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O sertão sob a tragedia anniquiladora da sêcca - O NOTAS DE PALACIO 
exodo dos rttirantes - Medidas attenuadoras ·~a o sr. Interventor Federal receb'U 
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s~~º Es;:~:~:J:~ 
A FUNDAÇÃO DO PARTIDO SOCIAL 

NACIONALISTA 
Obras Contra as Sêccas O', trabalhos do Campo de Cooperação E30-E:3------

. . . • ctaque11 , município, na prop,iedacte Numeroso grur.o de leaders revolucionarios, entre os 
rada clta mal> <loloros? ~ qU,l· CUIS,IS !I !.,do d, lhlO se_ ochat godií-0 hei·baceo, medindo O dito com. quaes os ministros Oswaldo Aranha e José Americo, A C(ml1nu~ç,úo da sec.ca lo. l'l:ª 1 (:llll( .. UITl' '!'.'."" c_sse .. • "'. sla,t.o. '..'~ "Umbú.", destinado á cultura do .ªI-

dro de afflicc;Õl's l' nuseria, <lo Cl'lltralll:td.1 1111111 dn, E.stado, po umn área de 10 hectares. f d .J • - ·..i • 
sertão flagellado . nordc,t'.""' a l11.speclor1a de Os referidos trabalhos estão a cargo eS li a O programma í,ja nGYB agreffll8ÇB0 p8rflnE\fli. 

Le,as e le,as de rctirant~s la· Obra, Conlr:i as :Seccas. . do agronomo João Henriques, admi... O proxiato dt-sapparecimento do Cluh 3 de Outubro 
mintos abandonarn o scenano da \crl'dtlamos que os servi- nl.strador da Fazenda de Sementes de 
fôme l'IU hu eu ,los brejos e do ,·os desst' departa,nenlo leriam Pendencia. o que nos declarou o ministro da Viação 
lilloral. onrk n horror (la maior 111:\Íor l'l'fil'iencia. preenchendo Os elementos mais destacados do I rico. João Alberto e outras flgura, 
calamidade que jú assolou () 1:~l'ihor º"' ,eus _Jins ~~.ª SUH ~éde "A,manach do Estado da Club 3 de Outubro, entT'e ::>S quaes 'SI d36t3.Cad:a O'- c1rculos revoluc1on~~ 

Nordésle produz a impressúo de 1""~ •11 ª propr,a rcg,ao onde se ~~iiv~
1
~f~:a·~n s~.i;~~~PJos~

1
~;; ri~:. varios oradores já cc,nhecirun 

uma grande desgraça collccli,a. 111anlil'sl:i a grande ~:1la111i,lad1'. Parahyba" 11 e 12 e 112 horas, em uma cessão o "Esbôço" e tiveram }ppcrtunidad,,, 
N':iu é mais 1>ossin~I conter ü Dcssn 111:111<.>~n!, o:-i 1nlu1,los g(_·- Essa util publicação poderá ser pro- seg:t:~abalhos foram presididos i>elo ~: s!:s Pb_;;rss J;ª~?;;~ :b:!ti~i:~ 

surlu rh_ a11ur111~11id.adc q11e eslL' 11.croso~ d,., 1.1.11111 sli.· 11 ,i<J"' A.'"." 1 c111·a<ln 1rlo.s int,ercssados, uos seguin- commandante A.ry Parreiras, que ti- e prjncipios -?nunci.a.dcs, ~m ·)S n1tH'i. 
anno tomou 11mc.1 amplitude ~s- rH_'u llaP '-0 11r_f'r_1~11 1 <1 ret,'rda t,es pcnto,· <.lu cidade nh.o. n secretarial-o ,J ~apitá-O ·weli..t1- não se acham de p1eno 11ccórdo. o 
sorr1-.brosa e anniqmladora. nwnlo (JllP mfehzmenle ,;;e , e1 l- · , .· "' to Muller. e tiveram a presença ioc:. Ptogramma, entretanto não é- ctefi..n• .. 

Denunciada a crise, entrou o fie t 1,a. nv11arelh.agen1 burocra- J·o~::.d:\::t~d;q
1
~:sd: ~~::~ L~: ~

1;!1~~~~i:ict~ªiJ~~~d: jDs~ª ~:r~~~: Jf;~raet,;~~ :n!~~uec:~ ~n:[~0 f; 
goYêrno do Estado em immedia- lica dn lnsperlona. e de alguns dos interventores que ora cer a respeito 
tos entendimentos com o sr. mi- E" du duminio publico o in- vraria Antonio F Baptista, rua Ba- se encontram em no:sa capital. Seria tarefa diffic1! resum1l.o der 
nislro tln :'iaçiiu. :1 fin~ ele am-1 leresse que s. exc Lcm tomado rão do Triumpho; Livraria São Paulo. ci:i o:emC~~s.;\to foin:1ri:;,t::t1~o:'f~; ~~~/º ,.:~;~eJ~".n~: ~~~i:J~: 
varar a, nd11nas da sccc~1. _ pdr.t ;.1<·,ioir .. w rl:.1mur an~n!)- Alfredo Silva e Austro & C.'". rua .. Esbóço do PJ:Cgramma Revolucio- d,e de faze1-o. como d.e~jariamc'.), 

• ~üo tarc..lunHl\ ''." re-...olu<_;ues. t l111:">t1 dus seu-... r_11nl_erL111eos: . Maciel Pinheiro. e portaria desta fo- ~.ario de Rec?~_sr.ru<;ã~ P.:>litica :. 3-:J- mais de largo, da synthese que JS 

que as Clrcumslan_ ·tas acu1~s~lll:1- . \~~1s. º" _...,rs. Chefes. de 01-.;lr1- / 1ha. ~~~\~fs.s~~:}m~;t~ª~~~~rs~~t~~~ ~~~ P~~:1ccJic!u::~~~:m~a~de1~: 
,a,.n, scn.clo 1111.Ltl\el a soh~·llt~de cllls Jtao lt•m aulonu,n'.a para re·1 Hoje, a Agencia de jornaes e revis- C,aio de Albuquerque Llma, Augusto a que se ateve: 
do iIJu,trc Ltlular da \1,açao.

1 

sohrr logo ,t ,q,plicaçao dos cre- á d 
1 

d Al h Ido Amaral Peixoto Junior Waldem.ar BrasiEdade: Unidad patria. F~ 
autorizando sei·,itos na zona Llitus auloriztHlos, precisando tas Iar ven ª avu sa O manac · Falcão e Abelardo Martinho de An- deração sem hegemonias e su.~ fe1-

assolada pelo l'lagello. ,,gua~·d"r tl;i séüe l~a lnspedoria. A ITALlA E A CONFERENCIA DE t~~~e.o referido "Esbóço" com uma t"ioe;;~f~'.pe~fes!r~<;;iE.";atacionaec, 
Pa parle do :;r. Inlenenlor no l,10, .ªPl"·o,açoes e pare<'e· DESARMAMENTO "A' Guisa de Introito··. ,em que se Economia: Organização econom1ca. 

redera! hou, e a inspiração <lo 

1

,.c, qu:isi ,~111prl' <lemorntlos. proclama que "a Republica r,a.ssa;h Admlnlstrac;:ão e f!nanr>- public ,. 

plano tle cmergcncia. consli- :Suhsliluida. essa orgnnizaçüo. tl:~~i,;,;!;,!o~~;:'..i:'!a::~~·:~~~ :/';,~~ ~~1~e1:~e·;~~-!" .j~/e .. ;~~ii~~~ ~{!~laess:atr~~~\r:~:ª~ci!/ropri -
tuido velas uhras <ln pequena poi L.llla ouli n mc:.us_ ex1~e<lila. 0 governo italiano encaminhou á pre- mcs a democracia. -entregando ·1 ~o-

1 

Humanidade: Organização s,:x:·hl_ ~ 
a~·uJn~em, de cuoµeraçüu co111 a! L'onn·nlrando-se no ~urdesle o sid€t1cia da conferencia do desarma- verno aos que trabalham ·~ pTodu- sua humanização. conecção rac10_ 
In~pecluria. 1 dL·p~1rl:11_01.~ntn da'.'i Sl;tcas. o pro- mento tm Genebra, 0 qual reaffirrna zem.... . n_al e PX?:e.s..o:;.i\·a das i~justiça')- ~-

Mas. esse~ lrabalhu:s, por sua blema tieuriu simpl.ificado e os a sua preposta anterior de abolição da ra!a.lc~~~1i~~1~~;~~ ~t~~al~a 1'~;1:m3; ~:t\·or~~~tm~:!es~olle1~':~nci;c:: 
natureza, nüo puder~m ser _ala- trahalhos 1t1:1rchar"1!n natural- artilharia pesada, canos de assalto, reunião_. . Mas. terminad": a leimrs, eia!. Saúde e edue_açãc. l\pazig• a-
cados nas pruporçoes ex1gJ<las, l11l'nlc com mawr r~1p1dez. navios de linha (grandes encouraçados ~eu-se_m!c10 a 1:1IDª cspec1e t:le ~nt1ca mento &1...""'<'rn_I._ Paz mt.ern.:~clonal . . _ 

l~_elo i1_nmcn~u J1U1_nero de neces~ u .. 'ln\. cs~,l'.~10~ ~eguros de que o I e cruzadores de batalha), submarinos. ~~·~7i~~ªa\~ 1:.fa~~~~s :~~·~::si~~~1~1~f~-., sx~f_
1
c~~i~· ~fi1fc~17~~~1t:t:: 

si tudos de emprego. ~1 ·md, P:":1h., li.mo. com _a sua pcrta-ae.rcplanos, aviões de bombar- os srs. Oswal<lo Aranha. JvSé =e- ti\'a. Continuidade goHrru>rr·enta. l 
Alguns açudes começam agora a;..:ud_u \ '"'º d:1,. necessitlarles deio. tcdos os meios aggressivos por Rrprezentação popular profissioMI 

a ser con~lrui<los. as obras da puhli('as, n·moYcra todos esses meio da guerra c:himica e revisão das que Jlle cabe em haver movimentado e tech:riica, . . . 
eslar;ão da rêde <le \'iação Cea· ol>sl:iculo,. por meio de_ prOYÍ· J leis de guerra. para as.segurar a com- a mola qu~ derribou o goYerno que e ii';f;~;s~lie~~erct";'';J1: 1: ~~;f~~ 
rense etn Ciijazeirus füram jni- c.Jcm·,a, opporlu,ws e~Jtc1enlcs._ pleta prote-cção das populações civis. enx~~~~~:~~.\~ºJ:~bªt!!ic,;arnen- Or1.tanizac;ão .iudiciaria: sua unidade, 

d:1cln~1 ('Onlinuam os senic;os ,1 EXTRA~ te. uma vez por t~das, que cncami- ~=~~~e ediri;~;f11i~~~r~c~. 
<la ,ia ferrca e da rodagem de " V OINAR!A RECEPÇÃO FEITA AO MINISTRO :

1
:;"º; ~!c,,~~;1t,'.~~~ d~~~~,l~a. n'. diclarlo. A uni\'ersalidade dcs etde.-

Pombal a Patos, e o Estado di,- OSWAUiO ARAflffA PELO POVO GAÚCHO Ã SUA ,mnc,,ira, moral, polit<ca e ~dminis- dãos. Tribunacs de trarolho". 
lriJmiu em quasi ,b1le numici- trativa. O -51". Jua.rez Ta,·ora fez un;ª ~vn 
pios um u11xilio de 5 :OOO>lOUO n CHEGADA A PORTO·ALEGRE Quanto a mim ucsso dizer ~ ,,. cxc. cxposicão .sobre 8 ~ cl-sen·aco•s que 
cada um, a lilulo de que" o meu maior anseb é Yer im-1 re_ali~~.!t por xcas1a..., de 5ua --ecente 

soccorru :: plantada no Bra-U a ordem. vara ,1u~ excms.~o ao n1rt_e ct~ _pais 
immcdíalo. A nfo possa ser mals "iUbYertida Só O Con•elho Deliber,:urn. !il _que per-

As disponibilidade, do The- saurlaç.ão do interventor Flôres da Cunha dentro da osdem se poderá salrnr , tencem aquelles do1s mm.~n·os de 
souro não permittem mais v,tr.i "º'uçã.o, teria sido r~pudiado }rela G~~~ª·m~~esá~sami~ Jr~i1~ç~. ~~~ ~;;~:1: ~:::e~t::ibt~ ~~e~~~a::~ 
acudir ú extensão e intensidu<le opinião publica ao Rio Grande tlo ella ~láo póde derr;nun~ beneficio ~o- ma··, hoie _officialmente entregue ~ 
do phcnomcnu que c,tit. opernn- Sul. Ella agora, cnti·et..,nto, reaffir- bre a minha gente a a minha terra. depois desse P_~recer .. se _procurara 
cio o deslocamenlo lias ])O]JLlla mou a liberdade do seu pen.sa.menlo todas ns IJençams e pediria a da.r-lhe ª recl'.1-Cçao defmltiva, consti· 

Deus p~ rR unu1 terra bôa e para uma tmr:~o-Se entao o Club em Partido 
\'Ües sertaneja~. 1 político e a indepcndt-m·.ia de sua gente tão nobre. Pohtico 

Dennlc do que acontece e YC- ,·ontadc ao lado da. opinião nacional. Sr. minüstro - O Rio Grande abre A denominação da futura ag-rt>mia-
rificada a impossibilidade de ~I St<rviu essa. brnhant..r recepção t>a.ra de par cm pa.r. cs sem bra<.'-OS_ oa:a ç.ão p2n-tidnria ~erá Partido Radic1l 

"l l l t" l l clemonstrar que O t>ovo riograndense receber o patricio illustre e mel'ltOl'!·~. Nacionalista ou Partido Social N~-

~~~tr t~ ctLJº~\~1~;:.~ ~·c_l;1
1
:,~;):i:Í:Hf~ coutinúa a co•tfiat na actuacáo e no ~~!~ ::1~~'iifc~t011

~e~ii~~~1~. a l~i~
1
- â~~fJi\~st:.es~ª~Sp~ -~~~\~f~~·a: 

com 4 ue pelas repartições su- caracter lnteg,·o do grande- soldado Podem bem julgar de sueµe1ça0 prO\·ado o pragramma. e con°.tiluido 
Lordina<las "" :\Jínblerio da \'ia- revolucio11ario 11uc ,·em, nos altos ';;,';,' ciii::'he:;~1';, ªa/·p,~I~cta~qu:;J;·: o Partido dcsapparecerá o Club 3 de 

\'ão se dá :111d,rn1cnlo a um as postos que U.e 11ª confio.do O cb•fe ções de affecto que nos ligam, posrnm O~~b~:~nião de haie se tratou ·01 ,_ 
~umplo urgenlis-.;imo e impor do Governo Pro\'isorio, se constiituin- acr~itar que em cada um de •1ós 1ã::> gamente do desenvolvimenu:> rics 'lll-

lante. l"UJlJO (! 0 eh., assbtencia do um dos mais dedicados defensores ~!!: ~~!~1:n~:
1
~1!~~pe~~:~~~~:l moral clens estaduaes e de -Jub:as medidas 

aos famintos du :\'or<lésle. de sua autonomia e do prestigio da ~r~dJ;~~v~ ~i?.,~[ação~c:;:,.ror:;:;~; 
Sem allrihuirmo:; á cul1w dictadura. RíO, 12 _ !Nacional) _ Dizem d• os que tomaram parte na sessão bem 

1. · · - l I li Damos, a ~eguU' o discurso de ~a.u- d h d ()~ unrc10n:1.no:-; que r:.1 Ja 1run l Porto-AJeirre que O miu~--tro Oswaldo imoressiona os com a marc a os 

Jll'SSC\ deparlamenlus. a Jenl j. :;;:~u1:i:d:1i~:::o i1~:~~!;orA1;i:: Aranha teve longa entrevista com os tr!~1:1eosa. -5UQ particlpaçãa na ass~m-
<lão de um senii:o que! ddc\'Jia da Cunha, á sua chegada a Porto- srs. Flôrcs da Cun.ha e Raul Pilla, biéa de hoje, do Club 1 de Outubrn, 
<'Orrcr co,n a HlD 1or ce en :H , .. 

1 

trat.?.ndCJl..se da.~ b~s d-e um u.ovo 
Jívrc ele rormalismos inuleis e 1\tegrc, e outros tiCSJ)L'.chos refereni<'ts entendimento do Rio Grande do Sul tivemcs opportunidade de ouvir do 
prejucliciaes, parece que muilo á pcrman.encia de s. exq. Dl:t.-qucll:1 com o p1·esitlente. Getul.io ,·arg~.s. (.\ sr. Jç.s.é Am~rico estas declarações, 

metropole e a sua act.ua~ão em prót reproduzidas textualmente: 
.-......... _._.._.._ .................. __ t I dos altos iinterest.rs da politica na~ União). - "Fui. pela prime-ira vez. como 
f O ff • 1 1 cional: irei. neste momento agudo da nacio-i amparo O IClíl aos t l "Sr. mmistro. Agora quando V. RIO 1i - \Naeionall - O,, dis- nalldade, a toda a parte onde puder 
i flagellados CXC. desci.a da lanci1a que O trOUXe C\ll'SO .. pronunciados pelo interventor fazer algum bem OU e\'itar algum 

i ~;~ ~s"";,er~i:s ~~~~)~:::~ ':~::.~.~~ ::.:: : .. =.•:0: :
1:as~1:º e~== m~. ~ais: 

t T::,o:::~u: r~::ir~- Mini-Iro Oswaldo Arauha. ~;:i;i:po~~!°~Wi i~s.~~od~·!n~~ gada. deste a Porto Alegre, são con: li~a~;~nà~~~~. ª:1u1, ~~
1
ro ~:; i (.;om,tituin vndadPira ~t.potheõse 1. excía. as bôas vindas á moda do slde-ra.dos pontos inicfaes para :1 orgão de orientaçã-0. Sai com a m.e-

i NISTRO JOSli:: AMERI~O A d1<"ga.rJa do 111ini:sLro Oswaldo Aranha ra;~r ~U\!:~sa terra, que sabe ver e abertura de novas negociações na po- ll~~~a ~~~:ss~~~~ ~~~: ~~~:1~ 
• INSPECTORIA DAS SEC- ,; caJ>if;tl ga1ieha. d lilica rlograndense, (A Uniãol. dentre os soclos e elemento; ostra. 
I CAS E A Rf..DE VIAÇAO O -cm~nenl-e homem publico que, co~~m:1~: ep~a~~ 1!t~/~~~o e fil~vi~ nhos uma média das aspirações :ni .. 

i RIO, 12 ~E=:s:etermmar " ::
0::~ª\e:::;~· ~;t ª;:vo~:;ã2g~·~ ~f~1!~~~~0 a~º ,!~e~!:º! ;laiis ~~ ta::~· .. ~:np-;;-r1!:i:

10
:

1
~1s~ ::·~= r;:~s~i 1~Yi~:+~Jr;r:~~ 

• In.spectoria Sêccas e á Rêde Via- ::o, animador lnfatigavel que foi des- Ri~.Jrande ·. f' d nlstro Oswaldo Aranha a Porto.Ale- do Norte, do Centro e do Sal. 
t ção Cearense que encaminhem se grande movimento de rebeldia do voc:sas°!~m 1~{~~:mdeq~~~~ l~r~e gre, a. impreu.sa desta capital :regist.a Havendo divergencias fund-wnel'\ 
i todos 03 flagellados aglomt:!rados porn bra iJeiro, assistente e confi- dai -o ram~ da esperança e iambrn; a possibilidade da. volta. do sr. Mau- taes. o assumpto será debatido num. 
i em Cajaz:iras para trabalhos dente de todo o plano que teria de ~u!ª~~~~?aª 0co;~~-d~ :iuiªc?r!~<lrr- riclo Cardoso pa.ra, a pasta da. J11s- ~~}1t~~s~ ::'~!~~!º~~riiar~rd'! J:~: i construcção f<.:noviaria de Pom- fazer ruir a prrtlottncia e a tyrann;a Este povo laborio.SÕ e bravo :>rdei tiça, lembrando, a rcspc-.ito, os pon~ nal. 
• bal a Mnlta e açudes Conclaclo e ,,ue he i·nthronlsaram no Cattete, ro; ro e amante das suas cois~s, com~ tos de vista desse procer ga.úC'lto E' uma índiscripçáo a que me pPr-
I Riacho dos Cavallos. Recommen- recf•bldo em Porto-Alegre com ama tambcm amonte das suas glorias. numa entreviista concedida logo após mitto por de tratar de mna inici.ati~ 
i dei ainda transporte pessoal seja eaa:s maiorf:'s manifestações publicas po~;· d:ll~{~tX>0 ;;11:~~e11~gueci~: ,::s~ 0 dissidlo poUtlco. (A União). '"\~:Z<;~Iek~u!~·ª."d~il~~ra·· 
i feito daquella cidace para pontos já.mais prPslada.s á sua destaca.lia perança de que não .t;erá perdida f:t 

! ~~1
::.º~ã e:; d::~r~: d::n~e::·~ 

1"'::::~1:·~::.~:.·.,,g,m, rccebld:1 !>t'lo ti- ~~1~a~! ~o~;.;t!ºd:
1
~o~::i~d~.a'.'es- qu!1

~' n!:ru~ro
1~~::!) ;;an!:bc:.,~ 

t camJ11hões. Ordens tôram trans~ tular da Falf'n<la. é ton :,olenne d~s- aq~,=~~a m~~~~o v~vo"·vi~~~i1t!1~~it\~~~ morar-se-á mais do 'Ju.e pretendia no Orgam da '!,!ag18tratun. parahyb&na 
i mitt1das immedlatamente. Abra- mentido ,i•s notif.-ia..s tendt""nci~ por slasta, valoroso e cheio de brio que, Sul, ~ndo pro\'avel a. realização clt I encxmtra--ee i V'8Ilda na LIVBABIA 

i ços. - JOSt AlltERICO, mixús.. ª0sbiwall'droop.aAla1~aªn'1,:I,• dq~·d: q::nisnt;oº ph~:A~º eª ahp~mbpr~raco:ti; =~~~:r;~~ uma no,:a conferencia. em CarhOt!ira, UO PAULO 
t d v· ão ...... '"""' ........ a fim de assentar outra. orientação t ro a iaç . . acompa nhára o gesto demissiona•lo gl<;a;::. ~ia 3 s:ea;::i~r~o subconci- na pollt.lci, do Rio Grande. (.\ 1 fta lbale1 Pinheiro 
~ .......................................... -eio,eio t!.· . e 111e:.l: .. _ ,:,,..,~.,.,-....,, ....... i! .. r.,._ --t ... -io:;-... -...:11 ..... - _ .~: ... - •. -...,1~n11,..r1~ lJ!"'..!.:!.::.) ~it-mtltTLO IIIII 

A B.BVISTA DO FOB.0 



PARTE OFFICI L 
[A.DMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ANTHENOR I THESOURO DO ESTADO DA PARAHYBA 
covi::nNo no ESTADO NAV AR~~IENTE 00 GOVERNO Do DEMONSTRAÇÃO do movimento boncorio, em f 2 ele abn! de 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO DIA 11 · 

DIA 8. Dearetos: 

/932 

Dcspach.-Os: O secretario do Interior e Segu-
Petiçã, de d. Vicencia Barbosa do rança Publica resolve rectlflcar o no-

Egyplo prctfessora rooimenta.r de me de José Torquato doo Sant.o.s, 2. • 
Aroeiras, requerendo mais seis mêses supplente de sub-delegado da clrcwns
de licença pan completar o tratament-0 crlpçá-0 de Sã-O Mam,,ctes, no dlstricto 
de sua saúd~. - Submetta-se á ins- de Sn.nta Luzia, visto a portaria. de 
pc«:\-0 de saúde sua nomeação se referir a Jooé Tor-

INSTITUTOS OI! CREDITOS 
Saldos Deposltos 

anterlore1 ncata data 
1 Retirada! 1 ~Idos exi~· TOTAES 

nesta data j tentee 

1 
1 

1 

Banco do BnJlll C~ Movimento - - - -
Banco do Brasil O atronato etc. - - - -· 73:1481650 Id•m de Jorge Silva, estabelecido quato da Silvo., 

oom fabrica de dôoes. em Santa. Rita, O secretario do Interior e Seguran
rrprcsent,indo contra a anomalia. ac- ça Publica resnlve nomear Seraphlm 
tuo.lmentc existente. na execuçá-0 por Leocadlo d.os Santos para. o cargo de 
pnrte da Sub-Prefeitura da.quella 10- escrivão da delegacia de policia do 

Banco do Eetado da Parabyba C J Movlmtnlo - 1:I~m:1 
14:300,0001 

1 
9:150S()(JO' 6~:9981650 

126 91,9$7f6 46:197Jé08 80:7121. 78 
Banco do l:.stado da Parahyba C J Banco A2ricola e 

372:484$853 Hypotbccario - - - - - - -
IOO:OOOj()OO 

172:4841853 372:484$853 
calldade, d, decret-0 232. de 30 de de- districto de Pilar. Banco Central C J Prazo fixo - - - - . - 100:000f()Oú 100:WOICOO 

B,nco Central C J Movimento - - -· 12:0811254 12:0811254 2·8l8$FOQ 9:202'654 - - - - ~70:000WOO 270·000EOOO 
20mbro do anno findo, que orçou a O secretario d.o Lnterior e Seguran
rrneita e lLxou a despc~a, para o exer- ça Publica resolve nomear Jooé Lulz 
cl~i,, de 1932, da Prefeitura de João do Régo Vianna para o cargo de car
P..ssóa. t,·olde o despo.cho n. 224, de cereiro do dlstricto de Pilar 

Pequenos Bancos C / Prazo fixo 
Baoco Allemão Transatlantico, C J Prazo Fixo 

270:000SOOO - 600:000$00(, 600:0lJUl()üO 60{l000JOOU 

17 de março ultln1ol. - Indeferldo, O secretario do Interior e Seguran-
Brnco do Estado, Caira Estadual de Ob,as Contra 

530:000JO(JO 
em fac,, dn lnformaçií-0. ~!;:1:- ~?~ :;~º~~:, ~~:~? 

cereiro do dlstricto de Pilar 

os Effeitos das Sêcras - - - - - 1 ~30:000$000 530·000$000 

2.07 :324$543 14:3001(~'.'.tºt! I :624 J543 58: ,26Jl08 2.026:298$435 
EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 

DIA 11: SECRETARIA DA FAZENDA, AGRI· ~t~:~11J'0 bel. Arthur ca.rnelro, Eg1&J~ g~RAJ0=~A~ Tbeeouraria Oeral do The30uro do Eatado da Parabyba, em de 11 abril de 1932. 

~~i!li:u;;~cil~n~: ;~}r=~·mv't,~ ~~J~; FRANCA FILHO, ,besourelro g,rat. JOÃO HARDMAN DE BARROS, ,scripturario. 

}~sfa"~~';~r~';; ~u;i~~v~r: ~ ~: De Rosa Vida!, proprietaria da casa propriedade "G,oo ... requerendo ba1-
mo requer, sem vencimentos. ~ida~~· !q~~~e~;tªJ~ô~~ dt'.;;".!! xa na collecta \Una_ vez que acabou 

Idem de d. Severina Almeida de de esgoto e impost-0 de decima urbana com a mesma fabrica. - Defendo, 
Lima e Moura. professora do grup-0 que é devedora, allegando em seu pagando o imposto oorresp-0ndente a 
.. Isabel Maria das Neves"• estando favor o estado de pobreza em que vi- \ um semestre de accôrdo oom o art. 
com a s~úde alterada. solicitando no- ve. - Indeferido por falta de funda.- 21. da lei n. 677, de 21 de novemb10 

~:;1.,;,"nt~'.ª~e d~~ça co:·r~ !~f. w4~ mgi;g,.;::"1· deu;
9
~o;;;~·=~~b!~.:ercian-

do Regulamento em v,gor. - Submet- Designando o sr Romualdo Rolim, te em Belem, do mumc1p1~ de Ca1çá-••-se á inspecção de saúde. direotor do Thesouro, para fazer parte ra, requerendo ba,xa da conecta do 
l~m de &verino lgnacio de Bar- da. Junta de Lnspecç.ão das Muuicipa- seu negocio. - Egual despacho 

rOfi, 2. 0 tenent.e commi~ionado do lidades. 
Regimento Policiatl, tendo se transpor- Oontas: 
tado de Piancó á Cajazelras para ne - De Lisbôa & ó.•, por material for-
t.a c,,lade asswnir o cargo de dele- , necido á Imprensa Official .- Pague
g;ado de policia para que fora nomea- se a quantia de 45$000. 
do em Janeiro deste anno,_ solic_itando De Alfredo Silva, por material for-
a .1uda de cu.sto. - Defendo. necido a diversas repartições do Es-

ldem de J-OSé Dommgues Ferreira, tado. - Pa,gue-se a quantia de 
2 ' tenente em commls.sã-0, do mesmo 818$100. 
Reg,mento, tendo se transportado de De Francisoo Xavier da Silva, por 
Campina Grande a Patoo, por ter si- serviços feitos para a Direct-0ria de 
do designado pelo oomman~ante geral, Obras Publicas. - Pague-se a impor
para iervir no 2 • Ba talhao. pedind.> tancia de 67COO. 
ajuda de custo - Deferido De Alfredo Sllva, por materiaes for-

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 7· 
Decret-0. 
o Inten-entor Federal neste Estado 

re-solve nomear o sargento João Co
nolano Ramalho para o cargo de de
legad, do di.stricto de Pilar. 

necidos a diversas repartições do ES
tado. - Pague-se a im,P,rtancia de 
318$500. 

Da Casa. Lohner, por materiaes for
necidos a Directoria de Saúde Publi
ca. - Pague-se a quantia de. 
4:176$000. 

De J. Miniervino, pelo fornecimento 
de artigos para o Oentro Agrícola 
'·Presidente João Pessôa". - Pague-

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO se a quantia de 2:493 100. 
DIA 11: Despesas effectuadas pel, dr. R. 
Deeret-Os: von ]heiing, durante as excurções por 
O Interrnnt-0r Federal neste Estado ~;te

38
=do. - Pague-se a quantia 

resolve exonerar -0 sargento Sebas- Oh · t' e rt ol 
tlão Cnlixt-0 de Araújo do ca.rgo _de fo~cim~~ªJ': m:uc!:e,~-OS ~~ ~!~ 
sub-delega,10 ela Cid-Ode Alta, no dis- t-0 de liygiene de Caja,:eiras. _ Pa-
tr'z>to ~t'.;;';;c~fg,~t~eral neste E;tado gu~t?çtesquantia de 8628800. 

resolve nomear u sargento Oséas The- 1 De d. Maria Sensata da Camara, 
norio <ie Andrade para o cargo ~e s~b- proprietaria de uma taverna na villa 
delegado da Cidade Alta, oo d,stnct:o de Araruna, requerendo dispensa do 
desta cnpltal imp)SU> de Industria. e profissá-0. -

O Interventor F'ederal neste Esmdo Indeferido po1· falta da fundamento 
resc,l ve exonerar o sargento Oséas legal. 
'J'i1enoro de And.t·i,de do ?argi) de sub- De José Vicente Soares, proprieta
delegado da c1rcumsor1pçao _de Fagun- rio do engenho "Feichado" em Areia 
<l<S no dtstncto de Crunpma Gran- requerendo dispensa do imposto dé 
de industria e profissão. - Indeferid~. 

O Intenentor Federal neste EStado de accõrdo com o que dispõe o art. 4. • 
resolve uomear o sargento Sebastiã-0 do decret-0 1.609, de 18 de novembro 
ua Cosi a de Souza para o cargo de de 1929. 
sub-d- legado da circu.mscripçã-0 de 
Fagundes, no dlslricto de Campina 
Grande. 

EXPEDIENTE DO GOVERNO DO 
DIA 12 
Deu"t"!<>S 

De F. H. vergára, corrunerciantes 
nesta capital, apresentando uma guia 
de d~sembara.ço que se havia extra
viado e requerendo baLxa da respon
sabllldade que estavam sujeit.s. -
Deferido, devendo a gula em apreço 
ser collada ao respectivo canhoto. 

De M. P. Barbosa, proprletario de 
uma pequena fabrica. de vinho, na 

IMPRENSA OFFICIAL 
E)l;ta repartiçáo reoolheu, h-0ntem, 

a:s oofres do Thesouro do Esta.do, a 
importanciB, de 229$100, corresponden
te á renda do dia 11 do oorrente 

REGIMENTO POLICIAL fflLITAR 
DO ESTADO 
Commando da Guarniçá-0 e d-0 Re

gimento Policial Militar do Estado da 
Parahyba do Norte - (Auxiliar do 
Exercit-0 de 1. • Linha) - Quartel em 
Jcã-0 Pessôa, 12 de abril de 1932 -
Serviço para o dia 13 (quarta-feira). 

Dia ao Regimento, 2. • tenente João 
Rique; ad.juncto de dia ao Regimento, 
2. • sargento Reil1-0 Coutinho; orden1 
á c·o., IIOlldado~amb:>r-oorneteiro 
Francisco Guilherme. 

o 1. • Batalhão dará o pess:}al para 
as guardas do Palacio da Redempçáo, 
Cadeia P11bllca e Quartel do Regi· 
mento. 

C!Lss. l Aristoteles de Souza Dantas, 
coronel-corrunandante 

Commando do 1. • Bat.rulhão do Re
gimento Policial Militu - (Auxiliar 
do Exercito de 1. • Linha) - Quartel 
em Joã.o Pessôa. 12 de abril de 1932 
- Sen'i.ço para o dia 13 rquarta-fei
ral 

Dia ao Regirnent-0, 2. • tenente Joã> 
Rique; sargento de die. ao Regimen
to, 2. • sargento Reino Coutinho; 

ft.~",~ªP1~1~0 C~de~~bo
3 0

J;::,~~toSot~; 
Azevêdo; guarda do Palacio, 3. • sar
genu:, Severino Ortigas e cabo Anto
nio Pa u,lo; guarda do Quartel. cabo 
Maauel José Perei.ra: dia á EIM , cabo 
Jo..sé Francelina; din. á S'O., cabo 
Adalberto Bezerra; reforço da Rece
bedoria, cab, Joã-0 Victorino; patru
lha, cabo Joaquim Eieuterio; escolta 
de presos, cabo Miguel Antunes; or
dem {! C O., oorneteiro Francisco Gui
lherme; ot'dem ás O., corneteiro João 
Felix; piquete ao Regiment:>, corne
lelr-0 Pedro David 

Boletim numero 103 - Uniforme 
ó.• CkaU). 

Para conhccimenbo do Batalhão e 
devida execuçá-0 publioo o seguinte: 

Exelusáo: - Foi excluído do estado 
O Interventor Federal neste Estado 

alt<n<le11do ao que requereu o bel. 
Arthur Carneiro, jUlz municipal do 
termo de Ingá, resolve oonceder-lhe 
t.rlntri C30J dias de licença, em proro
g~çiw da que vinha gosando·, sem ven
, !mentas. na forma da lei. para tra
tar de interesse particular. 

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA DO ESTADO 

O Enterventor Fedc~al neste Estado 
J'Psclve exonerar d. Maria Carmelita. 
Pontual dus funccões de adJuncta in
terina do grupo escolar '' Gama e 
MeLl~". da cidade de Princêsa, por 
t r sLdo nom-P.ada para reger a. cadeira 
rudimentar de Barra. do mesmo mu
ntcipto 

Saldo do dia 11 do co1Tente 
Recolhimentos feitl>" no Thesouro no 

dia 12: 
Pela Recebedoria de Rendas . • • . . • 
Pelas Re1>art!cõea do Interior e ou· 

tras ...... 
Retiradas de Bancos 

14 300$000 

3 :962$825 
58:226$108 

47 .258$620 

14•300$000 

217 · 270$332 

76:483S933 
293 : 759$265 

61 :558$620 

effec,ivo do Btl., e da 2.' c.• o sol- 1 126 199 202 204 10? 209 127 66 194 
dado SaJathlel Felippe dos 'santos. 1 43. 100,' 144,' 44 '21s~ · 47, ioe. '10'7 · 203 : 
conforme pedm. <Boi do C G . de 210, 128, 176. 190. 98 99 97 208 192 hontem datado). . \ 101 211 185 95 189' 59 ' u · ' o' 

Tran.s.6erenda: - F01 transferido 113: 62, '54, 207 · 191 ,' 4.5.· !7i' ii:· ;iii' 
da c .• E.'Ctra,. para este Btl.. o 2 º 1187. 55, 58. 52 e 65 . . , 
sargent-0 Severrno Fernandes da Sil- Fi'<'alizarâo do tran,ito d bi 
va. (Bol. Regunental de honlem da- los· e ve ru-

todo) · . . . Rondante, o guarda de 1 • classe 
m~!fa1tel\ofanuel Viegas, maJor-com- n 18: prom~tidão, o.s guardas ns . 64 

Orui:lere \oom o ori,Jla! : Man E 174, plantoes, o.s guardas ns. 114, 

Marinho de Souza, capitã-0-ajuda.n:
1 à~ en!80~&J~f;, df5.trmit5':i_ o~~:~~ 

INSPECTORIA DA GUARDA CIVI- ~~: Í~_' ~J: ire 11;3 29
· 

3o. 33
, 115, 

4
9, 

CA DO ESTADO Bombrlros: 
Inspectorta. da Guar~ Cívica do Ch. fe de turma. o guarda de 2 , 

Estado_ - Quartel em Joa.-0 Pes.sôa, 12 · classe n . 26; corneteiro de promptl
de abnl de 1932 - Sen~QO para o dia I dão. o guarda de 2 . • classe n . 40, 
13 (quarta-tell'al. prcmptidão de incendio. cs guardas rd. 

Inspe,ctona gera_! e policiamento: 63, l~. :!20. 227 222, 221 236 232 239 
Dia a Inspectoria, o guarda de 1. • e 219 · 

elas...., n · 12: rondantes, os guardas I Ord~m do <lia n 35 - Uniforme 4 • 
de !.• classe ns. 11 e 10; guarda do <kakil. 

5
Q

1
~arteld, oo_guardas ns_. 181. 105, 46 e ,as.l Tenent<' :mmnel Marqnes Ff. 
, ron a a cidade_ baL"8.. oo guardas j Ihr. inspect-0r 

ns. 116 e 100; pol;ciament-0 da capital. Confére oom o or!g!nal: F,·ancl'i('O 
os guardas ns. 1~1. Zl6. 212, 125, 197. FelTeira d'Olivelra, sub-lnspector. 

Demonstração da receita e despesa havidas na Thesou~ 
rarla geral do Thesouro da Estado da Parahyba 

no dia f 2 do corrente mês 
Saldo do dia li do corrente . .~EC ETTA 
Recebedoria, p;c da renda do dia 11 

deste . . . . . . . . . . . 
Imprensa Official, renda do dia li 

deste . . . . . . . . . . . 
Sec. de Segurança, registro de armas 

no mês p. p. . . . . . 
A mesma, ,mportancia apprehend,ds 

em poder do individuo otto Virgo-
lino . . _ ... 

Cobrança da divida activa . 
Descontos em vencimentos de fun. 

ccionarios . . 

Banoo do Estado, retirado n data 
Bnnoo Central, idem, idem . . . 
Banco do Brasil, cl Patronato. idem 

ldem 

DESPES/\ 

14 :300$-000 

229 100 

189SOOO 

2 288$000 
169$000 

1 087$725 

46:197$608 
2'878$600 

9 150~000 

Vencimentos de funccionarios . 15 :277$200 
Solon Sá. & Cia., rnatrrial fornecido 

a diversas ~epa.rtiçôes . . . . . . 
Sá & Cia., installaçiio telephonlca no 

P. da Redemp~ão . . . 
G, W. B. R .. transportes e pa~c:.a_ 

gens p c do Estado . . . . 
E. F. de Umbuzeiro, supprimento 
E. de Monta "João Pessõa·•, ndean-

tamento . . 
Scc. de o. Pnbllcas, folha dos ,pera

rio.s que trabalharam no Quartel 
do Regimento Policial . . .. . 

René Hausheer & Cia., material for
necido a diver'-as repartições . . 

João L. R. de Moraes, de"J)esas al
fandegarias pie do Esta.do . 

Telegrapho Nacional. idem com tele
gramma.s p;c do Estado . . . . . . 

Antonio F. Cavalcant~ material for
necido á Sec. de O. PubJlc,is 

Banco do Estado, depo.sito ni data 
Saldo para o di.a 13 do oorrente 

273$500 

188$700 

1 :201$320 
15:000,000 

9:150$000 

175$200 

339$600 

972$100 

4 :581$000 

100$000 

14:300SOOO 

217 270$332 

18 262$1325 

58:226$108 

293•759$265 

47 2585620 

14:300~ 
232 :200$645 

293 :759$265 o Interventor Federal neste Estado 
r'solve nomear d. Felicidade das Ne
,e.s Costa, habilitada no exame de 
que trata a Jetlra C do art. 24 do vl
R nte regulamento da Inslrucção Pu
blica. para regt>r, effecUvamente, a ca
d ~ira , udimE'ntar rural mista de Sal
gadlnho, d} municipio de Pa.t-Os, de
vendo sollcttar seu titulo da Secretaria 
,lo Interior e Seguram;a Publica. 

Despesa effectuada no dia 12 

DeDOllltos em Ba.ncoa • • • • • • 
Saldo para o dia 13: 
No Thesouro • • • • . • • • • • • • • • .. 

232: 200$645 Thesoumrla Oeral do Tbemuro ~o Estado do Parallyba, em 12 de gbril 

O Inlerl'entor Federal neste Estado 
resolve nomear d. Ma.ria Duarte Ca
v,Jcantl. habilitada no exame de que 
uuta a Jettra. c do art. 24 do vigente 
r gulamnto da ln.strucç!i-0 Publlca, 
para excrcn, Interinamente, o cargv 
e e adJunctn do grupo e~oolar ºGama. 
e Mell~". da cidade de Princêsa, ser
vtndo-JhA de tltul-0 a present.e porta
rw .. 

sr.CRF.T;\RIA no ISTERIOR E ~E
Gl!ltANÇA Pll8UCA 

EXPF:DJENTE no SECRETARIO DO 
DIA 12. 
D .. ,p cho 
Petição de Joilo Paulo de Oliveira., 

guarda de 3 • classe do posto de hy
~ l ne d,sta capital, requerendo 15 
drns de ferias regulamentares. - De
ltrldo, 

Em Bancos. conforme dfllll.oil.ltr&cll.o •. 2.026:398$435 dP T9:l2. 
FNnra Filho, 

Thes-0urelro aeral. 
.foau) Rardmon de Barrrni 

F,icrlpturarlo. 2. 258: 599$080 

The~our&r:Ia Oera.J. do Theaouro do Estado da Parahvba. 12 de abril de 
1932. il'ranca J.l'llho, Joln Bardmau de BatrM 

Tbt110u.relw 1er&1. illlcrttltlITTlrlll. 

MOVIMENTO DE OON't'A!I 

Dia 13 

Existentes no dia 12 1.541 :848$905 

PREFEITURA MUNICIPAL 
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO 

MUNICIPIO 
Saldo do dia li .. 
Receita do din 12 

Desoesa do dia 12 
Saldo para o dia 13 
No Banco Cio Brull • . • • • • • • 

3 · 466$657 
760$433 4:227$090 

l :657$891 
2 :569$199 

Exlstentea nesta data . • . . . . . . . . 
Em1>rest1mo do Banco do Brasil 

1. 541: 848$905 Na Caixa Rural . . . . • . . . . . . . . • 
258 300 

3IS600 
2 276$299 

Saldo demonstrado . . . . . . 
Menos o caoltal destinado â CaLxn 

Estadual de Obras Contra os Effei
tos das Sêccas . 

Dl9141 UG1114111 ,, ,, 

2 258: 599S080 

530 000$000 

,.L 

1. 600 :000$000 Em cofrt •••• , • , •• , •••••••••• 2 :569$199 

3 ]41 ·848$905 

!. 628 : 599S080 

•. 518: uetaao 

Tb•eourar1A 011 Prefeitura de Joio f'<>,;,,ôa, 12 4 ~32 
Ot!ntll Fl'fflanda. 

Thesourelro Interino. 
------:-

E XP E DI EN TE DO DIA 12 i- Tendo os nut-Oados requuido, Pl~· 
Petições: t.rrlormerüe, . hcen~n para mstallaçao 
De Stuekert e Giovannetti, pe.r~. elo negocio, 1sent-0-o.s da lnfracçao. 

lhe.s ser dlapen.sada a mult.a de 50$000 Archlve...se. 
por lnfraoçio cio COclllO ele Poeturu. . .<Cõloatmfla ua a.• pas, l. , 



A ü""NiiiO - Queria-feira, 13 àe abrii àe 1932 

REGISTO DESPORTOS 
l"AZFJ\t ANNOS HOJF No Jor,o de domingo passado o "Vas- A d<'rrota do "Ir!.s" pode de certo 

ü padre ThPodomlro dP Queiroz, vt. co da Gama" venceu o •·Jrts" µor modo justificar-se oelo facto de ter 

O MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇAO NOVA 
Como a Directoria ~e Informações e Divulgação do Mi

nisterio da Educação aprecia esse documento gario ele Tnperoá. 2Xl ~ A l'mbaixada do "!ris". - Sua elle entrado em accáo IO?o de1>0is d, 
Damos, a seguir. o comrnunirado grammas e t,,1vir,nctas divergenteg recepção - Notws u~a lomza viag-""m aue f.1Zera de ~-

da Directorin Geral de Informaçõe, resultn a ntmo&phrra de agitação - O menino José Santino, filho 110 O "Vasco ela Gama" abriu. com c!te a esta capital 
Estatlstlra r Divulgação. do Minis propicia á escolha das soluções acer- sr suntlno Ambro.tlo Tornl, com· l?runde brllllant1'mo. a t,moorada ln. A verdade é aue o "Iris" Jol?Ou bem 
terio do. Educação e Saúde Publica, tadns, Que amol<lnm. A pouco .~ pou- U"r-t1.s.l.1ctual de foot-l>all, enfrentando e wube affirmar o conceito aue me .. 
sobre o manife~to dos pioneiro.'1 da co, a1=1 asplrações ús renlidades de inerciante em Snpé, , !:~r:,:~ dc:~u~~ logos o ouadro dv recº na e- lima nubllca. 

Rs.~~a d~;;,~<>nto em que uma pleia- ::,~n::c~~roJi1·ã~onciliam o pro. - O sr Manuel Martins, iazen. O embnt,e lo! magnifico e o "Vasco coDâ/~~!}":~ ;e~~~~orco~t~:ar 
de de educadores fixou. recentemen- A DIJ·prt<>rla de Informações Es- delro ,m Alagoinha I da Guma" demonstrou sua caPClCi- Grande foi a assJ.Stencia e a torc1-
te. as bases para a reforma do nesse tatisticn e Divulgação, nos com~unl. _ 0 menino José, filho do sr. Joã,:, da<le e esforcas nctuando enerinca- da multo animada est1mulou os 22 

~fr%'!'1~/1 e~:~!n~)~~~:fr:~"rfn:~~=: ~~?:en~~:l~~~~~~iu~u~fi.s~,~~ued;se~;~ Fellclano da Silva residente em ca. m~!\e tratando de um conluncto ~!;1
ªddeor~t~~~~~"."5 e demonstra. 

de, utilitnria nos seus ob.iectivos vez. na conveniencia de se organlza- choelrlnha I cdoemcci> ºnc~ºito .. Inri0s5S~r·~mt adCu0l5b"r·~u,feensegos5a Não s,:!o oode deixar de salientar os 
equitativa r,a distribuição de seus rem os nos.sos professores. lntervtndo ' ~· •• '" f d v G 
beneficias prla massa da população com o contingente de seus conheci- - O sr. Agenor Coêlho, commerci- não Ee póde deixar de accentuar ou• f;"Z:~~':: esfe "1:°m'i:r esf::á~:l rea-
Juvenn. constltne um depoimento dl. mentas especializados e de sua ori- ante eni Sapé ~mt;m~'i'!'ºcte~~nZ~cªao!nosde ~nust0itruo: 1 GF01 1uiz da. ou~na o .sr Anclli.ses 
gno de regl~to nela sua opoortunida- entacão profis.<.;ion::l 1 no estudo das ....... ornes Agiu oom criterio e segu:s.n .. 

~~e "o ~~~~\'."'s~i:;.~ :~e~;~:;;,e~~~b;;:: ~~:!.f1~a~~;c~'.~lz~~ba:;1ce~io~~~so ~~; - O sr Ruy A1'1ujo, IUnccionario gr~f~o foi bastante animado e, du- ça • 
vado pela Revolução de outubro, pro- varlos themas dlscut!veis e lnterrs. da Fazenda Fedeial rante a p,1e.1a. ambos os adversaria, A l. D P rPce1JCUmou a embaixada 

cura reerguer o edificio da delnocra- snndo nel1es, dessa fórma, a opinião - O sr. Pedro Otto, gerente apo- se T1;;~~;ra;~~~i~gs e a:~:rº~ · com A, noite, !~;~~!~ Liga in
~iªexs;:;:~iiin ª~odi~:~;~:\~~v:!ve~~~ ~~o~~un~nt~~~m~;e~~o a~ueen~i~l~~ sentado da Prensa Hydraulíca da denodo, send), porém, de salientar cotp~ada vts,tou a. err.fbaiXad;{ d() 
lndispen.saveis e aue lhe Impõem !IS do voto formulndo. abordando, em Cia Commercio e Industria Kron- Eliezer, aue ai;:iu com bôa technica, "Iris" e lhe aore<entou votos de bôas 
condições de instabilidade em que se differentes pontos do programma "m firmeza e animacáo. vln<la.s, 
encontra a civilização, evoluindo ra- que se consub.stancia, diversos asi;e- cke, desta capital Também o keeper Zézinho, que de- Em ocg1uda, foi a mesma embaJ-

f~~~~if~e r~dlc':t~i: :.i;;:\;r!~!.; ~~~~~t~{t:,~ª~o;ª:~:un~~iiro~ .:\~ - 0 jOVeY\ Coarncy Correia de ~a~!e~:r b~~ ~O ~~y~~~;~~~nct:~ ~~i~ J~n~~ªj! ~u!i~ :!:?..a~r:rof~~ 
forcas economicas e moraes ás exl- ludidos: o pa,pel da escola na sacie- Araújo, alunuw do Lyceu Parahy- leia receu na séde do Cabo Bra 
gen.cias de uma éra de renascença, dade actual, a necessidade de sua bano f'.Óde mesmo dizer-se que O "Vasco" Por essa occas1ão. 0 presF<i~~t<? da 
já em prenuncio. o manüe-to dos adaptação ás condições da vida con. deve a sua victona é. agilidade e des- Liga saudou a embaixa.cla. oornam-
nossos educadores submette á medi. temooranea, a verdadeira missão do - O sr. MfJysés Fellppe dos San- treza d> valente arqueiro, que mos- bucana, tendo o sr Joaauim Morei. 

~i;in!~~l •i~~~is~~a ºiu~t~te~:;ec\~~ r;~~~~r:1~li~~i1!~f,;~s e~t~!v~~e~~~ tos, funccionario dos Obras Contra 1:1·:.~J~gu:;;,~~º{a~té:;,ar:;.t:· á al- ra Cazeira. presidente do "Iris". 
ção do pr'*'lema fundamental que candos, a conveniencia de melhor ar. as Sêccas, neste Estado. tum de seu papel de back. Sel?uro e resoondido. . .. 

:ri~~~i~ásol;~vt:\od~s ~~ª~.,~':;~ ~~u~~i~o."~ti:mgria;~~s:i~~df~: VIAJANTES d~~,r;;:~~odos os vascainos muito s• antc-h';;~
3

~d;e~~o "inRcctfr:.tornoii 
Só essa circumstancia afigura.se-nos colar, uma orientação mais efflciente Procedenl#, do Rio de Janeiro, en- â~1~i%~"àe"si~d~ub~eram na defesa A z. D. P. n~!~~··do Vasco da 

~:~ra~ r:r:va1::'J!lmi"e~;,~;~~o q~: fn~l~l~t:;i~~\~:\~n~: g;;s,ci~~~! contra-se nesta capital O sr. Eduar- O "Iri.s Soort Club" actuou com 
define o pensamento avançado dos complementares, o direito, emfim, de do Pitanga, que veio tomar parte no dirtinccão. A sua linha atacante t 
intellect.uaes signatarios daquel!a todos os jovens ao ingresso nas car- concurso para fiscal do consumo. a exce1lente. Calculou e combinou re
peça memoravel. Ha, porém, a ocm- reiras a que dâ accesso a instrucção realizar-Se brevemente. ~ularmente e fez teni.veis incursões f 
siderar ainda o que ella reprrsenta superior, independentemente das dü- _ Para Umbuzeiro. .•eguiu hon- area 1oarahvbana. 'di 

A directoria da L D. P fez ums. 
vi.sita de cort<?Zlil á séde do "Vaso~ 
da Gama" onde foi i;:entilmente re
c,bida 

O presidente da Lil?a. dr. João 
Santa Cruz, cingratulou-se com o 
"Vasco da Gema·• oelo seu trium
pho e disse ciue a Liga se sentia or
gu]hma com os esforcas e abneiza
cão daa:1,lle nucleo <lasoortivo oue 
dava á Parahvba prova de valor 
inestimavel. 

como symptoma do int.eres~e. da SO- ferenças de situação economica que Ch nez. o centro me o. e o me1P 

~~it:;b g:i}E~~~ ~~!~e:i:iff 1 E':rVI~~id.;;~t:s d;~:;n;ç"E~i;~ =i~~r::E:f N::cy\::1i11 !~~:th:Jtf:fE;:rr!!Fi 
brasileira, a grande causa nacional, classes dirigentes, reduzidas na sua resultado da owrna teria sido outro 
a que trazem o concurso esponta.neo expressá<' numerica e, qual!tativa- de Araújo, recentemente nomeada Zémuniel e o back direito actua.ram 
de suas luzes. de sua fé, de seu ardor mente, na efficiencia de sua campo- professora public~ naquella villa. ~~~~~1;,_~ a orovocar enthusia&mo d~ 

:rb~!iv~ua d~~:ie~~l~ur~o P~ºI:~= ~~".,~· :i~cfi~~d~nte prejuízo do inte- - Seguiu hontem !PRia T<1pera, Os demais elementos dos pernam. ResPondeu o sr. MaQuebureo Car
neiro. aue acradeceu em nor-.e do 
"Vasco da Gam'I ·• aquella prova de rio e nos postos de mais afta respon- Amda que sem o propos1to de fiha- Pernambuco, onde cursa a Escola de bucanos agiram bem e sempre- se 

sabilidade na. administração public~. ção mtegral ás ideas bnlhantemen- Agronomia, o sr. Renato Domingues. mostraram oerie-osos nas e:uas inves-
Offerecendo a arena dos debatrs, as te defendidas no manüesto dos nos Dr. Ame.rico Maia.: - Após curta tidas e defesas 

cortezia da Lii;:a. 

criticas bem intenciona~as. num co~- sos educadores todos quantos col1sa: pem1anencia nesta capital, retorna 
juncto organico prefeitamen~e arti- ·1 gram á cause' do rnsino a attençáo hoje a Catolé do Rocha, o dr. A.meri
culado, os postulados essencritaes,.dari'doos patriotica que ella está exigindo dos 
.seu credo doutnn.a110, os pa · . brasileiros em geral alli encontrarão co Maia, prefeito daquelle município. 
da Escola Nova assumem a attitude uma farta messe d~ suggestões feli. O operoso edil, que aqui viera em ~~~a:1~ulqt~~·a a e bero d~~ed;:!~~. z:s e uma. intelligen~ systema.tiz.'.l- trato de negocios de sua communa, 
deve despertar emulações entre _to- çao d~ medidas de cuJa influencia se este,·e hontem em visita de despedi. 

Alistamento Militar I ves da Franca e. Eutychlano Barrett-0, 
. . . delegado da capital. sub-delegados de 

O prefeito Bona Peregnno, na qua· Alhandra e Pitimbú; vigarios de N. S. 
lidade de presidente da Junta de AJis. das N•ves. N. s. de Lourdes e N. S. 
rnmento Militar desta capital, pede ás 

dos 08 restantes sectores de ~ct.1v1- re~ent1rá certa~ente, no devido. '?1:- das a esta redacção. 
dade no meio intellectual brasilell"o. seJo, a elaboraça-0 do pla_no defimti- - Retorna hoje a Cajazeixas o sr. 

pessôas que receberam listas para pre
enchimento. queiram devolvei-as até o 
dia 15 do corrente, a fim de serem evi· 
tadas as providencias que, pela falta 
de devolução, é obrigado a tomar o de. 
legado do Serviço Militar, de accôrdo 
com o regulamento re•pectivo. 

do Rosario; directores do Lyceu Para
hybano, Academia de Commercio 
"Epitacio Pessôa•· e Escola de Apren ... 
dizes Artífices; directoria regional dos 
Coreios e Te!egraphos. Delegacia do 
Serviço do Algodão, Associação Com
mercial. Directoria de Saúde Publi
ca, Associação dos Empregados no 
Commercio, Sociedade Mechanica, 

Do oonflicto das idéas e da contra. vo que resolver_á, no Brasil, o proble-
ver.sia sincera em torno dos pro- ma da educaçao nacional. Thomé Mendes Ribei.w, industrial 

LOTERIA DO ESTADO DA 
PARAHYBA 

Na séde da firma concessionaria, á 
rua Ma<:iel Pinheiro, realizou-se hon. 
tem, mais uma extracção da ºLoteria 
do Estado da Parahyba •• dando o se. 
gutn te resultado: 
9 173 - Recife 

14.286 - Rio 
1 938 - Bahia 

14.877 - Rio 
10.823 - Rio 

30:000$000 
3:000$000 
2:000$000 
1 :000$000 
1:000$000 

Esteve ])resente ao all udido sorteio. 
o sr. Murillo Lemos. fiscal do govérno 
do Estado. 

Empresa Tracção, Luz 
e Força 

IRREGULARIDADES NO SERVIÇO 
Cerca das 19 horas de hontem o car -

ro n.' 7, da E. T.LL. e F., que estava fa
zendo o serviço na linha de Tambiá, 
soffreu um desarranjo no motor, em 
consequencia do que ficou paralyzado 
por espaço de 15 minutos. confronte á 
rua de Santo Elias. 

Após esse tempo de estacionamento 
foi o alludido vehiculo rebocado por 
outro, que o conduziu para a usina da 
empresa. 

O sr. severino Candido. fiscal do 
govêrno junto á referida empresa. 
teve conhecimento da occorencia. 

O fücal do govérno notificou a E. T. 
L. e F. a fim de que mande substituir 
12 lampadas queimadas na illtuninação 
publica da praia de Tamb:iú. 

A i:idustria vinicola no Rio 
Grande do Sul 

V~m conseguindo a mais victorio~ 
so. ~cceltação nos mercados nacionaes, 
os procluctos vinicola.s do Rio Grande 
do Sul. 

D·ntrc os daquelle genero alll 
fabricados, sallentam-se os dos srs. 
Luis Antunes & c.•, que na Festa da 
Uva, r·allzada em Caxias. consegui. 
ram S('lr premiados em 1.º lagar. con
quistando hoje a primazia do con· 
•uma ao similar estrangel ·o. 

A importante firma g<~1'i<:ha, tem 
como repre.!entante nesta capital o 
sr. Eduardo Cunha. do qual recebe
mos excellcntes amostras do vinho 
"Imperial" ltlntol; "Clareta extra" 
<vinho suave) e "Branco ImPetla.l", 

naquella cidade. 
tres das marcas que já se impuzeram S. s. se encontrava nesta capital 
ao consumidor pela superioridade de desde alguns dias, em trato de inte-
sua fabricação. resses particulares. 

Na secção competente desta folha,, VISITANTES: Segundo nos informou a secretaria Centro dos Chauffeurs, União Opera
da Junta de Alistamento Militar, dei- , ria, União Beneficente. Inspectoria de 
x~ram de devolver as hstas que lhes I Obras Contra as Sêccas, Empresa 
foram remettidas p~ra preenchi~ento. Tracçi'lo, Luz e Força, direcoras da 
as seguintes pessoas. repart1çoes e "A União" ··o Norte", "A Imprensa•·. 
as<:ociações: •·correio da Manhã" e "Commercio 

publicamos um annuncio dos referidos - Esteve hontem, á noite, em vi. 
productos. sita á redacção desta folha, o sr. Ju-

- vencia Carneiro, alto com.merciante 
na cidade de Cajazeiras. 

Dr. Pedro Ulysses. dr João Franca, da Parahyba ... 

RETRETA 
Progrnmma da retrêta que a benda to:~~· 0 P:=ng:i:e:~g:1\r~:::s~ 

de musica do 22." Batalhão de Caça. onde entrewve animada palestra 
dores realizará hoje, na praça Presi
dente João Pessôa 

1.n parte: - l.° , marcha "Gêgê"; 
2.", foz-trot °,Came bn.ck to me!"; 3.0

• 

samba. 1•Tenho saudades! ... "; 4." 
pot-pourri "RigolêLto"; 5.", dobrado 
"Não vou .. " 

2.' parte: - 6.", marcha dos gra
naci:>iros "A1v01fad.a do Amôr"; 7.<>, 
samba "Anda vem cá"; 8.". fox.trot 
"La feria de las hermosas''; 9.", valsa 
"Zilda"; 10.'\ dobrado Eymphonico 
''Aluizio" 

O premio "Abdon Lins", 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Rio de 
Janeiro, conquistado pelo 
nosso conterraneo aca· 

demico José Ernesto Pinto 
Coêlho 

escrivães Frederico Costa. Carlos Ne. ------·-------

A opinião de um grande technico em Contabilidade sobre 
a escrip_ta do Thesouro do Estado 

O sr. Francisco d' Auria faz referencias elogiosas á de
monstração das contas do exercicio de 1931, constante 

do Relatorio do sr. Interventor Federal 
O sr. Francisco d'Auria, renomado) ha um .~utro Estad~ que apres':'nte 

conta.bilista brasileiro, a quem o Pre- contas tao claras. tão completas. obe
sidente João Pessôa Incumbira de re- deoendo a bõa technica. 
organizar os serviços da Fazenda Es
tadual. logo que asumiu o govêrno. 
dirlglu ao sr Olivardo Medeiros, func
ciona.rio do Thesouro, a seguinte 
carta, sobre as con t.as daquelle de
partamento. referentes ao exercício 
de 1931, 

só rest.n !;aber uma co~a. é se os li
vros correspondem á perfeiçi'lo do rela. 
torio. s~ corespondem, eu me rejubilo 
e o Estado da Parnhyba póde ufa. 
no:r-se de possuir uma contabilidade 
modelar, compensando o sacrificio 
feito para reorganizai-a. O sr. pede 
minha opinião sobre o trabalho. Ella 
está dada nas linhas acima. Está tudo 

VARIAS 
Dem:nstraçi'lo do movimento de 

aHenadcs no Hoopitn.1-Colonia. uJu
liano Moreira", no período de 1 a 9 

Existiam até 31 de março, 130; en· 
tram, 4: sahinm, 2 e existem em tra ... 
tamento, 132, sendo homens, 62 e mu
lheres, 70. 

A proposito de uma local publicada 
por esta folha, sabbado ultimo, na 
secção policial, esteve hontem em nos
sa redação a senhora Maria Corre-ia, 
proprietaria de tuna h:,spedaria na. 
rua Bcaurepaire Rohan. 

Disse-nos d. Maria correia, que não 
fõra conduzida á delegacia e apenas 
intimada a compare<>er á pollcla para 
depor, como testemunha da aggressão 
que em sua casa soffrera uma hospe
de por parte do sargento Reino c,ut. ... 
nho 

Pela Directoria de Assistencta. Pu
blica _Municipal, foram socco.rridas. 
nps d1&s 10. 11 e 12, as segutntes pes
soas: 

e alegria, muito direito. Oherubina Alves de França, Caroli-

Recebi a sua carta de 23 de março. A unica ob•ervação que tenho a ~:. 1:f:;~~/°M!~~~~~·,;O:ep~l~~~ 

"Rio, 1 de abril de 1932. - Prezado 
amlgo, sr. Olivardo Medeiros. - Saúde 

sua ~ecção "Notas& 

A importante revista carioca urm
prensa Medica" vem de publicar, em 

a~im como o Relatorio da Interven- fazer é que a conta irpatrimonio" po- da CJnce1ção, Severino Coome Cor
taria, com dedicatoria do excellente derla ser demonstrada tomando por reia, An_tonia Alves da Silva, Maria. da. 

base O saldo do exercício ant<?r!Or, sem ~.nr1;fo~io E~i~d~r~;!'.inLau~.ª fIT~; 
repeth· as incorporações e cancella- de Januano do Nascimento, Amalla 

Commentarios'', discripção eia Li, com muito interesse a parte.re- mentas que fôram feitos antes e não Gomes, Severina Bonitinha da Silva. 

:~~;:~::e de d~ic;o:%~::;a n;a ~~: ~~!":n!s ;zni:~r:ss~~~~uc:~:ss::~:. :int:'t:;~. :t~u~iité :::r:ma .~~ t~~1

ir11~:r~~i~riJ;~;:~~lt11: 

destaque, em 
amigo M~th•us Ribeiro, a quem muito 
agradeço a gentileza. 

notando até melhoramentos sobre a guém póde parecer até mais acerta. co Pereira, Maria Sophia da Concei
culdade de Medicina da Uni- que se fez ah1, sob mtnha inspiração. do, porque lembra a que se passou n:1 ção, Maria Helen.a. Raphael, filho de 
versidede do Rio de Janeiro, dt me- Lembrei.me de uma phrase de Ma. conta, desde o inicio. D;~~~'J:epl~:''il:~rfi·de Ig!/!t/'?o~ 
dalhas de ouro aos concurrente:, theus: "Sr.d'Auria. pode ir, que o s~r- Envio fraternaes applausos aos col- Ahne1da Barros, Joã.o, filho de João 
vencedores do premio "Abdon Lins" vico será continuado, como o sr. o !egos dahi por se terem havido tão :r~~~~~1 M1!'J~c~~a~1.-glr~ua~1daidMo aSor,.;: 
sendo conferida aquella distincção orientou". Realmente, poucas vezes vi bem na contabilidade da Parahyba e Francl.sca d Espirita .Sani:>. João oo".'. 
aos dois trabalhos intitulados "Myce ~~r:.ri;o~:; p:c~:e;e~·~~n~!ª~~: i::o :~ ~s ;:~:e~:;~ ~~u";::~ço de sauda. ~!i~fºde ~~u~~\~o~\1r~rao J:é ~~ 
tomas" Cde Esculapio de Cavaignac) mes, José F1lorenLtno Lr,-a, Manuel 

e "Contensão de Murideos" C<le Jós !'•••••••••••• •1••••••••••••• ~~·;~~!1
~

0 

{i~;!'t~~~~~ ~J~110 

Ern~'. classificados em chave. .Dr. .,, I o l d • • ,, a. " o n e • ' I o • LOTERIA FEDERAL 
Abertos os enveloppes, infórma a al- l!X-ASSISTl!NTI! DA FACULDADE OI! Ml!DlClNA DO RIO Extr8.('çáo em 12 de abril de 1932 

ludida publicação medica, a mesa CLINICA MEDICA EM OERAL 2~i~ Capital s::;: 
~~e~:lfic:i~t:a:.:~ôa:c:~::1:~s ca~!~é !:ri~~~~:~~!"u:11~~~~!i!~J!r:;~~~~=~1i:~tr!~~:~::!~:~,u·1\i::i.:1::!~~~r·t1t~a~:::rê~!· 39665 4:000$000 
Ernesto Pint-0 Coêlho e Camillo lnrra-nrmelho • Lampada Krom•ror. ' LOTERIA DA PARAHYBA 
Haddad . trat1meoto modera;,r,/oord:1~!~:!~ª::tr!it'1:~:'!' d!º,:~:me•i:.:o!:h:r::. d)'lll1p1lu,eolitt1, Extraccáo ~m lZ dt" abril de 193Z 

Reglstr.mos. com pra:,er, essa vicio- COIISULTAS, daa 14 ú 17 dlarlamen 1:~~! ~i~e 
3g;= 

ria que vem de obter, nos estudos, e 11 1o p M I p i.. 1938 Bahi 2 000$000 

aquelle nosso esforçado cont-eraneo. ••••••º"•'"•º•'•' •"•'.••"'•''•'"•"°•·1'*1·.'1'· .A.•d•"'•--i •• , •• •"°1"•'•' '1'•' ••••'j 14877 Rtoª 1;000$000 l~ Rio t ·OOOIOOQ 



A UNJ,\O - Qua1ta ,feira, 13 de .. bril de 1932 

~COMPANHIA COMMERCIO E INDUSTRIA KRONCKEl FABRICA OE BEBIDAS "SANHAUA" 
PARAHYBA DO NORTE I 

Compradora de algodão e caroço de al1iodão - P,en,a hydraulica para enfardar ahzodão E S P E C I A L I D A D E S E M : 

AGENTI DAS COMPANJ-JIAS r t VAPORES. - Norddeutscher - lloyd IJremen - Peretra Carnetro & Vinho de C,jú e Jenipapo - Vinho de Ca1ú e Jenipapo (Necta · delicioso) -
C.•• lwulada (Co111panl11a Comrncrclo e Nav,garuo) ~:~~:, ç~ri:~~•,_ <,~~~~,~~ ~~,c~;e~c~t;;..~;~

1
.h::H:i~~'~gaéa~ : 17:~k~nk:.'1~t:~~) 

AOEN1 L DA COMPANHlA OE SEOUROS: -Norlh 8rtt1sh & Mercari/1/le ln~11ra11ceo Company An z r - Oazoza~ - Oua,aná. (tspumanle) - Agua 1on,ca - Vmagres. 
limlted de Londres -- Telg. S4NHAUA - Telephone, 70 

li l:,;c,rl11to1•lo - Pll&f" 111.'l{'ll<:L 1•11"UEIRO, 1"S. »8 (' a.a. - Cnh.ll do Cu1•1·elo o. U L. C .A, R, V" ,A L '.:E-3: Q & C a,. L --- EN.o f!REÇO TELEORAPHl,CO -'K,;.R O N C K E -. 11u1 d• Rtpubllci, 133/145 - João ~essôa _ Parahyba 

NNUNCIOS ~-·------------11 1FABRIGAS DE FOGÕES E CHA-1 PEOS DE SOL 11 Casa á venda 
~IBRCE!I.RL\ - Vende-se uma à 

rua São Miguel, n.º 238, esquina da 
rua P:rra.gi~ como tl:unbem ,rzn
dem-se os moveL<. da casa de residtn
cia do proprietario A tratar na 
mesma. ou na Av. Floriano Peixôto, 
n," 199 

MOTOR DE 9 CAV ALLOS 

Yen<le-sc um oplimo motor iu
glcs, marca "Victoria", fuuccio-
11:rntlo perfeitamente, a kerozene. 

Preço baratíssimo. 
\'er e tratar à avenida BrandãL 

C:::l\ alc:mti, n. 299, Campiu~ 
Gr=<lc, Parahyha. 

VENDEM-SE - 1 Motor •otto• 
força de 10 cavallQS - 1 ma.china. de 

:"r::O; !'1t~~Ji .. ªtU::· :t-:: 
rar, movida. á mã.o. Tudo com pouco 
uso. 

Tratar á rua. Ma.ele! Pl.nheiro, n. 
221. 

COMPANIA DE NAVEGAÇÃO 

LOID BRASILEIRO 
A maior emprm de navegação da Amerlca do Sul 

---ae~-

End. leleg.: NAVELOID Séde: RIO oe JANelRO 

Passageiros e cargas 

Linha. Sa.n tos-::Selér.o. 

PARA O NORTE PARA O SUL 

!P~~ª~:t~º ~~,Q~: }ªE}J~Xl:~ril, ~ ~pcra!o ~:q:~:e p~~O~~~ 1s de 
ulrá no mesmo dia vara Natal bril, ealr4 no mc,mo dia para 
Ceará, Maranhão e Belém ' Recife, Maceió Baia Rio e Santos, 

POSTO SERVIÇO CHEVROLET 

L. 1J'of8'1J 
Vende-se a casa n.o 724, 

rua Barão da Passagem ( antig , 
frei•• ~~,/';.!'ta-;~s 1:b,~~1t~ttalb\õo da Areia) 

- ooccrtam·sc todos o, typo, de fotões, hbri· A !ralar com Delmas Men 
am·se portõe, de ferro, endis, e,cad>. especial, donça - Agencia de Leilões - Pra 
,posltos par~occ':':':.1o~J~~. canio com ça Pedro Ame ico n.o 71. 

Rua Maciel Pinheiro, 118 0 

PAPEL HYGIENICO 
Pacote 1$500 

,, Pharmacia das Menês " 

Usem "GONOPIRINA 
Cura iníallivcl da BLENORRHAOIP 

em poueo tempo 

Vende-se em toda pharmacia 

PESSOENSES 
l Prestae mais um culto á memoria do ine 

j , gualavel parahybano, saboreando o, cigarros 

Y I.CCA PRETA - No esta.bulo de 
Manuel Hypotito, á avlc'ulda. Pe<lrb 
n, ~µpareceu no du1- 27 do rnés p. p.

1 

111n:;1, va.cca µreta, grande, com be· 
zen o 

l'C<l< -1><. a.o <louo para. procural-a, 1 
llO r.:,iabll1o mdicado 

O paquete MAKÁOS I O paquett JOÃO Alf REOO 
&pcrado do sul no 2! dia de Bsoerado do norte oo dia ?.2 de ~ "Presidente João Pessôa" 

~-- . 1 1 

PIANO PARA ESTUDO 

- V cnde-se um piano fran· 
cez, em optimas condições. 
para estudo. Vêr e tratar 
á rua 13 de :.laio n.º 394. 

\E. ·oE-SE A CASA N." 1394, A' 
A\"E:\IDA ALMEIDA RARRf:TO, 
com bons commodos, aigua encanada 
e quintal grande com fruct.elrns. 

A tratar na Avenida Capitão José 
Pessôa, n. 425. 

lar com Solon Sá. 

ahnl. tllmé no mesmo dia para abril; sairá no meemo dia pata 
Natal, Ceará, Tutoia, M•ranbão r Recife, Maceió, Baia, Rio e Santo~. 
Belém. 1 

:Linha. ll.l.ra.ná.os Buenos A.ires 

D paquete ALMIRANTE JAC[GUAI 
Esperado do norte no dia 27 de abril, eairê no mesmo dia 

r>•n Recife, Mocció, Baía, Viiona, Rio, Santos, Paraoagu'. Anto
nma, Rio Grande, Momevidéo e Buenos Aires. 

A Companfa recebe c2rgas para Santar~m, ltacoatlara e Manáo
8 

com transbor110 cm Belém, e J ara Pelot,s e Porto Alagre a tran•bordo 
no Rio Orandc. 

As rrc,a,naçõc• de fallas e avar[u só acrão aceltu por esa[to e 
dentro do prazo de trê• dias apó, a descarga. 

Para õemala lnformaç:60• com o •e•nte, 
BASILEU GOMES 

~crttorto :fRAÇA IIIACIJlt f!NIIE!RO N·• 14. 

Armasc!l!I: Pr•!• ló de ~ ..... embro 

ro N 
(s { ESCRITORIO 38, 
[ AR•ASENS, 53, ==== JOÃO PESSOA 

. \LUGA•SE Ul\IA CASA - Na 
rua Iri!!eu Joffily e outra na 
r,,o Barão da Passagem. A tra-

1 "ESCO~~:~:i=~WOOD" l!mlp!D:IIER .... E-IR-A -CA_R_N E--1 R_O_&_C_.' _LI_M_IT A-D-A I 
Cur~o rapido ele dactylogra

phia com pouco dispenclio e 
exilo ,.~gurn. Ensinam-se todas 
as materias do Curso Commer
dal, inclush-e francês e inglês . 
Curso primario e de pintura, 
ele. Selecto corpo de docentes. -1 
l\lYRTHES CARVALHO, dire
ctora. 

Rua Barão da Passagem 

n.°?2 1 

~~~d~se ~~~~~a~!~~ 1 
plel:i allemã dC' luz, corrente 
continua, 110 volts, constante de 
um motor vertical a vapor, com 
regulador axial de forca de 12 
HP, de um dynamo 115 volts 
para 51 Ampéres, chave reostato 
e lodos os pertences, em perfeito 
tratar e vêr montada, rom a 
Cornpanhia Commercio e Indus
tria lironcke, em João Pessôa, 
rua 5 de Agosto, 50. 

.\' RUA VISCONDE DE PELOTAS 
- Ah1ga·se a ca~a nwnel"Q 156 é. rua 
Vi•.~nde de P.elotas, pertencente ã 
Vrll'~ravel Ordem 3.ª do Carmo . A 
tratar com o irmão prior jubilado Ma
ximiano Aureliano Monteiro da Fran
ca. 

• crlSl)le •• •telM .. INa ... 
e~e ~ h rraoctN eapllaeo 
e ü nndlmeptes mata -pe-• 
rca •• ••• ,..i.ur ..itua. Nella • 
apronlta • &rüalhe <b nU... -
lllerca • _..., - ....,.rnrle, 
aalm, pra • i,r-,.erl ........ !!(ft,n< 
1ar • .,..,- ta uum. 

(Comp.• Commerelo e twa,·c-,r;at>ão) 

SEDf - RIO oe JANEIRO 

l'APOBES ESPEIIADOS 

T ,1(!l!Al&I' - Espertdo de San .os e csca•as) no dia 13 de 
corren e, sau11a no mesmo dia para Nltal, Macáu e Ceará. 

AVISO - Previne-se aos 819. carregadores que as ordene de en1-
barque só serão fornecidas até a vnpera da sabida dos vapores, contra 
eot"ga dos conbcclmcntos de embarque e despachos federacs e esta
doaes. 

fani ca.rrtU t cncommtndas, frttes, nlore.s. Trab.·st com os accolcs; 

Compan~ia Commercio e ln~ustria Krõncke 
PRAÇA MACIEL PINHEIRO Nos.º 28 e 34 

I CASA DE SAODB B MATERNIDADE 8. VIOZNTE OI: PAULO (PA· 1 
'l'JUMONIO DO INSTITUTO o• P&OTl:CÇ.10 .1. INJ'ANCIA 

81&uh - a,rufTel e aooep4o -'- ... ta capital, l •ff· 
Dl<la Joio lhehaclo, annue ao lmtl&•te <la ~ 11 &ulatenda i 
lnfancla, • e- <b Satü lt. Vleen&e <la Pule ~ de ,.._... 11a
•mtat10 e IOllelte e ü .,&amu • eonfona•elit aeeommod·~. 

O deenle .. a ,-rlvleJl1e -ofhen e - medice i ... Dia4e. 

ProeUU' - Ntabeleelmen&e ,, nlhade .. li proprle, tn· 
lesa, tndlftetamente, • manca 4emlllu. 

.,...__ e - te IMIH•le, L' Ili - lele r.aa.. 

CJISJI PBNJI 
Calçados, chapéos, perfumarias, • r~, 
gravatas e artigos de novidades. 2 1 ·= 

Recebedor& lo, afamados calçados D , D e do1 fi g,el I cuapc111 DO - 1. 
NOVAS REMESSAS ACABA OE RECEBER 

PREÇOS EXCBPCIONAES 

:eu.a. ll.1.%:a.ciel :Pinheiro. se 

Alfaiataria Universal - 145 Macie 
Pinheiro 

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

Vênc:1em-se avi. 3mentos para alfaiate 

Novidades! ••• 
Presidente João Pessô 1 4 de Outubro 

A •·f"'ASA. Jl'EHBElllJ\ ., avisa á sua disti_ncta 
trcguesia que acaba de rec~ber . du~s lin?as marcas 

de chapéos com as mscnpçocs arnna. 
J. JmllHEIH r._ Oi\. StL,-A. \~ ('a, 

Rua Maciel Pinheiro, le:4 

I CONSHHO AOS DOENTES I 
Nunca se deve abusar do QUININO mor· 

mente depois dos 30 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 corno 
seja a Urernía, etc. 

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

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

TODAS AS FEBRES SERÃO VENCIDAS 
< Vide nrc,ep,,cte eu• aeom!Hlnb• CM!a '1«ff l 

&' Tenda llM Drinc1- Pbarmaclu • Dronrtaa. 



A' UNIAO - Qua,ta feita, 13 de abtil ile 1n2 

GRANDE AUXILIO A LA V OURA PARAHYBANA \ nos 15 annos de copital e Jurcv 
D~~nd~nte de og:ric~ltores, e ~en·, juros, por núo se collocar logo todo 

17 ~ri~!~~S<' 05 dez tnll con,oo ,, 
do ~a.lve_z Por. hei-e~~t..'lrtrd~~c .'1r~nde capital, que. p:ira depcsitar nouiros Juros de tOt1 com amortiu,çã::, n::i..:.. 
inclmaça? Pa.!-~- a \ida ugncola, ar>e-, ba .. ncos m~smo p prazo fixo de S<'is me~mas con<llçé>f's, o Banco ou Caixa 
zar do 1 otu1-u 1sn~o cm que ~ mes- mesc,s, talvrz nao .'!.~ obtenha Laxa O:,,ntra,l, rcali,;;nró. .<:r6 Com este capl. 
ma 5~ debat.~. 'l lalt.a d~ aux11fo dos egual a que leme, de pagar. tal, no; 15 annos, um lUC'"O bruto d 
podeies µ_ubllcos para º. hcmem do A amortisaç!Í.O do debito terá de 2.196:636.-000 c1ue dú para cobrir 
<:ª~11

~-~· _nao pcd~mcs deix.ar de no'> ser, pcrtant-0, nwnsa1, s~·mestral, ou francamente' todas as dr .'-pesas cem 
1ea~S1Jat ~~ando se . fsbo~a un:3' me mo anm1alment,?, pois -"'~ f.oSSt - empregados, emissão de n.polie€6 pira 
cleHtd~ mt:drda -~e p,ctecça:> pai a mos n.ccumnlnr c~pital e juros para gaTantia do empresl1mo e ,Jutr., 
esta g,.~nd: clns ~, .'J.u~.sitste,11.ta com pac;{ar de uma so vez. no fim de despesa.s mals de ex1'.>€cUcnte. 
~ .~r ~"'fo~ço e d:dicoçao a. ,/Ida W- quinze annos, teria.mos de desembol- Para que fique brm esclarecido O 
ili stiativa do Estado. sar 31. 721.691$100. o · que se:rla um modo df amortisação do emprestlmo, 
E. ta vamos no interior. cuidando grande mal, sahlr de cl-ofre, do ,:yro levantamos n to.bella abaj:~0. demons

mesmo da. agricultura em nossa gl.e- dos nf'gocios. tão elevada r-01mna. trando os jure, que pagarrmos annu-
ba, quando lrmos n'" ~ União" a :1]_ Calculemcs, pc-rtanto. de nccôrdo almente. a amortisaçáo que efkctua. 
vicaerira noticia d? oue o ministro C?m !"I. noss~ prcfe~·encia. a amortiza- mos ,e .'J :apitnl rest~ ..,m debito. 
José Americo havia conseguido um çao de capital e .rnros annualmente, Tabrlla p:u-a amc:tisacão de dez 
~

1
~}:::s~~o~~c~e}J~~al, c~n~~Os ~: que dá mna annui1ade constante de mil contos. a juros de s~ , ao !lnno, 

8"'o e µelo µraso de quinze annos 1.168:295$400 réis. Teremos de pagar µelo prazo de 15 annos. 
para <>. nos~o F.stado. O pagamen· 

~~~i~e J~~~n~p1~!~~~;a~~~:e ;~a~~~~~ ~:: ª1::1º 
:~~~a~~e~~~egl'~1~~~11~e i~ ded~1~~;: 3.º 
ço para o sr. Interventor ?'ederal. 4·º 

Capilal em debito 
10.000:000SCOO 

9. 631 :704$600 
l. 233 : 945$568 
8.804:3650813 
8.340:419$678 

Juros de 8' r 
800:000SOOO 
770 :536S368 
738:715$645 
7C4:349~65 
667:2335574 
627 : 148S628 
583 :856 '8C6 
537 :Hl1$805 
486 : 606$317 
432 :0710171 
373: 173$252 
309 :563$480 
~'I0:864$927 
166: 670$489 
86 :540$496 

Amortisado 
368 : 295$400 
197 :759$032 
429 :579<755 
463: 946$135 
'iOI :Ofi1S826 
541 : 1468772 
'i84:438S514 
631 :193$595 
681 :689~()83 
736 : 224$229 
795: 122$148 
858:731S920 
027:430$473 

Tomá.mos logo, intimamente. o 4.º 
comprcmisw de traçar algwnas li- 6·" 
11has ;;obre tão importante ,~sumpto, 7.u 
assim que r,::!gressa 1.:semos á capital. 8." 

No domingo á tarde, procurámos 9.º 
ouvir o d1·. Dio~enes Caldas, inspec_ 10." 

7. 839 :357$852 
7.298:211$0&0 
6 . 713 : 772$566 
G. ·J82 :578$971 
5 . 4-00 :889$888 

tor Agrícola Federal, e um dos 11." 
mais derntados defem:ores da agri· 12.º "' 
cultura de nosso Estado. Inf.Jrmou- 13.º '' 
nos elle das suggestõcs qUP apre.~en- 14.º ., 
tou ao sr. Int~rventor Federal so. 15.º " 

1. G64: 665$659 
3 .869 :543S5ll 
3.010:811$591 
2. 083 :3815118 
1.081:756$207 

J ')()l :624S911 
l. 081 : 754~904 

bre :J magno assumpto. 
Embora szm competencia para 

cmiW . .r opínião, ou delinear plano~ 
de auxilio á lavoura, \imos tam· 
bem dizer algo do que pensamos. 

A agricultura p~rahybana, apeza1 
do 2nno atravessado que ~e esboça 
a falta de im·2rno no sertão. está de 
parabens, pelo in~~timavel serviç< 
que o ministro José Americo acaba 
de prestar ao ~eu e no<;SO :~tado. ·..im 
dos maiores beneficias oue nos éra 
dado desejar 

Sem capital, não se pôde traba. 
lhar, é esta a verdade núa e !'!rúa. 
Os que estudam economia j)-Olitica, 
~bem muito bem que o capital lj um 
dos pri.n~ipa,a.,s factores da pn:x::Juc
çáo. 

E r.:.omo ê que poderiamrJ) ,}Esejar 
augmento de prOOucção, sem que ~i
ves.5emcs para fecundar a te.na o 
auxilio do c~,pital? 

E' p!·eciso agora sabe1mcs 1n,enas 
tirar o maximo proveito do capital 
que acabamos de ,,bter. 

Para J ncsso Estado, é um 1.U.'CiliO 
vultuosissimo. Quem quer que c-em
puJ.se as ·3statiscas bancarias. verá 
quão üúimo é ·3 movimento d::,.s ·1e_ 
~ocios. e tambem do capital circu· 
lante nos Estados do Norte. 

Temos em mães ·J bel atim do · no
viment.o ban-cario do paiZ. relativo 
ao primeiro semestre de 1931. qu 0 

foi o sei:;uinte: na Capital Fed:ra! 
0.023.677. contos em Sã.o Paulo 
12.C80. 779, no Rio Grande do Sul 
2.445.949, em Minas 889.385, em 
Pernambuco 836. 897. na Bahia . . . . 
474.184, e em t:xlos os 0utrcs Esta
dos apenas 1.227.892 oontcs. 

SOMMA 7.524:442. 303 9. 999 :998~'1i97 

No calculo das amortisações, ha pital duas JU tres veu>'- rnalor. p 1ãJ 
uma differença de 1. 3\13 réis. que é alteraria O rithmo de .c;.eus ne~ocios 
insignlflcantissima, em face cl'J vulto a retirada annual de 1.168 :295S4C'.l 
da -oµeração. para pagamento da amortisação e 

Está, portanto, demonstrado, µela jw-cs do empre,;timo. 
tabella acima, que teum~ de fazer A c-0lloca.çã-0 de caoit.aes. ,o Banco 
annualmentc amorti.:arões, afóra o faria por intel'medio de todas as ~ai
serviço de jmos, que começam oell . xos e banros Luzzati d:J Eo:=.tado, 
quantia de 368:295S400 e terminam descontando titules der.damente 
aittingindo 1.081:744$900. avalisados, ou contractos ds oenhor 

Isto representa, annualmente, uma agrícola, além do deposito que :ood-3rá 
diminuição do capital d;e movimento fat:r exrp-ontaneambnte 1:1e certa 
do Banco, ou da Caixa que se crear. somma em cada bane.o ou caixa, .9. 
Devemos, J.,---orém. fonn.ar de vez r:::s juros de 10%. para applicar. f·rn 0m. 
alicerces da nos.53. grandeza 12cono- prestimos ã lavow·a. ao iu,·o maxi
mica. mo de 1 % ao m2z. As ,J'perações ,4e 

Um dos de\·ados projectos do gran- maior vulto ~ de lon~o _or.aiso, 001110 
de pr,.side11te João Pessôa, era .iusta- seJam sobre hyPothecas só se
mentB a creação do Banco Agticola riam feitas pelo Banco CJ"antral. de
e Hyp-ot.hecario do E!tado. pois de um exame ci.rcum.stancia.d·J 

Ohegcu m-es1110 a consignar para na avaliação da pTopriedade a srr 
este fim um in:pcsto ,::sp2~ial .obre h.ypothecad.a, feita per technic:,s. 
a prcducção do E..stado para a fun- Para este fim, tornar-se-á oreci~D 
dação deste Bancc, ---:uja 1.rrecadação que os agricultores que careçam de 
em alguns mê~s produziu mais de eil'prestimcs sobre hypothecas, man
setecentcs contos. dem lrvantar a planta de suas :vro-

E' chegada a occasi.ão de se :oôr cm priedades. e façam provas de que es-
execução 3 grande obra . tão de~embaraçada s. 

Para qu-e t:mhamos de vez uma ·-::r- Em linhas geraes, é 2 que pensa. 
ganiza.ção para auxiliar perm.n.nen- mos, salvo melhor jtüzo, wbre -'l or· 
temente á lavoura do Estado. este ganisação do credito agrícola e hy· 
impcsto já e,tabrlecido. deve ser :·e- pat.hecario em nos,w Estado, cujr 
colhido ao Banco ou Caixa Centra.!, cpportunidade não devemos deixa 
para a formação do seu -capital. esca,par, µois só nos poderá traze, 

Quant.o ás operações ~o Banco, gra,ndes beneficios. dês que não ,o/ 

realisaria todas, quer acce1tando de- disvlrtue a fin:,.lidade desle notavc 
')'OSitcs, quer d<\ 1,_ontan.do titules, emprehendlmento. 
cujo emprego do caµ1tal fosse pai·a a Joã-0 Possóa, 11 de abril de 1932 
1ªi~~~·ia a,esim movimentar um ca.· Octa.vio Bezerra Por esta estatistica, bem UCd""mJs 

avaliar quanto é insignüicante ., no. 

~:e;id:1~~e~~!1. gie ~~~ula te:;~ o flagello da sêcca no inte· 
~";'.~;~~e s~Y. :~1~~e~1~ •0~~ico~~ rior do Estado 

balhos de vulto ou menos transoort 
outros oontos não attingidos sêrc~ 
ou interferir m_ ~mo sentido innt 
sr. José Amel'ico, fim salvar i.nfeli· 
oopulacã.o :sertane.ia. Sa udacões. -
D. Mo11sés Coél1to. bisoo de Ca_i'lzei 
ras: T imotheo Pereira. presidente As
socia cão Commercial; Perqen.tino Lei
te, presidente Gremio Artistico: Fir -
mino Barbosa. presidente Circulo Qpz
rario: Francisco Rodriques. presid:>nt 
Unlã.o Mocos catholicos: Antonio de 
Souza. secretario SynJlcuto A1?ricola: 

urr n~tU?no Estado. continúa o chefe do govêrno a re· 
Pelos depositas bancarias. podemc, ceb_r, do interior do . Estado. telJ

avaliar que o capital circulante ,.m grainmas sobre a . c.ffllct1va s1tuacao 
nosso Estado, nã.o ~tti.nge ;1, ·~ifra dcs doo nossos sertane1os. 
30.000 contos. Um ac:re:clmo, 1>~r- Damos abaixo os ultimas desµachos 
tanto, de dez mil ,X>ntcs. rO'l)rcsenta chegados ás mãos de s. exc.: 
um grande auxilio para incentivar a souza. 12 - Peco interferencia vos. 
agricultura, que vinha Je arrastando sencia a fim s-crem deslocados. uns 
em extrema penuria. vinte homens service estrada. mter-

Jo(w e. Siqueira, oresidente Associa. 
cão Empregados Commercio. 

,Já estamos quasi. com três 1..nnos med1o municípios para restauração es. 
de srcca, e 't Jucta de Princeza 1cs trada Lastro. até ho.1e se1n qualquer 
fez gastar de ,-::eis a ·)ito 1nli GOnbs, melhoramento sítuacão aqui verdadeiro 
o que não tem ;;ido facil :·ecuperar, panico. Saudct:-õcs. - Manuel Gonçal~ O dr. João Mnuricio de MOOeiros 
devido a secr..a ., a baixa de ·oreçcs ves. d:J,gado do Servico do Algodão. rece-
de_ tcrlos os m·oductos. motivada oela Campina Grando, 12 - Rogo v. el[c beu, a oro1,oslto da dolorosa situacão 
cnse mundial, tambem nestes ulti· autorizar mesa rendas entrega1· saldo em o.ue Se debatem. as Pooti.lc.cõe') d:, 
mos três atmos. 66asooo ao dlsoensario São Vicente inteiior. nfflig!das oela sêcca. o s,,-

Unge, r;:1rtnnto, que o sr. Inter- auxiliar t- limentacão famintos. Affir- llttinte telegramma: 
ventor Federal empregue ,J maxirno mo tudo feito melhor ordem. Sauda- "Ca.iazei.ras. 11 - D~solador -·sp2cta. 
interesse para que. P'X tc:lo este cões. _ La/ayette Cava!canti, ore. culo "cabo assistir esta cida<le. An1L 

:ê60p~;~~·0 s~/ec~-~~to~
8~n~~~-~~= feito. ~.~!~. 11~i~~a ~!i:rd~~;· o~~ffcºa~·e~~: 

xiliar o desenvolvimento da safra Jericó. 12 - E' la.mentavel situ~cão toridades locaes irnoo:sibilitadas soc-

deiJ~gean~~~bem que estudemos as ~FL~~7~~~E.~~o:•;;:c~J~t~~i; ~!.11~~m;:~~~~e: :i'e~;1j~~ ~º\~~1
e~1et; 

~~~~r~: :~~~~o~mb~le ~i!ev~ te aux1h? ou~lauer serv1co. v~nha me- ~~~;!:i~~~t0!:su::i:a:~~n;::!_~·t~~~ 
m~:o~~ºai:e~!p~~;;~· acima, il~r~· s~~~~fo\~ci

10
~êr~~~isse~1:~ ?i~~~~~õef~ct:ªt~~~~~::nt~;o~~cl~~ 

)')alo telegramm.a do mJ.n.istro ,José esperar:ios ser a~tendido~. Rz:roeitos~ l ao nosso uról irmãos ora, ameacado:, 
Amcrico se deprebcnde que ,Js juros saudacoes: - Elias Pereira. com1:1ct- morrer fom3. Cordiaes saudacões. -
e amorti.sações devem ser p:i.gcs ·ciante; Bianor de. Souza, .commerciar~- Azu.il Vlllar, encarr.:.itado Posto Clas· 
mensalmente, e que BSSe :-;erviço ~or- te: Joaquim, Pereira. ~grlcultor: Bel!· slficacão". 
respondia a noventa e quatro con- zio Neves. Euclides Vzanna. Autonta -------------
to, mensaes, mais ,)u men:i.s. Pereira do Silva. Hospirio Souza. Isi. PARTE QfflCIAL 

Estivemos fazendo o calculo pre- drn Ferreita, José Aniceto. Anto11.io ~r567~~cs deu a somma de . . ~/~;',~: TJi~r~n:;~r:iª"c'::,;,m~~~:::,:~ PREFEIT~~:..:i~I~:p:.~ pagina) 
Devemc..--, pleitear, entretanto. um.ri Ptn·eira Primo. commerciante: Anto. De Juracy Nobre-gra.. para construir 

mo::iüicação na. maneira. de amorti- nio de Oliveira. Cícero Lopes. uma casa. de alvenaria na avenida 
sar o débito, que, a nosso vêr, deve São João do Rio do Pe~e. 12 - Manuell Deodato. - Pedindo alinha.-
ser semestral, ou annualm3nte. Ae-RTavou-fe ~ituacão reqistranào-sz, mento e quota de s~leira, cerno re-

A amortisaçáo annual apre~nta continuos :1SSaltos oroorieda<les inten~ quer. 
wna diff·:!rença para mais rle · sificam ,exoclo verificando. se horrores De Aluisio de OliY·eira, para cons-
21. 491$000, scbre , a,mortisaçáo :nen. nopulacão faminta iI1vade villa oedin· truir wna assa de tijollo e telha. á 
sal mas nos traz muito melhores rfo + ... ~h'-"lho. Servires inici~.rlos verb1 rua 24 de Maio. _ Pedindo alinha
vantagen1.= para a collo::ação_ do ca· 5:0':>05000 -estão collocadas 200 pe~ôas me,nto e quota de se-leira, como re-

~!t\oroi~:~o 3~u::~;t~:p~:1 :~~= ~l~:r~~~~ ~1!:~~e nu~r::i eS:S~ ~:~~~ quer. 
tá regressando á seus penate.s,. ~n1 r::uirlade publica consumida novo ~tri~~éum~ei~: dietai~;'1

1
:,• Jfi~; 

nvS deixar os neoessarios .. beneftc~('~· 1 nU'"P_hensivo confia ac~ão imm"diat~ á avenida Oentena,rio. na povoaç.ãJ 
Como sabemos, o no...~ _gstad~ '1a/J .... -.vê,.,,,, v. exc. Saudaco->....s, - Manuel Indio Pyragibe. - Recuando a casa 

tem uma rêde bancaria riisseimn'lda Formiga. três metros do alinhamento e pagan
Pelos rnunkipios do interior. de 1'.!1º-1 nn iazeh"as. 11 - A.!!lomerar?i"> fn_ do logo o que for de direito, oomo re
de ou~ levará mesmo alrull:"t,a1m~s~s ""1into<:: rre!-'<-.,e carta momento. attTahi- quer. 
para que este avultado capi GeJa l ,Jos noticia<::: c;-,e1-vi('os .ac:t.acão -::i.hool11t::1._ De Joaquim Guimarães de Oliveira 
todo collocado. ,...,..,,"'h- inc;ufftclPnlR. l)nis mil li'lmr.>nc: Lima, pnra fazer pequenos reparvs, 

Tarnl>em seria de maxima c.onve· ""hºf"'" ni1m~ro~~c: famillac: ~em trab"'-- oatação e pintura do predio n. 257, á 
niencia que contractas..~emos tJ ~~n- lho imnlo~atTl soccorrn nq,rtir11Iar ~.,, - rua 13 de Maio. - Att~ndido, em far:-e 
prrstimo doo dez mil contos para · e-i ,.,., tnino,..c;;lv"'"l ~Prem 0t.t.encU<loc:; crPRn da informação da Directoria de Obras 
cebermos por etapas: quatro mil ·Tf)_<-p tmminentP ~riqo ata.ou~ cui9. e Expediente. 
contos logo, trés mU cm setembro r: i,tp~ 14 se p ... 00~1a oeln nn~ corn..,.,P ..... fn De Maurlcio Rosenthai & Irmão 
os outros três mil em janeiro futu- 1.,.('hR..do familia<= in'+r~....,nn11f7,a"tqc::: para subsUtulrem um cano de mani~ 
ro. ~nt.o C?rav"" c:::itua('á'l anoe1Iamos ,•os- lha para sahida da.gua no predio n 

::. J;.:.~·-...e-~ ::.:.:;~.: o ~.::eje!.::o d.e s..;:::.c.:::. :~::t~-:!o ::::z::C::::- i.:::".i.'..::::t.;.:. t:::. -:!.:G, t ~1..:.~ !?::C..J ~.J T::t.:..-::t::.... . 

A S~CCA NORDESTINA 
O sr. dr. Diog.nes Caldas, recebeu I mil qumhen.tos flagellados farninl.os 

o segulnle de .pocho do sr dirrctor afóra !nas demandam a pé brejo llt· 
do Fomento Agri::ola torai. Mun!c,pio Catolé sementes mL 

"In>}X'ctor Ar;ricola - João Pt.s- ho plantadas dia anterior foram re
bna Rio. 11 - Rogo-vcs trazer tJraclas sólo mulher lavrador forçada 
sempre ..:sta Din:ct,na corrente mar- mitigar fome fi1hos menorrs jaziam 
eh.a '>e<:Ca e ·mas conscqu~nci.a, oara quasl inanimados. Situação ~xige se
or!cntaçá-0 M!nisterio. - Arthur FI- Iam atacados diversos pontos obras 
lho, dirrcto-r Fom~nto Agricola .. , emcrgencia pre~indam qualquer for-

F.m resposta, dirigiu 'J sr. inspcctor malidade burocratiJJa ou mesmo te
ag1·!cola federal áquella autoridade ·J chnica que proporcione trabalho poyo 
despacho subsequente que assim ganhará pão deixando 

.. João Pessóa, 12 - Rio - Res- emigrar com perigo morrer fome lon· 
pondendo ve&S-O 104 prime-ira secção gas caminhadas. - Diogenes Cald;1s. 
aproveito ,·mortun:dade tran.\:;,Jrevr r in.spector agricola ,. 
clr-·ipacho syn-dicato agricola Caja. 
zciras recebi juntamente aquelle 

Situacão tremenda. Clamor fa_ 
mintcs répercute todo sertã'J. Cida.d~ 
invadida formidavrl onda flagellados. 
População alarmada ante nunca vis
to espectaculo desolador. Nome r,yn. 
clicato agrícola solicito voc:~encia in
terferir junt:> gcverno fim ccns~guir 
soe.corro urgente v~nha attenuar si
tuação desespero n::~s cont~rra... 
neos." 

Minha paite vos adianto situação 
graviEsima, resultante três annos s.e. 
guidos sem colheita ccreaes no ~"r
tão que .se elevam duplo no Cariry. 
Açudes em g-eral socccs ou com re,..11.1-
zido volwne d ·agua instúficiente ga_ 
ranlir vasantr. Ultima quinzena en
trara:m Campina trazidos caridade 
caminhões numero superior quatro 

c mo r:,quer, pagando Jogo os imp:is
tos de vides. 

D.2 Manuel e. de Oliveira. para mu
dar o frechar da frente da casa n 
154. á rua S. Miguel. - Deferido. 

D? Jo~é Jovino Pontes. para cons
truir uma casa de taipa e telha á ave· 
nida do Abacateiro. - CJmo requer, 
p: dindo alinhamentc e recuando a 
ca<:'l 3 metros, no min1m) 

D~ Francisco B. Correi.a Filho, para 
fazer uma fossa para esgotamento das 
aguas do J,a,nheiro da. casa n. 368, á 
a. veni<la 1." de Maio. - Sim, pa.gan· 
cl:, logo o imiposto da licença. 

D~ Marla Pereira, para renovar a 
ccl:srta de sua ca.sa de palha n. 4~6. 
á avenida Va.sco da Gama. - Defe
ri-do 

De Ar! h11r de Paula e 8ilYa. para 
r c,n:ivar a cv~rta de ::;ua casa de palha 
n. 424, á avenida da Ccnreicão. -
P.1g-and::: Lgo cs imp::>stos mUÚicipaes, 
deferido . 

D3 Jo~ê FeHx P~r...:ira, pa a 1-eno
,;·ar a ccberta de sua casa de palha 
n. 2&6, á -avenida Benjamin Cons
tant. - Sim pngando logo os imp~s
tos de vides. 

Do Rosalio Bsptista de Ofü·eira, 
pa Ia renevar a C:J"b~rta de sua casa de 
p.allla n. 43, á avenida Fl:rianc Pei
x:-;~o. - Como requer. pagando logo 
o imposto da licença. 

D~ Antonio Muniz Ferreira, para 
1ugmentar a casa n. 852, ã rua Pre
sidente João P~ssôa, pJvoação In.d.i) 
Pyragite. - Como requer, pagando 
lc.go o que for de direito. 

D~ Manuel Soares, para construir 
um<J. casa de taipa e telha. á rua Pre. 
5id:.nte Joãn Pessóa. - Pagand) cs 
imçc:~tos municipaes. antt:s do inicio 
:ias cl;cas, deferido . 

De FatLcto Jcsé de Almeida, pa,-a 
... brir sua ca~a de palha n. 301. ã rua 

S. Virente. - Sim. pagando logo os 
mpostr s de\·id .s. 

D>J Francisco Alexandrino da Nobre
ga, p:::ra .se- e~tab~Iectr com quitanda 
â. av~nlda D P<dro I. - Em face 
da informação do sr. guarda-chefe. 
('0IHJ 1rquer. A· Dircct~ria de Ex-ç~
rlicltc e Faz-enda, pa rn os devidos 
f1n~. 

D:• Antonio R "111U.alào de Oliveir,:l, 
i)ArD fa1.er concerto no oitão da casa 

~;g!;>:~~\d~~a osclfm~":tosd~~!~do, 

E•,tá de i:lantiic hoje_ <13), a Phar
macia das Mercés. á rua Duque de 
Cnxias. 

NOTAS POLICIAES 
U.llA F 4M!LTA V/CTIMA DOS IN

Tr.NTOS MALIGNOS DE UAIA 
MENOR - E,n Catolé do Rocha 
Ha poucos dias foi victima de en-

n;nennm 'lÜO. em Catolé do Rochn. 

Ainda s~bre o a sumpw, ,J dr. D10. 

genes Caldas teltgraphou ao no,t,o 
eminente contcrraneo ministro José 
Americo, no.:; seguintes termos: 

"Ministro Josê Americo - Rio -
Forcaõo gravidade situação atrave~sa 
&tado ante intensidade effeítos ca
lamito-os séxa, r..cabo í..elegraphar 
directoría Fomento Agrícola quem 
pedi urgentes providencias junto au
toridades competen~s fim attenuar 
martyrio n::>sscs ccestaàanos ameaça
dos morte fome Confio Vo55encia 
encontre maneira efficiente abreviar 
louvaveis prcvidencias vem tomando 
seu ministerio assim evitamo ~ffeí· 
tos d~,mnc;OS já Sf' objectivam ata· 
ques feiras propriedade partlcular.
Uiogen~ Caldas.. impector agricola . ., 

to do 1, cto. fazendo-o sciente, Por of. 
ficio, ao d; chefe de Policia. 

POST-4 EM LIBERDADE 
Encontrava.~~ oresa. na Cadeia Pu

blica. d:<ta capital. desde o dia !. 
de outubro do anno o. findo. d-e or
dem do dr. deleirado Fisct 1. a ex. 
M2tüe do correio. de Serra Redonda. 

Ante-hw.tem. o dr. Juiz Seccional 
neste E.3tado requeTeu ao dr. chefe de 
PJlicia que a mesma fosse posta em li
berdade. em virtude de uma ordem 
de "habeas-corpus·• impetrada em s2u 
favor 

O V,.RDADE!RO NOME DO ASSAS. 
SINO DE JACl-NTHO CORRE.A 
Ao ~o.r nresu em Recife o assassino 

de Jaci•nU,o COrréa, a.s autoridade~ 
ouvinm-n·o em auto de perguntas, 
declarando o mesmo Cl'!,amar.,:e 
W~!d~mar Souto 

Agora ha pouco recebeu o dr. chefe 
Policia um officio do dr. àirector da. 
C,1d.::ia Publica, de~!fl capital scirn. 
tificandc·O de que o verdadeiro 
no:11e é Antonio d 0 Souza Ramos. 
vuleo "Chato de Beico". 

Antonio de Souza Ramos iá cum. 
priu sentenca naouell~ estabeleci
mento coITecional e é identificado sob 
n. 613 

/MPRUDENC/AS DE GATUNOS 
Anlonio José Alves e Severino Cos

mJ Frn,eira. resol\'eram não comprar 
nrnis l;nha, \'L;to existir bastante. na 
urocriedade do sr. Nó Tra.Yassos. em 
Ja~uaribe. 

Assim é aue ante-hontem. foram atê 
alli com esse intuito. não eso:rando. 
entretanto. que a tal se cppuzes....~ 
Antcnio Jcsé Ferreira, empregado do 
sr. Nô 

Ao se approximar Antonio José 
Fcrr;ira os meliantes Quiz.eram sur
ra l-o. rea ei .. ndo o m.:smo com um ri· 
fle oue tinha em seu poder. 

O uro.iectil alcancou a Seve1ino 
Cosmo Ferreirr. oue, em comuanhia. 
do criminoso e de Antonio José Alvzs, 
foram levados á del~acia de policia.. 
sendo insta Ul'ado inoucrito a respeito. 

SUIC/D!O DE UM SENTENCIADO 
Na Cadela Publica desta capital, o 

sent.enci~ do João Pereira da Rocha. 
oue Rlh .P encontrava detido. suici
dou-se tras-ante-hontem 

A victimn. ha di.'3.S vinha demons
trancto soffrer das faculdades mm. 
tRPS. 

O delegado de policia tendo .sciencia 
do occorrido. immedü::..tam.o...I1te trans
oortou...se PaTa alli. instaurando in
auerito a resoeito 

n familia do sr. Antonio Bmiamin. REMESSA DE INQUER/TOS 
re::-idente alli. O d€l;?gado ·?m oommissãn. em Cam-

O delegado local, prccttrando escl:,.- pina Grande, communicou ao dr. che. 
reccr o caso, entrou cm investfüacõzs fe d-e Policia hn\ er remett1do ao dr 
chczando :\. conclusão de o m:;,smo 1u1z de direito daquella comarca o m: 
hav2r ~ido commettklo par uma me- nue11t.:, mstaurado contra o individuo 
nor. emDr,egada na ca~a do sr. Herci- Jc~:é . C?a-5~1ano, por pntlcar, alh, o 
lia Mala. . ex2rc1c10 iUegal da medicina. Ant~-hcnl,rm . aquella a.utcridãde 1 -
i~:n~:nttc~~nfic!i~~~-1~~ ~· p~t1i ~~ 1 deA~~da .fez ~ciente ao~e~Ia autorida-
referida men ~r que foi ntreguc ao tlr. . dt · chefe de Pohcrn havi2r en. 
iuiz de direito' da comarca. :~~~;~e t~~~~~ivfdu~e ~~~l ~n!i~; 

- de Mor:1.es. accusado pelo ciime de 
LUCTA E FERIMENTOS - Em So. ferim ntos leves. 

bl'adO 

No dia 8 d. sk no lo1<ar Cordeiro 
districto de Sobn~tJ. os individuof 
Josê Tra.iano e Severino F~neira d? 
Britto. Por ouestões sem imoort.an. 
eia. e1mx·nha.ram-se em lucta. 

Ao terminar a pug-na foram am
bos conduzidos á nrisão. 4Wr:::sentan
cto,, e~te ultimo doi· f2rimentos oro
duzidos á rrma branca. 

O ~111~-de_l?"e:ado loc:il mc.taw·ou o 
nec~ss.ano mquerito, fazendo chegar 
o ocrorrklo oo conhecimento do cu·. 
chefo cl" Policia. 

A VIDA LJIE ERA MA' - Punsso 
resolveu abanclonal-a 
A _sen~oritn Au1<usta Arau.1o. filha 

do c1dadau Manuel Amrnsto de .Araú.-
10. residente em S. Mamede. de<vde 
ai1tuns dlas OU" ,e rinha aborrecendo 
da sua exist?ncia 

Trás-ante-hontem a tresloucada mo
e~ resolveu. de urna vez. dar cabo da 
vida. Ingerindo. oara isso. uma certa 
dó0 c d, veneno. vindo a faU,cer mo· 
men to~ a Pós . 

(., _i.;.:;,_.:.-:~-... ~J t..:.. .;:..:.1... ~,.,; . 1.:..;__..-.. -

Requerimf'nto despachado.., 
O dr. chefe de Policia deferiu hon

t.em, oo .seguintes requerimento&: 
De João Luis Rib~iro <le Moraes, 

d_P,sr.ochante autorizedo do L!oyd B:ra. 
s1le1ro. requ:~r~ndo ~es,e-mbaraç::, para 
'l vapor lfarpu, a !1m de seguir para. 
Po,,to Alegre. 

De Qeca1· Lee, ccnunandante do va
J.or in~Jês Brnedirt, requerendo o seu 
<l~embaraço, a fim de seguir pa,ra a. 
Bahia .. 

. Do dtrector da Cadela Publica, so
llc1tand:> prorid·rncias n > sentido de 
s~r f~ito o enterro do sentenciado Jcão 
Pereira da Rocha. 

Numero avulsol 
200 réis 
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UIZ rlNTU & • 
V 1 'f leu L'l l r p A EN()L(J(rJA EXPOR1 ACA() 

Casa fundada em 1865 *' PORTO ALEGRE - CAXIAS 

U nica casa que obteve, 
prem1os 

na 
em 

exposição da ' Festa da Uva 1932" 
todos os seus typos de vinhos 

os 

-' 

maiores 

CATI--IEO<.>RI.1-~: '~GRANDES PR.ODUCTOR.ES'' 

I.º lugar Vinho Tinto IMPERIAL • 

i 
i • : • 

].º " Vinho Branco IMPERIAL 
l.º « Vinho C/arete EXTRA 
/.º « Vinho de luxo, typo Porto, marca 1865 
1." (( Vinho adamado, typo Porto, marca CONDE D'EU 
1.° (( Vinho finíssimo, typo Porto, marca NOBRE 

Unica Exrosi~ao em ~ae concorreram toctos os ~ro~udores e en~arrafadorr~ dos mais afamados viulios de Ca.\ias 
lE§§le§ ~§frtailbi<efl<edm~U1l*<C»§ «llte ~rrn<C»fointai (f wnfrkunfünH"~, «llun!J'cilll1l*(f ~ 66 !Fe§*il (d]rd) lUvit, 

fo!J'taim wfantrdldi<C»§ [Pl«:))11" m/B.ln§ dlle 2.(f))((l)((l) JP)(f§§Ô~§ 

Agente neste Estado EDU ROO CU HA 
A. -ven1.ã.a. de A.gosto. 119 - ..Toão Pessôa. 

• 
i • : 
i 

................ ........................... • •••••• • • • • • •• 
Secfão 1,,io re 

.. "' , -::· ~ j, / • ,, '1• -;; v'l 11 ·~ f 1 :: - J • ..... ,: ...... 

Y Anna Cabral de Vasconcellos 
llissa dt• 1' ." din 

Pedro Guedes Pereirn. espos" e filhos. profundamente com 

pungiclos rom o desapparecimento clr sua inesquecivct sogra, mãe 

e a\·ó, Anna Cabral de Vasconcello~. ccmvidam os parentes e ami

gos a assistirem á missa que rnan<larn celebrar para descnn,o ele 

,un alma 113 rgn•in do Hnsario, no ,lia 1:i rlo c·o,-r,•nte. ús 7 horas 

rla mnnhii r <lescle jú cnnfpssam-se grato, a Jnclns 'lll<' compai·ec<'

rt'rn 4) P"t.\ :tcto de religi;io e piedade'. 

' .. • 1 l ...... • ~. - ; ' ~ ;- t,. i.. •' • ,. 

Assoe. 'IAÇAO CO.i\IMERCIAL DAI nhecimento Original n. 394 da agen
PARAHYBA DO NORTE - Primeira eia <i<·s,,a C'-0mpanhia no Rio de 
<'Onvocacão _ Assembléa geral ordi- Janeiro, referente a 40 tubos cie 

d:~ªte -;mn~,:~f~1: e d~a 81~·on;~;ti~~1~ t:c~âg;e~~~ ~:J'!1~~1iãon~~~~~;~ :1~~ \ 
com o que preceituam os nissos Esta-1 oom o P€SO de 3.ZOO kilos emba,rcados 
tut 'S ficam convidados os senhores so- pela firma A. G. A. S 'A do Brasil 
c:io..c; para uma re-w1~ão de assembléa ~ela firmo A. G. A. ~1A d-O .Brasil con-

~'};% °:f.:i;tt::.óv~~-~!ª.
1
!ie~ã~

4d~º;~~".: ~~g~!~~s ;r~~~r~~~~ ;f~": ~;~~i~= 
va dlrectora que tem de admnistrar a nataria n~clama a entrega desses volu
Ass.ciação no perioclo ele 1. º de maio mes lnd>J)<?ndente da apresentaçib do 
d~ 1932 a J de maio d.e 1933. conhecimento Ori~inal, venho pelo 

d/~2~e~~st~!!~hy~:rs~!t ~ea a~i~ ~:·::;nl~.4~t~e dl~ ~~câ:~m~; d0e g~Õ 
nha, 1 secretarlo-inerino ~,~

9
n:i:i\~! ;1

8
, t~·a;·~~ 1~f r1:i3e~ ~~: 

trega da dita mercadoria, si não hou-
Escola ''Remington" Offi- ~~~t~·~·:.:'!~t,apresentnr reclamação 

cial "Padre Azevêdo" 
(lnscriP('ões 1>ara Concursos) 

João Pessôa. 11 de abril <!e 1932. -
Jorge M. Pereira, p. p. ag,,nte. 

"li. Previdente" 
QUADRO DE OBSERVAÇÃO 

Manuel Martins de Souza, 50 an
nos. rasado, nesta capital. 

D. Maria Rodrigues Coêlho, 50 an
nos, casada, rua B. da Pasc::agem 

João Maximino Nac:ctmento 45 an
no~. casado, rua Vera Cruz. i1. 40. 

Jullo Martms d9. Silva. 34 anno.s. 
casndo. praça Aristides Lobo. n. 90 . 

Chamada.a 
1.• .~rtf' 

! uffüHRº1IAü.êüM 'MAHéür;~ttn!(0~~:~ 

I liiloh a dirre("ilO f('C"hni~o do ("ODht'<"ido <"Orfador Plliitf'RO\I '-fTTI. , 1 ,u l ('\liil. '•º'-' ,e,ndc- 1 
todo"' 0111 nrh~o ... 1•11.ru 11lhuatr. 1. 11,1on • - ,\. 'IIIIH@R •• l"ll 1.11,D~. 

472 com 
573 sem 
573 com 
574 sem 
574 com 
575 sem 
575 com 
576 sem 
576 com 
577 H:•m 
577 com 
573 sem 
478 com 
579 sem 
570 com 
580 sem 
580 c"m 
581 sem 
581 com 
582 sem 
582 com 
583 sem 
583 com 
584 sem 
584 com 

.. 10 .. maio 
5 .. 

•. 25 .. 
.. 20 " 
" 10 " Junho 
.. 15 " 

5 " julho 
" 30 ., junho 
" 20 " julho 
" 15 " .. 

5 " agosto 
" 30 " julho 

•• 20 " agosto 
15 " •• 

5 ·• setembro 
" 30 " agosto 
" 20 " setembro 
" 15 ·· setembro 

5 outubro 
" 30 •• setembro 
·· 20 ·· outubro 
" 15 " outubro 

5 •· novembro 
30 " outubro 

•· 20 •· novembro 
Chamada.., 
2.• Séerie 

170 sem multa até 15 de abril 
170 com multa até 5 de maio 
171 sem multa até 15 de maio 
171 com multa até 5 de jtmho 

Quota annual 
Sem multa 1té 31 de dez. de 1932 

Secretaria. d'A Previdente, em 12 
de Janeiro de 1932. - 1. • secretario 
Joli.o Candido Duarte. 

"Correio da Manhã" 
Dlario independente, sob a di

recção do conego major 1\la.tbias 
Ji'relrc, <'Om serviço telegra.phico 
proprio, amplo noticiaria dos 
factOS1 parabybancs, nacionaes e 
c.-strangelros, e o respectivo com
ment.a.rlo. Prapl1letia.rio dr. Ruy 
Carneiro. Gerente J. Teixeira de 
Carvalho. Impresso em machl
na. Martnoni e, officinas proprias, 
á roa Consclhe-lro Henriques, n. 

r USE S OHE '\'TE .._ 

Sabão "SOL LEVANTE" 

I P O R ij U f : 
Oíferece facilid, de na lavagem;; 1 
Poupa Jempo e fadiga 
E' o que mais espuma, tornando alva, em 

menor tem~o, qualquer roupa suja. 

Na lavagem da roupa empreguem pouco sabão e 
muita agua, pois o sabàv 

S O L LIE V A N T E I 
•i••••••li~imd~'P',iº'º e economico .. 

!1111 ........................ ílllll ... iiliili .. ~ 

Navegação 
LINHA PORTO ALEGRE-CABEDELLO 

CARGUEIRO "ITAIPú" 

(Da frota. penhorada. ao Lold Na.ck>nal) 

l!lspeTa<io do Sul no dia. 13 do corrente, sairá dep,is da ind!s· 

pensa.vel demora para.: Recife, Maceió, Bala, Rio de Janeiro, Sa.ntoo, 
Rio Gra.nde, Pelotas e Porto Alegre, reoeben<k> carga para Oll pru-ooe 
menclonadoo. 

Pa.ra. dema.ls ln1orma,ç6es, com o a~nte: 

Do ordem da dlrectoria deste •stn
bele<!lmento, faco sciente aos inte
ressados que se acham abertas R!
lnscripções para o.q concur 0 os de Da
ctylographia ~ Tachygraphia. a se 
r~nlizarem no proxtmo mês' de Julho 
No referido concurso de Dactylogrn
phin se poderão inscrever tanto e~ 
alumnos do Curso Offlclalizad0 nele 
E.stado como os do curso Avulso. O 
pr(lro para as mscripções terrnlnaré. 
no dia 30 do corrente. Secretaria d 
E cola Rem ingt•m. em 12 4 1932 
o\uta de ••igurolrf"do, ~rTftari:1 

c.• DE NAVEGAÇAO LLOYD 
Bl\.'\!',IU.IRO AVISO A' PRA· 
ltA - T<'!1dJ so cxt.ravia<lo o C-O· 

570 sem 
570 com 
571 srm 
571 ~'>ln 
672 scm 

m11Itn ate 20 de março 
•• " 10 " abril 

5 .. .. 
" 25 " 1 

104. Telephone n. 219. 1 

1 CIDADE DE JOAO PESSOA 

BASILEU GOMES 

llllcrlptorlo: Praça Maciel Pinheiro, n. • lt. 
Armazem: Praça 15 de Novembro. 

f'ones: escrlptorlo. 38 armaZl'm, 53 - João Pessõa -0 20 " 



A 01iili0 - Queria-feira, 13 ãe aôrfi ó.2 1932 

AS ULTIMA NOVIDADES rnc~nlemen!c cáilaoa~ relas m~lnores la~1 icas nacion~es 

As mab lindas l>ARA SENHORAS- As mais recentes creaçiíes de CUÇADOS rUtA iiôiiUS. 

Para todos os preços. Acabam de ser recebidas pela casa que expõe sempre os ultimos 

tyoos, e que maritem ª MAIOR SAPATARIA INTERNACIONAL 
lO'.LECÇAO OE CALÇADOS . RUA BARAO DO iRIUMPHO, m 

tDITl\t 
RECEBEDORIA DE RENDAS - suburbios. ronfonnf' 8" vê da, relação 

J:OTTAL '. 7 - D<' ordem do sr. di- abaixo. 
rector desta repartição. ficam notl- Prefeitura MmuclpaJ de Jos.o Pes 
ficados. pelo presente edlta.l, os sd- sõa. 4 de abril de 1932 José de 
4uirentes d<' immovelS, por <·ontracto Canalho, dh-ector de Expedient~ e 
de retrovenda. constantes da. relação Fa1,endn 

~~~i Jlas".p~e;;.;~L~~ d~·~~,~ g~ :;i;r;'? <Continuação) 
e~ deste, documentos que provem RUÃ DO RIACHUELO 
a. liquidação dos mesmos contractos N. 71 Manuel Soares Londres 
o~ venda definitiva dos immovei.s a<l- G2Sl40. 70 o mesmo. 54$310; 75.A o 
quirldos condicionalmente, cujos pra- me..sn10, 62Sl40; 112 o m•smo, 33$440: 
zos expiraram. sob pena de serem co- 77 o mesmo. 54S530: 87 o mesmo. 
l.>rados ao adquirente os direitos de 91$990: 01 o m 0 smo, 91S740:' 93 o mes
transmissão de propriedade a que es- mo, 78$760: 102 o mesmo. 53$040; 113 
tão sujeitos p,r força da lei. dr. Genival Londres. ll!S800: 116 

2. • Secçoo da Recebedoria de Ren- Manuel Soares Londres. 53$050: 74 
das, em João Pessôa. H de março de Gregorio Pes 0 õa de Oliveira. 39$950; 
1932. - Heraclio Siqueira, chefe. 86 o m,smo. 131 260: 100 Rodoloho 

Li.sta das pessôas que a<lqueriram Teixeira de Vasconcellos. 18$230: 108 
1mmoveis, condicionalmente, do anno d. candicta Maria da cone e-leão. 
de 1925 a 31 de dezembro de 1931. que $920: 122 Jucundtno de Freita,s Fei. 
uão os resgataram. tosa, 47S320: 126 Montepio do Estado. 

Rosalina M,nteiro. Adaucto Aure- 8S080: 132 Manuel Soares Londres. 
lio Pereira de Mello. Zulmira Ade- 92$020: 138 o mesmo. 92$000: 144 Ma. 
f;~~ ~Jv~.laJ/~!'é :ª~°:~ ~!: nuel Soares Lond1'.'s. 103$200; 150

1 
ele!, João da Costa Cabral. Francisco João A.ntonio de Mendonca. 825600; 
Archanjo Mororó. Secundin> Toscano 171 o mesmo. 36S360: 182 José V1cen· 
de Britto, J. Pessóa de Queiroz & ~oa~~n~~·J~.º~. ~Ó~~: 2J:3

G~:~i~)I 

:~: ... ºrurJ~:nr~!'nA~ i~~t~\~e~': rir cln Conceicíio. 8$300; 299 d. Creu. 
C.' <Recife), Joaquim Candido da Petrucci, 232$360: 297 d. Joanna Ma., 

viria, Rodrigues da Silva, Antonio Mu- za MarQu:s de Souza, 25$700: 313 dr 
ntz de Medeiros, Rosaline Moline, An. José _de Souza __ MacieL 117$700: 317 
tonio de Souza Bra,sil, Hemigue Si- Gabriel Sebr,st1~0 de souza. 77S800: 
queira. Manuel Ribeiro de Moraes. [ 324 Alfredo Jose de Athavde, 80$000; 
,João Ribeiro Palmeira de Aibuquer- 328 o. m•smo. 47~00: 332 Doming-os 
que, Joventlno Nicolau da costa, Jay- Mm:oro. 39S200; 338 o _mesmo ... 
me Fernandes Barb:sa, Pedro Gue- 1425400: 337 d. Mana do Carmo 
des Pereira, Alfredo Dias Pinto, F. Athavrle, 1298400: 350 d. Maria An· 
H. Vergá.rn. & c.•. René Hausheer & ~ustn C. Ba1bosa, 77S8-00: 360 a mes .. 
e.•, José Baptista da Sih·a Junior. ma 52 300· 362 Bene<licto Vicente 
Jucundino de Freitas Feitosa, Maxi- Da lia 45$800: 364 o mesmo. 45$800; 
m1ano Aurehano Monteiro da Fran- 174 d. Francisca Maria Cavalcante. 
ca Filho, Ari.stides de Almeida. Sil- R~O: 377 Manricio Ro&>nthal 65$400· 
vlno Victoria Torres. Antonio Bento 380 d. Maria Cavskante de Alb11011l'•
Fernandes. Alfredo José de Athayde, mie. R. 400: 3R6 Manuel Pereira de 
José Eduardo de Hotlanda, José Luis Carvalho. 78$480. 
cast~la. Francisco Ribeiro d,e RUA SILVA JARDIM 
Mendonça .. Antonw Baptista Neiva N 447 João Bapti.sta Macedo .. 
de Figuerredo, A Caixa Rural e Ope- 13$700: 489 d Maria Pereira de Car
rar[a da Parahyba, Esther Borges valho. 78$480: 452 Franci.sco Ribeiro 
Bastos. Alfredo Gomes B<>zerra, Wa.1- de Mendonça 115$200· 455 José Ro 
dlna Vergára. A· Lucena. drigues Correia. 25S70Ó: 463 Franci:s: 

PREFEITURA MUNICIPAL - Edi
tal n. 15 - De ordem Ido sr. director 
de E111pecliente e Fazenda, faço publico 
para que chegue a, conhecimento dos 
srs. contribuintes de licencas de casas 
commerciaes e industriaes desta cida
de e seu.e; suburbios, que durante o cor
rente mês, será pag, á bocca do cofre 
desta repartição a primeira prestação 
das licenças inferiores a 100$000. Fin
,fo aquelle praw serão addiciona.do~ 
JO""o de multa no primeiro mês a se
g1ür e 2% dahi por diante, até o fim 
do P.Xerc1cio, conforme pree2itua o de
creto n. 234. de 11 de janeiro do cor
rent.e anno. 

co RibeiJ·o de Mendonoa. 90&800: 468 
Al\aro Jorge de Carvalho, 65$400: 469 
d. carolina Cesar de Paiva. 25S700: 
470 Manuel Archan.io Mororó, 21 600: 
473 o mesmo. 61S900: 475 d. Isabel 
Ramos Maia. 39S200: 483 Manuel 
Soares Lond1·es. 21S600; 496 Rosendo 
Francisco da Sllva. 32$700; 500 o mes
mo. 265200: 503 Francisco Ribeiro de 
Mendonca, 77$800: 506 d. Isabel Ra. 
mos Maia. 53S400: 584 João Francisco 

I do Nobr:g&, 56~960; 590 d .. Idalina 
Golsio !OS400: 596 João da Silva So.. 
bral. 65$400; 600 d. Maria da Con
ceicão. 655400: 604 a mesma, 78$500: 
653 Hemeterio Cv,neiros. 130$800: 
659 o mesmo. 103$900: 661 o mesmo, 
116$3CO: 669 Claudiano Alustau .. 
141$400. 673 o mesmo. 78$500: 677 o 

Eis o que ~e pas,a co.nnosco ,1;:, ncceSó.itannoti Je uru .. uxil10 conua a 
dôr· buscamos rnstincttv,uneme 

o remedio de confiança 
que, não sómente ::il I\'ta ,, dêc de cabeça, dente Olh idos; ennqueca, 
nevralgia; colí,as do ~-nhor~,; resínaaos, HC., carne tamberu devolve 
a energia e é de todoci iuoflem11. a. 

Prefeitura Municipal de João Pes
dóa. 11 de abril de 1932. - .Manurf 
.fn!'if Pires, chefe de secção mesmo. 78$500: 681 Antonio Freire de Mororó. 78$500: 96 Francisco Caeta. João da Costa Cabral. 24$000: 116 Eu- 18 do corrente, pelas 19 horas no 

Lima. 52$300: 685 o mesmo. 45S80J: no. 65$400; 97 Domingos Goncalves genio Magal11ães. 1045600: 124 0 mes· Lyceu Parahybano. os seguintes can. 
COMARCA DE )IA!\IANGUAPE - 689 José Pence de Leon. 295900: 710 Mororó, 65S400: 100 d. Geraldina G. mo. 141$400: 128 Jacob Faimbaum. . didatos. 

E.Utal de riutfão de herdeiros com herdeiros de Lui.s de Franca Jardim. da Silva. 12$800; 106 a mesma, . . . . 17~000: 134 o mssmo. 157$000; 144 d. 1 Antonio fui.malho Leite; 2 Adh~-
O prazo de 60 dias _ O dr. Manuel 128S3GO: 720 Fn.ncisco Vieira da Cos. 16$700; 103 José Ferreira de Almeida. Antoma A. da Costa e outros, . mar José de Souza: 3 Auta Pi'.ssôa de 
Slmplicio Paiva, juiz de direito desta ta. s.~co: 724 filhos de d. Jos•óha da 178900; 105 Antonio C. Barbos!l. . 104$600: 152 d. Maria M. Fil:{ueirêdo Figueirêdo. 4 Adalberto Bezen-a. 
comarca je Mamanguape e seu ter- Costa. 65$400: 730 Augusto H. Chn- 52:s:JOO: 111 filhos de Braz do Nasci- 985100; 156 a mesma. 103 200; 160 San_tos: 5 Albertino Miranda: 6 An
mo em virtude da lei, etc. Faço sa- con Aranha. 39$200; 736 o mesmo. mente. 32S700: 123 Maxnno do Monte João de souza Vasconceltos. 1905600: tomo Porto Vianna: 7 Antonio de 
b.'l' a todos quantos este edital vi- 51~600: 738 d. Paulina Francb,a do e Silve, 325700: 125 Maria, Cléa. José 164 João de Souza Vr.sconcellos. Carvalho Dias: 8 Antonio Porto v,. 
rem, ou delle noticia tiverem e in- Nascimenlo. 398200; 743 d. Maria G Maria e Thereza Neves. 45S80D: 129 19&;,GOJ: 169 A,·auio & Moura. anna: 9 Aurelio Moreno de Albu. 
tere:<sar possa que rendo iniciado l\L·nczes. 44 ioo: 741 d. Joanna Au- Jose Mathia.s de Oliveira. 10S400; 133 36$600 170 don, Eneida de A•aU1C querque 10 Ames Bustorf Pmto, 1J 
neste juiz, e perante mim o lm..,,nta- gusta Pereira. 6sooo: 747 Nilda. Dirc. Roscndo Francisco da Silva. 325700: Vasconcellos 22Ü$800, 180 Santa ·casa Abelardo _soares de Moraes, 12 J\.ge
no dos tx·ns deixados por Miguel e Walda Co!'deiro. 5sooo: 751 Domin- 135 Severino Maroues d~. Silva, 6$300; de Misencordta, 15s60-,. 184 Rosendo nor Galvao de Mello, 13 Anua da 
C,,xneiro de Oliveira. domiciliado no 11:os Gonçalves Mororó, 84S300; 755 Do. 137 d._ Laura M. Rodl_1gues, 19$600: Augusto de Oliveira. 103s200 189 Ig-re.l Silva Leal: 14 Alo}s10 Novae;; 15 
~ogarrnif~~:"'. \;!;~;; ~~~[1-'g.=e~;/; mingas Goncalves Mororó, 39$200; 759 !43

0 
Joao Gomes c_arneiro Irmão. 1a Baot1stn 83'400 197 Odilon Velilo rle,-ion dn Sllva Costa 16 Clodon11? 

com doi1a 1~erm1·,1,·a Maria de Oli- d. Dlonisla Maia da Conceicão, 39S-JJ, 147 d Ign,z Maria da Con. de M•ndonca. 103S200 206 d Maua de Medeiros Correia: 17 Antomo Dias 
' 15$900 761 <l Corlna B d• ouve a celcao, 39.,200. 151 . Marcolino de das Neves Athavd,, 43 100, 210 Jo é I de Freitas, 18 Cléo Nunes l3rayner: 

velrn,, foram oeclarados aus 0 ntes os S 
00 ' 76 011 dl · d ' ir Freitas. 39~00. Antonio dos Santos. 25 M 00 211 d rn Demetr,o Bezerra do Valle, 20 

herdeir-s collatero~s seguintes: - 68 4 ; 5 d. n n~ e Andra<le 1 ~· D ld Al 
Maria. Carneiro. filha do fallecido 20-~oo: 1;1 Severg,o~mesJe Farias N. 3t~~re~~I~o~e p1~T~thavde. r1ºJ ~~~1~1eTec~r~~:~ !ª~~~ ~~:gg G~;:1. º22 ~:~~~g\;I~~~s.S~it~~n;; ~~~t!mº~;i~~ ~iad~J~~;i';.;r;;~\~ i~~~;78g

8
Jo~,o v~ent~n~e Ae~-~~nca 52S300: 36 o mesmo. 52S300: 58 Do- 227 d Marcolma Moreira Soares ... Edson Drns Conr,a; 24 Ezequiel San. 

buco e Francisco Ca,meiro, residente 247$200; 786 d Virglnla Fernandes mingo, Goncalves Mororó. 39$200: 9la600: 231 Antonio Mendes Ribeiro ta Rosa, 25 Eve1aldo Soares Rochn 
,m ILabayonno llogar Mogeirol des- Balthsr, 65S400: 788 a mesma. . . . ~~...l'Gomc~noto. 39$'200; 66 :f9..!!'ooesmo7. 196S2CO: 232 Firmino Caetano A. Li- i~rfis~1:\h.;'':J{:~~: .. ~{ ,;2enlct?._Sc;o ~.F'"·7. 
le Eslado: p.elo que ordenet se pas-

1 
%$800: 787 Antonio Mendes R1be1ro. .,. ; 0 mesmo •• , 1 ° ma. 116S30J· 236 o mesmo l16S300· cn, "" 

sa.sse O prerent, edital com O prazo 45SBOO: 793 d I·abel Remos Maia. mesm~u1ºs:ig'ciENIO TOSCA 237 dd Maiia do Carmo e 
0

Marii: d~ i:. rr1:i~~re%: M!~~\""jg: H:ac~iutoiom
0
s1_r_ 

rte 30 e 60 dias, J)f'b qual cito e cha- 1 83S;;tU; 796 Val.e:io Maranl}ão. . E NO Lourd<'s Athavd• 65S400· 240 F' ! d 

':'aº 1~'.::~'.·ef;:;~d~:r:~ir~~ p~::to~r:: · ~~i"ci~,,:ii:>noc~~~~s:"':t~~i~;.;;~º~: ~rh~:/i2f~/~f\ ~~e:9fJorª;7 ~:::1~nºd/·c.~-:~· At
9i~~º,: fü:Or ~::1~~~c!

1J~t,P :~JE~r0}~~!~ 
do dia da ultima citação, dizerem 

1 

95$800: 605 d. Deollnda da Silva Coé- Jos~ ~tc~~1: :o:te:~~~· 5~zg: ~~ 247. • mesma. G5S40J: 248 Alfred~ queroue; 34 Inaldo do Nasciment:> 
;:;:m;,e ~~:.!~:;.."i;-;;_"s J;ntvwe~i~;; ! ~~~rj_7=00

81 ~dº~-,;;~::7;t;,:itt,r; Hermes e ÃJtredo José de Ath~vde. José de Atha1'<1e, 104 6:>0; 251 dr. Valais: 3.5 Job Baot!sta Leite Pali. 
Maria de Oiiveira. e para todos os Oliveira, 16$700: 820 d. Anesla Ma- 32S700; 34 José Vicente Montenegro José Rodrigues de Carvalho. 77 800: tot: 36 João Colomb() Rodrig11es ,1e 
termos elo inventnrb e partilila. por ria di:. Conceicâo. 165700: 824 Antonio 585900; ~8 o mesmo. 52~300; 39 S~ctecla. ~;\o~ern;!es Aug-usto de Athavde. . Csrvslho· 37 ,Toã, Gadelha de Mello: 
•! ou procurad;,res legalmente cons- Augusto de Carrnlho. 205900: 832 ~~a~a~l~:dor~n

3
:Jisoeo:i'~\

2 
?::a;\~!n: Cunha. 

2
f3~1ii: R~60118 

li~,~~l:!~~· ~~ ~
8 

Josepha Emilia de Carvalho; 19 

~~11.;'::· \~ .1":ll~sf; ~1i1~do ~,t~~~ ~~r~d~g :i~~:l~~ªd/ba~!R~~- m~~: te Montenegl"O, 52S303. 45 João da Francisco Joaauim de Va.sconcellos i3~·iu~it~~~~l~!v~:~lt !~ ~°o.~i 
gar do costume. publica.do na i.m- 852 José Ml~uel Soares 16$700: 856 Costa Cabral. 135$800: 49 José M. Paiva. 53..400 264 Severino Velho do L•berato d~ F. Lima Filho: 42 ,Jo.sf
Pl4:'.Ma l-0caJ e n"'A União" orgão d. Mnrletia Per•ira. 16s700: 857 Mon- Simões. 26$200; 53 o mesmo. 26$200 Mendonca. 65S4-00: 267 filhos de Al: Xuvler de Carvalho: 43 ,João Faus. 
clt1cial do Estado. Dado e passado i-uio do Eséorlo. 145400 : d. Alnalia 52 d. Maria A. Cavalcante Avellar... fredo José de Athavde. 103$200· 268 t.ino Ribelro: 44 José Coêlho da No
nest,, cl<lactr de Mamanguape, aos 8 Clotilc\es de Lime. 575300 : 862 desem. 8S300: 59 Cleo,lenor Mororó, 52$300: d. Marta das N?l'es ALhavde · b:•R•: 45 José João Neiva de Flguel. 
de abrll de 1932. _Eu, Antonio da S1l- b>1n,ador Manuel Ildefonso de Oli- 69 Severino Roctrlg-u,s Correia. . . . . 128t300: 26n filhos de Alfredo· Jos' rêdo: 46 Julieta de Almeida C'hale. ';'~ fª;.os, ,,ser,;'ªº _qre º. s~bscrevo veirn A?ev~rlo. 44 200 863 Jm-é No· ~:$500; 70 Eli;;;;

0
ge "~llveira. 52$300; cl, A,thavde. 1031i!!OO; 274 d- Jos: %i~ ~~r:e~~e Pb':.':~~1 4~•.J;ã~~,e~~ 

[r'l
:ln" ,:1_"n,u lo So.rm1·g1pnli.!:1º dpo'',1"ªré· CoM~-- vuelrn c_amP-Os. _20$900; 866 desem. o mesmo. . : t Manuel Ah·e• Rodrigues de Carvalho 357$600· o75 l d A A 

, _ .• " b d M .,1 Ilrl f d 011 Camello. 90~800, 78 d. Amella Acclo. José Vicente Monten'egr 80. - ·a e n .. rade; 50 José Uuncs da 
n10ng-unpe 8 de abril de rn32 O es- area m • anu e onso e - lv. 52S300: 79 c1. Maria Ferreira de 285 o mesmo 67SOOO· 289 º·J ~on Costn 

~-!~.~~.d· a11.sentes, Antonio da Silva V :n ~r~~:~fE::!:u~:~: 47 f!~~~:i8si~J~ o
8ºm!:n~~tm~oo~v90 ~1~:~o e J~:~va ct~º\~~~v~!~ i~f;J ;i::~f;!t:t:2~~~1:~~:~~~~~r~~ 

PRF.FEITURA )lU:SJClPAL - d Lucinda do- Santos. 6$300: 48 Eu-,· AVENIDA BEAUREPAIRE ROHAN <(,ontlllu,,' ria. á dis))(lsicão dos interessados 
íDITAL N: 14 _ D<! oajem do sr rlvdes Sanlos Leal. 52$300: 54 d. N 44 Montepio do Estado, 31S:.>OO· Pe:g,i;•t;-;t~e dibr1JI~~r:i;

2
_.en1 João 

~~'.';;~':,c~~1;;~n~l0/ª1~~ef:~~â~.p~~: ~~n~z ~rn~\fa ~ E~ca~:;,a•xic,;~~OO: 1 :oi,;~,;;;.,º· 1~m~r ;f Jfo~a:.:re;;: El~:;.c:rr~R~!nc~~o 
1
.:'.,~~RJ!!~ e;: Dias Junior, recretario 

Plantai a amoreira! Elia •u llara 
ftca. marc'tdo o prnz.::> de 15 dias. a :n. 7P1· Jlf'llH~terlo Cvsnci)·os 5?.~'lntl'. truct'i, 234$000; 79 o mc>~mo. 242$900; c1·fpturario~ do Estado. _ De ord,..m 
contar da publk1cão do nome de 

I 
RR f'ranri ro A. Vnc::r.onrP11os 12$8Qn: e5 o mesmo. 242$900; 76 Domin~ cio c;r. dr pre.c::idente do Concurso ~ 

cada c_ntribulnte. µura qualquer rc~ gq n1ndnnos Goncnlves Mororó. Gonc;ah"e!i Mororó. 65$400; 78 o mes- nos termos das Instrttcr.ôet- resoecti
cla111açao da e ,l!ecto do ,mpostt> pre- 52$.100; 90 Or strs n> A Albuo11er. mo 6ô$400; 82 o mesrno. 65$400; 91 vas. ,são chamado.s á prova ecéript• Pl'Offn&oa compHIHIIOJ'ee eom a erla· 
J;l.iaJ, dcw prcdlo, de ta capital e seus q!le, 12$800, 03 Domingos Gonçalves Hcmeter!o Cysnetros, 143$000; 100 de Lu,gua Nacional, 110 prOJÚlllo <lia. ... ._ _.._ ta .... • Nlt ...... 



OMM~.N I AI 10 E:STRANGEIRO 

Cincoenta milhões de mascaras contra os mais terríveis 
gazes para a população da França ! 

A União 
ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 

A guC'rnt semp,·c con."tituiu o mais alimentação e de roupa.,, cm/im, do 
ablorrcnte e tcrrit·cl pt.,,.ladcllo de toda mais rudtmentar preceito de h~giene. 
" hu•nauidadc. Niriyuém póde víver Efa todo o horror da guerra •.• 

COMPO!'l'O •• lJNO'l''rPO• - IJIPIUSSO •11 IIACHINA /&070PLAJIII. "DUPU:Z• 

ma.is drsccm{c,do 11este attribulculo Sahi11do dessa realidaàe de Remar. 
ANNO XLI JOÃO PESSOA - Quarta-feira, 13 de abril de 1932 I · L'IIEHO 81 

i,lauCta. Ainda bem nâo termtna uma que. voltemos ao them.a. deste com- parece a que e tnmos assistindo, :::e 
encrcn<:a, logo ~urgem am.eacas, pre. menta. Termina o despacho cLc Pa. auspicia mulLo animada e brilhante, o 
paratiros pan1 outra "chura·· ainda ris: que nos servirá como prova do pro
mais 71esada "Dt.·.,dc que a JXJSSibiliclml~ do uso gr.t:w de. nos..•m educação sportiva, 

Da cc1pital do mundo c1nli.:udu d'!! yCl:.es te11cnusos /oi revelada du .. olhado, até b!m pouco temµo. através 
rem-11us açoru 1ft.1 1tutici.a mtercssun- rcr..nte a grande guerra. a Fran(..·a teme de um prisma não muito n:eununen
tilsim.a e algo curiosa ate, meu de o apparcC'imento i11.esperado de uma davel ... 
Jundo humanilario '.ô'abiamentc calcu- /rota al'rea la1i('ando ton.elada.s de Conjugu~mos, u~im, as no:;sas for. 
ludo e per.leita,mmte justificarei drogas morti/eras nas hora:.s do samno. ças, e, unidos, trabalhemo.~ para a 

Os chimit:os militares /rancêses, A realiUJtão dos plauos do Mi1&ist,e· afftrmação do peboltsmo entre nós, 
apos longos a,rnos Ue p~:iQUl~as desco.. rio da Guerra. a,mullará qualquer ten. pois que elle até aqui não tem passa· 
brlram, afinal, o meio de proteger '1 tatft·a ne~se sc1itid,0. Segundo annun. do de uma hypJthcs-e ... 
populaçrio d.i.l poderoso noccio latina ci,am os jornaes, o Ministerio mandou Lembremo.nos dos proximo:r tor
contro os ya:es. "no caso de irromp,:r fabricar alguns milhões de mascaras n?ios interestadua.e.::;:, onde não deve-
11-ora guerra. 11a Europa'' contra e:.:; uiais terri1:eis ga?es. mos, de fórma alguma. nos consolar 

E ainda se apregôa para íujelicidade Nos proximos d.ois annos a popula- sómente com as tantas ve7.e5 decanta-
n.l)Ssa. a prei:isã.o de n.oro conjlicto na ção d.isporá <Í: 1 cincoenta milhões 

I 
dns victoria.c; mora;~, cujas, téclas, de 

Europa! 1 d~S$aS mascaras. uma para cada /ran- tão ba.tldns. estão ftcando roufenhac.., 
E a Eurorxi, sob _ es~e ,~ervosi.mto \ cés de qualquer cdade e se.ro". . desafinadas .. 

gtterret10, da-1w~ a wipn:.:,.;ao de tra·. Ncio entramos no terreno tec1tnrco E. 
bulhar hoil' á so111bra das bayoue.' do a!sumpfo que. como acima d~se· _ ---~---
ta:; ao darão não mais da luz cl•'- 111m., r ntC ra:..oatTl. A fraut·u, como 
dnca da pa:.;, ~,i.m do!: 11wrtell"OS, do ... • qua/quc:r outru pai.,. da t:u.ropa ou da 
obuzes e do! very·lights" de que ta,z .. 1.4.m!'t'tca, da Ana ou. da Oceania, tem 
to nos Jalam as obras de Remarque. o dever de promover os meiOs de de. 

Quem leu · Nada de ,un:o na frente /e.a de suas ~opu.lações. Mas. o qu.e 
occider,/al'' e ".De.pais . . ". o,utc a sin· tlinurnws em lamentar é a preoccupa .. 
urida-tle des<:rzptz,·a do .seu autor ('ão constante do.~ governos; o receio 
toca ºº. auge do impre~sion~smo tr~-: pernumenle d~ uma C!ggre.;são prcpa
qico, nao mais permanecera entllttS•-j rada n.o :umbir do liento, ou 110 que. 
a.,mado pelo phcrnta.sma da Guerra brar dos galJios sêccos da floresta. a 

,,ue é apeua.s u.m qrito selvagem do I Q.u~ todo.~ ellcs se prestam. .om:i.dos re .. 1 

homem. a dilacerar PUl furia a-., cur. ll!JtOsarll'mle, sendo por zs~o mesmo 
nes do ~·eu µroxrnw. dl.·n;iadc.tl3, armualmente. qiumtzas vul· 

O que nos des,~ret:c Remarque, o tosris, a~ quaes, empregadas em. obra.ló/ 
grande e:;cr. íptor teu to, é o brado mais I de cwid.ade ou quacsqu.er construcçõcs 
"olemie e mau bem apregoolÚ'J que p1!blicas ou P<~rticulares. seriam. de 
possa partzr de qu ... m 7á luctou nas pro1: ... ito muito mais louvavel. 
trm .. (.·heiras e ·3entiu a dôr de z.~er ~ahir / Em todo o caso não serem.c.is nós 
ao seu lado. varado de pro1ect1s de I Qul!. com essas lamurientas , queixas. 
todos os calibres, collegas de escola.! consigamos pôr um. freio aos colos. 
c·ompa11.h.eiros de fadigas na cidade na .. 1 ~aes preparativos bl'llicos e mordaça 
tal Io11gmqua e. vor ultimo, compa- 1 ao receio incontido de toda a gen .. 
nheiros de torme11tos, prirações de te. - D. A. 

--------- ----------- --------º SEQUEST~O OE CREAXÇ.\S I E:n o, meíoo sportiyos desta copítal 
A frequene1a dos ca~ de raptois 1 , .:m·s-e notando, agora, certa 

~e crea~('as. no~ _EstadoS L"n_idO'i. <st,i animação e um.a como que pro .. 
tmpl~nt.ando .. alh. um. ambiente ele- nunciada bôa vontade em tórno ao 
pressi\'o de mtranqullhdade e terror. campeonato estadual de "foot-ball'' 

Pal"t'cia que d<'ante da iunocencla ha poucos din.s iniciado cotn bastant ::i 
Infantil a maldade humana se dt>te· cnthu.:fasmo. "' I 
ria tomada Ue respeito n-Ugioso, rnmo E L'-So, convém que se diga com ' 
f'ffl rtgra gnal . ~uct·edc com • os m~i~ franca tinceridade, de\•e-,.,! aos actuaes 
:;.:~:. bandoleiros dos se~s bra- 1 dil:igent.es da Liga Desportiva Para_ • 

ao o :'- an ee, porem, nao s~ p2nho das suas funcções de controla· 
O b did . k . - · 1 hyonna, que, compenetrados no d~sem. 

commov~ deante. ~a fra~Uid~e ?~ dores e orientadores das agrcmir.çõ~s 
pequ~no,; seres. EM:oria de uma. <·ni. pebolísticns filiadas á Entidade Ma. 
llsaçao elveada ao,,,; mais al_tos •imo~, ximn. E:stão rumando. para os ver. 
e~c arremette <'outra :is Joias mais dad~lros caminhos, os destinos da 
m,mosas dos lares norte....a.me1:lcano."!-. m'-'ntora do "foot""ball" em nos.sa ! 
na «:erM•7.a de amorte<·rr ;\ funa \'in· Lcrra. 
gath·a dos pae o ~Cf'io do ma"sat·tt 

,;\fas, para que nã.o ~e extinguam 
nem esmo11_çam os esforços exhau.stl .. 
Yc, e tão bem lnt,ncionados dos 
co,nponentes da Liga, interessada 
pa:-a o bom exlto dos seus proposito.,, 
convém, é nece~arlo mesmo. qu::?" to· 
dos os clubs collígados, num intellí. 
geute e proficuo movimento de .. a.u .. 
"lllo. com clla cooperem leal e deci
didamente. Cl'ítando, o mais possível. 
dl "ergencías a dls..idtos, que tem sido 

dos raptados. 
A familia, naq uelle pais dos ( xtrt

mos, ,·ê-se, u ,hn. runer1çath n·,s 
sua1 partlculas mab queridas, abru .. 
ptamPnt.e ~l"para.dal. do:s carinhos e 
dos ~e.svelos das mãrs. I? ua u.m des-
tino aventuroso e lncerlo. 

Quando se di1: qoe o grande po\'O 

do norte do t'ontlne-nt~ attingiu ã 
perfeição em todo~ ~ rA\mOS da attl· 

Novas regras para a ex· 
ecução de obras de 

Irrigação no Nordéste 
Um telegramma a res

peito, do ministro da 
Viação ao sr. Interven

tor Federal 
Rio, 11 - Communico ,·~n. 

I ela a fim faeilllar propaganda 
entre lnleres;ados, dN:reto 21.2€0 
de oito corrente, estabeleci no
,·as regras pua execução obras 
lrrlgação. em quanto durMem 
effeito,; sooca actual, pemút
Undo proprietartos lerra que se 
pre,.1 em irrig'ação ou cultura 
agrlcola. )>085:lm exe;utar por 
interrnedio iovêmo Esta d o , 
obra, dt cooperação de que tra
tam a.rtlgos 21 a 30 regulamen
to lnspeetorta Obras centra Sêc
cas, appro,·ado decreto 19.726 
de ,·inte fevereiro 1931, nas se
guint"S condições. O partlcu\ar 
fará doação ao Esta.do das terras 

I a irrirar, onde 90 pretenda 
cor.rtruir obra; Estado de pc~e 
terras gow.rá vantagens e assu-
mirá todcs compr'01nl.ssos obra• 
de coope~i.o; construidas estas 
J>t'lleráo renrter a pc-s.se ao pa.r
tkular ))OI' -ço não ex«dente 
por cento do orçamento serviu 
base pagamento aaxllto regula
mentar coube ao Estado, nos 
termos do a.rt.. 21 citado; ao ad
quirir obra ao Estado o particu
lar assume implieitamenle pe
ranle l'nião o~ões estatul
das ·•>f"1"ido .rerwamenfo, de
vendo entretanto Estado fazer 
constar taes obri&a,çóee na e,;
crtptura. de renda. Saudações -
Jo,,é Americo, ministro Viação. 

BIBLIOGRAPHIA 
"ALMANACH DO ESTADO DA PA

RAHYBA" 

O. nossos collegcs d'"O Norte", na 
noticia que deram sobre o "Almanaeh 
do Estado", co!ll aqu,lla cortezta de 
trato que assignala os seus redllCtores, 
parecem lamentru- que , essa publica. 
çr.o não seJ,a do typo da revista da 
Academia Bra•lletra de L,lras. 

ULTIMA HORA 
( Pelo Nacional ) 

RIO, 1:t - l~a.<.·ioné.\lJ .....;_ O prt'.hL 1 1!10, l'? ,,·acion~H - O iut, r· 
dente Getulio Varga~ dettrminou que , \'f'ntor de .\latóu, t ai:i•:- o Ta. .. ..,o Ti
o mJn.btro Jt-sé :\,merico n~ponda I nOCo. umct:d('U uma. f>ntre"L ta a re.-.. 
pelo expediente da J)6sta da Faunda. peito do-.; prnbh-ma s do Norte. 
dur.1.ute a. a.w;encla do ,i;r. 0~1rnlflu t 'alando da. pro1.ima viagPm 1111 

.\ .. t"anha. (J\ UnláuJ. 1 p~,icJente Gt·t.ul·o \ 'argas, larm:nt.ou 
____ QU<" o J~tado de AlagÔali não Jlc,<,; a, 

RIO, 12 - 1Nacional1 - Termina.- de,·ido á . ºª ~itnat~~·· rP.teber~ t·omo 
do O período de vUleriatura. dusceu de\'t, . º" 1llu lrt', n.,1hnt.es, cl1unrlo: 
hont~m de Petropolis, em companJ,ia · ••:r--,í-0 temo, cm ,\l:1gúas ,linhriro 
de sua. familia, 0 pn-,idente Gl'tulio µara de~pt a~ ~xtra1>rdinaria.... df· 
\"ar~a,. (:\ Cnião1. 1 ma~ira que me l'Cjo OOri~arlo a não 

RIO, 12 - 1Sac:ionalt - 1-ah·~ 
que o :;r .. Antonio C:arlós irá substi
tuir o ~r. João Nf'Vetc da Fontou1·a no 
cargo de consultor juridico d•, B;1nco 
do Bra..,il. (.\ Un~fü,1. 

prom,,n·r homt'Jiagem ahruma :.v, 
c·hefe do goHrno. Dar-1hb-t'i avcnas 
<·orno ao mü1i.,t:o .Jo t J\rrM""ri.·o, r 
hr,spedagem. que ~rá f'm pal:tcio, 
não podendo, porém, fazer o mesmo 

,. 111 .. i:-ui1Ta, 11 inl,.i,rnh,i· :.t!.a-oa111, 

HIO, 1'.? - t~aeionafl ~~~ !' - hl::1 !ohr"!' fl ,Ji _.=idh, o~!Wco ~ diz. 
ton·se, \ioluntariame?!~. a J'".'!icia, " " l'eri ... o 'll!e tnuo ~e .iP,a::.i!guar.!1 po6 
individuo de nome Jo~ t;ard06-0 Ta- a esque;da..s fire•a.m o y~5h·e! para. 
T"eira, que se d.ir autflr do a.~sinio mm.trar sua boa ,·onlade-, ~11mindo. 
df' Slella Etwick, crime celeb"", oc.. o quanto podet lm. e, ~1.·f ldéaes, 
corrido ti,. v.:1rios annos, nf',ta t:api- que fcnnam hoje o !'-CU prut;ramma 
tal. t' ai.é a~ora n1volto no m:th a.h- j dt- 3."pira.çõt, nl..Ín:uu,. 
soluto m~·sterio. {A rnião1. 

1 
"'. 'ã-0 podemo" ce-der m:..i .... do 11ut" 

t('demo,. Já fiLrmos tudo t1uanto o 

JUO, ti - fSacionall -::- Inrormam I nos.w pa.triotis.mo pcrmitti.11 f'_ agor;.i 
de São Luiz, no ~laranhao, quP t·he· a palaYra l"'Stii tom o Rw Grandt'. 
gou áqueJJa capital o int.e-nenlor Se~ l.Jlt" que fa.le ... 'atunhtwnle dr\á 
rôa do, Motta. {A União) . ,·orno .tt·on dha a ;1·:l\idade oo 

- Hlf'nlo •• \ n .. .e\·olU<;ão não ê ua P as· 
ntO 12 _ 1Saciona.l1 _ O .. Uia .. l .... c::-u_ro que o llio Gr,mde não qucrer.i. 

rio d~ Noite.. di\'ulga a noticia de tomar sob"" os ho~1~r~ ~ _responsi
que O presidente Gctulio Yarga.s di- bilidadb de um d~ "tldio cuJ.tS eon~
ri.,..iu uma carta ao pr~idPntP Ole- qurndas ainda nao ,e po.Jun prc · 
,:r..o Maciel. soUcitando.Jhe indkaS- nr." ( \ l.:n.ião}. 
:,e um nome para. ministro da Ju<;· 

t11·a. 
Adeant.a. ainda. aquelle jornal que 

O chefe do g0Yen10 de )Unas Yae 
reunir os membros da frente unica 
mineira. a fim de decidir a respeito 
desse convite. (.\ União). 

RIO. 12 - (Nacional! - Chegou a 
••ta capital o sr. Augusto de AJmel. 
da., que teYe concorrido d~mbar. 
que. ~st.a.ndo no e~. alêm do ~u ir-

UIO, 12 - t~a cion;.111 - O "Uia
rio d~ ·oite ·• publi('a exten~a. repor .. 
la~em sobre a !-·ituação da ét:ca no 
~orte, referindO·"-e ás i;rovi(l('Tidas 

immedlatas tomada, pelo mini,tro 
J~ .\merico. { \ t'niâol. 

RIO, ]'? - 1Sadonal) - Em dr· 
cula.r dirigida aos delegado,. o t·oro
nel João Albe.r to, che(e de Politla, 
mandou jnlt"n~ifo: r a canwanh.a 
contra o jÕt;"O em s-eral e. e,pedal· 
mente, contra o ch,,mado ""jógo do 
bicho". 1.\ União!. 

I 
mão, 0 ministro José .\meriro. nume
rosos membros da colonht parahyba

na. (:\ Uniãol. 

-.-------. --- . · - que o plencs poderes ped:1os ,e:o 
g1sto dos facto::, udministratwos e da I go,·crn~ .scnam exercidos com .1ru· 
vida . economic-a. do Estado. a . parte dencia. e sóment? 'l".:'s casos em f/Ue 
de hteratura tmha que repre.s~nt~r os interetses nac1onaes. JU urivad...:~. 
no Almannch um -papel ~ecun ar:o~ exigissem a sua inten·enção. 
nô.o sendo. como nao . foi. coglt~a Após 8 promulg3ção da lei, a Eo~ 
dos seus organiu,dore.s dnr-lhe feição c,edade Krueger e Toll oediu nora
~s~:-ncla1ment~ literana e esthetlca.. toria de algumas .sr-manas vara -eali· 

Além disso. se o Alman~~h se. ie .. zn.r .seu~ pngamentc-. ·~ de .. rês .o· 
.sent .! da falta de c~1ltrlbm~a~ regiona~ ciedades filiadu.s, dos herdeiros do 
de cont~s, novenas, ~c.i.~s. etc., ·" engenheiro Krueger e de alguns ~e 
accusaçao do redacto1 d O Nor I seu.s collaboradoi . Krist.,r, Littorm 
não póde attinglr os tn.tellectuaes Pª: e Alstroen. 
n.hvbanos qu.: iá. se imouzeram a Depois de ~arta~ conferencias .·ntre 
conslderaçã.o publica. 

os noticiaristru:; daquella folha, fa. v governo e os prlncipa~s bancos sue
lando com tanto desembara(,·o na re· cos. 03 Interessados nos negoc~cs 
trogradação do melo. tem naturnlmon. Krneger puderam retirar fundos 

r o nível 
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