestaveis; das multas im
postas aos fornecedores de tocatas da banda de musica e dos 
rnldos das massas. conStituirão renda da Caixa de Economias. 

Art. 239.º - Das verbas votadas para as despesas com 
o pessoal da Policia Militar. recebe11-se-á, por adeantamento. 
a quantia neressaria a cada mês do exercicio e ajustar-se-a 
contas. na conformidade da legislação em vigor 

Art. 240 - Da verba votada para as despesas com o 
material para a Policia 11:ilitar, receber...se-á. por adiantamen
to, a quantia necessaria. de accôrdo com o regímen de mas
sas. ajm.tando-se contas na conformidade da legislação res
pectiva. O commandante geral fixará a importancia a ser so
licitada por adiantamento. 

Art. 241.º - Os balancêtes das diversas caixas serão en
cerrados trimestralmente, devendo os saldes das do rancho. 
forragem. musica, hospital. cantina e. massas ser transferidos 
para a de Economias. a qual supprimtrá qualquer dessas cai_ 
xas em caso de "deficit", cobrirá igualmente a differença. 

Art. 242.º - Os depositas não reclamados dentro do pra
zo de doi::; ::mncs serão também recolhidos á Caix.a de Econo
mias, como receita. com excepção dos espolias. 

Art. 243.0 - Correrão por conta da Caixa de Econo
mias, as despesas que não figurarem nas verbas do orçamen
to. 

Art 244.º - Correrá~ também por conta da Caixa de 
Eccnomias, as de3pesas de repre~entação da Policia Mihtar 
em solemnidndes orficiaes e recepção de autoridades superio
res ou de visitantes iltustres. 

CAPITULO XXIII 

Caixa Beneficente 

Art 245 ° - Afim de ser dada assistencia aos compc,_ 
r.entes d~t Pohcia Militar, fica estabelecida a existencía de 
uma Caixa Beneficente por meio de descú:it.os mensaes entre 
oftlciaes sargent.os e soldados. 

Art. 246.º - Esse desconto será. arbitrado pelos Estatuto:~ 
e irá constituir uma fonte de receita para a mesma de onde 
sahirá :1 despesa µara a amortização dos casos de assisten
c1a 

Art. 247.º - Constituem ·casos de amparo judicia.rio e 
benefícios· 

~: - ~;i:~~~5re\:~~~ª~:~esci~igait~n~~ :r1~~~~:; 
c;J lPgituna defesa caracterisadn... 

C'APITULO XXI\' 

Das officinas 

A l - Suàs es~cie f! seus fins 

Art. 248.º - o Consêlho Administractivo. de accõrdo 
com os i:.eu~ recursos e as possibilidades materiae.:; dn Polich 
1vtilltar. pro\·idenciar~ p['.ra a crea~ão das segumtes officina!',., 
além de outra." que Julgar necessanas: 

a 1 - Ferraria e Serralheria; 
b) - Correiarta. ~apataria e Alfaiataria; 
c> - Carpintaria e Marcenana. 
Art. 249.º - Estas officinas destinam-se: 
l.º 1 - a reparações não interctictas em regulamentos 

'especiaes, do material distribuído e em uso; 
2.ºl - á confecção nas mesmas condições, de artigos 

destinados a sub. tilmr cs inutilisados ou extraviados e de ou
tros. 

BI - Organização geral 
em ultima instancia por crime militar se applicará. o disposto 

1 
no paragrapho unice do art. 49.0 do Codigo Penal Militar. Arl 250.º _ o contador-tre<>oureiro é o responsavel, pl·~ 

§ unice - Do mesmo modo se procederá com relação á rante O commnndante geral e o Consêlho Adminí.stractivo 

1 

condemnada. também em ultima instancia. a mais de 3 mézes pelo bom tunccionamento das officinas pelos materlaes a 
àe prisão. pele fõro civil. plJas dlstribuidos e sua contabilidade. 

nitiva~~~te
23

~~ºba~a:~r~~io g~~!~~~d2~~e d::;!tªr nie:~tie~; Art 251 ° - O commandante geral poderá deslgna:-

publicação da deserção. ~i~a ~ff~~~~~ ~ai-!df~gu~birc-~~t~~o~~~~s~~~~\~fcaº~afº~rr!~/~~~ 

1 

o que rerá O official cto armamento on1e este existe. 
CAPITULO XXI Art. 252.º - Cada officina ficará a cargo immediato de 

Do Consêlho A!lministractivo ~~~b=r~!IT~~~d~h;uro~e~ l~~â~~~~~~. n?c°m~ó ~:l~ :~:~~;~o c2,~~ 
1 Art. 233.º _ Ao consêlho Admini.stractivo compete a servnçüo e o emprego de todo material a ellas confiado. 

applícação e fifcaliza.ção de toda 1eceita e despesa da Polic_,o __________________ <C_o_n_tt_n_úa_),---

1)-EC'" ~I ECTAR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJU SEM ALCOOL) lncomparavel.A'vendaem 

f .)1 r, todaus casa, da cidad-. ~. ' 11 , 11, ' o l e 1 .. 
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E D :e: T A E s 
Ehfi.EJLEIJ.~~A- Dt,ia~:p::n~;rre;_ 1 ~~~ª1e~!r~~~ ~~:n:be~º~c1e~1fe1ª~ ~:~1~o~~~t~~!!;q~!~s). Allplo Cavai- ~~~t~p~~haf~a~~~~d~~csco~~o 2;~~ÔO~~ 
tes para a construcçáo da herma do presente edital virem ou delle noticia .sello de Educação e Saúde. ' 

8.924 - Edgard de Freitas Guede:;. 
8.825 - N~lson de Freita:; Guedes. 
8. 926 - severino Claudino da s,1_ 

poeta Augusto dos Anjos - De or- tiverem e Interessar possa, que pelo DIRECTORIA GERAL DE SAüDE 
dem do sr. prefeito. e em cumprimen_ dr. Lº Promotor Publico desta comar- PUBLICA - lnspectoria de Ftscalt
to da lei n. 0 11, da Camara Municipal, ca foram denunciados nos arts. 183 zação do Exercido Profissional -

va 
J. Fenwl, engenhelro-chete. 8. 927 - Franci~co Vianna. 

8.928 - Luiz Jo.sé da Silva. 
fica aberta, pelo presente edital, coo. e .seguintes do Regimento Interno dos EDITAL _ De accõrdo com O artigo REGISTRO CIVIL - EDITAL -
currencia publica. para a construcção 

I 
Tribunaes Regionaes em face das cer_ 11 do De~reto n. o 20.877, de 30 de de- Faço sabet· que em meu cartoiio, nes_ 

da herm.a do poeta parahybano Au- tidões extrahidas no Tribunal Regio- zembro de 1931, e para conhecimento ta Cidade, c'.'Jrrem proclamas para o 
gusto d:::s Anjos sob as seguintes J nal deste Estado, p0 r terem deixado de doo interessados, torno publico que O (:asamento civil dos contrahentes se. 
condições: votar na eleição de 9 de setembro de sr. José Marinho do Nascimento, guint~ ~: 

8.929 - Elias v,me.ncio do Valle 
Filho. 

8.930 - Irem.ar Cavalcante de Al-
buquerque 

8.931 - Edson Moreira da. Silva. 
a) - A altura total do monumento 1935 para Prefeito e Vereadores Mll- pratico de pharmacia legalmente ha_ Dr. Francisco Lianza 1e d. Alba 

será de dois metros e oitenta centi_ niciJ)aes, -0s seguintes cidadãos: bllitado, requereu a esta Directoria li- Magdalcna de Brltto, que são eleito_ 
metros (2,m80), sendo 2.moo para a I José Amancio de Farias, Manuel cença para estabelec-er-se com phar_ res. sclte1ros, maiores e naturaes 
columna da base e O,m80 para o bus- Theotonio de Macêdo, Luiz Antonio macia .no povoado de uruçú, do mu- desta Capitll; elle, advogado, c:Jm
to; de Magalhães, Manuel Francisco de nicipio de Umbuzeiro, sendo do teor 111erciante e filho de Luiz Lianza e 

8 932 - Mana de Lourdes Baptistn. 
8. 933 - Luiz Baptista de. Almeidic. 
8,934 - Erasmo Godofredo MaiE\, 
8. 935 - Maria Lygta. Camii.rão 1cta. 

Cunha. 
b) - Essa base de 2,mOO será de Assis. Ignacio Mauriclo do Nascimen- seguinte sua petição: "lllmo. sr. Di- de d. Vlcencia Rlvello Lianza; e el_ 

granito, cem seeção quadrada de to, Pedro Petuta da Silva, Manuel rector da Saúde Publica. _ José Ma- ta, de profls,ão domestica e filha do 
O.m50 x O,m50. encimada pelo busto, Sousa dos Santos.. Antonio Ulysses rlnho d:> N~imento. pratico de fallectdo desembargador Ignacio da 
confeccicnado em bronze. Guimarães. José Rodrigues de SOU- pharmacia examinat.Io por essa Direc- Costa Britto e de d Maria Magda. 

c) - As propostas deverão ser en- sa. Joaquim Ferreira de Ollve1ra, toria, desejando estabelecer-se com lena de Britto. todos moradores nes_ 
tregues na Prefeitura da capital até Manuel Ferreira de Oliveira, Vi_ pharmacia no povoado de Uruçõ, do ia Capital, á rua Sete de Setembro, 
ás 15 horas do dia 15 de .setembro, em cente Perera dos Santos, Manuel muntclpkJ de Umbuzeiro, vem reque_ 133 e .:S-9. 

8.936 - Gustavo Ferreira d& SHva. 
8. 937 - Celestino 1''idelis rla. Silva. 
8 938 - Manuel Pãulo C.e Me:lo 

Franco 
8. 939 - Domiclo Ribeiro da Costa. 

Indeferidos por motivoS vano.:3: 
envolucros fechados, e assigr..adas pe- Tavares de Lyra, Manuel José rer a v. s. a necessaria licença para Francisco Guedes Alcoforado e d. 
lcs proponentes; de Andrade, Rosemiro Laurentino dos esse fim." Este edital será publicado Aquilina de Veiga Pes.:.ôa, que são 

d) - Os proponentes terão plena Santos. José Lourenço do Nascimento, oito vezes . .segundo determina a citada maicres, solteiros perante a lei, PO
liberdade para a~resentação de ante_ Ursulino Francisco Netto, Valeriano lei, e se depois de 15 dias de sua ul- rém casados religio.::;2mente, naturacs 
projccto.-;. graph1cos, etc., para me_ Dantas de Sousa, Antonio Gomes de Uma publicação não se apre.sentar de Alhandra., desta Comarca, onde 
lhor orientação de suas J)Topostas. Amorim. Manuel Rodrigues de Pontes, profis.slonal diplomado que queira a- ~o moradores; elle. agricultor e JUho 

8. 878 - Francisca Honortna da 
Sllva. 

8 .880 - Manuel Ricardo de Car
valho 

8.891 - Jo~é André de Carvalho. 
Prefeitura da capital. em 22 de ju_ Leopoldina do Nascimento Cruz, An- brir pharmacia na localidade em ª- dos fallecidos Manuel Guedes Alcõ_ 

nho de 1937. - Sylvia de Carvalho, tonio Galdino dos Santoo, Antonio preço, será então concedida licença fsrado e d. Maria Guedes Alcoforado; 
pelo secretario, Rodrigues Magalhães. Manuel sebas- ao requerente e ella, de profissão domestica e fu:1a 

tião da Costa. Rufino Onofre de Ma. Inspectoria de Fiscalização do Exer- dos fallecidos José da Rocha Pessôa e 

8. 842 - Alcira Balthar de Oa 1.·vP
lho. 

8.843 - ~rmana Pinto de C.:u·vn-

lht916 _ Edeltrudes Orestes de AI. 
meida. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N,0 73 - Commlssão de 
Compra$ - Abre concurrencia para 
o fornecimento do seguinte material: 

DIRECTORIA DE VIAÇÃO E 
OBRAS PUBLICAS ' 

Para o parque .. Solon de Lucena'': 
1 Fonte luminosa, de accôrdo com 

a especificação abaixo: 
1 apparelhagem completa para fon

te luminosa a ser mstallada na La
góa do parque "Solon de Lucena", 
devendo obedecer approximadamente 
ás seguintes caracteristicas: 

um jacto principal com 20 metros 
de altura e cinco jactos secundarir.s 
com 10 metros de altura, cada um. 

Os proponentes. mediante a plan
ta da lagôa, onde será installada a 
fonte, deverão indicar em desenho a 
disposição da apparelhagem, mencio
nando nas propostas a potencia do 
grupo electro-bomba de sucção e re
calque, bem como o diametro, exten
são e natureza do material dos en
canamentos, o numero de cõres da 
fonte. incluindo uma relação comple
ta dos demais accessorios necessarios 
á montagem, taes como jactadores. 
pharóes, cabos armados, etc. Deta· 
lhado e especificado deverá ser tam
bem tudo que se referir ao apparelho 
de mudança das côres durante o 
funccionamento da fonte. 

Corrente electrica local: alternada 
220 volts, 50 cyclos. 

Nas propostas de\.·erá estar incluida 
a installação da fonte até o seu ple
no funccionamento com o prazo cte 
execução do trabalho, devendo figu
rar tambem, em annexo, além de ca
talogas e outros detalhes techn!c-os. 
um desenho cotado da base sobre que 
assentará a fonte, mostrando os dis~ 
positivos de entrada e distribuição dlJ 
cano de recalque e do cabo de corren
te electrica. 

Na Directoria de Viação e Ob1·c,,s 
Publicas está á disposição dos inte
ressados a planta do parque "Solou 
de Lucena". 

Os proponentes deverão informar 
tambem o prazo de garantia contra 
defeito.s de funccionamento e as con
dições de pagamento. 

Do mesmo modo, deverá constai' 
nas propostas o prazo para entrega 
do material. cujo preço será indicado 
C. I. F Cabede!lo. 

Os proponentes deverão fazer no 
Thesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5º1º sobre o valor prova
vel do. fornecimento que servirá para 
garantia do contracto, no caso de ac
ceitação da proposta. 

As propostas deverão ser escriptas 
a tinta ou dactylographadas e assig
nadas de modo legivel. sem ra.zura~. 
emendas ou borrões. em duas vias, 
t-:endo uma devidamente sellada (sello 
estadual àe 2$000 e sello de Sílúde) 
contendo preço em algarismo e por 
extenso 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Commtssão, em enveloppes fe
chados, até ás proximidades da reu
nião do Tribunal da Fazenda que nã0 
será antes das 14 horas do dia 14 
de setembro vindouro 

Em enveloppes separados das pro. 
postas, os concurrentes deverão apre
~entar recibos de haver pago os im
postos federal ,P.stadual, municin..11 
no exercício passado, bem como.· da 
caução de que trata este edital. 

Os proponentes obrigar-~e-ão a 
tornar effcctivn o compromisso a qur 
se propuzerom, caso -:-.eja acceit:1 a 
iua propostro, assignando contraclc 
na Procuradoria da Fo.zenda, com o 
prazo maximo de 10 dias, após FOluc
cionada a concurrencia, com prévia 
caução arbitrada pelo Tribunal com
petente. não inferior a 5°1° sobre o 
Yal~r do f">rnecimento, a qual rever
trTá em ra vor do Estado, no caso de 
rescisão do C'Ontracto, sem causa jus
t1ficadn e fundamentada a juizo do 
refericlo Tribunal. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annullar a presente, chamando ~ 
nova concurrencia, ou deixar de e• 
fectuar a compra do material com;. 
tante da mesma 

Commissão de Compras, 10 de a
gosto de 1937. 

J. Cunha Lima Filho, presidente 
da Commissáo de Compras. 

EDITAL - SERVIÇO ELEITORAL 
- 9 • ZOna - Campina Grande - C!• 
tacti.o com o prazo de 30 dia• - o dr. 
José de Farlal!, Juiz Eleitoral da o.• 

ria. Theodomlro Ncbrega Portella, se_ c!cio Profissional. d. Felismina. Soares da Silva. 
bastião Ferreira Catão José Cassia- João Pessôa, 4 de setembro de 1937 . João José de Deus e d. Emygdia 
no Demetrio. José Luiz· do Nascirnen- Nair de Moura Machado _ Enc. do da Silva, que são naturaes de..il~ Es-

g>ajü;;é d~eJWt ::n::t~pes ~!ºt~ Serviço. ~:g~Ío.el~~ite~~io~r:~fereia~~ :n~n~; 

i:i!;,u!f ~~~~ar:?;r~::~o. ~ngir.~ EDITAL DE CITAÇÃO DE HER- ~~~:~
1
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1
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8.919 - Pedro Paulo Garcez. 

João Pessõa, 9 de setembro le 1937. 

o escrivão eleitoral, Sebastião Bas. 
tos. ment1110 de Oliveira Antonio Alves DEIROS COM O PRASO DE 60 DI- ecnceição; e ella, solteira, ainda 

Rodrigues. Alipio Campos de Moraes, AS - O Dr. José Saldanha de Araújo, menor, de serviços domcsticos r filha 
João Pereira da Rocha, Antonio Gon- ~uiz de Di;e~o da Comrca de Picu- dos fallecidos Allpio da Silva e d. SECRETA RI A DA FAZENDA _ 
âalv~ ?e g~~eira~anciscâ ~Jges YFa"; ;~~e~ : f:d::S\e qcÚem este ln- Rosa Maria da conceição. tendo •- EDITAL N. 81 _ COMMISSAO DE 

~nel'! da Cos~~ Agra. ~~hurªda ;~~ teressar possa# que se tendo iniciado Ó~~ftal e á º!v~~i~~nt~prr~~·!iliªp!;t~~ COMPRAS - Abre concurrencia para 
va Catão, Mariano Barbosa. de Albu- neste Juizo e no cartorio do escrivão 752 CTambauzlnho), propriedade dn O fornecimento do seguinte material: 
querque, Manuel Marques dru San- que est.e subscreve. o inventario dos sr. B. Vicente Dalla, que é tutor ca Para a Administração do Porto de 
tos. Manuel Cordeiro Aguiar, Severi- Bens deixados por falleetmento de nubente. Cabedello: 
no Martins de Lima Sylvino Victorino Joaquim Baptista dos Santos e Ma- Si alguem souber de algum impedi_ Materiaes: 
de Aguiar, Raphael Barbosa Reis ria Clara da Conceição, foi declarado mento, opponha-o na fórma da le!. 1 Induzido para mctor de corr~nte 
Anisio Vieira da Silva. Todos elei: pelo inventariante Ignacio Baptista continua com as seguintes referencias: 
tores desta 9.ª Zona, e por se acha_ dos Santos, que .se achavam ausentes João Pessôa 6 de setembr.,o ~e Marca "Sachsenwerk". motor n.º 
rem Jogares incertos e não sa- os herdeiros Antonio Baptista da Sil- 1937. ' 204.059, typo N. S. K. 201,. volt 500, 
bidos confonne portou por fé va Pm Manáos. Estado do Aamazonas. amp. 16. K. w. 6,4. R. P . .LVL. 8~. _ 
o official de justiça encarregado das e o herdeiro Candido Baptista da Sil- o escrivão do r.egistro, Seba~ti~o 12 automatícos pequenos com ligaçao 
citações. E. porque não tenham sido va, em Curraes Novos, do Estado do Bastos. para quadro. para apparelhos P. L. N. 
os mesmos encontrados para serem Rio Grande do Norte. pelo que orde- R. 234.063 de 6 amp. 
pessoalmente citados, pelo presente ed.L nei se passasse o presente edital com EDITAL _ 1. a Zona Eleitoral - 20 ditos de 15 amp. 
tal Com o o prazo de trinta días os cito o praso de 60 dias .. com o teor do qual Municipio da Capital e sub-Prefeitu- 1 apparelho medição de isolamento 
e os tenho por cita.dos para todos os cito e hei por citado os referidos her- ra de cabedello - Juiz -Dr, Size. typo R. L. n.0 79.312. 
termos da acção penal que lhes está deiros para em 48 horas que corr~- nando de Oliveil·a _ Escrivã"J _ 1 metro quadrado de ebonlte de 
sendo movida pela justiça ieleit.oral rão em cartorio do dia da ultima ci- Sebastião Bastos - De accordo com 3.4". 
desta zona. E para que chegue ao co- tação, dizerem s-obre as declarações O que dispõe O Codigo Eleitoral vigen_ 1co metrcs de fio flexivel n.º 16, 
nhecimento dos interessados mandei do inventariante, valendo ainda a cl- te, tom-o publico, pura. os effeitos le- typo especial. 
expedir o presente edital que será. af- tação para todos os ulteriores termos gaes, que foram qualif1cados µor ctes_ 1 kilo de mica (typo grande). 
fixado á porta do julzo e publicado na do inventario até final partilha, sob pacho do dr. Juiz, as f..eguintes pes· 1 kilo de mica (typo pequeno). 
"A União'' orgão offJcial do Estado pena de revelia. E para que chegue sôas: 6 peças de cadarço de linho de 3!4" 
por três vez.es seguidas, de 10 em lÔ e.o conhecimento de todos notadamen- Dias 6 e 8 de setembro. (zrande) 

~~S:a ~~/6i::1n~o~,ª !J;iv~~· lT:a~afe~ }fx~ise;::e!~~:l h:id~~~~· rc,ª~iu~~; ci!·:~{o,-a~t~~ep1~~efe~-~~~~r°a_g~aN~!= l~~~~~~~ de cadarço de linho de 1i2t, 
da~tylographei. (Ass.) José de Farias, e que fosse publicado no jornal offi- ferido. (Publicado por engano como 6 peças d-a fita isolante "Cambrlk" 
Juiz Eleftor~.I. Conforme com o origi-

1 

cial. A União .. deix:::mdo de .ser na inscripção regular). de 1" ou 3j4" (grande). 
nal; dou fe. Campina Grwnde 4 de imprensa local por não haver. Dado 8.814 _ Raymunda Lisbóa Amozo_ 50 folhas de papel tmpermeavel. 
agosto de 1937. • e passado nesta cidade de Picuhy, aos nas Holmes, antes indeferida, agora 3 telhas de papelão !.solante egual á 

O escrivão - Nereu Pereira dos San- 28 dias do mês de agosto do anno de deferido. amestra nesta Commissão. 
tos. 1937. (ass). José Saldanha de Araújo. 8.872 _ Maria Alves da Silva. 3 metros de mica em lençol, confor_ 

- (ass). Alipio Cavalcantl de Albt~ 8.873 _ Aloysio Liris Gonzaga. me amostra nesta Commtssão. 
EDITAL DE CITAÇAO DE HER- querque, escrivão. dactilographei e su. 8.874 - Augusta Lll:zia Flórcs Fal. 15 kilos de chaterton. 

DEIROS COM o PRASO DE 60 DI- bscrevo. Conforme dou fé. Cass). AU- cão. 100 grammas de fio melicol para 
AS. - O Dr. José Saldanha de Araú- pio Cavalcanti de Albuquerque. 8. 875 - Clarice Ferreira Pontis. 220 volts (redondo). 
io. Juiz de Direito da Comarca de Pi- 8.876 - Luiz Ramos da Fon.sêca. 100 grammas de,.(io mellcol para 220 
cuhy, em virtude da lei etc. EDITAL DE 4.• PRAÇA DE VENDA 8.877 - Leonel Alexandre Bezerra. volts (laminados). 

Faço saber a todos a· quem este in- E ARREMATAÇÃO. 3.• VARA - 3.° 8.879 - Ivanise Silva. 500 grammas de fio nikelin, confor-
teressar po.ssa, que se tendo inicia- CARTORIO - O Dr. José de Miranda 8.881 - LeonUla Francisca da Sll- me amostra nesta Commtssão. 
do neste Juizo e no cartorio do es- Henriques, Juiz Supplente em exer- ,t6 . 500 grammas de fio nikelin, confor-
crivâo que este escreve. o inventario cicio na 3.ª Vara da Comarca de .Tdão 8.882 - Francisca Jacob da Silva. me amostra nesta Commissão 
dos bens deixados por fallecimento Pessôa. Capital do Estado da Parahy- 8.883 - set'erina Mendes da Si1Yl.. 250 grammas de fio nikelin 0,19 m]m 
de Candicio Claudino de Macêdo, foi ba. em virtude da leL etc. 8.884 - Josepha Felix Cav:1lcu1:t:.~. ::liametrc. 
declarado pelo inventariante Antonio Faz saber aos que o presente edl- 8.885 - Maria das Neves Nunes 250 grammas de fio nik.elin 0,287 
Candido de Macêdo. que se achavam tal de quarta (4.ª> praça com o pra- 8.886 - Ant'Jnio Alves Pequ,~!l'J. m:m diametro 
ausentes cs herdeiros João Paulo de so de dez <10) dias virem. que aos 15 8.887 - Waldemar Candido do 1 quadro de rnarmore c;7.00 x 6.50 x 
Macêdo. residente em Juremal, do dias do corrente mês de Setembro, ás Nascimento. 300 mim. 
Estado do Rio Grande do Norte; Ma- 1Ct30 horas. a porta do precllo n.° 42, 8.888 - Hilda de Oliveira. Mendes 2 chaves triphasicas de 60 amp. 250 
ria Claudina da Conêeição, Luiza sito á ·Rua das Trincheiras. nesta Ca- 8.889 - Apolonia Lustcza de 011 volts sem base. 
Claudina da Conceição, Alexandrina pital. onde funccionam as audiencias veira. - 2 chaves monophasicas de 60 amp. 
Maria da Conceição. residentes em deste Juizo. o porteil"o dos auditorias 8.890 - Eduardo Fialho Vianna. 250 volts sem base. 
São Vicente, do Estado do Rio Gran- trarp. a publico pregão de venda e ar- 8.892 - Odette Cavalcante. 2 chaves triphasicas de r~versão 60 
de do Norte; Manoel Claudino de Ma- rematação a quem mais dér e maior 8.893 - Alvaro Cavalcante Chaves. amp 25n volts c 1base outra sem base 
cêdo. fallecido, representando-o ..seus lançe offerecer uma bicicleta uzada. 8.894 - Lu..lZ Xavier de Araujo. 1 VottÍmetro de escala de 5 a 25Õ 
filhos Francisco. Manoel, José, Jose- n.0 696.451_ avali.ada em cincoenta mil 8.895 - Jooé Maria de Araujo volts. 
pha. Joanna. e Anton!a todo::; residentes réis (50$0001. bem este penhorado a 8.896 - Antonio Francisco da Si~- 50 Iampadas de 300 watts 220 volts. 
"'m Jure mal. do Estadà do Rio Grande Heitor Monteiro da Franca, em exe- va. 40 lampadas de 750 watts 220 volts. 
do Norte; Francisco Candido de Macê- cução movida contra o mesmo pelo 8.897 - severino Carneiro Pe.~~"'li:l. 50 lampadas de 100 watts 220 volts. 
do fallecido representando--0 seus fi- Dr. Curador Geral de Accldentes do 8. 898 - Clarice Theobaldo de sou. 50 lampar.Ias de 60 watts 220 volts. 
Ihàs~ Manoel Antonio, Franci:,co. João, Trabalho. E. para constor. Tandou za. 7C lampadas de 25 watts 220 volts. 
Maria. FrancL~a Gertrudes Sevenna I passar .o presente edital de 4. praça. 8.899 - Lourenço Caetano Gome.; 50 isoladores de louça c!pino re<:to 
Candida, Joannà. Cecilia. 'c MartS: que será affixado no togar do c0:5~u- 8.900 - Se\•erina de Sousa Rêgo. de 518. 
Candida de Macêdo todos residentes me e publicado pela Imprensa Official 8.901 - severino Januar1~ dc:s 10 fusiveis aereos de 10 amp. 
em São Paulo. do Esiado do Rio Grau- do Estado. na forma da le~. Dado_ e Santos. 12 tomadas de corrente de baquelite. 
de do Norte; Anna Rita de Maria, fal- p8S5ado nesta cidade de Jooo Pessoa, 8.902 - Demetria Franquutno cJa 12 armaçt>es portatels de borracha 
!~Cida, representando-a seus filhos aos seis dias de Setembr~ de 19.37. ~u. Silva. P:tcmada de corrente. 
\1ar1a Jo.sé. e Theresa, reo:;tdentes eni João Bezerra da Costa Filho. escrivao, 8.903 - l\1aria Alice de Lima. 10 peças de fita isolante preta "Sie 
São Paulo do Estado do Rio Grande o fiz dactilographar e subscrevi. (ass). 8.904 - Severino da Cunhe. Caval. mens". typo grande. -
elo N1Jrte; ·Pedro Candido de Macêdo. José de Miranda. ~enrlqucs. Juiz Sup- cante. 12 tampas fusiveiS "Diazed.", de 25 
falle~ido. representando-o seus filhos plente em exerc1c10. S NEAMENTO 8.905 - José Pereira da ~ilvn. amp. 
M.ana e Francisca. residentes em São COMMISSAO DE A d . . 8.906 - Mtaw~l Freire de., Nasci 12 tampas de fusivei.s "D1ared", de 
Vicente do Estado do Rio Grande do DE CAMPINA GRANDE - A .mini.s- mento. • 60 amp. 
Nmtr.; CJQ.Udina Maria da Conceição. tra.ção do Escriptorío Saturmno de 8.907 - Ho.sa11a Costa. 12 bases "Diazed" de 25 amp. (com-
ra11ec1da, n·prcsentando-a seus filhos Brito - Editcl de con_correncta par.a 8.908 - João de Oliveira Sane~ pletas). 
Gil. Manoel João e José resident~ fornecimento de maclnnas autamali- 8.909 - Apolonio Candido da Silva. 6 bases "Diazed" de 60 amp. (corn. 
em São Vivente. do Estàdo do Rio cas e fechos de ar~me para m.ontagem 8.910 - Maria das Graças e ~ilva. pletas). 
:1

0
rand,e ~o Norl.e: pelo q.ue ordenei deE'::°i":OC:::;!s ter ~~~~~tg0 ª~~!trº~0 do 8.011 - Luiza Nobrega Naziazeno. 50 fusiveis "Diazed" de 60 amp. 

J .. P~a.:;.,e o.y1esente edital com o Estado da Parahyba O Escriptorlo Sa- 8.912 - José Olinto da Silva 50 ditos, idem. de 10 amp. 
~·ª o de 60 ~ias, com o teor do qual turnino de Brito receberá no dia 18 de 8.913 - Enoch Iz1dro de Britto. 50 ditos, idem, de 15 amp. 
• lto. e h€'1 po1 cttndo.s os referidos her- etembro propostas para fornecimento 8. 914 - Severino Dias de Sou3a. 100 ditos, idem, de 25 amp. 
dcllos. para em 48 horas que corre- ~ 10 màchinas automaticas e 250 .ooo 8.915 - Gíl de Paula Slmlle.;. 50 ~tos, ~dem. de 35 amp 
rão,, em cartorlo do dia da uJtif!lA cl- f:chos de arame para armaduras de 8.917 - José Manuel da Costa 50 ditos. idem, de 60 amp. 
laçao. cll~erem sobre as dec1araçoes do cimento armado medindo as condi~ 8.918 - João Galdmo de Salles. Ferramentas: 
Ln" ntananU>. valendo ainda a cita- ções seguintes: • 8.920 -;e- Joél Carvalho 1 talha patente para 1.000 kilo.s, 
ção para todo.s os ulteriores termos 1 ª) As propostas serão em 3 vias 8. 921 - Bento Carneiro de Sou&,l 1 chave americana. 
tlo 1nventarlo .até final partilha sob er.t~eg~s na séde do Escrlptorio Sa- 8.922 - Severino Guedes Alcofor::i- 1 thesoura para cabos. 
pena de reveha. E para que chegue turnino de Brito edtflcio da, "A Noite". do. 1 maçarico com bomba, bico horl 
eo ccnhC'clmcnto ele todos notadamen- '-'.Ria 1517 Rio Onde serlo abertas no 8.923 - Celestino da SJv1. z.ontal. -
'e .dr)S referi.dos herdeir<?5 mandei dta 18 de' seteinbro ás 14 horas. --:-:::-:-----:--::-:---:-...:::==-----------
1:'Xpedu este edLtal que sera a!flxado 2.ª) _ o pagamento será feito con- 10$ ou mais dla.rlamenf,e poderão ganhar em 111a proprl casa 
no. logar publico do estilo e publicado tra entrega dos documentos de cm- quando dedic~m suas horas vagas á original artlstJ.c& ªe ren • 
n~ jornal offlcial, A União , dei- barque. As propostas declal'Ql'ão os doaa Industria "M. A. N. 1. s. "• Para informações. escre-

~~~d~a~~r.Eba~~ el~~:~~ =~ ~ pr;.~~s ~e Jir~;~1;::;~J~ntes não cone. ver a t•M. A. N. I. S.", R. do Paaselo, 56 - sala 141 - Rio de Janeiro~ 
da.de de Plcuhy, aos 30 dias do mês de ctados no llstado pagarão 3% do valor Receberá um folheto cratls e:i:plleatlvo. Se d-jar amostra do trabalho 

0 
~!~~':o.:ºdc ·~~J.~ ,::3~.~~ss:Ji:l! ~: itJ:·d~~:~:idf.r~~~ lei n." 52, executar, basla remettcr Ra. 3$000, meemo em sellos do correio. O mais 
Cava!cantl de Albuquerque_ escrivão, As contas serão apresentadas em uteuo e ....-lado sortimento de calcomantas, lndustriae,i ,. arUstll'U, 
dactUographci, subscrevo e asslgno. cinco vias, sendo a 1.• via sellada com Cat&lolOII sra&III. 



A lJNIAO - Sextn-tciro, 10 de setembro de 193t li 
D Jonnna H·'norla de Oliveira Sou-1 nr ,t, Capl'•I <Q,;cl!fl~éi~ n. 0 .... 1 

sa 8 OG2J. 
G ra"omo Porto. recorrendo do ftcto 10.438 - Joiio '\tr. ,1,,1..ir da S;1v:1 

dJ D1 tmia do Lyccu Parahybano. fllho_ de M~rt·.1;~n,1 d:: Silva / .r1,' 
TJ. 11'"1 F d .1:-e <.'· ArJ.UJO NPW''>, Fm1l1'l M·:1·1a c,a <.:on( H, ,,, ri. c('1do 

J: "'\~.l( .~1 t.i V· Montepio e mei: soldo ::i.cs 2: t; l:JU4, ;l~ CoJHta( onu? 
do M. d·• Guura. .iomiciliado e J"Ç 1d ntt-, ca.,aU·,, lu.,_ 

D. l3fo)mira Franrlo::~'l de Fi~u~irôa, !r«dci fQlla, f1 e; n.-, 8.721). 

De TES BRILHARÃO 
COMO JOIAS 

c~_cn•adc !JllFiornctricn do 2n Dis· 10.419 - Anin C''1p. tr ....... filh" d~ 

1 

f:'lCt~ de Obras Cnntra as Sêccas. Jo&nna !<~cri ; dP M~<'('dO, n · l-1 
OUt!'oc-,im. convido o dr .Francisco r!p a 1 7 1912, nll E t ... Jo do Ri'J 

S. 1·aphir:o Filh ., pror.urador de d. Ja Grande do NurlP. cE, da, rlol"lestl· 1 

cyr.th1 Dan::i.s de Jrsus e do dr. Jí'sé dcmlc_ilinda e r .. ~H1 m 11 ,t&. CapHa1." 

1 

Du-..rt-:? Dan'a; de v~~con:ellos, a vfr ·,Quallficaç:io n. 0 8.74ú• 
r:cEbcr a upolfcc d? n." 341.923 noml4 l0.440 - l'rlr"r1a Soic'dad':" Cr.b1al 
nati"·a, }X'rten{'cntc á rf'ferida · senho- filha de Srbac;ti~o J.• ela Sil'.'a n,1:s~ 

;;l·iâoq~!t,:~r~~~ontra, também, no re_ ~~e~ ~!~e-/ 7 cf~:foitJ~t~ E;t1 ~-º.~t:~~~-
Bm !)'9 1 1937 - Arnaldo Figueirêdo· ne:·i:a C''lp1tr:l. <Qu i!lfic.:açto n u 

eh .i,, do Gabinete 8 7781 
J lU. 4-!1 -- Jadi l Pcreir::i d,1 Co .. :ta, 

j EDITAL - 1 Zon1 F.lritonl _ 1~~-~~a~~iaM~~~~~ p~~'ir~i-;~3~0->~!3~i~; 
!Uur.i· ipio d., r ... it·· l , :-,ab-Pre!'!.'itur:i os rn 11 · l911J. E°Jt1 1' farês. ~ubllrbio 
,1 Cah"rli l'? - Ju,,. Dr !i;;!zrnando Jc;:.ta C.·:pitnl. iolLrir ,, p2da:iro, do_ 
de Oliveira - Est:tivio - Seba3 hã::> miclli~do e rc:,id!:nte .1 ~~t1 Capital 
Eastfis <Qualit1c::ção nY 8.642) 
- 1_)1 t•r· .. :rdo coro o que dlsp~ 0 10.412 - E.sther PPreirn Costa, fL 
CL.d1go Eleitoral vigente. CnpJtulos I, lha d~ l\ft!.nuf-1 Ptr Jra da co.-ta e U. 
II e IIT, torno publico. paru. 0.5 ef_ Archanja da CJ.sta. nc.:;;.:id3 aos .. 
1 to•· lq,EL'~, que e<::tüo srncto proces. 22 7, 1912. ne:sta COJ;iLal, onde é do. 
idas as in~cripções e requerimentcs miciliada e residente. solteira. rnod1s. 

dr~ pe (Ja., s1i:rulnt..:s ta. 1~ualific:ç:.'L., n.·· 8.5l';J 
\ 1 10.420 Antonio Luiz t'.e Oliveira. 10.443 - Franci:;co José dE' Sant" 

-------- filho de Ro~auna Ma:ta da Cruz. na~- Ar:na, füho de Jgnacio Jo'é de Sant' 
cido acs 11 11 1908. cm Sapé deste Anna e d. Joanna Maria da G'.m 

1 tern:, de ch:we d~ caixa de 1:4" a p,·ladci. tiUltr·iJ o. pecJreirn, domlciliado ceiç1o nascid'J aos 2 10 1883, en1 ' 
l". C' rrslct2-ntr 11e,ta Capitd. (QUaI;fica Goyana, E,,Laclo de Pernambuco. ca- / 

! !8:~fu!n.~~- furar. portatil, de 220 çá~0~4;1
8
-~

80]~,~r. Fe!'l·elrn de sausa fi~ ~~~f~ ~~~f:~i. ~~~í:ftifc~~ll~ :t~1
~~nt: 

volts. 50 c1clo!., p broc1. até 518". lho de Simplicl'> F.z!rr:"ita de souSa e 8. 809). 
2 kilos de arame de aço conforme d. Fram:ic:C'a C"'v~lcsnte da Silva 10.444 - Marina. de Vasconcellos 1 

a~os;fi~s nJ.:t!r~~~~;-5!~0 conforme 6~~~id~ ~~~~~il~~d1:º!· ~~11!nfe~p~t~~ ~ª, ~~ªe~~{/\\~: ~lcd~.º:~!1~~â~. n~~~!.~ As manchas e a descoloração desapparecem rapidamente 
amestra nes'a Commi.ssão. telro. neg'.Jciante. (Qua1!.ficação n.... Neves de V~concello:::, na2c1da aos .. 

2 kilos de contra pino cte aço de e 6541 18.7 1913, ne.sta Co.p1tal, onct(~ e d.:;mi-
316 x 21'2"', 1 10.422 - Gercilia Portclla de Mello ciliada e residcnL. tQutlilicação n ° 

40 graxeircs de metal n.º 6. 1 ilha de Hy ,ino Pcrtella de Mdlo e 8.812J 

~ :::::::;~: i: :!f!Í ~:: t ~~~ ~:i1
\~1.f~~C~·~t 'i_!\.~~c~:º· :~ft~/1aª lh~ºJe

45 
A~t~n~~~~~e:~~~;n~uiJ·~· F~~ 

30 graxeiros de m~tal n." 3. PStudr:nt.e, d .tntCÜ!:lda e lT :dente Ecia la Turra. nascido 20S 23 7 1899, 

iºnf::i,~e~:\:{iomde;af .. ~·n 2. ~1\;;1 Caplt~l. (Qualificação n.º . . ~~rEJ~ª'2'o~~~fc!.ª':fiz"nfc~fa~~ :u:~: 

i ~l~tr~e ~~u~~fo ~~Jt!~2·•. . j lo.lOf!J~;. de ~~;\~~ ~~~-i~f}: ~: :::r ~~0ct1t.~s~fsta Cap1tal. <Qualifi~ação 
10~ pontas de co~ta-7~~ conforme a~ lo e ci. Regina s~mpaio de M~Ho 10.446 - Waldemar Francisco da 

mostra nesta Conmussao <grande). na.;.eida aos 24'9; 1913. n<'ste Est:1.J0: Sili:a, filho de João Francisc::> da.. Sil-
500 pontas de con_ta :.to conforme a. scltri:a, e,,tudrinte. d··.midliada e re- '"ª e d. Antonia Deolmda da Silva, 

m~i~ªes~~~;~ ~~:Ofo~!!.º (pequenas). ~d0r!'{~rn~\st:1 c .pital {Qualificeçav ~~-~c~~~. a;st!º·~s~!~G~. :~i~eir~~n;~~~<~ 

Nota: - Os matrriaes acima sã~ 10.424 _ Jofl.o Baptü;ta Ferr~irJ fi- ciom:.rk> municiua!, domiciliado e re 
para apparelhos da marca "Sach_ ll', de Silvino J·· .j Fc;rre1ra, e d.' A4 sidtmte ncst:i êap.i~al. (QualificaçãÕ 
senwefk", melia Benicia Ferreira, nascido aos n.º 8.000J. 

2 chayes ~le placa de 100 amp. 500 24·6 11900, n:.:su capitnl onde é domi 10.447 - Sizenando Jo:~é do Nasci-

use Kolynos~ differente de 
qualouer outra pasta. Sua 

acção é diffcrcnte, sua formula 

tambem. Age com segurança 

sobre os dentes embaciados, e os 

resultado:, são immediatos. 

volts cp1gaçao p quadro P. L. n." 11.334. ciliad') ~ r,, icient? cn 5acto 52rralheC mente, filho de Manuel do Nascimen .. 

1 
3 chav~ de placa dl:! 50 runp. 500 ro. cQ11alificsrão i1.º 3. 79i). Lo ~attos f! d. Candid.a M.aria do drade. filho àe Silvestte Marques dos 

;~~~8. Cjligação p!quadro P. L. n.º lh~ºct!2~c-: ~~:~e~â~ru~! ;~~ªi~a~= ~:t~cá~efewPc~~s~~iuiis c;~:ct~~e;~n~~ 1 ~:~J~~ ~a.~~id~ar~~;a 5~~l;Q~~l5~en~~â 
. 1. tub_o ~er.ador com as se~inte..s n':cl::'i 7'...!·u!·J. c!a concrição. nescido aos cionario publil.:o dcr,:.icil!ado e resi-den I C::pital.. onde é. c~omicliado e residen
mdicaçoes. ,ypo L. 5 X .. capa:1dade 2d. !~ 1<>14 nfstP F.,'t::tdo SGlttiro ele te nesta Capital, (Qualificação n. 0 .-1 te. ~ol_te1ro. aux1h.ar do c~mir..erc10 
5 K_. W., _R. P. M. 3.000 v:ilts. 110220. tncl dorücili:~do e r"e~idl'nte i1.estã 8.837). 1 (Qualificação n. 0 8.560). 

Dunenso::is l.C31 x 595 x:
1
.595 m,m. C.10:tal (Qua.lificação n.º 8.790). · 10.448 - Joaquim Ferreira de Sou- 10.460 -- Manu21 José dos Santos. 

O apparelho deve Wr protegido con- ú:i. 42G _ Luiz Joaquim, filho de sa. filho de Thomaz Ferreira de Sousa filho de José Manuel dos Santos e 
tra respmgo. J: q11im de 3ant'Ann:t e d. Maria e d Marla. Fnre1ra de Sou..s2, nascid') d. J::amn Felicia dos Sar:1,tos, nascido 

2 reflect:rE;,S com_ ar.maç_ão ele ferro ... ,r."''1lli'1a ct,1 Con-:,eição nascido a:-:s acs 30 4,1907, ~m A12góa Grande, aos .1~ _3 190i, nEsta. Cap1tal, ond~ é 
com as seguintes md1c1çoe.s: typo G 14 fil1918, r,m Titr.bau·ba. Estado de dest~ E·t.acto, casado, operaria, domi. dom1clludo e _re:.1dente. solteiro, 
Z. 45. P< _ am, 1 :o, P)lteiro, opcrario ctomL ciliado e residente n~~ta Capital. chauffeur. CQuahficação n.º 8.805). 

6 lampadas para os rcflertores aci. c1. ?r;-, e rr ,idcnte nt> t:1 capitel. lQualificação n." 8.744> 10.461 - M1_rene Pereira da Silva. 
ma. CQuaHfkação n."> 8.786J 10.4•.29 -- Adnlh.\to F€lix da Silva fllha de Francisco Pereira da Silva e 

2 tom~das ele corrente bipolares blin_: ,._0.4·,•1 J, s Thomriz dr:i_ silva. fL filho de José F.,lix: do Nascimento e d. Marconlllê::: Pereira da Silva, nas-
dadas P,15 amp. · lho de J,;ão Thomaz r1, ~1lva e d ct. Clotilde Ma,·in de J:::sus, nascido rida aos 19i8 1909, ne:.;ta Capital. -on-

50 metros de cabo de ligação p:'l,·::i R:h !'.~ -r:· de conr('icã-; n;-cri~.o ao; 1 0s 20 1 12.H.114, em s~·pé, dc-:.te Estado, da é d.:.miciliada e res!dente, casada. 
holophotes. _ i '1 ! 4 1C95, f•m ciar.1pina Grande, de te C'~sado El.judante de Chn.nffeur, do- domestica. (Qu'.\hf!~r<ça'.J n.q 8.403). 

Os proponentes -1evcr.10 f~7,{'1· no J:;,i:ad . c...,.,·ado cr)MllH'rriante. domi inlCiliado e n::~idcnte ne!-jta. Ce.plLal. 10.462 Franci-r~ Albuquerque 
~e,<;:ouro do l<~stado, um.a e ,uçao ·.•m rili::ido e residc,1:·e e~ 1 Capital iQnali!h>açã:" n.º 8.Gl6l. Ea~bo:,a, filha de Jo:::;e B:arbosa de 
dinh:iro ~e 5((} so_bre 1.. vri1-i:r prol·!l· el tQ.1rlif1cnç5.o n · 8. 795, 10.450 - Severb~o Z...:.ch&ri:lS dti:~ ArauJo e Sil\'a e d. Delphina Barbo_ 
do f?rnecimcnto, < 1P. se··1,1ra p.·ra gl.- 10.428 - Laura Lima d9.t Mei ês, Sant~:-.. filho d? Virgino zâ.charias dos sa, de Albuquerque. na_.~cida aos .. 
ran!ia do contrnct::>. no cns:.. de .acce1- fiL11a de Jo .-. E~~h·'nc das Mercês e Santo:; e d. Lwza l\iarb da Con-.:-1cã.:, 11·4 1913, em Guarab1ra, deste &:.ta
Jar;ao da pr'..lpo_.:-t:i. d. Zvlm1ra Lim, d',s ,,Iercês. nas:icl~ 1::i.scido a:' 1 8

1
1919, nesta Capita! ·0:1~ do solt~ira, e<::tudAn'.e, domicHi:-l-0:.l e 

& propm"'a.~ deve· ãn C'rr e . .:rip.la, a ~'-'S \ 10 191?. n- ..;t .. Capital cnde ue é donl!ciiiado e rt .. idüh . , Hf:'!Io res!devte nesta Capital. <Quahhc?cã:, 
tinta ou dac!. :ograçlud, e ass1gna_ clomi!'ilur:a r lt;;identr. ~oltC'ira rro operatlo. (Quallficàt;â.o :1. 0 ·8."i14). ' n.º 8.821) 
d::is de mod~ lt .n'.el, sem rasuras. ·~~ fr.··or"' ó1pI0M <Q.ua1iflcaçà.J n" 10.451 - Jo~é GrJ!1çahL ci? Na:>Ci 10.463 - W~lde~nar Gaivão Peixoto 
mendas ou borrôe-" "'tr. dn'"'·· \ria,<::. sen. 8.7S3, m~l~to. fJf.o ae Ut:1<:rno Oonç:ilv~ ~'o de Vc~on~llos. 1ilho dt.. José Lmz 
do umn devidament"' sel11.da cseuo es_ lr 4'?9 - Orl:1ndo Rufino de Na~cimento e d. Mu!"i:i Jr lê de An. pr,iv· 'J de Vas".'oncellos f' d. I.rulc.e de 
tadual d~ 2$0t0 ~ .:ello de saúde) con- s~nt".A,r.na e d. Franct~cn. Marh das dr~de na<.:,ctdo n,cs J 5 1919, em Gcy. An:xda~ Gulvão \'l'l:ron~ell?.!:>, nascL 
tend~ preç~ em a1,,arismo e par ex- N~\e.s, na :c1c!n aos 24 3 1919, nesta ana, E,)tado de p,,rn '?'lb11c.:i, so!tcu·v. do ao<s _1~'2 1918, ~eHa Cap1ta.1, onde 
tenso. 1 Capital. ;. ndc é ctomictliado e residen- artú:La. ctomit. mdo e fL<.:1derü.e nt\_ :l é dc,m1c1liado e res1ct.c-nte. k-Olte1ro, au-

Os proponen1t:s dt>verão ma:car o t"', ,<::o't 1:·o. artista. (Qualificação CJp!tal. 1 Q1tnlifica,_-flo n. 0 8.8361. x"..liar cto comm€rcio. (Queliuc~ção n.º 
r.razo para e:·1trega do material offe1e_ n.º 8.'ilJ9). 10.4fi2 - Manuel Lu.f'incb Filho. fL íl.G4G). 
cido. 1 10.430 - Eli~s ~1artiniano da Silva. lho de Mannet Lu::-in!o so:;f~i e d 10.464 - J.~ão P0rphirio cta Cruz, 

Os preços comprehendem-se J):'l.ra o fü.i.,.o ele Jc3é Mnrtiriirtno <ia Silva e Alexandrina Tner.:Z'J. d~ Jesus na.sei- filho de Poipl1!"1o Jo<.t_i da Cruz e d 
mateüal entregue no almoxarifado d:.i. d. l>.1eria da Conce1('âo Silva. na~cido do a,:is 1013. 1916. uetit.., Estadl), Solteiro, Thereza da Silva Cru.z. nascido aos 
repartição requi!itant,~. 1 ao;, U'Z:1909. ne~ta. Capital. onde é conductor C:.c omnihus dom1c11i:1do e 19,5 1913, nestn Cc1!)1tal. onde é do 

ne:,ta Commlssão, em enveloppes fe. rnr1 c1r ntc. ( ~11:1Iiflcação n. 0 8. 71?:2). n ... 3. G02>. r.:11 io. (Qurhficação !1. 0 7 .8941. 
As pr:postas deverão ser entregues I dc,.:i';. !'.t .. do e_ u~.-1ct:·nt1: .. ~'Jlteir.o, com_ r~"ictente neta c.11)1•a1'. tQ.u.:il11icn~::io mi.ciliado 0 _re~icPnte, ~olteiro, ope-

chado~. :.:ité ás pro:-:imid3des da ri::>u_ 10.4;!1 - Cícero Per~1ra, filho de 10.4,')3 Roberto P{rjra d"' ME'n- l0._465 - Dommgo., Paulino ela. SiL 
nião do Tribunal da Farenda, que não .To,r, cialu:t·,1TH1 Pereira e d. ?Iaria donr;a 1:Uho de Jc.1.:, Lv'OI1.ar<ln de va. 11J::o d:' Luii &:ar":'!-ó da C:Jva e.d 
será antes das 14 horas do dia 5 de das Dor•., Pn,etra. na.,drlo aos . . . Mendonc:1 e d. Igri ;.;. Fernandc de Amella '.\1.rin da (;oncf'!.('á,o, nascido 
outubro do corrente :inno 10 8 1915, f·11 Afr•~óa Granâe, de~te :v.· rn.J:::mça, nasc!do aos 21 1l 1914, cn aos L q Ulti~ en1 B.'na1wira.s, d~::t::-

Em enveloppes sepan.i.rl~ d2.: pr - E-::t..(1.o, s· lt 110, r rr:1lb_"'~ro, domid-1 .s .... nta Rita. d:,;te Est;ct~. c~sado. Este~o. <-,;1t~,:·o .. funcc1~m1·:10 publlco. 
posta..'i, os concurrentcs deV"·rão a:r,:-c- lh·do e n ,df:'rtp 11.. la C.opnal. <'Qua •ommerciantº, dom1eiltado e re::1dente R!IX:l_lw.r. {.;~ll1 l· 1liado_'? 1er!de He_ nC' ta 
sentar recibos de haver pago os irn_ 1·::-aç. n. 3.7ô'/). nestr. caµ1ta1. iQuaLHi:::ação n.º . Cay11tal. (QuaUf1c,.1çao n .. 7 72a 1 

pcstos fedPral. municipal, es ... 1wll, no 110.432 - João Pinto, filha de João 8.136, 10.~6V - Iv~~ette.C1rrern. de Sen-
exerclí'iO passado, bem F·omo. dJ. cau. P·.~to e- cl 11aria ele Moura Pint'), 10.454 - João da Silva Pinto. filho na, ~ilha de. Jo.<;e Lmz de Se1111a e d 

çái/~r~~~~!-~t!s e~b~i;~~~~ :lo a +or- ~;;de.d/ d1o~;'u:il;a~
9
o
16

~ r·?c:~~~~te~~~:~::~ l~n~~n ct3co~f~·aPi~t~to 1~a~~id:1a~-~:. ~~ffn~~ni~
1
:a d~a~f~a~~- ~;~id: ~~~ 

no.r effectivo o cornpromi!;so- a que se ro. oJ)fr, !·:o. (Qunllfir,<'~ > n ° 8 81G1_. J0,11!1907. em Bnnaneii-as. dest~ E~la. j ntic:I1t'.d., t' rc.sideP~"'· solteira-... estu_ 
propuzcram., caso seja arcP1~a a i.11a 10.4.'::3 . L.enith Pereira do Nac:;·1- do, ca•:Bdo. almoxarife. cl"mi.:.:iliad:, e· d'3nte. 1Qualtficaçao n ~.66 1 

prop~ta, assignando contracto na mento filna d1! Joaqujm PC!rcira do residenLe nesi.a Capital. 1 Quali!icação 1 10. 467 - -M~.ri::i Snlustinna de Li 
Procur~clo;ia da F~wn<la,_ corn º. nra- No;.,cimento e~- M;uia Luiz::i d:l Nas n.º 8.799) 1 ma, hlha de Jo~o. Pedrc Gonçalve, e 
zo maxim~ de 10 drn .. <=:, npos soluciona_ Cl;I'l?nto. n:,ic:.,·:d:1 ·~os 30;1 1 1913 nesta 10.4.i5 _ Antonio Frnnklin do:: San. 1 d. Mlqu~hna Aaellna de Luna, na~d .. 
<la a concurrcn~i'l. ""'Jm prévia cauçlo Cap1'.:.:i:i. onctt (.; c\')mir·ilil\cla e rcsj. tos filho dt> João Franklin dos Sa:itos: da ar,s 8

1
t.i.1897. em .Arem, deste &la

nrbitrada ~lo Trib,Jnal competen'P, d:::ntc, :-:olteira. prcte·.5ora public, dL p d Getrt.de.s BP.nn·enuta Ca Concci- ! d0, wlt,··1ra. domest1ra, domicl~lad:1 _e 
não in_ferior a S"; :-:ob'"e o valor do pl.cm.1ctt.l. (Qurtlifl~:i.c~"l n." 8.810). ção, .nascido oo.5 1:1 12'1913 .nr.;ta Ca-1 rcsifü1nte ne.st.a Capital. tQua11ficuc;ao 
fornecunento. a qual reverterá em ra. l0.431 - -IVla!lll"l R 1 bciro D1rnrte p1t-1t. onde é dmnlc1llado é rc.Jdcnte. n.º 8.737 1 • 

vor do Estad:,, no caEo de rescisão do Filho. 11lho oe Xv_Ianucl. Hlllc·iro Du:ir- solteiro. culinario. 'Qualihc:açü.~ 11. 0 10.46Z -- D10go Biaz d::: Araujo. fi_ 
contracto. sem causa justific?da e ~un. te P. d. Mana Ribeiro Duarte, 8.686). 'Ih'.) de Jc?lo úraz de Ar~ujo e ct. i\Ia
damentada a ju.izo do refendo Tnbu_ n~,,ndo aos 20,411~16. nest~ Ca- 10.456 - Jactntho Buarque da Hol_ ria Du..'lr•t: de Araujo, na~eldo ao'-· . 
nal._ . pitol_ cnde ~ domicill~do e restde~te, l~nda Cavalcante Filllo. filho de J.l· 12 11_ H)l~. nesta Capital. cnde é cto. 

Fica reservado a::, Estado. o dir~1to ,..ol!e1rJ, aJ1.1dante oe Eerralheiro. cmtrc Buarque cte Hollanda Cavalcan- mlc1hado e residente, :so!t<'ire, mecha~ 

~~v:_n~o~~~~·r:n~t
1
:,

5
~~Wcieixco~l~~a~ffec~ '.1~~l:s;c -~:> J~~~ 813f!~~;l da Coc;ta. ~u:rq~.ie.l\'~a:1~1ct!ug~;!ª f1ei7 ~~~~on?;~ ni~~ :4~~~lif~f3c:~~~ito 

8
. !11~~ Dia~ 

tuar a compri::i d.o mate11al constan~e il!ho dr. MlnU,'.l Be:~crra da co~ta e E.stado de Al:fgoa~. deste Est::..do, ca~a Gcrr~e-s. Ji'ho de Manuel Dias Gomes 
da me.sma d Anna da Silva Neve.-;, na..,;;rt.do aos do. commcrciario. domi~ilio.do e :·e:.;!- e d. C!otiiric Al.,c. da Silva Gmncs 

~orr:misdo de Compr .s. 6 de Ect:('.,., 4 IJ 12 1~12. ne~t~ .. E.-,taclo. ,::nlteiro. a dente nesta capital. lQualificaç.ic n.) nascida aos 29 11 1388, na Cidade de 
bro de 1937 J Cunha T ... 1ma Ftllzo, rricultor. clonurma_tio <' residt:nte ne.s_ 8.244). CachOlira, Estacio da Bah}a, casado, 
presi<'lente da com,nl.! são d..: Comp;a). !.a C~·PJtal. (Q1•al1fic:içáo n.º 8.828). 10.457 - SC'\'erino Hon.crato P.rr>L, funcc,ona1~J put:!c:o federal, domici_ 

DELEGAr:U FISCAL - De or<lem 
do rr df"lc~Jdo f cal. convido a.5. pes_ 
~oa~ Ebatx:o S:.1mcada~ a viie:n sa!Jsfa
zer as exi.gencias apor.tidas nos e .. lls 
PTO~~SS03 que te encontram em "p:'ne 
<lentes" no {.'l.btnete d.,~t!1. repartição. 

F.:dnal<:lo de Luna Pedrosa, procu10_ 
dor ,1e d, Josepha Campos de Ollveu·a 
Dantas. 

D. Marta LcoJ)Okllnn e' , Ollvei, o, 
r,ens1onlsta do Mnntf' 

1
)io do Mtffi."'.t.,..rio 

ct, Fazenda 

10 4'3ô Jo~é Mo!-~lf"li. rle Carvalh::,. rn L-::•al. filho de João HonorJ.to Pe- Uado e residente nesta Capital. 
lJlho dr· João .i\1:)rcira Daltro e d. r~1ra Lc1l ~ d. MDrla Amclia. Lc·,l ' rTrFn"f"'rCncla d1 2." Zona Natal Es
Tertu!.ma ~ort"U a de Carvalho, n_.as_ na. ·,c-id. 0 aos. · 2a 3 1. ooc. • .. nc~ta C:1pitai I tado. do Rb Gra. nde do.· Norte, para a 
( Ido ao~ 23 11 1918, rm Santa Rita, onde é dl)nüc11lado e ru1dente. c~ado 1. n Zona desta Capital ) 
de.~te Etlado. . oltriro, Rerralhe1ro, funccionario publico (Quali11i::açã.Õ 10 470 - Jo,e Andre Gomes, füho 
e ·niril!ado e res1drnle n'" ... ta Capital. 11 ° 8 8131 de Claudiano Anclrc Gomes e d. 
1Qu,J1,'.k,1r·:°i,> n ~ 8.8061. , 10.458 - João Perrlra d~ Figu:.-irfdo, 1 Theteza de JeSH.!:. Gom11.s1 nascido aos 

__ 10.4,l - Clot1IcJ 0 dr Almc1da.Fal filho de Luiz Prreira do~ Santos e d.126 3!1895, err Recife. E. de Pernam-
ç .w. fil • d<' Telernaro c!P. Alme~da e Maria Figueirêch dos santo.:., nascido buco. ra;.;ado, maritimo, domiclliado e 
Alhu~u'!'!rc1u~ e. d Anna de Almc1da e nos 2016,1914. 11esta Capit,al. onde r. l r:sidente nesta Capital. (Quali11caçáo 
AH)Uqllf'l'QU<>,. 1 r.1da n,, 29 111896, domiciliado e re.,ctente. solteiro. ope_ .111.º 8.540). 
em G,ierabira d .te Estlldo, casada. rario. <QualUi~ação n.0 8.829 , 1 10.471 - Abctias Abias dos Sa n tos, 
domr_ll,a, dom, ;carin e residente 10.459 -- Joaquim Marques dí' An. filho de Manuel Lourenço dos Santos 

É tambem economico. Dura 
duas vezes mais que qualquer 
pasta coNmum, porque basta 
usar a metade do que com ellas 
é preciso. Lembre-se bem: um 
centimetro de Kolynos sobre a 
escova secca é sufficiente. 

e d. Joanna Philomena dos Sant ..... 
nascido aos 12 10· 1909, em AmarL;.i:.:'r' 
Estado de Pernambuco. solteiro. op _ 
r2.rio. d:.m.icili~.cto e resident] n · u 
Capital. (Qualificação n ° 8. 800) 

10.472 - Rubens R·)mero dn RJrha. 
filho de Pedro Alm ::ida Rocha e d 
líaria Lydia Romero da P.,.'lCht n2 
cido aos 23 4; 1919 neste Estado. s-It f 
ro. funccionario publico. domlci11 do 
? residente nesta Capital {Quallfic -
ção n. 0 8.818) 

10.473 - João Juvencio de Alin"ida 
filho de Sine.si.J Juvencio d!" Almeida 
e d. :Maria Leopoldina Motta, nascido 
aos 7 9il915, em Moreno deste E. \IS.
do, solteiro. euxiURr do commerclo, 
domiclliado e residente nesta Cap1_ 
tal. (Qualifica.ção n.·• 8.833) 

10.474 - José Roc4rlgues da Silva 
filho de Manuel Rodrigue<;, Aiimo e 
d. Germina Mari:t da C'."nc~ição. n:os
L'!ido aos 15 12 1908, em Ala1~ôa Gran
d~. deste Estado. casado. p1 1tor, do
miciliado e re.sidente 11esta c, pltal 
lQUalificação n. 0 8. 499 ! 

10.47.; - Pedro Pereira dn. N v 3. 
filho de Manuel Per".!'1ra e ct ?1.!1. 
da Conceição, na.scido aos 11 6 191 
n~~t~ Capital. onde é dom\ ... ili;i (lo e 
residente. solteiro. agricullor {Qu· _ 
lificação n ... 8.817J 

10.476 - José Vicente da Sllva !I
lho de Philomena T', ~r'.:za dl" .1,,., 1~ 

nascido aos 12'9'.191.2, nesta Ca,)itll, 
onde é domiciliado e rc·idcntP.. e .sad ,, 
op::rario. (Qualificação n.0 8. 750 

10. 477 - Antonh Duarte Sobrinho, 
filho de João Duarte Pinto e d Anna 
Jardelina Duart':'. n:u,ctdo 1.m, • 
3 10 1912. nesta Cupít,cd. on,1e ~ él::>1111_ 
ciliado e residente. soltcir-., ardst'l 
{Q".talificação n. 0 8.8081. 

10. 478 - .Marb Frurns da Silve 
filha de Francisco Fideli!; de Frrit-' 
~ d. Antonía Soares de Freit~-:.. n .... -
cida ao:-; 9·71908. em Guan.1.bir:-. di: +e 
Estad'>. ca.:,ada dorne~ttca rlom1c_il~da 
~ residente ne~ta Capit·]l {Qualifica
ção n. · 8.7021 

10.479 - Sebastláo Fernandes Cava1-
ca nte filho de M.1Htuel Fernan:ies C.i
•.•alcantc e d. Thereza l.f>opoluin~ Cíl
,akinte, nascido ao~ 20.1 1898., cm 
Serraria de~te EsLado. c::s.ido, pr•t· 
tko d(' Phnmacia domiciliado e rc_ 
.t:identz nesta Capital. 1Tran.si1~rencia 
:i.::t 2." Zonas. Luiz. E"it,.,h elo M 
ranhão, para a 1 " Zona ch'-,tn: Co.r -
tai. l 

10.480 - Maria Leal Pt"!reirn, hlha 
de João Pereira da Silva e d. Urçu 
la Pereira da Silva, nasddn aos 
16 6 1916. em Salgueiro. E de Pe · 
nambuco .soitEira, domesctica. domit ,. 
li~da f' reo:.idente neste Cclpitsl 
(Transferencia da 41.ª Z"ltHl Br,
monte. Fstado d" Pernambuco, para 
a l.ª Zona de..<..t·1 C1pital> 

10.481 - Q.:,car Juca Rêgo Lim1, 
filho de José da Costa Rêgo Lima e 
d. Ernestinn Jucá Rêgo Lima, nascido 
rns 22 6 1896, em Recife. E' ta\lo d 
Pernambuco. cíisado, funccionario r~
deral. domicili~do e ~·~sidentc n" a 
Capital. (Transfen·ncia dn 1 ª oz,,u. 
s Luiz, E~lado do Mr rnnhâo, par"l u. 
1. Zona de~t.a Capital J 

10.482 - Antonio Pereira M,n·u ..,, 
filho de Elias Pcn·ira de Morar~ e d 
Maria da Penha dP Moraes, n:t• r<1do 
ao.s 24 11, 1915. Estnrlo de Pcrnrmbnco. 
solteiro commc-rc1ante. domidlJado f\ 

residente nesta Capital. (Tran! fere 11 

eia da 16. • Zona Barreiros, E <1.e 



A UNIÃO - Sextn-feil'a, 10 de seternliro de 1937 

NAVEGAÇÃO E C Ó M M -E -R C I O 
-----------------------,------------·----

L LO Y D BRASILEIRO BASILEU GOMES . - Agente 
( p A T RIM o N I o NACIONAL) Praça Antbenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - S. Francisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete PARA' Paquete AFFOHSO PENNA 
Sahirá no dil 16 do corrente 1~ara Natal, 

FortR.lezn, S. Lulz e Belem. 

Linha Belém - Porto Alegre 
Linha Belém - S. Francisco 

Sallir:\ no dia 18 paro. Recife. Maceió Ba. Paquete RODRIGUES ALVES 
h1a, Victoria, Rio de Janeiro, Santo!::, Pe.lolu...-., S.1hirá no dia 9 para Recif~. Maceió, Ba-

SnhirA no dia 11 para Natal, Fortaleza. 
Tutoya, S. Luiz e Belém. 

POCOtlE' 
Linha Tutoya - P. Alegre R10 Gro.nde e Porto Alegre h1a, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Paran.a... 

guá, Antonina e S. Françtsco 

(\'iage,m CarguPiro) MANTIQUEIRA 
Snhirá no dia 23 para Nntal Fortaleza Tu- 1 

toya, S Luiz e Belém. · 1 Sahirá no dia 17 para Natal Mac€iu Arela 
f Branca. Ar!lco.ty Fortaleza, CamOcim e T~.l'toya. 

Acceit,;tmos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedello 
LLOYD NACIONAL S. A. - S~DE RIO DE JANEIRO 

e Porto Alegre •••viço ll4PIDO PltLOtt PAQUSTll!I "AaA!I" SNT&I! CAllllUl!LLO 1: PO&TO at.J!Olta 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO ·•OLINDA" - Esperado do sul, de\'erá rhegar em 
nosso porto no proximo dia 14 o C'ar2"ueiro "Olinda" .\pó ... a necessa
ria demora sahirá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia 
Branu .. 

CARGUEIRO "CAXIASº' - Espera.do do norte, de,•erá <'hegar 
em nosso porto no proximo dia 12 o cargueiro "Caxias". Após a ne
cessaria. demora. sahirá para os portos de Recife, J\,Ja('eió, Rio, Santos, 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO •• OSWALDO ARANHA .. - Esperado do sul. de
,,erá chegar em nosso porto no proximo dia 9 o cargueiro "Oswaldo 
Aranha·· Após a necessaria demora sahirá para os portos de Aracaty, 
Ceará e Camoctm. 

Agentes - LISBôA & CIA. 

RUA BARAO DA PASSAGEM rJ.º 13 - TELEPHONE N.0 229 

Titulo n. n 12. 290 - Inscripção n ° 
10.311 - Odilon Borges. 

PASSAGEIROS 
Ga.hidas á.s Quartas-felrM 

"SUL" 
PASSAGEIROS 

CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Es. 
J)'!rado de Belém e escalas no dia 
14 do corrente, sahindo no mesmo di:t 
para Recife. Maceió. Bahia. Rio ele 
Janeiro. Santos. Rio Grande, Pelota!'. 
e Porto Alegre para. onde n.cebe t•arga. 

CARGUEIRO '"ARATANHA" - Es
perado de Antonina e escalas no dia 
10 do corrente, sahindo no mesmo dia 
para Natal, Areia Branca, Fortaleza, 
S. Luiz e Bdém• para oncle recebe 
carga. 

PAQUETE "ARARANGUA" - Es
perado de Porto Alegre e escalas no 
dia 8 ó'! setembro sahindo no mt>~mo 
dia para. Recife. l\taceió, Bnltia, Riú 
de Janeiro. Santos Rio Grande, Vic
toria, Pelotas e Porto Alegre_ para. 
onde recebe carga e passageiros. 

" N O R T E " 

Pernambuco. para a 1 Zona desta 
Capital). 

10.483 - Alice Oliveira da Silva. 
filha de José Candido de Oliveira e 
d. Luiza Maria de Oliveira. nascida 
ao 1." 12. 1915, e111 Ingá deste Estado. 
cn..sado. dome.;tic'J, domiciliada e re_ 
sident:e nesta Capital. <Qualificação 
n." 8.614.l 

Titulo n _ 0 12. 291 - Inscripção n 
10. 312 - Odila Barros 

(> ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
Titulo n. 0 12 292 - In~cripçãl.) n. 0 

10 313 - Elias Sabino da Cunha. CUNHA REGO IRMAOS 

10.484 - Jo!.é Francisco da Silva. 
filho de Pedro Jacome e d_ :tYiarla 
Freü·e. na.scido aos 27 4 1903. €\11 Re
cife. Estado de Pernambuc.,. casado. 
3. 0 sargento da Marinha< r-e!ormado). 
domiciliado e r?~ident~ nesta Capit '.ll 
1Qualificação n.c. 8.6651. 

Titulo n. 0 12 _ 293 Inscripção n. º 
10,314 - José Emygdio de Lucena. 

Titulo n ,, 12.294 - Insrripção n.º 
10.315 - José Tavares Barretto. 

€scriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360-Telegramrna: "Aras" 
'.A.RMAZEtrS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

'I itulo n. 0 12. 295 - Inscripção n. 0 

10.316 - Luiz Augusto Dantas. 
Titulo n.·· 12 296 - Inscripção n. 0 

10 317 - Miguel Ildefonso de Castro. 
Titulo n ... lÍ. 297 - Irucripção n. 0 

10. 318 - Maria de Araujo Leite. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
10. 485 - -Rufino José da Silva. fi

lho de Mario Octavian? àa Silva e d. 
Amelia Augusta da Silva. nascido aos 
8 11 1914. no Estado do Amazor,as, 
solteiro. estudante. domirtliado e re 
sidente nesta Capital rQuahfica~ão 
n. 0 8.7981 

Titwo n _ 0 12. 298 - Inscripçã.o n. 0 

10.319 - José Gomes Correia 
SERVIÇO SEMANAL DE PASS1rfiEffiOS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

Titulo n. 0 12.299 - Inscripção n.º 
10. 320 - Miguel Jorge do Amorim V APORES ESPERADOS AVJSO 

"ITAQUATIA" 
T itu1o n ') 12. 300 - Inscripção n. º 

10. 321 - Thereza de Jc.stts Barb.Jsa 
SalJe.s 

Titulo n. 0 12.301 - Inscripção n. 0 

Transferencia da mesma Região 10. 322 - Alzira Ramos de Carvalho. 
T:tulo n" 12.302 Inscripção n. 0 

Processo n." 283 - Maria Amelia de 10.:;23 Apolina Cosme dos Santos. 
Carvalho Mello, filha de João B1p_ Titulo n' 12.303 - Inscripção n.º 

Esperado dos portos do sul no dia 12 do corrente, 
domingo, sahirá no mesmo dia, para: Recife, Ma~eió, 
Bahia,Victoria~ Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, An
tonina, Florianopolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas: e 
Porto Alegre. 

Recebemos tambem cargas para Penédo, Arncn.10, 
Ilhéos, S. Francisco e Itajahy, com cuidadosa baldeaçD.o 
no Rio de Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em trafego mutuo com a "Leopoldlrm. Rallway". 

A Companhia recebe cargas e entommendas até e. 
vespera da sabida dos seus vapores. tista Fernandes de Carvalh') e d 10.324 - Adalb1-'rto Pereira de Oli\'ei-

Leonilda Galvão de Carvalho. nascida ra PROXIMAS SAHIDAS: 
aos 6 " 1888 neste E~tado. casada do- Titulo n .° 12. 304 - In;;cripção n. 0 

mestica. domicilinda r residente nEsta 10.325 - Jo!-;é Carvalho de Albuquer_ 
Caµital. <Transferenr:ia da 21. • Zona q11e 
Santa Rita. deste Estado. para a 1. a Titulo n. 0 12. 305 - Inscripção n. ~ 
Zona desta Capital 1 10. 326 - Firmmo Pereira dos Santos 

"'ITATINGA·· - Sexta-feira, 17 do "corrente . 
·· ITABERA" - Sexta-feira 24 do corrente. 
"ITAQUERA" - Sexta-fei~a. 1.0 de outubro. 

Os consignatartos de cargas devem rettral-as do trn
plche da companhia dentro do prazo de três (3) dla.s 
após a descarga, flnôo o qual. tncidlrfio as mesm113 en~ 
armazenagem. 

vaPr~~!1~~: ~i~o28
Je An~~~1~i~adS:~!.~ l 1o~;~~Lo_ n6uf;~3

~a;;c~~;crifaC!~u~~ 
Mello e d. Rosa M,tria do Rêgo. nas I Titulo n ° 12 307 - Inscripção n _ 0 

~~o a~~fc~?t~/~~~p~:~~~i~"à~~~fci~r~c;J~ ~()J~:ga--:- Maria Julia Baracuhy da 

Para passagens, encommendas e valores,_ attende:se no ~scrlptorio até ás 16 horas na vespera da sabida dos paquete:;, 
As demais mformaçoes ser"º dadas pelos Agentes : 

e residente nrsta Capital <Transfe_ TJtulo n." 12 .308 - Inscripção n. 0 

rencia da 21.• Zona Santa Rita d"S· 10.329 - Adnucto Al,·Ps Pequeno 
te Estado, para a l." Zona dt>.stà ca Titulo n." 12.309 _ In.'-Cripção n.º 1 Titulo n.º 12.325 - Inscripção n.º 
pitalJ 10.330 - Antonio Joaquim da Silva. 110.346 - Francisco Cavalcantc de 

Proce<;.<;o n." 2R5 - Ftancisco çi e Titulo n. 0 12. 310 - Inscripção n o Albuquerque. . _ 
Paula Porto, filho de dr. José Do_ 10.331 - João Evangeli.sta ele Paiva. Titulo n.º ~2.326 - Inscripç~o n.n 
mingues Porto, nascido.aos 12 10'12)3. T1.tulo n. 0 12.311 -. Inscripção n.º j 10.~-n - Gem.val Fcrreira_d~ s:1vc1. 

0 cm Alagóa Grande, de,te E~tado ca. 10.:!32 Josepha Fanas de Almeida. Titulo n.·• 12.327 -.Inscripçao n. 
sado. advogado, domicillado e resid n- Titulo n. 0 12.312 Inscripção n." 10.248 - Mana das Dores Cavalcante 
te nesta Capital. C'lrnnferencia 'la 10.333 - Rivaldo Coutmho de Sá Bar- Ch~ves. . _ 
2. t1. Zona Municipb d~ Sapé, dr -te l"t"tt.~ T1tulo n. 0 _12. 328 - Insc~1pçao n. 0 

Estado, para a 1.1\ Zona de.s~a C:.:i..>L Titulo n.º 12.313 _ Inscripção no 10.249 - Joao Alves Rodn~ue~. 
tal) 10. 334 - Apia Rodrigues de Meirelles Titulo n. 0 1~ 329 -:- In~cnpçao ~. • 

Segundo edital anteriormente r u 10 ~;~t~11
Ma;.~à 

3}!~é d~
1
1t~~ção n · 

0 
lO ~~~l~ :.~nf;~3~a~a I~e.sc~~~~º~·. • 

bhcado e listn nffixada em Cartorio o Titulo n.• 1_2.310 - Inscripção n.º 10.~51 - Mrmuel Soares dos S~ntos. 
dr. Juiz Eleitoral. ordenou a entngn ·10.336 - J')se l)omingos da Silva. Ti~ulo n.º ~2.331 -:- _Inscnpçao n." 
de titulos ao.e; eleitores C)eguintes: 11tulo no 12.316 - Inscripção n.º 10.3_:>2 - Jose Porpluno Alves_ 

Titulo n ° 12 281 -- Inscripcão n. 0 10.337 - Manuel Francisc-o Viêgas. Titulo n." 12.332 - I~:o<!npçao l~:º 
10 302 - José Firmo dos Santos. Titulo n. 0 n: 317 - Inscripção n. o 10.353 - Orlando Henn11ues de l\u-

Titulo n. 0 12.282 - InsC'ripção n 11 10.~:!8 Albe-rto Domingos Grisi. ranaa 
10 303 - João Qulrlno d'"I Nascimr n- Titulo n. 0 12.318 __ In;;ciipção n." Titulo n · 12.333 - Inscripção n.º 
to. 10.339 Phil')mena da Silva Leite. 10.354 - Annabal Albuquerque Ama-

Titulo n ° 12. 283 - Jn,cripçao n. 1 Titulo n ° 12 ;319 - lm,cripção n _ o ral. 
10. 304 - Maria da Paz Sobrinho 10 340 --- Severma Cavalcantc de Li Titulo n. 0 12.334 - Inscripção n.º 

Titulo n _" 12 284 - Inscripção n . ., ma - 10. 3J5 - Jacy Albuquerque Amaral 
J0.305 Pedro Lirl!" da Silva T1tulo n." 12.320 - In.c.;cripção n.<• Titulo n ° 12.335 - Inscripçáo n.º 

10 T~~~I~ n i,~}r~-
2:!rb~s!11

~~ri~l~~ 'n' n 11º T~~~lo-n Lar;1~\l1-~~e co;~~~i;:ri· n. n lO ii~~l~ n~~s;2~3e;~m~
10

I~~~~i~ção n .• 
Titcilo n.º 12 2E6 -- In5Cripção u n 10.342 Ant.omo Castor. 10.357 - Joanna Fernandes de Ma-

10 ;rn7 Rita Fernandes de MedPiro:, Titulo n ° 12.'32:J -- Inscripção n.º céd.'). 
Tllulo no 12.287 -· In·-crip,;ão n." 10 :31,3 Mariu rio Carmo Monteiro Titulo n. 0 12.337 - ln..<;cripção n ° 

10.30R ThPoph11o Raphael df' sou- de i\volio. 10.358 - Anreo Ct>rquetra. 
;a, T.l·1lo 11" 12.232 - Inscripção n.º Tit.ulo n.º 12.338 - Inscripçáo n. 0 

Titulo n ° 12 288 !n.xrip(':Í.o 11 ° 10.344 -- ,Joáo P qucno dP Sousa. 10.359 - Adaucto ppreira da Costa 
10 ~09 - l\frmuel HOO igues na 811\:1 Titulo n.º 12.324 Inscripçiio n." Thlllo n." 12.3:H) - In~crlpção n.º 

Tltulo n. 0 12 289 -- lnsc11prfto n IJ 10 :3i5 - Manu 1 PL"dro de Andrade. 10.360 - Gino Guarniero. 

WILLIAMS & CIA. 
Praça Anthenor Navarro n .0 5 - Phone 234 

Titulo n. 0 12.340 Inscripção n ° 
10. 361 - João Ga!dino de Lima. 

Titulo n. 0 12.341 - Inscripção n.º 
10. 362 - Maria das Neves Serrano de 
Andrade 

Titulo n. 0 12. 342 - Inscripção n. " 
10.363 - José Ca&;1ano de Lima. 

Titulo n. 0 12.343 - Inscripção n. 0 

10. 364 - Antonio dn Silva. 
Titulo n.• 12.344 - Inscripção n.º 

10.365 - José Herculano Joffily Ee
zerra de Meno 

Titulo n ... 12. 345 - Inscripção n. 0 

10 366 - Mareio Xavier 
Titulo n. 0 12.346 - Inscnpção n.º 

10.367 - Aurelia Nunes de Sousa 
Titulo n _ 0 12. 347 - Inscripção n _" 

10. 368 - Antonio Caetano de OlivA
ve1ra. 

Titulo n." 12.348 - Inscripção n. 0 

10. 369 - Severino "J-0sé de Freitas 
Titulo n. 0 12. 349 Inscripção n o 

10.370 Virgilio Targino da Silva 

Transferencia da mesma Região 

Processos de noo;. 274 e 278 

Titulo n." 2.110 - Inscripção n.º 
32 - Euphrasia Cavalcante da Silva 

Titulo n. º 675 - In&eripção n . 0 G75 
- Manuel do.s Anjos Pert'ira, 

Titulo n, 0 7 174 - Jnsrripção n.º 
6 08! -·· Raul Coutinho ,1~ Limo e 
Moura. 

Titulo n ° 296 - Inscripção n. 0 

289 - João de Araujo Pessoa 
Titulo n. 0 295 - Inscripção n · 288 

- Noemia de Sousa Ramalho 
Titulo n. 0 l. 490 - Inscrlpção n ° 

750 - Manuel Theorga de Carvalho 
Titulo n." 1.318 - Inscripção n.º 

669 - Amaro Marçal da Silva. 

P ~dido de novo título (4 n via,. 

3 -ii;u~ 1g:.i:o~94
Ettdi;nJ~r~~rl~. n n 

Jo.io Pessôa, 9 cte .setembro dr 1937 

o escrivão eleitoral. S<'hastiã.o n .. ,. 
tos 

EDITAL dl' primeira. pra(a - O 
d!" .. SizerunJo de Oliv<'ira . juiz d<· 
d1re1to da segunda vara. no exc-rci,·io 
d~ rirm<:ira vara da Comana da. Ca. 
p,tal do Estado da Parahyba , <'m vir
tude da lei ele. - Faço saber aos 
q_ue o _presente edital virem delle no 
ticia tiverem ou mtcres:sar inssa, Qlte 
ás 14 horas do dia 30 do fluente. no 
predio n. 0 42, á rua das Tl'Íncheira..o;; 
desta. Capital, o porteiro dos auctitorio" 
Luiz Enrides Moreira Franco ou quem 
sl!os vezes fizer, trará a publico pre
ga.o de venda e nrrematnção n CJUl·m 

!Conclue na ,.• pa1i.> 



'.A UNIÃO - Sexta-feira, lO de setembro de 1937 5 

JUSTIÇA COMDEMNA ELEITORAL INDIYIDUOS PERIGOSOS A MEDICINA 
Em certas zona.- elo pals existem A Pre'cripçiio dos purgativos nos 

1 RIBUNAL REGIONAL DE JUSTI· 
CA El.1-ITORAL DO ESTADO ,,,. 

PARAHYBA 

,JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N" 381 

Regional em decretar a exclusão da 
eleitora Mana Emília Madruga ins
cripta na 2.ª zona, sob n.0 167,' por 
estar provado, á vJsta da certidão de 
fls., o fallecimento da referida elei 
tora, occorrido a 1 de fevereiro do 
eonentt anno. 

procedido na Secretaria deste Tribu
nal 

João Pessóa. 24-3-1937. 

f ass. 1 Flodoardo da Silveira.. 
sidente. 

pre-

individuos que ~e tornam perigoso.s casos de congestões do flgado, a'nglo
par serem portadores, não de armas colites. icte1icias. etc .. é hoje wna 
mortiferas como revolveres. faca~ e pratica formalmente condemnada pe
punhaes, mas de arma3 subtis de po_ la Medicina ,pois que o emprego des
der letal muito maior. Trez:_;,m no or- tes purgativos resulta sempre innocuo 

~~~~s~~ns~r~~s ás d~e-~~\~,~~ª!~~.is;~ do ºq:e :· t~r~~~~o m~ià~ r:i~!~/~ 
la picada de um moSquito. cau:;am_ effeitos da molestia sem nunca attin. 
lhes os maiores damnos e. muitas ve- ~ir suas causas directas J Pessõa 24--3-1937 . i ass.) Mauricio Furtado, relator. Processo n." 1415 

Classe 5 .. 1ass.J Flodoauto da Silveira presi-
dente. • 

ACCORDAO N." 403 

Processo n ° 1. 630. 

ze;_ a morte. Um unico portacl.1r de ~os casos. ~e congestão de f1gado, 
parasitas do impaludismo é ba::;tante cohtes. ict€nc1as. por exemplo, o que 
para provocar a dt!sgraça de milha· .~ exige é o re~tabelecimento das fun
res e milhares de pessoas. Muitas ve- cções normaes do fígado. alteradas por 
zes o individuo vive chron1camenle causas conLra as quaes só se conhece 
com o seu mal, cuja an:>mia se accen- um medicamento de absoluta effica
tua prc.gres.sivamente. ,·cm que elle eia: "Pariquyna". O- medicos sabem 
conheça a verdadeira causa. a fim de 'lUe em face de uma Infecção hepat1ca 
cc,mbatel-a. Convém sU.<;P"\tar da,~ n- q1;2lquer que seja ella, têm na "Pari-

N:1ture.::n tio processo· Inscripção 
da e,leiLon1 da 4. 11 zona ( Guarabira 
Ildetrudes Coutinho de Queiroz. par::i 
Pllt"ilo de revisão. 

H.eln.tor Dr Bruz Baracuhy. 

r ass.) H. de Almeida, relator. 

Identicos 

Accordão • n.0 385, Processo n.0 223. 

Classe 5. 11
• 

O 'J'rihu11a.l Regional 1·c<.;olvt! Insc. 1231 do eleitor da 10.ª zona -
<"O.•H·<·llar a in,nip\'iio ,la elei- Picuhy - Gregorio Nazianzeno Cha-

N'~tureza cio pro.::es,o· lLscripçJ. .) 
da eleitora da 4.0 zona <Guarabira,. 
Maria Barbosa de Carvalho, para ef
feito de revisão ~ee~~~!· /r:;s z~~~ep;i:pj~ª ~r~. i:;~1t~ i~it~:is° eir~t:ªIit~!c

1
i:~d:~:í~ua:~ 

dismo chronico é muito commurn em prehendentes. tora ves, fallecido a 2-11-1936. 
Accordão n.0 386. Processo n.0 224. 

Relator: Des. M. Furtado. 
vastas regiões do pais e apresenta-se Relaxando o ventre. "Pariquyna ., 

Vistos. etc 
Ac:cordam os jui.'.í'S do Tribunal 

R<-gional de Justiça Eleiloral em or
denar o ~ancellanwnto da msr.ripçfto 
ela elritora Ildetrude.s Ccutínho rlc 
Quf'ir~z. inscripta na 4. 0 wna, ~ob n.'> 
778. VI.\-itO como de seu requenmenlo 
ele qualificação não consta a sua pro
ns~ão. com evidente intracção do art. 
59. n.º 2, do Cocligo Eleitoral. 

Insc. do eleitor da l.D. zona - Capital 
- Marcellino D. de Freitas Pessõa 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção da elf'i
tora 

sob formas muito variayei;; age_ como ui:n $Uave purgante, sem os 
o impaludad'J chronico é sempre nocivos effe_1tos deste. pois sua quali. 

um individuo perigo.:::.o. Lanto para si, dade essencial ê restabelecer o mecha_ 
cerno para os que c".>m elle convivem, nismo da funcção hr•patica perturbada. 
porque. como dissemo,, é um reserva. Faça uma experiencia com ·• P.i n
torio de parasitas. Os mo~quitos que qu.vi:a ··. D;.zenas de ann0s de r~..::rl
o picam recebem grande porção de : tuano _da pane ~:la c:la·-S(>- merlica e a 
p2.rasitas que, dias _ depois, . vão ser J garant_1a ~e s_er fixada ')lrI forn1t.la pe
moculad'Js no proprio individuo. ag- lo mais 1llu~tre na.turaEsla b!"as1leiro 
gravando-lhe o mal ou então em ou- l - o dr. Bar~()Sa Rodrí:,n1es - ~ão ttm 
tras pessoas. · penhor de ef11cacia sem oar lleste no. 

cleA~!~~~~o f~l-~~i~7~ ~r~~19;,~- 225 
Insc. 349 do eleitor Francisco Mar
ques de Sousa Filho. da 3.ª zona -
Itabayana - fallecido a 5-12-937. 

Vistos etc. 
Accordam os juizes do TribumJl 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyba em cancellar a inscripção da 
eleitora da 4.ª zona (Caiçára), Maria 
Barbosa de Carvalho, cujo requeri
mento de qualificação não diz qual a 
profissão da requerente. Jo:lo Pes."iôn 17 de março de 1037. 

Accordáo n.0 388. Processo n.0 226. 
Irum. 2.623 do eleitor João .Soares de 
Araujo. da l.ª zona - Capital - fal
Iecido a 14-2-1937 

João Pessôa. 24 de marco de 1937 . 
Deve-Se, portanto. tudo fazer para tavel preparado. 

curar os impaludado3 chronicos, e -------------
Accordão n.0 389. ·Processo n.0 2'27 

Insc. 1.061 do eleitor da l.ª wna -
(ass J Flouoar.lo da Silveira, pr~. Capital - Severino de Oliveira, falle-

sldPnLc. cido a 3-2-1937. (ass.) Flodoardo da Silveira, presi- to mais simples. mais seguro e mais para eSLe fim não existe medicamen- E D I TA E s 
Accordáo n.0 390. Processo n.(! 228. dente. rapido do que a Atebrina da Ca 'ª 

Bayer. <:.tss.1 Hraz H:traruhl. rcla1nr Insc. 31 do eleitor da 10.ª zona - Pi-
ruhy - Enedmo ttugusto Monteiro (ass ) Mau .. •cio Furtado. relator 
fallec1do a 8-1-1937 ' 1 

(Conclusão da 4.• png 1 
A('COHDAO N." 382 

Accordão n ° 391 Processo no 229 ACCORDAO N.0 404 
jazeiras, Antonio Samuel Alves. fal-
lecido a 7-12-1936 mais der e ma101 lance offerccer n 

Proces.su 11 " 1470 Insc 1224 do eleitor da 5 ª zona - Accordão n.0 407. Proce~o n.º 195 lem da rnspechva a\::iilação um pie 
Alagôa Grande - João Pereira da Processo 1513. Insc. 2475, da eleitora Nathalia San- d10 consti utdo de t1J0Ilos e êoberto d~ 

tanna, da 13.ª zona. Pombal, fallecida / telhas sob n. 0 9 ~ito a praça da: ln-Cunha Sobrmho, fallec1do a 
14-11-936. Classe 5.ª. em 2-12-1936. de)JE.ndenda desta cidade em estylo 

Natureza do prores."o Inscripção Accordão n.0 392. Processo n.º 230. 
elo elritor d:1 4.u zona 1Gu~rabira> Iz:isc. 251 do eleitor Candido Costa 
Jos~ Lucas d,1 Silva, µnra t>tle1to de Lima da 3.ª zona - Itabayana _ 
n•v1são I falleddo a 23-8--1936. 

Natureza do processo: Inscripçãn 
da eleitora da 4.ª zona (Guarabiral, 
Maria das Neves de Mattos, para ef
feito de revisão. 

Accordão n.0 4~8 .. Proce~c;o n_º 199 mcderno. o· qual foi penlvJrado a 
I1:15c. 3905. do ele1toi _da 1.. zonc1., ~~- Wald2mar Leite e sua mulher. na ac 
p1tal,. Ep1maco D01 nellas Beze11 a, ção cambiaria que contra o., mc!;mos 
fallec1do _a 25~7-1934 · m'~ve a firma A. Lucena desta praca' 

Rdator: Dr. A11lo1Jio GuC'dPs. Accordão n.0 393. Processo n." 231. 
Insc. 256 da eleitcra da 3.ª zona -

O 'J'rihunal H.l'~iona1 1"t'so1\'e Itabayana - Philomena Gomes Mon
(':tnl't ILt1 a in~criJh:io do P-lei- tenegro fallecida a 9-1-1937. 

Acco1dao n .. 409. Pro;esso 194. p~ra pagamento da quantia de . . 
~nsc_. 890 do eleitor ?ª 18: zona, Ca- 8.30DSOOO e foi avaliado pela somma 

O Tribunal Regional resolve ~!~~a.s~ f~~1~{~fJ~ de Sousa, fal- de 35:p008000. E para. C?nhecimento 
cancellar a. inscripção da elei- A d- 0 410 Proces~o 19'1 de ~os lavrou-se este ed1La1.. que vae 

Relator: Des J. Floscolo. 

for. Accordão n. 0 394. Processo n.º 245. 

Vistos. etc. 
Na peLiç.ão_ de qualificaç:io, o alis

tando omittiu a declaração relativ~ 
ao seu estado civil, o que constitue 
c·ausa de ca11cella1rnmto, t'x-vi do dis
po..<.;to no att. 76 n.º 1. combinado 
com o art. 59. n.0 2 do Codigo Elei
toral 

Ante o exposto. o Tribunal Regio
nal rancella a in!cripçáo do eleitor 
José Lucas da Silva. do municipio de 
Guarabira, 4.ª zona. 

João Pessõa, 17 de març0 de 1937. 

la.ss. l Flo~oa1clo da Silveira. 
~idente. 

(ar.s ) Antonio ~ Guede~. relator. 

ACCORDAO N.'' 383 

ProrPSSO n.0 1558 . 

Classe 5.11 • 

Insc. n.0 661 da eleitora Adelaide 
Palmeira Cabral; da 10.ª zona - Pi
cuhy - fallecida a 3-2-1937. 

ACC'ORDAO N.º 400 

Processo n.° 138 

Classe 5.:, 

Natureza do processo: Requerimen
to do dr. Accacio de Flgueirêcto. a
companhado de outros documentos 
solicitando registro do Partido Pro~ 
grssista da Parahyba. 

Relator: Des. José Floscolo. 

Accorda o T. R,~gional man. 
dar se archil•e o requerimento . 

Vi!-to o presente pedido de registro 
que por seu representante legal faz 
o "Partido Progessista da Parahyba •· 
e 

Considerando que o requerente se 
acha registrado n\ Secretaria deste 
Tribunal desde 1933, tendo sido o re-

Natt~reza elo proces."o · Irucripção !~~~~df;ºâ:dk~º ct~ª a~ii7f~~~
1~~f1~e a~~ 

do ele1Lor da 17ª zona fSousa,. Flo- no, como consta a fls. 1; 
rencio Martins de Sousa para effeito Considerando que a reforma pos-
de revisão. · terior dos seus estatutcs consoante 

Relator; Dr Antonio Guedes. se ilúere dos documentOS annexos 

O Tribun~l Regional . res?l~·r 1 ~:t~e~~:a a;te;~ãfe~m/~o;~~n~i~e~~~ 
<'assar o d~);pacho de expediçao e orientação politica · 
de nova via de titulo Accorda o T . R. n\andar se archi-

Vi.5los estes autos, accordam os jui
zes do Tribunal Regional em cassar o 
despacho de expedição de nova vifl. 
de titulo, tornando sem effeito o res
pec_tivo processo. em vista das irregu
laridades annotadas no despacho do 
relator, a n. 18 verso, as quaes não 
foram sanadas pelo mot.ivo constante 
da certidão de !Is. 

João Pes .. ,;;óa, 17 dr março de 1937. 
1 

1 ass.) Flodoardo da Sil\'tira., pre -
1,iclenl.e 

'~tss) Antonio G. Gu1·df"S, rC'lator 

ACCORDAO N ' 384 

Nalurez~ do processo· Exclusão 
J)01· f:tlfrcimn1lo, du <•ll'1torn da 2.'; 
zona <Mí:lnlilnguJ.pt•J, M,ll"iu l!:miliJ 
Ma<lruga. 

ve o requerimento em apreço aver
bando-~e no livro do registro 'a pre
sente decisão 

João Pessôa, 24-3-1937. 

(ass ) Flodoardo da Silveira, presi 
dente. 

(ass.) J. Floscolo. relator. 

ACCORDAO N.0 402 

Processo n.0 637. 

Classe 5.ª. 

Natureza do processo· Inscripçã<, 
ria Pleitor~ da 3.11 zona (ltabayana) 
Maria José da Silva para effeito de 
revisão ' 

O Tribunal Regional resolvt>
cancellar a inscripção da elei
tora. 

Vistos etc. 
ffrlHlc,r. Di- H, de Almr1da Accordam os juízes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral da Para
O 'l'l'ibunal Regional resolve hyb::. em cancellar a inscripção da 

dcne~a1· a ('x:C'Jusão da i:•leilora eleitora da 3.n zona <Itabayana), Ma
fallP,·1da. ria José da Silva. cuja petição de 

qualificação não é totalmente do pro-
Vistos. etc. . . . 1 prio punho da requerente conforme 
Arrordam os JUURs clP~tr Tnbunal licou cOn!-tatado no exam'e pericial 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Er .. :t.."-"il~'U'nte dr Clinica. l\ofedira do Hospital do Centenarlo Medico do 

Hospital Santa lzabf-1 e, do Instituto de Protecção' á J~fancia . 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
DoPnÇ,83 cJo adulto: Coração, aorta, estomago, intestino, flgado, rf.ns, 

s11ngue e nutrl('âo. Tratamento da neurasthenla sexual, syph111s. 
C'or•mltorlo: RUA RARAO DO TRIUMPHO N.0 420 - l .º andar. 

<Por ·e/ma do Banco Central). 
Con!llulta~: - De 15 ás 18 horas, diariamente _ 

Rcsi<lencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCUTA CHAMADOS A QUALQUER HORA -~ 

tora. Insccco{74~
0 

d~· eleito~a da la ·zona. ca- publicado pela imprensa e aff1xad0 1'.-º 
·t 1· M r· d Silv Soares falle- lccal do costume. na fórma da Ic_1 

Vistos etc. ~.1dª · ... 2t..=_L1~37 ª · Dad<? e passado nesta cidadP de Joao 
Accorda o T. R. ordenaT ó cancel-

1 
fcc~rdá<' n O 411 ·. Proce::so n.º Hl7 Pessoa,~ em 8 ele _:setembro de. 1!)37. 

lamento da mscripção da eleitora n.C Ins 6080 do eleitor da l.ª zcna e::.- Eu, Joao Nunes T1 avasso,,. _ escr1vao o 
206. do mumc1pio de Caiçára, da 4 ° it:,· Francisco da Costa Trava'sso:- hz _d~ctylographar e . subsc_revo O 
zona, Iv!aria das Neves de Mattos, por iall~ido em 3_ 2_ 1936 · e•cnv~~ do r,<?mmPrc10 Joao ~~W!. 
mfracç.ao do art 2 do C E Accordão n.º 412 _ ProceS..<.;O n.º 198 Trava.sos. S1:r.~~:1r.t10 dt• Ol1v,·1~a 

N~s~ida a 10)3.11912, ~º!11º attesta a Insc. 5567 do eleitor da 1." zona, ca- Ccnf_orm<' o or,1g.1nal: do_u 1~·. JoJ.o 
cert1~ao do. registro civil, a fls .. : a I pital, Orlando Xavier de Oliveir[J, PC's~u~. 8 de ~<tunb1_0 d, . 1.J.17 O 
a Iludida eleitor... requereu qualifica- 1 fallecido em 25_ 2_ 1935. esc1w~o eh com111e1-r10 . .Juau :"J111w, 
ção_ e~ 201~·1935, quando ainda não t Accordãc, n.º 413. Proce:-:so n.º 'Wl. Tr:l.\"a:.t_o._ 
attmgira a idade legal para o alista- , Insc. 1204 do e·leitor da 6.ª zona --
mento. Areia _ Santino Fernande.::, da Silv l, RECEBEDORIA DE RENDAS -

João Pessôa, 24-3-1937. fa~~i~~~ãi°:i.o
25

4},i1_1p;~~:~50 no :'.~--~- ~;~TF~~slC: .. 
1

~ -D~~:-~~~STd~IAst 
. . . Insc. 118 do eleitor da 1.ª zona cap!- D~rector desta repartição. faço pu_ 

< as.s · 1 Flodoardo da S1h,!1ra, pres1- tal. Maria cost.a Sobrinho fa
0

llec1t o 1· bhco -que de"".'erão _ser pa-gas sem_ m-ul-
dente · em 6-2-1.936. ' ta. até o ultim".> dia_ util deste mês. á 

Accordáo n_0 415. Processo n.0 24'í. bocca do cofre desta Recebedona, as 
(ass.) J. Floscolo, relator. Insc. 148 da ele1to~a da 2.ª zona, M1- J lerce)ras pres~~ções do.imposto de 111-

manguape. Antoma Gomes Cosi ;1, dustria e prohssão maior de um con-
ACCORDAO N.' 405 fallecida a 21-5-1935. 

1 

to de reLs O:OOOSOOOJ, referente ao 

· Processo n.º 192 . ACCORDAO N.º 416 ~~~~-e~~7,. etir~:~~o. Í6e7. ª~:ôifoº cf~n~(l~ 

Classe 5.ª · Processo n.0 212 zer~r~e~~~
93Ja Recebedoria de Ren

Natureza do processo: Exclusão, 
por fallecimento, da eleitora da 4.ª 
zona <Guarabiral, Maria Stella Aqui-

' Relator: Des. M. Furtado. 

O Tribunal Regional resolve 
·'!xcluir do alistamento o nomt:: 
da eleitora fallecida. 

Vistos. etc. 
Accordam os juizes do Tribunal 

Regional de Justiça Eleitoral da Pa
rahyba. em excluir do alistamento o 
nome da eleitora da 4.ª zona muni
cipio de Caiçára, Maria Stellà de A
quino. por ter a mesma fallecido em 
16 de janeiro do corrente anno con-
forme a certidão de fls. ' 

João Pessôa, 24 de março de 1937 

(as.,;;.) Flodoardo da Silveira, presi. 
dente. 

rass i .\lauricio Furtado, relator. 

Identicos: 

Accordáo n.0 406 Processo n.0 193 
Insc. 787, do eleitor da 18-ª wna, Ca-

TRISTEZA E' DOENÇA 
Pod,e-se dizer que, pela regra, ºtris

teza e doença". No estado normal ha 
sempre motivo para enC'arar a vida 
com alegria e optimismo. Os tristes 
devem, pois, fazer um auto-exame pa
ra descobrir a razão do desanimo e 
combatel-o. Quando não obtiverem re
sultado, torna-se necessario recorrer 
a um medico, que verificará se a tri~
teza e a depressão nervosa correm por 
conta de alguma doença ou de simples 
alteração do chi mismo humoral. Neste 
ultimo <'aso bas.tará, muitas vezes mo
dificar a alimentação e usar u~ me
dicamento de base phosphorica para 
restahcleC'er-se 

Simples desequílibrio da glyC'emia 
ou do me,tabolismo dos assucares cau_ 
sa desordens nervosas que podem re
sultar, tambem, ela falta cte elementos 
p_hosphorados no organismo. A me,li
cina actual tem recursos pnra ambos 
o~ casos. Em se tratando de dcficien
cia ele phosphoro, a medida é facil e 
consiste em algumas injecções de To
nof?sfan, que conC'orrem pnra que o 
pacJente apresente nnima<lore, resulla
clos, logo na~ prirncira, vinte e quatro 
horaL 

Classe 5.ª. 
Natu1ez3 do proce~so · ExchLc.ão. 

por faliecimento. do eleitor da l .ª zo-
1~a ICJ.pit~ll Manuel 3al\lano r.c 
Sou-:a. 

Relstor: Dr. B. Baracuhy. 

da~ em João Pessôa, 8 de setf'mbro 
de 1937 

Lourh·al Carvalho. chefe 
Visto: J. Sauto:. CoêJho Filho, di 

1 -:.ctcr em commssão 

O Tribunal Regional resoh•e 
ordenar a exclusão do eJeifor 1 

CASAS - Vende-se a ca
sa n.º 53, á avenida Jofw da 
Malta, nesta cidade. A tra
tar com o dr. Camillo de 
Hollanda ou com a senhori
nha Maria José de IIollan
da Chaves, residente á ave
nida General Osorio n." 113, 
nesta cidade. ' 

Vistos. etc. f 

Accordam os juizes do Tribm1Pl 
Regional .ie Justica Elcitcral 1>m or
denar a E- xclusão do eleitot Manud 
Sah·iano tle Sousa, inscripto sob n.r· 
8071. r.a l.ª .zona. visto como da crr · 
tidão de fls. consta o seu fallecimen
to occorrido em 4 de novembro de 
1934. 

João Pessôa. 24 de março de 1937 
(as~.) Flodoa rdo da Silví"ira, pref·i

dent.e. 
laF-S.) Rraz Baracuhy, rr:lcJtor VENDE-SE 
!dentices: 05 proprietnrios da loja "A Futuri"
Accordãos 417. Processo n.º 214. ta" á _avenida B. Roh~n n:º 44, tendo 

Insc. 578 do eleitor da 6.:i zona _ d(' rct1rar_sc para o intertor ~ resol_ 

f:if!~id~ e:\;~f~f~t6Uita de Ass1·,. 1 ~;1~~~ de~~ee~J~;r ~/~:~10;;!ª~:le~~~~;;;~ 
Accordão n.º 418. Processo n.º 215 . J cm de tecidos a occasmo é oppo~tunu, 

Insc. 511 do eleitor da 6.ª wna _ garante-~e a chave> da casa nao ~(' 
Areia - Joventino Cleme-nte Dimz C'obra pcmto a ('ntencler _1::e no 
fallecido em 17-l-l93'/ · e~tabelE'cimento. 

Accordão n.0 419. Processo n.0 21·,. -------------
Insc. 462 do eleitor da 5." zona - ALUGAM-SE 
Alagôa Grande - Alfredo Palmeira 
da Silva_ fallecido em 10-10-1936 

Acco!'dão n.0 420. Proce5~o n.n 217 
Insc. 6712 da eleitora da 1.n zcrna
Capital-Firmina Oliveira Neves fal
lecida em 7-7-1936 

Accordão n.0 421. Processo n.º 21?-. 
Insc. 6849 do eleitor da l .ª zona -
Capital - José de Moura Rezenclf•, 
fallecido em 14-6--1936. 

Acccrdão n.0 422. Proces.'>o n.º 2Hl 
Insc . 6847 do eleitor da 1.ª zona -
capital - João Francisco do N::isci
mento, falltcido a 15-4- -1936 

Ccnferem. Secretaria do Tribun .. 1 

Regional. em João Pe~sóa 3 de se· 
tembro de 1937 O officià 1 .Ju,·enal 
Augusto Lor1~s . ' 

Visto - Carlos PeJlo, dir. r:t or. 
---------- ---

CABELLO$ BRANCOS 
Evitam-se e desapparecem com 

"LOÇAO JUVF.NIL" 
UMd& como loção não é tlnt•tra 
- · Use e nãÕ mude 
Depoolto, pharmacla Mln•n>a 

8u,, ~ a.,>~ ..,_ 'Jf>I,,, Pói•Oa 

Uma ca.,a confortavel, com optim:is 
ac:modações, a avenida Epitacio Pes ... 
sôa. e 2 casas pequenas na n venida do 
A...,;;;ylo de Mendicidade, transversal ft. 
avenida Epitacio PessN'I., por precos 
mod1cos. 

A tratnr na av Epttai:-io P<'."iSÔr\ 
n ° 861 

Cachorros de pura raça 
policial 

Vcndc·-sr 10 prrço ele 50$000 nn 
tmvcs.:,a do~ F..'-tados, 8J, no H~lrrn 
Therezoµohs. Prnximo no talhe dt-> 
c·.1rne 

APIARIO MARIA IRE
NE - Vende puro Mel de 
Abelhas "Italianas e Urus
~ú. Av. Jofío Machado, 
1155 ou Cap. José -Pes
sôa, 25. 



A UNIAO - Sexta-feira, 10 de setembro de 1937 

TA ROSA FLAZ -
O CINEMf\ Df\ CIDf\DE 

Em1treza li anderlo.·,· l\: ('mn1•• 1,tda. 

A PARAHYRA VAE TER UM CINEMA! 

HOJE! - As 7 1/2 horas - HOJE! 
Inauguração definitivamente 
amanhã ás 20 horas - Cadei,.. 
ras numeradas Uma unica 

. ETRO GOLDWYN MAYER li 
E T o 

sessão! com o monumental 
film opereta · 

APIE 

GORDO E O MAGRO EM 

FRÁ DIAYOLO 
los, Marie 

Preços 1$600 e 1$100 

Com NELSON EDDY, o maior barytono 
do mundo--/EANETTE MA(. DONALD
o rouxinol que se humanizou/ 

No programma: 
CONCURSO INFANTIL 

"PLAZA" 
DO JOÃO CIIOB.I.O e BE~EDIC'l'O-Nacional D. N. 

Jlli:THO'l'O~E-Jornal 
il. OPERA DE HIC'KE'l'-Dezenho colorido 

Premio uma bycicleta a creança que frequentar cinco matinaes 
e fizer maior numero Lle nomes com o nome 

Preço unico 2$ 100-Restam poucas cadeiras 

Cine TH[<:ATR.O PLAZA 

;.ó PALAVRA.., PQlJC:M SER MAc,USCRIPTAS Bosambo 1 • 
I•ª matinal domingo 12 ás 9 1/2 hs • O primeiro campeão da United no PLAZA ! 

• 
EM CRUZ DAS ARMAS ALUGA-SE a casa sita á / ALUGAM-SE as casas de 

vende.se a casa n.• 57• á rua s. f avenida 24 de Maio n.O 638, numeros 791 e 799 sitls á 
Luiz, com bastante accommc,dações ·om oitões livres possuindo avenida Epitacio Pessôa e 
para Iamilia e 1wgocio. 

" trntar na mesma rua á casa n. linda agua e um sitio com recentemente construidas. A 
4

1. úii na ~ventaa da Paz n.:i is9. liversas fructeiras. Preço tratar na mesma avenida na 
ATTENÇAO !e occasião. A tratar com o casa n.0 821. 

r. Antonio da Silva Mello 
ALUGA-SE 

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

1 

1 

THESOURO DO POVO 
Club de Mercadorlas c!e 

TOURINHO & CIA. 

Carta Patente n.i. 1 
Av. Beaurepalrc Rohan n.0 267 

Pleuo "'Bôlo SporUvo Para. 
hybano• 

1 

COFRE 
Vende-se um cofre em perfeito es .. 

tado de conservação. Tratar com o sr. 

1 

Severino Miranda á Ladeira da Bor
borema n. º 120. 

SITIOS 

Annanrl0 Carvalho expr11ta rorr 
peri.<::i ti.o e !)r .steza todo e J:tUalqne: 
repa·o 1>m Radios, Elcctrola.-·, appa
lha??:ento~ de c·inema sonoro e tudc 
que -e relacione com a Radio-Electri. 
:ict~d"' 

l.Ji-po"' é•irni·1 de macllln 1 ;;pr')pria
d~ para c·11"1Jllumel1lus cl, qualque1 
tYPO de tra,1.'">formadores, bobinas Ho. 
ney-Comb, ~te. 

a chacara annexa áquelk 
predio . . 

MOTOCYOLETA NSU 
1~2. á rua Peregrino de Carvall10. 1 

Optimas accommodações. 
A tratar na rua Duque de Caxias, 

·1. 0 614. 1 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
u Bôlo Sportlvo Parahybano ", 
realiza.do tm sua séde, l avenida 
Beaurepaire Rohan n.0 267. nos 
días 8 e 9 de setembro. át 19.30 hs. 

Alu,ra- e ou atTcnrla_,,, um opt mo 
~itj,1 com Ct!. a C:. n1 rada, t:ontendo 
ir,un~er,,, iruct, ira e pr~stando_ ~e 
para um gruncle c::itubulo e VO!lst: 1 nd > 
1nan<le arE'a pu, a pl.1ntaçôf's. Locali_ 
;:ado cin Mandacani., <li"tando da linha 
lo hondc cercu Je dois kilometros 

Trat:.ir no Pala<:ête da Assodnçiio Com
mercial com o sr. E<li:anl (·avnlcanti 
Pimenta ou na <4VcniJu Er,itacio Pes_ 
sôa n. 92. 

ULicina Rua dn União 70. 
(Em frtnte á Padaria Paulista). 

ALUGA • SE 
Um appartament.o espaçoso 

para E~l·riptorio CommerciaL 
i\Ied ico ou Dentista, no ponto 
mais central da rua lllaciel Pi· 
nheiro, 71, 1." andar, c:om ins
tallação sanitaria e agua cor
rente. 

A tratar com o sr Ar.tordo Me
nino dos Sanlo9, Ui:'. portaria da 
A UNIÃO. 

Em perfeito estado de ron~1:rv;iç2~ -------------
:endese um 11101-0eyclcLa NRU, de VENDE-SE a casa n.º 

J cavellos de força com, <tpen"l.s 
mêses de uso. o interessado pode- 185, á rua Borges da Fon-

1!/e~ ~.;~:i~ª; :. 1;,~~d~
1º!,~1ic~::~ ~; sêca. Preço commodo. A 

omprador. 1 tratar na mesma. 
CASA A' VENDA - -----·---

Vende-se uma confortavel NEGOCIO DE OCCASIÃO 
:asa em Ponta de Mattos, {> 

rua Coronel Aureliano, n.0 

49. 
Tratar na rua lJ de MaiJ 

172. 

Vende-se um optimo sitio em Bar
reiras, defronte á Igrejinha de S. Se
bastião, com 5 casas regul3res. e me
dindo 58 metros de frente por 366 de 
fundo. agua bõn e multas fructeiras. 
Quem clrsejar qutira fazer uma visita 
.1.0 mesmo Entender :se com Roberto 
f...Randro. 

DIA 8 
1.º Premio 8624 
2." 3408 
~.º 4299 
4.º 8076 
5.º i8<10 

DIA 9 
1.0 Premio .. 1159 
2.• 8169 
3.º 47U 
4.' 5~01 
5.0 J825 

J. Pessõa. 9 de ::;ctembro de 1937. 

Adherbal Pyragibc fiscal de ctu. 
bes. 

Tourinho & Cia., con~ssfo ... 
narios. 

VENDE•SE 
Yl·IHle ~e optima ca,;a na avenido 

Gennnl -Üf'Orio, de oitões livres, com 
amplas salas de visita e jantar, 3 e!!I_ 
paçosos quartos com janellas, fl&la de 
<·opa e cozinha, gabinêtc sanitario, 
,:ranclc te,rraço ao la<lo, toda assoa
lhada e forrada, porão babitavel, com 
~ bons quartos, gabinete sanitario ,e 
banheiro, quintal muraclo, etc. 

Trata-se á avenida Epitacio Pessaa 
n.0 869. 

AULAS DE MATHEMATICA 
Claudio L!::;bôa de Carvalbn avisa. 

aos interessados que ensina Arlthme-

Optimai o,p:,ortunidade 
Está á \'l'll(la o },ilhar "Taco de Ou_ 

ro ", nucko 1·c<"rentivo .~ituado no cen
tro do hairro de, .Jaguuribe, bonde 4 
porta. ponto para qualquer 1·amo de 
negocio. alugnndo_~c o prcdio ao com~ 
prudor. 

Avenida Floriano l'()ixoto, 230 

VENDE-SE 
l'm motor dl' fuLrlC'açiin amC'ricnn11, 

com 6 cavallos de força, cnm di~positi
vo para queimar o~ ~C'guintC's combu~_ 
tiv,ú.s: (;a:;olina. kcn,r.cnc, Olco crú e 
eaz pobre, us.~im cumo podl'ni ser ac_ 
cionado por '.\LignHn, P.ac-teri"l ou ve11u. 
Tubul,.ir (cnheça quente). 

l'e,foitamt:nfr novo J.:"llt"antindo_l'!c 
seu ptrfei·to f11nccionanwntri. 

Pma mnchina de gelo de fabricaçlio 
~Hemit, príi<luzindo l!)O kilo rom 8 ho
rns apenas de trabalho ou 450 kilos 
cm 2-1 hora.;: 

Preços de occusião. Vêr e tratar com 
Aristid{•s Fantinl, le.ilCJei'"O , praça Pe .. 
dro Americo, 71 

EMPREGADOS 
O E"'cr1ptorio rlc Pro('urndoria 

Minerva. á ruo Ma<.·ícl Pinheiro, 
306, convida os t;CTlhores candi
dato!f aos empregos nu prata 
de~h~ capital, a comparc<:eren, 
ho,ie, das 9 lis 11 daK 13 á li 
hr)ras. para r1•ccb1.:rcm as c.lev1 
<lai:4 in tructOu1. 

ti<'.a, Alg~bra, Geometria, Trigno1ne- LECIONA-SE violão. pratica e theo ... 
trla, Noçoes de Geometria Descriptlva 1 ricamente. Avenida da Concordia n.., 
e Geometria Analytlca. 1561. Vicente de Andrade ou ..,Ja Fer· 

.\vetücl!I Ja""" Til•,,.., az, Tambl4 rolho 



A UNIÃO Sex!a-fcira, 1 O de setembro de 19;17 7 ---~~ 
DOMINGO UO - FELIPPU - UM DRAMA VERTIGINOSO QUE DESCREVE 

PNASE DO COMBATE AOS "GANGSTERS" ! ! ! 
A NOVA 

\'KJ\.M OE QlE MODO O 8.\1 IHTl~MO 'DAVA 15 811,llúFS ANNUAES. DE l'RE.IUISOS ! VEJAM COMO ERA FRA. 
CA L F\Lll.'\ '~ J ~,I( \ ! n.J,\,,I COMO PIJl:DE, n.·,umNTE. o GOVERNO COiHBATER o CRIME ! 

EDWARD G. ROBINSON - o grnnde tragico, em 

U VOTOS 
Cem Joan Blond~ll - Barton .Mac Lane - Frank Mac Hugh 

Uma ni:ta1el producção da - W AR N E R F IRS T 

. Amanha na - Matinée Ooll2gial do - REX S E G U !i D A • F E I R A N O REX 
--A's4.15--

DELIUOS.\ OPl':RETA DRAMATKA ! 

MARY ELLIS 
• YOZ o ouro - 1.:m 

A DAMA FATIDICA 
Uma produr.('ão de ela::_ ê àa - PARA:',IOUNT 

Pri>('.o •qico: - 'ii60U 

O famoso romance de STEFAN SWING - numa perf~it:i 
rcaliznc:iio cinematogr.\phica ! 

MARCELLE CHANTALL 
- cm-

AMOK 
ou O LOUCO DA MALASIA 

l'ma obra prima da - INTERNACIONAL FILMS 

Na proxima semana o film que está senti;, aguardado com verdad~íra anciEdade ! ! ! fl1.1sira ! Romance ! Explendor ! ! ! A gloria maxi
ma do cinema brasileiro realizada para tcdo o Bra Jil ! 
GILDA DE ABREU - a soprano de fama nacional, em 

BONEQ INHA E S!DA 
O MAIOR ACONTECIMENTO CINEMAT00RAPHICO DA CIDADE' Ul\11 FIL!:\f DA - CrNEDI\ - PARA A - D F. B. 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA
- DE CHIC - F llPPÉA 'JACUA 1 BE 

--- Soirée ás 7 .33 --- --- Soht'e ás 7,15 --- -- Soirée ás 7.15 --

O espectaculo épico dc.;;enrolado cm 3 continentes ! O ,:;lorio!)o roma!we musicada ! A HJ~TORIA DE U~I HOMEM REVOLUCIONARIO ! 

FREDRIC r,IARCH-~m J A N K I E P r R A - em BARTON MAC LANE - em 

ADVERSIDADE OH., AS MULHERES 
DELIRIO DE GRANDEZA 

Juntamente a 2. 1 serie do 

Uma prodncção giga.1te da - V{AR.NER FIR8T 
Complementos: - NationaJ D. F. B. e Fux Movietone Sew:> 

- jornal recebido per :niáo tr~zrndo os ultunos 
acontecimenws mundiaes 

Uma mara\'illll ela - C'INE ALLIANÇA 

Complemento:-:· - Nacic:.;nal D. F' B. e Fox J\<Ioviet.>ne 
News - jornal 

O GRAtlDE MYSTERIO AÉREO 
Com NO \H BEEltY JR. 

UNIVERSAL - Complementos. 

CINE 
O MELHOR CINEMA "' CIDADE BAIXA 
---· - HOJE /< ·s 7 15 IIOR \S ---

A 8:l e l'ltim:t serie de 
AVENTUREIROS HEROICOS 

e mais o ch·1ma sen~acional 

DOIS EM REVOLTA 
Preços: - 1 SOOO - S600 e S400 

Domingo - 12 - VICTOR .JORY - em 
FUGITIVOS DA H. A DO DIABO 

o 

Uma prnclucção trngica da - PARAMOUNT 

Procurem ouvü· a collecç:10 de discos que tem 
este Casino ! 

CRIANÇAS ANEMICAS. LYMPHATKAS ERACHITICAS 

R.tai='1.r~D,i 
fRANCISCO CilfFONI & CIA.-RUA 1~ MARÇO, 17-Rl9 

TERRENOS E CASAS 
YEi 'DE~-SE. tcrrHos propT\os, em 

lotes <li? '50 e ~6 metro~ tjc fun1lo, na 
prr,-sper,1 Avenida Mnxim1a.no <l(' Fi
gueírC:•do, proximo no httirro ilo Monte. 
pio, lu1T/lr e-nuJavE'I e d<' futuro; agua 
luz cs"'ôto e honrJ~. Rôns C'Asne no 
ccn'tro da cidade. p:na diversos prr,•qq 
commorln,; Iní'lrmncOes na Aveuida 
J :>ão \Iachado. n. 0 795. 

METROPOLE 
0 CINEMA MAIS AREJADO DA CAPTTAL 

HOJE - Soirée ás 7.15 horas - HOJE 

ATTENÇAO ! MUITA ATTENÇAO ! - AVi!'amos aos l10fili0S "fans·· que O 

technico de nossa apparelhagem sT, Francisco Brasca. em inspecção nesta 
capit'.ll, acaba de faier uma rigc'rcsa callibração a fim de que no.ssa appa
relhagem continue como vem arontecendo: sendo a "leader'' da Capital. 

As~!mtam um::1. ressão no METROPOLE e verifiquem a verdade 

HOJE - "Sc:,sio da Alrgria ·• - Preço: $600 

Abandonados pelos pacs. privados cto lar, sem .a1ffecto, sem carinho ! 

BUSTER PHELPS - GEORGE ERNEST - em 

PRIVADOS DO LAR 
Com BYLLY LEE - Um romance da PARAMOUNT 

SABBADO! 

' 

BATALHA CONTRA O CRIME 
Cem IlO, "/\LO COOI< 

PARI DOENÇAS 10 PILIIO f 

so VINHO CRE OS OT A DO 
lt Pll1rm,•Clll111, JOAO DA SILV l SIY!IRA 

Combate aa T 011e1, Bronchitea e f raquezaa 1 
Poo•ao10 W'OaTmoAJOl'll'9 • - Ga&l{J)• oowauao • 

~-,_......, 
CINE REPUBLICA 

110.JE - Uma "'t :u.o com r ndo 3 7 ;'' - HOJE 

.. ~ESSAO DAS MOÇo\S" 
t·m fcrmidal't'l ucC'esso do Clnec.: 'l Bn ilriro 

ALLO ! ALLô ! CARNAVAL 
Da "<.:inedia "'aldow • - Com ('arr.,.cr, l\IL--anda. - F-:an<·i.1'·0 
Alves - .Mario Reí:i - S:.:.rbc-.;a. Junior - Jn nv~ C'osta ~ Aurora 
Miranda - Lamartine Ha.bo - l\Iura.10 - A.lrr·lrante - G ti,.JJ,, 
e outros. - Linaa-ff h.ta d Jo:•o de Barro e Alberto Ribeiro. 

Preçc,s - Senhont s 600. ca,alll_lro· 1$100 

n1. NHA - U,n exlr,1r:dinarlo "for.,i·est• de avento. JA' E:,TA' INICIADO O NOSSO "INTERESSANTE 
·as com o de•'.•mida "cow.bo)" - BUFFALO BILL JR. CONC'!:nSO" ! l''ROCUR°!': CONSEGUIR O i.\liAIOR NU-

MERO DE "CINTAS" QUE FOR POSSTVEL PARA F'I. 

O BAMBA DO TEXAS 

DOMINGO - A dec;tru'.çã ~ de toda a e~quadra dos Es~ 
tados. U1l.idos, cm um rnm t·erdadeiramente ~ensacioual. 

O DESPERTAR DE UMA NAÇÃO 
Da METRO GOLDWYN M,\YER 

Com WALTER HUSTON 

CAR HABILITADO AOS SEGUINTES BRINDES 

l.º Brinde - 1 permanente por 6 mêses. 
2.0 Brinde - 1 permanente por 3 mêses. 
3.0 Brinde - Um estôjo para manicure - Offerta da. 

"Casa York". 
4.0 Brinde - 1 blusa de Jersej' para senhorita. 
5.0 Brinde - 1 bolsa para senhora. 

SOBRE O "CONCURSO" PEÇAM INFORMAÇOES NA 

BILHETERIA DO CINEMA. 



8 JOÃO PESSôA - Sexta-felra, 10 de setembro de 1937 

SECÇÃO LIVRE 
Acta da Assembléa Geral ttn.Cºmpnnhi• •• consecução dos seus 

Extraordinaria da Com- ri•~;; º~ :odi~.~~~:;;.~~~·:.t:;~-.1':t:s•; 
panhia Parahybana de ~:mt~:';ª~!;r.~!n,~~;:ª."n':;j,u,~:dus,
Armazens Gtraes, Bene- 00! ~;u,- ,~pd:Jf.:',~º:,:;,es•~:"b':,,:ir:~ 
ficiamento e Prensagem ~f;;,,d;;•:';~:,;,~:~1~:~~~d•ni!m\.:s:s: 
de Algodão. teja impedido. será substituido pe10 

Ao~ 12 clias do n,~~ de agosto do ~~:;:c~f:1e;;ir~l~~~~~-tphoetº~1~ti:~ci~itis~: 
anno de mil novecentos e trinta e sete, indicado ,relo presidente 
nesta cidade de Campina Grande, Es_ Art. 90 - A venda de immoveís, 
tado da Pal'ahyba, á rua da Republi_ alicnaeiio ou hypotheca de bens ou ele 
ca n. 19. sédf' da Companhia Para- direitos pe~sôaes e qunesquer transa_ 
hybana de Armazens Geraes, Bene_ çõe~ sobre concessões nos municipios 
ficiamento e Prensugem dit Algodão, Já referidos ou outl'os que se venham 
presentes O!- accionista~ Anderson. obter, só ser5o effectuados sob a res _ 
Clnyton & Co., Ltcla., repre;;entados ponsabilidade directa da unanimidade 
por seu ba"tante procurador Erik do,.. clirectores 
Rosenvinge. conforme procuração que Art. 10 o _ No caso de vagar O Iu_ 
exhibiu, Robert Coleman Foster, Ollie l,!'ar de qualquer dos directores, pode_ 
Jrvin Seale, Leo~ard T · H?pson, ~ar_ rá ser eleito outro na primeira As-
ry _Clenn Kamrner Junior. Ohvei· -~Lmbléa Geral a se realizar. 
A_drianus von Sohsten e Enk Rose~- { * 1." - Emquanto não se impossar 
vrnge, represe_ntando _mais de _dois O director eleito, a vaga do director_ 
tc>rç~s do_ capital . s~ctnl, assumiu a presidente será preenchida pelo direc_ 
prcs1dencin o . acc1omsta Leonard '! tor vice-pres.idente e este em qual 
Hopson,_ presidente . da Cbmpanh1-?• quer hypothese ::1erá substituido pel~ 
secretin·iado pelo director;-se.ci:etano director secretario thesoureiro ou um 
Rober C:oleman Foster \. enficando dos membros do C-onselh Fiscal. 
o prcsi~cnte haver numero legal para ~ 2.º _ No impcdimenio ou ausen _ 
o funcc1?nan~ento da Assembléa Geral eia passageira, e não excedendo de 5 
Extrn~rd1nnr1a, convocada nn forma mês.es o presidente será substituido 

~: L:t :ets~so Est~;~t~:·g_~
1
tdc~aroctecf!t;ü ~

1
e~~b:i:: -x~·ec}:;::1h: e;;seca'fº~o~~d~~~ · 

;!ll~r~1:e:i°/º1.:ss~~
1 
brl~;er~1~h:º~:~cajja; pelo presidente em exercicio 

nlterar os E!Stntutos. de modo a corri_ DA ASSEMBI...tA GERAL 
gir defeitos que a pratica vem mos
trando existirem nos actuaes estatu _ 
to~. Em se_g-uida apresentou um pro
jecto ele reforma, :J.brinclo sobre o 
m~~lllo discussão Oepois de sobre o 
r1roj<:cto fal:i.rem di\'tHsos accionis_ 
tas, foi o mesmo npprnv:iclo, passando 
<is 8st.atulo" tt serC'm rC'digidos. pelo 
modo sc~ui11te· 

ESTATUTOS OA C'OMP,ANHIA PA_ 
llAHlBANA OE ARMAZENS GE
IIA~;S, BENEFIC'IAMENTO E PREN_ 

SAGEM OE Al,GODÃO 

n('rormarlo;. f'TTI 12 dt' ngo."lto d<' 19:?7 

FINS nA SOCIEDADE 

Art 11 n - A Assembléa Geral 
funccionará de accôrdo com estes Es_ 
tatutos; suas resoluções serão obriga_ 
tMias, dentro dos limites legaes para 
todos o:;; accionistras presentes e au
sentei; 

~ l. 0 - Um mê 5 antes do dia mar_ 
cado paro a realização da Assembléa 
Geral -Ordinaria. ficarão suspensas as 
tran<,ferencias de acções 

~ 2." - Cada acção dará direito a 
um. voto. 

§ 3. 0 - Entre as attribuiçôes da As_ 
sembléa Geral ~omprehende-se a fa_ 
culdade de reformar os Estatutos. 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Club 4• Sorteloo ele -odJno 
Nobrega & Cla. 

Praça Antonio Rabello, o.• 12 
(Antiga Vir~> 

Piano Parahybaiio - •Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana em sua séde é. Pra
ça Antonio 'Rabello, 12, nos dia;i 
8 e 9 de setembro, ás 15 horM. 

DIA 8 
1.0 Premio j85;'. 

2.º 7429 
3.º 2t79 
4.º 4318 
5.º 5177 

DIA 9 
!.º Premio 3452 
2.º 9472 
3.º 9474 
4.º 9989 
5.º 1780 

Plano "N octurno" 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuito& realizado 
pelo Clube de Sorteios Favorita 
Parabybana, em sUa séde é. Pra
ça Antonio Rabello, 12, nos dias 
8 e 9 de setembro, ás 19 horas. 

1.0 Premio 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 

1.0 Prtmio 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 

DIA 8 

DIA 9 

6857 
5097 
6673 
0251 
7214 

2089 
0489 
1475 
6641 
8485 

J. Pessõa, 9 de setembro de 1937. 

Art . 12." - A Assembléa Geral Or 
clinaria terá lugar no primeiro trimes
tre após a terminação do anno socia( 1 

Art 1 " ·- A \ornpnt1hia Purahyba_ Serão publicados os avisos legaes co. Ili 
na rl<' Benc flci:i.mento ~ Prensal?'em de J 5 dias de antecedenciu, com indica-
Algodão, com séde na cidade de Campi_ ção do dia, hora e lugar da reunião Adherbal PyrJ.gibe fiscal de clu. 
na Grande, Estado clu P::i.rnhyba do ~ unico _ As Assembléas Extraor_ bes. 
Norte, pn~;;:i. u denominar-se Compa._ dinarias serão convocadas por annun'_ 1 ASCENDINO NOBREGA A 

PAULA FRANCISH PINTO RIBEIRO 

~ 
(30.' Dia 

Pcrphirio Pinto Ribeiro e familia, convida seus parente" 
e amigos para assistirem á missa que em favor da alma de Rua 

\ 

•11esauecive_.l mãe mandam celebrar na igreja da Mü,ericordia. ú~ 
6 112 horas, do dia 13, segunda_feira. Agradecendo antecipada_ 
mente a todos que comparecerem a esse acto de piedade ~hristà. 

D, JOSEPHA SORRENTINO COSENTINO DE SOUZA 

t 
l." Anniversario 

CONVITE 

A familia de d. Josepha Sorrentino Cossentino de Sousa, 
convida a todos os seus l'arentes e amigos para assistirem ú mh;
~a do l.º a!'lniversario de seu fallecímento que manda celebrar na 
igreja de São Bento, ás 6 112 horas, do proximo sabbado. 11 do cor_ 
rente. 

An1ecipadamente agradece a todos que comparecerem a 
essa acto de fé e religião. 

MARIA BORBA MARTINS 

~ 
(30.' Dia) 

Jniio Martins da Silva, Marisa, Myriam, João e Marinal
.a, compungidos com a morte de sua esposa e mãe MARIA BQR_ 
BA MARTINS, convidam seus parentes e amigos para assistirem 
á missa de 30.° dia, que mandam celebrar sabbado. 11, na igreja 
da Miseri~ordia, ás 6 horas da manhã. 

Antecipadamente astradecem a todos que comp~r~cerelll 
a este acto de caridade christã. 

Ê~~~r~:~~i;:;nbt:n: '~r:O:::::t~f'G::1~:S~ cios com 4 dias de ant_ecedencia com \ CIA._ r,oneffSionarlOL 
dão ~~:~cação do dia, hora e lugar da reu• l.~,============.,f) MPRESTIMO p o p u L A R 

§ unico - O seu objectivo será, olem Art. l3 " _ A' Assembléa Geral S 1 1 E 
da industria <lo beneficiamento e prcn_ Ordin2ria a Directoria apresentará. o i~i:r~· Ç.eª1-.. :ster t 

sagem de algodão, ª manutenção de seu relatorio e ªs contas de sua ad _ e K · J I D Ã e I D Ã D E D E RECIFE 
u.rma?.ens gerae!.I., nos termos da Lei ministração acompanhados do parecer ~~~~r Ádri::::e~onr Sohl!lten -
n - 1.102, de 21 de novembro de 1903 do Conselho Fiscal E rik Ro1:1envingc 

Art. 2. 0 
- A séde social é na cida- Art. 14 _ A Assembléa Geral Ordi 

~:hi~n~:;
1
~,;~n 

O 
G;:;;,~e, d!st~~ºra~~o p;ã na ria <'legeni a Directoria e o Conse: 

~ociednde de 20 annos a contar de sua lh~rr~s~-~I ... p~a A~ ~:
1
~:0 :::õu:;t;~s As_ 

primeira Assembléa Geral, o que pode_ sembléas Extraordinarias indicarão 
rá. ser prorogado de accôrdo com de _ com precisão o objectivo da reunião, 
hhcração de uma Assemblea Geral es_ Nestas Assembléas não podem ser 
pecinlmente convocada tratados assumptos extranhos ao men 

Art 3 " - A' socleclade é facultado cionado aviso de convocação -
o direito de contrahir emprestimo in _ Art . 16.º _ As Assembléas Geraes 
terno, cmittir ohri,:?"ações ao portado.. serão presididas pelo director-presi _ 
(debenture). e praticar qualquer ope- dente da Comp_anhia. ou, na sua tal_ 
ra<;;iio ele credito tendente ao seu fim, ta. pelo director vice_presidente ou, 

r;~~l~~~~nctC'::ttavin autorização da As_ ;:es:uuaref~~ta pelo director secretario-

no CAPITAL SOCIAL 

Art 4 n - O capital SO('ial é de oi 
tQcentos contos de. réis (800:000MOO)
divillicloi. em quatro mil (4.000) nc~ 
ções <.le duzentos mil réis (200$000) 
rada uma, hoje todas integralizadas e 
irn portudor, sem mais a.s distincções 
const:rnte~ dos Estatutos anteriores 
notadainente do dia 15 de maio de 1923: 
Assim desapparecem os parag-raphos 
pril)"\eiro e segundo do arti~o !5 "e bem 
~ssim os artigo" 6.n e 7.n <lÔs mesmos 
estatutos de 1:i de maio de 1923 

Art. !5." - A directoria terá com 
petencia para opinar sobre a opportu -
nidade <lp distribuiçüo ou não d(' div(: 
tlenclo, bem como ,obre a creaçâo de 
um fundo de reserva; devendo dar o 
s<.'u parecer é Assembléa Geral Ordi 
nariz.; e podendo convocar a Assem 
l1léa Geral Extroordinuriu para deli
berar n rl'!"JH:•ito Ilesses e outros. 
~umptO!--

DA AmflNISTRAÇ.'\O 
Art _ 6 ° • A Companhia será ad

mini"t.nda por uma dircctoria de 3 
membros com a~ seguintes denomina 
çúes: Um pre'.'<idente, um vice_presi: 
dt•nti• e um ~ecretario que exer
cerá tambem as funcções r\e the;.ou 
l'C'll'O 

Art. 7 n ('ompete á directoria: 
al Admini~trar os negocios da Com

rrnnh1a, tomando toda!'.! Ili providen _ 
eia~ necPssarin~ ao bom andamento dos 
lllt>smos (' no:11 intel"(.'!IS(':,; da Compu_ 
J1h1:1; 

li) \umprir fit'lmentC' os E:itatutos; 
c) C'umpri1· t.• fazt.·r cumprir quaes

quor rP~oluçõc-11 ,la Asst-mbl~a Geral; 
d) N,..mPar. autpt!nder e demittir os 

e>mprf'gtado~ e agentes, fixanclo_lhes os 
r1· pN·t1vo, salarios, podendo delegar 
f' :t~ attri!Juiçõt•s <lo dire-ctor _pres1 · 
d,•ntr. ou ao tlirt•ctor vicP flrsidcntc 

J.•) Convo<'nr ASst•mhlétii!- G<-raes Or
din;irin-;. e Extrnonlinari11s que se 
lnTn.:1r1•m nc·<'C'S11uria11, Ili.' accôrdo 
1•1,111 u. F:i.tutulo!I P n L<>1; 

fl A11rf"q•nt:H o IH~l1 rclutorto :i A~_ 
f!"l•n1lil~a Gl·ral Or,linnria; 

gJ Kiluhelcl·C'r um rl.!gu]am~nto in
l<·rno, conll'ndo as tn:r,Hs a serem co_ 
l,,ada, ,. a 8 ,leumis disposições sob e 
o 1,nviço da r.ompanhla; 

ti I f'oma.r t1Jd::.t :1:1 1)rvvidencins v1..._ 
mdo o bom ttn,Jam1:nlo doa .111:gociui; 

~ 1." - Não comparecendo o direc 
tor _presidente, o director vice - pres( 
dente nem o director secretario the
soureiro, ,:i. Assembléa escolherá -den 
tre º" Rccionistas que deve presidir ã 
reunião 

~ 2." - O presidente da AssembTéa 
regulará os debates e os trabalhos da 
Asseml-,iéa, nomeando um ou dois se
cretarias para auxilia} o 

Art. 17." - Para qÜe a Assembléa 
possa deliberar, é necessario a pre_ 
sença de accionistas representando 
nini", pelo meno, do capital social. 

~ unico - N5.o se conseguindo essa 
perctmtagem será na forma da Lei 
convocada uma nova reuniilo com o 
prazo de 8 dias e esta deliberará com 
o numero que comparecer 

DO CO"ISELHO FISCAL 

Art _ 1~ º - O Conselho Fiscal será 
composto de 3 membros e outros tan 
to,.. supplentes, eleitos annualmente 
pela Assembléa Geral 

~ unico - As funcções do Conselho 
Fisc:il são a!; determinadas pelo De_ 
ereto n 43-1. de 4 de julho de 1891, 
nrt 119 

DISPOSIÇÕES GEltAES 
Art. 19." - Para que po~sam tomar 

parte nas Assembléas Geraes e nellas 
votar, deverão o~ accionistas depositar 
a 5 suas acções na Caixa da CompP _ 
nhia até 3 dias antes da data marcada 
para reuniüo. 

Art. 20." - Considerar-se ão como 
fazendo parte integrante dCstes Es_ 
tatuto~ as disposições legaes referen_ 
tes á!; Sociedades Anonymas e aos Ar
mazens Geraes 

Art. 21.n - As lacuna'3 por venturn 
exb;tentcs nestes Estatutos serão su1>_ 
prida pclaq di!-posicões da Lei. 

E nada mais havendo a tratar deu 
~e por finda a reunião, encerrando Õ 
!;r - presidente a ge!-sâo _ E pura cons
tar eu Robert Coleman Fostl'r, secre_ 
tario lavrei a presente que vae assig_ 
nada por todos os accionisto'i presen
tPs 

Compina C:rnn<le 12 <lc> agot1to 1lc 
1!J'.l7 • 

P p Anderson, Clayton & 
l.td:t • Erlk Rm~envinge 

.._Leonar~o T 

Co., 

Acta Geral da Assembléa 
Ordinaria da Companhia 
Parahybana de Armacens 
Geraes, Beneficiamento e 
Prensagem de Algodão. 

Aos vinte e quatro dias do mês de 
julho do anno de mil novecento!'I e 

~~~~a deez~~t:~eá d
1
~uaci::d:es:bg:~i~; 

Grande, Estado da Parahyba do Nor_ 
te, séde da Companhia Parahybana de 
Armazens Geraes, Beneficiamento e 
Prensagem de Algodão, presentes 
os accionistas Anderson, Clayton 
& Co., Ltda , representados po!" 
seu bast&nte procurador Ollie fr 
vin Senle conforme procuração que 
cxh ibiu, portador de 3. 593 acções, 
Robert Coleman Foster portador d~ 
uma acção, Ollie Irvin Seale portador 
de uma acção todas ellas depositadas 
nos cofres da Companhia nos termos 
do artigo vinte do 5 Estatutos, perfa_ 
zendo um total de 3. 596 acções e re_ 
presentando mais de 61"1º do capital 
social, assumiu a presidencia o sr. Erik 
Rosenvinge, director secretario_the_ 
soureiro no exercício da presidencia, o 
qual verificando haver numero legal, 
declarou aberta a sessão. Peita a cha
mada e verificada a presença de accio_ 
nistas em numero legal o sr. presiden_ 
te convidou para secretario o accio
nista Robert Coleman Foster. Em se_ 
guida declarou que o fim da reunião 
era na forma dos Estatutos tomar a 
Assembléa conhecimento do Relatorio 
da Directoria, apresentação das con _ 
tas. parecer- do Conselho Fiscâl e pro
ceder a eleição da directoria que tem 
de administrar a \ompan h ia no a1ino 
que !'le vae iniciur. Em seguida man_ 
dou proceder a leitura do Relatorío, 
parecer do Conselho Fiscal e do1'! ba_ 
lanços apresentados. finda cuja leitu
ra. mandou po l_os em discussão, dan _ 
do a palavra a nualquer accionista que 
sobre e11es se quizesse manifestar 
Não havendo qutim pedisse a palavra 
foi encerrada a di~cussão. Postos em 
votação o Relatorio parecer do Con· 
selho Fiscnl e conta!'I apresentadas, fo _ 
ram elles approvados. Passou_se em 
seguida a eleição da nova directoria. 
para apuração da qual foram nomeadof. 
escrutadores os accionistas Robert 
Colemau Foster e Ollie Jrvin Seale. 
Aberta a urna verific'ou-se pela con_ 
t.agem dos votos tnem sido eleitets 
para membro~ da Arlmini:-;tra~ão oi; se_ 
guintes accionista:;;: Para presidente, 
LPonard T _ Hopson (·om ~. 596 votos 
P ara vice.presidente, Ollie l rví~ Seale 
com 3. 501> votos_ Parn i;ecretar10 -the_ 
soureiro, Robert Coleman 'Poster con\ 
:J. 69õ votos. P1,ra o Conselho .fis(."al . 
Hà.rry Clenn Kamincr com :t. 696~\rotoi:;, 
d11~ Pedro de Me11o Cahú com 3~696 

~s, e Oliver Adrian von '"'Sõn,ten 

RESULTADO DOS SORTEIOS REALIZADOS NO DIA 4 DE SETE!llBltO 
DE 1937, NO THEATRO SANTA IZABEL DE RECH'E. 

Aos cinco premios sorteados .. no total de 11 :OOOSOOO, só L·.Onc·o1·r('r;11n 
as apoiices vendidas: 

1, • premio - l :000$000, apoiice n." 121, l 90 
2,º premio - 2:000$000, apoiice n," 133,345 
3,º premio - 1 :000$000, apoiice n," 125,733 
4, · premie - 500$000, apoiice n." 113,889 
5,º premio - 500SOOO, apoiice n," 94.510 

SEGURE O SEU DINHEIRO, ADQUIRINDO QUANTO ANTES UM CERTI
FICADO DO EMPRESTIMO POPULAR DA CIDAUE DE RECIFE. 

AGENTE NESTA CAPITAL 

C, ROS~S & Co. 
RUA GAMA E MELLO, N.0 68 

João Pessôa Parah yba 

~~m.;u;!t v:•·:~. Ep~.:::ic:n,~º ;:~~~~:;; I JUSTIÇA ELEITORAL 
eleitos os referidos accionistas, para . AVISO 
dirigirem a Companhia no proximo an_ O Director da Sec1:"€taria _rlo Tribu-
no. E nadn mais havendo, deu por nal Regional de Justiça Eleitoral des
findos os trabalhos_ encerrando a ses- te Estado, avisa aos interessados qnc 
são. E eu, Robert Coleman Foster, se_ o juiz relator por despacho exarado 
cretario lavrei a prei;ente acta que vem no processo da classe 1 4 n." 56, as
por mim assignada com o presidente e signou dilação pr,'Jbatoria' de dez (10) 
nccionista" presentes dias ao denunciante e ao denunciado 

Campina Grunrle, 24 de julho de Deoclecio Bonifacio Barretto. offi.ci~:l 
1937. do registro civil do mumcipio d<' 

Princeza. a contar de<ita data 
E. Ito~euvinge, director 

thesoureíro 
secretario_ João Pessôa, 10 de ~etembro clí' 

P. p. Ander!;.On, Clayton & Co., 
Ltda., O. l. Seale 

R. C. Foster 
O. I . Senle 

JUSTIÇA ELEITORAL 
AVISO 

1937. 
Carlos Bello Filho. director. 

EDIFICADORA DO NORTE 
LTD. 

COMPANHIA FUNDADA PARA 

O Dlrector da Secretaria do Tribu_ FOMENTAR A ECONOMIA 
nal Regional de Justiça Eleitoral des- Matriz - Rua Conde D'Eu, 751 

~ j~i!ª~;ia~~~ªp:rosd!~~~~~a~~!ri~~ FORTALEZA - CEARA' 
no processo da c lasse 1. • n _ 0 52, as- Resulta do do sC'u ultimo ~orlf'io 

~\~~º~o dià~~tºcii~!a;or~~ ddee::~c1~J~ Combinações: 
Placido Lopes de P1ancó, a contar 

I 
U. Y H . - 5:000$0-00 - Sergipe 

desta data. •. U G. F. - 10:000$000 - ('am. 
João Pessôa, 10 de setembro de pina Grande - Pb. 

1937 l E. F. II - 20:000$000 _ The.. 
rezina 

Carlos Bello F~ecto,~ ~============.-J' 
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