
RUA Duque de Cax!aa 
,João Pessõn - :- Paralba 

ANl• J;LVJ .JO.,o PE880A - Quin1a-feira . J~ de o,11ul1ro de rn::~ 

AS INICIATIVAS DE UM GOVÊRNO PROBO E OPEROSO 
o QUE DIZ o HCORREIO DA NOITE", DO RIO, SOBREº H 0 -M E~· AG EADO 
AS OBRAS DE SANEAMENTO DE CAMPINA GRANDE, • 1~ 
QUE CONSIDERA_ COMO UM DOS M~IS NOTA VEIS PELO GOVÊRNO MINEIRO, EM BELO 
SERVIcos DE ~~gfi~t~~1;0A;!isARIA REALIZA- HORIZONTE, O MINISTRO DA GUERRA 

R 
10. 8 1Pclo Aéreo) -- ::;ob o ti- nacional, graças á~ inidali\·a~, de um tal como no interior do Eslilc..lO, wna 

t ulc ·· As iniciativas de um go- ;::;ê!~! p~·~~o / s~~e\~:o e s!º .:~:~~~~~~; ~: g:;~~~a s~~~~;à~~l~~~cº é s~~~::('i~ 
vf'r110 probo r operoso", o ao rHmo ctos iddRs que U.1spi.raram portantP centro indW:ill'ü1l <' c,;oms:rcbl 

,;correi::> <ln. Noite", desta cidade, pu- a Ccnstltukio Uc 10 c!r Nov<'mbro - elo Nordef:f.e. Tra.tn-i::.e clf' 1Un:t J11ida~ 
blica import;intc reportagem acêrca idéi0:, cuja· ctista.liia,,:'t.o produzirá o tiva ele vulto 1.· que mcreC(: sm· 1ocali-

das obras eh• :,aneamento de Campina. :!~~~i~it~l~d:indt~,~~:31!JI~~1f~e.r~ .. ~~i~:_,~: vi~~~ .. c~~'ºe1;·;~1:~ri~
1ª!~1~~~~~1';

1~.~;li: 

Agradtc!ndo o ba1tquête que lhe ofereceu o governador 
Benedito Valadares, o general Eurico Outra pronunciou 
importanle discurso sôbre a decisiva colaboracão de Mi
nas e do Exército para a efetivação do Estado Novo 

Grande. que veem sendo executadas mente, a P::ir::üba uma esplendicla col- , za~os em n~sso pai~. E' de notfll' 

pe~ ~::~.~~~:~·g;::~~ii~. ~!u:!!~t~~ ~:;~ ~:Ptft~~11~º·1~~:r~~!~~~\t.i:-~n~~ ~a
1
~ ~~1~el~ ·~h

1
;~:~s~~\ie~~~~~c;~:ll;~~~'.~ Um br;nde de honra ao Pre· 

tulo. friza que êsse melhoramento ~fm~~~~;·;~-;~oq~~· J~~~~li:%~0 ~~i~d~;. ~; 
5~~ {~~~;r~:~.~ª

1
1:P;,~~.~~r s~l~d~~.~~1:~~s sidente Getúlio Vargas 

1cvc re(;imf! 1101· ·e uma com1err,encia, 
ç;er<tl e esponto de vontade e acão, 
mu, 11Clo é meuo. 1;erdade que sem Mi-
1 ,, e r1,1.. o E~·t'Teito não .se teria efe
tivado o E~tado N01;n f. com êlP a 
G\ ,:tL'tu;<Ji,o rle !O ele NovPmbro 

constit~ie LUU dos mais notaveis ser.. possue umn. virtll'le exc.elsa O espi- Nao recorreu. para reallza-1,:i.~. r~ g-·vl:r- __ _ _ 
viços rJe engcnhn.ria sanitaria reali- rito público. Tendo Icgrado criar, no d~ dr. A1-g~miro de I•1!~ue1rCdo, a 
zados em "º"'° pais, des.emolvcríúo, quando govc·madcr const!Lucional. uma emp,estlrno,; dr qu.alquer nn.tureza. Fó-1 R LO. 1z_ 1 ..4 N I Agrar1 ,_ 

após, os .·eguietes comentarias; !~}~'1~e~1~-~e /~~\~ºt!ic:~c;~~~li.~a,~~e~~ !~m1u;t~l~~t~~~fiôo ~"o;~:t~c c/~[~t~l~~/~~ ('e;zd,.: o b'4UQU('le t1ue l11e íoi 
"'E' Cevéra·~ notnvel o surto admi- producão, !)rf"parou-:-;." 0 clr . .Aq;t>tnlro fã~o C.:·\Wlhíl e. bo,1s <:onchçôe ..... finnn-

1 

c/t ·eC1do em Bdo líunzonte 

Nrio " dir;nu ao .~cl<fado fazer men<;áo 
Ol!S r..,~;,on.sa1Jilidade e, muito ao con
td•r'u. dert delas (·e uJanar, qu.a,di':J 

nistrattvo QU(' sf' verifica nn Para- dr Fi~ueitêdo JX1T:'.l ,..,olnd .... 11ar o:-:. pio- ce1ru.s do .. EsL,cto . pe!o go1.,>ernado.,. Benc,Wo t'a'adare1 
1ba. iflU::graL.:'\ llJ. ideologia constru- bl .mas r Je. re11lf'~ (1s obra,·, ins,tni- . Bem r,\1::. tdo :111dOl_l o V,O\'t't·.no paro- ó ~cn:;·o/ Eurico D.t1tra. minfatro Lti 

~i:~e d~e!~-~t~:a N~~o~i~a~e~~enc~n!~~ g;~as~ :~~id"~'\op~bt~~~!s, ~~1t~º~-~~n~~a1J~ iba110 cu,:1wnl:~~~1~1~~·,~~~ ·'1/J o~ª'/~a- Gue ... ~t prcnu,:ciou um lo,•;10 e et-
------------------- pre,;,:s,t:o d11:icz11<1;;0, l712,e11do. 

l INDUSTRIALIZAÇÃO DA 
PESCA DA ALBACóRA NA 

PARAIBA A PERMANENCIA DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE 
FIGUEIREDO NA CAPITAL DO PAIS 

1 

, f.:~"á. ,,,., l~ ;1Crcnf'a .c:0111um a situa-
çãc d0 1Jras1l lrn maz•· de um ano 

' Um dia l'l1egc,u o momento de tocar 
1 eimir para a conc:iéndu 

Aniuwâcs pelo sentilnt•,tlo de bem 
.fervir a Pálrict :nobili~ctram-;;e rodas 
a." e,iagia.s e co1tcen' ·arl!m-se tod'J~ 

f'HE/,A. HOJF. ,\ .JOAO PES,o \. 0 
'ftCNlCO DO )11:-ilS'fERIO O,\. /\• 

GRICULTUR.\ ~I:. ELZA)I \NN 
'\IAG.\LJl,U'S 

~Orno*' é (ln ('OUh!'Cti.!lClL.O pú
hhco, foi realizado ,:.t 5 <lo c·or,•f'n
te um acôrclo do Estado ela l'a
raíba com n Unii.Lo, nnr;i n ("Xe
cu,ão, pelo Govêrno estadual. do, 
serviços ele as~iRténcia e fist[l li .. 
zação ao coopcrativi:::.mo, terido 
assinado o referido acôrdo o in-

terventor _,\ l'grmiro ck Firn1eirl·-
d1,. , 

No "C'lic-hé" acima \'C~mo~ doi ~ 
:rnpccí.n'\ df"x~a :,;olenidtJ.dl': 1, O 
Chefe do C..:o\·(,1·no pnraibano no 
momento <'m r1ue a~sinasa o al'ôr
do. A' riír1:ita de H. excia., no pri
meiro plano, Cijlá o mini tro Fer-

e,,., <¾lvrc·o_, c1ue t 1/w.m como denomt-
r·adc; cc:t1.um o e ponta tco âCt'Dla· Chega, hoje, a e.~ta <·apita i. l)J"Oreden. 
wcnto ~ J·,0 ~,,.ta ~<' tia metror,ole d·J }l~tis, b ,r. Elza-

Erc1 p,,.,-Lo ''"' 1mc itr r,•stituJr o mann :\lagaLU~s. ttrr,if· 1> do St>nioo 
f:ra :1 a st me mo. sob a or:enttr..cão tle Ca('a e rf"sca do )lini"térfo d:;1. A .. 
;frn1e e dtcJ H'': ,to J)/'f'$,ri • ,.~ Get1dlo !t'irultu..a, <1ue, comifi.sionado P•"lo Go• 
1:nr(IC'::. ~·t:rno .\.l'geruh·o de l'igu('it·f"Uo, nm es .. 

:i 11 t'!'· :i ,J Esfmfo :Vo,·o ,., .. , ,\,ma~ ,, tudar em no~..;o i:: .. tado a p~,..,/bilida.

f.J.U:ito púr todo a Surc;o. t ot,tc ama ,it' d3 indlli=tri"'lba1·ão •la nr'lca. da, 
{Jl.r 11rna e t1crdarl 10 ·nt 101 1wh• di? SCL~. !llbat"ór:1 
·ac·â,; 1\at101!al S . .,; .. é pa~.i.ag<"iro do ,·apor "Pará.'~, 

E.• iw.·r1atd (!11.r 11c1rci o e dL·en'o d,J (tue tocará hoj~ em Cabcdclo. 

O ANIVERSÁRIO DO 1
DR. FRANCISCO PORTO 
l'tlAN!FESíAÇõE'S DE QUE FOI ALVO, ONTEM, O 
--- nIGNO AUXILIAR DO GOVÊRNO 

A p:lssa1'er. cutC'n .. r'fl uliv ·r a- rico Gan,P Cabral, Porúrio )..l. Gui
n.·o 1~t~licio .dv dr. 1'u111t·.t.c.., P_ór_to, 1 m~r_ ~es. Cromricio Cavr..lranri, Olival 
!)ecrelario da 1i'uzend·~ c\e-u mohro C·. utm 110, Laet Pedrosa, !\Ianuel se .. 
parn que lht· fõc; ('111 pre:,mdü..., '-1gni- venano Sut.lSA. En~. M,u1uel O. S. Le
f1ca~i.vaf m::rnLPsr _(;'Õfls d1· 11u1·l."r:o i;or I lis. Luiz Bo~es. Se\erino e. Ma1inbo, 
?ux1h3.r(".s cto Gm·en10, fm:cioná.ri'Js j José Florenuno V. Mélo. Joa:::z_uim cas· 
da Fazend~ ('st:1c!lu:tl t' 011tro~ ~um º·" tro, João Falcão. Joào H. B,,rros. Edu
c arlmirnd~rc>~ 1 ardo BArbcs::t. MarianJ B.Jtclho. Ar-

Pel..1. 111a.nh.i._ .. _"_.::\ r-,.éd(' cte ~crrr-t_e.ría mando B_ oudoux._ Inácio Gouv.eia, A
cta Fazend,: 101. o th Fr;u,ct~co Porto, c'elmo p Gu<'dcs José Acllino, Manuel 
alvo ele cxp1essn·<L home'Uabem,. to- Paulino d<' Paivn, Veiga Pessóa, An
man90 pa. te na me nl.l ::t:., set:"nmtes to1tio Dia,; cte Freitas, AnlOlllO Dias 
pesso::t:-: Néto, Sizen~nd('I Aires, Antonio Alves, 

Dr. Lauro i.\'J'.ont 1·n~t,rn. dr. ?lnüo .Moncir Medeiros . .A:lauto Bczerrn, Mi
~ibei!:~. clt Adnlbcrt') RiiJe•:·_c, dr .. Or- gut·l Gi;çde.s, Manuel R:ooerto, José 
;>s na, e,;::: a. -'."· .J . .:o,..._fü '1.'.- ('r,t·lli? F1ll:o Madruga, Adelgisio Pes::ioa, Luiz Es_
clr. ~C\'t'rmo 1.."L;rd01r~, dr V1r'!;l!10 C0r- pméli. .\nqui:"es Gome::;, Aclrovile Gns1, 

1 

dcir?, ar. Ca:·loc: 1-,ana. dr. Et~'lf..llO A- ."1.nfr!sio Brindeiro, Joáo Albuquerque, 
!nc::1m, ~r.. G. r:.i:e:lano !\feclf'l!'~s-·. d1:, Jos~ Faustino C. Albuquerque. Sebas
~lcmclo u;,nl! e e!r. Ah·~ de ?-.·Iclo ~r:... ti:"ia Parede~. José Bento Fernandes; 
Er11e~to Sll\'t'll"::? .. Rcmll<:i.lJc P.. 11,11. J. ..;rnhcrita~;: Eenign:i. Le::i.l. Ann Leal, 
o~u·'1:~. Lima 1<,1Ih·;, .\en .10 B)rf~;". Jubt·rlitc. Ni;bn:i;::a. 1'.'lnl'l;l cb Gama. 
Luiz Franco Sobrinho, J1 1' lnrt·l -
t.l11r Jt:.1ín. ,i.1:io Brrna1cte"-. PrC'ti('- tConclúe na. 7.ª pg.) 

.4 M_4IS LINDA JOVEM 
DO BRASIL 

Será eleita êste mês "Miss Parafüa", no C!!_rt_ame ~O_· 

mov:do µelo "Diar:o~ Associados" e "Radio Tupí" 

Ü "'i.~: .. 'J,. 1J•• n .. 11·1:ni)ttL n, 1·;.,- •·.i. P;tlmv•.r1.:s. Goiana e Vitória e.sco .. 
Lbonicão <:cm .,1 'JN!AO. v::,i pro11h:>- thlDn1. t<1.ml:ém, as c:andiclotas qu~ 
\·er cm .Joã') Pl'" ,\Ja a .,_•JL,içli.0 de -•:-:!iss Ti:-pvtar.lo o titulo dL' · mis.-;·• Prrnam
Pnrnih::.. •·. l.lO rurn,• urg~ui:r:"ldo c·1rt "t.t·0. nlim clt" participar. no Rio, do 
tod.:> o P:1i _ J .. c"lo.~ '·D: ·1i~ \'t1K Hk ... •!ciw f)t!P vd decidir qual a mai.s lin-
e .. Radio Tuni" ·'.:l~ J(,\Tln d') Brasll. 

O i::on•·ui ,;o l,,1 "'!afo Lincl.1 Jov, m Orh~nii.:•i:do o certaine na Pnraiba, 

:~~c"t~~·~r';i\" t;c\;;~ ~:kÉ~1t;á~dso on~:1~'~1 / ~i~·~~t:·~·~r ~'1:-;"~':';~~~f"cl~c;aise~ 
--;rg~nl?!ldo. in:lu~ivt l 1!1 PerMunbrn:o. i~·il~ n~ nu-;f,:~ ,ociedac.k . smtese do. 

nando (.:.,.~-:.t:!; :.!J O dr .. \rlur Tnr- P·~~,· e_lf".vad,is 1.in:'.llich1d1•s a tJlll' _~t' ·wçr~s e ela intelig:fnci:1 das mocas de 

!'(\~. rilho, dir{•t,.11• :io l>epal'~a- t ~:~~~~i\~!)n;~l /;!;cr:~~:~. \~,n, ri;·:~.·~~-;d(' ... ~f-' !~~:--~:JLt~ e a PHT - 4. ('0111 ns no-
men~o dr O:·.rnmr.:~:an I' Deft·~n cit1:i<.; ;ohr<'ludo por ,;;nu~ rkmr·nlo~ r!P 1ci:1<.; sobr(' o concurso, clc.~pertarant 
da Pro<lw::tn, elo ;\li1d: tl'.J'io da I mnior ,1,.srnqn0. o ;nais vivo interesse em todo n so-
Agrfr ul1.u n1 , ri u:1 ndo d i:>t ur~a va No nh·iií'. o· . C'lnlJP Intrrn.1l'lonal, <:irdach,. uc"soensl'. 
apó~ ú n~~h,nt ura cio mr:~mo a- f't.rrw.,1lL' ', _Nr,;t 11<0, t' Sport d~rrram 'i'!:t•: roclrs e l~g~ntrs d~ ."iclnde co~ 

~ l t ~· t l U n:. suas .. 1m~ u .:,, llli romn \'àno~ l'O- mr11t:1-~c J. proxunu ekH;ao e npon-
:::?:·< o c·n r1• 0 .s ac o e a • ! It'.gio~ e associ,t~·ors. de 1.:,Iasse da ca-
niao. p1tal. Guranhuns, Tunbauba, Pesquei- <Oonclúe M 5.ª p11.j 
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AUNIAO -NO~!~!f S D~!~~~~;~- ~( =S ;;;;..;:P ;;;.;;;;...;O ;;;;::;;;;R ;;;;::;;;;T =( S~I 
ASSINATURA 

Por ano .. 
Por semestre . . . . . . . 
Número avulso . . • . . . 
Número atrazado do ano 
corrente . . . . 

48$000 Os titules de vinte anos, do "Fundlng 
24$000 El\~A~~ffttiJE CARDIAL D. SE- ~i~~;-..:~~:."{t:1~n~e'.'io:p~~tg:· 1f~= 

$200 PARIS, 12 (A UNIA.O) _ 0 cardial nos subtrain 2 pontos, alcançando uma 

$400 D. Sebastião Leme. que se achava nes- 1~~:ç~~/~r~~ ~~d~~~;º! 1i g' s~~ 
Toda correspondencla. rela.tiva a 
assinaturas, anuncias e publica
ções pagas. deve ser dirigida t\ 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
ltEPúBLICA 

Exclusividade para contratar e 
receber anuncias e outras publi
cações pagas, no Sul do Pais. 

Diretor - ALDEMAR BAtA 
Praça Floriano, 19 

Edlflclo Império, 4. 0 andar 
Caixa Postal, 331 

RIO DE JANEIRO 

REMINISCENCIAS 
F. Coutinho de L. e Moura 

E'COS DO TURIRI\IO SOBR'E A 
PARAIBA 

O leitor amigo deve se lembrar da re
cente visita de uma turma ilustre de 
turistas que, no "Jaceguai", aportou, 
utimamente, em Cabedêlo em visita de 
recreio ao nordeste. Dentre outras pes
sôas de destaque da comitiva, via-se a 
figura veneranda do cientista, filologo, 
e jornalista. de nota. Benjamim Lima, 
de quem transcrevo as linhas infra 
publicadas no "Jornal do Brasil", de 
30 - 9 - '1938: 

"A PEQUENINA E HEROICA" 

Eu conhecia Cabedêlo ha muito, des
de 1901, quando entrei a viajaJi pela 
costa seten trianal do Brasil . 

Nesse tempo já remoto. que lembro 
um tanto envergonhado - a vergo
nha de quem já envelheceu. . . - não 
parecia cornada ir-se daquele porto á 
Capital da Paraíba, situada. é certo, a 
diminuta distancia, como testemunha
va o nitido recorte de algumas torres 
e zimbàrlos, mas para Já de inauietan
tes bréjos. 

Mesmo, porém, que assim não fos
se, não tenho certeza de que o anseio 
de percorrer a primeira cidade parai
bana sobrepujasse a minha satisfa
ção de permanecer, durante as horas 
de escala do vapor. á sombra" dos co
queirais de Cabedêlo. 

Tudo ali era. então. de um oriln1-
tivismo absolu~o. As habitações, na 
sua maioria. nao passavam de barra
cas. E o unico recurso do vUarêJo, em 
materia de alimentação, tinha de ser 
procurado no casebre de um par d, 
velhinhos a quem todos os viajante., 
davam o tratamento de compadres, e 
que bem dignos eram dessa demons
tração de aféto, pois retributam com 
o preparo de umas peixadas magnifi
ca, superiores As de qualquer m,etro
pole. 

Não tardou que entre Cabedêlo e 
Paraíba melhorassem os meios de co
muni~ação, graças a um pouco de re
gulandade e rapidez nos trens da 
Great Westem, mas devido principal
mente á construção da estrada de ro
dagem, que o desenvolvimento do au
tomob!IJsmo estava possibilitando se
não exigindo. E, esslm, o velho Porto 
desceu-ou se elevou - á condição de 
méro suburbio da capital 

Sou, entretanto, de uma fidelidade 
quasl ridicula e positivamente pueril 

~b~'.'1';~;f:l~~iuJ:!::'n~ni~rç'k: 
acredito que ainda nada poderia con
tar sôbre a cidade cujo nome é agora 
João Pessôa, embora recem-chegado 
de uma viagem até o Amazonas, se as 
obras portuarias de Cabedêlo não ti
vessem destruido todo o encanto rús
tico, singelo, ingenuo, por que êle se 
caracterizava. 

Mal pude reconhece-lo, descortlné.
lo, encolhido como se acha por trâz de 
armazens de primeira ordem, mas por 
ln te iro iguais aos armazens de todos 
os outros portos dêste mundo 

Tinha a impressão de que· morrera 
o Cabedêlo da minha simpatia e agra
do -. o "meu" Cabedêlo. E porque é 
proprio_ de todas as categorias de mor
tos se irem com celeridade, Já não me 
lembra\·a dêle quando penetrei na 
urbs de que êle se converteu em ves
tlbulo trivial, sem qualquer espécie de 
grandeza, nem mesmo a da colunata 
Infinita e ondulante com que a natu
reza o dotou. Mas. forçoso é confes
sar-se que o antigo Cabedêlo se pre
valecia e abusava dos seus dotes e da 
sua posição, para comprometer o pres
Uglo e o desenvolvimento da cidade a 
que devia integral vassalagem, fazen
do deter-se, entretanto com as suas 
graças e harmonias bucólicas, embria
gando com a inofensiva embrlaguês 
da sua agua de côco, muitos forastel
tos cujo intuito era chegar adiante ... 

Vendo, enfim, João Pessoa. verifi
cando que das capitais menorPs da 
Norte é uma das mais civtuzadas e 
cultas, e colhendo provas de que sP
melhante surto não vem de muito 
longe, eu me pergunto se a exigua 
convergencia de curiosos para lá. ob
servada em outros tempos, n~ r~
presentava mais um indicio da atw.
ção de fatos benignos 

Teve todos os vagares para proce-

ta capital, seguiu para Londres, don- blram 3 pontos. ' 
de partirá para Cannes. Também experimentaram senslvel 

Dessa cirlade, o arcebispo do Rio de alta outros valores. 
Janeiro embarcará de regresso ao Bra
sil. 

HUNGRIA 
PARAGUAI 

PARA A REORGANIZAÇÃO DO NO
VO GOVtRNO 

q9 .IT!OElTS NUl\l CAI\IPO DE CON
CENTRAÇÃO 

B=APEFT, 12 (A UNIÃO) - Para 
o campo de concentração de Nagy
Kanizsa. na parte sudoéste do pais, 

ASSUNÇÃO, 12 (A UNIAO) - O 
Consêlho de Ministros. após prorrogar 
o mandato do presidente Fellx Paiva, 
demitiu-se a fim de permitir a livre 
~f~~i~~ dos novos constituintes do ga-

I ~=n\~:ai~s rJi~tJ~~e::r!~he~~!= 
'ováqula. 11r==== = ===== = = "1 

' e, nquanto êsses descendentes de 

1 
sem hajam sido considerados nocivos 
'>. or, em pública e acusados de trans
"'Or a fronteira ilegalmente, 46 fôram 

nstos em liberdade. 

BELGfCA 
1 J) LANÇ>\I\IENTO DE I\IAIS UI\'[ CAR-

Doenças de Senhora s 
- F.SPF.M,\J,JSTA -

DRA , NE USA DE 
A N DRADE 

GUEIRO r0nsultono 

ANTUERPIA, 12 (A UNIAOJ _ Nos Rua Bru-ào "llo Triunfo 333 
staleiros desta cidade foi lançado ao l.º andar 

mar o cargueiro "Pr1ncêsa Maria", Con5Ulb-; dP 14 ás 1'J' hnru 
·qui construid-0. R.e!-ldenrm í'rlnf'hPlraoi 20R 

n~r~!~~~~a f~f:1~~r~;.1":te~m breve l lle== ====== ====' 

1· GUTER ;, 
·U, Tfü 1-SI' F.1\1 ALTA OS TITU

LOS BRASILEIROS 

LONDRES, 12 (A UNIAO) - Man
"rr.-se a~.imadoramente a alta regis

Lada nos titulas brasileiros. 
Os titulos de café, do Estado de S. 

ROUPAS de banho para SENH0-
1, AS, desde 8$000 e para CRIANÇAS, 
1,·sd" 5$000, recebeu um formJdavel 
-11rLim,nto a CASA VESUVIO, Ma~ 

• i Piuheu·· l 60. 

PELA CHEFATURA 
DE POLICIA 

O dr. Chefe de Policia, baixou em 
data de ontem a seguinte portaria: 

flDA ESCOLAR 
CENTJtO ESTUDANTAL PA

\IHA:110 
A 1TUPiáo d~ ontem 

Confórme fC,ra convocado, r,·un...t 
ontem. á noite. no Liceu. o Centro Es 
udantal Paraibano. Fõram lidas no. 

vas propostas, convites. despachos. 
1: te .. sendo dispensados os srs. Valde
mar Nunes e Silvino Chn ves dos car
gos de diretor do D. C. F. e professor 
da Escola "Dr. Matêus de Oliveira,,. 
respectivamente. Ainda fôram desti -
1 uidos os m~mbros da. Comissão de 
,indicanc!a 

~fa orcem do dia, fôram votados ai 
t;uns artigos do projéto de refórma 
dos estatutos, sendo o e. E. P. visitado 
pelo academjro Cleanto Leite, mem
bro do Dlretor;o Academ;co do Recife 

O visitr.1: 1r,i c-,:i.u, 'aCo pelo vice-
orador da casa, estudante Inácio dP 
Araião. agradecendo em elo0,uentes 
palavras. 

CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA 

O dr. l'->rnando Pess6a, Chefe de o presidente convoca wna reunião 
Policia do Estado, de acôrdo com o art. para hoje, ás 15 horas, no salão da 
263 do Regulamento do Trafego Pú- bibliotéca do Centro, no edifício do 
:·llco. § 4°. lêtra a, nº. 2, resoveu cas- Liceu, de todos os membros da direto
::1·r por quatro (4) mêses a carta de ria. diretor(·::S ,_ o t1 .;onà~fü.:n(u., '"' (; 

~f"tt": s~~ :;;.~!! ::i-~1::0 ?f.: I '°~u;;~~ta\ ,mportancia dessa 
·>JStre ocorrido com o carro 127 SE, reunião, pois tem-se que tratar assun
r.o I1igar uLoango•, do distrito de tos de capital interesse para a classe 
Campina Grande, no dia 4 do corrente. estudantina. 

- " A P A T R ô A " _ TORNO MECANICO pepndo 1 

E' EXCELENTE NAS SALADAS E : : ::: e:~0:;:::: :teO,fOoq=i:.i~-
MAIONESAS. Vende - OMEGA NA.CU. 

, ·er á própria toilette - uma tollett,, 
que resUltou de corpo, de espírito e 
rJe alma. E ''de alma" escrevot apoA 
i:-screver "de espJrito'', correndo ,m:
bora o perigo da pécha de redundan
te ,porque estou a recordar as emo
\Ões recebidas do orfanato que lá Re 
montou - um dos melhores tnstitutns 
je assistência á infancia desvalida, de 
~ue o nosso pais tem o direito de •n
vaidecer-~. E' QUe, para se encara
rem devidamente problemas como 
·,sse, 11ão basta compreender-se a rPs-. 
pectiva tmportancia - coisa decidl
~lA.mente ao alcance das intellgéncl".c. 
mais humildes. Faz-se mlstér, aln<la. 
mna exaltação de idealismo, um ar
,.,.batamento de sim,patia humana, 
mna crpacldade de ser bom sem f's-
1.1alhafato nPm encenação, que só e,:. 
,epclonalmente se registram cela ta

ee da ten·a. 
Aur:lna Silveira, Jovem professora • 

escritora paraibana, tinha me pedi
,lo, exigido quasi que fôsse visito,· essa 
lnstltuição. Nos seus olhos claros -
dêsses que tanto singularizam certa& 
morenas - vislumbrei, enquanto ela 
me falava sôbre o orfanato, um ful, .. 
1or embaciado que me comoveu. El'R 
o das Jagrimas que não chegam a des
lizar. E era. no caso, um reflexo do<i 
chamas em que se abrazou o cora· 
ção da Paralba, durante a feitura r!t 
uma obra que sómente á custa UE. 
tnormes so.crJI1c1os podena c;:1ber em 
um Eslado das proporções daquêlc. 

ATOS DO PRESIDEN
TE DA REPúBLICA 
DECRETOS ASSINADOS NA PAS

TA DA VIAÇÃO 

RIO, 12 (PELO Afi:REO) - O pre
sidem.e Getúlio Vru-gas assinou os se
guintes decretos na pasta da Via~ão: 

Aposentando, na forma da lei cons
tltuclonal nº. 2, de 16 de maio de 1936, 
a tendendo aos bons serviços presta
dos, o oficial administrativo Adrtano 
de Abreu: atendendo aos bons servi
ços prestados, durante mais de 30 anos, 
n oficial administrativo Rodrigo Mu
nlz de Mesquita; e atendendo ao que 
requereram o oficial adm1nl5tratlvo 
Augusto Pinto da F onséca; os condu
tores de trêm Otaviano Augusto Manuel 
da Costa, Ollceno Nunes Ribeiro e 

i003~t:::ude f:n!'~:~:u~ "õ~~= 
marães, e o cabineiro Ascendlno 
Augusto Barboea, e concedendo apo
,,,. ntadoria, nos teimas da legislação 
rm vll;or, ao oficial administrativo 
Raul Buar<1ue de Gusmão. 

TELEGRAMAS RETIDOS 
Na Diretor.a Regional ~os Correios 

e Telégrafos ha telegramas retidos 
para " Calmon.,; Banco Auxn:ar Po. 
vo. 

OS AMADORES DO SELECIONADO PARAIBANO DERAM 

ã.-.,r ": ': 
ONTEM O SEU QUARTO TREINO 

Apesar de ter sido anuncindo n.pe~ , re: vlce~dito, José Feltx Sobrhho· l t'I 

ll&S 24 horas antes da sua realização, l spcretá1·io, João Travassos de Quri. 
') trPino de ontem, dos amadores pa. roz: 2.0 dito. Flavlo cavalcP.:itl· te
ralbanos que constituirão o nosso se- ·nurelro, f'ebastião Leite cav9.1-.'a?1t:i· 
leclona.do para a disputa do Campeo- vlce·dito, Manuel Earbosa da S1!v~· 
-iato Brasileiro de Futebol, foi muEu redai: Ab"lon Paiva; vice-dito, Anto~ 
n1mado, havenr'o comparecido ~?. n1o Gomes da Stlva 

1os amaclores requisitados aos clubt~s. Comissão de conta.e; - Otávio d,. 
O ensaio, que foi efetuado unlca- Barros, Sebastião Rodrigues da Stlva 

"llente com a presPnça de diretores e ~ Antonio Lopes Pedrosa 
Juizes da L. D. P., aprt:sentou um ren- Comissão fiscal - Pedro xavter dp 

tmento técnico superior aos antcrio~ Lima, Josafá Cavalcantl e José Peilro 
res. E assim vai a LIGA preparando. J de Menêzes. 
cuidadosamente, o selecionado que de- Certo de que a nova diretoria wra 

,:~r';rf~~~~ ~::r:e~na~ÔaB~~~i:~;· ~ J ii~.i~~1
~!nit,~:.v·r~g~n: ~i:~~~~~ 

g?,i1~ ~~ú /~i~~'ores que llm com / ;::v~~s=:ú:ee Qu~~~~tnt·:0 ~ ~=~r;á:i~·' 

111. E,.,J•Gh.'IE CLU1...E" 1 CLUBE ASTD-él A 
:no "UILJ o E e", de Cua1J.bir:i • I\Cltl 
~.ebemos, a ~eg11.:nte comunJcaç:lo. \ EM ORGANIZ~ÇAO o FEU DEPAR-

De orr cm lo ~r. presir1ente, tentic TAMENTO CULTURAL 
UJ u. honr ~ ur• co1nunicar a v ~-

~ue . em sessJ.o de assembléia ger~ 1 Reúne~se, hoje. âs 20 horas, no Pa. 
1·ahzada no dia _18 de setembro ~ro· lacête Tambiá. sob a presldencla dJ 

~imo passado, f?1 eleita a nova d1~·p. 1 dr. Clemente Rosas, a diretoria 10 
orla e_ empossaca em 2 c1~ ~utubro, ,,. tradicional e elegante 11 Clube As
' . l 1~1n L, r ·g1 t os rest1nos dr~:~.-1 1 tréia" ps.ra tratar da organização de
,ocie~de, ficando assim cor...::;J.ituv:1 · finttlva do seu Departamento Cultu-

Pres1dente, Esteclides Fettr, .. a 1.ir<>.- ral. 

8 próximo domingo esportivo do "Clube Astréia" - o 
torneio início do campeonato misto de Voleiból - O en
tusfasmo reinante entre os componentes desse elegante 
esporte-Será oferecida uma bela taça ao time vencedor 

O Departamento Esportivo dêsse I TIME "CARAMURú": 
tradiclonal sodallcio, acaba de ter mais Eustaquio - Eugenio - Edimar -
uma iniciativa em pró! do desenvol- Crem!Jda - Alzira - Vanda. 
vtmento da educação física dos seus 
associados. 

Indo ao encontro das sugestões apre· 
TIME "GUARANI": 

srntadas pelo diretor da secção de vo· AlUislo - Petronio - Assis - Eu· 
leiból, resolveu Instituir o campeona- nice - ReJane - Dalita . 
tr, mixto dêsse movimentado esporte. 

Depois de aceitas as aludidas suges- TIME "PAGt": 
tões, fôram organizados cti1co times Valter - Antenor - Agenor - AU· 
que tomaram as disposições seguintes: r:lta - Cora - Elza. 

TIME "TUPAN''; 

Genival - Uindson - Fernando -
Ismalia - Oenllda - Hebe. 

TIME "TUPI"· 

Silvino - Lu.lz - M. Costa - Mar
li - Zára - Maura. 

Resolveu ainda. o Departamento que, 
as partidas serão realizadas t\ noite, 
nas terças e quintas, e pela manhã, 
aos domingos. 

As partidas a serem disputadas no 
próximo torneio inicio serão de dez 
minutos cada uma. 

Esse certame vetn revolucionando a:, 
rodas esportivas dos astréianos. 

NO PARA1BA C LUBE 
O grande torneio de tenis de sabado e domingo vindouros 

Ontem, reuniu-se a Diretoria Es- são executiva aprovou ontem a lns· 
portiva do Paraíba Clube, dando as crição elos times no próximo campeo· 
seguintes providências: nato de vole1. 

Permanecer em reuniões diárias fl ti-
o próximo sabado, 15 do corrente, PAULISTANO E8PORTE CLUBE 
para a realização do Torneio de Tc
nis entre paraibanos e pernambuca,
nos. 

Tomar conhecimento de 11 propos
tas de soctos esportivos das quais re
comendou á Diretoria a aceitação 1e 
7, deixando os 4 restantes em obser
vação. 

Aprovar o Regulamento para o Tor
neio Interno de Tenis do Paraíba 
Clube, a iniciar~se em 20 do con-en-

Foi fundado nesta capital, mais um 
clube esportivo juvenil, com a deno· 
mlnação acima, cuja diretoria é a se
guinte: presidente, Edval Batista Ne
ves: 1 6 secretário, Ivo Pereira; 2. 0, 

Osvaldo Cruz e diretor de esportes, 
Rosal•o Batista Neves. 

~s. º~~~n;ª~~ ft"~~te::;~0
r de 'l'•- Homenageado pelo Govêr• 

,ês~ete~;~~~:1$.'º n:ri':c"~~~.:':n~~~~ no mineiro, em Belo Hori• 
;;',;~~t!ri;;,~1r'~~;~e~~º d~ 

1
irt~it:~ 1 zonte, o ministro da Guerra 

vencedor. 
- Hoje, ás 19 horas, serão realiza- (Conclusão da 1.• pg.J 

dos os últimos treinos das duplas es-
caladas para detenrler o nome do Pa· assumidas com firme desassombro e 
raíba Clube, no encontro com os me· convicção de um dever imposto pelos 
lhores elementos do tents pernambu· de~tinos da Pàtria principalmente 

ca~. Está havenrlo a maior anlmn- O E.rercito é testemunha do ambi· 
,..ão entre os tenistas paraibanos pa- ente favoravel que então se ertou para 
r:i a reflHzar~o rio 1. 0 torneio de Te· que o novo regime pudesse atingir a.~ 
~~~I~~~~r~~ .. ?"'f~ti~!~Es D<' .mas altas finalidades. 

CO~:E'RCT0 PE JOÃO PESSOA E' inàlspensavel que dentro do re-
'""" 11·u :11 :cnto e-sporth-·o 

cc(áo dt· voleibol - o diretor c'.o 
D'"par· arnPnto esportivo convida u . 
amadores inscritos nos qUadros de vo
leibol para os treinos de se.bado, ás 
15 horas, e domingo, ás 7 e 15 hora3, 
no campo do cine teatro "San ....... 
..... osa", cedir::o ao Linc~ic::i.to pela em 
prêsa Vanderlei & Cia. Ltda. O 
campo já. está. convenientemente a
rlaptado e limpo, pronto paro. quais-
1uer encontros de vole:bol. A cernis~ 

gime do Estado Nouo, o eminente Prt:.· 
.sidente Getúlto Vargas tÜdo tem Jeito 
para atender ao EJ·ército e ao Pais, 
nas ansiedades e a.spiraçõe..~ da classe 
militar. 

tsse surto de progresso é facilmente 
comprovado. Náo é de menos sensível 
aquí ao influxo poderoso do génio 
con!lrutor do povo mineiro. Certifiquei-me do que ela me di1'Sé· 

ra: nii.o ha progresso.e; urbanistico.~. 
nem culturais, de João Pessôa, que 
logrem passar á frente do constltutrtc 
pelo q.ue permite â P aralba de hoje 
atribmr-se a mais nobre qualidade 
1e herolsmo - a que se compraz em 
fazer o bem com simplicidade, em vez 
,ie difundir o mel com ostentação .. 
uompa. 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
E que virtude é capaz de exceder 

::.os h_omens públicos, a do zelo pela~ 
:~eraç.t,es desabrochantes? 

FORD e de outras marcas 

Todo o Brasü en.te que se inaugu
rou mna 1101:a éra de trabalho e or· 
dcm de realizações e de brasilidade 
co,n o advento da Constitutçáo de 10 
de N(lvembro, cu;a 'intangibllidade 
cumpre a todos a!segurar corn a mes
ma energia, tl.ecisão e desprendimen
to com. que, de tnicto, a prestigiamos 
e garanttmos". 

BENJAMIM LIMA 

NOTA - o autor qulz referir-se ao 
Azllo de Menores Abandonados "Je
~.~, d~~é" e não ao ortanato 

EM óTJMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODICOS 

AGENCIA FORD 
BtJA PINHEIRO, 

Pe11la 
a• 

·~ ........ ,,_,..11111!"111_.....~..__..__........,_.,.._~_....... .............. ..J 

A seguir, o sr. José Maria- Alqm· 
mim, secretário elo governad-01' Bene
dito Valadare, ergueu um brinde de 
honra ao presf.dente Getúlio Vargas, 
exaltando as BUaS grandes qualidades 
<U eslliàiftcl, 



A UNIÃO - Qulnta-!elra, 13, d~ outubro de 193ê S 

b GRANDE ROMANCE DE O GOVtRNO DE PRAGA CONCEDElJ AUTO
VIANA MOOG SOBRE EÇA NOMIA Á UKRANIA DOS CARPATOS 

(Para A UNIAO) ABEl,ARDO JUREMA 

"Que pra:er mergulhar no pas!iado e vrr aos poucos 3vrq1r uma 
vida. dentro de wa época r""?n ª" .ma., 111q1tit'for6cs, as suaç cspt!rn11-
~·as, os ,eus trlunfn mW6gros e dec~pções!" (Do prefacio de Vtana 
Moog ao seu "E,a ele Queirôz e o Século .YIX"). 

BERLIM, 12 IA UNIAOJ - o, Jor
natN destn cnpital crlticam fort~mrnte 
a atitude assumldn por certo~ orgã.os 
riu 1mpnmsa hrltnnico. qur !'.r sflrvrm 
dr. scllu.:ao de, prob1, ma ,mctct.n para 
dirigir in::;ultoo..; á Alemanha 

Ocnoanrto-st: :lo ussunto. "Btrllnn 
Tngrblntt" aS&lnala QUC a im!;rf'U~,, 
er.t.ran~e1rn inlmlr,n do R<'irl,, lrm a
dulteraclo as citrns relativas ao nume
ro de chrcos TC" \dcntt~ no território 
incorporado á Alemanha, com o in
tuito f!Videntc de fazer tnh1ga. 

A mesma nlegria 11.ur o escrltôr 
!'.oente A.O fugir da época em que 
v.ivt". p~rn. conhecer os homens 

rto passart."I, t:lvi=-ndo o ~eu tempo e o;; 
1~us drama.' mais intlmos, sentindo as 

,uas emor>ó<"s e toda a grandeza de 
suas vidas. a mesma alegria que do
mina o intrlPctual ao reviver os qua
dros de maior expressão na historia do 
mundo, sente tambem o püblico ao in
gressar nas obras resultantes dessa 
viagem e.o passado. Ao lêr as obras 
que refletem vidas humanas que se 
!Oram em outros séculos e um mundo 
r-ue permnnece esmaecido nas paginás 
pouco folhPartas dos monumento~ his
toricos, o público fica possuido de um 
e~tado dP espirit,o mais accessivel á 
rompreen<:.ão elas ações dos homPns do 
presentt dos acon:-':'cimen to; do 
mundo moderno. quando níto perma
nece de todo entregue ao passado, dei
xando de tomnr conheclmrnto clns fá
ses mais perigosas da civ111zação con
temporaneo. 

Lendo o grande romance que Viana 
Moog escreveu sóbre Eça de Queiroz, 
esqueci-me dos p!'oblemas insoluveis 
que os homens crearam na Europa e 
no Oriente, para acompanhar com 
profundo interesse todos os passos de 
Eça, desde os corredõres da Universi
dade de Coimbra alié o casario ma
gestoso de NeuUly, nas. cercanias de 
Paris. De Coimbra. a Pn1is, percorre
se com Eca uma trajcctorla luminosa, 
conhecendo-se quasi todo o século 
XIX, que o admlravel romancista en
volveu com grandiosos romances, que 
empolgavam não só o grande público 
que se entendia em português, como 
todos os outros que falavam o inglês, 
o francês, o alemão. o italiano e quasi 
todas as ltnguas vivas. 

''Farpas", que siglnlficavA. •·a snhedo-
1'iA tmti:ia ,, a moderna. a erudição ~ a 
~i-o~a. a ~· rrl,d,, h 1c:;to1·ir"\ P a anf'rlota 
n.m re~umo cJo tempo e das idC.ias" 
Nêsse primeiro contacto com Eça, o 
púhlico sentP logo a sua tPndnncia 
para o romance, pelo seu apêgo aos 
detalh"'s e ã divagac:ão. 

A nõrri. de V1nn.n Moog é completn. 
tudo bem ajustado e bem contado. o 
lei tõr nfl,, perde F,ça de Queiroz de 
vista, nem por um segundo. A~ora em 
Lrirln. sentP-Sf' bem como saiu o "0 
Crime do P11drE' Amaro" . Todos os 
mo li vos estão ali, bem ela ros, impul
tjona.ndo o talento ele Eçn para as 
p:,gtn:ts dr um romance. Mais tarde, 
em Hnvana, como representante con~ 
1uiar c!e PortU!!fl:l. deixa por um mo
mento a pena. pa.ra agir pessoalmen
te cm beneficio de unia pequena par
te da hwno.nidade, impulsionado pelos 
me~mos ideio.is que inspiram as suas 
crenções lltera.rins 

Aqu(le per16dico h,.rliIH'nsr diz. Jro-
1úcamente, que essa eampanhu nnl1-
alem:i é movida por um sentimento de 
compai."i:áo pelos checos, muiLo calcu
lado. 

BaseC1do cm cifras estati~.ticas, o 
"Berliner Tol!;ehlalt ·· informa que a
penas 250.000 checos habltarn o terri
tório sudcta. 

PARA QUE NAO SE FORME UMA 
NOVA MINORIA 
PRAGA, 12 IA UN!AO> - O pre

:;idente da Hepubllca e do Consélho 
de Mini:-:troc;, ~cr .. cr,11 S1rovr. anun
ciou que vai tomar m~rl!c):15 te:1dr.ntP.S 
a impedir a entr:'tla e fix3.c:·•o dr mUi
tos nlf'mães nn Ch<>t"."o.,:Jovtiquia, a fim 
de evfüu a form:içüo de wno. nova 
minoria 

Pela sua ação humanitnrin por to
dos os con:mlcdos que ocupou, conhe- EM BERLIM UMA DELEGAÇÃO DE 
se o carater e a independencia moral .MINISTROS CHF.Co:.;:LOVACOS 
~ºan~~~1~~0 ~;,t;~~caesce~~::;,e~ ;;~ BERLIM. 12 IA UNIA01 - C',ega~ 
para crear entr~ os que liam as suas ~~·-,,3~~1~~~ã~s ªE~~~~.i~~~;taJ~ ºe~;~~~!~~ 
obras uma mentalidade nova., extir- váquia. sr. Fra.ntisek Ch;·::ilkov~·ky. que 
pando de si as pessimas qualidades se fará acompanhar do.s m1n.i,;tros 
que êle fazia questfio de soJiPntar em Karva::,;. Feilrn.bcnd e Kalfu5s. rcspec
setL'i retratos ela vida. Nem os a.ta- UV?I~cnt{', tlt.ulan·"> das pa.c;t.ac; do co
ques nem os elogios v?nham modifi- mere10, Ag:r:icultm·a <' cJa,.<; J,·i.;1ançns. 
car a sua Unha de conduta que era o cJrnncelC'r Ch~all·ovskJ logo que 
umfl só, socialmente e literariamente. chegar, Sl'rá. rccebl'io pelo ministro 

Cada. romance etc Eça, queria diier Von Ribentropp. titular da pasta do 
nova batalha com n época. Cada ro- Exterior. 
mance de Eco., significava uma tése a Atribúe-se a ésse encontro o estabe
discutir. Cada movimento de E<;a lm- lecimento das negociações prel!mina
plicava num a.balo aos fundamentos res para a asslnautra de um acôrdo 
sociais de então. checo-alemão, que substituirá, prova-

Naturalmente que, inteligencias velmente, o anunciado pleb1::,c1to na 
como Eça, voltadas para o futuro, região sudeta 
apreenden?o bem a fáse de transição. 
?ºm um seculo a se findar com as suas · o GOVf:RNO ESLOVACO CUIDA 
1déins lambem em declinio em face DOS INTERESSES ALEMAES 

Em Berlim, sugére-se a llmltação no potencial dos 
armamentos - Chega, hoje, a Berlim uma delegaçio 

de ministros da Checoslováquia 

1 

A ITALIA APOIA "IN TOTUM", O 

Roma deu publicidade a ~tsª~~2° ~f ~TI:~f _ "tntor

uma declarac::ão Política em ;::;';1º~~J;,º~~~\;1aDi
10

;:~~:;";;: ,.P~: 
que afirma inteiro apôio f1~n~o d~s A!~~a·;~~ ~1!'1Ji: !!n~~ 

ao discurso de Hitler, no ~:t.r~~~t/ampanha anti-nazista e 

Sarre - O general Sirovy dt ~~c1;~!,~1~
11!:·n~~· .! ~i~; 

vai tomar providencias para ~i~ .':"~1
ºJi!~~io"~i.tn~i~! ;;.,~ lft: 

evitar a formação de uma ~l;r n~r;; .. s~~~r~~z:/!n~':! ~ ~~; 
nova minoria alemã italo-germanico, constituldo de 120 

milhões de pessóas, e poderosamente 
armado. 
SUGERIDA A REDUÇAO DE AR-

esclovaco distribuiu hoje um comuni- MAMENTOS 
cada sobre a situaç-,ão dos alemães re- BERLIM, 12 <A UNIAO) - VolW..· 
sidentes na Eslováquia se a falar num provavel moviment.o 

O comunicado diz. a principio, o :;e internacional tendente a limitar o re• 
guintc: "O Govêrno eslovaco não armamentismo. 
têve a intenção de eslovaquizar nc- Nos meios autorizados de.c:-ts, capital 
nhum alemão. Eles podem viver, aqui, sugére-i;c a redução potencial dos ar
livremente." mamenlos isto é. a limitação em ta.-

Adiante. assinala a nota do govérno manha das peças de artilharia pesada 
que é até possivel a criação de um e de outras armas ofensivas. 
"bureau" destinado a tratar dos ln- CONCEDIDA AUTONOMIA 
teresses de cidadãos alemães e que a PRAGA. 12 (A UNIAO) - O aç, .. 
Eslováquia deseja manter as melhores j vérno concedeu autonomia á Okrarúa. 
relações com o Rekh. dos Carpatos. 

INTERROMPIDAS AS NEGOCIAÇõES 
CHECO-HúNGARAS 

CONCENTRADOS NA FRONTEIRA MILHARES DE 
SOLDADOS DOS DOIS EXÉRCITOS 

PRAGA. 12 - !A UNIÃO) - Fô· 
ram interrompidas, hoje, as negocia
ções checo-hungaras para soluçá.o do 
problêma magiar. 

cito, determinou que wna parte do 
Exérclto, constituída de 12.000 solda· 
dos. seguisse, imediatamente. para a 
fronteira com a Checoslováquia. 

Biografando Eca de Queiroz, Viana 
Moog realizou um grande romance 
que tem por cenario o mundo, po1· 
época o sécuJo XIX e por personagem 
principal o maior romancista de toda 
a. literatura portuguêsa. O autor de 
"Novas Cartas Persas" copseeuiu es
crever um romance univcl'sal just:1-
mente porque Eca é tão grande, tão 
Imenso, que a sua vida se fez sentir 
no velho e no novo continente, e os 
seus romances são tão humanos e tão 
belos, tão reais e tão profundos, que 
Incidiram fortemente na sensibilidade 
latina e saxonlca. Ainda hoie "Os 
Maias", ''A RelioUia". 1'0 Crime de 
Padre Amaro", "A Ilustre Ca~a dos 
Ramires" e "Primo Basilio'' são com
preendidos e citados pelas mais di
versas raças humanas, como oue re
futando com veemencia as tp011as ra
cistas tão decantadas por alguns es
piritos do sécuJo vinte. E' necessario 
reconhecer nu?.: o que é bPlo não co
nhece fronteirac; geografif'.'ll~ nem ra
ciais. O que é ~elo é humano e o que 
é humano é umversal. 

das novas fórmas do pensamento que 
(Conclúe na 5.ª pg. J pr!!J;,~tu~~ºco

1
n
2,e1

i~o u:.,1~ini;;;:r~ POR CAUSA DAS EXIGENCIAS DA 
HUNGRIA 

REFORÇOS 

O trabalho de Viana Moog ainda 
ac:qulre maior valôr e se torna mai5 I 
admlravel, porque êle não sómente 
fez reviver Eca, mas tamb"m deu vida 
a Ramalho de OrUgão, a Antero de 1 

Quental, a Eduardo Prado e a mui
tos outros que formavam com F.ca ele 
Queiroz o nolavel grupo que dominou 
lntel~ctualmrntc Portugal monarquico, 
elevando-o perante a conciencia do 
mundo 

EC'a de Queiroz não está :-lpenes re
tratado, isolorfamente cos.u :1m inte
ler.tual, como um l,!Cmal homem c~e 
letr~s. Nãl') é t1ma fotografia artist\
f':R nPin tão pouro um~ b,,l:i. tél9. de 
RtV•. Nas pfl 0 inas do livro dr VL,':1~ 
Moog. Eça está vivo, vivissimo. PódC>
Ef' mesmo di·u·r que a penn do bJoa,re.
fo agm como uma cam~ra cin-:-mato
~rPfica. dardo movimento !\s fü:mra,; 
dentro de uma reconstru".'ã.O perff'ita 
do pas.c:;ado Coimbra rom~nt\ca. Co
lrrihra lit"r?rht, Coimbra revoluciona
ria constttúPm os primeiros cE"nario~ 
da. vida de E<:-a oue, nos cirrulos uni
ver3i_tartos, ao lado dos espíritos mai'.'; 

1 

tnqu1et1J:> da sua geração, toma pa!"tE 
em todas as C"tud::intadn~ P ~í)fre to
dos os efeitos de um regime pcda.g:o:?i
co decadente P tiranico. NP.rse período 
de formac~o lnLl'lcctual. éle j{I se revclct 
11m "'c:;plrlt'l nn,;sutdo d~ um 1nt,.n'"'.o 
(.""'ttlmt'nto rk .,oJicl'.lrird:ule humami 
Mate; tard"" nas coluna,; de "Fnrnas·• 
êlc SP ~~it.a como panfletntio. r:·ít.ico, 
"conteur", noveli~ta e cronista, fnz".'n
do a.; primeirnc:; demonstrações do po
der ela :.::ua inteligencia, e, princlp:\l
mente, do ~:r>n ajustado P pf>nrtr;intf" 
sen ;o de annlll:ie e cJe critícn. Acompa
llhR-se então a lncrlvel :i.ti,·idade de 
~malho de Ortigão. através de 

ASSOCIAÇAO PARAIBANA 
DE IMPRENSA 

Em data de ontem. recebeu o pre
sidente da A. P. T. a ::;egufnte carta do 
tenente-coronel Francisco coutinho de 
Lima e Moura: 

"Dr. Orris Barbosa - Presidente 
da Assoclaçfio Paraibana de Impren
sa. -· Jo3o Pe~sôa. 

Sou sumamente grat.o á bomlnde cto 
nos:so querido companhctrn Anquü•e:,; 
Go,nes, autor do voto dl' louvor que o 
amigo e os mrus distintos companhei
ra. do Consêll:o Deliberativo da A. P. 
1., generosamente. aproynram, por 
tnottvo do aparecimento ,1e mbha. 
modesta col~tanea .. RemÍTl!tcencla~ ". 
te Na sua pessôa, abraço afotuosn men
.,_~s demais companheiro,.- F. Co11-
.....,o de L. e Mo11r~". 

A "FESTA DA CRIANÇA POBRE", OHTEPa, NA PRAÇA 
DA INDEPENDENOIA 

J\O ALTO:- !\tomentos antcc, da distribuição dr roupa5 ás <'rian<'as pobres, 
,·cndo-sc o J>rof. .To!o-é Batl .. ta d<' l\TélQ, srcretário intrrino da lnt.crvC"ntoria 
e representante do intcrn·ntor Jo!'-é Mariz. trnentc Sá. r &-nevid<"s, reprc-
!"<"'lltnntc do trn('ntc-tnro1wl 1\-hgalhãí's Harata, <·omandant.,. da Guarntc:ão 
J•"cderal, dr. l\1a.t-t•u!j de Oli\:t'fra, dintor do D<'partarncuto de Educa('áo, e 
prssóas que intcgral'am a comissão promotora da "Ft"sla da Cria.n,;a Pobre", 
AO CENTRO: - Asprcto da· "Festa. da. Criança Pobre". r,m que recebe
ram roupas Z.100 crfa.ntas dos bairros proletários de nossa capHat. 
EM BAIXO: - Fla;-ranlc do momento cm que o prof, José de Mélo, se
cretário intuino da Intcrventorla e representante dd interventor José 

l\lariz, iniciava a dialribllição de roupa• ás crlan~llS pobre,. 

PRAGA. 12 - IA UN1AOJ - In· 
forma-se que a suspensão da confe
l'éncia entre representantes da Che
co~lové.quia e da Hungria foi devido. 
ás exigéncias desta última em querer 
basear-se nwn recenseamento feito em 
1910 no território magiar. 

CONCENTRADOS NA FRONTEIRA 

BUDAPEST. 12 - (A UN1Ã0) -
De ordem do govérno, o general Von 
Ratz. chete do Estado Maior do Exêr-

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado da 
Paraíba 

N'.lo se tendo rea.Uzado a. sessão 
1nunci.'1da para ante-01-it"'m. foi mar
cada outra par'.!. amanhã, á. hora C' 

local do costume 

O ANIVERSÁRIO DO IN• 
TERVENTOR JOSt MARIZ 

Ainda por motivo de seu aniversá· 
rio notahcio. rcc(>beu o ilustre dr. 
José Mnriz. interventor feder:tl intc 
rino, dêste Estado. mais os seguintes 
telegramas de fclici t ac6es · 

Do Rio: Prefeito Fernfl.ndo Nobreca 
1 De João Pessõn: Sr L. Pinto de 

Abl'PU 
De Misericordia: Prefeito Praxedes 

Pitanga e sr. Adão de Alencar. 
1-------------
1 Vai realizar um "raid" mo· 
tociclista Curitiba - Rio -

New York 
RIO. 12 <A. N.) - Chegou. boje. a 

estn capital. vindo ele Curitiba, o Sl". 

Leão Ze~uelbcim, Que csti realizando 
um "rairl" Curitlba.-Rio-New York, 
por motol"klet.a 

O nrrojado motociclista. foi. hoje. 
rect'bido nela S<'nhodta. Alzira Var("as, 
a quem convidou para ser mad1;nha 
d~ "raid" 

A AGÊNCIA DO BANCO DO 
BRASIL RESOLVEU MODI
FICAR AS SUAS COBRAN-

ÇAS, EM DOLAR 

RIO, 12 (A. N.) - A Agencia do 
Banco do BJasil re.;:olvcu que as co
branc:as, em dotai', serão liquida.da! 
imedia.ta.mcnt~ após a cntrl'ga pelo 
Banco da parte fixa com a data tnu
ca,la para a liquidação. 

Não o fazendo dentro do contra.to, 
todas as dcspêsas correrão por conta 
do sacado. 

A cobrança ('ffl outras moédas. a])06 
a entrega em parte flu, terá 60 dia.a 
para liq'lic!açiio • 

PRAGA. 12 - CA UN1AOJ - Em 
vista da concentração de tropas hun
garas na fronte-ira. fôram devidamen
te reforçadas as guarnições checas no 
território magiar. 

VIDA 
RADIOFONICA 

P R 1-4 RADIO TABAJARA DA 
PARA1BA 

Programa para boje: 

11.00 - Programa do almôço -Gr&• 
vaçôes populares oferecidas pelo etne 
São Pedro. a casa dos grandes roman
ces da téla. 

12,00 - Hora certa - Continúa o 
programa do almôço - Gravações po
pulares do São Pedro. 

12.45 - Jornal matutln0 - Notlcla
rio e lnformaçõe:; telegráficas do país 
e do estrangeiro. . 

13.00 - Bôa tarde. (Locutor. Allrlo 
Silva) 

18,00 - Programa do jantar -Grs
vacões selecionadas. (Locutor, George 
André). 

19.00 - Sintese dos acontecimentcs 
do dia. 

19.05 - Faxes canções - Carlos 
Brainer e-jazz. 

19.15 - Horn católica. a _cargo do 
revdmo. padre Hildon Bandeira. 

19.30 - Musica popular brasileira
Esmeralda Silva c'piano. 

19.45 - Valsas - Jaz7, da P R I-4, 
sob a regencia do maestro Olegarlo de 
Luna Freire. 

20 oo - Hora do Brasil. 
21:00 - Valsas brasileiras - Edja

nete Ribeiro. 
21 tá - Jornal oficial. 
21 '.20 - Programa velllo nlbwn de 

muslr-,_:,; bras1Ieiras - c·a colaboração 
dl;" Tanta Fl'rreira, Jota Monteiro. pia
nista Clo..udio de Luna Freire, flau
t.i~t.a José Lisbõa., e conjunto serena
ta. 

22,20 - Jornal falado da P R I-4. 
22.30 - Bôa noite. (Locutor, Josué 

Junior) 

PR1NC!PAIS PROGRAMAS DAS ES
TACõF.S RADIO EMISSORAS DE 
ONDAS CURTAS NOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA DO NORTE 

Hoje: 

A's 16:15 - Amencan PortraiUi ...,.. 
Scchcnctady - W2XAD - 15.330 kcs., 
19.5 mets. 

A's 19:00 - 5:30 p. m. - Spanlsh 
Period. Program Resume and Music 
(SAJ - New York - W3XAL -17.780 
kcs .. 16.8 mets. 

A ·s rn: 15 - Melody Masters -Chi
cago - W9XF - 6.100 kcs .. 4lU mets. 

A"s 19:45 - Sl1errter and Brenncr, 
piano duo - Chicago -W9XF -6.100 

kc~:!'> 
4~l4~1

~· Ncws 1n Portuguese. L. 
Corroa - Ncw York - W2XE-ll.830 
kcs .. 21).3 mets. 

A's 21 :45 - Ncws ln Spanish. A. 
Zalamee <SAJ New York - W2XE -
11.830 kcs .. 25,3 mcts. 

A"s 22:00 - 9:00 p. m. - Portugue
ee Perlod & Popular Rhythm <SAl -
New York - W3XAL - 17.780 ltcs., 
16,8 mets. 



·~~RTE OF.ICIAL 
:Administração do exmo. 

Silva 

lnterventoria Federa~ 

mPEDIENTE 
DO DIA 10 

Petiçõrs· 

DO INTERVENTOR 

De Marla E:,;kr EP7C'lT,) C;n·nlcnn
ti, professôra dt• 2 t:ntr..rnria. com 
exercicio na escola dt·'llC'Hlar mi:,, a 
de Barreil'a~. mun..ír1pio clt' Sar, .1 
Ritn. solicitando abono de 17 fa!Us 
dadas ctu,·~qv.e o més cie ~-;ctem!Jro p 
findo. - IndetC'riclo. 

De !:mura Chagas Vir.na, normali.-;
ta diplomada solicil:-u1do pt<>rmissún 
para prestar M'rvi<·os na rscola do se
xo femi.ni110 de Cab1.:c1CI0. ~em onl1" 
para o Estac:o, - Não h.lven1o :1 

,•aga. referida J}("l..1 ptticion:uia, uarlr 
ha que deferir. 

De I.saw·a Chagas Viana. norma.lis
ta diplom.ada, solicitando nomeação 
para a radeil a ào :-;exo masculino tln 
Cadeia Pública. desta. capital, srm 
onus para o Estado - - Indeferido, à 
vista das informações. 

De Isaura Chag-as Viana. normalh;
ta diplomada, solkltanclo indf'ni:t e: o 
de petições anteriores. - Requeh 
em termos, ã vista das in1onnac-ue'.'" 

De Arlinda Pessóa, professóra inte
rina. da cadeira rud1mF·11t:::r nusta 1. e 
Barra, municipio de Prifil·e.0:i Isabel. 
comunicando exercicio do cargo. -
Ao Departamento de Educ~.ção para 
providenciar 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE 
DO DIA 11 

Portaria: 

DO SF.CRETA RIO 

Recomendando ao sr Tesoureiro 
Geral depositar no Ba11co do Brasil, 
em conta corrente tie movil11ento, ~ 
lmportancia ClL' cun conto., clt"' H·i > 
1100:000SOOO 1 

F,XPEDIESTE no G,\BP!t:TE 

Ao diretor do Tesouro: 

Prf'stações d!" contas: 

N,º 1.432 - De João cte Sousa Fal· 

sr. dr. José Marques da 
Mariz 

NO 10.505 - Da Cin. P:naíbn rle 
Cimento Poflland. na quantia de .. 
1 :224f800. 

N .11 10.576 - Da me~ma. nn quan
tia ele 745$:..100 

F.mprcitatlas - O TribtmJl \'isou · 

N. 0 l.i. 42G - De Antonio Gama. 
na quanlül Ce 9 :880SOOO 

N. 0 r,. 377 - De Srunucl clr Brito. 
irn quantiJ de 2 :OU0:..000 

l:. '.'.,(i{uido - O Tribtmnl autori~ 
zou. 

N." 10.633 - De F. Prixólo & Jt'· 
mãe n:1 quantia de 3 :000~000 

Petiçüo 

N .0 9.Blô - Dt• Severino Silva cta 
Cc::-L\, l'f'(JUerenclo \·est.ituiçf,o de im
i:o~to p.1gn a 1n:i.is pelo i;eu falecido 
im:riclo Manuel L1!1C da Costa. - O 
'Tribunal da Fazenda reconhece a c1 
Se ,1 erin.1 Sil\'a d::t Cosb:\, viúva do sr. 
Manuel Lino da Costa, o direiLo á rcs
titwção ela quantia de 250t000. de 
itnpó:-.to de indústria e profis.c;ão. re
ferente ao 2. 0 semcst:·c do corrente 
ex.ercic10 

Pre"' 1:t~(,rs de ,.-on(as - O Tribunal 
julga cerlas: 

N. 0 14.373 - Do dr. Graciano Me
dei.·os, na qur..ntia de 169:001:::;600. 

N. 0 35ti - De Francisco Luiz dc
Oliveiu. r:a quancia de l:5UO~OOO. 

N. 0 15. 2.>3 - De Hercila Fabrício 
na quantia de L500SOOO 

N.º 15.146 - De João Hardman íl.? 
Barros, nA ,quantia de 90SOOO 

N. 0 13.851 - DE' José Batista d<' 
M(•IO, na quantia de réis 23:000SOOO 

N. 0 14.416 - Do dr. Graciano Me
deiros, na quantia ele réis l 78:309S100 

N.0 14.388 - Do 11112smo, na. quan· 
tia de 197:840.;IOO. 

N. 0 14.387 - Do mesmo. nn qurtn
tia de l 54 ·893sooo 

Secretaria do Interior e 
Seguram;a Pública 

DEPARTAllffiNTÓ DE EDUCAÇAO 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
DO DIA li: cão 

lh~es
0 

:~~~!sdeº~u~~ndaJ.oaquim Bu- i Petição: : : : ~:~ = ~ %~~:~ Binter • . De Nanci Alves Bezerra. pr~~essô-
N. o 927 _ De ]..fanuel Roberto. ra de 1. ª entrnnc.:1a, ~om exer.c1c10 no 
N.º 2.094 _ no mesmo. ~rupo Escolar "Targm_o,Pere1ra", da 
N .º 1.854 _ Do mesmo cidade: de Aranma, sohc1tanc\o abo•.10 
N. ã 2 .157 _ Do mesmo deA seis (6) faltns da~as durante 1J 

N. o 1. 233 _ no mesmo. mes de set~~bro p. fmdo. - Junte 
N.º 254 - De João de sousa Fal• atestado mechco e volte. querendo. 

cá.o. 
N. 0 1.069 - De Manuel Roberto. 
N. 0 1.089 - Do mesmo 
N. 0 965 - Do 1nesmo 
N. 0 1. 764 - De João de Sousa Fal-

cão. 
N. 0 262 - Do mesmo 
;N. 0 L 037 - De Manuel Roberto. 
N. 0 3.329 - Do dr. Joaquim Bu-

Jhões Pontes de Mira.nela 
N. 0 3.0~ô - De Manuel Pessôa. 
N.º 3.517 - Do dr. Joaquim Bu-

COllfANDO DA POLICIA :\ULITAR 
DO ESTADO DA PAR.\íBA DO 
!1/0RTE 

Quartel em João Pessõa, 12 de 0u
tubro de 1938. 

Serviço para o dia 13 rquinta-fei
ra>. 

Dia á. Policia Militar. 1. 0 tenentt" 
Manuel Camara Moreira. 

TUBERCULOSE 

DR. ARNALDO GOMES 

Curso de especlallzação com o 
Prof. Clementlno Frag9, no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de J9,neiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratarnent.o por processos mo· 
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiA'I'ORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dla· 
riamente das 13!• ás!5 horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 • 
I.0 andar. - TeL 1606 

João Peeafia 

vando estar de~obrigado para o re~e
rido serviço, em tempo de paz. por 
contar mais de 44 anos de idade, o 
guarda civil Antonio Daniel de San
tana 

II - Transcric:-ão de ofiico - Agra
dec:imen(o - O sr . cmt. da Polici::l 
Militar ào Estado. diriiiu a esta Ins
pet.oria o oficio do teór .seguinte, o 
qual transcrevo na integra: 

"João Pcssõa. 11 de outubro cte 
1938. - N. 0 72G - Do coronel co
mandante geral ..;.o sr. Inspetor ge
ral da Inspetoria do Tráfego Público 
e da Guarda Civil. Assunto: Agrade
cimen~o. I - Reconhecendo que ele
mentos dessa corporação prestaram 
valio~o concurso por ocasião das fes
tividades do anivcrsãrio ctcsta Polict1 
Militar, ontem, venho agradecer-lhe 
seus serviços, bem como o vosso, pois 
que tudo se processou de>ntro de um 
ambiente de ordem ias., Jo~é Ar
!lalào Cabral. coronel. comandante 
geral" 

(as.) João de SoUS3 e Silva, 1. o te
nente, inspetor geral. 

Confere com o original: - F. Fer, 
tPira d'Ollvplra. $µb-in .... ppt,nf 

liNPIIAQUECEU-SE? e 
A&llda tem toa1e, dôr na, 

eoata• • no peito? 
Uae o poderoso tonlco 

, VINHO CBEOSOTADD 

.' 

JJõBAb;íii m.vua.a 
!aiprt<Jodo - • 
cesse 1111 •nr11111 • 

conv1lescenç1J 
rOHICO SOB[RiHI 

DOS PULMÕES 

A CASA AZUL avisa. a distinta fa
milia peS3ôense, que recebeu das p1in
cipais fábricas de · Rio e Sâo Paulo. 
grande quantidade de meias e nue está 
vendendo a preços excepsionais. 

EDITAIS 
CC,NCURSO PARA PROVIMENTO 

DO CARGO DE PROFESFOR PRI

I 
I CIJ1.:TSiAo O! !~te~! Pu~U~a ~ ~o N · 1 olai r:"~.,1~ •:.. 

Hospital Santll Izabel. 16 ,.. 18 bon.a 

• n'61n""le -.., • clnu:rtco das doençc, da arethn »r...tata Mlllp 
e rim Cyatoscopiaa e uretJiroscopJu: ' 

OONBULTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - 1 • IJl&.r. 
--- IOAO PESRôA ---

apreciação elos f;eguint.cs elementos 
comprobatórios do mérito d() candida
to· 

n) diplomns e qunisqurr outras dig. 
nlclades nnlvers1tárias r ac·adtmica:;; 
apresentadas pelo cundltlato; 

b, rstudos e trabalho:j C'ientificos 
especialmente acJuêJes (JUt' as~lnalem 
pesqui7:as originai::, ou r.:-v<'IE"m concei
to5 doutrin!J.rio~:, pusoais d(' 1Tal n1.
lór. 

CJ aliviclades didáticas i'Xercic?as pe
lo nmdid é.to; 

d> rc:dizaçóes prálicJs, dC' rnüureza 
tt><,;nicn on profi.;s1ouaL pnrticular
mcnte aquelas de interesse colrt.ivo. 

O simples de~f'mµenho de 1 unçôe!. 
públicas, téc:nicas ou não, a apre,en
taçâo de trabalhos cuja autoria não 
possa ~er autenticada, e a e. 1.1 ição j, 

atf:'~tados gracio::.os não , n~tituem 
documentos idoncos. 

Oo concurso de prova~: 
a 1 defêsn. de tése; 
b) prova escrita; 
cl prova prática ou rxperimrntal; 
d) prova didática. 
Notas: -- Estão isf'ntos dC' sélo a 

tése e os trab:ilhos impresso.~ aprU"<'fl· 
taclos como títulos. dc\·c11...ic v!' ( 1em?.ís 
documento:-:; ser estampilhado.• i,;l LO'.'· 

ma da lei. 
O requerimento de inr;rriçBo •erá. 

entregue no Protocólo d!t. Secret.arfa., 
devendo o ca.ndidato ness·,t ()C'a!-:ião as
sinar o livro de inscrição ~o11rf' 1 :su1.n
pilha federal no valôr (ip 2fJt:JCO n ~élo 
de Educacao e Saúde'. 

Rio de ~hl.neíro. 9 d(~ sftrn:í:.ii·o d!:: 
1928. -· nr. Raul Lf"dâo d,t ('unh:i. 
reitor. 

DillETORli\ GI:R.\L DE SAl'UE 
PúBLIC,, .. - Ed?ta.l. De ordem e.te 
sr. dr. inspetor de Higi!'ll~ clu Alimen
tação e Policia Sunilaria elas Halnta· 
cões, da Diretoria. Gt:r~l de Sauclf 

~!~1
:~ªdot~i;~~ei~~~!~.~s 

1~~{cª ~~~Y~~1ci~ 
~r. Francis('O Guim:1r..le~·. na impor
tancia de quinhentos mil rl'i~ 
!iílO~COO). por inh·nção do nrtigo 

1 Ofl3, e o !>r. Giston ~unl'~. na, im
rorto.ncia de ('Cm mil réis 1100$000) 
r.or infrr1.çií.o elo artigo 1.084. do Re· 
·ulamento em Yigor. 

O,; interessados teem o prazo de 
,.inco <5) dias a contar ela data na pu
blicação do presente edital. para in· 
' rporem reCJ.lrfO, fL'1dO o qual a Ins· 
;::,etoria remeterá os procrssndos ã 
Procurrirloria dos Feitos da Faz<•nda 
rara cobrança judicial 

ro;;f"I PPsi:;ô~. a de outubro de 1938. 
·,r,, ff~r Pinho R:ibélo. rsrritur.irio. 
,li~to · - Em 8 ele 10 de 1038. -

\. f:'rorzcli, diretor geral ela Saúde 
.blica. 
Vi., o: - Dr. Alberto Fernandes 

' :.rtaxo, inspetor. 

com uma instrumentação adaptavcl 
1 banda (fanfarra) .. 

li 4.0 
- A"> musicas premiadas pode

ão ser impr"'ss, ~. gravadas e propa
~_adns pelo Dr>p.irtamento de Estatls
' 1ca e Publiciàncte. 

~ único: - Não serão devolvidos os 
'>riginals das musicas enviadas para 
.:oncurso. 

§ 5.~ - E'. obrigatoria a remessa em. 
5) cinco via·, cht1lografadas das Ie

l!'as que acompanl1a1 em musicas de 
Maracat.ú 011 de frêvo-canção, as quais 

~~s ~~dgJ}~n~~mse~~rJ~·ãdu~7~.ter fra-
§ G.º - O concurso se!'á encerrado 

10 dia 30 de novembro do corrente 
.mo, no hMudio" da P R I-4, Radio 
Tab::ijãra tespeitandO·Se aquela data 
10 c~rimbo. do correio para os candida
.os residentes fóra da capital 

7 :" - Os candidatos poderão, caso 
1ue1ram, usar de pseudonimos. Nesta 

hipótese o:;, originais, irão acompanha
los de wr1a sobrecarta, dentro da qual 
:stá a revelação cio pseudontmo 

§ 8.0 - ó julgamento do concurso 
.,erá. feito pc,r uma com1ssão de pro
issiona1s. pc1o chefe da Radio, Fede. 

ração Carnavalesca Paraibana e um 
representante de cada jornal. 

§ 9.0 
- Não poderão entrar em con. 

curso musicas de outros concursos an
teriores ou já vulgariza<las. 

~ 10.0 - Presidirá o julgamento 0 
Diretor do Departamento de Estatis· 
tica e Publ!cidade. 

§ 11.0 
- A votação será efetuada 

oor C'~Cru1 into secreto. 
§ 12.0 

- As cectulas para a votação 
instarão das seguintes palavras: 
Sofri\ cl - Bôa e Otima, que corres• 

ondem aos números 4, 8 e 12 
~ 13.º .- Os premies a. distribuir são 

s segum~rs: a) rrêvo - 1.º Iogar 
,osooo; Frêvo - 2.° logar, 2,otooo. ' 
b) - J\<I:iracatú, 1.0 logar, 450$000; 

Jem - 2.0 log':rr, 2,osooo. 
, - Frêvo-canção, 1.0 legar, 450$000; 
Jem. 2.° Jogar, 2>0$000. 

14.0 - Em caso de empate na elas. 
:icaç5.~ proceder-se-â um segW1do 
;crutiruo que, verificado o mesmo re
lltado, _ó ~residente resol, ~rã pelo vo-
o de mmerva; 

§ 15.0 
- As musicas do concurso se

ão ~ivulgadas pela Jazz da P R I-4, 

ief16.t,~~}l~c~~:c~;;~~~t!º d~~.~~:~~-
iar toda sua correspondencia para 

' R I-4. Radio Tabajára. caixa pos
,i,l - 110 - João Pessõa 

A CAS.\ .\ZUL acaba de receber 
.;'l':tnde ~orfoneuto de roupinhas para 
riai:tsas E'" est.á vendendo a preço,; de 
1cas1ao 

Sitio em Mandacarú I HOT~L DO NORTE 
Aluga-se ou arrenda·se nFl'l sitio en l! F.:sTiLO. CBI~f:S 

Mandricarú, com ótima casa ele 1110· ---.--
radia, in. umeras fruteirns s. eleciona- O melhor :,l'nico de re.taurante 

~:~~ c;:ie~~~riJo e pri::ngrai~{:~e~~ I~6~= l <lc Joio Pessóa. 
ticultura e esta bulo . . A tratar com_ o I Rll.\ D.\ GAllIELEffiA N.º 71 
sr. Edgard Cavalcanti. na Assocrn.çao 
Comercial, ou na A v. Epitacio Pessõa, 
~2 -=-=========== 

lhões Pont?s de Miranda 
N. 0 3.127 - Do mesmo 
N. 0 1.347 - Do mesmo 
N. 0 964 - De Manuel Roberto ,;o 

Nascimento. 

Ronda á. Guarnição, sub-tenente 
M:.inuel João da Siiva 

Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sar· 
genta Mario Ferreira de Sousa. 

~tJlVOTJ>:1ci1~r1~~ l~RO~~l: 
1 

--G-R-.\-N-'D_E_c_v_ai_"ia_d_o_so_r_ti_m_c_nt_o_clc 
TOLõGICA DA FACULDAOE nE botões de fantasia e Cabuchões, !o,{> na 
FARllfACIA ANEXA A' FACULDAnE CASA AZUL. Botões cobertos a prc
NACIONAL DE MEDICINA DA UNI- ços sem competencia 

ALUGAM· SE 
Alugn.m-se 2 casas, saneadas, com 

3 QU'.Hlos toclos foITados, tendo os 
pisos de- rw:\Saico ~ taco. 

N. 0 271 - De Gaspar Binler. 

TRIBUSAL DA l',\ZEND.\ 

Sc9São élo dia 11: 

Presidente - Rornualdo RoliJ.11. 
Secretária - Benigrnt Leal. 

Compareceram O!ó; srs Romua!do 

~~~~~· d~il;::··e1~
0
ri!c~{~u~~· z~,~~~ ~~f~~é 

Florent.ino Junior e A<:n:.io Borges, 
resp.ectivamente, chefes ele ~ccçâo da 
~eceita e ~a Despt's~. e o rir. s~~· z
~~ Fa~~~~~1ro de Som,n . ._Jroc:urad.Jr 

Concorrenc ia 

O Tribun~l acrit-. 1. nrt)J)O.,ta da 
firma L. Pmto de Abl..'f't1, para fo;
nechnento de material para a Direto• 
ria da Produçári. ele ac.:ôr:.10 rom o edi~ 
tal n. 0 23 ela Secç:\o de Compras. 

Em !óieguida. o Triimnal vk;ou a~ se
guintes contas: 

Centas - O Tribunn 1 vi ,ou: 

N. 0 10.5C4 - Do Banco Con·érc\fl 
e lndústrla de Pcrn.imbuc·o. 1;. i>
Holanda & !rnlC!o, nn quantia de .... 
l 23: 049~200 

N.º 10.586 - De:\. L11('rna & Ci:1., 
na quantia de 20 :749SOVO 

N. º 10. 500 - Do Para.Da Hotel. ua 
quantia de ll 7SOOO. 

N. 0 10.591 - De Nic:ola Porto. na. 
quantia de 120 000 

N. 0 10.589 - De C. Pereira & Cia., 
na quantia de 8 :460S000. 

N. 0 10.579 - Da St."l:'.!.dard Oi! 
Company of Brasll, na qu·:1ntia de 
66$500, 

N. 0 10.561- n,... Corretn & Cia., na 
quantia de 2 ·500 ooo 

N. 0 10.611 - De Lronrl Duarle, un 
quantia de 544$000 

N. 0 14.977 - Do dr. Lmz c. Ar:l'l
jo., na quantia de 45SOOO. 

Dia á Estação de li.adio. 3. 0 sar
gento José Leite de Andrade. 

Guarda do Quartel, 3. 0 sargento 
Heraldo Cavalcanti de Paiva. 

Guarda da Cadeia; 3. 0 sargento 
!saias Pinto de Carvalho. 

, Eletricista de dia. soldado Sinesi:> 
Mariano de Ba1Tos 

Telefonista de dia, solctado José Ma
riano de Lima 

O 1. 0 B. I. e a Cia. ele Mtrs. da-

~~~u~!.g~~~~:., ed~a~~~~·~l.' Cadeia 

Boletim nume:·o 223. 

VERf;TDADE DO BRASIL. - Es
tão abertas, na. Secretaria da Facul. 
dade Nacional de Medicina, as ins
crições para o concurso de professõr 
privativo da cadeira de Química To· 
xicológira e Bromatológica < Classe L. 
do quadro r, do Ministério drt. Educ:i
c;ão e Saúde). pelo prazo de O mêse.i. 
devendo encerrar-se ás 14 horas Co 
dia 17 de março ele 1939. 

De acôrdo com a legislação vhrnnw 
!decreto n.' 19.6>1, de 11 de abril de 
1931. lei n.° 444. de 4 de Junho de 1937 

(a~.) José Arna1do Cahral de- \'as-1 ~ decré~?-lri n.
0 

271., de ~ de fe_verei 
concelos, coronel cmt. geral. ~f~~e~··:)·s~~:il~~d:!6:êi;~r=~~o sa-

Confere com o ori~1m\l - Sebastião Da jnscricão: 
~lauricio da. Cobta, 2. 0 ten. ajudante 
mterino. al Requerimento ao diretôr àa Fa 

culdade, do qual conste o nome por 
INSPETORIA GERAL DO TRA.R· ,~xtenso ,a data elo nascimento. a n~ -

00 POBLICO g DA OU&JlDA 'uralidade. a filiação e por onde fô: 
CIVIL liplomado o candidato; 

b) dinloma profJssional ou cicntífi. 
Em João Pessõa, 12 cte outubro de "º expedido por instituto onde se mi 

1938. nistrc o r.nsino da química. toxicológi 
ca e bromatológica, além de outros ti 

ra~:rviço para o din 13 1quinta-fei- lu~~s ~~:~
1
e:e~~~re;~asileiro nato ou 

naturalizado; 

Permanente á 1 . :i. S T .. amanuense 
João Batista. 

d) oravas dP. i:-anidade fisica e men
tal e de idoneidade moral: 

e) documentação dP- atividade pro
fissional ou científica que tenha exer
cido e que se relacione com a .. lisch>li
na cm concurso: 

cl!~~m
1
~~e~:e á ~ P., guarda de l. :i 

Rondantes: do t.r.ift-;o, {iscai de l.•l 
classe n. 2; do policiamento, fiscais f) r,rova de ser docente livre m de 

ter conclui.do o curso médico ha scfs 
m;. 84, 23, anos, no mínimo; 

rondantes ns. 1 C' 3 
Phntões, guardas civis 

13. 3:;. 19 e 6>. 

Boletim numero 226. 

r;:) prova de quitação com o servi('o 
mllltar: 

h) cinr.oenta exemplar~s c!e urna 

Para conhecimento da Corporação e ~é:e~:s~i~~u~~~~e assunto da discipJi. 
:~ida execução, publico o seguln- i) prova de pagamento da taxa Ue 

I - Certificado de reservh:;ta - A
presentou nesta data, certificado de 
quitação com o serviço militar, pro-

inscrição: Joosooo, 

Do concurso de Utulos: 

O concurso de titulas constari da 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

DE 1939 

A n.vrnicta Maximiano Machado 
mo e 163, o. tratar no Banco Central, 
rua Barfto cio Triunfo. ·120. 

RENn.\~. bjros e re11dões brancos 
e de t·ôres, a CASA AZUL delem o 
m:?.ior e mais variado sortimento da 

ra~n~ e~n 
1 ~~~:t1

n~gã;'ªc~~á1: ;:d!:= 1 P_r_ac_a_. --'-----

''"º Carnavalesca óa Parntba. lança I LAª~P'"''AS ELt.TRICªS nara o rarnaval cte 1939. um conrnrso n m ai'.i.i ~l 
i'11 rlP f''-<'nl'wr a~ m1>lbores compo 
dler, musicais nordestinas . .c:oh ns se· 
,intes b~!-e!' 
, l - concurso nara f,·P,·o 
bl - conrur.c:o para m,1r:irntús 
cl - concurso p::.ra frêvo-c;'l.n~ôP~ 

Pelos preços mais baixo Vende a 
CASA LIDER - Ponto de 100 réis. 

í'J'.'\1TR•)fS.. carteiras n~rt ref?u
~ ·~ e no .. t.1.-"'li,.~1,.,I, em couM rlc .Jacaré 

sucurijú, art:go chir. Só n:1 C'.\SA 
\ZUL 

1 .0 - Para,() concurso rte frévos a·, 
qsicas ser5o apresentnrla~ com or 
1l"stnu:-ãc. e uma reducf,o pnra piann· 
2 ° - Para o concurso ne maracatús 

,,ualmrnte orouestraçõo. • reduc·ir Quer o ºª" i;ua r.,'J"~ '!')ffl 
:1·,ra piano; 

.,;:. 1nrr~~~1ç1;º~~~[!~ti,;.i,.~;
0

·f~~~.~ lindos lustres ? 
t parte de CRJ1to com orquestração. f Procure a CASA LIDER que tRm 

• ·'ur§n p:tra piano. um sortimento de&iumbrante e vende 
§ 1.0 - A ausencia ele caráter regl0· mais barato do que qualquer ('asa 

)•.d. puramente nordcstlIP (0ml) tam~ Duque de raxb!. _ Ponto de- tnri réis 
hr.rn n precariedade ela lctr1., constil u, 
.11otivo para desclassificação na prova 
llminntorla. 
~ ?..º - Para Marncatú e para Frêvo-

nanção, a letra deve ter caráter nit1-
u1.mente region:il, evitnndo-s<> freses 
u palavras· de baixo calão ou rle sen· 

tido dubio que possam tornar ffs mes
mas amorais. 

óTIMO N~GOC!O 
\'enl!r· :e µm ótimo negocio de es

tiva a reta1hn com bons apurados. 
A v<>nida. Des. Bôto n.0 643 - Em 

frente a Joio Pereira. 

§ 3.º - As orquestra~õe::. devem vir \GUARDEM. 0 destumbra!1te sorti-
1·om0 as seguintes partes: mcnto de boll'.'as para senhoras e se-

i. - ~axõ AI~: 2.0 Sax. tt·nor; 3.º 1 nhorit:1.s, as mais modernas cria(Õ!3 

Sa\ alto, 4. Sax. Barítono; no gcnero, dfretamentc do Rio e Sao 
1. • - Plston: 2.° Plston: l.° Trom- Paufo' ~ e.i~\i AZUi. bane, Cor.tra-bb.SSO em dó e wna partf' ____ ,..:',:__ ______ _ 

de P,iano. Nilo V,1CILE: vá a C.\SA AZUi, e 
1 urUco: - A i_nstrumentação acima I procure conhecer o maior sortimento 

compreende-se somente para as mar- de miudezas da pra('a, re('rbído dirc
chas frêvo-canção e Maracatú. As I tamPnte das principais puça do Sul do 
marcbas-frêvo deveria se apresentar Pais. _ . _ 
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• primeira 10,a de comba....,_, 11ue Olll'ftto está de p..e de estraordlnirla 
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CIACOES REPATRIADOS ATRA. 
BARCELO A, 12 (A UNIAO) - O 

ministro das Relações Estranplru da 
Espanha Republicana falando eôbre a 
1Huação, declarou: 

VÉS A FRONTEIRA o :.~i;.~~gJºA·D~SAU~~~~'li~ 
BLICANA 

.. O rovêmo republicano nio tem ne
nhuma intenção de acôrdo com o p
ncralliismo Franco ... 

SEMANA NAOONAL 
DA CRIANCA .,. 

(ConclUBão da 1,• pg.) 

FRANCISA 
A RETIRAD,1 DE VOLUNTARIOS 

ESTBANGEIROS NA ORDEM DO 
DIA 

BARCELONA, 12 (A 'CNL\Ol -
Ealá na ordem do dia, por eR1111&Dto, 
11 retirada doe voluntários eatranpl
roL 

O CUmêlho da Generalidade eati 
dlopNto a reence&ar a luta. loco que 
ealeja complelamonte normalluda a 
:::- doe combatentes não eapa-

Seguiu-sr a professõra Biida 1e A AVIACAO JNSURRf:TA EM ATI• 
Holanda, que leu umn bem feita pa- VIDA.DE 
Jestrn sobre os devere~ escolares. 

Ambos os tra1ores :ór&m bastante DENDAYA, 12 <A UNIA.O) - Tem 
aplaudidos. ,rido ntraordlnirla a aüYldade da a-

Pelos alunos, f6ram executados di· ~io oaelonallsla em todo o litoral 
versos numeros de canto orfeónl~o. republicano. 
recita tiros, cançrynetas e bailados. As cldadea de Valência, Tarra,rôna, 

SAINT JEAN DE LUZ, 12 (A UNl
i\0) - 0a eireuloa nmpátlcOt1 com a 
caua republicana. eatão con,•encldos 
d& vitória do 1orimo de Ba.rcrlóna, 
aeredllando 11ue de acura por diante 
a ordem será ··para a frente", com a 
ea11t1ulata do lerrêno aos rrvolucton,. 
rio,. 

O GRANDE ROMANCE DE 
vtAH IOOG SOBRE EÇ 

<Conclusão da 3.ª PI,) 

se avizinhavam, um homem assim, dr 
antd1as receptivas uJtra-::renstveis. 
não poderia ser compreendido pelo., 
representantes das Idéias que estre
meciam-ao s6prn das novas teorias 
que Já se esboçavam pelos horizon
tes, como advento de uma nova era do 
pensamento. 

PLAZA: - Na v-raL na 
léLL, "Um Garôlo de Quallda· 
de", com l'reddie Rart.holomew, 
da "United Ar&IAta", Comple
mente&. No palco, o ventriloquo 
Arco, eom 0& aem bonecos ta
lantt:1. 

- A• noite, na téla, "IJrlo 
Partido". Complementos. No 
palco, o mumo eapetáeolo, 

REX: - "!\Ili Dolares Por 
Minuto .. , eom Rocaer FrJH, da 
"'IWpublie ". Compl~mentos. 

SAI TA ROSA: - "Com Um 
Sorriso". com l\.laurice Cheva
lier. Complementos. 

FELIPE'IA: - Na enio tbA 
Normali•lati, "~portaa:em de 

Diretoria Geral de Saúde 
Pública 

INSPETORIA DE FISCALIZAÇAO 
DO EXERCICIO PROFISSIONAL 
Boletim dos trabalhO'i realizados em 

setembro de 1938. 

Titules de médicos regislrados 
Titulos de rtrurgiões dentista~ 

registrados 
Guias para a Recebedoria de 

Rendas 

Sa-·, eom Fred Mae Mw• 
ray. Complemen&oo. 

- A' noite, "'Woopee"'. eom 
Eddle Cantor, da "Unlkc! Ar· 
&lsts". Cemplementos. 

JAGUARmE: - "Tereri 
Não KaolYe", com Meaqultl
nha, ••o. F. B." e, mais, a !.ª 
aérlf' de .. O Cavaleiro Alado .. , 
com Tom Mil<. Complemento, 

S. PEDRO: r- Seaaio das 
Moeu - •· Juventude Trlan
rante•·, com Ramon Navarro. 
Complementos. 

METRO'POLE: - ·~lna i 
Venda", com Ma.d1e Evam. 
Complern~ntos. 

IRA AO SUL 
O MINISTRO DA VIAÇIO 
De regresso, o general Men
donça Lima visitará a Baía 

RIO, 12 (A. X.) - Um vtsporlino 
divuJrou que na próxima secunda.
feira, o mini&tro Men:tonça Lilna dâ· 

A ·s 14 1'oras, no salão pt·lnclpal da• Cartasêna, Barcolôna e a -uena lo
quéle grupo. teve Iuzar a Inaugura-

1 
calidade de G~ tefim ,-ido alvo c11nA

ção de uma exposlcão dr JJ(antas or- lante doe aparillloe lnlmip!I, 11ne ten
na.mentais, presidindo o ato o prof. tam por todos oa melOI quebrar a, re
José Batista de Mélo, que representou I lliltenela da rola~rda !'"pablloana. 

Por lntermedio c!e Viana Moog, aln. 
da o leitor compreende que para Eça. 
sómente poderiam vir aplausos de 
Machado de Assis, de Zola e daquêlrs 
que compactuaram com a sua forma .. 
ção espiritual, como Batalha Reis, Ra
malho de Ortigão e F.duardo Prado, 
slmbolos c!o esplrlt.o moderno que co
meçava a dominar Portugal . 

Requerimentos despachados 
Receitas com entorpecentes re-

gistradas 139 jará pa.r:& o sul do Pais, a fim de en-

o interventor i.José Mariz. ~nda, ontll'!DI, a noite, 18 bldro-
Oflclos espedidos 
Circulares espedldas 
Oflclos recebidos 
Publlcações feitas 
VL .... itas a Farmácia da capital 

18 
2 

12 
3 

21 

Compareccram o dr. Mateus de arion: imurré'°!5 alaearam e bombar· 
nuvelrn, diretor. do Departament.o cie d~ram Cartacena, de irrande altura, 
.Educação. profs João Vinagre e se- fora do alcance da artilharia antl
Vt:rmo Rocha corpos docrnte e dis- afrea.. • 
cente do estabelecimento e várias fn- A muorla du bombas caiu ao mar, 

A luta que Eça de Queiroz teve com 
a Academia e os seus ac!oradores, Importancias pagas á Rcceb~· 

milias. ,..nq,• ~to oq,lras allndram a zon:i 
Constltue essa exposição uma ad- portuária, ca-mlo •levados 111'."~ol

miravC'l coleçf,o de cactos, avencas, ~ e aJp.ns lncendlos nOil df'po i&os 
bromeliaceas, tlnhorões, begonlàs e prox.lmoa ao porto. 

f::.".'°..:;1::!,:~~ ~~~s\!~aã~ ~~: doria de Rendas: 
íraquecendo á medida que o século la Tltulos regL<trndos 1500000 

:::•s plantas artisticamente dispos· ESTA' CONVICTO DA VJT6BIA 

se exgotando, essa luta C'ntrc uma ge
ração nova de ldéll,i novas e uma ge- Total 
racão velha de Ideia$ ainda mais ve-

150$000 

Sõbre o Mo falal'am o prof. José 
,·~ Mê!o, dr. Mateus dt: Oliveira e 

lhas, mUito se aasl!fflelha com a luta .João Pessõa, li dr outubro de 1938. 

prof. Joaquim Santiago. 

S.U.AMANCA, 12 (A UNIAOI -
A1J.,,... de rrandemonle desfalcado 

1 
nas suas hostes, eom a retirada de 18 

NO GRUPO ESCOLAR " ISABEL ! :1~ ~:.:::ri.::l=n~::~i: ::n;;.!!~; 
MARIA DAS NEVES" , revoluçio Iniciada a 17 do Julho de 

1ue vão travando ao nooso pais. os 
1omancistas e escritores como Lins do 
Régo. Gilberto l"relre. Erlco Verissl
mo, Jorge Amado e outros de não me
nos valor, contra os esplrltos acade
mleos, nitidamente arcaicos ou por 
fazerem parte da Academia de Letras 
r,u por aspirarem a uma cadPtrasi-Também. nésse estabelecimento si-1 •_9_36_· __________ _ 

to á avenida João Machado foi' co-
~~::;~~o festivamente o OI~ do pre- 1 A IAIS LINDA JOVEM DO ~~ ~~..!'."t~J;, :. ru~i·c~.:::~ 

A's 15 horas, no salão principal tio DO ·BRASIL ? outros que ainda enchem bôa parte 

doe:~.;.;· Viana ~ o seu livro, referido grupo, teve inicio o atraente 
festival. com qu ! a sua ctil·etorta c 1 ... 
memorou a data. 

Ass1st.iram ! mecma festividade o 

~::r ini1e~~o ~~is~':,~:'..,~:.!~;...~:~!: 

(COlld\lllo da t.• PI, 1 até o moment.o em que Eça desapa-
rece do 'llundo co a sua figura es

tam-ae as provaveis candidatas ao ti·' 'l\lllL e pálida, mult.o em contraste com 
,ulo de "MisS Paraiba". 38 eua,; cbras robustecido.s cada vez 

Chegou ontem a João Pessõ• o mais eom õ correr do tempo e de mn 
acad. cteantry Leite, dlret.or do De- ·><>lorldo tão intenso oue ainda desa
partament.o do Concurso no Dlarlo de fiam multas séculos. 

Om.f'zina de AZf'vêdo - Auxiliar de 
escrita. 

VISTO: - Dr. João Arlindo Coneia 
- Inspet.or. 

NOTlCIAS 
DO CHILE 

(Especial para A União) 

ORQUESTRA SINFONICA NACIO· 
NAL 
SANTIAGO. outubro (Pelo aéreo> -

.\ Comissão de Educacão da Camar~ 

.:lc Deputados, despachÔu integralmen ... 
\e e proJéto de lei que crêa n Orques
tra Sinfônica Nacional. 

~ntando o interventor Josfo Mar~,: 
ér. M•teus de Oliveira, dlret.or do 
Departamento de Educação. g1·anl..t. 
tiumero de ~>rofe:sóres, cJrpos docPn
t• e dL<cente respectivos o tamlllas. 

Pernambuco, enc.rregadÓ de promover Depois da leitura de "Eça de Quei
aqul, a elelçii.o de "mlss" Paralba. Em• roz e o século Dezenove". sente:se o 
companhia do dr. Vlrglllo Cordeiro, deseio imensa de ,-e ,oltar a ler as 
dlret.or da sueunal daquêle órgão nes- ouas obras, porque Dlttece que nada de ALUNOS DO CURSO DE PILOTO EM 

cerrar o congresso de encenha.ria. que 
está sendo rf'alizado em · Curi&iba. 

O ministro da Viação proloncari1 

após. a sua viaiem ao Estado de San .. 
ta Catarina. 

Comentando e'iSa. vfagr.m, O GLOBO 
adianta que o grneral )-lrndonça Li
ma. de re&Tf' o. irá alé a Baia, a fim 
de conh~cer o serviço que está sendo 
f"xcculado P.m várias repartições da• 
quêlf' Estado. 

O GOHRNO BRITANICO 
ESTUDA A PACIFICAÇIO 

DA PALESTINA 
A criação de um estado in• 
dependente com a proibição 

da imigração judaica 
t LONDRES, li (A. N.) - O g-,v~r
no brilani<'o está esludando, com a mi
~ima :a.tenção, o chamado "plano do 
lrak .. , tendente a pacificar a PalesL•· 
na. 

Entre outros itens do impurtante 
plano, constam a imediata cessação 
de toda a. im.i~ão judaica para a 
Palestina e a criação de um estado 
independente mediante um tratado 
com a Grã Brf'tanha. Inicialmente, !alou o prõf. Alcldes 

Lima, que produziu um oportuno dis
C'Un;o ~ôbre o r-~a.llzaç.lo da Semana 
d;i Cri'1nça, enalt-"Ccndo o inten·emr,r 
AC'flenuro de Ftguelrâclo, cujo govêr
no \-·em olhando com carinho para o 
,roblên1a da educação. 

te. capital, 0 sr. Cleanto Leite tomará novo nos trouxe, rÍêsse sentido, o sé· 1 VIAGE.1\4 AO BRASIL 
as necessartas. providências para n. cuto vinte, ap~ar de UHias as marav1- A bordo do ,•apor •· Antofarnsta". 
realização da elelçio. lhas mecanlcas, Justamence porque, da Cla. Chilena de Navqgação In- INAUGUROU SE 

Em nossa próxima edição publicarc- pelo menos na literatura cm lin1tua lc.rcccantca, partiram com destino ao - J 

Em seguida. foi levado " efeito o 
reguinte programa: 

_C1ntar para viver - Música de Vtln 
Lobos. 

Senhora viúva - Cant.o pop~r -
Arr. de Vilas L6bos - Pelo orfea., 
, o Grupo. 

mos as resoluções tomadas nesse sen- português&, Machado e Eça exgota- Brasil o, alunes do primeiro curso dei 
tido. ram !)S temas e se situaram em planO& pdotc. que fWlci"nn no quartel •• Al

multisslmo e1'evados para qualquer mirante Silva Palma" 
VANIA PINTO, "MISS DISTRITO URl atingir, ainda mesmo que produ-

FEDERAL" za livros tio belQs como "Olhal os Li- ELOGIOS AO CHILE 
1'ios c!o Campo". de Erice Verissimo. 0} ;)tajores n ... rte-americanos A-

RIO, 12 <A UNIAOl _ Foi escolhi· All'5, Erlco Verisslmo é um dos druns Carter e Roberto Schaw que vt-
d.a, ontem, no Departamento Nacto- concurrentes mais fórtes !- ultrapas- ,ita:-am recentemente O nosso j,3 !s. de
nal de Propaganda, a srta. Vanta Pln- c:ar com as suas as J)l'oduçoes imortais cJarnram ao chegar cm Nr.w York que 
to "Mlss Distrlt.o Federal". de E<:a e de Machado. ficaram •ncantados coru a hospltall-

ontem, a Feira Internacio
nal de Amestras do Rio 
O presidente Getúlio Var. 
gas presidiu ao ato inau• 

gural :::;sudação 10 Interventor '- P,la 
1 .i "nind DE:nh,e - Do Jardim da I:1-
l 1 1"'ª· 

!apolltana - Canção-tango - Cle-
11Jdes MéJo. 
Rempre vivas - Baila:lo - Llr;;la 

e, Lourdinha Freire?, Creusa Ser~ 

0 Jurl era compost.o de ftguras do E, Viana M~. como btograro, sur- :lade chilena "que ultrnpassou todas 
mator destaque da sociedade carioca, preendendo mmta gente, distanciou- as nossas espectatlvas... Elogiaram " RIO, 12 'A UNIA O) - Durant ,. 
Inclusive 

O 
escritor Berllo Neves, vi· se um boeado bom do nlvel Intelectual região dos lagos. a!Jrmanclo ainda que t•1de de hoJ•. o pres!éentc Get~lio 

ce-preaidhtte do "Tourlng Clube do do pais. com llR1 llvro que e not.avel , Chile p·. ue algumas das m•lho- Vargas pre•ldlu á inaugtjração ela 
Brasil" e Jornalista Herbert lllose,;, ~~;rl:1~';:-~88<;::~t, ~~::.";· .;i'.:!!l~ res canchas de sli:l do mundo. li'elra Internacional de Amostras, que 

~~es::-::nsa~A ~!~ ~~:~l: pstcogrartco. ENALTECU..'DO O GOVBRNO DO pa~~.e~!'n ~:~~~~te:~~~:· inaugu .. 
,, Ida Barrêto, Ir lei L . Freire, Marl~ 

,~~n~1:;~· c1:°..:!~lnha Albuquer~ 

Hino á Escola - Por um aluno d" 
rdhn. 

lelta representante do Botafc)go s. e., ROTAS POIJOAJS PRESIDENTE ALESSANDRI ral todos os ministros de Estado, o 
ao plelt.o para a escolha de "ml.ss Dls• O jornal "Infcrmaçno Economlca e prefeito Henrique Dodsworth: e· .sitas 
trlt.o Pecl-1", goaa de grande sim· Financeira" do Rio de Janeiro, num I autoridades clv!s e militares. 
patla na aocledade carloea, da qual j Jl'URTO DE BICICLETA dos seus últimos números, dedica uma k 

as. s«,US8io entre cururtls ,e perere· 

1 , ?~lrlnho de .llgodão - VIias 

r. r~~~a ~::..- Canr.o popular -

T•rro espl•adlda - PoP.olll _ tJ. 
naura Cruz. 

vem recellendo expreoslvas manlfes- 1 ~i~~reJ!nr:o:1~~~~~e~ 
~~':tiv~'!" v~W:::. O suplente do delegado em uercl· sldente Alessandrl, da. qual destaca-se DR. F. PINTO DE ABREU 
linda repreaentant.e do Botaf6tJo, em- cio. de ~ Grande, fez apresentar o seguinte trecho: "O Presidente Ales
quant.o a arta Helola Helena "Mlss ã Chefia de Policia o menor J~ Ca· sandrl entregará o GoYêmo a seu ou
Alloclaçlo dm Artl8tas BruÍlelro&" llxt.o, vulgo "José Preto", autor do fur• cesaor de)lOis de haVl'r dlclpUnado os 

Pavlla, - Marcha - Clemlndes 
IUlo. 

obt.eve um voto. ' :. ':;...i:'ªLe'~le:,~~~e~ melhcres energias de seu põvo e en
"llllSB PERNAMBUCO" Sl!lRA if-1- rio de uma garage nesta capital. A :::=bl~~ção doo mais lmpor-

OOLHIDA NO DIA 29 DO OORREh"TE :.1c1:::~g' d!~':,ço fol entttSue ao NOJAS DO fôRO 
As cõre• - Recitativo - Pelu al11- zo 2 NIA 

1 • do Jardim. .: ... :O:u1~ ~ Ola -:~u: EXAME DE CORPO :dÉ DEL'ITO 
Pisa.·· balp.na - Maracatú - Um PrlmaYera" que .., reallzari sabado, O delegado do t•. distrito desta ca- CONSTOU DO SEGUINTE ONTEM 
•no de alunu. po, Olinda Culno Olobe, e :na anal pi tal enviou , Cbefla de Policia o o MOVIMENTO Doq CARTORIOS 

(DA ORDEM DOS ADVOGWOS 
DO BRASIL) 

AcrlrA CA~A PAIWBA 
E RESPONDE CONSULTAS POR 

ESCRITO 

Endereço: - · Rl!lOIPE, - l!lltrads 
de Belém, 1'111 oru::: Nacional - Pelos alllllOS do sei'i eleita •111111 Olinda•. exame de corpo de ~·: prue9dlda na DESTA cAPrrAL 

rnonatraçia de glnasl*ia _ Ao Tocade J1111S u danUs • Jaa :S:: :..':'.."':ft1;.. Ge oeres. reslden· Cartório do Rertnro CIYII - Escrl· 
Hvre ~ Allademlca e o Oolljuntu Aca· lUlMl!lSSA DE INQUERrro vão - Sebaatlio Bastos: 1 ~============• 

(O~o••.a• 
8

,. .. 
0 

O "Dlario de Pernambuco" e a Em- ~ dr. cbefe de Policia comunlcOu o se:..":. :=.as ..:=.:n=:"; as J -.:==============• 
,q....,. _,,-. --. "DlA ,resa do Grande Jlo&el estio PNPIL· aelepdo do 1•. dlatrit.o baver mru•tl· FranciscO de Oliveira Rodrlgu... Qa 

DO EICOL.&Jr rande uma dellumbrant.e •t- dai !lo ao dr Jub1 de Dlnlt.o da t•. VU'll Jadlr 1'Cl'f1li.l da Silva, Maria Luzia Ir comprar arfigol llf,: 
...... , para o pr6X1mo dia 11, 6 da coma,ca desta OIIJlltal, O ant.o Peneira Jód Paulino dOI San~"' 1 Ili, ••ifos I •a•afn oi 
qual ~ u •mi-• e1e1 prldo e111 flàlnncl• .. demais pecas I'l'IUlda Paiva de Plguelrêdo, BerenbÍ ., -, 
CU nata eapltal e no Interior. do tnquerlt.o contra o lnr'.1 1d •~ Anl• da "Uva zel ta Gomes Barbo . M. 

Rellla lftDde eapectattva em t.or- lo José de Ollvelrll. ria du Neve11 Ferreira da Silva, Ilia· 
no do 1-lle, mqllaDto u atA!nll6ea lllt.60 VITIMA DE ESPANCAMENTO ria da Penha Almeida, Maria da Pe· 

4 1 11 hAru no parque. Amada ~~ ~~ IWlll= da..:,~ O del-4o de ~ O:,,.U:-· :::., ~ :;':.~-~~º Gomes de 

~ '- - - ;;;.-....-.. ~ li:=-...:::..;,.,. .. .::: .. _-;;:;;.;;., - .,.. tlp .._, - qne t.oma- OJuíle· ~· •. otnowe a elnl4a Yltlma de -,reem.,..• te- clamaa para o -ent.o dos contra-
.. arf~ dlll DOMD'I cifra.• +Jml....-. rllllftlto- praticado pdo IDd!Ylduo Al• cntea IIIIUIDtea': .~ ....... ir·.,.,-= -.l. .. ~"":l,;-=-= --·-·-... ~·~ dÕI.: o = ~ "'l'Cll'f6a ÍDUIIIIII· ~~ Bllc!• 6bltos ocorri-

-- flllad ao ...,.,_ ,_ • .. .;:;. ~ ......... ....-. •- ~~d:=-: ao-
Mo paat BmnllPIIDda. .... ...._ IIÍllallnllDO~~. -deú:"Pllbnewn~. 
()li ...... llil11~Jltl~ d& 14 Pª .. 49 ..... ~.,_ .... , ........ . 
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G AS TROPAS NIPóNICAS INICIARAM~ ONTEM, R E 
tr~l!t'~~~~é,;; 1'.~rl~}tº'haje,A: A JNV ASÃ O DO SUL DA CHJNA · , 
tnvas/lo do Slll ela China. f AZEM ANOS HOJE: 

I 
60 11avjos de guerra Japonêses na 

tnD. loria cruzadol't''i e destroyers, e.5t., 
desembarcando tropas na Baia Dia, 

Dentro de dtuis horas Jâ fôrat' 
de~embarcados 30 mil homens que es 
tá.o a 50 quilômetros de. fronteiru d,, 
Hong-Kong 

fabc-se que o Império Nipônico en
viou para a invasão dP Gani.ão 2'1( 
mil soldados regulares, dentre os mni.• 
fortes e bem equlpados elo Exércitc 
Imperial. 

Pela primeira vez, desde o inicio da 
luta., aviões do Exército Japonês coln
borarão com a aviação naval na mar
cha contra Cantáo. 

O QUE REPRESENTARA' PARA A 
CHINA A PERDA DE CANTAO 

LONDRES. 12 <A UNIAO) - A 
captura de Cantão pelos Joponêscs re
presentará tuna BTo.ndc perda po.ra as 
tropas chinêsns. que ficarão lmpo'>si
bilitadas de receber material bdico es
trange..iro através a. estro.L;a de ferro 
de Hong-Kong. 

OMA ADVERTENCIA DO GOVBRNO 
INGLf:S A TóQUIO 

LONDRES, 12 (A UNIAO> - O go
vêrno britanico advertiu o Império 
Nipónico sobre os petigos da invasão 
da Chlna do sul e as suas consequen
cias lntenmcionais. 

OS J<U'ONf:SES DECLINAM DE 
RESPONSAIJILIDADES 

50 navios de guerra nipinlco1 Hf ão desembarcando 
tropas nas Imediações de Cantio - 200 mil soldados, 
iscolhldos, marcharão contra o maior empório comer
:.ial da China do Sul - O que repmentará para os chinê• 
ses a perda de Cantão - A Grã Bretanha advertiu o go
vêrno japonês sôbre os perigos da invasão no sul da China 

) OBJETIVO NIP ONICO 
11MEDIATO E' A INTER
RUP ÇÃO DO TRAFEGO 
8NTRE HONG.KONG E 

CANTÃO 

sa.r da enérgica reação das forças do 
g,meralis~lmo chtnê!ói no df'fêsa dt> 
Han-Kow, os técnicos mllitna-es são 
de opinião que os dias de Han-Kow es
tão contados. 

Os mesmos circulos b.1.o de opinião 
que os chlnéses resistem apenas com a 
inten('ão de ocasionar as maiores bai
xas 1>ossivets entre os ata.cantes. 

Hau-Kow. clizi.mando lolll\lm<'nle as BOMBAS SOBRE ClfUN-KJNG 
brjgndas clunfü;as que dclendiam Sin-
Yang. llAN-KOW, 12 CA UNTAOl - Em-

Alguns reporteres junto ao est;ldo- bol'a a cidade de Chw1-l:ing não se
maior japonês informam que o ata- ja ~inda. a nova capital pi-ovl.stonal 
que: foi tão violento que os fortes chins da China. já os aviões japoné:o;es real
não tiveram tempo de di5parar a me- Hza.m sucessivos "l'atds'' contra a 
t.ude da suas reservas de munições de mesma, procurando desmora)i?.ar as 
a.rtilho.ria pesada. ! gu~rn1cõe~ chinêsas alf existentes. 

, Chun-Ktng ainda não dispõe de de
APROXIMA-SE O D)11SFECHO DA j' fês.a anti-aérea, motivo por que os apa
LUTA EM TORNO DE HAN-KOW rêlhos lnilll.igos võam muito baixo, pro

curando atingir, com pleno êx.lto. o seu 
LONDRES. 12 (A UNIAO) - Ape- nbJétivo. 

AS COMEMORAÇõES DO DES
COBRIMENTO DA AMERICA NO RIO 

A s<•nhorltn Dori~ Guimsri\1114, alunn 
cio LJtéu Pntnlbnno. e Ulhit do 1,;r. 
Cario~ Ouhuaril.cs, comerclan.Lc HCllta 
praça. 

Prc/rito Eduardo C01ila; - Ocor
re, hoje, o aniversário m1tnlicio do 
nos.~o amigo, ~r. Edunrc.lo Co~ta, ope
ro~o prefeito de S. João do Carlrl. 

Por êH~e motivo, será., ce1·1 anwntr. o 
natnUctante, muito cwnprlmentad'> 
pelos seus tnumeros amigos e admtl'a
dorcs. 

- Anlvcrsaría, hoje, o dr Vicente 
Trevas Filho, quúnko-chefr do La
boratório BromaLologico do Est::ido 

- Decorre, hoje. a data natal\cln da 
senhorita Eleonora v Plâ Ca.valcanti 
elemento da soctedac1e pc~'.-0Cnse e n: 
ilia.. do saudoso dr. Carlos Cavnlcnnti 

- Atüver:c;aría.. hoje. a !l<"nhorl1a 
lrênc .Snle,:;, irmã do nosso amigo, ~r 
Ubil'RJára. Sales, proprietário do Pa~ 
vllhão do Chá, ã praça Venancio Nei
VR. e ,;ua esposa, sra. Helc·na Sah~s e o 
filhinho do ca.sal Ebcnc~r. 

Por é.1;;;se motivo, a familia do sr 
Ubirajára Sales recepcionará as pei:: 
sós de ~mas relações de amizade em 
sua residencia á avenida Pedro II 

- O menino Itamar, filho do sr. 
Fenclon Montenegro. fiscal <lo imnos
to do consumo no interior do E:stâ.do. 

pr~r~tl~o ~'í~n~~nt:t~~~ ddeos
5ti~ 

rotes. 
- O menino Hermano. filho do sr. 

José Faustino Sobrinho, 1e~idente em 
Telxeit'a. 

- Transcorre, hoje. o aniversário 
n:it::i li cio da !-'l'a. Circe Menezes da 
Costa. espo<ia do nos,;o confrade, ~;r. 
J 05é Ramalho da Costa, do comércio 
de,,ia praça. 

'1 

S TO 
VIAJANTER: 

Após alguns dins de pennanenrla 
neMa cnpltnl, rcgres_o:,a. hoje, a Tape. 
1·oá, o sr. Jo:,é Ribrlro de Farias, co
lclor fec!crnl nuqut"ia localidade 

- F.sth·ern.:n_. ontem, nesta. c:i.plt.al, 

;f~nii'~r;~~n r;~~i. 1
~~f~:ãi:11ªg~nc~~I~~; 

MC.')QUita, dlretore1i gerais da Com-

~~~h~!n~~!. :i~~.~~~cª;nédic
0o. d~· er:J::~ 

~:enhora. 
Cs ilustres viajantes que se hospe

daram no •· Pa rallxl. Hotel", tenc' o se 
dêmorado em uceira vi.sita á cidade, 

~~~em r:~::~r~~aja~am m:tr:1~i~e, ~~ 
PaJs. 

VARI\S: 

Por motivo do transcurso, ontem, do 
onivrr"ário nataUclo do sr. João Cu
nhe. Lima Filho, chefe de Secção de 
Comprru; dn. Secretaria da Fa:i;enda 
seus amigo!; f' adnúl"'aclores oferece: 
ratn-lhe un, .:i.Imõço no "Paraíba-Ho
tel" 

- Por motivo do seu aniversário nn
talicio. ontem transcon·ido, foi mUito 
felicitado pelos seus amigos, colegas e 
parentes, o sr. João Justino Leite, 
inspetor comercial da Great Western. 
A's 12 horas, o digno nataliciante ofe
receu um almõço ao~ seus amigos, na 
sua residencia, tendo sido saudado 
pelo jornalista Anquises Gomes. 

Ao ágape compareceram figuras de 
expressão no coinércío de João Pessóa. 

NECROLOGIA 

TóQUIO, 12 (A UNIAO) - O prín
cipe de Konoye, que atualmente a
cumula as funções de minbtro tfas 
n.elações Estrangeir~s. cU.rigiu wlla 
not~ diplomática a todos os pu.ises, de
clinando de quaisquer responsabllida
de6 sobre as propriedades estrnngeiTR~ 
que se encontram, presentemente, em 
poder dos chinéscs. 

Logo após, o escritor Luis Edmw1do NASCIMENTOS: NOS ESTADOS UNIDOS EM :l;~~~ºl' ,~r: briU1ante conferencia Faleceu. no ctia 8 do corrente, em 

BOSTON, FOI INAUGU,RA- o Orfeão do couraçado "S. Paulo" Nascru. ante-ontem. nesta capital. !;ª".)~~\~~~:!i~ii s~':is,?,';t.;';8/!:·d~ 
A REPERCUSSAO DA DERROTA 

JAPONli:SA EM TE-HAN 
cxC'Cutou um programa de musica or- o menmo José, filho do sr. Gregorio comércio de Moreno 

DA A ESTÁTUA DE CRIS- teõntca. ~~mf~~~?.n~: ~?~1r~q~:· s~n:P;iiii: 1ct~de~x~~';.tºca~~~º ~~;:v: ;:ª ª".i";.é1: 
HAN-KOW, 12 <A UNIAO) - cau- TOVÃO COLOMBO , AS COMEMORAÇÕES EM TODA A sra. Maria de Lourdes M. Albuquer- Tavares, de cujo consorcio deixa dois 

saram grande entusiasmo nos clrcu- AMERICA que. filhos, sendo irmão do sr. Francisco 

~~a~:~1:5ch~t~g!~º~otic~asm~!ei~~ l RIO, l? <A UNIAO) - A Li.ga Na· na-;i~~g~e~,o º::i1:~on~!~o~am:1.d6 ~~~~~1~: ~!!~~oséi~ci~mário eS
t
adual. 

rota japonêsa em Te-Han, onde va- val Brasileira. comemoro~, ho,1e, com RIO. 12 <A UNIÃO) - Em várias sr. Nestor Antonio dos Santos. fun- o sepultamento teve lugar, no dln 
rias divisões sob O comando do gene- grandrs solemdades .. o drn .. do Desco· capitais de países americanos reali- cionário das Obras Públicas e de :;ua seguinte, pela manhã, no cemiléiio de 
ral sue Hyueh aniquilaram complc- j brimento _da Armmca, também cha- zeram-se, hole. htilhantes s.olrnidadcs · espcsa. sra. Maria Malone dos SRntos. Itamotai. 
tamente duas divisões nipônicas no 1mado o D1a ~o ~ar. " cm comemoração ao Descobrimento --------------------------
total de 20 000 homens. [ Pela manha. fm re?-':',da um~ m.lssu da Amt>rica. A INAUGURACA-Q DA ESTA' TUA DQ na Igre.le. da candelana, por alma do Nos Estados Unidos. na ciclnde de . . , . 

os JAPONtSES REAGEM ~~~cd:l~~ ~~~a;;;:ºcttl:!~ê~~ Ale- ~~:\~~ãiº~~;~~t~~da a estatua de REI ALBERTO J EM PARIS 
CHANGAI, 12 (A UNIAO) _ Em re- A' noite, no T~atro Municipal. fal~u Durante a. solenidad<> ouvirmn-sc o::; 

presalia á derrota de Te-Han, os ja- abrind? fl:~. solcmdades o Conde Perei- ~in~ dte ~~~.,t ~ pa~ses
8
:s Americas PARIS, 

12 
CA UNIAO) _ Hoje, AMPLO NOTICIARIO 

ponêses conquistaram a mais impor-' _a_c_ai_n_e_n_o_. __________ o_o_r_e_, __ ra_ e __ º __ ·___ pela manhã, chegou a esta capital a PARIS. 12 <A UNIAOl - Os jor-
tante base estratégica ao norte de D E p A R T A M E N T O Q EX•PRESIDENTE. BENES delegação real da Bélgica. que vel» nais desta capital, principalmente "Le 

A ANIVERSÃRIO DO DR. 
assistir á iauguração da estátua do rei ...)oir' publicam páginas inteiras de 

D E E D U C A Ç Ã O VAI CANDIDATAR-SE A' Albeltºd!iegação compunha-se do rei ~giJ;}á~10
• ~~'igu~a~t~

1
~ .. d~[i/u!"'â; 

Ed~c!'çtoD. i~~-\~~ ~o t~risar~~~~r~! REITORIA DA UNIVERSI• Leopoldo 3º., rainha viúva Ellze.beth, Alberto 1°. 

de estabelecimentos de ensino públl- DADE DE GLASDOW 1;~~:.a:~g:1!St~!ir:;:1~n~l~!~r~;o~r_: n~a:s~~ç~~l~~~~Je:.'1undial" irradiou 

FRANCISCO PORTO 
("rmcluM.n da 1 • pag.) 

Cabral, Jullmar Pinho, Anton.Ja Ven
tura, Antcniêtf Furte.d?, Daura Tor
res, Zulmira Sousa; srs. Joaquim Mes
quita, Allpio Machado, José André 
Gomes. Fernando Baltar, José Beur
ra Cavalcanti, Gaspar Binter, Nelson 
Camêlo, Washingttn cavalcanti, Mar
doqeu Nacre, Fernando S. Lemos, Ma
nuel Roberto Nasc1mf'nt.o, Antonio A

::ni pl~;~:~~A!re:, l~~rlZ:.Ç~n~~nad1!,~~ LONDRES, 12 (A. N.) - Foi ofi• r:~~~'t personalidndes de evidência po- P~R~:~~~~1?.to c~~rr;;Ytea-
ias nos edifícios escolares, quer seja ciahnentc anunciado. que O <'x-presi- O i·el l,C'opoldo foi recebido pelo poldo 3°. e sua comitiva embarcaram 
~m dias de festas escolares ou em dente Bcnes, da Checoslováquia, con- chanceler Georges Bonnet .. que o con- de regresso a Bruxélas ás 17,45. 
ou!r;h~:;~u;;,~ponsabllizará os !'Ull- cedeu em ser o candidato escossês, na- c1.uziu ao Pa~ácio dos Campos Ellseos, 
denários que de qualquer modo con- donalista, para a eleição destinada. ao ~~~d~c~rJ~e~na~~r~1~s ~!~nl~~;i~ 
corr~rcm .1ara a realização dêsse gê- "1.rgo de reitor da Unhf'rsidadc de tantcs. 
nero d~ festas. GJascow · Em seguida, ocorreu a inaugurnção 

breu Pessôa, João Peixoto Pcssôa, João v. s. ,·ai ao comércio? \ral as com- ROUPAS para ba.nJlo de mar rm lã 
Luiz R. Morais, Dlogenes Chianca. e pras? ... Dirija-se a CASA AZUL e $CU al~odão, fotmida,•el s.ortimcnto. Matlot 
João Gouveia. · desejo scr-..l satisfeito, em preço!i. e sor- dê~rle 12$000 a 80! 000, ('al~óes dêsde 

Usou da palavra, nessa ocasião, ó dr. timcnto. 4~ a 35$000. ModêJos uovos. 
Lauro Montenegro, secretárto da Agrt~ 1 _________ _ 

cultura, respondendo pelo expediente R E M o V J D o PELA CRIAC_i\-Ü da Secretaria do Interior, que, em 
curto e incisivo discw·so, interpretou ..:, 
os sentimentos dos manifestantes, en
tregando, então, ao hcmcna.geado, cus
teso brinde. oierta elos se\L<; amigos e 
admiradores. 

O INTERVENTOR JOSE' MAltJZ 
CUMPRIMENTA O DR. FRANCISCO 

PORTO 

para a Secretaria de Estado 
o embaixador em Berlim, sr. 

Muniz de Aragão 
RlO. 12 , A UNii\.O) - O presiden

t,. eia República assinou wn decreto, 
no Itamaratf, remo,·endo o embatxa
'"'or Mun..i.z de Aragão. cfa f'n,b::iixqrla 
-1° Berlim para a Secretaria de Esta
do, 

DA ASSOCIACÃO DAS NA
ÇõES SUL --AMERICANAS 
V ai falar ao radio, o sr. 
Pumarejo, ministro da Co. 

lombia, em Washington 
WASHINGTON, 12 (A. N.) - O mi

Jlis.tro da. Colombia.. nesta capital, vai 

eh c·stãtun do falecido !soberano hcl
g:1, na praça ela Concórdia. onde nu
meroso. multtdáo aclEimou com entu
:;;asmo, o rei Leopoldo e sua comiti
va.. 

Mais t.arcle fPi depooll..ada uma CO· 
róa de flores no túmulo do soldado 
desconhecido, tendo compa recído a es
sa solenidade o presidente Alberto Le
b!un, o primeiro ministro D:\ladiu. 
o chanceler Georges B0m1et e \:ários 
outros ministros. 

Os novos ministros do Tri
bunal de Contas do Distriti, 

Federal 
A noite, o interventor Jcsé Mariz 

esteve na residencia do dr. Francisco 
POrto, a fim de lhe apresentar cwn
prtrnentos, por motivo da sua data na
lalicia, 

Por outro der.reto foi t~mhém re
movido para a Secretería de E~tfl.do e 
"onselheiro da embaixada braslteira 
Pm Budapest. 

fa lar ao radio, sôbre a criação da Liga RIO, 12 <A. N.) - O presidente 
ou .\ ssocfo('âo das NaC'êSr-s Sul-Ameli- da República assinou decretos nome-

O JANTAR NO "CLUBE ASTRl::IA" 

Fr~~ci~C\ h;;hfo~iá~re~lir° :::,;:,; V f D A 
~~~"'!?6f~i,~sI:f..":.·. que se rea- R A D I O F O N I C A 

Decorreu o mesmo cm meio á. ma.is 
comunicativa cordialidade, tendo o 

(Conclusão da 3.' pg.) 

comparecimento das seguintes pessbas: A's 21:00 - Toronto Promcna.de 

canas. como dcfêsa dP <'ada país amlo o bnchnrel Brnjamin Guilhc-rme 
O M'. 1\ti~url Lo1w~ l •mn ar<"Jo <'outa. Rris Junior C' o r.om~ndant~ Atila. 

;:;;,:tãºu::.io de divcr~os circul05 d i· 1 ~:1~;· ~:;l:~1:º~e~ºci!~·1bm1al de Con-

INSTITUTO S. JOSÉ 
DEPARTAMENTO DE AS3ISTf:N

CIA SOCIAL 
(Nota da Secretaria) 

Maquinas a prestações -- A com
nanhi~ ".Singer·· vende, como é dom1-
11lo público, iuwneras maquinas a 
µrestacões. não só nesta cidade corr.o 
em tocio E<uido 

E os vendedores, com a aqulcscencia 
da gerencia. e~peram ás vezes roê.ses 
fOb sw\ respon~abilidade por contii
buiç-ões atrazadas 

Sucerlc, porém. q1Je uns comprado
l'es se desempregam e lá um dia têm 
que reentregar as maquinas forçado~ 
pelas circunstanrias da vida 

AgoL\ mes;.uo estamos lutando com 
um caso destes: uma senhora c:ujo 
esposo perdeu a colocação por não es
tar quites com o serviço militar, com
prou á "Singcr·· uma maquina por 
2: 060,000 • prestações, maquina esta 
que custaria hoje 2:300S000 e está na 
iminencia de perde-la. 

Ela por nosso intcrmedio transacio
na o seu instrumento de trabaUto por 
tre2P11tos mil réis, sujeitando-se a 
perder 260!;000. 

O ln:.;tilut-0 S. ,Tos~ pode1·ia f:l.'."er 
um nq;:oclo com r~ta m~quina trora.· 
la por uma d."ls quinze que funcionam 
C'tn perfeito estado com boUina cen
tral. 

Seria. um negocio bom para. a dona 
da maquhrn que hcflria ganhando al-

~aura Montenegro, secretário da A- Symphonv Orche.stra - Schenecto.dy 
gncultura, que representou o tnterven- - W2XAD - 9.550 kcs., 31,4 met~. 
tor José Mariz; dr. João Santos Coêlho A's 23:00 - 10:00 p. m. - Spa.nish 
Filho, diretor da Recebedoria de Ren- -Perlod. News & Serenacle cSA) -
dai-;: dr. Severino Cordeiro, procura.. 'le\\· York - ~'XAL - G.100 kt'~ .. 49.l 

_.
, \ gum dinhC'il'O para a sua nunmtcncáo 
.. e máu para o I. S. J. que tem quin-

ze maquinas em função. todas paga'5 

CONCEDIDO O CRt DITO DE J ,4,~0 
MILHõES DE FR l \TCOS PARA 

dor da Fazenda Estadual; dr. José "'lletc,. 
Mousinho. diretor do Departam~nto de A's 24'.00 - EssaYs in l\lusk. Con
As~istencia ao Cooperntivismo· dr. ~ert Orchestra -· PhHadelnhta -
\rirglllo C<>rdelro, secretário dos' Ser- W3XATJ - 9.590 kcs .. 31.2 mets. 

DEFÊSA NACIONAL DA FRANÇ\. 
1
f~t~~-·~:~:J;~~~ ~nhºn~~'ttnJ.~·~..i~~·;~·: 

· - "' . . ,, 1 O no~so <lirf'tor. pol°l'm. não fará tal 
~ reun1ao, ontem, do Conselho de Ministros - T amhem neoocio l)Orque parece quo .lá estar-

aprovada a conce11ão de 887.500.000 francos para o ~~~· ,~:c:;:"fi~e~a~:"~i.\'u~~~;;e ~:'.'~'º~ \'iços Elétricos da Paraíba: sr. José A's 24:30 - Spectal Women'::; P ro
Faustino Cavalcantl, gerente da .. A '!rnm lar South Amerka in 8}'.)anlsh 
Un!áo" e Imprensa Oficial, que tam- <1:A) - New York - W2XE - 11.830 Ma • '- f • p ,, bem do pro,,lmo: "CJue padrn snblclo, orçamento da rmna - raDÇl'IS oncet sera O novo dar uma maquina velha. 11.sadn e ficar 
bém representou o dr. Qrlis Barbosa; kcs .. 2FPI mets. 
sr. Romualdo Rolim, diret,or do Teseu- A's 3:0S - Dans~ Orchc~trn.s - Chl- em.aixador em Roma co;~;; ~º~~n~~ni~1~~~~ modélo" · 
ro é Estado; Jornalista Duarlc de AI- cago - W9XF - 6100 kcs .. 401 mcts. PARTS. 12 <A UNJl\0 1 - O r,ov,, . )887.500 000 francos parn n º"""'""'º 
meti :1; sr. Dion Vilar, gerente do , ,o francês remliu ... sc, hoje, á ta rde. do r"'Orr. ntc ano, do Minllitério dr\ "Mu-
B•n o do Estado da Paraíba: sr. Er- Faleceu em Paris O úl- r· n Con,êlho, sob 8 pre,ldcncia do "· ·lnha. 

J1Pst J Sllveira, tesoureiro geral do Te- f d f 1 ., .1. 1'lrnfJ1e.~=." o chanC'.'<"ler GeorgN; 6t. UTOrT7!\nO .,, GAST/\H 2,3 BI· 
:,w,~q~~,o~sr:ii~g:~ J1~;;!\a Ro::~ft~~~ pre li li I IO rflllO H n01, n rt, 1ei uma exposição no mom•n- LTOES DE FRANCOS 
dr. :;cverino Procopio, indusLrial nesta Russia Cwlsta lo poUUco lntcmaclonal, diseutlndo-
Clda·le; srs. João da Cwiha Llma. Filho~ :~b~ = I~~ i{~~~~\~7,. d~?;~ 
~ni1el Formiga, Moaclr de Medriro~ PARIS, 12 (A . N .) - Faleceu, boje, t • t-1 ,unont,,, sõJ,re a pes,l>a do sr. AJt. 
1et'::0Jº~;,';ei?t:;e1~nto~rls~nfi:i~r~ nesta Cidade, o Grão Duque Cirilo, drés Ji'rancois Poncet. 
Brtndelro, Ablllo Da ntas, 'Diogenes pretendente ao t rõno da R ussia Cea- dtt~~ -~~d~ ~ 1:;«:;,s ;,::::11: 
~~JQ/i,Q~. 'rnt•. - - . ~ ..... tl ..... e .. .... 

P ~RJ5. 12 •A UNTAOl - Os cn•di
tos hoje votados pelo Consélho de 1\U
n1~t ros e oue o "premier" DaladJcr 
está autorizado a despender nos ser
viços de .Ucfêsn. Na.c1ot1Rl e noutros 
fln~ elcvam-&c o 2.a blltôcs de fran
tl!J, 

ASSOCIAÇõES 
i\Hança Prole1árJa IJ.endicente "Eli· 

sio dr Sousa" 

Trrá lur;nr, hojf>, á., 19 hora::.. n~.,
sa ~odecl.1de oµerârla, com fédf' á. 
aventd::1. Benjamin Constantt'.', n. 117 
uma. re111lião, a fim de s.crem lrat •. -
dos assunto~ 1mportantes. 

o pr"sldc•ntr sollclta o comuarc"",
mPnto de toclo.s 03 a:5ociado:s ti. P''ÍC'
'!lCb. ~~~i.'Jt. 



Última Hora l!IH1.!~!lç2. !~~~.,~~~~~~AL ~~~~~~~ 
( DO PA1S E ESTRANGEffiO') 

tão hospedadas no "Hotel Pobre", na Pra<:a da Independencia, por iniciativa do 
Brasil" Instituto Comercial "João Pessôa" - As festividades 

O INTERVENTOR LANDULFO AL
Vt:S FALA SOBRE A EDUCAÇÃO 

E O PLANO RODOVIARIO DA 
BAtA 

RIO, 12 •(A. N.) - Falando :i im· 
prensa sobre a edueação na Baía. o 
interventor Landulfo Alves dedarou 
gue o govêrno mandará abrir 800 novas 
eS<'obs t"m iodo o Estado. 

fassanclo ._1 Calar após, sôb1·e o pla
no 1·odO\-ilria, o chefe do govêrno b:li
a.no afinnou que,, o Estado muito lu
crará com a objetiva.çã.o do mesmo 

DO C'II \NCELER CANTILLO AO 
PRESIU!iS'fE D.\ REPt·BLJ('\ 

RlO, 12 1A. N.) - O pre:sitlente Ge
ilulio Vârg-as recebeu wn tekgrama 
do sr. José 1\-laria Cantillo, minísfr3 
das Rela.(ões Estrangeiras da Repú
blica. Argentina, comwlicando que o 
Colézio Arbitral da Paz do Chaco ex
pediu o laudo previ:sfo pelo Tratado 
de Paz 

FABRIC,\Ç,l.O DE TECIDO COM 
UMA MISTUR.\ DE nos DE CA
JtOA' E ALGODAO 

tendo dciel'minado que fôssem feitas 
experien,.eia.; a. fim rle obter-se um 
tecido daquêlcs fios com wna. mistura. 
de alg·odá.o. 

,\s e~pericní'ins fôra.m coroadas de 
comnleto êxito. rc~uHando um brim de 
('Sl)Ccinl qualidade, que, lUna vez in
dustrializado, poderá. ser vcndJdo por 
bnixo prero .:10 alcance das classes me
no3 favorecidas 

INSTALADO O 1.° CONGRESSO SUl,
A;\IERIC' \NO DE BOTASICA 

RIO, 12 u\. N.J - O presidente Ge
túlio Vargas rt'rebeu, ontl"m. os dele
gados estrangeiros, que tomar.lo par
te no 1.° Cone-res.,;o Sul-Americano de 
Botanica 

A's 21 horas, o Chefe do Govêrno 
Nacional pl'esi,Jiu á instalarão sotêne 
do Con(res.so 

NAO VOLTARA' AO RIO O EMBAI
XADOR ALEMÃO VON RITTER 
,BERLIM, 1'? (A. N.) - Os circUlos 

politicos manifestam a opinião de que 
o embaixador no ~rasil. sr. Von Rit.ter, 
atuabnente em férias nesta capital, 
não \'OHará mai, ao Rio de Janeiro. 
sendo sub~titnido 

co!~~tn;~, <t .~~~~<ir do º;~rlº;n;~ nos grupos escolares "Tomás Mindêlo" e "Isabel Maria 
são Lourenço. das Neves" - Comemora.se, hoje, o "Dia do Escolar" 

A fr<'qnrncia ele vPrnnL<;tas chegados ~f.,t,~~~!n~ rontos do Pais, aumenta - A grande demonstração orfeonica, á tarde, no parque 

PES>;O,\S HOSPEDADAS NO HOTEL 
BRJ\Slr. 

RIO, 12 (A UNIA0) - A imprensa 
destaca. os nomes das seguintes pes
sôn~ hospedadas no "Hotel Brasil": -
Interventor Argerniro de Figuei.rêdo. 
general Góis Monteiro, chefe do Es
tado Mnior do Exército, srs. Pires do 
Rio ex-ministro dn. Viação. general 
Cnndido Ronclon, além etc> outro:, num 
total ele 200 

O TEMPO ESTA' J\IARAVILHOSO 

RIO, IJ ( A UNIÃO) - Noticias pro-
cedentes de São LQurenço informam 
que o temf)O naquela estaçií.o balnea
ria está maravllhoso. 

Os jardim: estão lindnmente flori
dos, atraindo CO!lside1·avc1 m"unero de 
veranistas. 

Arruda Camara 
Alcançnrnm o me>lhor brilhantIBmo 

ab comcmor,u;ões de ontem, ("ffi prO'i
:seguimento da Semn.11:1 Nncionnl cl.:i. 
Crlança 

Prla comü,são encan·f'C"adn de::.:;as 
solenidades, foi promovido ontem. o 
Dia cio Pré-Escolar. c.om a renli2acão 
d<' wn festivo programa -

A '.s 8 horas, n't P1·::u;a ela InclcpC'n
dCncla. teve lu1.,ar n •· Festa da Criai1-
çu Pobre", por inki..1Uva do Institn
to Comerdal ·• João Pebsôa ". consti
tuindo a mesma tuna exprcs~ivn dc
mom>tração de filantropia elos seus 
organiza.dores. 

Após, discursou o prof Mario Go
rneH, sôbre a slgnificaço da mesma 
realizacáo filantropicn. 

Abrilhantou a festividade n banda. 
de música da. Policia Militar do Es
tado. 

A' noíte, realizou-se ainda anima
da_ rctreta ali, pela mesma banda de 
mtu:;ica, tendo sido aumentada a ilu
tninação dnquêle logradouro. 

A's.19 horas, no m.ic~ofonc da P. R. 
1.-4, tnlou o prof. Mar10 Gomes, abor
danao oportuno tema sbbre a educa .. 
ção da criança 

SO GRt:PO ESCOLAR "TOMAZ 
I\IIND>:LO" 

N~sse cstabcleciment..o, silo á praça 
Aristtclcs Lobo, foi realizado um e't
pre:::-s1vo programa, em comemora.ç;'to 
ao Din elo pré-escolar. 

A 's 9 h<_>ras, com a presença do prof. 

RIO, 12 (,-\, N.) - O minblro Fer-
nando Costa. recebe-u, ultimamente, do CDEGOU .\ SOFI.\ O 1'1IN1STRO DA 
Estado de Pernambuco, wn en\'iado do ECON0~1IA DO REICH 

Consêlho Penitenciário do 
Estado 

Reune. hoje, ás 14 horas, no local 
do costume, o Consêlho Penitenciário 
do Estado. 

Compareceram a essa festivicto.de v 
prof'. José Batista M(•lo, secretá.rio in
t<:rino da InterventonLL, repre!";entan
do o interv('ntor Jesé Mariz. tcnentf" 
Sá e Benevtctc-~, reprct,;P.ntunte do tr
ncnte-coronel Magathãc-s Barata, co
mandante da Ou::i.rt1icão Federal. dr. 
Mateus de Oliveira. diretor do Depar
tamento de Educnl'áo e outras pe:~
.was representalivn.,;, familias. esta
belecimento de ern,ino e o pavo em 
geral 

José Bati.sta de Mé1o, secretário in
terino da Interventoria, e represen ... 
~ante do interventor José Mariz, dr. 
Mateus de Ollvelrn, diretor do Depar
tamento de F.ducaçãc. e grande nu
mero de professóres e alunos, verifi
cou-se wna sessão solene, a fim de 
homen:::igear a data. 

Scniço de Plantas Téxteis u.ma 
grande quantidade de fios de caro:í. 

DEPOIS 
DAS FARRAS ••• 
PÔra que não sin-

ta os suas mós 
c'Onsequencios 

ENO ;::!~ 

TODos/ 
H:t al;uns anos foi estabelecida 

na Austria uma estação postal, 
c1utc é indubitavelmente- a ímk·a 
dessa. espécie. Fica sitnacla n:1s 
E"ntranhas da terra, no çub-sólo 
de Aldesberg, importante ciitade 
da lllyria., na.s grnt.as de stalali
tes exfatentcs entre Laylla{·h e 
Triestt>, ouP :-:á,o as m.,.is profun
das e mais Yastas da Europa, com 
uma cxtenc;áo de m3,is de dois qu.i
lómrtrn.:;:. 

l\1'encionac:Jac;; em todo3 os 
"guia 1.,.. ~ão vtr.it:11ias por uma 
muJtWã.o lrmnrravet de viajantes, 
que n&o se can-.am d<> aA'lmirá-la!-1 

O goyêmo p.<""n~ou. por L-.:::o, que 
a instalação' prod!tzitia bons n· 
rulbdos financeiros. E não se en
ganou. 

Os funcionár1os nãn f<'<'m mãos 
a medir p.,.ra vender bilhête9 pos· 
tais com vi-t~c::. A's Vf'Z!"S, a venda. 
~tinge dez mil rxrmpl:trrs oor tlia. 
~Ias. dias ha. rm qu<' a cifra sóbe 
a cincoeni.9 mil (quando as com-
1,anhias d<> tnnsporl(''ii Qrganizam 
vkgens a prc;os re1111idoi1, e ex
cédc, m~mo. a QUl..ntidacle de se
tenta e cinco mil. 

O Violino pa.rec~ descender llc 
um instrumPn{o chamado "bl'uth" 
usado antigamente no pai,;,; <lc 
Ga:les, na E<.:cóssh. nl'J America e 
QUP, vem m,.ncionado sob o nom(' 
latino de "chrotta" 'las obras <lo 
poéta Fol'tunato, no ano G09 da 
llo!-:;a éra. 

No sécnlo XIII, ê\ie in.siru
niy1to form,n:, uma. famHh, ha!>
ta.nte num~rosa, di\'idida. em :.lua .... 
gran1e~ .s<'cções: a das rabécas C' 
a das viólas-. 

Por meio dr rrrt:1 s 111orliiica -
('Ões na cowltrt11,·ão de i,ma, <lcs
~a~ vi61as. ntn fohri~anl.f> d<"sto
Hhtt·irio do sé-cul•, x,· produ~dn 
o ,·h:lino moderno. 

lgnora se "m que país êste in-.;
trumcnto foi cmpr,.gado y~la pd
' 1eira n·t, po:,tn 1\UP 3.}gmb au
(ôres afirmam ter tido na Fl'an
ça. 

Poucoc;; anos d(>p()is a.r,arerr~m. 
na Italla, o ('t1nirahaixo e o vio
loncelo. 

e· tlf}'; E ta.dos t 11ii~o.;, ""tá cl1-
,.,... Nn,1ut'le pais ha a prática. do 
"~u1·0 F~a tu:liJ cu qRJ?õi tu.lo. 

Não. h::ai:~ a.té ·J.:'!;ora, o :se~ro 
•·entra a ob1?r-id.1tle, 111a"ó J)a:-..sou a 
j·avf·r. C:onsi!.tf" de em o segurado 
J'IJ.g-a.r um p!'êmio - p-or sin:11 qur
h.:::stanti' eiPvado á f-'.l1r it~.l ~<' se
;,'1.iradora. ~i U1;p1Jls ,-agord:? ~!e 
:n.?nf'ira a ~er prf"jtHl~l·:1.•1 ,i a su .. 
linha estéti(·a C'm rei ,..ão á ,:1.1a 
'"lta:tura. 0:1 si o a.11ine> Jhc avulh 

tle maneira a iMp:>tli-ló de trn.ba
lhar razoavdmt:nte. :t ('ompanhia 
rnr,tmLob;a a. 'JUantia t:--i..1!)ulada. 

f:ste !-r,-uro é dt>lic:i.rio, porqu" 
néle entram em linha de conta 
,1umuoso:;. fafu·1.•. . !:tis l'Omo ,1 

temperamento rto ~egurado, o sC"u 
1eót de vid.1, i\s ~na<.; p1·edik,:õcs 
~a.stronomit.·a::,, eh'. ,\lém disso. o 
segurado é ohrig,ulo a sujtil-ir-,<· 
á visita. médica. prriódit.,1 1 a. l'\!'r
tas prt~ri~&~ a.lime11t,1ri•1 r :i dc
tenni..ua.dos gênrros de C)pottc. 

SOJ,'1,\', 12 (A UNIÃO) - Têve en
itbia~tica recepção nesta. capital, o dr, 
')1ncl.:. ministro da Economia do 
1'?.Pich 

GRANDES MANCHAS NO SOL 

!.OS ANGELES, 12 IA UNIÃO) -
Os astronomos estão estudando as 
&);"'andes manchas observadas àtual
menfe no sol. 

O presidente solicita o compareci
mento de todos os conselheiros á alu
dida reunião, 

Nessa ocasião, procedeu-se á distri
buição de roupas a 2. 100 crianças 
dos nossos diversos bairros proletã
rios. iniciando o Rto o prof. José d..:. 
Méio. 

ESPIRITO DE PREVIDENCIA 
J. G. DA SILVA REGO 

mo Instituto Alagoano de Contabilistas) A principal mancha tem 124 'mil 
milhas de cumprimento e uma. largu- i 
ra 62 mil, de éste para. oéste. 1 A economia. - o espírito de previ-/ Ser previdente, é conseguir mais 

- dencia. está. ao al<'ance de todos os tardt- a moral innente ao no5so cér"-

N<:i~i~o~!tTiit'};~~ AtoiE~:T~ ~~:n~id";!~d" mesmo na ultima ela- !í,".; 1º':a"iic~alnJ!i~i:,!~,~~!~r n~":i~'!; 
DOS Para. se .adotar a nrãtf~a. <iP nma de SIJencel'. 
\1\1.\SHINGTON, 12 t .-\ UNIAO) _ bôa Pre\-·ide11cfa, torna-se necessário A soriedade a.tual está diYirlida em 

O 1wesidente Rooseyclt anunciou que Pmpr"e~r um uouco de sacrificio, dt>3- dois grupo::;: os poupadoe. e º"' nród:
o orçamento naval para o ano de 1939 te sacrificio que no· leva ao enco'"l- u.:;:, sendo qu" êstes ultimos \ão SO· 
pl'ecisa ser aumentado de 150 milh-Oes ·tro <fr,s W3iores sofrimentos e das frer as conscquencias com o tle,ampa-
tlc dotares sobre o do ano corrente. maiores esi:er~nças. ro e a mise1;a. á sua. frente. 

Para a drfêsa rlas costas tamb~m Sab .. mo,;;; etnc a humaniriade se nr..,- Hol(.' í'Om 3c. fórmas tipi<'as de prc-
"'erio gastas elevada.; somas. ocupa m3is em d~bara.tar dinheiro videncia que tem~. os m4'nos abasfa

CONDECORADO PELO GOVÊRNO 
l'IGU;S O COMANDANTE ECK
'-'ER 
,LO.NDRES, 12 (A UNIAO) - O 

comnnc.bnle alemão Hugo Eckner a
caba de ser condecorado pelo govêrno 
de Sua Majestade com a Medalha de 
Ow·o da "Royal Air Force." 

As iniciativas de um govêr· 
no probo e operoso 

<Conclusão da l.' pg.) 

mento ao Escritorio Saturnino de Bri
io _ E' que. fiel ás sua., tradições, aque
!a organizaçd.o técnica vem cwnprindo 
1·igornsamente as cl:l.usulas contratu
ais", 

Eln seguida, o "Correio da Noite" 
passa n focalizar ctct:ilhadnmente os 
diversos aspectos das realizações, como 
~ barragem. acluçõo, tratamento da· 
·.~ua, reservatorios, rêde de distribui
\ão e rêde de esgôto. 

l!. conclue: 
.. Como se vê, trata-se de uma obra 

que por si só constituiria um alto titu
lo de bcneme1·encia para o atual go~ 
vérno paraibano, se m,1tras não tives
sem sido realizadas." 

do que com o csptrito de previden:!11. dos e a~ clas:ses qur mais lutam. po::le-
A f'Conon1ia rcqu,.r unicamente rão potisuir o devido r!rnp:i.ro e ::;egu

fôrça. de vontade e const..lncia. para rança na velhirc ou em qualqu""r fas" 
-.facit.::"tr C"at.111 individuo flo.,; praárf<õl rlf' ínqmeta('áo e de:,as:sot"ê-1;·0 da \'ida 
eg-oJsta~ e nocil'OS, e quan~ o m;) is vai ~ fanosa hodierna. 
sr lnfHtran-Jo cm nós o há.bito de e- A economia, náo é uma Yirtu-:Jc> 
('Onomizar, 1nais fort"s vãn se toman~ í'U'-'tosa e o côrte d<' uma clcspêsa 
do os con<'"it.os de La.cc'llhe. que con- rnsual - o que se ga..sta, por exem-
sidera. a Pre,•idencia urna. noção pl'e pio. diarbmente, com um cópo de ce1·-
,,,..ntiva das necessidades (utu,.::is, que veja. ou com aquisi<:5o ~ame!hante, 
fót·ça. o homem a Pnxergar a viabih- haUilitaria um homem, no dccul'so <!e 
dade de minorar estas necessidades e sua. vida, a, íorri1ar uma rese1·v1. ne -
a se 9rccavêr ronfra a-; asperêzas des- cessaria ás l "e-utualid:Hl<'!-. d3s dias 
ta luta humana. sem tréguas. amargos. E' brm •.'erd:ult' que essa e-

Não deve-mo') imitar os esquimós "Onomia não de,·c também tocar ás 
qUl', como "" <.;f')vagen;; em geral. H!W· raias do C'xag·êro, a J>onto .:lo homem 
ca poupam. i.mpor-;je á i,rh·at;ão tlr· net'es.-i<ladt's 

Ora rcpléios. ora esfômcad,1s, os impres<'indivf'is. i\ta~. lamf'nt:l-velmeu
esquimós tennina'\am ín,·ariave·lnte11- te, a maioria, prefere gosar e gas\u á 
te sem amparo t" sem .s.g'l.salho e- tir1.- tonta, deslembrando-se de pratiC'a.rJ 
se, entre nós, a C'Om Iu..:.ão tamlJL·m ao menos, uma ação generosa. tudo 
que nos tempo, dC' prosperl.1::de t,s ga~tando á medida CJUC ganha, nada 
que não :,.ão ricos divel'tem-se e ;as- conseguindo fazer de util e proveito
hn: á vontade e no temJJO da. ad,·u- so, rolando, a.final, pela riba.neeira da 
sidnde lamentam-se da-; suas imr•·r- ruina. 
vidcncias. -------------

Esta é a. fi:sionomia do mundo en
quanto não houver a f"Stabilidade de 
carítler nas gerações amparadas nun•:
mtdifttç:io prot'umh, para que a .l-1:;ü, 
Je cada indi\'iduo seja norteada pu1· 
~te unko principio: a p1·e,·idcnci1 
absoluta, 

Não há na Paraíba o mosquito que 
está causando o paludi!óimo do Rio 
Grande do Norte e do Cearâ. l\las nos 
temos outros mos-quitos transmis,;:ôres 
para causar a dnen<:a. Não <lrixP agua 
empoçada. ou parada. para que não se 
crie o mosquito. 

o ANIVE R SÁR I O DO DR , FRANC I SCO POR T O 

Flagrante apanhado 110 Gabínête do dr. Francisco Porto, na Secretaria da Fazenda, por orasião a~ 
hom~n.~u;-e-m qu(' lhf' fo i pnstada onte-m. 

A ses.c;ão Iol aberta pelo prof. Jl)5é 
de Mé1o. que dls.s;e algumas 1x1lavras 
em tôrno da :-ignificação daqttéla so
lenidacie. 

Elh seguida, o prof. Joaquim San
tiago, diretor do estabelecimento, pro
feriu um discurso sôbre os ctevert>s 
da. criança e obrigações da famUia 
para com a escola, tecendo interes-
5antes comentarias em torno da fina
lidade da Semana da Criança. 

(Conclúe na s.• pg,) 

"CENTRO PARAIBANO DE 
AERONAUTICA" 

Realizar-se-á, ás 20 horas, nwn d06 
salões do quartel da Policia Militar do 
Estado, mais uma sessão de diretoria. 

_do "Centro Paraibano de Aeronáu
tica.,. nn qual serão ventilados a.ssw1-
tot> importante.,:;. 

O presidente péde o comparecimen
to dP todos os assoclndos á referirln. 
reunião. 

O 25.° ANIVERSARIO DA 
PARóQUIA DE N. S. DE 

LOURDES 
Pr0.sseguem com animação os pre

parativos para os feslejos das bôdas 
de prata da Matriz de N. S. de 
Lourdes. 

A comissão organizadora do altnr 
em que deve ser celebrada. a missa de 
1. >\ comunhão dos meninos da Paro
quia, que se efetuará no próximo dia. 
23. está vivamente empenhada no 
sentido de erguer a Jesus Eucarlsti
co wn famoso trono. 

Em boa hora, a referida comissã'J 
obteve o concurso inestimavel do sr. 
Carlos Guimarães, elemento distin~ 
guido da Paroquia, que se prontificou 
a erguer o altar por conta das ofici
nas Guimarães & Cia. 

- Hoje, haverá, âs 19 horas. na re
sidência da senhorita Naide Costa, á 
rua da Pa.lmelra. n.0 186, mais uma. 
reunião ctn comissão dos festejos ex
terno;:;, devendo comparecer á mesma 
senhoras e senhoritas de nossa socie
rlade. 

FOI APOSTO, ONTEM, NO 
LICÊU PARAIBANO, O RE
TRATO DO PADRE GABRIEL 

MALAGRIDA 
O!l{em. ás 15 horas, no salão da di

retoria do Liceu Paraibano, o conego 
Matias Freire. diretor dêsse estape
lecimento de ensino secundário, fez 
a aposição do retrato do jesuita. pa
dre Gabriel Malagrida, que foi o ini
ciador do edificio em que hoje fun
ciona o principal estabelecimento de 
ensino secundál'io da Paraíba. 

Fo\ no ano de 1745, perante o gover
nador Antonio Borges da Fonsêca e 
o vigário Antonio E°O"ll'CS. que o pa
dre Malagrida assentou ~ primeira 
pedra do r"fertao edlfido, desde então 
destinado á educação da mocidade 
parajbana. 

Como jm.ta ho.nenag~m ao notavel 
evangelizador, a atual diretoria dt> 
Liceu Paraibano quiz que figurasse 
naqt1éla. casa a fotografia de quem. 
ha 193 anos passados, iniciou a sua. 
construção. 

1 

Farmácia de PJant40 
Está de plantão, hoje, a ºFar .. 

macio Londres'', á rua Maciel P.i-
1 nheiro. 
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a:1os,,;oo p de ~ ~ cem Buaeflla. := - 0taftD !!___BallllOI 0.1,to. 

Pllluelr .. Oúli>, NlklUltes em c~ llO - ~~ tia IIIIYa 
23ltOOII tll&\lla. do mlllddá de AlaaO& Orua- - ,lmlR C.--. 

de dhte Jlll&U!O; ~ Nobtep .. -
2

~ tubo .. Joio llatJest = que vu. ~ o mm u;·08Dfll00 =~~io ::::: N':! li - -- fllbo de JOl6 Bod'1-
IOQID~ 23:~ ~ de Allnllda, caada com C1c1Jo 111* de C&mllho. 

To
•-• 

39
_ .• ;;;.-IOO- PaiW>dea de Ara6Jo Lima, ree1deJl'te ! - Dunal Danqal- da Cru&. 

- ....,. - Serraria cliate Eslado; Maria 11a - - 8nWlno IIIIUII de lfendon. 
~ ..... IOltelra, lnllOr, OL 

TeeoUrada da Prefeitura Munlcl.. 
pai • · 91P. Jbào do Cariri, 30 de ;e-

tembfl ·-· Joaf C1'IIIN ~ teaourelro . 

..idmi. 00 dito ~munjdplo de Serra· 28 - JOl6 J'ernand• Beurrl1. 

~~,: :!m:1 ~ ~ : = 1:: = J:nn.Wlti, 
dlu, pelo Q1lll o1- • eito aoa're- • - Jacuon Andrade da 8Dva. 
feqdaa llelldallm. -· no prazo de 30 - Mariano Jlll6 dll SilYa. 
'l,~ja e Olt.o ~ que correri em ~ - a-oio cantoeo da 8Dva. 

Vla&A: - '&lul'dll Coa"', prefeito. Cllltft, .i-= io~ 11 declarl,- - - J l!latllta 0omee de Ollvel-
116- dCI. ID11e~ Uc:ando dêade ra. 

PltU'EITIJJU. MUNICIPAL DE 
TAl'EJIOA' 

ICIIO eltàdoa para tDdW es demala ter- 33 - Mllton Oupar Alves PesaOa. 
moa do lnventirlo até final aentença, k - 111uio t.ourlval MellbeU da 
911b pena de rnella. E para que che- Silva. 
1118 ao conl>eclmento de todO&, man- 311 - IIYera1do Ollllla llardto, 
dei puaar o preaenle que sen. afilia· 3'I - 111111o «-r . 
do no klsar do costume e publ1c:ado 38 - 11:1111 Januarlo do N118Clme:1to. 

408$500 na A IJalio. 6ralo oficial do Bltado Ili - llanUel 1llllUe1 da 81ml. 

BIIIDaête da Receita e Deapêsa da 
Prefeltara M'lllllelpal de Tapera&, em 

.... - ...... 1931 
RICBl'l'A 

Ucenças 
Imp0e4ao de feira 
Imp6ato predial 
Taxa de estatlstlca muni-

cipal. 
Imp&w s fgado abatido 
Taxa de llm~ p,lbUca 
l'll&rlm6nlo 
cemitério p6bllco 
Matncula 
Rend11 eventuala 
Slo Vicente 

Soma 
Saldo do mm anterior 

M5S80Q Dado e -«lo neeta cidade de 81Dta 40 - PnDclNo Pendra de Lira. 
a :018SIOO , Rita. 11011 quatro dlu da_ mm de Qlltu- ti -~ INle lfel1J. 

1 
bro de mil noveoentos e trinta e oito '2 - Jozp de Lima Peneira. 

844$500 h. AldalK V-61oa, escrlYio o • 411 - llallUe1 PellalaDo da Sill'a. 
563$000 crevl . (Ala.) An&onleAlh'*tl&_8ama * - Pantlllo ~ l'nll>e. 

63IOOO e Mélo . F.111.à conforme com O orlll· 46 - t111aea Bolllfaclo de 011\0elra 
420$800 na!: dou ft! . l'llbo. 
28$000 Data supra 48 - Prancllc:o Carneiro Pilho. 

UIIOOO o eacrlYio ·_ Mdúllr v ...... nct!... : =: ~-Prazlo. 

:: BBGISTIIO CIVIL - Dl'l'AL - : = ~~1 mi,a 
Paço saber que em meu cartório, nes- &a _ José Dlopnea Noro:llÍa 

11 :8&5$800 ta cidade. correm proclamas para o 54 _ OtaVio Soara dos SWltoe. 
J :T4Gt200 -to civil doa contraentes se- « ........ ~·~- de ., _____ , D de 

gulntes: 111;..-· ........ _,...,. · 

15:GOGIOOO ..::-..~-~ de Ollvelra e d. 51 - Epltaclo Cordeiro CavalcanU 
DESPaSA & ... -. .... da aava, que aio de All11111Ullrqile. :i~ =:.,., üote ~.pi- 58 - Adauto Morala de Ara(IJp. ~!= Lui, filho de José ~ de ot'l~ rla58d; ==Ó. tllbo de Manuel llla.-

2*500 'l8lra e de d. Jlllllllla Mendea de OUffl-
4 :03Dl600 ra; e ela, de JillQll8llo dCIIMltlea e 11-

IIOIOOO 1ba do flllecldo Jaio Pernandel da 
lOOIIIOO ! Silva e de d. Arpntma JllmlDdea da 
150!0 Silva ou Aramttna Maria da amcea

ç1o, esta e a aontnent.e domlcWadaa 
20QICOO e reeldmt.es na pa,prledllde u Amparo", 

2:ll'lf,IOO do dlMnll> de CGDde, dNta COIIW'lll, 
80tDOOO o contraate e eeua pala u aw. )(a-
300ICIOO r11.1 Deodato, 15 e Cruz dll Armaa, 

8-a 11 081$500 81 alsuem souber de algum Impedi-
Saldo que - para O : menta, oponha-o na fónna da lei. 

mês de outubro 4 :544$600 Joio 1'18Ga, 12 de outUbro de 193C. 

lS:608t000 o eacrlVio do NCl,st.ro _ Sellutllo 

em ~·:ra ..:.::c::1 ~ Taperol, ..__ 

JGN da e.ta Llmalsa, aecretérto-
t.eeourelro . . ~f=. -Bm 30-9-138. - A. llaclel, 

• 
PIIBRITtlM MIJNICIPAL DB 

• l'IANCO' 
llalaneite da BeNlla e Deapõoa fffe
rente ao mk de Nlembro de 1911 

RaClllTA 

1 - ImpOeto de licença 
2 - ~to de feira 
3-ImpOet.opredlál 
• - Reg. de pmprledade 
5 - Tua de eetat.latlca 
e - Aterlclo 
1 - Dllllllnaçlo 
8 - Renda patrimonial 
t-Cemü6rlo 

10 bb Tua de llmpêaa PQ• 

11 -Rendu cll-
12 - Dlff!la aUYa 
11~~ llllbrwcll-

1 :88NOOO 
l :8!8$000 
1:3111Si00 

7-,00 
5 :U4QOO = 2:580t200 

12:IIOOO 

UIIOIO • • 
IIONOII 

JIJDO DE DaaJTO DA z.• V.ABA 
DB8TA COIIIABCA - Jl'alenela de 
OUIIIAC-.-A.i.-.,...__ 
Comunico IIOII c:reclofts e Cl"9J&,la ln• 
~ que "" ac:ha em Cllrt.6rto 
~a dm respeet'"8 doeu~ 
ment.oa, durante o = de 1'lnta <20> 
dlal, para Oli f1ns • IIDll llaldll
taçl.O do credor retardatarlo Puenda 
Pederal, pela quantia de 1 :_.. 

Joio Pesa6a, 10 de outubro de 11138. 

Jw,lo Bttnanllno da Silva. 
<Aa.l ........... de Ollftlra. 

NO PALJ:P: 
e .ala ÍlNtelle l'eqtrilotU .. Amerlca do Sal 1 

AR G o 
e aua lroupe de bonecos que all\lJI. dançam e cantam 
~ MOIQIJ O e IOAOl!IINBO ' 

l'f.t ftl.A: 

IJRIO PÂRTIDO 
Im)llr6orlo até UI anoa 

BSPl:TACtl'LO COMPLETO: PALCO E PILME A 
PRaÇOB-CXIIIUJl6: - UIOI e lNOO 

BOJÊ! - Odusat Mádilée - HOJE!-
A·s 3 HOIIAS EM PONTO l 

No palco: 

1 li I O 
e aeua bonec0& que falam cantam e dançam ! 

Na téla : 

UI IIROTO DE QUALIDADE 
--- Preço Qnlco: - ltoOO ---

D•llp! - Em 3 aesaõea! - Domlngol 
KAY FRANCIS 

A BELEZA MORENA DA n:LA ! 

CAPRICHO IRAICO. 
1.0 LANÇAMENTO DA WilNE& NO PLAZA 1 

SANTA ROSA 
BOIE 1 A'a, ~ una BODI 

Murice Chevalier 

COI UM SORRISO! 
-- Impniprlo a té 18 anos. --

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED:E:LO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

PAQIJJ:TZ "ABATIMIIO" - &,pera.do de Porto Alqre e cs• 

caiu no dia 14 do corrente. saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, 

Bafa. Vlt6rla, Rio de Ji.nelro, Santos, Rio (lrande, Pelotas e Porto AJe

sre, para o IDIIICllmado vapor recebemllll carca e puaaplros. 

Pua dlmlla lnformaç6ea com 01 11'6nles: 

1, DI IUINI 1110 1 011, ... ..,-· 
CODIGOII: .._..... Lª ... , Borael, &llleln, A. a. e. t .• ... e ParltealÜ 



" - A U~lÃO 7 Quinta-feira, 13 de outubro de 1938 

O CAMPEAO MAXIMO DA-UNITED ARTISTS-NO DIA 23 NO-REX 
O espetáculo grandioso do cinema contempotaneo extraido ,da célebre novela de Anthony Hope !!! 

!:~~i~1~~L~1:ROLL o PRISIONEIRO DE ZENDA 
ROMANCE! AMOR! INTRIGA AUDACIA! CORAGEM! 

DOMINGO 
"MATINE'E CHIC" A'S 3 HORAS 
- "SOIRE'E" A'S 6,30 E 8,30 -

DOMINGO 
NA RUA 52 TUDO ERA ALVOROÇO, NOVIDADE, SENSAÇAO. NA ATUALIDADE, VIVENDO UM ~"AUSTO 

E UMA OSTENTAÇÃO INCOMPARAVEIS ! 
PA'l' PA'l'ERSON - IAN IIUNTER - LEO C;.~RILLO 

RUA DOS PRAZERES 
Umn produção de 1938 da UNITED ARTISTS, - Importante: - Este filme só será exib1do no REX, FELIPf:IA 

· e JAOUARIBE e cm mais nenhwn outro cinema desta capital. 

R E X 
HOJE. - SOIRtE A'S 

-- 7,15 - BOJE --

-- SABADO NO - R E X- "Matinée Colegial" ás 4,15 --
MUSICAS ALEÇiRES PARA DIVERTIR A MOCIDADE' 

A LOUCURA DO DINHEIRO NA AMERICA DO NORTE - ROGER PRYOR - em 
ROCHELLE HUDSON 

-cm-

MIL' DOLARES POR MINUTO A MUSICA GIRA GIRA 
Um rume da - REPUBLIC - próprio para todas a,; idades - Nota da c. c. o. Uma musical da - COLUMBIA - P1·eço único: - $600 

FELIPÉIA HOJE FELIPÉIA 
SESSAO DAS NORJ\lALJSTAS A'S 4,15 JAGUARI B-E 

HOJE - SOIRE'E ,li.'$ 7,15 
FRED MAC MURRAY HOJE - SO:\RE'E A'$ 7,15 

O ídolo da gargalhada na sua creação R E P O R T A G E M D E S A N G U E UMA NOVA COMf:DIA NACIONAL 
_ ... 

abafante ! --. - Preço único. - $500 ---

MESQUITINHA 
EDDIE C.ANTOR 

WliOOPEE 
DOMINGO FELIPtlA TERERÉ NÃO RESOLVE 

PRESTON FOSTER - num notavel desempenho Juntamente T0,'11 IIUX n.1 2" S(>rJC' de 

Um espetácUlo da UNITED ARTISTS - COMPLEMENTOS 

Este filme é próprio para todas idades. Nota do. C. C. C. 

.=MET RóPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

BOJE - A's 7,30 horas - HOJE 

SOMENTE HOJE 
Três ruivinhas mesmo do barulho, nos mostrarão 
um sem numero de chapéus lindíssimos nas ca. 

becinhas bonitas de 
MADGE EVANS, UNA e FLORENCE, em 

BELEZA Á VENDA 
IMPORTANTE: - Como romplemento Al,UNOS CABULOSOS com os 

endiabrados peraltas da METRO. 

Amanhã - Sessiio da Alegria - PRISIONEIROS DA ILHA DO DIABO 
Sabado: - O GALANTE Jllr. DEEDS. Serão distrlbuldas amostras do 

= 

famoso Café Popular. 

mais expressão 
ao olhar 

clLION alonga ~. arm::. aa P--"" 
tanas, dá bnlho áe palpe

braa, crnprc~tando mai~ langor • 
rneiiuice ao olhar feminino. 

MMlATOIJOS MIIURA ,nisit 

LITZ FERHllto I Cll, L Til, 

~' 

OialJBOIA n1 Ol!lRAL - AR'l'IOOS 0IRUR0IC08 - &PP .... 
~08 DB DATHl!lRMIA, Al'PMI.ELHOtl DB RAIOS X DOIS 1111-
LBORD PABRICANTBB. 1!:XCLUSIVD:(l'AB DOIS lfIOROl!lOOPIOa 
l&TZ a TODOS 08 PRODUaI'OS 011: J:. LllrrT. TODO MATalAL 

PARÁ LABORATORIO CBDIICO. ..,...._... ____ , 
111111 1 .... 

au&6 l'Oa'l'.U., 11 -:- EU), Tm:. - .-U 
Rua Duque de Canas, 576 

(OONS1JLTOIUO DO oa, J. IIDLLO .. lJL&l 

FATALIDADE 
UM DRAMA DA R. K. O. RADIO 

CAMISARIA 

CONDOR 
- DE -

Venancio Toscano 
--:--

Sortimento completo de camisa1 

dêsde 10$000; plJamai, dêsdc 15$000; 

cuécas de bramante e trloollne 

para 54$000 e 72$000 a dnzia; trl• 

collnes e sêdu em lind .. padrões. 

Aceita encomendas sob medidas 

para entrega dentro de 60 mino• 

tos, 1arantlndo a confecção. --:--
Rua B. do Triunfo, 445 

RA-YO 
EM PRESTAÇOES DE 3omo 
POR Ml!:8. ltASPA, ENOERA E 

-- LUSTRA -
BABATJSSIMO ! 

Uma deslumbrante no,ldadP 1 
A 111nravllhosa enccradelra "RA· 
YO". • 

Preço ao akalll·~ d• tocjo; as 
bolsas 1 

Peçam gem demora uma de· 
mon,;traçlio ao., seus dl,;t.rlbuldores 
nesta praça, a conhecida firma e. 
ROSAS ., co., á rua O...ma e 
Mélo, 68. 

CURSO PAIITICULlR 
Prof. Joa-0 vumgre a,J,,a e.o• 

l11ter"86ado• que mantém uro cur
to ptllnário e s,cundárlo funcio
nando diariamente de 7¼ às 11 e 
do3 19 às 21 llocas, 

Avenldli, Ouede~ l'•retra, '/O 

, P AOAMl!lNTO • A!lllAJITADO 

O CAVALEIRO ALADO 
f:ste programa. é próprio para todas as ida<les 

- Nota da c. o. c. -

HOJE - A'S 7,15 HORAS - UOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS - Um .filme escolhido a 

-- capricho --

RAM.ON NOVARRO - o principe da téla - em 

JUVENTUDE-TRIUNFANTE 
Amanhã: - Mais um filme gi~ante da METRO - TUDO PODE 

ACONTECER - com Clark Gablc - CIUMES e MISTERIOS ! . . 

Domlllgo: - O grande filme da PARAMOUNT - JORNADAS HEROICAS 
---- com Ga.ry Cooper ----

Domingo - Matinee ás 2 1J2 - FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO 

VERANISTAS '! 
Para melhor confôrlo da vossa estação 
halnearla e maior enc1111to do vosso 
"bungalow" adquira 08 moveis de .tine 
ou de Jomw nacional (do oõr lnallera~l). 

t,5.o os movrhl próprios para. o nosso. 
clima, 

l:xaminc °" produles da CASA FUN
l'BAL I llláxlwa. ..,,ura,1ça f pedelçã,o 
1,u, aeu tabriro, ExttUÇ'áo dt!! toda e 
tJualquer peça C1l'l Time ou ~.m Jtmc" D• 

riouaI qu• v. Excla, fd~. 

CASA FUNCHAL 
JOJO GOMES 

RUA B.AJIAO 00 TRIUNFO, ,r..~ 
,IOAO l't:SSOA -:- PARA,íM 

--:-,1-
('a.!!!.!!l!' t:~ATEN'l'El'f ~ Vu.sol!l"!:. ~~. 

TM 9 oqaudo,.. 



., li 
-------·~.---..,.,----------------- ·-$ EC,ÃO LIVRE r...--f-A V-O~R-1 T-A, PILULAS DO ABBADE MOSS 

--- --- .---- ----,-------- -

t .. MARIA GONÇALVES GUIMARAES 

Primeiro aniversário 
M:1ri:1 do <.armo F. <ÍP Olivrirn ,• .\ l:iic!P d,, Olivrirn .\n

dradP <·onvj,fam ;tos parC'nlr ... r :1migos d:t inC'S<JHN' iY<"l ron1ndr1• 
e :uuiga ,1 \JU.\ GONÇ.\L\'ES C.Ul~I \R.H:S. p:ir:i assislirrm ás 
1niss:1s qur 111:111d:un cf\lchi-:1i- n:,s igreja, ~. S. ~f:ir dos Homens P 
:\fic;;:,•ricorcha, ús H 1 2 hrn'!l"i do di:, l l do l'Orrrnlc l'P\.ln- l'eirn) 

DC'."sdP j:1 agT:tdt•t·e111 :1 todos qH<' l'Olllparc.·c·rrrm a 4..".ss(' :1lO 
d(• pil'd;1dl' ('I i,l;l. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com yista ás parles, co1Tendo prazo 

nesta Secretaría: 
Apelação civel n. 0 110 ( acidente no trabalho) 

da comarca de Mamanguape. Apelante: a Cia. de 
Tecido,,; Paulfata - Fábrica Rio Tinto: apelado o 
operário Severino Victo. 

Com vista ao apelarlo pelo prazo da lei, em 11 
de outubro de 1938. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 

PARAIBANA 
Resnllacto <li') ~ortcdo <los rnu .. 

pons-brlndca i,'ratuiton, realizado 
pelo rlube rir sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde á pm
çn. Antonio Rnl,clo, 12, no dla 
12 dP 011t.11bro âs 15 horni:i. 

1.0 Prrmlo 

:I," 
1." 
ã." 

Joiio P1•,sôn. 12 dr outubro dr 
1938. 

JOSE' OI\ ~IAT/\ CABRi\L -
Fiscal. 

ASCF.NDINO NOBREGA & CIA. 
- ConCR~8JOUl\Tl0S. 

CENTRO DOS CHAUFFEURS 
DA PARAiBA 

L" C'ONVOC/\ÇAO DE /\SSEMBLE'IA 
GERAL ORDINARIA 

De ordem do :-.r prC'sidt.'ntC'. sfio con· 
vidados todo~ os i-.ocios quiles com 
e!;tc Centro n t·ompurccC'rt>m a sua 
sécle própria, à n1:.1. Diõgo Velho. n ° 
318, ás 19 horos do dia 15 do corren
te, para assistir em. a leitun, c> apro
vaçâo do balancétc t' tra.rn1· dr assun
tos de i.n.teres~o ge1·al da cla~se 

João Pcssôa, 12 de outubro clP 1938 
Josafâ. Fialho. 1. 0 secretário. 

AO POBLICO 
Declaro que a propriedade LnZáro 

• '1'000 F.STE COR'fj(jO DE SOFFJUMENTOS 81! 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-JNTESTINAL -
J)ESORJENTA O DOF.NTE. ATORMENTA-O NAS 
~~:;i:~i:::~~t; ºi}'o~~f;N~ A°ctf~':i1: 
KECTA E EFFICAZ SOBRE O Eis'rOMAGO, Fl

GADO E INTESTINO<; QUE EX!:RCEM AS 
PILULAS DO ABBAD•: MOSS SE TRADUZ NO 
nESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS _.,...,'°" »ara o• Estados de Par:ibyb& • Rio O. llo None1 

ALMEIDA & COSTA 
RUA OAMI\ E MELLO, 87 - !.º ANDAR. - End. Tel - ALMEIDA 

---JOAO Pll:880A---

Autos com vista ás partes, conendo prazo, 
na Secretaría do Tribunal~ 

~ .~~rt~~~~~(rdc a:~t!~-~
111ff~~d~t~~~~~~ 

Apelação Civel n.0 107, (Acidente no Traba
lho), da comarca de Mamanguape. Apte., a Cia. de 
Tecidos Paulista - Fábrica Rio Tinto. Apdo., o ope• 
rário João Caetano. 

Com vista ao dr. Curador de Acidentes da 
mesma comarca de Mamanguape, pelo prazo legal, 
em data de 10 do corrente. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, ccn·rendo prazo, 

na Secretaría do Tribunal: 

Embargos ao Aconlão na Apelação Cível n.0 

55, da comarca de Campina Grande. Embargantes: 
Joaquim Antonio da Silva e sua mulher. Embarga. 
dos: J psé Maria Barbosa Leite e sua mulher. 

Com vista ao advogado da parte embargante, 
rlr. Hortencio rle Sousa Ribeiro, pelo i:prazo legal, 
em data de 10 do corrente. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, conendo prazo 

nesta Secretaría: 
Apelação t:ivel (acidente no trabalho) n.0 

0

108 
da comarca rle Mamanguape. Apelante a Cia. de 
Tecidos Panlista - Fábrica Rio Tinto; apelado o 
operário Raimundo Moisés.. 

Com vista ao apelado pelo prazo da lei, em 11 
de outubro de 1938. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vjsta 1,s partes, correndo prazo na 

Secretaria do Trlbunal: 
Ape1,açãn Civel n.0 111, em Acidente no Traba• 

lho, da Gom·arca de Mamanguape. Apelante: a Cia. 
de Tecidos 'Paulista - Fábrica Rio Tinto. Apelada: a 
operária .7.lfaria Isidro. 

Cov .1 vista ao dr. Curndol' de Acidentes da mes
ma Com ,arca de Mamanguape, pelo prazo legal, em 
data de 12 do corrente. ----_ __. __________________ """'.'_, 

Pessôa Gui.ulal'áes, não está toda de
sembaraçada . Pois na mesma, existe 
partes de herdeiros. conforme provarei 
com documentos em meu poder. E 
assim, para que não venha causar pre
juízo á algwn interc~sado. passei êste 
aviso a fim de chC'gnr ao conhecimen
to de todru, 

João Pessón. 10 de outubro clr 1938. 

José Lefio Dantas clC' 1'Iflo. Rubrns 
da Silva Braga e Drrv~l Monteiro de 
Medeiros. 

<As firmas eosliio devidamente re
conhccidru;) 

MIUDEZAS! ... NOVIDADES? .. E' 
a. CASA AZUL quem mais barato ,,eu. 
de. Yeriíiquc dP vi~ o.,; seus preros. 

Falencia do comerciante 

1Tlrcra~ - Empigen..~ - Eczemas - Escoriatõts - Tinhas - Ferida! 
r-m qualquer parir do corpo - F('ridas e ulceras rebeldes - Panos do 
rosto - Espinhas bravas - Foruncuios---=-rabcças de pre(-08 - Assa· 
duras dos adultos f' das criane:as - Ernpc;õ~s da péle - Pruridos -

---- Coceiras, etc. ----

Agentes nesta capital: RAMOS MACIEL & CIA, 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 

Ch. Werner Schmelling H • 11 • u i++tttt • • u 1 1 1 • • • • • 1 11 11 1 • • • 11 • • 1 , , 11 , 1 , 1 1111 

o nbaixo ~s:a!o~ s?,dico nomea- F u M(FEORMENETADMO DEFGoA"LPLA_OH) A s II 
do e compromissado. na fa.lencia do 
comerciante Ch. Werner Schmel- 1 +-------------------------
1ing avisa. pelo presente a. todos os 
credores e qualquer interessado que A "FABRICA POPULAR" compra ao melhor preço ! 
será encontrado diariamente ã rua 
Duque de Caxias. n.º 348 <Sorveteria do mercado, qualquer quantidade. 

1 
WERNER), das 8 ás 9 horas da 

m~~!
1
!·Pessôa, 10 de outubro de 1938. PRAÇA ANTONIO RABÊLO, 85 - JOÃO PESSôA 

di~:.ss.) Paulo Cirne de Aze\'~do, :,in- ~++-+-+++++-++-+++-++ t t I t 11 t 11 +-+++-I 1 , 1111111111111 t t 

ATTENÇAO!!! 
Antonio Carioca, no fône 1,563 da 

praça Vidal de N('greiros, desta ci
dade, Informa. para qualquer serviço, 
luxuosos autos de aluguel, O lône 
pertence á Bomba Enerpna, 

CASAS EM TAMBAU' 

) 

Alugam-se, uma bõa casa e dua, 
menores e vendem•se dois pequenos 
chalet.s, por módico preço, no "Gon
çalo". A tratar na rua Maciel Pi
nheiro n.o 303. 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma casa ti. Avenida Cruz 

das Armas n.0 930. propria para ne
gocio e morada, com três portas de 
frente, duas salas, dois quartos. alpe11-
d1·e. oitões livres. etc. Bonde á port:t. 
Otimo ponto para qualquer ramo de 
negocio a tratar no oitão da Catedral 
n.o 119. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro II - 1.550 

DIREÇ;ÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOv.ERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENro MODERNO DAS DOENÇAS NrRVOSAS E MENTAIS, 

Dura:nte o tratamento os doentes poderão ser acom• 
panhados por seu medico assistente. 

AOS MÉDICOS AGUARDEM 
Alugam-se apartamentos para mécli· 1: o grande sort!ment.o e as novtdadtl 

cos no !º, andar do "Edificio Tereza que espera receber dos centros d: 
Cristina" :i Praça Vida! ele Negreiros. produção o AAMAZEM MIRAND 

A tratar com Ubirajara Sales no d_en_tr_o_d_e_so_ d_Ias_. _____ _ 

Pavilhão de Chá. CHAPÉUS PARA HOMENS 1--------------------1 
TRIBUNAL DE APELAÇAO De palha e feltro, tipos modernos. 

recebeu a CASA LIDER - preços 
mais baixos da praça. 
Duque de Caxias - Pont.o tle 100 réis, 

Despacho dl! Presidencia do dfa 12 de outubro: 
RECURSO DESERTO 

Agravo de petição cível ela comarca de João 
Pessôa. Agravantes: Augusto Guedes Pereira e sua 
mulhel'. Agravados: os herrleiros de Segismundo 
Guedes.Pereira. Julgo dese1'to o Recurso e findo ó 

- -prazo_- legal báixem os autos á i1rnta11cia interior. 

MEIAS <PARA SENHORAS 
o maior sortimento e os menores 

preços. Procure a CASA LIDER, 
Ponto de 100 réis, 

MEIAS LUPO 
Preço ela Fábrica - sortrment~ 

complet-0. CAS:A-LIDER. - __ 
- _ -:_ _:-,,ontõ de!OO"ffls. 
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