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Pelo "Prince Robert'' regressou ao seu pais a Missão Commercial e Industrial Canadense, que se encontrava
no Rio en1 visita ao Brasil
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que se la1Jiclados pelo ex-presld~nt.e
Para prefei~o de Mamanguape, foi
de doNão ha. oois. mvsterio nas finanças, nomeado interinamente, bontem, o
nosso prezado collega. de redacção dr.
Francisco Vidal Filho.
com nue agia o govêrno deposto pela dalos. abusos e crimes da gestão do sr.
Dotado de apreciaveis qualidades
a lludid o despacho queria acccn- Re\·olucão de oulHbro, no qual se es- Washington Luis no ultimo ouatrien- de caracter e reconhecida capacida tuar que a si tu ação hahiam, ainni:<s~~-ae~\~:cto b::"'~~1heciclo. como :a!ea,~:,~:oh: ~~ovi'.'n~~:~~'ª1:ra~~
da conlinúa im,o lu \'c l, pelo me- :::; ,;~' d:c0.'~
nos assim a considerava o deleTratando da liouida-;ão do> de- fôram malbaratados os fundos para te a sua gestão, um cunho de mo8Doia em cifras extrahidas
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da mentira.

A emissão-do panei bancario encamoacla. lóra crndilacla ao Thesouro pela
---:l(O)I:--1mJJorl~1ncia de 502 mil contos. Mas
ess;1 t:'io avult.ada sonrnrn não bastava
para cobrir 05 deficits do ouatrienio
Washington que para isso não est'.lva
leg-almcn+e autori~tdo e creditou-se
metade dJ qu;:u1t.ia arrecadada ao
Banco n..irn íundo de resgate das emis3Õef e o Th1 ouro deu de mão bei.iada ao
mesmo Bi:.Lnco do Brasil a outra meO sr. intenenlor federal rece- ade cio relernlo fundo.'Essa opera.çãc
u
do
bºeneral
J
uurez
Tavora
rendeu 118 mil contos para cada urr
0
be
seguin te lelegramn1a:
do~sco1::1~:·1~c:~~rc;~t.raorclinanos obtido~
"Interventor Anthenor Nanu·- pelo sr. Wn&hington Luis, embora con-

A situação dos
funccionarios aposentados e em
disponibilidade
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S. PAULO, 30 1Ract101 - A partida
r;r~~~a;.a~nv~a::~ :~lc~:
particular. Os rnncipes e a oomitiva.
~erão hc"pedE.s d-9 "lord" Lcvat, com
quem o príncipe almoçou hcntem,
1
1 2
}~~
~~ j~r~~~:~sq~! ~~
miti,·a. per .ser part.icuJar a viagem.
A' recrnção e ao baile, realizadC'~
hen.t 2m á ncite nc-s salõ~s do Club
Ccmmercial, offerec1dcs pela colonia
britannica. E:m sua honra. os princi~e~e ci1i~~~~c;r~~Poi/~1~s~;;t~, f1~Y{eº.
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UMA DECISAO DO DIRECTOR DA
RECEBEDORIA

RIO, 30 - (Radio) - Em resposta a um telegramma do inspector da
Alfandega da Bahia, declarou o director da Recebedoria que deve proseguir a cobrança de direitos devidos
pela Companhia de Energila Electzrica da Bahia, porquanto o pedido de
reconsideração, formulado pela mesma companhia, não tem effeito su.sLONDRES 30 - <Radio) - Em pensivo.
odos os circulas commenta-se muito
-;ym1rnthicamente a calorosa. acolhida
---:j{O)I:--~tJee;i~_;r~~ll~~ ~~e~~·/e~neiro os prin1
;.~~: disc~:{~ ~;
1

1 Govêrno Pruvisorio e de sua alteza e
n~ils~~:~~º:xª-:/:::_ ~rp~~íl~a?i~i~a;;·~ií~~~. q:~ª ~1º h~r ~~ ~ºJ~~~~ 8;~~7 ~.:ir\~ t~s ::;r:r1i:a~i~
riutorizado
emittir inlo Ç4incip2S de1xarft0 o palacio dos Cam- baile do Itamar::itv. affirmam aue pelo
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proprietario de terrenos de ma..deiras.
mr. Lovett. Não é O Brasil o unico pais
onde O principe de Galles passúe Propriedades. (A. B.).

~~it~a::;i~~~dr~~:gu~r~~a©::; ~~it~a~~
tr,,,m especial org~niza.do p.?lo "lord"
Lov~t. propri::-tario das fazendas britamlicas naquelle EstE\.do. E' provavel
~~=nJ! c~~~~?J~-ru~':1!:;~ p~r~~n::
eia alli. cA. B.)
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Informam alguns Que o herdeiro do
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C5 principzs se dedicaram hoje aos

João Pessôa. - Rio, Cen- trarios ?OS cli:~no-iit.ivos de lei e clau- ~~t)l6~~
3 ~~·~~a
de 1931. sulas conlractuaes. attini,;l,,m. nortan- instollações caq1tclle chtb. verificando0
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trai, 28 de março
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do ''Club Paulistano". tendo as dansas se prolongado até alta madruga-
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ao Palacio fõram feitas as continencias
do estylo par um pelotão da Guarda
~,;~aâo u:n 1~~~~- de escoteiros alli
1
O príncipe de Galles foi visitado officialmente 1Jelo interventor do Esta-
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mpeirltit,. anro scaalireloncl~. na111~1ª~rlc1"1,,ªoº d,ee,::,~ que
cmis•;5_o e1Jcamna:ia, - ~ -- - u
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'quando. n~lo ('Ot1t1 aicto o Ban.co d~·;edeixar de ter-lhe assaitt1do unw ria rcslllu,r esse d~pos1to uar 3000UC
amarga impressão do des\'irtuu- contos. com1J aliii.s figurava nos s~u;.;
8
e
balancete . Em H:1.wida o ex-preside!1t.e
mento que commetle a imprensa ja Renublica revend~u os dez mill1ões
da ~ua verdadeira finulidade 4 ue de libras DFIO~ mesmos 408 mil co1~to~
é a de informar a realidade dos !){)r aue cornprnra. mantido l)Or esse
faclos, taes como elles vüo se tempo, con1 a quétla do cambio, esf·e

ro. -
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de deficits rcaes nos tres primeiro
Mas. não ::.ão as cifras. entretmta.
O dr· Francisco Vidal seguirá nesexercício·· do quarlrknnio. acabaria nvultadas. oue dão a 1wta affrontosa ses dias para aquella cidade, a fim
em deix:ir d sr. Washington Luís c~n e insolila neste a_iuste ele contas finan- de tomar posse do seu cargo.
teni\'eJ rlilf,cultlades. No e.nno de 1930 ,,__. ""'-'-""' "" -""' 1 s.1 -.l',.l>.1 " - l ' - 1 - . . I 1
,) cx .. pr ~icl<"tlte l:ntrou com o pé de

dinrios carioca~. nem, lfllupúUí'O, ·~:b;:n:~~ ~~nc~Ul~l~a:s::.~::11~0.:;er~~l~
tem outra opinião sobre o caso nmos; reterir.
de Bahia que não seja a de co11Em Drimeirc lagar o sr. Washin.gton
siderar um caso perfeitamente Luis "'UCalll))OU ª •;missão bancaria aure~.it~~- mesmo

d~o : ~:s~. moeda. formado pelo

Dessa resolução deu o
fiscal do govêrno conhecim ento ao gerente da E. T .
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Não h a <luvida neuhuma que O cumcntos officiac.s, transparecem a do a.ovêrno provisorio. Também qua.si
correspondente trnnsmissor elo ignorancia, a inrnlencia e o cynismo não subsistem duvidas sobre os escan -
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mais importantes documentos de con - ;

de proseguir Yiaoem ao norte por "D1,111•J c,,noca '.'º 28 do _correnk., 10 milhões de hbras e oue faziam par~
O
OCCUPOU·::.e CU C•'"ilflO fmance1ra do G!' te do pr,tnmOtUO nac1onaJ. e COntr" ex-

gado do Govêrno ProYisorio .iunt o ás interYentorias nortistas.
Ora, nem o general .Junrez T·_tvora lelegraphtira vo ~r. }fogagalhães Barata, corno diz o !elegramma e~lampado em varius

1
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• - - - - - - - - eia com oue se mentia e tleturouva os ,

an o a voroço.
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desmalhando :., lrama tecida cum
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t esta nd o um telcgramma procedente d o Parú, em cujo leúr se
lia que O L>raYo soldado deixara

Terça-feira,

MARDOKllO NACRE

De ve ter sido assignado hontem o decreto que refórma
os cursos superiores do ensino

erta imprensa do p~i,, ain-
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As correrias da

creançada nas
retrêtas

111
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Accôrdo parecer ~1:'nhor ministrei ~ : 1~~,:~;~/~. 0~~~
1
Justiça, funccionarius nposent;i- demi;; foi
8.
O
dos o u em disponibilitlade que, Banco do J3n1.1l éltr: JílO nnt co11to::; em ~~~B~~~~~~~1.Pf~~ ;i~itar
In.sti~utc ~:~t~~~~o:s c~~cti~~iis~?efof t~c~J~~d\r~~~
o sr. delegado de policia da capiapós exame medico, fôre1n julga- P3Jlf'I míF da
S. PAULO. JO lRa'"lJOJ _ I\ cidad::· cAtmuoe.r.ªi·caª.11e elle.':> tiver8.m em toda 3 tarsl. epna~;oud-eno.sf·a u '_a _anoqtuae peevd_tinemdo ~us
do5, validos, de\'em ficar addiclc,~
O e.,tabeJPcinv·,ito d~, rua L" de
t . T1 t
h
-;- 5
.n..
1
0 1111
1 5
con1 funcções effecliYflS, pcr<'e- Março im1>rimiu notas no ralor de 170 ~~::~~~:,/ a~~-~~:{~c~i:~
re~r;!~eá1.~~~~~·à
: filhos promover correrias no Jardim
1
hend o vencimentos 3{)0~cntarlo- mil contos. Com tudo isso a RevoluSuas altezas levantaram-se muit'J gada dos principes e analvsando os Publico, durante as retrêtas, pois a

1~:it~\;~iC:)~~

ria a té serem apro\eila<los rn
quadro effecth o ou novamenlr
apruveilados, aquelles que se nã<
11
1
~~!~it:~':J~e~;il~~~~ :~ ~~~: ;,~ 0 ',

cão encontrou o Th.esouro limpo e o I cêjo_ a .. ~·istindc ao s.::rviço religioso na
Banco rlo Br,1·~i1 e1~1 séri8S ctiificu~da1~11;~~ªI'~~~c~~
1~;ii~i;
dn üllf' funnn ff>l1zmcnte r-=mov1das I pa11Jista, t'J111:i.ndc pu1 ~. 8 s0guir, no
em !('mpo 01mortuno. A seguir o :.:;r. chá d,m-;:rnte reillizado illli.
Macedo Soares cliz
Os pri_ncipe· ch(:>gara..m á SGcieda-

~~r.i

~~!~i~~~-~!·
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Em munciro lugar [ornm mobilizados trcs mllhvcs de hbras, remanesvencimentos. Cor<l iaes snucla cente-s d:t Criixn de E~tabilização. Em
ções. - (11.) J UAHEZ TA VOR\ seQuith foi fetla uma_ emissão de 300
Delegado Federal Nurte."
mil contos
obn~açoes no The.sauro I
que em .it111e1ro JJagou com titulas. em
feverf'!1ro. J,~.g-ou com 50 por eento em'
---(OJ--dinheiro e em 1_11ar~ fez to~os os paEM PARIS O SR. MELLO VIANNA :amento~ em d10he1ro. Os titulas oos.
LOS cm Circulacão representam 200 mil
PARIS, 29 - (Radio) . - Che_gou o ~o.ntos. O m.ilh. ão de di.vida fluctuansr. Mello Vianna, ex-v1ce -pres1dente ~.
d . .15 d 0
1. t
do Brasil .
llt:, cOI_res~~n~ e~i e aos
e1zci
qua1

1

cm

1

1~u~g~~ eg~to~t~

termos dos discursos ~roferidos. no 1 policia vae tomar em consideração
bana~et.e do I~a~narnty diz ou~ rnu!tos I numerosas reclamações. Assim, ás
1
~;:~ef~~~s a~(l~~~~~ir;ii~~a d~s 1~~ ~a~ª'~i~ 1 quartas e domingo.s, dois guarda.smecarem 8 melhorar.
'. civi.s farão o policiamento nas retrê~e;
circulus off~c1aes mostram-se tas, evitando o injust.ificavel abuso.

;;\;:J;"!:'t~!

~t;!:

~art:Y~~,~~ááJa~8;;~tc"n/;~'\;1t;~~;: :~;;~ 0 ~eJ~
1;~\ºrsa
se meia hora ma1.<, tarde sf'm ten~m vés da) r1emanst.r~1.cões de svmpathia.
da,nrn"J.1 .. mdo_visitar as in<::t'.1llaçõ2s do ao princirx: de Galles. (A. B.>.
f;~:óas°de
;·ei),~;~~.~=
SlíO PAULO. 29 _ (Radio) _ No
tadc<;; ;J. flóres. 1'1oi n~cl~~sario fazer momrnto cm oue os principes aguarL~~lamt'.nto -?tn terno á mesa dos prin- davam hontem, na porta.. printipal da
cjp2s e O~)de cstc1.vR sentado o mt.er- EE-;tacão da Luz. a chegada do anto-

:;:ii:qut:ii~

ve~:~~ J;;~1i1c~r~~incipe vestiu jaquetâo azul-escuro,. sapatos pretos,
chapéo d3 feltro cmza claro, canusa
azul .. c gravata vcrmelh3:. A' tarde. appareceu cem um t~rno cinza cem listas
brancas. T-ermmados os compromissos

" t1·:c::"'!:c , , 2..,_:!~'.:'tc~ !"o! !):!..'::O sçc!·t'.).!:to offic 12.e:., do p!.JV-2.!!!!'!!,,!. ~-=:.te E:..s.t2-:!o,

---(o)---

p,.efeiôttlr~. de Aln·
g ,, ov,,

O sr. interventor federal recebeu o
despacho infra:
'' Alagóa Nova, 28 - Communico v.
exc. n esta. data asswni cargo prefeito município hypotheco meus protesatravessou as ruas oue conduzem aos
Campos Elvseos. debaixo das mais vi- tos estima consideração - (as.l Joa.

~1~;homenag-em
c;;~m:~-Cs Uf!~~a
li~~~a~~~1i~cõ~~
aos visitantes.
Iem
Escoltado por um piquete de lanceíros em u. nifonne de gala. o corte'o
n3..:..

..:.:c!:.!::..:.ç.õc~

po:.:n.!!a!:e:...

0 p!'i:r~-

quim !:U5f.:!quio de O!h:e!..~."

Lagoas, Limoeiro, Lu~ena., Mogeiro de

OS FACTOS POLICIAES 00 DIA

I Cima, Na.zareth, Pau d'Alho, Pedras

A POLICIA CAPTUROU NUMERO· tem, dois "almofadinhas" tiveram uma
SA QUADRILHA QUE ROUBAVA tdéa infeliz e perversa: encontrando
com a .. sôpa" que levava duas muMADEffiAS EM VARIAS PRO·
lheres, convld&raJll'"illBJJ a tomar o
PRIEDADES
ºseu luxuooo" carro ...
A.s Infelizes, acceitando o convite ,
Ha varias dias, já, a policia tlvért. pois Julgavam-n'o sincero, foram deide nunc ia de que os ladrões haviam ar- xadas mais adeante na estrada, sem
mado tendas nas densas mattas do saberem a razão.
A poli.eia, tomando conhecimento do
Jagu arlbe, onde devastavam, pacata- facto, inltlmou os dois "engraçados" a
se explicarem, providenciando para o
m, n te , diversas propriedades .
regresso das mulheres á capital.
E logo as providencias foram tomadas
A POLICIA INTENSIFICOU A DEPORTAÇAO DOS FALSOS MENO delegado da capital, dr. Mrunuel
DIGOS
Moraes, a fim de livrar os respectlvcs

proprietarics desses terrivels ''socios '',
A fim de limpar a cidade dos inconorgao,izcu uma dil igencia e fel-a par- venient~s da mendicancia. profissional,
ti r para as ma ttas €m que operavam o dr. Manuel Moraes, delegado de policia da capital, tcmou um louvavei
os meliantes, no sa bba.do passado.
alvitre: deporta~ os falsos mendigos e
Armada a fcuces e machados OOm fazer recolher ao Asylo de M endicidaamo lados, a quadrilha tra.balha.va sem de os que verdad eira.mente merecem
presen tl r o perigo que se avizinhava. a compaixã'o das autoridades.
Providenciando com energia, o dr.
O GRUPO CERCADO PELA POLICIA Moraes deportou, em poucos dias, 35
malandros, de perfeita saúde e que
Cerca.d.os pela policia, os improviza- não tinham absolutamente cara de
dos cortadores d e arvores alhelas, flagellados.
Cc,nsta-nos que, deante dessa me não tiveram outro geito senão entre- dida ex,cellente, os ºmendigcs" ?9tão

Brum,

Avalia-te na qua n tia de vint~ ccnt.os

deu e conduziu ao mesmo depart:un :;ne J osé
Soares, por se terem travado Em l ucta
cor.peral; o mesmo guarda prend eu e
conduziu ã Delegacia, os gazeteiros
Antonio Ma.r tins e João d os Santos,
que se achavam em Iucta identica n a t.o c.s chauffeurs J c.sé Paulo

vassos nas mattas de sua propriedade.
DOIS RAPAZE S INCONVENIENTES

Quando viajavam no autnmovel de

qu e-Ua praça .

pra ça, 512, p ara Cabedello, a n te -hon-

Entroncamento

Pelo omnlbus das 14,15
Barreiras, Cruz do Thpirito Santo
Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita .

Menezes: Amella Sylvl n o de Lim a
fil h a. úe Agn.slmhu Sytvlno d• Lima ; Ir_acy de Q ueiroz Cai reira, filh a
d e 'tJulw Q ueiroz Carreira: Walfred o
Vellozo. filho ue Virg lnlo v , n o,,,
Borges; A.,IJe l B 1a ,ll de Oliveira. fil h o Llr- Franc!!.c0 Brasil clP Oliveira·

Carr~ que foram multa.d a\ :
C

r~~;~i~.0 {11~fizah~tll,J;m?a J~ d~.ue1~~

76, 40

29 19 29
8l'~~~a 5ie ~'.~ 9: 28~ : H · ·
" ·
Desobe.diencla a signal p . 332,
253. A . 522, 541. e . 47.
Con tra-máo - P . 387 . e 61-33
Embar açur a circulaçiio dP ou'iu
vehicu!o _ A . 539, 534 .
VehicuJo parado na ~ curvas e cru
zam- ' n tcs - A . 539 . P . 10-29 C. ·16
Lant::J11las apagada.5 _ e . 14-29. p
332, 253 . A. 522 .
Conduotcr que nã-0 traz c'Jm.~igo 3
carteira e a cadern et a d.e id entidadeC. 14-29. A . 541. C . 61-33 .

1

E.s.capamznto livre_ e . 46 .
Oc-n duzir veh icu lv fuman do _

•GREAT WESTERN"
Horarlo de hoje, dos trens de passageiros·
Part ida:
João Pessôa a Recife. ás 13.23.
Para Campina Grande, no mesmo
trem de Recife, havendo baldeaçá.o em
Itabayana . Bara Guarablra e Mulun·
gú e Alagôa Grande, baldeação em
Entroncamento .
Chegada:
Recife a João Pessôa. ás 16.02.
!ta baya.na a Joáo Pessôa, ás 8,43 .
CORRESPONDEN .i..A AEREA

No policiamento da cidade, fe ito
oosa.
pela Guarda CivU, ante-hontem, occorrm o seguinte: o guarda n. 65, de
Conduzidos para a delegacia da ca.pita.J serviço á balaustrada de Trincheiras,
ás 10,30 horas, por de nuncia do sr.
L evados á Delegaci a d e Policia , fo- Manuel Felix, prendeu e concituziu á
ram ouvidos pelo de legado dr . Moraes di,le gacia de policia o individuo Helem
que , t: m segill i<i a , os m a ndou recolhrr Manuel de Queiroz que , bastaint,e e mbriagado esbofe teou a esposa do cleá Cad ela P ublica.
n ood a nte; o de n . 77, de serviç0 á
praça Conselheiro H enriques. ás 23
A propriedade em que operavam
horas, prendeu e conduziu á Delegacia
ultimamente
o individuo João Ferreira de Li.ma, que
maltratcu o a,!Judido guarda com palaE' de um sr. de nome Travasses que, vras injuriosas, simplesme nte p orque
naturalme nte, só agora veiu a saber este lhe p~rguntc.u o m otivo por que
que ti nha ao seu lad o tão " bons" e estava detraz de uma arvore d aquella
praça ; o de n . 56, d e "8rviço á praça
activoo "sccios ''.
Vida! de Negreiros, ás 15 horas, prende réis o roubo soffrido pelo s r. Tra -

Baraúna,

Florésta dos Leões, Itabayana, La·
gôa Sêcca, Na.zareth, Pau d'Alho, Pedras de Fõgo, Pilar São Lourenço, Sã<;
Miguel do Taipú, Tlmbsúba, Araçá
Cachoeira, Guarabira, Mulungú •
Pau Ferro .

POLICIAMENTO DA CIDADE PELA
GUARDA CIVIL

Se,ver ino X avier Masoona e João Bacr-

Inspectoria de
Vehiculos
Ex~.%G d e ve:Jccid a<lc -

Pelo trem das 16,15

gar as armas e " bagagens ". Eram prccurando outrcs ares . ..
elles os individuos João Alexandre

Per eir a , An tonio Ignacio, Francisco
José, J oão Raymundo, Targino soar es,

I

de Fõgo, Pilar Pirauá, Poclnhos, SaJgado, Sa.nta Rita., São Lourenço, São
Miguel do Tatpú, SeJT1' Redonda, Tlmba.úba, Usina S .• João, sul da Republica e Alagôa do Monteiro .

(Syndlcato Condor)
Para o sul. ás tercas-feiras. até ás
16 horas e · 45 minutos na a gencia do
Varadouro e no Coneio Geral. a.tê ás
17 112 horas ..ias sei>:undas-feiras . Para
Natal. ás sextas-feiras. e,té á s 10 horas e 30 minutos.
AEROPOSTALE {VIA RECIFE)
Para o sul do palz e Republicas d e
Prata, ás quintas-feiras, até ás 15 ho·
ras e 30 minutos e para a Europa, áJ
sextas-feiras, até ás 8 h0ras (via Na·
tall .
Transporte de passageiros a omnlbu
entre Recife e Interior da Parahyba
<Serviço dlarlo)
Partida da praça Alvaro Machado
l'ara Reclfe:-6 l i~ da manhã, ás '
horas da tarde e 3 horas da tarde .
Para Campina Grande : - l hora
da tarde.
Para Gua.rabira : - 3 horas da tarde .
Para Rlo Tinto - 2 112 horas a..
tai:de .
Para Sapé - 4 hora.s da tarde.
Para Itabayana - 2 horas.
Para Santa Rita - 7,20 - 10 112 S horas e 5 horas .

A
.
554
Aut.cm cvel cem plac a de experiencla
traf€gan<lo fóra d e h era - Exp 3.

INSPECTORIA DE VEHICULOS EDITAL - Esta. in 3p:ctcri:i cc1wLla
cs rnnhcres Candido Cavnlca n t~ je
Snuto, Anniba l M oura, Linclc1-pho C ar valho, dr . Isi<i ro G emes, J~ãs F ieire.
Jc.sé Elias d e F rança, Manm-1 H ypJlito, Tuflck Hamad e Ar m anjo Oli veira Lima, p ara virem registrar ~uas
carroças, e , os senhon,s J csé Gnilh3r me de Mendonça, Arl indo G emi~ 3, je
Qu2iroz, J o.sé da S ilva Gc:mes. Is3.ac
Pereira Gemes, Ananias Frein, Migue l G ui ma rães, J oáo Fe_ reira da C-cs~
ta, Jcsé d a Silva , Bernardo R c~1oll,
Guiseppi Gioia e Lcuriva l d:! Miranda , pa ra regi.:;t anm suas bicyr:~ tas,
dentro d o çrazo de oito dia a c.!1':1.r
da pre.s~nte d1 '.a, ~·J b p~n:1 de _rem
appr ehendi<:las c1el2 f erem fn'2cntr3d as.
J cão P essôa, 30 3 93 1. - Seb~s::tião
CorT~ia. ch efe de secção
0

••

1

---(0)---

DECLARADO ·· PER SONA G R ATA "
BRUXELLAS, 29 - (R adio) - O
r ei Albe rt:o declarou "per.sona grata·•
o sr . Fra ncisco G arcia Calderon, recen te me n te nomeado ministro do Pe-

de Seixas Maia: Aluizio. fll h,1 de Alfr e_do Dia'-: Odllon P ert-l ra. fil h o de
J ouo J.J~rrlr:i Lima: ~unice. filha d.·
M .... n11d c..1,1 Silva Brandão; Avamernon E· d<> Sou1.o.. filho de Themistoclcs Theor1hunes de Souza· Azemar, filh!J de !-~ranrisco d!" AÍ:evt:do
Dolllla. filha de Bellarml.1•, Ckaçal-'
ves de A llJ uQ11er(l11e: Mnrla da Penha
!ilha de Alcides Rodrii,U<'"• de Mell,1.
.Ravenna da Silva G alvão, fil h a de
David de Ol ivelru. Galvão: Ja1r Par?des, filho úe Mu.nu·,1 Egydio cto No. cu1.ier te;; Edith P rtira dC> Oliv{'tra
filha. dr T_c,:hilo F~.--eiJ.1 d:! Ollr·.J-'
ra; Yclanda Ma· ~a .F-:J tr . 1ilh:1. d<·
o~r3.r Gu·!rra F": .1ri_·~; Luiz Go~1:~r~~bs~~it~.il~~~e dt~~~u~o r~:~
re1ra _dos An io~: Sc~eri110 Peixoto d-.
V . . t1lho de .Joao P.:tx<.;..,C> de Va~ ~11
cellos: F rancisco Conrado. filho de
Fran cls.co das Chag.is Neves· F\"lix
de Oliveira E :11, lilh:J dJ dr_· G.1lilcu d? B:Q1i; L auriene d':' Oliveira, fill_1a de Antonio de SOuz:1 Gama· Maria dJ. P.:. '"' 113, filha dí' H~riberi:J da

S ilva Barbosa; Pu ulo de Olivein filho ele Ravmundo G. d3 Costa: à10na de Athayde. iilha d· Rodoipho
Aug-ust~ de A thayde:
ve~ p?rtir• .1
Alvc.s. filha de Lauro Alvçs de Saun:
~ano de Souza Marinho, filho d~
S_1lvano da Silva Marinho: Zenitb.
filha de Joaquim Pereira do Nascimento: AdolDho Magalhães. filho de
Adolp~o Magalhães: crianca s~m nom~. filho de Estevam Gers:::,n Carn.e1ro ela Cunha; criança. sem nomf'.
fi lho de José Gabriel do Amsral ·
Raul. filho de S~ba:-;tião de Oliveirà
Lima; Maria do Carmo, filha de RiC~'- jc Ernng~li la de-, S:mtcs; W.:111chck,

S:vhino Alve,; d~

'.llho do <li'.

g~~~~'.ª fif;;oº'J!ªi1:a~~~i"1c.stJ~ c~~
5

~~~c-~-~V~~=;;i~~t~i:1~i~n~s;db,;~~ia Lzua~
l1~ee, 11~~10 de Al11 ~do Jc~é ..:la Fcnsêca
Ni)i ... 1.1:~,d-e. fil.hu. de Jcsé Alfredo e·~
Ohv:.i·a; Mana. d:1 Carmo Hlh1 ct~
AljJt.do Jc~ de _Athayd J~sé d; Sil:
va, filho C::: ,J:::-::e da Sil\a. N~ves· J:,d
dcs '3antcc. Borres, filho de Jccé dÕ;
0

r ú na B elgica e na F rança.

;

~if~'t~:~,\~l;J

O GOVERNO FRANCEZ VAE AU XJ.
~~r,'~,i;.;'''~~a t-~i~
LIAR A AEROPOSTALE
m<!"to; Maria d2s Nev·s Vidal filln
PARIS , 30 - <R adio) - A cama - ,:e Ma,:_,i·l ca,al Vdal; Jc é' Ca al
V1d,I, !Llho ele Man111 l ca,11 Vllal;
ra votou o cr edito especia l de seis L1;,1- -.10 .Fernan::Irs da A .. filhJ. d''.) dr.
milhões d e franc-0s para au.xiliar a ShdL 1ph7 da Azevedo; Jc}o E,levam cl'.J M:nte. filh.:> de E~tevam GcnAeropostale a fim de que essa com - ça1H·
· do_ Mente: JJão Gcm'i:s Barr~panhi a p ossa co n tin uar regularmen - t'.J N., nao c:i:1st.1 a filiação· JJá ')
te o se u serviço para. a Amreica do MaT --1.u s d::.3 Santc-s, filho de' Jo.1Ú
Ma.:~'_) <lc> Sant:- : P.edro F2trcnilh
S ul (A . B .J.
D ..' filho de Joio Gat .:ia de M.::ac: ·
Ev.13:zm, filh~ d:. Po'.""'iid;_,nio Al\T~
- --"l(O)I:--1
Ca .1:1n'.); E~hth Al\'ts ele Aguiar, fiilha

l
CAMBIO

INFORMAÇÕES
AssUoar bruto . . . . . . . . . .

•& tJNUO•

ASSIGNATURAS
Assucar
Por o.nno .. , . . . . . , . . . . . 48$000 Assucar
.P or semestre . , , , • . . . . . . . 25$000 Assucar
N umero avulso . . . . . . . . . .
'200 Assu<Jar
Uumero atrazado {do anno corCafé do
ren te) . . . . . . . . . . . . . ,
t400 Café do

Na
refinado
refinado
refinado
reflnado
brejo de
brejo de

2

Libra 4
20$000 Dc,llar .

:g:ggg ~!~~~ :SUisso
i

~·~"!\'.?" .ª~- LrlK~- :

Extracção em 30 de março de 1931

Farinha de trigo Olinda . . . .

i;rogg

/i~

MALAS POSTAES

. . . a 1. ' de abril
. . . . a 31

MERCADO DOS GENEROS
Para expor&açio
30$300
28$000

A 4 . ' secção dos Correios expedirá
malas pelo trem das 13,23, para as segulntes localidades:
Alvaro Machado, Areal, Bn.raúna,
Barreiras, Campina Grande, Cruz do
Espd!rito Santo, Entroncamento, Esperança, Fagundes, Goya.nna, Ilha do
Bispo, Ingá, ltabaya.na, Lagôa Sêcca,

mtl. ;its" ~,;,:0 · :

---: '°' :---

EXPORTAÇÃO

O ALG OD AO

M . Elias Jorge - 1 caixa ce m lma gens ; B . Moraes & c .•, 12 t&,nbores
vas10s ; Standard Oi! Compan y, 230
tambor es vastos ; Joaquim. ful ch a, 2
fardes de papelão .

38$000

s

62$439
62$950
12$915
- - - : (O) : - - 12S360
$570
2S494
3$088
JUSTIÇA FEDERAL
S679
~82
As auctiencias do dr. juiz sul:stitut~
1$4 10 federal €stã0 ma.readas oara ás 13 ho9$230 ras, n as quantas e quinva.s-f~ira.s: 8'4$5 10 do <l r. Ju iz s~ccional ncs rne~me,3 dias,
1$802 á.s 14 horas
7$078.

Despacharam na Recel(~dorfa

- - - : 1(o) 1:- - -

4

'~!g~J:

71274
São P a,uJ o
20 :000$000
~·; ~;lgo('k1;:f"à~ª'ifJr.
0$000
13191
5 :000$000 , deste
· · · · · · · · · · · · 44$000
I
F oi vendido pela agen cia geral neste
Estado, o bllh et,; n. 30080. premiado.
MEi\ '"'ADO DE ALG(MAO
com I00$000
j
Sertão:
' 1. , especie .
36 000
MOVIMENTO DE VAPORES
1 .• . . . . . . . .
34$000
Me<lia na . . . .
20$000
DO SUL
t = ª sorte
" Caxambú "
Matta:
a 31
" Itapuhy" ..
. .a 1. ' d e abril 1. , especie
$
" Baepe nd y"
35 000
a 2 1.,
" Itaip ú"
33 $000
a 5
Mediana . . . . . . . . . . . . . . 29$000
" Itaúba" . . . . . . . . .
" 8 Segunda sorte . . . . . . . . . . 25$000
" Almirant e J ace gu ay"
a 9
ReJ~~i_;, cié àJgodã.o; "zsáóo -~ a::i;;<;."
DO NORTE
a 31
" Victoria ))
"Rodrigues Alves"
a 3
PELLES
" Mara ngu a pe " ..
Cabra . . . . . . . . . • . .
fiSOOII
" P a rá" .
Carneiro . . . . . • . . . . . . . .
3$0011
DA EUROPA
Couro de boi sêcco salgado 1$000 o
kllo, oouro flor de sal 1$400 o kllo .
" Attika " ..
a 31
semente de ma.múna a 4$800 a a.rro ·
" &hcla r"
a 16 ba .
DE NEW YORK

~ri . ... ....

~f:ggg ::~
g~~~l \~~~!~~f~oi ·. ·
Belga .
o

A CLASSIFJCAÇAO DO CAFE' EM
S. PAULO
S . PAULO, 29 - (Radio) - Durante a visita que o Interventor F ederaJ fez ao Armazem de Ciassificação do Café e ao Arma.zem Regulador, em companhia do secretario do
governo e dos directores do Instit wto
do Café, teve occasiã.o de verüicar os
trabalhos que alli se procedem .
A medida dia ria de classificação
attinge a 20 mil saccas, esperando-se
. dentro
em pouco, com uma melhor
organização e maior pratica adquirnla. pelo pessoal , que essa media che a 70 mU saccas diarias . Cal1 gue
· cuia-se que os .sel'Vlços estarão ter;i~aclos den tro de 10

B ELE'M , 30 - (Nacional) - Deante da posição do cambio nos nltim:::s
d.ias , o mercado da borracha experimen to u n ova d epressão.
Os possuidores do producto conservara m-se retra h idos. Sómente os
vend edores de borrach a vindos dns
ilha'> realizaram n egocios com c.ompradores de pequenos lotes.

WIDI JUDICIARIA

..

Beixe sêcoo (fairdo) . . . . . . 100$000 R eich sm arck ..
Arroz do Maranhão . . . . . . 38$000 Lira . . . . . . . .
2
I i:f~h~~ene:,a;,:d i;,;,a: ·s ~~c~ ·d.5 $000
j'

sem

.A$ucar triturado
A.saucar c:rystaJ

60$000
12$350

praça
PARA VENDA
typo Rio . . 10$500
1. • . . . . . . 10$000
2. • especial
9$000 S jL Cll"ldres a 9-0 d lv 3 27132
2 .• . . . . . .
7$500 S Londres li. vist a 3 13116
1.' . . . . . . 105$000 Dollar a 90 d lv . . . .
. ..
2 . • . • • . . . 80$000 Dcllar á vista .

A Al!a!'dega está recebendo,
I t~e ~º;accos de 50 kllos '
m ulta, até o fim do corrente mez, os l~eiJáo . . . . . . . • . . . . ., . . 36$000
emolumentos d e registo do imposto de Milho . . . . . . . . . . . • . . . . 20$000
consumo,
Cerveja . . . . . . . . . . . . . 95$000
Kerozene . . . . . . . . . . . . . . 38$000
Gazolina . . . . . . . . . . . . . 49$000
PHARMACIA DE PLANTAO
Gazollna litro . . . . . . . . . .
1$025
Está de plantão, hoje, a Pharmacia G azoli na litro . . . . . . . . . .
$700
Véras, à I1U'1 Duqu e de Caxias.
Alcool 40 . ' (extra sello) lltro
$600
Cimento . . . . . . . . . . . . . . . . 66$000
Breu (baJTicáo) . . .. , . . . . . 200$000
LOTERIAS
Farinha de trii>:o nacional . . 36$000
FEDERAL
~l-d . ~~~ 43 SOOO

NOVA QUEDA D A BORRA CHA

PARA COMPRA

1 ::r,,,2;:,eáod~ · •·•· ·:. ·:. : : : : : : 1

r contracAnnto
naW:.,.ren' ela.
Po
D"
REGISTO DO IMPOSTO DE
CONSUMO

"Benedict " . . . .
" Swinburnêu

BANCO DO BRASIL

mezes.

(A

RIO , 30 (Radio) - O algodão
p ermanece firmado. Tabella: Seridó,
39S500 ; Sertão, 38S; Ceará, 37S e prncede ncia p aul ist1 de Mattas, 35$000.
En t raram 230 fardos de João Pessóa
e 472 do Ceará. S ahiram 138
O
stock ~ de 5.855. (A. B.)
O ASSUCAR
RIO , 30 - <Radio) - O mercado
do assucar, perm aneceu, desde a aber tura até ao fechamento, paralysado
P r eços: crystal, branco, 39~; amarel lo. 35$ ; m.ascavinh.o, 34S e mascavo,
29$000 . Movime nt o: entraram 1. 500
saccas, se n do 1. 000 de Maceió C' 500
de Pernambuco e sahirnm 5.635 O
stock é d e 567 . 946 saccas lA. B I
- -- : ' ( O ) I : - - -

1-61[~~!~~

~?p\~b"d~
~a~'t.~ti~~r~;
de L'.."t· d~s. filha de Antcnio Guima!:l";; E. :1ani, fiihJ _d::! Joã:> B.1pt>::a

d'J ~.1-:.·m, ~.nto;_ CnJI'I.O.Jdo. filho Je
H~nnqt'.e S1que1ra; Percilla L2al B?ztrrn. filha d2 Manml P:,Jfi.rio Bez·rra; ~rni, filha d~ Poq:hirio MJ.rin.ho
da SLl\·a; _Alt 1to, filho de Antcn1.J Je
Lu:1:1. Fr.:ire; Orl~nd::>, filho de E:laio
Henr1que. da Silva; H~l! ·n, filha
de An!G1f1:'º Tava..r."~ ele Araújo Filho; b.Iana Arurnnc1ada, filha de Jod.J
<le Fteita." Feit::.~a.; Juar~z T?nc!::i
lilho d.· Jow R gis da Cu;a; Hilda,
f1~hJ d~ Jc-se de s~uza L!ma: Ap.:ll'.Jmo Da!nascen~. filho d~ Arthur Da1!1-ª"ce,n.:J Lins; Guiem.ar, filha de TraJano de S:l!,-Za: Mari~l dJ Carm::, filhJ.
do <lr. F.:.'.!1zard:J Tccan') de Bri-,to:
Eraldo Cava'.C'ant2. filho ele P1·imo Cavalcante; Vital, tilho d~ Vital F2rreirn,
da NclJr.:.ga; Za:-Jir. filho de Di1ceu Jp
Alm~ :JJ; AttJir d." F.g·u:·irt.do, filho
d-J dr . .wnlfnd-:: Gue:dfs Pereira,: R::>but·'J, lllho d .. Antcnio Coutinho Ra
1:1·,-,;·; Optav10 .f'_ rnand?s Pacct.e, filho
c,e Mm 1~1 _Ra~h: l da Ccucelçáo; Maria.
das M1..Ct'S- Ccnria, filha dr Ant•cnio
.Ju.sto Cdl eia: Eugenia de Luna P=--dro<;::i., filho do dr_ Jc3é Leop:::!d.in:J de
Luna F2d.rcsa;_ Batincl, lilho de El}·
z<:u Can::!ido Via-nna; I~ratl Dantas Pim?nt-:1. filho de B::ine\'enuto Piment:il·
Yara da Mctta Delgado. filha de João
Targin'J Delgado: Fe1·11ando, filho de
Lindolpho Barbcsa; Maria filha de
~csailina Mnrb dJ Ca1mo; 'Gnrn-111:1,
filha de H.erm'.:!genes Pinto de Carvalho: Eliz<th P .. reira d~ Mrlb, filha
de Dun 11 Pe·_·ira d3 N!eJJ:;; Therez.1.
Pereira Lim'.l, ti:.ha d Jcio Per2ira
Lima: Ann Ji.na. rill1'.'l cL"\ Helec~l:-oo
1

0

0

V, llc_ V da Sih i1 :i;

P3.tllJ, filh:i df'
ta Da1l.:r J; Hc:li'J,

Ta1g-mo da C
filho do e::·. ,1c · :· R~ -1z iguu. ..ie Carvalhc; D:minica, Iilha d? Luiz Lia!1.za; MJria d~ Lourd:s, fllha de J~ão
Canta1ic(' G.1 Trindade; Morio Ant::::nL:i
d3. G. e l\I.. filil::> do jr. A.ntonio !\.lfr;,G 1
da Gama 9' Mello; Maria jg Pfnha, fi.
lha ~le Jc.s~pha Ferreira da COnc~içJ.J;
Mana de Lcmdes, filha de Msnu ·I Dccjoro de Scuza; S.:verina. fllh.a de G:J:::fred~ Mira~1:la Henriques,

Oartorio do Registro Uivil rc~.-E't\~~:n~i~:~ Lt{t!~ ~ilte0~~ri;:
1

1

nü·l E1111ygJio da Silva; sem n ome filho d" Jcá'J Bt nto Fernarle.s: J r2P
R elaç ã o das pessôas reiiL:lradas ele Pir"''i de) Santcs. IilhJ de Jc·~ Pir"'')

(Continuação>

30 d e out ubro de 1917 a 2 de dezêmbro
de 1918 ·

de,-. Sa11t~s; Joacyl, filhC) de J os~
Arcc.liL'.) d~ Carn1Jho; He!rna Cor! eia Cariry, filha
de G,.:mJnlano dr
Jura cy Carnei ro T
ele B ri lt 1, Araújo Cruinc; Ferna·!1do Bezerra, fifilho d ~ Abel Carneiro Mcnteiro· lho de Luiz Bezerra; Maria da P en11:1
Mar ia do Car mo, filha. de J 'lsé filha cl __ Ovidi::; Felix C..:rreia; Anyde
Gabriel da Silva R êgo ; Jesui n a B a - Freil'~. í1llla d.: Hcncrio Evangelista
otlsta , filh a de Lu iz Quirino dos F teire; Esmeraldina Gulo.berLc s ., nLYCEU PARAHYBANO
Santos; João Evange lista. fil h o de lhn. de A1thur Fr=-incis~o <los Santcfl·
Conforme o edital publicado na João Eva ngelista do Na~cimento: A n nib:11 N::ry d0 E. Santo, filho cté
secção competente d esta folha, t erm l- Luiz Alexandrino. filho de Antonlo Manuel Maria do Espirita San to:
na-se hoje o prazo para matricula d e Al exandr ino d a Silva; J oão Martins da Francisco P ,;,1xotc de V .. filho de J oão
aium/nos · do 1. ' anno deste estabel • - Cunha, filho d e J oão M . da Cu n h a: · Peixclo de Vasccncellcs: Orlando H
cimento de ensino secundaria equtpà- H elena de Albuquerque Ces ta . filh a do d.e Ara újo. fil ho de P edro H enriqu,
rado ao Coilegio Pedro II o , verão co- D omingos Jo sé d a Costa; J oão Leal de de Ara uio: Neuzo Gomes de Almeida .
meçar no dia. 6 de abrli proxlmo ns Menezes, filho de Valdevino Le :11 de f1U1a de Ain tc..n lo Gemes de Almeida:
llulas do mesmo !61:a.belecUnento
Menezes ; Amella Silve ira de Lima,
(Cont in úa)
- - - :l <o> 1:- --

VIDA ESCOLAR

I

I

3

Ultimu HOr8
RIO, :w - (]{udio) - Foi de1ido ú~ ordem.; do quarto dtlegatlu uuxiliaf, a fim dC:' prestar
dedaracões , o capitali.Rta Paulo
l)enizot.' Otcusionou a medidH
esl:H a po1icia procurando reLonstruir o t:l'.'lcbre processo sohr,· o attentado praticado contra
a vida de \breio Jardim, no qual
lJt-uizot apparec:e como principal
ar·cu,adu. ( .\. tl.).

HIO, 311 (Hadio) - Pela
l'Ontmissão de ~yndicancia do
DeparlamPnlo Nacional de Saú dt.· Pd1lit:a, êstüo :,.:endo t:hamarios · a apresenta rem allegações
ern fuce do di~pc~to na lettra
"d". arti!(o :l!J, do decreto 19.719,,
de 20 de fevereiro ele 19al, os
srs.
Augusto \'ianna do Castello,
·
Lafavette ('avakantc de Freitas,
A. E.wygdio de Almeida, Luiz I
Joaquim da Cosia Leite, Clemen-1
tino Fraaa
i\h aro Brochado e
.José Yia~na Mad'clo. (A. B.).

1

partes para o juiz de direito, o
qual indagou ao presiden te cio
Tribunal os termos cio decreto do
govêrno provisorio que legis la a
materia. (A. B.).
RO, .30 - (Radio ) - T eve um
b r ilho superior á espectativa, o
torneio ·~initium" entre os clubs
da HAmea", realizado hontem no
"stadium" do ''Fluminense". A
concurencia de espectadores foi
formidavel.
On,e fôram os clubs que disputaram o torneio, o que quer diJ;er <•ue a torcida inteira estava
presente ao campo. O "Vasco da
Gama'' conquistou, merecidamente, o titulo de campeão, sendo este 11ela segunda vez. O "Flu minense" ohteve o segundo logar.
Os festivaes sportivos realiza.
dos em varios campos da cidade,
estive1·am muito animados.
O "Boqueirão" levantou o
torneio dos terceiros quadros de
"water pelo". (A. Il.).

HIO. 30 - (Radio) - Foi derrdada a falleneia da conhecida
prnsão Schr~y. i, rua do Cattête.
RIO, 30 - (Radio) - As corLL B.).
ridas hontem no Jockey Club,
movimentaram, respectivamente,
RIO. :111 - (Hadio) - No trem 232 contos e 126:700SOOO. (A. B.).
"Cruzeiro db S ul,, regressou o
general Tasso Frngoso, que
RIO. 3() - (Radio) - O "Flu minense,, entrou em negociac;ões
~rompanhou o~ príncipes.
Também tegressaram os mem- com o Ministerio das Relações
hrok da comitiva de representan- Exteriores, com " intuito de protes da Central do Brasil, srs. Ci- porcionar uma homenagem aos
ceru Farin e· Ct- lso ron~êca. (A. príncipes inglezes no dia 6 proximo, que consistirá num gran B.).
de embate de "foot-baal" entre
HIO, :J(J (Hatlio) - Proce- os "scratchs" carioca e paulista.
de1ote do Rio Grande do Sul che- O iogo ·erá nocturno.
gou, acornpanhad,, de sua fami:',lesse dia haverá a solenne en·
lia, u sr . ..:\riosto Pinto. que foi trega de diplomas de presidente
passa~ei, o do "Itahilé". ( A. B.). e vice-presidente, daquella sociedade, respectivamente, aos prínfUO, :{O - (Radio) - Por um cipes de Galles e George, (A. B.).
esfor~o de reportagem, 11odemos
infor~rnr que a solução do caso
RIO. 30 - (Radio) - O mido cnfé, entregue a uma commis~ão arbitral que pl'ocura conci- nistro da Educação e Saúde Puliar os interesses gerae~ do povo blica. hoje á tarde. ao despachar
e da mur-icipalidade com os dos com o chefe do Govêrno Provicom1nerciante~, re~olvera adaptar sorio em Petropolis, levará o deu111 cri{erio de clas~ificação dos creto que approva a reforma dos
estahelecimt'rdo~ que vendem cursos superiores do ensino,
al1uella ruhincea em chícaras. abrangendo os de medicina,
Ao que n~~ foi assegurado, será direito, engenharia, pharmacia,
cobrada uma sobre-taxa para os odon(ologia, musica e bellas ar·
l'.afé, que ,·endern a chícara a (es. Isso não quer dizer, todavia,
~00 réi~. permanecendo assim que o decreto seja sanccionado
mui tos delles com o preço de cem h oje mesmo. (A. B.).
réis. ~\ssim será resolYido, satisfactoria mente, o ca..:o do café,
RIO, 30 - (Hadio) - Regresqu<c de lrn muito preo(cupa o 1rn· sou a seu pais a missão commerbl1eu. (A, íl.)
cial e industrial canadense, que
aqui esteve em visita ao Brasil.
HW, :)() (l<adfo) Com
O embarque occorreu á tarde,
graucle concurrencia realizou-se no "Prince Robert". Compareem Bello Horizonte o encontro ceram varios membros das co·
internaci{Jnal entr~ os uruguayos lonias ingleza e canadense, que
do ''Sud Ameri<:a" e o contra fôram levar suas despedidas.
quadro local do Club Alhlelico. Viam-se no cáes os representan\ t'nceu o club mine!r0 por tres tes cios ministros do Exterior e
~ 1lo1s. (.'.\. D.).
do Trabalho.
Os canadenses, ao desatracar
JUO, 30 - !Radio) - Embora do cães o !'avio, tiveram um
aiuda em preparo o campeonato gesto captivante de gentileza, visul-americano de ath letismo, fõ- Yando o nosso pais, sendo corram realizadas hontem e ante- res11cndidos pelos presentes ao
hontem. cm Sfw Paulo, ~ob os embarque. (A. B.).
auspicio, da Federação Athletica Paulista e da C. B. D .. as proPORTO ALEGRE, 30 - (Ra\ d~· constantes da segunda comdio) - Foi aununciado que o
petição eliminatoria do Rio e
general
Flóres da Cunha seguirá
:São 'Paulo, as quacs fôram copara o Rio no primeiro avião, a
roadas do melhor exito.
sa hir logo depois da Semana SanOs referidos athletas cobriram
\'a rios
"n·cord~
brasileiros. ta.
O prop1·io interventor, ao reeg-wlando outros.
Ali;uns de~ resu ltados vedfi- gressa , de lrapuazinho, declarou
em CO!\Ven1a ao redactor
cados vieram demonstrar que
bem gra~des são as possibilida- do HDiaric de Noticias", que
des dos nossos ath tetas, no pro- fõra até alli l>uscar a palavra do
ximo certame n continental, des- sr. Borges de Medeiros, antes de
de (Jllt' ,e disponham a treinar seguir para o Rio, havendo com
cllc tratado de questões politicomo até agora. (A. B.).
cas e financeiras. Por outra parRIO, 30 - (Radio) - üm te- te eonfirma-se que o sr. Borges
l~gramma 1iuhlicado pelo "O de Medeiros se mostra intranGlôbo", precedente ele Santa Lu- sigente quanto á frente unica dos
11
partidos rio-grandenses,
z.ia, Goyaz. noticia: Surgiu deis
l1cje, no ôro, a pl'imeira con- querendo que ella se mantenha
tenda juridica sob re as vendas a tudo o custo. (A. B.).
de terras na zona demarcada do
planalto central. O escrivão neBELLO HORIZONTE, 30 gou-se a lavrar " escriptura ele (Radio) - Regressou ao Rio a
venda de urna estanda, dentro commissão de officiaes da Mado Districto 1,ecJera l, allegando rinha de Guerra que veiu exaqne recebern ordem em contra- minar as usinas metallurgicas de
rio do ministro Oswaldo Aranha, Sabará. Hoje, nova commissão
por intermedio do secretario do militar, constituída de officiaes
Interior de Goyaz. Deante dess ~ do Exercito, é esperada nesta cafacto, JiuuYe ;tm recurso das pital, devendo seguir para Saba·
11

:!a~o!~':. 1tp~J~ed er a estudos!

semana San la
=

N OVA Y ORK, 30 ( Radio) 1
- A act r iz d e cinem a Mar y No-·
• •
lan casou-se com um joven cor -1
rector d a Bolsa d e nom e W a l•
lacct_ Mac Grey 'Junior. ~ cerimoma realizou -se esta n01te n a I
egreja de Christo, em B1'1&okly n .
Com o brilho e o sentimento dos po d. Joaoutm continuará nas suas
Mary Nola n ann unclou q ue o seu annos anteriores. fôram iniciados an- predicas religiosas e após será cantada
casan_iento !'ã~ p rej udicará s ua ~;~~~t~~o~ªo~!r;~~o~~a;;; i·~;ir1:c1~ ladainha e dada b,::>cam do 8. S.
carreira arhshca. (A. B.).
de Jesus Homem, Redemptor dos poPublicamos, abaixo. para melhor

ln1c1aram-se ante-hontem dos Jactos
rellg1osos na Cathe ra

I

1

CHICAGO
30 (Radio ) Sete b andid ~s s u bj ugaram d ois
vigias e tomaram posse d a n ova
séde dos armazens W ie d velt,
•
t
u t
:-:i~tõ~~n~~~ it~r;u s ou q a ro
Dura n te sete horas agiram os
assaltantes, arrombando os CO·
fres e retiran d o 35 mil dollars.
Apóg o crime fugiram. (A. B.).

18

cta°

vota manhã do domin~o houve missa I ~~·;;;:iã~o~º~c{~:
~';;',t,:'na d~a~ra:
~:r:!·mt~li~o:~i;:;;0 .5"i~c;,,,~s;~~f~ii:
çuarta-feira - Missa ~m commu-

se a procissão no adro da egreja.

As 18 112 horas.

n~ao is 6. horas. Pregacao. co_mo nos

perante avultado dias antenores. ás 7.

numero de fleis, pregou O sr. bispo d

Conf1SSaO para

senhoras de. 8 _ás 11. Officto de Trevas

fi~~~r~n,:· f~·~~ih~~;;~s palavras de es- t~~~;,~~~f1~"1! i~c~";~~:~ente para
A seguir foi cantada ladainha e dada
Quinta-feira Communhão de 4
bencam do S. S.
horas em deante. de 112 em 112 hora.
5
ge::1.~n~~·h~~~~ee ';;;!~~cioc~'i'~~~:i ~a~ ~~s s!;to~~~~~. t~o~~~
para os fieis em geral.
ecclesiam, adoracáo do Santo Seoul-

;1:t~;

A's 18 112 horas, d. Joaouim pregou chro. vesperas e desnudacão dos a ltaespecialmente para os homens. refe - res. Mandatum com sermão do exmo.
rindo-se longamente aos s..'lntos Evan- sr. dom JoaQui.m de Almeida, ás 15 112.

- - - : l( oJ ! : -- -

gelhos.

seguida de O!flclo de Trevas.
O 1Jrocrarruna rehg"ioso, ho1e. na
Sexta -feil'a - Nôa se~uida de missa
Cathedral. é o seguinte: ás 4 112 missa de Pre - Santificados ás 6 horas. ado-

BIBLIOGRAPHIA

com communhão geral.

ração da Santa Cruz. sermão de Lagrimas. procissão do Desencerro. Vesceras. Olflcio de Trevas ás 15 112. seApós a santa missa. oue se celebrara guido da procissão do Triumvho e
ás 4 e meia. sahirá da Cathedral. ás Senhor Deu'J, ao recolher-se. no adro
5 e meia de hoje, esta tradiciona1 pro- da Cathedral.
cissão aue percorrerá as seguintes arSabbado de Alleluia - Bencam do
terias publicas: Praca D, Ulrico. rua
O nosso brilhante conterraneo. jorna- da CathedraJ. praça Conselheiro Hen- Fôgo, ás 5 112, seisuida d~ leitura das
lista Aluizio de Magalhaens. acaba de rioues. rua Visconde de Pelotas. praça Prophecias, bencam da AR"Ua baptiseditar em Bruxellas um livro muito 1817. rua Duoue de Caxias e Conse- mal, missa com rompimento festivo da
interessante a oue deu o titulo de lheiro Henrioues. recolhendo-se em se - Alleluia ao Gloria, Vesperas. De 18
"Coups d'reil sur les forces économi- guida á Cathedral. onde será dada a horas em deante. cotúis.são para os
aues du Brésil". oue faz parte das pu - bençam do S. S. ás 6 e meia. Neste fieis em geral.
blicacões de "Les Cahiers Panamén- percurso, serão visitados doze enferDominqo da Resurreicão Comcains ". institulcão belga.
mos. N. S. Sa.cramentado sahirá sob o munhão de 4 horas em deante, de 112
Nesse livro. já em 2."' edicão. e oue oallio. tendo o acompanhamento de em 112 hora. Nôa ás 5 112 seguida de
traz um prefaclo do Conde H. Corton todas as associações religiosas da ca- oontifical solenne, sermão do exmo.
de Wiart, ministro de Estado. o autor thedral, vicentinos. unionistas e cer- mons. dr. Pedro Anisio. Procissão de
põe no mais erg-uido destaoue os pro- tamente grande nume'ro de fieis e a N. S. Sacramentado no adro da Cablemas oue tanto interessam o nosso banda de musica do Regimento Poli- thedral, bencam do S. S. Missa paropais. apreciando-os não só com um cial.
1 chial ás 9. seguida também de bencam
fino espirita critico. mas sobretudo
A's 7 horas e ás 8 112 horas, o sr. bis- do S. S.
com profundo conhecimento da vida
economica do Brasil.
Demonstrando cultura. o trabalho de
Aluizio de Magalhaens tem a maior
toridade surprehendeu em flagran1
opoortunidade. pois é sabido aue exaJ te nada menos de doze casaes que se
ctamente assumptos de tal natureza
1
são os tratados com mais carinho.
Pela passagem, a 27 do correnrt.e, de \ ::ª~::o
~~;\0
~:
0
cuidado e attencão por parte de ouantos têm a responsabilidade do poder mais um anniversario do fallecimen- tre os cavalheiros detidos encontram ...
publico em suas mãos. Não obstante to do saudoso historiographo parahy- se commerciantes, fwiccionartos puviver longe da patria. mostra o nosso bano sr. Ireneu Pinto, o dr. Flavio ' blicos, universitarios, empregados no
caro patricio toda a intimidade nos neInStituto, 1 commercio e até wn professor de mug-ocios da administração nacional. Marója, presidente do
tanto oue. analysando-os. demora par- acompanhado do dr. Matheus de Oli- 1 sica.
ticularmente suas preferenclas sobre veira. membro daquella sociedade J Depois de autual-os, o delegado
os orincioaes oroductos de nossa ri- scientifica, visitou a familia do illus- . mandou levar as mocinhas para ca!3a
aueza e aue. nestes ultimas tempos,
1 de seus paes e deixou os cavalheiro.5
vêm soffrendo as naturaes conseauen- tre conterraneo.
cias da crise universal.
trancofiadcs no xadrez. (A. B ,).

COUPS D'CEIL SUR LES
FORCES t;;CONOMIQUES DU
BRt;;SIL - ALUIZIO DE MAGALHAENS - BRUXELLAS
- BELOICA.

PROCISSÃO DOS ENFERMOS: -

ln stl.tuto H,.stor,·co

Havendo o sr. conde de Affons,
telegraphado ao Instituto Hl,-

---(0)---

Celso

toríco, convidam.do-o a representar-~..e
DEPOIS DA REUNIAO DO MINISno proximo Congresso de Historia NflTERIO O SR. GETULIO VARGAS cional, a rewiir-se no Rio de Janeiro,
REGRESSOU A PETROPOLIS
a 7 de abril, o presidente da mesma

~

::n ª::a::

---(o)---

Anirnaes inconvenientes

associação designou para T~ressnPossuir cães de guarda. é wna mediRIO, 29 - {Radio) - Tendo desci- tal-a o dr . Alcides Beze1~·a, nosso
da de cautela que não póde mererer
do hontem á tarde de Petropolis, on- conterraneo alli residente .
censura, desde que prattcadai de a:ede se acha com sua familia, o sr.
côrdo com as exigenclas das postW'3S
G€tulio Vargas, hontem mesmo, após
- - - : 1(0)1:--municipaes.

a reunião collecti va do Mini.sterio, regressou á...quella cidade serrana, tendo

deixado o Palacio do Cattete precisamente ás 18,45, em companhia do seu
ajudante de ordens, capitão Pereira
Machado. (A. B.).
---:l{o)

O que, entretanto, não póde passar

O CAMBIO

RIO, 30 -

(Radio) -

O mercado

do cambio apresentou-se hoje, na
abertura, com as mesmas caracteristicas de sa bbado: calmo e com negocios escassos. O Banco do Brasil operava, por todos os negocios, com as

taxas de 3,27132 a 3.13116, com o dol-

1 : - - -

Jar a 12S960. Os estabelecimentos estrangeires, na abertura, sacaraJn a

UiESPORTOS
Vasco da Gama F. C. " versus"

3,27132, a 90 dias, e a 3,13116 á vista,
com o dollar de 12S900 a 12$950. Es-

tes bancos compravam, para cober-

turas, a 3,718 e o dollar a 12$800. A's

Tambiá

11,30, entretanto, os mesmos bancos
modificaram suas taxas, pa~sando a

No gramado do Vasco da Gama operar a 3,13116 a prazo e a 3,25!32 à
vista, com o dollar a 13S060, o franco
a S511 e a libra 63$471, á v~ta. O

F. e., na avenida 1° de Maio, reallwu-se domingo, á tarde, a annuncia-

Banco do Brasil manteve as taxas da

da disputa pebolistica entre este apre- abertura. (A. B) .
ciado gremio desportivo e o adestrado
---:l(o) 1 : - - quadro do Tambiá F. c ..
O ma..tch, que se esperava

fosse

equilibrado e renhido, pouco interesSB despertou á assi.stencia, em vista

sem reparo é a inconveniencta e o

abuso de alguns desses animaes que,
em certos pontos da cidade, ladram
consta,ntemente, causa111do mal estar á
vizinhança.

Ha pessôas dadas a habitos de estudo ou de ensino que têm direito a

não se sentirem perturbadas por semelhante causa de desassocêgo.
Os srs. proprietarios de cães po-

diam adaptar wna provldencla sobre
o caso.
---:1(0)1:---

NE CROLOGIA
Cel. Ja-0yn1.bo José da.

Com vistas á Hy giene e á Policia

da grande supeTioridade, Jogo notada, do quadro do Vasco sobre o wam
Pedem-nos chamar a attenção da
do Tambiá, que Jogou desfalcado dos Repartição de Hygiene e do sr. deseus melhores elementos.
legado de P<llicla, para o local onde

Cruz: -

Falleceu hontem, ás 8 314, o cel. Jacyntho José da Cruz, funcelortar'lo
publico aposentado do Estado.
O venerando conterraneo, que era
muito esntmado em nosso meio, con-

tava 87 a,nnos de edade, tendo OC·
cupado os cargos de seCTetarlo do LyPor isso foi de pouquiss:ima impor- funccionou a "Drogaria Pessôa". que ceu Parahybano e da Instrucção Putancia o trlwnpho alcançado pelos está convertido em "Water-closed", blica. os quaes exerceu, por !IIU!too
onu de Jaguarlbe, no final do jogo cem vizivel prejuizo para a saúde pu- annos, com dedicação e efficiencia.
o cel. Jacyntho Cruz era. filho de
de domingo, com a esq uadra do Tam- blica e affronta á moral.
Sã,i José de Mlpibú, do Rio G. do
biá
Norte, e foi casado com a sra.. d.
- - -:1(0)1: - - ---·110)1=---

.I\SSOCIAÇOES

AS MORI\LIZADORAS PROVIDENCIAS DA POLICIA CARIOCA

Maria &pinola da Cruz, deixando do
seu consorcio wn filllo, o sr. AntoIUO
Espinola da Cruz, funccionario apo-

RIO. 30 - (Radio) - Ha muito a sentado do Thesouro do Esta<io, quaSANTA CASA: - O provedor desta população dos bairros .situados na tro netos e dois bisnetos.
orla do oceano estava a reclamar
O seu enter11amento realizou-se ás
providencias á policia parr'a que ces.. , 16 horas, de honitem mesmo, com
sassem as scenas praticadas pelos ca- avultado acompanhamento de pa-

pia instituição. tomando em consideração o convite feito pelo vigar io da freguezia de N. Senhora das Neves á I rmandade da Santa Casa. convida aos
irmãos desta. residentes nesta capital.
oara comparecerem na Cathedral. com
as suas insimias. ás 17 horas da ouin ta-feira desta semana. e alli montarem
guarda ao Santo 8epulchro.
Convida também aos ditos irmãos
oara comparecerem á ein-eja da Santa
Casa, ás 14 horas da sexta-feira. a fim
de oue a irmandade possa se incoroorar e ir tomar parte na. proclssão

saezinhos nas a.reias limpidas das
praias.
Hontem á noite o sr. Ascanio Ac-

rentes e amigos, associados vicenti ..
nos e membros da "União de Moços

Catholicos ", desta capital.
o sr. arcebispo d. Adaucto fez-se
Copacabana, Ipanema e Leblon, fa- representar no sepultamento cio cel.
zendo-se acompanhar apenas do seu Jacyntho José da Cruz, pelo revdmo.
auxiliar, o conunissario Costa Rosa. conego Raphael de BarrOG, secreta.tio
aue sahlrá da elsl'eja d:i Ordem 3.• do Na pra.ia. do Arpoador, o refe1·ida au- do Arcebispado.
Carmo.
cioly, delegado do 39" Distrioto.

em

pessôas, foi inspeccionar as praias de

4
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ANNUNCIOS
ALUGA-SE a enol, á rua Ju arez
Tavora n . 715, \antig:.i. Monsenho1
\Valfredo). rr.ediante fiador idoneo. A

tratar na &crct..ari,1. do Montepio, no
Pa.Jacio das S~cretaria-S

PARAHYBA

I

VENDE-SE NA CIDADE DE PAU
DOS FERROS. COllDlT,t norleriograndensc. frontc1nca dos_ munH·i~io
de Souza e Sào Joáo do Rio do Peixe

umn. vasLa cnsu. em ont1mo c~lado c1,
conscrvm•ao. bem lorPliz·1rt~'.. com oitú.o
1ivre. tendo

duas

[!;:r:1

.4Etllll das wmpaniilas a, 'IIPº"'' -

1

Entendimentos nanudla nro,..,1x:ra f>
commcrcial cidade. com Antomo Alonso. ou com João ViccnU'. na ciclacle de
Ceará-Minm 1R. ~ · do Norte>

1

\ºESDE-SE

l\'orddeat.weher
1,loyd Bremen - Peret .. a C:arnelre
& (:.• Umltada (C:empa nWa, €:em·
~creio e l\'a-we,ra!tão)

neles s:1.las d{~

frente e a tw.tro ouartos. além das demais dcl)endl•ncia~,; nt:cessanas, e 111cluindo-se um terreno annexo para
con.struccáo

~
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JOÃO PeSSÔA

ESTADO DA f ARAHYBA
Prtcisa~st de agcnies em todo o Brastt

Prestae mais um culto á memoria do inegualavel parahybano, saboreando os cigarros

lol111lvel da BLENORRHAOIA
em pouco t•m[)O,
Vtndt-se em
toda oharmacla
r=rr
. ..-e

Cnra

li Farnllo de Trigo

1/

VENDEM

B.MORH~ & CIA.11

Paquete - ,1,·a,·111111"n - Esperado ,rn Recife, 110 dia ao do
corrente, aahirá no dia 1 de abril, á noite, µara: ·Macdó, a 2; Bahia, a 3;
Rio de Janeiro, a 5; Santos, a 8; Rio Orand<: e Pelot,s, a 10; Pbno

iRllA DtS. -TRINDADE
IIl o 81 o

e111

f.,'t1betlello

Linha Rio Gram.le-Cabedello
Cargueiro -

VICTOR IA
+ + + + +

PADAl<IA e::MERIC!EARIA

C.1.Jll'I.-. ....,

- - = ! C H A L E O R E .Jc. C O M P , = = 101 froriuoso Barbosa, na. 19 e 22.
-Telepllono, ""~
c'.smcrada labrlcaçãofic'• piletI, bol1~blnb11, bl&coltna, etc.
'?lgorosct,'(Jontualldadt~l'IQ '.tntregoJ a dornlclllrn nesta CAPITAL • em TAMBAO

Esperado do Sul, no dia 8 de abril, sahirá no mesmo dia para
Hecife, Maceió Bahia, H•o de Jane1ro, Santos, ~Paranaguá, Antonina, São
Francic;co, Rio nrande, Pelota~ e Porto Alegre.
~~~~~~~~~~

Linha Pará-Rio Grande
110

1

aa. ooa.r1a. sa.n. ta.r1 tense
B. Moraes & Cia.

P l<f"l'fJR~ t

üia 30 cio cor"rnte, sahirá 110

a,orradorn t

01portador1111 de XARQUB I FARINHA DI! fRIOO
I outroa li"eneroa de estiva,
RUA Dl!S. TRINDAD!!, n 1 81

l!!nd. Tel': BO&&Ei!i -

~UC:NTES -

IR'llllaml!I A: C•.
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EX.PERi MENTEM
novo 0 productos da fa,ri ca de (Bebidas "Sanhauil'
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NOVO ARMAZEM
DE ESTIVAS ·

:coGNAC MOSCATEL

I

t ! _-

_ _:_ :::...:.-

Pedidos a JOSÉ MEIRA DE MENEZES
C.~JXA POSTAL, 105 -

JPaua5flm. ••mente> de I,• eia•11•

t.•om wna legua. de fr ent e e i;randc coqueiral (ruclificantlo; uma legua
de fundo com mat.ta. virg~m para cxplora<:-ão de m 'l.lleira de lei; um
bom sitio denominado "Cabello", com optiJnos terrenos de varzea.
para planta<:Ões, tudo por um preço ao alcance dos interessados.
A tratar com o ~r. Joio E\'angelista de Oliveira. e 1\-Iello, ã
rua. Duque de Caxfa.s. n. º 349, desta. cidadf'.
João Pess,,5a, 28 de fevereiro de 1931.

na rua da Rf·pubiif"'a n. 732.
YEXDr.-~a: e , !'.ltl ~ pr::ic:i lBlí,

11·'· e

Uma experiencia ln'3dal custa

Usam 11 GONOPIRINA11

Franctsco, R10 Grande, 1ielotas e Por10 Alegre,

c1 ·êrlo de Souza

t__ (..~_:: ::::~.::·• .:...:.:.._::.:, ~-·•. :...:,

PONHA UM MARAVILHOSO ,vrx,
NO SEU C~RRO E VEJA QUANTA
IECONOMIA.

"Presidente João Pessôa'

me: mo dia
1,ara. l<ecile, Maceió, llahia, Rio de Janeiro, Santos ParanaguJ, Antonina, '

VENDEM~Sl.'.' ·\ Rl I\ 0 J\11GUEL
ca'~::t'- n.os 117, 1· 1 í' -4'.:la e ~ ruri
Jndio PYrn...,.1['4" ~1 Clf> 11 , 1r:g e :!13. A

!uz -ele~~-! ;a , •.,,u] Pr:.J. !:.?..J2
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PESSOENSES

Lluhu rupld1t>!deºp11s~e~elros e ee,·;:a c:nCre Ueclfc
z}l"urtu Ale;;rc e,n 10 dl&~

Cargueiro -

::i-

11

UTILJSA
O VAPOR
DO
RADIADOR
E
FAZ GRANDE
ECONOMIA'.: D~ COMBUST!VEL.

MENSALIDADE: 12$000
( 3 aulas por semana)
Avenida Floriano Peixoto, 281

sa claslica, [udos l01P 1 ~
pouco usP, , cndcm-se, na, l~C~lll!Zm:llEi~llllliB!l:ll.'ll',;;illl!Z:i:,:;t,!;l.z:,:;::;::i:.n::z~mawll!!lmmm!ti'!7_
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LECCION~ :
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f
e moderno, um gt·arr:,1- 1
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tratar com

BROMO (A LVPT US
dt!!IOfA - - - - - - - - - - - - -

SOLFEJO,
PIANO E
BA.NDOLXlll

Estad.o d.a Farahyba - Brasil

Pi;perad:) do ~N0rte,

ne

c,wonlw, [ 7,

Loro[m ••)C!I~ (rlppado, !mind.,
J . . fadUt. . '·' osel=

é e remedia d~,uda.de para. ·,u1ar
Gl<llfE, Rl!Sf ,<IA;DO,:tOSSE

hlher Holmes Pedrosa

Praça 1~ d1 Novembro 11.• 87 - Tel•oleoao a.• :116
..:AIXA PO!::TAL, N.• 3t

;'s,:;~g;;

8ROMOCALYPTUS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .effe. . . .9 " . . . . . . . . . . .. . .

C'u,:y.,,~;,·os es,,e,.,ulos

ura de jon1.aes

a~~r;l~~~ctocs d~

e encommendas, fretes, valores. Trata-se com os

RUA 5 DE AGOSTO N. 50

Al~gre, a 11 :

r

trar8 ª

cargas

-o--o-1

> ~-

Esta e111preza se ac11a apparelnada para :.issumir a
responsabilidade de qualquer construcçãu romo seja: estrada de rodagem, estrada de ferro, construcç!io de pre·
dios, calçamento, açudagem, elr., etc. _-A •mica no Estado capaz de offerecer as melhores
vantagens, pois, dispõe de grandes depositos de ferramenta e materiaes, tem um quadro de profissionaes k·
chnicos e especialistas em cimento armado.
Vende pelo melhor preço do mercado, para prompta
enliega, pedra de granito, parallelepipedos, pedra britdda
e meio fio de granito e cimento armado Construcção de
predios a prestações e compra e venda de terrenos para
construir habitações. ~
- -~ ~- =·:;;.., ;;;_,
Aluga carnmhões para transporteé.
Encarrega-se de organização de proJec.los em geral,
bem como de le van tamento de plantas e demarcações

i

!SOCIE.011 DE APtONYMj
BEIJEI - &Yenfda IUo 8r,nflt0, tO• • 198,I
l'.JMfia 1rmaum ou Doras do f'orto, no Rio <!• J•uelro • dl1po11\;lo dt.s
1101 1mbarcadc.r.11 " n,:•tlroor...

tres ca~. • _neto uma pa ., morad':l,
outra para n{'guc
e l1 1a dr.- u~lha.
<'m Ponte d, Gr na1nt:• , det.. minutm;
de automo\'rl d ti e::- oitJ.1
Faz-·,e nego .. > l• mb_m ne' ;,,a c1d'.lde com OL i.lm r '.l rt \.j,·cnda •' rua
Capitão JOf( Pe )oa n '131 onde tudo
póde str tr~tt"'clO

AVE:-.IO,\ \ú 'DJ' i

c.r

LLOYD NACIONAL

VEND!':-S.E-Um bom s .10. IJd}stantc fruc1 if"rü 1.. com r ;.r11l :tr
rr ·10. e

-
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parJ galwti
o
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NOTA - Por contracto celebrado com • 1 he Amazon River
Sleam Navigation Compan$ e9ta Companhia recebe carga para os
portos de Santarém, Obidos, Parlntins, ltacoatiara e Manàos, com tran ..
bordo 110 Pará, tomando por base as 4uatros oahidas mensaes dos vapores daquella tmpresa, as quaes têm logar ás ~ horas da manbã dos dias
7, 14, 21 e 28 de cada mez..

RUA 5 DE AGOSTO N. 60

Jtnd.. teleg-raphico

blica n. 741. 1nr'di, n: e fiador ídoneo.
1Jreco 175S(~Oú /\. trrit,u· na S:'cr!'Virw
<l.o :r-.Ionlc.:JJJO. n,i "<il~1cw rl.J"i Sec1'E:'ta- 1

('AS.\

J.\t~LAHIHIE - Esperado de Santos e escala no dia 22 do corrente, sahirá no mesmo dia a tarde para Natal, Ceará, Maranhão e Pará,
recebendo cargas para os portos de Sa,1tarem, Obldoo, Parintins, ltacoatiara e Manáos, com baldeação em Pará para os vapores da Amazon River.

tMXA DO CORREIO -,, li,

1

n~.

•

Llmlted. Leodres.

o.utomm·el ·•w1pL"

11111

SEDt: - RIO DE JANEIRO

Agtnlt da companhia dt itgut05: - Ai•r'la Brl·
'tl•h .I< •ereantlle ln1111rane• ~•mpamy

e rod~ · m no\.. ·1.1
~ntift";~~1~;d c~:1~ib~et~t;~~e~º{!'9€.:\ a~ãu.

c:::im tun ann,:, dL

DO NORTB

Compradora de algodão e caroço de algodão - Prensa hydraulica para enfardar ale:odão - Fabrica de oko. de caroço
de algodão.

VINHO QUINADO

L,, (!at•valho & Cia,
R. da Republica, 13:>

Sedas e voiles, em linda
padronagem, recebeu a

R AlNttA D.A MOD:A

Rua Maciel Pinneirol

212.

Phone -94s Telegr. ~ Pirs ali e

A UNIA.O -

I DEMONSTRAÇIO DA RECEITA E DESPESA DO ESTADO

PARTE OFFICIAL
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DR. ANTBENOR
NAVARRO
Cm crno tio E~tat!o

·d

EXPEDIENTE DO GOVERNO
DIA 28

I

DO

Dcsp"clw• :

ªJ;~~

[~ª

i!~c~e d~e :-~::a°~~:;,a~.
Pegif~tet~-e~~~~i~deral neste Estado
resolve nomear Bellannino Metl.eiro.s
para exercer o cargo de contador do

Petição ele cl. Lybia Lust.osa Cabral
prote~·ora da cadeira do sexo femi:

~~:f~e uge
O I t

nino

resolv~

~~~~
t

~e P~s!1~ªpo'~~~

Saldo do dia 28 · · , · · · · · · ·
Recolhimentos feitos no Thesouro no dia 30:
Pela Recebedoria de Rendas , ,
Pelas Mesas de Rendas e outras
repartições , . , · , · , · - ·

v.llta d~ Taperoá, dizendo não

e;ov~t~ta~ed;~f~ n!!~a:t~~
artig

I

~:/a t~,c~ictt~~fa~~o n~ª~~rJúcfoeddee ~~~ ~~i~a ªd~il~co?: ~~t de Gym- ['loh~aªn~~
"'"º1-os pela dita Mesa de Rendas

prad1ta villa de Taperoá -

Deferido

jornal ofticial "A União" , de accôrdo 00111 a lei n. 680, de 21 de nm·embro _de IV28 - Defendo.

EXPEDIENTE
DIA 30:

DO

d~

Est~do' ·d~, Parahyba para constituição do caOfficio:
pital do Banco Hypothecario.
Exn~o. sr. ministro da Justiça e l',o Banco Central , · , - , - , , , .
Negocios Interiores - Rio de Janeiro. ,)l'outros pequenos Bancos , - . .
Tenho a honra de encaminhar a
v. exc. os documento'> inclusos ãestiSomma . . . '" .-. •

Id 2m de Jo;,é Fernandes, esc1ivã~
do Reg1Stro Civil de S. Luzia do Sabugy, pedindo uma a...c:signatura do

nad:;s ao processo existente neste MinLsterlo, e!Jl. "o __ g)EI d. JudJfü Fernande.c;;, directõra âa Escóla Normal
de Cajazeiras, neste E.:>tado, solicita
o pagamento da ..subvenção de seis
contos de réis (6: 000$000), concedida
pelo Governo Federal áquelle eatabelecimento ele ensino .
Os papeis ora remet.tidos foram exigidos em officio anterio1·, desse Ministeno, scb n. 404, de 20 de fevereiro

GOVERNO DO

Decretos:
O Interventor 1' c<.leral neste Estad.::>
re.8ohe nomear o bel. Francisco Vi11

~~-e1~f~e~o

~~:i: '.!;Ji3~~~

~!~eJ_~~e~~~t\ d1~ 0
O exp::ciiente da Secr2ta.1·ia da Segut.\tulo da Secieta.ria do IntcriOT, Jus- rança Publica, hcntem, constou do set1ça e In.stru.cção Publica.
g·uLnt::
O Interventor l<'ederal ne::.te Estad-J
Petiçü~iS.

~~::>J~·e d~e~~~ii~!~t~, ~~:
~
chanas da Silva Sitonio para exercer o cargo de contador do Juiz.o do
termo de Prin~za. visto a nomeação
ser para partidJr do mesmo Juizo.
O Intervent::>r Federal neste Estad::>
resclve nomear o sarg:mto Albino Gomes de Lima para exercer O cargo
de sub-delegado de Policia do clis tricto de Cajazeiras.
O Inlel'\'entor Federal neste Estado
re~Ive nomear o sargento An:then
Borges de Freitas para exercer O carg.o de sub-delegado de Policia do
clistrict.o de Souza.
O Intcn·entor Federal neste Estado
rcsolrn nomear o tenente Seveiin'3
J\.lves de Lyra para exercer o cargo
de sub-delegado do districto de Pom-

~!e~{i ~:6

da Conc.3ição, uma carta, <le Pernam -

L 318;681$076 buco, que vciu para ~sta capital ao:

112 :;'>06Sj,:i6
200 :OOOiOOO

cuidados dJ sr. Pcd.ro Paulo Cavalcante de Albuqu~rque. que nas lnformcu não c:mhecer a r~Ierid.a ssnhora.

J:!5:497$3li7

A renda do Telegrapho Nacional,
d06 dias 28, de 610S050 e 29, 124$360.

ü35:587,'153
100 :000$000
145 :000$000

vigir~~t3~~! 1~e_M~;;:J~git€~o~~í~~
gia de João Pessóa - Bcletim do temSynopse do temoo cccorrido de
___ _ _:__ _B_O_íb_' 1~: 3~- de 29 ás 18 h. de 30 de m~rço de
po -

1 3 18 68 1

0

bo~ssÍc.~ fu~-\;;J~~n;.

se~v1;;u~s~
,:.::i:rando ventes fracos de sudést2. A
lh~rnometnca foi 3L "6 e a
2
No Kstado: _ D , 14 11. de 29 á.s 11
11. de 30 de março de 193L
Campina Grande: - O Lempo c<..n.servou-~e bJm e 5ovrando ventes fraccs. Maxima 30. "8 . Minima 21."7.
Guarabi.ra: - O ~mpo ccnservous~ instavel sem chuva. Maxima 34.º3.
l\1inima 26. '2.
Areia: - O t~iruo foi bom pela tarje e incerto com eh uYisccs á noite
Dia 30: o t~m.po fci i.noerto sem chuva m:la manhã e b.om no resto d::> i:zricdo. Maxima 28.º8. Mini.ma 21.1.
Espil'ilo Santo: - O tempo ccn.ser\·ou-tc bem. Maxima. 34. 0. Minim:1

::;;~~i;':

El\l 30 DE MARÇO DE 1()31
H:6378331
2 :903$5-12

Somma

Despesa de hoje

-17 :540>i873
2>109$3929

Saldo em cofre ..

45.130S9H

0

21. ºZ .

Pc,mbal: - O tem.oo c-..lli:iê1v"cu-~3
bem. Maxima. 36."0. Mini.ma 22. 0 4.
S:ledade: - O tempo ccnservou-se
tem e sc,rand.o ventos de t:udéste
Maxima 32.''l. Miním-a 23.'2.
Unfüuz,eiro: - O tempo foi bom pelJ
tarà3 e instavel cem chuvas á noite .
Dia. 30: o tempo conservJu-se bom.
Maxi.ma 29.''6. Mínima 20. ''4.
Em outrcs pentes: - De 14 h. de
29 ás 14 h. de 30 d~ março de 193L
Maceió: - O tempo conservcu-s~
b:::im cem fc1 te insolação e S.Jprando
v:mtcs fracos de lé~le. Maxi.ma 30. n4.
Mínima 26. "0.
Olinda: - O tempo cc11S~vcu-,rn
am:.açadcr cem chuvas fracas. Maxima 30""L Mínima 24."6"
Até ás 20 heras não havia cl1ega<.io
telegramma ele Natal.

em 30 de março de 193L

Da EduaPdo Chadwick, commandan te elo vap-,cr nacional ''Victoria", soliVisto,
Franca Filho,
citando dEsemibaraço a fim de o mesM. Ribeiro.
Director-thesoureiro.
mo vapor seg uir viagem. com destino
ao Rio de Ja..n :.1ro. - Cem.e requer.
De Hygino Rodrigues, mestre da
barcaça "Urania ", p Edindo desem- para a taxa min.ima da 50$000 e mais matricularem uma carroça - Como
pedem.
baraço a fim da. referida t;,i,rcaça os addicionaes.
De Felismina. Emilia da C<lsta, reDe Francisco da Silva Mendonça,
seguir viagem pru·a Recife. - Gomo
clamando contra o imposto de sua para ccllocar wn pavilhão na praça
rtqu .. r.
quitanda,
á
rua
dos
Tócos,
bairro
dos
Barão do Abiahy, para a venda de
D3 Vicente Alexandre da Costa, re querend'? salvo-ccnduclo para o Rio Macacos - Não ha nenhwn estabele- boles e refrescos - Attenclido. a ticimento collectado em nome da re- tulo precario. pagando logo o i.mpcsde JaneLro. - Com::> requzr .
Do sr. Olin~·r A. \'Cn Sohsten, pedin- querente. Assim, não ha o que de- to municipal.
do licença para o bloco carnarn.ile~co ferir.
De José Severino Pimentel, para
A Prefeitura convida os srs. Sou·· Batutas de Jaguar1te ", exibir-se na.s
ruas da cidada dw·ante o domingo d~ transformar duas janella.s. em portas, za Campos & Cia. Ltd. a virem pano predio n. 27, á praça Vida! de Ne- gar o regLsto de sua petição.
Paschoa . - Ccmo requeL
De José Carlos Ma.rti.113, rnesitre do greiroo - Em face da informação da
Está hoje, (31), de plantão, a Phar11yat.e nacional "Recife'', .solicitando Directorla de OIJras, indeferido.
De Aluizi.o Gomes & Irmão, para macia. Véras, ã rua Duque de Caxias.
d~scmbaraço a fim de o mesmo s~guir
para Recife. - Como re;:iuer .
De Francisco Bezerra da Silva, re BALANCETE DA R~CEITA E DESPESA DO
qusrendo carteira de ide ntidade. MUNICIPIO
Cerno requer.
D2 Dycnisio Vice,nt~ da Cesta. re- Saldo do dia 27
12:110$120
querendo 2. ª via d.e sua carteira de
Receita do dia 28
149$600
identidadz, - Gemo requer.

I

O Interventor Federal neste Esta.do
resch·e cxonarar o tenent-3: João de
Souz.o. e Silva do cargo de sub-delegaclo do districto de Pombal.
O Intenentcr Federal neste Estado
resoh·e designar cs drs. Oswaldo
Aze,·êdo, Antonio Almeida e Alt'rêd:J
Araújo, a firo. de inspeccionare-m de
saúde, para effeito de ap.osentad::>ria,

Despesa do dia 28 ..

PREFEITURA MUNICIPAL
Pelo Departamento Mwücipal de
.A.ssistencia e Saúde Publica, foram
~~~ó!~~ntem e hontem,
Clotilde Martins, José Acelino da
Co3ta, Grae;iano Barbcsa, Rafré Ranulpho, Alma Maciel, João Paulino
da Silva, Josepha, filha de Antonio
Decdato, Odilon da Silva Nascimento, Jc:sé Francisco dos Reis, Bellarmina Maria da COnceiçáo, Guilhermina da Conceição, Mirandulina da
Rccha, Manuel Rodrigues, Severina
de Lima Galvão, Ruth Fro-reira Leal,
Maria José da Sliva, Djalma, filho
de Amaro Gomes.
O exl)ediente da Prefeitura Mwüctpal, do dia 30, ccnstcu da:s seguintes petições·
De A. Queiroz, para ser modificada a collecta de seu moinho de café,
á rua S. José - Reduza-se para a
taxa minlma de 200$GOO a ccllecta do
requerente
De dr. l'Jev:ton Lacerda. reclamando centra a collecta de seu con.sultorio medico - o orçamento
Jcoe o impcsto de 12C,OOO a 300$000
para os gabin_etes me<lic:::;s com ou
s~m labora_tono, embora 05 labora.tonos biolcg1c.Js sejam oompletamente
indi.spensaveis nos modernos consul-

ques, reclamando contra a collecta
de uma cacimba, á rua S. José, bairro ele Jaguaribe - Em face da in formação da ccnunissáo collec'OOra,
indeferido.
De àr. Walfrêdo Guedes Pereira, reclamando contra a collecta de um
estabulo, á avenida Juarez Tavora, n.
518 - Indeferido.
De Thecdosio Vicente Feneira, re clamando contra a collecta de sua
casa a retalho, á avenida t u de Maio,
n. 545 - O ,eclamarrte toi conectado na taxa minima do orçamento.
Assim, indeferido.
Da Standard Oi! Ccmpany of Brasil, reclamando contra o imposto de'
seu depcsito s1tua<io no Zumby _,
Em face da informação da oGmmissão collectora, indeferido.
De Silva Cunha & Cia., reclamando contra o imposto de sua casa commercial, á rua Maciel Pinheiro, n.
110 - A lei orçamentaria em vigor
estabelece as taxas de 1: 100$000 a
5:000$000 para armazens de fazendas.
A conunissão collectora da Prefeitura taxou o arma.ze.111 dc:Ni recl~antes
em 1:500SOOO e mais 10 % add1ciona2s,
ou seja rs. 1:650.SOOO, taxação 1denlf:.ica á_ do ar.mo_ anterior. Não ha, ?orno
se ve, a ?,1visao_ de classes 1.:1ª lei orç~m.ent,ana., ra:za<? porque nao cabe o

Por isto, não procede a argumentação
do reclamante, razão porque indefiro
a sua petição.
De Florentino Vieira da Silva, reclamando contra a c.:)llecta de sua
quitanda, á rua da Saudade, n. 89
- Em vista da itúormação da commllisã:) collectora, indeferido.
De Coêlho, Moura Ltd., para fazerem
prvpaganda de cartazes e boletins de
seu:s prcductcs nesta cidade. - Juntem-se fac-~cim1le dGs cartazes e bo lctins.
Do pharmaczutico André Pessôa de
Oliveini, reclamando contra o impost:i cJe sua pharm~cia, á rua Maciel
Pinheiro - Indeferido. Mantenho a
collecta, em viE.ta do p~ rccer da c::;mmissào.
De Zaccara &
CLa., reclamando
contra a collecta de seu estabelecimento commercia.l, á rua Maciel Pinl1eiro, n. 580 - Indeferido, em vista do parecer da commi~sáo oollectora.
De Jcsé Baptista Guedes, reclamando contra a collccta de seu estabelecimento commercial, á rua da Republlca, n. 626 - O reclamante foi
collectado na taxa mini.ma do orça!!!Ento vigente . .A.s:ai...'"?!, .!.!:d.e!er!do.

~~re;;~la~:~~~~Ul~~\~urnt:f!~i~~m
De Antomo Tó, reclaman~o contra
o unp.osto de seu cstabulo, a rua Padre ~indolpho -. A__' vista da inf<;>rmaçao da com.nu...~a.o collectora, mdefendo.
De Seixas Irmãcs & Cia., reclamando contra o unposto de 10% sobre a_ licença de sua fabrica de sabão
e perfuma.nas, á rua Viso::m de de
Inhaúma. n. 88 - O que pretendem
os reclamantes não póde ser attendido. Os favores concedidos á industria dos srs. Seixas Irmãos & Cia.
no regímen anterio1·, em virtude do
contracto de 26!911921, foram cassadc-s por acto expresso do prefeito municipal. Assim, tendo em ocmsideração o parecer da Ccnunii,ssâo R evisora
das Concetsóes e attendendo que os
reclamantes já foram favorecidos por
long,o tempo, indefiro o pedido, dev-endo cs reclamantes submetter-se ao
regímen tributario normal.
Da The Texas Company, reclamando contra o imposto de se u deposito
de inflarrunaveis no Zumby - Indefendo, em vista do parecer da commissão collectora.
De J osé Francisco da Silva,., reclamando contra o imposto de sua quitanda, á avenida EpLtacio P.essôa Attende~do ou.e se tratz., de rleoueno

~~~!3t!S

·~stabe-1

~~r\~a~~:!,~eM~~nJ~~c;a?:
.i!i~i~~~
mes, aos que poosuem laboratorios.

e...,·· .•:···,;·'..., ··-V"-·:-.::.~

Ach:i.-sic na g rcncia desta folha, a

<Je .!:er u1trei;-u-:! á rc.<:pecti,.,·a de,j13 :4-16$9::iO fim
Unataria, d. Jo~cµha Th:?r2za Marla

Montepio dos Funcclonarios Publlcos do Estado
BOLETIM DE CAIXA

Thesouraria do lllonlepio,

bal.

'r'._

O .,r S. Giverts. estabelecido nesta
praça com ercríptorio de commLssões.
conslg-nncôes e renrr·!::entacões. communicou-no~ haver mudado o seu referido cscript.orio da rua Maciel Pinheiro. n." 314, uara um dos departamentos terreos do prcdio da AssociaJt:;j42$-100 ção
Comercial

Thesouraria Geral do The souro da . .l?a.rnhyba, em João
Pessóa, ;JO de marro de 193L
_
U thesoure1ro geral,
0 escripturario,
Franca Filho.
João Hardman de Barros

~a~;;~~od~
il~1~~~~~l~ ~~ do conente ann:>.
Mamanguape, servindo-U1e de titulo
Vall10-me do ensejo para re iterar
a presente portaria.
a v. exc. os mel.1.5 protestes de alta
Saldo do dia 28
O Interventor Faderal neste Estado estima e consideração.
r.e.rnlve n;::mear _a pr-ofessora normaReceita de hoje
lista, d. Carmcl1a Freire Guedes, pa - Secretaria da Segurança Publica.
ra reger, effectivamante. a primeira
3

4 :ooo,;ooo
10 ::i42. !OU

•

ter .rzccbido ~ sews, vencimentos do dois annos. de accôrcto com

ou p~la Estação Arrecadadora da su-

UOT AS E NOTICIAS

L31i :j8j '62G

1 . 332 : 128$02(;
Despesa effectuada no dia 30

Saldo para o dia 31
No Thesouro , . . · · . . .
O
.
drn 23 de :.:;utubro até 31 de dezembro n. 213, Co decreto n. 75, de L.1- do ~x~ No Banco do Brasil . .
do~ anno pas:s~do, p::ola ~esa. de Ren- pirante, d. Ruth Lendorf para O car- tfo Banco do Estado da Para-

do.

5

Terça-feira, 31 d~ março d~ 1931

--",,:;····--

··:..f.: ·.::.., _·.::.•-:·

·.:.•(..r--·:::s

"'

·.:.c:::cc.:~

Saldo para o dia 30
No Banço do Brasil ..
No Banco do Esta.do
Em caixa , . , , . , _. . .
:I'hesouraria ela Prefeitura

- - - : íO) l ' . - - -

O CAFE'

RIO , 30 - macliol - o café, hoje,
esteve bastante firme. A's primeiras
horas foram vendidas 4.192 saccas e
mais tarde 2 .145. O ty-po 7 foi mantido a 18$600 a aI1roba. A pauta foi
de 1S260 e o imposto mineiro de
4$568.

12:2,'j9$720
9:750$'392
2588300
986íi600
1 :2G-l>it28

(A. B.),

---:!(oJI:---

Directoria ae Saúde Puolica

2:509~328

I As enfermeiras vLs1tadcras do SerI viço de Hygiene Infantil terminaram,

_ $
hontem, a" propaganda, nesta capital,
2 · 509· 398
_ P
.
do "Relog10 do Bébé", tendo distnd e J oao essoa, 28131931
·
·
buido dez mil, novecentos e trinta
J, Carvalho,
oo" 930) cartazes.
1

1

thesoure1ro.

Saldo do di a 28 ..
Receita do dia 30 ..
Despesa do dia ::JO ..
Saldo para o dia 3 1
No Banco do Brasil _,
No Banco do Estado
Em caixa . , . . . _
So=a ,_ .. ,.
Thesouraria da Prefeitura

VIDA MILITAR
Commando do L " Batail1ão do Regimento Policial Militar - (Auxiliar
do Exercito de 1. m Linha) - Quart~l
-em Jcão P efsôa, 30 d e março de 1931Serviço para o dia 31 (terça -feira).
Offic1al de dia a.e Regi.ment~. 2."
tenente Jcsé Dcmingues; adlunct::> de
dia. 2. 0 tlenente João Gadêlha; inJerior de dia ao Btl., 3 _" .sargento Severino Cardoso; guarda da Cadeia. 2."
sargento José Augusto e cabo Sylv~tre; gua,rcla do Quartel, 3. º sargento

A distribuição para o interior já foi
iniciada pelos municipios de Alagõ.a
Grande,
Alagóa Norn, Areia, Bana2 :509$328
neiras, CaJazei.ras, Campina Grande ,
8:523$996
Guara.bua, Itabayan.a, Mamanguape,
Patos e Cabedello, num total de 22.000
11 :0338324
cartazes.
907S3JJO.
-o" dr. director da Saúde Publica, a
10 :126,;02-1 proposito do combate á m<>SCa, dirigiu
hontem aos proprietarios dos e.s:258$300
tabulrn desta capital, o seguinte of986$300
ficio:
8 :881$12-1
"Sendo as estrumeiras existentes
nas
cocheiras e estabulos e os depo10: 126$024
sites de lixo os maiores viveiros produotores
de moscas, e sendo ellas as
de João Pessôa, 30l3!93L
maiores responsaveis da transmissão
J. Carvalho,
de molestias infecto-contagiosas aguthesoureiro.
das, como sejam: as dy&nterias amebinase ba.cillar e as febres typhoides
Maitin.s Alves e calJO Manuol F errei - e paratJrphoides, etc., faz -se mistér,
ra; r:sforço do Thtsouro, cabo João a bem da saúde publica, que os deVictc-rino; patrulhas, 3.<· sargento Leo - trictos e dejectoG do vosso e.stabulo
n:::l e cab::s J osé Raphael e João Fi- szjam enterrados diariamente.
Esperando que tomareis na devida
delis; clia á EM'S CIM, cabo José je
Carvalho; ordem á S 'O do Regimento. consideração o objecto deste officio,
cabo José Neves; ordem á C O do Btl., confio que, na proxima visita que fi t:J.ldado Ascendino Pe~ôa; piquete ao zer ao \'OSSO estabulo, o encontrarei
Regimento, apr .:-ndiz Pedro :C-~lfino.
nas condições hygienicas exigidas.
Bcl€.ti.m nwner::> 9.
Saúde e fraternidade - Dr. Wa-lfrõdo
Guedes Pereira., director da Saúde
(A.) Capitão 1\-ta.nuel Vl_égas, comPublica."
mandante.

~~O,n.JU}fo,..obrisado-

e ~prec1so ~ser

Shell.

O INSECTICIOA COM O HOMEM VERMELHO NA LATA

6

EDITAES

I

phu.nnar1a do e..~tnbe1cc.·imenlo, um te
l'l1nk<l na dil ecçú.o d.J labora tono d-"

analyse e pesqm:tas, nm medico :i.,,:.,l~tent~ do director pa.ra aux.iliur o .:.e1 •
vlço clinico C' cirurgico, um dentLc;;la
EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA- para o Hospital, o num~ro de guardss
o dr. Orestes Toscano Li~·bõn, 2.º luiz pura cuua ~cçú::,, que será fixado de
substituto da comarca desta capital. accOnlo com o movimento de dorntl's
em virtude da lel. etc.
e a cr;t rlv <lo dirEct ,~- e a fazer no
Faz saber a todos quanto o orescn- n crot{'rio da CoLmlu todas as auki-pte edltal de primeira praca com o pru- eia-; que fcr~1n requC:rida.s pelo d!
zo de 20 dias virem. dt>lle noticrn. ti- reclcr
verem e interessar possu, oue o J)OrdJ o,1clu:1~s funccionarics da Caloteiro dos auditorias deste .iulzo. ou nin. ccntLnuum c:Jm a~ mesmas vanauem suas vezes fizer. trará a. publico tagens e direitvs e rrerã.o pagos pelo
pre'1:áO de venda e nrrematacão. a c.cntrnctant~. não pcdendo .ser <li~:auem mais der e maior lance offere- p: ncados ou demittidos senão com precer. sobre a avaliação. no dia 18 do via audi!-'ncia do govêrn::>.
mez proximo vindouro. ás nove hoeJ o c::mtracta.nte será obrigado a.
ras. no Pala.elo da..c; Secretari~s. cm acceitar cem r 100> doentes na Coloum dos andares sul)€riores. a oraca nia e só lhe será permittido exC,çder
Aristides Lôbo. onde têm lugar as au- até :!O'; a e&se numero, não podendo
dienclas deste .iuiw. o bem Penhorado a r\,.c.usar nenhum aliena.do S€m motivo
Vicente Carneiro e sua mulhu na exc- ju.sto a juiz.o do director.
cucão oue lhes move por ~ste iuizo d.
fJ o contractanle se1á ob:I·igado a.
Maria Amelia Pessôa da Costa.. n sa- apre~ntar semanalmente um boletim
ber: um oredio n. 164, sito á .rua de movimento de doents visado pelo
Consc:lheiro Henriques desta c1da- directcr e quando o numero destes.
de. construido de pedra, t9.iP~ e tc~h_?.s, intcrnadt: .:. fcr inferior a oitenta {80)
encravado em chã.os oropnos. 01toes s·.r-lhe-á de,c;conLaclo da í.m:porta.ncia
commum com o oredio n. 112, com d:1 qucta m<.nsal umn quantia ··per
duas portas e duas ,lanellas de frente, capita.". diariamente, previamente esum muro com um portão. tres .ianel- tipulacla de accôrdo com o valor da
Ias para a praca Conselheiro Henri- referida. quota..
11ues. e mais um espaco reentrante de
gi O contractante se obrigará a
quatro metros e 50 czntirnf'tros por toda m:mtter á sua cust..a, em pm·feito eslargura nos fundos da casa n. 112. occu· tado de ccns-ervação o predio ond2
pado com telheiro e apa~tamento nai:a funccicna a Colonin de Alienados "Juclepc.sito, banheiro, latnn::i., etc .. cuia liano Mdreira", com todas as suas
predio foi avaliado sob a base de · · in5tallações em completo funceiona20 :000SOOO (vinte contos de réis) E mento, obrigando-se tambem a enquem no dito predio ouizer lancar or_e- tregal-o, findo o contracto. nas mesco. comoareca. nos supra citados dia mas condic;ões e bem assiJn a ent!'ega1
hora e lug-ar. E. para oue chegue á o maLrial d~ i11.::..tallação, nD\'eis, 1112noticia de todos. mandou l::ivrar O ore- dic::i.m:ent::s, in.strumntos cirurgicos e
sente edital que será affix::ido no lu- cutrcs acce.gsorios da Colonla nas mes
g-ar do est.vlo e Publicado pela im- mas ccndicõts que receber, sem diprensa local. official. a A União. Dadc rei to a incL mmzacão por despes:1.s que
e passado nesta cidade de João Pes- haja effectuado para c.o~rvação ·sôa, aos 28 dias do mez de março de substituição do material e aco~s.sorios:
1931. (ass.) Orestes Toscano Lisbôa alludidcs
Eu. Frederico Carvalho Costa. escrit
d8
·
1 A
vã_o._ escrevi e assigno. C?nf_orme ~o da~ i á t}~~·,~r~:i:sdo l~~~~iii~r
ong-ma_l, pelo oual ~e repm to· dou fe ' l Insta'"ucção Publica em enveloppc feO escnvão. Frede~o Carvalho Costa. I c~ado, d.evt:ndo o propone_nte cauci~ORDEM TERCEIRA DE
S AO
nD acto da enti:ega_ a 1mportancia
FRANCISCO - EDITAL N. 1 -: D1 e;d;~~eSO~~ c;;.ip~;;:,nt;~r;;~ e:{ij;f(;
ordem do sr.- mmis~ro ~: yeneiave_ a um@ caução em dinheiro de 5% so~i~~e~0e;c:~r~!ã.!ª~ r;m~~isi~· I~eºf~- ~~~t~ val~r do contracto, para garantia
rida Ordem. para ..m~orporados_. acomi) Os 1nt_oressados podem pTocurar
panharem ~ procissao _do Tnu1:1pho. mdhcrrs- esclarecimentos na secreta°:ª Sexta-feira .Santa. as 15 hoi as. - a ria da Faunda sobre cs termos e canftm de cond~z1rem o andor de Sao d1çõrs do contracto
Joã.9 Ev~ngehsta. con;orme cornm~rn-1 Sec1\. tari.1 do Intf..-rior. Justiça e In~:~ª~o~::~
C~~:i~~~ :elo rev no. strucção Pubh~a.. em 2~ de março d.:
Os referidos irmãos deverão se reu- 1931 . : - F. Dias Jurnor, chefe de
nir na Ordem Terceira de São Francçao
cisco. ãs 14 horas. donde schirão inJUIZO FEDERAL NA SECCAO DA
coroorados até á Ordem Terceira do PARAYHBA. _ EDITAL. _· o dr
Carmo.
Antonio Galdino Guedes, juiz feà.era 1
ir~~~~o!irr;;m%~v~~~a.º~a~fc~~~1 1~: rn secçã? da Parahyba:
.
.
te comparecerem na Procissão dos J F_az ~Ciente qu9 as. suas aud1enc1~~
Ellfermos. aue terá log-ar de 5 1 '2 ás . OT?,1na,11~s que se rea~1zava;11 -as cn6 112, da. Terca-feira Santa.
'mmae..s as _q~1ar~-fe.n-as, as do': ho:
Ordem Terceira de São Francisco ra1s e as civis;. ás qumtas, ás mi;:sm@_
em 27 de marco de 1931. _ o secre-' horas, passa.r:10 desta data ,:111 dea~te
1
1
1
tano, Evandro Medeiros
~~~~~~!d: ~~~ ~;~
i~~~
EDITAL. - CONCURRENCIA POR s::ido nesta cidade de João P~ssôa, em
10 DIAS. - A Secr.etaria da Agricul- 27 de março de 1931 .- Antonio Galtura acceita propostas para a vendn dino Guedes.
de um terreno. lote n. 8. á rua VisJUIZO SUBSTITUTO FEDERAL
conde de Inhaúma. desta cidade. Em 26 de marco de 1931 - José Vi- 'sA SECÇÃO DA PARAHYBA. -·
EDITAL. - O dr. Flodoardo Lima da
naqre, chefe de secção.
3ilveh·a, substituto do juiz federal na
SECRETARIA DO INTERIOR, secção da Parahyba:
Faz sab...or qu3 as suas audiencias orJUSTIÇA E INSTRUCÇAO PUBLICA - EDITAL N. 2 - Chama con- iinarias que se realizarnm - as cricurrentes para contractar a adminis- ninaes-ás qu3.rtas-feiras, ás doze hotração e manutenção do Hospita1-Co- 1oras e as civeis ás quartas, ás mesmas
Jonia "JuJiano Moreira" - De ordem 1oras, passarão, desta data em diando sr. secretario do Interior, Justiça e, a serem efectua.dns nos mesmo~
e Instrucção PubliC"a, faço sciente ~ lias, mas ás treze horas. Dada e ua6ado nesta cidade. João Pessôa, el11 27
quem possa interessar que, dentro do
e março de 1931.
prazo de 15 dias, a contar da presente data, serão acceitas propostas para
BANCO DO ESTADO DA PARAccntract,o com o Estado da adminisfYBA Pelo presente edital convitração e manuténção do Hospital-Co
lonia "Juliano Moreira··. pelo prazr
amos ao,J, srnhores accionistas do
x-Banco da Parahyba. a comp::ir~ceàe dois annos e sob as bases abaixo esm á séde deste estab2lecimento, á
tipuladas:
ua Maciel Pinheiro n. 205, a fim de
a) O contractante se cbriga a admi"'r effectuada :1 permuta das acções
nistrar a Colcnia de Alienados "Julia·
3.qu·lle Banco, pelas deste, effectuno Moreira", ass:gurando-lhe perfei
ncio-. e n. sim a conversá-O. de accôrdo
to funccionamento, de accôrdo com
m as rescluçôes das assembléu gesua finalidade
ies, de 9 de julho e 21 de set.mbro
b) O Estado se obriga an p2gament1
e 1929, approndas pelo Minis.teria da
mensal correspcndente a-0 duodecim
azenda em data de 13 de nm _mbr)
se,bre a quantia resultante da concur
rencia, ficando o mesmo ccntractant
e 1930
Outrcsim, convidamos aos senhores
obrigado a att2nder e pagar todas a
1b.:.C'riptores das acções complemendespesas ordlnarias e extraordinaria
1;.es do capital dest: Banco, a virem
da Cclcnia, inclusive os funcci:mario
t'feotuar os pagamentos de suas rese pessoal á ~rviço, com excepção d
director technic-o, o qual será pag1
-ectivas quotas.
pelo Estado.
João Pessõa, 25 de março de 1931.
- I~mael E. da Cruz Gouvêa, director
e) O c.ontractante se obriga a man
. ' c;ecretario
tel' wn pharmaceutioo na direcção da
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Paeeeigelrnr s e rg•,
EDITAL DE CITAÇAO DE HER·
DEIROS. - 1.0 JUIZO SUBSTITU·
TO E DE ORPHAOS E AUSENTES
- O doutor AgriJJpino Gouveia dr
Barros, l.'' iuiz substituto da conrnrcr.
da capital. em virtude da lei. etc.
F~.ço saber a todos ciuantos este edi·
tal de citacão de herdeiros virem ou
dclle noticia tiverem e interessar DOS··
sa, Qll<', tendo sido iniciado neste .iuizJ
e perant . . mim. o inventario dos ben:;
deixados por fallecimento de d. Mari~L
Olivia da Silva Me1lo. fôram declarados ausentes os herdeiros Manuel Cavalcante de Albuauerque. Maria Emília Cavalcante Lima. casada com
João Lima, Iznbel Cavalcanti Sobreira. casada com Alípio Sobreira. nelo
aue ordenei se uas..c;,asse o oresf'nte
edital. com o prazo de 60 dias. pelo
qual os cito, oara em 48 horas, aue
correrão em cartorio, elo dia da ultima
citacão. dizerem sobre as declaracões
ela inventariante e Dara todos os termos do inventario e D:J..i'lilha. sob as
penas da lei. .ç: para 0ue conste. se
passou o Presente edital. aue será affixado no Jogar do costume e nublicacto
pela imprensa official. Dado e passado
nesta cidade de João Pessôa. aos 24
dias cio mez de 1narC'o de 1931. - Eu,
Aldroville D. Grisi. escrivão interino
de orphãos e ausentes. o escrevi. -

PARA O NORTl'

y

Opaquete BAEP[ NO

de Guarabü·a, etc.

Faço saber aos que o presente 2dital

virem e interessar possa que, estanc!o
l:signado o dia JG elo 1nez de abril \'Lndcuro, ás 13 horas, na ssla elas au<liencias deste Juiz(), nara ter legar a
l.' ::i.s.~ 'mblé::i <l? credores da fallencin
Jo c~rnme1 ciante Francisco Cesta da
Jcvcaçâo d:! Duas &tradas e mar~ado
J orazo de 20 dias para as

z~ol\·i adiar. attendendo a exiguidad-;
lc.s l:'l az::-s ma1cados no edital que publicou a sentença declaratoria da
nE::ma

tJ!J

:11:::ia, cerno adiada

fica

Jara o dia 18 do mez de maio do cor·ef1te
horas e no
ne m.:>anno,
lcJa1, á<.;
a p.m,·mas
imeira asse-mbléa
de
·rederes da referida fallzncia, ampli1,ndo o prazo qu-2 era d: 20 dias parJ.
1s declarai;-C€s de c:ecliL.'"'S para 25 dias
..;...;.,ntadcs do dia da publicação daqualle
"dit:i1. Dado ,e pa~:sado n:sta cidade
de Guarabira, ein 30 de março de
l931. Eu, J_;él Baptista da Fonsêca
scrivão. o escrevi. iAssignado) Acri,io Ne,·.s. c,:nfcrm::! com o original;
dou fé. Data supra. O escrivão da fal'emcia, Joél Baptista da Fon.sêca.
EDITAL - O dr. Orestes To~cano
Lisbôa, 2." juiz ~ubstituto da cem arca
da capital, tm Yiliude da lei. etc.
Faço ~aber acs qtie o presente .:.dit'.ll
virem cu dell? noticia tiverem. que
f)::r oart _ do dr. 2. º prcmot.cr publico
da remarca foi d:nunciado p~dro Al\1no da S1l\a, remo mcurso no a1t1go
294 do C .:i1g'.J ? !lal, ccmb.nado com
'°!" 31 t1gcs 13 e ü3 c!o m~ 111() Cod1go e
r cmo o allud1do denunciado nào se
enccnt1 e n.:> d1sl11cto ela culpa, confc1 m,; p::ll teu per te o cfficial de Ju.siça enca11 "gucl.) da d1llg ncia, pe1o
presente cd1Lal chamo e cito o dz.r.un+

na sala drts au~:hcnc1as deste Ju1w, no
dia 8 do e 11ent~. á D heras no ed1-

mau,, sahfd

Opaqaete AlMIRANn lfüGUAY '
.~&ptrado do sol Dô dln
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MARÇO, 2 - A situação dominante t< m acima de tudo o interesse de zelar pelo
bem da collectividade, pois bem, quereis zelar pelos vossos interesses? Fi!zei sem demora
uma visita á CASA FERREIRA, onde encontrareis um sortimento inegualavel de chapéos
e perfumes dos mais conceituados fabricantes nac.:lonaes e extrangeiros, calçados para
homens, senhoras e crianças nos mais perfeitos e elegantes modelos dJ actualidade, capas
mpermiaveis para homens e senhoras, galochas para homens e crianças.
Cuidado com as imitações! A CABA FERREIRA só vende artigos legitimas e garantidos.
Não perder tempo, é fazer economia, irle sem demora fazer vossas compras de
artigos, que compeosam o v0sso dinheiro na

c·.AS.A.

FER.REJ:R.A.

A' Rua Maciel Pinheiro n.o J 54 -

(Filial)

João Pessôa

O mesmo está fazendo a nossa casa matriz á Avenida Marquez de Olinda, 111

Recife

r1,

delma10 sahiró. no mesmo dia para Rl~cit,o,

maio, sablrá oo meem, dia para Maceió, ll,t1ia, 1/io, Santos f'orana~uo,
Natal, Ceará, ~\aranhão e Belém.
Anton111a, rlonooopolis, Rio Orando,
Pciol1s e Porto Altgre

Linha. ~a.ná.os -E,... eno... .!'-... i r'.ã-~

Car~uairn MARmU 1Pf
Esperado do Norte no dia 4 de 111Jio, said, no me n,
para Rec.1fe, M~celó, Bahia, Viclor_ia, Rio, Santos, . Paran~g:u ,, A1it1
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1n1.

S. Francisco, Rio Grande, Montev,déo e llueno9 A1res.
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Esperado do Sul, no dia 10 da maio sah,rá no mesmo di, para
Macáo, Mossoró, Aracaly, Ceart 1 Camo:im ~ 1 utoy;i
i\

Companbla recebei cargae pura Santatcrn, Hacoa'lua

e Man ~011
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PASSAGl!IROS E CARGAS

•A companhia ntlo st responiahillza pelo, recibo, ern protocol!u qu,
r.tJo apr1$entem a ass/gnatura cre um seu funccionarlo.•
T&PORE8 ESP.B&DU8

. Paquete

ITAPU HV

811;hlrá ,no dia ~ 6:1.· al,rll, á-.. 17 hora., 1uua::
Tif'elte, lllaceló, Bahia, ,:1etort .. , Riu de fuuelro, Snn·
tos, Paraua~·uá, A.utoulua, l•'Jorlauopolh: Rio Grande,
Pelotas e l'orto Alegre.

Paquete

ITAU'BA

Sahlrà no dia 1) d(· ahrU, {, ,1, 1.or.tt•,
lleelre, Mueeló, Bahia, Victoria, lllo d.- .l'auelro,
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Op.qu&te RODRIGUES

t!spersdo do norte "" dl• l

eablrã no mesmo dia para Natal, Cea- R I
rá, Maranhão e Belém.
n:~' \

Agrippino Gow,·eia de Barros.

EDITAL - Fallencia do comnwrciantl" Frantii;;c·o C'ost:i, da. povoaç:io
de Du:ts E~ttatlas - Adiamento da
a.ssembli-a de (:redores - O dr. Acri')io, Ncvzs, juiz ele direito ela comarca
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Esperado do sul no dia 2 de maio,

l'A~A O 'i\..'L

v•r•
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to•, Paran-.uá, Antonina, Florlanopoll~, llUo t,;rnnd,·,
Pelota" e Porto Ale«re,
.t.VIl!O - A nm •• en&u maUO(rto. 11 - ~ n l l ~ • Companhia n!o 18 re1pon11ibt!1L.., &e..1• QUIU tor a. •u• ,:,au.&., Pe"4.•N
canegadores Que DroYldenclem po.ra 11u• •uu CL'lfU MltJ.ua . .
coatado doo yapores no da da che,fada.
Pmaagene, encoilllllendu • •alona, pelo ~piorle, 1.W 1 ..-.srra,
o YMl)era dlMI oahldu.
Oa 1r11. cons1gnatarloa d.BY em rct1rar u 1uu t1.1m-Oi&ôorih a-r
Armazelll da Companbl& dentro do praro de 3 cll&I ai;,ól •
flndo o Qual lncid1r6.o a11 mem:ias rm arms.r.ena~em.
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'"""lll'P·

reclamaçõe3 por avarl&, e5travto ou te.lta, c1en·m ~r apr"""1l
ladu por escrlpt.o, no eacrlptorlo da Ageocla., dentro ~• 2 dJu 4•poll
do termlnada a deocarga. J!:Bta Glspoclçflo nê.o aendo ,-..po.1t11'1a ,.,. •
Companhia l.eenta de Qualauer re pons!>hll!daó•
J!'ars mala ln!omi1.põea, com o .&UENTJl
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Or. João Ursulo Ribeiro Coutinho
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Dr. João Ursulo R. Coutinho
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11L 11 ,eus parentes

f> ~u11igos J):.\LI assis lirem ~ls
ulelira1· em sn1fr:1gio <lc sua a l1 11n no ctin 1 de
·,fJril nn c.1p li, 1!.1 l si rn S. .Joiio e . ,1nh1 Hell'n,, :1s 8 J 2 e n,1
l~l'c>j
ln l ,. r o dt ,':1 ,cl,1.de, ús ll 1·2. Anll'nparn seus melhore~
· ra !1 1111 11 1 }i 1 "'Sl' tdo de re ligi5o ,~ c: 1rid .1df'
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... Uni destes dia~. rneu marido que ás Vtezes pare e"
não eAor regulando, trouxe-me uma certa i mitação
q ue lh e haviam recommendodo como sendo igual e
m ais barata. Sabem o que fiz? Abri a janella e .
zás .•. atirei o tubo á rua. Perdoe-rr,e, rlisse- me sorrindo ante a sua su rprezo. Em nossa casa não se
ta ze; m experic.nc,cs corri a saude. O.. sde esse d,o, 01
daque ll e que lhe offereca remed,o para dares gue
1100 seja a infollivel e beridito CAFIASPIRINA.
NCOMP RAVEL e un,,a poro dôres de cabeça, de
dentes e ouvidos; nevralgias, enxaquecas, colices
de senhoras, consequencias de excessos de bebidos
ulcoo li cas, etc. Allivia rapidamente, levanta os forças
~ reguk riza a circulação do sangue.

Esta t..: uma "er
da<le prodamad ,c.m todos os

s;, que 1'-lr.1

la1e,

Det,;n c.!a - :.

AVISO

exigindo a Cruz 1:h:iyer.

cassarão as 1mporta11cias recebidas C Ltda ·;1.ssu111e a rt• µonsnbílidad"' o e_ I:J do Reg
oor conta das acções, a pertencer ao do passivo. fic::inclo n"' poss · d0 act1vo
S e e ia d Academia de CommerFundo de Reserva, sem nenhum di- da extinct firma . continu· .ido cum e o Epitac o PP :,a··, 14 de março de
II

A Empreza Tracção, Luz e Força da Parahyba
do Norte, por seu gerente abaixo assignado, scientifica
aos srs. consumidores de luz e ao publico em geral que de ordem do exmo. sr. dr. Anthenor Navarro, D
D. Intcn entor Federal deste Estado, vai substitmr a
voltagem actual de 110 volts da illuminação - por 220
volti,;, a partir do dia 4 de abril em diante.
Em face do presente aviso, os srs. consumidores
d , erao tomar a~ providencias neces.;arias no sentido
de serem substituídas nesse dia as suas tampadas de
11 O , olt por oub as de 220 afim de e itar que as mesma eJam queimadas, visto que pai a a voltagem de 220
ella ficam inutilizadas.
Pela Empreza Tracção, Luz e Força da Parahy·
ba do orte.
Daniel d' Araújo, gerente
AO PUFALLENCIA DE RODRIGO FA , c:n a p a- RIAS. - VENDA DA MASSA. - O
M 11 r10 da. Via- 1 llqmdatano da massa falhda de Ro ç o e, :mbm a
c m a p rtana d1 drigo Farias. devidamente autorizado
20 128, do m mo MinLst no, a aàm,- pela maioria dos credores habilitados.
m
;lçao
ta. E· t ad
e. mmunic
e de ac.córdo com o artigo 123 do
qu e n r
1 ' d ab, li
.931 ereto 5 746, de 9 de dezembro de 1929.
d
J
it
.1~ 111· tl u r t
m avisa a auem int.eressar possa que
.
1 ·1
ore 1ta. dentro de 30 dias. a contar da

'"º'

reito por parte do accionista. ficando o mesmo ramo Ue nProcio. sob a f. ·:-:.-,
cancelladas as accões respectivas.
individual d Souza Campo•
João Pessôa 21 de mmco de 1931. João Pessôa 27 d mr rco d, 1931 Souza Campo(!;
João Candido Duarte secretario.
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ACADE;>,fl \ DE C O ::1-1 ~ E RC I O
"EPI T\CI O PESSOA - EDlTAL De ord"m do ~r dm.·ctor desta AcadeAccioly - E s Pi 1' i to mia. faço publico oue se acham aberSanto
1 tas n .a secietana. do dia. 15 a 31 do
mart;~tad~~a de~~~anç! \ ~~}~~n~~
g~~}i°
1sd~~t
edade de um anno, sof
U1f4.RÇf/ti~~t,A'
. · '
·

1~~-sbg

tria de

~~r:tc[

penosa erupção

da. pelle acompan hada
de i.ma. roceira. pertina:,,
e por isso dolorosamen te chaga.da, em quasf
todo o (·orpinho.
Curou-se
radicalmente

coni e Ehxir de

~

05 uei·

ra, do pharmaceutieo·
chimico J o á o d a Silrn

dilve1ra.
Manuel Antonio do Espinto San to
Os documentos narrando minuciosamente todas as curas obtidas com
o Eli.xir de Nogueir a, do pharmaceutico João da Silva Silveira. estão em
poder dos umcos !abricantes - Viú.a
Silveira & ~'ilho, rua da Gloria n. 63
com as firmas devidamente reconhe·
cidas
Rio de Janeiro
AVI SO ~ . Empreza Tr_acç. ão, Lu z
e Forra sc1entillca ao publlco que estando prooe<Iendo o trabalho de pintura na. po t 0a ão de luz e bondes,
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!'.?lobada da. massa referida. constante referidos pru tes
, 1 de 37 · 897SOOO em m rcadorias, , ca !cai
dos. chapeos, mludtzas. sombrinhas
COMMERCiO - João Ribeiro
a. r r!c- perfume . etc J e 42: 685 200. de deve- deAO
Souz.:i Campo. e Miranda Souza &
r a <' : dores gera<es. no total de 80 :582S200 C. 11 unices comrJoncntes da firm:.1
dl<i a ; . Outro 1m avisa aue se acham á
1

1

S0uza Campm & C.

1

11

a
1

.t

1
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1
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dr pa sage1-

~~~~rci~. ~~~i:i~~~-~~e1~ad~~~~!n~e1~tf~

~~~ant:de;~~i~.Pgr:u~ ~I~i~uii·~;h~~~~
n." 205, de~tfl cidade. onde será atten ctido
Faeo
Campina Grande. 26 de marco de
AVISO DA E I M. 2~3 ient 1 to
o r ,..rvi tas das tur- H131. - JoE:ê Fauslwo Caz;olca11t1 de
m
29
30 Q1, d v · o comparec(' Albuouer([11e liattidatario.
nr.

m

ndrnt·"
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-1·1
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COI

soci~dadc

0

P'.u:,-

1

R1he,10,

Ltda

1
U-e- ] ~~!~º~Y~~c~~~s ~;e;·e~êªr~~~or~!s :eJ: = mcrc:1ntil. nor ouot~s. d~ r µonsabi1id:..de lim1t:1rla. e· tilbelecld.a a rua
\edores. Pelas ouae~ se poderá venft - Maciel Pmlle1ro, 107 e 113, dest:i cida·
ida e mo car a sua exnctklã'? , como tambem se de. commu1aic~1:11 a quetn interessar
mmllto {m dispõe o liqmd_atano a mo.c,~rar o es.

11ve. ã-, 19 12

p0ssa que, n :,tn d' t , dissolveram a
mesma socicdad'\ retirando-~;e o cxsocio Miranch Souza & C. , pago e
satisfeito dP seus cnpitaes e lucros e
menta de qu::.i.esquer responsabilidades
desta data em c\i'1nte. ficando o actb o
e nnssivo soci..lcs a cargo do ex-sacio
João Ri briro C.e Souz:1 Campos, que
conLinu:1rá o mesmo negocio d:1. soci~ dccte ora ext1:1cta. e sob ~ua re.;;:ponsnb1lidad"' e firma ind1victw1es
J oão P e so::i.. 37 d~ marco de 1931. ~
João Ribeiro de Sou_(, Campo.<:: Mi randa .Sou:..a & C

Vi . .. e mande tu-:il.r

I A YI RGIH I CÂ
-0C,~t'IA--Se Srememo
- -acco
- 1.e-u,u-""
i:~nlr1 lrtdi:i1 H tebr111

' ~ e ·olJ., a fim de
soe. COOP. D E RESP LTD A lnP-OS cr .r1 >rtancia
BANCO CENTRAL. - A VISO . - Em
O
29
ÇO d
1931 ot){>-diencla u.o ou•· Dreceitúa o nara Ir, _ t
nt -111 tructor grapho 2. do art. 5
do
Estatutos
de te Banco. ficam nor mc:io deste no AO COMMERCIO - JJÜ) Ribeiro
! l ,,1 Parbeco Brito avi· tHicado todos os acc10nistas in'jcri - de Souza Campo:- d ri nr ao comme r 1t c1
· xtL \ tau pto~ ate 30 de setembro de 1030, em c..: 10 e a quem m~re ::;nr pas~a a ue, te~ -1
rr t n :.:':"'l~- '\., d:J C·uxa Btrazo d_e sua ouotas por sei~ mezes
1
D 1 1cw 1· 1 a 1 con ec11t1vos, :i vtrem resg:1.tal -as a té ~ 1
0~~:iª~ i~~1~~
G d1~ 31 do correure Fmdo esse pr::i.zo Recife snb a t1T nt0. 8 omw. Campos &

I

;ii7"u a Urrmia • outro• a::;.j•utu
A' n nda D..1..SDb.-.rm :1 oa.st -

'lrourfl.s.::

'1

ctiE~g;;;r1d~r~an°J~er

A

r,,

A B zerra Junior, secre-

AITENCÃO - Em casa de fami r ·snei o acceitam-se pensiomsta iraoa "S de bom , omportamento1
Fon1ec .>m- ;.e • 1 c:1 1coes a domicilias
medinnt, contracto. Bôa co~inh a.
Avemd Jua,·ez Tavora, 39, (antiga 7
i~s:tembro) oroximo ao Palacio do
Jta d,

Annotaeões sobre a vida dol
Paraná apoz o movimento
de Outubro

A União
011.GAM OFFJCJAL DO ESTADO

COMPOSTO EM LINOTYPOS -

ANNO XL
1.1,

Jocely11 Su11tos
O Ccn~·TCt':io do Matte no Par.;ná "" 1 eia e bell:::za cem a.s madtlras 2xcticas,

~/~curfi~~~~~.,-i: c:;,.i;.i~~~u~~ :~~~~; ~a~d~~=;ut;o~~ei~=n~~~t~is e~f~rao~~~

1

;r~~
c!i\~g; l ~fi~~G~~tr~~·e~zão~~S qu~St~c:t;~~~n~~l~~;
I
habalhajore:
1
1
~1t
u~%ª ~:e ff!1~~~~~;~!~~~ tu.!ª~fi~ad~~ ~= c~~1~ 5s;~~~~~~· ::à~~i~~d~-1;1;.'!Y~~de lcnge pelo ncrt1st'l 031?C:Zm p:J\'o centices s-.em que aqu2llz3 diEp:njarr
ciàad.z-ja1dim para cs
5

cstra'Jho á ccrr:munhão tra,;ileira.
M~s. ~ó vi1:11<:-s_ alli 1_11:imf~"taçõt.:, ~·:- ·,
?'H na.:'.Jcn.3-11..-,n:. ;;1;1.. e d::_ 11.m~. _e~\1hzaçao. tem _b1a .. ~ ... La. cuJa p.,\a
pro\·~d~ e º· giao de a~~a.ntaw.~nt::> e..~/
sua,; m8.m:.nas c1ract;. r1st1camente n::i-

a mencr quantia para es,s~ s:,rv1co.
E não !::e diga que o op~r::niaj~c pa
rana:rwe -2s-tá coagido pelas empr%as:
ells. pelo o:.ntrario, saber muito t-zn
d.-:fmdz,r cs S8-US direit:Js e fazsr jus
tiça quando necEssari:>. Agora m'·3"mc
r::::entem&nte, quando tc.:lc- ·J ~~2rar:,3
do bra.::;ilei:ro nãi:i se pouj.e manLfrnt3.
~cbre a crise que .') a~.9:.t,e11!:a. cs tra
Calhadcres paranaeru:e:s foram c5 unlcos do paiz que organiza1·a.111 e. I.z,·aran'l effoito wna ryas~eata d·e T'rote:t·J
mc\·~mento eE-.s.e que t.z,·.:. nor epil.:·?)?
dem,~são elo chefe de pclicia de Curi
tyha.
( O:m:::i ~8 vé, muit:1 ooi~a exi~t~ d~
'r..teret~·ants, fóra da pc,Htiea, na vid:::
daqu:lle adsantado Esta:J.o t:uJin')- ..

seus S:"tabelzciment.Gs indu -t,ri1es
nu:!dadc':i tcdos elles na.s zxigencias da
mach'naria mode1 na, fcrmam um par·
c1w· i11Ju,f;trial qu~ 1 iYalisa c..;111 c.s
m h-:1 ~:, d<J p3i.z. c:llcc'.lfülo-L ;m
cc• ~li<.'ÕL;, de expl~ndida c,;::ncun'2nua.
Pc1ra '":Õ citar d::-is e,:cmolc..::; da exc~ll<.r.cia <lcs prcduct"s manufa.:-tura<lc.s 110 ·Paraná.. b. a~ta q~~. ~e l. =mbre
aqui o. sua m,:i~mf1ca mdw.~ria dB
pia.ncs c::-n~trmdc.s cem a fma imbuia
parenaznse que rffalisa em resirsten - l

l
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Rio. março d,e 1931.
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Telegrammas officiaes

O pr,;_:,feito B01·ja Peregrino recebeu,
do di1 cct,or da Segurança Publica do

cinema. Póde.-se accresc.entar que a
cidade não tem cmcm.a algum..
.

TEM:

FIZERAM

1

'"º

o-.

~~---....~
............

l

Rio Grande do Norte, o telegramma
subsequente
·• Pref.zito Borja Peregrino - João
Pe'-''iÔa Attendendo sua solicitação
hontem cammwlico Café, Guimarães,
Sandoval e outrcs fcram pcstos em
lit~rdacle deante das conclusões a que
cheguei no inquerito procedido. velificando nada haver contra no~so~
a.migas. Si por um lado fiquei con·
tristado mjustiça commettida, pm
outr~ estou satisfeito por poder affir·
mar QUê nada ha centra referidas
pessóas forman<:lo finalmente Um JUizo seguro a resp-aito. Hoje sahirá um
boletim ela Republica nestes termos·
"As providencias tomadas pela Di·
rectoria Geral da Segurança Publica
nestes ultimes dias puzeram de uma
vez por tcd.as termo aos inmuneros
boatos e noticias que por muito temJY> vehicularam nesta capital. Pelas
c,.mclusões finaes, ficou oonstata.do
que os senhores Café Filho, San doval Wa.nderley: Pedro Dias Guimarã.es, José Anselmo, Edgard Siqueira
e outros merecem mais do que nunca a inteira confiança deste governo
que conta com o seu inteiro apoio.
Diante da clareza com que se apre1:~~;~;;:racoªm:~,::ç!º·e~ti!:ta:~ ;~:
verdadeira pha.re revolucionaria con-1
siderada sob cs pontos de vista ela
responsabilização d~ el:mentos uassados e da reorgaruzaçao. o governo sente-se sattsfeito em poder dar
esta nota, quer para de.sfazer supposições erroneas, quer para patentear
publicamente o conceito em que sã.o
tidas as referidas pessôas, que agora,
após o dw'o transe por que passaram se elevam ainda mais na oonsideraçâo e na estima dos que com
ellas pelejaram nos dias da lucta revoluclonaria. Acha-se assim completamente annullad.a e desfeita a tenaz campanha de intrigas soezes movida contra as pessôas acima referidas por elementos, principalmente da
situação decahida, e,:; quaes certamente, diante do que acaba de ser ex:-· _.t..:, C-::-s·-t;·~- ,•~ ~ c=--J; =-·-:-::.-

'-""'''

clientes. que ora se c1esmoralizam ã
luz da verdade. Peço transmittir
amigos dahi. Abraços. (ass.) Ê.
Geiscl, d1reotor Segurança."
---:[(o)[:---

··1'UNDAÇAO "GRAÇA ARANHA"
RIO. 30 (Radio) - Realiza-se
ama.nhã, no setimo andarr d'" A Noite", a inauguração da séde da fundação "Graça A!J'anha ", instituiçã,c
~reada pelos admi1'3.dores e amigos
io illustre romaJ!cisto..~
---(o)---

Chuvas no.ln ter1or
.
O chefe do Distrlcto Telegraphico
1este &tado remet;t,eu-ncs os seguintes despachos que recebera a respei~-o de chuvas no interior:
"Souza, 27 - Das 22 horas de hontem até madrugada hoje bóas chuvas.
"Princeza, 27 - Hontem 14,3Q a(é
15 horas chuva to1Tencial''.
----(OJ---

CHEGOU A PARIS O SR. PAULO
BITTENCOURT
PARIS, 30 - (Radio) - Procedente do Rio de Janeiro chegou o sr.
Paulo Bittencolll·t, di:rector proprietano do "Correio da Manhã", da capital brasileira.
---(o)---

l11Nlifuto tle P,·otec··

çtto e Assislen,,ia
ú l11fat1ci11
O sr. "1rginio Vellcso Borges, industrial e alto corrunerciante neste
Estado, offereceu ao Iru.tituto
de
Protecção e Assi.stencia á Infancia
desta capital, nove (9) peças de faz.enda. A directoria do mesmo estabelecimento agradece, por intennedio
desta folha, a offerta daquelle digno
c~v....!2:o;:.:.·...,_

ma. Falta de bom gosto da terra?
Falta de iniciativa? Convêm discutir
o assumpto. Voltaremos a elle.

t Havel'<i.

a,:,w

este
uma caçada original a uma fera que ha annos assola
o i11terior de varios Estados: Lam::>eáo. O sinistro cangaceiro reatou. com
um requinte mais acerbo de perver~idade, a tradição sanguinolenta oue
se estende . de . Bernardo Vieira de
Mello a Antonio Silvino.
Onde elle chega ha um arrepio de
terror. Nada escapa á furia desse deotanio que alarmaria Lombroso.
Todu3 os grandes cri111ínosos, não

ANNOS

ANTE-HON-1

Fez annos ante-hontem a sra. d.
Rosa Cabral de Albuquerque, espcsa
<lo sr. Alvaro F. de A. e Albuquerque, commerciante nesta cidade.

ESPONSAES:
Gontractaram-se em casamento, em
Alagôa Nova, deste E~tado, o sr.
Waldemar Galdino Nazianzeno, e a
senhorita Honorina Monteiro filha. do
sr. Francisco Monteiro, pr~pnetarto
no mesmo município.

1

FIZERAM ANNOS HONTEM:
.

_

VIAJANTES:

,,

A ~enma Leda, filha do sr. Ven_anc10 Nobrega, fw1ccionario munic1pal ·
- A senhorita Nair Figueirêdo, filha do sr. Manuel Maria de Figueirêdo, commerciant.e nes.ta capital.

Encontra-se nesta capital, vindo de
Bananeiras, o nosso amigo sr. José
RamaU10 Leite, tabelliã.o publico na-

quella cidade.
- Proce<lente da cidade de Gajazciras, onde reside, encontra-se nesta capital, desde ante-hontem, o Joven conten-aneo Assis Coêlho.

FAZEM ANNOS HOJE:

A senhorita Eulalia Lins, filha cio
sr. Arthur Lins, conunerciante em
Espirita Santo, deste Estado.
_ o pequeno Osman, filho do sr. - Seguiu hontem para Areia, o sr.
Edmundo Brandã-0, profeSS-Or publi- Manuel de Lemos Pessóa, proprietaco nesta cidade.
rio naquella cidade.
- A menina Maria de Lourdes, filha do sr. Jooé Pessõa de Britto,
VARIAS:
guarda-livros da Companhia Industria Kroncke, desta praça..
Por ca1"1a pa.rticular, soubemos ter
- o sr. Joã-0 Borges de Castro, sido promovido a 2° tenente-mestre
auxiliar da revisão desta folha.
de musica da Fortaleza de Santa
- A sen{lorita Felina Guedes de C1•uz, Rio de Janeiro, o nosso conCarvalho, fllha do sr. Belizario Car- , tenaneo sr. Adelgicio Correia de Alvalho, residente nesta capital.
! meida.
1

~~

A E ffl presa Tie,er : PROVIDENCIAS DO MINISTRO
[ WHITAKER
phonica não serve ' RIO,
.
(Radio) - O sr. José
bem 80Sf 8$Sf• MarLa
Whitaker diariamente faz publicar no "Diario Official" os decregnan es
tos supprimindo os cargos vagos no

,ost,mte o determinismo que os torna
prisioneiros fataes da idéa do de•
'icto, têm u,n dia, tim gesto, um lam- '
uejo de piedade. Ou mesmo de gene·osidade.
1
t; um ligeiro entreabrir do olltai
ta consciencia. adormec!da nas suas
Na edição anterior desta folha tor.tlmas tenebrosas. Mas o torvo canqa- nãmos publicas algwnas reclamações
"eiro é se111. pre o mal em acção. Se fôr feitas a este jornal contra irregulari>reso. a scieuci~ deve reclamal-o. A' clades no serviço da Empresa Tele~ciencia cu,npre occupar-se delle. e phonica.

30 . -

Ministerio da Fazenda. Com essas
medidas, vae o sr. ,:vhitaker realizando economias apreciaveis. O "Correto
da. Manhã" commenta taes provldencias e diz que se o governo decidis>e
não preencher os cargos vagos, dentro em breve estaria grandemente re<luzida a veiiba de pessoal e desa fogados os quadros de algumas repartições. A questão seria generalizar providencia, não permittindo excepções.
Onde se allegar imposslbllidade de
córte, faça-se preencher os cargos
por transferencia de funccionario de
identica categoria, com os mesmos
vencimentos, e terá assim o govemo1
com uma só providencia, .resolvido
dois problemas: de economia e descongestionamento dos quadros. (A.

Ainda hontem o sr. <l.r. Irenêo Jof-:xvlicar
a
anormalid(lde daQuella
Jonsciencia, onde só poderia caber o fily di.rigi11 ao sr. interventor federal a seguinte representação:
remorso da bondade.

Uma yrande figura conlemporanea
é Mahlmn. Ghandi. o espirita da lniia sagrada e niysteriosa. Se jc..';;se
oossivel encontrar na alma de um
individuo O sonho de um..a raça e a
revelação inteira do seu ideal pllilosopl1,ico, 0 magro propheta da India
estaria, sem duvida, nesta hypothese
ª'1,~:;/ue elle é a doçura, a for~a, o remmciamento e a firmeza sem
exasperações. na fé qu'J enche o cora,ão ciaqtielle immenso pais.

,,.~;ª

c::ª:~:":~n~:;
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lf ALI D,

I

cch:3,::s se tornarem, oa1a mais fcJ:te;
ainda vir:::m a ser. Aliás, no Pa~:aná
e,;; trabalhad0n3 ná:> têm grande 11;CZE<:-ida:J..3" da e~ a~~::>ci.ar.em nara fa.
t-.er va1ler cs ~:u.s direrit:3, por isn que
:3 prc1:ri:::-3 pat•rõ;;.s reconhecem e~12:
direitss e cerrem ao enc.:intoro dos nro
letarios, Eervind::::-c5, dando-lh:s a•
ga:ant~as nsceE.:a.rias para o b::;m de
< zmpenho d::6 ,'?3us mi~teres, ;; cons
truit· J'.) villas ope:ia.riaS', cerno, oc.
exetr'plo, a que nesee sentido já €err
em pleno funccionamento o Br. Leãt

Terça-feira, 31 de março de 1931

Já houve quem dissesse neste jornal que a cidade n.ào tem um bom

O que vale dize~ que ~stamos PT~dGs pmhe:iraes paranaenszs qu~ crlam vades da unica d1stracçao ~erdadei-1
legua~ e leguas as margens das bsrn ram. ente contzm.poranea, umversal e
cuidadas estradas que atravessam o
1
Et'tado, ligando-o a São Paulo , ao Rio attrahente.
Não ê aqui occasiüo propria a um.~
Grande e a Santa Catharina.
A crise com que s.2 oont.JrcL:ma o apologia do cinema, chmnado ate
Paraná. ne~te mamento .3nccntr0u hontem a "arte muda". Arte muda
a~uolla t2:rra em gráo de vitalidade tãc
porq1le? Não ha arte nEtis eloquente.
grande Que difficilmente o aba1~rá.
As industrias enfr.~ntam t,:·avam·=llt'C Porque é a synthese de todas, ou vae !
o~ V€ndaval e pede-se sem reczio de caminhando para tsso.
,
errar fa·ur-t:e lis::mgsi..rcs prcgnc.sticc>'-'
O cinema ê a maior conquista da
~-cbre o c:su uc:ximo triumuh:>.
civili;.,ação
moderna.
Toniando
a
cada
O prcletariado ua.ranaen!e t2m umB
nitida. ncção d::,s problzmas .so~ia~ E um.a das artes um pouco do melhor,
das derer.::.s. e direit~s qu~ lhe a:..si.~(em. funde todas ellas. espiritualisa-as,
Cem cs rnus synclicat:A::.s organizados con~eguindo uma interpretação da
cem as ~uas a~::,xiaçõc.s i?·m p.2rfeitr
funccicnawento, os p.rcletaric':i i;a.ra· vida, profunda e real, que nenhun:i~u::::s ti\·.zram n:}:s:a vls-ita do mi· ma das artes obtém. sózinlta.
nil:tro Cclbr um incenth·o para mai ...
Desgraçadamente não tem.os cine-

ás Emp~·esa5 Electncas BrasU.3iras.
e.leram ern,eJo á pr.es.nça. por mais de
cit:> dfas. na capital parana.::n~e. de
,ario, jcrnali~tas carl:c,as qu?. a~c.mpanhavrun na.qu<2lla excwsão o mi,nistro do Trat:ilho, sr. Lindclphc Colbr.
D: ct>rto. o pancnirna pclitico do Paraná "pc~t-r2"rnlução ·· para leio dist.rahiu as attsnções eles caravan~irc~
canc:::as Que, J;31i:!os ele a-,_sun~ptc.s na
capital da R:-publica, '3-1 engcrgitararri
de mat11ia neva, em amti nte n:..v0
pnra elles.
F..Jr ir~:>. prov:n.:lm2ntf', appa:·ec~rá, dcntrJ cm bT. \ê. í l!Ü\ cci):a de
chr:)nic..::i.;; pclitic2s .·cb,·e o Paraaá.
En.ketaol.J. em qu~ p: ,-~ a in!1~ga v~l imi;::.rtoncia n, .Lr- mcin ·11t1 de a:,:-umpl1 pclitioo no B1 a'-il, o Paranâ.
vh:to p:Jcs n'.::,:;.;;c.s clhcs nas b; :;v::-..:,
hora.:; de ccntacto c.-:m o seu µYo, a
~ua indm,tua e ~ sua t~rra, forn2c~nr ~. lrnnb~m, int~r2s)antes annota ÇÕC's.
Fug~ndJ, pi~. fü1 ·pJlitica. pcdem:s
narrar alguns a5p-sctcs que marc.im a
vid2 &ctivis=.;ima elo povo pa•rana~n~e.
atr ..wez do .~c2n3ri:i lmnin"Jso àa ,'iU'J
capital cheia d3 luz, d::! alegria E. de
trabalho.
O-; pa1 ,wa ... 11. ,,,.,.. JL lo que , i1nc3 2m
no!:,:;a e..:t2rla em Cu.rityb~ sáo o po-p::>nnis bra.sil::iro elo Brasil. eras
alo1radas. bu~tca r2forodcs, demc.s1
dd~'\ ~\e~-~~el~~l~t~x~~~~~Ç\Os
de szus filhcs e lhe,; dá tambe.11 em

c1c.naes.

•r

IMPRESSO EM MACHlNA ROTOPLANA_ •DUPLl'X"._

JOÃO PESSOA -

"Ex.mo. sr. dr. interventor: O bel.
Irenêo Joffily, as-signante da empresa telepl10nica, na ausencia ele run
fiscal e ante a grosseria do empresario, que não liga a menor importaneia ás reclamações feitas, vem appellar para v. exc. para que wn serviç.o
de utilidade e commodldade publica
não se transforme só em fcnte de receita para quem o explora e de irri-

ta~~\~:~;,aq~e:e!:.::~ização do ser,·iço telephonioo. Os desarranjos nos
apparelhos são constantes, e frequentes as ligaçées de diversas linhas.

I
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;,!~ª a;::a/1~ ~:~~~~~ . cl=~:e~!e ~:.~ p:ir~:: rico e a gamei/eira
"º iepaio na lmha, e por pouco tem-1
de Areia
po Desde sexta-feira pas.sa.da, estou

Ganges murmuram. entre as
oreces do culto, o nome do chefe poderoso. E os niais velhos procuram a
sombra do seu poder. Porque a sabedoria do mestre é o pensamento da
lndia em acção.

D. S.

,5í

---:'(o)

.t contribuição tios
VIUtniCiJJioS J'JtllºU ti
l11sl1•11cção Publica

sem me poder oommurucar pelo teleNa entJ.ev1sta concedida. a esta fopho~e · Fiz ~ estação diversas recla- lha sobre a gamelleira de Areia, o sr.
n~açoes e at~ fazer esta a menor me- Horacio de Almeida lamentou que o
dida não fot tomada.
•
Instituto Historico não houvesse ze1 Sirva esta repre~ntaçao para d.o- lado pela conservação da famosa arcumentar qualquer i~que~to que a v. vare, cuja queda, vem sendo obJecto
exc. apro_uver i_nan ar azer.
_ 1 de interessantes commentarios.
Já se vao 4 dias que as commuruJustificando-se, o Instituto nos recações que posso fa~er l:°r teleph1me, metteu o teor do ielegramma com que
algwnas de urgencia, sa-0 feitas por aquella douta oorporação se maniportador · Durante esses 4 dias, so- festou perante o sr. prefeito de Areia
mente_ uma umca ve~ oonsegm tal-, oontra a. medida. que se projecta.va.
lar. Sao 12 hor3:5 e na-0 oonsegru fal-1
Eis o des acho, da.tado de 13 do
lar. co11: a est~çao central para fazer corrente:
p
a hg_açao d~seJada ·
"João Pessôa, 13 - Prefeito Areia
1931
(~~aoI~=ª·J!~ii;.•',"ªrço de
Instituto Historie-O firmado rudimentares conhecimentos bota.nica appella vossa int;elligencia conservação
- - - : [ (O)I:--secular gamelleira historica - Pedro
Baptista, 1º secretario."
1

O chefe do governo recebeu o seguinte cfficio do prefeito de Areia:
"Con1mur..i..co a v. exc. haver nesta
data, reo:;lhido á Mesa de Rendas
desta cidade a quantia de quatr.::::ce-ntos e quarenta e dois mil cento e setenta e seis réis (442Sl76), da contribuição do municipio para a Instrucção Publica do Estado, correspondente á arrecadação de dois contos duClube dos Diarios: - Essa eleganzentcs e dez mil oitocentos e oitenta te sociedade festejará a Mi-ca.rême,
réis (2 :210$880), referente ao mez de offerecen.do aos seus associados duas
fevereiro p. findo. Saúde e fraterni- soirées dançantes, sabbado e dodade -- (as.) Jayme de Almeida, pre- mingo.
feito municipal."
A' tarde do domingo haverá matinée dançante para Ol5 fllhos dos sacias, tocando durante as festas uma
---:l(o) i : - - excellente orchestra, sob a direcção do
O
PRESIDENTE
HINDENBURG competente musicista Claudio de LuCUlUPRilllENTOU O l\11NIS'l'RO na Freire.
São directores de mez os srs. EduBRUENING
ardo Cunha, Bazileu Gomes e HumBERLIM, 29 - (Radio) - O pre- berto Marques, que muito se vêm essidente Hindenburg corúerenciou hoje forçando para que a Ml-ca.rême no
oom o sr. BruenJlg, felicitando-o .. Clube dcs Diarios" seja uma festa
pelo primeiro anniversario do seu go- attrahente, reunindo a fina flór da

Mi-carême

---(o)---

O GOVERNO ALLEMAO BAIXOU
UM DECRETO QUE CONSTITUE
VERDADEIRA DECRETAÇAO DE
ESTADO DE SITIO
BERLIM, 29 - (Radio) - O go•
ven10 a.caba de promulgar wn decreto que constitue verdadeira decreta ..
ção de estado de sitio como medida
preventiva contra toda e qualquer
agitac;á-0 politica.
Essa m~dida governatlva su'l!)ende temporariamente as liberdades in·
clividuaes e o segredo postal e tele~phico e perrnitte buscas domiciliares. Além dlsso estabelece ainda censura para todas as publicações e prohibe rigorosamente todas as reuni~
,:!.~ :::;;:..tl.:.:\:~.'=:. :x,!:t::z..

