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li Semono do Potrlo 
Vlw\1: sendo comemorada, em nos

~º Estado, com as 1~elhores de
•nonstrações de ciV1smo, a Se-

mana da Pátria. 
De acôrdo com as instnições do Go

Yêrno, por intermedio do Departa
mento de Educação, as comemorações 
são levadas a efeito, de modo condig
no, nos estabelecimentos de ensmo 
secunda rio e prima rio do Estado. 

Assim. 'prosseguem em nossos edu
candarios e escolas públicas e parti
culares as preleções sôbre o movimen
to dn Independência, sendo, igual
mrnte. efetuadas, nli. solenidades de 
cara.ter dvico 

KO I~STITUTO DE EDUCA('AO 

As brilhantes comemorações nêste Estado - As prele· 
ções civicas no lnstif'!_fo de Ed~caçã! - o_ Instituto 
Comercial "João Pessoa" festeJa, ~oJe, o "D1a da Mo
cidade" - A matinal civica do dia 7, organizada pelos 
professores e alunos da Escola de Aprendizes Artifices 

As SOLENIDADES DE HOJE 
l 

x oficilialidade do 22. 0 B. C., dedic~-
' da ao dr. Fernando Nobrega, prefe1-

NO DISTRITO F E D ERA L to/.ª p~~e~tª.:.:. vo1f:;~~; ~ç~~pazes 
- InstiLuto comercial "João Pes
sôa" x Astréia - dedicada ao dr. 

1esla desportiva e de uma reumão Raul de Góis. - Prêmio: taça. 
Vem sendo fc '.) tcjada, com intenso dansante, estando a primeira assim 8.ª prova - Lançamento de pêso 

entusiasmo. nêsse estabelecimento e- organizada: ~ 1s~;~11~t~ ~~=~!1a·~Jâ:~ :::
1
i~~~ 

educacional , a semana consagrada á A's g horas: do Pes.o:.ôa, chefe de Policia do Esta-
Pátria do. - Prêmio: medalha de ouro. 

Em um dos grandes salões do esta- 1.ª prova _ Torneio de volley-ball 9.ª prova - Salto em vara - Ins-
belecimento, perantC> os corpos discen- e rapazes) _ Instituto Comercial "João tituto Comercial i 1 João Pessôa x As
te (' cloccnle prclecion.1. C'acl:1 dia, um Pessôa ··. colégio Diocesano "Pio X" tréia - dedicada ao prof. José de 
J)rOfes.c:;ôr, abordando ,1c:ontecimentQs r· Paraíba Clube. dedicada ao exmo. Mélo. - Prêmio: medalha de ouro. 
e figura:; que fizeram a lndepenclên- ~r. Interventor Federal, que darã São os seguintes os times escalados 

cit:~~!~~~-~ dia da "Semana da Pá- ~~~~~has de ouro e uma taça ao ven- doV~l~;~~itut~·: (torneio) - Aderaldo 
tria ' ' - quinta-feira, - falou a pro- 2. ª prova_ Tenis (dupla) _ Ve:·- - Agmar - Aluisio - Vavá - Zizo 
fessôra Adelaide de Figueirêdo, que melho x Azul, vencedor com Astré.ia. - Helvécio. 
prendeu a atenção do numeroso au- Dedicada ao comandante da Policia Voleiból - Instituto x Astréia: 
ditorio desenvolvendo o tema - "O Militar do Estado _ P rêmio: meda- Aderaldo - Agm.ar - AlUisio - va-
Brasil colonial e a Pátria independen- lha de ouro. vá - Jader - Helvécio. 
te", salientando aquéla preceptora o 3 _::i. prova _ Salto em distancia _ Voleiból - Ferr.enino ctornelo). 
papel dos Anclradas e demonstrando Instituto comercial "João Pessóa" x M. Jos{> - Zita - Carmonisa - Hil-
o sen g-r:ande devotamento pela cau::;a Astréia _ dedicada ao dr. Mateus fle da - Lêcla - Esmeralda. 
do Brasil. . . Oliveira. - Prêmio: medalha de ou- Pulo em distancia ·- Aderaldo . 

. Na s_exca-fe1ra discursou 't profes- ro. Salto em altura - Jorge von Shos-
~orn R_1ta M1~anda, que produzm ~e~a 1 4.ll prova_ Salto em altura_ Ins• tcn. 
~locu('ao c~eia de ensmamentos c1v1- tituto Comercial "João Pessôa,. x P ulo com vara - Jorge von Shosten 

~~~is~ê~~c~~a1s. agradand~ sob~emod~ a ~:~ré~ Pl'ê~i~\cªn~:d!~1:rde J~~to~a- -f::~~ento de pêso - Aderaldo -
O dr. Carlos Bandeira Lms foi o Galvão. 

orador de ontem . Em sua palestrn A's 14 h oras: No páteo do ºClube Astréia" foi ar-
teve ocasião de dar ensinamento!- de mado um parque de diversões, para 
patriotismo. mostrando aos alunos o~ 5. a prova _ Torneio feminino de melhor realce das festiv idades que se 
deveres e obrigações para com a Pá- \'Olley-ball _ Instituto comercial realizarão hoje. ali, em homenagem 
tna Estendeu-se aquêle professôr às "João Pessôa" x Escola Normal do ao Dia. da Mocidade. 
figuras maximas do movimento da Estado x Paraíba Clube _ dedicada 
independência, principalmente o prin- ao comandante do 22.º B. c . _ P rê-
cipe D. Pedro I mio: taça. 

ta~~o sgl~~f;rd!~tcr~~~~~l~~t~d~e!~~~= 6.ª prova - Basket-ball - Astréia 

P elas 19 horas terá. inicio o chá
dansante. com o comparecimento da 

(Conclúe na 7.• Pi -> 
fados para falarem na segunda-feir;,, 
o mons. José Tiburcio, lente de Pe
dagogia e na terça-feira, a dra. Li!ia 
Guedes, uma das professõras de Hi!s
tõria do estabelecimento 

LEGISLAÇAO PARA OS 
HOMENS DE IMPR'ENSA AS FESTIVIDADE:,; DE HOJ E. E~l 

HOMENAGDl AO DIA DA MOCI · 
DADE O ministro Valdemar Fal- ce~n~i~~r.,_\~~içfiu;!t0~!u~a;· i'!;:i1~= 

Em comf'mor.:ção a semana da Pá- cão fala aos jornalistas a- ~fa b;~~~~~i;nºai ~fint;r;ba~~~~e~!g: 

!~;:. ºr;s':!l~~r ioj::'.º'.f~t~' Jdo:o~:t creditados junto á SUa pasta mamente reunida em Genebra e tia 
dade, que é solenizado em ~odo o País qci~ntn~,~~~~. ~i ~i~i:t:ie~;~demer 

Com êsse fim. o conhecido estabe- RIO. 3 - 1 A UNIAO) - O minis- F alcão passou a tratar de outros as-
lecimento organizou um excelente pro- tro Valdemar Falcão concedeu uma suntos de interesse da unprensa e, 
grama, cuja realização terá luga~·- na entrevista aos JOinalistas acreditados respondendo uma interpelacão do sr. 
séde do Clube Astrt'ia, em Tamb1a, Junto á sua pasta, no salão nobre do Pedro Simões. presidente do Sindicato 

Ésse programa constará de wna I Minisl.ério do Trabalho dos Jornalistas Profissionais. afirmou 
-:-- --::--=:--:=::-::-::-::-:=-::;:---;;;:---;;;-;--:::=;-;:::--,=-.::-::--::--:-e:--- que em breve daria uma_ legislação 

O PRESIDENTE GETulIO VARGAS ~~:?~~:b~~ef~;r~nJe~~ ~mgi~!~~:·d~ 
um jornal até o seu mais humilde VI s I To u o "E N T E R p RI s E " l-cpe_rário ____ _ 

s. excia. percorreu toda a ! ,.ão diplolná!ic_a dos Es tado~ Uni- u N I F I C A D o 
. dos nesta capital, o 1>res1den(e 

belonave americana na qual Get úlio Vargas vis itou , hoj e, 0 I O COMANDO DA AERO
- . . t' Caho Frio - pol' ta:a.,·iões. "Ent erpr ise" , que - NAUTJCA FRANCÊSA -VlaJOU a e ha YHrt0$ dias se encont ra no 

oor1 o do Rio de Janeiro. 
RI O, 3 (A l 1Nl ii.0) -Aceitan · O Chefe Nacional se fez acom· 

do um convite do embaixador panhar dos ministros Eurico Du
J tfferrnn Caffery, chefe da mis- Ira, Aris tides Guilhem e Osvaldo 

Aranh a, do general Góis Montei
ro, chefe do Estado Maior do 
Exército e dos membros de sua 

PARIS , 3 IA UNIÃO) - O govêrno 
aeaba de unificar o comando da Aero
nautica, para efeito de melhor contrô
lc da. arma da. al'iaçáo . 

Atualmente o Departamento de A e
ronautica. estava entregue a dois co
mandos trm que fazia entrega de ma 
terial e outro que se ocupava da apren .. 
dizagem dos pilotos . 

A CERIMôNIA, HOJE, 
DO SORTEIO MILITAR 
O Ã TO QUE SERA' SOLÊ
NE, SE VERIFICARA' NA 
- SÉDE DA 15: C. R. -

Por inicialiYa do ilustre te
nente-coronel \fagalhãcs Barata, 
comandante do 22°. B. C., se re
,·esliri, da maior solenidade a 
cerimônia, boje, do Sorteio Mi
litar. 

O sorteio dos futuros rnns
c-rilos par:1' o ano ele J ~J:HI LC'rú 
nssi1n tnn cunho ele gl'a11de ex
prcss:.i.o cÍ\ ica, com o c-ompare-

c·1rnc11lo de allas autoridades d
\is (' 1nilil:1rcs, realizando-se o 
alo na sédc da Hi". <:. R .• ús 12 
horns. 

Abrilhantará o ato a banda de 
música do 22°. B. C. 

Assistirão ai11da, á solenida• 
ele um cabo e seis soldados de 
bê>a conduta, con'lcritos di'ste 
ano, para conhecerem os proces
sos que os trouxeram á caserna. 

Para comparecer á mesma ce
rin1ôni:.1, recebemos. ontem, um 
convite do capitão Carlos Lis
lJ<~a de Can-alho, chefe da 15ª. 
Circunscrição de Recrnlamenlo. 

Em nova séde ª DiretorJa I o F E R E c I o A 
de Classificação do Algodão Ch f N . 

1 do Estado ao e e aciona uma pe• 
Acaba de ser transreriC:a para a rua pifa de ,uro de Mato Grosso 

Gama e Mélo, n. 95, altos do Banco RIO, 3 - tA UNIAO) - Foi rece-
do Pôvo, a Diretoria do Serviço de 
Classificação do Algodão do Estado, 
que vinha funcionando á praça Can
dido Pessôa, nesta capital. 

Nessa sua nova séde fica a referida 

bido, hoje. pelo presidente Getúlio 
Vargas. o sr João Pontes. secretário 
geral do Estado de Mato Grosso que, 
em nome do interventor Julio Muller, 
')fereceu ao Chefe Nacional uma gran
de pepita de ouro encontrada nas 
:JfOXimidades de Cu.taJi_á._ 

repartição convenientemente instala- o j1rf'sidentc -Getúlio Vargas agra .. 
d.a, com a necessaria disposição para cteceu sensibilizado aquela homena
todas as suas secções. gem, reafirmando ao sr. João Pontes 

o seu vivo desejo de visitar aquêle Es
tado. 

CONCUR S O A GRÃ BRETANHA 
para cadeiras da Faculda· . . , . 

de de Direito de Santa vai !~stalar fab.r1~as de 
Catarina av1oes no Doi_iumo do 

C01úorme telegrama de comunica
ção enviado pelo ministro Gustavo 
Capanema_. titular da Pasta_ da Ed~ 
cação, ao mterventor Argem1ro de Fi
gueirédo, acha-se aberto. na Faculda
de de Direito de Santa Catarina, con-

1 curso para as cadeiras d~ Direito Ro
mano. Direito Internaciomil Privado, 
Direito Industrial. Direito Internacio
nal e Legislação do Trabalho. 

Nêsse sentido estamos publicando 
edital. nn secção competente desta fõ_ 
lha. para o qual chamamos n atenção 
dos interessados. 

Canada 
LONDRES. 3 (A UNiã.O) - Dan• 

do ewnprimento ao programa de ex· 
r.ansão aérea da. Grã Bretanha, o go
vêrno deliberou instalar duas fábricas 
de aviões de bombardeio no Canadá, 
nas cidades de Montreal e Tol'onto. 

Está. tambêm, em cogitação, a ins
talação de uma fábrica. de outros ti• 
pos de aviões, em Vancouver. 

As fábricas a serem instaladas no 
Dominio do Canadá ficarão controla
das diretamente pelo govêrno brita• 
nico . 

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAMETRIA 

grametria. aproximada. economia e 
organização, ensino e bibliografia. 

As línguas oficiais serão o francês, 
italiano. inglês e alemão. 

Os participantes do Congresso gosa ... 
No período de 29 do corrente a. 5 de rão de facilidades especiais na Italia 

outubro próximo vindouro. deverá rea- para se locomoverem naquêle pais e 
lizar-se, Pm Roma, o V Congresso ln- está compreendido no programa da 
ternacional de Fotogrametria, ao qual reunião uma série de excursões de 
o Instituto Brasileiro de Geografia deu cunho cultural, vistas a lugares histó. 
sua adesão rico.s e ct>ntros de arte. inclusive esta-

Simultaneamente com o certame, da em Florença. 
funcionará. em sala anexa, a V Expo- Poderão inscrever-se par& participar 
sição Internacional de Fotogrametria. do referido certamP todos os interessa
cujo encerramento verificar-se-á a 10 dos nos estudos dessa natureza sendo 
de outubro. com a máxi~a so1enid.ade. la taxa de ins~rição 250 liras i~lianas, 

O congresso, que reumrã del~gados para congressistas e 100 liras para ca
de todo munclo, funcionará na sede do da pessóa da familia que o acompa
Instituto de Matematica.s, da Umver- nha 
sidade daquela melropole e tratará ----- - --------
dos seguintes têma~: Fotogrametria No ME Á D os terrestre. Tomadas de vt. .. tas aérea.e:;, 
Trabalhos preparativ::>s á restituição-
determinação de pontos auxiliares
aéreo triangulação; Restituição de 
"clichés" aéreos e a tran!'lformação 
nela, aplicações diversas da fotogra
metria. fotogrametria Rotgen e foto-

NOTAS DE 
PALACIO 

Ainda por moLivo do discurso pro
u1nciado no banquête oferecirin ao 

major Delmiro de Andrade. o inter
ventor Argemiro de Figueirêdo rece
beu telegrama do sr. João Mendes, 
congratulando-se com s. excia. pela 
perfeita compreensão revelada pelo 
Chefe do Govêrno paraibano dos pos
tulados do Estado Novo. 

Casa Militar. 
No ºEnterprise", o presidente 

Getúlio Vargas foi recebido pelo 
comandante e oficialidade de 
mesmo e pela Missão Naval adi
da :í embaixada uyankee", 

EM VISITA DE ESTUDOS E PESQUIZAS 
NAS ZONAS ALGODOEIRAS DO NORTE 

OS MEMBROS DO CONSÊ· 
LHO NACIONAL DO 

PETRóLEO 
RIO, 3 ( A UNIÃO) - O presidente 

Getúlio Vargas nomeou, h oje., os 
mem bl'os do Consêlho Nacion~I do Pe· 
tróleo, criado e regulamentado, res ... 
pecth·amente, pl'Jos decretos..feis n.sº 
393, de 29 de abril, e 530, de 7 de ju .. 
lho do corrente ano . 

O rlr .Tosé de AvÍla Lins, engenheiro 
,1..., Tn ·,rtori::t cJr, ~f:.ca~ nPsta capital 
, n·.1b•1 'O TntPrvPntor Federal um 
telegrama de despedidas, por ter de 
viajar com destino ao Rio de J aneiro 

Por telegrama, o sr. José Alves a 
gradC'ceu ao Chefe do Govê~no a sua 
eretivação no cargo de s.0 escritura
no do Departamento de Educação. 

O c;r Int"TVPntor FNlna1 se fez 
r.-,11T"'"rnt.,r ,mtf'm. nor int"rmPriio do 
r·i• ";tl'lnn+r rlP or<lf>n.o;. n'l PmbarQUP 
I • or Drlm 1rn rle Anrirade, que 
Viajou para a Capltat do Pais. 

" 

O grande porta-aviões refirou
se, então, da Guanabara, seguin
do rumo a Cabo Frio. Durante o 
percurso, o Chefe Nacional teve 
ocasião de ass hdir aos exercícios 
,l e lançamento e pouso do>J apa
s·êlhos, percorrendo todas as de
pendências daquêle vaso de guer
ra. 

S. excia. foi homenageado com 
um almôço oferecido pelo coman
dante do ºEnterprise", regres ... 
!iando, com os demais membros 
da comitiva , a bordo de um do~ 
aviões americanos, quando o n~ 
•·io já se encontrava em Cabo 
Frio. 

Cbe1arão amanhã a esta capital os drs. Henrique Sauer 
e Edson Hambleton, do Instituto Biologico de São Paulo 

Prece.dentes do sul do País, cheg. arão I aquêlc. institt.tto p.aulista, consideran
amanha a esta capital, os en tomolo- do-se qlle sómente um acurado estu
gistas drs. Henrique Sauer P. F.risrm do in-loco poderá estabelcer wn meto
Hambletou , m embros do Insti tuto B t - do racional e eflciente para o com
ologico de São Paulo . bate á5 referidas pragas, que teem di -

Os ilustres téc~tcos realizam presen- minuldo sensivelmente as nossas safras 
temente uma visita de estudos e pes- de algodão 
qulzas nas diversas zonas algodoeiras Lo~o apÓs a sua chegada, os drs. 
d_o norte, devendo percorrer, com essa Hennque Sauer e Ectson Hambleton 
fmalidade _os Estados de Pernambuco, viajarão em companhia dos ctrs. Cla
Para íba, Rio Grandf: do Norte. Ceará. e rindo Gou".'éia e José Auausto Trida 
Pará, onde observarao as diversas pra. de, resoechvnmente. yhcfés do Srrvi
gas e n:iolestias que afétam os nossos co de P lantas Texteis n&.!-.lr. E~tnclo e 
a lgodoais. ,J~ CornissNn dos Serviços Comple-

Essa Visita do~ acatados entomologis- '11f>lltares das Obras contra as Sêaas, 
tas a esta repao constttue wn servi- para o interior, 110 desempenho da 
ço ile alto llloaace, emp,>ee1'Clldo por sua mlsaão. 

São os seguintes os membros do Coo
sêlbo Nar iona l do Petróleo, repret en
tando os .Ministerios: comandante A
laor Pra ta, da IUarinha ; major Amo
rim e Mélo, da Guerra ; engenheiro 
Domingos Jorge Fleuri, da Agricultu
ra; engenheiro Ernesto Lopes da Fon
sêca. Costa . do Trabalho ; engenheiros 
Correia da Costa. Erico Delamare e 
Helvécio Cunha Rodrigues, das outras 
pastas e o dr. J oão n a ttro, .rf'prestn
tando o comércio 
----··-------

Não há na Pa raíba o mosquito que 
está causando o paludismo do Rio 
Grande do No1·te e do Ceará. Ma."I r,n~ 
temos outros mosquitos transmls"M>rf"c; 
para causar a doença. Não deixf' arua 
empoçada oa parada para que não ae 
Gl1e" .,....ito. 
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As 
inflamações 

internas! 

PUREZA ! SABOR ! QUALIDADE ! 
Requisitos somente encontrados na INSUPERA VEL 
manteiga "LIRIO" a manteiga de maior consumo 

na Paraíba ! 
O que ,,~da Mulher deve saber 

NOTICIAS DO EXTERIOR 

(\ 1' 

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da saude: certas 
tosses, nores no peito, certas coceiras, manchas na pele, dores nas costas, 
dores e colicas no ventre, fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça, 
moleza, caimbras e dormencia nas pernas, frios ou calores subi tos, 
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações, 
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, hemorragias, 
anemia, palidez e amarelidão, azia, arrotos frequentes, falta de apetite, 
a asma nervosa escurecimentos da vista opressão no peito e no coração 
tristeza, cançaços, todos estes sofrime~tos podem ser causados pela; 
inflamações de importantes orgãos internos das mulheres ! 

O genio da mulher muda quasi sempre e ella pensa que está sofrendo 
de muitas doenças, sem desconfiar nem se lembrar que todos os seus 
males são causados pelas infüimações de orgãos internos. 

A prova de que tudo é causado por estas inflamações é que com um 
bom tratamento os sofrimentos desaparecem o a mulher sente-se outra, 
como que resuscitada, alegre e contente com a vida, que lhe parecia 
durante a molestia um verdadeiro inferno ! 

Trate-se 
Use Regulador Gesteira 

ESTADOS UNIDOS 
A DIVISAO NAVI\L QUE VAI PARA 

O ATLANTICO 

WASHINGTON. 3 IA UNIAO) - O 
Departamento da Marinha Informa. 
que até o próximo dia 6 uma divisão 
naval chegará ao Atlantico, onde vai 
operar como medida de segurança do 
pais. 

Comandará a nova esquadra, o al~ 
mirante Forde Todd, comandante do 
cruzador "Philadelphia''. 

Serão as seguintes as múdades na
vais americanas que terão nova base 
militar: "cruzadores" Broocklin, Sa
vanas, Naswill, Boire, Honolulú e 
Phoenix; "destroyers" Muggard, Ral
ph, Talbot, Helm, Shaw, Ramers 
Warrington e Sampton. 

ALEMANHA 
PERDEU A CONFIANÇA DO 

"'REICH" 

BERLIM, 3 1 A UNIAO) - O barão 
Foretner, comandante da Aviação, 
acaba de ser condenado á pena de 
quatro anos de prisão em fortaleza e 
degradação militar. 

o réu é acusado de tramar contra a 
Segurança do Estado. 

imediatamente, o território italiano, 
":"m virtude dos últimos decretos do 
govêrno contra o semitismo. 

FRANÇA 
CONTINúAM AS VITIMAS DA 

AVIAÇAO 
PARIS, 3 (A UNIAOI - Em con, 

sequência de um desastre de avião, 
em Saint Paul de les Bax, pereceram 
o coronel Tourre, e sua esposa. 

O coronel Tourre, era chefe do es
~ado maior do Centro Superior de 
Pesquizas Aeronáuticas. 

CUBA 
DENUNCIOU UM GOLPE MILITAR 

HAVANA, 3 íA UNIAO) - O go
iérno ordenou a suspensão do jornal 
La Prensa, que veiculou uma noticia, 
segundo a qual o coronel Batista, ê.e 
comum acórdo com o ex-presidente 
Grau, estaria preparando um nôvo 
golpe de Estado 

PALESTINA 
CONTINúAM AS DESINTEL!GEN
CIAS ENTRE ARABES E JUDEUS 

Regulador Gesteira é o melhor remedio para tratar os perigosos 
sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes orgãos 
internos. 

ITALIA JERUSALÉM, 3 (A UNIAO)-Pare
cem não ter mais fim as desinteli
gências entre arabes e judeus. 

10.000 JUUEUS DEIXARAO o TER- o m\Jnero de vitimas aumenta dia 
Regulador Gesteira evita e trata as complicações internas. RITORIO ITALIANO J a dia. 

Os amotinados sáem ás ruas e co
ROMA, 3 (A UNIAS)) - Estima-se metem depre~ações, enfrentando, por 

que cêrca de 10.000 Judeus deixarão, vezes, a pohcia britanica . 
.. 1 Comece hoje mesmo 

a usar Regulador Gesteira 

O ",PITAGUARES" ENFRENTARA' HOJE O "AUTO ES· 
PORTE" DISPUTANDO O CAMPEONATO DA CIDADE 

A luta de hoje entre os clubes fl. 
!ilidos. Pitaguares e Auto Esporte se 
não é das mais importantes não deixa 
ele .~er, no entanto, de grande respon
sabilidade para os automobilistas; 
po~, havendo mesmo lll1I empate prc. 
jud1ca bastante a colocação do clube 
de Lucêna na tabéla do campeonato. 

No Jõgo havido no primeiro turno 
os dois clubes que hoje se defrontarão 
dividiram os pontos da tabéla. 

·O · Pitaguares pisará o gramado da 
avenida 1.0 de Maio disposto a fazer 
a mesma façanha do turno passado. 
O Auto, porém, está no firme própó. 
sito de vencer os seus leais adversá
rios e para isto empregará todos os 
esforços. 

Dirigirá o jôgo principal o conheci
do esportista Elias Bernardes e a 
luta secundária será arbitrada pelo sr. 
Horacto Henriques de Miranr/,. A L. 
D. P. terá como seu representante, em 
tampo, o diretor LuJz Esplnéll. • 

P}TAGUARES ESPORTE CLUBE 

Para os jogos de hoje com o Auto 
Espo~ Clube a direção esportiva do 
J>i~guares escalou os seguintes qua. 
ldr<ti: , 

1." - Stuckert, Dasneves e Gervasio, 
Chocctate I. Marçlnl, Vivaldo. Cho. 
colate II, Godolrêdo, Viégas, Dobur
r6 e Tim. 

,.Reservas: -.-Ricardo, Eduardo e Biu, 
2.0 

- Mandacaru', Arnaldo e Cho
colate III; Dunda, Pontes e Gonzaga, 
Pereira Paulodino, Xixi., Pernambuco 
e campinense. 

Reservas: - Fernando, Pect1·0 Lira, 
Vává, Jorge e Gasolina. 

AUTO ESPORTE CLUBE 

A direção esportiva do Auto Esporte 
Clube escalou os seguintes amadores 
para os jógos de hoje com o Pllagaa_ 
res Esporte Clube: 

Alves. Lucêna, Zénovo. Roberto, 
Gerson, Henrique, Néco, Formiga, Pe
drinho. Mlsael. Lucéna II. Luiz, Her
mes. Narciso, JuUo, Celestino, Peca
ronha. Alulsio, Genlval, Aragão. Da. 
nllo, Evan. Velhaco, Pituca, Lopes. 
Wilson, Lima, Chavéta II e José Pau
lo. 

Indio Piragibe, de seus componentes, 
a fim de, em conjunto. realizar um 
rigoroso treino. Outrosim, a diretoria 
avisa ainda ao seus associados que 
vai, quanto antes. reorganizar os seus 
quadros, contando para tsto com vá. 
rios craques de outros Estados. Ao 
treino de hoje deverão comparecer 
todos os amadores escalados. 

OS JOGOS DE FUTEBOL DE IIOJE 

No campo do Uniá-0, ás 7 horas: 
Campeonato Juvenil da Cidade, Feli
péia contra 19 de Março. Juiz: João 
Batista Cruz e representante da Liga, 
José Ribeiro. 

No campo do Santo Elias: Corisco, 
Santo Elias e Tabajára, ás 7 e 30, dis
putando um torneio de futebol. 

Na campo do União, âs 15 horas, 
treino de futebol entre o Tabajaras e 
Time Negro. 

No campo do 19 de Março, ás 7 ho
ras, A. E. C. cont.ra S. e. Esporte Clu. 
bc. 

SANTO ELII\S ESPORTE CLUBE 

Mais outro clube infantil !oi funda. 
1o: o Santo Elias, cuja diretoria é a 
3eguinte: presidente, Mariano Rezen
:le; 1.0 secretário .. Fernando Marinho; 
'2.0 , Márcio Valença; tesoureiro, Mil
ton Valença e zelador, Adson Lacé. 

FELIPl':IA ESPORTE CLUBE 

(Oficial) 

Foi excluido cio quadro jttvenil cio 
~elipéia. o al_!lador João de Deus, por 
nsubordinaçao. 

SINDICATO DOS AUXILIARES DO 
COMÉRCIO DE JOAO PESSOA 

Sob a direção do ~r. Antonio Cor. 
reia de Ve.sconcé1os será realizado, 
hoje, pela manhã, wn rtgoroso treinr:i 
1a.c; equipes do Sindicato, no campo c'o 
19 de i\tarço. 

FUTEBOL INTER-MUNICIPAL 

O "America Esporte Clube" de /ngci 
rogará com Umbu.:,1fro. 

1 111111 1 11111111 11 1111 111111111111 1111 11111111 111111 

CIRURGIÃO DENTISTA 
Doenças de Senhoras 
-- - ESPECliLISTA - ARLINDO B, CAMBOIM 

DRA, NEUSA DE 
ANDRADE 

Diplomado pela Faculdade de Medicina, do Rio de Janeiro 

CLINICA E PROTESE DENTARIA 

Consultorlo: 

Rua Barão do Triunto, 333 
1.0 andar 

Consultas de H ás 17 hora.,. 

ExpedJente de hora livre 

Segundas, quartas e sextas feiras 
7 ½ ás 11 ½, 2 ás 5 horas 

Expediente de hora. reservada -
Mediante prévia. obtenção de 

cartão de hora 
Terças, quintas e sábados 

8 ás 11. 2 ás 5 horas. 

Resldencla: - Trincheiras, 208 RUA DAS TRINCHEIRAS, 437 ' 

.. 
, 

~~;~~~ com o principal time déssa daA p:~b:tt~tz v1~~i:~~e :::a:r~a~= 
Umbuzeiro com o nm de disputar uma. ] \.'a num ambiente de muita animação. 

Tratando-se do mais forte conjunto do elementos de destaque do melo so
Jos lngaenses, de honrosas tradições, cial local, seguindo o bact.arelando 
é de esperar que o prélto se desenvol- Romulo Rangel corno orador 

APROXIMAM-SE OS DIAS DA 
GRANDE TEMPORADA 
os PARAIBANOS PREPA- ~áv1~'· q~ .. ~~°n~:~~ ~~~~l~~~v;'Ciu~~ 
RAM-SE PARA ENFRENTAR lembiactos, que o América de Natal é 

wn clube já afeito ãs grandes lutas e 

- os NATALENSES - ~~ :;·~o~s~~a~~a~~~l qt~ ~eac~:-
sentem as nossas representações. 

Dia a dia cresce a ansiedade do povo E' bem verdade que os tt.mes do 
pessoense pelo desenrolar das lutas ·Pltaguares" e "Felipéia" estão cui
pebolistlcas de 7 e 11 do corrente. dadosamente preparados e não se de1-

Justlfica-se perfeitamente êsse en- x:arão abater assim, mas. no entanto 
tusiasmo, pois os nososs .. craques" pro- é preciso que cada amador jogue com 
metem demonstrar ótima .. perfor- entusiasmo e ardor. a fim de que o 
mance" frente aos natalenses e mos-1 nome da Paraíba desportiva fique mab 
trar á nossa gente, que o futeból pa- t1ma vêz inscriLo em letras de ouro 
raibano tende a tomar outra feição como significação da vitória. 
técnica. Oxalá assim seja, pois tor- -- Dêsde ontem estão em exposiçãti 
na-.i;e necessarta a nossa vitória, a no •· Alvear" os premias que serão 
fim de desfazermos os empates do "A. ofertados nos dois jogos. 

PARA1BA. CLUBE 
O encontro hoje entre os f;~~ 0~·;~~g~e:i;:1~~ ~v~r:'J~~~1

~;: 

times "Prêto" e "Vermê- 1
ªi~~c~vi:.!f".'.'.· Jorge e Luciano. 

lho" - Partidas de vôlei e Serão disputada.,. também, na 1118-

bóla ao cêsto - o "cock- ~hto~e :ij:.tt~rtldas de tcnis, voleiból 

-- tail" -dansante --
De acôrdo com a tabela oficial para 

o campeonato interno de futeból da 
Paralba Clube, deverão defrontar·se 
hoje, é.s 7.30 d& manhã.' no campo de 
esportes da Avenida 1.0 de Maio, os 
times Prêto e Vermêlho. 

completará o programe um "Cock· 
tau" dansantc, animado por excelen
te orquestra. 

Como se vê, a matinal de hoje do 
Paraíba Clube promete ser das mais 
animadas dêste ano. 

- -. 
PELA CHEFATURA DE 

flOLICIA 

' 

Estiveram em visita ao dr Fernan· 
do Pessôa. os .srs. Modesto de Aquino, 
proprletarlo nesta capital e Inácio da 
Cruz. fazendeiro cm Cachoeirlnl1a, 
munlcip10 de Caiçára. 

O dr. Chefe de Policia recebeu. ain
da. diversas pessôas que o procuraram 
para tratar de Interesses atinentes á 
Policia Civil. 

6$000 é quanto custa um calção de 
Já para banho de mar na CASA 
AZUL, a casa que, pelos seus bab:os 
pteços, se tornou llder no ramo. 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

Eitração em 3 de setembro de 1938 

214 - Rlo 
7918 - S. PBUlO 
2426 - B. Horizonte 
4150 

12935 
;2743 

~ 000: 000$000 
100:000SOOO 
50:000SOOO 
20:000$000 
20 :000$000 
2 :000$000 

Há, na Repartição Geral dos Tele· 
grafos, telegramas retidos para: 

Maria Neves, Cleonice Gama Vilo
ro, dr. João de Brit-0, Paraíba.Hotel; 

Dilascio''. 

=========1 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade. 

SOL LEVANTE ESPORTE CLUBE 

(Oficial) 

No proximo dia 7, o "America Fu~ 
tebol Clube'', de Ingá, viajará para Os preliantes p16aráo o gramado na 

- 15eguinte fórma: 
V. EXC, VI\I A PRAIA? 

cmuRGIA 
DOl!KÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

O Sol Levante Esporte Clube, por Procure comprar 1111& roupa ele ba-
lulenmdlo de sua diretoria, vem so- nho na CASA AZUL, polo é onde oe 
llcltar enearecldamente o co1JJpareel. -ontra o maior torllmenlo pelN me
, ..-nto .boJe, em aeu caiilpo A avflllda norc, prep, 

Prélo: - Umberto, Joaquim e Edson; 
Fernandes, Lémos e Blbl; Newton, U
blraJára. Clldenor, Von Shosten e 
Kenard. 

Jlooen,u: - ltOcha e lildlardo. 
v..eaao, - OIIIIM aoi. • Ole· 

ROUPAS PARI\ BI\NHO DE MAR. 
Calções, mallot e capas recebeu o Rua Pererrtno de Carnlho, lte 

maior aorllmenl<> 11 CASA AZUL e Daa 10 As 12. 
eoli vendendo II preçN de verdadeiro ~..,.I ~-
~. ''61:=;::::i:ôao==ai==--=':/ll#tP· 
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HERMÃNO RIBEIRO DA SILVA E ~~!~3 !>(!V!I~O?~S JAPONtSAS INVADIRA~ A 

O e A M I N H O P AR A O O E S T E 
Noticia• da rrenw central informam PR Ü V }N C IA D E H A N • K O W 

(Especial para A UNIAOJ 

D OIS DE SETEMBRO DE 
1938. Hermano Ribeiro da 
Silva completaria 36 anos 
Vinte e mwtro de not'e-mbro 

de 1938: o madeiro pregado ás mar
gens do rio Araguaia diz aos devassa
dores das terras misteriosas do Oéste. 
que ha um ano Hermano ali repousa 
guardado da vida no seio da terra 
encalorada que C'le prrnieiro penetro11 

Seus olhos azucs não sonharão ma~ 
os sonhos luminosos que abracavam 
os espaços da serra de Hatalú-Arara
canoa. Do alto da noite os olhos dos 
céus descerão em luz prateada. E as 
aguas d-O rio das Mortes, de quebrada 
em quebrada, rolarão silenciosas pare. 
cts moradas que os pés brancos aindo 
não puderam atingir. E que os sonho~ 
bandeiràntes vislumbrani como espP
taculo magico, com. a grandiosidade 
de um nupcial da natureza~ em festa 
de sóes e rtque:;as. 

No solar tranquilo dos Ribeiro da 
Silva, em S. Paulo, um dia dP tarja 
;a escura será vívido. A mansão aco
lhedora nãn ('(mhecerá mais como n<H 
anos anteriores o riso alegre que o.~ 
dentes btancos de llermano riscavam 

:~cii~~ga~~:~~Íargtt~i~~o 1!~~ª e~~ 
nossa presença, embrenhando-se pela 
noite a dentro. Varou caminhos. ras
gou estradas para plantar no cor!l 
ção da terra brasileira a bandeira dos 
seus modernos descobridores . Sem iu
dios caçados ou abatidos na pass<'
gem. 

A personalidade moral e intelectual 
de Hermano era completa. Não visa
va crear seu nome a custa de sacri
fício dos sclvicolas Não pretendia. 
subir por c;ma de ossadas. la em 
busca de revelar á sua gente as gen. 
tes e as coisas que o Brasil ignora df. 
si proprio. Para ilustrar ~eu caráte1 
é bastante referirmos urn episodio ele 
sua Ultima e derradeira entrada pele 
sertão. A bandeira "Anhanr,uéra·• ti
vera o primeiro contacto com os in 
dios Chavantes nas terras da serra 
do Roncador. Era a primeira vez que 
os hamens de peles brancas iam tra
var conhecimento com os guardas do 
região virgem. Nunca aU aí · se conse
guira apro:timar-se dos Chavantes. E 
Hermano nos conta : 

"Estava ao nosso alcance conseguír 
com facilidade mais com:/illetas infor
mações sóbre a raça e a língua dos 
Chavantes. Bastaria ferir ou perSP
guir alguns, fazendo uso da.s nossas 
armas, mas preferimos deiXar aberta 
aos futuros missionarias, sem~l!ian
te tarefa de humanidade e pacifismo 
sendo facil comprovar aquilo que iá 
avaliamos nêsse particular. QualquP~ 
m.anifestar;ão nossa com fins guer
reiros viria prejudicar futuram.ente os 
services de possíveis pacificadores". 

o primeiro capitulo da_ nova his~o
ria do Brasil estava vívido. Acabara 
de ,er desvendado no sertão. á mar
gem esquerda do rio das . Mortes. o 
palmo da gl_eba desc~mheczda. E os 
seus donos f1ca_vam vivos_ e com su~, 
pal1uxas de pc. O cronista de ho,e 
não se espantara como o dos nossos 
primeiros dias "com a$ vergonh~ " 
mostra" das nossas vovós t.apuias . 
Deu-lhes presentes . e não re~i_dou as 
Jlexada.~, E para fixar a regwo e O" 
seus habitantes fotor,r~fou-os em uma 
película cine~n~tografica, para com
provaçcío deftmllva do a.~sunto 

i1 bandeira "AnT1anquéra" re(!,li:_a~ 
va a primeira parle de sua '!11ssao 
revelação da gleba desconhec-1'!,a. A 
Mesopotamia- brasileira. O umbigo da 
terra grande era cortado s.em _sa_n_gue 
Hermano ligava ao Bras1~ civiltzado 
a terra que era desconhecidt:, . Mas o 
ba11.deirante paulista n_âo j1~ara so
ti.,feito - seu sonho 1a _n_1a1s lonq~ 
Queria estudar e tra7!-sm1tir os habi
tas os costumes e a vida _do.t G_havon
tr..'¾~ E trac;ou a prlmezra bwgrafia 
dêsses selvicolas, escrita sob_ as fle
xas inimiga!. O novo bandeirante _e 
missionaria revelava mais um.0: fa~nt
lia brasileira em plena t1lda pnm1ttva, 
em um dia de festa pela chegada de 

u1 ~~~~ '/o~e a v~;taJ: ::tucbª:Cª ·de 1937. 
o notio 3 de maio. sem o.cas~ e cal
maria. Mas conciente e detiberadfl
mentJ. o compromisso que ª· bandet
ra. as,umira ao partir de Sao paulo 
estava cumprido. Aumentara a terra 

~efrge~ltJ s~Í~ ~i1~a:::i~l~o 
0 ~~% ª: ~:S: 

te ~:h: ~~~;r::;cu:id~S.llerm~no náO 
/icara. satisfeita com o descobrir aqu~
laa terras e aquélas gentes. Ouena 
abarcar mais. Precisava abraçar as 

ff A 35 ANOS.º 
-O .- publicava I UNIAO 

Em 4 de se:•mibro de 1903 <sexta
{elral A IJNIAO publicava o seguint~: 

NOTICIAS - "Clube das Magno: 
lia," - Com este titulo instalar-se-a 
n.,la cidade no dta 6 /lo corrente um 
clube d11nsanr•, perte7WJ81t(.w ao bélo 
,uo, no qual figuram os nomes de 
multiu d11& nossczs gentis patrtcias da 
mel11or sociedade paraibana. Este Clu
t,o tem por Jim trQ.ier dlatraç6o ao 

"~,J~,, 
* 

A. PADUA DE ARAOJO 

- iU N. de Propaganda) 

curvas da serra lege1Klaria a •· Hata
'ti-Araraca,iqa" ou do Roncador. Ser-
1·u. dos sonhos de Amaro LeitP .ª'lfe 
T--I .!/"mano poude sonhar a olhos nus ,. 
l11corpora-la à orografía nacional com 
eus relevos e mistêrios. 
A personalidade de Hermano P..i-

1eiro da Silva neto cabe no espaço pe-
1uenQ de. um simpl-J_s artigo de sau
!ade amiga. i:la foi vasta como os 
eus sonhos. Engulia terras e rios. sóe., 
• noites não c·onhectdos. seus li1iro& 
·zos arrastam para mundos de poésia 
onde a natureza canta Uvromente e os 
1omens falam sofrendo pelas OOras 
,nututas: 

··os home quando fica triste. 
Eu não sei o que qui faiz, 
Os trovão vae ficando longe 
Vae inté num oví mais." 

As bandeiras que primaJiro riscaram 
i terra brasileira ab1"iram o caminho 
"'ª'"º a formação do nosS:o patrimomo 
1eografico. Dei.Taram as picadas abr-
'as. mas infelizmente levavam cordas 
" polvora. Custaram caro. Mas em dia 
:te /-~ta é de bóa educação não se T"'
:.:ordar das coi.r;as tristes. ~las ensi-
1aram o caminho a seguir. 

Gengis Kltan, que a história bati
iou do "Flagelo de Deus··. viveu lá pe
·os anos d~ 12.39. Conquistou mundos 
mensos. Foi o maior caminhante quu 

:i terra conhece. E no entanto fez es
~rever na ''lassa", (a lei do seu rei., 
nado) 110 artigo nono. que ficava cria
do o ministério da Ct1C'a, com a ins
titui<:-ão do "CbJfeso", cuia transgres
•:ão sería punida com a pena de morte. 
SomenJe durante quatro mêses por anc; 
Pra permitida a caça. A "lassa gen
qiscani'', proibia a escravidão entre os 
mong<~?s. O escravo que havia era o 
•mmigo vencido na guerra. Pois bem. 
Durante um lastro longo de nossa his
tória a caça ao indio foi comércio ren
doso. E á custa do sangue gentio se 
esticou mconsctente1nente as fron
t,Jiras do nosso solo. Mas o qud é gran-
1e faz esquecer. A lembrança dos cri
mes desaparece com o mutto qtte foi 
reaJ1sado pelo engrandeciml.mto da 
terra brasileira. 

A banáe,ra '' Anhanguera" apagou 
, rasto de sangue que outras deixa
·am. A. comunicação de Hermano Ri
•!iro da Silva, datada de 27 de outu

brode 1937, redime quantos crimes em 
outras Cpocas fõram cometidos. O 
bandeirante de hoje traça o rumo a 
ser seguido e deixa sua vida como 
exemplo a s~r imttado. 

Hermano achou-se a si proprio. E 
1uando teve conhecimento de si mes
mo realisou na história da nossa ter
ra uma das vidas mais bélas que se 
1Jód,! viver. Viveu-a integralmente . E 
foi colocar sua cabeça de sonhador 
incorrigível junto ás margens do rio 
que esconde em suas aguas os miste
rfos majs indevassaveis ás gentes ou
~adas. 

Ele indicou o caminho a t'.?T per
·-•orrido. O Oeste está á vista e aber
·'.O. Que os trilhos possam ser coloca
tos prlos caminhos que os pis de Her
mano abriram e terá o Rrasil achado 
't sz 11•:!smo 

E S C LA RECIMENTOS Sô• 
BRE A SITUAÇiO MILI• 

TAR DOS CIVIS 
Com prdido rle publicação. recebe. 

mos da 15.ª Circunscrição de Recru
tamento e Sorteio Mllitar, com séde 
nesta capital, o seguinte: 

"E~CLARECIMENTOS SOBRE SI. 
TUAÇAO MILITAR DOS CIVIS 

A quem ê dado p,re,star: - Do D. O. 
:le 18-VIII-938, transcreve-se o se-

que as tropas Japonésas Já invadiram 
a provlncla de Han-Kow, pelo sudués
t-P. de Ho-Nan. 

co~~ºn~=~!c~~~· :::~~~~:v~u:ou:::it o ALTO COMANDO NACIONALISTA CIÍINtS INFõltMA 
~~ovi~c':!"!~é,H~:~éo':!. penetrou ..... QUE os JAPONtSES SOFRERAM DURO REVEZEM ltd-PEI 
ROMPIDA A RESISTENCIA CHt

NESA 

KIU-KIANG, 3 - <A UNIÃO> -
Apesar de numerosos. os chtnêses es
tão se tornando impotentes para de~ 
têr a ofensiva japonêsa em direção li 
Han-Kow. 

UMA COLUNA JAPONf:SA MARCHA 
AO LONGO DA FERROVIA PEI
PING A HAN-KOW 

CHANG AI, 3 - ( A UNIÃO! -
Uma coluna japonêsa está marchan
do ao longo da ferrovia Peiping a 
Han-Kow 

COMUNICADO DE HAN-KOW 

HAN-KOW. 3 - !A UNIÃO! - O 
estado-maior anuncia que os JaponP.. 
SPS fôram derrotados ao sul do Yang
Tsé. tendo perdido cerca de 15. 000 
homens. além de canhões e metralha
doras 

Outro comunicado do estado-mai.1r 
informa que fôram libertos 500 pri
sioneiros chinêses na provinda do Ho
Pei, que seguiam para o Mandchu
kuo, a~im como apreendida em podPr 
.dos japonéses a importancia de . .. 
2. 000. 000 de dolares papel 

Rompida a resistencia 
ohinisa 

uésas, caindo dentro das Unhas des
tes. 

O comunicado acrescenta que os 
corpos das vitlmas fóram encontrados 
a 28 de a~osto passado 

1S VrTIMAS DO DESASTRE DE 
A VIAO DE NANKIN 

NANKIN 3 tA UNIAOJ - As auto
ridades militares atribuem a uma a
vária no motor a c·ausa do desastre do 
avião da Marinha, nas proximidades 
desta cidade, no qual pereceram o 
vice-almirante Jtutaso Kato, o capi
tão Soji Cide e os comandantes Mar
rocka e Kondo 

A SITUACÃO DOS ESTRANGEIROS 
NA FRENTE DE HAN-KOW 

CHANGAI, 3 <A UNIÃO) - AI; au
toridades nipónicas enviaram uma 

OFICIAIS RUSSOS A SERVIÇO D!. 
HAN-KOW 

NANKIN, 3 <A UNIAO> - Sabe..sé, 
de fonte segurR., que 30 oflcte.ta rus
ios estão comandando a defenstva 
chlnêsa de Han-Kow na !rehte dé 
Tui-Chang, onde a luta está se reves
tindo de particular violencla 

1 MILHÃO DE CHINeSES NA DE• 
F~A DE HAN-KOW 
HAN-KOW, 3 <A UNIÃO> - O es

tado-maior estima em cerca de 1 mi
lhão. os soldados chinêses que estão 
concentrados nas llnhas de delesa 
desta cidade, compreendendo a.a fer
rovias de Peiping, Nan-Chang e Can
tão. 

\ AMEAÇA JAPONeSA CONTRA 
NAN.CHANG 
CPANGA!, 3 <A UNIÃO> - O a. 

mal objet.ivo dos japonêses é o impor .. 
tante aeródromo chinês de Nart. 
Chang, utmzado pelo martchal Chi. 
ang-Kai-Chek como base para as 
suas operações mtutares pelo ar. 

nota aos estrangeiros residentes na 4.000 .TAPONf:SES MORTOS 
estrada de Lung-Hai a Han-kow, con- HAN-KOW, 3 íA UNIAO) - Dlvul-
citan.do-o·s· a ~bandonarem suas resi-

1 

Ja.se que os japon.éses sofreram pesa. 
denc1as em vrrtude do perigo a que das baixas nas frentes de Ma-Tow e 
estão suJe1tos em face da ofeilSlva do Yang-Tsé, onde o numero de mor .. 
nipônica. tos atingiu a 4.000 

COMUNICADO DO MINISTE'RIO 1 -------------------------~ 

::Q:::.1:: ,:º ~A>P~O O Minis- O MÉXJ(O REGEJTARÃ A PROPOSTA 
tério da Marinha. em nota oficial. AMERICANA PARA ARBITRAMENTO anunciou que o almirante Jintaro 
Kato, capitão SoJi e comandantes Ya
suichi Morrok e Michio Kondo pere-

ceram nas proxirnádades de An-King, DA QUESTA-0 DA EXPROPRIAÇA-0 DAS a 31 de julho último, quando o hidro-
avião em que viajavam !01 atingido 
pelo fógo das baterias anti-aéreas chi- C O M p A N H I A S tida ª arbitramento ª questão 

da ex-propriação dos terrenos 

A e O Ro •çA-Ü petrolíferos pertencentes aos 
1~ p E T R o l J f E R A s americanos . 

DA RAINHA DOS ESTU· 
DANTES 

A reunião de hoje do "Cen
tro Estudantal do Estado 

da ,Paraíba" 
Está definitivamente marcada para 

o próximo dia 17 do corrente, a corôa
ção da Rainha do Estudante Paraiba
no, realizando-se, por éssa ocasião, 
uma e1egante festa oferecida á socie
dade conterranea, no "Clube Artréia", 

Será publicado, simultanea· 
mente, no México e em 
Washington, o têxto da 
nota do presidente Cardenas 

CIDADE DO i\lEXICO, 3 t..\.. 
N.) - Fonte merecedora <le 
crédito rewlou que o presiden
te Cardenas regeilou, oficial
mente, a norn prnposta dos Es
tados Unidos para ser subme-

O "Centro Estudantal do Estado da T E A T R o 
Paraíba", que se acha á frente dêsse 

:m!::::~d!~!~~de e~~ s::~:vo~:enq~: DE VIAJEM PARA MANAUS A 
COMPANHIA RATINHO-

a festa em apreço obtenha o maior DA FERREIRA 
êxito possível. 

Nêsse sentido já fôram tomadas vá
rias providencias, estando organiza
das com éssa finalidade diversas co-
missões de estudantes. 

Hoje, ás 14 horas, haveré. no salão 
nóbre do Liceu Paraibano, uma reu
nião do "Centro Estudantal do Esta
l!(c, da Paraiba", para confecção do 
programa gerRI da festa. 

Néssa reunião faz-se necessária a 
presença de todos os diretores do Cen
tro, nos vários estabelecimentos de en
'lino desta capital. 

A bordo do ·• Bai71mtdi' ' , destina-se 
ao Extremo-Norte a Companhia de 
Comédias-Da Ferreira Que, de regre.s
so, realizará. uma ll!Jnporada no "Pla
za ... desta capital 

Constiluida de 22 figuras, dispnndo 
de custosos cenarios e com um reper
torio selecionado, a refenda "troupe" 
conserva, além de novos elementos, <?! 
mesmos que ja se e:tibiram em. Joao 
Pessoa em 1935, com ruidoso _sucesso 
no Santa-Rosa. Entre os artistas 1(1, 
conhecidos da platéia . pe~sôense des
tacam-se Ratinho, Evilaszo Marcal e 
Juraci Jaçanan, delicioso. cantõra de 
mU-Sica.~ populares, que é uma das vi
vas at1·ações do conjunto. 

O TEXTO DA NOT.\ DO PRE
SIDENTE CARDENAS 

WASHINGTON. 3 (A UNIÃO) 
- Será divulgado simultanea
mente ne8ta capital e na metro
pole mexicana o texto <la nqtn 
<lo goYêrno do ~léxico com rela
ção .á ex-propriação das compa
nhias petroliferas, devendo fi
car encerrado o incidente cri;i
do com a mensagem do presi
úente C:irdenas ao Parlamento. 

Consêlho Penitenciário 4o 
Estado 

Reune-se, amanhã, ãs 14 horas. em 
;essão ordinarla, o Consêlho Penl~n
ciário do Estado, a fim de apreetá.r 
diversos pedidos de livramento condl· 
cional . 

o presidente encarece o comparec1-
men to de todos os conselheiros . 

VIDA RELIGIOSA 
PALES'l'RA DOU'l'RINARIA NO 

CENTRO ESPIRITA "BE. 
ZERRA DE MENEZES" 

Franqueada ao público, reallzar..se
á., hoje, ás 19 e meia horas. na sklc 
do centro espirita "Bezerra de Mene
zes" em Cruz das Armas, uma pales
tra pelo sr, José Augusto Roméro, su
bordinada ao têma: Filho Pródigo. 

~~t~~e~e;:.~l~~SléJ!6 ~:o~~e~:ª 193sR~ o PETROLEO VIGOR DE MAL-

A~~~ ~i;eri:· da Diretoria Provisória 1 !71!'~:êl~ ~:i:ª1!:"::t':,::. t;::i::r: 
O FESTIVAL DO CANTOR JANUA
RIO DE OLIVEIRA, NO PRóXIMO 

DIA 9, NO "PLAZA" 
JULGADOS, ONTEM, OS IN• 
TEGRALISTAS IMPLICA· 

DOS NA REVOLTA DE das Armas: bulbo capJlar. 
Mandai publicar em Boletim do Fortaleza - Ceará. - Corrêa & 

Exército e divulgar ne_sta capital e nos Cia. _ Joáo Pessõa. 
~.stados, para conhecimento geral, no 

;:i;itto". i~~c1~1~~s como do próprio ABRIGO DE MENORES "JE· 
,a!~xr:~~c~ ~ct~e ct:s~~~~~~ :~1~~~ SUS DE NAZARt" 
1ue a.ssegura aos cidadãos: somente a 
-::i. utorictade é dado promover a respon
snbilidadc, tanto Quanto prestar aos 
·:idadáo.s os esclarecimentos necessá
rios para o cumprimento do seu de
,·cr militar. Nestas condições, toda 
dUvida .só porlcrá ser esclarecida por 
1uem invcstjdo de carizo ou funções 
no Serviço de Recrutamento do Exér
~ito. sendo. assim. desautorizados to
ias e quaisquer: informações atinente:, 
'lO serviço quf' fõrem prestadas por 
1urm ufio ther autoridade para fe.-

zêJºConcurso de terceiros é irregular 
... pre.1udiclal. oneroso e, algumas ve
ze.s dcshonC'sto. 
· Ó diretor de Recrutamento. como 
os chefes de circun.scrtções, direta
mente ou por seus auxm~res e dele
gado!f ctevtdamcnte autor_izados, dIB
peru;arão a máxima solicitude na sa.. 
tisfação désse dev~r. de informar e 
esclarecer os cirladnos que os procura. 
rem cabendo a êstes, no Interesse pr6-

r1o' como no do se1·vlço, promover, 
remPre que se 1mpuzer º entendimen
to dlréto com aquêlea representantes 
do serviço únicos com a.utorldade no 
assunto. , ----~ 

Isto posto, dou por bem ·--•· 
do~~elllll~ 

Srrá festejado ho.1e. no Abrigo de 
Menores ",Jesús de Nazaré'' o onomas
tico de Madre Rosa Maria, superiora 
daauêle concE'ituado intrrnato, tendo 
sido organizado para tal fim o seguin
te protrama: 

A's 7 horas: - Missa e J.ª comu
nhão das crianças internadas. cele
brada pelo exmo. sr. Arcebispo. 

A ·s 19 horas: - Será. levado a efei
to, um programa variado de cançonê-
1 as, batlados, monólogos, dialogas 
etc., pelas crianças do Abrigo. 

o Abritl'O estará franqueado á visita 
pública durante todo o dia de hoje. 

&~e.a f PstlvtdadP. terá a presença de 
l\utorldadcs eelesiastlcas, civis e mi
litares. 

respectivas a lml'erêncta de terceiro~. 
quaisouer que sejam. em assuntos atJ. ... 
nentes ao Serviço Militar. A fiel ob. 
fervancla. desta recomenda.cão: sobrr. 
ser medida moraliza.dora, acobertarà 
as autoridades de JUigamentos preol.< 
Ditad011, deaabonadorea, de que, com 
frequência.. se torn~vltlmas. - <a.> 
o,;..- hrl\lO o. '"'"· 

COl)fere com o or •t. - JOl6 F,r. 
na!!(lto PIU.., t.• teQen1le cllefe lllti. 
..... lllfl!ID!', 

Ocorrerá, no próximo dia 9 no CinJ 
Teatro .. Plaz.a". em homenagem. _ ao 
prefeito Fernando Nobr Jga, a reallza
~áo da fes~a_ de arte . do aplauàid:o ar-
1.fata patrieto Januario de Olwetr~. 
wnsiderad-0 o mais destacado cantor 
de valsas e canções de S. Paulo. 

Néss,1 espetáculo, tomará part~ a 
zpreciada cantóra Judí de Almeida, 
nterprete de sambas da ·· Radto Tu
pi", do Rio, fazendo-se ainda ouvir o 
~onhecído "sp..?.aker" e humortsta M. 
T. Barrêto, do Grande Hotel, do Recife. 

Igualmente, emprestará o seu cori-
11urso a éssa festividade a ·• Radio Ta-
1>a1,íra da Paraíba". sob a direção do 
µro/essór OL'!gário cte Luna Freire, 

Para sua pele ? Nada de misturaa 
preJudlciats, O LEITE DE MALVA, é 
o melhor no genero. Use e verá desa• 
parecer as manchas da pele. 

Fortaleza - Ceará - Corrêa & 
Cia. - João Pes9Õ&. 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado da 
Para1ôa 

Reune amanhA, 11a 19 e mela horll<>, 
no local do C01tume, a Ordem d011 
Advogiwos do Braall, na secção dhte 
l!:stado. 

Pa.ra eu& -a&CI 1110 CGll•ldadlla 
lildwl•ilónltlblltoi 

11 DE MAIO 
O T. S. N. condenou 111 
acusados absolvendo 19 

RIO 3 (A UNIÃO) - O Trlb.1Ll 
de SeÍurança termino•. hoje, O Jal· 
gamento do pl'ooe11so refP-ren~ 4 ln• 
tentona integrall11ta de 11 de mato. lltS• 
ta capital. r~spondendo pelo 111umo 
130 réw, acu<lados de parllclpq&o no 
a11salto aos edHlctos PbllcoM -e em 1111• 

tr;S:1
}:f;!:~nto durou, ao todo. 2t 

horas, tendo o T. s. N. condendo 111 

ré: :e:!sso!~~:n!'11en1:etart.:HM • 1• 
anoO de prisão celalr.r. 

VIDA ESCILIR 
ORFEAO ''GAZZl DE SA"" 

o diretor do Departamento de CUI· 
tura ArUaUca. do c. E. P. conVftll OII 
assocladoll inte11NDte• do •orhlo 
Gazzl de s, • para. um erui&lo, boJ~. tio 
Llm! Paralbt.nO, ú 8 112 horas. 

Dl\!la, a tm~• do meemo,' eo
péra o com~ de M>dOI 011 
côristas. 



~,.,...o de ,.,..... 19.• 1.182 - De llaauel Aleandd-
,_ ...,..., da ffN • .,,. DO de Sousa 
Jl'nncuco de P"11la NPfó N, 0 l .CIIO - De Pl'Ulcllco Luiz de 

Ol1ftlra. 

;
b a ..... .,.... :=r mlat& de ™:i'::.J: Preelaç6N \le contu: rsPU. :gC) alillllVBNTOR ::m... (tr,d,e .U:»:.'L DO -
~"' BS ~· mo .- _ Igual dNJ!Uho. N .• :ua1 - De Pnncllco L_. e1e 

l>lleret.qjl: I /De ~ =-~·:~: ~ua Rua!I 
cio Eaoolar M Mil Dellpfu8 reallladas: li:Tn JJldelal no __, 11e1 de CIII:.:: ~= lnllfent • ~ · Nld!,· ~ <a» c1faa de 1lceliÇa, N.• 1 Ol8 - D& Prefeitura de Ala· 

• . Jl!ila!a • u.lna· ·~, para......,_to de IAIÍN, -o.e- &Oa do Mamelro 
'11D ~ de 6'll86a OftmH. ,..,_ do .....,nta CIO) dlu, t.ftlda de Jàudn N.• H.9311 - Do dr. Clcwls Beur· 
• ~ ·~ do mUDlcl· médico, com direito ao ordenado, ., ra Oavalcantl. 
~ ~~ aci-1 ...., f6npa da 1111. N.• H.NO - Do IIINIDO. 

-

. ..,..._,:.a,_ de~~~~ Empreitada: 

3 :Ali&-dcVlile lli,ura. da delra nullmentar mlata de C&n6&1, ., ¼ - . - da Uslmr. mun, ...... dl! ,Piclll IOllcltalldo trt N · º H ·,!t& - De Samuel de Brito 
...!....11 ~Ili ~~1 (3) ~ de.._ - 14a: çfo~ 
-- _. • •- ca- para .terminar lleU tndamento. - PrelltaQIIN de eontu: 
~:-~ irm;:clplo COnctdo -ta (IO) c11u. em Jlllll'• 51.-;q__ de NU tltu- =º• t. 'flllta dq laudo 1116dlco, _, ~4 ~-Da Rapart;lçlo doa 

IS - ~ àpollW&da. PI- JJe J;, '='a:.!..6rma...,,"!.:: JII.• 14.831'- J)a -· 
~ tlltetor do Grupo l!lacolar "Tarllno N • 

0 
308 - De Pranclaco ~ de 

~~~R Pe&eln", da cidade de~. - Oliveira. 
...... ,...,......-=: Udtando um 11) ano de~ - deNA~ - De AnlonlO Aucusto 

Dee.llfm tratalllenlO de saílde. - Salimetll-ae N.• lt.NI ...,De.,_ Mqur& Pilho. 
: t. lnspeçio §e llaílde u,!'·;e1~-- Do eap. Ja O&de· 

li 

O DO f.STDO P 
~ 41a :reeeita e..,...,..._ -~ 

nrie Geral, n• dias 2 e 3 do eenate .e. 
9 1 A 1: 
RIIOl:ITA 

~ 0Rml&a dá êapii.íº.:.'. 
ArrecadaÇIO do dl& 1. • • • • • • • • • 

BePIU'llcledit AIUDe Jll90taa-
Renda do .. 1.0 ........... . 

Ma de Rendu de Ita~ - Pjc 

~~de-~-j.iá 
farneelmento .. .. . . .. .. .. . . .. 

0rl.lmdo V~ - Complemento 
d&cauçfo ................ .. 

e. PeNlra ,. 01a. - ,çauç1o .,.. .. 
~Pereira..:.: cauc1o·~·rúi. 
Ilep6slto ema ~ - Bfetua-
• - data .............. .. 

g: ~=-' ..:~·t=:: 
pela -Auarídqa de Joio ~> .• 

~ 
3559 - Repartição de AIUU e 11116-

toe - P61ha de -nt.o . . . . . . 
3668 - LoureDdta Alna BeRrra -

(Bec. do Int.erlm'l - Venctm.atoa 
~ - Clodoaldo A. de Soula áou-

véla - Pagamento .. .. .. .. •• 
353'1 - Luiz oon.asa de Andrade -

(Bec. da Apicultural - P61ha de 
pagamento ............... . 

3538 - Ll11z Gonzaga de Andrade -
<Efec. da AgrlcUltura> - Pai&· 
mento .................. .. 

3589 - Ro:oualdo Rollm - (Bec. da 
l"allenda) - Adiantamento . . • • . . 

3571 - Marlo Guamio - (Bec. da 
Agricultura> - 1"61ha de pipmen-
to .. . ........... , .... .. 

3610 - Marlo Gusmão - (Sec. da 
· ACrfcultura> - Pagamento . . . • . . 
3588 - Pedro Monteiro de Oliveira -

Pllpmento ............... . 
353'1 - Alfandep de Joio Peaa6a -

Percent. - ao runc. referent.e a 
acoeto .. . ..... .. .... . .... .. 

meaoo 
1GIOOO 

50:0NeOOO 

21:eaea 

lONOOO 

&lilleOOO 

1:41118500 
Decn,tos. N ° 15.818 - Do mellDO. 
O Intervenlor Federal no F.atado Banco do Brull - Conta movimento 

:Pi: _:::e .fe ~ ~ «!' Repartlçio das Sem909 Eletri· -=~:, ':a d~~.: ·:::::: :: 100=. 

Petlç6es: 

1' ." 10.a - Jill a.- do ll'lltado 
da Paralba. J)ela GNt..i metnc s A. 

u:~~3:n--;. ~ - pe1& flr-

'\ • Procuradoria da Puenda: 

Petlçfo: 

80
~· 10.348 - De JOlo TraJano da 

~lo~traçáo do Port.o de ca

~: 

N. 0 10.35'/ - Do Ba.Dco do Estado 
~~Ola. SUi Ame• 

A' Re11&111ct.o lhlAIUU e -.0-: 
PeUçlo; 

DIA 1 
RIICBITA 

Saldo ant.erlor .. .. .. .. • • • • .. .. 
Recebedorl& de Rendaf da capital -

Arrecadaçio do dia 2 .. .. .. .. •• 
Repantçlode Alllaae E116to8 -

Renda do dia 2 .. .. .. . • .. .. .. 
m- tunclonirlo8 - Desc. do a· 

bono n. 116 ............... . 
m- flmclmlirlaa - Dele. do •-

bmm n. 91 ............... . 
Renato Vande.lel & Ola. - Dtflda 

ativa ................... . 
l'nllcllco de Allla Rabelo - JJMda 

atlft ................... . 
Jtllo de Soula BuflClla - Bnauo em 

fO)ba de Jlllllllllellto .. . • .. .. .. 
JOOII! Paustlno e. de Albuque&que -

l!aklo de adlantammto . • • • • • • • 

~n~~~-~:: 
.._ do llatada - Clmlla màvlmento a;_~~=.~ 

- Retlradâ -- data •.•• 

35:CIIGIOOO 

l:llll800 

D:tllll(IO 

1~ ... ,... -... 
'allllNI 

1U. 

IM:4IIGIIG!I 

131:mtOOO 

.... 



N. 0 H.G42 - De Pedro ~entl
no, na quantia de 250IOOO. 

N.º 10.095 - De Williams & Cia., 
na quantia de 850SOOO. 

oaeo. A respimçlo IOIIJll-tl frt-* .1 
alJ'adaWI como ae V.S. lllo u"'9; 
reidi'lado alllUffl. 

BepeUennalcae...,.....,. 
1111ta que ellu -

Va-~ faz ainda malal Em ft• 
periencias enue Jf! 353 pao6as, OI 
mecbC<>S provaram que, u9lldo logo ao 
primeiro espirro ou outro ~ptoma 
conheoido, o Va•tto-nol &Judo a Na· 
111reza A repelllr mu1tos?afriadas ama 
que ellb comecem-aJuda V S. a 11· 
vrar-se por am,pkto dos <lias de "!"fri• 
menta que um resfnado occwona, 

r.o~;;,. 1~i,2:~tj; J': 1T:=<1 ~nua- Prefe1·tu- ~ Juh1°c 01pal 
N. 0 10.302 - De Auler & Cla., na •• a 

quantia de 42 :819SOOO. 
N.º 9.808 - De Hortencio Ramos EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

& N~~\o.n7 ~ia Ac:;,l~;,1~5r..~~. na DIA 3
: 

quantia de 993$000. Petições de : 

io:~ ~.' S:o;;is~~aª~i:i:'! le~~-i~: Francisca Moura, requerendo licen-
151'800, ça para construir mw·o dlvlsorlo e 

N. 0 14.862 - Do mesmo, nil quan- um pequeno telheiro no prcdio n. 190, 1 ------------:---
tia de 259$000. , á rua 13 de Maio. - Como requer. 

N. 0 14.859 - De Brasiliano de Pai- Sebastião Vtnancio da Silva, roque- OOllafala DA N&'ICI& ....,.... 
u, na quantia de 90$000. rendo balx~ da coléta de sua qultan• - ---~ADO N ....... DO 
te::i° Jn?~ ~m:~y G~tt~~; fª.g{ ~e~ti~/~e das Armas, n.ª --
quantia de 3 :228$'100. José!a Ricardo da Silva, requ 'ren• Quarta1 mb ,JOio PeaOa, J de se-

N. 0 10.259 - Da meslna, na quan- do licença para construir fóssa na ca• lmllm:I. de lia 
tia de 3:357$100. sa n. 316, , avenida Curêmas. - ._alllí o dia~ llillDIDID). 

N. 0 15.840 - Do major Manuel Vié· Como requer. Dia 1, Piilliila Mlltlar, 2 ° tenente 
IU. na quantia de 280$000. 1 Manuel Ferrolra Junior, requerefl• OU de ~s. 

li,• 15,839 - Do tenente Lino Gue- do licença para construir calçada e ª~ ~ (lúarnlçio.da Nobr8:,;lellellte. 
des dos Anjos, na quantia de 120S000. balaustrada no terreno anéxo ao pre- ...,,.,._ ~ 

N. 0 9.819 - De Wlllla1ns & Cin.. àl!t n. 625, á avenida Circular ~ ~--• Ili& 1 • ar-
na quantia de 180SOOO. • Pàtque Solon de Lucena. - coriió a.1J11i ~ 

1'.0 10.211 - De Dias Galvão & requer. de Rldlo, 1.0 118l'JD· 
Cla., na quantia de 3:0811100. Dr. Alberto Fernandes Cartaxo. re• liaDllill ~ 

N.• 10.233 - Do mesmo, .,.,qua11- querendo licença para colocar uma.. lio Qiimet 2. 0 ~tô 
tia de S:438IOOO placa Indicativa 110 predio n. 149, i .._ cfio J'Nltu 

N.
0 

10.216 - Do mesmo, M, quan- rua Gama e Mélo. - 'Deferido lá'' )a Clldela, 3.º aaraentG 
ti,- de 8:204,ICJOO Marta Eduarda de Moura, requeren- â cutm. 
Po~3;2: -;~º:e :~=nto : .. ~c~J'.: ::!':as:~~ :,1 :~<S! ;L_ dJa, soldado Slaeslo 

.N.0 
10.358 - Da 111e1ma, 1'{11, quan- Joaquim Torres. - Como requer. ,4dla aa1dado Severino 

tia de 1:87Cll080. Cunha & D! Lasclo, requerendo 11- S... (l. 
.lf. • 10.154 - Da meama, IP quan- cença para reconstruirem 11 metroa V--

tia de lll6t308. de muro divlsorlo no predlo n. 319, ,t, Serngo ,ara o dia & (IOIUlllfa-tel-
P. rua Duque de Caxias. - Deferido. 

Desp&as realludas - O Tribunal Francisca Alv ... Ferreira, requerendl> JJ!a 't. l'altda llllltar '1 , tàlmte 
vlaou: licença para fazer dlvel'S06 servi~ 1à!ilí I.ol8 Lal\llo 

N.º l.023 _ De Nuno Tetxojra Néto, na casa n. 774, , avenida da Reden- . __,. 1, ~ ~ 
na quantia de 80$000. çio, - como requer, em face das 1111' l'illlloa)lía 4e ·~L 

lf O H.881 - De Jonàtaa;,Carécas. f~=i. Lobão Llns, requerendD Aiilúilito • ~ dê~ J O
...,. 

11a quantia de 1:lt300, pe~tuldade de um terren.1 no CemJo,"'. cJelJ6 da 
térlo Público desta cidade. - COldi,,_ 

Pel:lpl: requer. 
Francisco Pereira de Lima, reqllll" 

rendo licença para construir fóua 
casaDe~ér!ó., Tp,ve,aa Rui Barb 

Joio Braz, reqúerendo !)&l'a r 
diversos reparos na casa n. 1001, 
avenida da Redençio - Deferido. 

~:"' pa':'aséc~*.J:~:~do 
n an, 1. rua da Saudade - Def 
rido 

lknllàl Lula dé l'l8llelredo 
:i:.l!c~r. ~J~tec 
Tonw - «-lo requer. 

Medlt: .. 
/1/aatru o r• 
com111ie11damt 

Tenho tmprq,,:do 
eon,tontammte em 
miilha elieica o 
BfOTONICO 
FONTOURA e 
tal "1m ,ido o re
aullado que l1iio 
me pane -ia 
farfcr ci obri,a
'® dt: o rtttilar. 

QUER septir•se out't'a, 
al4re e feliz, cheia de 
mocidade e de belleza? 
Pense na sua sande. E 
e a tem combalida, tra

te de restaurai-a com o 
Biotonico Fontoura, o 
mais completo fortifi
cante, bom para todas 
as edades. Ha de sen
tir-se' logo transforma· 
da, porque o Biotomeo 
Fontour.a desperta o 
appetite, regenera o san
gue, fortaleee mld'eUloa 
e nerTOS~ devolve as eo
res. Sua acção profun
da reftecte-se tambem 
na melhor all8imilaçio 
dos alimentos, Recobre 
a saude, conserve &elll• 

pre a sua helleza, C8lll 

o Biotonieo 'FOD'Mnll'a, 
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AS TROPAS NAQONAllSTÃS REINICIARAM UMA OFEN- C I N E M A 
SIVA GERAL EM TODA A FE NTE DO EBRO 

LONDRES, 3 (A UNIÃO) - As no
ticias proced~ntcs da Espanha Infor
mam que os nacionalistas reiniciaram 
uma ofensiva geral na, frente do Ebro, 
após int!'nsa preparação de artilharia. 

VITóRIAS DOS REBELDES 

SALAMANCA, 3 (A UNIAO) - O 
comando nacionalista informa que 
conseguiu tomar impol'tantcs posições 
ao inimigo na frente do Ebro. 

COJ'IIUNICADO GOVERNISTA 

BARCELONA, 3 (A UNIÃO) - Um 
comunicado do govêrno informa que 
fóram repelidos todos os contra-ata
ques nbeldes na frente do Ebro como 
também na p1·0,·incia de Extrcmadut'a, 
iias proximidades das minas de me• 
curio de Almádcn 

AS ATIVIDADES DA AVIAÇÃO RE· 
PUBLICANA 
BARCELONA, 3 (A UNIAO) - A 

aviação legal exerceu grande ativida
de no setor leste de Extremadura.. 

Os gowernistas desmentem que tenham cedido terreno 

A aviação republicaba estê
ve, ontem, em atividade, 
bombardeando as concen
trações rebeldes próximo a 
--- Almaden ---
INSINúA-SE A REABERTURA DA 

FRONTEIRA DOS PIRINEUS 

LONDRES, 3 (A UNIAO) - Divul
ga-se que o embaixador francês, ~r. 
~orbin, insinou a " lord '' Plymouth, 
pnsidente do Sub-Comité de Não ln~ 
tervenção, a necessidade da abertura 
da. fronteira dos Pirineus a.té os 
mciados do mês corrente. 

OS PRISIONEIROS DA ESPANHA 
INSURRtTA 

entrevista do ge-neralls!.imo Franco, 
na qual o chefe lnsutréto declara que 
a guerr11 irà até o fim, com a com
pleta vitória dos nacionalistas. 

SERA' TRANSFERIDA A CAPITAL 
DA ESPANHA I NSURRtTA 

BURGOS. 3 (A UNIAO) - Alguns 
meios comentam a probabilidade de 
~er transferida a atual capita} provi
órla da. Espanha lmmrréta. para Sevi

lha, em vista da facilidade de suas co
munica.ções com o exterior. 

A LU'fA NO EBRO 

Si\LAJ\IANCA, 3 IA UNIÃO) - A 
arttlharia nacionalista reabriu lnten
o fõgo contra. as posiç6es inimigas na 

margem ocidental do Ebro. 

::~::sdc~::o :r:~~~:~~tr;:ó-::in!ã: SALAMANCA, 3 (A UNlAO) _: As 

den. ..~.M :stj~1tii:1~ca~:fi~:~~r~ti1;1ô~ .. :mqu~:t~~:: 

CALÇOES de BANHO para HO
MENS e RAPAZES, o melhor e mais 
variado sortimento é o da. CASA VE
SUVIO. Rua. Maciel Pinheiro, 160. 

Bureau Internacional 
Educação Sexual e 

Anti-Venerea 

de ~10.ilO pessóas, !Ilendo que desse nu
~IOVIMENTA-SE A ESQUADRA NA· onero 134,335 já se encontram em 11-

CIONALISTA herdade; 36.625 nos campas de con
centração; 14.122 em campos de re_ 

GIBRALTAR, 3 (A UNIÃO) - A educação e 3.416 estão sendo submeti
esquadra insurré(.a está cm grl\ndc ati- das a. julramento, como réus de cl'imc 
'Vi.d3.de, cruzando várias vezes o canal comum. 

Pelo Dr. José de Albuquerque 

em frente aos diques secos em que en-
trou o destroycr republicano "José I A GUERRA IRA• ATE' o FIM 
Nuncz Diez '', seriamente avariado nwn 
recente combate !lavai h·avado com o SAN' SEBASTIAN, 3 ( A UNIAO) _ 
cruzador "Cananas". (Tm jornal desta cidade divulga uma 

<Serviço especial do Circulo 
Brasileiro de E . Sexual> 

O Brasil vai ser dotado, dentro de 
poucos dias, de uma organização sem 
similar no estrangeiro: o "Bureau In
ternacional de Educação Sexual e An
ti-Venerea" R E G ISTO E' .seu fim reunir e sistematizar, tu
do o que se faz no mundo, em relação 
ã. propaganda educativa destes dois 
importantes setôres da ciencia: a se-FIZERAM ANOS ANTE-ONTEM: 

A sra . Rita Teixeira Lopes, esposa 
do sr. José Galdino Lopes. agricultor 
;t~

8
~anta EttliI1j, município de santa 

- O jovem Pedro Paulo de Menê· 
ses, filho do sr. Valdevino Mcnêses, jã 
falecido. 

F,\ZEl\1 ANOS BOJE: 

O menino Saulo, fllho do sr. An· 
tonto Soares da Silva. inferior do 22. 0 

B. e., aqui aquartelado. 
- O menino Geraldo, filho da viú

va Judit Sobreira Oliveira, residente 
nesta capital 

- A menina Marisa, fi1ha do sr. 
Odon Coutinho. funcionário dos Cor
reios e Telegrafas nesta capital, e de 
sua esposa, sra. Nilda Dantas Couti
nho. 

- O menino Antonio, filho do sr. 
Democrito da Silva Pinto, residente 
em Pilões. 

- A sra. Celína Torreão Vllarim, 
esposa do sr. Severino Vilarim, co
merciante em Patos. 

-:- O dr. Alcindo Bezerra. proprie
táno em AJagôa do Monteiro. 

- A senhorita Maria das Neves 
Araújo, filha do sr. Fausto Hermínio 
de Araújo, residente em Araruna. 

- A menina Devi na, filha do sr. 
Amaro Julião da Silva, residente em 
Cochlchola, S. João do Cariri. 

- A menina Maria José. aluna do 
Grupo Escolar "Epttacio Pessôa'' e fi
lha do sr . Raimundo Cirilo, residente 
nesta capital 

Hermogencs Mesquita, proprietário 
da Farmacia do Pôvo, nesta capital. 

- A senhorita Olga Correia Lima., 
filha da viúva Maria Correia Lima, 
residente nesta capital. _ 

- O menino Severino, filho do dr. 
S~everino Alves Aires, advogado no 
foro desta capital. 

- O menino Antonio. filho do sr. 
Francisco c1e ssis Nobrega, sub-de
legado de Policia de Caiçára. 

NASCIJ'IIENTOS: 

Nasceu, trás-ante-ontem, nesta ca
pital. a menina Lindací, filha do sr . 
,Tosé Macêdo, e de sua esposa, sra, 
Analfa Bezerra de Macêdo. 

xo~~g~t! : ::~er?~
10

i~;~cliato, sua fi-
nalidade prá,tica é proporcionar a to
dos os que se interessam por tais as
suntos, os meios de se pôrem ao cor
rente do que os outros póvos realizam 
neste particular, para que assim pos· 
sam aplicar no setor nacional aquilo 
que a experiencia das outras nações, 
pelos r~ultados colhidos, indica de
ver ser põsto em pratica, nestes dois 1 
departamentos da educação pú.blica. 

Grafi:os, cartazes, folhêtos, cartões 
postais, tudo, em suma, que tenha ser· 
vido aos outros póvos, para levar ao co-. 
nhecimento da população de seus paí
ses, as noções indíspensaveis de edu
cação sexual e anti-venerea, está sen-

ESPONSAIS: do coordenado por nós, para figurar 
Com a senhorita Aidil Miranda numa grande exposição permanente 

Henriques, filha do saudoso conterra- que ficará aberta ao público, diaria
neo sr. João Oscar de Gouveia Hen- mente e, na qual, todo êsse material 
liques, acaba de contratar casamento poderá ser examinado detidamente 
o sr. José Clementíno R. dos santos, por quem quer que a visite. 
t'"centemente nomeado fiscal do im- Esta novel organização, não se apre· 
posto de consumo no Estado de Mato tenta só original, pela natureza da 
Grosso. Ptlvidade a que éla se vai dedicar, mas 

Os jovens prometidos, que perten- tembél!l e, so~retudo, p~l~ fórma por 
·em a distintas famillas de nossa SO· que vai ser feita a expos1çao do mate
"iedade, teem recebido multas felici- nal coleci<?nado. Os documentos po-

1~ç~e~1z~~se. pessõas de suas relações ! efJ!ºá s~~
11
á\~~!fti~~c~: ~a~xr1~·~~: ~~; 

permitem aos interessados examina
CASAMENTOS; lo& em seus menores detalhes, sem o 
Enlace Mousinlz.o . Qlíveira Lima· _ l'isco de os expôr á deterioração e á 

Realizou-se, ontem, nesta cidad~ 0 usúra. 

"JORNADAS HEROICAS", UM FILME DE CECIL B. DE 
MILE, HOJE, NO "REX" 

Estrelará hoje no Rex, em matinée 

ás 15 horas e soirée âs 18,30 e 20,30 
horas a magnifica produção de Cecil 

B. de Mllle para a Paramount, Jor

nadas 11 erofcas, a epopéa romancea

da do bandeirante americano, cuja 

vida é um constante heroismo. 

Jornadas Heroicas é um dos maio
res trabalhos do grande diretor cine
matográfico, que dirigiu As Cruzadas, 
e tem como principal interprete o 
apreciado astro Gary Cooper, ao lado 
de Jean Artur 

Como complementos, o Rex focará 
nas suas sessões de hoje Sopapos a 
Fto, desenho de Popeye, e o novo nú
mero do Fox Movietone News. 

Nas sessões c!e hoje, no Rex, serão 
oferecidas amostras da pasta dentri
ficia e :-.abonête Ltmol, entre as se
nhoras e senhoritas, sendo distrtbui

Gary Cooper, o astro do filme " Jor- do maior número de brindes ás que 
nadas Heroicas·· chegarem em primeiro lugar . 

-------
"MAYERLING", O FILME DE HOJE NO "PLAZA" 

O Plaza, em continuação ao exce-1 tendo o maior êxito de bHheteria. cm 
I_ente J:?rograrr1:a . que_ organizou para toda parte onde ha sido apresentada. 
este. mes, ex!b1ra hoJe. em vesperal e Assim, os frequentadores do Plaza. 

~~~~e, ;.i~~l~~~~a i~:r,;;~i;!~· q~~a~f: irão assistlr hoje, um filme mag~ifico, 
Boyer e Danielle Darrieux. 1 tanto pelo seu romance como, igual

Cinta de um enrêdo sugestivo e 1Ilente, pela técnica com que foi pro· 
produção da U /a , vem a mesma ob- tluzidô . 

CARTAZ DO DIA 
REX: - Na ,·espe-ral, '"Jor

nadas Ueroicas", com Gan 
Cooper e Jean Arthur, da "Pa
ramonnt ". Complemeuto:a.. 

- A' noite, o mesmo proi:-raw 
ma. 

PLAZA: - Na matin.it. "Be
lêza Negra". Complementos. 

- Na vesperal, "Mayerline. ''. 
v;::om Charles Boyer e Danielle 
Darrleux, da "Ufa.". Com!)le
mcnto~. 

- A' noite, o mesmo pro,rra-

SANTA ROSA: - Na vespe
ral. •• Explorando os Trouxas·•. 
Com!)lementos. 

- A• noite, Cae, Cae, Balão". 
com Eddie Cantor, da "Metro 
Goldwyn Mayer··. Com!)lemen 
tos. 

UMA BICICLETA 

REPU'BLICA: - "Exploran
do os Trouxas··. Complementos. 

l'IIETRO'POLE: - Na vespe
ral, a última série do "0 Im
pério dos Fantasmas'' e, mais, 
um filme escolbido. Comple
mentos. 

- A' noite, •· A Grande Ca
,•ação'", da "R. K. O. Radie"'. 
Complementos. 

S. 1PEDRO: - Na vesperal, 
"Q Campeão de Luva Branca" 
e a última série de "O Impé
rio dos Fantasmas,.. Comple· 
mentos. 

- A' noite, .. O Papa. vos 
Abeiçôa", filme relic-ioso. Com
plementos. 

PRENSA PARA MOSAICO 
em perfeito estado. vende-se, -por 
prec;o mu1t.o comoc10, • ..,.. Sant<, Vende-se uma completa 
1:11aa n.• 1111 · por modico preço. Avenida 
Bom emprêgo de capital João Machado n.0 795. 

vende-se um maquinismo completo 
nara fabricação de raixas de papelão 
Um tesourão a pedal para corLar cha
pas de zmco ou flandre. Uma maqui
na viradeíra a pedal para funilelro e 
um mac1uiuismo completo pnn fabri
cação de espélhos com molctm·as ac 
flandre. 

't'rAtA-f.P na RuR Oireih n.0 1J9 

MOINHO A' VENDA 
O proprletario do conhecido e afrc-

guczado moinho "Combate •1 desejando 
retirar-se para o sul do país expõe a 
venda êste conceituado moinho a pre-
;o de ocasião. 

Av, B. Rohan 359. - A senhorita Jandlra Toscano de 
Brito, filha Co sr. João Toscano de 
Brito, funcionãrio dos Correios e Te
legrafes desta capital 

- A sra. Alexandrina Coqueíjo, es
posa do sr, Jacob Coqueijo reforma
f~1.da Marinha, residente n'esta capi-

C'nlace matrimonial da senhorita Ma~ O "Bureau Internacional de Educa
ria Lêda Holmes Mousinho filha do çáo Sexual e Anti-Venerea", que já 
,. r. Manuel Ferreira Mousinho do co- possúe algumas centenas de documen
mércio desta praça, e de sua' esposa. tos, colhidos diretamente por . ~i~ 
sra . Llvia Holmes Mousinho com O nos doze países do mundo que vis1te1, 
dr. Luiz de OJtveira Lima, delegado está dirigindo neste ~o~ento um ofí-
mumcipal de Cabedêlo. de a todas as orgamzaçoes de educa- PROPRIEDADE A' VENDA 

Serviram cfe padrinhos, no áto civil, çã~ sexua,i . e anti-venerea do estran- ALUGA - SE 

- A senhorita Maria Augusta Ca
valcanti, filha do sr . Manuel Vitor 
gr·alcanti, proprietário nesta capi• 

~'::"br~;~'.e pie~e:~.:ttà ~airt~J F:r~.~~~~ ~!~~ri:t~º;~~~~;
1
::~d .. q:;em~l!f;za~ Vende-se o "Sitio_ São Pedro", e~ 1 O l,O andar do prediO á l'Ua 

:?. por parte da noiva. 0 sr. João zt- em suas c~mpanh~s. ~ Barreiras. a 2 1 2 kilometros de Joao B ,;- d· p O IS 
merle, engenhei:o-mecanlco da Com- Com a mstalaçao d9 "Bureau ln- Pessôa, á margem da rodagem, me- al ao a assagem n, , 
f,;:;!'~~ci:" I~ª1: ~e.T:1~o~s po~e p~~~; !f:~:~~~~=·-.d~á~d~cad1~~ut~xi::a:il:1~~ dindo uns 15 hetares, com paúl, agua I a tratar no mesmo com Liso 
do nolvo. o dr. José Moustnho. ge- de Educação Sexual, r:nals uma de- '()otavel, ca:-.a de rcsidcnc1~ e mata, b • • & C. • 
1 ente da Caixa de Credito Agricola e monstração de plena v1tahdadc, pro- J prestando-se bem para cstabulo. Oa la. 

FA:tt;M ANOS AMANIIA: f'S'POsa e por parte da noiva. 0 sr vando assim que representa no cená-
R.elnaldo França, do comércio desta rio da pa'rria, uma sentinéla avança- F============= =========== 

A menina Rosa, filha do sr. Manuel 
Fonsêca, residente nesta capital. 

oraça e esposa. da de seu progresso e engrandecimen-
Aos presentes, foi servida lauta mê- to 

- A senhorita Rosiclér Lins Rabêlo 
filha .do. farmacêutico purval Rabêlo: 
propn~tario da Drogaria S. José, nes

;a de dõces e frios. -------------

ta capital. 

Após, os reeem-casados viajaram, 
ie automovel, cotn destino â praia do 
?Oço, onde vão veranear. 

- A menina Vanda. filha do .sr. 
lnacio Dias Nobrcga, comerciante cm V I AJANTES: 
Malta . Dr. José de Avila Lins: - Viajou. 

-- - A menina Ma.ria, filha do .sr. ontem, com destino ao Rio de Janei· 
João Carneiro da Cunha, comcrciant.c ro. o nosso amigo dr. José de A vila 
rm Arc,ta. Lins, ilustre engenheiro da Inspetoria 

--- O sr. Antonio de Almeída Junior, de Sêcas nêste Estado. 
resicfonte em Espirlto Santo. S. s., que va i á metrópole do País 

-- O menino Demetr1o, filho do sr. 1. trato de lnterêsses particulares, en· 
;~if ~º Limeira, residente em Cuité, ~~ºe~t'ê~~. t~rv~~:~a~:e~~rod!~e~: 

- A menina Berenice. filha do sr. das. 
Amelto Ramalho, tabelião público em Prefeito Francisco Correia de Quei-
J\,lagôa Grande. ro.t: - A bordo do Net1inta, que atra.-

- A menina Eli<'l<', filha. do sr. <·ou ontem no Recife, regressou do Rio 
Lf>onel Fen·a.z, residente em Guara- ele Janeiro o nosso amigo sr. Fran
bira. cisco Corrêia de Queiroz, operoso pre-

-··· A senhorita Obdunia Mala, aluna r,Jto de Soledade. dêste Estado . 

LEILÃO 
And r ade L i ma 

Uoje!-As 13 horas em ponto-Hoje.' 
Continuação do grande leilão da 

massa falida. de "Solemar", á rua 
Maciel Pinheiro, 181. 

Motorciclelas, maquinas de escrever 
''Mercedes", maquinas de somar, fo
gões a querosene, caminhonete marca 
Tempo, material para motorcicleta e 
bicicleta. pneumaticos, idem, idem. 
etc., além de moveis. armações, bu
reau, etc., etc. 

Hoje e dias subsequentes <cxcessão 
do domingo>. até final liquidação, li 
rua Maciel Pinheiro, onde estiver o 
sinal do leiloeiro oficial ANDRADE 
LIMA. 

da Escola Norma) de Caja.zelra.s e fl- O cijgno conterraneo encontra-se 
lha da vtú.va. Benigno Maia, residente l ospedado no Paraíba-Hotel, devendo teira de Credito Agricola e Indus
em s. Bento. 'olver dentro de paucos dias á comu. triai do Banco do Brasil, no Rio de 

- A menina Lourença, fllho do sr. na que administra. Janeiro, o nosso conterranco sr. 
Fernando Rolim, residente em CaJa- - Procedente dê Natal, encontra- Ontlldo Alves de Sá, que serviu du-
zelras. <.e nesta capital. o sr. José Serrano. rante varies anos na agência do mes-

- A senhorita Helena Marinho, rt- rhefe da Inspetoria do Serviço de mo banco. nesta capital. 
lha do dr. Estevão Marinho, residente Plantas· Tésteis no Rio Grande do B. s. conta, em nos.so meio social, 
cm s. Gonçalo. Norte, que se fez a.companhar de sua com grande número de amigos, tendo 

- A menina Ana, filha do sr. JOffé famUta. desempenhado, por multo tempo, os 
pr,reira ela Cunha, residente cm Serrs VARIAS: cargo:$ de d\retor-presidente do Sin-

~or~d~~nhorita Elza Teixeira, filho ~'d'i:.'!~i1.!'ª,:~~~:•di
0
~u::~~ 

AVIS O 
AOS MEDICOS, EXERCITO, MARINHA E O POVO, 
COMMUNICAMOS QUE O AFAMADO DEPURATIVO 

Eli:x:ir 914 
Foi consagrado com a otrtclalização do aeu uso para a S1Ph1IW 

• Rheu.mat1smo no Exercito e na Marinha e cuja formula damos a 
conhecer para usarem com confiança. O 
ELIXffi "914" é uma das Grandes d 08CO• 
bertas brasileiras, por que entra na sua. 
composição Salsaparrilha, Cipó - Cravo, 
Hcrmophenyl, Cipó Suma, Caroba, Noguel• 
ra, Sammambala, P é de Perdiz e planta.a 
de alto poder depurativo e tonlco. AI!, duas 
ultimas curam até feridas de caracter 
canceroso e feridas em geral. (Tratado de 
Botanlca Or. M. P enna) - E', poia, o ELI
XIR "914" o unlco dep urativo que •• deve 
usar para doença.a do sangue. para oom
bater a Byphills e para o Rbeumatismo. 
Na entrad!' do verão é lndispensavel. O 
S ANGUl'l precisa purgai-o uma vez por 

anno. O SANGUE é a Tida, torna-se mais necessa.rlo purgar o San,ue 
que o estomago. 

do sr. Edgar Teixeira, Ji faleciclo. 1 Vem de ser tranarerldo, efetiva- Df4rlo, e do 8pm-te Clube Cabo Bran- I 
- O melllno Petronlo, fllllO do 1r. àleq.le, para a ~ reçJo Geral da Car- 1 oo, hoJ• tunclicloa no Paralba Clube. •-============================d} 

filo Jll'OCIWI eruPl)69J, Dio ataca. os dentes, nem o eatomago por
ne 1lio - - ~ . OR.ANDJJ TONICO JJ DEPUJI.A'nVO. 
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TROPAS ALEMAES ESTAO CHE
GANDO A FRONTEIRA FRANCESA 

e conclusão da 8.ª pg.) ..• 
meçou a agitar os meios politicos ape_ 
zar dos consêlhos de Jord Runclman. 

JA' SE CHEGOU AO MAXli\10 DAS 
CONCESSOES 

PRAGA. 3 (A UNIAO> - O "Na. 
tionn.l Prag•·. comentam.to o probléma 
das minorias. escreve: 

"Já chegámo'i o.o máximo elas con
cessões. Ir além é ferir a integridade 
naêlonal". 

Aquéle jornal conclúe di?.endo que o 
governo chéco ainda está pronto a ir 
ao encon~ro de uma solução pacifica 

MANIFESTA('OES ANTI.NAZISTAS 

VARSOVIA, 3 (A UNIÃO) - Tra. 
balhadores das estradas de ferro leva
ram a efeito, hoje, manifestações anti
nazistas. sendo dispersos, em ordem, 
pela policia. 

A LIBRA BAIXA DE COTA('AO 

LONDRES. 3 <A. N l - Fôram rea. 
lizadas, hoje, consideravcis vendas de 
esterlinos. de vez que a cotação foi a 
mals baixa das até agora alcançadas, 
fazendo parecer que o fundo cambial 
não está resistindo. 

A ALEMANHA NAO TOMARA' UM,\ 
ATITUDE PRECIPITADA 

BERLIM, 3 IA. N.l - I1úormes co. 
lhidos em circnlos a utorJzados pre-cL 
f.am que a Alemanha garantiu á Grã 
Bretanha que não tomnrã quá.lquer 
atitude precipitada no tocante ao pro
blêma sudeto. 

CALMA EM BERLIM E PRAGA 

LONDRES. 3 <A UNIÃO) - Em 
Berlim e Praga a manhã de hoje de
correu bastante calma. Apenas a inl
prensa das duas capitais se mostra 
irritada, atacando-se fortemente. 

TERAO INICIO, AMANHA, AS NO-
VAS NEGOCIAÇOES 

PARIS 3 (A UNIAO) - Corre que 
segunda-feira próxima terão. inicio 
as novas negociações entre o govérno de 
Praga e os chefes sudetas. 

O J~~fl~~D~R Bi:,~~f1~~~~:~~ 

"LORD" E LADY RUNCIMAN DES
CANÇAM 

PRAGA. 3 (A UNIÃO)-Lord e La
dy Runciman fôram passar o week
end numa chacara de propriedac.lo do 
arcebispo desta capital. 

O SENSACIONALISMO DA 
PRENSA FRANCtSA 

TIII-

PARIS, 3 (A UNIÃO) - A lmpren
~R desta capit..al conttnüA. a manter 
polemicas e publicar serviço telegráfi
co malicioso, pondo em nervosismo 
o ambirnte politico. 

Cogita-se de uma repre~são policial 
á publicação de noticias tnfundartas 

OS DESCONTENTES COi'l A A(,. 
TERAÇAO DA SEMANA DE 40 
HORAS 

PARIS, 3 (A UNIÃO) - A Policia 
Lomou as devidas precauções a fim de 
evitar a perturbação da ordem públi
ca, com a realização de uma passea
ta promovida por elementos descon
tcntc5 com a alteração da semana de 
10 horas, os quais conduzlrâo carta~es 
com a seguinte legenda "Demita-se 
Daladier''. 

PREMATURAS QUAISQUER NO· 
TIC'IAS SOBRE O ENCONTRO DE 
BERCHTESGADEN 

PARIS, 3 (A UNIÃO) - Os meios 
oficiais são de opinião que qualquer 
juízo que se faça sõbre o e-ncontro de 
Berchtesgaden é considerado prema
turo, porquanto em Berlim e Praga 
guarda-se completo sigilo a respeito. 

Ulll ENCONTRO ENTRE "LORD" 
RUNCIMAN E HENLEIN 

PRAGA, 3 (A UNIÃO) - Espera
se que o chefe sudeto Konrad Hen
lein tenha um encontro, amanhã, 
com lord Runciman. 

AS MANOBRAS DA "HO!llE FLEET" 

LONDRES, 3 (A UNIAO) - As 
manobras da esquadra alemã no Mar 
do Norte, serão realizadftS simulta
neamente com a Home Fleet. 

LONDRES, 3 (A UNIÃO) _ Divul- CONTRA O FASCISMO E O COMU-
ga-se que, quinta-feira passada; 0 sr. NISMO 
Nevllle Henderson, embaixador britn-
ni~o. em Berlim, foi convidado pelo 
mu:ustro das Relações EstrangeU·as do LOS ANGELES, 2 < A N _) - O 
Reich, sr. Ribbentropp, a comparecer sr Abelardo Rodrigues, ex-presidente 
a Berchtesgaden, a fim de prestar in- da Republlca d<:> Mexico. d1rigm um 
formações sôbre a atitude da Ingla- apelo para a união de todos os países 
terra, em f. ace do problêma s_udeto_ l americanos contra o fascismo e o coo sr._ Henderson declarou, porf'm, munismo. 
que nao recebera nenhuma mcum-
bencia ofic1al para falar sôbre O as- COMPLETO SIGILO SOBRE A 
sunto. limitando apenas a expôr O CONFERENCIA DE BERCHTES-
que poude observar, o que colh~ra du- GAOEN 
rante a sua recente permanencia na 
capital londrina, salientando a soli
dez da amizade franco-b1·1t.anica.. 

PERFEITAMENTE NORMAIS ,\S 
MANOBRAS DA ESQU<\DRA 
ALEMA NO MAR DO NORTE 

LONDRES, 3 (A UNIAO> - Os 
boatos da imprensa sÃ.o, agora, sôhre 
as manobras navais da Esqua.dra i\le
má no Mar do Norte 

Os meios oficiais a fim de csclare 
cer a opinião pública em face dn mi
ltcia dos jornalistas e das noticia.~ 
infundadas. informaram que os exer
cícios navais alemães eram pe1ieita 
mente legais, désde que estavam cir
cm1sc1·itos ao s11l do Mar dn Norte, Prn 
zona de reconhecida influencia aJe
mã. 

"LORD" HALffAX COMPARECE
RA' HOJE, AO "FOKINf,; OH'I· 

BERCHTESGADEN, 2 !A N.) -
Nenhuma autoridade nazista. partici
pou da conferencia entre o sr. Adolf 
Hitler e o chefe sudeto Konrad Hen
lein. 

Sabe-se que nem mesmo o sr. Rib
bentropp, ministro das Relações ES·• 
Lrangeiras, foi consUltado a resµeito. 

O PRESHlENTE 
RAMBOILLET 

LEBRUN V,\I A 

PARIS, 2 (A. N.) - O presidente 
Albert Lebrun marcou a sua, partida 
para hoje, á tarcie, com destino a 
Rambouillet, onde passará todo o mês 
corrente. 

:Esse fát.o é considerado como uma 
melhora consideravcl da situa.;ão in
f.crnac10nal. 

1.º CONGRESSO ODONTO- A 
LOGICO BRASILEIRO SEMA NA D A PATR I A 

Sua realização, em outubro 
próximo, em S. Paulo 

Promovido pela Federação Odonto, 
loglca BN&llleira, realizar-se-á, na ca
pital do Estado de S. Paulo. de 25 a 
31 de outubro do corrente aniJ, o l.º 
Congresso Odontologico Brasileiro, o 
qual vem· despertando grande interêsse 
nos metas rtentíftcos do Pais. 

:Es::;e conclave, que reunirá tOd06 o~ 
profissionais do Brasil, ficará assim 
organizado: 

A) Secção Técrúca-Cient.l!ica, que 
compreenderá demonstrações práticas 
das segUintes especialidades: a) clini
ca - bJ clrw·gia buco-dentárla - e) 
anestesia - d) prótese bucal-facial -
eJ prótese flxa - !) prótese miwel -· 
g) ceramica - h) ortodontta - 1) ra .. 
cllologla. 

Para atender ãs exlgencla.s dessa 
secção, serão instalados, no recinto do 
Congresso, um consultoria modêlo e 
um laboratório de prótese, ambos do
tados de todo o aparelhamento ne
cessârio. 

Os demonstradores deverão apresen
tar-se mwúdos de instrwnental e ma
terial para os trabalhos práticos. 

Além das demonstrações práticas, 
serão apresentadas téses sóbre: - ana
tomia - biologia - histologia - fisi
ologia - bacteriologia - patologia -
metalw-gia e química - odontologia 
legal - clinica e cirurgia buco-dentá
rtas - prótese buco-facial - prótese 
- ortodontia - odontopediatria -
radiologia e fisioterapia 

As referidas téses deverão ser entre~ 
gues á entidade organizadora < Associa
ção Paulista de Cirurgiões Dentistas. 
Caixa Postal 2.523 S. Paulo) até o d.la 
J de outubro próximo, não sendo toma
das em consideração as cllegaáas fóra 
do prazo marcado. 

B) - Secção Pedagoglca. Serão 
apresentadas téses relacionadas com o 
enstno odontologico. 

C) ~ Secção Social. Serão apresn
tadas téses referentes ã assistencia 
odontologica social e ê legislação pro .. 
fisslonal. 

As adesões poderão ser feitas na se
cretaria da Asoociaçé.o organiz':ldora, 
na Federação Odontologlca Brasileira, 
com as comissões regionais e delega
dos do Congresso munidos da respecti
va autorização e na.s casas de artigos 
dentários autorizadas 

A "Associação Paraibana de Cirur
giões Dentistas", que emprestou o seu 
apoio ao certame em apréço, enviará, 
por todo êste mês, wna delegação, a 
fim de representa-la ali no mesmo 
Congre~so. 

ASSOCIAÇÕES 
TATUA "SWAMI VIVEKANAN. 

DA": - O presidente do Tá tua "Swa. 
mi Vivekananda" participa a. todos os 
irmãos e sociedades co-1rmãs que éste 
Centro de Irradiação Mental, trans
feriu sua séde de Cabedêlo para a rua 
da República n.0 198, desta caf;',tal. 
onde contlnüa com suas sessões esoté
ricas e exotéricas. Amanhã, ás 20 ho
ras e 30 minutos, se realizará mais 
uma reunião. 

··Uni.ão Gráfica Beneficente Parai
bana" - Reune-se, hoje, em sessão 
estrao11dtnaria para continuação da 
discussão da reforma dos estatutos. a 
União Gráfica Beneficente Pa~ibana. 

Para essa reunião, que se realizará 
ás 8 horas, á rua Joaquim Nabuco. 
108, pede o presidente da .. Gráfica" o 
comparecimento de todos os associa
dos. 

Alian('a Proletária Beneficente "Eli .. 
sio de Sousa" - Realiza-se hoje. ás 
13 horas. à Avenida Benjamim Cons
tant,i 117, uma reunião da Aliança. 
Beneficente "Ellsio de Sousa". 

O presidente solicita o compareci
mento de todos os socios. 

o "Fuehrer•· fez sentir ao sr. Henlein 
que deseja uma solução imediata para 
o problêma checo. 

<COhclu.slio ela 1.• pg.) 

nossa éltte social, para o que estão 
sendo distrlbUidos os Ingressos-con
vites. 

Durante os Jogos e as dansa.s haverá 
surprezas, como sejam: - prendas, 
rifas, quermesse, etc., a cargo de se
nhoritas da nossa sociedade. 

Será madrinha das restas do "Dia 
da Mocidade" a srta. Llndalva Gama, 

tç~~ªi ni=~:s,r~\c~i1~t~e!sª d:~ 
sas, as quais, serão oferecidas pelos 
respectivos homenageados. 

Para melhor ordem e organização 
estão á frente destas festividades a 
Diretoria e Corpo Docente do Institu
to Comercial "João Pessõa •, em coo
peração com as sras. Joana Em ilia 
Uama, America Monteiro, Amella 
Falcont. Elisa Modesto e Jullnha No
brega. São as seguintes as senhorita!. 
que estão trabalhando no sentido de 
maior brilhantismo da festa do "Dia 
da Mocidade": - Betania Neves, Car
mcn Viana, S1lv1a Mélo, Helta Moura, 
Elsa Moura, Clecllte Baia. Clenlr Bata. 
leda Machado, Esmeralda Stlva, Dia
mar di BeU, Alice Pinheiro, Lauridicc 
Gama, LlndalYa Gama. Linda Gama, 
Auzenda. Cavalcanti, Felina Carvalho 
Maria de Azevédo, Hilda Ferreira, 
Oscarina Galvão. Edilia Nobrega. Ma
ria de Lourdes Velõso, Maria José 
Fonsêca, Anita Scfieinberg, Virgilia 
Cordeiro, Maria de L. Araujo, Zita 
Cardõso, Raquel Scheinberg e outras 
alunas do Instituto Comercial João 
Pessõa 

Da professõra Hort.ence Peixe, di
retora do Instituto Comercial "João 
Pessôa ", recebemos atencioso convite 
paTa assistir ás festas em homenagem 
ao Dia da Mocidade. 

Na portaria do "'Clube Astréi.i '' 
acham~se ingressos ã venda a cargo da 
comissão promotora. 

As mesas serão reservadas, devendo 
os interessados se entender com a sra. 
Antonio Gama, com as Diretorias do 
Instituto Comercial '· João Pessõa" e 
do "Clube Astréia". 

Abrilhantarão as festas desportivas 
as bandas da Policia Militar do Esta
do e do 22.0 B. c. 

NO COLEGIO ANCHIÉTA 

O Colégio '"Anchiêta", dirigido pela 
professôra Hercilla Fabricio, associan
do-se ás manifestações da Semana da 
Pátria, vem fazendo preleções diárias 
nas classes. sendo que nos dias 5, 6 e 
7 realizar-se-ão sessões solenes, toman
do parte professores e alunos dêsse 
educandário, devendo ser levado a 

Luiz Monteiro e Adolfo Claudino Fcr
refra. 

1 - Abertura da sessão pelo al1mo 
José Nilsan Falcf\O, 

2 - Conferencia sobre a data, pelo 
J.lull.o Heronides Moura. 

3 - Hino da Independencia, pelo 
sexteto. 

4 - Discurso do aluno Jessé Falcão, 
orador do "Esporte-Clube Aprendizes 
Artifices" 

5 - Marcha - 13 de Agosto, - pe. 
lo sexteto. 

6 - Os Pintainhos. - pelos alunos 
da cla!;se -- D - Manuel José de Oli
veira. Antonio Angelo da S1lv::i., José 
Verisshno de Paiva, Francisco Zumba 
,,~ Ollveira , Manuel Lourenço, José 
1-,elipe, Hermes Luz. Fernando Dias e 
Oenival Freire 

7 - Valsa - Abiaci Claudino. - pe~ 
lo sexteto 

8 - Dialogo de E. Vanderlcl, -
Tudo pelo BrasiJ. - µelos aluno.s da 
classe · - e - Otonlel Vieira e Eliezer 
do Nascimento 

9 - Fox-trot Pinho, - pelo sexte~ 
to. 

10 - E. Vanderlf!i - O tostão do 
Joãozinho. - pelo aluno da classe -B 
- Candido Paulo. 

11 - Marcha - Futura Rainha -. 
pelo sexteto 

12 - Marcha - Os Soldad1nhos. -
pelos alunos da classe - A - Vil.lter 
Anacleto e Augusto Calisto. 

13 - Valsa - Por que Você Voltou? 
- pelo sexteto 

14 - Monólogo de E. Vanderlei. -
Pintacuda. - pelo aluno do segtmdo 
ano, Vo.ldv Rodrigues. 

15 - Fox trot - Luar ou sombra, 
- pelo sexteto. 

16 - Poe~ias declamadas pelos alu-
1os do terceiro ano - Antonio de 
França. Augusto Th::mésio, Antonio 
Pessóa, Eduardo do Nascimcntt> e pelo 
aluno do quarto ano. João de Luna 

17 - Hino Nacional, - pelo sexte
to. 

'frrceira parle 

Dia da Pá trh - Recreação teatral 
,m um ato, eS<-rita especialmente para 
JS alunos da E~cola de Aprendizes Ar
iflces da Paraiba e interpretada pelos 
\lunos Heronides Moura, Jessê Fal
·ão. Sebastião Soares, Dgentvaldo 
:;:osta. Célia Cardoso e José Vital 
Comparsaria e córos por todos os a. 
unas da Escola: o ·acompanhamento 

.será feito por uma orquestra. 
A entrada é franca. 
Do prof. Coriolano de Medeiros. di

L'etor da Escola de Aprendizes Arti!i. 
ees. recebemos um convite para assis
;ir á mesma festividade 

efeito o segutnte programa: \ "PARADA DA MOCIDADE'', NO 
do~iad: Grê~io-LPt;~:~~o .~~ci::s- DISTRITO FEDERAL 
da Cunha", anéxo ao Colêgio. 2.0 -

Declamação - Paulo Soares Olivei
ra. 3.0 - Trabalho escrito - Epitacio 
da Mota Delgado. 4.0 

- Poesia - O
marina de Medeiros. 5.0 - Discurso -

Pro,·Jdências do D<>partament.o de E
:lucação. - Desfilarão, perante o Che
fe Nacional, ~0.000 escolares e despor-

tistas 

Manuel Alves de Azevêdo. 6.º - Tra- RlO. 3 cA UNIÃO) - O Departn
balho - Profa. Rosa Ameli~ de AI- menta de Educação as.,c;entou. hoje. as 
meida. 7.0 

- Poesia - Jose Dantas I últimas medidas rela.tivas á realização 
de Aguiar. amanhã. ·da grande "Parada da Mo-

Dia 6 - 1.º - Discurso pela pro- cidade .. 
fessôra Maria Alice Pereira. 2.0 

- De- E5ta se realizará na praça Paris, 
clamação - Maria do Carmo S1que1_ra onde desfilará perante o presidente 
3.0 

- Trabalho escrito - Professora Getúlio Vargas e alt.as autoridades ci
Ivete Costa. 4.0 

- Poesia - Neusa de vis e militares. 
Lima Araujo. 5.0 

- Trabalho escrito Participarão da "Parada da Moei
- Moactr S. Cunha. 6.0 

- Poesia - dade •· escolares de 56 estabelecimC'n
Jandira Chaves. 7.0 

- Discurso - Ma- tos de ensino e elementos de vários 
nuel Alves de Azevêdo. clubes esportivos, num total de 30.000 

Dia '1 - 1.º - Professôra Rita M_t- figuras. 
randa - Discurso. 2.0 

- Decl&.maçao o grande desfile será puxado por 
- Olga Chaves da Silveira. 3.0 

- Tra- várias bandas de musica 
balho - Manuel Alves Azevédo. 4.º - Informa o Departamento ele E:htco
Poesia - Molicir S. Cunha. 5.º - Po- ção Que. no caso de ameaça de chuva. 
esia .L Paulo Soares de Oliveira. 6.º - as diretorias dos colégios clevC'ráo te
Discurso - José Dantas de Aguiar. lefonar para os números 421481 e 

Nos intervalos a professôra Marla A- 421742. pedindo lnstrucões. 
Hce Pereira executará alguns mime- A p R A-2. do Instituto de Educa
ros de musica. Serão entoados os hi- ção, estará no ar desde ás 6 horas, 
nos Na.-Olonal e da lndependencla, sob irradiando nn frequência de 780 QU1-
a regencia da professôra de musica lociclos, amplo noticiário sobre a rea-
srta. Isaura Aranha. azação da •· Parada da Mocidade ... 

Para o dia 7 haverá jogos de '' vo
teiból ". entre os combinados mascult
no e feminino. havendo. ainda, prê-
mios e surprezas, 

CE" VOl,TAM AS PREOCUPAÇÕES DI- REGEITADA A TRtGUA DE TRt:S NO CE!liTRO ESTUDANTAL PA. 
~~i~R,;.' IMINENCIA DE UMA MÉSES RAIBANO 

VIDA MAÇONICA 
LONDRES, 3 (A UNIÃO) - Lord 

Halifax apesar de ser amanhã, do 
mingo, comparecerá ao Foring 0/fice, 
a fim de tomar conhecimento da mar
cha dos acontecimentos politJ.cos li
gac1os á politica européia. 

ATIVIDADE EM PRAGA 

PARIS 3 (A UNIÃO) - Apcs1r da 

~;t~~e~:i~çe~t;~~-ft~c~s d~ndef~~ete~ 
deflagração de wna guerra voltaram a 
dominar o govêrno. 

PRAGA, 3 (A UN!AOl - O clia de HITl,ER EXIGE UM ACORDO IME-
hoje foi caracterizado pela grande DIA1'0 
atividade entre as autoridades do Mi· 
nistelio das Relações E.~trangeira.s e PRAGA, 3 í A UNI AO) - Soube-se 
a presldencia da Repüblica. que na conferencia de Berchtcsgarden, 

12 MORTOS E 23 FERIDOS NUM COM
BATE ENTRE FAZENDEIROS E TRO
PAS REBELDES DO GENERAL CiDILLO 
A IMEDIATA REAÇÃO DAS 
TROPAS FEDERAIS MEXI
CANAS EM GUANAJUATÕ 

GUANA.JUATO, :J (,\ '\'1)'11• 
ÃO) - Num encontro entre fa· 
zendeiros e rebéldes pertencen
tes ás fileiras do general Ccdillo, 
morrêram 12 pessôas, ficando 23 
feridas. 

,\ HEAÇM) DAS TllOPAS FE
l>EHAlS 

CIDADE DO 11rnx1co. :J (A 
UNIÃO) - As tropas federais 
atncnram e reprlirmn umu infi l
tração de rebeldes no Estado de 
Guunajualo, 

O bando insurreto refugiou
se na5 mata~. 

' 

PRAGA, 3 <A UNIÃO) - Em con
ferencia com lord Runclman e com o 
presidente Benes. o chete sudeta Kon
rad Henlein regeltou a proposta do 
covérno checo, concedendo uma tré
gudt de três méses para o estudo e so
lução da questão checa. 

A FRANÇA ESTA' PRONTA 

PARIS, 3 (A UNIÃO) - Todas as 
forças armadas se encontram em con
dições de entrar lmedtatarnente cm 
ação, na hipótese de uma agressão ale
mã á Checoslováquia. 

Paris e Londres desejam a paz, a
tlrma.m os Jornais, mas não hesttarão 
em marchar, Jurttos. para a guerra 
se a 1150 !Orem arrastados. 

,\ FRANÇA CONSERV,\RA' AS SUAS 
RESE:RVAS 
PARIS, 3 <A UNIAO) - O govêr

no aeaba de com unte ar a Londres que 
manteri em armas as suas reservas 
até o dia 23 de outubro. 

O comurucado francês acrescenta 
que sõmente licencearé. os reservistas 
se a Alemanha fizer o mesmo. 

No próximo dia 6, terça-feira, o 
"Centro Estudantal Paraibano" rea
lizará no salão nobre do Liceu Parai
bano, uma sessão solene comemoratL 
va da "Semana da Pãtrla ". a qual 
será. presidida pelo conego Matias 
Freire. diretor daquélc estabelecimen
to. 

Falará o orador oficial do Centro. 
estudante Moisés Guimarães Coêlho, 
havendo ainda numeras de dPciamn
ção de poesias patrióUêas por vários 
associaaoS. 

A MATINAI, Cl\'ICA DO DIA 7 

No dia 7 do corrente, os profcs~ores 
e alunos da Escola de Aprendizes Ar
tifices realtzarão, ás 9 1 12 horas, no 
Clnem& Jaguarlbe, uma festa teatral 
em homenagotn ao Dia da Indepen-
dencJa. · 

Essa maUnaJ civlca obedecerá ao 
seguinte Prot::rama: 

P1im.elra pari.e 

té~. filme "Da Derrota á Vitória", na 

Serunda parte O PRESIDENTE BENES CONFE-
R&NCIARA' COM OS PARLA- SeBSiio lltero.inusJcal a catgo <io., 
MIINTARES SUDETOS alunos e do •esutnte sexteto· Ienhofo 
Pà.AGA, 3 <A UNUO > - l!:stá' ne, proreuor Joaquim Claudtno For: 

marcada para hoje, á tarde, wna con- reira; cla.rln6~. Wllken Claudlno Por. 
fetellcla ent.re o presldenw Benee e reira; c&ftlll!lnho. :Rod_oJ1,1c Ctl!,lllllno 
OB PJiUlldol 81111•. • Pemlra; vltllltl. OlíllGfDelo ...._, 

LOJA "BRANCA DIAS" 

De a('órdo com a convocação feita. 
eunir-sc-R amanhã, ás 20 horas, em 
,essão liturglca de iniciação. n Lojn 
~açonka •· Branca Dias". no ~cu 
emplo á Av. General Osorio, 128 

A referida !-iCssão não terá caratcr 
estivo, como l"stnva delitwrado. ~cndo 
·ntretanto ol>!.erva.dtts as formulns rl
tmlislkas para o trabalho de i11icia_ 
;ão. 

Após o trnbalho llturgico, o lencn.t.c 
\{orais de Almeida renlizará c1. sua 
iuinta confrrcncia sob o tema .. O 11lA
on e a atuação maçonica ", ele grnn• 
lc oportunidade. 

O vcnrraveJ mestre da Lojn .. Bran
·a Dta.~" C'ncarecc o comparecim('nto 
lo toclo.-, os maçór.s 

Gni\NDf, LOJA DA PARA!B/\ 

O D<'pn.rlamento das Rrlaçócs Ex. 
rriore.s dn Grande Loja recPbeu c·u~ 

inwücação de que a Grande Loja de 
""'lew Hamp/ihlre. com :.ê-de na cidade 
ie Concord I E"itados UnidosJ. deu o 
,;eu reconhecimento a.o alto corpo sim
bolico dn Maçonaria Paraibana, esta~ 
l>eleccnclo permuta ele grandes rcpre
H'.'11t.R.11tcs. 

O grão mestre, dr. Abelardo Lóbo, 
determinou a indicação do sr. Geraldo 
von Sohst..en para grande representan. 
te, da Grande LoJa de Hampolltre 
llfate tsiado. 

• 



Última ·Hora 
TROPAS ALEM.4 ES EST ÃO CIJE .. 
GANDO Ã FRONTEJR_4 FRANCÊSA 
AS úLTIMAS NOTICIAS DISSIPARAM A CAL'MA REINANTE EM PARIS, PRODUZIN• 
D O I N TENS O N E R V O S I S M O E M PR A G A ~~~~º ct~ fi~~~7 v,~,1 •. ó~~,/is ;::1fü~~10i~ 

( DO PA1S E ESTRANGEIRO) 

A )IJSSAO MILITAR Al1GENTI 
NA VISITOU O 1.' lt. A. 

RIO, 3 (A t;NIAO) - O gene
ral Quiroga. acompanhado dos 
membros de ~ua .!\lbsão, visitou, 
hoje, o J.' Regimento de Aúação 
e o Grupo Escola do Extrcito. 
~endo saudado pt.•lo!,; ~C'nel'ais 
1\-leira d~ Vascone~lo$, coman
dante da l.'' R. l\l. e Pedro Ca,al
canti, inspetor do ensino miütar. 

VAI SER JULGADA COMO CO-
llll1N1STA 
RIO, 3 (A UNIÃO) - O Tri

bunal de Segurança Nacional 
julgará, na próxima segunda
ft:ira, um processo em que res
ponde a ré Patrícia Galvão, acu
sada de exercer atividades. comu
nistas. 

A CHEGADA 
MARINHAS 

DOS (;(T,\ltl)A-

RIO. 3 (A l':>:IAO) - A bor
do do "Prudente de Morais" che
garão. quarta-feira. a e~ta capi-

ISAIBAM TODOS 1 

Ess:1s histórias de tesoul'Os sub
mersos ou escondidos no chão -
sabemos todo~ - são as n1ais das 
vezes autenticas fa.rc:olas ou intru
jices. F.m todo caso, aqui vai urna, 
que encontramos cm tclegram!l. de 
Nova York para wn jorn:11 fran
<:f"s. - Os eseaf:mdristas italianas 
do vapor '"Falco'', empregado na.. 
recuperai;-ão de riquezas perdidas 
no fundo do mar, vinham, há mui
to tempo, procurando fixar o Jogar 
cxáto onde jaz a <'arca!;Sa do na
,•lo ":\lerida", ao longo da costa 
da '\-'il'ginia, Estados Unidos. 
Há algum tempo. o~ aludi<lo~ esra
fandristas anuneiara.m te1·, e1úim, 
eneontrado os re!stos da. emban-a
ção _ Esse "1\-tcrida" naufragou 
em 1911, tendo a bordo o tesouro 
acumulado durante o seu curto 
l'einado pelo imperador do Méxi
co, Max.imiUano 1. fuzilado por
ordem de Juá.1·ez. O "Merida" ti 
nha. deixado as aguas mexicanas 
com a. sua preciosa carga, quan
do se chocou com wn paquête a
mericano, e afwtdou em poucos 
minutos. Do te"'ouro imperial se 
havia apoderado o ditador Porfi
rio Diaz que, temendo uma, revo
lu.;-ão vitoriosa., tratou de colocar 
em lugar seguro no estrangeiro as 
fantasticas riqueza~ que lhe per
mitiriam desfrutar um exílio re
galado. Não será a história tão 
fantastica, quanto as riqu.ezas? 

Um prêmio de quatro mil libras 
esterlinas (mais de trnentos con
to~!) está sendo ofererido ao me
lhor romanee que fôr enviado até 
31 de dezembro dêste ano, de qual
quer parte do mundo, a wna. co
missão para. isso const.ituida na In
glaterra. Os manuscritos podem 
ser feitos muna das línguas dos 
r,aíscs qut> patrot'inam o concur
so, a saber: J··rança, lnglat('rra.· 
Alemanha, Hungria, Suécia, Po
lonia, ltalia, Holanda e Checos
lováquia O julgamento definitivo 
<:ab'"rá. a um juri composto de um 
francês, um norte-americano e 
um inglês: êstc ultimo, que será o 
prt>Sidente, é o sr. Frank Swinner
tou. E' a segunda vez que êssc 
concurso se realiza. No primeiro, 
foi laureada a escritora hungara. 
Jolanda. Foldes, com o seu roman
ce, escrito em francês "La rue du 
chat qui pêche". Uma. das clau
sulas do regulamento do atual 
concurso estipula que a publicação, 
na Italia, do romance premiado 
dci;endcrá. de autorização da cen
sura italiana 

Eslá-se cogitando, cm Washjng
ton, de col'l:'itrufr uma gtgantesC'a, 
auto-('strada. ligando a capital da, 
União a So,·a York. O custo Sf"tá. 
de 150 miU1ões de dólares. A obra 
de,·crá .ser finantia.da com a emb
sã.o d(' apoiices qu~ farão os Es
tados cujo lerritorio seja atraw('s
sado pela rodovia. Cri;u-se-.i. uma. 
ta..u de tran~ilo, c·uja. renda suá. 
aplirada no rrsga.te dos titulos 
Conduido -0 l'Csgatc, a taxa Ü<'ará 
extinta. Havná na formidavel 
auto-estrada G ou 8 linhas dt• 
transito, _ q!-'e pcrmi~am_ a passa- , 
g(·m d~ onihus, c·anunhocs lt•n-s e 
,·eiculos pc-.ados. M·m pr(' judicar 
" trafego de automn\'('iS .:\ rodo
via intncssar;'j a. narios fü;tados. 
p1 in('Ípalmc·nle ISo\'a-.Jen.ey, Pcn
syh·ania, :\Carvl:uuf.. I>t•lawa.rc e 
No\·a. Yr,rk, alêm do Distrito df' 
('olombia. Diz-se qm• o prcsidtnif• 
JtuO!'>evelt ~ mo tra vi\ .. ament"' in• 
ú>r• ado nJ ronstrucão d:t gigan• 
~ ,strad.a. 

~oiuu.das pelo Rt.-id,. tal, u.,· gun,·dn-mr,dnhn.s do "Al
mh-anlt' ~Hl<lanhn". 

Segunda-feira ~erá rezada, na 
Candel{tria, uma tnissa em ação 
de gra~as pelo salvamento da
quêle navio-escola. 

Inaugurando, amanhã, o congresso nazista de Nurem
berg, o "Fuehrer" e chanceler Adolf Hitler definirá a 
m~!:J;;,·, i0~~ 0~;A? é- it~~~

st
: · atitude política do Reich 

O Muli::.tério lla. Marlnha <'humou a 
Gibraltar o super-encouraçado llor:d 
e vários destrnyen. 

P CONGRESSO NAZISTA DE N!J
RE~fBERG 

COMEMORANDO O "DIA 
IMPRENSA" 

OA 

mo, :i (A UNlj\O) - Come
morando a J!a::,.;sagem cio "Dia da 
lmp:rcnsaH, a 10 do corrente, a 
A. R. 1, vai-se transferir para a 
Casa do Jornalh.ta, recentemente 
construida. 

NÃO SERA" REFORMADA A 
POLICIA MILITAR DO RlO 

onda de nervosismo em consequencia 
da confirmação oficial das noticias se
g1mdo as quais estão chegando extra
ordinários contingentes de tropas ale. 
mães n Kehl, em frc>nte a Strassbourg. 

A PERMANt:NCIA DO SR. DALA
DIER NO IIUNISTÉRIO DA GUER
RA 

PARIS, 3 (A UNIAO) - O sr. Da-
ladier até ás 18 horas de hoje, per
maneceu no Ministério da Guerra. 
conferenciando com os chefes de ser. 
viço do Exército. 

O GOVf:RNO PROIBIU A DIVULGA-

DALADIER ESTEVE AU ÃS 
18 HORAS DE ONTEM, NO 
MINISU RIO DA GUERRA 

Mar do Norte, no mesmo local em 
que tiveram lugar as manobras da es
quadra inglêsa o ano passado. 
DISSIPA-SE A CALMA REINANTE 

EM LONDRES 
LONDRES, 3 (A UNIAO) - O am

biente de calma reinante nesta cidade 

BERLIM, 3 rA UN!ÃOI - Terá. ini 
~io segunda-feira prór.ima, a realiza
~ão e.to grande Co11r:resso Naz.i.:.ta dP. 
Nure111l.Jerg 

Fala-se que o "F>'uehrer ", o chan
<'eler Adolf Hitler pronunciará un 
portn.nte discurso politico definindo a 
atitude da Alemanha em face da po
lítica internacional e. particularmen
te, do problêma cl1éco. 

NERVOSISMO EM PRAGA 

PRAGA, 3 (A UNIÃO). - Ao cair 
da noite, um intenso nervosismo co

<Conclúe na 7.ª pg.) 
RIO. 3 (A UNIÃO) - O pre

feito Henrique Dodaworth dis
tribuiu uma nota ;í imprensa, 
de~menlinclo ns noticias corren
tes sobre a reforma da Policia 
Militar. 

ÇAO DAS ULTIMAS NOTICIAS 1:,,1111iíiííi1ií11111íiiiií11iiii~-------------U~M li 1 

PARIS, 3 <A UNIÃO) -- A fim de FALECE u o ...... TEM 
~:iibf~ª~~!r o: j~~~:ç~f~ufga~~;~n~ ·~ 
chegad:t de tropas alemães á fronteira 

Acentúa a referida nota que 
realmente exi~te um projéto nês
se sentido, mas que está sendo 
submetido a cuidadoso estudo. 

germano-francesa. o ESCRITOR PEDRO BATISTA 
DUAS DIVISÕES DO EXÉRCITO 

FALECEU O MAJOR EUZí:BIO 
DE QUEIROZ 

UEMAO CHEGARAM A KEHL 

PARIS, 3 (A UNIAO) - Informam 
de Strassbourg que duas divisões do 
exercito alemão chegaram a Kehl, to
mal'\dO posições, imediatamente. 

Com a mais profunda consterna.~ão nalavam a palestra. e as manifest:i
para. os nossos meios sociais, circn- ções !iterarias, como e1·onista, biógra
lou ontem, pela cidade, ás primeil·as fo e devotado pesquizador dos fatos 
horas da manhã, a noticia do faleci- bistoricos de nossa terra. 
mento súbito do sr. Pedro Batista, O escritor Pedro Batista, que foi 
conceituado homem de letras e ope- secretá1·io do Instituto Histórico e 
roso livreiro. proprietário da. Livra.ria Geográfico Paraibano, publicou ·· Can-
S. Paulo, desta. capital. gaceiros do Nordéste", cuja edição RIO, 3 (A UNIÃO) - Faleceu, 

hoje. ás 20 horas, nesta capital, 
o major Euzébio de Queiroz, co 
mandante da Policia Militar do 
Distrito Federal. 

As tropas alemães cht>gadas á fron
teira compõem-se de corpos de infan
taria, cavalaria, fôrça motorizada e 
tropa especializada, além de um par
que de artilharia pesada. 

A' residência. particular do distinto está esgotada; "0 Conego Bernardo", 
conterraneo, que foi vitimado por um biografia de um dos tipos mais curio
colapso cardiaeo, compareceram logo sos de missíonario nord.estino, tf"ndtJ 

1\ ALEMANHA COMUNICOU AO numerosas pessôas e familias do nos- já entregue a uma casa editora de S. 
GOVE:RNO INGLf:S A REALIZA- so meio social, fundamente surpreen- Paulo os originais de "Ruínas J~t 

REUNl,-\0 DE DIRETORES DE ÇAO DAS MANOBRAS DO MAR didas pelo inesperado desenlace, pois, 

1 

Casa-Grande'", ensaio de sociologfa, 
DO NORTE no dia anterior á sua morte, mantive- f"xaustivamenle documentado, da vida 

CAIXAS ECONOMJCAS LONDRES, 3 (A UNIÃO) - O sr. ra os mesmos hábitos de trabalho. patriarcal do Nordéste dos senhores 
Neville Chamberlain acaba de receber com a bem humorada comunicath-i- de engenho e da aristocracia do aço-

SÃO PAúLO, 3 (A UNIÃO) - uma. comunicação do govêrno alemão dade e os vivos traços de inteligência car no Brasil dos meados do século 
No dia 10 do corrente será reali-

1 
_d_e_ qu_e_ re_a_11_za_r_ã_m_a_n_o_br_a_s_n_a_v_a1s_ n_o_ e_ a_gi_li_da_d_e_ d_e_es_p_ir_it_o_, _qu_e_lh_e_as_si- ~:its:::: ::eai~;'3te~.ep~~f::i~ ~:: 

zada, nesta capital, uma reun ião A velações de inestimavel utiLidade sub-
dos di1•elores das caixas econô- li L I B E R D D E li sidiaria, Pedro Batista dirigia e edi-
micas do Estado. tava, nas oficinas gráficas de sua liM 

vraria, o mensario "GREGP", repo· 

50 LITROS DE LEITE POR DIA 

RIO. 3 (A UNIÃO) - Noti
ciam de Caieiras, no Estado do 
Rio, que existe, alí 1 urna vaca 
produzindo 50 litros de leite por 
dia1 o que significa um "record" 
mundial. 

CIRCOLA NOJE, EM EDIÇÃO 
ESPECIAL, COMEMORANDO 
O 8," ANIVERSÁRIO DO 
- SEU APARECIMENTO -

Circulará, hoje, pela manhã, numa 
DESASTRE DE AVIÃO EM RIO edição espedal de vinte e quatro pá-

CLARO ~~~E ~u~~.;:rea vJ~~:;-~/~ºosL:~; 

RIO, 3 (A UNIÃO) _ Tele- ~\~;~dâ! ~~f~ades Anquises Gomes e 
gra,nas de São Pau lo informam LIBERDADE completa nesta data 
que caiu em Rio Claro u m avião I o oitavo aniversârio de seu apareci
do correio. mento nas lides jornalísticas de nossa 

terra, mantendo sempre um progra-
- ma de independência e defêsa dos in-

A ARGENTINA COMEMORARA teresses da coletividade, á altura do 

O DIA 7 DE SETEMBRO ~~~stri'::~n~~n~~°se°5f!~~~n~; 

Bl!E_NOS AIR,ES, 3 (A. N.) - ~:e:;:r~ul!Jft~rt~~~
1
~ª;1~~ ~~ ~fl~J; 

i) m1n1stro da Guerra ordenou a , m todos os seus setõres. 
'cdos os estabelecimentos e re- Na sua bem feita edição de hoje, 

ca_rtições m~litares q u e sejam :~~s q~~iisº
1f~:1~:u~~m:5 j!~J;~i~~~~ 

Í';_tta~ preleçoes ~obre a Ind~p.en - dêste Estado é de outros, LIBERDA
dencia do Brasil. no prox1010 DE, que será vendido ao prêço de cos
dia 7. tume, traz o seguinte variado sumá-

rio: ''Oito anos na defêsa das tl.spi· 

UNDENBERG VISITOU O PRE- ~aç~~s .~/~~~~':,'.';J .. ~;~~a:~r~étil~ ~~ 
RIPENTE BENES seu presidente, ê!r. Orris Barbosa: A 

PRAGA, 3 (A UNIÃO) - O a 
viador Charles Lindenberg visi
tou, hoje, o pre;-idente Eduardo 
Rene~. f.ncaminhàndo-se 1 depois 1 

para o campo de aviação m ilitar. 

palavra de um chefe; o teu cabêlo não 
néga ... , de Eudes Barros; As nossas 
tradições, de Adernar Vidal; Um se
meador de alegria, de Orrts Barbosa: 
A minha trincheira, de Alves Ce Mé
lo; '·Olhai os lfrios do campo", d<,> 
Abelardo Jurêma; Palavras de Rui 
Barbosa; As realizações da Prefeitura. 
da Capital ; o dr. João Santa Cruz 

AINDA A QUESTÃO DE LIMI· saúda o "Liberdade"; Mistérios e 
TES PERU'-EQUATORIANOS ~randêzas de um pôvo. de Luiz P i'1to; 

QUITO.~ (A UNIÃO) - A Ca
mara cte Lepu tado::-· reuniu -se se
rrelamtnte ,para tomar conheci
'11ento da pendên cia verificad a 
ha pouco, entre o Equ a dor e o 
Perú, por que~tõe!'i de limites. 

A essa reunião comp areceram 
os mini:..tros da Guerra e d a Ma
rinha e o chefe do Estado Maior 
do Exército. 

Canção do amôr ausente, de E. B .; O 
paladino de uma éra de civismo, dP 
Tancredo de carvalho; Poucas pala
vras ao "Liberdade", de Luiz de Oli
veira; "0 seu livro veiu numa ho~a 
oportuna" (uma carta do dr. Antomo 
Bôto ao escritor Eudes Barrosl; Boa
tos literários: A exquesitice amorosa 
de Alvares de Azevêdo, de Oliveira 
Sobrinho; Poêm~. de Eduardo Mar
tins; Teatro paraibano, de Luiz Car-

b~1~~~; G;~tz_c; dee ci~~~~~· d:e H~:rde~ 
. Daltro; Associação Paraibana de Im-

INSTALA-SE, HOJE, 
P AN-AMERICANO 

O CONGRESSO 
DE ORURGIA 

RIO, 3 - (A UNIAOJ - Rea
liiar-~e-á, amanhã, a iru;talação 
no Tealro !\rlunicipal, do Congres
so Pan-Americano de Cirurgia, do 
<1ual participarão delegações de 
vários pai!ies. 

O ato ~rá solene, devendo com
parPrtr ilo mt"flfto ticurali de des
taqu\'" t'ffl n09!ll:o.." JIIPfflJ( rh>~ 

e autoridades especialmente con
vidadas. 

O Congresso Sul-Americano de 
Cirurgia estiirá reunido a té o dia 
li. 

.\ fim df' .tomar parte naquêle 
ilnportantft. conclave, chegou hoje, 
a esta capital, uma dele1~ ão df" métWrOJI--.... 

prensa; Alguns Aspectos do Correi-: 
Aéreo Militar, de Armando Ara-

f!.g~:;cÍi:::a~d~ªr}~âc?oºm~~~~o r°i; 

sitório de notas, artigos, crónicas e 
transcrições relativa~ ao passado da 
Paraíba. 

O enterramento do pranteado inte
lectual conterraneo terá lugar hoje, 
de.vendo o féretro sair, ás 8 horas, de 
sua residência, á. rua Peregrino de 
Canalho, n. 140. 

Ontem, á. tarde, estevt em visita á 
familia cnlutad:l, o dl'. Raul de Góis, 
que apresentou pesames em nome do 
sr. Interventor Federal. 

- O desaparecido, que conta\'ª ,ts 
'inos de idade, e1·a casado com a exma. 
'-ra. Siná de Sousa Batista, e era ir
mão do sr. Cosme Batista. comercian
te nesta. pra('a: !sr. José Batista, fun
cion:írio do Banco do Brasil, nesta ca
oital; sra. Maria Batista de .:bsunção, 
esposa do sr. Antonio Batista de .\raú
jo, fazendeiro em Teixeira; sra. )laria 
José Batista, \'iÚ\'a do sr. Pedro Nu
nes da Costa, e senhoritas C'osma Ba
tista e Maria Batista, esta auxiliar do 
romércio desta pra.;-a. 

comemorações da Semana da Pátria; 
O instinto de matar, de Edgar Mon
teiro Lobato; Terezinha de Jesús, de 
Belmiro Braga; Séxo e Tabú, de dr. 
José de Albuquerque; Por um Brasil 
mais forte e respeitado, de Durval de 
Albuquerque; Cursos universitários 
de Armando de Assunção; A cultura 
'isica e o exército, de Umberto Pere
grino; Criação da grande siderurgia 
11acional e a. exportação de minério df> 
ferro em larga escala. (Palavras do 
presidente Getúlio Vargas sôbre os 
dois importantes problêmas) ; Uma 
árvore bôa, de Antonio Polári; O sem 
valôr, de Paulo Pedrosa c!e Vascon
célos; Carta aberta, de Amaro Van
derlei; A Parafba no 1.° Congres.so 
Sul Americano de Cirurgia; Napoleão 
~ sua concepcão do exército, de Páduf' 
rt? Araújo; Entrada pelo "Paraí.::o" 
J.. assagem pelo "Purgatório". de Cri~-
1.ino Pimentel; A psicóse do anonimá 

'..~ ~~co~~ -!W:~~ d~iª;J;~~nu~~né~k CAPITÃO DE CORVÊTA OS-
sodré· Nacionalidade e imigração, de 
maj01: Correia Lima; Educação fisica CAR GONÇALVES 
~: ~~is~~~~ ~~sso~a~~i~~; 16r;';à~~ Passageiro do "Comandante Riper", 
Livros Novos, A constituição e o re- que tocou no porto de Cabedélo, este
gime, "Tapête Mágico", o 8.º cente- ve ontem nesta cidade, o capitão de 
nário da fundação de Portugal, Que~- corvêta Oscar Gonçalves, distinto ofi• 
tão alimentar, Sociedade "Luiz Perei- ~ial d:i. no~n Marinha dC' Guerra. 
ra Barrêto", uma revista italiana exa- O ilustre ma:inheiro ,lUC viaja a 
minou as opiniões de Salazar e .Tar- prviço da Federação das Colônias de 
dieu sôbre as origens do bolchevismo Pescadores do Pará. esteve no P::i h
Problêmas e.e imigração, o que deve cio da Redenção Pm visita ao inter
constar das propóstas de empréstimo ventor Argemiro de F'igueirêdo. 
na Carteira de Crédito Agrícola e ln- Em . seguida o comandante Oscar 
rtustrial. A laranja na economia co- Gonçalves ,rjsitou, também, as colónias 
rnercial e na economía social do Bra- ~~d~es~~d~~~sRg~u~i~!i~~lii~1~

0 ~~!~= 
~l, g::r:~fo ~oc~a~r~1~~a $~~;\;;~t::, dente da Federação de Pe~cad~res des-
pórtes na Paraiba, Café e Assucar, te Estado, almoç:3-ndo. apos, ainda cm 

~it~f~~ N~~af~~~ra?i~~'et~~rias notas f ~~~p;~~~ítad~i~\e .. _nosso conterraneo, 

"FESTA DA 
A SUA REALIZACÃO, NO 

PRóXIMO DIA 24, NO 
PARAIBA CLUBE 

PRIMA VÉRA" 
elo progrmnn clns mais 111oder• 
nns C'OllllH>~i\·Ões. 

O lrajr exigido par:i a '·Fesl:l 
d:1 Prim:tYl~r:i·· l; s1110rl.-iny ou 
hraneo a rigor 

Pnrn. reserYn de n1l'sn<., o~ 
interessados podl'riio se enlen-

Ter á lugar, 1.10 próximo clin ?-t, 1 der, clrscll' hoje, <'om n porlriro 
n a sc'dc de cam p o do "l'arn,ha do ''Paraíba Clulw'·. n:t rcspcr
Cluhe'·, a realização da "Fc,la da liYa s,'dt• eenlral. 
Primavera". 

Arontecimcnto de mn1•eanle 
relêYo, n a ,·idn dcgan lC' de nossa Farmácias de Plantão 
terra, dc~t i na-sc {·ssa fc,tiY ida- Estarão de plantão, hoje e ama-
rl e a in v ul gar hril h an tismo, des- nhã, resoectivarnente, a FARi\lA-
p crt a n do. por isso, gran el e i nle- CIA SANTA TEREZINHA, á we -
resse n a soc iedade conterranc.'..\. nlfh. Beaure r,aiatie Rohan e a l'AR-

A s da n sas scr:io impulsiona- MACIA SANTO ANTOSIO, i pm-
d as por cluas m a{-'nificas orqurs- ça. Pedro Amt·1~0 
lra!, qffl! <'l<~cutarão se leciona- l:.O _____ ._ _____ _ 
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GYROL SOB UMA NOVA .·oRinüLA 
!mrT L de clta(ão com o PI'...,. de 
tllas - O doutor José de Miranda 

~enr·que Ju z SUT nte, no exerctcio 
a 3 • vnra e ck>s lilelt.os da Fazenda 

do Estado da Para . .ia. na forma d• 
l>I. etc. 

Faço saber a todos quantos o pre
. ente edital de citação virem, ou dê!~ 
, atlcia tiverem e lni..re::sar possa que 
tendo o doutor Procurado1· da Paz1m
da Municipal requerido a êste Julzo 
para oa cidadãos Crlstovam Morais, 
Cardoso Machado, R. Monteiro, A. 
e. cunha Filho, Franelsco soares 
Uma, pagarem dentro de vinte e qua
tco horas as importanclas respectiva
, ente de 482S900, 302$500, 181$000. 
70'15000 e 1871()00, proveniente de li· 
cença comercial do exerclcio de 1937, 
e como tenha os oficiais de Justiça 
encarregado da dlllgencla certificado 
oue os referidos devedores acham-te em 
l JAI" Incerto. e não sabido, mandei 
J)assar o presente edital com o pra*' 
de sessenta dlas. pelo qual chamo e 
e to os referidos devedores, para den
tro de vinte e quatro horas, após a 

m~:i~nt'~~~ para gasogeneo Deutz ,

1

. 
l Mandril para serra clreular com 

11 2" de dlametro, montado em rola
mento, de esféras, com base de fr 'TO 
fundido, para armação de madet. -· 

2 Dlscoa para serra circular de 22" 
de dlametro. 

2 Metros de transmlasi.o de ferro 
polido com 1 l 12" de dlametro. 

1 Mamal s. K. F. completo paira 
elx& de 1112". 

LIQUIDO 
i;SINFETANTE COMPL~TO 

'3UBSTITUE COM VANTAGEM 

NICO E A AGUA OXIGENADA 

.1.feção daa feridas, cõrtes, leaões, arranbaduna, 
f1·ielras, eulaoóes e eocelraa. 

tação dos 60 dias. comparecerem no 
cJ.rtôrio da Fazenda. sito no Pa1Ac10 

a..s secretarias. andar terreo, na pra
" Aristides Lóbo, desta capital e pa· 
garem a mrncionada importancia e 
,. l.SO não queiram pagar acompanha-
?m as penhoras que serão feitas em 

hens dos executados, ficando êles logo 
, ,tado para todos os têrmos da penho-

1 até sentença final. E para que 
rhegue a noticia e conhecimento de 
t.xiOS, mandei passar o presente edi· 
t ll que será r,.fixado no lugar de cos
t .lme e publicado no órgão oficial de. 
Estado a •• A União". Dado e passado 
lesta cidade de João Pessôa, aos dois 
1tas do mês clí' !:.etembro de 1938. Eu. 
Eauapio da .. -,, 1 Torre,, e .. crivão da 
f'azenda o daulog1afei ias. J José d<" 
rliranda H n!··ao.!rs. E~tá c')nf"rmP 
< Jm o origilrnl ao qual mr> reporto e 
ttou fé. O e"l'r1' -o da Fazenda. E1.na-
11io da. Silt"a 'Ion.- ,, .Tos,~ rle :\linmda 
fi«-nriques. 

EDITAL - ... l'"~·1·1 .-1,-ía tla .\;rin.:I 
1.ura. Comércio. \iJ.ç:-o <· 01,n.., i .a-
1 licas - COS(TR..,0 PAR\ f'.1.'(;
\ IMliNTO DE ('ARr.os DE l~·,l'E
" OUES AGRICOL \S - O sr. f' · ·tc
t lrlo da Agri(ultllr~,. ~r>mlo em co1U!
r 0 racão os moti\'os PXUO.-'o por ,ár,o
caw'idatos ~, concm 1 1:ar. L1<:D' ,u-

: Agricolas. , UJt' ci1p:ic,nu.s ( ( ~· · 
.s.i. ctocwncutos n- 'l lne,; )OO.· I.1ff 

e .1er,ar, a t"n,no. 1, 1..,;o, .'J.r.,:m 
r ·'ibc'ração w• re:ün, · ::.~ ,nsc::i1.f, ... 1_,1,r 

ai sessenta C1! ,, a panu eia ; .• , -

1 Correia de s61a lamluada com 
5,m de aomp. x 3" de largw . 

4 Têlhas de zinco com 2.m x o,m15. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, uma caução em 
dlnh~lro, de 5% sõbre o va16r prova
vel do fornecimento que servlrA para 
garantia do contrito, no caso da pro
posta ser aceita. 

As propostas deverão ser t -rltas a 
Unta ou datilografadas e aslnadas de 
modo legtvel, sem rasuras. emendas 
ou borrões, em duas viu_ sendo uma 
devidamente seláda sêlo estadual de 
2,000 e de Educação e Saúde), con
tendo preços por extenso e em algv 
rismos. 

Os proponentes deverão mar 
prazo para entréga dos matertaU 
ferecldos. 

Em separado das propostas, , 
correntes deverão apresentar 
de haver pago os impostos 
estadual. municipal, bem CC' 
caução de que trata êste edit 

As propostas deverão ser { 
nêste Serviço. que funciona : 
elo das Secretarias , ::.a.Ião da 
ria de Viação e Obras PúbU· 
ás 15 horas do dia 8 de 
vindouro, em envelópes dev 
fecllados. 

Os proponentes obrigar-se-ii 
nar efetivo o compromisso a 
propuzerem, cat;o ~cja aceita 
propósta as;nan(!o comráto na 
curado1 ia da Fazenda. com o 
1ruu:imo cie 10 c.1 _, a:, ::, soluc·( 
a concorrencia 

A caução de c1ue trata éste e 
n•verterá a favôr do Estado. no 
àe re•:c1:,ão c!e contrâto sem ca 
Jll'it i11cr,da e funciamrntadn. 

Fica reservado rt•J E· ado o di~·e. 
de anular :"l pre,t>nU chatnando 
nova com orrencia, ou deixar de e 
tuar n compra rlo 11s·erJal consü 
do Jrl'smo. 

Serviço cic Com:,• da D~· F> 

clr V1'lc;âo e Oh•·3., Publicas 
Pc, 6a 25 rle ~goste. , 19: 
T ixt'ira Basto, enc::iu:1 0 ano 

ntc data - IT.\L - C'onc-urso para 
E1 erracia , 1 1: ·,i" será 1~1 ~to t c.lC' l'ara"iitologia da Esc<' 
2. o O lni; 1ü n pr >"r::t I likrn.i e Cil·t• · ·3. ,,n r.1 .. ,_. .. 

Jol.o Pessê ... 20 _1J' , ·Jho de _:H3_ ':',:?11·,..110 do nio Uc- J~ 1 

Funcisco \ idal ri!:,,. ,;,r t:.,,~· c!'.J publico que _e. i ~berl.o 
Gablnête interino. de c~nto e vmte dia:,;, con 

- cadeira de Parasit0Iog1a 
EDITI\L DE !." PRAÇA - 3.ª Vara Medicina e Cirw·gia do 

- 3.0 «•artório - O dr. José de Mi- nemaniano. com séde 
,. anda Henriques, suplente em exer- neiro. o concurso se 
ctcio na 3.ª vara da comarca de João acôrdo com a Legisi 
Pessõa, capital do Estado da Paraíba, gente. devendo os in 
e:n virtude da lei, etc. rigirem á secn t. na t 

Faz saber a todos quanto o presente maiores minucias. Ri 
Mllal de 1." praça virem, dêle noticia de agosto de 1938 .. 
ttverem e a quem interessar possa, diretór geral do r 
que, no dia 5 de setembro, ás 14 e 1,2 cional de Educação 
l oras, ~n frente do edificio onde 
r ..incionam as audienclas dêst~ Juizo, 
o porteiro dos auditórios ou quem suas 
\"ezes fiur, levará a pUbJico pregão de 
venda e arrematação, a quem mais 
der e maior lanço oferecer, além da 
respectiva ava.ilação, um cofre tipo 
Standard, penhorado a Gonçalo Mar
ttns, pela firma M. Coêlho & Cia .. 
desta prata, e avaliado em um conto 
e quinhentos mU réis Cl :500$000). E 
para que chegue ao conhecimento de 
todos, será o presente edital publica
do na Imprensa oficial e afixado no 
local de costume. Dado e passado, 
nesta cldatle de João Pessõa, aos 24 
dias de agosto de mil novecentos e 
trinta e oito. Eu, João Bezerra de 
Mélo Filho, escrivão, o fiz datilogra
far, subscrevi. - José de Miranda 
eorlques. 

EDITAL - ,Concun-
litécniea da Baía. - l 
está aberto, com o pra. 
oitenta dias, concurso 1 
ras de Desenh.o a mão h 
técnico, Física da segunda 
Portos de mar, rios e cana1~ 
Geral. Hlglêne Industrial e dos 
elos, Saneamento e traçado das e 
des. na Escola Politécnica da Baia 
com séde em S. Salvador. Rio d.e Ja
neiro. 30 de agosto de 1938. - Abgar 
Renault, dlretôr geral do Departa
mento Nacional de Educação. 

FACULDADE DE DIREITO DE 
SANTA CATARINA - CONCURSO -
EDITAL - Faço p1ibllco estar aberto 
com o praoo de quatro mêses, a con
tar do dia quinze de agosto do corren
te, o coacurso para cadeira de Direito 
Romano, Dllllllto Internacional Priva
do, Direito ',IndlfStrlal e Leg1slaçio 
do Trabalho, na Faculdade de Direi

JltA, 

cio material clrurglco, roupaa, na toilette lut
, toilette peuoal quotidiana. 

OCHECHOS, GARGAREJOS, TRATAMENTO 
O E DEPOIS DE BARBEAR-SE. 

IA SUA FABMACIA 

Vidri de 250 crs- : 6$800 

- RAMOS MACIEL & CIA. 
• t 11111111 1 1 1 1 111111111111li1111111 

E DA ESCOLHA 
Resfriados e Febres dfrersas, reme. 
dos Rins, fonte de vital importancia. 
garantidamente inofensh'o, que tanto 

como pelas crianças de mais tenra 

ção dos Rins e é um anti-febril sem 
s infecciosas. 

Congresso Medico de Pernambuco 
ANHA CADA VIDRO) 

RES F ARM ACIAS 

DE VELHICE 

JO!I - API' .l!UJ., 
!08 X 008 MS-

,8 MICROBCOPIO!I 
TODO lli'I'W1<Ul. 

tfICJ 

A ~--a.o driJilame tu to•\&: 11111 c4I' 
natural primitiva <castanha, 1IQllll, 
llolrada ou neara> em pouco uailll. 
Slo 6 tintura. Nlo mancha • diot 
'11.1&. o seu aao • Umpo, te.clJ 1 ..
tlanl. 

4 Loolo Brllhant-e 6 ama !IH'lllu!a 
,cientifica ~o ll"ande llatenlco ar. 
Grlllmd, CUJO aecredo CaRIRI 8 -· 
... de riis .-..-

111 A LoGio Brllhallle ~ u. 

ffiD nu.. - " 'iS~ 

.-- de Caxias, 576 

pu, o prurido, • aebon'bá • todM 
• affecç(lea parasttarlu do ~ 

IMlm oomo, combate a aai.n,e, N 
IPPl'O"fad& pelo Depuiammlo N..,._ 
nl da Bal1de Pllbllca, e 6 -
dada pe1oa ~ IDdftllDI dl 
llffl.,.. dn _.........., 

.-.,.,·fOBIO DO DR l. MELLO LULA! 

r:.=e=e=~=~=e~=eA=ca=s=!=nh=!=. ~=1=,t:e=R=.2=tl=a1'=li=•= i=2: ttuentea, frloa e de mar. 

para maiores minucias. Abgar Re
nault, diretor geral do Departamento 
Nacional de Educação. 

ENl',.AQUECEU-SE? • 
Alftda tem to11a, d&r IIH 

eo1ta1 • no peito? 
U•• • 1t•d1rHo tonlc1 

ll!HO CBB0SDT1DD 
•• phara ... cllia 

Ih Ili SllVI stlftlll 
DIRETORIA DE VIAÇAO E O• 
~ PCBLICAS - Comissão de 
Compras - Edital n.0 2L - Chama 
concorrentes ao fomectment(> dos se
gulntee materiais, confórme coaat
ções abaixo: 

to de Santa catarina, com séde em 1 ---------

Compra-se ouro e concer
tam-se relogios 

:":!' ... 
,::'::. Para a Uzlna de Beneficiamento de 

:arros de Plrplrltuba: 

Flortanopolls. o concurso serA reali
zado de ac6rdo com A Legislação Fe
deral vigente, devendo os lnteresados 
dirigir-se á Secretaria do Instituto 

MAGROS E FRACOS 

E'umfraco7 (@\ 
Teme a tuberculose? 
.._.. .... , ._ -•, reue. ..... •• ' , .... ,..,..... ... ,_ ............. ... 

,..~,..__.,-e. ............. 
NAD I L 

IISTIRIO 
Ter sorte em negocios, em jogos. a

môr, adquirir riqueza, empregoa dlfl· 
ceis. Quereis resolver qualquer dlfl
uldade? Escrevei hoje mesmo para a 

Caixa Poatal, 49, Nlteroi, E. do Rio, 
enviando um envelope selado e subs
crltado para a resposta 

* * *' 

Agrlpluo Leite, autorizado pelo 
Banco do BrasU, compra ouro pelo 
melhor preço. Os concertos de relo
glos estão a cargo do conhecido relo-
1oeiro Evaristo Neves. 

Rua Visconde de Pelo tas, 290. Em 
frente ao omema •• Pla ". 

SABE PORQUE DEVE 

IOS PUUiDEs 

TIRREIOS 
Vendem-se em lotes peque os, a 6, 

6 e 8 mil réis o metro na Avenida 
Maxlmljmo de Flguelrêdo perto da 
Instituto d caQlo. Agua àBtkl. 
luz e bondes; lugar de multo f • 
saluberrlmo. A tratar na rua 1111111181 

ALCàllNIZAR O -BTOIIAGO l Pinheiro n ° 303. 

AOS ffl>PRIETARIOS 
FAZENDEIROS 

Motores para luz e 
grande redução naa precaa • 
CASA LIDEB. Rua DaQae de CIÍllllal!t" 
470. Panto c1e cem Bd1II 
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