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A chegada do eorpo do mallogrado conterraneo á capital pernambucana As 
hmnenagens dos poderes publicos e da população da vizinha metropole 

ao inolvidavel chefe de Estado O trem que conduzirá o esquife partirá de 
Recife á noite de hoje, aqui devendo chegar~ás 7 horas de~amanhã 

A capital vae receber ama· 
nhã os despojos de An· 
thenor Navarro, abatido 

tragicamente num instante em 
que a gratidão dos parahybanos 
e o sentimento de solidariedade 
nacional acompanha'<'am, uni
dos, a trajectoria do seu destino, 
que foi um continuo desdobra
mento de abnegação em favor 
da Parahyba martyrizada. 

Jllorrendo antes de completar f 
33 annos, foi sua vida uma an
tecipação de victorias que reve

laram a---a!!cendeneill 4'l unL es-1 
pirito feito para as Yicissitudes 
do trabalho. 

Porque a conducta do ho· 
mem de govêrno, nos dezoito , 
mêses em que administrou a Pa· 
rahyba, póde ser interpretada 
como a projecção das ,irtudes 
que tinl\am assignalado o auxi
liar de João Pessôa. 

Recebendo deste arriscadas 
missões de confiança, Anthenor 
Navarro deixou no desempenho 
de todas o traço da intelligencia 
e lealdade que o distinguiram 
logo._. entre. os con_spiradores da 
ReYolução no ·~01·te, c~l;-~;do· 
lhe, assim, o posto de chefe dos 
elementos eh-is encarregados do 
assalto ao 22.º B. C. na madru
gada de ,t de outubro. 

Nas horas de desfallecimen
to, quando a ,ehemencja da 
campanha aniquilladora amea- I 
çava fazer sossobrar de vez. a 
causa da redempção nacional, o 
bravo logar,tenente de Juarez 
acudia reanimando o ambiente 
da conspiração e mostrando-se 
capaz de articular, num plano 
decisivo, as resolurões de maior I 
responsabilidade. Foi assim que I 
varias ,·ezes, com José Americo, 
tentou attrahir João Pessôa I 
para o movimento armado, 
como unica solução salvadora. 

O grande presidente, domina
do por um forte sentimento de 
legalidade que o conduzia á 
acceitação de todos os sacrifi· 
cios, embora não chegasse a 
partilhar das cogitações revolu
cionarias, cedeu, emfim, ao im· 
perativo dos factos e deixou li· 
vre o ~ampo á acção dos heroi
cos idealistas. 

Já es!e ce~se?!th!!e!1!e no yre· 

DIVERSAS N OT1I CI AS 

paro do plano, dentro da Para

hyba, que se convertera numa 

fornalha. de ardores cívicos. era 
uma conquista para a Revolu
ção nascente. 

Todos os parahybanos fôram, 
depois, festemun!ias da audacia 
CU.!!! !!U.~ e no:-se J!Y•·e!l cc!!te.!.'· 

raneo actuou em todos os inci· 
dentes da campanha. 

Esse e outros episodios da 
historia da Revolução destacam 
a figura de Anthenor Navarro, 
como a de um b:ravo que nunca 
hesitou em sacrificar-se pelo 
sonho do Brasil libertado e dn 

inlelligencia discip!mad11 e !Ir• 
ganizadora. 

A herança sagrada de Joãd 
Pessôa, el!_e soube consen'al-a 
como a recebera. sem alterar 
uma só linha, o programm:i do 
grande presidente. E, dentro das 
possibilidades do Thesouro. en• 
cheu a nossa terra dos maiores 
benefícios. 

O que a Parahyba ganhou dcf 
seu govêrno. no problema da 
Instrucção Publica. ficará como 
o mats arrojado e eloquente mo• 
numento que um homem de Es· 
tado póde erigir ao espírito das 
gerações novas do seu pai . Com 

I 
essa orientação. Anthenor Na• 

1 
,·arro ,ia a patria na intelligen
cia da jm entude necessitada de 
amparo. e só comprehendia um: 

I poYo capaz de grandes destino,, 
fazendo da escola o centr1> du 
~ua ncthidade ciYilizadora. 

Do seu amõr á causa do en• 
sino ainda é reC!nte o dec1·eto 
em que estabeleceu a absoluta. 
gratuidade das ta"l:as escolares. 
tornando, desse modo~ 11c&essi· 
, el ás creanças pobres a fre· 
quencia dos cursos secunda1·io e 
nQ.rmal. 

A mocidade do Lyceu, reco• 
uhecida ao gesto do mallogrado 
inlenentor, pediv para condu
zir o seu feretro, até a Cathedral 
Metropolitana. 

E Authenor Navarro, mar• 
chando amanhã entre ,ilas de 
estudantes de todas as escolas, 
lerá a consagração que tal· 

vez aspirasse ciuem possuiu, no 
mais perfeito gráu. as virtudes 
da adolescencia: lealdade, intre• 
piclez, idealismo e grandeza 
d'alma. 

O govêrno de Pernambuco;. 
desejando prestar uma excepcio· 
nal homenagem ao interventor 

Indicado para governal-a, não Anthenor Navarro e indo ao en· 
recebeu a investidura como pre- contro dos anseios da colonia 
mio de serviços, mas como uma parahybana alli domiciliada, 
melindrosa experiencia de apti-, obteve consentimento da fam.i· 
dões. lia do grande re,olucionario 

Com soi·presa a>ara os pro- para fazer desembarcar o seu 
I corpo em Recife. Alli ficou o 

prios ad,·ersarios, delJ ao cargo I cadaYer do benen•erite conter• 
, !~td: do q!.!e ~e ~syeT2''ª de ~!..!.:! (Co,..."'~úe. T>J 3.- µ..,~ .... ., 



I nffüTiRiilUBüM MªiRéüe·;u~:R'.~~!:~PHO I 
1 ~oh n '11reeçilo 1eebnlra do l"OOhf'C.-ido C"orta~or P.18C'DOo\.l lilEíTI. -.r?\lf'A.,(',t,tii.t.l que '1eode I 

tedo• o• srtigoLIJ para RltaiaCf'~ A. MAIOR E A M•lllflll DA l'AJl.t.l,\BA , 

ANNUNCIOS 
OPTIMO NEGOCIO - Vende.se 

um Joconwvel em perfeito esta.do de 
conservação Corça 3 H . P., fabrtca.nte 
Lincoln e 2 motores Wotto 8 H. P . e 
out.ro ·climax Vertlct1l torça 6 H. P. 

A tratar com Joa<1ulm PerE'lra em 
Ingé. 

AUTGAJ\l.SE DUAS CASAS, é. 
ª"enl.da João Machado n. 765 e á 
ma 13 cte Maio n. 210; ambas oom 

~· tia\: ~:~=e~lano, avenl. 
da vasoo di> Gama, n. 116 

PIANO PARA ESTUDO 
- Vende-se um piano fran
c.ez, em optimas condições, 
pira est11Cfo. Vêr e tratar 
â rua rn de Maio n.º 394. 

\TE mE-SE A -CASA N.0 575, .A' 
RUA OESE.IBARGADOR _PERlD
GRINO. - com aocommode.çoes para 
grande familia, localizada num rer
reno que mede 27 metros de frente 
pnr 157 de fundo, plantado. com mais 
de 50 fructeira.s de qualldade, ru> 
malJrie. enxertadas. 

V•rul•-se também a. 11ropriedad• 
1• Covão" a meia legua de flores e.en
te povoação de Plrplrituba, contando 
119 quadros de clncoenta. braças de 
terras apropriadas á cultura de algo
dão herbaceo. 

Inform1Jçóes na rua Desemha.rga
""r Peregrino, 575. 

ALl'G.A.SE - A crusa n.' 6, é. praça 
IS17, proxima ao ponto de 100 réis, 
oom amplas acmnmoda,çóes, oitão 1L 
ne, ch.alet ao fundo, saneada, com 
dois banheiros e appa.relhos, etc. 

A tna,tar com o <ir H'o.ra.do de Al
me1<1a. é Avnld!a João cte. Matta 450. 

,TERRENO 
Vende-se um lerreno com di

versas frucleiras, medindo 24 
metros rle frente por 280 de 
fundo. sito á Avenida D. Pedro 
JI, n l ·.101, a tratar na Aveni
da GPnrrnl Osorio, n . 1 t:l 

crnso PARTICULAtt CO!II Sé. 
OE NA SOCIEDADE !IIECANICA -
Ensinam-se curso primarlo e mate. 
rias do curso secunda.rio. Bordados 
é. .machina e á mão, croohet, pontoo 
de lã, corte, costuras, flõres, etc. Au. 
hs das 8 horaG ás 5 da tarde. Rece· 
b"..se encommendas de trabalbo6 
para. dentro e fóra desta. cidade. 
mura Chagas Vianna, d\rectora. 
li.na. 13 de Maio 

VENDEM-SI! - l Motor •o«o
fll'l'ça d~ 10 cavall08 - l maclúna de 
aerre.r, 1 ma.china de aplainar, ambes 
• va.pcr e l maclllna gre.nde de tu
tilJ', movld& t. mão. Tu.do oom pouco 
u.o 

Tratai' • rua ~! P!nlle1ro, n. 
li:il. 

VENDE·SE A CASA N.0 1394, A' 
AVENIDA ALMEIDA BARR~TO, 
com bons commodos, a,g,.u,, encanada 
~ quintal grande c:>m frootelra.,. 

A tratar na Av.-nlda Capitão José 
Pe~ôa, n ~25 

Caldeiras á venda 

"ESCOLA UNDERWOOD" 1 

OFFICIAL 

Curso rapido de dactylogra· 
phia com pouco dispendio e 
exito seguro. Ensinam-se todas 
as materias do Curso Commer· 
eia!, inclusive francês e inglê~, 
Curso primaria e de pintura, 
etc. Selecto corpo de docentes. -
MYRTHES CARVALHO, dlre· 
rtora. 

R.ua Barão da Passagem 
n.° 572 

Luz electrica 

ATTENÇAO ! 
Vende-se uma instalíacão com, 

piela allemã de luz, corrente 
continua, 110 volts, constante dl> 
um motor vertical a Vllpor, com 
regulador axial de forca de 12 
HP, de um dynamo 115 volts 
para 51 Ampéres, chave reostato 
e todos os pertences, em perteito 
tratar e vêr montada, com a 
Companhia Commereio e lndus
tria Kroncke, em João Pessôa, 
rna li tfe Al{osto. !\O 

Lista de preço dos artigos da Casa 
Ohaves para serem vendidos até 15 
de maio proximo: 

Lampade.s eleellricas até 60 w., uma 
·!$000; ferros á vapor marca Estrella, 
um 5000; Litros para leite, afertdoo, 
um 1$100; Meios litros leite, a.!erldc ;, 
um lSOOO; cac:hepuu, de metal, tun 
4SOOO e outras grandes centenas de 
art.lgos por pr~.os nunca vistos . 

Rua Maciel Pinheim n.• 180. 

SÊDE: RUAJORGERUDGE 
VlLLA ISABEL-IO 

I2I, 

Sessões publiêiis"del.7iÍnpezn Psyebien 
Á.s segundas, quar(.as e sextas 

Principiam ás vinte e meia horas - Explicações dia ria 

Para evitar a loucura, a maior peste que está grassando por todll 
parie, torna-se preciso conhecer, ler e estuda.r as seguintes obras: 
Esplrlt.lsmo Ra.clonal e Sclentifico (chrlstá.o), (obra baslca do 

Ra-Oionallsmo Chrlstão, • . . . . . • . . . . • • , • • , • , • 

Conferencias sobre Sciencla e Religião.. • . .. .. . .. .. .. .. .. 
Carta.s a.o Ca.rdeal Arcoverde (Provando a nullldade do Vatlca.no 

e a perversidade dos Cardcaes) . . . . , . . . . . . . . . , .. 
Cartas ao Chefe do Protestantismo no Brasil. (Combatendo a ma 

selt:t e provando ser a "Blblla" um livro perigoso 11or afflr· 
ma.r mentiras) .............................. .. 

Cartas OpportUJJM (Sobre espiritismo, combatendo a Magia Negra 
e assim .os celeberrlm.os médluns obsedados a fazer loucos 
todos os que os toma.m a sério) .. . .. .. . .. ...... , 

A VIDA FóRA DA MATERIA (Contendo cento e oitenta rravu· 
raa em trlchromla) , . .. .. .. .. .. .. .. .. • • • . .. .. .. 

A vereia.de 110bre Jesus (A lwllgláo de nossos pa.es; a Rellglio de 
n08S0s filhos, pelo Almirante Thompson) . . . . . , . • . . . . , • 

Scl=tlstaa Sem Solenl'ia (cartas ao Lente de Medicina, Dr. Anstre-
ge,dlo, combatendo os seus escrlptos e as artlnnatlvaa na 
sclencla. offlcial .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. 

Espiritualismo e o Magno Problema. Social (Obra que tnt,,r"""" a 
todas as camadas soclaesl, pelo Almirante Thompson 

O TRABALHO (pelo Almirante Thompson) . . , . 
"A Educaçã,o" (pelo AlmJrante Thompson) 
"O Brasil !\Iodem o" (pelo Almirante Thompson) 
"Solencla Splrlta. (2.• Ecl. do Dr, S. Pinheiro Guedes) 

5$000 

3$000 

50$6110 

10$000 

2$000 
2$000 
3$000 

USADAB, EM PERFEITO ES· Para que oe brasileiros e , , , Rlleloclnem .. 
T ADO Pa.ra que 06 brasileiros leiam e . raoloclnem . . . . . . 1. • . . 

5$000 
4$1100 
1$000 
1$000 

Typo locomotiva com tubula-1 ~-' Educa.<Jão", pelo almlranto Thompson .. • • .. .. . .. .. .. SSOOO 
ção non1 para 100 vs. de pres- Pelo correio, cada ama dessas obras custará mais . .. , . • .. .. 1$000 
são, J~ cavallos effectivos. A' venda na Llvralia Alvea e slWI rmaes, e na IJvrarla Antunes, 
O & S - 3 h-p effectivos / " n.a Bueno. Aires, n.º 133, e noutras mala da. capital e Estadoe e na 8'illr 

4 " " 4<1 Centro Espirita Redemptor e •m FUia.toe. 
6 .. 

8 " ·-iiii-10 " 
I\cformadas, completas, com 

perlenres, submetlidas a nma 
p,essão de 150 lbs. 

LOCOMOVEL 

usado, de 12 h. p. nominaes 
nu :IG IL p. effecth·os, fabrican
tes Cebn!ler Lutz A. G. - Dar
mstadl, completo com pertences 
r experimentado com pressão 
hydraulica de 180 lbs. 

Heferencias com A. M. Lemos 
(escriptorio da Companhia de 
'fedrlos Parahyba). 

GANHAR DINHEIRO 
10 :0-00 tllilrios, todO<'l poderio ga. 

nha;, sem a ba.ndonar seus a.fia.zeres. 
E,'ISl.n3,rel e1!te Iu.croso trabuho a 
quem me remet-ter 1$200 em eellos 

~
0i1::a i'afiu 1.101 - •• • •• 

Nave g'a ção 
............................................................................................................. =·---

LINHA PORTO ALEGRE-CABl!DELLO 
OARGUEIRO "COMJ.\'1ANDANTE CASTILHO" 

<DA frota penhorada a.o Lold Na.cloWll) 
Espexa'.!o do Sul no dia 28 do conrente, sairá depois da lndls. 

penmwel demma pa.ra: Recife, Macetó, Bala, Rio de Ja.nel.ro, Sa.ntos, 
'Rio Grande, Peloba8 e Porto Allegre, recebendo carga pe.ra oe PCiM>09 
menclonadoa. 

Pát'a ckmala lnfonnaçõee, com o &11Cli9: 

BASILEU GOME8 
IIIM:rtpto;rlo: Praça Maclel Pl.llhelro, n. • li, 

Al'IMAID: Praça lff de Novembro. 

,_. eecr111tarto ae &nnuem, 58 - Joio PeuOa 

íiRANDE FABRICA DE VINHOS 
TX'TO 

, ... BUOR B .i. IK.US B • !IIO!IT!D.I. no NORTE DO P.1.IZ J 

-- Prem11do1 com 5 m:Mu de OURO e 2 grarrdei premio! em nna: úprnçõ.: Naciaoae; e útranieiras 

Dnita, oo Estado, qne mant.m ieu1 prodn~tounalyndoie appro,ado1 r1 la Sande Puhlira. do R de Jmiro 
E8Pll01 liD .. Dr' 

C ~«!; d~D! .. ! E I J E ~}.,!.'t!} N A 
( sueco DE CAJO, SEM ALCOOL) ( sueco DE JE.WPAPO. SEM AlCOOL 

Telcphonc, 201 - T~le"r11,mrua, ,'l'-.:HolliJ 

Rua Barão da Passagem n.• 145 
.I O Ã O P B S -~ O A--P ,t R I li F B A 

FABRICAS DE FOGÕES E CHA-IARARUTA BRASIL 
PEOS DE SOL I 

POSTO SERVIÇO CHEVROLl!l 

L. Wof81J 

Alimento pc,r e11rellenc.a pua c,,.nças. 
vtlb09, conv ,Jf centn, etc. R,l nada , 

pu if,cada por 
PrtçH dt lorõcs-,0$ a 500$, lutaTlaçõa 

par conta dos f•bda.nla, {'. :u E U Z E ~ & FIL H ú 
onc crl•m·se todos os tn,os dt forijes, hbrl· MOINHO PARAHYBA 
•m ·•• porlijes de ferro, irradu, esca4a espedal, - - RUA GAMA 
dep01lbll pua cmus e p•ra canlo com João Pmôa - E M Llú, l 1 !l 

boaas autom:.tlcas. 
Rua Maciel Pinheiro, a ta. PACOTE: 1$200 

- S A U O E - - V I T f. !,; I· D:.A O E __,;\ V J G Q f\ 

. -- E l 'B .R otl ~e~l\1;Q~~t~~;. 
• o ·M E ''L 'H O ' R '. ·.R.' e:··c Ó·Nt$ T'i:'t'!u~ITP:f~TJ~ 

I José Holme;i Usem 11 GONOPIRINA" 
LE e e I o NA I No L E z I Cura inlalllvel da BLl!NORRJ-IAOL\ 

em pouco tempo I Rua Maciel Pinheiro,366. _ Vende-se em toda pharmactu 

CJISJI »BNJI 
Calçados, chapéos, perfumarias, 
gravatas e artigos de novidades 

Retohllllora rlo1 afamados &alçados D , D e uo1 tl,gaalfs cbapm DO - I, 
NOVAS REMESSAS ACABA OE RECEBER 
PREÇOS E.......:::CEPCIO, 'AES 

:eua. ~a.ciel Finh.eiro. se 

rc!l..'l!)tli?g,n, d A espalharei por toda a parte que os 
W~ ~~~-:!l!l.~~ melhores tecidos, o melhor sorti~ 

menta e os menores preços são os da 
,1 L F A. 1 A. T A. R 1 .\. l ' . 1 \ ' E R S 4 1~ 

Rua M.ac1el Pinheiro, 145. 

FABRICA DE BEBIDAS u SAN HAUA 
ESPECIALIDADES EM: 

Vinho de C1jil e Jenipapo - Vin10 de CajlÍ e Jenipapo (Ncctn dellclo'IO) -

~::~~ "~!~!~~··-<g~~~~~ J~C:fe~~sb;.;e~:~.h?H:ií!~f;ª~ .(f'~~ITnk~~'I:~~! 
Anizettc - Oazozu - Guaram!, (Espumanto) - Aiua Tonic-a - Vinagres 

Telg. SANHAUA - Telephone, 70 
L. C.A.R. V.A.L::S:O & Ca.. 

11u1 d1 R1publla1, 133 /145 - João Pessôa - Paranyb:s 

I CONSHHO AOS OOUTES I 
I Nunca se deve abusar do QUININO' mor· 

mente depois dos 30 annos quando 011 Rins co· 

I 
meçam a enfraquecer não supportando irritantéil 

I que perturbem o seu funccionamento normal. 
I O quinino irrita o Estomago, a Bexiga e os 
I Rins, produz mouquice, fastio, tonturas, urinas 

vermelhas e ardentes. 
Com a sua acção os Rins vlo se fechando. 

diminuindo a diurése, fonte natul'al de, eliminaQ 
ção, dando lugar a accide11te11 pe1igbso1 como 
seja a Uremfa, etc. 

A CASSIA VffiGINICA é um remedio vege. 
tal diuretico, de bom gosto, simples e de effeito ra· 
pido, comprovadamente "ino(fensivo'' para ere
anças, senhoras gravidas, Cardíacos, Albnminnrl· 
cos e Diabeticos. 

Indicada com 1egurança contra a l:ry&I• 
pela, Febres rebeldes, Grippe, etc. 

TODAS AS FEBRES SERÃO VENCIDAS ............. _. .... ,....): 
A' ...... - """'*-~a Dncariu 
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1-n,-·arvanfor An-.... ,-h-anor Navarr--o Qua1d,> do sepultamento do h,te.-ventor Anlhenol'. Navarro no Cemiterio do Senhor da Bôa Sentença, 
falará em nom<' do Govêrno o dr. lrenêo Joffiiy, 

~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 consuttor juridico do Estado. 

<Contlnu,ac;ão da 1.' pa.glna) sr,hi.r do lado de Anfüe11or, deL"tan_ AS HOMENAGENS DA INSTRUO. 

raneo exposto ú visitação pu- do-ost~e::;t~~ allegação de ntces- QAO P~;,~~!o~º N~~;iNTOR 

blica, na matriz de Santo Anto· sid<lde de flCompanh,u' a mis.são rl3o A dlrectoria d11 Instrucção Publica 

OHntho e Arlst.ot.elel' ca. ... t.eno da Cos- 1 O Jnstituto Pedagogico", de Cam.· 
ta. plna Grande delegou poderes ao 

2. serie - trenlo Ohaves, Jofre Bor. prof João BaptL~ta Leit" pa~a repre. 
ge$, Frn,nci.sco Xwvler Sobrinho, Luís I sentai-o em todas as homen~ens ru. 
Si<lv>tdor, R:berto da Ju,sta Freire P nebres prestada~ "º !!lterv,.ntor An· 
Raul Bahia, d,, OUnha" lh,.nor Navarm 

nio, duran(e o dia de hoje. "Cruz Vermelha", que viaja no ~nvlon-nos as seguintes notas: 
Por esse motivo, os seus des" ··campos SaUes". chefüada pelo "M. Na formatura escolar por occaslão 

pojos não serão conduzidos até jor Góe,; Monteiro. o f<'Z dar lice. nça ·1 da chep;ada do corpo do Interventor 1.• serie - Waldir MM"(!ue5, Ovldlo _ '"" 11f. 
Gouvelfl, Antcnlo Queir<n Filho. Eli_ os ar'" Eugenio Neiva e familia e para :.ninha J)Rrtlda.. Anthenor Navarro tomarão parte 

o porto de Cabedello, ª bordo do Nel•on Lustooa pa.ssa l><'m, hoJ" também a E.scol11 de Artifices, a Es. 
•·campos Salles", como estava collocou o apparelho de gesso. o cola Remlngton, Escola de M1Lslca e 
resolvido, ma~ em trem e~pecial commandante Dante e os outros ieri_ a ele Dactylographia Underwood 

slo Patrlcio dn Silv11 e Jotsé Ma.ia rlP Frederico Neiva incumbiram. ao sr 

que sahirá do Recife ainda hoje. dos melhorando progre,ssívamente 

d d I t capital A esposa do mini~tro José .t\merico 
even o c tegar a e8 a chegou aqui, hoje, ás vinoo e tres ho-

amanhã, ás 7 horas. ras" os medicos aguardam ·:> momen-
A fim de acompanhar o que· to opportuno, na sua presença, ))aro. 

rido morto ne~se triste regresso darem scienci.a ~n mlni6~o da morte 
á" tena a que serviu com as me· de Anthenor e fim de oontrabo.lan~ar 

as emocoos. - Bor ja. Peregrino." 
lhores energias de sua mocidade S. Salvador, 30 __ Dr. Gra-

Todos os e.stabeleclmentos de en. 
sino deveri\o pôr .se em movimento ás 
6 e meio horflS, em direcção ó, Avenida 
General Osorio, onde aguardarão a 
passa1iem do feretro, devendo sei· 
observada a. disposição já divulgada 
pm· este jornal 

O "CLUB 3 DE OUTUBRO", !}O 
RIO, NAS MANIFESTAÇÕES DE 

DOR DA PARAHYBA PELA PERDI\ 
DO SEU ILLUSTRE FILHO 

triumphante de idealismo, irá tuliano Brito - João Pessôa -
hoje a Itabayana, em trem espe- _\cabo de chegar de bor~o d.o 
eia) que partirá ás 24 horas, a "Campos Salles'', onde fm de1-
mesrna commissão convidada xar o corpo do nosso desYentu-

rado Anlhenor O <r. coronel Otto Feio da Silvei. 
pelo chefe interino do govêrno Foi uma verdadeira apothco- ra recebeu o dP-<pacho infra: 

Pelo corpo d0Cente irá á "gare" no 
trem especial. a Itabaya.na, a com
mlssá'J infra.· 

Drs. Matheus de Oliveira, AnnibaJ 
Moura e Sá e Benevides 

Repre3cntando, o oor;po discente 
tambem. viaja.rá a seguinte commissão 
.Com.missão do Lyceu Pn<-ahybano. 

Abel Feitosa Ventura, Danlllo I.Juna., 
Olovls Bahia, João Fernandes de Sou.. 
za, Pasdlwal Trocoli, Tiburtino R. d<> 
Sá. Rl<ul Rome,-o d'Oliveíra, MaxJ. 
mlano da Franca Netto, Octacillo No. 
bre1<"a e Normando Gue<les Pereira 

REPRESENTAÇAO DO COLLEGIO 

Edmundo Forte de representai-os em 
todas as manifestaçÕ"S funebres pro· 
movlda.s ao interventor Anthenor Na_ 
varro e ainda de condolenciar o che
fe do govêrno e familia dQ lllustre 
cto.~appArecido 

De Florianopolls. onde se encontra. 
o sr João <le Souza Campos, pres1. 
dente da Associação Commercial e 
chefe da firma Souw Campos, desta 
pra~a. telegraphou ao seu cunhado 
sr" Antonio Rodrigues de Almeida, 
pedindo-lhe r~presental_o em todas 
as homenagens funebres que fôrem 
prestadas ao interventor Anthenor 
Na,·arro" nesta capital.· 

a recebei-o em Cabedell!J, caso se a homenagem que a Bahia e "Rlo, 30 - Pedimos fineza. repre_ 
o transporte se verifica<:se por O seu poYO prestaram á Parahy- sentar Club Rio homenagens memo- A co1$issão de,sse educandario que mi,;.sáo de que fôra incumbido, aquel. 
via maritima. ' ha representada no corpo de ria. lne~ueclvel Anthenor :S•v•rro; irá até Ltabayana é comvom,a do,; se. 1 Je cavalheiro veiu ao nosso gabinête 

"PIO X" A fim de scientificar .nos dessa. 

"- . . 1 seu mallogrado interventor -, Saudaç~es •. - Ab•!a.rdo Marinho, 1. guintes alu.mncs: 'I redaccional 
O dr. Grattiliano Briro, mter- R111J Cnrneiro. s<>cr.lar,o. Emllio Farias, Antonio Almeida -

ventor f<deral interino. recebeu os se_ · - - Junior, Tarurlno Moreno, Normando O "Club 3 de Outubro". do Rio de 
guíntes despachos, transmitt.ídos pelo Olinda. 1 - (De bordo do O CENTRO CIVICO JO!\O Mortani, Oat'los Arcoverde, Tancredo Ja~eiro, incumbiu ao coronel Otto 
preteit-0 BorJa Peregrino. que vem "Campo~ Salles") :- Dr .• Gra- PESSOA Dias, Ma,nuel Correia, Aderson Eloy de Feio da S1lve1ra. para representai.o 
acompanhando o corpo do mallcgra- tuliano Brito - .Joao Pessoa - Hoje ás 15 hora~ reuniu n:,, redar- Almeida, Itagiba Ohaves e Fernando nos !uneraes ào in.terventor Anthe-
do parahrbano: O monsenhor Massa. prelado de çáo desta folha. a. directoria do Oentro Menezes nor Navarro e em quaesquer outra.s 

"Amaralina. 1 <Bordo do "Campo Rio Nearo, celebrou hoje missa homenagens que fôrem. prestada.~ 
Sa.lles "l - Sahirnos da Bahia ás de- na camºara ardente com assis- Clvico João Pessôa, em sessão extra. A <lirectoria da Academia de Com· n$ta capital á memoria do illustre 
soito horas, ~moeiona.d.o; com as ma_ tencia da commissão para~yba- ol'dinaria, presidida pelo dr. lrenêo mercio "Epitacio Pessoa" avisa, por conterraneo 
nifestações de carinho e S-Olida.!'icda_ na. o(ficialidade e passageiro~. Joffily, 3 fim de deliberar sobre as nosso interm~dio, aos alum.nos deste 
de do governo e do povo bahiano,. ú \'elámos O cadaver durante a holll<'nagens d:t mesma. corpor:ição ao estabelecimento, que sómente reabri.1 A REPERCUSSAO DO LUTUOSO 
nossa querida Parahyba. n= dolo- noite em companhia de passa- rá suas aulas após as ultimas home. l ACONTEOThEENTO . ·o D.TERIOR 

t b d mallogra.do interventor desapparecido. nagens prestadas á memon·a do c!J:· DO ESTADO roso ranse. geiros e officiaes de or o,. m~- . 
A trasladoção do corpo de _J\Jlthe- dicos e enfermeiros da i:n1~sao Nessa. reunião, a que estiveram 3 Anthenor Navarro. ~cf;~ºªfeº iaf!~1:a.!!u~~ha':.:!; 

nor do Palacio "Rio Branco•· para bor_ da Cruz Verme~ha .. Bras1leua. ,ienhoril:t Analice Caldas, e os drs. Outrosim, convida ao mesmo tem. Anthenar :sararTo 
do do "Campos Bailes", •JOnstituiu um _ Borjn Peregrino. Diogenes Caldas, Samuel Duarte e po aos corpos docente e discente a Patos. 30 - Como um preito de sau.. 
e.spectaculo consolador para cs ·m•scs Mnrillo Lemos. ficou resolvido que O comparecerem, incorporados, amanhã, dade ao digno inten·emor Anthenor 
corações. RECIFE, 2 - (Urgente2 - ln· Centro comp.1,recesse, Incorporado, a. na séde do referido estabelecimento, Navarro o prefeito Adelgício Olyntho, 

Governo e povo irmanados dcmons_ terventor Parahyba - Joao Pes· todas as solennidades. meia hora antes da chegada do corpo interpretando os altos sentimentos de 
travam dôr pela perda do nosso inol- sôa _ 0 corpo do saudoso _An- . . do rnallog,.·~o con.~erraneo, a fim .. de 

1 

~~.~:n~te~!u ~~\ª~c!1; 
vidavel com,panheiro. thenor chegou pela manha a O dr. João Mannclo d .. Medeiros, acompanhai-º da . Great Western á danuelle devotado :mfeítor do Esta, n, salões de pa]acio cheios ,is ,1u- d t J dado d AI cathedral rn-tropol ta ~ 
toridades e as ruas repletas de povo. esta capital, sen o ras a • l d~lega.do .r,,.leral do. Seniço o g°: 1 . ~· na do ao grupo escolar desta cidade 

com acompanhamento de gran dao, recebeu os segw.ntes telegra.mmas. A "UNIA.O DE Adeantando-se porém, o munlcipio 
associações de cla,~es, escolas z;rcun_ de multidão para a matriz de I Rio 30 - Apresentando nossas con. MOÇO!> CATHOLJ_ dº Guarabira cdm a mosma. solicita-
~~;~:s f:::::~:d:ª~:O~~a:;~;:;:: Santo Antonio, onde houve mis· 1 d.t>lei,.;,,,.. lutuoso desas.tre "St.voi:i cm;" ASSOCIA.SE A TODAS ção. o chefe do executiv';; loca.! resol-
religlo'as presididas pelo arcebispo ,i. sa de corpo presente .. Está sen- Marohetti" . pedimos v"'."sencia repre. Reuniu~~ !~::.r:A~!N!S'Sâ veu substituir, sob decreto, datado de 
Augusto, assistido de tcdo clero ria do velado pelas autoridades, de- sentar S<>e1edade Nacional Agrkul. . .. .. , " o cr_ hoje. pelo nome do mallogrado chefe 
capital, inclt1Sive frades franciscanos. vendo seguir para ahi em trem! tur11. todas homenagens prestadas me- :'.':"·~:ta ~.:'"':ide M~s Ca'hcli_ l dA Estsdo. o da lcealida.de Ca.címba 

ue artirá cerca de vinte e uma morta pranteado Interventor A~the- . pi • •• deliberando. ~s: de Areia. a mais n~re.soente povoo.-
incumbidos da parte coral. ~ p Agradeceria se informas- nor Navarro. Respeitosas saudaçoes- soc~a.r-se a todas a, homenagens •JU, cfo deste mu?">iclpio F..<Se selo oomou 

Por delegação do ínten-entor Jura oras. . • urgencia o dia Arthnr Torres, pr.esidente. e.stRO sendo pre,tadas á m<>mor111 do o n 55 <A União\. 
cy M.agalhães o conselheiro Barr;; se com preci:a:,:amento. Sauda- Rir,, 30 _ Muito grato ficaria pre. dT .. Anthenor Navan-o" _ _ 
Porto, secretario do Interior, pronun- e. hora do STPERVEN'l'OR LIMA zado rollega. me rl?'pres"<"ntasse officlos Ficou resoh•!ifo nessa ses.sa 1 que e " . • tá 
clou sentido discurso, que será trans- çoes. - IN ' funebres memoria Anthenor Navarro. offkiasse ao sr. Interventor Federnl Pianco, 1 - A popula,:ao es cons. 
mittido na integra. CAV ALCANTI. _ _ Akides Franco, ~hefe Seeção T•rh. intnino e á familia enlutada, apre_ ~:~;;~u~e::si~~Ot~~rt:c::~~~ 

O ferctro foi conduzido ·ueJo inter RECIFE 2 _ (Nacional) nica Servlro Algodão" sentando condolenc1as; nomcAsse uma tcrventor Anthenor Navarro e produ. 
vent-0r Juracy Magalh~. tenente: O "Camp;s SaHes" atracou aqui commi.s.são pare representar a GOCi<>· ziu ferimentcs no ministro JOSR Am.e. 
coronel Elysio Sobreira, tenente Al- ás 7 horas, tendo ingressado a O l\1UNICIPIO DE ESPERANÇA NAS dnde em todas ns homenagens rico de Almeida 

::nci!:~~: ;::;:1,,Bõa;~~ ~- ~:;f;° ~e~:t:::~::::itim: c:::i:~ HOl\~::~;!o~u~~!!~:: IN. ~~~:~~d~~r:1!A::~~tou~~~f;;: ni~tde~~~t;"~;;iJ;f~ :'.~,; 
nclro. . ,'J' ' Ttar O commandante NAVARRO do pesar na ~cts dos crabalhos 

I 

dias, deterrmnando fossem feitas .xe. 
A carreta foi conduzida pela• ,1a.s_ cnt ! m•.! ' d Maior- 0 A fim de representar o munw1p10 de A comm1ssao designada pma ,e_ quias de setlmo d1a 

&es milit~e,s e por commLssões do da 7· Regiao e Esta ? . É Esperaqça nns ma.nüestaçétes !une- p1l'Sl'ntar a "U111fi-O de Moços Catho E' comm.ovedor o esta-do de abn... 
"Club Três de outubro•·. comman~ante da Policia e :- bres que a C1d11Jde de João Pe:;.sõa pro_ licos" é a segmnte drs Odon se: t1menco dos mfel!ze.s flagellados, fa. 

No cáes, grande ccmnmsão da tado Maior; os commandant s moverá 110 interventor Anthe.nor Na. ze:rrn e Nilo Avíla Lms A srs. Lms zendo t<Xlos préces peb cornple-to res. 
"União dos Estivadores" recebtlu o do 21.º e do 22: B. C.; o co:· varro, encontra-•e nesta capital os Sl'I' 1 Miran<ln, Luls Borba de Meden~. J tabslec1mento do preclaro bra.sile1ro, 

;~:\~~!~~:d~~~áo\~~:"~: :.: ::n~::fn::i!:~º
1
~ 0::::::n:~1 !:::1g~~:~1~ ~7i::;,a ~~~~. ~:: ~:!:~~~;' Carvalho e Octacího Ca- IA Unliiol. •I 

do cruzador "Ploriano"; capi· 1.rolino Delgad,. AJagoa do Monteuo 1 _ SeguJrá a 
vlo, devidamente preparado tão do Porto; delegado fiscal; A~ dolega.ção incorporou.se o dr Receb?m-Os do 31' Manuel Véros, essa capital uma embaixada mome1. Um avião .. SAvola Ma,·chetti' ,,vo_ 

ta d !la inspecto1· da Alfandega; director Samuel Duarte, d~tor desta folha. ! prefeito de Augu•to Severo, no ,•1z,- ren!le composta do piefe1to Ernesto 
luclonoi, a':i:n d: .?Pana:;','.m~: .~:: regional dos Correio!! e Telegra· A REPRESENTAÇÃO DOS CORPOS nho E.'<tado do norte, o ,.egumte e_ Silveira. rr. Manuel J,aqulm Raphn.el. 
gras.para O norte. pa&sou sob,-,. 0 cor 

I 
phos; chefe do Trafego Tele· DISCENTE E DOCENTE DO LYCEU I legmmrru1 de condolencias pelo m- tenente Jacob Frantz e ou1..ro.s com o rr como demon,tração de home. graphico; director das Docas; PARAHYBANO fausto ncontecim•nto fim especial de assistir o ente.rr<> e de-

n:;~m · prefeito da cidade; chefe de Po· A commissão do Lyoeu Pa.rahyban, Augusto Severo, 28 _ Surprºhen_ m,iis homenagens fun<>b= a serem 
licia e varias outras autorida· que deverá conduzir da estação da dldo dolorosa noticia deSAstre wião pre,,tadas ahi ao saud0,so tncer'Vt'ntor Todo o ccmmercio cerrou a~ po,rta,c,, 

a=ciando-se ás homenagens. As es
colas superiores compareceram inoor _ 
poradas. conduzindo os seus estan_ 
clartes. 

des civis e militares. ''Great We.steon" á Oathedra1 em em que fa•lleceu int.ervenbr "Navarro Anthenor Navano. 

A cidade em peso movimentou-se 
para render a ultima homenagem ao 
de!venturado para.hyhano - Borja 
Peregrino.'' 

"Ama-ralina. 1 <Bordo do "Campcs 
Salle$"J - As mell1oras do estad-0 de 
saúde do ministro José Amerlco ac
centuam.·."" cada dia. S" •?Xc. oonti
núa ignor,,nd,o o fim tragico de An
thenor. 

A's oito horas o corpo desem· carrêta, o ool'J)O do inolvida.vel con_ cumpro profundo dever levar Parn-
harcou, sendo a carreta puxada terraneo inte1"1..-ntor Anthenor Na- hyba condolencias. Saudações 
pelo Corpo de Bombeiros, pres- varro, comp.?r-~·-á d,s seguintes i\tanuel Véras. prefeito. 
tando as continencias do estylo alum.inoo: 
um batalhão da Brigada Poli- 5.0 anno - Jorge Elias Metri, De_ o sr. Neofito Boru,,Vides rec.•beu de 
eia! do Estado. mocrito Castro Silva, Alfio Ponzi, Santo., o telegramma infra: 

Grande multidão estacionava Frnncieco Wianderley Nobrega, SyM.o Santos, 27 _ Rcpreeente homena 
no cães, e acompanhou o cor· Guedes, Osorio Pinto e Sal!vadw L!Jne. gens interventor Navarro _ G~r-
têjo até a basllica de Santo An· da Silveira. va.sfo. 
tonio, onde ficou o corpo do 4. º a.nno - Antonio Castro Púnto 
saudoso parabybano em expo- Junior, A,nt<>nlo Paiva Gadelhn Basi- o dr. Samuel Duarte, director des_ 
sição. A egreja está repleta de iio Sern11n,, Roclrigo de Oaa-valho, Es- ta folha, recebeu o despacho o"Ubse
romeíros que lhe vão prestar merino Toocano Filho, Alceu Pinl1ei. quente: 
sua ultima homenagem. O es-

1 

ro e Marinesio <lla Cunha Moreno João Pes.sõa, 30 _ Acceite meus 
quife seguhá para João Pessôa 3.• nnno - Agenor Barbosa Que1 sentidos pesame, trngico desappure_ 

Hoje quando fm communkor J ·neu hoje, á noite, devendo chegarl ro,, AntC'nlo Oreosola, Kerginaldo Ro: cimento doutor Anthenor Nnva1To 
rcon-ecoo, diS6C-me que eu não µodia ãs sete horas. (A União). drlgucs, Newt?II OM·alcante. Bivar -Antonio 11<,nto de raiva. 

Amanhã, por uucia11va do prefeito 
e da familia Raphael, será celebrada. 
mi;sa de selim, dia nesta cidade, e.m. 
suf!ragio da alma do querido morto. 
(A União). 

Patos, 2 - A j'.jm de representar este 
rnlunlc•,,,io Ilt8B homenagie,ns posthu. 
m,i.s que d<'verão ser prestadas ahi, a.o 
m,atJ!ogrado interventor Antih.enor Na. 
varro, seguiu hcntem. á >Mite, par:, 
es.sa capital wna oomnüssã:> consUtuL 
da do p~efeito Adelg1cio 011yntho, drs, 
Ferrer Junior. promotor puAblico; Mas. 
si! n Caetano; prof. Pedro Torres e 
Antonio Gomie-s. repre~n,tantes, res
JX,'.lt11er1~.n~~. •h ll'X'le..1~. ma.g'J,.s.. 
trntu,r~•. commerc10. inst11..1~§0 puhh.,. 
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c:il e agricultu.n deste município. (A• corro ncrsos irmã.çs !'JAgcllados. Sau- ra, An= Moira. LllllA, Byron Brayner 
União). dações - Aurrusto, prefeito. Nunes d.o, Silva, Antonlo Laurentino 

Alugôa. Grande, 28 - Embora aba· Romos, SJglsmundo Guedes Pereira., 
lado grande dôr de.appareclmentc LourivaJ Guedes Perelro, Pellagio Ne. 

DESPACHOS DE PESAJ\IES ENDE. tra.gico nosso digno Interventor, nã.< rloio Possôa, por si e o pessoa.l. das ca_ 
REÇADOS AO DR. GRATULIANO t,enho descuidado OCC011'0S flagcll.a pa,tosias da Alfandega; dr.· Flavlo 
BRITO. INTERVENTOR INTERINO dcs. Saudações _ Pedro Cordeiro, Miarója, Joil.o O~lso Pelxot.o, Celso Pel. 
DO ESTADO: prefeito. xoto, Raul Sl,Jva, Ju!Lnha Bezerra 

Ilhéos, 29 _ Associação Ein>prê@dl'.5.$ MJse11co,'dia 29 - Com w,,ande oe ~!'.;tl~ ~~:,:.~\':";' i~ ~~~ 
oomrnercio lllléos surprehcndida la_ ~~n~u:br~e~~~~;::n~i.T;~~ ;~~: quérQttc Menezes, Alayde Pereira da 
mentavel de11astre occorrtdo Bahia logrado Anthenor Navai'l'O cujos sa Silva, Deollnda Augusta de Varoon. 
j~~b~~~~ Á~~~~e~,~ J~~.:'n~lc;~::'. criflcio.s sejam incentivo lucta assi.sten. ffi~~s ~~~~-=1:' ~~g\~:; 
senta familia illustre marta ])OVO <)a_ ela ncs..co, i1úellzes irmãos_ por qT~ Moraes, OOlllllilis6ão da Soci<,dade do.s 
rahybono inte1,medio Yosooncia since- tanto tnbalhou. Saudaçoes - · os, Professores: José Bllptlsta Mello, 
:rcs pesa.mes dolor<>S<> ~ccnteciment, ºt':i'.;õ;,,i>~~fe~~,;ligio, 29 - Compun- fi':~/~~n~PY~~de°'':/~!Sfõ, 
;~:;:>u ~fo.p.,Pi~.;,á't::i?':,s;._.f,jé~~ gido ,i,presento vcs•enci!l sincera, Alcide,s Lima, Franci.sc, Salles d'AJ-

condolencia.s fatal desa.pparecrm,,nt< buquerque, Luiz de AreVêdo soares, 
::~::

0 
~:rf:i..s:~1~~<::~~o.directoria; continua.dor obras immortal ,João Pes- e Manuel Cavalcante; Asscciação 

sôa interwntcr Anthcnor NavaiTo s Commercia.l., Nerva G1·angeiro, Hum-
Natal. 28 - Club Três Outubro aqui quem funccionali.smo tanto deve. berto Marques, Edva,rcio CUnha, Ca.i-

manifesta povo parahybano ·;eu oro_ R~speitcsas saudações _ Jucundw los Oertllll, Est.evam. Gerson; Manuel 
fundo pesar morte interventor AnU1e- Freire, gmmla fiscal. Gcnça,lve:e, Graciliano Tavai·es da 
nor Nava.tTO. Saudações-Comi. San- Brejo do cruz, '!9 - Ac~uo ··ecebi_ costa, Ola.rindo Gouveia, João Ray-
doml C:1.valcante, presidente. ,nento triste colil!lllunicaçao . .t1ssoc1_ mundo de Lima;-EseQ1Ile1 :topes Ma_ 

Recife, 30 - Lament.indo doloros·, atido-me sentimento pesar h01,rlvel ohado, Jcsé Arsenio Malcêdo, Alípio 
occorrencia de que resuttou morte di_ dlzsastre victilnou quetrido. dz.nte.rTa- d.a Menezes Macha.Ido e esposa, An
gno In.te.rventor parahybano levo vos- ueo 11os.so Interv-entor e ·reriu magna_ ~nio Lustosa cwbrail, João de Deus

1 

sencia expressão sincera meu profm1- nimo ministro Jcsé Americo envio e Rita Bapt.ista. de Mello, Epta1elo Pes_ 
do pesar. - Carlos \'Oll Den Steineu, vossencin as minhas sinceras conde- sôa Sobrinho., p.)r João Ribeiro Souza 
consul da .l\llemanha. lenc,as Noticia do desastre cau~u cam.pos (ausente); Antonio R. AlmeL 

m!!:"6pes:· ~=~~~e imt~e~;t, ~d1~i: ;!~:;es ~a ~~::'ç~ ~~~~~t!"T;tjuni~~ur:~n~I 
desappa.recimento gra.i1de vulto exmo. Cunha prefeito. 1 Fi·anco, Manuel Simplicio Paiva, João 
dr. Anthenor NavaJTo desejando bre- Princêsa, 29 _ Recebi telegramma Bo.ptista Barbosa de Paiva, Leon Sa.l
Ye restabelecimento exmo. ministro v::,.ssencia encorajando-me prosegu1_ les, por si e pelo dr. Salga.d.o Filho, 
dr. Jcsé Americo providencialmenv., mento lucta humanitaria amparo nos- D11ini.sbro do Trabalho; Ubaldina Cam
sa!vo angustioso momento vida. 'lll<>io- ses h-mács flagellados fique vcssencia pello, Rosa y Plá de Carv~o. Bellar _ 
na!. SaudaçÕ(\S - Manuel Sant'Anna. tranquillo este município jamais 1-e. mina A.lives de Souza, Bulhoes Pontes 
prefeito. cusará nesta tarefa que com tanto de Mi_randa, Antonio_ de Ar3:.újo Gabril, 

São João da Baua 30 - Acceit,-, 
2010 

tinha, empenhado :,10.sso mteme- por Sl e por. Ollmp10 Pffisõa; Alvaro 
voosencia seu glorioso Estado meu o_ rato inte!'Ventor dr. Anthenor Navar _ venoso da. Silveira,. M:ardokêo Nacre, 
me municipio represento sincero pesar r~ que pal'a maiores prova~oes nossa pelo Centro Opera:r10 Natalense; Er: 
violelllto golpe roubou preciosas vida.s nulll·tyrLsada Parahy'ba acaba tombar nesto_ Pinho, Marta ~ma Pinho, 
feriu fl>nda.mente 1lma oarahybana .- sem vida tragico desasla:e Balua no Garolma Pelxoro, ca,pitão.tell':nte Eu_ 
Britto Ma.eh.ado. prefeito São Joã-0 1 sahiu ferido 110550 gi·a:nde m1_ clydes Braga, R001lluai.do Rolnn, EIY-
Barra, .E:,tado Rio. ~~rc para onde ,estão voltadas ',S1!?8- reu Cruw.lpos, Dw-vaJ C9:1"':"t.-a, Tele-

Bezerros, 29 - Associo-me luto <eSSe ranças Nordéste. Conto apoio decidido m~co _Sa11t1.ag,o e Sm1pltc10 Andrade 
Estado desappa.i·eciment,:, gra.i1de re_ vcssencia ampar-0 povo ?este mu.r:u<:1- Mesqu,ta. 

·;~ci'i~!~\~u/;J~r!~~ ~v%~;,i;;:;: pio. Saudações - Nom.m.ando DllllZ, o dr. Pedro Ulysses, representando 
Santa Rita, 1 - A União Ccrmner- prg~;\?;bira 28 _ Tenho VCSF.O n. • e intei,pretante os advoga.doo, juiz da 

cial de S.ant.a Rita sinceramente com- 975 dle hontiem. . Como pamhybano 1.• vara, e mais secretario do fôro, 
pungida do)oroso desastre porto Ea_ e ainda como 3.IILlgO abnegado .'\nthe_ veiu em nome destes, trazer as caruio_ 
hia resultou ferimenb3 grande illus- nor ~ immenso choque smto su_a l,:mcias e dar parte do voto de pro
tre ministro J-csé Americo mc,~ie be- morre entretanto tu1.o farei t"\18_1,5 fw1do p~zar levado na. audienci.a de 
nemerito inte1'Ventor Anthenor Na. humilde seus a.U1Xiliares execuçac hoje - 28141932. 
varro discipulo fiel intransigente im- prcgramma traça.do sua ~~1de ~ : 
mortal João Pessôs. envia p~sôa ·,1. telligfll.Cía ~eu supremo ~m: pwtr1c 
:~~~en~!!J)al·~~~~~i~~~-ah;i:di~~~ tioo. saudações. - Ferrelffl de Mello, 
~ ,1.:;.tos _1PT01:1"P~;> resta~l~imen~o µr~~i:~a. 29 _ Em meu. flOlllt! Jo_ão 
em~nent.e trlt~1. - F. Tcne1ra, pn_ Pessôa te.dos amigc~ a.uxfü_ares aprn
meiro seCJ-etano. t nos Est:rdo intenned10 preza:lo 

Cabedello, 23 - União Moçcs e~_ 
1 
:':r~ profwido JY'Sa:r dclorcso desas_ 

Ao sr. Dioge.nes Cla.ldas, inspactor 
Agrícola. federal, foi transmetti.do o 
SA!1,'Uinte d=aoho: 

Rio, 27 - Diante nava deBgraça ter_ 
ra abraço-te pedindo apresentar pe_ 
samcs fannllia saudooo Anthenor -
Xavier. 

tholicas de Cabedello compun,g,dos t. ·otimou ccnterraneos IevandJ:> 
traigi.co d€sa.pparecimento intewentcil: 1 1 e 1vi abn ado administra.dor nooso O sr Tllo Silva, mdustriaJ em nassa 
Anthenor Navarro ap.resenta va~sen- tumu· 0 d~ tornar .,xten.sivo te_ praça, recebeu o telegi-a.mlma a.baixo. 
eia .sentidas c:>ndolencias , uspenden- r ·<l:"'1~ fam!lia enlutada a quem ro- Ri~, 27 - Peço.lhe :representar fa_ 

~~b~:;,s.;ão _hc~~~~im 1!a't~e~:.:s, ·, g';.;': Deus conrol.ar. ~~~!rroº°ÃJi':aç3L~~~~raes aú.li 

presidente. 1AS DE cONDOLEN. J -
Semtria, 30 - Munici.pi-0 _se fará , TELi~:tJlfios A' FAMILIA NA. Do sr. Almeida Braga, chefe do 

~fttt:11,;~d~,eg~h.,';~~ N';:;.~~: ~~a8iio: Trafego Telegraphico de Recife, re_ 
sau_dações _ Antonio Be,nt-0 Filho, . , . da. . b domiuio da cebeu o sr._ C1cero Caldas, chefe _do 
Jos& Lyra. - - n,o, Z9 - ,'llil so O dcs mesmo se1'V1ço nesta capital, o segum_ 

Joâ.:> Pessõa, 1 - A Sccied.ade .-S~- grande ma.gua. que me causou O - te telegramma: 
n~ficente dos Operar!o.s da '!.epart1- astrc de Sã.o Salvador venh~ apresen. RECIF1E 2 - Peço representar me 
çao de Aguas e Esgotos, profunda_ t r . ili ia familia do emmente pa. ' . -
mente compungida cem O tragic::> ª 3 

g1 ros Int.erventoT da e demais companherros nas homena_ 
d<·sappa.recimento do ,sminente <nter. r-.1hyb.1.oo " qpe O 

. n.dlJ gens que alli fôrem prestada-s ao sau. 
veutor .AuthencT Naya.rro, 3.pretient'.l "P:t.rah~·ba. as nunJtas smceras co - dosissimo dr. Anthenor Navarro. 

;.;ª;,~~:e' ~.~~ t:;~ ~~,;..1i'- Jcnei_as - ~E~~LIOot!:!A!~tidos Abraços agradecidos. - Almeida Bra-
ca.nt.e, pnsldente.. - cU::,:~:-=· de -pesar golpe cruel ga. 

Mamanguape, 1 - Syndicato de acaba reril-o - Sevenno Lncena,. 
Mamanguape profundamente cons- ourinlHl5 2S - Sentidas condolen-
ternado perda dr. Anthcnor :'lavarm cUts - 0111z. . 
lamentava! desastre av'iã.o envia vos_ João Pessôa, 29 - Smce:os _pesa.Ill<;s 
&:meia. si.nceras condol~ncí:ls. Ccirdi tr8ulc0 fallecimento seu mditoso .u ... 
~~ii~~~ôes - Manuel Rocha, ;ice: m..i~a;;zif.'1;,;'al~ J:~-~dasac<:eita~. fa.

Rio, 30 - Apresento ,:nninente 1mi_ 1:1Ui8l :!1eu gr~e abr~-!ze~ infe
!l° sln<:<;ridade meu pesar desastre llcld~d- -:-- : 9gu.'.::"iºofundo pesar de 

Savo1a ' de con'!equencias fune~tas Ja
1
rairuaf ' u· 

nossa Parahyba. - Hostilio. Rau _ e am n. . itar 
Rio, 30-Queira v. exc. ~cceitar meu Jcao P&.sôa, 29 .- Qu"ira ªfüeci 

n-01ne sinceros r,entidc.s :nesame3 ~ragi !'e.~1t1das co~d:>lenci~ tragico ai Dw·-
co fim bra,'1 distinct,o J'l>,rahyl::3nÕ m. nto seu mesquecLvel filho - -
A.11.:thcncr Nava.no. Oordiaes saud:i valdo Varwnda.s. . t 
ções - Comd. Arthur :.neirclles. - . Patos, 27 - &>ntidos pesam35 fse'.= 

Serrilú1a. 1 _ Sentidas ccnde,len- s1vos exma. faaniJJ.a. Sauda,ç 
elas desapparecimento no.sso qnerido MttJOJ" Antonio Sall~ado. 
.Anthenor. _ Olivio Ferreira, :Fran PaJ,os, 28 -:-. Envu,mos pesa.me~ ex
cisco F~-eira. · • tensivo.s famiha doloros() e prem ~ro 

Paito.s, 29 - Diga dia ·,hegada '1!hi 1 ~~':ie~t1a:Ji'iru~thenor. - MaJor 
{eretro, mallcgrado. ,nterventor <iet:e_ Guanhaes, 29 - Nosso. fr~ternal 
fo,~~tir_ col:~t; alguns ,unlgos. ~~~ªW~~~~:,l;~:pr=1f!~ ~ 

Calçár:t, 39 - Accusando .-ecebi.dc das homenagens prestadas nosso inex
commumcaçao horr,vel desastre apr-a- quecivcl Anthcnor - Tonho Inl1a.Zl
sento vossencia meus :,.>.rofu.ndos ~n- nhai. 

O dr. On·is Barbosa I'i!Oebeu os se_ 
guintes telegrammas: 
• EaJ1ia,"l - Cheguei aeornpa:nllado 
ooniv.n·a 'ln.inlstro Jcsé .Atnerlco. O ln
terwntor La,nldry Salles delegou-me 
p:·<1"1'eS reprcse.ntaJ..o e o Esta.do Pi
aul1y te-das homenagens saudoso An 
thenor. Impossibilibaldo oomparece; 
paço cam amigo deslncwmbir-se esta 
missão. Abraços - Vlctorino Frell-e. 

Bahia, l - D:utor Victorino Frei
re llle delegou poderes repres..'Ilta.r PL 
auhy fwiera"s desventUl"ado Navarro. 
Peço falar telegrapha.ndo ~ s.o
lennidades para doutor Victo1ino e 
interventor Landry. M.ini.stro está sal_ 
vo graças Deus e agradece seu rele
gi·amma. Abraços - Bar:t11ol=eu 
Barbosa. 

O SR. MINISTRO DO TRABA
LHO NAS HOMENAGEJliS 

FUNEBRES AO INTERVEN
TOR ANTHENOR 

NAVARRO 
"Engenheiro Leon Salles 

Inspeclor Povoamento - Sel'
viço Flagcllados Nor<léste--.Joiio 
Pessôa - Rio, 28 - Q11cira 
meu nome apl'esenlar familia 
dr. Anthenor Navarro condo
Jcncias, representando Ministe
rio homenagens solennidades 
se realizem memoria viclima 
lamenlavel occorrencia capital 
Bahia. Saudações. - Salgado 
Filho. 

O ESTADO DE SAúDE DO MI
NISTRO JOSE' AMERIÇO 
S. Salvador. 30 - D,,. Gra

tuliano Brito - João Pessôa -
O ministro José Americo estú 
passando sem novidade, mas 
soffrendo atrozmente as conse-

quencias do horrível desastre. 
- Ruy Carneiro. 

O PESAR DA CONFEDERAÇAO DE 
PESCADORES, ESTADUAL, PELO 

FALLEOIM.ENTO DO DR 
ANTIIENOR NAVARRO 

Ao dr. Gra.tu.liano Brito, interven· 
tor interino do Estado, telegra.phou o 
sr. Romnaldo Rolim, presidente da. 
qu.ella. sociedade, nos seguintes ter. 
mos: 

"João Pessoa, 30 - Confederação 
Pe,c.irador~, Estadual, em sessão hoje 
realizada em que foi presente o sr. 
ca.pit.á.o dos Portos demais m-embrot". 
resolveu susJ)(:nder seus trabalhos, in
serindo um ,·oto de sentido pesar 
pelo bru.sco golpe com que acaba de 
ser ferida a. Para.hyba. em que tão 
dolorosamlJllte. veiu desapparecer 'um 
dos ma.i.ores vuJtos da nossa naciona.
lid.-i.de moderna, deixando iL Revolu. 
çã.o irreparave-1 claro. Saudações -
Romualdo RoUrn, p,,esidente Conte. 
deraçã.o Estado." 

RECIFE, 2 - (Recebido ás 14 horas) - Parti· 

remos depois das vinte e duas horas, de modo a che· 

gar ahi ás sete horas. 
Conduzimos mais de cem corôas. 

O corpo continúa a ser visitadissimo, não com· 

portando o templo a multidão que alli accorre a todo 

o instante. 
Houve missa de corpo pn~sente celebrada pelo 

. padre Felix Barreto. 
A <'arreta que conduziu o corpo do interventor 

Anth e n or Navarro serviu para conduzir também os 

feretros de Martins Junior e de José Mariano. 

As manifestaeões de Recife ao nosso Anthenor 

fôram uma v e rdadéira apotheose. Saudações. - BRA

GA, chefe do Trafego Telegraphico. 

UM PREITO DE SAU· que constituem a felicid::.de geral do 

DADE Bi;:!vessamos uma criEe de caracte_ 
A vida é sempre cheia de terri- res extraordinaria. E a Parahyba, nes_ 

veis lances, de alegria e tristeza. Po - ta hora de consternação, quando o 
rém, nJnguem jámai.s se conformará Nordéste é ho1Til'elmente a.ssolado pela 
facilmente com a dôr imprevista da 

I 
estiagem. Is.menta do imo de sua 

morte, causando o desapparecimen. •. alma traspassada de profunda tris
ta fatal de um ente querido que se teza, a perda irreparavel d" um_ dos 
scparã.ra do convívio de Jtodos que seus filhos illustri,s. de reconhecida, 
lhe são caros para habitar, talvez, idoneidade moral e un1a das eSJXl
um outro mundo, qu-a não temos a ranças mais robustas da nova gera· 
certeza real, dogmatica desse ,iver ção. 
subjectivo. E se alguns têm a idéa J. B. C 
positiva de lllll& sobreexi.stencia.

1 

mesmo assim, isso não servirá com_ As missas de 7,º Dia em 
pletamente_ de ,bal5amo: d: lenitivo 'lUffragio da alma do enge• 
ás suas dores, porque a dor da se_ 
paração é mats pungente e parece nheiro Lima Campos 
sobrepLLja.t· a todas as outras dôres Com a presença do dr. Gra-

moraes. . d luliano Brito. interventor inte-
Pois hoje vemos compungidos, es· rino do Estado, e de numerosós 

apparecer, do scenario pa1·ahybano, 
um 'aos lwninares da política admi_ funccionarios do 2.' Dislriclo 
nlstJ·ativa, que desde o inicio de seu tle Ouras conlra as Sêccas e ou
govêrno revolucionario, sua· unica tras autoridades ciYis, militares 
preoccupa,;ão foi a de m"lhor servir. e ecclesiu,ticas e representan· 
com sincero desprendimento á sua tes desta folha e de outros jor
ten-a natal. 1 naes, foram celebradas hoje, ás 

A simplicidade do joven interven· 8 horas. na egre ja da i\Iisericor
tor Anthmor Nava.tTo, revelava no tlia, missas de 7' dia, em suffra
fala.t' e até mesmo no trajar, a ver_ 1 gio da alma do inditoso enge
dadeira fórma. do homem de bem, nheiro dr. Arlhur Fragoso de 
sem 01-gulho e indifferente ã.s vaida· Lima Campos, uma das ,icli
des tolas que d,primem o caracter. / m_as do gn!nde desast~·e ele avia-

Elle apresentava sempre o aspecto 
I 

çao occ01:r.1do na. Bah~a. _ . 
do democrata sincero, do estadista. .\ f:11111h~ do moh ul::n el <l1 · 
conscio de suas altas responsabilida . 1 Anthenur J\aYnI'l'O esteve repre
des e do batalhador sereno e lnde- sentada pelo coronel Souza 
fesso em Pl'Ól dos alevantados idooes Dantas. co~n~1umdante do Re-

gimento Policwl. 
timentos perda inesquecível cmin~nto P:lcbl>s, 29 _ Na= profundo pe. 
~rahybano . h1tervsntor Navarro. - sar _ Atnliba Osorio e famil1"'. 
C1ccro Rodrigues, ·prefeito. Aracajú, 29 _ Set,tldos pasames -

O AMPARO AOS FLAGELLADOS DELEGACIA FISCAL - EDITAL 
_ De ordemi do sr. presidente do 
ccncurso para provlnliento de lugares 
de a.gentes fiscaes do i=st,o de con. 
sumo, aberto na Delegacia Fiscal do 
Thesouro Naci01>al, neste Estado, faç:> 
publico, para oonl1ecimento de quem 
interessar possa, que. nos te1mos do 
art. 25, paragrapho unioo, do decreto 

Jo,é Vieira. Vasconcellos. 
TELEGRAMMAS R E CE B I D O S Maceió, 29 - Loja. Maçonica pe1·. 

PELO SR. MATHEUS RIBEIRO, fdta amlsade aJagoana renderuio jus. 
SECRETARIO DA FAZENDA: ta homenagem memoria grande In

C. Gr.ande, 28 - R,espcsta vosoo 
979 declaro mau grado profund:> des. 
dento me causou morte tragica nos
so desventurado amiigo dr. Anthencr 
Naivarro. Podeis contar com meu fran
co e sinoe1·0 concurso obra de ~cor
:ro nosoos patrícios ilagellados que 
vêm merecendo Vossa.5 carinhosas :1.t_ 
tençõe,; de todos os resi,onsavei.s De· 
lo.s destines do ncsso querido Bstado, 
peço_,vos avisar-me dia certo em que 
deve chega,· ah\ cadaver dr. Anthe_ 
nor. - Lafa.yettc. Ca.valcanti, pr,3-

terventor par1'hyba,no envia sentimen. 
tos profundo pezar doloroso aconteci. 
mento - José H.ollan<ia, oavaJcante, 
presidente . 

Pilííes, 2S - Dclorcsamente com
pu.ngi.dos tl""5'ico desappa.reclmento 
Anthenor enviamos sinceras condolen.. 
ois s - Antonlêta e famllia.. 

Bahia, 29 - Peço acceitar traa,,smtt_ 
til: familia sentidos pesames perda 
ca,•o Anthenor aqui estamos relando 
- Satiurnino Britto Filho. 

f eiLo. P2S.Sóas que apresentaram oondolen. 
Santa. Luzia, 28 - Sciente dizerffi cias á familia Navarro: 

;,::f-i.sci~~i~~
1
toco~~~"':s c1;i~: Ll~~ãoe ~~M:hã~~/re';~ 

, t!!.VJ!'l.:1 ,_...-...!!!.ti!m::i. . .re, !!w..!~le!!t.J I oc I tu na.r'!"oa, !'-.1'.J:!."!a O!!!!eZmda\ de Q]!,reL 

C a biram algumas chuvas no sertão paraby hano - Em 
telegramma ao d irector desta folha, o sr. Matbeus 

Ribeiro , s e cretario da Fazenda, mostra-se optimista 

quanto a uma mudança na situação geral da 
zona attingida pelo pbenomeno :.t,8~ll:181,d;r~~ed;

9
~ 1~: 

De Campina Grande, o nde fô - , en viad o sertão haver cahid o guês no dia 2 de m1<io, á1S 8 .:1"1"as na 
ra, a fim d e tom ar providen cias bôas chuvas zon a Rio P eixe até tc•d.e!;!la d~ ::rc: ca.n~=~ 
em ben efi c io d os famintos, o s r. proximidades P omb al com b ôas a: énum,,;'.'ados: ' 
Ma theu s Ribeiro, secr e ta rio d a en x urra d as r iach os. Campina J N. 1 - Genebaldo Aristobulo 01.-

F:izenda e m em br o d ll: Commi~- bôa situação descon gestionada vtca~t:_dk!.~~~rjUlllqueira Feneira 
sao d e Soccorros, en v10u ao d 1- fl agell a dos tudo in dican do mo- da Silva. . . 
r eclor dest a folha o despach o . . • . N. 3 - Luiz S:>bre1Ta. Cartaxo. 
s ubsequ en te: d1 f1caçao geral calamidade. - N. 4 -. Raymundo Pirns Braga. 

"Campina Grande, 1 - Te- Abraços. - illatheus Ribeiro, _ I;~"?.;" ~~~~ ~~';!, di'.:9!! 
nho noUcia cer lu pessoa tinha secrelar!o F:1zendu " cr1'!)tU!·ario..seoreltrio 
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