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A VlSIT A AO NORTE Associação que represente., no Bra
sil. a Fooeração Aeronautice. Inter

Está annunciada, ainda 1rnrn gulho de vêr nos nossos laborio- nacional, retomará o caminho certo 
este mês, a ,isita do presidente 

1
1 sos sertanejo,; os tenazes colla- da sua verdadeil·a. finalidade, orien-

tando, incrementando e dlscipUnan
Getulio Varg-as e do ministro I boradure~ da prosperidade na- do a aviação no Brasil max!mé a de 
José Americo ao norte da Repu- dona! luxbml>, de que tanlJo necessitalll<ls, 

blica e essa noticia, como é na· E' opportuna a \"Íagem de " ~:q~:i':: 
1::daP<Xi~:.m:,

1
i:;;;, se;~o~ 

tural, foi 1·ecebida com ,.ympa- e:,.cia. para que el!e sinta e veja apoio de v. exc. Em prol da realiza
thia por toclas as classes que aquillo que é, geralmente 110 Sul, ção de taes problema,; nos qUMS re
aguardam. a"siosas, o contacto considerado como phantasia de p:,usa a grandeza do Brasil de ama-

dos dois eminentes compatriotu-s espíritos e:\altado,; com a trage-
1111

~trosim communicamr,., a v exc. 
com os l!Ta,es !ll'Ohlema~ clo se· dia medonha da secca. que. d"ora avante, dado O seu ca-
1>tentrião brasileiro Comprehendendo então O di- racter internacional, esta Sociedade 

Essa excursão não tem o ca- terá a designação de Aero Club do 
ncter de uma caravana politica. gno brasileiro que o horror da Bra.sil. . 

calamidade excede o espanto Oertcs da sympa,thia de v. exc , 
O que traz o chefe do Governo com que se divulgam os episo- aproveita.mcs a cpportunídade para 
ProYisorio e o seu illustre secre- dios dramatico desenrolados, reiterar-lhe os n:,ssos sentimentos de 
tario da Yia~ão ao Nordéste é de anno a anno, no scenario do elevada estlnla e da mau; alta crJn-
uma necessidade que ne11hum fla!!cl lo sideração - Triunvirato: dr. ~csar 

- da Silnir:. Grillo, major Antonio 
homem publico do Brasil, in,es- E ,erá ainda que a resisten- Guedes Muu.iz, Paulo V. da Rocha 
tido nas mais altas posições offi- Vlanna pelo Triunvirato Paulo R. Vi-
ciaes, deve pôr á margem. para eia das nossas populações não anna". 

. conhece limites, só sendo com- -------------
se occupar e"\CIUSI\ amente com . . T m ' h . 

• ' \ para,-el ao sentimento de hero1- O ara posse, OJe, O nove 
O 

Sul ca dignidade com que morrem á ' m1"n1"str d T b Ih O 
Os Estados norti~tas, ha mui 1 . . 1 O O ra a O -

to, reivindicam o direito de se, bbe•ra dos cd·anu,nhos, sedm per~ur- c:oronel João Alberto assu· 
iute~rar ua existe~1cia ~dmm1s- ria não bateu. mira a chefia de Policia 

. . 

1 

ar a paz os ares on e a m1se- • , • 

tratt,~ da federaçao, nao con~o De ois de conhece. ' do Districto Federal 
colomas onde Ia,ra uma espec1e P 1' em sua h-
de mendicidade endemica, mere- realidade, a situação economica - aman a -
cedora de gestos altrnisticos e e administrativa do Norte, pode- RIO, 7 - (Western) - O sr 
da compaixão lyrica da burgue- rá o Governo Provisorio formu- Salgado Filho assignou O termo 

lar um programma capaz de at· de posse no cargo de ministro 
zia meridional. 

Elles constituem um ,asto ter- tingir os fins ainda não alcan-
ritorio cheio de energias e rique- çados pelas medidas adoptadas 

zas, representando um potencial até ho!e 
maravilhoso que está apenas pe- Aguardemos os resultados des
dindo a influencia ciYilizadora se acontecimento, de grande 
do trabalho organizado, da l1y- significa~iío para as unidades 
giene, do transporte rapido e septentrionaes do Brasil, que 

ico. para q · meJ· -aro n.s lionras de 
"hinterland'' sul"ia um pode- 1 uma , i,ita desse caracter, pois 

roso e grande pais. l us rnros presidentes da Repu-

do Trabalho, deYendo assumir, 
amanhã, as i;espectivas funcções. 

O coro"el João Alberto, tam
bém nomeado por acto de hoje, 
assumirá a chefia de Policia no 
proximo sabbado. (A União) 

Caixa Rural de Serraria 
Nunca. é demasio.do destacar os 

.sen'iço.s de ordem mat.erio.l e n10ral 
das caixas Ra1fft'ise11 1 o meio m 
que vã o derramando e,; seus l>cueli-
cios. 

A resposta do ministro José Americo ao interventor 
Flôres da Cunha, acerca do convite que lhe fôra feito 

para visitar o Rio Grande do Sul 

O titular da Viação aproveita a opportunidade para re· 
clamar do chefe do govêrno gaúcho t:u;:i vinda a() 

norte do pais, incorporado á comitiva presidencial 
RIO, 7 - (Nacional> - E' o se-1 minhas mais gratas aspira,;Õl"$. De. 

g,;inte o te&r do telegramma que o mÇLis, essas prO'Videncia.s só resultarão 
n,inistro José Americo dirigiu ao in- em benefícios previstos por uma ap. 
terventor FZón:s da Cunha , plicacão immediata na minha pro:J:i-

··o honroso convite com que 11ie l ma 1;1Q,{lem ás zonas attingid.a:s. Só de 
distingue o eminente amigo, vem ao volta poc'ú3rei resrxnuJer tJO gesto de 
encanlro do meu Mnstante desejo em generosa hospitalidade dos riogran. 
admirar a formação publica e o pro. denses. 
gresso organizado do Rio Grande do Revcla7Ul.o um proposito Já amadu. 
Sul. a par do dever que me cumpre recido. venlw formular não um sim. 
de prestar uma attenção mais dire- ples convite, 11UU 11m terdadeiro ap
ela a.os serviços dependentes do Mi. pello, para que como pwtador do pen. 
nisterio da Viação, que bem merecem I sarnento do Rio Grande, que acaba de 
um desenrnlvimento compatível com lhe dar pratas da mais integral con. 
esse wtado de cultura e appa.relha. fiaru;a publica, = acompanhe nessa 
mento material. excursão ao Norte, para o conh.eci-

Mas, tenho todo o empenho em sa- mento, oue desejo propwcianar-lhe, de 
lientar que essa visita representará. um martyrio secular que 110derá ser 
ant'es de tudo, a expressão do meu sanado por uma grande acção co1>
f eri·oroso apreço e de minha cordiali- juncta. 
d.ade para com o grande povo sulis- Seu noàre Estado, que nos tem pres
ta que. depois de nos haver dado a tado uma .solidariedade e/fe.ctiva nos 
maior contribuição annada para a dias di//iceis, ainda agora vem aju. 
nossa libertação política, destina as dando a matar a torne dos cearenses, 
suas mais puras reservas civicas para com a rem.esJa gratuita de 1,ioeres, 
a recanstrucção pacifica da nacionali- qu~ ratificará pela obsen:ação escla. 
dade. Pena é que neste momento em recida de um dos seus filhos mais re. 
que estou attendendo a instantes ela. presentativos. a ilnpressã.o de que a 
mores de qUCL3e todo o Nane, victima- solução do problema do Nordéste, além 
do por uma das maiores sêccas que o de constituir um compromis'.io de Jwn.. 
têm assolado, me ache privado por ra da Revolução, é dever dos mais im. 
esse compromisso de solidariedade re. perativos ela nacionalidade"'. <A Uni
gional e hu11w11.a, satisfazer uma das ão) 

Q flagelfO da SiCCa ft0 inte• 1 Instituto manifestar.se sobre a op-
• portunidade e lnopportunidade do d!... 

r1or do Estado rnrcio na 1egís1ação brasileira, que 
Sobre a s1rnação ~m que "'.' _encon. ,· fará. P;'rte da ordem do dia da sessão 

tram o- flagelJado,; no mumc1plo d. s_gum;.e. 
Esperança. 1ecebeu u r. I1úenen-1------------
tor F<.'deral . do prefeito daqu,11, mu. Instado pelo chefe do Go· 
nicipia O i_guint ~ teiegramma. vêrno Provisorio para ac· 

Esperança 7 - commnmco v. exc. \ "t J • 
conclui serviço oem1te1~0 publico, ce1 ar a pasta da ustaça, 0 
Ruas cheias Ilag~llados sertanejos: ministro José Americo recu· 
completamente cobertos traPos lmplo- • 
rando caridade publica. Tolll<l liber- - SOU O COnVlte -

(!uando <J presidente (.;etuliu ,

1 

blica que vieram ao Norte, fize· 
) argas pen·urrer os nos808 ser- ram apenas um passeio_ pro~o
tões te1·á testemunhado a capa-

1 

C'ollar, atra,·essando o mlenor 
cidade ele uma raca que ellc ain- r!e alguns Estados a oitenta 
da não conheceu 

0

e sentirá o or- 1 kil.ometros e ho,·a. · 

PROMOVIDO A TENENTE
CORONEL O MAJOR AL

BERTO DUARTE DE 
MENDONÇA 

a1>res-cuto minhas despedidas e reno. 
,·o as minhas felicitações pelo seu fc-

Agora mesmo, após uma conferen
cia agrícola pronw,ciada pelo presi. 
dente da Caixa de Serrm"ia sobre a 
Rotação de Culturas. Selecção de Se
mentes e Vantagens da CUitura do 
Trigo. foi a.presentado e apprnvado dade lembrar v. excia. entendimento 
em assembléa geral o seguinte pro. minictro Viação sentido ser atacado 
Je?.to _: _ . _ s:rviço açude Arac-u.gy neste munici-

RIO, 1 - (West-,rn) - A ui-
lima , -,,: que o mi::>istro José 
Americo esteve no Palacio Rio 
Negro. o presidente Getulio Yar· 
gas pediu-lhe acceitasse a pas· 
ta da Justiça, fazendo-lhe ain· 
da caloroso appello, nesse sen· 
tido os elementos do "Club 

Por acto n.:centernent.e ac.signJ.do 
pelo chefe do Govêrno Provisoric, "'"1 
promovido ao posto immediato, o 
major Alberto Duarte de Mendnnça, 
que até pouco exerceu e commaudo 
do 22 . ' Batnlhi\o de Caçadores, nqui 
aquartelado. 

cundo go1; rno. 
Si/,-a 

Si.llldações - Mario 

O ten~nte-coronel Elys10 Sobreira, 
~sistente militar da Int2rvento1ia, 
cmnprimentou, hontem, em nome do 
~r. Inlerventor Federal, o tenente
coronel Alberto Duart~ de Mendonça. 
por sua recente promoçõ.o ó.quelle 
posto. 

O illustre mllítar, que orestou ·e- o sr u1terventor Federai recebeu, 
levantes serviços á cansa revoh1rio- hontem1 em Pala.cio, o sr. Thomé 

~~ª'!::u!~l~u~ro~;~ç: ~:'~~v~~:: Mendes Ribeiro, que foi tratar com s. 
do 21.º B. e. em Recife, conta ~m excia. sobre a construcção de um acu
João Pessõa com um largo circulo rlc de particular, em Cajazeiras, que de. 
relações de amizade, ;endo a noticrn seja fazer de accôrdo com o plano es. 
de sua promoção recebida com mm- tabelecldo em recente decreto do go-

ta satisfacção.v ___ m_º_·-----------
NQTAS DE PALACIO I "AERO CLUB DO BRASIL" 

Visitou hontem o sr. Int-..xventor 1 Vem de er ooafia.c1a. a dlleeçã.o do 
Federal O sr. Juvencio Carneiro. ne. 

1 
•· Aero Club do Brasil", a.nterlormen-

gociante e proprietario em Cajazci · ' le designado pelo !nome de "Aero 
ras. 

Eswve hontem, cm PaiaclO, tra.tan· 
do com o chefe do governo ,/lbre a 
sltuaçã.o do mwúc!pio de Souza, em 
face do nagelJo da sécca, uma com
ml.ssão daquclle municipio, composta 
dos dr. Octavlo Mariz, srs. Ma. 
nuel Gonçalves e Avelino de Abreu. 

Em telegramma du·igido ao gover
no. o sr. João Pinto Barbosa agrade
ceu sua nomeação interina para o 
cargo de tabellláo publico no munlci
Plo de Taim-oá, do qual já tomou p::>S
se desde 5 do andante. 

Retirando-se pe,ra a ca.pltal do pais 
o sr. Markr Silva tra,nsmJtt!u ao sr 
Interventor Federal o seguinte tel • 
ltamme. ele despedidu. 

João_ ,5-~-

C111b Brasileil"O ", a um Triunvirato 
constltnido dos srs. dr. Cesar da Sil
veira. Grlllo, ma.jor Antonio Guedes 
Munlz e Paulo V. d& Roclía Via.nua. 

Eiatá dis-"8, a nova dlrectoria a 
envidar todos os esforços - sentido 
de que a prestigiosa e pa.trioUca as
su-,laçã<,, que repreoenta., em o nono 
pais, a Federação Aerooa.ntlca lnter
n·1oei<xnal, J)lieencha. os ' verdadeiros 
fins p8ll'lL que foi creada, 1ie'ndo, a 
prupmilo, o sr. Interventor Federal 
recebido a seguinte cireula.r: 

"Rio de Janeiro, 21 de mar90 de 
1932. Exmo. sr. Intervent,r do Di· 
tado da Parahyba. Temos a honra 
de ccanmunlcar a v. exc:. que, em 
A.s.sembléa. Oer8ll realizada. no Aero 
C(W) Bra.sllei.ro, após a renuncia Ql!l
lootlva da dlrect,orl& vigente, foi-nos 
ded& ... d1llllliliD ddl altos de&tlnos 

Olulb 

F1ca ª. d1rectona da Caixa Rural pio szrvlço município uno pôde att.•n
de Serrana. auton~cla. a j1sueuder I cler ta. manho numero flagellados. Res· 
até a quantin de t.re:; cúnto.s de eis. pcitosa.5 saudações. - Tlleolonio ~~ç::1ª~0:~:~ª ;:~~~:c:~:~~ã:br~~~ ~~ costa_, _P_,-c_r_ei_to ___ ------

::~!:. d~º~::a°r:ie~:t':1~,!: 0
::;

0:ª~ Instituto da Ordem dos Ad· 
r1edactes consideradas resistentes ás vogados da Parahyba 
pragas e mais adapt.oveis ao nosso 
cl!ma". 

Outrosim, a referida Caixa, '1Cto 
continuo, encarregou 'l Inspectoria 
Agrícola Fedo-a! de fazer a urgente 
acquisição de 5 saccos de trigo "Po. 
laco" e "Bengalla ·•. 

2 snccos de semente de fumo cu. 
bano e Mineiro. 

5 saccos de feijão branco. 
5 saccos de milho amarello das ~s

pecies moJJe e dure 

Sob a presidencia do dr. Ireneo 
Jofflly rewliu, hontem, o Instituto da 
Ordem dos Advogados da Parahybu. 

No e>.'J)edtente foram lidos diversos 
o!!iclo.s. Foi lido tambem uma con
sulta do sr. Joaquim Costa., que dei
xou de szr tomada em considera.;flo 
por ir de encontro ao que preceltúa o 
art. 23 dos Estatutos. 

Três de Outubro'", os quaes se
cundaram o chefe da na~ão em 
seu appel\o. 

O titular da Yia,;ão recusou· 
se. terminantemente, a accei· 
tar o refeddo cargo, allegando 
que não poderia abandonar os 
nordestinos na situação affli
ctlva em que se encontram de· 
vendo amparai-os e tudo fazer 
para minorar-lhes o soffrimen
to. (A União) 

Estão assim de psra!Jens os lavra. 
dores de Serraria por terem á frente 
de um instituto de credito >iomens 
que poosuem uma visão esclarec,(la 
de sua finalidade. 

Pelo thesourelro foi apresentado um 
projeelJo regulando o prazo para pa. 
gamento da joia para os soctos fUh· 
dador~s e os que racui eenc10 ac1mit- . Concurso para guardas fis· 
ti~os~r. José Gom~s Coêlho apresen- CIII da Fazenda Estadual 
tou uma indicação, no sentido de o 

RE CINDE-SE A FOGUEIRA DO ORIJITE 
-- Diversu noticio --

Bl!lll1LlM. 6 - o principal objectl- mm. na mra.nlli de 9 do corrente e, á "º d<J& japanêses na otfenslva contra nott.e dellll8 mesmo dia, oom destino 
Shangai, diz o oorrespandep.te do a Pekln. 

Encerra.ram.se hontem as provas 
escriptas do concurso para guardas 
fiscaes da Fazenda Estadual, tendo 
comparecido apenas 148, dos 238 can• 
didatos lnscriptos. 

Hoje continuarão as provas oraes. 
"Frankfuster-Zeltung", ali, nao foi a 

~';:'t.e detr~~fr:n= :'·o1~~avf~: 
pc,nê,;á, mas, slm. da. região de Viso, 
que oonstltue um centro commercial 
de primeira. ordem pa.ra importação 
c1re tc,ctc,s os proouctos destlns.d06 ao 

GENEBRA. 6 - Em oomrnunicado O 
dlrigfdo á a.ssembléa da Liga das Na
ções, o delega.d<> Jo ponês, sr. Sato, 

AMPARO AO SERTAO 
- FLAGELLADO -

valle d> Yang-Tse-Kia.ng, 
"Vli!o - cooclúe o Jorne.llsta - se

rá convertida, a despeito da. !nt.er
venção das potencias estranget.ras, 
nnm grande porto que desferirá um 
golpe de morte contra Shaingal 

GENEBRA, 6 - A COO!ffllssio de 
lnquer>t:> que será envlarda li. China 
pela Sociedade das Na.çllm communi-

~ =--~~ =: si o matar numero 49 penro.. 
dlll cl&sses ~lotl.vaa 
e91e ~;ho.te, 

-~. de acde ~ ~ -

diz não ser e,ca;cto que a.s autoridades 
nippcm.lcas hajam, adaptado medidas 
no senrtldo de ficar oom a.s receitas 
aduaneira6 da Manoohuria ou para 
que ae mesmas fossem transferidas 

~=en~õ~ ';,clfc=o~1!ª':t: 
sea. 

O sr. Sato ccntestou, lgua.lment.e 
que a.s autoridades japonêsa.s estejam 
int.ervndo na escolha do pessoal e nas 
modtfica.çõee da.s ta.rtfas aduaneiras 
da Ma.ndohuria. 

SHANGAI, 6 - A 0011ferencla. da 
paz retn!clará os seus tra.ba.Jbos a.ma
~!c~·se, de6de JII., 'noV1111 

Enconti·am.se nesta capital os srs. 
Hildebrando Leal, prefeito de Caja.. 
ze!ras; dr. Americo Maia, pretc!t,o 
de Catolé do Rocha, e Nominando 
Dlnlz, prefeito de Pr!ncêsa.. 

Hontem, à tarde, os dignos con
terraneoo estiveram no Palacto da 
Redempção, confe~enclando com o 
lnt.erventor Anthenor Navarro, a 
proposlto da situação de seus mu
nlclpios, t.endo ficado resolvldla.s al. 
gurnas providencias de soocorro lm
medlato, extr-n,slvas a mala onze 
CO!!!!!!t!!!2.S de ~ !'..e.ge!!ec!z.. 



PARTE 
fADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ANTBENOR 

NAVARRO 
GOVERNO DO ESTADO 
;r.xPEl)!ENTE DO GOVERNO DO 

DIA 5 

!Idades, creada. pelo decreto sou n 
263, de 12 de março pr,,xlmo pa.s.sado. 

O Interventor Federal neste Estado 
resolve nomear Manuel BaptLsta de 
Souza para exercer o cargo de escri
viio do Dl..-tricto de Jericó, crell<lo 
pelo decreto n. 268. de 18 de ma.r~o 
pnxlm<> passado 

O F F I C I .A L 
THESOURODO ESTADO DA PARAHYBA 

DEMONSTRAÇÃO do movimento bancario, em 7 ele crbnl de ,"932 

INSTITUTOS oe CREDITOS 

I 
Saldoe 

aaterlor1:11 
Deposltoe 
nesta data 

TOTAES Retírad-:1 Saldo9 cxis· 
nesta data I tentes 

~ti;'~"º.;~ Euclydes Candido de 
Al aújo svldado ckl Reglme'llto Pol!
cia.l contando treze annos, um mes 
e , ~te duis dfl' sen1ço no me~o Re
g1m.ento e mais tires 6.nnos, t1. ês me
~ e dM:eset"' dias no Exercito. pe
dindo -refonna em vLsta. de seu esta
do de aúde nã l permitt1r-lhe oon
tmuar tu se,iv\ço 1Vêde despacho n. 
132 d 22 de f vereiro deste annol. 
- 'IX r ndo. n:,s termos do cal"':'lo 
p, e d ido pelo Theso,u-o e de aoco.r
dc, ;;;:,m O d e, t.o 48 de 17 de janeiro 

SECRETARIA DO INTERIOR t: -;r;_ 
GURA.."IÇA Jl'uBLICA 

Dlr.,.,torta do Ensino Primario 
EXPEDIENTE DO DIA 7 

Banco do Brasil C/ Movimento - - - - 1 
Banco do Bra9tl Ci Patronato etc. - - - -
Banco do Eetado da Parahyba C / Movimento - 1 
Banco do biado da Parahyba C / Banco Agricoia e 

73:148$650\ 73:14'!$650 
2 9:~,e,400 11 200,ocx•; 240:75fit4l.OI 

1 73:WllG~ 
35:833J287 204:9?.3$! l 3 

d"rd~9;l. do bacho.rel Samuel Ferrei
ra de Andrade. promotor publico de 
Mn.in'1nl\"llcJ>e, achando-se do..nte, re
em r ud~ uovema dias de hcença 
~m o md~nado na f.órma ·ªª lei, a 
contar de 11 de feverett? ultuno, ~~! 
tra.tament:> de suo saude - ( 

O directcr interino do En.sino Pri
mario, autorizado pelo n. 3 do al"t 
221 do vigente rgulamento da Ins
trucção Publica, res)lve nomear o sr. 
José Just.ino de Paiva pa.ra exercer o 
cargo de Jnspector adminitra.tivo do 
ensino de Gurlnhem, do município de 
Pilrur. 

o director Interino do Ensino Pri
mario, autorizado pelo n. 3 do art. 
221 do vigente regulamento da. Ins
trucçiío Publlca, resolve nomear o sr. 
Vicente Mairltins para exercer o car
go de inspector administrativo do en-

Hypotbecario - - -
Banco Cenrra i C / Prazo Fixo -
Banco Centrai C / Movimento -
Pequenos Bancos C / Prazo Fixo - -
Baoco Allemão Transatlantico, C / Prazo Fixo 
Banco do Estado, Caixa Estadual Cont1·a os Effei-

to9 rla Sêcca - - - - - - -

372:484$853 3i2:484fk53 
100:000$000 lOOOOOWOO 

17;4401179 17-440Jl /() 
~70:000SOOO nO·()()(Jf('OO 
fi00:000$000 1 600.0UOS(J(.0 
600.000IO()O 600 OOOJO()(l 

1~~~~-1-~~~-

.2. 262:630$082 11:200J0001, 273.l:130108! 
1 

372 48lf853 
100:UOOSúOO 

, ':i<l&$GOO 10.042$179 
2', O:OOOIOCKJ 
600 :OOOIOUI.J 

70:000jOCOI 530:000lOOO 

113:23] $2&7 ,2.160:5981795 

Tbcsourarla Oeral do Tbeso11ro do falado da Parabyba, em , de abril de 1932. 
de pach, n. 168 de 2 de março P· 
lindo J _ como requer, nos termos 

d\,i;:U do bel. Arthur Carneiro, _J1: 
,numc,pal de Jngá. requerendo brin 
diaS d I CE nçn , sem vencimentos, ~a 
fórma d~ le_i, para trato de neg~o 
do seu particular interesse (Vede 
desp,who n. 230 de 21. de março 
fm<lo> _ Deferido, na forma da lei. 

~y de Telha.. do mtmicipio de Pl-1 FRANCA FILHO, thesourelro geral. JOÃO HARDMAN DE BARROS, '9Cl'ipturuio. 
O director d-? Ensino Primario -

~~l~ª<lr~!':n:nto
3 t. a.r{,;st~~çt: t,tl!~º~r:1t~>, &!it:o~~o q~~ n;~= l qt~n~~bi';c1~:'~~as M~~~o ~ f&'i: m: f~ 1

~ : fü. 1
~: ~tt tn: m. 

Publica, resolve exonerar a pedido o quer. Inscreva~se. o7, 212 47 127 99, 192. 204, 109, 48, 
sr _Flloy Ernygdio de Paiva do cargo I De Francisco Appollinario de Me- Do bel. Joaquim Bulhões . Pontes ~· 52, ~. 175. 111, 55, 187, 178, 45, 
de ms!)i'ctor administrativo do ensi- deiros, adjunto de promotor publico de Miranda no mesmo sentifo - 65. 207, o4 ô2, 113. 132, 59, 189. 191 e 

n I~~~~á·a/k?~e-1e~:~~·de Moraes, 
i,en ntcf,ooteiro do Grupo E,!ool.ar 
dt' &>uza·. 1 equerendo 15 dias de li
cença para tratar de negocio de seu 

no de Gurinhem. do mrunicipio de Pi- do termo de santa. Luzia do 8abll€Y, Igual despacho. 103. . _ . 
)ar. requeren:io que OIS seus vencimentos De Magno Lopes de Albuquerque F1SCahzaçoo do tra11S1to dr vehicn-
SECRETARIA DA FAZENDA, AGRI- sejam pag,s pela estação fiscal da- requerendo construcção de casa. para los: 

CULTURA E OBRAS PUBLICAS que1Ja villa - Não constando dares- sua residencia. - Aguarde oi>portu- Rondante, _o guarda de t.• classe 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO pecWva folha, communicação officlal nidade. n . 20: p~am<ns, oa guarfa.s ns . 115 ; 

PªfJ~~10
Jo ·~~~~~~ir-; ~;;~l r::;õ 

d" Araújo Oliveira, profes,nr mten
no de Mathemat1ca. do Lyc.eu Pa~r 
11/bruno que te-ndo sido. no.m.ea o 
geol<>go'..aJuda.nte. do Serviço Geolo
gica t Jvlinera1og1c, do B,·asiJ. pedm
do exonerar.ão daquelle cargo - Co

DIA 7: ele haver o _requerente assumido De JO'Sé Arsenio MacêdG requeren-1 promptidáo, os 'F.'1"rdas ns. 31 e 174 ; 
Folhas: . . aque/Jlas funcçoes, in<te<ferido. do modiflca.ção no requertmento an- fl.s<::aes do r~ans,to, os guardas ns 

4 
De lavaicteiras_e passadeiras da Ma- terior de canstruçã<i de casa_ Jun- ~9, 33. 39, 1,2, l!!<l, 200, 112, 30; 1~e. 

Lrrudade, relativa. a.o mês de março EXPEDIENTE DA RECEBEDORIA te-se ao requerimento primitivo. ,3, 188, ll4, 50 1 ,7, 106, 183, 32 , .17 
ultnno - Pague-se a quantia de DE RENDAS DO DIA 6: De Luiz Soinelle no mesmo sentido 35 36· 27. e 64 
160$000 Petições: - Igual despacho. Bmnbeiros: 

D~ mordomo do Palacio, referen- De Sá & Cia., á dirootoria, reque- De Alvar<> Corrê.a requerendo em- Chefe de_ turma . º· guarda de 2_.' 
t~ ~~ despesas com o Jantar da guar- rendo deremlbara<;<> para 2 voLs. rom prestim'.> a longo praso _ Deferi:'.o cl_!l-SSe n. 2.5 ; corneteiro de prompti-

mo requer '.: .. ?;' doe~:ea"Rl:> 0.-ande do Norte" material telephonico _ Deferid~. vis- De d: PhilogonLa da Penha Gama dão o g11arda de 2.• classe n. 41; 
- Pe~ . quantia de 27$200. to cerno a peticionaria gosa de Jsen- no mesmo sentido - Igual despacho. promptl~a.o ,de mcendi :>, os .f'ªr".'15 

J;;:K.PEDIENTE DO GOVERNO DO De 'l:nuel Rodrigues de Oliveira, çã&., d\o\..:P=· R1~l~:~ ~ora.e,; De Lu_iz Gonzaga Borges no mes- ~;:i :\i~8, -40. 218. 217 228, .33. 231, 

~ ks· oommercia.nte estabelecido na villa requerend'.> tran.,-ferencia. do embar- m;.reft~ d-; ~~!~ag:~ta. no Ordem do dia n 81 - Uniforme 
.cre . t Federal neste Esta- de Esperança, requerendo dispensa que de duas caixas, despacha.das sob " !"d Fo. d. d Jul 4 tkakíl 

O In,:;t;"t~i~ovet o pl'Ofessor Joiio do unp:i.sto de mco"poração para tun nota n. 1.025, pata o vapor "Rodri- ;;:iitoS"'ll 1 0 - i a i.a O O - •as.) Tenente "'\Ianuel )larques Fi-
do, res. 'p·rdeu.s da regencia da ca- mctor Otto e seus pertences, que ad- gues Alvas" - Autorizo a. transfe- Ih~. inspect.or . 
Marq" 

5 
di~·nt"r urbana, do sexo qwuu na praça de Recife, para me- rencia reqnerid:i, em vista do infor- IMPRENSA OFFICIAL COnfére com o original: Fra.ncl"i'o 

d~U::..,'.'1
1 

de 11.ppatec,da do mllill_?l- lhorar a illummacã, publica e par- ma<lo A· 1.• Secção para 05 devidoo Ferreira d'Oliveira, sub-inspect.or 
n!ª""ct= ~~uza para id,ntlcas funcçoes ticular naqueJl!a. villa - Tratando-se fins. Esta repartição rocolheu, hontem. 
p10 e d l ual categoria de de um beneficio de oi'C!em publica De Ind Reunidas F. Ma,tarazzo aos cofres do Thesouro do Estado. a REGIMENTO POLICIAL :MILITAR 
na ead~ii; e do gmumcip10 de Cato- def7<ido quanto a.o motor, ficando o requerendo tra,n.sfetencia. do embar- importa.ncia de 3 ' 232S900 oorresp-n- DO ESTADO 
Oll~o d~;1~! devendo a.presentar seu pet1cwnarlo suJeito a.o pagamento Ido que de 50 qua.rtolas contendo oleo doote {t renda do dia 6 do corrente Commando do V Batalhão do Re· 
~~LUI~ li \,c,'etana do Inteuoi e Se= ,mpo.st, referente ao oleo unportado crú de ca-roço de algodão, para o gimento Policial Militar (Auxiliar do 
guran<;s. Pubhca, para ser devidamen vapor "Maria-M" - Igual despacho. IN!;PECTORJA DA GUARDA CT- Exere!to de 1.• Linha.) _ Quartel em 
v• apostillad> EXiPElDLEN'I'E DO 81:;JCRETARIO Do Emp. Tracção. Luz e Força, re- VICA Jc.ão Pes.sõa, 7 de abril de 1932 . Ser-

O rnterventcr Federal neste Esta- DO DIA 7 querendo desembaraço para um carro Inspectcria da Guarda Cívica do nço para o dia 8 (sexta-feira>. 
d resolve nomear d Odulia Dantas, Petições. · ta,nque cem oleo combustível e 1 Estado, Quartel em João Pessôa, 7 Dia a.o Regimento. 2.• tenente 
º,-a reger mtermamente, a caderra Da Standard Oil Compa.ny. reque- caixa. com papelão, independente do de abril de 1932 . Serviço para 

O 
dia Firmia.no Cavalcante; sargento dia 

~ti m€r:tar urbana do sexo masculi- rendo pagamento de material fome- imposto de incorporação - Deferido, 1 3 (sexta-feira) a, R:,gun°nto. 2: sargento José Quei-
~o dP Callceiçã.::>. do municipio d~ Ca- cldo para diversas repartições do Es- visto cõmo á petici:na.ria. foi oonce- Inspectoria geral e policiamento: rcz; guarda d.a C-Uleia. 3.• sargento 
tolé do Roclul servmdo-lhe de titulo tado - Depcl;l ?e re~anzada ~lo dld~ isenção de imlpostos. conforme Dia á InspectOria, 

0 
guarda. de 1 , Sebas! iii<> da Cesta. e eabo Severino 

a pr sente portona. t mteressado, va. a Secca.o da Despe- contracto. A 2.' Secção clMse n. lol; rondantes. os guardas FranrLSOO All'es; guarda do Palacio 
O D.1tervent ,r Federal neste Es a_.- sa de t.• classe ns. 15 e 9; guarda do 3. sargento Ant.?nlo Pedro e ca~ 

do attenctendo ao que requereu Mi- Do bel Waldiêmar Espmola Gue- MO'.'i'TEPIO DO ESTADO Quart?l, cs gua,'Clas ns 51, 181. 105 João de Souza Aze,·êdo; guarda d> 
guel Pereira de Mol"aes, servente-por- 1 des, promotor Pt)bhco da comarca de EXPEDIENTE DO DIA 7. e 46; r:nda á cidade baixa. oo guar- Quartel. cabo João Victorino; dia á 
telro do Grupo Escolar de Souza, re- Picully, requerendo pagamento de Peticões. da.s ns. 216 e 194; policiament.o da EM. cabo O~t:acilio Bispo; dia á. 
solve conceder-lhe quinze <15J dias vencimentos referente a.o.s pmneiros De Pm-firio Mendes Guimarães re- capital. os guardas ns 210, 213, 97 S O·. .soldado João Machado do 
ele licença., ""m vencimentos, na for- 15 dias do mês de janeiro, ultuno - que-rendo abatimento de divida de 208. 176, 108. 107, 200, 190. 151, 126, - cc tJ ú ~ 
rna. da lei para t,a,tar de negocio de Junte o requerente prova <!e que es- alngneres de casa - A" Secretaria on n a ua. .. • paJ11na1 
r1!n~·!rt~~11a;,"~~e':. rt~d~f;~~ teve afastado do exercic,o cte 1 "' is para intormar Demonstração da rec_e_i-ta_e_ d_e_s_p_e_s_a havidas na Thesou .. 
wti.mo DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA DO ESTADO rarla geral do Thesouro do Estado da Parahyba 
)"Xf'EDIENTE DO GOVERNO DO Saldo do dia 6 do conente . . . 136:2-47$008 ,10 dia J dO COrrentt lhêS 

DIA 7 ~eeolhlmentoa feitos no Thesouro no 

g-r;i~iventor Federal neste Esta- p~~~a iii,cebedorla. de Rendas . . . , . 
d' rerolve ncmear d. Nancy Pessôa Pelas Repartições do Interior e ou-
d'AraúJo para reg..,r, e!fecilvamente, traa 
f
1
t 1i" Jmi::~~i:ª d~~e~:~1:r,,'ri~; Ret!rad·;s de 

0

Ba;;cds
0 

• • • • • • • • • • 

,1 titulo da Secretaria d~ Interior 

e ~;~!~J;\,fu~bi~~~ral neste Esta-
do resolve 11'.)mear d. Anna Guedes 
e a' CO<;la, hal>ilo!ada no exame de que 
trnt0- a letra c do_ a.rt. 24, do vlgen
R gulamento da InslJ·ucçao Publica. 

Desoesa effectuada no dia 7 
DeDOBlto., em Bancos . • • • • . 
Saldo oara o dia 8. 
No Thesouro . . . . • • . . • • • . • • • • 
Em Bancoe, cOnforme demon8traclo •. 

li :200SOOO 

13.106$'710 
113 2311287 

61 002S150 
11 :200$000 

137:537$997 

273: 7859065 

72:202$150 

201: 582$93fi 
2 .160: 598$795 

RECEITA 
Saldo do dia 6 do colTente 
Recebedoria, p'c da- renda do dia ü 

deste . . . . . . . . . .. . 
E. F. de Sapé, idem, idem do mês p 

!indo . . . . . .. 
Imprensa. Official. renda do dia G 

deste . . . . . . . . 
A mesma, saldo de adeantamento 
Secretaria de Segurança, idem idem 
Descontos em vencimentos de !une-

cionarios 
a:-a r· g, r, efíectivament~, a cadei

::1 ru \J11€nt.ar urba.na. mista de Ca
. :mba d~ Areia. do município de 2 362:181~730 ~:~: i~nr;:;,~dfde:~

1
;~~~ 

11 ~ª'.~ 
p 11t 1,s d~v·11do solicitar seu titulo da TheRourar!a Oer&I 
secretaria do Interi?r e Seguran~a 1932. 

do Thesouro · do Estado da Parahvba, 7 de abril de 

Franca Filho, 
Thelourel.ro geraL 

'º"' Rardman de BIIITOI 
iEael'l1ltUnu1o. I'tili\~terventm· Federal neste Est!!--1 

c.rl, re~}V(> nomear d. Maria Anaha 
Lvro. !labilitada no exame de que 
trata: a l<lrn e do art. 24, do vigen
te Regulamento da llll!trucção PU
ullca, para reger, effeotlvamente, a 
c-odemt rudimentar urbana., mixta de 

MOVTMJl:N't'O llF CONTAfl 

DIA B 

De t •rro do município de Teixeira, Existent<>s no dia 7 

d~~{t~; • ~;;;f~; eset;:1~ç~ª~iJfc~~ Paim · · 

doo r;'.;.!1~\ven~~~.;~de~al f;ste te!~i; Existentes nesta data . . . . . • . . . , 
Ad!ll!rto Esmeraido para reger. inte- l!lmprestlmo do Banoo do BraaU · • · • 
, -namente. n cadeira de Mathema.ti-

~'º· ~r.Jind~:1~~ ~~ ~?;:~ :a;~~~i; Baldo demomtrado • • • • • • • • • • 

pv, ta ria Menos o caollal da Caixa Estadunl de 
,1.? ,.!:~~·egt;>;;e;,.e~~ªk~:!te c!';tf; Obras Contra os effeit.os das Seccas. 
<1°

0 

Brllt, Lyra, habilitada. n, exame na imp0rtancla de · • · .. 

'.
1~f{J,;';e ll~~u~ •. ~~~atoc g~ ~';s~~ç1~ Olvida lloulf!a .. 

1 . 481: 670$325 
380$000 

530: 000$0()() 

1 . 481: 290$325 
1.600:000$000 

3. 081 :290S325 
2.362:181 730 

1. 832: 181$730 

1 . 249: 108$595 
J'J1blic1,, para reger. effectivamente a 
c3.ci ir:1 rudim,0 nt.ar rural mixta de 
Sct..'1to Antonio do municipio de Cam
J inn Grande devendo solicitar seu 
tltlllo <l'l S<'Cretaria do Interior e Se-

l11t1pl1 dos F11ncclonarlo1 Publlcos do Est1d1 
BOLETIM DE CAIXA 

Em 7 de Ah rll de 1932 
39:765161!8 

Banco do Estado. Caixa E<tndua I 
con Ira os ,,ffeitos da Sêcca 

Vencimentos de funcciobnrios 
ores PESA 

c. A. " Presidente João Pessôa ", fo. 
lha de dlariBtas . . . . . . 

Julio Martins, transportes p.c do Es
tado . . . . .. 

Francisco L. de Mello, combustlrel 
fornecido a Secretaria de Segu-
rança . . . . . 

LJsbôa & Cia. , idrm. idem . . . 
L . Carneiro & Cia ., material forne

cido a diversas repartições 
João V. de Abreu & Cia ., Idem. idem 

a Secretaria de Obras Publicas 
Souza campos. Idem, idem . 
M . S. Londres & Cla . Ltd. , medica

mentos fornecidos a. Dirrctorin 
de Saúde Publica . . . . . 

Oliveira & Pereira , p ,c do .seu credito 
de serviços no Hospital de Isolu-
mento . . . . . . . ....... . 

Prefeitura de Soledade, adeantamrn. 
to para auxilio aos flagellados 

Banco do Estado, deposito n data gt1b ~~~.e~,'!~~:· Federal neste Esta- Snldo do dia 7 
d~ r•Wln• transforir a ,éde da cadel- Receita de ho.1e 840$'789 Saldo para o dia 8 do corrente 
10 mdlm ntal' rur11l mista de MlrO· 
ro do municlpio de Cabaoet,:as. para Somma • . . • • • . . 40:606*451 

11:2~ 

8:000 000 

3 232$9-00 
2J. 000 

GS400 

l :844$410 

35 :833$287 
7:298$000 

70:000 000 

29 :422$700 

4:223 300 

4 .860 000 

88$500 
l :426SOOO 

1 ·25 000 

173$800 
1 097$850 

1 l?fl$-OOO 

'3·000$000 

S 000$000 

11 :200$000 

!36:N7S08S 

24 •306$710 

113 : ~31 $287 

273 785$0!15 

GI :002$150 

11 :200$000 

201.582$935 

273 :785$085 
V rwa Grande, do mesmo municlpw. Despesa de hoje . . . , 

O Int rventar Federal neste Esta· 
1

: 
125

S400 The10urarla Geral dn Thesouro do Estado da Parahyba cm 7 de abril 
e o 1 'OO]Vf' d•slgnor o dr. OnUdo Baldo em cofre • • • . 
l.<'al pant <'l<N·c.er o cargo de membro 
~a Jwlla de lnspecçãD das Munlc!pa· 

Frano,i ~:•~lS05t de 
1932

ºFllluca Jl1Jho, Joio Hardman de Barroa 
Th111Gunlro. Tbelourelro pra! J:acrlpturarlo, _ Jl 



A Ü~!.1.0 - Se;;ta-feira, 8 óe aoril óe 1932 

COMO O DIRECTOR DO "DIARIO DE NOTICIAS" FOI 
POSTO PARA FóRA DO GABINETE DO SR, 

lan~ha "Côn .. lo da Manhl ", 1·eque
rcndo de..,.ntbaraço afim de seguir 
paril. Goyanna. 

- JOSÉ AMERICO - De Sevnlru Rtque Ferreira, regue. 
rendo salvc-oomlucto afim de viajar 
1-rnra o Rio rle Janeiro. 

BACHAREL 

Os pouquíssimos leitores do '"Dia. 
rio de Noticias" tivernm, hoje, occa • 
s!fio de ler um qundrC> que alguem 
e~reveu para o sr. O R. Dantas 
a.sslgnar. Nessa local o director dn. 
qurlle quast inedlto matutino nrocu. 
ra explicar um incidente em que ·01 
parte e que teve por palco ·J gabine
te do c;r. José '\.merico de '\lmei1a, 
1ni.nLc;.tro dn Viação 

Como tenha o r. O. R. Dantns 
faltado lamentsvehnente à verdade, 
procurarei relatar nos ~euc:; detalhes 
o que foi a occorrencia ,::-m questão, 
para o que terei de re-portnr-me aos 
motivos que determinaram a ida 
e nstante daquelle dlrector de jornal 
no gabinete ministerial 

Hn tempos, foi exonerado do ,ar. 
go de chefe da Estação Telegraphl
en cte Pernambuco o sr. Renato Bar-
1oso, contra quem se faziam nccusa. 
çóes de connivente com os cangacei
ros de Princêsa, quando da lucta por 
estes levada a effeito contra ,, bene
merito govêrno do c;r _ João Pessôa 
Defendendo.se drssa respon1•a<bilida
de. attribuiu-a o sr. Renato Barroso 
"~ Districto do RiC> Grande do NC>r
te. Pediu, então, o titular da nasta 
da Viação os necessarios informes a 
Natal, tendo.lhe dito caber a respon
sabilidade a:> telegraphista Mario 
villar, que na campanha presidendal 
exercera a chefia daquelle distr!cto. 
Propoz então o sr. José A.merico a. 
ctemis.sã.o do Iunccionario a.ccusado, 
nomeando uma com.missão para apu
rar convenientemente os fact,05 ar
guido3. Dessa. commissão fazem p~r
te os srs. serôa da MoUa e maior 

M;;::tece que O sr. MariC> Villar é 
tio do sr. O. R Dantas. qua, como 
bom sobrinho que é. procur~u por 
todos os meios a reintegraçao_ do 
fnnccionario eXonerado. So1tc1ts.d:::> 
diversas vezes para lavrar o acto de 

ttOTAS POLICIAES 
DEPOIMENTO DO ASSASSINO DO 
EX-JNVESTlg~~:..A JACYNTHO 

Auro de perguntas feitas ª?. deten
Walctemar Souto, vulg:,> Canga-

~;.. AOS trinta dia;, do mes de mar-
c cio anno de mil noveoent:s_e trmia e dois, ccmµareceu, ~ai salao ~ 

trai da casa de Detençao do ;,ec ~· 
pnante o sr. João Barbosa . on ' 
commigo, João Ignacto R1bell'O vfat 
rna escrivão ad-hoc, o deten~. 
dm&r Souto, vulgo ··ca1n~aço , n~
tlll'al da Parahyba, com tnnta e. dms 
annos de edade, caiSado, sapate1ro e 
analphabeto, o qual, perguntad., so
bre o facto constfunte da pol'tana ~
clnsa declarou C> s~guinte: que ten o 
trabalhado com ·º senhor Jae,yntho 
Correia, nos serviços d.e melhor~en
t,o no "Parque Arruda Oama.ra., do 
Estado da Parahyba. digo, na cidade 
de João Pessôa, do Estado da Para
hyba no a:nnv de mll noveceD:tJs e 
vinte' e nove. para o a1mo de mil ~o
vece,ntos e trinta, foi. pelo referido 
Jacyntho Correia, esbcrdoado, só pelo 
1acto de está armadJ _com uma fa_ca 
··america~", o q~e nao éra permJt~ 
tido pelo Já refendo Jacyntho Cor
reia.; que o esbordoamento teve a 
presença de tC>das as pessoas que tra
balhavam sob a chefia de Jacynthll 
Corrtlíl, rios referid :s serviços de me
lhoramt>.nto do "Parque Arruda Ga
mara•·; que em vista d!-,crto, o ?,ecla.
rante tomou a deliberaçao de vmgar
sc da aftronta que lhe fôra feita; que. 
para cumprlr a sua declsão, procurou 
varins vezes um momento cpp)rtuno 
em que pudesse effectuar o crtme, 
smi que e.té então houvesse .chegado 
a cpportunidade desejada, pC>lS, dese
java praticar o crime sem ser visto 
par ninguem; que em a noite de de
z.e ?is de novembro do a.nn'l passad?, 
a l'tstou o refe,,j(lo Jacyntho CC>ITeia 
na Praça João Ma~ha<lo da citada 
.idade de João Pessóa: que, Julgando 
o momento cppol'tuno t>ara tomar a 
Vingança proJectada, seguiu os pas
ro, de Jacyntho Ocrreia, que tomou 
il d1recçã,o da rua Maciel Pinheiro, 
egulndo pela linha do bonde até o 

S.A~"O'EL reintegração, o tnlnlstro da Viação 
nsponcleu iElllpre nadtt. poder faur 
sem ter em má,o..c; a.e-. conclusões do 
inquerfto 

D V!ctoru10 Rnmc -1111' Silva Mala, 
r qu<'rendo cnrt('tra de 1dtntidadc. ADVOGADO 

Sab!Jadn ultimo voltou o sr. O. R 
Dantas a procurar o illustre "lca. 
der .. parahybano. A resposta que ob
tcvf' foi a tnflSmA de sempre, tenclo
lhe ainda o minir;tro cW·o QUP ·ecom-

De Severino Ma.1:inho, 1·rquc!·endo 
2 • vln de carteira <ie Identidade vlsh 
haver perdido n outra 

De Manuel R .drlgue.s de Souza, te
quere11do licença para usar, uma ar
ma C\lTta, destinada .á sua defesa. 

RED. D' "A UNIÃO" - JOÃO PESSÔA - PARAHY-:-BA _, 1 

IJIFORMAÇõES TELEGRAPHICAS DO PAIS E DO 
mendarlA mais uma vc·z ,\ comm!s•iio PEQUENAS Of'CORRENCJ.\S ESTRANGEIRO 
~;.~~;~:~n:

1
:C>l~,';~,c1:brt:b;;~:e~: ta~i ~P~;!~~~i'p~t1f1:.ll~nt~~= Rio de Janeiro 

!unccionario demlttido com ., maior ;~;;~~~e':i:,,s~ce:t~d~ ~;,; te~~;,f:rr,n~! VOLTARA' A FUNCCIONAR A COM. 
cavalhelrismo, o sr. José Americ0 •clPntlflcand;,-Jhe q11e se acham pre- ~b'iS7\':._ '!_1;;,,~~::.:!::çq~~ a Omn .. 
den-lhe explicações minuciosas. asse- ~';;jlcf;n d!!:b~-~!doá ~ts~â}~d,~h missão de carrelçiío voltará a ·runir. 
gurando que seria feita a Mario Vil. Oicero Lustosa e Waldcmar SouLo. se Jogo após O mgresso do ministro 
lar inteira justiça, com u ima ·,·einte- \iUlgo "Cangaço" Oswnldo Aranha. da sua viagem :10 

grnção no cargo, se nada apurasse a V A R I A S Ri~a~r-:d~u~º oS~l<>-neral Juare"?; T!1-
commis ão de syndicancio. vora interessar..se-á pela effectivaçao 

Foi então que o sr Dantas, na il- LOTERJ.\ FEI>t:.R.\L de deliberação de serem realizad<tS 

lusão de que, por ser di.rtCtOl" dJ Um 3J~~t~gai~1iarm 7 tir- Abril C~~:~QO ~~~l~aen~::a~~b~i~~;~;ieenÍeºnd~~~ 
jornal (diario que combateu sempre 32014 5 :000$0:JO período ímmedlatamente á revoluçao 
o movimento 1·c1·olucionarlo) poderia 31845 4:000$000 d• outubro abrangendo todos ·">S 'ª· 
impor a sua vontade quiz alterar a Foi ven<lid, pela agencia geral nes- n{os da ac~inistração, pC>dendo es
\'OZ. Não u,e deu te~po. rnlretanto. l ~mE!~~~ billwte 20787 premiado tender-'• aos gov~cs actuaes. 

o sr. José Americo ql:e, n.um gesto • • t s. PAULO PLEITEIA O RECEBI. 
imperativo, lhe impoz silenclO e pol.o A palavra do ex-m1n1stro da MEN_ TO DAS REQUISIÇÕES FEl-
fóra do seu gabinete, de onde clle 31 J t" TAS PELO EXERCITO REVOLU. 

Yugo-Slavia 
GR!I.NIJES AGUACEIROS E INUN. 

DAÇóES 
BELGRADO. 7 - Em oonsequencia 

de constante aguacelro nas ultimos 
dias, verificaram-F~ grandes innw1-
daçÕE'~ em toda a Yt1go Slavia, -il
g:111 pontos ·ll!l1 e-normes orejutzos 
nuteriaes, tendo · nesmo e ,·egistrarlo 
alguns ca.-..os de norte 

Portugal 
CONDE1\-L11/ADOS POR TEREM LE

SADO O ESTADO 
PORTO, 7 - Foram condemnado• 

a três annos de prisão e mais !11il 
contos de indemnlzação ao Estado, 
com wna multa de 13 contos e 500 
mll réis, os ,rmãos José e Raphael 
Rugermi accusadcs de U~!' prejudir.P.
do ô E,tado em 8.485 libras ,::sterlt. 

retirou sem murmurar uma só paln-1 - US IÇB - 1 CIONARIO 
vra passando por mim tão des!lgu- Sobre. a .momento,a Questão 00 • RIO, 7 - Chegou. aqui ·) sr· S~lva nas. 
rad~ que cheguei a desconhecel--O. ~i~;~~:niu! ag1ta o pais tiz~ram-se duas ~:~d~~u~ ;~~id:~t~a1u~~ n;a~~:i~ 

No mesmo instanl<', sem dar a me. Duas .divisões no seiC> dos vultos re. reembolso das quantias '1espen-:!1das 
Finlandia 

nor importancia ao incidente. v :'ir. pre:-{'nLativos oue têm a Tesponsablli- pelo Tocwuro paulista. em virtude d"' 
José Americo voltou-se para o .• r dade da Republica Nova_ requisições mi;itare~ effectua')das ~);J~s 
carneiro de Mendonça, com quem De .u~ lad~ estã-0. os aue auer1=m a tropg,,s revolucwna~s em t 9 ... o e · 

O REGOSIJO PEL\ .\BOLIÇJl.0 DA 
LEI SECCA 
HELSINGFORS, 7 - Quarenta 

pr ssôas foram detidas em complet,o 
estado de embriaguez, hoje, dia em 
que !ol abolida a lei """"ª q•u, ngo. 
ra\'a desde junho de 1919 

passou a tratar de interesses do Cea. ~º~;~i~~~~~te"~~ne!:i'~~~b:~l~º""ad~',': ~IULTJPLJC',·n!-!a:E A;', PROLVEAOS ~\~ 
rá nistrativa do paiz. EXISTE:.CCIA DE I ETJ!.0 

Eis a verdade dos factos. Verdade Do outro os oue retocam. estudam S. PAULO _ • 
e reformam. visando o saneamento RIO, 7 - Dizrm de. Sa" Pr.iulo qu~ 

nua e crua. Testemunharam-nos, 
além dos officiaes de gabinete do 
ministro. os .sre. Juracy Magalllã es. 
Carneiro de Mendonça, Abeillard 
França, representante da Agencia 
Brasileira, Nels,f1 Lustosa, redact01· 
do "O Jornal" e outras pessôas. 

Victor do Espirito Santo 

<Do Diario da Noite," do Rio! 

praticar o crime, em vista. de ser um 
Jogar bastante deserto; que fez todo 
este trajecto armado de uma faca 
peixeira e um pedaço de cano de fer
ro, arm~s que usou para a pratica do 
crime; que, a, chegar Jacy,ntho Cor
reia., debaixo de u.mf.J. m.anguen1a 
grande na refe,rida A vemda Duarte 
da Silveira.o declarante, approxim.ou
se da viatima, desfechando-lhe com 
o cano de ferro. forte borbodoada na 
nuca; que a victima cahiu com a p~
cada, sendo então apunhalado varias 
vez...,~ pJr ene declarante: que, nesta 
cccasião Jacyntho Carreia o reconhe
C>eu. pedindo que nãC> o matasse e 
gritando por soocorro, ao que elle de
poente não attendeu; que, depC>is de 
praticar o crime, retirou-se P.ara a 
sua residencia, á. rua Padre .Rollm, no 
ba1rro do Mandacaru, onde passou 
dois dias. findos os quaes retirC>u-o/.' 
para a cidade de Olinda. deste Esta
do, afim de pr'Ocwar trabalho; que. 
dep01s disto. ,·olt~u á capital da Pa
rahyba p :r duas vrzes, demorando-se 
pouco: que, do seu ultimo regTesso, 
veiu para esta cidade do Recife, onde 
foi pr?-SO n') Pateo do Mercad\1 1 por 
um investigador de !> ;licia que não 
Ih" declarou C> motivC> da prisão; que. 
foi então c::mduzido para. a primeira 
Delegacia e de lá veiu para esta Casa 
d.e Detenção; que resolveu então con
fessar o crime que c.,mmettera, em 
vt~ta de se achar preso aqui e aus-2n
te de sua famHia. prcf~rimlo est<1r 
presC> na Parahyba. onde poderá fi
car em ccintacto com sua familia .. E 
cem, nada mais disse. nem lhe foi 
p.erguntado. dett-"5e por en.cerrado eslt: 
auto de perguntas qu~. hdo e acha
do confc.rme, vae assignado pelo se
nhor João Barbosa P:-ntes, sub-di
rector deste estabeleclmento, assig
nancto pelo depoente que não sabe 
ler nem e.c;cre"er João Messias, com 
as testemunhas, G'ercino Minervino 
d~ Silveira e Alt!nC> Gltirana dos 
Se.ntC>s. abatx, a<slgnados, commlgo, 
Joã-0 Ignacio Ribeiro Roma, escrivão 
ad-hoc: do que dC>u fé. Eu João Igna
rio Ribeiro Rema, escrivã.o ad-hoc o 
e3crevi e a....,::sign J. ( AS ) João Barbo
sa Pentes, João Mes.3ias, (as.l Gerci
no Mlnerv!no da Silveira. Cas.l Al
tino Glttrana ct:Js Santos, <as l João 
Ignac!o Ribeiro Roma. 

g-::,ral. oara che1?a,r ao fim collimaà::> 0s commis~ões. techmca > que f.élzem 
anir.iuilando. antes. oorém. o oa.rtida.. pesquizas e wndag 0 r.c;. d•! T?etrcl~o 21r 
rismo vicioso. oue ainda reoonta. in- varias zonas do E-.taa11, ~a constata
sidiôso. ensombrando a nossa cc11- ram a existencia de 1.ençoes !10S l11~1-
ducta. nicipios de Baurú. P1racicab1;1. Sa 

A palavra do sr. Mauri.cio Cardc~;o Paulo 
é d.e tuna brça imponderavel na 

qu:i~á~uco o illusbre ex-ministr.? d1 E l T E R I O R 
~~:~i;~º s;:;~~f:r:~nt~7Ie º~1t~'i.~. '.:'bª:.~: Inglaterra 
donou a pasta aue lhe CC>nfiara o emi. O PROBLEMA DANUBIANO 
nente sr. Getulio Vargas e fôra ba- LONDRES, 7 _ A conferrncia da, 
ter-se oela volta apressada da Consti- quatro nações sobre o problema d_a~ 
tuicão. naçóe..~ danubianas (Austria Hungna 

Espanha 
A REGl'L!\:IIE)olT.\ÇAO DO JOGO 

MADRID. 7 - A ur.{,)censa com
menta o modo düferente do nroJecto 
de lei que regu!amem..a o jogJ, apre
sentado ás Oort 0 s p< T trinta depu. 
tados. afim de de que sejn o mesmo 
restabelecido 

Perú 
TREJIIEU A TERRA 

LIMA. 7 - Foi sentido nesta capital 
hoje, ás 11.15 um ligeiro tremor de 
tf'rra. 

M~ ao chegar aos namoas.. o sr Rum.ama Yug'osla,·ia e Tchecoslova-
Maur1cio Cardoso estudou n:i,e~ho1· G qma) reÚmu...se hoJe para uma sene s "ço Estadual de Esta 
JJrObl:ma, e €XOendeu O seu lUIZO SC>- de reuniões que terão um effeito VI· erv1 • 
bre_ () assumnto oue vem agitando " 1 tal em face da estructura ,,conom1ca tistica 
soc1;edad~ brasüe1!?:n. . . da Eurcpa. 
,, E assim que ·- n~rou .ª .,divergir da As quatro naçõ~~ intere.;;sa.dns na. A Secção de Estatistica acabn. de 
:s:aue-rda revolucit:nar!a. como ' J cris,e danubiana , Inglaterra,_ .Pranc:a 

ve de suas d_claracoes a 1morensa d. Alemanha e Italia) preparara.o o ca- officiar ã Gom.p:inhia Commercio e 
seu _Estado. . _ minho para urna proxima conferen- Industria. Kroncke. solicitando da-

Ol.$e o. notanl conc1dadao: eia dos povos danubianos:. na qual 
Quando fm ci:mmado na.ra oc~uoa! n elles org.anizarão uma umao •-'~on.0-
1,astn_ da Justlca. levava d~am a 1m- mica e diseutirão as clau~ulas ind1~
oressao de. ou~ o regresso. a normali- pensa veis á rehabilita cão dr .~uns ft
dade const1tuc10nal uodena ser feito nanças e elaboração um tratado '"e
~~m demora". fet"ente as suas obrigações para com 

ne·~~ci~nt~~ili~i: ~;e ~~~~~n~~~11 ~e o estrangeiro. 
cmP o assumot.o era mais comol~xo. 
Com um conhecimento mais intimo 
dns nec 0 ssidades nacionaes. em face 
da situacfto ruinm-a em oue 03 man
dataria:-; da revoluc5.o r:ceberam o 
p:,is. nermitto-me iUlP'ar mais obi,ecti
,ramcnte o problema de modo a ex
cluir uma soh1cão ap.ressada e OU{'. fl"' 
i~c;o mesmo. noderia ser nDciva aos in
U'rf'ssc i do Brasil" . 

Estados U11ld11 
O EXPLORADOR FAWCETT 

WASHINGTON. 7 - Ct. J<lTnaes 
noticiam que o c;r. T~lle,:> Araúj:) F.1-
lho, exportador de nlgodao do Brasil. 
ct.eclnrou que encontrou o exp10:act01 
francês Fawcett ó. margem do 1:iacho 
Sfio João affluf!lte do Guapore, ·.>U
vindo do 'mesmo a afftrmação d~ que 
nã.o de~eja. regressar ao convino J!l 
civilização 

Paraguay 
A SUCCESSAO .!'RESIDENCIAL 
ASSUMPÇAO. 7 - Realizar-se.à, 

no proximo dia 8 de ma1<?, ~m ~o o 
territorio nacional 0 pleito ~le.itoral, 
para a ~scolha do fut.uTo :ores1dente 
á suprema magistratura da Repu. 
blica. 

dos .obre o movimento de passage-i
ros e numero ele viagens dos aviões 
da "Syndicat OC>ndor"; ao chefe do 
Trafego Postal, solicitando dados 
sobre o movimento de correspC>nden. 
eia u?rea; e ao prefeito de Pilar. so
licitando dados sobre vehiculas. A 
todos foram remettidos mappas para 
a collecta dos dados. 

Os srs. directores do D.aparta. 
mento Nacional de Commercio (Mi
nisterio do TrabalhC>) e do Archivo 
e Estutistica da Prefeitura Munici-
pai dC> Rio de Janeiro, officiaram 
á.qu~lla Repartição pedindo a re. 
messa de exemplares do "Annuario 
de Estatistica da Parahyba". 

Offerecendo ao operoco prefeito 
d~ João Pe.ssôa uma collecção enca
dernada do materlal que sorviu ao ul
timo levantamento cadastral da me. 
tro])Ole, o chefe da Secção de Esta. 
tlstica endereçou o o!ficio infra; 

"TC>mo a liberdade de offerecer-vos 

E' oue os mais honestos. senão d.is~ 
oõem de uma nocão t!'eral e comoletn 
dos ohenom:mos oue affectam a viôP 
nacional. reve-Iam todavia. talento 
nroficuo. consciencioso. formando iui. 
1.0 s:11.uro sobre a noiFn. vPrdadeira si
tnacão. Em c-nnh"a110,;;irão a e~ ri" 

rém, ho. cs philnuciosos, que se repu
I nm infalliv:is Pm seus conceito~ e 
inlErnmento_:;. Mui;;. dóe, sobretudo t
ver lii.rados a es.c,e~ hornE'nc. ouP <ievi'1 ni 

ter a nitida consclencia de seus ·:!nos 
noliticos. naQu lla faloz éooca dr ro,· 
nrncão. fie·urns flUe estiveram na van
t!nard1 do movimento ao lado cte p,,,, 
irmãos. ~nda cmnenhado::: rn-1 nel ... 1a 

srMAo PA'l'RlCIO 
Campos 12 Jampadas de 60 x 220 a o livro que acompanha o presente of-
4$500 _ 54SOOO. 2 fuz1veis de rolhas ficiC>. contendo uma cC>l!ecção de todo 
a $800 _ 1$600 20 mts .. de fio n 12 o material empregado no levanta. 

SECRETARIA DA FAZENDA 1 ;:/~i/a'7:t;-- à!S0?3_~ ª~1!~": mentC> cadastral do Rio d: Janeiro . 
CO!IO\IISS,\O DE COMPRAS $600 _ 1$800. a G Petrucct & ~a F01-me o mesmC> offerec1do pelo sr. 

Pl'<lsdns despachado,; por esta Co!"- ~ i~rtto'tpto;ai: !m:tta~~e d! ~i'~~ d:·· Joáo Carlos Vital, che!e da Sec
m><sao. no dia 5. pa~a as repartiçoes cultura a EduaidC> Cunha 1 barnca çao de DemograpWa, quando de mi· 
r baixo d1.scrunmac1As de 180 kilcs de cunento corôa _ nha viagem ao Rio. 

"'Café Modem,·•. na rua Direita; 
que dah! a \'ictima foi até a Ass!s
tencta Publica, onde demorou uns dez 
mintfüJs, re,;gu&roa.nclo-re da ohuva REQUERIMENTOS DESPACHADOS 
que cahla no momento, seguindo de- O dr. chefe de Pcllc!a deferiu hon
r>ois para a "Sociedade Meehamcn", tem os seguintes reque,-imentos: 
ficando no oitão desta Sociedade por De J. L . Rlb&iro de Moraes, des
\lns cinco minutcR; que . por fim a vle- , pachante autorizado do Lloyd Brasi
timR tomiou a direcção do Parque leira, requerendo dese-mbaraço para o 
''Soicn de Lucena", que o declarante, rapor "Rodrigues Alves" afim de se
dlgJ, paMll,ndo para a Avenida do gulr para C> porto de Bantes. 
Allo da Sllveira. digo, Duarte da S!l· -

P~'t;t~ªp~/!teg~:.JC>r~!~~ 68$000. Para as obras do LyC>eu Pa- Como não dispunha estn Reparti. 
d~ Saúde Publica a Mantienegro, ;!. ~!~!~~º ~ 5~~ar~e acaJ.e:rtf.;:,; ção de elementos techntcos ao prepa. 
mé,o.s & Oia. 2 ilTigadores de 2 litros de Obras Publicas a. J . Barros & ro de serviço de tal relevancla, o qual 
a 7SOOO - 14$000, 1 k!b de der=rol Filho 50 cravos d~ fita de "'?b~aya. J ~el estar. alll,s em andamento nessa 

28~~ 5~ 1~ 00~."1 i~~ e~: ~::'. t :,:00-;:;,8 li~~~\~ =-- i:, Prefeitura, é muito natural que vos leve 
tra,ito fluido de tolú a 25$000 - motorina a $703 _ 560$000; a The o concurso daquelles subsidias. E 
i=· l 2~rlo g~!· b~~m~~~!':i°;, ~j~ Texas Oompany 1 caixa de kerosene presto com isso uma homenagem ao 
300$0(\(), 1 kilo de theobrornina - . . ;; L~~á.Jaar:; ~ 1l:~~~. ~f~1:~ governador '.1" cidade de João Pe<"..aõa, 
340SOCO, 5 kilcs de benzoatC> de sodlo mante de JinhC> a 2$500 - 7$500. Pa- cuja actuaçao á frente dos seus des
a 70$-000 - 350$000; a Almeida & Si- ra e. Escola Normal 12 tabcs de pinho tinos é de molde a merecer os melho . 

~%~ :_ 11~~e 2 a~~l~e li\~!~: r:~. deTii.:'.1 ~l~:oox O~t:ippgel~ res applausos e os estimulas mais de-v.11 a, onde o declarante resolveu De Jo.sé Lino da Silva, mestre da 

............................................. 
.Dr. ,/!llold•• Pa•oonoello• 

arnblca em pó a 25$000 - 50$000; a 4:08S$400. - Chromacio cavalcantl stntere&,ados. - Subscrevo-me com 
Adelino Soeiro 50 agulhas de plat!- Mouyr M. Gomes e Joã.o Pelxot~ subido apreç-0. Saúde e fraternidade. 
raª/id~mº.''°id!~ 3 /~0$~~ d_1_: Pessõa. Meira de Menezes, ch,te" . 
300$000. 10 seringas de 10 e.e s:estD
Jos, "Eseulapio" , 9$500 - 95$000; a 
Te-rtulinC> O. da Matta 50 vidros de 
300 grs. de agua o,cy~nada a 4$000 
- 200$000; a M. M. Gom~s 20 mil 
ampolas vasias de 2 e.e., de dois bi
cos a 28$000 - 560$000. 30 mil tubos 
braneos, ce.ptlares, po·ra V!Uleinas 
ant!-varloltca a 11$000 - 330$000 . 

-~~-----~-~--,~~l'"V"V"'-EX·ASSl&Tl!NTI! DA PACULDADI! DI! Ml!DICINA DO RIO 
CLINICA Ml!DICA BM GERAL 

F.lertrleldadti medlta-E11Rro·dla~ao1tleo, IUef!trolJt•, OalHnn•eaaterlo, lf1111Jen1 
tlbratorl11t, naln11 o.ra~:i:!!1::::e'ih:•:~~:~~~~u~:!:'ar~:~1,berrul11, t

1
ltra-,lolfta, 

Tratamento 11odtrn:r1'Joº~1:=:!~'!'trt~~!::' d:•,:::;•1;.,0::::f.º!1. dflplpilu, coJlt•, 

CONIULTAI, tlu 14 .. 17 dlarlamea 
Coa,uHorlo J:lr,,r1 M«III Putlttlro. lf, 1·. Andar - T•,.plton• Jtf 

..................... 1 .................... . 

Total 3 :17°'600. 
Secretaria da FaDnda, Agricultara 

e Obraa Pablleu - Pen. o PavWiio 
da Praça Vlid&I de N~ a SollA 

~ DR. JÓSA MAGALHÃES 
( (MEDICO ESPl!CIALISTA) 
( PAZ QUALQUl!R TRATAMENTO Ml!DICO 1! OPERATORIO DAS DOENÇAS DOS 

( 
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ 1! OAROANTA. 

Realdencla, Rua Vlaconda li• .. lotaa, ••• 
~ Cona111torlo • Rua DINlta, 504 JoAo Peaa6a 

vvvv~oov~------~· 
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~COMPANHIA COMMERCIO E INDUSTRIA KRÕNCKri FABRICA DE BEBIDAS "SANHAUA" 

I Compradora de:,:!~ !o:: a:o~ ~P~nea 1:y~u:a ~:,:enfardar a12odlo I E S P E C IA LI D A D E S EM: 
AOENTL DAS COMPANIIIAS ri::: VAPORES: - Norddeutschcr lloyd Bremen P C ,~ tro & Vinho de C,jú e Jenipapo - Vtnbo de C•Jú e Jenipapo (~ccta, delicioso) -

C." Limitada (Companl11a Commemo e Nav,garào) ereua ª ze t:~~~ tu~i:!~ª'_ (t~~~~~ ~~c!'{.r:~56;,~;~,h?H:if!'gJ';ª~ 51c,~~~nk~~ct:~~/ 
AGENTE DA COMPANHIA DE SEGUROS: -Nor/h Brttcsh & Mercantil/e lnsuranceo Company Amztltc - 0.zozas - Guaraná. (Cspumantt) - Agua Tomca - Vmagres. 

Ltmited de Lonares Telg. SANHAUÁ - T&lephone, 70 li Eserl1,torlo - PRAfA HAC:IIEI, Pll\DIEIRO, l'liS ~!!I e• !li - C'Rha do Correio n. D L. C A. R, V- A. L ~ C> & C a.. L EN;D l!REÇO TELEGRAPHICO - K R O N C K E ~ llu• da R1publlu1, 133/145 - João Pessôa - Parahyba 

• -.. FABRlvAS DE FOGÕES t CHA-jl 
N UNCIDS COMPANIA DE NAVEGAÇÃO PEOS DE SOL I 

POSTO SERVIÇO CHEVROLET 
Casa á venda 

MOTOR DE 9 CA VALLOS 
Vende-se um oplimo motor in

glês, marca "Yicloria ", funccio
nanclo perfeitamente, a kerozene. 

Preço baratissiruo. 
Ver e tratar :í avenida Brandãc, 

Cav:.ilcanti, n. 299, Campim, I 
Grande, Parabyba. 

(;0!11!'RAM·SE hnp!"EM!OO - Coll· 
tendo ás leis do Estado do anno de 
1311, ns. 33~ a 345; e 03 decretoa de 
1916, n,...., 797 ,. 798. Trata.r oom Oa.· 
1 ~!.lno Britto, Vasco da Gama, 792, 

VENDEM-SE - 1 Motor •otto" 
força de 10 cavallc~ - l ma.china de 
serrar, l machina de aplainar, ambas 
a vapor e l machlna grande de fu. 
rar, movida á mão. Tudo com pouco 
uso. 

TratJa.r ã rua Maciel Pinheiro, n. 
221. 

ALUGA-SE A CASA N.' 189 
- A,enida Véra Cruz proximo 
ao Cinema S. João, com 5 quar· 
tos, para família de tratamento, 
a tratas á rua Duque de Caxias, 
li20. 

VACCA PRE'l'A - No estabtúo de 
Mamuel Hypolito, á avenida Pedrb 
TI, apparec~u no dia 27 d'o mês p. p. 
uma vacca preta, grande, oom be
zerro . 

Pede-se ao dono para procurai-a 
n~ esta bulo indicado. 

PIANO PARA ESTUDO 

- V cnde-se um piano fran-j 
ccz, em optimas condições, 
para estudo. Vêr e tratar 
á rua 13 de l\Iaio n.° 394. 

VENDE-SE A CASA N.• 1394, A' 
J\ VENIDA ALMEIDA BARRETO, 
com Oms ce:mmodos, a,gua encanada 
e quintal grande com fructeiras. 

A tratar na Avenida Capitã.o Jooé 
Pessóa, n. 425. 

I AGEHTr DELMAS I 
RIQUISSIMO 

LOID BRASILEIRO 
A maior empreza de navêüaçãó da lmerica dn Sul 

End. teleg.: NAVfLOID Séde: RIO DE JANEIRO 

Passageiros e cargas 

Linha. San toe:-Eelérn 

PARA O NORTE PARA O SUL 

O paquete JOÃO ALfREOO O paquete RODRIGUES ALVES 
E!sperado do sul no dia 7 de abril, f!Aperado do norte no dia 8 de 

9airá no mesmo <lia vara Natal, abril, 1111frá no mesmo dia para 
Ceará, Tutoia, Maranhão e Belém Recife, Maceió Bala. Rio e ~antos. 

O paquete DU~UE DE CAXIAS O paquete POCONÍ 

I Esperado do eul no 14 dia de Esperado do norte no d a t5 de 
abril, sairá no mesmo dia para abril, sair:! no mesmo dia para 
Natal, Ceará, Maranhão e Belém I Recife, Maceió, Baia, Rio e SantOtl, 

. 
Linha. l>.4:a.ná.os Buenos .A.i:res 

O paquete BAEPENDI 
Esperado do norte no dia f 2 de abril, eairt no mesmo dia 

para Recife, Maceió, Baía, Viloria, Rio, SanlOtl, Paranagu', Aulo
nlna, Rio Grande, Montevideo e Buen09 Aires. 

A Companía recebe cargas para Santarém, ltacoatlan e Man4os 
~~mR/~ªõ~:~~~- em Belém, e para Pclotaa e Porto Alagre a transbordo 

As rcclaroações de faltas e avariai só serão aceitaa por escrito e 
dentro do prazo de três dias após a descarga. 

Para i>emala lnformaç:6e• com o •aente I 

BASILEU GOMES 

fmltorto :fRAÇA l!!AClll PINHEIRO N·• 14. 

Armasens: 1•ra~11• Ili de l'liovcmbre 

FONES { ~C.~s:~. ~t = JOÃO PESSOA 

L. JV'!fsy 
freços de fo~-60$ • 500$. w~õe.s 

por conta. dos fabricantes. 

Concerbm·st todos os typo, de fogii<l. hbrl· 
am·st portõt, de {mo, rradu, <><>da t>pecia.l, 

dtposltos para. cuu.ea: e pan cani.o com 
boccu avtoma.tlca.s. 

Rua Maciel Pinheiro, 118. 

PAPEL HYGIENICO 
Pacote 1$500 

,, Pharmacia das Mercês" 

Vende-se a casa n.o 724, á 
rua Barão da Pa5sagem ( antiga 

da Areia} 

A tratar com Delmas Men
donça - Agencia de Leilões· Pra· 

ça Pedro Ame ico n.o 71 

Usem 11 GONOPI RINA 
Cura infallivel da BLENORRHAGlft 

em pouco tempo 

Vende-se em toda pharmacia 

PESSOENSES 
I Prestae mais um culto á memoria do ine 

, gualavel parahybano, saboreando os cigarros 

; "Presidente João Pessôa" 
CASA p E NA Calçados, chapeos, 

perfumarias, gravatas e artigos de novidades 1 
Recebedora dos afamados calçados D , B e dos ele

gantes chapéos DO - X. 
NOVAS REMESSAS ACABA DE RECEBER 

P1·eços c~ce1,cio11aes I 

:::eua. ~a.ciel J?inheiro, es 

Alfaiataria Universal - 145 Macie 
Pinheiro 

Variado sortimento de casimiras, brins, palm beachs, meias, gra. 
valas, sombrinhas, etc. 

Vênd.em.-se aviamentos para alfaiates 

Novidades! ••• 
Presidente João Pessó1 4 de Outubro 

A •• Cil.S.4. l4'ERREIHil •· avisa á sua distincta 
freguesia que acaba de receber duas lindas marcas 

de chapéos com as inscripçõcs acima. 

J. li"ERHEIRil. 01'. SIL, A \\: t..·a. 
Rua Maciel Pinheiro, 1E"4 

LEILÃO 
~::~:~::'~::::,;;:: ,1 CONSELHO AOS DOENUS I 

,_ _______ ----- ·--------- -----

PEREIRA CARNEIRO & C.' LIMITADA Finissin;us moveis de macaca
huba, freijó, Pou setim e vime 

Louças e christ11es 
Yi~trol as e discos 

Ag11arrlcm dt•scrtpçtia completa 
,w D mingo 

AVENIDA GENERAL I OSORIO N." 201 

'
1ESCOLA UNDERWOOD" 

OFFICIAL 
Cur~o rapido de dactylogra· 

phia com pouco dispeudio e 
exito seguro. Ensinam-se todas 
as materias do Curso Commer
cia 1, inclusive francê11 e inglês . 
Curso primario e de pintura, 
etc. 8electo corpo de docentes. -
JIIYRTHES CARVALHO, dire· 
ctora. 

Rua Barão da Passagem 
n: 572 

Nunca se deve abusar do QUININO mor
mente depois dos 80 annos quando os Rins co
meçam a enfraquecer não supportando irritantes 
que perturbem o seu funccionamento normal. 

O quinino irrita o Estomago, a Bexiga e os 
Rins, produz mouquice, fastio, tonturas, urinas 
vermelhas e ardentes. 

Com a sua acção os Rins vão se fechando, 
diminuindo a diurése, fonte natural de elimina
ção, dando lugar a accidentes perigosos como 
seja a Uremía, etc. 

A CASSIA VIRGINICA é um remedio vege
tal diuretico, de bom gosto, simples e de effeito n
pido, comprovadamente "inoffensivo" para cre
anças, senhoras gravidas, Cardiacos, Albuminuri
cos e Diabeticos. 

Indicada com segurança contra a Erysl
pela, Febres rebeldes, Grippe, etc. 

TODAS AS FEBRES SERÃO VENCIDAS 
( Vide Dl'091)eCto ffl IICODI.Di&llha •da "*9 )J 

A' nuda DM Dr1nclDM1 Pharmacl.u I DronrlM. 

(Co1111•·' Comnuwelo e 1'i11,egal'Ao) 
SEDf - RIO OI! JANEIRO 

l'APOBES ESPEIUDOS 

.IACIJAlllBE - Esperado de Sanlos e ~calas no nia 6 de 
abril, eabirá no mesmo dia a tarde para Natal, Macaú, Ceará, Maranhão 
e Pará. 

7'.I QL Ili J' - Esperado de Santos e escalas" no dia 13 de 
corrtn e, sab1rá no mesmo dia para Natal, Macáu e_ Ceará 

AVISO - Previne-se aOtl s111. carrtgadorcs que as ordtns de em· 
barque só serão fornecidas até a vespera da sah1<i~ dos vaporco, contra 
entrega dos conhecimentos de embarque e despachos lederaes e esta
doaes. 

f.ua. urra.s t tncommtndJ.S, fretes, n.lorea. Trata·.st eoru os act0tu : 

Companhia Conunercio e ln~nstria Krõnckc 
PRAÇA MACIEL PINHEIRO Noê.º 28 e 34 



A L'NIÃO - Sexta-!eiia, S de abril de 1932 

VIDA JUDICIARIA Hrp1cio, para substituir o des. rc· l!o Mncêdo; appella:Jo a .Justiça Pu-

SUPERIOR TRIBUNAL DE ,,•S· la~:°c1~;:0 ª[:~;;j'd~: l, da comarca ~~n pa~u;~!11~.i~,~~~~f/' a~=~= 
20.' Scssio ordi~~~ em 5 de abril . i~d~,~~,d~~rt~ii.'.~crre~tn~o~' ~~~: : t~~r,/ proeesso. por U11animldad<' 

Presidente - d~<"!!3
i.ovacs. ~;~~~1,~ }~ fe" 1;.'.;i~~_: rgorg:;o m~!;~c'l~!ç'~a~:~~~~\,.,'1 Xi>r~ta,W~ 

Secretario - Euripedes Tavares. p1'€stdente deslgnc,u o des. Mrurnel o dr. Juiz de cllrclto: appcllado o réu 
Proc. geral - Maulicio Furta.d> Azevêd,. para sub.stitulr o relator ora José Alws do N&ciment,. Dcu~se 
Ocmpareccram os desembargadores: aposentor:lo provim€nto A appellação 'para man-

Jüsé Novacs, Paulo Hypacio, Manuel Id~m n. 9, da comarca de Itabayru1- dar o réu appellado a novo jury, por 
Aievéd'o, Soul0 Maior. Flodoardo da na. R,lator des. Pc<lrn Bru,deira. unanimidade de vc,tos 
Silveira e o procurador geral do Es- R.corrente O dr. juiZ de direito; re- Aggravo de Instrumento ll. 4. d>, 
tado, Mnuricio Furtado. corrrcto O mesmo. o presidente desig- termo de A. Nova. da comarca de A. 

Deram-se as seguintes occorruren- nou o desl Snuto Maior, para substi- Grrndc. Aggravantes L}ureiro, Bar-

ci~Ístribuições - Ao des. presidente. t.i\:~;n~ 1~~;~o~a "
1!.:r::nt~~o. Ita- t~ª d: dr;~Ú.o~t~~ll~~:~!~te~ ião 

ReCU1-so de .. habeas-corpus" n. 36, bayanna. Relator des. P.dro Ban- se tomou ccnhecimento do reourso 
da coma.roa 1de Joã., Pessôa. Recor- d':'ira. Reoon"t:>nt--- o dr. juiz de di- d~ ;iggravo, por w1animidade, de vo
lx:nte o dr . .tuiz de direito da 2.ª Va- reit.o; rrevrrido o mt!Smo. Opresiden- t-0s. 
ra; 1·ccorrido Ame1ioo Antunes. te, d~signott O des. Flodoa.rdo da SU- Aggravo de l.n.~1trumento n. 4, da 

Ao des. presidente yeira. para .substituir o relat:r ora e. marca de Campina Grande. AggTa-
Idem n. 37. da comarca de A ap:sentado. rnnte Ayres & Cia.: aggrarnrto o dr. 

Grande. Recon-ente o dr. juiZ de di- Pareceres - Recurso de "habeas- juiz de direito. Negou-se provimento 
Nito; l't'COlTido Jcsé Diniz. corptS" n. 35, da ocmarca de Cam- ao aggravo, para ccnfirmar a sJJnten-

PARTE OFFI CIAL 
(Conclu,;áo da '·' pagina) 1 Regimento Policial Mfütar do Esta· 

AJ11arol reLrro ela Rerebecl»na, ~~ t, pl;1:~f1bª_'.\f,;~r':!/°e:'ei~~~ 
cobo Anl.Oni:, Pcrcirn · patru:.ha cabo I P 0 ssoo, 7 de abril de 193Z. Serviço 
M. nu l J , . ' ev:t.a de pres!l'l, cabo p.ua o dia 8 <sexta-feira). 
J iqu!J.n bl< u,terio ... ordem. ª. S C._. Dia a'> Regimente. 2.• tenente Fir
c;rn td.10 Jo r frnnclSC'?, ?1d~m a miano Cavalcante; adjllilcto de dia 
~ O , cabo Joaqillm G.aldino, piquete ao Regimento. 2." sargento Jo5é 
ao Regimento, corneteuo Joao Fcllx. Queiroz; ordem á e.o .. cabo come-

Bolct1m numero 98 - Umforme 5. teiro João Galdino; o t.• Batallbii-0 
<kaki.1. . • dai"\ o pess-a! para as guardas do 

P.aia oonhe<:1.mento do Batalhao e Pala.eia da Re<:lempçá.o, Cadeia Publi· 

de~~1u:ã.";t~:ª}of~~l~~~ ci~g~~o ca ~le~i:r;;e_1 :Oº Regimento 
eff~tivo do Regime~to . e de:;t~ ~a- Para conh&.:cimento da Guarnição, 
talha'?, ·~º soldad~ ,.~ ... rm_mio &\e1 mo <b Regimento e devida execução, pu
d1. S1hc-, fY_ ha .. r 1aptado un:ia blico O se.gumt.e: 
~'o~-1,;r no d stHcamento de Alagoa s.ccicdaée ~nefi<.:ente dos Sargen-

Ca) · ll(anuel Viégas, major comman- ~~ ~te .::'11
Jes~~~: 

danl<' . . . ção. para a fundação de uma socie· 
C<?nfére com o origm_al. . Manuel dadc bene!iciente à classe, neste Re

l\larmho de Souza, capitã.o aJudante gim~nto 
Ao des. Manuel Azevêdo. Recurso pln.n Grande. Relator des. José No- ç.a ag;p·avada por unanimidade ele 

f.~/f~1: ~lll26, i!o;/:";~ f~ s~;= ~:~·; ~~~â~teJ~é j~i·a.1: R'ltei~~ ~~t;rA:~:do o exmo. <ies. Ma- Commando da Guarnição e do 
plente de juiz mU11icipal no exercício Recurso criminal n. 17, dl termo &"CUI'SO de "haL~as-c;rp1Ls" n. 31, 

( a1 Aristoteles de Souz,. Dantas, 
c )ronel-commandante. 

do juiZado de direito. de Cabaceiras. Recorrente o dr. juiz da oomarca de João Pessóa. Recor-
Ao des. Souto Maior. Appellação de direito da então comarca de S. rent.e o d,·. juiz de direito da l.' Va

crimh1al n. 55, do termo de s. José João de Oariry; reoonido João Lau- ra: recorrido Joii.o Soares de Araújo. 
de Pir&illhas, da comarca de Cajazei- riano. Appellaçáo criminal n. 19, da co
ras. Appella.nle o ck. juiZ de direi- Appellação cri.minai n. 2, do termo morca de Campina Grande. Appel-

PREFEITURA MUNICIPAL 
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO 

~- appellada Josepha Maria de Jes- ~~ 1: d~o~o:t~ir~~r~~e~~r:1~a~~ tt~a~lU~~)e':l~ ~! 'iti~~;.to; appella- Saldo do clia fi . 

MUNICIPIO 

li.o d"s Souto Maior. Appellaçã.o juiz nnm!cipnl:. app,:llado o rec Ma- Idem n. 1, do te11110 d~ s .. João I Receite do clia 7 
e, ·e! n. !9. d" comarca, de João Pes-1 n11el Perena. Pmto. do Canry. Ar,pellantc • Justiça Pu 
r:-Oa. Appel!ant~ d. Ama.lia Emtlia da Iden~ n. 3, da c..'CJ11arca de.~ do bla.:a.; apoellado Miguel Rogado I De·ii"'su do dia .

7 

Silveira Ramos; appell·a.da d, Ame!ia M .. ºll:teiro. Ap~Bante _o dr. JlllZ de Em m2Sa oara c.s rêsp,e.ctivos Ju!- Sa!do para o d!a 8 
de Albuquerque cesar direito; app"!lado Joa., Alves Mru·- gamentoo. - No Banco do Brastl . . . • . . • •.•.• 

Ao des .. Paulo Hypacio. Aggravo de t1Ps. Petição de "habeas-corpus" da Na Caixa Rural ............. . 

J :ã:, Pes.sóa. Aggravante a Standa.i"d Mcntelro. Appellante o dr. JWZ de paciente o preso m.ireravel Severino 
Oi!. Compane or Brasil; aggrava.dci; dire,to; appo~lado. Jcsé 1?.-"zen-a da Vicente de Sa.nt'Anna. O des. presi- Thesourarla da Prefeitura de João 
Jose Motta da Silva. a viúva e ou- Silva. vulgo · Jose Ohano . . dent,e deu o seguinte despacho - ln- Gentil Fernande.,. 
tros herd~iros de Julio Motta da Idem n.º 11, da C:)marca de Prm- defN·1clo. POi: não &?r caso de "ha- The~ourelro interino. 

~:3'.18$936 
1:07~53 

258l300 
434$600 

1 37&:695 

P. sóa. 7 4 932 

:J:409$789 

1:340$194 
2:069!595 

2:069$595 petiçál.J CIYel n. 8. da comarca de Idem n. 9, da. com.a.-"'! de _A. do acm.ar.ca de Gua,-abira. Impetrante ºi Em corre•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Silva. cêsa. Appellante Antonio Pedro da b<>as-cccpus" 
Ccfa - Appellação criminal n. 3, Silva; ai,pellada a Justiça Publica. rusignatura de Accordics - Re-1 EXPEDIENTE DO DIA i macia S,m, > Ant..,n.,, a pn,ça Pe<:tro 

da evmarca de João Pessôa. Appel- !dom n. 20, da comarca de e. Gran- ctu·so de "habeas-corpus" n. 23, da p tição, 
lru,te o dr. juiz de direito da 2.• Va- de. Appcl!ante o dl'. Juiz de direito; c,m~rca .de Itabay~·nna. Recorrent<;, Do Collcgio de N. S. eles Neves. llmcrico. 
ra; appeUado Joaquim Clemente de appella.do Bellh10 Nolx>rto. o cl1. JUIZ de. direito; recorndo Jose • s:,licit ndo isenção d> iníoook> de 
/\Jmeida. Idem n. 127, da co1"'1rca ele Sou- Luiz de Medell'os. decima para o referido Collegio e 

O dt·. procur~<lor i;eral do Estado, za. Ap.p<;IJlante o dr. juiz de direito; baldem n. 19, _da comarca de. Ita- para o externalo "Sa!frada Familia" 
achando-se impedido de funccionar, ~fpe~~t~cf'fo"':1( ~~:l ta.r:t dil~,';~tro.o~~~en~a,~a ch~o J~;,.;;; - complete o sello e volte querendo. 
~~:~t~~s~ ~utos em mesa. para os ba''. NascÍlTlM,to. E.:tá de plant.ão ho· <B) h 

Seio con \'1dada.s a cem parecer a 
Dmsctoria de Obras, na Prereitura, 
d. d Ein-,,tina Marques de Souza e 
Maria do Carmo. 

Pa_ssagens - Appellacão civel n. 7, 
0
/~~~~~y;~·;~.\,iÍ.,u:t;°'f;f; a,;i~'t, ~\~ª f.:'ªJ;ªdi~!i~~: --' ----· ___ Je · ª P ar-

da ccmarca de João Pessóa. Appel- da Cruz Gouveia; appel!ado o dr. corrido João Isidro. Commercio industr"1a fi Escudo s 
!;~~lt a~~~~rf aº'iaa~~~a~~ .::. juiz de direit-0. !'em n. 26, da comarca de Umbu- ' ' " 1 Peseta 1$280 
tado. 0 des. Paulo Hypacio, passo'.u ap~ei:;i:;~r~Gd~l>t~;r:;.1 m:a ~i:d~ r;i;"ºi,,};;;:Ià~~

1
u;,e~e'~I~ojuiZAl~~./ir~; nanças ~1;,3-rouro (Uruiruavl 

1
~:: 

~~. autcs ao 2.º <ks. Manuel A:oevê- re<p.,oetivos pareceres. Mendonça. . - A UNIAO - Pero pupel (Argentino) 4$150 

Appellação civel n. 23, do termo "l~:::~:~;u:~ ~ia 31, ~:'U,.::,~a,·~! de~~~~~·m,i~~;.e:te da/º1]':~ ~ :e~~s:t~~~~ :: = 1 ~~~MdEoRCmADil 
0
réisD

0
ourALoGODAO~: 

~
0
1,~~.1b~.\~P~ta,~t~sar~uc1~ ~~lép~~ de J~ão Pessôa. Recorrente o dr. recorndo Manuel Gomes de Oliveira. N' 

reira e sua mullier e outros; appel- }~t, d~~:i~e '%.;;j/ara; recorrido G;,e.;:;:,_n~;;:1e~fem~rcj::;c::f;~i~ N~~ '!.~&dó'. (do ... anno '200 Seridõ: 

i!J~~l!!e~1~J!i) d~~::::~~~ ~11~~ ~.0~t~~ r!'.J~~l~~ itfi~t:'; ::é cc:a::a d: ::~ ::::~~~=~~~~~. uoo 
MPdfari~ 

Sertão: 
1.• especie 
Media.na 

Malta: 
1.• especie 
Mediana 

45$000 

mesa. Farias de Oliveira. cêsa. Reconente o juizo de direito; BORARIO DOS TRENS 
Embargos ao Accordam n. 11, nas Idem n. 30, da cerna.roa de J~ão recorndo Manuel Gato da Silva. •oREAT WESTERN• 

autos de A~pellação civel da comarca Pessôa. Recorrente O dr. juiz de di.- Idem n. 10, da comarca de Areia Naa segundas, quartas, sextas e 
~:u~~

11
~ 1~·:~-=·Q:i::ge~1: !:~~~~ reito da. l.' Vara; reoorrido o solda- ::~.:!i1~te0 ºm!;no~uiz de du·eito; João Pessõa d~~n~. é.& l0.23 . 

~mbargados João Targino Fidellis e ~:.,,fºH~·~!!ºie~~\~';:-: :M1litar Ma- Appellação crimu1al n. 29, da co- Rect!e a João Pessóa, éõ 13.02. 
sua mulher. O eles. Souto Maior, Recurso crimfaial n. 4 da comarca I marca de Campina Grande. Appel- Nas terças, quinta,; e sabba.dos: 

~~';,,J; J-:~th~·/' revisor des. ~: ~i.:Itt~ec~fg~reitem~!~·. juiz ~~i~ ~0.1~~.st!i~re~~b~c~~tr~pellado ~?re~~~ =:::; ~::~: 
Carta aV'Ccatcria n. 1, da comarca Idsm n. 26, da comarca de AJ:eia. .Idem n. 12, da cem.arca de cam- Para Campina Grande no mesmo 

de A. Grande. Requerentes José Her- Rc<'Crrente a Justiça Publica· recor- Pina .Gran:!e. App;,llame O dr. juiz trem, havendo baldeação em Itabava
culaino de Oliveida e sua mulher. por rides Abel Bezerra carneÍl'o 'da cu- de d.1re1tc: appelladp o réu José na. Para Guarablra. MullIIli\'Ú e Ãla-

·seu advc•gado bel. Antonio O,idio de nha e outrcs. Baptista Call11JX)S. gõa Grande, baldeação em Entronca. 
Araújo Pereira. O des. Souto Maix, Appellação criminal n. 5, da 00• App,,Jllação c:iminal. n. 84. do ter- mento. 
J)a.llS,U os autos ao 3.' revisor des. marca de Mamanguape. Appellame ma de S. Jose de Pll'anhas, da co- MOVIMENTO DE VAPORES 
Flc'd>ardo da Silveira. 0 dr. juiz de direitc>; appellado O réo mar"." .de CaJ~ell'as. AppcllanteJosé DA EUROPA 

Despachos _ Appellação cr!mmal Jcsé do Nascimentc>. Anfüelmo Cah~gue1ra; appellado o "Benedict" • a 2014,932 
n. 3. da comarca de João Pessóa. Idem n. 74. d> termo de $.José de dr. JuiZ de direito. DO NORTE 
Appellante o dr. juiz de direit) da Pire.nhas. da comarca de Cajareii-as. Id~m n. 100, da coma.rca de João •'Pocoué" a 12.u:i2 
2.• Vara: appellado Joaquim Clemen- Appe!Jante Julio Macêdo, appell,acta a P;"soa. Appellante .ª Justiça Publi-
te de Almeida. o des. presldent<> Justiça Publica. e.· appella,c;io Canclià, Juvencio. MERCADO DE GENEROS 
designou o des. Flodoardo da Sil\e,- Idem n. 19. da romarca :le e. ;dem n. 33. da comarca de João Para e:><porlação 
ra, para substituir o procurndor geral Grande. Ap,pellante e> dr. juiz de eli- Pessõa. Appellante Emygdio PereiTa Assucar 
quxp:l~~~ ~~~o. 

310 
da c,o;:n.ar- ;1n:;.: appellado Manuel Felix da gÜcaSilva; appellada a Justiça Pu- t~::~!~ ~~it'::'~;do 

ca de Bananeiras. Ar,pellante d. Ma- Icl 0·Ín n. l, do termo de s. João a Fora!" •~slgnados os respecti\'o.s Assucar bruto 
ria Eulal!a Ptssôa da Cruz Lima, as- do Cariry. Appell2nte a Justiça Pu- ccardaos. Na praça 
sistida por seu ma1ido Antonio Quin- blica; appella.do Miguel Rogado. A.ssucar 

30$000 
31$000 

4$50(J 

PELLES 
couros de boi .êcco r;a.Jgado, 

por kilo 
Sem sal Verde 
Por un.ida,c;ie, pelles de cabra 
Carneiro 
Pequenos couros 

i2$000 
38$000 

(0$000 
36$000 

1$600 
1$800 
$800 

5$000 
5$500 
2$000 

HORARIO DOS OMNIBUS 
GUARABIRA A JOAO PESSOA 
Todos os dias: 
Partida de Joã.o Pes.50a ás 3 ho

ras da tarde. 
Partida de Guarabira ás 6 horas <li,I 

manhã.. 

SANTA RITA A JOAO PESSOA 
Sen'iço diarlo 
Partida de João Pe.ssõa: - Ma

nhã 7,30, 10,30 - 8 horas - 11 horas. 
Tarde 17 e 21,15 horas - 14,30 - 18 

noras - 22,15 

EXPORTAÇÃO ca, ap1,-ella.do o escolio de Antonio Agg..-avo de Petição Civel n. 6, do I Assucar crystal 32$000 
Tertulino da Cruz Marques. O des. term, de A. Nova, da com.arca de " C Assucar triturado 33$000 o movime.nto de exporta.ção da Re-
presidente, mru,dou os autos á revi- Alagôa Grande, Aggrav:mtes Lourei- _ orreio da Manhã" Assucar bruto 4$500 oebcdoria de Renda.s. dos dias 5 e 6. 
são do des. Flod;ardo da Silveira. ro, Barbosa & Cia. Ltd.; aggravado Assucar refinado - Rio 11$000 c:nstou do seguinte: 

Petição de desforamento n. 3, da o dr. JuiZ ele dil·eito. Dia.rio independente, sob a dJ. Assucar refina.do, !.' lOSOOO Ccmp. de Tecidos Paulista - 355 

i~~~c;i,/;~~ºf:e:án~l~to~;;,~ co!~~~~vod/ecin~1'.:
11

toA~a!'an~ recrão do co11ego ma.ior lllathfas \ =~: ~i~~!~~ r. ~mmum ~~: ;;;,o·d::J,/J~':"ii;· ~.1~"."'529"°'fa~: 
miseravel, Sevc1ino Torquato da Sil- Ayres & Cia.; aggravado o dr. Juiz Freire, com seniço telegra.phico CAFE' com artefactos e 2 cah,.-as com amos-
va. de direito. proprlo, amplo noticiario do.s Café d> Brejo, 1.• 92$000 tra.s. 

Rxur~ Ciiminal n. 24, da com.ar- g"Elm~n~~,. ... ~a para os respectivos jul- factos paraJp.:ba.nr-.~ .. n:iciona""s .,. caré do BreJo, 2.• 88$000 Ind. Reunidas F. Matarazzo -
ca de e. Gra,ncle. Relator des. Souto " ~ =· ' · ' 800 tambores com olec crú de oaro-
1\'inic>1r. Rtoorrente o 'àT. juiz de di- Julgamentos - Recw·so de "hn..- rrstra.ng·elr~, e o respecti.Yo com- FARINHA ço de algodá.;} 
~~Ll 1; recorrido José Gomes da Sil- t<;;;i~1Tu~;·a.~~e.2ºRe:n~~'t"'r~a Jt menta.rio. Prapriehrio dr Ruy F~~ru;:g, ~os mandioca. sacca lBSOOO Anglc-Mexican Petroleum COmpany 

Id<0m n. 25, da oomarca. de A. Juiz ele direito: recorrido Deusded1t Ca.melro. Gerente J . Teixeira de Idem saccas de 50 kilos 15$000 ~~~ª· - 19 tambores de ferro, va-
Grande. Relall:>r des. Paulo Hypacio. d"rtlmeida Barbo.sa. Carvalho. ln1Presso em maehi- Farinha de trigo Olinda 41$000 Felll&ndes & Cia. - 500 sacco.s de 
~!~-~:ie.io1o"I;uifr~~~fva publico; n, ~~a.~de~

4
· ~~,?,~;';[.ca odet.i~l; na Marinoni e offfoluas proprias, :=h~r~e trigo Lili 2!;=~ assucar trltU1ado. 

I:l.<m n. 23, da oomarca de Ma- de du·~lto; reoo1Tido Pedro Soares, á rua. Conselheiro Henriques, n. ARROZ j 5. IA.d~haroon Pedrosa - 29 fardos 
numguape. Relator des. Manuel vulg-o "Pedxo Padre". Arroz do Maranhão, 1.• 42$000 e ~ gc ao em pluma. 
Arevédo. Reoorrcnte o ctr. juiz de Idem n. 30, da comarca de João 104. 'feleplv>ne n. 219. 1 Arroz do Maranhão, 2.' 35$000 Dwg, A. de S - 2 pacotes oon-
direito.. Psswa. Recorrente o dl'. Juiz de di- CIDADE DE JOAO PESSOA Arroz japcnez 50$000 tendo ealçados. 

reito; reoonido o soldado do Regi- Fei1ão. t.• :ia~()( Abllio Dru,tru; & Cia. - 166 fardos 
Idem n. 22, ela coma.,·ca de Ma- manto Policlal Militar, Mru,uel Her- Feijão, 2.• 20$000 de algcdâo em pl11ma. 

mnnguape. Relator d.es. Paulo Hy- culan, Perelr.a. Milho, 1.• 20$000 Olegario Jusselino - 25 rolos de 
pacio. Recon-ente o dr. juiz de di- Negcu-se provimento aos respecti- Chil Milho, 2.• 18SOOO fwn'.> em co1"da. ' 
rei to; reoorrido Manuel Jcsé do Nas- vos recw·sos, para confirmar cs des- 8 Xarque, 1 , 44$000 R mé Hatisherr - 2 fardos com te-
cimento. vulgo "Manuel Cazuza". pachos recorridos, por unanlmidade O P ROJ ECTO DE ABANDONO uo Xarque. 2,, 40$000 cidcs. 

Appellaçáo cível n. 18, da comarca de votos. PTAEDSTROASO OURO PROVOCA PRO- Bacalháo 170$000 Alberio Lundren & Cia. Ltda. -
de Alagóa Grande. Relat,r des. Ma- R.•curso de "habeas-corpus" n. 24 fard cs de te<:idos de algcdão. 
nuel A:oevêfo. Appellante o dr. juiZ 34. da comarca de Joã,:, Pessôa. Re- SANTIAGO, 7 - As companhias CIGARROS Ottcn.i & Cia - 2 atados com 
do direito; appellado João Honorato ccrrente O dr. juiZ de direito da 1.• estrangeiras consideradas de util!da. Por milheiro pneus 
de Souza Vara: reccrrida A,ntJcmb Farias de de publica especialmente a Electric =ª Chie r:F J~sé Sa•lva~or Nahmias - 2 malas 

1nt~:~N;;;~~1,!,'t;/~ef.º ~= ~~~:u·t·ar!:"r~-f~rnifrov:'1;st;;'act~ ~:: f',;~~!r;mª !';;'e;~~\~~~~~;,,~ª ~~fta~:r. e pio. 18~ co1
1
.u~~';'w~

11~i;,os°"';;=fO:· - 290 
ld1Ued. Azev ·o. App,,l ante. o dr. juiz corrido. cassando a ordem concafüda, o projecto do governo de sbandonar Escol l138f~ roles de fuma em corda. 

e ireito; aJ1J}Cllad, o reu Severino ixr unanimidade de vot,s. o padrão ouro, cujas consequenci.l.s ~ Ind. Reunidas F. M.ttarazw - 400 

Fe~:am os respectivos autos com ca~~urb'u!"~l:fr~al Ji'.éoo!.:re:te ~m~;~ im11Ic::r1::l;i;~u~1~~~j~~ ;
0
~1~~:~ ~!:eilc~ m:i ~~ão.cem cleo crú de caroço de al-

vlsta ao exmo. sr. dr. procura.dor iuiz de direito; recorrido o mesmo. que tal procedimento do governo tra- P~pula~os 27 000 A. Be<St.s 11.:: Cia. - 1 caixa com 
geral do Estado. Negou-se provimento á a,ppeMação, rá resultados desastr°'<-0s para ~s seus Deliciosos 21$000 arti'.;OS de papels,·Ja. 

Appellação clvel n. 23, do termo para confirmar a s,,ntença appellada, negocios, o congresw porém ao 'que se Brasil Club 21$000 Ab111, D,1ntas & Cia . .._ 134 rar-
eie Pombal. da comarca de Catolé p,r unanlmldrucle de votes. s~be dará curso ao projecto do go- 18 Gros.so 36SOOO dcs d.e algcdã,a cm pluma. 
d> Rocha. Appellru,tes Luclo José Recurso crllninal n. 28, da comarca vemo. 18 FuIO 30$000 F''hx Guen-a & Cia. - 4 faTdos 

~;{i~~~s eF!l'i,";.J;1~rv%'rt~u1:osk,~ ~f1ci·e:!~1=-rel1~1 a~:::!~ C~= • erla9Ae •• lllolle Aa ... ale Joã.o Pessóa mi: ~;a~ªiª:..=das e 3 dito,; com qua-

~~:nd'::::111!r a':it;;,utãºS.ev~~id~~~ ~~~v"~f1toc~'!~1~;:s·i:..~go;;,;;;: ezlp llapendlN te sranw • Pl&aeo CAI\IBIO ca~~
1
:!i,,~;i:,~e ~2º::me-;;, ;Oas~~Ixas 

F'lodoardo da Silveira. firmar a sentença appelJla,c;ia, contra e ü readlment. mala - P"-•· BAN~~raD:!n:!"ASIL Caries Rocha - 1 caixinha con-
Acção Penal n. l, da comarca de ·s vritr>s drs exrno. desem:bar.,adores Llb. 90 dl 3 11 . tend:, queijo de mru,teiga. 

A. Grande. Relator des. Pedro Ban- Relator e Paulo Hypacio. F'>I deslg~ 

1 

ra •• ... tul4aer olhara. Nella • Lib:-! : vista v3 516'32 õ7$528 Llsbóa & Cia. - 5 tambores oon-
~~,fi~ ~n~~;:'àj~tePe~c!rt de~!\11~ nado para lavrar o accordão o des. eprcm,lta • truaDle .. ftlbN, • • · Dollar a 90 dlv ' 58f350 ~~o A~arton Pedrosa - 79 far. 
dos os di'S'. Sizenando de Oliveira e Soto t1ª1

~>r • lmlnal 7 lb- • erNlllU, - --de, 1 Fi·anco 8639 ) d..;i.i, ™ ali;~:!:l.o em pluma. 
Praxt'des da Silva Pitanga. mo~ .~~a: de ~ ltlt}~. d:I,._ ~;= ...._ - • JnQerltNe .. ...... r~ f'!~ MlºO Ci~. de Trddos Rl,rall~1'3na -

O ~-· ... _!,!......:.~, ~ ....... :(;l"~ .... 1; v ~~s. ?;..t.:!v. :;:~·~ ~ c.:..j~ .. ~·~ . .:--~~.:;.;:;~tiê Jt., .. r lu • ~ .. .UIIIJ. t ~j~J.-------- ~~~. ~~ .fa!'~-s ~e /.<:.'C!..:!.~ e; ! t:.:::!x..~· ~~ 



A ü-:i'i'IÃO - Se:ta-feira, a àe aor;i õe li,32 

tDITAt 
EDITAL DE CITAÇAO COM O I EDITAL - JUNTA DO ALISTA. 

PRASO nE K DIAS - 3." CARTO- MENTO .UILITAR O t.>ttleito mu
RIO _ Juizo de Din'ito da 2.• Vara nicipal e f)residentc <lu Junta de Alls-

:~1:~d~d: ~lh~~~.ª
1Jui; ~e dJil~~t t!/t ·~~~ ~t~1.1~!~1

· :\~~ci~ ~t;L~itt~~io}~1~e;~l; 
da 2.• Vara da comu..:ca dfl capital, Juntu os I J t.ns n~::;cldos 11os anno5 
e-m vlrrtuoe d~ lei, etc. Faz saber a de 11:no l!:111 constant.Ps ct~s 11:._~tas 
t· déiS quantcs o µrc5ente edital vi·· abaixo 

:~ss~~ ~le, ~~l~cl~/i~~:.~ d~ ~:- si A:~~·~l~iª~.~~re~,n~~~et~~HSal~~~'es°°! 
2. · prômotor publico ~~. ooma-r

1
~ 1~~ apresentarem u·l- rt:>t·lamacõ s e escla-

~~f~l, 11~~ra;;11 ~-~ 
1~:c!~~~\itn conti- ~:ff~1~~ntos 1n ·cl~o~ u bem de seus di-

nu3do com a pr.melra. parte ~1° --~rd\; João Pcssô~ 5 de abril d~ 1932. 
357 do COd P •nai. José sevei n, O or. feito e oresidente da Junta 
: l~~ªAJ fi~~l~~c:;o Lit~5~n~ngi! os S~~= J, de Bor1a Pereqrino. 
pi a.cito.d ;;::, d ~nwlcladc s não foram bl~~,t~~ i:~~~~~/~ª!- 11elo Archlvo Pu-

~~~~~1~~~~;i'ttfou d;~
1rr o ~~ncT~~J~ l Antmyo ~a ºcosta Ara~ã?. filho <ie 

ju,;tiça, encai r,,gado da diligcncrn, Manuel .\ lrg-imo de Aragao. 2 Affo_n
cilamo e cito G6 r'ferídos mj1vidur~ so Bapti.:ta das Neves. f1lho de T1t.o 

a mp'.lrec<:i'"Enl ã sala das 9 u- Baot1 \.U das Neve , 3 Arl~r P1r s 
~~iclas deite J"uizo no dia1 14 do F'.?"rreira. filho _d.P Joaa.u.im Pires Fer
l-~rrente áis 14 ho!'~1&, flctmdo assim reira: 4 Anto~10 da Silva Tor:es. 11 . 

. os summarindos cita.cios para todos lho ele Antonio S. Torres Filho: .o; 
os t nnq; do pr ces.~J ate fmal sen-

rr~~~o e passado n?sta cidade de 
João Pessoa capital do E<i,ado da 
p,iral1yba, em 5 de abril de _1~32. Eu 
Jvão cancio Braynªr, es::nvao do 
crime o e revi e as::;igno. <As.) Si
z.ena.ndo de, Olivfira. COnfonne ao 
or1glnal, dou fe. 

João Pessôa, 5 de abril de 1932. O 
escrivão João Canrio Bravner. 

RJl.>e1.ro. f lho de Adalberto Rib. iro: 
1 ·7 Jc é Gome« da Silva filho de 
F1 anc!.sco Gomes da Silva: 158 João 
Joaol.:lm d Sant'Anna. filho de José 
Jnaqu , d Sant'Anna: 159 João José 
da Silva, filho de José Soares da Sli. 
v : 160 Lourival Menez s filho de 
Fr .. l!:rtJ Lir<:. d Albuaueruue: 161 
Lull! G n f!. d Silva. filho de Phi. 

RECEBEDORIA DE RENDAS -
EDrTAL N. 7 - De ordem do sr. di
rector desto. repartição, ficam notl
ftcados, pelo presente edital, os ad
quirentes de irmnoveis. por contrac~o 
de retrovenda, constantes da relaçao 
infra a apresentar, dentro do prazo 
de 3Ó dias. a contar da data da publi
cação deste, documentos que provem 
a liquidação dos mesmos contractos 
&U venda definitiva dos immoveis ad-
4Uiridos condicionalmente. cujos pra-
20$ expiraram, sob pena de serem co
brados ao adquirente os direitos de 
transm!.Miio de propriedade a que es
tão sujeito,; por força da lei. 

2. • Secção ela Recebedoria de Ren
das em João Pessôa, 14 de março de 
1932. - }lera.dio Siqueira, chefe. 

Lista das pessõas que adqueriram 
i.mn1oveis, condicionalmente. do armo 
de 1925 a. 31 de dezembro de 1931, que 
nã.o oa 1.·esgataram. 

U5f\E SOMENTE II 
O Rf RMf\DO I / Df'i FriBRICft 

' ' ' ' I. R. F. Matarazzo 
R~E I T E ~ 1 ~ ~-"'-•-ll 

11

.loão 1~essõa Eó1~iE~~('~t - ~f~~Atº ;; 

/ PARA MESA E COZ!NIIA 

RosaJJM Monteiro, Adaucto Aure
lio Pereira de Mello, Zulmira Ade
laide de Avellar Porto, Francisco Ole
gario Galvão, dr. José de Souza Ma
ciel, João da Costa Cabral, Francisco 
Archanjo Mororó, Secundino Toscano 
de Britto, J. Pessôa de Queiroz & 
o.• (Recife>, Joaquim Candido da 
Silva O. Peoisõa, Antonio Baptista de 
Souzá, Raul Henrique de Sá. Miner
vina RJdrigues da Silva. Antonio Mu
niz de Medeiros, Rosaline Moline, An
tonio de Souza Brasil, Henrique Si· 
queira, Manuel Ribeiro de Moraes 
João Ril.l-ciro Palmeira de AJb,rquer
que, Jovent!:no Nicolau da Costa, Jay
me Fernandes Sarb,sa, Pedro Gue
des Pereira Alfredo Dias Pinto, F. 
H. Vergára.'& o.•, René Hausheer & 
e.•, José B:,ptista da Silva Junior, 
;Jucundino de Freitas Feitosa, Maxi
m~nó Aureliano Monteiro da Fran
ca filho, Aristides de Almeida. Sll
vino Victoria Torres, Antonio Bento 
Fernandes, Alfredo José de Athayde, 
.10-sé Edmm:to de Hollanda, José Luis 
Casta.n.l~ola, F.rauctsco Ribeiro d!e 
Mendonça, Antonio Baptlsta Neiva 
de FigueiTêdo, A Caixa Runl e Ope
raria da Parabyba, E.<tlter Borges 
Bastos, Alfredo Gomes Beterra, Wal
dtna Vergára, A. Lucena.. 

RECEBEDORIA DE RENDAS -
E<llta.1 n." 9 - Industria e profissão 
- De ordem <lo sr. director desta 
rcpart.ição, faÇo publlc, que se rece
berá. até o ultimo dia util deste mês, 
,sem n.ulla, á bocea do cofre desta 
m"'sma ri;partlçã.o, em uma só pres
tação, cs 1mpostos de injustl'ia e 
profissão nâo excedenterJ de cincoenta 
miJ réis l50$000), referentes ao c::r
rente exercício, de accõrdo com o art 
6. ", do decreto n " I .609, de 18 de 
novembro de 1929. 

z. • secção da Recebedoria de R~n
ros em João Pesst'>a, 4 de abril de 
1932 

HM"aclio Siqueira, chef-e. 

ltF.C'EBEDORIA DE RENDAS 
J:dlL'li n." 10 - Imposto sobre ,.,. 
quetros frucUl'eros - De ordem do 
,r. director desta repartição, faço pu
blico que se receberá, até o ultimo din 
util deste mês, sem multa, á boccn 
do cofre cl(>sta mesma reparttçã.>, em 
uma só prestação, os imJY.)stos sobre 
coqueiros fructiferos do munlcipio de.s
ta capital e Cabedello. de accõrdo 
com o art. 6, do decret, n • 1. 609, de 
18 de novembro de 1929. 

2. • Secçii-0 da Recebedoria de Ren
das, "11l .João Pessôa, 4 de abril de 
lfr.12. 

Heradlo Siqueira, chefe. ., 
AVISO. - Eutlq•1,ano Barreto, es

crivão federal neste Estado, avLsa aos 
inteI'ESSRltLs na acçilo de demarcação 

~~tlac"';";~.i""~':"";~;~\!d.';,~ ~:: 
nominada "Fazenda. de A!godli.o do 

r:'i~~to :UA11~;1.:1~~ nsa:p~~ s:: 
tad,, que já del'atn entrad em r.artll
rlo, todos os mandados e precatarias 
expedidos para citação dos mesmos 
mt.ere!88.Clos, e que a respectiva acção 
será prl1CJ06t& no dia 7 do corrente, 
ás quatorze horas, na sala dils audl
enclas do Ju!ZO seoc!onat. A rua. Oon
selhciro H.enrlCJU • n 15!1, desta c1-
C1a.;.e. 

I \ .- pr 1 ( mlilllcipe faço publ.icJ para 

f1rc-~~~
1 

do °o. t~~t~~t~~d~àsqu: 
cc t r ra pu~hc'lção do nome • de 

' 

Ctl.. e_ nbtunte .,..ara qualquor re-

di~·rc ~d:! e~~ºc;';,';raft~ !~; 
l),Í S,I.( DE, 1~~!,os conforme se vé da relação 

Genuíno e puríssimo producto da Industria Para- Pr~feit ' Z,tunicipa de João Pes-

' 

1 
4 e • 11 de 1932 José Je 

hybana, extrahidO das Sementes Oleaginosas do algodão f'~~ll>o. directo1 1e EX]J<'diente e / 
a .. 

Purificado I desodoris1dD pelos proc11101 e m1chialsmos mais modernos ceont1nnaçãoJ 

1, i i RU~ S. 'l.1AMEDE 
1 , ac;•a1n 111110 t'~ltl'r t'llt" a e não mais comprarão qualquer 

5
s~. 

0 
?~

0
~. f~~a-ssa dH

0
ondo.raAto

11
_cedªdeSilAva

1
_ 

a.l ..... , ..... mammma111111mmiil :~~'!: ~e~:e,ra
7
$5~~~

8 
11t· ir:~~ 

~ 
outra marca nac1on .. 1 ou estrangeir:i. 

• 1 11 ' 1 1 F1 anc1SC0 Pereira, 5$000; 139 Antonio 
: :tlci~ ~ifs~'.euto, 24 ooo 145 

:..-.. , RUA VISCONDE DE INHAUMA 

A sn1u-riorldad.- do .l.zt'l•t' ~OI, 1,1,:,· ~l'\T~ garante a vo.sa prderencia· li 26_,_:~~ F.30 im~:.rg~u!n;i~~ _cr~ 

A' venda em todas as bôas mercearias, em latas de 1 kg. á Rs. 3$500 ~b~~;~~· ~~~: li t~e~~º ,re:,ctes 
439$270; 775 o mesmo, ·139$270; 70 . ., 

U íl j C O S d l 8 f r 1 ~ U j d O r B 8: COMPAN fü COMMERCIO E INDUSTRIA KRONCKf !ia~ezar~~" º~':iisl96g,S
8~f ]~,1;;,•; 

81111 3 ti t• .l.~osto, :.o - ,Joiio Pes,;t,a f:';.t('220
1 ºi1:i?~;,,a1

i\r~1i\';;~:1
~ia 

---------------------···---------------- jjm~o 137 F H Ve1g".lra & Cia: 
filho de- Vennncio Marques de Arau
io; 17 Absalão Pil'.S. filho de Marin 
P. Pinto: 18 Augusto Gu<'<lca de Al
buoueroue. lllho rte Francisco Gude : 
19 Antonio Severia.no dos Santos. fl. 
lho de Z\I:l.: a Lui.c. ela~ Neves: 20 Ad J 
Gama. fll11-, de B nto Luis da Gama. 
21 Adhemnr Galdlno de Souza filho 
de Caetano José de Souza: 22 
Antonio Pere,ra da Silva. filho de 
Olmdina Alves da Silva: 23 Aluísio 
Pinheiro de Carvalho. filho de Joa
ouim Pinheiro de Carvalho: 24 Anto. 
nio da Costa Belriz. filho d• Josfé d, 
Costa B iriz; 25 Adoloho Mirando de 
Oliv<>ira. filho d" José Mauá: 26 Adol
oho Rodrigues. filho de Luh Rodri
J?ues: 27 Antonio de Albnounaue. fi. 
lho de Antonio Falcão de Albuou•r. 
oue; 28 Alb'1'ico dos Santos Mattos 
filho de Antonio Matl-0s dos Santos: 
29 Apnolonio Maurlcio d~ Mello. filho 
de Antonio Mauriclo: 30 Albert Bur
khardt. f!lho de Bruno Burkhardt: 
31 Antcnio Lopes Delgado filho de 
José Rodrii,u•s Delgado: 32 Alexan
dre Fiancisco Mulatinho. filho de Ma
nuel Ferreira Mulatinho: 33 Alfredo 
Pe:c;ôa de Barros. filho df' Joaauim 
Pessôa de Ban-os: 34 Aluisio Ri
beiro de Lvra. filho de José Pe
reira de Lvra: 35 Adhemar Gal. 
clino de Souza. filho de Maria Jnsc
nha de Sonsa: 36 Ag,nor de Albu
on~rrme. filho de Man11 ?l Panlino <li:> 
Albuauf'rauc: 37 Arnaldo Gouveia dn 
Cruz, filho de Jacvntho Cruz: 38 Ar. 
na leio Pereira da Cunha. filho de 
Eduardo Pereira da Cunha; 39 Ama
ro do. Cunha Cvrn~. filho de MRT1a 
Marrdalena Cvrn·~; 40 Arlindo Bom ris 
correta. fllho de José Aoullino co,·. 
reia: 41 Adal!as Aoutrv de AlverQ'a 
filho ele Pedro Alver2a: 42 Assis de 
Luna Freire. filho de ,João d• Luna 
li'retr:1· 43 Aunf'llo A11rPliano r.amPllo 
filho de Antonio Aureliano Camello: 
44 Ae-,,.nor Mororó filho cie Antontt') 
Morol'O: 45 Anlsio Baotlstn da Silv• 
filho <1 4 Frnnd•co Bantis'a dn S!l. 
va: 46 Bernardino G .dos San•~s fi 
lho d, Lueio G. dt'- Santos· 47 Bel
larmlno Aureliano. fi!ho de Jolí.n Bel. 
lvmlno: 4a Ben.1amln Alvee Maia, ti-

~~~~~quiu1i.;'" d"Lci~~imiei7 
di:;1º~~~: 1 lii~ve;~ ~~o,;,~~e-e c1tº1~~~n~eri~;.'.:i/i: 

Neves: 78 FrancLsco Feneira Filho. i 142 José Gir nv Dias Parede· filho de 
filho de Salust_il~o. º. ·eles.tino: 79 Fer-1 Arthur Dia- Paredl.;'s. 143 Jo. ão Can 
nando ~'. d Oliv~1ru. filho de Joan- d,do de Lima. filho de \'ercinio Fer. 
na Maria da Cone 1cão; 80 J>ernand reira da Silva. 144 José V Coe Ih, 
Franrn,codc Ol!v,,un. filho deOcta,13. filho de José Vieim Coélho: 145 Jo·i 
no F1~ncLco de Oli\'e1ra; 81 Francis- E Carnlc.:u1t1 filho de Ai:ro linlu.1 
co da Costa Cabr«I. lilho de João da Cavalcanti: 146 Jo. e Pinheiro. f1lhc 
Costa Cabral: 83 Fernando RodriE?"Uf>~ de Jo~é Florentino; 147 Jandvr E,·a
do Mt'llo. filho de José Rodrt11:ues cJe 1isto Mont:iro. filho d. N.1rcbo Eva
Mello; 83 F rnn.ndo J. Pinto Seixas risto Monteiro: 148 Jo~.' A. Lin.., d. 
f!lho de A!!lonio J. H. Selns: 8! Franca. filho de Carlos Mon FD cl 
Frand:co F. de Carvalho. filho d Franca: 149 José Maria T. vare. Pin 
Antonio F. de Lima; 85 Feliuuc Ne~·v to. filho de Antonio B-rnA.rdino p n 
dos Santos. filho de Annibal Julio ctosJ t,,: 15íl Jonre Edsrn. filho de _Sié.n•, 
Santos: 86 Garibaldt Telx,lra de Car- Clemente Dore: 151 Jo•é Ei.sta"hio 

~~l~:lh~'.h~7 ddre'!~:l~stiaJ~~xl~ª sf/ 1 ~: ;~~;ti:: iifºJo\ ;~;0 !~;t~:~~o 
va: 38 Grntil Machado filho de Anta- tos. filho de João Pedro elos Srnt s· 
nio Machado; 89 ffintil de C:tstro. 153 José Pedro de Oliv il'a. filho d, 
filho de Leonidas Ca tor: 90 Oifüei·to Horucio Fortunatn de Oliveira l!\4 
Peixoto de Vasconcellos fUho de Joan Jure.cv de Britto filho d Au~uslo de 
Peixoto d~ Vasconcellos: 91 G.nival Britto; 155 José Guimnraes PH fL 
de Vasconcello,; filho de Nathannel lho de Paulo P.clro Pir s: 15-0 Ju· , 

PORTO DO CAPIM 

GC
8o}~o 30

~1 ~~~~l~u ªâaA~i~a~ Cia ' 
300 00: n João Pereira :le '.i:.,imn 
240$00() 

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 
N 14 d CUs1.oc::a Moreira Gomes. 

251 450; 21 F. H Vergara & Cia 
2: 632 100: 24 d. A b.ce Augusta Perei
ra 2G4Sl00: 34 d. CU.sto<l,a Moreira 
Gcm s. 264 100; 59 F. H. Vergara 
& e,. 265 ~40: 87 Alfrêdo J0-sé cte 
Athayde 772$ 100; 103 dr. José Ro· 
dri!!UeS de Carvalh~. ~46 520; 119 '\n. 
tonio S ue.:... de Ollveira, 318 420. 

PRAGA ALVARO MACHADO 
N. 3 d. Custodia Morrlra G<>mes. 

199 S600: 15 a mesma. 527$440: ~3 a 
me a, ·11 280: 29 a me~ma, .. 
3~9 700; . .,5 d. Se\er1na Tavares d·!' 
Carv:11b • 394 720: 39 Franciscn :f<'?-r
nu.ndes da SH,ça Guim~1rães, 375$540; 
45 o mesmo. '..164 40; 55 1 ll1-P5mo. 
395S200: 54 João de Souza Lemos, 
5fi8 425; li3 dr. José Az.evedo 1\.1".a ia. 

1~h~ªJ~º~~~l1º~hai~s:0 :~r~!rafd~ª~ - ~--•••••••••••••••••••;ai•••'!!! 
Navegação 

lisbcrto de Arauio fllho d• Luis ,lo• 
de Ara11 io: 94 Hf'nrinues Guedec. ci 
Costa. filho de Firmino Gu<'des d·, 
Costa: 95 H 0 raldo Rabello filho cl' 
Ailr:>do Jo·é Rabel!o· 96 H rmes d 
.Al!uiar. filho de José Nestor ct,· 
Aguiar: 97 Haroldo Machado. filho 
rlo dr ,João Machado rln SihrA • 
98 João Gomes de Oliv ira. filho 
de Antonio Gomf'S de Olivrira · 9A 
.João Rodr!1?11es ConeiR- .. fi1ho de Jo. 1:11 

Rodrigues Correia: 100 Joi\o de Albu
oueroue Aranha filho de o·orio R • 
mos AranllR: 101 João Ribeiro Netto 
filho de Adalberto Jor,,:• R. Riht>lro · 
102 ,Tos,< N ves Pimentel filho ci• 
J"ílo Neve~ de Azeverto: 103 José F-er
reira dos Santos. filho de Manu l 
Ferreira dos Snntos· 104 Jo 0 é Bar
tholonreu de Sou.a. filho de .João Luls 
rli:> Som:t.1: 10!i Joi'io F l"f'ira dr Cn c:;tM 
ft1ho de Sllvm-0 Ferrelrn. de r.Astrn · 
JOR Jo é Csb•nl d• Sih-o filho <i 
.Tf"\q,() e. Cabrnl: 107 .João L11Jc;. dn 
Nascimento. filho de Rosalina Maria 
ria Ccnrellúl · l 08 José Oleaario ôe 

LJNRA PORTO ALEGRE·CABEDELLO 

Lima, !ilho de João Vicente d• Lima: 

CARGUEIRO "VICTORIA" 
(Da trota penhorada ao Lotd Nacional) 

Esperado do 611! no dia 25 do corrente. sntrá depois dn tndls· 
ll('nsavel demora para: RecUe, Maceió, Bafa, Rio de Janeiro, Santos, 

Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, reoebendo carga para os portoe 

mencionados. 
Para dema.la lnforma.ções, com o ag~nte: 

BASILEU GOMES 

1!'.ecrlpt.orlo: Praça Ma.ele! Pinheiro, n.• lt. 

Arm.azem: Praça 15 de Novembro. 

Fones· escrlptorio, 38 arrnazem. 53 - JoAn Pesaõa 



A ü'"NiÃO - Se,na-fe;ra, 8 ãe abr;i ãe 1982 

2~ 900. 77 d Iznbel Ramo,; Mnia., ~;/: fr;tf,~~~.s ;,~\;,:~~;,;fi:;ir~~: 
72.,$9CO ra tratar da r forma doo Estatuto. 
l,ADEHlA s. PRDFIO GONCAT VFS )10$ arts 5, 7 n 7. 10, 12. 23 e 33. 

N fif; H~n~rnM ~io1r1:tfrq_ lhl~t'll'l A,1.s.'l utn<ln ..l. Dil'e<""tor1A, que i.1e 
PnA('I\ s PRDRO 1"'0NC'J\"'"'" e >Jdo oom o urt 131 1 1.· do de<: 
N 48 Jo..~i r]pn,pnfe T .r·vv r.-4 700 n 4J4 (lf.l 4 clP julho de 1891, n As-

5!i Ff"'"'lri(Tllfl i'Jn ~ln11cfr t A 1: {)(\{) lllb}éO (!~lhe-rara !;eja QUl:l} JÔl' B. 
nu!\ PAR'O n~ PA"<;A<"'RM somma do capital reprc=til<lo pelos 

N l? dr ~.,"1,.i<!'r,,. 1€' f""'-l")11\• ... 1q t.. "'Ci nistas presentes. 
N0brprin A')f.~fi30· rn ,t ru t· 1., JY.i.o Pc.s.c;ôa. !i d~ abril ele l!J32 -
More1rct r-.<rt'"~ 4'"'i;~run· "1 n ~n,.~ e .s ) hma.el Emiliano da rn11 f,no 
ft11qi1~t:l Pr 1·ef,.~ 1"4M.d.n· 'l~ f1i~:-l n,, ,r-ia. dirccl w 2.'' 5€'Cr<1'tarlo 
Alh11q11~1·f'/1f.P. Mello 14i:;. ')40· 4? A11 

ti-.,Jo lloc;; ~"nt.l'I~ r,1t,1rn 'l..l'>;t:48()· ~q 
Fr~n,.jc-r,\ l<'PT'l1!lnrl",;:; ,ir ,Sil""' Gnl
mnrii~c;, 31~-~n· fl6 .J,.:;;!f!c- R?"11,1.,~ 
nf! Mattf! 14.3e-,,HJ· 1:n ri rvfq~-;., 'A,._ 
?Ptr'l r~v,1.k·,,....t1 fi~P~r"i40; 70 ,w'l-
t"i(l Ps1hrllfl 1'7hAfiP'1· 78 111f';mo 

371! ,;m· lJ~ 'T'it:; !=;ilv-1 ~ .. C1ia 
~r~~f:O: 1r;~ rl T 'lh'"'I R"mn,; '\{'1~·l 
9J:1~1-in· 1r1 ri r-:, 4 fC'~11r f".,~·n~ir 
?.11S410· 171 rJ ~,f.~1·lp --t Tln'"'ifl. ·~ "a

rr~ 14~ 010· 174 hr>rdeir~~ dr Pr11r1-

ric:.-.n .Toarn1iu1 rt"' Va "XJT'1CPll()c:; D1iv~ 
ll'l10710· 181 11 rrf ... 1r~c:: elo lr Tqn~ 
r""' n d:,, Rlh·~ c:o ~,.q1 ~4~ 1rn· 1'lt 
C'kd 1111irr. de p3.ula I'·1~t..,s: '>~1C"'Y70· 
J!1'7 f'lr Pnt.r,<'ic::rn P. C'or .... eia li'ilhn. 
47~40· ,,,.., Vit to,. no Pq_rr,~s M~rn 
]OiM10· ?(1'7 Ani "ITli('I A lfrP(111 d-" 'L'l
<'('rd:1 104t"BO· ~11 rl M'•rj3 de Lnur_ 
df'!; Ar1,avdP. 1564:()r.0 Z-,1 rt. "-rt.h,e_ 

~\1:il':o~~~~;en~%n7:"º·: ;~~2~~a;;~~~~ 1 

"A Previdente'' 
QtJADRO OE OBSF.RVAÇAO 

Bruno Figc<'irêdo P•rto, 41 n.nno.-1. 
ca.-mdo. nrn Gn.mn. e M,~llo, 113. 

D Maria Mendonça Porto, 29 an
nrs, t..'Ma,cia, ntn Gama e Mello, 113 

Dr. Newton Lo "erda, 33 annos. ca
s 'i<>. rua Epttarlo Pessõa. 

D. Alzira elas Santos Freitas, 34 
a..nnos. C'S1'eda. rua. Maciel Pinheiro. 
751. 

Luir;,; Vicenti" de Frt"itas, 35 ann .s, 
cru alio. rua. ..'\tfnciel Pinheiro, 751 
Rcx!olpho August > Atha;de, 50 annos, 
ca.<.a1o 

Chamadas 
1.• série 

570 a 20 de março 5€111 multa 
570 " 10 " abril rom " 
571 " 5 " • sen1 
571 .. 25 " com 
572 ' 20 .. 5€111 
572 .. 10 .. maio com 
573 • 5 •• ~m 
573 " 25 ' com 
574 " 20 ' sem 
574 ·· 10 '' iunho com 

(ltJANTO CUSTA A FALSA ECO 

4í/ílif;,, 

Vm bom earro-

F1 ancellina Lc~, rl'l C"c:t11. '34S30f'! 
?.43 a mP:=-tna. 18!000: 247 Antonio 
.Joaquim VerP"'H:l. ~3-~f,..')O; ?fi~ 1VIan11n1 

Jgnncio dfl Silva s~hral. 24t300; '159 
l1erdrirn, rle Rr"lUP dP P.auh narb~
sa. 129W50: 262 Arthnr A't'•10 rl · 
Anrlrnde Esnino'a. 37$780: 265 <ir 
Guilherm" rla SilveirR 636~110: ?64 
}1erde. ·rr,;; rlp Frnri<'ic;ro Diomf'ciP~ 
r:rntaliC"e 358: 680; 2R4 hr,rdeirf'!c_; .J'J:l" 
Chriso,stomo Pires. 57$960· 2P.8 Gre. 
p-orio Pe<::sôa de 01!\·.p,ira. 297 ·120: ?96 
.Jcsias F.zrQuia~ da Mr tt-9.. 1:)7C'3õ0; 
30~ AU,.!?'llSi.O Do1rdn2os MeireP, S, 

575 ,. 5 " . " S<'lll 

575 " 25 " c.m 
576 • 30 " sem 

htipre1tavel para uso. Inutilizado pelo oleo iftfei'ior ! 

36 710: 319 d Isahel Cunt>a Portar 
242$760: 320 d. Ma ia do Carmo 
Athavde. 91 MO; 32'1 Victn ino Ra. 
mos Maia. !(•', 140: 331 d. !vh1·ia dos 
NevM Alhavde 157, 130: 332 Ed11ardo 
VNgara 143$530: 336 Gu)111crme Ver
gara, mo 53-0; 341 dd. Mrp·iri dac:. Ne
ves P J\.t-:i1·ia do Carm~ A..th::ivde, 
155~0; 342 Leonnrdo Mah Vina!?l'e. 
620$980 341 d Ma1·la do Carmo 
At.havd~. 104 900: 351 d. Msria N'a
znrelh Athavcte. 1MS28n· 16R Le~nar
d~ Maia Vinae-re 182'450· 373 Ja•ob 
Fainba um 37~?.80: 11 383 Henrique 
Sioueir:l. 195 570; 385 1 m~<mio. 
67$160 382 Leonardo Maia Vinaerr 
143"270' 388 herd 0 iros de d Doro
théa Quanz. 104 890: 390 d Melania 
Norath 39 1 o· 397 Josias Ezeouiss 
da Mc,tta. 41t220: 398 d. Marc~Jina 
Paivn. 20$270; 403 Victorino Ramo'> 
Maia. 79$€00: 40fi d Amrlia Marl"a
r1da NPves 22:",410; 40'7 Victorin'> Ra
mos Ma ia. 665430; 411 George Cunha 
22$500: 415 fi1hos de d. Porema 13,r
J,osa. 26$610: 1:21 Mauric10 'Wsentha_L 
2'3 [$8!)0: 42'7 d Alice Augusif< Pere1. 
r, 17 220: 431 Candido Prrc1rn Mar. 
tí~s 78 ·630: 434 d. Etelvina Vinagre 
Pess&a 1)5$800: 435 Anrigio de Car".a
Jho 105$'70·. 418 d. Et•lvina -Pess.oa 
61lS4!!0: 442 d. Maria Otília Tell<sir" 
81 l 30: 146 Victorino Ramos >J:a1::, 

104g280 . .\47 C'ar'os de 13arr.os !o. 
reira. i05$l40: 446 Antomo Del~ado. 
!30$460· 449 Victorlno Ramos. 1\,131a 
104 260: 453 ctr. Franrisso R~n~el 
Torres. 66$360: 45í Venanc.o Jase A.l. 
ves 90$890: 461 " mesmo, 90S960: 169 
o ºmesmo. \7$6W; ·191 ·r_,eonardo >J:a1a 
Vinagre, 76::,:330; 495 d. Msna. do 
c2rmo Athavde. 103!200: 499 V1cto
rino Ramos ·Ma1e, 8..5 400.: 5~. J,Jao 
Luis Pa.e!; Porciuncula, 1.>0S2::>?, 507 
Santa Casa de Miseucordia, ,0::;820 
511 Antonio ,te Souza '""ªnça. . · · 
Ío4S160: 513 d Marcolina "M_or·ira 
Soares. 92$44-0: 521 se,xas Irmaos ,li 
Cia., lS'.!$400: 526 herdt'iros_ de Anta.. 
nio José Rabello. 2015030; 027 Pr}n: 
c 1sco Ribeiro de MendC?nca. 116S,GO, 

~iÍ$9~~
0
s~'/"ca;:';g~ª M~,~~;;.'~~· 12sooo: 

576 ' 10 " j1t1ho com 
577 ' 5 " ·· sem 
6í7 " 2.'i " com 
S78 20 " srm 
S78 · 10 " agosto cem 
579 5 .. .. sem 
579 .. 25 • oom 
580 .. 20 • sem 
580 " 10 " set. oom 
li81 · 25 " com 
581 • 5 " sem 

Chamada!"I 
2.~ Séerie 

Obito 170, 15 de abril, com multa· 
5 de maio 171. 15 de maio, com 5 de 
Junho. 

Readmissão 
Arnaldo E de Barros Moreira rom 

35 annoc: ' 
D. El\'ira de Barros Moreira com 

35 annos. ' 
169 sem multa o.té 15 de tev. de 1932 
169 com multa até 5 de marco de • 

Orrota annual 
Sem multa 1té 31 de dez. de 1933 

Secretaria d'A Previdente. em 12 
de_ 1ane1ro de 1932. - l." secretario 
Joao C'andido Duarte. 

A RAZÃO porque tão poucos carros prescam todo o serviço que 
delles se poderia esperar é que tantos proprietarios, impensada

mente, recusam-se a proccgd-os, esquecendo-se que o automovel é 
um emprego de capital. Tornam-se descuidosos com a lubrificação. 
Pois é a lubrificação, bôa e appropriada, qne determina a maior 
duraçà"' -l:o ,·osso carro! 

Nesta époc,._ prin~ipalmence, em que todos estamos empenhados ~n, 
cl!ecn1a_r econ,1n_irns, compensa dar ao carro a lubrificação que o 
mantera ao abrtgo de desarranjos. Lubrificae vosso motor com 
"~candard" Motor Oil-o lubrificante que reduz a despczas de custeio 
e augmenrn a durabilidade do carro. Maior numero de auromovcis se 
inutilizam, annualmente, de,·ido á luhrifirnção impropria, do qne por 
qualquer ourra causa. Is,o não succederá como o vosso-si o sup-
prirdes com "Standard" Motor Oil após cada 1000 kilometro,. __ 

e ii,e Usae GazoUna "Standard'" - hão ha melhor .. OT()~~~ 

0
,rit't _Standard Oil Company of Brai:il ~ 

{Jº" com'STANDARD" MOTOR OIU-.'.~:2 ...... 

---------

1 

Josias Ezequias da Motta 
Primeiro annh ('rsario 

Amalia EJtrella da Moita convida os S€US parentes e pessôas de 
s~.as nm1:2ades. para a.~istu-e-m ás missas que por alma1 do seu saudo.so es
~-'SO _Jooia Es-,qulas da. Motta, manda celebrar no dia 9 d~ste mês !sabba
c,oJ. a.s 6 1 2 horas, na igreja· de Nessa Senhora das Mercês. e d~sde já con
te~~ a-e-e grata :1 tcdos que comparecerem 

·.~ (" ': '• - 1 

W José Marques ~e Oliveira, 
tlissa ti(' 7. dia 

Alcxin:i rle Oliw,r:i. Pedro \lnrqnes de Oliwira. Bertukza 

547 Lt~nardo Mata Vinagre 131•840: 
558 d. Alayde Vergara. 115~490: 564 
d. Man-1 Alexandrina da Encar~n
'âo 144$880· 667 Camlldo Pereira 
tia;·tins. l3S320; 572 Joaquim ::3ar~o.. 
,a da Silva Junicr, 114$870: 518 •a
rlch Maliw Paulo Mendes. 47$450; 
624 ct. Isabel Ramos Maia. 233$(120: 
f,60 Francisco Snlles 15 i30; 664 M•- Fl'rrcira d, Oli,r,ra. \lariu ria, '.'leYes Oli,rirn. \hlri,· \1:irrpirs , 
nurl Ribeiro da S!l\'a. 18$63\ 700 
herdeiros de Antonio Augusto W' F~- !'SJ"""· J>:ll'. rn.ie. filha e inn;io <k .Jo~~ !\farque~ de Oliveira, con
guelrêdo Qirrnlho, 66$470: 708 A,, 
frêrlo José de Athayde. 104$350. . id,1111 o, 11:11·,•nlcs P pcssôns nmigns a assislire111 ú missa de i · 

,continua) r . . ' 
--------- _ di:1 qu<' "·ra eelel,r;,dn na 1\T:itnz rlr ~- S. de Lourdes, {is h 12 

Sftft~a-o L1·.,~-e d,, r!L, !) d,, l'íJ1Tl'J\lC, snhhado. confessando-se sun,mnmL'nte agra-
ouv _ d,.,,jrJps p,,r mais r_ste artn rle c:irirlad,, chrislii 

Sodedade de Arth,t.a!õl ,. Ope:arios 
Mechanico.:, <' Liberaffl - Sessao df' 
A!Liiemb1í·a Geral - De ordem d"> sr. 
presidente de ·te poder social. convi
do a tod s oo socias para no pr<lxl
m~ domin~o. 10 do C'>rr nte. a hora 
e lugar do coslumr. ccmparece1-em a 
fim de assistirem a ~são ord.inarla 
de RSS.f'ml::lé-n g, ral. oonvocacta. de ac
conlo com Q f 1 , do art 37, de nos"°" Estatutos 

,JAão PfflSôH, 3 d, abril de 1932. 
Hnuu-s .'\Ja,deira. l · S(;'('rf"ta,·to 

BANCO DO ESTADO DA PARA
IIYB.\ _ A semblé,ts Geraes Extra
ordlnadas - NU . s: t..cndo realizado 
a;.. A mblens Gera s t""xtraordinerins 
c·unoc da~ pa,·a o dia 4 do corrente, 
crn faí'P de não heHr c3mpn.r€cido 
rnmero legal. a Dirertona do Banc0 

d, E Lado ela Pnn1hvbu. il" nccôrdo 
CO!n o art 26 dos E :etutns, convida 
<": lthc:res acctoni tas em t:?rre1Ts. 
con\rc a ão. a compar cercm no dia 

~ <l~~ ,'.~~ç~oà:;0
1
~~";:~~ i:'~ t~lc~ 

tlegt o C' 1 :eiho Flscol pare. o exer
c1c10 etc W32. per nu.o &e Ler na vota
tão <\.\scrv!l<ki o que ctctcrmin& o art, 

....................... 
I HOTEL urso BR!SILEIRO 
I IP'ir~(Ç:ili Aílv!à!iro MlmdhJrdl(d]o 
1 

RM FRENTE Ã ESTAÇÃO DA •GREAT WESTERN» 

li. DUJIRf'E ct C." 
rxcellenlis inst1llações de C01inha cop& e lavandaria 

A-p-a-rt-an-1e_n_lo_e_m_ ----1 Preços modicos --1 
1 
•• -.-.-.-.-.---.-.-.-.-d~º.~.s-.;,-ª.-" .. _d_a;;;r;;;e_s ________ M_e_n_ú variado_ 1 

PAH-\ €(tle po_1,1,""n obtet· 1-empre }/LfT-o não algum11 
hnil:u;iio ~cm valor uu nu·~n,o nodn1-1ud,1"1 ""' latn"' 

d..-} LIT !'IIÜO .. eJluduo; JH1rn e,·itur i,.uhMtilnic;õt> • 

llu~tu \.)til" 8t' eertiliqne d .. <Jllt' t'"llÚ rt•('t"'be11Jo a ldtü Je 
FI IT legitima. E 1mut l.ttt, umurdlu ,·ou, umu fui. u 
prel8. O ~mhladinho FLIT t'"!'\lá f'!-,fumptulo nu t'rf'nle, 
J 'IJT nunca é ,· ... ndido a grunc-1. 

Con8hlt"tf" <l('•,)uJrte"lfJ quulqtwr 1·<min1f'rdante qut~ lhe 
q11i1.<·1· H"r1dcr FLIT t\ ~ru1wl. Porqu<• f'llf" Ili<• f'llttsrÚ 
don<lo uma imil.:.tc:iio ~m luga1· elo artiJ,:"o gf'nuino. 

;;.flalaamarel/aF L I T com o ~oldadi11h~, 
e a faixa preta 

1,1.-RC-"" íd.OIUTH.AOA. 



_ DE EJAl\105 APENAS JUSTIÇA 
.De quanclo em vez nos chegam no.

1 

Escrevei, lii-ros sobre o Brasil, sem 
ticias de verdadeiras extravagancias conhcccl.o, sem observar ao menru 
que se commetten,, no estrangeiro, através ele infarmações telegraphicas, 
cont,a a nossa existencia de 1wçáo m. o que de facto clle hoic representa no 
ãepencJ;e11..te, e dt'Jcoberla Já ha tantos ·sce1iario americano, é aventura mes. 
seculos. mo digna do seu autar. 

Uns af/irmam que têm receio de Não lta concepção, por mais retro. 
viajar até a Ani..erica do Sul, para não grada que seja, que se lance ci proe
sere11, devorados pela multidão de in. za verdadeiramente quixotêsca de ana. 
aios que. em completa nudez, habitam tysar homens e cousas do Brasil, so. 
toda a sua costa, principalmente a do nu:nte para provocar hmrwrtsm.o a 
Brasil: outros julgam ser o Rio de ,ta. /ctlores que, arites de mais nada. de· 
neiro a capital da Republica Argenti. veriam ser 1nelhor informados acerca 
na; outros ainda pensam em for.mi· do qu.e lhes fica Jóra das va.tas. 
dnveis animaes mythologicC'.3. cuja exis. O Brasil é realmente um pais po .. 
tcncia. no Brasil e eni outras "repu- bre, financeiramente, 111,as não dege
bliquétas" da A mcrica Latina, consti. nerado; nw•s não indigno d.e figurar 
túe permanente perigo it vida du!:i entre os pa.i.ses am .. ericanos. Estadi.s
es.trangeiro3 qut?,, por acaso. tenham a tas, homens de negocio ,ne:mw, dos 
audacu1 de enfrentar as andas bravias Estados Unidos ha que nos tenham 
do Atlanl!co St<I, em procura d.e ouro /eito iusttça e que ainda se con•sti. 
e pedras 'J11'ecioscs. tuam nossos d.e/ensores, isto é, àefen. 

A's i·e;;cJ. a gente Jica pênsàndo qu lõTtJ "da v#ffdade ... 
t•:damos retrogradando. tama.nho é o Ainda a esse respeito. vem-nos m.ui. 
peso da impres::.ão que nos causa essa to a prOtposito. a idéa geographica que, 
1n·opaganda prejndicialissima á nossr1 na França, muita gente faz a. res. 
cultura e à nossa civilização. peito do Brasil. envian.do de lã car. 

Ainda hcr, JJOUCL'J dias, um campa. tas e e1icom,1nendas com end~eços 
tricio que se encontra em Princeton, chistosos. Collocar o Brasil dentro da 
Estados Unidc~. e.,creveu.nos, dizendo: Republica Argenti1w e a Argentina 
ºTen..Tw mn livm aqui escripto por um. 1 dentro da Parahyba. é cousa de Jazer 
yankee, sob1·e a Am.erica do Sul, que é a tremer a Cordilheira dos Andes ... 
maior -calumnia qtt~ se possa atirar a Jt1 esmo com a nossa deficiencia de 
e~a parte do Continente Novo, e de instrucção, en.contramos, frequente. 
111.od.o particular, ao nosso pais, elle mente. creanças d.e 6 a 7 annos para 
se refere de modo o mais descortez. as q uaes a divisão do globo terrestre 
Diz do Brasil 1~ da nossa genJ.e, horro. já não constitúe niais u1n 111.ysterio. 
res ... Irei tradu;;il.o. quando tiver tem- Ficam.os. então, a pensar, que não 
po. Ainda não o pude ler de indigna. ,-omos tão analphabetos como se alar· 
ção" dêa. 

Felizmente, podeni.os assegurar, esse 
conceito não Jazemos nós dos Estados 
Unidos. Aliás, não ha um só brasilei. 
ro, talvez, que o faça. Desde tenra 
edade, nas escolas, as creanças apren
dem a adniirar e amar a patria do 
immortal Washington. Ni1~uém põe 
em duvida o progresso da grande na. 
cio1ta!ida.de que, no Continente Ame. 
ricano é o "lead.er'' d.as suas a::spira. 
ções liberaes; o "leader'' do seu dy· 
namismo; o "leader", emfim, da sua 
cultura. 

Estamos a pen.,.,ar, nem todo o ha. 
bitante da Terra do Pavitháo Estrel. 
lacto Jaz conceitos menos aiuizados e 
correctos \Sobre o nosso pais, hoje, co
mo hontem, digno ele m.elhor atten
cão dos outros povos. 

O ensino da Geographia constitúe, 
e1n toda e q1uilquer escola brasileira, 
uma das disciplinas mais importantes 
para os alum,nos. 

Egual11i'emte a vida econom.ica e po. 
lítica d.e todas as n~es é parte in. 
tegrant e do ensino daquella 11wteria 
entre nós, que estamos a merecer, de 
quando em vez, desses escriptores im.. 
provisados, a pécha d.e botoeudos e 
de "homens sem vontade". Chega a 
ser irrisorio . 

Precisamos desfazer ~sa impressão 
alarmante que se prega contra 1Lás, 
pela dif fusão da litteratura nacional, 
pela divu!g"ção de estatis'ticas e argu
mentos outros mais convincentes que 
a propria diplomacia. 
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Octavlano de Novaes, José Esteves 
da Silva, capitão Augusto Toscano, 
dr. José QQlvão de Mello, Walter 
Wand<ll'ley e Paulo Marques; e dJ 
promover um movimento em prol da 
construcção das archibancadas para 
o que organizará festas sportivas, 
como sejam: competições athletlcas, 
matchs de Ioot.ball com clubs Jo. 
caes e dos Estados vizinhos, além de 
uma mterel'Sante partida de foot. 
bali que sera disputada pelos vete· 
ranos de,;te sport. 

A NTIGAJIIENTE os jornª~s. com 
os quaes permutamos, chega
vam-nos ás mãos com louvavel 

pontualidade, o que, infelizmenfa... de 
certo tempo a esta ·parte, não vem 
succedendo. 

Com as folhas do suJ, então, a coisa 
chegou a tal ponto que somos força.dos, 
agora, a. fazer uma reclamação. 

"0 Jornal" e o "Jornal do Brasil", 
que recebiamos sempre em maços, 
amarrados, passaram a ser-nos entre
gues em DUD\el'OS avulsos. 

Ainda. hontem recei,emos apenas 
do;.s exemplarf:S do "O Joni.al", sendo 
um de 24 e o outro de 29 do mês pas. 
sado. Com o ,i Jornal do Brasil" acon
teceu o mesmo a Si?mana. uJtima. 

Outro facto interessante que esta
mos frequentemente observando, é o 
de nos remetterem, da Administração 
dos Correios, jornaes que não nos fô
ram endereçados. Da. "A Federação", 
de Porto Alegre, por exemplo, recebe. 
mos bontem varios nume:ros eguaes, 
nessas condições. 

Concurso para escriptura· 
rios nas Secretarias do 

-Estado-
Os membros componentes da banca 

examinadora, quer os nomeados pelo 
secretario da Fazenda, quer os pelo 
secratario do Interior, sã.o convidados 
a comprur~cerem hoje, á.s 10 horas, na 
Secretaria do Interior, a fim de tra. 
tar da organl.mção dos trabalhos dos 
referidos concul"Sos, que deverão co-

ULTIMA HORA 
( Pelo Nacional ) 

RIO, 7 - (Nacional) - Asseverou- RIO, 7 - INacion.a.11 - O conunan. 
se que o sr. Odilon Braga seria o ~
colhido para a pasta áa Justiça, mas, 
segundo as noticias correntes., nos 
meios mineiros não ~e crê na po-ssi
bilid.a.de dessa nomeação. fA UniãoJ. 

RIO, 1 - (Nacional) - Rel!!le-'Se 
boje o Conselho Deliberativo do 
"Club 3 de Outubro", devendo ser 
lido o relat.orlo sobre as aspira~ões 
minilnas da esquerda revolucionaria, 
que o mini.c;tro Oswaldo Aranha. lc. 
vará ao Rio Grande do Sul. CA U· 
nião). 

dante da 2.• Região 1\lilitar solicitou 
ao mini~tro da. Guerra exclusão das 
flleira, do Exercito de todos os sar
g<'ntos implk.ados no movimento fra
f·as.~ . .:t-410 1:·m Quilaún:1, (;\ Fniã-01. 

R!O, 7 - íNa~10!!.a.!I - Tenninará. 
n~ proxlmo Wa .. 15 o pra.so estabeleci
do para a fusão d05 dois partidos po
liticos mineiros, e:;.landfJ, por i~"'º• o-,. 

proceres das alterosas realizando reu
niões qua-..i tod&.. os dfas. IA l~n1:ioJ. 

Rl01 i - (N'acional) - O minislrn 
J(l~é Amlrico respondeu em longo te-

RIO, 7 - (Na.cional) - E~t.á in. Jcgramm.a. o convile que llle fi7..t>ra, pa
telrament.e alastada qualf1uer p,ossi. ra Yisitar Porto A1egre, o iutPrventor 
bllidade da ida do minstro José Ame- Flôres da Cunha, expondo os motivo:-. 
rico, neste momento. ao Rio Gr.ande pelos quac~ não pode acceilal-Q. (A 

do Sul (A União) _ j RIO, 7 - 1?'\acion.11) - Informam 

RIO, 7 _ (Na.clonai) _ o ministro I de Porto Alegre que "O Estado do 
Francisco Campos foi chamado hon- Rio Grande.. annuncia a publica.ção 
tem, á noite urgentemente, a Pl"tro. das cartas trocadas entre o minbtro 
polis, presumindo-se que para tra.tar O:swaJdo Aranha e o sr. Baptbia Lu
da. nomeação dos D(l"VOS ministros do zardo, sobre o ultimo dissid.io gaúcho, 
Trabalho e cheíe de Policia. (A U- dizendo que o titular da Fazenda. pe

dira a não divulgação das mesmas. 
nião). 

RIO, 7 - (Nacional) - Seguiu 
hoje para Porto Alegre, o sr. Artbur 
Costa, presidente do Banco do Brasil. 
(.\ União). 

RIO, 7 - (Nadona.l) - O mini.:;tro 
da Fazenda. autorizou a Commis.5ão de 
Compras a tomar as necessarias pro
videncias em relação á compra.. pelo 
Brasil, de carvão de pedra a1lemão, 
desde que seja garantida a acquislção. 
por parte do goYêrno gennanico, de 
certa quantidade de café brasileiro. IA 
União). 

Como, porém. já fóram estampado~ 
resumos d.e ambas, o sr. Baptista Ln
zardo ,·ae publicai-as, na integra. ( .-\ 
l'niã.o!. 

RIO, 7 - ~l\'estern1 - Corre a no
ticia de que o ministro Francisco 
Campos será effeciiva.do na pa.,la da 
Justiça. (A '[jnião). 

RIO, i - (Western) - Diz~,n de 
Porto Alegre, terem sido alli publica. 
das, como esta,·a annunciado. a.s car
tas trocadas entre os minL..-tros o~,rnl
do Aranha e o ~r. Baptista Luz.ardo. '.l 

propo~iio do d.issidio entre os repre
sentantes do Rio Grande e o -poder 
central. (.\ União). 

RIO, 7 - (Nacional) - Devem ser 

"De tudo ... '' s,m par da obra do geniar creador 
Nos ultlmos d.ia.s deste mês de,·e- do ºFausto", o livro de Miguel Cos. m:çar na proxima semana. 

RIO, 7 - (Nacional) - Realiza.,.., 
hoje a. eleição para o preencb.iment-0 
da. vaga do sr. Alberto d-e Farias, na 
Academia Brasileira. de Letras, sendo 
candhlatos os srs. Oswaldo Orico, 
l\13Jllricio de Medeiros, Max Flciuss, 
Lindolpho Gomes, Getulio Schilling e 
Sylvio Julio. (A União). 

as:sig-nados os decretos de nomeação 
hoje dos srs. Salgado Filho e coroue,l 
João Alberto, respecth·ameni<", para os 
,·a.rgos de minislro do TrabaJho e t'he
fe de Policia.. ('1 União). 

rã. circular nc,,ta capital o pritnelro ta Filho, representa uma forte con- REGISTO 
numero de "De Tudo ... " graude re· tribuição para a consagração que o 
vista mensal de divulgação literaria mundo promoveu no centenarlo da FEZ ANNOS HONTEM: 
scienllfica, philosophica e de eonhe. morte do genial poeta philosophico Sra. Boria Peregri1w - Occo1Teu que terá baptisada com o nome de I Arine X. Silva. Ca,;torina X SilYa 
cimentos uteis. hontem o anniversario na.talicio da Elzo.. e Vicença e. Silva 

Essa publicação que e;;tá. sendo Paulo Apaixonado - Novella de exma. sra. d. Julia Miranda Peregri· VIAJANTES: Passageiros chegados pelo vapor 
pl'eparada. eulda<iosamente. pelos seus Amar en, Copacaba1w - Com esse no, consorte do sr. José de Borja Sr. se,·erino Amorim _ Com desti. "João Alfredo", do sul 
redadores, conlerã ,';,ais de cem pa.. t,itulo chrismou João Amoroso Lin- Peregrino, prefeito desta capital. no ao Bl'ejo das Freiras, onde vae rea. Ma.rio Lopes de Mesquita. Maria 
ginas e u•·.,,,t.eria varl:!a.da. de palpi- cio o seu 1·omance que "Civilização Por esse motivo mui.tos foram as fe- llzar uma temporada de repouro, via· Luiza Mesquita. Maria Mesquita. Ma-
tante inter~. Brasileira" acaha de editar. licitações reoebidas pela anniversa- Jou hontem O estimavel conteITaneo ria Mendonça de Oliveira, Eduardo de 

Além de deSPnvohida parte lit..era- Vivida a acção no scenario de so- riant~ e seu esposo. sr. Severino Amoiim, conhecido in- Souza PiLa.nga, Francisco Araujo Gue-
rlt< com1,rchendendo contos, novella,s I nlJos que é Copaca,bana, a maravl. FAZEM ANNOS HOJE; dustrial de nossa praça. des, Severino de Freitas Guedes, 
e ve1>0ij,_ d.e .esc,iptores. itadonaes e lho a praia carioca, onde o sol cm A sra. d. Eudesia Vieira, professo· Em companhia do sr. Severino i~ot,1isCldu:,.sstodouozal111' LodoudreeiIM·o,orAlaems,ªoLolymurpe,.la. 
estrangeiro,, e.,,tampará trabalhos manhãs nfornas• betjà <rs · corpos jo- ra nesta capital e esposa do sr. José 
firmados por nomes conhecidos no vens das mulheres que all1 se reu- Jardim, funccionru·io publico. ~r~~h:.~::s~: ::~l e;:· Se- de Moraes, Christodolinda de Moraes, 
meio literario pes.socn.se. 'lsslm , omo, nem para o contacto vigorisador - o menino Ada.ucto, filho do sr. \"erino Con-eia, administrador da Me- Abran Leon Szeztaz. Fausta Xavier, 
gunde r;opia üe nota.s de divuJgaçfl.o com o salso elemento. não são as Joáo Alve; da Silva, funccionmi.o pu- sa de Rendas d? Guarabira. Jos~pha Gomes Lima. Manuel Joa-
scieolifica. scenas de nudismo a-s que impressio. bUco em 'Bonito de santa Fé. VISITANTES: quim de Oliveira, José Coutinho, Ma-

naram a penna nervosa e agil do _ 0 m?nl'.'o Hlvaklo, filho .do sr. Eb"tiv~ram em ylsita a esta redac. rio Leão de Almeida, Manuel Alves de 

p A L e o s l'O~ª::'ii~ttsincero, a affeição lndes. Manuel da Sllv.a Torres, funcc1onarlo ção os srs. Humberto de Aguiar Troe. :~:ª~ti :º~:iy:~~~~:~ue~lr!'!~ J~':;, 
"Grupo Gente Nossa" tructivel, .nascida entice dois jovens pubhco nesta Cidade. coli, Hemique Lucena da Costa, José Paulo do Nascimento, Severino Alves 

No proximo dta 13 do co1Ten e eve. a t uaes frequsntadores da praia, Fialho, esposa do sr. José Fialho, re. Almeida, presentemente nesta capital da Silva, Leonel de Carvalho, Manuel t d h b·t - A sra. d. Joanna da Silvel.ra I de Almeida Albuquerque e Mario de 

1,;, estrear, como já noticiámos, no foi o thema escolh.ldo pelo autor pa- sidente nesta capital. submettendo-'e a concurso para gua.r- Alves da Costa, José Fernandes Be. 
Theatro San.ta RoJa, o sympathlzado ra nos dar essa encantadora novena zerra Josepha Alves Barbosa Alice 
conjuncto theatral Gente Nossa, cons- cuja,, 175 paginas se lê com crescen'. . - A menina Ednéa, filha do capi. das flscaes da Fazenda estadual. Alves' Barbosa. Adinalva Alv~ Barbo: 
t,tuido de amadores pernambucanos, te interesse e emoção. tao Augusto Toscano, .~fflclal refor· - Regressou hontem da cidade de sa. João Cunha Cavalcantl e Eliette I R mado do Regimento Militar do Esta-1 Bananeiras onde se encontrava ha 
!izt~~,ate:P~::;di/1:~so successo na tera~:.:nce~a~::;,ª':;u;~:amd:ss~ do. um mês, e~1 gozo de licença, o sr. _A_lv_es_B_n_rb_o_sa_. _______ _ 

Para a primeira representação nes· obras, onde o escandalo e os vícios do-c~~;;~
0
L~:d~aghoô~:~::.uar ::ª:~!:do~~a ~:n:~d· asfundocc:::~~~ 1 A S .S O C I A Ç O E S 

ta cidade, o Gente Nossa <scolheu a modernos vêm se constituindo, são o · 
inte1:essante burléta Gente rustica, unico filão explorado pela penna dos - O menino J andyr, filho do sr. - Passageiros.cl~sgados do sul pelo AlMnça Prolet.aria. B_eneficente.-
que é uma das melhores peças daqueJ. escriptores, sequiosos de evidencia e Scve1ino H. de Mesquita. vapor "Itapura"· Na ;"de dessa agr~m1;çao, á ave01da 
le applaudido gremio. de fama. - A senhorita Adalina Pinheiro, Pamphiléo Menezes, Eldefonso Gue. Bm amm Constan' 

17
· 

11
.avera, s":º 

Aqui O ªiludi
.do gru[>O p1=tende I alwnna da Escola Normal e filha do d•s Olynt . L ·s C . J . , proximo do1nlngo. ãs 14 ho1as. sessao .~ • . P10: w as.siano o.se. de assembléa geral para eleição dos 

realizar cerca de dez espectaculos, A "Livrari,. S. Paulo", à rua Ma. sr. Joauim Pinheiro, funccionario do Sinda EudoXla das Neves, Antonlo novos directores da mesma. 
seguindo após para Natal, onde Je. ele! Pinheiro, que nos r"metteu es· Montepio do Estado· Victor de Souza, Francisco Laurlndo 
vará a effeito algumas exhibiçóes. ses dois volumes, tem os mesmos, ESPONSAES: Silva, Joel Dias Silva e Abrahão Ma. SERVIÇO DO ALGQDJlQ 

juntamente com outras novidades, Com a senhorita Gray de Souza luf · Dia 7: 

BIBLIOGRAPHIA expostos á venda em: suas vit1ines. Araujo, filha do sr. Rubens Araujo, Embarcaram no mesmo vapor, para Na Secção de Joá) Pes.sôa foram 
- industrial em Recife, e de sua esposa o sul: classi!icadcs 454 fanlos de algodão 

Goethe - Pensamentos p/utosophi· DESPORTOS 
cos - Miguel Co-ta Filho, uma das 
mais brilhantes affirmações de Jlte. CABO BRANCO S. C. 
l'ltto da geração moça, verteu para o A directorla do "Sport Cabo Bran. 
v,ernaculo grande copia de pensa~ co", em sua ultima sessão, realiza-da 
mentos de Goethe, que agora appa. a 6 deste, resolveu: 
!'ece enielxados <n1 volun,e. al approvar a acta da sessão an-

A casa editora B•njamln Consta!· terior; 
lat vem de lançar á publicidade esse b) tomar conhecimento dos dlver. 
volume. na época exacta em que to- sos officios que Uva foram remettldos; 
do o mundo civilizado commemora. c) acceltar como socios effectivos 
va o centenarlo da morte do grande os srs. Severino Rabello Rangel, Ado. 
Poeta, encarnação perfeita do genio valdo Fonsêca, Abilio Porto, Fernan. 
da raça germanlca. do Leal de Souza Lemos, José Alves 

Comquanto não seJam accessly,et.s de Mello, dr. J osé Wand.reglsilo, An· 
.... toe~ ~ t:tc!.!~c::.L!:::;, ~.:.. b ... !!.;:::._. ~~!!!: '!':.v=.:-c:; ó: .".::!ujo V.l:!.::de:·!.c.7, 

d. Juliêta Araujo, acaba de contra. Vicente Uchóa, dr. Oswaldo ele g,:t~·:1J;;ti~\f.ª:. ~~·to~b~~~ 
ctar casamento o sr. Eduardo Galiza, Avanda Brayner, Daura de Almeida drosa. 
guarda.livros no commercio de nossa Brayner. E1q)ortação ,:elo porto de Cabe-
praça. dello: 

NASCIMENTOS: do~~1~::ª:ª:o::,vapor "João Alfre· Ja~~:o d;'t~:,t:' ~~ ~;:~~d!~ 

va~:!tf~:..::b~n:5 ° ;::~ ~=l ~:: Horaeio da cunha, Humberto Mo. }';~~,;ª:;~ "li'1,fJfe:ilos:'1ves" 379 
raes, Nelson Paes BaITêto, Romero Stock existente: 

vallantl, com o nascimento de uma 
creança do sexo feminino, que na pia 
baptismal receberá o nome de Ma.ria 
da Penha. 

- Está em festa o lar do sr. Fe. 
11.x Freire de Araujo e de sua esposa 
d. Severlna Paiva ArauJo, com o nas. 
c!~:, .. ;::1tc, !!C' ... ~ c:..?:t:.!, d·a i:.':. !.~e!'..!!'.C. 

Peixoto. Antonio S. Cavalcanti, Fran. Nesta praça 4.114 fardos com . 
cisca S. Cavalcanti, Marta J. B··zer· g6Ó4~ll~mki1i°s
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ra, Antonio Bandeira, Edgard Ma,·. 
tlns, Marly S. Martins, Jonas B A EEVISTA DO F ORO 
Cavalcanti, Waldemtr Konwer, Rosa Orgam da Magistratura parabJ'bant 

Konwer, Marces Konwer, Adaucto I encontra- ' ftnda na LIVBARLI 
Mclrelles, Francisco F. Assis Orlan. UO PAULO 
cli!~C.. ~- S!!·.1c.., U:.~C:!·tt:o i. S!!v::.,. ll~::=A~ 
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