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DECISÕESº MOMENTO NACIONAL 
O Rio PRESTOU HONTEM HOMENAGENS EXCEPCIO· \nunciou á leaderança da maioria 

' ' _ go,ernamental na Assemhl.,éa 

D A J U S T I Ç A E L E I T O R A L NAES AOS MORTOS EM DEFESA DAS INSTITUIÇOES Legislati,a , o sr. Moacyr Dan-

VIGENTES, NA INTENTONA COMMUNISTA DE ta~abe·s~ que o gesto daquelle 
Negado o pedido de cassação de mandato dos ve• 
readores progressistas de Guarabira - Archivada pelo 
Tribunal Superior a representação contra o dr, Sal· 
viano Leite - Fixado para 3 de janeiro o pleito 
eleitoral para a renovação da Assembléa Legislativa 

NOVEMBRO DE 35 parlamentar se prende á decre

Regressou, hontem, a Bello Horizonte, o governador 
Valladares, que declarou estar disposto a intensificar 

a campanha eleitoral mineira pró José Americo 

tação de intervenção estadual no 
município de Fonte Bôa, por so
lici lação da Camara de Vereado
res dalli . 

Tendo os vereadores do "Par
tido Liherl:,dor" de Guarabirn 
pedido a cassação do mandat ,, 
àos qua tro ,·ereadorcs do Par· 
tido Progressista daquclla lo
calidade inclusive do presidente 
da Camarn Municipal. o nosso 
distinguido correligionario sr. 
Francisco Pimentel da Cunha, 
sob a allegação de haverem es
tes foliado á reuni'\o ordinnria 
de 15 de junho lransaclo, o Tri· 
bunal Regional Eleitoral, por 
maioria, reconheceu illegal a re· 
ferida reunião e num voto de 
subido espirilo de justiça des
presou o pedido de cassação, a 
qu~ nos reporia mos. 

Votaram a favor dos verea
dores progressistas os desem
bargadores Flodoardo da Silvei
ra e Maurício Furtado e o juiz 
Braz Baracuhy, manifestando
se favoraveis ao pedido de cas
sação o desembargador José 
Floscolo da Nohrega e o dr. 
Horacio de Almeida. 

Foi advogado dos vereadores 
do "Partido Progressista" dt· 
Guarabira o deputado Fernando 
Nobrega que elaborou uma de
fêsa judiciosa e brilhante. 

Essa resolução da Colenda 
Côrte de Justiça Eleitoral foi re
cebida com justas manifestações 
de regosijo nos circulas politi
cos e sociaes daquelle impor
tante município do Estado. 

REGRESSOU. HONTEM. A I sómente adiou a sua viagem já EM HOMENAGEM AOS MOR· 
Leile Ro lim, secretario do Inte- BELLQ HOR IZONTE O GO- marcada por molivos particul>1- TOS DE NOVEMBRO DE 35 
rior e Segurança Publica, a VERNADOR BENEDICTO res. 
quem accusnrn de deliclo eleito- YALLADARES RIO, 22 r A União) - A cida-
ral no ullimo p leito verificado SERA' APOSENTADO O EM- de ,~,·eu, hoje, um momento de 
tm Piancó. A Côrle ele Justiça RIO, 22 (A. B.) - Regressou BAIXADOR BRASILEIRO EM grandioso relêrn espiritual com 
Eleitoral deste Estado, despre- hoje. de avião, a Bello Horizonte. MADRID as . homenagens excepciona!es 
zando o parecer do seu procu- 0 governador Benedicto \'alia- prestada, junlo aos tumulos dos 
rndor, rir. Sabiniano Maia, que dares, que, anles de partir, de- RIO. 22 ( A. B.) - Em despa- que pereceram em defesa das 
opinou pelo archivamento dos clarou á reportagem estar muito cho do presidente da Republica, instituições vigentes, no correr 
papeis, decidiu que o represen- disposto a intensificar a cam- na pasta das Relações Exterio- da inlenlona communista de no
lante do i\Iinislerio Publico de- panha eleitoral pró José Ameri- res, será aposentado, lerça-fci- vembro de 19~~ . 
nunciasse o digno auxiliar do co, em todo O territorio mineiro. ra proxima, no posto de embai- No Cemiterio ele S. ,João Bap
Govêrno e figura das mais eles· xador, o sr- Alcebiades Peçanha, tista encontram-se numerosos 
tacadas do scenario polilico de o DR. PEDRO ERNESTO \'!SI- actual embaixador elo Brasil em bravos sacrificados na jornarla 
nossa terra. TARA' O RIO GRANDE DO Madrid. sangrenta de 27 de novembro. 

O dr. Sal\'iano Leile, por in- SUL Yiam-se alli, al~m do presi-
termedio do seu advogado dr . RENUNCIOU A' LEADERANÇA dente ela Republica, que falou á 
Fernando Nohrega, recorreu d:1 RIO, 22 (A. B.) - Consta que, DA MAIORIA GO\'ERNAMEN- Nação, representantes do Exer-
decisão para o Tribuna l Supe- convidado pelo governador Flô- TAL DA ASSEMBLÉA AMAZO- cilo, na sua quasi totalidade, 
rior que, em sessão de hontem, res da Cunha, seguirá em prin- NENSE bem como da Marinha e todas 
conforme telegrnmma divulgado cipios de outubro para Porto as alias autoridades ci,is e fede-
pela imprensa, deu provimento Alegre, o dr. Pedro Ernesto, que MANÃOS, 22 (A. B.) - Re- . raes. 
ao recurso, determinando o ar- 1-------------------------------------------
chivamento da representação F R E I D A M I A- o j EXPORTAÇÃO DE fRUCTAS 
3lludida. 1 

Ficam assim patenteadas a (COMMUNICADO N JS DA 
probidade e lisura com que pau- HORTENSIO DE SOUZA RIBEIRO 'DIRECTORIA DE PRODUC. 
la a sua aclução polilicn neste ÇÃO) 
Estado o joven e illustre ho- Da janelb da· casa onde presente. louvores a Deus. num côro unisono 
mern publico. mente e:.tou residindo (rua 13 de que acordava nos nossos ouvidos des- Pernambuco exportou, em 1936, 

O Tribunal Eleitoral, deste 
Estado, em sessão de hontem, 
tomando conhecirr.ento de uma 
consulta do Direclorio Central 
do Partido J~rogressisla a pro
posito das eleições para a re
novação da Assembléa Legisla-

Conforme noticiou largn1nen- tiva, deterininou por unanimi
te a imprensa local. o 1.' Pro- da<k de votos, fixar para 3 dt 
motor da capital representou janeiro do anno vindouro o ,~
junto ao Tribunal Regional E- ferido pleito, conjunctamente 
leitoral contra o dr. Salviano- ·com as ~leições federacs. 

Maio n 78), em Campina Grande, illudidos. os écos longinquos <la in- 20 . 000 caixas de mangas rosea e es. 
eu contemplo, na companhia de al- fancia maravilhosa do christianismo pada para o interior do país A Pa
guos amigos, a multidão devota que, Por vezes essa figura de menino. rahvba não exportou nenhuma cai
seguida de Frei Damião, serpêa e se mettido nas dobras da sua estamenha xa . E nio exportou por lhe ter faL 
desdobra1 numa massa compacta, in-1 de penitente, nos dái a nós homem, tado alguem com sufficiente espirito 
flectindo por cima do Açude Novo, incredulos do seculo XX, a percepção de iniciativa Desde que nenhum 
em demanda do Santuario de N S fugidia e remota do "pobresinho de commerciante ,e dispõe a exportar 
da Guia, onde supponho se realizou Assis". voltado subitamente para um nossas mangas, resta, como no c:i~o 
a pregação da tarde de hontem povo ingenuo de passarinhos e dos do abacaxl, aos agricultores, o recur. 

Quasi tudo mulheres outros bichos animaes, entoando para so de fundar, na capital, uma Coope-
Creio que foi Guerra Junqueiro elles ouvirem. o seu incomparavel rativa para Producção e Vendas de 

quem observou, num dos seus escnp- hyrnno .ao sol Fructas, Cooperativa que já este an-
tas publicados depois de sua volta ao E uma interrogação brutal emer_ 0 in'c·ar·a a exportação A Direc-

CONSIDERAÇÕES 
TORNO DA LEI N.0 

EM 
100 

Uma sentença e suas razões 
Ha uma sentença de primeira ins

tancia, em gráo de recurso necessario 
para a Côrte de Appellação, que con.. 
sidera inconstitucional a lei n.º 100, 
não porque seja esta lei contraria, no 
texto, ao estatuto basico, mas pelos 
seus motivos que o digno prolator 
suppõe infringentes ás normas fun
damentaes da Constituição 

«Para que uffia lei se diga in
constitucional não é preciso que 
ella viole direclamentae 11m dis .. 
positivo da Constituição; basta 

-que contrarie -OS seus principios 
fundamentaes; infrinja as suas 
normas basicas, transgrida as 
suas regras mestras". 

Isto porque, na opinião do juiz: 
•. , . "o Estado não podia obri

gar quem quer que fosse a fazer 
seguro de suas mercadorias"; 

"só a União pode legislar 
sobre o direit-o substantivo"; 

. . . "o legislador parahybano 
creou uma nova modalidade de 
seguro: o seguro obrigatorio"; 

"o que equivale dizer legi,lou 
3obre um usumpto que escapa á 
sua competencia, por pertencer 
a União ( art. 5 .º, XIX letra a, 
da Const Fed ) " 

Mais ainda, sob outro a~pecto Cú11,

titucional: 
"A Constituição Federal vi

gente querendo oppôr uma bar
reira á voracidade tributaria dos 

I II 

ADALBERTO RIBEIRO 
( Deputado estadual). 

Estados e da União estabeleceu 
uma discriminação de ren
das, determinando quaes as que 
]hes pertenciam, como tambem 
aos municipios 

~·Delimitou, portanto, o raio 
de accão arrecadadora de cada 
um, ftxando até onde podia che
gar Apesar· disso, não lhes ft_ 
cou defeso a creação de novos 
impostos Mas, os impostos a çe 
crear deVem obedecer aos moL 
des já figurados na Constituição 
para os impostos por ella pievis
to, 

"A lei n 100 crcou para o~ 
exportodores de productos do 
Estado, uma obrigaçio cujo ir,a .. 

CConclúe. na. 5.ª _pg.) 

MELHOROU 
o estado de saúde do ex
presidente Epitacio Pessôa 

Acha-se acamado, ha. dias, o 
dr. E pitacio Pessôa, ex- presi
dente da Republica. 

Felizmente o seu estado de 
saúde não in spira cuidados, se
gun do tel<>grammas vindos do 
s ul, pois s. exda. vem experi
mentando sensíveis melhoras. 

Deste Esta do têm sido envia
das innumeras mensagens voti
va s pelo prompto r estabeleci· 
mento do eminente brasileiro . 

seio da Igreja ~atholica, "que não ha ge dilacerante do. profundo. do nosso . ;oria j~ ;roducção convida os pro
espetaculo ma1~ bello do que o das ser e. que SE" ~~sume no segwnt~: por- 1 ductores de fructas dos mWlicipios 
almas ,~.ue caminham arrastaaas por que ~·, como Jª notar:1 •. numa das suas de João Pessôa e Santa Rita para uma 
uma fe . homilias chryso,;;thom1cas, o padre reunião a realizar-se ás nove horas da 

Vae para muitos annos que os olho.ic Vieira, qual a razão por que, nos dias manhã no Palacio das Secretarias. 
de Campina Grande não contem- de hoje, não fazem mais abalo os ser- sabbad~ 2 5 de setembro 
piam scena mais empolgante que a da mões? E como se explica nôs vermos ' 
tarde de hontem, em que tantos olha- constantemente os templos vasios de A Cooperativa deve formar-se já 
res materialistas admiravam comnos- homens. e somente a massa feminina para participar, ainda este anno, da 
co um povo immenso a caminhar. sob para lá refluindo. e com a sua ter_ exportação de fructa.s 
um sol inclemente, asphyxiado por nura mantendo com a ajuda do Pº- AS URNAS são livr~ e livre 

O 
cld~ 

nuvens de poeira, agitando bandeiro- der temporal. como serve de paradig- dão para votar no part,i.do que ex~ 
las brancas ao ar livre, e guiadas por ma o govêrno actual da Parahyba, de I presse nas urnas a grande7.a da Pi. 
um pobre frade mendicante, a entoar - CConclue na 7.ª pag.) rahvb 

A GUERRA CIVIL 
NA ESPANHA 

AS FORÇAS REPUBLICANAS ESTÃO LANÇANDO UMA VICTORIOSA OFFENSIVA 
AO SUL DE MADRI9 E CONTRA SARAGO~A 

A ltalia adheriu ao pacto anglo-franco de Nyon - O govêrno de Valencia soli
citou á França a extradição do general nacionalista Trancoso 

VALENCIA, 22 (A Uniáol. - Foi I trena do general·. F. ranco parece. cn-1 talt,ões. da frente de Leão p.ara o A· hoje preso quando pretendia fugir. meçar a se apagar. ragao 
o sr: José Tf;rra ex-governador desta As força.e; republicanas dc-mmarn _ 
cidade. que. para isso. utilizou um inteiramente a situação ao sul dest,.. SANTANDER 22 {A União) _ As 
passaporte falso. cid~-de, tendo hoJe conquista.do duat tropas do gerieral José. Davila conse-

-

1 

importantes ferrovias. guiram avai:içar alguns kilometro~ na. 
VALENCIA 22 (A Uniá-0) - O 110- - frente de R1ba de Selli e Covadonga. 

vêrno pediu ti França a extradição do MADRID, 22 (A União) - As for-
general nacionallsta Trancoso, ncct?· ças legaes, avançan~o . ao norte, _cap
sado de querer sequestrar. em Brest. turaram important1s~1mas pos1çõ~,,;. 
o submarino legalista .. C-2". em Penna Roy, de.!-,alojando os 111 

FRONTEIRA PRANCO ESPANH0· 
LA. 22 (A Uniáo) - Cerca de 150 re· 
quet tes foram hoje impedidos de 
transpôr a ponte internacional quan. 
do tentavam libertar o general na· 
cionalista Trancoso ex-commandan~" 
de, Irun. · 

MADRID, 22 (A União) - A es-

surrectos, com pesadas baixas. 

BELCHITE, 22 (A Uniáo) - ,., 
forças republicanas depois de fortl • 
ficarem esta cidade, que hoje. é con
siderada inexpugnavel, ameaçam se
ri'.l mente saragoça. 

O general Franco, a fim de evitnr 
a queda àaquella cidade, estã trail.)· 
portando, apressadamente, v 1rios ba-

MADRID, 22 (A União) - Recu. 
perando o SEU moral as tropas repu
blicanas estão dispostas a annlquil
lar em breves mêses todas as forças 
estrangcirJ.S do general Franco, o qual 
começi a perder importantes posi
ções estrategicas. 

GENEBRA 22 (A União) - A w,
lia adheriu ào pacto de Nyon. E' es
SJ a maior Victoria das democracias 
inglêsa e !rancêsa, 
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Assem~léa legislativa ~o [sta~o DtSPORTOS 
A SESS Ã O D E HONTEM 

brega, Delfino Costa e Anacleto Vic- Na secretaria d:1 Liga DC'~/,or/h.·a C"ampeon.!to cl!'! vollEy-ball de 1936 

SECRETARIA DA L D P SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE 

sob a presidencia do sr. José Ma
ci.zl, secretariado pelos srs .. J~áo de 
VAsconcellos e Adalberto Ribeiro, re_ 
uniu hontem em mais uma. sessão 
crdinaria, à Assembléa Legislativa 
Estadual. 

sições em contrario, ficam approva .. 
das as contas apresenta.odas pelo Go .. 
vernador do Estado da Parahyba á 
Assembléa Legislativa, relativas ao 
exercicio de 1936. 

Sala das Comm!.ssões da Assembléa 
Legislativa, em 22 de setembro de 
1937. 

Octavlo Amorim, 
Presldenté e relator. 

Mi{Juel Basto,. 
R011tWlld.O Rolim. 
Fernando Pessôa. 
com ligeiras res
tncçõe!, 
Lauro Wanderley" 

torino. Parahybcina precisa-se fahr com os o Departamento d~ volley ball da 
Exgdada a materia, o sr. pres~:lente amadores abaixo no primeiro expedi.. Liga. D!!~portiva Parahybana. acaba 

en-;e1Ta os trabalhos, marcando nova ente das 12 ás 13 horas e no scgun- '"!E; Q~l~n~~.~i\:.~ ~~::i~ª ~~~ .. ~-~ PJ;1~~~~ 
ressão para hoje, á hora do costume. do das 19 ás 21 horas, todos o, dia , -Y-bt:"11, da cidade em 19J6, ~ cnstan-
PATRIOTIOO DISCURSO DO DE- utcis para cffcito de regularização de ele b medalhas que serão di trlbui-
PUTADO NEWTON LACERDA so_ inscripção dos mesmos amadorc~: a·;ffz1!~1:~ º:~~t~~~~-io~i~~-a~or~se:l~~ 

BRE A AVIAÇAO EM NOSSO Botafúgo - Appolonio Miranda • ,e. 
ESTADO Edgard Fernandes ( 2) Durrnte esse acontecimento uma 

Justificando O pro]ecto de rtrans-1 Felipj,éa - Severino do Nascimcn- .:~~:s~~u!~~u1ºm~'f;'J~mea e::~ri~ a~~ 
porte aér,~ para o interior do Esta- to ( 1) 1rma no:, mf:'iOs e~:portivos conterra
do, pronunciou o deputado Newton Sport Clubr - Vicente Rapôso •eoS', prín~lpalmente quando se trata 
L~~~~~·re1:1J~t~~ ~e~os;~0 s~~~:=. ( l) . ~pir1riv!~to da nossa maior enti'4ade 

compareceram os srs. Octavio A-. 
morim Fernando Nobrega, Pedro u. 
ly~s. · ~aymundo Vianna. Rodrigues 
de Aqumo Newton Lacerda, Ascend1-
no Mow·a' Lauro Wanderley. Miguel 
Bastos, José Antonio, Paula e Silva, 
Delflno Costa Odilon Coutinho. Ro _ 
mualdo Rolim, Celso Mattos, Sá e 
Benevides, Fernando Pessõa. severino 
de Lucena, Raul Nobrega e Anacléto 
Vid~rino . 

Aberta a sessão, o 2.0 se.::retario 
procedeu á leitura da acta da renniào 
anterior, que foi approva<ia sem de_ 
bates. 

tive a opportunidade de trazer a esta Pytaguares - Waldemar Borb .. s referidas medrlll :1. e! J c0nttm 
o sr. Ascendino Moura lê um pro., Casa um projecto instituindo uma li- João Feliciano da Silva, Franciscr· 1 , ·"ripcões allustva r 1 

~:~nd~a s':~m::~ão d~e li~~~i\10co;~ ~n:1 ª!~eap:~t!~;~~~. ci~~~~ \~b~~ã José da Siha e João Ferreira da Si\. ,1\ 1:~~~~ria~!11 L, 
José Gonçalves do Nascimento, offi_ renha despertado o enthusiasmo em ( 4) · - Provavelmenté, aln - 1 s 
cial do registro civil em santa. Rita. alguns dos meus pares, não logrou. 1..i. c.;011Ierido ao San~. '..,. :.1..0 

EXPEDIENTE o sr. Romuald.o Roliipi pede in!or- comtudo. transpôr os humbraes da ASSEMBLÉA GERAL DA L D. 1' , e campeão de 1937, de voLcy 0,lll, e 
o sr. 1.11 se.cretario deu conta do se. mação a respeito dos projectos de primeira discussão. que foi recentem: nte conqu.stado pe_ 

guinte:-Circular do Partido Progres- sua autoria regulando as consigna.. Agora, ,cuvindo rumores em pról ~a São os seguintes os representa!ltes los seus valorosos 1.0 e 2.º quadto.s, no 
Slsta Estudantal. desta cidade, com., ções do funcctonalismo e creando o aviaçáo commercial em nosso meio, e respectivos substitutos dos clubs f1 r.~~n~ ~i~~r:ee.:ieiZ~~i_

10
~ara O campe-

munican-do a posse do seu director1o Instituto de Beneficencia dos Func- ~:~~:~:u:l~~ire~~i~~º~ã,~to.Só ci;r vi~ ' liados e~n Assembléa Geral da L1g, ~'onstituir--e-á, de•tl ,d O San-
~ff~~r~~ng~ti~~ ::e:~i:~e1ª~1&-~s ~~; ~i~o~~!'tula_se depcis com a appro- imperativo d-o progresso parahybano. Desportll'a Parahybana 1 ( • ') bi-camp ) V()J y ball 
santos requerendo augmento de ven- vação do projecto n.00 7, que augmenta mas também porque fie.Irra sob o pa- Palmeiras - Manuel Ferreira, Jua- ~·a\ahyb~~ºgl~r?:~ lhe \.., U, 

1 

~!t~~ll~~i:t~~fif:t~ faifi:!~7 :r.:.i~::~I~i~E 5:~~~::~rrin!far.~o;~ ;1~:i~~ ~:z~v/'ê',ut~~;~t:tanucl Augusto Sa~t~~~;,t~;~~~nl~ea ~::re;;!ªi~a~~ 
sub,~nçáo para essa scciedade; idem do Estado. no soffrimenio. - Bartholomeu de Botafôgo - João Elias Bernardes, ~ão ªd~iv;~~d;e.s~~cfl~~P~~~\~~~. ~ t~!i 
de João Núnes Travasses. tabellião o sr. presidente submette á conside- Gusmão e Augusto Sevéro e, mais Samuel Givert e José Flavio Ã1onte1- t~m sahido victorioso das pugnas que 
publico nesta cidade requerendo van_ ração da casa o parecer da Commis_ ;~~~i~i/º~ ~!fc~ie ae1ina~fass~

0
ge~

1
;~~ ro Fr~nc~ ( substitu~o) . tem disputado, encontrendo-se, actu-

~~!!nsd: ~~~1:e J~~~rid~mco~g~i~i 1~ a~pr~~!tái~ á petição n.o 
136

' que VErso, o grande Santos Dumant. !elippea -:-; Domi_ngos Sorrcntrn?, !:J~~~CisobN:is~i'2 Cbãaorv;i~~ní~a Jif~ 
Silva. professora da escola mista "São Sobre O parecer da COmmissáo de E' que. meus senhores. precisamen- Joao Sebast1ao da Silva e Antonio Fernandes de sousa. 
José", nesta cidade, p~ndo um ade-: Instrucçã.-0 ao memorial do "centro , te naquelle q_ia, 23 de outubro do an- Medeiros Correia (substituto) _ o santa cruz reune, hoje, em 

~1:;ª~s~~:; dTã!~v~~ç~:J:i~oª :;:;; ~:-t~a!~~l J;~~~~Bíllt~=~if~ctt~~ ~~je~~~-c~:m~~o5;!.1"Jair~ ~o~e~~~~~ Pytagua,n - Tub~l fialho Vian_- /~J~rr:irtãºtdà~:ri~ieJ°a1~: ~e t;~;=~ 
da Silva, porteiro do Departamento coutinho, João de Vasconcellos, A· versnio do .grande fe1to de Santos na, Eduardo de Almeida e Carlos Si- àe a.ssurnpto~ de ordem geral QUr m-
de Educação .requerendo augmento dalberto Ribeiro Lauro Wanderley e Dumont, que, no.s campos de Bagatel... meão dos Santos (substituto) ] teressam ã sociedade. 
de vencimentos. octavio Amorim·, ficando vi:tcriosa a Ie. elevava.º .auri-verde ~nõá? da Sporl Club--:- Manuel M?reira de 

1

.t~EUNIAO NO DEEfi.R...,...\"fENTO 

gon;~nt: : ~~~e~r~~~:cção ~~:g~ ~~c::i~die á q~eo~nf~~ r:i~l~a b~~il~~~ :lo~i~~~: J!mJ1
1
Ja::~ M~nezes, ~ntonw. de Az~vcdo Fer- ::"ESPORTIVO DO CLUBi!. n.~!'a,E'A 

final dos projectos ns. 16, 6 e 8, pe- de Justiça, para uma apreciação de_ Luz. . reira e Josc Ferrem1 de Lrnn ( sub· 
din:lo dispensa de impressão para que finitlva. O avião, entre nós. trará o homem tituto). Reune.se. hoje. ãs 19 horas, para. 
a ma.teria entre na ordem do dia. o sr. Delfina CoM vem á tribuna, destemido e soffredor dos campos união _ Antonio Balduino Frei- tratar de 1mportan~.s. assufüptos o 

o sr. Pedro Ulysses envia á mêsa. o esclaTecendo o seu ponto de vista sertanejos á.s ruas movimentadas e . . h , D . Departamento De.spo~1vo do Clube 
parecer da Commissão de Justiça á quanto á majoração dos vencimentos inquietas da cidade e esses n:ssos re, Amenco ;=outm O e Josc Omm- ~tréa, sendo necessa~10 o c:)-mpare-
pztição n. 0 136. do funcctonalismo. conterraneos, em estreito intercambio gos da Fon~eca (substituto) . cimento de todos os d1rectores. 

o sr. Ascend,iM Moura lê os pare_ Em seguida, s. excia. faz a seguln. de actos e idéas. tornarão muito] Sol úrnnlc - Lauro Eugenia d, INTERNACIONAL SPORT CLUB 
ceres da mesma Commissão offereci.., te declaração que requer seja divul- maior e muito mais prospera a Para~ Costa Ncpomuceno i\iartins e Mi- BE CABEDELLO 
dos aos vétos do sr. Governador do gada na imprensa allíacreditada: h.Yba modelar. 1 1 p' · ( b · ) r.-~

1 Estado aos projectos ns. 104 e 93. bem 1 ''Sr. presidente, teria de ocupar a ' E quando as azas parahybana5 co- gue erreira su stituto •· 
como ao véto parcial de s. excia. ao tribuna ler e commentar as 1I1otas de I brlrem, todos .cs nossos campos e SPORTIVA Teve logar. no àia 21 do corrente. 
projecto n.º 46. report8.gem da A UNIAO e da "A tra.nspuzerem "pandas, concav~. LIGA JUVE!'JIL DE ~6\~:~~}:gi

0
~;1 n~~~~~~ ~ba~ilf~ 

o sr. Od,ilon Cootinho lê o parecer Imprensa" de hoje, mas tendo o re- ,m!unadas de patriotismo•, as fron- P ARAHYBANA e 4 de outubro s. c. a fim de 
da Commissão de Instrucçáo ao me- dador da folha offícial sr. Wilson t,eiras do no~so Estado. acordarão os er resolvida a crise porque vêm 

~Y~!~~ .. ~oq~~c:~~ a~~~~~ep~~:~ !~!ruferioomio 0;~~e :Jª a!==~~ ~~~~ irq~!~~!!j! ~m:r~~il n;r;s~~: Em sua séde prov!soria, á av~ni~a &travessando os referidos clubs des-
~oS complementares nesta capital. :g.te' a reportagem da A UNIA!Q é da ~o forte e civilizado. Vasco da Ga_ma, tera lu~:1r, ho1c, as ~~!~ã~"·d~~~~~e!e~~!~~~1ºs ªc~·~~i~ 

rua, delle. inteira responsabllidade, Convoquemos todas as nossas for- 19 horas, maIS uma reuniao da L J a fusão do .. São Sebastião s. c." e do 
O PARECER DA COMMISSAO DE 
FAZENDA A'S CONTAS DA ADML 
NISTRAÇAO ESTADUAL REFE
RENTES AO EXERCICIO DE 1936 

deixo de eommentar as notas a que ças para que o Brasil. sobre quem D . p .. 4 de Gutubro s. C." 

~~ ~~fi~~n~~t!a.i;.~em~~~ar e:it~fJ~ ~:~:: i:pe~fa~is:1asegr~o~:ea~~a~!~ O sr BeraldAo de Olii.:e1l'a, presi r~t~nac~~~!\r·s. b.~,vi:~~~:i-~teilov~ 

O sr. Octavio Amorim lê o seguinte 
parecer de. Commissáo da Fazenda, 
reQuerendo a inclusão do mesmo na 
ordem do dia seguinte: 

fI\ªS para o fim de esperar que dita lncolwne dessa inquietação d~ que se dente d.i ~entora Juvenil, cnc~rc1.. _>hase foi acclamada uma junta com-
reportagem official publique exacta.f S'3ntem. possuídas todas as potencfru,t o comparecimento d; todos os dircc. posta dos srs. Ca~los Telles, prei?i-
mente o que eu digo nesta. casa". trabalhadas por um egoismo tenebro_ tores, de vez que, tem que ser resoL ;..:~~~~u~~u~~f!~n~11t;~~~~cfreoc.retario 

ORDEM DO DIA 
50Se já não oossuimos em nosso sub.1 vidos a_ssumptos que não podem soL A -eleição para a Di_rectoria ffecti-

"PARECER N.O O sr. presidente annuncla a se_ 
A lei orçamentaria n. 0 52. de 31 de guinte materia: 

dezembro de 1935, fixou a despêsa pa_ Redacção final dos projectos ns. 6. 
ra O exercicio de 1936 em . . . . . . . . . . . 3 e 16, que são approvados. 
22.064:043$900. tendo entretanto sido Segue-se a 2.• discussão do pr_ojec_ 
gasta a impcrtancia de 28.263 :313$989. to n.0 5 (Autoriza o Governo do Es. 
havendo assim a differença. de . . . . . . tado a. a-dquirir terrenos para cons· 
6.199:290$039 entre a despêsa previs_ trucçj.o de uma villa operaria). 
ta e os gastos realizados. O sr. Fernando Nobrega diz que 

Esse a~cre~cimo de despésas, po- vota com restricções por ter de apre_ 
rém, não affle;::tou as finanças do Es_ sentar emendas ao mesmo projecto. 
tado, em ordem a ferir os saldos Submettida á votação é a ma.teria 
ex~t.entes. por isso que a receita no approvada. 
mesmo anno de 1936 attlnglu á mm.! Segue-se a discussão unlca e vota.( 
ma de 28:372:867$351, emquanto a çáo do parecer n.º 8 ao projecto n.º 2 
prevista foi apenas de 22.065:500$000. CAbte o credito de 120:000$000. para 

Verifica-se d~'"t'arte, que o Gover- occorrer as despesas dE: acqutsição da 
nador do Estado. para prover as ne... apparelhagem úechnica para o Hos
cPssJ.1ades da coisa publica. teve ne... pital Regional de Cajazeiras) . 
cessidade de recorrer a credltos sup- E• approvado. 
JJlE:mentares, recurso legitimo que Votação do parecer n." 16 á. petiç~o 
nenhum regime. por mais compressi- n." 129 de severino Augusto _de Oh_ 
vo, poderia negar ao Poder Executl I veira ,admtnistrador do Hospital Co.r 
vo, responsavel pelos serviços publi:-1 lcnia "Jultano Moreira". 
cos. que estão a exigir dos governos O sr. Fernando Pessôa manifesta-se 
n:vas attenções e cuidados. contra o parecer, opinando pela equi-

Cumpre salientar que o excesso de pataçáo que pleiteia. o sr. Severino 
de.spêsa.,; no anno recem-findo se dis- Augusto de Oliveira.. o que, segundo 
Mbuiu por todos os Departamentos o orador. poderá farer a Jl.ssembléa. 
da Ar.lministraçãõ. notadament~ o de O sr. Rodrigues de Aquino esclare_ 
Obras Publi~as. Os serviços de agua ce que, como membro da Commtssão 
e exgótos de Campina Grande estão de Justiça, déra o seu voto ao pare .. 
Hnd') efficientemente realizados com cer, por escapar o assumpto é. com
es ~cursos financeiros do Estado. retencia da As&e-mblêa. que não pôde 
Isto. de certo, abona a administração dictar augmentos. 
artual que, enfrentando um empre_ O sr. Ascendino Moura vem á tri
hendimcnto de tal monta. a par de buna para defender o parecer. iSUS_ 
outras obras de graOOe vulto, não tentando firme argumentação de or
tev .. ainda necessidade de lançar mão dem juridlca. 
dC' cmprestimos, creando obr1gaçõe.s O sr. Fernando Nobrega., com a pa-
para o Estado. lavra, defende as razões do parecer, 

A Commi~ão de Fazenda saltenta sob o ponto principal constitucional. 
ainda que. apésar do excesso de d~s. uma vez que só o Poder Executivo 
p~as acima referido. superior a seis póde otfferecer proposta de augmen
mil contos -de réis. o Governador do tos. cabendo á Assembléa, tão sómen_ 
E tado apre.senta um saldo de . . . . . . te. offerecer emendas dentro dos pro-1 
1C9:553$362. mostrando a.ssim que, o J2ctos que fô&.c::em encaminhados pelo 
augm~nto de receita não tem levado Gílvernador do Estado. S. excia., de
o ~xrcutivo a sahir do seu prcgram. p:is de brllhmte argumentação lem
ma <ic moderaçâe e ~êlo pela sorte do brou a coherenc1a ,com que a Assem_ 
crarlo publico. bléa sempre vem a:glndó nesse senti .. 

As contRs estáa mtnueiosamente do, focalizando o augmento do func
c,,mprovadas. de modo a ser factl aos cionalismo da Secretaria da Fazenda, 
Ers. drputados constatar a sua clareza cnde o Legislativo offereceu uma 
t cxact11ão de suas .sommas. Emenda ~neflciando o porteiro da 

A Commis.são de Fazenda, por tal Recebedoria de Rendas, repairtição 
forma. opina pela approvação das subordina.de. á mesma Secretaria. 
contas da. Administração d<> 1!'5tado, Falàram ainda os srs. A.scendlno 
refuentes ao ultimo exercido, nos Moura, ~cdro Ulysses e Oclavlo Amc-
1.<'rrnos do projecto infra: rim, apoiando a argum~ntação do sr. 

Fernando Nobrcga. 
PROJECTO N.• 

A A;sembléa LeglslaUva do Estado 
da Parahyba decreta: 

Mt Unico - Rev~ad~ li" dl6po-

Em ~gulda, pasto á consideração 
da caaa. fol o par,cer approvado 
contra os votos doa srs. Fernando Pes 
soa, eeverlno (!e t,ucena, Ralll ~o: 

s:lo as toneladas de ouro, que fizeram frer adiamento a tera 10gar no proxun.., ~ ( mingo 
3. opulenc!a das antigas córte5 po'!"tu. Para es:e fim o presid'.'l_-ite pede a 
guêsas, temos a nossa riqueza agra_ gaaaveis em prestações mensaes de presença de todos os a.s.5oci.ados. 
ria repre.rentada pelo alg<>dão e con~ fo "contos ficando o governo autoriza_ 
tamos com o cobre ei o ferro para. cal- do a abrir o respectivo credite. 
dear a alma nacional. Art. 3.0 - No contraoto d-~verá ser 

Sim. meus srs .. trabalhemos c.:m fé prevista a ampliação de outras linhas. 
nos destinos do Brasil. para aue não bem assim as tarifas para transporte 
ouçamos mais aquelas advertencias e preço de passagens. 
amigas, mas QUe nos ferem os melin- Art. 4.0 - Revogam~,e as disposi-
d.res nacionalistas. pronun:iadas pelo ções em contrario. 
sr. Cordel Hull. secretario de Estado (As.) Newto1' Lacerda". 
ncrle americano: "As tendenrias da 
situação polltica mundial e o desejo UM ESCLARECIMEN'DO DO DEPU_ 
d~ alirumas nações. de conseguirem TADO ODILON COUTINHO NA 
materias primas e as tendencias ar- SESSAO DE ANTE-HONTEM 
made.s, da parte dellas, em relação ao 
Brasil pais de t>norme territorlo e 
pequena população. t-eriam causado a.s 
mais serias aoorehensôe-:;". 

E menos d~creto ainda fel o sr. 
Nathe.nael Hnddard dírector da Li~a 
Naval dos Estados-Unidos. que de_ 
clarou: "De certo. oue tanto a All"' ... 
manha como o Japão. e~._áo olhand~ 
oarn o Brasil como a mais via vet so 
lução para os seus problemas de su. 
per-,l)opulação. S:;mente uma pequena 
parte do solo brasileiro está sendo 
explorada". 

Meditemos. meus nobres collegac; 
sobre essas terriveis palavras oue sâ<' 
-:amo chiccbdas em nosso civismo e 
unarno nos todos em torno da Demo. 
cracia. - para fazermos um Brasil altt. 
vo. opulento e feliz. 

Conservemos a patria livre e terc
m~s assim honrado a memoria dos 
nossos antepassados e con·eliponclido 
aos anseios dos nossos conbempora_ 
neos". 

E' o se-zuin .. e ,e p•·cjecto <lc aviação 
para o interior do E~tado: 

"PROJECTO N.0 

Autoriza o Governo do Esta... 
do a ccntractar ccnn uma Co1n
panh ia nacional oU estra_ng;lfa 
,uma linha de commumcaçoes 
aéreas entre a cidade ele João 
Pessôa e Cajazeiras. 

Art. l.º - Fica o Governo do Esta_ 
do autor!z:1do a contractar eom uma 
companhia nacional tu estrangeira 
um'a Unha de communlcações aéreas 
entre João Pessõa e a cidade de Ca.., 

ja~.!l;as2.º _ No contracto que deverá 
s:er 1avra<lo de accôrdo com a propo.st11 
acceita além de observada.s as ext•en
rias do artigo 5.0, alinea VIII e § 2.0 

da ConBtitulção Federal, constará 
uma. subv(pç6') urncn até t~:OW.OOO 

"O sr. Odilon Coutinho: - Sr. pre
eid-~nte. pedi a palav'ra, não para fa_ 
zer um discurso, mas para uma ex
plicação pessoal. 

Chegou ao meu conhecimento que 
se Ievantára em certa repartição de 
Estado uma celeuma sobrt! o fact.o de 
que me havia pronunciadv a respeito 
da não necessidade de augmento dos 
vencimentos do funccionalismo pu
blico. qua.ndo se tri:ttava ne.sta Casa 
ia discus.são do proj~cfo de augmento 
j::;s vencimentos da Magistratw·o.. 

Nada mais inverídico, porque nes_ 
tes dias não occupei a attenção de v 
?X>:ia. e dOS meus doutos collegas. se 
"Tão para apresentação de um pro. 
jecto referente ao magi...c:terio public~ 
~ecundarlo. 

O sr. Rodrigues de Aquino: - Eu 
esclareço que perguntaram_me ~ v. 
excia fez tal allusão e respondi que 
intelram<'nte o contrario. 

O sr. Odilon Cautinlw: - Agradeço 
a v. excia. tJ aparte. Faça sentir, sr. 
pr?siden~e. que se viesse occupJr 8,j nt"i 
tenção dos meus illustres pare.5 sobre 
o funccionalismo _publico do Estado. 
nunca seria infens:> a que se fizesse a 
majoração dos seus vencimentos, pois 
me g-lorio de pertencer. eomo na re1.; 
!idade pertenço_ á classe em apreço 
Não me sentiria bem com a minha 

~~~~i~~:· e~
1~~~~icuf~;,r e~~~:nt\~õ 

contrario aos justos anseios do func
clonallsmo publico. Todos temos ainda 
na lembrança o que se passou, quando 
familias d~s nossos conterraneo.o; ~e 
debatiam com a t.errivel compressão 
da carestia de vida. Não poderia oc., 
cupar a. attenção da Assf'mb1êa si,:,não 
em favor daquc1les que mourejàm de 
nodadamenté para lx?m .~<'rvlr 110 
Ertnd'J, TJmbém 116s conhecemos 
quantc f'ez o fiT. Governadôr do Esta
do. para attcnuar aquella condl !io 
de dl!flculdades da ,1da. Elle. como 
rie! tl111onflro <IM <lf'S',tnog <to F"ta<ln 

tomou tcdas as medidas de emergen .. 
.:.ia que se faziam necessarias á ~olu_ 
çáio do gravissimo problema, . ctistri
.buindo viveres e trabalho. e ate mes""I 
mo sommas avultadas para o mesmo 

f~. sr. Romual.do Rolim: - V. excia. 
até me.smo fez parte de uma commis .. 
são ao sr. Governador do Estado. em 
favor do funccionalt&mo publico. 

o sr Odilon Coutinho: - Eu não 
queria · me referir, sr. presidente. ao 
facto de ter ido em commissão ao 
Governador do Esta1o, como acaba 
de se pronunciar o m·:u illustre cone .. 
"'ª sr Romualdo Rolim. 
;:, solll'3nte qm:ria frtzar nestas minhas 
oalavras que não me pronunciei. nem 
llle pronunciaria centra a majoração 
dos Vencimentos da classe que per_ 
.enço. Era o que tinha a dizer". 

ACTA da quinta c::ssão ordinaria 
la terceira reunião da primeira legis
#ura da As~cmbléa. Legisla.tiva do 

·~stado da Parahyba, em 8 de setcm
·n·.., de 1937. 

A\ hora regimental. sob a pre_sl· 
encia do sr. Jose Maci~l ~cretaru
G pelos srs, João de va·:;ci:ncellos e 
d:ilberto Ribeiro, respectivamente, 

'.º e 2.º secrttarios, é feita a chama
Ja e aberta a sessão com a pres:mça 
los ~r~. Pedro Ulysses. Peregrino Fl
ho. Octav10 Amorim, - S2verino .1..2 

• ,uc:::113. Eruani Satyro, Femanr!,) 
~cbrega, . l_lodri~ues de Aquino, AI· 
:ncJo Leite, Mig11ei Bast(l-s. Paula e 
ilva. Celso Mattos. Romua]Jo Ro-

lim. Delfino costa Law·o. Wanderlev 
~ Sá I.! Benevides.' 

Deixaram de compnrecer sem causà. 
iustificnda, os srs. J~é Targino. A
nerico Main. F?-lncmdo Pessôa, Emi-
1li=Jno Nobrega. Tcrtuhano Britto, o
dilon CouLmho, Paula Cavalcanti, 
Newton Lacerda. José Antonio da 

i:t~~ino~ªk~irdoN!\~e~~~· fe°i!~~~~ 
Venancio e A~cew1.ino Mourd e com 
causa justificada. os srs. Alutzio 
Campos e Raphael Séba.s. 

E' lida e approvada. sem observa
cões a neta da sessão anterior. 

Entra â ~1ora do expediente. 
O 1.0 f-N~tetario procede a leitura do 

~xpedii?Ull': Petição ctc Severino AI~ 
ve.s Moreira, tabeihàt> publico do ier. 

~~~ti ~~P~·t{;1i~er~~~~cg~n1,gcgio~: 
rr,(lnrh1e m 7,• pa~.) 



:A UNIÃO - Qulnta·Celra, 23 de setembro ele 193'1 3 

TERRA---DOCUMENTO TÉLAS & PALCOS 
VIVO DA HISTORIA MEU FILKO E' O MEU RIVAL, HOJE, NO "PLAZA" 

YI D A 
RABIOPHONICA 

PR 1- 4 
PEDRO BAPTISTA 

(luando aqucllc homem fort~, ro- par cem lsdwartl Arnold. a figura RADIO TABAJARA DA PARA. 
busto. acc~tumado a não conhecer der- marcante de Frances Farmrr, o galã. HYBA 
rotas. se apaixoiiou peta moça fragil t:xplendido que é Jort 1'1e Crea e Wal- Progra:mma para hoJ·e: 

E' na historia territorial, como es- ~ fontes ás ntrisas vistas e não logra- e delirada que bem podia ser !lua fi- ter Bretma:n n~m papel summamtnfe 
tancia dffinitiva, que nos habituamo~ mos bf'b~r-lhc a agua. que nos des:e. lha, pens.cu ser tarefa por dem:iis fa- engraçado. 11,00 l- Programma Aperitivo da 

:a:::u:~:~tr:aª J!~!~=ã~.i:~ :~:t~ :~1::!n~!~:;0~
0 

o~
0
~v~~sd::!~ ~~tf~~°u~f~~ta;-tih:n!~~:ud;\e~ t!~~ E~te c~cellenie celluloide. d~ grande P R I-4 · 

nial. E' a nossa tira.-duvidas; ultima. da. obscuros na hi~toria da. terra pa- po, falando com outro enthusiasmo e fur.do moral apresentado pela "Uni- 12,00 - Programma variado da 
ettantia nas pesqu.izas; ponto final rahylJana. HL,torin. rica de documen- calôr ao ~eu cora('áo àc moça... t,d Arttst.s··. t<'rá a soa. '!.eg-unda ex- P R 1-4. 
de questões. Dahi não me cantar e tos ineditos vhtos e manuseados por Edward Arnold tem um de"-empenho hfülçã.o, hoje. no PLA.ZA, que hont?:m. 18,00 -- Programma para o jan-
rcpetir como refrão e b..-ncmt>rencia José Hygino nos archhvs da Hollan~ ::.:~~os;ob~~;~o ?ifm~u:.~~~1:: 1n~<;:hJt~ :: ~ ... ~;~~~ ::!'::e c~~;~~~c:~: tar 
;~v:~;:· ~1~1:!~fe~~e!o!eo J,:tº p~~ft- ::~ ~~fan°Jo d:!:!i!fo~:u~~io P;!: meu rlva.l" uma. vez_ a attrac<:io do publico pelas 18,45 - Hora do Brasil 

!1i!~ft~,:: 0a u:~!t~~:riSes::::~r!:'~"Jo:: :!'p~; :1;e p~~?..,:~b:~·p~~:hi,~~. s~1:: Samud Goldwyu aprc~t>nta-no~, de bóas 1,eUiuula~ !::!~ -:_ r~~s~~~ P p~p~-l:rcs com 

~!n::?'::· .:ut 0 ':'.~~orn0';';:S'::1º~1º .. ~~= ~~rf;;~'id~1;J:t1~: ~;110 e~~~t,. •:;: Será, hoje, a prévia especial de "MIGUEL Crcusa de Barros. 
nop,is" de 1. Joffily, não obstante con•tatar nada menos de 200 mll do· STROGOFF" "Rex" 20,00 - Regional Harmonica 
ter sido rrdhor ordenada, já tradu- cw:1 n~cs ~'.obre o Brasil, entr..- ,~ no 20,15 - Emboladas com Arlindo 
zindo uma tenta.tiva de loeali:ia(;io quaes, certamente é grande a nossa Silva 
co-rog-raphica, e~iá longe ,muito k·n- quota. O docum.entarlo Holland(:"z Conforme vinha ~cnclo annunciado I CARTAZ DO DIA d 
ge. de sobrepujai.a, não só pe-la. co- qu~ irritem Jo~é lly!{ino. ju:stificl.-se s:rá hoJe, á.s 15 horas a. grande prévia PLAZA - Segunda exbibição do ex- 20.30 - E ucação · 

:!;_~~~ª~~ ~~~eºnitt :::~~ecr!!ind~):~ ;~~h~~~t~o~:r~}::(~:"!u!crin~!rec~ ~~re~~! ql~ :u~~~Ji~~~bi~~~s~e r!_~~ ~u~.~;e}W~~id; ~a ;~~li~ria~t~;:~ El~:,:;an-;;s ~i1:~do v~~:i:~cel~::n 

::;~:sªN:::.:c:: r~~lb~~:ªn':~::n;!~ !:~l a~~s~1:aç~:r~k1::;ecfuuedede:m! ~~e~~a q~: :ü~i~e~t~~1i:."1! f;;:~~~ ~e~w;~~m~~~ord, Joel Me. Cr:a e Fran- 21,00 - Jornal Official 
I. Jofily pa~~-ando a docum~ntação f,,-ite de -~dudo., quando verdadeira- do ncta.vel film do Prog. Art. MI- Complemento: Dcsrnho colorido do 21,15 - Velho Album de mt~icas 
no cadinho doS s~us conhecim!entos mente fcn:1 s uma presa de conquista GUEL STROGOFF com Adolph •·ccmmokngo Mickey·• e um "Nacio- brac;ileiras 
historicos e J. Lyra Tavares ma"- cc.mo b~m se caracterizou toda. a ac- :~f.h~~s~e~tmp~:~:~l~~'iirã fi!ªgr~~~; nal D. N." 22,00 - Jornal falado da PR I-4. ::::ºa. º,ii~~~~··~:":;po~r~pí:~~~~~ r:; s~:!laamJ;::1 ~~b::~~ha~a'ª:!º e!~ exito entre ~ós .. ~anhã t:_remos o REX - "Soirée rta 1'1oda ., - A- 22,15 - Valsas com Jazz da P R 
zaram trabalhos que hoje podemo!-- rôa justifica. plenament~ estejam em prazer em SC1~,n~ificar ~s no~.s~~ ~a~ presentaçã:,, dt> "Do meu coração... I-4. 
comparar enaltecendo-lhes, ~mprf' Portugal o~ m:!.is imi, ~.-ta.nte.s doeu- 0 que foi a ptevia espe .... ial. do R .. x ' eunrmªectoprocle u'',cnçaáohisdªtor·,·aun

0
1
1
veegrrsea1

0
··.secnuti,.~ 22,30 - Informações Bôa noite 

ca.da vez mai~ v merito inco&.funcli- menlos para a sua, historia.. Emquan- ass11n como falare_!flOS mais detPlha-
vel. to as capitanias doadas e povoadas da.mente a resp ... .lto do MIGUEL mental. com Baby Jane. 

o k•vantamento definitivo de Ull\a r,dcs dcmatarios fhavam em si toda I STROGOFF. ' Complemento: "Casa de doidos·', o B R As I L 
hist ri 1 h b · 1 d p h b da desenho de T~rry Toons. 1 
0 m~fo~ ti::;~tl~oª qu::r: iod~~fa ;~~~~ :a P:P~~t~·,,~1e.ª\:d~ a 0 ~;!per: ::; A COROAÇAO DO REI JORGE VI 

d · • FELTP!>"E'A - ··Bonequinha de sê-tar a nossa. terra. Rever O livro. e tran.:itasscm rrla~ suas r~partiço~s. Juntamente com MIGUEL STRO- da", o film n~cional que synthetiza . E O f; 
L?7l'3. Tavares_ a.ccrescendo-·~ dos ·~~- Re,·elar tal ~ocumentaçao e fixar GOFF qu? O "Rex .. apre~entará, de todas as Expressões da arte brasílei- SEU aov~RNO EM FA· 
dli?s que existem no Inst,tuto His- a~ fcntes, a erigem, da marcha lenta amanhã até domingo, a Cia. Exhibí- ra numa produr.ç.ío da '"'ClnOO.ia..·• CE DO CONTINENTE 
t«?r1co em 12 volumes que a trn.ça ~- do !!C·SS!l prO!fresso que . ~ processou dora de Films fará exhib.tr a repor- d!str:buidn. p:la D. F. B., com Gilda 
ta devor~do na sua marcha. damni- JJ~ri'~cnc". l 11!1Pu.l3C~ oriundos da tagem completa do que foi a Cera- de Abreu. 
nha é hoJe. trabalho, que r~x~ede a.o propna. tura, e wn gra"? dever para ação do Rei Jor~e VI cm todas f.') suas Complementos: ... Fax movietone 

;~~:J: :~~~r!~~n!º: !~er:~.!~ :::i!~e:dequ:u:i~o~ ~~~ :o~:r:~; ~be~~i~~T~~E~N~~S um ofur~~~ news·•, Jornal. 
se dos' M!Scenas. poderia realizar es- pua eá~var o nivel da geração de que completo jornal cinematogl'aphico e o SANTA ROSA _ UJ~üna apresen
se .grande •· desideratum". E' traba- scmos parte integrante. unice editado pa!a o mundo por via taçâo da 2.ª serie de ·• A cidade Infer-

:::a 1':~fdu~d~1;ª::n:~ur!!.ce:o:!\~,tl~ te~:;~;~e~:j~ .. r:~~:: nã:mpo~~: t::ªexjus9!fciad!~~idt~~~ ~e te~;i~ nal'', JUntament~ Com "Quando faz 
rã lhe ver o termo. Só bôas e consci- mos dar como cci~a po~itivan1eute f.,!~ rio parahybano do FOX MOVIETO- ra1ta. um amigo", com Jackie Coopzr. 

(Serviço de Imprensa do 
Departamento de Propagan. 
da). 

Ainda repercutem numa atrnos
phera verdadeiramente consagradora, 
os applausos f; as congratulações que 
a nação brasileira vem manifestando encio~as traças humanas com pratica gu.ra. e insophis..mavel., uma. vez que NE NEWS. 

de ler e tradu.zir manuscrip', s seis- e,-; dados existente.:; na vulgaridades 1-

n!ntista.'3 empoeirados. poderão lidar falhos. senão falhisdmos. Como sa.- "TRIPULANTES DO CEU" E O 
e mm:ite-ria. tão delicada quanto va... ber qua.t a. fonte qi:,? mais concorreu "AM-01! E' ASSIM,. 
liosa. para o fim almejado. para o progr~so da Prcvincia; se a 

u~A2~!~1:U~ g10;;~ah~~ª~e~6e:rd~ ao seu govêrno, para celebrir a gran
ar, com Fred M.ac M\lrrs.y. juntathen- de e serena victoria que akançou no 
te com a 4.ª ... eri2 de "O grande mys- plano continental, pondo acima das 

Dea,nte de um tão rico documenta.. pas-, ·~il se a agrieola, q.uan1do todos 
rio_ ficamos "morrendo de fome na os da.dos de que dispomos são incom .. 

Completando O grande programma terio aéreo··. com Noah B~rry Jr. duvidas e das interpretações inconsis-
de amanhã o REX exhibirá ainda os MFTROPO,-.,E _ .. 0 Czar do ou- rentes a tradição da nÕssa política 
traillers de· "Tripulantes do Céu'· e ro", uma notavel realização da "Nova pacifista e o histo;ico exemplo do 
"O Amôr é Assim" Os novo.) exitos Universal··. com Edward Arnold, Bin- nosso espirito de cooperação e de har-

terra da Canaan ". pais, temos os pe!.tos? 

POLIOIA ASSOCIAÇÕES desse casino para a prox1ma seman~. . B L T 
V .._ ..i São scenas esparsas de films. coHeci m:2 ernes e ee _racy · 1 monia americana 

re~b~ru. ;,o~g~~::·t~~~~/a1~~~ltcia, Sociedade Litcraria "Epitacio Pcs~ ~~ª~tasn!ir~~~r~
0 

ee iii~f1u~1~1~
1~tr~5~ nof:!9_U~l~~sacÍOn;ft~10f/!ve~~; to ~~sr~:::~~:e~~: ~~h:::n:ai;:~= 

CHEFATURA DE 

"NATAL - Resposte. r.;.dio hoje sôa" e Biblio!heca lnfa,!til "Ar- qualidade das producções em apreço. turas no "fa1wec.:t_" com o valoroso sil e 
O 

seu govêroo duplamente prcs-

;~~nãc;aéi~~cºto~ig~~ ~aºu~I:t;~~: gemiro de Ffgucirédo" .- Recebe- BONEQUINHA DE SEDA. HOJE. NO co;~~tle~tc!to~ºt:· .. Nacional o. F. 1 tigiados Externamente, assistimos 
pitallz1ção que não exist,e,,'e sim in.cor- mos, ª proposito, 0 seguinte: j FELIPPE'A B." ao espectac.ulo inspirador de um con-
rigivel chantagista mctivo foi preso .. Guarabira, 17 de setembro de tinente inteiro que reaffirma a sua 
nesta c11ptal e embarcado p~ra. Recife. 1937 - Jllmo sr dircctor d(A "Boneq1:1inha de Seda···.º .film ma- s. PEDRO_ "Ses.são das Moças" 
Confcrme suas declarações con::eguiu União _ communico-vos que na ximo nacional, que constitum ill\'Ul- .. 0 Capitão dos Cos.<;-ac-0~··. uma im- confiança nos illibados propositos de 
re:üizar neEsa praça alguns negocios data de !,ontem foram fu11dadas no gar succesw de bilheteria. no REX, .se- morredoura pellicub com José Mo- concordia e na legitimidade das atti-
to~al novecentos mil réis. Saudações rã zprescntado hoje. á noite. no jica. Rosita Mor.:no e l\!ona Maris. rudes que o nosso País teve de assu-
- Oscar Siqueira, chefe Policia". grupo escolar "Anthenor Navarro". ~!1rE;IJeP~~~1~a n~n·~~~~t~/ic!~is dt~ PLAZA - l~ssr:~;r~~ - "Qurndo mir A essas demonstrações de apre-

"RIO _ Para nova orientação do desta cidade, ª Sociedade Literaria b-rilhante exito no casino da CmnPa- ço, que agora. já se pode considerar 
serviço de censura theatral e de diver_ "Epitacio Pessôa" e a Bibliotheca ln- nhia Exhibidora, á rua da Repub!i~~ faz falta um amigo", com Jo.ckie Coo- unanimes, junta-se ainda a expressão 

~;~~rr~JI~.~rFtt'~:~;h~~t~e~;: ~~~~;i;/~r:~:;:iadelt~::~~~·:. Lt r~i~~~:~1:i;1.::~li!Ea é iiiii =~i~rJi~':'~::Jor~~ niii;;;~º- um :J:id::
1
Es~:d;~

1
i:1e:s:d:pr~;en~:: 

chlcfe de Policia em data de 16 do cor_ tcrari:1 que teve a honra de escolher que se não fosse conhecida seria. a.- FELIPPE'A - A's 14,15 - "Cic!ade do-se com os mesmos pontos de vista, 
rente baixou portaria que se segue n." o nome do grarlde parahyhano dr f~:m~~~ i!~~ lá~3~ }~~~~ãoõni::~ Sinistra ... n::i ··sefsão das Normalis- na definição de uma nota conjuncta, 
;;;:

2t:: ,;! ~=z~";ô~~d~ ~;
7
r;:'~~~ Epitacio Pessôa par, seu patrono, fi_ novas affirmaoõe· de progrcs.so do ei. tas", com James Cagney, pela ultima que é um modelo de americanismo e 

rio apresentado em 10 ccrrente a Di- cou assim constituid:1: nema braslleiro. vez de confiança entre o~ dois povos ªlca 
d e - Presidente, Cinyra Sobreira; ,:ice- 1--------------------------- -

rectona Geral • ommurucaçoes e dito, lgnez Galdino; oradora, Lourdes TRIBUNAL REGIONAL DF. BOLSAS PARA SENHORAS - n .. ,_ ders" do Novo Mundo 
F.1iatisticas pelo dr.. João Paulo ~e dclos elegantes,. confcô4';'á.o eo;;m~rada Sob o aspecto interno, vimos a 
:elt!~;ét;~~ri~l c~ef~e dtii!~~i~ Porpino; 1 0 

secretario, Adalgi,a JUSTIÇA ELEITORAL DO acab:. d• recct>er a CASA VCSUVIO. nação Í.!_lteira formar ao lado do seu 
Publicas interina relativamente situa- Aquino; 2 0 

dito, Antonio So:ires; TAO DA PARAHYBA rua Macitl Pinheiro. 160/ dirigente, que mais uma vez teve a 
ção de Sociedades Recreatlvas ou Spor- thesoureiro, Luiz Gonzaga de Salles; ES O l . d . d f d 
tivas de organi1,r.--.ção civil em face do bibliothecari:i, Neusa Pontes; procu- Resultado da Hs.são de hontem. do - --- g ~na e mte)rdtar ,e e ~n e~ 0 

decreto 5. !92 de 10 de dezembro de rador, José Guedes Tr,.bun"l Reg,·onal de Ju.stiea Eleito. Associa,.ão Parah. ybana d. e pensadmentdo geria a paids, acima os 
1928 e tendo em vista a orientação Com elevada estima e considera- ral : ... ., ~ parti os, as c asses e as correntes 
gi;,:;:;-:;ia~:c'

1! ~;;;~~:~a;'":;s~le~ ção, subscreve, Malgisa Aquino, !.' Represcnta~õ,s para a deerctae5.o do Girurgiõai Dentistas de opinião 
baixar as seguinLes in.strucções : < a, secretaria,, . perda dos mandatos dos veroadcres á E· realmente impressiqnante a una-
Sómente quanclo organizadas- d(' con- • • • CPoªrma,,rnªanM1'nu,,no}acci1~ª. l J-irgo~~;r~~irp~Üc;= .• A. su, reunião de hoje nimidad'e com que a consciencia bra-
formidade com o artigo 1.0 e demais , bl h ~ sileira manifesta neste momento os 
dlspositivcs do dec. 5.492 de 16 de 'L•b!rdade" pu 1ca OJe: ~~~'~e~el':1'i;~i f~t:;iªB~~~~:·'J~ . , seus louvores e a sua adhesão á poli-~y;~d~: ;~2

o~tfv!~mo:pg~~cc~1f! á.~e!~; Baltao .e Tnbuna 1 . Vasconcellos, Peclro Gaudiano de Al- 1--:m su.t sc<lc socul ª rua da., Trin- tica realizada pelo presidente Getulio 
decreto e os de n.º 18.527 de 10 de de- Mar~r1da Lc.,pts de A mc1da vem buquerque. Firmino Guedes Bezerra e cheiras, reune ás 19,30 horas a As'>b- Vargas, atr.ivCS da «chancellaria", no 

.sportivs.s e outras de n,tureza recrea_ n~:U~:~ad~. ª. na. . . . . ~-di~if~!m á':cj~\filo imcíeroc;ir~nate d~ De~tistas, a fim d~ rcsol\'cr impor- suspeita ou objecção 
O 

exito de uma 
zembro de 1928; ib) A's 5ocieciades aopn[1· e d lt baya I Josê de Farias Barbma. Por desempa-1 ciacão Parahybana de Cirurgiões s~ntido de por a .salvo de qualquer 

ffe"{:ii~Go~Jr~i~~:~r~::r91:~i 1~ :!t ~F~;;:~2Ei~~·u~~E~:2·li:f '::::~:t~ti,~:~;".ª~;;.~~·;~~f.,;:: taP~C'.e~,e;~~~:j~~ttd~essc i:n:
1
~:i~o :::::~:: la !~~ri~tá condicionada a 

julho de 1934 •10 que lh~~ fór applica- vbno L~ite . . fºàn~~~~~·i.s Cd~mx.1;~)1~. Mcllo e Jose A_vcllar encarece~ por nosso interme- Apoiado desde logo pelo~ reprc-
;:1;a5iJ~ Acg;ie36! i~n~~:1se i~~~f11~: :h~~ho Par:h~b;~~ caixa de pen p J dw, o comparcc1mcnto de todos os sentantes do pais e pel2 il}lprcns.1, <J 

res do serviço de censura nas praças õ~~is em ·no ais s - Acção penf'll contra Pl1c1do Lopes J.ssociJdos triumpho completo dessa politica 

~er s~~t.sfi~~~b.:;v~:uinJ6!~~~~~a:= ~~p~~!!~bl~~o~~~s~:!~ro~;;;tudantal". ~~ctbr!~·n~~~ª~edºp[:;j~ro.._ci~ild~: Cobranças feitas por conta proprla, ainda mais v~iu realçar a identidade 
mas prtviamente apnrovadcs de con- Aspeeto~ da Assemhléa nuncit.:1.do foi ccndcmnacto á su.;;JKn- nem sempre dão resultados positivos. de pensamento e de acção que se fjr,,. 

~:~~~~d~u~~~ oftae~~P3ºs~!~ 3~~s o~~-;~~ ulga;!!~~um~~t°s.:Jt•:;~~o1e~ Piancá ~;~gci.º;ai~:;~ô ~~ ~{~ff~c~e ~io$::1oô ~;
0
:r~:a:~:j: ;;~;R;~. ~~f!º:~pi:: :I'aara ;~~::;_~;ern:Sntec~~:::~~; 

1~, dicD~~J~rf: ~e~!1.iJ~~a'~n!:i~ ~~~!';e~~.~:~c~c~:i~~eslinos e 2osooo c!e sello penitenciaria. e garautido. Rua Maciel Pinheirn. n.0 elogiosos e consagradores Rcprodu-
cações providenci'\rá com a possiv('l Politica de CatolP do Rocha Arcfio penal contra João Fr.anri.seo 306, ~la do 4.° Cartc,rio do Tabelliáo zcm-se as moções de rolidariedade e 
br('vidad, no f.Pntlcio de ser<>m mte- de Oliveira. official do registro civil de Travassos. de applausos. Ora, é :1 Camara. que 

gied;~8~5:2~;td~c3~~0P~eec~!!::l:ir~;~ri~~~i: se~ª~;:~ eº 1:.::,. º;;ºi~':ii:e~:::!~ g~1~~"'~tu,;:~i~1~~~-se o denun- ----· ----.-- ~:~j~:~m~s~!r;~r: cr;:~:~m~~:Í~~ 

emprezus pugilifticas e outras que es- ~:~c1~;:d!~::r~:~~:;A~s~~:to~:C!~ Appe11açfio do eleitor Antcnio de ~~:~º;si~cdt~~{
1
~
0
~·:~~:~fa coº~rgv!~~i= pessoalmente Ora, são os grandes 

tejam organizadas sob as normas da Pinheiro n.º 306• sala do 4.• (;artorio Sall<s Santos interpos:ta do s-zntença to cte~es cargos, jornacs que dedicam as suas colum-

!:i~~:!ç~~ 0 ~~.:e~~::
1 
dai~t~:~r~:~; do Tabel1iáo Travassos. ~~n~~~;~~it~0ª1 

P~~a~:\~eircias inuilt~ Pedido de in$tnicçôcs do juiz eleito_ nas opinativas ao reconhecimento e á 
regulamrntares appllcaveis e a tcdos de 10SOOO. per ter faltado á eldçi=io de ral de Ita':lava.na, po.rii corrigir engano exaltação da sabedoria, prudencia e 
os estabelecimentos de diversões que ro'i di~farçados ccm intuito roubarem 9 de r.etembro de 1935. Deu-se provi- da numt>raçâ::: dos lançamentos no li- intrepidez com que foi cncami.nhad.i 

exp~oram espeetaculos publicas de ~ir:i~~0~rrE~u~C:cctr~r~sT~,~~t;'sc1~t :~~~ç! :~:\~:~!º·ep~~~of!!~ri;:a~P~ ~~i\.~.~~~l\~:~ª6~~ib~:ald~~;~ ~~~: a solução do delicadissimo c;uo 
~~~;f~~~-~a.tu~~:{e ~f!u~~fi~-:_ :_co;: z:es. deleg1do Policia" pcllante. Decisão ummime sulrnte m~nde corrigir os €nganoo ha- Nesta hora, pode-se affirmar que é 
lintho Muller e dlrector gernl interino viCos na escripturação do livro refe- todo o Brasil que exprime perante o 
capitão Baptista Teixeira" ºRECIFE - Re.,;;pondendo voss, t.c- Podido de n,ü~~o da Alh1nça do rido govêrno a sua confiança e a sua ad_ 

ALAGOA DO MONTEIRO _ Com- ~!~t~~i:!1r~ah~~r:!~~~
5
niu~~~~~~~: ~e~r~id~:~rr:rs~~'c~e;~m:ad;1;!ll: n:iração, agradecendo-lhe o que fez 

rnunico vossi'ncia quf" acabo chegar dL guas Bcllas e limites Alagóas e também rêdo" Por unanimidade Indeferiu b1f:1t~~
1
t:iat1ia ~;Ss~cf:ad~a e ~~M~ para a garan,.tia do nosso p;e~tigio e 

ligencii conform" communiquei essa estílçóei.; rc.dio. Presentemente não ha se o 1)edicto. ' - do r.re~idenlie do Directorio do Parti- para a affirmação do nosso nome no 

Chefin cm radio 106 de hontem dat~- g~~-::~~~!11~e~3~lc~nit~:~~1!~~·'.'s Nãºo ~; Ccnsult.a do juiz preparador ào ter- ~l{ ;;·i~~!~i.s~a
0 

d~i{ªfª~~~ail:f:o q~! concerto internacional 
~m!;ª~·~PO~~~-J~c J::~hitu~ibgnd~ con~tn existcnci;:l bandoleiros proxtmo mo de Oaiçára ~obre se há incompati- 1938. a eleição para renovação da mcs
foi a~sasslnacio doJs fazr.ndei1·os que E.e Alagôa do Mont.f'Jro. Estado alertas bilidadc para o funcrlonario da Prc- ma A.sstmbló-1. Tomando conhecimcn_ 
dtzla pelo g1upo Lampeáo. D""pol.s que tendo Sf:mpre m&xima satü:foção co- feitura wr nom('aclo escrevente do car_ to dq, as'-umpto ·esolveu o Tribunal 
fiz l:iyndJcanctas n respeito dos barba- coercr essa Chefia saudações eor- torio eleitoral. Por unanimidade, rcs- desigllar O dla 3 ·d; j~neiro de 1938 pa
ros crlme.$ po.sso afflrmar V('SSencia diaes - Frederif:o Mi7utello secretario pondeu...ee á. consulta declarando que ra se proceder á referida eleição una .. 
que nã-0 "'trot grupo r sim bandotel- Segurança Publica" ' 06 escrevente do• Mrtorioo ião M· nlmemente • 

UMA FORTUNA! -2.000 
CONTOS. - Dia 9 de Ou
tubro. - Loteria Feder~I. 
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p A R T E o F F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR:ltDO 

Govêrno do Estado de 2:700SOOO, provenitmte de trans- no Parahyba Hotel, por conta do Es-
porte de uma força volante da ridP.- tado. 

E~fºifNTE DO O()VmNO no 1i. de P.1tcs á de Alagôa do Mont~i-
60

g't>og1e~~iVe~re~:p~~an~~~p:egem 
Da viuva Vicente Ielpo, na impor- do dr. · José Nogueira, no mês de ju

tancia de 1:800$000, pelo fornecimen- lho p. findo. Petições: 
De Dafva Rangel Torres, profes-;o

ra effectiva de l.ª entrancia, com 
exercício no grupo escolar "Dr. Mi
guel Santa Cruz", da cidade de ~la
gõa do Monteiro, requerendo trmta 
{30) dias de licença, para tratamento 
de sua saúde. - Concedo trinta (30/ 
dias na forma da lei. 

De Jcão Evangelista cte Oliveira 
Meno por si e pelos demais condomi
nos do predio situado á rua Conse
)heiro Henriques, scb n.0 159, onde 
funcciona uma repartição policial, 
requerendo o pagamento dos alu
gueres do alludido predio, a contar de 
janeiro do corrente anno, até agosto 
p. findo, perfazendo um total de três 
contos e duzentos mil réis . . . . . . ... 
(3 :200$000). - A' Secretaria do In· 
terior para providenciar 

De Filogonia da Penha Gama, pro
fessora cem mais de 17 annos de ser
viços publico.s solicitando 11ue lhe 
seja concedidà a classifica,Ç~J de 5.ª 
entrancia. - Indeferido, á vista das 
informações. 

Offtclo: 
Da superiora do Collegio de Nossa 

Senhora das Neves desta capital, so
licitando permissão para. que as a
lumnas do curso commercial possam 
fazer exames fmaes na 2.ª quinzena 
de novembro. - Ao fiscal para o res-. 
pectivo parecer. 

to de 50 balde.::; de ferro galv ás O- Do me~mo, na tmportancia de 
bras Publicas. 600SOOO, idem, idem, referente ..a.6 

De • .t\<.:her Beker, na importancia de mês de agosto. 
720SOOO pelo fornecimento de 2 du- De J. F' _ Nobre, na quantia. de 
zias ele' cadeiras de junco ao Grupo 527$000. provenientes de enterros de 
Escolar "Epitacio Pessól" indigentes e remoção de cadavere.), 

De C. BapUsta & Cia .• na impor- por conta do Estado 
tancia de U0$500 pelo fornecimento De N. Cosentino, na importancia de 
de material de ex'pediente á Secreta- 1 :825S200 proveniente de fornecimen
rta da Fazenda t.o de màteriaes a diversas repartições 

De Antonio Gama na importancia do Estaào. 
de 4:332S100. pelo fornecimento àe I De Posto de Fornecimento ele Co~
mosaicos destinados á construcção do bustivel do Estado, na importancn 
Grupo Escolar de Moreno je 48:021S600. provcmente do forne

De J. !Vlinervino & Cia .. na im- ;imento de combustível a diversas re
portancia de 3 :284$100, proveniente partições do Estado. 
de fornecim~nto feito a diversas re · Da Agencia do Lloyd Nacional_, na 
partições do Estado. . importancia de 595SOOO, provemente 

Dos mesmos na importanc1a de de passagens por conta.. do Estado 
23:683$500 idem. idem. De A. F. Motta, na unportancia de 

De Maliricio Rosenth1J & Irmã". 35:217$400. pelo tornecimento de ma
na importancia de 17JS:')00 pelo ~or- t.erial á Repartição de Aguas e Es
:1ecimento de um 1. cadeira gira torta a gôtos, 
Jôrte de Appellação . . Da Comp~nhia Nacional d_e Nave--

De Correia & Cia .. na importanc1a gação Costeira, na 1mportanc1a de 
je 40:735$200, pelo forn<'cimentJ de l91$600, proveniente de passagens por 
.naterial dz laboratorio á Escol\. de :-anta do Estado. 

Ag~~n~riier~~ ~~~~:~-~e. ha 1mpcrtan- ta~:ia J Óe B:~~$~00& :e;~0
for~:ec:~rl~~~ 

~ia de 341S500,. provenrente de serv~- de material ás ObI'as Publi~s-
;os photographicos para a Oirectoru:. De S A. casa Pratt, na _Hnportan-
j.a Producção. da de 895SOOO. pelo fornzc1mento de 

De José Justino Filho. na impor. um archivo de aço á Recebedori1 de 
ancia de 865SOOO pelo !crnecimento Renda~ desta capital 
je fo1To de cedro' ãs Obras Publicas De E. Leão, na importancia de 

De Dias G:,lváo & Cia., na impor- 253S200 pelo forneclment,o de peças 
Decretos: ancia de 680$000 pelo fornecimento de autÕmovel e combustivel á Direc-
0 Governador do Estado da Para. le uma sem2acteii-a á Escola de A- toria de Producção. 

hyba exonera Raymundo Alves da ,ronomia do Nordeste De s A. Casa Pratt. 111. importan-
~~\V:,· d~ºt;~~od:~nt%~~~~u~aº:a.iT~~ 'De Cunha Rêgo & Irmão, na_ im- :ia de 2:325S~OO, pelo tornectment0 

O Governador do Estado da Para- ~rt:n~~~s~:en; :~~is:~· a P~~,~~J:~~~ :~wl)ªar: ~c~~~~m~~ :c~~:~s ep~~\~ 
hyba exonera, por conveniencia do por conta do Estado. cas 
serviço, Bianor Pires, do cargo de a- De C'. Rosas & CiJ., na importan- De Avila Lins & Cia., na i1!1por-
valiador da Fazenda do termo de An- ·ia de 260$000. pelo fornecimento de tancia de 3 :942SOOO pelo fornecimen
th~noÓo~:r~:~~i, do Estado da Para- Jm relogio á Côrte de Appe\lação. to de medicamentoS á Dirccloria Ge

hyba nomeia Antonio José de Mene- ::o~teir~ia.naNf~g~1~fani! d~a~;g:/to~ 1
ªb:eL~ª'i,4~t!u~~ic~breu, na imllO~

zes para O cargo de avaliador da Fa- lrovenie'nte de passagens por cont~ t.ancia de 23:lOOSOOO, pele .. forner!
zenda do termo de Antbenor Navar- jo Estado. menta de fardamento á Pohcia Miil-
ro, devendo solicitar seu titulo á Se- De Dias Galvão & Ci.:t .. na impor- tar do Estado. 
cretaria do Interior e Segurança Pu- ·ancia de 3:916S400, proveniente de De S. G. Correia .na importanci1 
blica. fcrnecimento feito a diversas repar- de 245SOOO pelo fornecimenLo de 1 

O Governador do Estado da Para. ições do Estado. resfriadeiràs ao Departamento elr 
hyba nomeia Gerson Nonato de Sá, De Diogenes Chianca, na import1n- Educação 

~~r~u1:r~~ fe~~~/~nr~!~~~ui:~= -:ia de 727$800 pelo fornecimento de so~iot· ~el:~~~~e:;~~:~o~t:nti~a~~ 
varro. servindo-lhe de titulo a pre- ~~~tal de automovel ás Ob!'as Pu- i;Js p'3.ia escrivaninhas. á Cõrte de 
sente portaria. 1 De Braz Grudo, n1 importancia de Appellação 

~fDifNrE DO GOVfiltNO DO r~:6~0~êm~~gto:~~n~~i~1~~~o ed~a~:= 2:~~s~J.h~~l~info;:ecii~~~~:.ncd: i~ 
pos de ferro é.s Obras Publicas. netros de pedra de granito britada. á 

Petição: 
De Ulysses Bonifacio de Oliveira, 

1.º collector da Directoria Geral de 

::!:is~~à st~~~~t~~~~ 4 d:~S:Jd~.e ~~ 
prorogação á que se acha gozando. -
Submetta-se á inspecção de saúde. 

Decretos: 

o Governador do Estado da Para
hyba exonera o sargento Elyseu Ran
gel de Farias do cargo de subdelegado 
de policia da circumscripção de Ser
ra da Raiz, do distr1cto de Caiçán .• 

O Governador do Estado da Para
hyba. nomeia o sargento João da Cos
ta Cannavieiras para exercer o cargo 
de subdelegado de policia da cü·cum
scripção de Cachoeira de Cebolas, do 
distrlcto de Ingá. 

o Governador do Estado C:.a Para
hyba nomeia d. Maria Adaucta Ro
cha para reger, interinamente, a ca
deira do sexo masculino de Belém, do 
municipio de Anthenor Navarro, ser
vindo-lhe de titulo a presente porta-
ria. 

O Governador do E:tado da Para. 
hyba de.signa a professora de 2.ª en-

;~~~~~~: i!~et;>i~:m:ite~li:ir~'un:~! 
de dírectora. do Grupo Escolar "Luiz 
Aprigio". da cidade de Mamanguape, 
durante o afastamento do serven
tuario effectivo. que se encontra 
prestando serviços no DepartamentJ 
de Educaçãc, servindo-lhe de titulo a 
presente portaria. 

O Governador do Estado da P:"..ra
hyba designa. o professor de 4.ª en
trancia Mario Gomes Pereira de l:ou
sa. professor director do Grupo Es
colar "Luiz Aprigio''. de Mamangua-

:ênkr~e P~~~:!ç:~:v~~s u~feJ>oi~r:1t 
beração, devendo apresentar seu ti
tulo á Secretaria do Interior e Segu
rança Publica, pua ser devidamC'nte 
apostlllado. 

O Governador do Estado da Para
hyba, attendendo ~o que requereu d. 

~ers:1'1á1: c~edc?r~ve:U~1!!:::~:· fen ~J~ 
Vista. do município de Santa nita. 
ora prestando serviçog na ldentica 
da rua do Centenario, do bairro de 

~~o d~ !~~ªi· 1aid~tade cf:~:;çã~ 
de i;aúde concede-lhe ~rinta. <30> di,1s 
de licenÇa. para tratamento de sua 
&a'Úde, na forma da lei. 

O Governador do Estado da PR.ra
hyba nomeia o tenente Antonio Fer
reira Vaz pan. exercer o cargo de de
legado de policia do districto de Ca • 
bedello. 

Seeretaria da Fazenda 
TRIBUNAL DA FAZENDA 

Sessão do dia 17-9-1937 
Contas - O Tribunal visou as se

guintes: 
De Antonio l"relre, na !mportancía 

De Eduardo Cunha & Cia., na im- RepartH;ão de Aguas e Esgõtos. 
portancia de 2:125$300. pelo forn.eci- De L. Monteiro. na importancia de 
1nento de material âs Obras Pubhcas 74$000. proveniente de lavagens de 
e Repartição de Agua!:; e Esgôtcs. ~arros da Directoria de Producçâo. 

Da SA. c~s::i Pratt. na importan- De F. Medonça & Cii. Ltda., n~ 

~~ad~~:;~r~~e p:~~r!~~~e~i~:~;~ ~: ;rr1;:~~t~n~i: ~~t~~i;;s~~º·a~~~~~~~re; 
l\.ppellação. diversas repartições do Estado. 

De J. F. Nobre, na importancia d~ De W. M. Jackson Inc .. na im-
535SOOO. proveniente de enterros de portancia de 350$000, referente ª.º 
tndigentes mandados effectuar pela restante de sua conta pelo fornect-
policia. mento de um1 colleccão do Diccio-

Da A Imprensa, proveniente de nario Encyclopedico á Directoria ci(·, 
oublicações da Directoria de Produr Producção. 
ção. De F. Navarro na importancia de 

De José Justino Filho. na impor- 600SOOO. pelo forflecimento de 3 es
tancia de 13:274$000. pelo fornea:i- tantes de frei.ió. ao Grupo Escolar 
menta de forro. sanefas e ccrnijas de "Epitacio Pessôa '', 
:edro ás Obras Publicas De C'haves & Cunha. na importan-

Da Standard, na importancia de eia de 604SOOO. pelo fornecimento de 
3:615$500. pelo fornecimento de ke- material ás Obras Publicas e The
rosene e gasolina a diversas repar- souro do Est'3.do. 
tições do Estado. De Almeida & Semião, na impor-

Da mesma. na importancia de . . . tancia de 3:5605000. pelo fomecimen-
8:568$300. pelo fornecimento de oleo to de 20.000 comprimidos de "Div·er
e gasolina ao Posto de Fornecimento mil" á Directoria Geral de Saulle 
de C'ombustivel do Estado. Publica. 

De Nicola Cosentino na importan · De :Pernando Seixas. na importan-
cia de 1:322$700, proveniente do for- eia de 278$000, pelo fornecimento de 
necimento de rn.sterial a diversas re- carimbos de bcrr::icha a diversas re
partições do Estado. e hospedagem partições do Est1do. 

TH~~OURO 00 F.STAflO 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA NO 

DIA 22 DE SETEMBRO DE 1937 

RECEITA 

Saldo anterior 
Recebedoria de Ren::tas da capital -

Arreca.dação do dia 21 . . . ...... . 
Pedro Pessôa - Renda de Aguas e 

E!';gôtos <lo dia 21 . . , ........... . 
Banco do Estado e! movimento 

Retiradâ nesta data , . 

DESPESA 

Banco d'J &.ta.do - Deposito nest~ 
data .. . . . . . . .• . ...... . 

2.075 - Directoria de V. e O. Pu-
bhcas - Empreitad.1 .. 

1. 456 - Estação Fiscal de Pllar -
Supprimento em moe::ta . . . 

2. 052 - Deocleciano de Bclli - Fo
lha de af'Seio 

Saldo que paMa para o dia 23 

9:500SOOO 

2:70lS500 

7 :884$900 

l7:760S800 

872S900 

7 ·ooo~ooc 
l2SOOO 

44 ·770S40C 

20:086$400 

64 ·856$800 

Thesourn.rla Gcnl do Thrsourodo Esta.do da Par::i.hyb:i.. 
setembro de 1937. 

25. 345S700 

39 211$100 

64:o55S800 

em 22 de 

Franca Fnito, 
Tbesourelro ecral. 

Confer": 

F. da Gama Ca.b1·al 
Pelo contador-chefe 

Jauberlita Arra da. Nobrega 
li:licrlpturnria. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOKO PESSOA 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO DIA 
22 DE SETEMBRO DE 1937 

RECEITA: 

Saldo do dia 21 . 
Receita do dia 22 

8 197Sl21 
2·691f500 10:888$621 

DESPESA: 

Pago n funtci-m,Hi05. v~ncirricnto• 
de agosto 

Aos oficiaes de justiça, gratificaç?:> 
refer2n~e ao mês ele ~gosto ultimo 

A guard1. m1.nic1pal_ percentagem r!(' 
impo~tos ai rl"cadados 

Saldo pRra o dia 23 

Em documentos de valor 
Dinheiro em caixa 

4 '259S200 

300$000 

25SOOO 

1 :924:,800 
4 :379$621 

4;584S2ú0 

6 :304$42! 

ü :304$421 

Thesourana 
setembro de 1937. 

da Pr-.•te1turr. Uunicipal de João Pe~ôa, tm 22 ae 

Gentil Femand.es. 
The.sou""iro tnter1IJI) 

D. a Anglo Mex.·ican 11~ importanci1. ! rios de autos" da Directoria d e Pro
de 302S500. pelo tornec1m·ento de 5 ducção. 
caixas de gasolina á E~cola Correc- De Laudemiro L. de Almeida, da 

c1~:1 11:;;~~!1de~1~e i~~o~-t~~~:a ~e 1:~~~~6cia .. ~es1;:1~· ct~!!~s!~-?-cº~; 
1 :481S5u0, pet'o fornecimento de gaso- mesm:i. repartição. 
lin:1 às Obras Publicas e Imprensa De Antonio Miranda. da imp'Jrtan-
Official eia de 26$200, pela sub-consi;,,nação 

De M. L. Fernandes. na importan. tEventuae.s" da Secretaria de Agrt
cia de 254~000 pelo fornecimento de cultura. 
materiaes de automovel ás Obras Pu-
blicas e Dircctcria de Producção. Restituição dt=; cau(f1!S - O Tribu-

De S. G. Correia, na importancia nal autorizou as seguintes 
de 35SOOO. pelo fornecimento de um::i. 
.-esfriad?ira ao D::-p.utament.o de E
lucação. 

De Antonio da Silva Meno. na im
portancia de 400~000, proveniente de 
.:iluguel da propriedade "Jaguaribe'' 

De Alberto Teixeira, da importancia 
de 911~800. 

De Correia & Cía , da importanci:1. 
de 500$000. 

~!;,de d~,~te;fe ~ ";~r~~~~ã~/;1 c~~a~~: Prefeitura ~Iunicipal 
3embro a 19 de abril do corrente an. EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
nc. 

Da Empresa T. Luz e Força, na 
import~.nci, de 102:839S500. prove· 
niente do consumo de luz e forneci
nento de material a diversas repar
ições do Estado. 

De Fernandes Lins de Albuquerque, 
1a importanci1 de 75$000, provemen
e de limpeza de três machinas de 
screver do D?partamento de Educa

ção. 
De Irmãos Cavalcanti & Cia., 

1a importancia de 2: 648$100, pelo 
·ornecimento de material de expe_ 
1iente a diversa.\'. reputições do Es
~ado. 

De Pedro Baptista na importanci2 
je 834S800 pelo fornecimento de ma
terial de expediente a diversas re
particões do Estado 

Despesas realiza.das - O Tribunal 
visou as seguintes; 

De Clodomiro Albuquerque. da im
po~ancia de 78SOO~. pela sub-co1:1sig
r.açao "Despesas diversas" da Direc
tcria de Producção. 

De Manuel Martins da Silva. da 
import&ncil. de 90SOOO. pela sub-con
<:ignação "Despesas diversas" d~ 
mesma repartição. 

De José Luiz do Rêgo Luna da im~ 
por~ancia de 60SGOO, pela sub-consig
naç::i o "Combustivel e pertences de 
auto'' da Chefatura de Policia. 

Do cap. José G1dêlha de Mello d~ 
!mportancia de 355$600, pela Sub
c·onsignação "Combustível e aces:so 
rios de autos" da Policia •. _ilitar. 

ne. Jcsé de Moura Filho, da impor
tai:i,c1a de 1 :549$7~. pela sub-consig
'lÇac "D:spesas diversas'' da Directo 
r1 J de Pro d ucção. 

De Clo~omfro de Albuquerque, da 
:np~rtanc_1a de 267$2~0. pela sub
·ons1gnaçao "Cómbust1vel e accesso-

DIA 22: 

Petições de: 

Francisco da Silva. requerendo li
:ença para fazer ctiVerso.s reparos e 
c;ransformar uma janell1 em porta no 
predio n.0 386 á. av. Mira Mar. Co-
me requ.::!r. · 

Emília Leopoldina dos Santos re
.:iuerendo licença para construir 'um.-t. 
:asa de taipa e telha na. av. dos Co
rêmas. Deferido. 

re:u°e~~~go ~i~~~~a iaªr:ª
1
~eªb~~ar ~nri~ 

chada da CJ.Sa de sua propriedade, á 
1v. Abel da Silva. n.0 219. Como re
quer. 
. Pedro Barbosa da Silva, requerendo 

licença para fazer uma fossa na ca.;a 
n.0 634, á av. Manuel Deoctato. Como 
pede. 

Joanna Maria da Conceição, reque
rendo licença para fazer diversos ser
viços na casa de sua propriedade. á 
1v. Manuel Deodato n.0 1.162. De
ferido. 

Sebastião Roque de Arauo, reque
.. endo licenç1 para fazer diversos ser
viços no predio n.0 789, á av. Abel da 
3ilva. Como requer. 

Joaquim Lourenço, requerendo li
:::ença para construir 5 banheiroo no 
quintal do predio n.0 449 á av. N1eira 
Je Menezes. Deferido . ' 

Florencio Gomes da Silva, reque
rendo licença para construir uma ca-
5a de t:;ipa e telha na praia de Tam
baú. Deferido 

José Ribeiro de Freitas. requerendo 
lícEnça para construir uma cas:1 de 
taipa e palha na travessa Ind10 PY
ragibc. Como pede. 

João Belmiro de Oliveira, requt".ren
do matricul:i:. para u!Tla carrnça. de 
sua propriedade. Como requer. 

Joanna Mnrla da Conceiçãc, rea.i.ue-

A "RAINHA DA MODA" 
tem o prazer de avisar á sua distincta freguezia 
que, correspondendo á prefe1·encia com que tem 
sido distinguida, coneede1·á uma bonificação real 
de 10% em todos os artigos elo seu variado stock 
(excepto linhas), durante o pel'iodo de 13 deste 
mês a 16 de outubrn proxmo. 

Deste modo prnpo1·ciona ao publico uma opti
ma opportunidade para comprar artigos finos e 
modernos quasi ao p1·eço de custo nas fabricas. 

Avisa tambem que já iniciou a sua fonnidavel 
liquidação annual de sêclas, tecidos finos, meias, 
bolsas, gravataR, perfumarias, etc., a preços ex
cepcionaes, 

Rua Maciel Pinheiro ,n.0 206 

AVELINO CUNHA & C I .A 
·~======================dl 



O SANGUE 
O SANGUE E A VIDA. PURGUE O SANGUE 0:V 

PREFERENCIA AO ESTOMAGO. 

Inotrensivo ás crianças. Agrada vel como llcôr. 

RHEUMATISMO ! ACIDO URICO 
SYPHILIS ! 

CRAVOS 

ESPINHAS 

ULCERAS 

FURUNCULOS 
Temem o unico depurativo consagrado 

pela classe medica o melhor elemento para 
combater a syphilis peta via gastrica e as 

doença.e; do sangue. Milhões de pessôas curadas. Venda ann\lal 2 mi

UM ELEMENTO NOVO 
PARA A SUA BELLEZA 

B A 'f O N 

LALAQUE 
Póde brijar, romer, beber, fumar 
e tomar 'banho de nur, que elle 

resiste a tudo. 
A' VENlll\ EM TODO O BRASIL 

VID~4 ESCOLAR 
f'Af'lii.DADt;: DE OIREI'íO Ilí, 

1ti1..t:JF~ 

Las PROVAS PARCIAES 

AS sL'1 {JNn \ s 

AS segundu!-i provas pü.rcia~ obede
cei ão ao hora rio abaixo e terão a se
guir,te localização: 

Hoje terão inicio as primeiras pro- DIA 25 <Sabbado) - SALA 1 - A's 
vas parciaes dos alumnos do curso de 8 horas 3.0 anno - Dli:eilo penal -
bacharelado bcncfici:idos pelo art. 1 l." turma. A's 10 horas 3.0 anno· -
da lei n.º 9.A de 1934, devendo ter co- Direito penal 2.11 turma. A's 14 ho
meço no dia 25 as segundas provas ras 3:· anno - -Direito civil 1.ª tur .. 

CONSIDERAÇÕES EM TOR- pa~fi~ ~g~~~~~~º0:~
1
i~cns examina- m~ALA 2 - A's 8 horas - 2.0 anno 

NO DA LEI N.º 100 dor~s~NO - Introducção á sciencia hor~;reito ~~J
1
~n-;o ~ ~~:~to cU1 ~ 

e Conclusão da 1.• pg. ) 
do direito - Presidente dr. João Joa- 2.a. turma. A's 14 horas - 2.0 anno -
quim de Almeida; examinadores: clrs. Direito penal - 1.º turma. 
Alfredo Freyre e Antonio Ignacio . SALA 3 - A ·s 8 horas - 1.'' anno 

dimplcmento se equipara a sone- Economia uolitica _ Pretjdente dr. - Introducção - l.ª turma. A's 10 ho
gação, para os effeitos físcaes. José J. dé Almeida. Examinadores: ras - l.º anno - 2.• turma. A 's 14 

"Ora) 
3 

Constituição em m:1- drs. Alfredo Freyre e Antonio Ignacio ri1:~~~ l." anno - Introducção - 3.a. 

teria de imposrn, é de uma cb_ A:?cl::Ji~º B!~~:~'.º E-;am7ne:à~;~!~· d~;: SALA 4 - A's 14 horas - 4.0 anno 
reza meridiana; c~pecifica os Gondim Netto e Soriano Netto. - s~tc~n~ -A.;·\ t~r;.i:.'i _ 5_0 anno 
f~c.to'1 so~re os quae,; devem in- , _ 2;r~!J!~te~ d~~rg~~1dt~HF<i};0 Pª~!~)- - D. Judiciaria civil - Lª turma. A's 

.

c1d1r o cnb~to E em nenhum min::dorf'S drs. Andrade Bezerra e So- 10 horas - 5.0 anno - D. Judiciaria 
Jo':i 'ieUli artigos referentes ao as- ríano Netto. ~~~O -=--2-fi. tr:~c~àrt/ci~~l h~rat~t:~: 
~umpto cm fóco, faz de uma Direito penal {1.ª pa~tc) ~ Presi- mc1. A's 16 ho1as - 5.º anno - D. 
obrig.1ção que affecta tão fun_ ~~~ecio~:s ~:~n:~~ia~t~![~esf. ~~f~ judiciaria civil - 1.• turma. 
damente o~ interesses economi_ Aureliano· _ Dl~ i7h~~:~d\~.:e:;~0-:._ SiSt'!tol 
cos Jo com_merci.1nte, um:1 fonte Di~eito publico e con~t.itucional -:- civil - 2.ª turma. A's 10 horas - 3.º 
~c n:c_citJ publica" ~~~~~:tt~r/rLu~~rg~eI'e!h~. J;;0~;~ anno - 3.ª turma. A's 14 horas - 3.0 

Ex1'>t<:: .11nJ.1 um.1 r.11ão de outra lgnacio~ anno - Direito penal - 3.ª turma. 
c~pccie~ Sciencia das finan<:as - Presidente. _s~~it~ pen!~s ~ i~ªraL~r~a~·ºA~s~g 

=!J 1 "Ainda :ittcnta :1 lei n 100 ~~~. J~fire~~ ~~1!1;;:a~ L~ft~iie~~~es. heras - 2." anno - D. Constitucional 
d 1 · ç pa construir uma ca I Service para o dia 23 (Quinta-fe1_ contra o preceito constitucional 3.• ANNO - Direito civil (2.ª parie) - l.ª turma. A 's .14 horas ;- 2." an-

~~n d~ ;;~~
1ª a e Í,~·rha t·~l Mand.ª~.:trú ~ rn). . . que declar:i ningucm ser obriga- - Preside~te. dr. Andre~e Bezerra. nosAiR· 3C~ns1~;u~l~~~~;-_\_ot~~i·_ 

<·orno req11er. Uniforme 2. 11 {kak1). do a fazer ou deix:ir de fazer .iL E
50

x
1
~
1
.man,r.o.aNdoettet~·. drs. Gondim Netto e l lntro

0
ducção - 4.ª turma._ A's 10 ,horas 

Dr. João soare...:., requrremlo 1sen- Permanente á S:T'P , guuda n.0 guma cous:i., senio cm virtude Direito penal 12.ª parte) _ Presi- - l. ~nno - Introd~cçao - 5. tur-

lhões de vidros em toda a America do Sul. 

~!tºá ~~~~~f~~cos laJ./: s~1ap~::~i
1
~en~~! :i..4~ermanente á S.P .. gu:irda n.º 153; de lel" dente, dr. Ed.gard Altino. Ex~minado- :fa· ~\1

•
4 
~~;-

1
· anno - Ecooo-

á av. dos E~t.ados. Em f~ce do pa- Rondant.2.s. fiscal Gt·raldo e g1·ar- PJ.rJ. fech:ir com a ch:ivc de ouro r.es. drs. Sariano Netto e Joao Aure- SALA 4 _ A's · 10 horas - 4.º anno 
recer da D. E. F., indeferido. das ns 9 e 14; de urna razão de facto: ha~~- ·t ommerdal (J a parle) _ - Medicina - 2.• turma. A's 14 horas 
i·a\·e ~~~i.-t~~ê,~':i:~~e~~~ ~;;~1~o PJ; 14tª~tõ;;- /i;~da.':õ ns lB. 154· 115 esqueceu- se o Jeg1sb- Pre~fd~;te~ dr. Gennaro. Gutmc1:rães. - s~15 !:_ª !t:~·~\lOras _ 5 º anno 
carvão á rua Diõg·o Velho, junto ao dor c,;ta<lual de que o objecto Examinad?res. drs. Pedro Palmeira e - Administrativo - l.'' turma.· A's 10 
predio n. 0 255. Sim, pagundo Jogo o:, Boletim n ° 155: do seguro deve ser certo, fixo e Abg~r Soriano.. . . horas - 5.0 anno - Judiciaria penal 
impostos devidos determinado Di~elto uubh~ ~nte~~c,on;t -:- - l.ª turma. A's 14 horas - 5.º anno 

Antonio .Machado da Silva, reque- Para conhecimento da corpor:1cào Presidente . dr. . re O 0
· xa~i- - Judiciaria penal - 2.ª turma. A's 

rendo lic~nça para fazer alguns repa- e devida execução nublico o se~:.iin- "Ora, é ünpossivel ás firmJs nador~s, drs. Lmz Guedes ~ Antomo 17 horas - 5." anno - Civil - 2.• 
rc5 no prectio n.º 355, á rua Abdon te: . - cxportador1s determin:i.rem no lg~Jclo~NO - Dire.ito civil ,<.3.ª parte) tu;~:· 28 (terça-feira) - SALA 1 -

Mir~~âisfW~~i~· da Ccnceição, ~-g- ga~o-;:- i';_~~g~;;~.º 1~~ 1~;\~~~1f;~r\~;~ <l~~~;;,"pi:c::t s:;;~~~:ç~ovj~: ;;;-i:;~~~~ntdr~.r. f,,"J;~
1
: F.Ji~~r!xª; ~s/, 1~:-~a-:-}t fon~~r-;:; ~~?e;~~".; 

~~;:;nd~ c1~:~1ç~e P~~fh~-e~~v~~o.ª pro= de mappa de uma lanterna k"F:Jco:; ~eus productos armazenados, soiii~~ftoN~~mtrcial . (2." parte) - ;:sc~m~;ri~~;o-~·ªc~~:~rj~~ l~ h3~; 
priedade, á rua Porphirio Cost:i, 36. Zeilcr". de 3 elemenLos. e um c·an- pelo simples facto desse valor Presid_ente, dr. Joaquim Amazonas. tm;,ma 
C°:r~nf!~~· Ribeiro de Mendonça, re- ~~~ir~0~e e~!~:º· d~e c~f~·~nhd~~'taªdc~~-~;~ oscillar toda a semana, de accôr- Exammada:res. drs. Pedro Palmeira e SALA 2 _ A's 14 horas _ 4_o anno 
querendo hcença para construir muro ração. ficando ditos artigos distribui- do com ª parte organizada pelo A~i~~it~º~~a~~iario oiviJ (~.ª J)arte) --:- - s~iugi~r~,5 CJv~o~ 1~ t0a~no 
no terreno amé,;:xo ao predí'h ~-(, .~86, !°:m!~ Posto de Vehiculcs de Gra- pr~l~l:iº E~.ado · 1l d'd f Pre~1dente, dr. Gondirrl Filho. ~a~1- _ Economia_ 2_. turma. A's 10 horas 

~efJ!::!i~ ~i~nnçVJf[f:~"co~;!{ls; II - Petições despachadas - 02 mas sln:r~:~~n:: \,U s~:.s P::= ~!$:füt;.g:ar~ p:::::n:e. e:: ~f~1~s:t~:~~a~~~,o;~~o~ 3;c;~~: 
construcção do predio n.º 810, á av. l\o.1.anuel Monteiro, residente nesta ca- duetos por um espaço de tempo Eklgar<;I Altma:. Ex~mmador~!i, drs. SALA 4 _ A's 8 horas_ 4.º anno 
Carneiro da Cunha. Como requer, pital. requerendo p2ra ser feita a al- muito exiguo E é natural que Antomo Ignac10 e Joao Aurrltano. _ Direito civil_ 2ª turma A's 10 

Antonio _Benedicto de ~at .. ~r?s. re·· ~~~ªils~~~~.gqi~!'ºJJ:s~o~e~~a~~?.· p~~~~ assim o façam, porque os pro- 5.º AN_NO t- °ctirei~ ~ivi~ (4.~arle) horas _ 4.º anno ~ Direito· civil -
querendtJ hcença para con.-:; rmr umJ. duetos se destinam na quase ,.ua - Pres1den e. r. n ra P. _zerra. 3 a turma 
ca.c;a de taipa e palha na av. Adol- escuro'' para ·•verde-sêda" - Flça- Ex3:minadores, drs. Gondim Netto e · SALA 5 _ A's 8 horas_ 5.º anno 
pho Cirne. Como requer: se a alteração. totalidade á exportação, visto o Son.an? Ne_tt.o:. . . . ª - D. Jud1ciario penal - 3.ª turma. 

Julio da Queiroz C.1.rre1ra., reque- De Severino Nicolau residente em consumo loc:il ser preca rio D1re1to 1udic1ario civil (2. parte) A's lO horas _ 5 o anno _ Admini.s-
rendo desapropriaçãc de seu ter:e- Guarabira, requerendo. transferencia Logo, não podem no princi- - PI:esidente, d1~ Andrc:.de Bez~rra. trativo - 2.ª tur{na. A's 17 horas -
no á avenida Maximiano dr Figuei- para seu nome, do registro do carro pio de cada semestre calcular o Exammadore~ dr~. Mario Cast10 e 5.º anno - Civil - 3.ª turma. 

rêdo. ~ttil~gido pel_~ pl}~º ge erolo1~ ~:e;~~leionf~:;.t ;s;~J~~· ~~~r!:;~ valor dos impostos de exporta Pegr;eii:.lJ!~t~Íario Pf:Dal :-- Presi- A'~~Ah~~~q~r:~-~~~~-=-J.~teln;: 

r~:\i.:~~1::F:;,~f: ~\~~i~; t:~~r/e Lima - Faca-Se a transfe- " çã~Como, pois, fazer o seguro~ ~p::cio1:S. ~r~,~~~~ioGJ~~~~aeesEd::,ªd ~i;~~n;;--
1
f/:i;,~nati;n;? ~ºi.~"tu7. 

ser prolong1.da a avenida Tirad~ntes1 Po1;,;:bJ,il~~~~~rPn:tat~:a:l!~!~!~ ;~ .. E. evidente, portanto) .J~~Íto administrativo - Presioen- ~~~a!;~nli1 ~r~\ tu::i:.nno - D. In-
~:u~id~~~e~!~io e~;~âf~;to, o. abertu- ra seu nome, do registro do auto p.-r- inexequibilidade da lei n 100, te, dr. Maria Castro. Examinad~res,. SALA 2 - A's 8 horas - 4.0 anno 

Convite· 
ticular Chevro'ct. placa 116-PB.. de 19 de dezembro de 1936" drs: 1:,,Uiz_ Guede.~ e José_ rtos AnJOS. _ D. Commercial - -1.a. turma. A's 
adquirido por compra a Jcsé Araujo. ~ireito mternacional pnvado - Pr':- 10 horas - 4.º anno - D. Commercial 
_ Igual despacho Resumindo as razões e :is conclu- !:idente, dr. Andrade ~ezerra. Exan~1- - ... 2.ª turma. A's 14 horas _ 2.º an-

Dc José Fon.:;êca da Silva, residen-• sões correlatas, a sentença considera nadares drs. Loreto Filho e Antomo no _ Finanças - 1.a. turma. 
te nesta capital, requerendo transfc- inconstitucional a lei n.. 100) por Ig~t:~r~ industrial - -Presidente. gc~~~!i!-=- A;~ ªt~;~a: A·!·°i~n~6r;; 
~~nc~~iti3~!ctaºn s~~e~.~~!i. ~la~~ls~~-~ quatro 1110/h·os: dr. Andrade Bezerra. Examinadores, _ 1 0 anno _ D Romano_ l.ª turma. 
a9---PB . adquirida por compra á nr- a) legislar sobre direito substant1- drs. Alfredo Freyre e José dos A1;1jos. A's i4 horas _ ·1.0 anno _ D. Roma.-
ma J Barros & Filho - Igual dcs- vo, de competencia exclusiva da A .segunda cha~ada para ª~ pnmel- no - 2.11. turma. 

COI\IMANDO 1:>!'.. POLICIA MILITAR pacho. União; ;~nf:ºo~~i~rc1aes obedece1á á se- - St~uJiciar!'\f1nh~~.•tu!;:.nno 
~ZRiiTADO DA PARAHYBA DO fe~re a~~~z~~ ~~me~ad~n~~~:~Or~~.:i~!- b) dispor sobre a crcação de um _DI_A 2~ -:-. S~LA 1 á.c; 10 1!oras --: SALA 5 _ A's a horas - 5.º anno 

Sã~ convid: dos a ccmparccer á D 
E. F., cs sr.s. Alfredo José de Athay
à-e Antonio Ribeiro de Souc;a e dr 
Helio de Araujo Scares; a D. O. L. 
P .• Raymundo Leal da Nobrega. 

querend') 2.a. via de su1. carteira. por novo imposto, fora dos moldes pre- Direito Judiciano penal do 5· 0 anno. - D. industrial - 1.• turma. A's 10 

A 
·1 d E ·t d 1 • 1,-nhal .se acl,ar· a 1.• 1mprestavel. - Pagan- v,·stos pe'.a Const,·1u·,ça-0 Federal,· Penal do 2·

0 
anno; Penal d? 

3
·0 anno_. horas - 5.

0 
anno - D. Industrial -C uxi iar o xerc1 o e , · S~A 2 ás 8 horas -:-_C1vI1 20 anno'. 2.ª turma. A's 14 horas - 5.º anno -

Quartel em J~ão Pessôa, 
22 

de sr- do
0

~ ~~:/~e~:iT~ir~~LoFr~~fçe;·,id:b.:1.uf e) attent:ir contra o preceito cons- Civil do 4.0 anno; C1v1l do 3. anno, D. Int. privado _ l.ª turma. A's 16 
tembro de 19:,n. G~ur profis~ional, residente em Gua- tit~cional que dcclar~ ningucm é chi\~~ ~~r~n~.Administrativo do 5.ª ~~r:r;-a5.º anno - D. int. privado -

rabir.1_ requerendo licença de prat!- obngado :i fazer ou ... deixar 1e fazer anno. . _ · DIA 30 · (quinta-feira) _ SALA 2 _ 
Serviço para o din ~3 1Quinla-ki- ~:g;~\l.~.~:o d~~~-'a 1: .s~·~nyif

0
á~!~i~ :llgum:i. cou,;a, senao em virtude de I SALA 3 ás 8 horas - mtrod\lcçao d~ A's a horas_ 2.º anno - Fmanças -

r11. ra dos s~t11to.". - Sim. pagando '\ lei; e l.º anno; ás 10 horas. Econo~1a ~o 1. 2.a. turma. A's 10 horas - 4.º anno -
Oíficial de dia l.º t.rnente ,Josê taxa dcvid:i. . d) ser ineXcqui~el, pela impos,ibi.. ~~~o; ás 14 horas, Romano o 1. a~- ~;t~~e,{?i!~~ ~·D~j1~~fCia~;~ J~uh~ 

castôr do Rêgo. ' De Antonio de Almeida Sobrinhu, l1dade da determinação exacta do SALA 4 - A's 14 horas - -Mediei- 3." turffia. 
Fr~~~~:o á L~~~ªJ~dçfio. 1.0. sargf'.'nlo ~~!~:f~;~nc:~es~~racªci~te'~· no~~1i~eá·~n:!,~ quantitativo a segurar na do 4." an~oALA 1 A' 8 horas SALA 3 - A's 8 horas - -1.º anno 
· Dia á Secretuia. 3.º sargent., gis_t~o do auto placa 335-PB., 3:d- Em succe,;sivo,; capitules, t:inlos _ DJ3~ I~d~trial do 5~ ~no~ . = ~~~~~~-_:_ 3~~~0ª·~'~}ºt!%~ 
Manuel Vaz de carvalho. qmndo por compra a Arthur & C1.1., qu.:mtos ,;ejam nccessarios para expli- SALA 2 - -A's 8 horas - -Fman- A's 14 horas_ l." anno _Romano ___ 

AdjW1cto ao oíficial de dia. 3.0 sar- Lgªo~·i!'1~~~n~~:~~~?:ir a~::;~iç!?u~el ~~ car ,;ufficientementc o assumpto, ças do 2.
0 

anno. s.~ turma. 
ge~~ t~:{:~fo ~:r~~r;io, 3Y sargen- Como requer. pagando o que de di- trataremos daS que,,;tõcs de direito e ci~A~~ ~.º-a:~~.8 Jg~~~i~o~:e:.~ M~~a4 = :.~s :u~~~~s - ~·º anno -
to Ayrton Ntmes da Silva r€'it.o. da\S questões de facto que 'Je relacio- anno SALA 5 - A's 10 horas - 5.º anno 

Gu~rd'l do Quartt'i 3.o. sarg€ntc 
111 

_ Petic;-ãc· ii--spachada pela Se- nam com a lei n. 100, sob o aspectv sALA 5 - A's 10 horas. ~on~t~tu1ci~- - Administrativo - 3.ª turma. A's 14 

RÓ~:1\tM~~1u~a~~fa.Sa1~~;><: fia:;gento cretaria 6\ Interior - De Jo~é Ama- d_e s~a d3pplicação ~a pratica Jrof~- ~~tviio 2ci~ J_~teJ.~ª~iº~1~\-asº-·JuJ\c·. ~~[vª~~ 5.º3!nt~~~ ~·sl~~er~i~~~~ 
JO'. é Ferreira de Lun i ~~.st~h,~·;~~Po;~~i~;~:\:~~1;ua gu!~â~1.:s~~ s1on~ o commerc10 exporta or a Civil do 4." Judie. Civil do 5.º. 5,c> anno-- ·n. lndUStrial - 3.ª tur-
B D1d e.o tel<'phouP súfdacto Lounval rcsen·a. - In<'lua-se P.1r:ihYba Qner alugar vender ou comprar ra- ma. 

nn eir .L Pelo quf' HJ:t o requerente in- E D I TA E s sa. ou terreno'? Procure O Escriptorlo LYCEU PARAHYBANO 

Bol:-tim n.° 207 ~'6/:i'ltºci~id~u:i~~~c~~o r;~~r~ªa.c~:: de Procuradoria MINERVA, á Rua Ma-
V - Balancete do Casino dos 8ar- .ra-numerario, tomando O n.º 158. ciel Pinheiro, 306, sala do 4.° Cartorlo 

gcnfos - O sargento-ajud&.nle 0:-2,\s rass.) F. Ferrdl"a (14-. Oliveira. sub- do Tabelliáo Travassos. 
Tenono ele Andrade director do 'C:1- inspector, responclendo pelo expedien- REGISTRO CIVIL - EDITAL -

~~~~à :Pd~.~;t~~~u oic~~~!~~~'!~e
0 1~t r~~ te Faço saber que em meu cartorio, nes- ~~ci~~~~[~· :~n~~le, d:er~~~eci~: 

..:igosLo p. findo com a :.egumte de- ~!s~~::~ ~~1Jedosprcooc~!~~~feª;ªse~ Manoel Nunes Pereira e d. Ieonidia 
mo115traçãc guintes: Maria Nunes; e ella de profissão do-

DR. OSORJO ABA TH Manoel Rodrigues de Sousa e d. mestica e filha dos fallecidos Luiz 
S <lo eh.• julho 
Re ;eita ele 1g'is10 

Somm.J. 
Despesa õe u . ostn 

470$000 
254;000 

724SOGO 
36$200 

Saldo qu"' pa.:,~ para d'-
t mbro "87$800 
fa.F.'>. l Df'lmiro Pereira dC'I A1.drade, 

coronel commandante geral. 

CQ,nfere com o original - Elias f;{e~t;:~s, major iub-commandantP. 

1'1SPECTORIA DE TRAFEGO PU-1 
El,ICO F DA OUARD!\ CIVlL 

Em .Jcr.. l'j .Pc 6n 22 de set, inbro de 
J7 • 

l..1nlrpio da Aoolstencla h•Uoa 
o •o Hospital Santa Iaabel 

OPEKAÇOJ:8 E Viu 
- UB.JNABIA8 -

Trat&!Dento medico e elrursl~ 
das doenças da urethra, proo
i.r.ta bexlaa e rin&. Cysi<Mco-

plaa e urethroacopta,. 
Oon.u.Ltu clu 10 '8 12 • t!aa 

lG io 11 llOru. 
!Jonauitorlo: - Rua B&rlo 1o 

Trlumpbo, 4GO. 
---::--

- 10.&0 Pl'.880.6 -

Erethuxa de Queiroz Santos que são Moreira da Silva e d. Francisca de 
rnlteiros; elle, maior, natuTal deste Menezes Moreira 
Estado, ex-auxiliar do commercio. re_ Durval Pedrc de Moraes e Maria 
servis1a do Exercito e filho do falle- do Carmo Tones, que são solteiros 
cido Arcelino Correia Leite e de d. perante a lei, porém já casados reli_ 
Estella Maria da Conceição. esta mo- giosamente e naturaes desta capital; 
radora na Villa. de Alagôa Nova, elle maior. artista e filho de PerJro 
deste Estado; e ella, ainda menor. de Francisco de Moraes e de d. Severina 
prcfissão domestica, natural de Tri_ Antonia de Mora,es; e ella, ainda me
umpho. Pernambuco e filha de Luis n-cr, domestica e filha do fallecido 
Henriques dos Santos e de d. Antonia Manoel Venancio Torres e de d. 
de Queiroz Lima, sendo estes e os Theodora Maria dos Reis. sendo e,c:;ta 
nubentes moradores nesta capital ã moradora á rua do Cariry e os de-
avenida Minas Geraes, 514. mais á rua Vicent,a Jardim, 187. 

Antonio N1mes Pereira e d. Luzia Se alguem souber de algwn bnpep 
Moreira Nunes, que são maiores, na- dimento, opponha_o na fórma da lei. 
turaes, deste Estado, solteiros perante J·:áo Pe.ssôa, 20 de setembro de 
a lei. porém já ca.sados religiosamen- 1937. - O escrivão do registro, Sebu
te e moradores nesta capital, á rua. tião Bastos. 

Prova parcial 

Foi affixado hontem, na portaria 
do Lyceu Parahyban.) edital chaman
do. boje á prova pa ·cial, todos ~s a
lumnos matriculados na.s segu1ntes 
turmas: 

A's 8 horas 
Scicncias 1.• serie t um1a - C. 
Frane;es 2.ª s~rie turma - G 
Inglês 3.ª serie turma - K. 
Português 4.• seri" turma --0. 
Chi mica 5! serie turma -$. 
A's 9 112 
.:-:~~•·.das J ª sr.·le turma - D . 

Creme de Belleza 

ORIENTAL 
Embranquece, amacia e assetlna. 
a cutis, evitando as espinhas, l'r&
vos e manchas; não é ,:orduroso, 

e é de facll appllc~. 
A' VENDA EM TODO O BRASIL 



6 A UNIÃO - Quinta-feira, 23 de setembro de 1937 

INSTITUTO DE APOSEN
TADORIA E PENSõES DOS 

COMMERCIARIOS 

Cooperativa 
CAIXA DE CREDITO 

POPULAR 
PREFEITURAS DO INTERIOR OS OLHOS SAO O ESPELHO 

DA ALMA, DA SAODE 
TAM8EM PREFEITURA MUNICIPAL DE PE. Aferição de pesos e medidas 

Cemlterlo 
$ 

~7$200 Administracão central Está funccicmando, nesta capital, a 
ORAS DE FOGO 

Séde em Espirito Santo Imposto cedular sobre a. 
renda liquida de lmmo. 
vei':i ruraes 

CONSELHO ADMINISTRATIVO Ccof, ratlva Caixa de Credito Popu. 
RESOLUÇA:O N:> 1.377 lar. instituição esta enquadrada den- Balancct•:? da Receita. e Dcspêsa do 

Rendas diversas 
s 

135$000 
48$000 

$ 
so,300 

Processo n.0 11.826136 lro dos d.i:spo.sitivos do Decreto n.u . . mês de Julho de 1937. 
Procedencia: - Departamento da 24.647 de 10 de Julho de 1934, e au-

11.• Região: torizadA pelo de n.0 1 .201. de 17 de RECEITA 
Objecto:-Declara exigiveis as con- novembro de 1936, do Govêrno Fede. 

tribuicões devidas pelos empregado., ral. Este estabelecimento de Credito Rendas Patrimoniaes: 
:res relativas ao anno de 1935 e per..; vem prestando elevados beneficias á 
mltte que O respectivo pagamento seja classe Droletaria de nossa terra, esta- Feira 
feito pa.rc:elladamente até Sl de ou- belecendo juros medicas ao pequeno Gado abatido 
t~~ro do corrente anno isento de mUl- ff~~~::d~~j:~gi~:~~~ernd~1!l~afep~g: Cemiterios 

Relator: - sr. conselheiro José L. fLc.c;ional ou commercial. envidando to-
Salgado Scarpa. do o estorço no s:nticto de promover o 

Vibto e examinado. etc. Nos termos s~rguimento moral, civico e social do 
do art. 2.0 letra b) do dcc. 24.273. de ~raer:r~~ilfJ:~e dJo p~·:;:::ti~i:~~~ief~= 
22:5 11934, e do art. 7·", § 2-'' do dec. mentando assim, o credito popular en ... 
183, de 26'12 34, 05 empregadores no lre O homem do trabalho. A Caixa de 
commercio foram considerados asso_ Credito Popular está apta a realizar 
ciados obr~atcrios do Instituto d~ ~ ccnforme communicou-nos empresti
posentadoria e Pensões dos Commer- mos. mediante garantia de aval fi_ 
ciarios. obrigação que começou em 1 ° nança ou endorso. a curto prazo: ope
de janeiro de 1935. racão de credito ao pequeno lavrador, 

A lei 159. de 30112 135, no art. 13 e foreiro, trabalhador e empr:-gado. cre
seus paragraphos. regulamentada pelo dito e corrente. emfim qualquer tran
dec. 890, de 9 6 36. ou~<:rga a essa sação que se diz respeito á instituição 
classe de çommer.:: iarios a facul-dade bancaria. 

Licenças Diversas 
Imposto Predial 
Estatística 
Aferição 
Vehiculos 
Imposto Cedular 
Rsndas Diver~, 
Taxa de- Limpêsa Publica 
íivirlA ::>-('th1:,i 

Renda c!aplicaçã.o especial 

de sujeição ao reglmen l<lgal do A Caixa de Credito vem effect.uan- Saldo do més de junho 
IAPC., assim dispondo o art. 41 e do as suas transações em pequena 
:::eu paragrapho unico do ragulamento monta, s&tisfazendo a espectativa não Rs. 
citado: ~ó dos associados senão do publico 

DESPESA 

Imposto sobre vehiculos 
Taxa de serviçoS munklpaes 
Taxa de consumo 

695$300 Total 
474$800 

DESPESA 

19 :900$800 
44:617$600 

77$200 

1 :247$300 
1 :493$800 

53$200 
299$400 

96$000 
10$100 

543$800 
5Si00 

!40S400 
3~""''"'" 
31$5(10 

3 :508$400 

Conselho Municipal (pes. 
soai) 

Prefeitura Municipal 
Fiscalização 
Thesoura ria 
Obras publicas 
!Iluminação publica 
Limpêsa publica 
In.strucçáo publica 
Cemiterio 
Subvenções 
Serviço de Es\a\istica 
Despêsas diversas 

100$000 
l :603$\00 

630$000 
2:885$000 
2:0'75$000 
2 :063$000 
1 :678$000 
l :655$000 

120$000 
100$000 
400$000 

4:633$200 

::~~~~:g Saldo: Na Caixa Rural de 
18

'
032

S
9
00 

Souza 20:000$000 
10:565$500 Em documentos e dinheiro 6:584$700 

Rs. 

Já reparou que ha pessóas que 

~~~ ~ b~:~~:in se~~;~r~~~~ad~e 
um longo somno? Sabe que signifl. 
ram esses olhos empapuçadcs? Sig. 
nificam que o organismo está sot 
frendo d{? infiltração do excesso cte 
agua que os rins enfermos não conse
guem eliminar do 8ystema com a. devi 
da pre.steza. Os rins não estão podendÕ 
extrahir diariamente do sangue ai 
quantidade normal de liquido sµper 
fluo e de impurezas nocivas. ,. SeuS 
milhões de canaes filtradores se a-
cham em parte obstruidos e isso tor 
na moroso o trabalho dos rins. -

Essa lenta intoxicação organica se 
manifesta por dôres lombares reu 
matismo, dôres de cabeça, inchação~ 

~~:;,~do· ~l~~a ir~fta~ªnà~ªg:xte 
ga. etc. Deixar que se prolonguerri. 
esses s...:ffrimentos importa. ('m convi
te a _ que molestias graves (Nephrite, 
urerrua, mal de Brlght) se installem 
no organismo. 

A fraqueza. renal deve portanto 
ser co~batida, logo de inicio por meiÓ 
das Pillulas de Fost:er, que são co ' 
nhecidas -de longa data como o me -
lhor medic1:1.mento para desirúlam-: 
mar, limpar e fortalecer eos rins e 

"'Serão assoclad::s facultativos do em geral, e ha de .se crer que em breve 
lAPC. os commerctantes ;3ob firma ln- reahza geralmente o plano de suas 
dividual e os socios administradores finalidads, sendo. assim. mais u"n.a 
ou gerentes. a que se referem os art.s. cc.nquista dos meios proletarios de 

Governo do Mwiicipio 
Fis::alisaçâ.o 
Uluminação 

!f~~ , _A_be_x_ig_a_. ----------

1 :~= Souza, em 12 de agosto de 1937 . Estatística 
200$000 

~:!ggg ATnaud Francisco da Stlva _ Toe. Saldo para o mês de agosto: l0 :40
4

$800 

~~~= so~~i:;~isco Alves Cassiníno _ Escrip Dinheiro f.m caixa 752$600 

6.0 e 7.0 do regulamento app;-ovado nos~a terra . 
Sorvir.os P J\lf Plhoramentos 
Limpêsa Publica. 

pelo dec. 183, de 26112 '34. cs quaes, José de Sousa Lima. seu incansavel 
se desejarem contribuir para o mes_ prEsidcnte; Carlos Simeão dos Santos. 
mo Instituto, deverão requerer a sua elemento que conta elevada folha de 
inscripção dentro d~ um anno a con.. ::ervice,s da classe trabalhista emfim, 
tar de 1.0 de janeiro de 1936. salvo Manuel Moreira de Menezes. anima
aquelles que se estabelecerem depoi.., der do movimento cooperativista nos 
de.<;S& data, para os quaes O prazo da meios operarios e figura bastc.nte co

Fôro e Policia 
Assis. Social Soe. Publicas 
Instrucção 

l26S400 turario. - 10 accões do Banco do Es-
~!~~g 1~~i~. Eladio Ferreira de Mel. tado 1 :000$000 

Eventuaes 

insoripçãtJ será de 6 mêse.s contados nhecida em nossa capital. 
Despêsas Geraes 
cemiterío~ 

86$300 
97S000 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
60$000 1 CONCEIÇAO 

1:752$500 
12:157$400 

Inac~lvos 
612$600 do,1~~u c~::~~i:~sto;ã inscriptos e deres dur--;~ ~ -- anno de- 1935. não 

que não quizerem continuar contri- sendo Iogico premiar os que a não 
bu!ndo .:Jeverão notificar por escripto cumpriram não se lhes existndo o pa. 

Arrecadação 
---- Balancete da Receita e Despesa da 

5:677$000 Prefeitura, referente ao mês de 

Thesouraria da Prefeitura Munici
pal d e Santa Luzia do Sab4gy, em 31 
de julho de 1937. 

o Instituto des.c;a resolução, dentro do gamento de ccntribuições que, aos Saldo q. passa para agosto 
prazo de um anuo acima previsto, cumpridores da lei, se não podem res .. 

4 :888$500 agostJ de 1937 Dic.gen.es Araújo - Th~soureiro 
VISTO: 

sem direito á :restituição das quotas tituir. Considerou ainda o alludido Rs. 10 :565$500 
já pagas''. parecer que "o Instituto. como segu~ 

Distinguiu, pois, a let: 1~!C:v~e :à co~~i;;ãi;isc:r~~~~f~ VISTO: _ Moacyr Cartaxo - Pre_ 
a.S:~

1
!~fs~adores já inscriptos como dos commerciantes e não seria justo f•úto. 

b) empregadores não 1nscriptos co- que esses riscos assumidos até 31 de Raiff Fernandes - Thesoureiro. 
mo associados. . ~e~m.~ro fossept agora reputados gra- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALA-

c) futuros empregadores, Lsto é os 1,mtos_ .. Em da.a de 23 de fevereiro. o GOA GRANDE 

36 C::mm•:?rc10. exarou no processo o se- Balancete da Receita e Despêsa du-
Aos empregadores Já Ulscnptos f1 guinte despacl_lo "Ao IAPC para. rante o mês de Julho. 

que se estabelecerem depois de 311121 

1 

sr mmistro do Trabalho, Industria e 

1 

x~u o prazo de um anno. extincto effi pro~over accordo com os interessa_ 
31 Jl2 '36, para que, 01ão querendo con. dos RECEITA 
tmuar contribuindo notificassem por Em 10 de março, por o!fi: io da .se_. 
escripto O Instituto dessa resolução. cretana. foi deter1ntnada ao sr. d1- Licenças 
sem direito ás contribuições já pa- r-~~tor do Departamento da 11.• Re. Imposto de feira. 
gas. g1ao o C!,lITlprlmento desse despacho, G do Abatido 

Os que não o fiz.erem naquelle pra- nada ma1~ constando do processo. P!trimonio 
z~. tomaram_se, novamente. associa_ te.to PoS-0 • . Rendas Diversas letra A 
dos obrigatorios do Instituto. Consider~ndo que a :solução aqui re_ Rendas Diversas letra B 

Aos não inscriptos concedeu a lei cl~~ada ~ao deve ser tomada com Rendas Diversas letra F 
o prazo de um anno extlncto em fe1çao regional, por isso que o caso é 
31Jl2136. para que requeressem ins- geral e, na s1;1a c<;>mp(l.~>ddade, est.á Somma 
cripção. IOs que não -o fizeram perde- originando desm~elhgenc1as general:1-1 Saldo do mês de julho 
ram o direito de se associarem ao zadas P. prejudic1aes, sem duvida. ao 
Instituto. A rigida clareza da lei não Instituto; Total 
comporta, em ambos os casos inter- C::ns1derando que <;>S empr=gadores 
pretaçáo diversa. ' em geral foram considerados associa-

Durante o anno de '1935 vigentf>s dos obrtgatorios durante o anno de 
na sua plenltu,de o dec. n.o' 24.273 e O 1935; . 

DESPtSA 

Camara Municipal 
Prefeitura 
Fiscalisação 
Thesouraria 
Obras Publicas 
Limpêsa Publica 
Cemiterios 
Despêsas Diversas letra. A 
Despêsas Diversas letra G 
Endemia Maternidade e 

Assistencia á. Infancla 
Departamento de Estatistica.. 
Policia de Fócos 

83SOOO 
786$100 
677$'200 
439$000 

4$200 
8$400 
1$000 

2:998$900 
li664$603 

4:663$503 

260$000 

~~= 
b24$400 
538$300 

1 :337$600 
80SOOO 
24$000 

200SOOO 

60$000 
160$000 
100$000 

RECEITA Prefeitura Municipal de Santa Lu
za de Sabugy, em 31 de Julho de 1937. 

José Mederos - Prefeito. Licenças diversas 1 : 005$000 
Imposto de feira 252$503 

~;;1~~cfr~~iª~oducção 1 m~~gg GRATIFICA-SE a quem 
G~~

0
abP':;it~/ara o con. 

2648000 
achar um cachorro de raça 

P:~;;:es cfJ:l!~ª~ irenda li. 180$0,10 dinamarquêsa novo, de ta-
~~;~!s das propried ados i .omwo manho regular, amarello, 

Rendas diversas 24$000 fugido da residencia de Car-
~~fci;:'\,~; ~~ei~ mês de 5:026$400 los OertlL Rua 7 de Setem-

JuJho 19s200 bro, n. 0 257. 
Total 

DESPESA 

Conselho Municipal (em-
pregados) 

Prefeltura tempregados) 
Fiscal!zação (smpregcdos) 
Thesouraria ( empregaQos) 
Oprl\S publicas 
Estradas de rodagem 
Ill~~açáo da cadtia PU-

Limpesa publica 
Instrucção puOlica 
Cemiterios 
Subvenção 
Despessa diversas 
Olvida J)a.sSI ,a 
Somma da Despesa 
Saldo que passou 

Total 

5:045$600 

CASA A' VENDA 
Vende-se á rua Eli~u Cesar (até 

190$000 pouco Vidal de Negreiros), a casa n.0 

1 :532$000 / 84, de regular accomodações, oitão ti-
200SOOO i vre ao naS-Oente. Com os serviços rla 
903$900 Lagôa ficará de esquina em excel-
209f500 lente ~ituaçáo para. reside~cia. Tratar 

19$000 
90$000 

753S900 
50SOü0 
60,000 

1 :036'li700 

5:045$1100 
5600 

5 ;04SS630 

na mesma. 

Importante e Urgente 
Vende~se uma casa com optimo ter

reno ao lado, sito á rua da Palmeira, 
673, e mai.s um terreno com 22,50 e 
48,00, sito á rua J\.1:in~s Geraes, junto 
á rua da Palmei?\. Lmha de omnibus 
e 1 minuto do bond de Trincheiras. 

Tratar na rua Barão da Passagem, 
60, 1. º, ou Trincheiras, 41. - Resi
dencla. 

reg. 183, existiu para O empregador a Con.s1derand?. que a prohib~ção le
obrigação ao rg,elmen legal do IAPC. gal da restitmçao de contribuições ao 
cujos orgãos administrativos procura' empregador que deixou o InsULuto 
ram e procuram arrecadar as contri": tem apoio na tompcnsarão rcpresen_ 
buiçóe.3 referentes áquellc anno, mes..i tada pelos .riscos que o Instituto cor ... 
mo quando o empre~ador, valendo se r~u e .cobriu até o momento da de
da faculdade que a Iel 1hc outorg"a s1~tenc1~ do empregador contribuinte; 
não quer ser associado do Instituto ' Considerando que é pcrfeitarnenit.ie 
Essa pratica ou exigencia originou legal e_ tem ªP?iO nessa mesma com
innumeras reclamações e um movi ~nsaçao . a ex1gencia das rontribu1_ 
menta de geral contrariedade dâ çces relativas_ ao anno de 1935, roes., 
classe, vindo ter a. este c.:nselho uma m_'> ~m r~laçao áquelles associadcs 
rcpr~entação da Associação Com- nao mscriplos e que. depois, ao am
merc1a1 de Porto Alegre. endereçada paro. da_ lei 159. optaram pela não somma 
ao sr. min~tro do Trabalho, Industria in.scripçao; Saldo para. o mês de agosto 

Prefeitura Municipal de Conceição, 
4 

,
019

$
700 

3 de setembro de 1937. 

PONTO A' VENDA 643$803 
e Com!Dercio. Considerando qu~. com effeilo os 

4:663$503 Restituindo o processo ao SI·. minis- empregadores em geral, mesmo' os Total 
tro ._esre Conselho. em sessão de 5 de não inscriptos. como os que can.:;el
!eve:eiro ultimo, :resolveu fazeL\O ado_ laram a inscri~ção. tiveram rtscm, Prefeitura Municipal de Alagôa Gran
Jjtando o parecer do dr. procurad:.r cobertos por este Instituto durante O Ide, 31 de julho de 1937. 
gera.l que concluiu contrariamente ao ::illudido periodo cm que fôram con 
pretendido pela :referida Associação. 1 slde:adrs seus associados obri<J"atorios: José BanetJt.o de Alceu - Thesou_ 
E asslm concluiu por considerar que a Considerando que por tae; risco~ reiro-escripturario. 
obrigação vigor-cu para os emprega- <apoc:entadoria IX>r invalidez na for_, VISTO: - Asdrubal Montenegro -

Roupinhas para creanças 
Novo e variado sortimento a J)reços 

1em concurrencla., na. CASA VESU
Vl'O rua ~ieJ Pinheiro. 160 

Francê.s 2.• serie turma _ H 
lnldês ~-8 serie turma -L. · 
Portu.irueb 4 lt. scrle turma - P. 
Chimica .'"•.ª serie turma - T 

A'~ 1'.l horas 
GeoP"raphia 1.ª S(>J"H• turma --A 
Portugll.es ~.· sHie lurma - E · 
Historia. 3.ª i.erle turma I · 
Hi .. t. Natural 4.ª serle tu~a - M 
Gt:ographJa 5.11 serie turma - Q. 

A'• 14 1 2 

Gcor;rap_hia 1.' ficric turma - B. 
Portu,-ues 2.ª t.eriP turma F 
Historia 3 11 .serie turma J 
Hkt. Natural 4 .ª srrlc tnrOla - N 
Gcocraphia 5.ª 11erie turma R. 

ESCOLA SFCl!ND.\RI.'\ DO DIS 11. 
TUTO DE EDUCAÇAO 

.; • pro\·a parcial 

Dia 25 ás J horas - Sfifodas da 
2.• 6erle, ás 9 1 2 - 1.• lierie - 2.• tur
ma 

Dia 27. ás 8 hora• -- Inglés - 2.• 
terie. Mathematfoa da 1.• Lerie - t.• 
turma, á.s 9 1)2, Matbematlca 2.• tur
ma ás 13 1 2. s.• turma, ás M 112 
'Mafltfnlatf"" i • ,efiP 

rna. do art. 60 P oensão 8 herdeiros Pr~feito. 
conforme. o art. 71 , ~ 4;• do re~. 183. 
de 26 12 34), o Institut, ainda r~s. 
ponde_ visto que o direito dclles de
correntes prescreve em cinco annos 
, art. 81. do reg. 183) ; 

Considerando que a con:essão des 
~ec; beneficias não é preJudtcada pelâ 
falta da inscripçã.) regulamentar (ar. 
1 lgo 76, §, 1 e § 2 do regulamento cita
do); 

RcsolvC'm os membro~ do Conselho 
.\dministratlvo Provisorio do Instituto 
dt' Ap-:scntadoria e Pensões dos Com
merciarios por unanimidade de votos, 
declarar exiglvei.s as contribuições de 
vidas pelos ..,.mpregadorcs relativas aÕ 
cinno de 1935, e. á vista do despacho 
io sr. mtnLc;~ro do Trabalho Indus 
~ri, e Commerct~. no proc. lÍ.826. d; 
11.• Região. permtttir que o respectivo 
oag3.mento se faça de uma .só vez 011 
parcenadam,znfo, até 31 de outubro 
do corrente anno. isento de multa. 
Re.<,:'.llvem. outrosim, aindR. em vt.ta 
do alludt:J., despa ~ho ministerial per
niJ+ur aos . emp~gadores que sê te. 
nham deshgado do Instituto a facul 
dade de ao mesmo se a~ociarem. p11: 
~ando a.~ conlTibul{..ões devidas e 
'!lubmetter.se ao exame medico na 
fórma do disposto no art. 12 do rc. 
gulamento 183_ dt 26:12 34. 

19
~la das tossões, em 8 de Junho de 

íAs.) J. P .. Mac//Ado da St!vn. pre. 
8tdcntc: Jo3e L. Salgado Scar11a. rr.. 
látor. Ful prf!f.ente: o.,c{lr sarafra, 
proeura,lnr S"r~I 

BALANCETE DE RECEITA E DES
PESA DA PREFEITURA MUNICI. 
PAL DE SOUZA. EM 31 DE JULHO 

DE 1937 

RECEITA 

Saldo que vem do mês de 
junho de 1937 24:7\R"'IOO 

Licença d~ commercio 527$000 
Taxa de mercadoria na feira. 2 :254S100 
Gado abatido 3: 198$400 
Imposto predial 12: 100$800 
Patr!monio 1 :520$000 
Industria e profissão co-

brada pelo Estado 
Imposto de diversões 

VENDE-SE 
$ 
$ 

o 
Rest111rant1 "WUIIER" 
de maior movimen•o da 

cidade. 
Explica-se ao pretendente o 

motivo da 

VENDA 

Jcáo Fao..:. ', i de Figuefrêtlo - Pre
feito. 

Antonio Jacobino de Sollsa - Se
cretario. 

Vende-se um ponto para negocio 
com uma moenda electrica para cal 
do de ce.nna. Opt1mn ponto para ca 
sa de diversões. Tratar na avenida 1.0 

de Maio, 601. 
PREFEITURA l\lUNICil'AL DE 

SANTA LUZIA DO SABUGY 

NEGOCIO URGENTE Balancete da Receita e Despesa desta 
Prefeitura relativamente ao mês de 

Julho findo hoje 
Quer ~~ collocar hem com pequeno 

capital? A' avenida Princésn. !.sabei, 
318. vende-se: com ou sem a ca.s:1, uma 

505$000 pequena mercearia fazendo bom mo-
225$000 ·,imento. o motivo da venda é o dono 
458$900 transferir sua actividade commerctal 
803$000 para R!!cife, a tratar na mesm1 a. 
57$000 qualquer hora. O• ponto adapta_se a 

620$000 qualquer ramo de negocio. 

RECEITA 

Licenças 
Matricula de vehiculos 
ImJ I sto de feira , 
Imposto de diversões 
Aferição 
Gado abatido 
Rendas diversas 
Renda patrimonial 
Impcsto de EstatJstica 
Divida uctiva 

Saldo do mês de junho; 

Dinheiro em caixa 
10 gccões do Banco do Es-

2mm 1 ___ O_p_t-im_a_a_c_q_u-is-iç_ã_o __ 
7:614$800 

10 :615il00 

542$300 

tado 1 : 000$000 

Vende-se uma bõa.casa, construcção 
moderna, tod1 de • alvenaria, bons 
commodos para familia, com 1n.sLal
lações d 'agua e luz. optirno local, 
bairro de Jaguarige, avenida Floria. 
no Pelxõto, trata-se na mesma ave .. 
nida, 360. 

PESPES4 

Prefeitura 
Fazendo. 
Camara Municipal 
Fiscalização 
Llmpêsa publica 
A.sststencla soc1al 
EstradM 
P&trimonto 
Subvenções 
~ q!Vtffft 

1:542$300 J --------------

12:157$400 

050$0!)() 
609$000 
350$0Q.O 
270$000 
610$000 

4: 153$100 
2 :01911100 

420$000 
2SOIOOO 
593$700 

OPTIMA OCCASIÃO 
O E'"criptorio de Procuradoria MI
~VA vende por um preço exccp
cwna.1 um opt.tmo teneno á aventdil 
Caturité, medindo 10 x 50. 

Não percam esta opporq,J.nidade de 
&dq'Ü1rir um bom terreno Por pouco 
dinheiro. 

Escrlptorio de Procuradoria Mf .. 
NERVA. Rua Maci•I Pinheiro n.0 306. 
S1la do Oartorio do T•b•lillio Tl'A 
VASSOS 



A l.JNIAO - Quinta-feira, 23 de setembro de 1937 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA FREI DAMIAO 
revolucionario .salLou da Parahyba. E 
foi a N:10:ão representada pelos nu
cleos revolucionarlos de 30, que s~ po2 
Pm arma.s para impôr a cffect1vldade 
do seu inalLnR,·el direito de es~olha 
rios seus homens de parlamento e de 
Governo. E no proceder deSbe feitio, 

pé, os Jcstroç<;:>'> do c.nholi<.:1.,mo, a nada mais fez do que reproduzir na 

LUj:'iS l'UlllJ.l"ÍJS vivem ag.U:rJdJS .15 ~~~:~~~r::c~:tie~t7i.ua OS j!sb~l~;~ir~~~ 

DO ESTADO 
(ConclUBt.o da t.• pg .J 

mulhcre,;, em í.ilu de outra creni;,J mocrn.ticos dos Senados e dr suas Ca-
(Conclu.sã.o eia 2.ª pg.) crear o chã.os pelo Lerror e pela dis~o - que Lhe<J enche tot:ilmcntc o cor:11;ão? mara!'i coloniaes e ctos movimentos de 

7 

AS FLORESTAS MRASILEI
RAS FASCINAM O MUNDO 
Um importante ensaio do 
prof. Pierre Deffontaines e 

urn artigo publicado na 
"Revue lnternationale des 

Produits Coloniaux" · missão de Legislação e Justiça. Pe- ~u;t~?a.dao;·u~!lti~\111:ia:oci~~~i~tr~'1r~~ Os 3gnosticist.v~ com Augusto ~:~k~~~1'ut~es Iá1ccort~e~~~a.Pi~a~eicÍ! 
tição dos drs. João Arlindo Correia, em1:re nr;i:: \<erdíldrirC1s bra~1lciros, ~ Comtc á frente entendem que, pela REvclução Minelra dz 42 e da Guerra 
Sev-.:.rino Patncio da Silva e Alfreà? .l"J.m'rn p31as 1m~.s duuLrm:i.s e o i.naccessibJhda.dc mc.:smJ. J.1. idéa do dos Farriipos. A democracia nasceu 

~:cti~;ta0 :~1ntJ~rºSafcteedi~oibl~~ ~ei: ~~m~eA~:· !1~~J~~~e1}~ito1~1;~~~fgs emµci~: ab)oluto ao espirita hum~no, o dogma no 1Bras1\ ~om oi germens da cansei- ci;:~l~IS~se~c1:~::m}~;:::si:
0 
~:; 

clamando a.ugmento de vencim~ntos, 11alavras e pelas Dromc::.sas dos s3u.:-, theologico ficou profundJmcntc at- ~~~:u;ª\;is~:t~nJe: f~;nia~e;gss 3! fl 
de accôrdo com o ultim".> reajusta- enhcr2s hierarfhicos. q11cirr:.m, pcl? tingido desde o instante cm qul! Tha 1-ociologia a democracia viverá no nossas arestas, ricas, principalmen ... 
menta dé !unccionalismo publico. A' lOrça, destruir esse E,Tc.mdí0so p-Ln- les de Mileto formulou o pnmciro Brasll tm·•un.nto o Era il vivzr pol'- te, pela variedade de suas arvores, 

~1~r.~~t~:{0 ::~~~1~d~ i;::~= S:?itr~~ir~,~~,:~F~:~!~I~~li~ :~~:;;:<l~/~~1\1;:':i:ª~u;~m,c;r~c:: g1; ch:l!ªn~~:irfi~tfFII:i~?J~~t :~:tit!~º~:n~e~· r~~ur~~e :i:~~:·c~ 
tulando-se pEla passagem da data coln trabalho e cultL:r.1. lnverl.'mo :i move e J dcmonstr.1cão J:i inatcidaJe pugnam o principio p.!.ychologico exis- Brasil O patrimonio vegetal com 

~~~rf:~d~ei:gra~~: d~n~:~e~~~~f!~ ~ª·cº~~:;~~-c !1Jenst~~ ~~··e~~mctd'crJ~:·; dos pendores bcncv~ios nos .rnimacs ~=~~i~~~i~ºi1n~;;~0 cts0 ~~~i?:~~! !~ª:~ ~~jec, t~~::t;º~:d:\c~~~ªã
0
n;i;e;:;~ 

do Raphael Séba.s dizendo achar-se poderemos cem este efpir;tc;. d~ br:.:.- -era fatal a decomposição du dogma ricano .se,:rnndo lUcldamente se accen- de todos os estrangeiros que, com jn_ 
prcmpto p?ra O.:i trnbalhc-s parlamin- ilidad>J que pos~uirn.o~. roncorrer p~ - cJthoLco, que ainda subsiste gr,1ç.1s tu·a na •. R1.iics do Brasil. Depois de 

~~ªcr;-o.nt.1·ntq,uª4n-a··ºst·ª':º:.·ndtrºº e:,:e;i:~::. ~!~f~~p;;!I}f::::,pp~:i:r!:~~~'fi~: ;r:~~i~~~id/:º~e~ã~·i::t~::~~n~ ~~pl~i!t:: 0};fila,~tr:i:~:~t~r ~rL~ :~1:~ ·~i::.~~c;·.í:u cconomico,. ··-
º sr .presidz.nte concede a palavra ao nario mundial. Com ell 1, pouco a se&1.1ido, mediante o emprego de torai não ha mais governo e opposição Prova disso encontnmos na insis-

S . d L acha pouco, t:cii{ü;amf"S -e _ descn·:olv~_ n'r._·~-·- , opportuna'i e sensata., ad.1pt:i.ções, e sim maioria e minoria, no plural, tencia com q1, ~ insere a imprensa in. 
f~~cri~t~n;~ra.e pr~~::fcªr ~ufei~~ra do f-!Tl el1a estacionamo::; para <..epui ; conciliar O catholicismo com a situ:1- :c;~~~;e~-~sdi;;a Ltgs ~!~cf~5l~1:!~s cernacional artigos a seu respeito, rurJ1t~b~:r1é :1~~~~:tª~~: ~;t:~:~i~ 11?~:~:~:t:i~:1;~:~i:~r{~i çã~~'º;'%,f~: ~~~;~~ã~iv;~~:· Ca. /~dflaWo t~~ ~~~~l~;to;e i~~·g~iiefe~ :~t n~:p:~ ~:~;;~sõ;~n~: ~!t~;i~ 
a transcripção do mesmo. na acta dos de dP reacr;:õcs não ~u~·~!:'ifün ertn" tholicismo, ao qual~ á semel_han~a .. do· g~~t!n~~rc:~t1~rcoe ~: ~~~a a;:!,fg~~= cario brasileiro, tiveram occasião de 
trabalhos, sendo approvado por una- ~16.'-'? ~ue reg1m:.n senão o cta ~mar. governador Arsemiro Jc Figucircdo, çã.o pc.litica da Republica. Foi O nosso sentir a sua pujante grandeza 

~};a;.:t~?~?nr;::;1:i:~;~:r?~: f il;:.'~;r~ti:;~~1~};:S.:is~!~\-i: n~t:! :t s:i:r;~,!:~~ o ccli~b~~:~~o~ ~~::;;~ ~t]r} :li!pt.:'1~~~,ci!~!ti:~tt~~ lho~i;:,tr:f;~o,:: ~·:::;, t:.:·;:: 
tica, identificados com as forças sa- sublimes aspiração do nosso povo? para mim que a css,s causas int imas tro real de todas as situações politl- blicados Um dclles, apparecido na 

fitoi:~i;~~e1:..é ª::;:~~!ec:~I~~~~ r.~:~f~LP~1!:::;t~JF}!iff!n:l ~tu:,~:~1~~!º º c~;'i~;c~,lv:: d~~d:í~: i~L!:J~,J~1tW~1~i~: c;~iª~t~r:;t~ ;~,::::e ~:n!:~:i·~~ ég:;sr:;h:et:!: 
gem agora neste scenario grandioso peranças. considerando-o o conhe- mcntos de dccompoSJÇao d, crença previa de que pouco, s_e animavam a na, devid_o á illust~da penna do prof. 

~rc~u~i:e ~%~o~~: ºto~~sr:;o p!~~Ol' ~~ ~~~~ ~:segut~a~~Sa a;~l;:r~~;:o ~~~ theologic:1 é e será J.tnd1 nmgucrn recorr,~r para _o plenano popular. t~- ~:::rs~dfd~nt~~:~a}r::he~:attille d: 
torno do grande brasileiro. batalhar . nO&.o actual rc~imen. e conduzil-o sabe P?r qu:into tempo ª lamentavel ~~~~~s ~~je~1~~~~:s ~aqu~./:.:}l~~~: l · f d 
pela sua victoria decisiva. O momen- tJelos tramit~f> que. estrictan-;.ente ~- ausencia de guias espintuaes e prego- tudo muoou O a?"bltro real dos de.s- que, nos u umos annos, ez parte os 
to requer a cooperação de todos s ~lama á ~ua y<Jrfe1ta rea.h7a.çã~. r, .. c eiras da fé que estejam realmente a tines politicos é o povo. O Presidente corpos docentes das_ nossas Universi
brasileiros. para que s~ el€ja o ve~·- dia três de JJ.nciro prox1mo, IJ"emos altura da sua elevada missão da Republ~ca ipen::1.s_ dispõe de meios dades de São Paulo e do Districto 

~:g.~~d:n:id
0
~to ii:nfe~-~7~~ ºier~~ j~~~s A~e~~~ªd/if1:~e1~~. ~10~~~~~ ;~ Que nos adianta ver-se pregar uma f:/:nS~ .. ~lu~r ;~~n~~!id~gft!ms0ua~u~r
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relegados ao prcprio plano de infC!ri- lemos que ne:lle teremo.s e. ch~fe in- cousa e fazer outra, se o exemplo po- faça.' O mesmo succeCe com os gover- forêt au Bré~il" e começa por assig-
oridade em que vegetam. O poV0 bra- -:gro. que dentro da f'onstitU1çao go- de mais que palavra,;, e é esta a razão nadore.s . Dah1 esse facto verdadeira- nalar que o nosso país é o unice a ter 
sílelro está consciente da sua repre- ernará e r..nministrará a N::ição. pug- pela qual os Bapnstas de hoJe cm dia m:nte inédito nos annaes polit:1cos da o nome de uma arvore Depois de 
S{-ntação como arbitro sup1-e':"r,o, pii!a 1and:-i por um Brasil com - Ordem " Já não convertem a nós peccadorcs:i ~~u~~~~rd~u~a diom l~n~~~~n~~ g~~ examinar longamente os nossos rc-
~~~oi;e: d! s~~6~:f0 ;;:~:~cí~f j~i{~ ;"~.c1~~ssg~:e}6séBr~:~er~~la d~rmf1: Si, sem O exemplo clamando, as veinos e oposições dos m~smos Es- cursos sylv1colas, com pleno conhe~ 
criminoso aquelle que no mr,mento !leidf\. João Pcssôa. 4-9--1~37". palavra~ são, como dizia O boccl de ta-d.ô.:., sem queoI'a dos comp1omissos I cimento de causa, termina conêitan. 
e_m que se deci<Iem os destinos da Ainda cem a Pillavra diz o sr. oiro do pulpito português "tiros sem ~~~t1i:~1~a. ~~: ;~v~r~~o~a~PP!~ÇÃo~ do- nm á preserv.ação desse valias~ 

re~~~~e ~is:~:~~e b~-%~i~:a~1b i~~!; ~~:~~n°cte~?:na~~c;~:à ~~~p~m:i~; bala que atro::tm mas não ferem". r.c.s Lermos da pohtica anL1ga na mai- patnmOmo, med~ante O ref:or:5ta 
nos chaml\ a luctar pela \icLori::t liu ' deputat.l.o . Bõtto de Mene.zes, des- louvemós de coracão :t pres.:::nça entre atlas - e mmo11as estaduac.s com;> E.~- menta sc1ent1ficamente d1ng1do 
mais digno, daquene que_ con!ôiubs- m~enhcu fielmente sua m_ 1ssã0 , d r · 1) ·- d I pres~oes pcrmanenLes e _neceswari.,s I Não se podcna deseJar maJS de um 

- 0 Rod I d A nos e um rc1 am1ao, que an .1 2 dos equ1l1b11oc: mherenle5 a clemocta- b b l l d 
~~~i~~a~~asos as p~c;1~~~3~P

1~tke~ ~~ Jalav~i~ diz ~J~.esest!naiu~~iacoc~pí~ cah.ir pelas ruas de canc.1..do de prc- eia Com a rotativ1dade do poder l)e_ om ras1 e1ro e como ta cve ser 
llCSSa Patria. Conhecedor proft;ndt: al o sr. Herectian~ Zenayd~. repre- gar e aconselhar a paz -entri.: o:i ho- gundo as oic11lações naturaes d~sse considerado, por esses e: outros tra ... 

J Ih eqmlbno havemos de 11 nos reedu- balhos o verdadeiro amigo do Bra-de todos os nossos anseies, o candl- ·éntante da r .nahyba, 1:·?. Cainar~ mens e a crenca numa _vi .'.'I me or, cando Piogre~sn:amcnte de tal arte ' d d f 
dato nacional sente t~mbem comn~s- Federal e fig·ura das mais represcn · e que, na t;rd; do domrngo de hon- que do respeno recipro~o haveremos s1~ que tem cn:ionstra o ser o pro 
co toda a angustia que vem das nossas tativas da politica do Estado, 1equar tem, acabou sendo levado nos braço,;; de pa"Sar -á collaborzção 1_1o_s _assumi)- P1erre Deffonta111!s • 
aspirações. Em suas mmucias elle ·~ja nomeada u'a c:i:nmis;ào y:ira, d l .d_ tos que nao comportam d1v1sao. e so- Outra pubhcaçao francesa que re-
estuda 1as nec·ess~ct.ad-és do Pº'Yº e com <:.m ncme da As.semblea, cumpnmen- a mu t1 ao, "? mom~nto cm que o brctudo ao empenho de resguard~r o b d 
icu espirita clanv1dente e cnador el- t-::r aquelle l?ªrlamentar . prostrava a fadiga cm meio d.1 ladci- Poder de quaesquer accommett1das centcmentc t.ªº: em ~e o~cupou as 
le resolverá com perfeição tcdas el- O .sr .pres1den.te, atter1denao ao rc_,= Ira da encosta onde ~e ergue O santu:1- de~rnspeito~as,. como instrwn:=nto pro- florcst_as bras1le1ras foi_ a Rev~e I1!
las. :Brasileircs! Este enthusiasmo pe- qu~nmento ~es1gna _ os srs. Fodn 1 . d N S h d G . vid~n:ial que e o que cada um terá de ternationale des Produ1ts Colomaux . 
las grand!:s causas cívicas latente em ~ueS de .Aquino,_ Joao de Vasc::mcel. 

1 
no e ossa en ora 3 • ui:.\, ne.;;t::i usar de seu turno. M!\c;. a Revolução B da em co ra hos de renome 

nossos corações, encontra agora um los e Alcmdo Le1tP- para cumpnrn·:>r.- soberba e opulcnt:1 Campina Grande n.lo se limitou a regenerar a nossa vf- . as
1
ea. g . g P bo 

ambiente prcpicio para a sua exterio. tar o deputado Herectiano Zenayd<:: da pclitica. Materializou velhas e apa- me u1u um artigo que, em ra syn-
rização. O Brasil orgulha-se de. st;u Usa da palavra o sr .. Lauro Wan · do CU! uma e d~ ouLra. As palavras ga.cta~ esperanças de nessa gc.pte entre tethico, exalta a magnitude das nos-

~~!º p~r ~~~. 0 
AB~~!

1\:~\tct~Tur:1~~~à ~~~i~~ç:o ~it~ d~~\,e~e!
1t~~~~Y;;; {r ~~e d~u~~: ftv! ~~tfc~~osc:i·tiufnft~~~f~ ~~a~u~i~tia d:s s;~g:~~z~ço~

0
~a~!nf~ sas flores:as, _elogia~?º~ ª esse rc~pe, .. 

arraigada. na alma de no;:.so povo, firmando no ,"íCt~nario pollticc-socí9.I ram-me novos alentos para crêr nrJ da agricultura ncrdest1~a Fm_ a pri- to. a lcg1sbçao brasileira em vig_or, 
por que traduz os mais elevados sen- dO pais. quer pela nobre1.a. do .seu po- Bra81l e na consUmmação elo':> seus meira realização de ju~tu:a social ~P=- que prudentemente consegue o prm
til'Íl!:!ntos de n-ac.ionalidade. Elle é um ,·'J. quer pelo valo!" e paLnoti~mc ctc ir2ndes dPstincs humano!.. Afervon.- rrda pelos homens d(' 30. merce do cipio da manutenção de reservas, es-

:xe~}~es~ti~tie t~;n~/f7'c~~~s ~~':!ica; ~~:rz~~~t~e :~I~anfe:sp:r;~~~~ t:i.i;~~ ~~ UI~ca m;~~6rá.!é P~ipor~;~~~~rac;~ doº;~ri~r1~~0:is6~fotml10 P~1?a1~-l~~tepa~~ scncial á _co~servação da , nossa. po-
alma da nossa gente. pois é intr·.:.p1do aue vGm sen'tir de perto as pJlpita- hcm.:m d::\ planície, homem maioria, t'.dpou primacialmente do CX!"l'Cicio .sição prcvdeg1ada quanto a sylv1cul-
lcal, pleno de ccnvicções e de u,~ Cões dv nofso dyn 1 mbmo, do nos<-c homem mnltidão. o prtvilegio de ele- dessa m1-::~o e reparação republicana tur1 
~dealismo sadio vedadeira expres,:;i') trabalho constn,cto1·. Entre esses v1. var-<::e intellectu?l e moralmente e d~ Foi José- Amerko d<! Almr~da. o PO-
de nacionalismO. O problema ~ri- sitanfc.s dcst:1':'.'a-sc s. "xcia. o minis- s':ntir a attraccão do~ c.i::paço:s estrcl- deroso condensador da emoçao nordes-
mcrdial inhcrent~ ao nosso en.gran- tro Odilon Braga qu~ aqui viéra no la1·es para os quacs gravitam os e~pi- tina que recolheu d1rec~a11:1e!lte de 
deeimento, é o da conse,rvação ela or- de"strn~enho d:> im.p:rtnnte missão dr ritos que ancciam por proximar-se da sertão da :Pai"ahybz,, e da mflmta ca; 
dem dentro do pais. ExJStem no Bra- trabalho inhercP-te :l ma Pa')ta. summa P'='rfeição our é Deus. Na Pa- paci~ade de soffn_mento ele 611ª gcnt ... 
i-il serias ameaças de perturbação da E como di~c:;e s. excia. motivos de rahyba. trnhoref.. nRo .,e há de imm~r- humilde, a em;rg1a moral r~cl_amada 
ordem social. Não obscurecemos qi.J.e c01·âçau trouxeram-no 't~mb.::m, á gir nq p.-ssado para pulsar a5 pnlp1'~- i:ara levai_- a cabo. a obra cyclopica por 
uma parta da nossa geração tende, Parahvba que dc(',.;avà conhecer ctes- çõe•; do B1·asil h"roi<"o. AílUi ~ compoz qne. tanto ~., . mtercssav~ 0 eml
consciente ou inconscientemente, pa- de 193·0_ Ilc seu di:,;;urso rl~ganLe. va- a ragína insign° da. historia patrJa r.'2nte .sr .. GeLullro V~rg~rls,, \~ doc:;:-
ra crear um cQnjuncto tumultuaric, stido numa linguao,cm pura e chei3 conteF,poranf>a. Depois da 1mmolaçeo vndecim nto do 101 M h-
cheo de confusão com cre(!os e dou- de patriot~mo. rc3alta su~ admif"- de João Pt~<::óôa, a ~na colem ~i"_tura- cinado, .quer; â!te~i~1a~buc~ra~ ... ~o 
trinas Q\lP jamais poderão pro!if:rar cão pela Pa:irah,vba atrarês da gar- da ele lagruna'l e ~<?luçcs. ~ttmgm ~- para o mter O • . • 1 .. di' 
em a noss-a terra tão propicia a todas ganta PvSSl-lnle ,ta Tab1Jára qu?ll_e_c: altos e. soiltari'.)S c~un~,;; do cs algcdoae~ se multipllcam pu ve -
as liberdades. E' um ponto basice Sr. presidente: As pala7ra.s do sl". he~~1.,.mo _ccllect1v~ d~ auc n_~o ~~inha- za_ndo d': floc?s br~n:_os a terr! antes 
ào nosso programmí\. de acção o com- mini,tro Odilon Bn.·•a não poder inn ..... nrt1c1a ctepob d_o:s fulgma11c_s ex- nua e ieireqmda. ~1:-hendo. po':"' 
bate systematicc a 'tocta m1nifestação 1 deixar de ser tomada: na cons1dera-1 c~·-rns da Convençao. ao tempo de rões da exporta9ao nacional. .. Ja 
d f · 1 .. - · b ·t A ,;,: blé D0nton e de Rote~pli:'rrP _ E n Para- começ~u O Nordes~e a am01 t1zar 

os reg mens de viole:1.~ia, qua QU€. , ça~ qu~ f'ffi m~r"'Ce ~es 'l s.e;~m 
11

~; hyba foi verriadeiramcnle ,mblíme nas com o fructo de seu trabalho agrade, 
que seja a sua loc_alizaça?, a esquer~a p:,ique P~la flctalg:uL.t_com g~te 

1 
~uas expansões de silencio zh<ioluto, cido as quantias a elle liberalizadas. 

ou a direita._ Jose ~mer1co, deterrr:i~- tratou esse 1llus.tre v1.1lante e pe.os E:m face do <:í:lcrlfi"ado e_ nos rugidos T . . ão - candidato que a 
n_ou num do; object1vcs. da sua m~- brilhante~ conceitos ~obre o ,.~o~.so da sua ira de'sencari'cleadn FÔi daou<>l- N~mão ~~~U ;!~ir ã, Parahyba: 0 cll 
sao. comb_ater. o extremismo. Loca11- E:stado. mere~'? r:ue ren?am: .lhe le fen•edouro igneo de crysol f"ncand~-1 ç. tá te a tnibalhada corri 
zou este mim1go que devemos atn.- u·_&. hcmenagrm rnancla_ndo in<.:cnr na cido que surgiu. cada vez mai.r;_purifi- nhcir_o es na r~sinrança dinheiro 
e.ar e destruir. Pela sua palavra t) :1cta dos trabalhos o ."e-..1 memoravel "fdo O homem a 011~-m O Bra;il bra- ale~na e com · -Brasil· ro ro 
Brasil deu o primeiro pas:so. par~ 11- '.il ... i.:,urso_ o qt:e on. reque~ro . ~ileir'o. if:to é - 0 B;.:.sil real e paci- ~a~ t~~opar~~~::r; esse·ncifl ~uê 
bert1r-se d:1 desordem em que e a- E approvJdc o_ rcqul"'nmento. ente. quer confiar oc: seus d~Etino~ - cnh 

1 
e d · ~ jbso actlvo 

meaçado. Ellc reconheceu o perir;~ D1scur~o do M1m.~tro Odilçm Braga José Americo de Almeida -homem vcn a 
1
~ .ª~ª 0~ Cv~: de p:S.Sarinha 

imminente. que dfcorria das idi>as Sr. GcV{;rnador. Met).<; senhores· l'.]Uf' na.i::ceu com O grave sentiâo da que o vie as .. rv ' 
doutrinarias pregadas, por verdadei- ~sta vh.itp a Jo~o Pessoa. impoz-sc rer.ti.J.nci~ .. da abncg~ção e da !xalta- das _ lagartas gosmentas e vorazes, da. 
rcs mercenarios. assalarll dos pelo me como dever mdeclmavel desde º' <:ão esp1ntual. virt11de.c. estas sem as mynade <Ie lnfimos parasitas, que lhe 
tmperialismo estrangeiro. E' u1a por- -5.ias tumultuosoo e t,;oherbos da AI- quae.i:: â obra de go,·erno faltara a dl- ~u~am a seiva em todo o percurso de 
t:> que tem import.ancia decisiva pa- liança Liberal. N~~o m:- N·Queço nt~n- mcn~ão do sentimrnto e o lucido ,jui7-'J sua circ:tlação. Felizmente.. s-~nhôr 
ra os llesLinos do Bra.sil. O Pais a- c:i das profundas ~moções que tivP de uma ju•tiça de olhos ::tberto5. Ola- Governador Argemiro de F1gueirêd:>. 
travasn. z.ctualmente i..m p'.".ri ido de :ie recalcar qu1ndo e:,.:crrid o cargo de l'ifiquemos. pols, a P~ral1yba clR Alli - a Parahyba não mudou de rumo a 
inquietaçÃ.<\ criado por esses brasil!li- Secretarie da $?gun1.rn, 1. do Gov€:r_r.o ~nc~ Lib~ral. Sem os soffrimento.<; c partir de 34. Sin5ulariza-se na Fede
ras s€m escrupulcs, que não hesil'atr': rJe Min~s. 20 ncrb('r aquelles aff11c- as -expim:oes de sua colf'ra multitudi- ração pela invejavel posicão de suM 
em sacrifical-o para satll:ifazer ambi- tivas appellos cifrados de Anthcnor narla teriam faltado ~s .'ccntelh~s ma- finanças e pelo verti~inoso cresci_ 
ç5ét. pe~."oaes. Não esrolht!m meios Navarro_ ao tempo :"m que João Pes- ~ntttcas aue defl?R"rar&m o movim~~to menta de sua prosperidade economi. 
para conseguir setl:; fms; todos sau ~õa fixava. sob os 1claroil ·gcs dl t:>r- de 30. Sempre QU? ec:; Ci..rcum.:,Lanc1as ca. A obra do governo acLual é sur_ 
ccceitcs desde que attmjam suas fi_ menta desabada scb a Parahyb1, q o ~U(?gerem ~ou pes~oalmcnte o Ualan- i:;rehendente-. Um thesouro a1Uvt11do 
r.aJ!dades. Brafileiro~! O inimigo, 'Ua attitude esculptural: de pé, o co d~<: creditn<; e dos d:>bitl?,; da R~- de divida,; custeia: s~rviços de 1ndis_ 
porém. nê.o co~iderou as forças que bu.••to levantado ~ o olhar_ fito no pe- voluçao e o fac_o com .ª mmor ~erem- cutivel importancia econcmica, politt_ 
r,opcmry.g: á.s suas in'9estidas sangul - rigc a adv.i.nh;tr. atrn.ves do..<; seu~ ?ade· ~ s('mpie apmo um opulf"nto ca e social. Ha trabalho. Ha fartura. 
narias e traiçceiras - são as forma- nc"rum~s o al~oreccr de_ 3 de ontu- Jª11° .ciedor que .se compõe de bens Ha ins~rucção prlmo~osa l' instafütda 
elas pelo civismo dos vtrdadefrCS pa- brÕ. f:t-ta.mOS ainda P!"OX1n10.S dos a- ~~t':n~n~f'S ip~or~tct~rn.\'e~ ªJ'all'';OS ·tDO fffi esplendidos palR'::IOS. lia crdem. 
triata:,, Todo;, nó.<; presa[!los, acm~a. ele ~ont~r.lment~s: p1ra lhes dlvl~ar ':.. rn~s p0 l~ticoJ ~ c~~o r;:,t~1ftt~d" osd c:;t Ha paz. Ha aleg-ri~ de viver e esoe
ludo. a libei~dadc, ser l~vres e md:>- ~or~mdavcl:. r?~lornos d~ P~-fundt - rito Foi or 8 ê ~ iL demõ6rac~a ue ranças cada vez ma1S a~plas, Sr. Oo
pendente~. sao os sentimentos qu~ :i~aC' _e superflclP. As mesmas reconw a Nacão ~clibtz.0t correr 05 ri$-ias vernador: ,!\- m~unizaçao da capi~al 
caracterizavam r~ nos5os antepast-u- .. 1llacoes decorrf"fltP~ das n:->Vas cir- inherentes aos levantes revoluclonarl- ': o excepc1onal impulso que v. exc1a. 
doa e que o atavismo per~etuou .;nt~·: tumstafida qu~ vão (]clc~m1nan_do o cs sentin-.se vtlip::.ndlada pelo doml- tem dado ao problema. da edu:ação 
os ,;~us descfndentes._ Nos, brasl?-"1- dcrlt'âr dos no~st.~ r;1mos pesso::ie<i.. nío de um ti:Y.slema ele realidades poli- popular e da as,i':itencia á . lnf~ncla, 
r,.JH mdependeitt.(~•. nao poderíamos •::amo annuvtam cs fa~to e 03 gestos tlcas a que nn.o podiam fugir nem rncs- tudo dentro doo rccur:;o,.c; ordinarms do 
Jungir aos rcglmens escravocatas, que descerrancto tobre clles n cortina ct~ mo os que galgavam O plnar1tlo do Estado. lucidamente aplicado.s, faz:.!m 
\le.ssem destruir o.s principio~ da De- um e:-.quceimento n2crs:s.::rlf). pnrr1 Governo_ t.,~deral .sY"tcma que sómenU' do seu Governe a lgo que marav~lha e 
moera.clã livre. acorrent.andof..~~ .á- que tempo oçculto e 1-oce~ado_ com- ~e mantinha pela ct-penrnça que cada de~perta o mais vivo enthustasmo. 
C,ü.t!les que mcon.scientemcnte1'1 :'\bJn- r,onha a svr:tht:,;e hlstorica de qtt(' qunl afagava ele poder operar, de alto Seu o primeiro a lamentar a e<:.cassez 
rnam da ,na prop11a prr.;onahdac',c, l'lle5 einf'tglrao nfmbodC1s de 111_na oara bai'xo. fl rcgen. raçt\.o para todo~ do meu tempo dt p~·rmancncta em 
iicceU&ndo á a;obr'ranl.i. d-· utn t:111! e ne,v1l-_ e Já então lnwnrcivrl r;lona j~l~ada lnadiavrl. Mus. as realldndc.s, ,João Pe&;oa. Si apenas tlves:,c de o. 
umco cctti poderes d1scrlcionar1oe; e F-elic1to-me. i~nhorcs. 11or ter vlvijo v1c1ornment~ creadas ~uperavam as bedecer ás sollcitações dos metLs de-1 

~~~ ~o.ft-~UO(d:~ ct°:r!U~ ~li::~ d: ~l!\~~j~ªa!~:~al ~~ic1::= r;f~! e~;r~~:\;º~;f~~U o;aft~a8~~~e ~~âs e~o::t ~ d:~~: ::h 

DINHEIRO HAJA! -
O l.º premio da Loteria Fe
deral no dia 9 de outubro 
será de 2.000 contos ! ! ! 

para fruir o mais intensamente passi
vei a amoravel doçura do convivia 
parahybano. Felizmente. a extrema 
gentileza de sua acolhida .e a fina 
ambiencia de estima cordial de que 
ma sinto envolvido, compensam-me o 
pczar da proximidade da partida. 
Agradecendo esta para mim gratlssi
ma homenagem e as generosas pala_ 
vra..s com as quaes v. excia. -tanto me 
enaltece e ao meu Estado natal, cada 
vez mais vinculado a.o da Parahyba, 
ergo a minha taça pela sua felicida,de 
pessoal pelo crescente su:,cesso do seu 
governÔ, formulando ardente_s V?tos 
p:r que não se quebrante Jamats a 
affectuosa solidariedade que reune os 
n~srns Estados. impellidos ambos pelo 
'deal de absoluto devotam~nto á. cau 
.~n da democracia1 e dos mais altos in
tereses do Brasil". 

Ainda com a palavra o sr. Lauro Wanderley, diz: - Sr. presidente. 
quero salientar que, e:rto de interpre ... 
tar nes~e momento as legitimas con
vi~ções !l"eligiosa.s de todos os srs. de
putados requeiro ta mbém é. Mêsa. que 
c:n...c:ulte á. Casa sobre o encerramento 

~;5t~oj!:~~o°nsae:ad~o~e~:i~~d::e dJ: 
N Senhora 

O ~r. pre.,1dente submette é. apre_ 
ciarão da Assembléa o requerimento 
rnpra, send:l' approvado por unan1Jn1. dade. 

E a sessão é levantada, desi~nando
f'e para a seguinte a ORDEM DC> 
DIA: Trabalhos das Commlssõ,,s. 

P aço da Assembléa Legislativa do 
Fstado da Parahyba., em 8 de setem .. 
bro de 1937, 

José Maciel, Presidente 
João de Vaaconcelos, 

!.• secretario. 

A~~;:J%º' 
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A GUERRA SINO JAPONESA FESTIV Al DE AR.TE R E G- I s T o 
dos orofessores Santmlta FIZERAM ANNOS IIONTEM:. sa dr. Slrenando de ouvelra Sebas-

º EXERCITO NIPPONICO COMBATE FURIOSAMENTE e Gazzi de Sá Transcorreu hontem o nata\icio do ~a
0
n~e~stoJ,e{t~/'r~~~1nt~to ~~~~i 

Está marcado para o dia 11 de OU- joven Edilberlo MenctOnc~. applicado Tavares de Vz.sconcellos. Genesio 
CONTRA PÃO-TJNG, CONSIDERADA A CHAVE MILITAR tubro proximo, no Cine.Theotro alumno do Gymnasio Leao XIII, de Frtlre Adolpho Simões Barbosa, Ma. 

REX, 0 "Festíval de Arte" organi- Recife, e filho do nosso amigo &T nuel 
0

Alves Simões Barbosa, Pedro 
DA CHINA NORTE zado pelos professores Santinha e ~~a~~~i; [;;!~:onça. do alto commer- ~°nn~ir~?~~~esd;o.~u~:ir~:1ti1Í!~~Õ 

Nankin soffreu, hontem, o terceiro bombardeio aéreo Gazzi de Sá, constando o programm, Pessõa de Britto Alfrêdo Simões Bar-

nl.pponico _ Cantão está em cham"'aS de numeres coraes e de gymnosticª FAZEM ANNOS HOJE , ~~s ~ar:::. ;~t:rnai::;: .. VJ~ª~e~ 
••• plastica, rythmica e dansas em varios Simões Barbosa Therezinha Villar SL 

NANKIN 22 - (A UNIÃO) -
Esta cidadê soffreu hoje, o terceiro 
bombardeio aéreo nlpponico, ficando 
grandemente damnificada 

E' impres.'São geral que o Japão pre
t.ende destruir completamr-nte a cida
de. 

u!H~~!!~làn~ ~tr~';,g~:a1~?fcula 
que o Japão mantém. actualmer~.t.e, na 
China dois terços do seu exercito, ou 
.sejam' 250.000 homens, trés quartos de 
sua a viação e doi.s terços da marinha. 

SHANGHAI, 22 - (A UNIAO) -
Os japonêses esperam, a cada mo_ 
menta, a quéda de Pao-Ting, a chave 
da China Norte. 

Os chinê.ses oppõem uma resisten-

dosamenrte esta cidade. Lavram in... generos . d cioD~~or:1~a .h~j;a~:n~~v;{~r~iod~a::~~ rr.õcs Barbo~a. 'Grasiéla srões M~-
--. Mesmo sem a publicação o pro- jos, e~posa. do sr. Manuel dos Anjos ~~·~ti:~ oi~i~e:õ!'ºJ:d~~it~~S:nn; 

ceNndANKios eI:. v;;l:. a;:a=~) - E' gramma, a sociedade de João Pessôa ~i~~~ira. linotypista da Imprensa Offl- Pe!:sôa de Brítto, Gilva Simões Barbo-
já poderá aquilatar do brilh.ancismo e Silvino : _ Festeja, hoje, mais um sa da Silva e Lydia Tavares de Vas-

~~~~S:.iv:~e ~J~u~~vo~tasi!~º ni~: elegancia dessa demonstração de Ar- annivenarío o interessante Silvino, fi- ~~~:!os:ãaib~~~.raÃuf;>nJ!~~~~ta:~:: 
de fumaça te CORAL "VILLA LÔBOS" lhinho do nosso illustre amigo deputa- zerra de Britto. Joanna Simões Bar. 

Ughan Hceo. o bairro populoso des. No salão nobre da Escola Normal do Fernando Nobrega, destacado mem- ~~~~~-r~~Uit~t~~tr:!'sªvpear~a~.imões 
~a af~~~:s ~! ~~~f3asd~ ~=~es. realiza-se hoje, ás 19 horas, um cn- bro do Legislativo Esto.dual e advoga- o casal Diogenes Gomes da Silva

SHANGHAI. 22 - (A UNIAO) -
O logo de artilharia na frente de 
Woo-Sung é destruidor. 

As forças chinêsa.s estão repellíndo 
o ataque nipponico considerado in~ 
.sustentavel deante o bombardeio de 
artilharia ao par de incessante fôio 
de metralhadoras. 

do de nota neste. cidade, e sua ex.ma Maroquinha Simões Barbosa da Silva 
saio de todos os coros componentes uposa sra. Nancy cantatice Ncbrega. foi prodígo em gentilezas para com 
desse orpheão Em sua residencia á avenida Gene- te.dos. offerecendo, em seguida, ui:n 

Dada a importancia do referido ral Ornrio, o distinguido casal offere-• ~~~o d~m~~~ ~~iri~~o~r;r~i~~~adªe~bi-
ensaio, encarece O professor Gazzi de cerá uma recepção íntima ás pessôas VIAJANTES; 
Sá o compnreciment«:> de todos os co. de suas relaçõe> sociaes, por motivo Jornalista Durwar de Albuquerque ·: 
ristas · Qaquella epheméride. - Para Recife, onde vae prestar exa-

cia louca aos inv~ores. ma.s ª força E M p I C U H y motorizada nipponica auxiliada por 
numerosas esquadrilhas de quadrimo.' , 

7 tores de bombardeio, transpõem todos 

SANIT A. - O menino José, filho do tenente mes parciaes na respectiva Faculdade 
MATERIAES ~/:,:~ Guedes. delegado de Misericor- de Direito, viaja, hoje, 0 nosso com-

RIOS, electricos, ferragens, m;-c~;:;,· !'.;:'ºP~:i:iª da silva, com. panheiro de trabalho, academico Dur

azulêjos e Vidros, aOS me- - O menino Murillo filho do sr. ~:ld~e AA~~i~~:ue, redactor.secreta. 

lhoreS preÇOS, Vendem á rua ~;:~~~ºe;;';ª;~:;;i. da. Nobrega, fa- Dr. João Maurício: - Volveu hon-
cs obstaculos. 

sHANGHAr 22 _ <A uNIAo> _ grande numero de integra• 
As ultlmas informações annunciam listas empresta adhesão 
que Pao_ Ting estã irremediavelmen-

BarãO do Triumpho n.0 271. Es-;v~m mii~~~hoMa~~;idii~• ~~ d~. !:m~u:º e~;;:/ee~::t~ ~=:~~:~; 
Gonçalo. · ccnterraneQ dr. João Maurício de Me-te perdida. politica ao chefe do Go• 

TOKIO 22 - (A UNI.AD) - Os vêrno NOTAS DE talici~c~~r~~à .h~:iv~ ~~~i~~!ª~~r~:;, deircs. director do Serviço de Plantas 

governos · norte-americano, francês. p A L A e I o 
in~lês e allemão protestaram. energi_ Em Canôas, municipio de Picuhy, 
camente. junto ao Mikado. contra os grande numero de filiados ao nucleo O dr. João Florencio Filho commu
bombardeios kérc-:s de Nankin. integr-:ilista local, acaba de se desligar nicou ao sr. Governador haver assu-

c~posa do sr. Manuel Torres Filho, Texteis com séde na metropole do 
presidente do Centro Politico Benefi
cenbe "Argemiro de Figueirêdo" de 

país. 
s. s. é passageiro do paquete Ara... 

timbó
1 

tendo sido cumprimentado, a. 
pardo, pelo dr. Raul de Góes, em no. 
me do governa.dor Argemiro de Figuei_ 
rêdo_ 

Cruz das Armas ' 

HONG KONG 22 _ <A UNIÃO) _ daquella corporação, emfSrestando so- mido as funcções de inspector sani
Urgente _ Dez poderosos quadrimo_ lidaricdade politica ao sr . governador tario do Posto de Hygiene d:i. cidade 
tores japonêses bombardeiam impie- , Argcmiro de Figueirêdo de Itabayana. 

~ A senhorita Nair Carneiro de Me_ 
ne~s. filha do sr. José Carneiro de 
Menezes, re:idente em Teixeira 

- O menino Alberto. filho do sr. 

O sr. é funccionario publico no ln. 
terior e a distancia dlfficulta o rece. 
blmento dos seus vencimentos, contas, 
ha..bilitação ao Montepio. os requeri. 
mentos aos seus dir~ítos? Não vacille. 
Dirija.se ao Escriptorio de Procurado. 
ria MINERVA e encontrará a solução 
dos seus negocios. Rua Maciel Pinhei. 
ro, 306, sala do Cartorio do Tabelliáo 
PubUc Tra vassos. 

1 SAIBAM TODOS 1 

Notieias procedentes da Italia, 
informam que acaba de alli rtali
rar-Sc interes.:;ante experienda 
com uma nova ma.china de voar 
impulsionada pela força humanâ 
e que foi inventada por Vittorio 
Bonomi e Enea Re.si. este ultimo 
sobejamente conttecido nos circu
aeronautico!; dos Estados Unidos. 

Dirigido pelo campeão de cyclis
mo Gasce, ~obre o af'rodromo de 
Tic-ino, o apperelho võou 82 me
tros á altura de dez metro.;. fa
zendo e percurso em um minuto 
e quatorze segundos 

Para. dar movimento ::í~ dua" he
lices lateraes da marhin.1. o pilo
to vae sentado entre a!, azas dn 
apparelho. move.cdo rom rapidez 
dois pedaes semelhantes ao-:. rlc 
uma bycickcta commum 

As elegantes de Hollyu10od 
eram até agora consideradas as 
rainhas da excentricidade. aca
bam de !ser vencidas por uma ('1t·~ 
gantc de Londres, lady Earlo. 

Lançou esta, com effeito. 3 mo
da do ve~tido-rctratO. isto é. (li) 
vestido guarnecido por pequena<. 
medalhas conte11do a sua provrfa 
photographia . 

Parece que foi l"Otavcl o ('\'.it.l 
da inr,ova\·ão. Certamente .. 1 mo
da pegará. Ma~. rom uma varian
te as pequenas que sonham rom 
os galã~ de tela terão. nos vesti
dos, não o proprio retrato. mas o 
dos galãs do~ o;eus ~onho,, . ... 

Em vario3 países do e'itrangliro 
Exhtcrn. agendas para rasamtnto. 
Na Allemanha.. foram upprimi 
das. Em ~eu lugar, o .i:-ovcrno C're
ou a <'arreira de "agentt's mafrL 
moniae~" 

Pata preparar tac-s agrnt.es, 
inauguroU-Sf\ ultimamente, uma 
c.·~.co]a c-m Berlim. Cada .. alumno .. 
receberá. um ensino apropriaib. 
Terá de ~eguir cur· os sob1·e a dou
trina racial. demographica e poli
tica do naciohaL!-·odafü,mo, de
vendo-se, imorurnar, as.sim, das 
leis de heredita.rie-dadc. taes como 
as en• ino o cathrd!imo nazic;ta 

Os curso.s serão eompletados 
com visíta~ ao amphith;.atro vara 
serem especialmrntt> t"~tudados os 
my~terios do cerebro humano. Ao 
mesmo tempo, a le,::-islação do ca
~·amc.nto e da familia Sf'rá. obje<·t:> 
de att~nto e~tudo. 0:-. exames t"e
alizam-M~ no fim do anno e an
nuncia.-st' que hào de H'l" St 1ero"' 

Os "alumnos.. appro\':i :los re<'C'
berão um diploma de habilitação 
profi.-~ional E como na A11ema
nha, todos Fão doutorl"t, o, agtn
tu de ('.upido. uma ve-z diploma. 
do , suão o~ sr . drs. ,,gente ma
trtmoníars • 

Nesse sentido, s excia recebeu o o dr. Ernani Botto de Menezes es-
<lcspacho .subsequente: · teve hontem. em Palacio, apresen-

"Picuhy - Governador Argemi- ~!~i~d~: â':11si:~ed~s t~~ ~~ ;t~: 
ro de Figueirêdo - João Pessôa - jar para O Maranhão. 
Formando até pouco fileiras integra. _ 
listas nucleo Canôas municipio Picu- A fim de convidar o sr. Govern1.· 
hy, _cernas pra_zer coryhecimento vos- ; ~~;d: ~i~tir á~ ~li~~ra~~e n~rta\~!: 
senc1a que, virtude termos compre- dral Metrol)C>Utana por alma dos of
hell.dido prematuro disvirtuamento ficiaes legalist1s ffiortos no levante 
finalidade integralista que de bôa fé I communista de novembro d~ 1935, es-

2br:1çámos, resol.vem.?s . definitiva- ~;~~~i~h:c;J:X.~Qoe1!1 [~~ª~;-a~d:~s. 
mente abandonar 1llusao Sigma hypo-

Arlindo Augusto da Silva. funcciona
rio da Inspectoria de Obras Contra as 
Sêccas. neste F.stadc. 

N4.SUMENTCS: 

Rilene é o nome da criança do sexo 
feminino nascida nesta capital, filha 
do sr. Alfrêdo Araújo Chagas, aqui 
re.sident,e e de sua esposa, sra. Adelvi
r_a Rocha Chagas . 

- Nasceu. hontem, nesta capital. o 
m:!nin: Waldir, filho do sr. Odemar 
Nacre Gomes. funccíonario da Impren
sa Official e de sua esposa, sra Maria 
do Carmo Gomes. 

thecando inteira solidariedade política C O N T R I B U I N D o . BAP'l'ISADOS: 
patriotismo govêrno vossencia Res-
peitosos saudações - Vanderlain Pe- para a maior segurança 1 Na. Cathedral M_etropolitana foi le-
reira de Sousa, Petronilla Ferreira ambu}ancias e auto- :;;'!';,,~n:7a'°s~oni~~n~opto b:rtr..~u.': 
Guimarãe_t, ]oanua Ferreira Guima. das G ct or · f · · d 
rãe.r, Debvra Guimarães, lg11acio Fer.. caminhões I~i;;torTa de tv~:iegoun~~

1in~;1
~ d: 

reira Guimarães, IgnP.z Ferreira Gui- O rapido formidsvel desenvolvimen_ ~~~:di_ Ci~~j~ E~:iiic.:n: s~! cirr= 
marâes, Maria Dias Mercês, Esmerina to do transporte motor, tem rrvstrado veira.. <· 
Machado, Theodora Martfos -Costa, a imperi~e. nee&Sidades de se offere- Fõram padrinhos de José O sr. F. 
Sebastião Barbosa de Souto, Severino cer o maximo conforto possível, não Ferreira de Oliveira. sub-lnspectcr da
Barbosa da Silva, José Bezerra de ~~h~~1f~;.~a~~~~sQu~º';gss~ª~:~ h~~ c1u~lla corporação. e N. S. da Penha. 
França, ]osepha Bezerra Gu.imarãPS, ras a fio cCm o minimo cansaço. 
José Antonio Pereira, "Felicidade Ro- Se nos' automoveis, porém, este im-
drigue.'i dit Sousa, Erothides Tiburcio ~;ta~te m~~bª~!:e~ ~r:-:~~ddi: fa:f= 
da Siha, Affon.rn Machado, José Ma. carites. 0 mesmo não succedeu. no que 
chado, Marcionilla Dyonisio de Me- àiz respeito aos auto-caminh.6es. Pre
J,•irm, João Faustino de Oliveira, Jo. occupados, antt.s, com a capacidade de 

sé Romualdo de Chri!,to, Alice de ~:r~~;t~seg~nd~~~:~:~s c;~}~~:ª: 
Sowa Lima, José Norberto de Sou.- "chauffeur", sem se lembrar de que 
Ja" nelle reside um dos maiores factores 

que contribuem para a segurança do CHEGOU, HONTEM, ~~~t~~~o, da carga e do proprio con-
A Fcrd Motor C.ª. porém não esque-

CASAMZNTOS: 

En~e Maria Stmõet Barbosa - An
tonio Tavares : - Realizou-Se. quar
ta-feira. passada o enlace matrimonial 
da srta. Maria José Simões Barbosa 
da S~lva. filha do sr. Diogenes Gomes 
da Silva e sua esposa srn. Maria Lui
za Simões Barbosa ctà Silva. com o sr. 
Antonio Ta vares. residente e proprie
tarios no Abiahy. 

Dr. Ernani Bôtto de Menezes : - A
companhado de sua exma. eSposa, via
ja hoje. pelo vapor Affonso Penna, 
para o Maranhão, o nosso conterraneo 
dr. Ernani Bôtto de Menezes, que aca
ba de ser nomeado fiscal do imposto 
de consumo no interior daquelle Es
tado. 

Prefeito Sá Cavalcanti : - Vindo 

~:S~!d;~~t:~. ~o~~!~ ~~oe~t~~r~~: 
gionano sr. Sá Cave.lcanti, operoso 
i:refeito daquelle importante munici
pio sertímejo, onde desfructa real l)res_ 
tigio politico. 

Hontem, o prefeito Sá Ca valcanti es-

~~: ~~~ 1;:c~~igct;t~u!ºl~~t e;a;~: 
lham. 

deÍn~~~~.P~~i~~a~~~t~l,s/r~:~~ 
Uano da Cunha Barros proprietario e 
fazendeiro em Picuhy. • 
~ Procedente de sua fazenda deno

~inada ''Pedreiras". no munlcipio de 
P1cu~Y. encontra...se nesta capital, a 
paste10. o .sr. Manuel Adelino de Bar-

r°:: 2,S:d~d~/~~~e~~ ~~ité esteve 
hontem. ligeiramente nesta 'capital 
a trato de negocios cio seu particular 
interesse, o sr. Amalio Limeira alto 
commerciante alU, que se fez à.com .. 
nanhar de sua espo~a. sra. Julia Li
meira. 

ENFERMOS: 
Sr. Luiz Bapti.sta : - Acha-se en. 

fermo, ha dias, o nosso amigo sr. Luiz 
Bapttsta, funccionario da Inspectoria. 
de Planths Texteis, neste Estado. 

S. s., que vem experimentando ac .. 
centuadas melhoras no seu estado de 
saúde, tem sido b~tante visitado, em 
sua residencia. á rua Epitacio Pessôa. a esta capital, o novo di- ~~u c~icf;~!;!m:st~â:e!u~gs~rv~~~~ 

rector da Saúde PubHca :::r~:fto ª0 ~~nr61~f~°ae v:i:~eª~:;;~:: 
e carros con;imerciaes. com beneficio 

o acto civil foi celebrado pelo juiz 
da 2.ª Vara, dr. Sizenando de Olivei
ra. tendo corno escrivão o sr. Sebas
tião Ba.stos, servindo de paranymphos 
o dr. AI varo Simões Barbosa juiz de 
clrreito em Pão d' Alho do Estado de 
Pernambuco, e sua esPosa sra. Cons- NOTJC 
tancia Villar Simões Barbosa, por par- IARJO 
t.c da noiva, e Jovíniano Tavares de 

, A bordo do Aratimbó, viajou, até ~t ~~~a~~fst.ie~~fr: :g:!~~~·a1:e!t~~ 
Cabí!dello, de onde se transportou de que permittiram uma tal perfeição, 
Jutomovel a esta cidade, o dr destaca-se. scbretudo, o molejo espe
Achillcs Scorzelli Junior, recente- l c~:1~ .. De facto. este molejo tem tal fle-

~~~~~~:u~~ ~o;rt~;{~dito 1:i8ã~~~~s de ~ sr. José Lan.cheta pede-nos no-
O acto religioso foi ministrado pelo ticiar haver perdido a caderneta da 

Frei Romualdo terido como paranym , Caixa Economica sob n." 1. 312. antl
phos as mesma·s pessôa.s do acto civil - go 6. 737, de sua propriedade, ficando 

me,nte no~eado director geral da :~r~11
:i~o Q~~i-ocvºe~a~~so~~iº p!~~c~~ 

S.1ude Publ?ca bul2ncias - montadas sobre chassis 
S s que é um nome de larga pro- Fcrd - vehicul0:5 que, .Por sua natu-

A 's solennidades que se realizaram ª mesma sem effeito para todos os 
em casa da nubente, na fazenda Abia- fins. para o que vae fazer requeri
h) compareceu grande numero de menta ~e nova caderneta ao sr. Dele
pai-ente, e pessôas amigas dos re~m- gado Fiscal neste E.stado. 

jecç:io nos ci;culo~ me~icos da me_ ~~~ ~~~~ç:r~i:lco~;~~~: excepcio-
cropole do pais, foi recebido, a bordo, 

casados. dentre os quaes annotamos a.s 
seguintes : dr. Alvaro Simões Barbo-

pelo tenente Sousa e Silva, ajuc:ante FRENTE INTELLECTUAL p de ordens do govern:idor Argemiro de A 
Figueirêdo, que, cm nome de s. excia. -
.1pre.,cnrou cumprimentos ao illustre 

vi.,jJntc e sua cxma familia. RAHYBANA PRO' JOSE' AMERICO Hoje, pela manhã, o dr Achilles 
Scorzclli assumirá as funcções de seu 
cargo, devendo o acto ser assistido- A 
pelos seu"' collegas de. classe -----
NO DIA 9 DE OUTUBRO 

2.000 CONTOS 
Loteria Federal 

.\ CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 
,-ara a lnstrucção Publica 

O prefeito de Cuité, sr. João Ve · 
ancio da Fonséca. communicou ao 
r. Governador do Estado haver re
olhido no Posto Fiscal local a lmpor-
1ncia .tie 792~.,oo das taxas de 100!º e 

~· 
0 destinadas á In.strucção Publica e 

endemias rw·acs. 

proxima conferencia do dr. Waldemir Miranda ao 
microphone da "Radio Tabaiára" 

A Frente Intellectua1 Parahybana / da F. I. P., o illustre facultativo da 
integ-rada na grande campanha de- visinha <'apitai do sul transmittiu o 
mocratica que domina a consciencia seguinte despacho tele~raphico: 
nacional, acaba de convidar o dr. "Eudes Barros - Frente Intetlectu
Waldemir Miranda, fig-ura de relêvo ai pró José Americo - João Pessôa: 
do mundo medico e intellectual do Embora entregue ás obrigações dç.. 

nordêste, para realizar, no proximo 
dia 25, ao microphone da Radio Ta
bajara. uma conferencia sobre a per
sonalidade do emínente parahybano, 

ministro Jo:1é Ameríco, candidato do 
povo brasileiro á. futura presldencia 
da. Republica. 

Em resposta ao te1egramma que lhe 
foi dirigido pela commJssáo directora 

clinica e do ensino, jamais me faltará 
animo e tempo para servir como sol
dado sob a. nova bandeira que José 
AmerJco desfraldou para salvar a De
mocracia brasileira. Aceito o convite 
para realizar uma conferencia na Ra
d.Jo Tabajara no dia. 25 do corrente. 
A todos os ~ignatarius expresso cor
deai agradecimento - Waldemk'-M 
ranà.a." 

Para ser entregue ao seu legitimo 
dono, acha-se na Sub.delegacio da 
Torrelandia um brinquedo de crian
ça que foi apprehendido em poder de 
um gatuno, pela policia desta capi
tol 

LOTERIA FEDERAL 

Extracção e11t 22 de sct,mbro de 
1937 

10516 - Rio 
34 J 07 - Curityba 
19587 - S Paulo 
3 3 072 - ltabirito 
11 H3 - Porto Alegre 

200:000SOOO 
100:000SOOO 
20:000$000 
10,ooosooo 

5:000 000 

Ha. na Repartição dos Correios e Te
legrapho· _telegrammas retidos para 
Dan tas Filho; Lourtval Freitas rua. 
Maciel Plnhelro 551: Llndalva Rapô
so Avenida Estado 498; Sother Guerra 
rua Nova 319; Lucío Fialho Avenida. 
João Pessóa 115. 
---------· -----

Cortar seu cabello prá que? 
Vá á CASA AZUL e compre um 

grampo de enrolar, i,ois é maia pra ... 
co e ·mais elegante. Yreç0 êleri~ 

me 1$000. 
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ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 

JOÃO PESSOA - Quinta-feira, 23 de setembro de 1937 

JUSTIÇA ELEITORAL E AMAN HÃ N O "PLAZA" 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTI
ÇA ELElTO:A~A;~B!STAJ)O DA 

JURISPRUDENCIA 

ACCORDAO N.0 572 
Processo n.º 80. 

Classe !.•. 
Natureza do processo: denuncia a

presentada pelo dr. procurador regio
na.} contra J.icsé Porphirio Carvalho, 
o!flcial do registro de obttos de Olho 
d'Agua, munlclpto de Piancó. 

Relator: dr. H. Almeida. 

da capital da sentença do dr. juiz e_ 
leltoral da 1.• zona. que absolveu o 
eleitor Aurino Pessôa ,da Cruz. 

Relator. desembargador M. Furta
do. 

o Tribunal Regional resolve 
dar provimento ao recurso e 
condem,nar o appe,llado. 

Vistos. etc. 
Perante o dr. juiz eleitoral da l.ª 

zona, foi denunciado o eleibor Aurino 
Pessôa de Luna, como incurso no art. 
183 n.• 2 do Codlgo Eleitoral. por ter 
eue· deixado de votar nas eleições mu
nicipaes desta capital, procedidas a 9 

o Tril;unal Reg-fanal ""80lve de setembro de 1935. 
julgar improcede'Tf.te a denun. o accusado allegou em sua defesa, 
eia. que faltara ãs referida.s eleições "por 

mo .. ivo de doença que o prendera ao 

aui!t~e eac~~m:~~r e~ q~~e5:n~~ ~~i:iàb:1e6fJ-o.ªfa~ªto n:°ss1: q~~co~~~ 
nunciainte o exmo. dr. procurador re- havia retirado o seu titulo do carto_ 
gional e denunciado o c~dadão José rio O que fez depois de intimado, por 
Porphirio Carvalho. offlcial do re_ procuração". 
gistro clVil do districto de OD.ho d'A- Po.ra prova do allegado, juntou um 
gua, muni'Cipio de Piancó, da 15.ª pttec:t21do medico passado em 10 de 
zona, e fevereiro de 1937. maís dois attesta-

lConsiderando que contra o denun- dos particulares. também deste anno 
ciado se articulou o facto de não ter ,., 11ma certidão que diz ter elle re"'...e
remettido á Secretaria do Tribunal a bido o seu titulo em 5 de fevereiro do 
lisl:a de obitos a que se refere o art. corrente anno. 
207 do Codigo El2itoral e referente ao o dr. juiz de direito -absolveu o ac_ 
mês de outubro do anno p. findo, º- cusado pelo umco fundamenOO de ter 
missão essa que teria levado aquelle o mo?smo "somente a 5 de fevereiro 
official a incidir na ~noçfuo do art. ultimo recebido o seu titulo de elei-
183 n. º17 do mesmo Codigo; tor". 

Considerando, porém. que o denun- Dessa decisão appellou opportuna,.. 
ciado allegou em sua defesa nenhulh mente o representante do Mintsterio 
obito haver occorrido naquelle dis- Publico 
tricto no supra mencionado mês, al_ A ddesa não tem fundamento legal 
legação que deve ser mantida de J?é Não fazem prova em juizo attesta_ 
pois que nenhuma prova em contrano dos firmados mais de um anno de
se fez; pois dos factos. Tão pouco isenta o 

Considerando que os escrivães ou elei'"or da obrigação de votar. o facto 
officiaes, encarregados dos registros <le não ter elle recebido o seu titulo, 
de obitos só são icbrigados a remetter I d·~sde que se não provou f<lsse tal fal
mensalmente á Secretaria do Tribu- ta de recebimento irv.:lependente de 
n,al a.s listas de obito exigidas pelo sua vontade. 

"Meu filho é o meu rival" é a magnifica producção da "United Artists", que o 
PLAZA está apresentando aos seus "habitués". art. 207 do Codigo Eleitoral, quando Pelo exposto e de accõrdo <::om o 

na realidade se registrarem obitos de parecer do exmo. dr. procurador re_ 1 ---------------------------pessóas maiores de 18 annos, de na- gional, acc-:-rdam os .iuizes do Tribu
cLonalidade brasileira; naJ Reglonal de Justiça Eleltoral da 

Considerando emfim que a denun_ Parahyba em dar provimento ao re
cia não ficou provada e que o facto curso e condemnar o appellante Au_ 
nelle articulado não constitue só por rino Pe~ôa de Luna ao pagamento da 
si crime eleitoral; mul+-a de dez mil réis mais vinte mil 

Accordam os julzes deste Tribunal réis de taxa penitenciaria. nos ter
Riegional em Julgar não precedente a mos dos decretos ns. 24.747. de 14 de 
denuncia e absolVldo o denunciado. Julho de 1934 e 1.441, de 8 de feverei-

Joá.o Pessôa, 2-6-1937. ro ultuno, grau mínimo do citado ar_ 
(A.s.l Flodoardo da Silveira - Pre_ hgo 183 n.' 2. do Ce<ligo Eleitoral. e 

sidente. cw,tas do processo. 

Jando_se, deste modo, o despacho no 
art. 59 n. 0 2, d1> Cod.igo Eleitoral. 

João' Pessõa 2 de junho de 1937. 
/As.) Flodardo da Silveira - Pre

sidente. 
(As.) B71az Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 578 

Proce~ n.O 2.934. 

Classe 5.3 • 

(As.) H. Almeida - Relator. 

ACCORDAO N.0 573 
Processo n.o 24. 
Classe 1.e.. 

João Pessóa. 2 de junho de 1937. 
/As.) Flodoardo da Silveira - Pre Natureza do processo: inscrlpção 

do eleitor da 6.• zona - Sebastião 
Thimoteo Ferreira. para effeito de 

MauricW Furtado - Relator_,,, revisão. 

sidente. 

IA.s.) 
~ -- Relator: dr. B. Baracuhy. 

ACCORDAO N.• 576 
Natureza. do processo: denw1cia a

presentada pelo -dr. procurador regio
nal contra Ollndina Cavalcanti de 
Vasconcellos, officiaI do registro de 
obitos de lngá (3.• zonal. 

Relator: H. Almeida. 

O Tribunal Regional resolve 
julgar improcedente a denun. 
eia. 

Vistos, etc. 
Contra Olindina Cavalcainte de 

Vasconcelos. serventuaria do registro 
civil do ter1no de Ingá. da 3.• zona, 
offere~u denuncia o exmo. dr. pro-

Processa n.0 2.091. 

Classe 5.". 

Natureza do Pl'<r&!!,!O lnscrlpçã.o 
do eleitor da 5.ª zona - Alagôa 
Grande - Henrique José dos Santos, 
para effeito de revisão. 

Relator: desembargador M. Furta
do. 

O Tribunal Regional resolve 
cancellar a inscripção do elei. 
tor. 

curador i:egional. artiôuland? contra Vistos. etc. 
o dent:1nc1ado o facto de nao haver Accordam os juize.s do Tribunal 
remett1do á Secretaria deste Trlbunal , Regional de Justiça Eleitoral da Pa
~1onal a )is~ ~os obi~ verificados rahyba em cancellar a inscripção do 
naquelle atstn_cto no mes de setem- , eleitor da 5." zona. muntclpio de Ala
bro do anno fmdo. . gôa Nova. Henrique José dos Santos, 

Recebida a denuncia, que v-e1u a_ por não ter O mesmo, no processo de 
companhada d~ uma certidão da. Se- qualificação. feito a prova de sua e_ 
cretarla do Tr1~una1 Regional. foi or- ctade. uma vire que lhe não diz res
denada a citaçao da denunciada, a peito a certidão de registro de fls. 5, 
qual. no prazo da lei, offereceu defe_ a qual se refere a um filho de Thi
sa escripta, em que allega . não ser moteo Ferreira de Luna, emquanto 
procedente a accusação, poIS que, no aue o qualificando se dizia. filho de 
mês a que se refere a denuncia, a- José Francis;:o dos Santos, como se 
chava-se afast-ada das funcções do vê de sua petição e da formula mo 
seu cargo, em virtude da licença que dela 7 -
lhe fôra concedida. Em confirmação Joã; Pessôa 2 de junho de 1937. 
dessa defesa Juntou um attestado do IA 1 Flodoárc1o da Silveira _ Pre-
Jwz mumclpal do termo~ de Ingá. em side;ie 
que comprova que no mes de dezem_ · 
bro a denunciada entrou em licença. 

O denunciante nenhuma prova 
produziu em sustentação da denun
cia, antes opinou, nas allegaçõe.s fi
naes, pela absolvição da denunciada. 

Aocordam. por isso, os juizes deste 
Tribuna! Reglonal em julgar lmpso_ 
cedente a denuncia e absoivlda a dc-
nunclada. -

João Pessõa 2 de junho de 1937 

1 Al;,) Flodoarclo da Silveira - Pre
sidente. 

IA.,.) H. Almeida - Relator 

ACCORDAO N.0 574 

Processo n." 27. 

í As.> .Jlfciuricio Furtado - Relator. 

ACCORDAO N.0 577 
Processo n.' 2.943. 

Clas...ce 5.•. 

Natureza do prooes;o: insct'Jpção 
do eleitor da 6.• - zona - Areia -
Severino Canuto Nunes. para effeito 
de revisão. 

Relator: dr. B. Baracuhy. 

o Tribunal Regional resolve 
c:ancell<Lr a inscripção. 

Vts 1·os. f'tc. 
Accordam os juízes do Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral em orde_ 
nar o cancellamento da in~ripção do 
rleltor Severino Canuto Nunes. da 6.ª 
mna, e muni:lpio de Esperança. vis

Naturcoo. do prOC<'sso: appc11aciio , to como do seu pedido dt1 qualificação 
interpo<rt.a pelo L" promotor publlco l não consta a sua natuni.lidade. vio-

O Tribunal Regional 
cancellar a inscripção. 

Vistos, etc. 

resolve 

Accordam os jui~s do Tribunal 
Regional d~ Justiça Eleitoral em or
denar o cancellamento da inscripção 
n.0 482, do eleit:r Sebastião Thimoteo 
Ferreira, da 6.ª zona. municlpio de 
Esperanca. visto como de seu pedido 
de qualificação não consta a sua pro_ 
fissão, o que constttue causa de can
cellamento nos precises termos do 
art. 76, n.0 1, combinado com o art. 
59, n.' 2. do Codigo Elelto_ral. 

João Pes.sôa, 2 de junho de '1937. 
/As.) Flodoarclo da Silvei.-a - Pre

sidente. 

(As.) Braz Baracuhy - Relatcr. 

ACCORDAO N.' 579 

Processo n,., 2.945. 

Classe 5.ª. 
Natureza do processo: inscripção 

do eleitor da 6.• zona - Areia - Se_ 
verino Ramos da Silva.. para effeito 
de revisão. 

Relator: dr. Braz Baracuhy. 

o Tribunal Regicn.a.l resolve 
ordenar o C!anu:ellamento da 
ínscrirx;ão 

Vistos, etc. 
Accordam os juízes do Tribunal R,e. 

glonal de Justlça Eleitora! em orde
nar o cancellamento da inscripção n. 0 

428. da eleitora Severina Ramos da 
Silva. da 6. a zona, e muntcipio tle 

=::nd!· q~~ic~ç~ n1~ ~~!r1
ã 

sua profissão. como dispõe o art. 69, 
n.º 2, do Codigo Eleitoral. 

João Pe.ssôa, 2 de junho de 1937. 
/As.) FlOdoarclo da Silveira - Pre

sidente. 

/As.) Braz Baracuhy - Relator. 

ACCORDAO N.0 580 

Pro~esso n,•> 2.777. 

Classe 5.•. 

Natureza do 
do eleitor da 

processo. inscripção 
5.ª zona - Alagôa 

Grande - Joã.o Sobral da Silva. para 
effeito de revisão. 

o Tribunal Regional resolve 
decretar o !lllancel~amsnto dal 
inscripção. 

Vistos etc. 
Accordam os juizes deste Tribunal 

Regional em decretar o cancellam.cn
to da inscrlpção n.o 1.090, do ele1tcr 
João Sobral da Silva, da 5.• zona, 
visto ter sido omittido no requerirnen_ 
to de qualificação a declaraQáo da 
naturalidade do referido eleitor. 

João Pessôa. 2 de junho de 1937. 
<As.) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 

(As.) H. Almeida. 

ACCORDAO N.0 581 

Processo n.u 2.879. 

Classe 5.•. 

Natureza do processo: in.scrlpção 
do eleitor da 5.• zona - Alagõa 
Grande - Jcão Mathias de Oliveira. 
para effelto de revisão. 

Relator: desembargador J. Fios_ 
colo. 

------------
ACCORDAO N.o 583 

PrO""..,esso n.0 2.860. 
classe 5.•. 

Natureza do processo: inscripçáo 
do eleitor da 5.• zona - Alagôa. 
Grande João Marinho de Luna, pa
ra effeito de revisão. 

Relato· desembargia.dor J, FJos. 
colo. 

o Tribunal Regional resotV<I 
cancellar a inscripção. 

Á~~;daet~. T. R. cancellar !-- tns .. 
cripção do eleitor n.º 1.299, Joao Ma
rinho de Luna, de Alagõa Nova, 5.• 
zona por não ter si.do escripta ao 
todo · do seu proprio punho a petição 

deJ~~!
1~~:6~~·2 de junho _de 1937. 

r As. l Flodearclo da Silveira - Pre. 
sidente. 

(As.) J. Floscolo - Relator. 

ACCORDAO N.• 584 
Processo n." 2.880. 
Classe 5,11• 

Natureza do processo: inscrlpção 
do eleitor da 5... wna ~ Alagôa. 
Grande - José Aleixo da Stlva, para 

o .Tribunal Regional resolve l effeito de revisão. 
orde.nar o fjancellamenlo d1a. Relator· J. Floscolo. 
inscnpçã.o. O Tribunal Regional resolve 

Vistos. etc. canceUar a inscripção. 
Accorda o T. R. ordenar o cancel_ 

lamento da inscripção do ~leítor n:• 
1.357, João Mathlas <!e Oliveira, de 
Alagôa Nova. 5.ª zona. por não ter 
sido ao todo escripta por elle a pe
tição de qualificação. 

João Pessôa, 2 de junho de 1937 
(As.) Flodoardo da Silveira - Pre

sidente. 

(As.) J. Floscolo - Relator 

ACCORDAO N. 582 

Á~°;daet~. T. R. cancellar a ins
cripção do eleitor n.' 1.368, de A11141õ'" 
Nova 5.• zona, José Aleixo da Silva. 
por Õão t.cr sido inteiramente escrip
ta cio seu proprlo punho a petição de 
qualificação. 

João Pessôa 2 de junho de 1937, 

1 As ) Flocloarri-0 da Silveira - Pre. 
sidentPv. 

r A> , J. Floscolo - Relator. 

Processo n.º 2.877, Process~c;?~.f61º N.º 585 

Classe 5.•. Classe 5.'. 

<loNªJ~:~~: : ~1~~e:~ ~1.c;,~·tf~!~ Natureza do processo: inscripção 
Grande José Candido ~rnandes, do eleitor dR 5.• zona Alagõa 
para effeito de revLo:;ão. Grande - José Barbosa de Sousa, 

Rielator; J. Floscolo, para effeito de revisão, 

o Trioonal Regio,utl 
cancellar a in.~cri11ç·ão. 

Vistos. etc. 

resolve 

Accorda o T. R. cancellar ;1 ms_ 
crípção do elcttor n.0 t .676. José Can
dido Fernandes. de Alagôa Nova, 5.• 
zona. por não ter sido escripta íntel
ramente por clle a petição de quall_ 
ficação. 

João Pe-.ssôa, 2 d<' junho de 1937. 
, As. l Flodoard-0 da Silveira - Pre. 

sldentc. 

r As.l J Floscolo - Relator. 

O Tribunal Regional resol1Hf 
ordenar o cancellamento da 
inscripçdo 

Vistos, etc 
Accorda o T. R. Ot'denar o cancel .. 

lamento da inscripção do eleitor n.0 

1.254, de Alagõa Nova, 5.• zona, Jo,é 
B8rbosa de Sousa, por não ter sido 
ao todo escrlpta do seu proprio pu .. 
nho a petição d.f!. qualificação. 

João Pe~sôa 2 de junho de 1937. 
< As. l Flodoardo da SilveJra. - Pre,. 

sidente. 
(A.s.l J, Floscolo - Relator. 

~ECA ~I !CT AR DOS DEUSES (SUCCO DE CAJO SEM ALCOOL) lncomparavel. A' venda e111 

toduucasudacidada. L. CJBJALIO I li&, 



2 A UNIA.O - Quinta-feira, 23 de setembro de 1937 

cnas,o PARANAENSE - EDI
TAL N.0 91 - C'on<'urtio para. provi· 
ment-0 dos cargos de professor calhe .. 
dratko de Historia da Clvilizaçio, 
Scíem:ías Physl<'a, •! Ml.tmaes, Risto
•·i:l Natural e Chlmlra da Sec("ão do 
J,;dernato - Oe ordem do sr. dr tli
rector do Gymnasio Paranaense , e 
em obcdiencia ~w offlclo n.0 3. 475, de 
a do corrente do exmo. sr. dr. Secre
tario do Ir,tertor e Ju~ttça, de acc.,r
do com o nrt. 15.º do decreto fed<f;'ra! 
n.r1 21.241. de 4 de ahril de 1932 e r,,.s
pectivas instrucções baixadas ?1efo 
f>Xnlo. sr. mini~tro da Educrição (? 

Sn úde Publicei. em 8 de no,·emi>ro de 
J 933 e com !! resoluçfio cln <'ongre51-, 
çêo r\,.'.) Gyzrnsio ParaneAnse, em ses
são 1roli1sda em 13 do rorn•nte. fa1.:o 
_puLUco parn conhecimento dos in 
teressados, que, f.C acham R bertas 
neste Gyna~io, pelo prnzo de 120 
dias contados do diJ 1mmediat1..i t 
publicação elo pte~ent.e Pdital. as in~
cripçõe parrt pr~nchim~nto elos f':'.!.1-

gos de prc-fessor ,·:1.tl1rd:atico de Ht~
t-0rin da CJv111~rtlo. SC'iencías Phy~i
c:B e Naturrirs, lk-toria Natm"'<l e 
Chimtco 

Par.1 in!i..c-ripc;~o no conLttrso, i..c•!e
rá o cnndicttH0 opre:.-l'ntar~ 

D 
sentar reciboi; de haver pago 0.3 im
postos fed1>rnl l!.Stn,1ua1. munh·lpal, 
no exerclcto pa.qsado. bem como da 
caução de que trata t;>ste edital. 

Os proponenbes obrigar-se.ão n tor. 
nar cffectivo o compromtsoo a que ~e 
propuzcrem, cnso .i;eja acceita 11 fUa 
t)ropostn, asslgnando contr!ldo, no r,s. 
c11ptorto desta Commis~ão, "m pr,"-
9f,'?l~a do promotor publico de~ta ci
--dade, com o prazo maximo de 5 •cin
:-o) dias. após solucionada à .;onc or. 
~ncia coni prévia caução arbitrncfa. 
por e-.ta Commls~ão, não inferior a 
)'~ sob~·e o valor do forneciml"nlo, a 
qual reve-rterã. a favor do Estado, no 
caso de resctsão do ront rndo SC'm 
~ausa ju.c;tlflcads. e fundarnrntrul.i n 
i1ti1.o de~ta Coinn1is~Ro 

FirA. reger,·ado á Com~ fi J, 0 cH 
rC'itô de amrnllar n }:. :'"f•sent.e, ch:t
niando a no\"n concôrr"ndn, o J dtixar 
rte ~ffec·tuar n eomp:·a <lo m1tf>rinl 
constan~ d:1 1nesmn. 

Jonas Mo.rJg!lbeira, eont 1dJr 
VISTO - Joao Fernal, eng.º chetr. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N.0 83 - COMftflSSÃO DE 
COMPRAS - Abre concurrencis. para 
o fornecimento do seguinte nrnterial: 

T 
tro cubioo, medido nas pilhas em que 
está deposlt.ado o material. 

O pagamento será feito a<leantada. 
mente, media.nte guia de recolhlmen .. 
to á Recebedor!n de Renda.s deste. ci
dade da lmportnncla relativa à quan. 
tidade desejada. 

O proponente, cuja proposta fôr 
accelta, deverá. retirar a ped!'3. dentro 
de 10 Cdezi dias. 

As proposta., deverão ser escr!ptas a 
tinta ou da-ctylogrnph.ndas e ·ass1gna_ 
das de modo Jegtvel. sem rasurns, 
emendas. cu borrõe~. e-m três vtn.s, 
sendo uma devlclamente sellada (sello 
e, tadual de 2$000 e sello de snu'del, 
eont.endo pi-cço por alg-arÚ:imo e por 
ext&Il80. 

As propostos ctrverâo ser entregues 
no E'icriptork> da Commissão de Sa-. 
neamento destA cidade, em enveloppes 
fechadoo. até ás 14 ho1·a,; do dia 30 do 
cor.rente, pare julgamento posterior 
desta CotnmiRsão. 

A' Oomm1ssão l"P-Serva-!'le o direito dt. 
srumlla1' a pre..'('nt,e concorrencJa ou 
de deixar de cff~ctuar a. venda.· das 
IJ{'dras. $(' assim lhe convie-r. 

Jonas Manflrrl>Pira - Contador. 
Vlsto, Josf Perua/ - Engenho! 

ro Chefe. • 

A E 
art. 185 do Decreto n" 183, de 26 de 
dezembro de 1934, das emprêsas jOr
nalisticas. firmas e estabelecimentos' 
editores ae jorna~s e revistas. bem co
mo agencias lele>graphicas. exclusive 
o~ graphicos. cu.los estabclC'cimentos. 
coníormc Portaria do exmo. sr. Mini:.
tro do Trabalho. Indm;tria e Commer-

i~~ai1e c~n~~ie~~~i~i c~~~e~·~i~~;.r~~~i 
os fim; de Que trRta o regulamento 
aprO\:Bdo pelo dec. acima mencionado, 
para que pos&nm, como assoc1aclos ta
cultativos, gozar dos direitos as.,egu
rados pel.1 referida Lei. "ex-vi" dos 
~~ 1.0 e 3.0 do artigo citado 

Os i-cquerímentos devidamente s~l
la.dos. cti;:vem ser acompanhados da 
certidão de nascimento. ou, na falta 
de:,te por 'documento habil e lf"gal, á 
juizo· cto Instltutó, e comprobatorio de 
que o requerente contava mais de 60 e 
men05 de 70 annos de idade no dia 
1.0 de janeiro de 1!)35, isto é, Lenha 
nascido no pcriodo de 1.º de janeiro 
de 186:i. inclm;ivc. a. 31 de drzc-ubro 
de 1874, inclu . ..,i\'e. 

s 
para quadro, para apparelhos P. L. N. 
R. 234.063 de 6 amp. 

20 d.Jtos de 15 amp. 
1 apparelho medição de lsolam1?nto 

typo P. L. n.º 79.312 
1 metro quadrado de ebonlte de 

3 4". 
· 100 metrcs de fio flexivel n.0 16, 

typo especial. 
1 kilo de mica (typo grande). 
1 kilo de mica (typo pequeno). 
6 peças de cadarço de linho de 314" 

(irande). 
6 peça.e; de cadarço de linho de 1!2" I 

<grande). 
6 peças de fita isolante "Carnbrik" 

de l '' ou 3 4" <grande>. 
50 folhas de papel lmp<'rmeavel. 
3 folhas de papelão bolante egual á 

am~.st:ra nesta Comml.-...sfio. 
3 metros dl' mica em lrnçol, confor _ 

me amostra nest.a Commissáo. 
15 kilos de chaterton. 
100 grammas de fio melicol para 

220 volts (redondo). 
100 grammas de fio melicol para 220 

t1olts nam.inadoo, . 
500 grammas de fio nlkelin confor

me amostra m:~sta Commlc;são: 

m!º~n~~·:iiam~;s~e 6~º~:1~'. con!or-
ai pfova àP. que é brasiJ('iro natn, 

ou naturalizado: 
bl i:•ro, a de sanidade e de idO:lf)i

dadP mornl; 

PARA A DIRECTORIA GERAL DE SECRETARL\ DA FAZENDA -
SAU'DE PUBLICA: EDITAL N." 85 -- COMIHlSSAO DE 

Pod('m lequrrer e~~5A inscripçõo fa_ 
cultativa os empregados e cmpr0~a
dorcs nes~as concUçõe!:> que estejam no 
exPrcicio cta.i:. ,.:uas proflssõe~, ou <"m
prcgos e quf' st ron1as~c:m n1é 60 nn
nos cm 1." de Janeiro d<' líl35. seriam 
obrigatoriamente a::.soclados deste 
Instituto. 

250 grammas de fio nikelin o 19 m 1m 
diametro. ' 

d prova ue haver tomplPtado o 
c1us0 cte hwnanü!ade ou diploma c1e 
instituto idonco ondl'.l ::se m1ni·Hr~ :) 
rns1no ela dltwlplma rm concnr.-·c; 

d) ctoc11mentaçilo relativa ao r--..:er
ciciv do mag:isterlo. á acli'd(t.c•e \i
teraria ou !'iCient,ifira do ca11di1.atr·: 

r) rrcibo do pagamento da 1<1xa d1.. 
1nscripção na importancia de 
300SOOO. 

o concur~ comprehm1dera suce~
t-ivamehte as segmntes prova-.;: 

a) de!'esa de thE'se ; 
b) prova escripta para a c2.fü üa de 

Historia dn CiYilização e p1'0V1 e"
perimental para as de Sciench1s I'!1y
~icas r Naturaes, Historia N::1.tll' itl ~ 
Chimic:a; 

e) prova didactica; 
A these constará de uma ~tsseta

cáo sobre assumpto da cadeil'.:t e de 
11vre escolha do candidato. 

A prova escripta e a exp~rh1cntal 
versarão sobre questões ou themas 
por occasião dn. prova e relativc.1s ao 
ponto sorteado de uma lista de dntr, 
organi.~ada pela c·onuni$:'.\o examina
dora e approvada pela Congr~:,ç-d.o. 

A prova didac~ica. que terá · juração 
de 50 mmutos. será oral e cnnstará de 
uma dissertrição sobre o ponto sort,ea
cto com 24. hora<\ de ante~edencia, <.le 
uma li:-;ta de 30 pontos. organi~ricla no 
dia do sorteio pela comtnissão exa
minadora e approvada pela Cong!'t:
gação. 

O candidato deverá apresentar. no 
ticto da inscripção, 100 exempla1·es 
da I he.~. que poderá ~er impressa, m:
meographada ou dactylographada. 

As tnscrtpções para. e.;.,5es concursos 
se encerriuã.o no dlu 15 de novembro de 
1937. ás 17 horas, na Secretaria deste 

~iiteª~~- t!t!~:Sa~~:nior::::~~i:r 
2
:~ 

das as Informações que desejarem. 
Secretaria do G:vna~io Paranaense, 

em Curityba, 15 de Julho de 1937. 
t2ss ) llanuel Diogo Tex~ira, ::ie

cretario. 

250 grammns de anidro acetl<o. 
3 kilo.s de tanJno. 
3 kllos de mootarda Colman.s. 
1 kilo de Ychytlol, em vidro de 100 

grammas. 
3 litros de extracto fluido de casca. 

ra. de laranja "Silva Araújo". 
24 la tas de farinha 11emusin. 
10 mil ampôlas vasias. dP. dois bicos, 

de 2 e. e. t 
1 kilo de citrato de ferro cmonical 

e :n vklro de 250 gTammas. 
100 galões de oleo de ricino. 
500 grammas de Ichthyol. em vidro 

de 100 grms. 
20 mil comprimidos de Intermltan. 
10 eaixas de ampõlns de g-adusan, 

de 10 c. c., embalagem typo hospita
lar. 

1 kilo de hypophosphito de sodlo, 
vidro de 250 grrns. 

10 caixas de Sinkol, embalagem 
hospitalar. 

1 kllo de belladona cm folhas. 
1 kilo d.e macella. português&. 
l kilo de nconlt-0 de folhas, 
1 litro de extract-0 llutdo de macella 

$_ Araújo, 
1 kilo de peptona, em vidro de 100 

grms, · 
100 ampólas de chloridrato de eme. 

tina. de 6 centigr, 
2 kilos de chenopodio. 
100 seringas de Vidro, de 10 c . . e. 
100 sieringas de vidro, de 3 C. c. 
5 mil ampóla.s vastas de 3 c. e. de 

um bico. typo Iodoblsman. 
500 tubo.s de hemolyse. 
500 grammas de the,obromina em 

vidro de 100 gramma~. · 
~for~;~eíras de borracha com pro_ 

5 mil rolhas de cortiça. n.• 6. 
Os proponentes deverão fazer no 

Thesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro. de 5o/o sobre o valor prova
vel do fornecimento. que servirá pa. 
ra garantia do contracto no cn.so de 
aceitação da proposta. ' 

As propostas deverão ser escrJptas a 
COMMJSSAO DE SANEAMENTO tinta ou dactylographadas e llS!llgn<l

DE CAMPINA GRANDE - CON- das de modo leglvel, sem rasuras. e. 
CORRENCIA - EDITAL N.' 2 - mendas ou bmrõe.s. em duas vias, 
Acha-Se aberta concorrencia par J. o sendo uma deVidamente sellada (sell::> 
fornecimento a esta Commissão Go estadual de 2SOOO e sello de saúde) 
.seguinte material: cont.endo preço em algarismo e por 

U0.000 (oitenta mill metros d(' ar:-.- extenso. 
me farpado. para cerca, em rolos de Os proponentes deverão marcar 0 
250 a 500 metros. prazo para entrega do material offe 

500 (quinhentos> kilos de arame li- rec1do. • 
so de ferro galvani::;ado n.º 12, em Os preços c-cmprehendem-se para 0 
rolos. ma~r:aI entregue no deposito da re-

0 arame farpado pode ser ~m ferro parhçao requisitanl:;e. 
ou aço ga1vantzados, sendo "'Specifica- As propostas deverão ser ootregu~s 
da na proposta a quali~tde do ma- nesta Com.missão. em enveloppes fe
terial. ch~os. até As proximidades da reu. 

O preço entende-se para. e., matertaJ niao do Tribunal dl Fazenda, que não 
entregue no Almofanf:\.l10 da Cot.J.- será antes das 14 heras do d.ia 28 do 
missão de Saneam~m(:I. correate mês. 

O prazo para entrega será de 15 1 Em enveloppes separados <ias pro 
<quinze, dias após a as!iilgna.tura do ~tas. os concurren'te$ de\terão e?re: 
c·ontrncto. depois da decisão desta ,.,entar recibos de haver pago os im
com·orrencia. oo.sto~ federal, municipal, esta1unl, no 

O material defeituoso será recusa- ('~erc1~io passado. bem cerno, da cau
da. devendo ser substituido dentre 5 r-ao de que trata este- edital. 
{cinco, dias, Os prol)Onentes obrigar.se ão a 

Havendo uma recusa sup~rior 3 tornar eftectivo o compromisso- a. que 
10,.,, o contracto será rescindta..o re. se propuzeram, caso seja aceita. a 6Ua 
vertendo a caução em fat·or do' Es- "1rop::sta, a.ssignanc.to contracto na. 
tado. P;:ocuradorla da Fazenda, com O pra-

o pagamento st'rA. feito n.1. R~e- lo maximo de 10 dla3. ai,ó.., soluclo
bedorla de Renda.e; desta cidade, me- ~ada_ a concurrencia, com prévia 

~~~~ ';;',qu;~J,'~';,~;~a" ~i~t:"r~;:t'.:,: ;~~. ª~1:"~re= ;"~~~b~~m~ 
Comrn1ssão, a qual será extrahida <·ln valor do fornecimento, a qual rever 
4 <quatro, vias, devidamente sella. terá em favor do E&ado, no ce.so de 
da, a 1.ª via. r~isão do cont-racto. sem causa jus-

Os proponentes deverão lazer na tlficada e fundamentada a julzo do 
Rccebedorla de Rendas desta c1t.!adc, referido Tribunal. 
uma caução em dinheiro, de 5 , so. Fica rMervado ae Esta<!o, " direito 
bre o valor provavel dG Jornec1mento, de annull&r a preseate, chamando ã 
que servirá para garantia do con. nova concurrenc1a, ou deixar de ef .. 
traclo. no caso de acceltaçdo da pro fectuar a compra do tnetertal cons-
posta. tante ela lllNllla. 

A• proi,o&tas dev<1rão aer esoriptas Oommllllllo de OOmpras 13 de se-
a tinta <>u daetyJ-pbadas e :18"111. tembro 4e I987. ' 
nadas de modo leglvel, sem rasttrhs, J · C,mlla Ll,na Flllw - Pela Com 
emenda. ou borrtie,,, em ttts vias, missão de Compras. -
stn<lt> uma devidamente .sena,h , M'l
lo estadual de 2$000 e aello ,i,, saúde>, 
contendo preço em algarismo e Pol' 
extenl!IO. 

As propostas deverão ..,. entregnes 
no :eecrtptorto da Conunlaslo de. Sa
neamento desta cidade, etn enveloppes 
!echadoe, at.6 ál 14 h8IIN do dia 23 
do corrente, para Julgamento poste
r!or dalta ~. 

Em tnveloppea Rellllrtldllll 1as pro. 
POStas, oa concorrentea deverlo apre .. 

COMIIIIf:S/1.0 DE SANEAMENTO 
DE CAMPINA álblNDE - CON. 
CORRENCIA - EDITAL N.• 4 -
Acha..se al>erta ConCj)rre11cla para a 
venda ,ia pedra OI! aobta dAa eacava
~ dll valaa deet& Commlalo. 
.a flltfttla d& peGre, ..,r4 feita 11os 

pontos em que a !Mima se encontra 
.em ruas da cidade ou ao lon10 da ad~ 
dact.ora. 

Aa propallu clllio II PMfO par me. 

-COMPR.AS .- Ahrr r:>nC'urrencia pa .. 
r~ o form•t•imrnto do si•g·uintP ma.te
r.ai: 

P.\RA A DIREC'TORlA OE VIACAO 
E OBRAS l'UI.ILIC.\S 

A Caixa Local dará aos 1nteressados 
todc.s os esclarecimentos precisos na 
séde á rua Bzrão do Triumpho n.' 
510 2.º Andar. de 11 ás 17 horas. 

250 grammas de fio nikelin O 287 
m m cliarttetro. · 

30
~ ~.~ro de marmorc c/7.00 x 6..50 x 

2 chaves triphasicas de 60 amp. 260 
João Pcs.sõn. 22 de ~ctembro d-e 1037 volts ~m bnse. 

1 2 chaves monophaslcns de 60 amp. 
íCon.,;;truc«:áo do Gi·upo Escolar de Antonio Cai los da S1lvC'ira. - Ge- 1250 volts sem base. 

Santa Rita l rente 2 chaves triphasi"as de reversão 60 
608 metros Quadrados e 28 centi- amp 250 volts e base outra sem base 

metros. de forro cte cedro macheado INSTITUTO DE APOSENTADO- 1 voltímetro de escala de 5 a 25Ô 
de bõa ouahdade. RIA E PENSÕES DOS COl\tl\fERCI- volts. 

456 melro., lineares dr cornija.s de ARIOS - CAIXA LOCAL DE JOAO 50 lampadas de 300 watts 220 volts 
cedro para forro. de 0.07 PESSóA - . EDITAL N" 2 37 . 4-0 tampadas de 750 watts 220 voits. 

456 metros lineares de <;anefas de Pelo praio -1mprorogavc·l de is.o dias 50 lampadas de 100 watts 22o volts 
cedro para forro, de 0.10. a contar de~ta dat~ i 22 de se~mbro 50 lampadas de 60 watts 220 volts: 

277 met.ros IJ1wares e ·11 centímetros de 193:'J, scrao acc~itos .ne..:t-a Caixa os 70 lampadas de 25 watts 220 volts. 
~~~/~lll~~~~~i~~ã~'.·e confonne modêlo ~~~:~~!~t~se~~rà~:Cd"~rc:oqu~º~.f~~; d/~ si~oladorcs de louça c!pino 1·ecto 

'1/~o~cÍt~~i~1·~'.~~~-ei~n~:o
6
~1.;c'[~:

1~;t~~.~ âe ª~~ze\~15
br~

0 
d~~;;l~ á~: ~~~ítb~fec~~ 10 'tusiveis aereos de 10 amp. 

de 2 metros de tamanho. mentes de batbd1·os e cabcl&reiros. os g t~~d~ de c~iTen~e de baquelite. 
100 metros quadra~o.s de vidro quaes foram considerados commerci- aw,es ?°1 tateIS de borracha. 

branco. lransparent.c e liso, de bôa. aes, para os fins de que trata o regu- P tomada de co.irei~te. 
qualidade, em laminas de tamanho lamento approvado pelo dcc. acima . lO r,eças de fita ISOiante preta "Sie_ 
minimo de um metro, d~ 3 m

1
m de mencionado por Portaria elo exmo. sr. mens . typo grande. 

espessura. Ministro do Trabalho, Industrin. e 12 tampas fustvcis "Dlazed", de 25 
88 gramPQs cie ferro para condu- Commerclo. de 22 de J\\nho drste an- n.mp. 

ct~~e~~i f~~~~s dt~pt·· !\~~:r~~f~T.ctro. Í~éu1t~~~~v~t· gg~~ªro:s cg~~~t~!s~~!~g~~ 601;~;~pas de fuslveis "Diar,ed"' de 
700 capates idr-m, idtm rn.dos pela referida Lei, ··ex-vi·· cios 12 b.1ses "Diazed" de 25 amp (com-
450 ban-oles df' 4.00 x 2 1 2·· x 2". U l." e 2." ~o anigo cit~do. pielas). · 
300 barrotes de 3.00 ::-:: 2 1 2·· x 2". Os requerimentos devidamente sel- 6 bases "Diaood" de 60 amp. (com-
1.00Ô ripas de 3,00 x 2 .. x 1 1 2··. 1 lados,_ devem ser acompanhados da I p!etasJ. 
Nota: - Os barrotes e ripas serão certidao de nascimento. ou, na falta so rusiveis "Diazed" de 60 amp. ~ei~ª~:~~n~~~:.3 ~i~~a~l~~:~t) ~~\~~ ?i~~ ciir1n~~f~:fo~n!°c~~~~o~al~~i~

1
· d! 50 di.tos. i?em. de 10 amp. 

do ter defeito\. que o requerente contava mais de 60 e 50 ditos, idem, de 15 amp. 
O:,, materiaZ!:i actma, serão postos menos de 70 annos de idade no dia lOO (.Utos,.idem, de 25 amp. 

no Deposito ctns Obrar Publicas ou no l.º de janeiro de 1935, isto é, tenha 50 ditos, idem, de 35 amp. 
Grupo Escolar de Santa Rita nascido no período de l.º de janeiro 50 ditos. Idem. de 60 amp. 

PARA O GRUPO ESCOi.AR TII0-
1\IAZ :lnNDEU,O 

ce~1~. ~;~i~e1i~~l~~~ct3~ fea t~b::tr~ 
de comprimento x 10.. de largura x 
1.2 ·• dP espessura. 

300 kilo~ cie ferro em barra, dr 
3 16'" , l "'. 

300 metros de cabo de aço galv. de 
1·s .. . 

5 grozas ctc para fu..c;os d<' fc>nd:i, de 
1 12" X 3 16''. 

Os proponenles ckvrrão fa?.er 110 
Thesóuro do E:staci0, uma. cauçúo cm 
dinheiro. de 5$000 .'-'l'bre o valor oro
vavel cio fornecimento. que :;.:?1 \·ir.\. 
para gar:mtia dà coi"'llrncto. no c3..!:ío 
de accettacão da pronos~.1. 

de 1865, 1nc1u.c,;ive. a 31 de dezembro 1 tm~bo gerador com as seguintes 
de 1874. lnclu.sivr. lndlcaçoes, typo L. 5 X., càpacldade 

Podem requerer essa inseri peão la. 5 K .. W .. _R. P. M. 3 000 volis. 1101220. 
cultativa os empregados e empl'ega- Dimensoes 1.031 x 595 x 595 mjm. 
dores nessas conctiçtes que estejam no O apparelho deve ser protegido con-
exercicio das ~uas profissões ou em- tra respingo. 
pregos e que si contass::m até GO .an- 2 reflectore.s com. armação de fe1To 
nos em 1.~ de Janeiro de. 1935, senam com as segumtes mdlcações; typo G. 
obrigatoriamente associados deste z. 45. 
Instituto. . 6 lampadas para os reflectores aci-

A caixa Local ~ará aos mte~essados ma. 
todos ,os esclarec_1mentos pr,'ct.c:os. n:l 2 tomadas de corrente bipolares blin 
séde a rua Be.rao d,o Trlumpho n." dadas p 15 amp. -
510 2.n Andar. de 11 as 17 horas. 50 metros de cabo de ligação para 

João Pessõa. 22 de setembro de 1937 hoj-':}',;.':;;,.e;ntas: 
re~t.onio Carlos da Silveira - Oe- 1 talha patente para l.OOO kllos. 

1 chave americana . 
As propostas deverão ser escriptas SECRETARIA DA FAZENDA - 1 thesoura para cabos. 

a tinta ou doetylographadas e asslg. EDITAL N.º 81 - COMMISSÃO DE 
"'\da!. de modo lr.glvel, sem !'a,-,Ut..i..:.. COMPRAS _ Abre eoncm-rencia para. 
emendas ou borrões, em du; ~ ,.ins, o fornecimento d.o seguinte material: 
sendo uma devldamrnte !=;l'-Jlada (o;;cllo Para a AdminiStracão do Porto de 
estadual de 2SOOO e sello de ,aúd.,i Cabel!ello: 
~ontendo preço em algarismo e por Materiaes: 

ex~;~rc.,poneut~~ clC'veráo marcar o co~t~~z~~ ~:r~~\~~ ~:f;~~c~~!~ 
Y.~~f:;:,t:t::~:rãd: ,~:,.~·::~~g::: 20~~~ªt~Sa~~n~r~~i. ~~ttr 5~o'. 
nesta Comm1s::;ão, em ·mn'JC!"JP~·; fe_ amp. 16. K. W. 6,4. R. P. M. 850, 
chados. atê á.s ornx·•Tli,1:lti~ da. H'- 100 pontas de contacto conforme a .. 
união do Tribunal ;{;). f'ai<1ndo, que ! mostra nesta Cmrunl.ssão (grande). 
não será antes de.~ H hvr.ts cio dia 500 pontas de conta~-0 conforme a-
5 de outubro vindo:1; -, mostra nesta C~mmlssao (pequenas). 

Em eiweloppes .~l>j;~1raclo~ 01_~ t10-- 150 escovas P:motores. 
postas. os concurren1 '::'.~ dev, 1 ão r,prP.- Nota: - Os materiaes acima são 
:-;entar recibo., d':' h~ ,. -r p2go OF ;m- para apparelhos da marca "Sach 
posto.s fedNal. <>!litadt11"1, mnnkip~l. senwefk". -
no exercicio pas!iiado, bc:n c':'no. c!a 2 chaves de placa de 100 amp. 500 
caução de que tr.:11:a e=· t~· ·Ed1la!. volts c1ligação p:quadro P. L. n.º 11.334. 

Os proponentes obnga~·~.-e .. _\o a 3_ chaves de placa de 50 amp. 500 
tornar effectlvo o compro:n,:,no .~ q:w volts cHiação pAuadro P. L. n.º 
.:>e propuzeram. caso ~eJa :1c ~ul::t a 11.338. 
~!ª ,/i~~~~!~ª~rut6J~gW~!~~d l~·n;i~;,~Li 12 automaticos pequenos com ligação 

1 maçarico com bombll., bico hor1_ 
zontal, typo grande. 

1 terno de chave de caixa de 114" a 
1 

\ barbiquinho. 
1 machlna l.le furar, portatll, de 220 

volts. 50 ciclos, p[broca até 618". 
2 kilos de arame de aço conforme 

amostra nesta. Commissão. 
2 kilos de arame de aço conforme 

amestra nesta Commissão. 
2 kilos de contra. pino de aço de 

3 16 X 2 lj2". 
40 graxetros de metsl n.• 6. 
40 graxeiros de metal n.0 5. 

~g :::= :,e m"!:~1n~·º3_4. 
30 graxeiros de metal n.• 2. 
l metro de latão de 1 ". 
1 metro de latão de 1112". 
1 kilo de alumlnlo <tinta>. 
Os proponentes deverão fa,:er no 

Thesouro do Estado, uma. caução em 
rlinhefto de 5% sobre o v~lor provavel 
do fornecimento, que serv;t.rll para. ga.-

caução arbilrnda pelo TribunPll c:om-~=ct!"~i:~,c
1
·~-..!~c~~";,º::.Gl,··p;~~\·; 

1 f=P=ILU=LA=S =oo==·A· =BB=AD=E -=Mo=ss·] pet-enU", não 1nferiot a 5, ~ :.,,brt=- o 
valm· <10 fornecimf'ntn a ·111al rcvf1 
re-rá em favor do Estado. 1~·> ca~o de 
rescisão do contracto. sem c.:r..if \ .ius. 
tificada e fundamentada a Jutzo do 
referido Tribunal. 

Fica reservado AO Est 1Hlo, o clireitJ 
de annular a presentr . .c!m1:awnd) a. 
oova conc:urrencia, ou <lei:'<if de ef
rectnar a compra do mateu11l l'om•
Lanle dR mesma. 

Comm1~ão de ComP!',is, 16 de f.e
tembro de 1037 • 
.J. Cunha Lima Filho - Pela Com
missão de Compras. 

INSTITUTO DE APOSENTADO· 
RIA E PENSOES DOS OOMMERCI. 
dlOS - CAIX4 LOC4L Dt: IOAO 
PESSOA - EDITAL N.0 l S7, - Pelo 

fa;•g..:_i,1r:,av~kd~i~~in:,~go: 

TODO KSTR CORTEJO DE SOFFlllMENTOS 81,; 
RESUME NUM MAL 1JM'fOO - MSORDENS 

::so:i~~~gos:.::.i-:~=~~~LHAS 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DOJlMllt. A A()ÇAO DI
BECTA E EFFICAZ SOBRE O ESTOMAGO, FI• 
GADO B INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PD..ULAS DO AJIBADE MOSS SE TRADUZ lllO 
DE8APPABECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

A,ea._,... 111 •-• de Parah:,111 • Rio G. Go Jllorle: 

ALMEIDA I GOSTA 
• RO"A MÍ-.CIEL PINBEIRO, 3a lllld .. 'tel. - ALIIJIJl>,I 

---IOAO PEIIIOA---11137>, •erão acettoo nesta O&IXa os re.

1 
quer!mentos de 1nscrtpçAo dos •mpre-pdorea e emprq;ados a ~ue allude o ",..,. ________ ...,.., __ ... ____________ .. ., 
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A G U A f f GRAes1~ste9aos ba--:-01 l l Tlnp em preto e castanho. -
quentes, frios e de mar. 

=~·~ 

JUVENTUDE
ALEXANDDE 

rantia do contracto no caso de accei
Jação da propoota. ' 

As propostas dever~o ser escrlptas a 
tinta ou dactylo:;raçbadas e asslgna_ 
das de modo Iegivel, sem ra.s:uras, e
mendas ou borrões, em duas vias. sen
do uma d{"vidnmente sellada (sello es_ 
tadual de 2$00-0 e sello de saúde), con
tendo preço em algarismo e por ex-
tenso. .. 

Os proponentes dcvcrao marcar o 
prazo para entrega do null.erlal offe1-e_ 
cidO. 

Os prec;os comprehendem-se pars. o 
material entregue no almoxarifado de 
repartição requiolto.nte. 

As propootas dl"Verão :::;er entregue.; 
nesta Oommissão. em enveloppcs fe
chados, até ás proxinildades da reu_ 
nião do Tribunal da Fazenda. que não 
será antes das 14 horas do dia 5 de 
outubro do corrente anno. 

Em enveloppes separados das pt·c
postas, os concurrentes deverão apre
sent.e,.r reclbos de haver pago os lm ... 
postos federal. municipal, .sladu"l, no 
exercicio passado, bem como, da cau
ção de que trata este edital. 

Os proponentes obrigar-se.ão a to1'
nar effectlvo o compromi.<l..c:;o a que se 
propuzeram, caso seja acceita a sua 
proposta, assignando contracto na 
Procuradoria da Fazenda, com o pra
zo maxlmo de 10 dias, após soluciona_ 
da a concurren:-in. com prévia caução 
arbitrada pelo Tribunal competente-, 
não inferior a 5% sobre o valor do 
fornecimento. a qual reverterá em fa
vor do Estado, no caso de rescisão do 
contracto sem causa justificada e fun
damentada a juízo do referido Trlbu_ 
na!. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de annullar a. presente. chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de effec_ 
tuar a compra do material constante 
da. mesma. 

Commissão de Compras, 6 de setem
bro de 1937. - J. Cunha Lima Filho, 
presidente da Commissão de 0ompras. 

SECRET.\RIA DA FAZENDA -
EDITAL N.' 82 - COMMISSAO DE 
COMPRAS - Abre concorrencia para 
o fornecimento do seguinte material: 

nova ccncurrencia, ou deixar de '?f
fectuar a c·omµrn do mauiriul 1.:om;. 
tante da mc.sma. 

commis(;ão de Compras, 11 de SP-
tembro de 1937. · 

J. ('unha !,!ma FJlho, r"'1a Com. 
mi.ssl..,:> de compras. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
EDITAL N. 0 84 - Commíssão de 
com.prtts - Abre concurrencia para o 
fornecimento do .seguinte material: 

PARA A REPARTIÇAO DE AGUAS 
E ESGOTOS 

10 kilos de gachêta quadrada e en. 

ce~td:Úo~• d; 
8
~;chêla quadrada e en. 

O(bada de 3 4". 
10 kÍlos de gnchêta de nsbe,to, de 

3j4". 
· 250 k!los de gachéta Ricatronda, de 

3
' ~s ª p!·~ponf'ntes cl.f-vetõ.o taz.er no 

Thesouro do Estado. uma caução em 
dinheiro de 5º•º sobre o valor prova. 

~~~a~t!º~~e6l:~~!~to~Jl~o ~~~1:~l~~~ residente. solteira, domestica. <Quali_ 
ce~tação da proposta. hcação n." 8.253) · 

A~ proposlas deverão sC'r escripta.') 10.676 - Julia Evangelista da Con-
a tinta ou d~cty!ogrnphadas e asslg. ce!Gã.o filha de J:ão Evangelista Bap-
1,actas de modo legível. S('ffi rasuras, tista e d. Josepha Maria da Con
cmcnd~s ou borrõe.<., em duas vias, ceição, nascida aos 10 7 1912, no dis .. 
stndo uma devidamente r:.elle.da, csel- tricto de Pitirnbú. desta comarca, on·_ 
lo estadual de 2SOOO e scHo de saude) de é domiciliada e residente, solteira. 
contendo preço em alga.rismo e por domestica. (Qualificação n." 6.687). 
extenso. 10.677 - Jacy da Silva. filha de 

Os proponentes deverãd marcar· o Manoel Sa..turnino da Silva e d. Jo~e 
prazo para entrega do material offe- pha Maria da Silva, nascida aOS 
re-cido 25 '8 1916, nesta capital, onde é do-

Os proponentes deverão offerecer miciliada e residente, solteira au.xi
cotação para os materiaes de prece. liar do commercio. <QualificaCão n.0 

dencia nacional, ou nacionalizados, 8.972). · 
postos nn reiriartição requL~itante e 10.678 - Severina Cavalcante de 
c!e procedencia estrangeh·a, C. I. F. Hollanda, filha de João Francisco de 
Cabedello. Hollanda e d. Amaziel Cavalcante de 

As propostas deverão ser entregues H:llanda. nascida aos 6' 11 j 1915, nes
ncsta Commissão em enveloppes fe_ ta capital. onde é domiciliada e resi 
chados, até as pi-oximidades da .reu- dente, solteira, costureira. (Qualifica .. 
r.ião do Tribunal da Fazenda, que não ção n." &.989). 
.strá antes das 14 horas do dia pri- 10.679 - Marta de Oliveira Figuei-
mE"iro (l.º) de outubro vindoura. rê1o, filha de José Candido de Olivei-

Em enveloppes separados das pro- ra e d. Luiza Maria de Oliveira, nas 
postas, os concurrentes deverão apre- cida aos 8[5'1913, em Ingá.. deste Es: 
sentar recibos de haver pago os 1.ln- tado, casada, domestica. domiciliada 

Para a Esro:or:éstegronomia do ~~~-~fcfid;!~àcf~t~~~l, c~~~:c1~1êa~~ e residente nesta capital. (Quali!ica~ 

ção de que trata· este Edital. çãfo.~; 
8
:_
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}~rge de Moraes Pactua. 

1 Centrifuga Milena ou equivalen. Os proponentes obrigar-se-ão ª tor _ filho de Leopoldo de Mello Padua e 
te, para 110 litro.s de leite, para im_ nar effectivo o compromisso ª que se d. Elvira Leopoldo de Moraes nasci .. 
pulso directo electrico numa mesa propuzeram caso seja acceita ª sua do aos 301519®, em Cassia, · E. de 
baixa de ferro fundido. proposta. assignando contracto na Minas Geraes, tasado, commerciante, 

1 machina Miele ou equivale:nte, Procuradoria da Fazenda, com O pr;1. domiciliado e residente nesta capital. 
para fazer manteiga, com batedeira ~~d!ªaxi:~c~!:re1ici.ia:Ó;Pg;é\~~16~~= (Transferf'ncia da 124.ª zona, Vargi_ 
de inversão para movimento a mão, ção arbitrada pelo Tribunal compe- nha, E. de Minas Geraes. para a 1.• 
tamanho n.0 

l, para 50 litros de c1-e- tente. não inferior a 5ºIº sobre O v&- desta capital). 
me. lm· do forncrim<'nto. n qual reverterá 10.681 - Franklin Francisco de Li-

1 mach1na. Miele ou equivnlrntr, p-a- em favor do E-;tado, no ca,",Q de res- ma. filho de Antonio Francisco de 
ta amassar ~n11teign modêlo de cisão elo ccntrncto. sem causa jUSLi- Lima e d. Marta. Francisca de Lima, 

º·4;·b~~~~m~rt~~n~~~~ ~n~~~~ de gor- i~~~gi ;J~~~~~cntada a juizo do rEQ ~:~c~~
0
cteªºJe1~1!~:?do,e:1i:bu;~~~~: 

dura. Fica reservado ao Estado O direito te a lei, commerciante, domiciliado e 
1 centrifuga .Para 6 butirometros. 1 ãe annule.r a presente. chã.mando á rrsidente nesta <'apHal. (Transfe~n_ 
1 lacto-dens1metro. nova concurrencia ou deixar de ef. eia da 4.ª zona, Goyanna, E. de Per-
4 baldes esmaltados para ltite, de fectua.r a compro.' do material cons_ nambuco, Qli.ra a 1.• de5ta capital). 

15 litros de capacidade. t"nte da mesma. 10.682 - D1anira Amelia dos San-
2 vasilhames com tampa. para cre. • tos. filha de Benicio Miguel dos San-

m~, bc~~nç~ap;~~~e:l i:uraeqt~v!~~~°t'C, te~~~~m:ãf93~: Campro.s, 15 de se- ~i~. e ~a:~~~cisc:os Ma~~ 6ct1a91?.onc:~ 
para o maximo de 10 kllos. J. Cunha Lim.a Filho. pela com. Goyanna, E. de Pernambuco, solteira 

1 motor a gasolina, de 2 H. P. Otto missão de Compras. perante a lei. domestica_ domiciliada 
ou equivalente. e residente nesta capital. (Transfe-

1 machina de cortar forragem, ma. EDITAL _ 1.• ZONA ELEITORAL rencla da 4.• zona, Goyanna, E. de 
nual, tamanho médio. _ Municipio da capital e Sub.Pre_ Pernambuco. para a 1."' desta capi-

1 debulhador manual para milho, feitura de Cahed·zllo. Juiz, ds. Size- tal)· 
idem, idem. nando de ,Oliveira. Escrivão, Sebas'\ Transferenc1a da me,!.ma Região: 

1 machína motora, tamanho peque- tião Bastos. Processo n.º 400 _ Maria da Penha 
no, para benefictar cetcaes, De accõrdo com o que dispõe o Co_ Andrade. filha de Man:e1 de Andra .. 

Os proponentes deverão fazer no digo Eleitoral vigente, torno -publlco, de Miranda e d. Lauriana Andrade, 
Thesouro do Estado. uma caução em para os effettos Iegaes. qu~ foram nascida aos 71411916 nesta capital, 
dinheiro, de ~% sobre o valor prova_ qualificadas, por despacho do dr. Juiz. onde é domiciliada e residente, casa_ 
vel do fornecunento, que SC'rvirá para ris seITTiinte~ pcssõas: da ,domestica. <Transferencia da 9." 
garan~la do contracto. no cnso de ac- 10.669 José Pereira da ~ilva, fi- zona, campina Grande. deste Esta. 
ceitaçao da proposta._ . lho de Severlno Pereira da Silva e d. do, para a 1.ª oesta capital) e ao 

As propostas deverao. ser escnptas I Jo·an· . na Baptista da Silva, nascido ao.s l mesmo tempo pedido de novo titulo 
a tinta ou ctactylographndas ~ as- 22 4 1917, nesta capital .cnde é dO- (4.ª via). 
signadas de modo leg11:_el, sem rasu- micillado e residente. solteiro. opera.. Segundo edital anteriormente pu-
ras, emendas ou borroeg, em duas rio. (Qualificação n.0 8.975 l. blicado e lista af!ixada em cartcrio 
vias, sendo uma devidamente sell?.da. 10.670 _ Jo~ OlYntho da Silva, fi_ o dr. juiz eleitoral ordenou a entregà 
(s~llo estadual de 2$000 e sc!k de lho de Olyntho Paulo da Silva e d. de títulos aos eleitores seguintes: 
saude), contendo preço em alg.uismo Jcanna Maria da Conceição, nascido Titulo n.º 12.485 - Inscripção n.º 
e por extenso. _ aos 10 6'1911, em Itabayana. deste 10.506 - Severino Florencio Ramos. 

Os proponentes deverao marcar o E.,;tad:,. -so)tell'o, operaria. domiQilia- Titulo n,º 12.486 _ Inscrlocão n.0 

prazo para entrega do material of- ,.0 e residente nesta capital. CQuali- 10.507 _ Antonio Graciano Bezerra. 
ferecldo. • , !icaçllo n.o 8.912!. Titulo n.• 12.487 - Inscr!pção n.• 

Os pl'oponentes deverao off~recez 10.671 - Moacyr Farias Vinagre, 10.508 _ Ci:ero Campos do Nasci-
cotação para os mater1aes de prnce. filho de saJustlno n.uffo Vinagre e d. menta. 
dencia nacional, ou nacionalizados, Alice dê"Farlas Vinagre, nascido aos Titulo n.º 12 48& - Inscripção n." 
postos na repartição requ1"itente e 3C.6 1916, em Cuyabá. Estad~ de Mat- 10.509 - Esmerlndo de Alcantara 
de proc.'.!dencia e~lrangeira, C. I. F. to Grosso, solteiro. estudante, domi_ Sour-a. 
Cabedello. cllildo e residente nesta capital. Titulo n:> 12.489 - Inscripção n." 

As propostas w deverão ser entregue~ 1'1'ransfcrencia ,ta l.ª zcna, Cuyabá. 10.510 _ João Hyppolito de Bulhões. 
nesta Commis~ao, em .env::ilopJJ.\:; 1e- Estado de Matt.o Grosso, pera a t.• Tithlo n." 12.490 _ Inscripção n.0 

chados, até ás proxtm1dades da re,1. desta capital). 10.511 _- Durval Baptlsta Freire. 
nião do Tribunal da F-t.t:~nch,. qt.e 10.672 - Arlinda dos santos Bar. Titulo n" 12.491 _ Inscrlpção n." 
não setá antes das 14 h,J•.·as ,10 riia bosa filha de Manoel Simões Barbo- 10.512 - José de castro Nunes. 
28 do mês corrente. _ a e· d. Zulmir,a Maria do~ Santos, Titulo n.0 12.492 - Inscripção n." 

pc!:s. e:e~~~~~~:~f![ªS~:r.1~t:t .. ~~.~: ~ft~~;i~. ªâ!s?~ ~·i!1!~c;º i1r!~~:0 d~~ 1
º~lu1~ 11~ºª~~~

1
93Vi~ini~s~~çroev:ô 

sentar recibos de haver p:tg?. os im~ mes~ica, domicilia.da_ e rPSidente neste \0.514 - Alcides Ribeiro. 
postos federal. e~tadual. municipal, no rHslrtcto de P1timbu, desta comarca. Titulo n.º 12.494 _ Inscripção n.o 
exerclclo pa~.sado, bem como. ela cau~ <Qualificação n." 7.652> 10.515 -Lut<; Carlos de Moura Aceto 
çíio de que tteta e. te edito! I0.673 _ Eduvlrge Barbosa do Sen_ iY. -

Os proponentes obrtgat~t.r.fio a n11. filha de Manoel S1mõC's Barbo-;a Titulo n.º 12.495 - Inscripção n." 
tornar eUectivo o romr>roml~o a c1u""' r d. Eulila Thcodora de Senna. nas- 10.516 - Argentina Lima de Assis. 
se propuzcrem., ca<so t-e>Jà atct1ta a sua c1d:1 acs 27 12 1918, no <'11,5trlcto de Titulo n.~ 12.496 - Inscripção n.º 
proposta.. nssjgnando contraca,, na Pitimbu. desta comarca. onde é de- 10.517 - Manoel cordeiro de Lima. 
Procuradortn da Fazenda. com o pra, mlclltadn e residente. solteira, domes., Titulo n." 12.497 - Inscripcão n.º 
1,0 maxlmo de 10 dias, apó~ s.olucio- tica. (QuaH!icação n.º 7.649). 10.518 - G:-raldo RodriJZ"ues da Costa. 
nada à concurrencio.. com ptevia cau. 10.674 - AlaYde dos Santos Barbo_ Tttulo n;· 12.498 _ Inscrlpcão n.0 

ção arbitrada pelo Tribunal c..,,mpe_ ,;n filha de Zulmira Marta dos San- 10.519 - Antonio Pereira da Silva 
tente não tnfcrtor a 51"'~ iobre o \'a. tos, na.scida aos 18 12 1917, em Pitim- Titulo n." 12.499 - Ins:ritXãa n." 
lor dÔ fornecimento, a qual re\"erterá bú. de$ta c.-omarca, cnde é domiciliada 10.520 - Oliv1o Barbosa da Silva. 
em favor do E$tado, no c,1.~v de res- ~ residente. solteira domestica. 1Qua.. Título n ° 12.500 - Inscripçãó n.º 
cisão do cont.rncto, sem ':au ... ,l ju t1 lificação n ... 6.70~. 10.521 - Clarice Araujo. 
ficada e fundamentetla o JLtJ'l.ô do 10.675 - Ir:icy Mària de Alcantara, Titulo 11.1• 12.501 - Inscrtpc;ão n.n 
re!<:rldo Trlhunlll. lllha de Antonla Marta <los Santos, 10.522 José Herm!nio Dionls!o Ir 

Fica reM'rvBtlo ao F. tauo. o- für01to na.sclda nos 21 7' 1919, em Plt!mbú, mão. 
de a.nnulla.r a presente, chnmando a déata com~rca, onde é tlomlcUlada e Titulo n, 0 12.502 - Inscripção n.• 

10.523 - Derval Monteiro de Mede!- TRIBUNAL REGIONAL DE JUS-
ros. 

Titulo n.0 12.503 - Inscrlpção n." 
10.524 - Dr. Ephygenlo Barbosa da 
Silva. . 

Titulo n11 12.504 - Inscripção n.0 

10.525 - Ismenia de Barros Castor. 
Titulo n.• 12.505 - Inscr!pçáo n.o 

10.526 - Maria do Carmo Pinho de 
Oliveira . 

Titulo n.0 12.506 - Inscrltxão n.0 

10.527 - José Cosmo dos Santos. 
Titulo n... 12.507 - Inscripção n.0 

10.528 - Maria de Lourdes Torr·?s. 
Titulo n.º 12.508 - Inscripção n.o · 

10.529 - Arnaud dos Anjos Brandão. 
Ti~ulo n. 0 12.509 - Inscripção n." 

10 530 - Raphael Pereira da Silva. 

TIÇA ELEITORAL DO ESTADO D.\ 
PARAHYBA - EDITAL - (Tran,re
rencias)-A Secretaria do Tribltnal de 
.Tustiça Eleitoral da Parahyba faz pu
blico, para conhecimento d0$ interes
rados. que fórum transferidos, ron .. 
forme pedido; aos juizes t'leitoraes das 
respectivas zona.e;, os eleitores ab3ixo 
descrinúna dos: 

Herminio Pereira Martins, trans!r
rido da 1.e. zona <João PessóaJ pnra 
a 4.ª (Guarabira). 

Sebastião Bastai de Andrade, trans
ferldc da 3.' zona cltabayana) para 
a 4.ª í&uarablra1. 

Jcão de Azevêdo Ferreira. tronsfa
rido da t.• zona <João Pessôa) parn. 
a 4.ª (Guarabil'a). 

Titulo n. 0 12.510 - Inscripção n.~ 
10.531 - José Rocha Filho. 

Manuel Coélho de Araujo. t.ransfr
rído da 7." zona <Bananeirn.s) para a 

nº 4.ª (Guarabtra, Título n.0 12.511 - Inscripção 
10.532 - Amarilis Miranda. 

Tran1:ferencia da mesma Região· 
Pro:essos de ns.- 292 a 296: 
Titulo n.º 92 - Inscripção n.º 92 -· 

Beatriz Coêlho da Silva. 
Titulo n. 0 7.111 - Inscripção n." 

6.rl6 - João Vlctal de Sousa. 
Titulo n:• 1.559 - Inscripção n" 

1.559 - Guiomar Borges de Albuquer. 
que. 

Titulo n." 1.561 - Inscripção n.') 
1.$61 - Noemi Borges de Albuquer_ 
que. 

Titulo n.0 1.669 - Inscripçio n. 
740 - Jooé Lourenço da Silva. 

Jcão Pessóa, 22 de setembro d~ 
1937. - O escrivão eleitoral, Seba~
tiáo Bastos. 

O~tavio José de Oliveira. transfe
rido do termo de Araruna {7.c. zonal 
para o te11no de Caicar:1 í4.• zona> 

José Nobregn. de Albuquerque, 
transferido da o.n zona (Campina 
Grande) para a 5.:1 < Alagõa Grande, 

Jcsê Barreto de Almeida. transf';ri
do do termo de Caiçara t4..:i zonal pa
ra a 5.ª <Alagõa Grande,. 

Jo"é Justino de Maria. transterido 
do termo de Esperança (6.ª zona) pa
ra o de Alagõa Nova ( s.~ zona). 

Canuto Targino FcrnandE~. trans
ferido da ti.ª zon:t I Areia, para o ter 
mo de Alagê.a Nova <5.ª zonal. 

Anna Borges de Carvalho. transfe
rida aa 17.ª zona <Souzai p3.ra o ter 
mo dê Alegõa Nova 15.ª -zonal. 

Pe. José Borges de carvalho, trans
fe1ido da 17." zona 1SouzaJ para o 

ADMINIST~AÇAO DO DOMINIO tei;;;~é ~6a~~~~ad~~~ri'1:º t:~~.:/c·rlclo 
~ZL u~.z~/1~ ~ti!~~tro Ei~ <lo termo de Esperança <6. zona) pnra 
'J'FRRENO DF ~IARINHA E PRO- o termo de A!egõa Nova (5." zonal. 
PRIO NACIONAL _ De ordem do Sl'. Gllberto Cavàlcanti de Albuquerque. 
Delegado Fiscal do Thesouro Jlolacio- transferido d~ 1 zona I João Pes..'-óa 1 
nal neste Estado. faco publico que O para o termo de Alagóa Nov·a < s.:i zo-

;~U R:~i:.!~e~t~n~~ ~~r~;gzd~e~:: na~triz Ferreira dos Santo.~. trans-
rinha P proprio nacional. benefiriado retida da 10.' zona < Picuhy) para a 6 • 
com a ca:::a n. 0 54 situado á rua Pre- <Areia) 
sidf"nte .Jnão Pessôa, na villa t' distri- Luiz Gomeg de Araujo. transrerldo 
cto de Cabedello. municioio de João da l.ª zona tJoão Pessõal para- a 6.' 
Pessõa. nest-0 Estado medindo de fren- < Ania) · · 
te 4m, 58; da frente aos fundos 31m. Argino Días de Aquino, il'Sti.Si' ··Jctr, 
15 e 31m 60 e no fundo 4m, 50, abran- da 6." zona , Areia I para E"1wra1::ça 
gendo a área ct-e 142 m2 0592. Maria MEgdalcna d~ Conceição. 

Limites: ao Norte. com O terreno de transferida da 5.t'· zona CAMlgo-d. Oran. 
marinha e proprio nacional beneficia- de) para o termo de Esper:rnça í 6 .. 

~~ ~~ãoª p~~~~a~·"r:Ju~;;:\~re;i~;~~ zo~~~·ias costa, transferido do tPrmo 
menta por Antonio Elias Pcssôa; ao d~ Alal?;ôa Nova <5.11 zonaJ pera o t;er
Sul, com o terreno da mesma espe- mo de Esperança <6.ª zona) 
ele. beneficiado com a casa n . ., 55, da Lourival Hantiques da Silva, tr .... 11s
rua Présidente João Pessôa. na posse ferido da 10.ª zona <Ptcuhyi i,ara a 
illegal da Ai.sociaçfio de São Vicente 7.• CBanane1.ras>. 
de P:.ula; a Leste com a n1e da Bõa Canctldo Ptnheiro da SU\'a, t !''\!'··
Vista. antiga do Cinema. em terreno ferido dn termo de Serrnria (7.:' zona) 
propr_lo nacional; e a oeste, com a rua para a 7." (Bananeiras, 
Presidente João Pessõa. Enedina Thomaz Aquino. tran'-feri
São convidados todos os que se julga_ da do termo de Caiçara <4.ª zona) pa· 

rerr~ prejudicados com o aforamento ra a 7 ª CBanaoeir~·. 
reouerido para no prazo de trinta Appolonio Eloy Ramalho, tra~tsf"'
C30l dias_ contados da data da pri- rido do termo de Ingá· <9.u zon,u µa
mcira publicação derte edital. apresen- ra a 8.:i. tUmbuzetro'i. 
tar protesto~ no Gabinete desta De- Roberval de A1,·uda Luna, transfori
legacia Fiscal de accôrdo com o a1ti- do do termo de Ingá 19.• zon., 1 po~·,.'l, a 
go 16 do decreto n ° 4 105, de 22 de 8.ll- CUmbuzetroJ. 
fevercrro de 1868 provando suas alle- José Oledegario elas Neves, :r.1 11~fr
gações com docull1entos habe1s sob pe- t'idoo. dà 2.ª ~ona (MamanguapeJ para 
11a de se procrder pela forma que mP- a O. <Campt~a Grnnd.eJ. 
lhor garanta os interesses da Fazenda I Mar~a Etelvina da Silva .. 1 r,\ 1v;lc..1lo) 
Nacional. da 11. {~là.gôa do Mo:1te1ro1 pain n 

OUtrosim faça sciente que o afor:1- 9.ª <Campma Grande>. . 
mento em 'questão ficará sem effeito "Severmo Ferréira d9: S1lv.1, t rf!t1:::iíc
si em rualquer tempo se verificar a rida do tern.10 de Alagoa No,·:i (5. 1 ·~o
eXistencia de areias mol'lazitícs ou rne- na) para a ~·ª .ccempina Gra•1<1r1 .. , ª 
taes preciosos nos termos da Circular Manuel F1rmmo. transfel'ldo da ... 1. 
do Ministerio' cta Fazenda, n.0 39. de zcna 1Sant::! Rita) para a 9 (1 (('.unpi-
4 de setembro de 1912. na Grancte, . . 

Administ-ração do oominio da U- Estevam Barbosa da 81lv:1.. tr ''1Sk-
nião. 22 de setembro de 1937.. rido cta l.ª ~ona IJoão Pess:1.3.) !)RTa 

Sabino de Campos - Escnvão En- a 9.• _(Campina Grandel. .· 
carregado da Administração - (Clas- Jose Pereira Nunes ,tran.::,tt.:nd 1 da 
se G,. 76a:grn.a ~!1::~~guape, 1nn ,l 9.~ 

EDITAL - Acha.se para ser pro- Nestor Roque da Silva. transfer;do 
testada por falta de pagamento. ~ da 4."' zona <Guarabira) .para .a 9.' 
meu cartorio, no edificio da Associa- < Campina Grande l , 
ção commercial. umn duplicata .. do Anna Annita Barbosa, trl\thferi<.ia 
valor de 400S000, sacada po1· Bymg- d.a 8.ª zona (Umbuz~iroJ para 
ton & Cia. contra João Pires de Fi- a 9.' <Campina Grande) 
gueirêdo e apresentada pelo ~anca Abdias José de Almeida, tran,;feri
do Brasil. E como o sacado nao ~01 do da 19.ª zona CS João do Car1ry) 
encontrado, intimo.o. por este m~10. para a 9.• (Campma Grande). 
de accàrdo com o art. 29 n.0 4. da lei Maria do Carmo de Andrade Galvão, 
n.º 2044, de 31 de dezembro de 1908, ia transferida da l.ª zona <João Pessóal 
vir pagar a. dita duplicata ou m~ ,dar para a ~ ... (Campina Grn.ndel 
as razões da recusa. ficando notif1c!1- Alfredo Borges da Costa. tr.111.,:re:!
do desde já do protesto, caso nao do de 6.ª zona t Areíal par:t a. 9. 11 

compareça. J. Pessõa 22 9(937. O of- (Campina GrandeJ. 
ficial de Protestos. Heraldo l\Ionteiro. Ignac10 da Costa Ramos, tr~n:~,e~iCto 

MOVEIS CERDAU 

PRAÇA PEDRO 
João 

AMERICO, 
Pessôa 
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'.A UNIÃO - Quinta-feira, 23 de setembro de rn37 

NAVECAÇÃO E COMMERCIO 
--------------------:---------------L L O Y D B R A S J L E J R O B A S I L E U G O M E S - .A;ente 

( P A TRIMO N I O NACIONAL) Praça Anthenor Navarro n.° 31 - (Terreo) - Phone 38. 

PARA O NORTE PARA O SUL 
Linha Belém - S. Fr;mcisco Linha Belém - P. Alegre 

Paquete AFFONSO PENHA 
Linha Belém - S. Francisco Linha Manáos - B. Ayres 

Sahirá no dla 22 do corrente para Nat.:11, 
Fortaleza, S. LUiz e Belem . Paquete PARA' Paquete CAMPOS SALLES 

POCONE' 
(Cargueiro) 

Sahtrá no dia 2 para Natal, Fortaleza, S. 
LU!z e Belém. 

Linha Tutoya - P. Alegre 

MANTIQUEIRA 

Sahirá no dia 2G para Recife. Mact>ió, Ba- Sahirá no di.'l. 4 de outu,bro para Re::lfe, 
hia, Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Par.1na- Maceió, Bahia, Victoria, Rio de Janeiro, San
guá, Antonina e s. Francisco. tos, Paranaguá, Antonina, S. Francisco, Monte

v1déo e B. A:.·rcr.. 

Sahirá no dia 23 para Natal, Macáu, Aret:i. 
Branca, Aracaty, Forta1e·za, Camoci.m e Turtoya.. 

Acceitamos cargas para as cidades servidas pela Rêde Viação Mineira com transbordo em Angra dos Reis. 

COMPANHIA CARBONIFlRA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedello 

. e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do sul, deve~á chegar em 
noSSo porto no proXimo dia. 14 o cargueiro "Olinda·:. Apos a necess~ 
ria demora sabirá para os portos de Natal, Ceara, Tutoya e A.re1a 
Branca. . 

CARG UE1RO "CAXIAS" - Esperado do norte, devera chegar 
em nosso porto no proximo dia 12 o cargueir? 11 Caxi~ :'. ~pós a ne. 
cessaria demora sahirá para os portos de Recife, Mace10, R10, Santos, 
RJo Grande, Pelo tas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "OSWALDO ARANHA" - Esperado do sul, de 
verá chegar em nosso porto no proximo dia 9 o cargueiro II Oswaldo 
Aranha". Após a necessalia. demora sahirá para os portos de Aracaty, 
Ceará e Camoclm. 

CARGUEIRO "PIRATINY" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nosso porto no proximo dia. 19 o cargueiro. "Piratin!"· ~pós a ne. 
cessaria demora, sahirá para os portos de Recife, Ma'te10, RIO, Santos, 
Rio Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "PORTO ALEGRE" - Esperado do sul. deverá 
chegar em nosso porto no proximo dia 23 deste o cargueiro "Porto 
Alegre". Após a necessaria. demora, sahírá para os portos de Natal, 
Ceará, S. Luiz e Belém. 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do norte, deverá chegar 
em no,;-,.~ porto no proximo dia 26, o cargueiro "Olinda" . Após a nece~
saria demora, sabirá para os porlos de Recife, Maceió, Rio, Santos, Rio 
Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO .. CHUY" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia. 28, o cargueiro "Chuy", Após a necessaria. 

LLOYD NACIONAL S:· A. --= -S~DE RIO DE JANEIRO 

IS&VIÇO &APJDO PSLOI PAQUl!TSII •&&,U I " ICNT&E CAIIICDELLO E PO&TO ALISO&I 

PASSAGEIROS 
5ahldae ú Quartas-feira, 

" SUL " 
P ASS A GEI R O S 

PAQUETE "ARATIMBO" - Espe. 

rado de Porto Alegre no dia 22 do 

corrente, sabindo no mesmo dia ás 

24 hora!:. para Rct:ife, Maceió, 'Bahia, 

Victoria, Rio de Janeiro, Santos, Rio 

Grande, Pelotas e Porto Alegre, para 

onde rc('ebc car~a e passageiros. 

" NORTE " 

demora, sabirá para os portos de Natal, Ceará, Tutoya e Areia Branca. (> ARA DEMAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES ; 
Agentes - LISBOA & CIA. 11 ! C U N H A R E G O I R M A O S 

RUA BARAO DA PASSAGEM N',º 13 - TELEPHONE N.º 229 ,. 

do termo d~ Taperoá 09.::.. zona) para rencia) - A Secretaria do Tribunal 
a 9.ª <Campina Grande). Regional de Justiça Eleitoral da_ Para

Emyctio B::: rbosa Lima, transferido hyba faz publico, par3: conhecunen~o 
da 1.ª zona ( João Pessôôa) para a 9."' dos interes.sados que foram transfen
(Campina Grande) elos conforme l)edidos aos juiz.es elei

José TotTe'S Sidronio. transferido da toràes das respectivas zonas, os eleito-
!.• zona <.João Pcs5ó::t \ piH'a a 9.ª res abaixo citados : . 
(Campina Grande) Vicente Innocencio da Silva. trans-

Antonia Stella de: Mello. transfrn- ferido dz. 7.ª zona (Bananeiras) para 
da do termo de Serral'ta ~7.:.i ZOh,l.J pa. a 1.IL (João Pe5sôa). 
ra a 9.ª <Campina Grand~> Imperiano Pereira de Sousa. trans-

Athanagilda Ar:1.ujo Machacl,1. trans- ferido da 9.8 zona (Campina Grande) 
ferida da 3.• zona íU~bé.fn,1a: para ~ para a 1.ª <João Pessôa). 
9.ª (Campina Grande). S[bastiáo Coutinho transferido do 

Pedro Athayde Cavalca'1t·i. 1 rans- ttrmo de sapé {2.ª ZOna) para a 1.ª 
ferido da 2.• zona IMamangl19,pe1 p:21 - 1João Pessôa). 
:ra a 9.ª <Campina Grande) Manuel J. da Silva Sobral. transre. 

Misael Florencio de Araujo, trans- rido da 21.ª zona (Santa Rita) para a 
ferido da 4.ª zona <Guarabira) pa:ra 2.ª <Mamanguape). 
a 9.ª {Campina G'rande>. Manuel Ignacio da Silva, transferido 

JoaQuim Carneiro da Cunha. trai,.·,- da 4.ª zona (Guarabira) para a .. ~> 
ferido' do termo de Sapé <2.:1 zona.) <Mamanguape). 

~~Zit~n!~ª -~~ãft~~c~!\1ct:,} âanSfe- ;=~~& -cfaFi~r~~~~ ~uar~~~;.o). 
rido da l." zona <João Pe~ôal µa~·a para a 2.ª <Mamanguape). 
a. 9.~ <Campina Grande> Manuel Salviano da Silva transfe-

~1valdo Silveno da Fonsér,i, tran~- rido do termo de Pilar (3.ª zÔna) para 
fendo da. l.ª zona <João Pes.'5ur>.) para Ia 2.ª (Mamanguape). 
a. 10.• < P-1cuhy > . . Maria Assis Toscano transferida da 

Alexandre da Silva ~ntto. trarufe_ 1 a zona cJ. Pessôa) }:)Q.ra a 2.ª (Ma
rido da 5.ª zon~ (Alagoa G~·andel Pr - manguape) 
ra a_ 11.• <Alagoa ~~ Monte1rü) _ Antonio Manuel dos Santos trans-

Mtlton Gome.s. V1~1ra. tran.::,!entlo da ferido da 2.ª zona <Mamangual)e) pa
}8·ª zona CC:tJaze1ras) para :1 12.ª ra o termc de Sapé. 
Pat~s) · . t • . Bazilio Gaspar de Mendonça, trans_ 
Joao Paulmo de So~ito, .r2nsrertd? fran<;ferido da 5.ª zona <Alagóa Gran-

de 21.ª zona ,santa Rita> pari\. a 12." ·Iel para O termo de Sapé (2.ª zona). 
<Pa\os> · ~ . . , Antonio Rodrigues dos Santos, 
. Ir néa Barbo._n Monte1._o. t~.t1'Sfe- ran,ferido da 2.ª zona (Mamanguape) 
~~~ 1; .. 5"tP!t~:. (Alagoa (.;.ranm·1 pa-; para o termo de. Sapé. 

Cícero Barbosa MonteinJ. tran.:=fe_ Fn.nclsca Mana de L~a. transfe-
rido da 5.º zona tAlagôJ Gr,l:1('.e~ Pa- rida. do termo d~ P11

8
ar (3. zona) para 

ra a 12.& <Patos) ) termc, de S.a.J?e (2. zona). 
João Veri.s.simo Filho, transferido . Jo ;é Malaquias Marcelino, transfe. 

~\l/ f~~~~s/Camptna Grande) par& ~1dgt' d~a~rr;~/ez!~~r. (3.a. zona) para 
nérval B~ptistn Tavares, ~rrtr...sfen- ,...., se·Jastião Per~ira Pinto. transferido 

do da 12.• zona 1Patos) para o termo do t'.:'rmo de Pilar (3.ª zona) para, o 
de Sta. Luzia do Sabugy de Sapé <.2.• zon~). 

Vicente Braulmo da Nobrcga tram:- J.c: é Leitão Vieira de Meno. trans-
ferido da 12.ª zona 1Patos1 para., ter- fendo da 7.ª zona <Bananeiras) para 
mo de Santa Lu?.!a do Sabugy. o termo de Sap~ <2.ª zona) . 

Ernestina B:nbosa Vie1ra. t.ransi\~• i- ~ufln? Francisco Monteiro. trans-
da de Patos para o termo de Santa ferido do termo de PUar <3.ª zona) 
Luzia do Sabugy t 12.• zona1. para o de Sapé r2.• zona) 

Adaucto Grangeiro Cabral. transf~- Julie Francisco Barbosa, transferido 
rido da 12.ª zona !Patos> para o \•·:-- di ft ª zona <Umbuzeiro> para a 3.ª 
1'10 de Sta. Luzia do Sabugy. <Itabayana). 

Franc1..o;;.co Carneiro de Araujo Ba"- Heitor Hardman Mcnteiro. tre.nsfe_ 
tos, transfc>rldo ele Patos para o t?-rrno rirlo da 4.ª zona <Guarabira) para a 
de Santa Lu,:1a do Sahugy (12.ª zona> 3 ª <Ttabayan11.). 

João Gome$ da Sil\'a transferido Hermes Jovino de Sousa transferido 
da 9.ª zona e campina Grande> para da 7.ª zon~ <Bananeiras)· para a 3.ª 
o termo de Tetxctrn <12.ª iona>. (ltabayanal. 

Secrf.'tarla do 'Tribunal Regional. em Idalina de Araú.1o Pessôa transfe-
Jol~rfo~:11;21 11t,'':::';;?:;ct~~. 1937 · ~1d.!' :!°n~r.mo de Pil~ para. itabayana 

TRIBUNAL RE-;;ONAI, DE JUS. doL'i'.!~Jt~"i~:á.C!ii~ª!~ia.tr;,::~en~~ 
TIÇA EI,BITORAL vo E/ffADO D A bavana <3.• zona). 
PARAHYDA - EDITAL - tTramf~- Francisco Tavares Pei;:sõe, t-re11Efe-

t<::scriptorio: - Rua 5 de Agosto n.0 125. Telephone n.0 360 -Telegramrna: "Aras" 
ARMAZEN~ - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

f 

COMPANHIA NACION.AL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
SERVIÇO SEMANAL DE P ASSAGEIROS E CARGA ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELLO 

VAPORES ESP ERADOS 

" ITABERA" 
Esperado dos portos do sul no dia 29 rio corrente, 

quarta-feira, sahirá no mesmo dia, para: R~cife, Maceió, 
Bahia, Victoria, R io de J aneiro, Santos. Paranaguá, An 
tonina, F lor ianopolis, I mbit uba, Rio Grande, Pelolas e 
Por:._o ~ legi:e.. · 

AVJSO 

Recebemos tambem cargas para P enêdo, AracaJO., 
!lhéos, S. Francisco e ItaJahy, com cuidadosa baldeação 
no Rio de -Janeiro, bem como para Campos, no Estado 
do Rio, em t rafego mutuo com a. '"Leopoldi!.la Ra.llwa.y". 

A Companhia f~cebe cargas e encommendae até a 
vespera da sa.hida dos seus vapores. 

PROXIMAS SAHIDAS: -- - ,- --·-- ----- - · • - - -
Os consignatarios de carg&g devem retlral-e.s do t ra.

ptche da Companhia dentro do prazo de três (3) dlaa, 
" IT AQUERA'' - Sexta-fe ira, ].'1 de nutubro apôs a descarga, !indo o qual. incidirão as mesmas em 

" ITAPUR A" - Sexta-feira, 8 de outubro armazenagem . 

Para passagem, encommendas e valores, attende-se no escrlptorlo até ás 16 horas na vespera da sahlda dos paquetes. 
As dema..&s informações seráo da das pelos Agent es : 

W ILLIAM S & C IA 
Praça Anthenor Navarro n .0 5 - Phone 234 

rido do termo de Pilar para Itabayana Cyro Jorge de Alexandria. transfe- 9.078 - Renato de Oliveira. 
C3.ª zona). 1 rido do t.errno de Sapé t2.'' zona> para 9.079 - Isaura Baptlsta. Machado . 

Mcns. Francisco Goêlho de Albu- o te .. rnc de Pilz.r 13.ª zona>. 9.080 - João Evangelista de Car-
querque transferido da 6.ª zona S: b·\Stião Cezar Paredes transferi- valho. 
<Areia) 'para a 3.ª zona 1Itabay.ana>. do era 2.ª z~ma !Manumgua

0

pe) pal'fl o 9.081 - sevcriuo Edson Pimentel. 
Juvenal Jo~é Fcrr~ira. transferido do termo de PJlar <3. 11 zona) . 9.fl82 - EdUh Machado da Silva. 

termo de Sapé t2.ª zona> para_ a. 3.' / M3nu~l Augusto do N~ci.mento, I 9.~83 - Corina Cavalcante de A_ 
<Jtabayana>. transferido da 5.ª zona < Alagoa Gran- rauJc. 

Severiano Fagundas de Ohve1ra. deJ r1ra o termo de Ingá <9.ª zona). 9.-0M. - Ivonilde Araujo· dos san. 
transferido do termo de Sapé (2.ª zo_ Nc-J~·on Salaberga CabrrJ de Carva - tos. _ 
na) para a 3.ª llto.bayanal. lho, tr::m~ferido da 2.ª zona CMaman- r.C85 - Renato Coutinho Lins. 

Domingos Ferraz de Oliveira. trans_ gua3;e) para o termo de Ingã <9.ª zo - 9.086 - Luis Magno do AJ:ne.ral. 
fr ido da 21.11 zona (Santa Rita) para na) 9.(87 - Esthzr Lourenço de Sousa. 

a J;s~It~~~~foª) Pusmão. transferido Ju~fi~;t~~
1
ito~·~1.T~!~u1~~R<>J:!~~

1
• ~r qu!·;:~e~ João de Almeida. e Albu.. 

da 9.ª zona ,campina Grande> para a de set~mbro de 1937. 9.089 - Augusto Avelino Alves. 
3 11 <Itabayana). . Carlos Bello Filho, dircctcr 9.090 - Manoel Cavalcante de Sou. 

Luiz Lyra B~ltrão, transferido da l. 1 sa Filho. 
wna <Jcão Pessõa, para a 3.ª {Ita- 9.091 - carmellta de Araujo Bc:_ 
bayrnal EDITAL - i.a ZONA ELEITORAL zerro. 

Olimpio Cordeiro da Cunha. tr::i.n ·- - Município da C8pi~al e Sub-Prefel... 9.092 - Lydia Raposo Martnho. 
ferido do termo de Alagóo Nova (5 __. tura de Cabedello. Juiz dr. Sizenan 9.093 _ Edith Pereira de Mello. 
zona) para a 3.ª <Itabayana) do de Oliveira. Escrivão. sebastiãÕ 9.094 - Antonio Albino de Sousa. 

~delgfcio Fernandes df' Luna tran· - Bastos. _ . 9.C95 - João Baptlsta. da Silva. 
fendo da 21.ª zona <Santa Rita) par,i . De accordo com o que dispoe o CO- 9.096 _ Aluizh Dyonlsto Ferreira. 
a 3.ª <Itabayana>. . dtg'.J Eleitoral vigente, torno pubHco. 9.097 - Gabriel Maria Neves. 

Francisco Fagundts de . Ohveir'l, para. os e!fcitos legaes. que foram 9.098 - José Luis de Franca. 
transfer ido do termo de Sape <2.ª zo. qualüicado.s. por despacho do dr. 8.736 - Antonio Marl!ns Filho. 
na> para a 3.ª íltabayana) Juiz. ns seguinte.!. J)Cs.'Sôas: . 8.842 - Alcira Baltar de Carvalho. 
doJº~ti:ir~:ng~~fª,:!lv~n~·~n;~.~d~ va~~~7;le~ Helena da Conceição Ca.. lh~:843 -, ,(JJrmana P into de Carva~ 

termo de P ilar <3.n. zona) 1· 9.074 ._ Ai~t.onio BC'oorre. P~,;. 1 9.031 -- J oão F elix Bezerra. 
J osé Fernandes Fecrtira, transferido 9.075 - El1sete Soo.rct>, João Pt&Oa 22 de setembro de 

da 5 ª zona (AlagõA O rande) para O 9 .076 João RiJr,iro Oomes. 1937 . - O escrivão eleitora l, Se/JQ$. 
termo de Pilar (3.11 zo?w). B 077 - A!i.t!z!o A.au.i-., d,. Azreleda ti2o BW.,(ls. 



A UNIÃO - Quinta-feira, 23 de setembro ele 1937 

SECÇÃO LIVRE 
THE GREAT WESTERN OF BRAZIL 

RAILWAY COMPANY LIMITED 
AVISO AO PUBLICO 

TARIFAS DE ASSUCAR BRUTO 

Esta Companhia usando da faculdade que lhe é 
conferida pela clausula 41 de seu contracto com o Govêr
no Federal, resolve, a partir de 1 de Outubro proxirno 
vindouro, cancellar a tarifa especial para transporte de 
assucar bruto, restabelecendo, naquella data, a applica
ção da tarifa B. P. 40, 320 réis por tonelada kilometr0, 
autorizada pela Portaria n.° 55, de 15 de Janeiro de 1935, 
do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para os allu
didos transportes. 

Recife, 20 de Setembro de 1937. 

A ADMINISTRAÇÃO. 

CORTE DE APPELLAÇAO 
DO ESTADO 

Autos com vista ás partes, correndo prazo na 
Secretaria : 

BANCO POPULAR DE 
MORENO 

Convocação de Assembléa 
Geral Extraordinaria 

Na qualidade de Director Presi
de~te do Banco Popular de Moreno, 
sociedade cooperativa de responsabi
lidade limitada, convoco todos os ac
cionistas para uma Assembléa Geral 
extraordinana, a realizar-se no dia 
S",fe (7) de outubro elo corrente an
no. ás 14 horas, na i;éde do referido 
Banco, no povoado de Moreno, do 
município de Bananeii:as, especial
mente para deliberar sobre a dissoJu
ção e liquidação amigavel da referida 
sociedade, nos termos e de conformi
dade com as leis em vigor 

Moreno, 16 de setembro de 1937. 
Leoncio Cosia ·- Director Presi

dente . 
(A firma está devidamente reco

nh~ida). 

ORPHANATO D. ULRICO 

Aviso 

A Commi,são do OrphJJ1ato D 
Ulrico, agradecendo o generoso aco 
lhimento, em nome das orphãsinha~ 
daquelle asylo, avisa aos seus protec 
tores que fará distribuir, na proxima 
sexta-feira, 24 <lo corrente, com .. 
Loteria da Parahyba, a lembranç. 
constante de um radio do afamado 
fabricante Phillips 

JUSTIÇA EI..EITORAL 
AVISO 

O Director da Secretaria do Tribu 
nal Regional de Justiça Eleitoral. nes 
te Estado_ avisa aos interessados 
que pelo dr. Juiz relator, por despacho 
exarado no processo n.0 56, da classe 
1.ª foi marcado um prazo de cinco 
<5) dta.s. para apresentar allegações 
finaes ao denunciado Deocleclo Bom 
facio Barreto. official do registro c1 

APPELLAÇÃO CIVEL n.° 73, da comarca de 
Alagôa do Monteiro. Appellantes Antonio Nunes de 
Farias e outros appellados d. Josepha Camp1,_ .Dan
tas e outros. 

Com vista, em 20 do corrente, ao advogado da 
parte appellada, bel. Mario Campêllo de Andrade, 
pelo prazo da lei (10 dias). 

1 

vil do municipio de Princêsa, a contar 
desta dada. 

Secretaria do Tribunal RR.gional, em 
João Pessôa, 23 de setembro dr 1937 

f Carlos Bello Filho - Director. 

AVISO 

O Director da Secretaria do Tribu 
nal Regional de Justiça Eleitoral_ nes 
te Estado_ avisa aos interessados 
Que o luiz relator por despacro exara 

EMPRESTIMó POPULAR 
DA CIDADE DE RECIFE 
RESULTADO DOS SORTEIOS REALIZADOS NO DIA 20 DE SETEMBRO 

DE 1937, NO THEATRO SANTA IZABEL DE RECIFE. 

Aos cinco premios sorteados .. no total de 11:000$000, só conoorreram 
as apolices vendidas: 

1,º premio - 7:000$000, apoiice n.· 124,094 
2,º premio - 2:000$000, apoiice n,· 95,187 
3.° premio - 1 :000$000, apoiice n,º 132,165 
4," premio - 500$000, apoiice n.· 113,117 
5," premio - 500$000, apoiice n.· 124,174 

SJ!:GURE O SEU DINHEIRO, ADQUIRINDO QUANTO ANTES UM CERTI
FICADO DO EMPRESTIMO POPULAR DA CIDWE DE RECIFE. 

AGENTE NESTA CAPITAL, 

c. ROSAS & Co, 
RUA GAMA E. MELLQ, N.0 68 

João Pessôa Parahyba 

FAVORITA PARAHY· 
BANA 

Club de Sorteios de Aac<ndlno 
Nobrera & Cla. 

Praça Antonio Rabello, n.• U 
(Antiga Viração) 

Plano Pa.rahybano - ""Diurno" 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos reallzade 
pelo Club de sorteios Favorita 
Parahybana, em sua séde á Pr&
ça Antonio Rabello, 12, no dia 
22 de setembro, ás 15 horas. 

1.0 Premio 
2.• 
3.º 
4.º 
5.º 

Plano "Nocturno• 

'.!301 
,·027 
1888 
8817 
3247 

"A MASCOTTE" 
Proprietario 

LELLIS DE LUNA FREIRE 

Restaurante o mais antigo 
da capital. 

Cardapio variadíssimo, 
a.~raaanclo ao mais fin._ 

paladar. 

Aberto até alta noite 

dua Duque de Caxias, ::Stll 
JOÃO PESSõA 

VENDE-SE 

GETULIA UMBEL!NA GUIMARÃES COtLHO 
do no processo da clas~e t.•. n.

0 
51;:· , assignou dilação probatoria de de 

~í~àt~1Ó1!io d~~~~
1

ªci11ete A~~~~~.e~~n 
cial do registro -civil de Itabayana, 
Deocleclo de Andrade. eleitor na re 
ferida cidade, acontar desta data. 

Resultado do sorteio dos cou. 
pons-brlndes gratuitos realizado 
pelo Chtb de Sorteios Favot"ita 
Parahybana, em sua 6éde é. Pra... 
ça Antonio R,1bello, 12. no dia 
22 de setembro, ás 19 horas. 

l.º Premio 
2.º 
3.º 

1290 
8435 
5216 
8670 
8460 

Um motor de fabricação americana, 
com ,6 ca'lallos de força, com dispositl• 
vo para queimar os seguintes combus ... 
tiveis: Gasolina, kerozene, Olec, cr6. e 
gaz pohrc, assim como poderá ser ac ... 
donado por Magneto, Bacteria ou vell• 
Tubular (cabeça quente). 

1 

Perfeitamente novo garantindo_se 
seu perfeito funccionamento. 

Uma machina de gelo de fabricação 
allemã. produzindo 160 kilos em 8 ho• 
ras apenas de trabalho ou 450 kilos 

( 7." dia ) 

111:iria ]sabei Coêlho Rabello, filhos e netos, Thereza da 
Costa Machado, ,José Aloysio da Costa Machado, esposa e filhos, 
Canuto Lurena e esposa, Laura da Costa Machado, Ursulina Coêlho 
a filho, convidam seus parentes e amigos para assistirem á missa, 
que mandam celebrar por alma de sua inesquecível mãe, irmã, avó, 
sogra e bisavó - GETULIA UMBELINA GUJMARÃES COJa:LHO 
- ás 6 e meia, cio dia 24, sexta-feira, na Cathedral. 

A todos que comparecerem a esse acto de religião e earL 
darle. antecipadamente aizradecem. 

" - ,"~,, .... , ". . ... ·.... -

CORTE DE APPELLAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo na 

Secretaria: 
Appellação civel n. 0 77, do termo de Conceição, 

da comarca de Misericordia. 
Appellante José Osorio Ramalho e sua mulher, 
Appellada D. Antonia de Sousa Rolim. 
Com vista á parte appellada em 21 do corren

te, pelo prazo da lei ( 10 dias). 

AGRADECIMENTO 
ALADIA DE MIRANDA LEITE, viuva de JOSE' 

ZACHARIAS LEITE na impossibilidade de agradecer 
a todos os que lhe transmittir.am condolencias pelo rude 
golpe que soffreu com a perda de seu inesquecível es. 
poso, vem por nosso intermedio exprimir a sua gratidão 
e bem assim áquelles ,tp1e prestaram o seu concurso em 
tão doloroso transe especialmente ao conceituado cli. 
nico desta capital, dr. Alfredo Monteiro. 

Secretaria do Tribunal Regional, em J-'ªº Pessóa. 23 de setembro de 1937 

Carlos Bello Filho - Director 

JUSTIÇA ELEITORAL 
AVISO 

O Director da Secretaria do Tribu 
nal Regional de Justiça Eleitoral. nes
te Estado. av1sl'l. aos interessados 
que o juiz relator por despacro exara 
do no processo da classe r.a.· n." 55, a;; 
stgnou dilação probatcria. de d:z , 10> 
dias ao denunciante e ao denunciado 
Antonio Vieira de Lucena. officíal do 
registro civil do districto· de "Enge 
nho A vides··. munic1pio <le Cajazeiras 
s. contar desta data. 

Secretaria do Tribunal Regional. em 
João Pcssôa . 23 de setEmbro de 1937 

Cario!) Bello Filho - Uirector. 

AVISO 
O Director da Secretaria do 'Iribu 

nal Regional de Justiça Eleitoral. nei
te Estado. avisa aos interessados 
que o Juiz relator por despacro exara 
do no processo da classe l.ª, n.º 59 
asdgnou dilação probatoria de dez 
(lOi dias ao denunciante e ao denun
ciado Manuel André de Gouveia. offi
cial do regLstro civil do munic1pio de 
Se,ledade. a contar desta data. 

Secretaria do Tribunal Regional. em 
João Pes.!:.õa 23 de setem bro de 1937 

Carlos Bello Filho - Director . 

Fabrica de bebidas e de vi· 
nagre, refinação e tritura
ção de assucar, trituração 

de sal 
Vendem-se três bem montadas ins

tallaQÕeS, todas em perfeita l)rdern 
para funccionamento, inclusive .re("u
lar stock de vasilhame e mat.eria pri
ma já preparada para fabricação de 
bebidas. 

A tratar com Leonel C. Duarte 
Praça 15 de Novembro, n.0 21. 

CABELLOS BRANCOS 
Bvttam-ae e de!lapparecem eom 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada como loçl!.o, nAo f tlnt>na. 

Use e nlo mude . 
Oepostto : phannaola Mine"& 

.&ua ela S..,,~ -. Ja,lo Peeall&. 

4.º 
5." 

J. F"l.·tsóa, 22 de rnt.cmbro de l~:i7. 

l 
ADERBAL PIRAGIBE, Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA 6 
CJA., flOD~lonarloo. 

COM O USO DE 10 FRAS· 
COS AUGMENTOU 21 
· ... . KILOS!!! 
Yo, Vintor-ktno Arce, ..r~.ttu.r:::i.I de Po~ 

se.das. Misíones. Rep. Argentina. de 
34 anos de edad, despues de haber 
sufrido durante 3 anos de un reuma
tismo, y sin expe1imentar mayor all .. 
v1o con variados tratamentos dec1dl 
tomar por 1ndlcacion de un Doctor 
brasileno, de la Colonia Foz do Igua..,.. 
ou·. e! maravilhoso "Elixir de Noguel-

em 24 horas. 
Preço5 de occasião. Vêr e tratar com 

Aristides Fantini, leiloeiro .• praça Pe. 
<Iro AJT1Pri('o_ 71 

Dr, Arnaldo Di Lascft 
Ex-intemo do HosP.ital de Alie
nados (Serviço do Prof. Ulysses 
Pernambucano). Medico Interno 

do Sanatorio Recl!e 

CLINICA MEDICA 

Doenças Nervosas e '!'dentaes 
consultoria: Rua João Pessôo.. 378 
- 2. 0 andar (Edlflclo d'A Pri

maveral. De 15 ás 18 horas 
Resld. - Sanatorio Reslfe - R. 

Pereira d!I Costa, 293 
Phnnc 2072 

- RECIFE -

~:·sl~~lr!:'.'~:r~~/,',!°:ie J6u~~~~ s!ê l 'F~O~RcaM~IG~U~IN~H'°'A;:;S:=::;;C;:;Aa=:1 c"'E='1;;111"' •f 
senti bastante mejorado de mls sU- ,,. "''" 
frtmientos habiendo conseguido con Só desapparecem com O uso do un1co 
!e~~osa ut~~~~r:1 r,:1~~!~ d~u;~- producto liquido que attrahe e e~r .. 
gueira.". m.1 peso hera. 57 kilos y a,c. m;na as formiguinhas caseiras e toda 
tualmente f'S 78 kilos encontrandome especle de baratas 
perfectamente sano. Como agradeci. "BARAFORMIGA 31" 
miento de mi cura, adjunto mi roto- ~contra-Se nas bôas Pharmaclas e 
grafia, "utorlsandole la pubUcaclon . Drogarias 

POSADAS, Rcp. Argentina . DROGARIA LONDR~S 
(1'1rma re:~;~:) A.ree ___ ª __ ua_ Ma __ c1_e1_P_lnhe __ 1_ro_._1_2s __ _ 

PARA MOLESTIA 
DO FIGADO 

PARIOUYNA 
Efficaz nas icterícias, con
gestões hepaticas, angio
colites e manchas da pelle. 

SO' BOLO 
O El->criptorio de Procuradoria. l\U .. 

NERVA, vende, por um preço que RÓ 

se a<'redita vendo, a casa. da rua Al· 
bcrto de BriUo. n.0 266. 

ESCRIPTORIO DE PROCURADO. 
RIA MINERVA. - Rua Maciel PI. 
ulleiro 306, 

OPPORTUNIDADE UNICA 
AOS INDUSTRIAES DE FIAÇÃO 
Vende-se abaixo as machtnas des. 

rimlnadas: 
l dobradeira de panno PLATT 

BROS Co. Ltd. 
1 potente calandra JACKSON & 

BROS Ltd. 
1 estirJgem com 3 t:ab~cas e 3 en-

1·e~as para marca MASONS ROCH
DAl.E. 

2 p( !1as de feno com 1 metro e 72 
cent. ceda uma. 

3 espuladclras de afamado fabri
cante LEESONA . 

1 motor pa.ra caldeira de ptess.io de 
10 HP. 

2 reostatos para motore~ rlectrlr.os. 
Trata-se com o sr. Antonio Borge6 

ct,, Costa, praça Clementina Procoplo 
n.0 95. Campina. Orandc. E>tado d~ 
Puahvt,;,,. 



A UNIÃO. -'Qui,i(a·feira; 23 c1é ~Nemlrro de 1937 

"p L A z A" i A começar de dominao !!! 
METRO G. MAVER 

Propriedalle de Wanderley & Cump. Ltda. 
EM co:-.iSORCIO COM w ~NDl:RI.EY & COMP. LTDA. 

HOJE! -- Soirée ás 7 1/2 horas HOJE APRESENTARÃO 

Continúa no cartaz, com grande successo 
o empolgante film da UNITED ARTISTS 

RONALAD COLlVIAN 
:e: :t..a: 

A QUEDA DA BASTILHA 
Com Edward Arnold. l•'ranCl"S ,~armes e .Joel !lle 
Crea - Complemento: OUHO l•'INO (nacional D. N.) e 
All'l'O SOC'l'OIUCO (desenho do (:omondoup.r;o 
Jlicke, - PREÇOS - - - - - 2f 100 e 11\fiOO 

~ofa imporfanfe: - Este film foi exhibido domingo 
ulti:no no •r'arque• de Recife, com grande successo. Esta em
preza. não medindo sacrificios para corresponder á preferencía 
que lhe dispensa o publtco pcssoense, contracta-o em exccpcio
naes condições, para que fosse exhibido no «Pf,,IZ,l» logo 
após o •Parque•. Apesar das condições especiaes para sua ex
hibição em João Pessõa, os preços dos ingressos não soffrerão 
alteração - - - - :2$100 e 1 $600. 

"P L 
MATINÉE HGJE A 'S 4 HORAS - JACKIE COOPER EM 

A Z A" 
Soirée chie sahbado ! - Du:;s sessões ás 6,30 e ás 8,30 

QU.4.,DO 1111-1 lll"l,IIER A.1111 ... Ql A.~DO l•'-IZ FAl,T-1 UH A IIIGO ! 
NORMA SHEARER E ROBERT MONTGOMERY 

111ctro Goldw,,n 1110,·er 
Preços-Senhoras e senhorinhas $700-Cavalheiros 2$100-Es

tudantes - - - l $600 

No programma: - UM DEZENHO - UM EDUCATIVO 
E UM JORNAL NACIONAL 

Pre~·o uni<-o - - - - - $tOO reis 

SANTA ROSA 
Preços - 1$10Ct e tOO rs. 

llo.ie ! - A.'s , 1 ~ horas uH ima a1•rrsen~ ac:ão da segunda serie ,to 

eolossal romanct" de a,enh1ras mi. ('ID11DE l~FERN1I.L»-~o mes

mo programma: ,Jae!..ie ('001•er em .Q,AJ\IDO FAZ. i'.UU lJM AM.l&.O.• 

~ 
O PEOQ MAL 

com o mtLHOR 
REmE-DIO 

FAZ C~SSAR I\S 
~ DODES EM 24 HORAS 

EXIJA O VIDRO '350 GRS. 
DISTRIBUIDOR PARA O ESTADO DA PARAHYBA 

AGENOR GOMES 
RUA JOÃO PESSôA, 260 - Campina Grande ------"\ CIRURGIA GERAL - PARTOS 

DOENÇAS DAS SENHORAS 
DR, LAURO WANDERLEY 

CHEFE DA CLINICA GYllóECOLOGICA DA MATERNIDADE 
CHEFE DA CLINICA CIRURGICA DO INS'flTUTO DE PRO. 

TECÇAO A' INFANCIA. CIRURGIÃO DO HOSPITAL 
"'SANTA ISABEL" 

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

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
RUA DIREITA, 389 • DAS 3 A'S 6 DORAS 

PHONE DA RESIDENCTA, 20 

~::WSCWS4- ... ~CUS-

O EXITij DEPENDE DA ESCOLHA 
h:nstem mmtos rememos para Gnppe, Resfriados e Febres diversas, reme< 

tios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRtiINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

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

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção dos Rins e é um anti-febril seu., 
tgual para Grippe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Diatinpide ce• mençãe honrosa ne 2.' Conrresso Medic• de Perauibact -
~no• PROIIPJIOTO QUJI .t.OOMPANHA OADA TIDRO> 

--- _.., 'WIIWIIA ••• ••••m•.aar ••••••ra•• ___ _ 

PONTO A' VENDA 
Vencle-se um optimo pon-

1 

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

A tratar na mesma casa 
n. 0 238. 

VENDE-SE na Rua Benja
min Constant, a casa n. 0 

404 e o terreno adjacente. 
A tratar na mesma. 

VENDE-SE um c a 1· r o 
"Chevrolet", typo 34, em 
optimas condições e uma of
ficina de sapateiro, a ti·ata, 
á Rua da Republica, 706. 

Confecção de Flôres 
Confc.>cclonn.m-sr flõres para. rha_ 

péus, vestidos para enxoval de cl'iau
ça, grinaldas e ramalhetes paro noI,;,a~ 
e flõres pan. tumu1os. 

Avenida corcmr1s. 489. 

EM BANANEIRAS 
Compra_se dcpoEitos de aruetra 

para agundente, novos ou usados. 
. Cartas a Luiz Bezerra, em Bano. 

MOVEIS GERDAU 
-E-

CAMAS PATENTE:S 
e todos os moveis como sejam: camas, guarda-roupas, 
penteadeii-as, mêsas ele cabeceira, gn1pos de diversos ty
pos, porta-chapéus, estantes, bureaux, mêsas de jantar, 
guarda-louças, bufets, trinchantes, mêsas de filtro com 
pedra mai·more, etc. 

Tudo a preços baratos! Antes de .effectuar as 
suas compras, con Cfra os nossos preços e a qualidade 
elas mercadorias. , 

J O S E' M E N E G O L O 
Praça Pedro Americo, 71 

JOÃO PESSôA 

'

= LUTZ FERRANDO & CIA. L TOA. 
CIRURGIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPARE
LHOS DE DATHERMIA. APPARELHOS DE RAIOS X DOS ME· 
LHOR&S FABRIC.'\NTES. EXCLUSIVISTA'l nos MICROSCOPI08 
LEITZ E TODOS OS P:iODUCTOI;; r::E F'. LEIT. TODO MATERIAL 

PARA LABORATORJO OHIMICO. 

11.epruentantes exclusivos neste Estado: 
C O R R t l ~- C IA • 

CAIXA P08TAL. 61 -:- END, TllL. - l'BltBAtl 
Rua Maciel Pinheiro, 269 

nclras. lll»:===================-=-':11 
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HOJE EM PREVIA ESPEOlAL A'S 3 HORAS NO REX PARA A IMPRENSA, INTELLEtTOAES E AUTORIDADES E AMANHA DE.· 
FINITIVAMENTE PARA A ADMIRAÇAO DE TODA A CIDADE !!! 

30.000 extras tomam parte nessa 
pellicula cuja movimentação surpre
hendente lhe tem valido os maiores 

applausos da critica mundial. 

ADOLPH WOLBRUECK 

- em-

MIG-VEL 

STROGOFF 
O Correio do Czar 

Um espectaculo memoravel da UFA 

que permaneceu 5 semanas de exito no 
PALACIO THEATRO do R. de Janeiro 

HOJE FELIPPU ÃS 4,15 UM 

-.-- A nova versão do romance immortal de 

JULIO VERNE ! 

IMPORTANTE 

COMO COMPLEMENTO -
"ilf;o-. 
Fox Movietone News - Jornal, edição 

aérea especial sobre as grandes fes. 

tas na 1nglatena da coroação cio 

Rei JORGE VI - Reportagem de. 

talhada desse acontecimento que em. 

polgou a opinião publica do mundo! 

DR A M A I M P O R T A N T E D O rt1 1 N G O N O FELIPPtA -
SESSÃO DAS NORMALISTAS A LUCTA DE MILHARES DE OPERARIOS NA MAIOR CONSTRUCÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS! UM ENREDO 

O DRAMA EPICO DE UMA ERA ANARCHICA ! DYNAMICO SOBRE A VIDA DO HOMEM QUE ARRISCA SUA FELICIDADE PELA DOS OUTROS ! 

-ROSS ALEXA~nER-= J A M E S C A G N E Y - o ídolo - em 

CIDADE SINISTR-A 
pela ultima vez OBRA DE TITANS Um fihn da WARNER FIRST 

-- Preço unico: - S500 -- UMA PRODUCÇÃO SUPER DA WARNER FIRST 

R E X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA• 
- DE CHIC - FELIPPÉA JAC UAR.1 BE 

SOIRE'E A'S 7,30 SOIRE'E A'S 7,15 SO!RE'E A'S 7,15 

SOIRE'E DA MODA - A SESSÃO DA }lLEGANCIA 

UMA HISTORIA ALEG!tE E SENTIMENTAL ! 

O FILM QlJE SYNTETJIISA TODAS AS EXPRESSÕES 
D\ ARTE B-RASILEIRA ! 

O DRAMA QUE GLORIFICA OS HEROIS DO AR ! 

Fred Mac Murray - em 

t3 HORAS NO AR BABY JANE - em 

DO MEQ CORAÇÃO 

GILDA OE ABRErr - ém 

BONtQUINHA DE SÊDA 
... untamente a 4.11 sénE: de 

O Grande Mysterio Aéreo 
Um film da UNIVERSAL 

Compt•mcnto: - CASA DE DOIDOS - desenho 
TERRY - TOONS. 

Uma producçâo da CINEDIA distribuida pela D. F B. 

Ccmplemento: - FOX MOVIETONE NEWS - Jornal 

cem :'IOAll BEERY JR. 
UNIVERSAL 

COMPLEMENTOS 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

AMANHA! - ScsSão da Alegria. Procurem apreciar este deliciozo film, 
neste casino, por ser o ma.1s confotLavel e onde nã.6 ha calôr. - O sóm 

é mara.vilhoso, onde o seu Canto Empolga ! A Vóz E1nb1·iaga ! 
JOSE' MOJICA - em - O CAPITÃO DOS COSSACOS 

Pl·eço geral - 600 ré!< - <Em 3 sessões) 

HOJE - ás 7,15 horas - HOJE 

A lúst01ia da vida piUoresca do general Sutter. num film grandioso, 
cheio dum fausto e riqueza jámais vistoi;. nas télas. Ultrapassa todas 

as descripçôes ! 

EUWARD ARNOLD - na sua_ maior crenção 

O CZAR DO OURO 
Uma obra do mesmo esplendor do - CAPITAO BLOOD ! 

com BINNIE BARNES - LEE TRACY 
Uma notavel realização da - NOVA UNIVERSAL 

SABBADO! - O rcmance que ficará. g1-avado ·-em seu ccra.çáo! 
O PEOCAQO DOS HOMENS 

"•THESOURO DO POVO 
Club de Metcadorlas h 

TOURINilO & CIA, 

Carta Patente n.' 

Av. Beaurepalre Rollan :,,• 267 

Ple,no "Bôlo Sportlvo Para,. 
bybano" 

Resultado dos sorteios para 
contagem de pontos do plano 
"Bôlo Sportivo Para.hybano", 
1"€aliz.l.do t::m su~ séde, á avenida 
Beaurepaire Rohan, 267. no dla 
22 de setembro, ás 19 1 2 horas. 

t." Premio 
2.º 

4." 
5.º 

5J8 
'.379 
,,085 
::627 
t:)26 

J. Pe!.sóa, 22 de trtembro de 1937. 

Sebastião Yia.nna, '.J.3". fiscal do 
imp. cte ('011S., 110 impediment.O 
do fbcal de c1ubs. 

Tourinho & CJa.., conc6sio
narios. APIARIO MARIA ffiE-1 ALUGAM-SE as casas de 

NE - Vende puro Mel d, numeros 791 e 799 sitas á l\l,===========f/ 
Abelhas "Italianas e Urus avenida Epitacio Pessôa e 
sú. Av. João Machado, recentemente construidas. A 
1155 ou Cap. José Pes tratar na mesma avenida na 
sõa. 25. casa n. 0 821. 

ALUGA-SE 
Alugn~se o 1. º andar dn. casa n. fl 

122, á rua Peregrino de Carvalh::>. 
Optimas accommodações. 
A tratar na rua. Duque de C~:xias, 

n. 0 614. } 

CINE Sº PEDRO 
O MELHOR CINEMA DA CII;>ADE BAIXA 

HOJE - SESSÃO DAS MOCAS - HOJE 

Para satisfazer os seus innumeros freguezes a Em. 
prêsa deste casino resolve dar 3 sessões a começar 

DAS 5 112 EM DIANTE 
COM A IMMORREDOURA PELLICULA 

O CAPITAO DOS COSSACOS 
com .José Mojica, Rosita Moreno e Mona Maris 

PREÇOS: - Senhontas, $400; cavalheiros, ISOOO. 

DOMINGO: - BALAS OU VOTOS - com Edw. G, Robinson. 

2.• FEIRA: - Sessão Gigante-O PECCADO DOS HOMENS. Preca $600. 

Acham .. se abertas as matriculas de 
15 a 30 de setembro para as 

AUL.\S DE ARTE CULINARIA 
de 

MARG,\RIT.\ CmAR 

BOM NEGOCIO 
Vende-se um grupo estufado de 3 

e 3 centros 1 cama frejó com cabe
ceira, um tÔilette eom e.-pelho. A tra
tar â rua Borges da Fonseca n.0 126. 

Rua Bor,:ws ela Fonst'C'a., 162 
C'ompostas de 25 aulas de cardaplos e LECIONA .. SE violão. pratil'ft e tlum-

12 de confeitaria. ricamente. Avenida da COtt('ordia.. n.0 

561. Vicente de Andrade ou seja. Fer ... 
Preço sem comparação. rolho 

~------~~ 
CINE REPUBLICA HOJE.::Üm~OMJNGO-

começ.ando ás 7.30 hs. 
HOJE EMOCIONANTE! 

------------------------------- S U B 1. I M F. ! 
MAJS UM SENSACIONAL FILM DE AVENTURAS NO ··FAR-WEST" COM O A 1) O lt A V E L ! 

VALOROSO "COW-BOY" J,\CK IIOXIE R O J\t A N T I C O 

CAVALLEIROS DA NOITE 
Uma cinta empolgantissíma desenrolada. no Oéstc, cheia de a.venturas e luct.ás 

arrebatadoras ! 

COMPLEMENTO. - Um Nadcnal n. F. B. 
PREÇOS: - Adu1t-0s, 1$100 - Crianças, estudantes e 2.' cl3"sc, S600. 

AMANHA: - St"!f8ão As Moça,. com mn programma duplo. Um fllm d~ aventu~ 
producção nacional - CABOCLA llONITA - interpretado por SON!A VEIGA. 

NORMA SHEARER, - em 

O AMOR QÚE NÃO MORREU 
com Le>lie Howard e Fredel'ic IHarch, dn METRO GOLDWYN MAYER 

VISITEM A "CASA YORK" TUDO AB,\IXO DO CUSTO. 

~ ----------- ~., '-' -
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CONSOLIDACÃO DOS REGULAMENTOS DA POtlCIA MILI-
..:;, 

TAR DO ESTADO DA PARAHYBA DO. NORTE 
(Continuação) 

Art. 307.0 - O servente da pharmacia será um soldado 
designado pelo oommandante geral, por proposta do pharma
ceut1co, 

CAPITULO XXXII 

Da. parada interna 

Art. 308.º - A parada interna diaria, é uma formatura 
para. a revista e distribuição do pessoal destinado aos serviços 
diarios. 

Art. 309.' - A parada será. começada pelo aJudante, 
"tendo como auxiliar o sargento-ajudante, que substituirá aquel
le em seus impedimentos . 

§ nico - Quando á parada concorrer mais de um ba- , 
talhão ella será commandada pelo ajudante da. Policia Militar, 
aUXilia"do pelo respectivo sargento-ajudante. 

Art. 310.º - Quando houver guarda_ commandada J?Or 
otficial, este só formará na parada se est~ver presente o aJu_ 
dante e que sobre aquelle tenha prececlenc1a . _ 

Art. 311." - Ao toque de parada. as sub-m:udades farao 
avançar, em fórma e commandadas pelo respeca1vo sargente .. 
a,nte, todas as praças escaladas para os difftrentes serviços. a.5 

quaes §se~~coa~e~~t::rS:e~~:iJ~:~~:i~~e d1~i;>~~~~ªerem es-
calados para serviço, formarão á reta.guarda da parada até 
terminar a revista de que trata o arllgo 316.º . . 

Art. 312.º - o ajudante auxiU..<tdo pelo _ ~rgento-aJU
dante, organizará a f~rmatura. cuJo~ el f' ~entos terao a 5egum
te disposição, da direita para. a esquerda. 

a) - banda. de musica; 
b) - banda de corneteiros: 
e) - guardas, por ordem de antiguidade dos resp~c

tlvos com.mandantes; 

~? = s;r~r~s.d1o~~~ndo guardas commandadas pelos 
cabos de dia; , 

f) - serviços isolados. 
Art. 113.º - Terminada a organização da formatura o 

sargen~~j~f4~!1~ r~ct~~~J:teº P~ai,ã~:~~io. em revista a 

~~dan~zetictas ª~ºf~gCT~~id;~ie~~~~~!~1?:~te e~º p!!ricc~:r~ 
á composiura dos homens. unüorme, armamento, equipamen-

to. po~~~j~5~al~s -ier!°m~~rc~s~::~~ osa~f~~!:1:.te~Ôlloca<io 
na altura do centro á distancia de 15 passos, frente para 
ella tendo á sua esciuerda e á rectaguarda o sargento_aju
dante, mandará: - Em continencia! Apresent~r arma! A es~a 
voz. os homens que estiverem sem armas, farao a continenc1a 
individual a banda de corneteiros tocará a marcha da orde
nança e à de musica executará o primeiro compasso do hYm
no nacional. 

· Art. 316.º - Em seguida o ajudante mandará : Horn_ 
bros-arma! Ouradas á direita!! A seus destinos! ! 

Art. 317.o - A parada desfilará ao som da banda. de 
music11. ou cometeiro.s e os differentes elementos, depois de 
terem entrado em movimento, tomarão seus destinos. A ban
da continuará executando o dobrado iniciado ou a marcha 
até a entrada do seu alojaraento. 

CAPITULO XXXII 

Parte de doente 

Art-. 318.0 - o official que adoecer deverá . communi~ 
car verbalmente ou por escripto ao seu superior nrunediato, 
0 qual encaminhará a parte de doente ao commandanLe da 
Policia. Militar, que mandará o medico examinar .º doente e 
informar sobre o seu estado. Esse exame será dISpensado si 
"' parte de doente fõr acompanhada de attestado medico. . 

.Art. 313.0 - Conforme a informação do medico ou tres 
dias depois da parte de doente se o official não se a~resentar 
prompto para o serviço, será su~ito á inspecção de saude pas_ 
sada pelo medico da. Policia Militar. . _ 

Art. 320.º - Publicado o resultado da mspecçao e 
sendo-lhe arbitrado prazo até 30 dias para tra.tamento de saü
de será desde a data da inspecção o official considerado como 
licenciado para esse fim. 

Pclicia Militar se tornem agei.s e fortes, pelo cultivo óos jogos 
desportivos mais aconselhados; entretanto, a pratica delles, 
em promlscuidade, traz serio prejuiw ,á disciplina. compro_ 
metté...'ldo a compostura que deverão ter os officiaes e praças 
em quaesquer situações em que es encontrem. 

§ 2.0 - E' prohlbido aos officia.es tomarem parte em 
torneios desportivos ao lado de praças, a fim de disputarem 
em commum quaesquer provas. 

de ca~aJ!~·ºe;ec?:~!~:ae;J!bal~:°'!d~~~~~~. ep~~~~ 
ser designados para montar as remontas novas e de segundo 
a.nno. mas em turmas dtstinctas. Jamais deverão ser execu
ta.dos e&es trabalhos em commum, 1sto é, offtciaes, sargentos 
e cabos na mesma escola. 

CAPITULO XXXVI 

Da, escola Regimental 

Art. Jô!.• - · Funceionará na Policiá Militar, uma esco
la regimental, para ministrar aos soldados analphabetos a 
instrucção elementar primaria 

~ 1.• - Essa escola serã confiada a um professor civil. 
d·?signado pelo Governo do Estado, fornecendo a Corporação 
o material necessario ao ensino. 

* 2.0 - Quando não tenha sido passivei obter professor 
civil, o se as condições economi.cas da Corporação permittirem, 
o Conselho Administrativo poderá. contra.-:tar professor de re_ 
conhecida idoneidade profissivnal, sendo, também. facultado ao 
C"Ommando acceitar. ~em re5'J)onsabilidadt.? penuniari:J. para o 
corpo, os serviços de professores que satisfaçam a. condição 
de ido.:.'.eidade referida. 

~§ 3.0 - A escola Teger-se-ã por disposições especiaes, 
organizada. pelo commandante geral e approvadas pelo Go:.. 
verno do Estado. 

Art. 332.o - Emquanto não forem publicadas as dispo
sições especiaes~ de que trata o numero precedente, a escola 
allu1ida. cbedecerá ás seguintes prescripçõe.s: 

1 l - Na sscola serão matriculadas todas as praças :J.Ue 
não tiverem conhecimento de leitura e escripta correntes, bem 
como das quatro primeiras operações, sobre numeras inteiros 
e fraccionarios inclusive decimaes. 

2) - As matriculas serio effectuadas por occasião da 
inclusão das praças e só poderão ser t,rancadas em virtude de 
resultado satisfactorio de exame, exclusão ou por motivo-- de 
desta:emento e diligencia. 

3) - Os trabalhos escolares começarão na época fixada 
pela Directoria do Ensino. no .Estado e terminarão em época 
fixada pela mesma Direc.toria. 

4) - O funccionamento da esco1a é diario, excluid :s os 
domingos e feriados e segundo horario estabelecido pelo com
mandante geral, sem prejuizo do tempo consagrado á lns 
trucção militar. -

5) - Os commandantes de companhias deverão enVidar 
os maiores esforços para não commandarem analphabetos por 
occasiã.<, dos exames relativos ao segundo período da instruc
ção a1~nual 

6) - Os nomes das praças de melhor aproveitamento 
na escola. serão mencionados. destacadamente, em boletim, 
podenào, ainda, o commandante geral, dentro das suas attri
buiç&~. ccn-:.eder_lhes outras recompensas. 

7) - O commandante go,ral procurará. inteirar-se do 
e...c:tado de desenvolvimento de todos os alwnno.s desde o inicio 
do func.cionarrtento <las aulas. 

CAPITULO XXXVII 

Das attribuiçõcs e deveres inhrrcntes a cada posto ou func
ção - E!:tado Maior 

Do commandante: 
Art. 333.• - O commandante geral da Policia Militar, 

é o re.sponsa1:,el pela sua administração, instrucção e discipli-
na. Cumpt1z_lhe: t> 

1." - Superintender todos os serviços, facilitando. com
tudo, o livre exerdcio das funcções de seus subordinados, para 
que desenv-0Ivam o espirito de iniciativa, indispensavel na paz 
e na JZuerra P ~it'\tam a r•><::n0n <.;?hillrJ~rl,, dec()rrente: 

2." - Ministrar e dirigir a instrucção, de accôrdo com 
§ 1.0 - Se o medico da Corporação Iõr de parecer que 

o offi~ial necessita de mais de 30 dias para seu tratamento. 
o officia: deverá ser inspeccionado por uma junta medica no_ 
meada pelo Governador do Esta-do. l 

os preceitos regulamentares; 
3.• - "Dirigir . pessoalmente a instrucção gtral e profis

~ional <l<Y-- officiaP" ôa Polirí~ Militar in,.luc:\ve ao: de su~ r
serva. podendo, quanto a estes. delegar essa incumbencia a um 
offici:ll superior da Corporação; § 2.0 - Mesmo no caso de inspecçáo por Junta medica 

de que trata o paragrapho anterior, essa licença só poderá 
ser concedida de accôrdo com as vantagens constantes do Ca
pitulo VII, deste Regulamento. 

CAPITULO XXXIV 

Do transito 

Art.. 231.0 - odo o!ficial transferido classificado ou no
meado para qualquer commissão, terá quinze dias contados da. 
data do seu desligamento do corpo ou repartição, para seguir 
a. seu novo destino, salvo ordem de urgenCia, dada nos casos 
de conveniencia do serviço. 

Art. 322.0 - O official que passar por uma guarnição 
com destino a. outra, deverá proseguir sua viagem na primeira 
opportuntdade que houver primeiro trem automovel ou outro 
melo de transporte), após sua apresentação á guarnição de 
passagem, o mesmo para praças. 

Art. 323.0 - O official que, em transito, ficar cm qual_ 
quer guarnição que não a de seu destino . allegando doença, 
deverá immediatamente dar parte de doente. 

Do msmo modo ,deverá proceder o official que, achan
do-se em qualquer guarnição differente da sua, tiver ordem 
de reunlr .. se a seu corpo e pretextar doença para não seguir. 

Art. 324.o - O official que por actos ou palavras re 
cusar embarcar sem motivo justificado será. recolhido ao es
tado maior de uma urudade -e punido de arcórdo com a lei. 

Art. 325.0 - Nos navios ou tre:15 em que viajarem 
praç35 isola<las, o official mais graduo.do que nelle se achar 
será responsavel pela disciplina das m·~smas. Ao regressarem 
de qualquer serviço, ou quando vierem licenciados ou a servi
ço, officiaes e praças, deverão apresentar-se immediatamenlte 
ao quartel. 

CAPITULO XXXV 

Do~ circulo.s 

4.0 - Esforçar-se para que a Corporação esteja sempre 
devidamente preparada para a eventualidade de uma mobili
sação; 

5_q,.. _ Distribuir os officiaes de reserva . dependentes do 
corpo; ~ 

6 .0 -Imprimir e. -todos os seus actos, como e.xemplo, a 
maxima' c01Tecção, pontualidade e justiça; 

7.o - Ter as iniciaivas necessarias ao exercicio do com
mand<>, ficando. entretanto por ellas responsavel; 

s.n - Esforçar para Que os seus subordinados façam do 
cumprimento do dever civil e militar um verdadeiro culto e 
exigir que pautem sua conducta pelas ncrmas da mais severa 
moral, miando especialmente para que não contraiam habitos 
superiores ás suas pos.5es e compellindo-os a satisfazerem seus 
compromisSos morae.s e pecuniarios. mediante -e emprego de to_ 
dos os m~ios necessarios, inclusive as punições disciplinares: 

9.0 - Esforçar-se para que os officiaes sob seu comman
do sinam de exemplo ãs praças, quer na instrucção, quer n2. 
educação e disciplina. 

lú.0 - Procurar, com o maximo crlterio, conhecer os 
officia~ sob seu commando, observar cuidadosamente sua ea .. 
pacidade, virtudes e defeitcs, não só para formar juízo pro
prio cerno para prestar com exa:tidão. as informações regu. 
lam~nt!ires e outras que forem n'?cessarias; 

11.0 - Convocar os officiaes de reserva para os perio_ 
dos regulamentares de instrucção quand'J devidamente auto. 
rizados· 

12.n - Louvar em boletim sómente os '>fficiaes e pra
çru:; qm" se tornarem exeoapcionalmente dignos dessa menção, 
esforçando_se para que o elogio não se converta em forlJlula 
banal ou graciosa e corresponda aos meritos de, cada um, de 
sorte a. não 1-,e nivelarem situações dlfferentes; 

13.0 - Rectificar em boletim. Justificando. qualquer 
nota p~blica~a. no dos commandantes de batalhão, quando 
estes, depois de observadoo não hajam feito a necessaria cor
recção. ~ ore,iuizo de aÜA.lquer providencia áe ordem dis. 
ciplinar que julgue necessaria; 

1<.0 - Corresponder_se directamente com as autorida-
Art. 326." - Este ~guiamento não impede que os mi- des civi,;; ou militares, quando o assumpto não exigir a 1nter-

1itarc.s, no cir.:t.:lo de seus pares, fóra do serviço, mantenham V'?nção de autoridade superior. salvo as restricções de regu-
estreita camaradagem lamentos especiaes: 

Art. 327.º - DlStinguem-se na Policia Militar, circulo 15.0 - Communicar immediatamente á autoridade su 
de offictaes superiore~ circ11lo de offic·lles cc1oit~es e t Pn'"'n. perior qualquer facto grave o~orrido no corpo, solicitando: 
tes), circulo de sargentos, circulo de cabos e circulo de solda_ lhe ll'térvenção se não couber em suas attribuições proVÍdeR-
dO&. ciar a respeito; 

Art. 328.0 - Os aspirantes a offi~ial pertencem ao cir- 10.º - Prohibir discussões religiotias ou politicas no 1n 
cuia d~ officiaes. teror do quartel; -

Art. 329.'· - Não deverão ser praticados entre os indi- 11.0 - Despachar cu informar com prest.eza os requeri. 
viduos que fazem parte de_circulos diffuentes os jogos que dr.. mcntos. parte5. consultas. queixas. etc., de officiaes e praças 

18.º - Nomear, mediante escala., as commissões previs 
tas n<:s 1 egulamentos, as que julgar indlspensa.veis ao bom an: 
damento do serviço, e, pôr livre escolha, as que reclamJ1.rem 
aptidões especiaes ou d(..penderem de sua confiança per;soal; 

_ 19.º - Mandar proceder a inquerito policial militar. de 
accordo com a legislação judiciaria vigente e convocar conse
lhos de disciplina segundo dispõe este regulamento· 

. 20. º - Designar em boletim o dia e hora err{ que se de .. 
vem effectuar o pagamento dos officlaes e das praças; 

classif~Jã~o;: ct~!~i:~d~nc~~irco~ªpa~~::a e~
11

~~~: d~~e~g,1cl~;~ 
v~r os ~ubalternos e os aspirantes a official; os voluntarios 
d.istribmdos no _corpo. bem como as praças transferidas, de
signando. batalhao (companhia extranumeraria), em que devem 
ser inclu1do.s; 

22.0 
- • Velar pai:a que a distribuição dos homens, con

sequente á mcorp_oraçao, obedeça. tanto quanto passivei, ás 
n~cessidades proprias de cada serviço, em vista de suas apti. 
does, e de man~ira que as inclusões dos que saibam ler e es
c~ever sejam fitas proporcionalmente nas companhias e ser
viços; 

. 23.(t - ~ransferir dentro da Policia Militar, quando 
convier ao serviço, os officiaes subalternos e aspirantes a of
ficlal, bem como as pr2ças de fileira, só podendo as transfe
rencias ~estas sere~ feitas mediante troca e dentro do pri
meiro mes, após a incorporação sob proposta, convenientemen
te fundamentada. do chP.fe do serviço intere~sado, ouvido o 
outro. Os officiaes subalternos da companhia extrenumerarla 
e os das metralhadoras deverão ser substituido.s annualmente; 

24. 0 
- Conceder engajamento na Policia Militar, de ac .. 

côrdo com as dlsposiçõ~.s contidas neste Regulamento; 
25. 0 

- Enviar ao Chefe do Serviç0 da Circumscripção 
de Recrutamento, as relações nominaes das praças alistadas 
e excluidas, quando se tratar de reservistas do Exercito, com 
declaração dos motivos; 

26. º - Mandar escripturar (incluir e excluir) , no livro 
de registro para isso destinado, os nomes dos reservistas rela
cionados no copo; 

27. 0 - Excluir da Policia Militar: a) - oo offictaes 
fallec1dos. communicando a occorrencia á autoridade imme
diatamente superior, procedendo, quanto ao espolio, si houver, 
de accôrdo com as prescripções vigentes e. quanto ao funeral. 
de accôrdo com a familia interessada, podendo autortzar o 
adeantamento da importancla regulamentar, pelo cofre do 
Conselho Administrativo, que será indemnizado quando rece
bida da repartição competente; b) - as officiaes que deixa
rem de pertencer a corpo por qualquer motivo; c) - as praças 
que, por occasião do seu alistamento. occultar o seu verdadei
ro estado civil; d) - as praças que depois de alistadas na 
Corporação, contrahir matrimonio, quer civil, quer ecclesias
tico, sem a devida licença; e) - as praças julgadas incapaz.% 
physicf mente. conservando encostadas aquellas que houverem 
requerido reforma, até solução do pedido; f) - as praças 
que forem condemnadas por crime previsto no paragrapho 
unico do artigo 46. 0 do Codigo Penal Militar ou que tiverem 
de soffrer, por outros crimes, pena maior de dois annos de 
prisão e as que tiverem soffrido a condemnação acima refe
rida ou tiverem sido privadas dos direitos de cidadão brasilei
ro. na fórma das leis em vigor, logo que isso chegue ao co
nhecimento da autoridade competente; g) - as praças decla
r2das pela autoridade competente moralmente incapazes Pa
r"" o sf>..-vico militar ainrla que sujeitas a de~contos legaes, 
si os interesses da disciplina o exigirem; h) - as praças que 
fallecerem observando as disposições em vigor; i) - as praças 
desertoras logo apos ac cumprimento da pena imposta; J) -
os graduados que excedam de mais da metade do conjuncto 
dos quadros do regimento actlvo e as unidades e formações cor
respondentes da reserva; k) - as praças que houverem com
pletado a idade de limite para o serviço da Policia Militar 
(50 annos), salvo se requererem reforma. ficando neste caso, 
encostadas até solução do requerimento: l) - as praças pro:
movidas a asoirantes a official. os quaes ficarão addidos. ate 
serem classificados e se d~bs.raçarem de qualquer respon
sabilidade a seu cargo; m) - as praças que não satisfizerem 
as exigencias regulamentares ao requererem engajamento; 

28. 0 - Deixar de excluir as praças que, tendo conclui .. 
W o tempo de serviço, estiverem ausentes ou cumprindo cas
tigo disciplinar, bem assim as sentenciadas 9u po~ sentenciar, 
as em tratamento nos hospitaes ou enfermaria m1Ii.tar e ~s 
sujeitas a descontos legacs, as quaes só serão exclmdas quan
do satisfizerem seus debitas ou quando os vencimentos a que 
tiverem direito forem sufficíentes para isso: 

29 . 0 _ Mandar 2bonar o valor rle uma etaoa ás familias 
das praças durante o tempo em que estiverem fóra da respec
tiva guarnição. em seryiço extraordir.ar.i<? <campanha), desde 
que oor lei sejam o arnmo de suas fam1has: 

, 30 _ 0 - Conceder licença para se casarem aos sargentos, 
que tendo mais de cinco annos de serviço e bom ~ompofi:a
mento, desde que, a seu juizo, disponham das. quahdades m
dispen<:aveis ã constituição de um lar compahvel com a sua 
situação social e militar: 

31. 0 - conceder licença para trajarem civilmente aos 
sargentos e -mo'!icos. que tenham mais·, de cinco annos de ser
viços e bom comportamento, quando estiverem de folga; 

32. o - Proceder, nos casos de ausencia dos oificiae~, de 
accôrdo com o que preceitúa a legislação judiciaria em vigor; 

33.º - Descontar, para baixa, do tempo de serviço pres.. 
tado pelas praças, os períodos de frequenci.a nas escolas mill
tares e os de sentença definitiva; 

34. ,, - Mandar registrar nas cadernêtas de. seus com
mandados, inclusive reservistas, as occorrencias havidas com os 

mesm~t o _ communicar, ao registro milita_r da resp~tiva 
Circumscripção de Recrutamento. as alteraçoes que lhe mte. 
ressarem, de accõrdo com o R . S. M.: . 

36. 0 - Prover todos os cargos que competirem ás pra.. 
ças de pret, mediante prQposta. dos off!ciaes a que hajam de 
ficar subordinadas. cuvidos os respectivos oommandant:.es de 
batalhões, companhirs de metralhadoras pesadas ou extra. 
numerarias; 

37. 0 - Preencher as vigas de graduados, de accórdo com 
as prescripções deste regulamento: . , 

38. o _ Utilizar no serviço de escripta da secretana, alem 
do pesosal normal, os graduados dos serviços, sempre que o ac
cumulo de trabalho naquella repartição o exigir; 

39.º - Punir os offlciaes e praças pelas faltas discipli
nares que commetterem, podendo relevar-lhes o resto da pena. 
justificando o acto em boletim; 

40. n - Reintegrar na sua primitiva gradua~o a praça 
que tendo sido rebaixa-da por effeito de sentença, for absolvida 

em gr!f. odc_:e~~~~~der aos se11s subordinados até 15_ dias .de 
dispensa do serviço, só podendo essa dispensa . . que nao preJu
dica os vencimentos, ser dada ao mesmo indiv1guo uma vez 
por anno; . 

42.º - Annullar, sómente dentro de trinta ,dias. e ciso 
ainda não esteja averbada no respectivo livro de assentamentos. 
qualquer nota disciplinar sua, uma vez que ven1:a a reconhe
cei-a injusta" ou illegal, devendo recorrer ao Governo do Esta
do, para que faça tal reparação. desde que seja e~cedido o pra
zo mencionado ou se tenha verificado a averbaçao; 

43.º - Annullar, depois de o haver punido, o alistamento 
do voluntario que se tenha utilizado de documentos falsos ou 
graciosos e seja moralmente inidone-o; 

44.º - cammunicar, .simultanea e immediatPm~nte , ao 
Govêrno do Estado, a apresentação dos officiaes incluidos em 
qualquer caracter e bem assim a dos que se afastarem do corpo 
por qualquer motivo; :~~~~ c:!~e~~~ita!f~d~:. ~ 1J:1~mr~:;n:~ ~~,~~'i~hy- ~;a~iat~r!~h~earna~ur~~: ~!~cl~~V~~~nd~~f!ªS aue:res~~Í 

1 1.
0 

- E' de inteira vantagem qre tod._os_o_s_h_om_cns __ d_• __ n_ec_ess_a_r1_0_, .:.p_u_bl_ic_a_n_d_o_e_m_bo_le_tl_m_a_s_r_a_zõe_s_d_ess_e_a_ct __ º_; ---------,--,---,,-----:::==--=-=c=-(C-:e,c:-nc:-ti-n_ú_a>-=----:~;"' 

SEM A L COO L Unlcos fabricantes: TITO SILVA & CIA, CUIDADO ! VINH O 
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