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O ESTADO NôVO ASSEGURA A JUSTICA PARA TODOS. O BRASIL NÃO É 
-:, 

COLONIA FINANCEIRA DE NINGUEM NEM FóCO DE DEMAGOGIAS, POR-
TANTO, TODOS OS BRASILEIROS DEVEM ESTAR TRANQUILOS. 
'(Do discurso do presidente Getúlio Vargas, pronunciado por ocasião da homtmagem que lhe foi predada por 60 mil trabalhadores campistas). 

ENCERROU-SE, ONTEM, A VISITA . DO PRESIDENTE CHEG~RAM A UM ACôRDO A AÇÃO 

GETU-LIO VARGAS AO ESTADO DO .. ~~:e.~~:" .i·~;i~:7d,~~l(_n;~t~li~J'v~'.:" (ATOL 1 ( A E A AÇÃO f AS ( 1 STA 
São Paulo . cqtol1co~ alemaes 
gas a sua recente vis1La ac Este.do de COM RELAÇÃO A' QUES· J rec,h.eu ho.10. ?m. a peregrinação de 

.Rio COM A SUA CHEGADA A NITER.-01 
o MINISTRO DA AGRICULTURA TÃO RACIAL - p:,~:f1~~ºdts~!.r

1
~tiz~\•°;i~es~ofta~u:~ 

FAZ VISITAS LONDRES, 20 <A UNI!\-.O, - Di- vossos irmãos que rezei pela Alema-
vulga-se que a Ação Catohca dP Ro- nha e oue lhes dei a minha benção•· 

CAMPOS, 20 - r A UNIAOl _ ma chegou a um acórdo com a Acão ---·----------

NA CAPITAL FLUMINENSE O CHEFE DO GOVtRNO FOI 
ALVO DE UMA VERDADEIRA CONSAGRAÇÃO POPULAR 

r. - s. excia. ontem mesmo, 
' · apcís o banquête que lhe foi 

oferecido pelo interventor 
Amaral Peixoto, regressou 
ao Rio, em lancha especial 
A VIAGEM DO INTERVENTúP,, 

PAULISTA AO RIO 

CAMPOS, 20 - <A. N. l - O in
terventor Adcmar de Banos. acompa
nhado de todo o secretariado e de 
suas casas civil e militar e do diretor 
ào Departamento da Municipalidade, 
partirá de avião, na próxima segunda-

0 ministro Fernando Costa visitou. Fascista. com relação á qu, tão ra- ANIVERSARIOU ONTEM Q 
hoje, pela ma•1hã, a E~tação Experi- cial 
mental de Cana da Usina São José Faltam noticias d talhat'.a• 4 re ,- PREFEITO FERNANDO 
e a Granja "Crisostomo de Oliveira.. pei~o. 

A SIGNIFICAÇÃO DA VISITA PRE·· PIO XI RECEBE UMA PEREGRI- NóBREGA 
SIDENCIAL J\i,CAi'v1P0$ NAÇl\O DE CATóLJCO. S -\LEl.1AE<::; 1 Registou-se ontem o aniversário ml-

CASTEL GANDOLFO. ~O I A talicio do ilustre dr Fernando Nó-
UNIA01 - Sua Santidade Pio XI 

I 

brc-~a, prefe.ito . deJta capi~al CAMPOS. 20 - (A. N .l - Reves
tiu-se de grande significacão a visita 
ào presidentf' da República a esta ci. 
daac. 

Nw1ca o pôvo campista prestou a 
um. homem público tantas demonstra
ções de apreço. 

O INTE.11.VENTOR ERONIDES CAR· 
VALHO FALP. A' AGENCIA NA
CIONAL 

RIO. 21 - <A UNIAO> - Falando 
:!t Agencia Nacional o interventor 
Eronídes Carvalho disse reinar em 
Campo::; grande entusiasmo e satisfa
ção. 

<Conclúe na 7 pg.) 

-- - . ome dt proJeçao nos c1rculos ao-

R E MO VI D O S ciais <' adininfstrativos do Estado~ 
êsse nosso digno conterraneo, á frente 
dos destinos da cidade, está desenvol-

U M CONSUL E UM PRIMEI-' ~:n~:,;:m:; ~~~:i::.:fi~~~:\:. eco:~ª; 

RO SECRETÁRIO f!!!~~ a ecr:::;e:n:r!im:i~~º~e n::!~~:: 
RIO, 20 (A UNIAOl - O Presiden

te da Republica assinou decrHcs na 
pasta ,-as Rela('óes Exteriores, ~-em:>
vendo o consul geral O~car Correia, do 
consulado em Kobe para. o de i~ual 
categoria cm Nova York, e o prime.iro 
secretário Afonso Bal'br.sa l,e Almeuia 
Pot tu.~al. da embaixada no Mé"+',co 
para a legação na Guatemala 

em João Pessôa 
Pelo transcurso, ontem, da sua data 

genetlíaca, o prefeito Fernando Nóbre
ga ofereceu na sua residencla, á Ave
nida General Osório, um almôço ás 
pessôas de suas relações de amlza.
de 

Prc~idcnic Getúlio Vargas 

"FECUNDA E HONESTA A OBRA ADMIN ISTRATIVA 
DO INTERVENTOR ARGE MIRO DE FIGUEIREDO" 

- A' noite, os funcionários da mu
njcipalidade de João Pessôa presta
ram ao prefeito Fernando Nóbrega. 
uma e'.\.prcssiva homenagem em rego
sijo pela passagem do seu aniversário 
natalicio, 

Nessa ocasião. o dr Oscar df' Cas
tro, diretor da Assistência Mwúcipal, 
interpretando o~ sentimentos do fun
cionalismo da Prefeitura, pronunciou 
o seguinte disrur>0 de sauda('áo ao dr 
r't>J:nando :\"óbrera: 

A IMPRENSA CARIOCA COMENTA 
A VISITA DO PRESIDENTE DA 
rtEPUBLICi\ AO ESTADO DO 
RIO 

DECLAROU A "0 JORNAL" E "0 GLOBO" DO RIO, O .. j NOTAS DE 
EXMO, E REVMO, SR, D, AMARAL, BISPO DE CAJAZEIRAS p A L A C I 0 

"Sr. Dr. Fernando Nóbrei;-a 
Atendrndo praseirosamente a desig

nação dos auxiliáres imediátos de 
vosso Govêrno, os dirPtores das di
versas secções administrativas da. Pre
feitura. para vos manifestar o senti
mento do funcionalismo nesta home
na;em que hoje vos rendemos, sinto
me duplamente satisfeito, porque te
nho a oportunidade de- !)Cr o interpre
: de uma ;:rande classf" identificada. 

1•clas idéia" e pelo~ sentimentos. eom o 

RIO. 20 _ r A UNIAO) _ Os jor- ela administração paraibana, d. Ama 
1 l sto icloclf' c1edi ·am amplo o Ú d / 1al falou a "O Jornal" dassificando 

o sr Interventor Federal recebeu 
comunicação de haver sido fundada. 
1iesta capfü\l. a As~oci::irão Ferro,· 
ria de AL!cti. mo·,. constltuiíla de E, 

ti~i~r1oe .d ;ÍsiL~ ll~ picsidenLc Gc
1
~U= regresso e S. CXC. rvma. ele ''fecunda e honc:;tfl a obo·a admi-

lio Vargas ao Estado do Rio. rcpro-1 h- este Estado nistrativa do inlcn•cntol' .\rgf>miro clp 
duzindo os discursos pronunciados etn aman a, a Figueiredo .. , 

~ti.~i~a~! ~e~!s r~r~~~ntt~-~~~lh?~~S:n; RIO, zo _ íA UNIAO) _ A bordo l\lais tarde, 11bordado pelo "O Glo-

mentos da The Grent ,vestcrn 
Brasil Railway Comp. 1 t 1'l • 

ill.Jstrando as suas paginas com a pu- do "Arlanza ·• regressará., amanhã, a 
blícação de inwneros clichês. êss.c Estado, d. Amal'al, bispo de Ca-

O ASSENTAMENTO DA PRIMEIRA 
PEDRA DO HOSPITAL DE CLINI
CAS DE NITEROI 

N!TEROI, 20 - rA UNIÃO) - Du
nmte a sua estada nesta cidade. o pre
sidente uetúlio Varsas assistirá ao 
assentamento da primeira pedra do 
Hospital de Clinicas 

jazeiras. 

Durante a sua estada nesta capital, 
s. exc. l'evdma. desdobrou-se, com cs 
forço, no sentido de amparar as obras 
de assh;tência social de sua diocése, 
conseguindo auxilio. 

Entrevistado pela. imp1·l'nsa, acerca 

OS SOVIETS VIOLAM A FRON
TEIRA DO MANDCHUKUO 
H AVlôFJo.5 MILITAR.BS RUSSOS \ oue 01to aviões militares ru,;sos vio- \ 
PENETRARAM EM 'rERRITORlO !aram a fronteira do Mandchukuo 
MANDCHIJ SOBREVOANDO A CJ sob1cvoando a cidade de Ts,t-S1ha1 

DADE DE TSIT-SIHAR 

LONDRES. 20 r A UNIA O> - No
tlci.is do Extrémo Oriente informam 

O NôVO DIRETOR 

O PRIMEIRO FRACASSO NAS 
CONFERENCIAS DE CHANG-KU

FENG 

TOQUIO, 20 <A UNIAO> - Anun
cia-se que fracassaram, cm parte, a'> 
·1c:roe;rit;õcs rrali?,Mln.s rntre russos e 
japoneses. a propósito da escolha de 
um~ comi.5s80 tmsta ~J~ra ,proceder. 
rlrfh1itivamentc. á delimitação du 
frontetr~ cio Mandehukuo com a Si· 
b"ria, passando por Chang-Ku-Fcng 

DO DEPARTAMENTO NA
CIONAL DE PRODUÇÃO 

ANIMAL 
Comunicando ao interventor Arge- CONEGO MA TIAS FREIRE 

11ürv dt• F1gucirêdo ha.vcr tomado pos
:;c no cargo ele diretor do Dcp~rta
mcnto Na< tonal ele Produção Ammal. 
o dr. M.nrio de Oliveira enviou a s. 
ex<·. o -sc,.:uinlf' comunicado: 

"Rio. 19 Interventor Argemiro 
<Ir Vir;11('itédo - Paiáclo da Rcden
çJo ~-- Jo<lo PC:il-Ó:t - Tenho o prazer 
de• levar ao conhcclmcnto de v, exc. 
que assumi a 18 do corrente o cargo 
de diretor geral do Departamento Na
cional de Produção Animal do Minis
tério Qa Agricultura, para -o qual fui 
nomeado por ato do sr. Presidente dn. 
República 

Decorre. hoje, o aniversario natali
cio do nc;so ilustre conterranco co
nego Matias Freire. ex-deputado k
dcral e diretor do Lircu Paraibano 

Homem público de tradicional pro
jeção na vida civica e intelectual de 
nossa terra. o brilhante sacerdote con
te. com radicadas simpatias no ~-

tado 
Pe)a data, o conego Matias Freire 

deverá ser multo cumprimentado por 
seus amigos e admiradores. 

Conto com a colaboração elo govêr-

~~n~!v:1'. :x~Ít;,. d~e p~°J!~die:i~n~
18â - Não há na. Paraíba. o mosquito q~e 

JY'cuária brasileira a orientação que está causando o paludlsm_!) do Rio 
Julgo necei:.sAria para O seu crescente Grande do Norte e ~o Cea~a. Mas _tws 
desE'nVolvirnento. cordiais saudações 1 temos outros mosquitos _tra.Jts!'1Jssorrs 
- \\farto de Oliveira, diretor geral cio para caw,ar a doença, Nao deixe _agua 
Departamento Nacional de Produçfto empoçada ou parada para que nao u 
Animal", 1 crie o mosquilo, 

bo", d Amaral foC'alizou novamente, 
a. administrarão paraibana, tl:zendo 
q·ue a mesma tem, l..'!mbém coopera
do com a diocese de Cajazeiras. 

Por tf'legrarn3, o ,. FPncisco 
Gama C~hral agL'd('Cr·u 10 Chel" 
Govêrno a sua n1Jme'lç;:i:o 1, !."a 0 e r 
de administrador da Mei" de Rent 
de Piancó 

prefeito mo~o que tem mostrado um.a 
r,nga. \'i~ão das neC'essidadcs do Muni-

~ l ~~~~de;,ucr~:e~~~nc;
1
:s~:~:d~:~ó:i'!; 

1 e de cujo balanço geral já se pode 
1 IConclue na 3.ª pg.) 

A APOSIÇÃO, ONTEM1 DO RETRATO DO PRESIDENTE 
GETúLIO VARGAS, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL 

Aspecto tomado por ocasião da aposição do retrato do p1·r..,id<•ntr G<'túlio \'r .. gas. ontem. na :,;éde da Agencia 
do Banco c1o Bra.,il. 

Realizou.se , ontem, ás 15 horas, na/ vcntcr Argemiro de Pigueirl•dn: dr 1 da Paraíba; dr. Fcl'nando Prs .. 
séde do Ba~ . .° do Brasil, nesta capi- Fernando Pri,;sóa, prefeito dcstf! ct- . o·~. chefe ele Policia do Estado; dr. 
tal, a apo~içao do retrato .do. Pres1- d·a.dP; dr Virgl.lio. Cordeiro., rcpr.e- / ~.i't :wj de Oli\ .. 'eira, dl.retor d.o Depar
dente Getulio Vargas. sEntante do ff. secretário da Fazrn~ / 1···11 nt.o de Eduencão; dr. Leonardo 

Estiveram presentes á solenidade o da; dr Lauro MontenPgro 6ecl"etá· .ül\.'ü êrdc, ch,•ír rio 2. 11 d1strJto de 
dr. Raul de Góis, secretário da ln- rio da Agricultura· comandante Al-
terventoria, representamlo o Inter- fre<lo Salomé S1lva. eapltáo do, Por- ..t <Concluo na 7.• Pr,> 
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Como LIRIO ! SIMBOLO DE QUALIDADE 
as Mulheres 

adoecem 

Manteiga LIRIO ! Simbolo de qualidade ! 

Manteiga LIRIO ! Sempre imitada e nunca igualada ! 

Bem sabem os medicos que os mais perigosos sofrimentos das mulheres 
são sempre causados pelas inflamações de importantes orgãos internos. 

Manteiga LIRIO ! Manteiga n.' 1 da Paraíba 

Os sofrimentos, âs vezes, são tão graves que muitas mulheres têm medo 
de enlouquecer ! 

A vida assim é um inferno ! VIDA JUDICIÁRIA 
Para evitar e tratar as inflamações internas, e todos estes terríveis 

sofrimentos, use Regulador Geateira, 
Regulador Gesteira evita e trata as inflamações internas, desde o 

começo. 
Regulador Gesteira evita e trata tambem as complicações internas, 

que são ainda mais perigosas do que as inflamações. 

Comece hoje mesmo 
a ·usar Regulador Gesteira 

tSPORT(S 
UMA BOA PARTIDA A QUE ASSISTIREMOS HOJE A' 

1 ,., .TARDE ENTRE O "FELIPtlA" E "UNIAO" 

VIDA MAÇONICA 
LOJA BRANCA DlAS 

Terá lugar, amanhã. ás 20 horas, a 
sessâo administrativa ordinária da 
Loja Branca Dias e, em seguida, será 
realizada a quarta conferencia pelo 
tenente Morais de Almeida, sob o 
têma .. A nova tragédia da Lampado
sa ", que fôra adiada pow justa causa. 

O veneravel da citada Loja, sr. Lui.Z 
Franca Sobrinho, encarece o compa
recimento de todos os mações do 
Quadro e das demais Lojas. 

LOJA REGENERAÇÃO CAMPI
NENSE 

UMA SENTENÇA SOBRE O ART. 
267 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

PENAIS 
EMENTA - Crime de defloramen

to. Quem se deixa dominar, pelos de
sejos sexunis, sem procurar defender 
a sua virgindade, não póde invocar 
em seu favor, o império da lei, nem 
a proteção dn justiça. Conceito da se
du~o. 

Vistos êstes autos, etc. O sr. dr. pro-
motor público, denunciou de F. G. e., 
como incurso nas penas do artigo 267, 
da Consolidação das Leis Penais, por 
ter deflorado a menor Enia. Valença, 
no dia 30 de outubro próximo passado. 
em um quarto exJstente no sitio do 
VALENÇA, n.0 326, nesta cidade, 

Recebida a denuncia, cotTeu o pro
cesso os seus tramites legais, sendo 
ouvidas em juizo, 6,, testemunhas, de
pois do que, foi o réu interrogado, 
tendo afinal o dr. promotor público, 
secundando as razões do ilustrado au
xmar de acusação, pedido n sua con
denação, nos termos da denuncia. 

Da leitura atenta e minuciosa dos 
presentes autos, não se póde afirmar 
com segurança, sem receio de um erro 
judiciaria, que tivesse sido o sumaria
do do F. G. e. o autor do defloramen
to. de sua namorada E. V.' 

Hoje,- á tarde, o nosso público apre
ciarã uma bem disputada partida de 
futebol, sendo preliantes o Felipéia e 
União. 

sa de torcedores o que faz antever que 
numerosa assistência estêja hoje a 
postos para presenciar uma pugna 
equilibrada e renhida. No dia 19 dêste, festejou o 15.0 ani- Em vez dt certeza, como afirmou 

A principal atração da tarde é, não 
resta dúvida, a volta .ao gramado da 
ardorosa equipe do Felipéia que logo 
nos primeiros embates do campeona
to corrente, se afastou da disputa do 

O jôgo começará ás 15 e 30, estando 
assim escalados os dois quadros prin
cipais: 

FELIPE'IA 

versário de sua fundação, a Loja Ma- em seu parecer de fls. , o dr. promotor 
çonica "Regeneração Campinense", público, tudo quanto existe nos autos, 
de brilhante atuação no seio da Ma- é duvida ou suspeita, quanto a sua 
çonaria Brasileira, o que é comprova- responsabilidade, pelo fato descrito na 
do com a existencia do Hospital Pe- denuncia de fls . 

1. 0 turno. dro I, na próspera cidade de Campi- o sumariado néga que tivesse sido 
O quadro do clube dirigido pelo sr. Cunha - Ascendino e Eduardo; 

Formigão - Everaldo e Biquara; 
Antonino - Slnval - Bicudo - Blu 

na Grande, onde tem sua séde. o autor da deshonra de E. V., na.o ha 
Venellpe de Almeida tem valôres de 
reais méritos futebolísticos e apresenta 
padrão identico ao do seu rival de 
hoje. E' verdade que na primeira 
partida dêste ano com os rubros, o 
Fellpéia foi abatido pela contagem de 
4 x 2. Dai o natural desêjo de uma 
desforra a fim de que o seu reapa
recimento na cancha sêja bem consa
grado, 

l
e Mário . 

A referida Loja realizou importan- nos autos nenhuma prova documen
te sessão comemorativa á data, tendo tal nêsse sentido e os depcimentos das 
recebido mensagens congratulatórias testemunhas ouvidas em juizo, giram 
dos corpos maçonlcos dêste Estado. 1 

UNIÃO Nesta capital, a Grande Loja e as Paredes - Francisco Trócoli - Se
Lojas jurlsdicionadas hastearam as bastião Santana - Edivaldo Batista . 

o União, quadro de possibildades, 
tanto que durante certo tempo estêvc 
á. frente dos demais clubes no 1. 0 tur

Lins - Matias e Nilo; - LUi.Z -
Bái e Braz; - Dalvino - Noé - Mas
sllon - Alirlo e Blu, 

OS JUIZES E O REPRESENTANTE 
DA L. D. P. 

no, vendo os seus esforços derrubados Como juizes serVirão nos jogos de 
pelo poderoso esquadrão do Auto, pe- hoje, os srs. Aluisio Ribeiro de Lira, 
la contagem apertada de 3 x 2, vat primeiros times, e Horácio Henriques 
disposto a confirmar o triunfo que ob- de Miranda, segundos quadros, send,) 
teve sôbre o Felipéia. representante da LIGA, em campo, o 

Ambos os clubes possuem bôa mas- diretor Carlos Neves da Franca. 
------

A MATINAL 
de hoje do Paraiba Clube 

A séde de campo do Paraíba Clube 
atrairá, na manhã de hoje, os seus 
habituais frequentadores, pertencentes 
á alta sociedade local. 

A nota interessante é a partida de 
futebol entre os quadros Branco e 
Preto, em disputa do cam,peonato in
terno do clube. 

Depois, haverá partidas de tenls, 
volel e basquete. 

ltetnatando a matinal, será realiza
do um "coock-tail" dansante ao som 
de rnagnlClco quarteto. 

os 1. 0 e 2. 0 quadros do República Fu
tebol Clube. 

COI\IBINADO JOSE' MARTINS X 
ONZE 

No campo do Alto Santa Rosa, no 
Rogers, haverá, hoje, um encontro de 
futebol entre os clubes acima. Nesta 
pugna serão disputadas várias taças 
oferecidas pelos moradores dali, in
clusive wna com os dizeres "Taça 
Mocidade Feminina do Rogers", 

O l.' time do combinado é o se
guinte: 

suas bandeiras em homenagem á Ma
çonaria Campinense. 

- Valfrêdo - Alberto. Cap. de cam
po: - Agenor dos Santos. 

A's 14 horas: - Lins - Matias -
Nllo - Bái - Luiz - Dalvino - Noé 
- Massilon - Alirlo - Blu - lÁio. 
Reservas: - Dias - Palito - Mila
nez. Cap. de campo: - Massilon 
Brasil. 

FELIPE'IA ESPORTE CLUBE R~
CREATIVO 

(Oficial) 

São os seguintes os times· do Feli
péia para os jogos de hoje, com o 
União: 

1.0 time: - Cunha - Ascendtno 
- Eduardo - Formigão - Everardo 
- Blquára - Antonino - Sinval -
Bicudo - Biu - Marie. Reservas: -
Cabo - Camplneme - Dodó. 

2.0 time: - Gato - Apolonlo ·
Ernanl - Sablno - CarUto - Iinbo
no - Badú - Nô - Heracllto -
Paulo - Augusto. Reservas: - Mar
tins - Samuel - Coêlho - Batista 
III. 

- Inaugurando1 hoje. As 11 horas, 

Gato - Lira e Pedto; - Leodonlo 
- Henrique e Neves; - Godofrêdo -
Paulo - Louro - Cabo e Lila, Re
servas: - Olivio - Rubens e Oração . 

Nll. séde do FeUpéia precisa-se falar 
com os associados abaixo menciona.

SINDICATO DOS AUXILIABES DO dos, dns 19 ás 21 horas diariamente, 
ÓOlUE'RCIO DE JOÃO PESSOA até o dia 4 de setembro: 

o seu serviço de pombos-correlofo Au
tomovel Clube de Pernambuco. o seu 
presidente dr. Avelino Cardoso enviou 
ao dr. Abelardo Lóbo, presidente do 
Paralba Clube atencioso telegrama, 
convidando-o a assistir àquela sole- (Departamento esportivo) 1 Adultos: 
nldade. 

CAMPEONATO JUVENIL DA CI- "no!"~~ !:.:;~esh~t°'r~te~:t~/6.,~:~= 01:-V~l:1':_ ~:~~is F;;:;ta/~º~~u~~ 
DADE lamento esportivo do Sindicato d0~ to -soares - Apolonlo Martins - As

~uxlllares do Comércio de João Pes· cendlno .ltodtlgues - AUrêdo Gama 
"TIME NEGRO" contra "19 DE sõa, sob· a dlreçlo do diretor sr. An- - Antonio de Oliveira - Ascendlno 

MARÇO" tonlo Correta de Vasconct!los, o en- Marques - Celso Feitosa - Cirilo 
saio efetuar-se-á no campo do antigo Goml!S - Callstrato Bezerra - Eve-

Os fans juvenis terão a oportunlda· "Vasco da Gama", na avenida l.º de raldo Gomes - Euclides Lacerda -
de de allaistlr, hoje, pela manhl, no Maio, em Jaguarlbe, e terá Inicio ás Ernanl Berto - Evaristo ll/lonteiro -
campo do Esporte Clube Uni&o, uma 15 horas. A's 14 horas os futeboleres Francisco Felipe - Firmino Pereira 
luta emocionante, entre os antigos ri- deverão estar na séde do sindicato. - Fernando Rocha - Francisco San
vais "Time Negro" e º19 de Março". Terão a seguinte organização as e- tana - Oractliano Gonçalves - Irê-

ca!~{,6:::; 1~:e~1f~acoi~•:d~ç~n~~ q~e df ..."º::~~á~o~uerra - Bra- ~~n~.\"~ Jo.Íºi!u~~fü~o = ~~:: 
a ter um movimento técnico de bom oll - Fenlsola - Araújo - Gomes _ Marques - José B. de Carvalho -
futebol, esperando-se bons lances dos !remar - Jullo - Papagaio - Ro- José Bernardino de Araújo - José 
partes dos esquadrões que vão se ba- bert\) - Napoleão. Martins - José Calisto - José Fell
ter. Time B - Correia - Pergentlno _ pe de Oliveira - João Marques da 

A Li,a D-l'tlva Juvenil Paralb*- Guedes - Piduca - Intel'll,mlneme - Ounha - José Pereira Neves - JuUo 
na. deslpiOll o juiz Joio Batista para ou,garto - Plrogtbe - Domingos _ Batista Coêlho - LUlz Gon•aga -
apitar essa luta. Vi!&as - Joslas - Natuba. Manuel Qulrlno - Manuel Atanaslo-

Sáo os seguintes os quadros uo ll""""as: - Gordo - Máximo _ Manuel Moreira - Manuel Saluatlano 
"Time Nerro•• para o J610 de hoje: Pereira - Edmllson - Pacheco _ - Msnuel Sllva - Natanael Pereira 

A's 'f 1 ? bons - z.• q,IIM!ro - Ia- Arnolllo e Batista, - Oomar Tel!relta - Severino Jorge 
rael - Pedro I - Il6tõ - Abel _ - Samuel S. de Cantalho - Vtrrtnto 

~f~pj;; ~ª'à~!~.,°= r~~on~ J~ ESPORTE CLUBE UNIAO ~ç~vi~-~~lf ~
3
~: C~~t~~ 

Gomes. a...,... .. , - Oliverdo - Mio João Bati..ta III - Antonio Galdlno 
d• Sêda - Adernar. (Oficial) - Heracllto Rocha. 

A'.s 8 horas - 1.0 quadro - Cruz -
Claudlanor - Galqo - Blrlnho -
Vavá - Balcr - Franklsteln - Blu 
- Odilon - Lula - Renato, Beser
,·a.s: -· Luiz - Teixeira - Aluislo. 

REPU'BUCA F. C. 

Tr~nam, hoje, no campo do "Sol 
Levante", os amadore.s que compõem 

Para o jõgo de hoje, á tarde, com o 
Fellpéla, a direção de esportes :to 
Unlio pede o comparecimento dos se
guintes amadores, nas horas abaixo 
mencionadas: 

A'o 13 horu - Sul& - PalUlldcs 
- Zacarias - Mllanez - Manuel -
Palito - Batuel - Nl!StOr - Louro 
- Aaenor - Helveclo. Reoenu: -
Odilon - Leal - Betru - Severino 

Ju,enll: 

Antenor Barbosa - Antonio Batlstn 
- Artur C<!lestlno - Aganédes de 
Lima - Djalma Nascimento - Erna
nl ltavter - Emlllo A1111Usto - Josâ 
Barbosa - Joiío de Deus - Joio se
bastião - Luiz Fartas - Milton Ga
ma - Manuel Gama - Rosalvo Ba
tista - Severino l'tlbelro - Wilson 

DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE 

{Juvenil) 
Acaba de ser fundado mais um clube 

infantil que tomou a denominação dP 
Democrata Futebol Clube, na pcvoa
ção Indio Plragibé, composto de ele
mentos exclusivamente daquêle bair
ro. A sua primeira exibição será com 
um clube de Santa r..1ta, no prôximo 
ôia 7 de setembro. 

A diretoria do Democrata é a se
guinte: 

Presidente. Ernani Quirino; 1. 0 sP
cretário, José Bezerra; tesoureiro, Mo
desto Quirino; diretor de esportes, Al
cides Pereira e 2. 0 secretá1io, Geniva! 
do Nascimento. Comissão de simH· 
cancia: Arnaldo Barbosa Samuel Fer
reira e Agenor Pereira. 

GUARANI X JOSE' BONIFACIO 
Realiza-se, hoje, um encontro de 

futebol entre os dois clubes acima, no 
campo do "José Bonlfacio", sendo o 
seguinte o onze do "Guarani··: De
guinho - Amauri - Erildo - Brito 
- Zéquinha - Antonio - Chico -
Valdemar - Bebé - Estácio - Gl
naldo. Reservas: Xuxú - Onaldo e 
J. João. 

TIME NEGRO 
Para o encontro de hoje, com o 

HEquador", o .. Time Negro" pede o 
comparecimento dos amadores já es · 
calados no quadro negro da séde so
cial. 

ASSOCIAÇÃO FERROVIA'RIA DC 
ATLETIS~IO 

(Orgão desportivo e literário dos fer
toviârios da Great Western de João 

Pessôa) 

Em sessão de ofltem foi proposto e 
aceito como sacio benemerito da A. 
F. A. o dr. Gtno Guarniero, um dos 
diretores da I. R. F. Matarazo, nes
ta capital. 

Constou do expediente um oficio da 
L. D. P., acusando um comunicado 
da A. F. A. ' 

Oficiar-se ao dr. Manuel Leão ::\. 
respeito das pretenções da A. F. A , 
em face da creação do Departamento 
de Cultura Fisica. 

A diretoria técnica escalou os se
gumtes quadros: 

Vel'de: 

Zézlnho - Batista II - Adolfo -
Soares - Sobrinho - Samuel - Ber
to - Aeudson - Zéalves - Jaime e 
Laléte. 

Encarnado: 

Eli•lo - Gustavo - Rangel - E,
tcves - Xavier - Jodtas - Hercilb 
- Batista I - Nino - Tutú e Ra
fael. 

Reservas: Ale ides - Placido -
Lime. - Ponce. 

Recomenda a mP5ma. dtretorla o 
comparecimento de todos, pelas set,i 
horas de hoje, no campo da avenlcla 
Indlo PlraJlbe. 

todos em tôrno das def'larnçóes da 
menor ofendida, apontando o acuso.do 
como o autor do seu desvirginamento 

Crime clandestino, consumado ge
ralmente em lugares ocultos, sem tes
temunhas presenciais, torna-se di!ict
limo ou quasi impos.sivel a prova, em 
crimes dessa natureza. 

Mas par ser dificil essa prova, deve 
o Juiz contentar-se com Jigetros lndi
cios, presunções vagas e louvar-se a
penas. na palavra da ofendida, para 
proferir uma sentença condenatória? 

A lei exige, para a condenação de 
alguem, prova plena, completa e con
vincente de sua responsabilldade, não 
faz distinção de crimes dessa ou da
quéla natureza, preceitúa de um modo 
geral: •1 Net1buma presunção por rna.is 
veemente dará lnga.r a imposi(áo de 
pena". Isso significa que o juiz ao 
examinar as provas constantes dos 
autos, quer se trate de crime de de
floramento O\,l estupro, quer se trate 
de crime de roubo, morte ou ferimen
to, só tem o arbitrio de condenar o 
réu submetido ao 1,eu julgamento 
quando realmente se convence de sua 
responsabilidade e na dúvida., a sen
tença deve ser sempre favoravel ao 
acusado, por isso que, é muito menos 
grave, absolver um culpado do que 
condenar um inocente. 

Mas, admitindo-se mesmo por hipó
tese, somente por amôr á argumenta
ção, que fôsse o sumariado, o : utor 
material do crime, a que se refére a 
denuncia de fls., o requisito da sedu
ção, elemento moral, integrante da 
figura clelituosa, não encontra o me
nor apoio nas provas constantes dos 
autos. 

As certidões de fls. a fls. , demons
tram_ de modo claro e positivo que E. 
V. nao era essa moça, recatada e in
gênua que a lei ampâra e protége, 
contra os sedutores perigosos. 

Namorada ha dois anos, de s . B ., foi 
diversas vezes por êle convidada para 
a prática de átos libidinosos, sendo 
que de uma feita quasl fôra deflora
da, confórme ela propria conféssa em 
seu depoimento de fls., tendo por êsse 
fáto sido S, condenado á pena de 4 
anos e 9 mêses de prisão lcert. de 
fls.). 

Ora, diante dessa dolorosa experlen
cia, deveria desde logo E. compreen
der que quando o seu segundo namo
rado, lhe convidou, por melo de um 
assobio, para ter com éla relacôes se
xuais em um reservado, deveria desde 
logo desconfiar, que aquêle convite 
não passava de um truc de que êle se 
utilizava, para mais facilmente, satis
fazer os seus instintos sexuais, não 
poderia assim aquêle convite, feito 

~eei~e m~o a~bio~xt~~:fi~~i:· pro~ 
messa séria e formal de casamento. 

O nosso Codigo Penal foi promul
gado ha quasi meio seculo, numa épo
ca em que as moças não aprendiam n. 
lêr nem escrever para não se corres
ponderem com seus namorados e em 
QUe a integridade das filhas de fami
li~ em uma realidade, por iSSO que, 
v1Yiam num ambiente de pureza e fe .. 
ilcldade. 

Hoje, com espeté.culo das praias de 
banho, em que os calções de baêta 
longos e densos fôram substituídos pe
los maillots mais indecentes, dos dan
cings onde as valsas e os lanceiros fa~ 
millares desapareceram para dar lu
gar aos maxixes e maracatús, dansados 
sob o ritmo de musicas estridentes e 
provocantes. dos cinematógrafos, tan
to mais concorridos quanto mais liv1·es 
são os seus filmes, os habttos socias 
estão completamente transformados e 
não se póde mais falar em sedução 
de moças de 20 anos. 

Elas, tanto quanto os homens, co
nhecem perfeitamente os vicies e pe
rigos que as arrastam ao abismo e si 
se deixam dominar pelos desejos se
xuais, sem procurarem defender a. 
sua virgindade, não podem invocar em 
seu favor, o Império da lei, nem a 
lJl'Oteçâo da justiça. 

Isto posto e considerando que para 
se caracterizar o crime de deflora
mento, previsto no artigo 267 da Con
solidação das Leis Penais, não basta 
o fáto material da cópula com mu
lher virgem de menor idade, torna~~e 
também nece~;ário que o agente te
nha usado de sedução para a satisfa
ção de seus desejos sexuais. sem o 
que não existe criminalidade, julgo 
improcedente a denuncia de fls. para 
absolver F. G. C. da acusação que lhe 
foi intenta.da e sirva esta sentença. de 
advertencia a essas moças levianas, 
que ao menor gesto, com uma simples 
c~rêta e muitas vezes per industria. 
se entregam ao primeiro homem que 
lhes aparece e depois pressurosas re
correm á justiça, er.quecida.s de que, 
a. honra uma vez perdida, nunca mals 
se recupéra. 

P, R. I. Recife, 11-7-938. 

(a.) João Tavares da Sih·a. 
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UM S EM E A D O R D E A L E G R I A :g:~·:~~l~A~:s A::olxÉ A PSI COSE D O A N O N IM A T O 

C
ASO curioso é o do sr. Fran
cisco Coutinho de Lir,_ta e M ou
ra, ésse vellunho agil, be,n. 
aprumado nas pernas e no es-

pírito, que deu para escret,er recorda
ções. Recorda~ôes de tudo, sem or
dem, sem plano pre-estabelecido, ao 
deus-dará da memoria. f:le vive, com 
os seus 71 anos, a cimtar cJu.anta coisa 
lhe passou diante da vida, exclaman
do vez por outra o 'inevuavcl: -
"Que bons tempos aqueles 1 ••. Caso 
curt030, sobretudo. porque quanto 
mais envelhece 11tais jovem Ji.ca. 

ner~:ti!1io ~pn';5~a 0e t:~~~~~~~; 
jubilado do Licêu Paratbano? Está 
em toda parte: em Palacio, na A 
UNIAO, rio comércio, num. almu1,,,'0 a 
hóspedes ilustres, numa solenidade 
clvica, Onde esfit,ér ha-de haver ta
laço e risadas: duas anedotas de 1863 
ou 11 m Játo impressionante de 1901 

A 's 22,30 esta revisando aqui na re
daç-ão, a sua "Reminiscência". Mvi
tas vezes, êle não sopita o prazer de 
lêr em voz alta para três ou quatro 
rapazes o que escreveu: a voz é alta 
e cantante, um braço se ergue, enfá
tico, a cabeça se inclina um. pouco 
para traz e o seu c&rpo, como que sa
cudido por uma corre11 .. te elétrica, tre
me tod.o ?!,e entusiasmo. Então dâ 
largos passos para frente e para traz 

~i~
11

~~~~Jgte~::o~le1l
1
~~';: ~~-i;~: 

da franca, de olhos fechados, as so
brancelhas espéssas em arco, com a 
mão energica sacudindo a gente pelo 
ombro com.o a nos transmitir um. 
pouco da sua eterna euforia de quem 
não sonha nem de longe com a mor
te ... 

Quantas vezes, já perto da meia 
noite, não tenho encontrado o velho 
Coutinho, no Pavilhão do Chá, to .. 
mando a sua terceira .taça de sorvête 
de abacaxi num repto á gripe ou mes
mo brincando com uma humilde dôr 
de cabeça? Inúmeras. E éle grita 
com os olhos vivazes, de pernas cru~ 
zadas: - "Venha fazer companll ia. 
Estou tomando remedia contra gri-

pe;· em Coutinho ha qualquer coisa 
de Bernard Shaw, principalmente tsse 
desafio á velhice, que lhe dá uns ar~s 
de semeadDT impenitente de alegria 
e bom 1w..mor. 

11 Reminiscências" é uma seccão 
que o sr. Francisco Coutinho de Lima 
e Moura mantém, ha quasi dois anos 
na A UNIA O. Agora apareceu o seu 
livro. E' um livro de memorias, on• 
de o ~utor conta os fátos mais díver~ 

O PETROLEO VIGOR DE 111AL· 
VIL, é a única formula de tonico para 
o eabêlo que lhe satisfaz. Tonifica o 
bulbo ca.pilar. 

Fortaleza - Ceará. - Corrê-a & 
Cia. - João Pessôa. 

ORRIS BARIIOSA 

sos da sua 1)i<lu provinciana O jeito 
dr d1.~er é o oiais ~iotplt:1> (Jllf' se fJO:J:iU 
imagi11ar, mas cheio dP Vida, de mudo 
a prender a atenrcio do leito, 

A Paraíba pitorrsca de 60 anos para 
ca encontra nas 324 pagina1t do 1. u 
vol1111u• de "Re11li11iscênciu!i'' rlem,m
tos subsidiarias pura uma 1r1elhor 
concatenac-âo futura. Coulrnho, senii
do pela su.a memoria e pelos informes 
rlos anlígoii, reqLstou sem umfmmida
de mas inteligentemente centenas dP 
IMo.r; e anedotas, que não valem uni
rn mente pelo picaresco, mas pelo tes
teníunho de vista de t 1árias (;pocas da 
provinciu. mclusii1e os bons tempos da 
monarquia e primeiros anos da 
R~púl>Tíf'a, que éle rclnnhra auwli 
lt01 cmdo, ape::..ar do disfarce gracio-

so P ri(l.ente da liuçmaqeoi 
O li11ro do c;rcmrle om,go de <:11ma P 

Melo jú eslú correndo de móo em 
mão romo um ri'tralo fiel do pas,mdo 
q1u· lodo mundo (/Iler vêr. 

NECROLOGIA 
SR. JOAO .J0Si-: VIANA: - Fale-

~:~a:~~e~o~:\~:· ~~~ J~ã:be;i::r ;in~:~ I 

nome tradi.ciona_l na região litornnea 

1 

do Estado P, antigo prefeito e ortentn
dor da politicn local. ao tempo da pri
meira Republica. 

Grande propr1etârio em CabC'ílêlo, 
onde constituiu numerosa familia. des
frutava a estima e a consideração da 
!Sociedade claquéla vila, onue foi sem
pre uma figura rouito popular pelos 
beneficias que dispensava aos mais 
necessitados. 

o seu enterramento que se renlizou 
no cemitério loco+. na tarde de ante
ontem, teve numeroso acompanha
mento de pessôas de todas as classes 
sociais. 

SRA. J\1ARIA ISABEL FERREIRA 
DE ~H:LO: - Vitimada por longos 
padecimentos, faleceu no dia 18 do 

~~~!!1t;sa:1 ci~~:1r~e ct~;~\~~· e~P~:0: 
do sr. Cornélia Alves Ferreira. fun
cionário das Obras do Porto de Ca
bedélo. 

COPRA PARA A ALEMANHA 

Entre os procluLos paraibanos 
ha :-:;empre um lugar destacado 
parti o arroi f' o rôco 

O n.rroz qUP cnltivamos com 
êxito n.as terr.1.s mais baixas do 
litoral e da tn.atingn. húmida e 
ainda no brrjo e proximidades 
de, ,i.cudes na. :i.:onn sertaneja, 
tem iarv-as possibllidades. Nt'
cessurio se Lonu1 apenas au
mentar cada vez maIS a área d~ 
scW> pbutios e fnzer a lavoura 
tendo em vi::;ta as suas concn
ções de grt1.mlnea exigente de 
muita unidade. 

A copra não é outra couso. 
Rt•llão a nmencloa do nosso cócu 
da prrua deviclunlt'nt(· séca. E, 
nsstm. indústria faci1. tendo a. 
vantagem de sn de grand(•s 
pos.stbilidades. pois encontrR 
sempre mercado pronLo e é ne
gociada em vu.nt[l.josns concti
~óe.'>. 

A Alemanha deseja i.mportn!· 
arroz e copra do Brasil. E o Mi
nistêrlo da Agricultura, em sun 
campanha pelo aumento da pro
dução nacional, aumento que 
po~ibilitará uma exportação 
maior ao Inda de um consmno 
também melhõrado, tostá difun
dindo. em todos os Estados, as 
possibilidades de negócios entre 
o produtôr brasilt>iro e os mer
cados consumidore:-. do mundo. 

Abaixo transcrevemos um ofi
cio recebido do Serviço de Fo
mento da Produção Vegetal, do 
Minlstf'rio da Agrkultura, e 
destina.do a umo. ampla divul
gação enti-e nós; 

"Oficio n ° 1588. de 26 ;Je 
Julho ele 1938 - Ao sr. Sub
Inspetor Agrícola Federal nh 
Paraíbn - F1zcnda Simões Lo
pes, João Pessôa 

O sr. Secreté.rio Geral elo 
Ministério das Relações Exte
riores comunicou. por oficio de 
17 do mês de junho pas:,ado. ao 
sr. Diretor Geral dêste Depar
tamento, haver possibilidade de 
colocar na A1emanha grande 
quantidade de arroz e de copnt, 
ronfórme declaração dd' Minis
téria.: da Economia daquêle país, 
transmitida pela Embaixada do 
Brasil em Berlim. 

Recomendo-vos, por Lc;so, as 
necessárias providências sôbre 
a divulgação, nêsse Estado, da 
referida comunicação, esclarr.
cendo, ao mesmo tempo. que os 
interessados poderão enviar á 
Embaixada do Brasi1 em Ber
lim amostras e preços_para Sl:"
rem encaminhados ao Ministé 
rio aludido, e. ainda. que os ci
tados produtos serão importa
dos pela Alemanha n.:'l basti" de 
, ompensação" 

(Comunicado da Sub-Ins
petoria Agricola Federal) . A ELEIÇÃO 

da Rainha dos Estudantes 

A extinta, que gosava de largas re
lações de amizade nos_ circulas sociais 
daouela localidade, deixa do seu con
sorcio os seguintes filhos: Pedro Leão 
Ferreira de Mélo. fiscal do consumo 
em Guarabira; dr. Edson Ferreira de 
Mélo, médico residente em São Paulo; 
sras. Noemia Ferreira de Mélo, esposa 
do sr. Al'tonio ele Carvalho. comer- 1 

cianle em &-rraria, Gerusa Ferreira 
de Mélo, esposa do sr. José ele Cal'va
lho, comerciante no interior do Esta
do, Niná Ferreira dP Mélo, e.!'.posa do 1 
sr F1anc1sco Correia, também comer
ciante em Serrai 1a, ~ as senhontas 
Anita, Leontma e Su.ntusa Ferreira ,_ ____________ . 

A APURAÇAO DE ONTEJ\1 - A FES
TA DANSANTE DE HOJE, NA ES-

COLA NORJ11AL. 

de Mélo 

m~~~udr:te~~ª~;~\~r';~r'f~~~i'."secoi;;: "0 PAPA VOS ABENÇôA", 
~;~t~~;~:_.m~~t~a~11i~arentes e pes- UM FILME HISTóRlCO E 

Vem despertando dia a dia grande ADALBERTO FERREIRA DE CAS· 
interesse no seio da sociedade con- TRO: _ Faleceu. ontem, né.sta cap1-
terranea e nos meios estudantinos, a tal. 0 joven Adalberto Ferreira _de 
eleição da rainha dos estudantes, pro- castro, filho do sr. Silvino Ferreira 
movida pelo Centro Estudantal do Es- de castro. agricultôr, aqui residente. 
tado da Paraiba. o extinto, que contava 21 anos de 

No sentido de melhor abrilhantar o idade, era grandemente estimado na 
pleito eleitoral. a diretoria d~ Céntro sociedade conterranea, onde ::.eu _P!I-S
Estudantal do Estado da Para1ba, ofe- sarnento causou funda consternaçao. 
recerá ás colegiais de João Pessôa uma o .sepultamento verificou-~e, ontem 
matlnée dansante ás 15 horas de mesmo. ás 17 hora~,. no cemitério Se
hoje, no s a lã o nobre da E~}a nhor da Bôa Senttinça, com regular 
Normal. Néste sentido a cmrussao acompanhamento de amigos e paren
promotôra da aludida festividade, tes da familia enluta.da. 

~~~bi~~e1~~ ;~·1t!:ug:~v~b.n~~iv~1'J~ Senhorita diga-me o que prefere ~ 
Cavalcante, Nilton Luna, Odilon Tos- eu lhe direi se sabe escolher o que e 
cano e outros, não Lem poupado es-1 bom. l\.1<"ia.s para senhora só "Casa 
forço para o melhor brilhantismo da Azul". F.· bôa e é barata. 
mesma. 

A entrada para os estudantes. será u T o 
mediante a apresentação dn. ca.dern~- J N S T } T 
ta de indentidade social, com o rec_1-

bo do presenLe mes e para os_ dcmaIS. H I s T o R I e o com a aquisição de vinte e cl.1100 cu-
pons. 

Na matinée dansante de hoje, to-
cará a jazz da Policia Militar. 

Até ás 16 horas de ontem, o resul
tado da eleição da. rainha e princê
E.as dos estudantes, permaneceu. a se
guinte: 

Para Rainha : 

Tt'ndo de reali7ar-se ás 14 horas, no 
torai de costwne a elf'içáo da nova 
diretoria que tem de reger os dest~nos 
dessa associaçáo cientifica, no peq;odo 
de 1938 - 1939, o seu presidente enca.Te:
ce aos srs. socios o comparecimento a 
sessão e..'Xtraordinália de hoje. 

RELIGIOSO 
vem sendo aguardada com o _maior 

interesse. nesta cidade, a exibição, 
terça-!fei1ü próxima. do grande fi~,
me catolico '"O Papa. vos abençôa . 
sob o patrocm10 do ex.mo. sr. Arce
bispo Dom Moisés Coêlho. 

Pelicula docurnentária e de fundo 
instrutivo, "o Papa vos abençõa" fo
caliza os aspéctos da Velha Roma Pa
gã, que ainda hoje subsistem, os Tu
'llUlOS dos Apostolas e dos Papas, o 
Musêu do Va.tlcano, assim como ou-
1,ros monumentos hisLoricos e de ftr
te. 

Igualmente, apresent.,'l cênas sôbr~ a 
inauguração da EsLaçiio Radiográfica 
do Vaticano, Canor).isação de Dom 
Bósco Festa de Nossa Senhora Apare
cida, 'Padrorira do Brasil, peregrina
ções de toda parte do mundo, f'tc. 

- ··o Papa vos abencóa" será _exi
bido no .. REX", terça-feira próxima, 
em matinée, ás 16 horas, e :soiree, ás 
6 1 

~~n:e1!:\ealizou-se a sessão· pré
via desse grande filme católico, de
dicado á imprensa e ao cléro conter
raneo, tendo comparecido pessoalmen-

l~~etd~c~~~r:do~~~!e~~~:~o C~êl~i~ 
nalistas, colhendo todos magnifica 
impressão da mesma pelicula, no ~o
cante ao seu valor histórico e rehg10-
so. 

Qm· t: uma r::u"l::t anonima '! Uinn. 
gE-ntil M-nhorita, ao tt-mpo do no"4~u 
"(}onsulLorio médico" d'A :\IOITE, de
finiu-a.. 

- "Arma dos vi.~ e do11 infelize~. quP 
gu::u·dam wn segrêdo 110 lundo da. ~•~ 
ma.", 

E essa defini<:ão veiu-nos, justamen
te numa carta anonima .. 

Não tratar(!mos a.qui das cart.a.s ano
nimas que, romo db:ia. a. nos~a. gi:>n
til <·onsulent.e,, são escritas pol' ne
ces~idade, por quem tenha. um seg:ré
do; nem dessas inocentes cartas ano
nimas, que se escrevem por brinra
deira, - para rir, como aquela do ''Cá. 
te espero", que foi publicada 11tla 
"Gazéta de Notieia.s" t quP ficou ,·r
}Pbrr porque o cotm·mlador Ma.to~ 
atribuiu a. Juliano Morf'ira. 

Aqui, re1.;umiremo~, tanto Qt1a.1'M.o 
possivf'"I. os curiosos er,,tudos médicos 
que atabam de .!i:t-r feiio:, sob1c a.!i: 
cartas anonimas e sôbi·e o estado men
tal dos seus autores. 

O professor G1·oss ("Wiener Kti
nische Wochensehl'ift" J, afirma. qut> 
um individuo que uma vez ou oull'a 
escreva uma carta a.nonima, sem in~ 
tuitos de lesar o próximo, não deve 
ser considera.do crirnino~, nem doen
te mental. 

1 Cartas dêsse genero podem até, ás 
vezes, serem de intt'resse geral, por 
focalizar uma questão política ou li
te .. ana. l\las essas {'artas, infelizmen
te, são relath·amente raras 

Os estudos médicos leva.dos a. efeito 
ultimamente sóbre as eartas anoni
n1as. demonstra.m que na grande maio
ria dos casos, a. carta anonima é obra 
de um doido, cuja doença mental ain
da não se manifestou completamen~ 
te. • 

A's \lêzes, a. carta anonima é o pri
meiro sintoma dessa. doenc;a. 

Qual é o conteúdo das cartas ano
nirnas? 

Varia muito uma carta dêsse gene-
1·0, injuria, calunia, ameaça ! 

Em um grupo menor, figura:rR as de
lações contra terceiros : 

- ·· Fulano é ladrão·• "A esposa de 
Sicrano, não é séria". '' O tal é teu 
inimigo : tom-e cuida-do ! Póde ma
tar-te!"' etc., etc. 

As cartas a.nonimas cheias de cou
sas obscenas com desenhos imorais e 
grosseiras, são numerosas. 

Quando a. carta ano»ima tem por 
fim extorquir dinheiro, para. .. despis
tar", o autor chega. a falar mal de si 
próprio. 

Mas as policias inglêza e ameri
cana, chegaram, ás vêzes, a prender 
o autor da <'arta, servindo-se, exata
mente, dêsse "despistamento" .. 

O importante, sob o ponto de vista 
social, é saber que os estudos médi
cos demonstraram que os •· escritôres" 
de cartas a.nonimas, em geral, são 
nevropatas : histéricos, anomalos se
xuais, tarados, degenerados, com o 
carater fraco e perverso. 

Todas as <'lasses sociais e todas a.~ 
idades, oferecem o seu contingente á 
literatura. anonima. 

A máquina de escrever, segundo o 
professor K Gross, veiu estimular 
nuúto os autores de cartas anonimas. 

Dlt NICOLAU C'IANCIO 

divldno a f'S<'rPvf'r uma carta anoni
tn.a.? 

Gros!-1, ai,."1m, os <•lassH'i<>a : 
1/' - A inveja: 
2.0 

- O cilDDe; 
3. 0 

- A vingança; 
4.0 

- 01 amores doentios 
E ês.çe autor escJarece : 
- Entre os "escritôres" de cartas 

a.nonima!<i, abundam os "hipo-mania
cos". os '' quetelomaniacos", os caça
dores de sem,a~óes. 

Curioso é que ésses autores de eat· .. 
tas a.nonimas, graças á sua constitui
ção psicopata, têm tendencia a se 
tornarem auto-denunciadores. 

Muitas vê7es, muna carta anonim:i, 
acusam-se, denunciam-i;;.e 

E' a. mPlhor prova, nésses casos, de 
que se tr.t.la. de wn pobre doido ! 

I\.laracuse narra o caso de uma se
nhora. de 48 anos (menopausa!) que, 
durante um mês inteiro, tinha diri'1-
do cartas injuriosas a. diversas pessõas, 
:o.cem que tivesSR o méno1· motivo pe~
soal pal'a ofendê-las da.quel:&. manf'i
ra? 

Era uma "mania .. " 
1\-luitas cartas anonimas, demons

tram teatralidade, sendo perpassada., 
de fráses bombásticas, artificiosas na 
fórma e com muita Fantasia, no fun
do, esforçando-se muito para impres
sionar o de&tina.tá'rio 

A carta anonim:i., na moderna psy
quiatria. e neurologia, está sendo usa.
da como elemento diagnóstico, pois, 
denuncia. vários sintomas de doen(a 
mental ou nervosa.. 

DIRETORIA G E R A L DE 
SAúDE POBLICA' 

A Difteria 
Hoje, o combate á difteria dispõe 

de recursos incomparavelmente supe
riores aos de outróra, quando eram 
frequentes os fenómenos de asfixia 
decorrentes do crupe. Desde que se 
iniciou a sôroterapia, melhorou consi
deravelmente o prognóstico da doen
ça, conseguindo-se a cura dos pacien
tes. 

O sôro permitiu mesmo a prevenção 
imediata, a qual, por outro lado, é de 
pouca duração. 

Não constitúe, assim, o sôro senão 
um preventivo de urgencia, enquanto 
que a anatoxina diftérica veiu trazer 
1.1ma segurança mais duradoura. 

Si bem que, entre a injeção e o es
tabelecimento da imunidade, ocmTa 
algum tempo, o fáto é que a defêsa 
estabelecida pela anatoxina atinge 
praticmaente toda a fase da vida em 
que é maior a suscetibilidade á difte
ria. 

Modificada a anatoxina pela obten
ção do toxoide-alumen, realizou-se 
uma conquista prática de grande al
cance, visto Que se reduziu a uma só 
vez a aplicação do produto lmurúzan
te. 

A aplicação do toxoide-alume , vem 
se,nào feita. regularmente, pela Dire
toria de Saúde Pública, tendo sido 
imunizadas 143 crianças, em João 
Pessõa. no periodo compreendido en
tre março e julho do corrente ano: 

O maior contingente é fornecido Marco 40 
12 
33 
11 
47 

pelo sexo feminino. Abril. 
Segundo os estudos de Dük, nos es- Maio. 

crit-0s anonimos que êle analisou, as Junho 
mulheres entravam com 52, 7' e e O!!! .Julho 
homens só com 5%. 

A crise juvenil, os estados anormais A aplicação se faz gratuitamente, 
durante o mês, as gestac;;ôes e a me~ em crianças entre 6 mêses e 6 anos 
no-pausa, provocam estados mentais de idad.e sem reação digna de nóta. 
especiais, que facilitam muito a. ela- Ela póde ser obtida sem maior for-
boração de cartas anonima.s. malidade que o simples pedido á en-

Ferriani achou que a mulher, nessa.• fermeira vi::,itadora do distrito ou ao 
circunstancias especiais, tem uma Centro de Saúde da capital. 
grande perseverança em escrever car~ Mesmo que se trate de uma só cri• 
tas anonimas. . an(a na casa, não ha lnconven.iente, 

"São as a.nonim~gl'afomaniacas". ~~~ai~u~e srciispõe de ampólas indi-

- Claps, rt-fere o caso d~ run soltei: Pr~v[!l_\r a dif~~ifilst!ia:e~h~ pi~~ 

~:~sti~1~e!:~~~t~e:::;~~: ::;S, e!~ 1 ~~~~ã~ e nlo q~~s~a nada. 

:::. ~~
0
~::~::~t::t>~~:~ª:t:.e ín~w Aniversariou ontem o pre· 

ºº::~u~:n!\u~o~:'~~ª1 .. !\.!'!.':o!!\ feito Fernando Nóbrega 
J)frsevcrante correspondencia, era wna (Conclusão da 1." pg.) 
sua ex-amante, que fazia isso para colher dados para mn julgamento con
impedir que o rapaz casasse com ou~ ciencíoso. 
tra mo<:a ! Todos nós que temos acompanhado 

A's vêses.'.. a sua f!ervesíd3:de. ia ao de perto as realizações do vosso Gu· 
ponto de n_ao se senn· ~a. ma.qmna de ,·êrno, sentimos que estais de fáto in
escrever, so ~ara que~ 1m1tan~do a te- tegrado em vossa nobre missão, par
tra da. sua rival, pudesse. faze-1~ pas- titipando dos superiores interesses do 
sar por autora daquelas imoralidades, povo, descendo ás suas necessid3'ies, 
que ela punh:'.l na carta auscultando-as, sonda.ndo-as profun-

da.mente e procurando satisfazê-los e 
Quais os motivos que movem wn in- resolveado-as, <lentro das nossas fo1·

Norma Vanderlei 
Inah Pedrosa 
Altair Guedes Pereira 
Ana Amelia Dantas 
Llséte Moura 
Madalena G. Pereira 

Para. Princêsas : 

1.938 
654 
485 
279 
220 

94 

AS TROPAS NIPôNICAS PREPARAM UMA GRANDE OFEN
SIVA CONTRA HAN-KOW PELA PAR- REFORÇOlAR~Ati~~~~~ SEGUEM 

CHANGAI, 20 (A UNIAO) - Nume-

ças. 
E é po.- isso sr. Prefeito que apro

veitamos a. data do vosso natallew, 
para ao lado de nossas felicitações, ao 
lado dos votos que fazemos peJa vossa 
felicidade pessoal, a.corremos ao vosso 
lar, coletiva.mente para vos teste
munhar a satisfação que temos de co
laborar convosco, cada. um no seu se
tor, dando o melhor do seu esforço, 
no ser.tido de vos ajudar na grandf' 
obra que realizais, para vos testemu
nhar também a nossa consider•ção, 
para vos manifestar o nosso a.preço e 

M•rla de L. Coltin.ho 
SUvla Mélo 
Nlele Cltnbolm 
Llséte Gusmão 
Llséte Moura 
Bella Moura 
Marta do Céu Magalhães 

2.398 
1. 713 
l 335 

977 
593 
445 
125 

e~! ~~~:. continuam á venda na 

Na próxima semana a diretoria do 
Centro Estudantal do Es~ado da Pa· 
J"B.lba, colocará numa das vttrtn.es da 
Casa Llder a, tradicional Corôa da. 
}!l&lnha dos ~tudantes que serviu ás 
:~li:~ rainhas dos estudantes parai-

T E M E R I D I O N A l D E e H A N-S I rosos contigentes japonêses de reforço, 
estão seguindo para o sul da provin
cia de Chan-81, onde se espl*l"a que se-

100 000 SOLDADOS CIDNÊSES ESTÃO CONCENTRA- !f.;r;:~~ªa ~~~fe ~;'it;/i~".!.ha deci• 

DOS PARA DETtR O NOVO AVANÇO l~IMIGO 
d d d Mlcado I 

me resi_stenc1a os chlnêses foram der-
OS sol a os o rotados 

- obteem vitórias -- 100.000 CHINJ!:SES CONCENTRADOS 

CHA~G_AJ 20 <A u:-?"~?incto z:.~â; \ HA~/?ifo':~~ ~E lN~tiº~ Os 
pas 1\ 1pomca\;:tfi.-{;rfn ~ow invadindo . tecnicos militares estrangeiros estimam 
oíens "'.ª .cº~e Chan-Si pelà pnrte me- ; rm 100 mil. o número de soldados chi
~ provircia · nêses que fõram tn_vtados a toda pres-
11cg0~~que japonês foi dirigido contra ? 5a para. o nort.e. a hm de deter o avan
Pu-Chow, onde apesar de suo. enor- ço tnlm1go. 

O JAPAO QUEIXA-SE DA ORA BRE- a nossa admiração, certos, como esta-
TANHA mos de que é um at.o de justic:a enal

TOQUIO, 20 (A UNIAO) - Comen
tando ns dificuldades criadas pela grã 
Bretanha, o Jornal oficioso "Hochl 
Shimbu" escreve: 

"0 Japão procura chegar a um acór
do com a Inglaterra, porém esse pnls 
deve saber que não podemos continuar 
a desenvolver esforços inutets", 

tecer o merito e render uma homena
gem de aféto e adnúração ao prefeito 
q'lle tanto t.t-m feito em tão curto pra
zo, para melhorar e engrandecer a nos
sa terra". 

Em seguida, o sr. Lourenço Gra(a, 
rm nome dos guardas munklpa.is, 
tambêm saudou o prefeito Fern::mdo 
Nóbreca. 
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lnterventoria Federal 
BXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 20: 
Decreto: 
O Interver,tor Federal no Est.aao 

da Parafba nomeia a normaUsta di
plomada Maria das .. Mercês Reis. cil' 
Carvalho para exercer. interinamente. 
o cargo de professóra no Grupo Esco
lar "'Mons. Milanez ". da cld:ide rl" 
Cajazeiras, em substituição á funci.u
né.rla efetiva. que i.e acha llcenciadn 
d. Alzira Guimarães Jurema. servin
<io-lhe de titulo a presente portaria. 

Secretaria cio Interior e 
Segurança Pública 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 19: 
Petições: 
De João Jeronimo de Brito. guarda 

civil de 3.ª elas.se. requerendo qut.ni.e 
(15) dias de férias regulamentares. -
Como requer. á vista das informa.
wes. 

De Abelardo Coutinho de Olivein. 
auxiliar de pagador da Inspetoria do 
Tré.fego Público e da Guarda Civil. 
idem. idem. - Deferido. â vista d1~ 
informações 

De Antonio Pequeno da Silva, · 1-
naletro da Inspetoria do Tréfego Pú
blico e da Guarda Civll, idem, idem. 
- Igual despacho. 

De João Francisco dos Sant'"~, fis-

~r~:o 
3 ·~1,f.~a:~ · ~! b~r~t~n~iv~f 

idem, idem. - Igual despacho. 
De José Justino de Queiroz. fiscal 

de 3.ª classe n. 55. da Inspetoria Ge
ral do Trifego Publico e da Guarda 
Civil, Idem, Idem. - Deferido. á vis
ta das informações 

De João Tomé de Arruda. sinalei
ro n. 14, da Inspetoria do Tráfeg., 
Público e da Guarda Civi1, idem, 
idem. - Indeferido, á vista das in
formações 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE DO GABINf:TE 

Ao Diretor do Tesouro: 
Petições: 
N. 0 10. 250 - De Antonio Pereira 

de Andrade 
N. 0 10.249 - De Telemaco Santia

go. 
N. 0 10.248 - Da Standard 011 Com-

pany Of Brasil. · 
N.º 10.259 - Da The Great Wes

-lein Of t>rasll Ranway Company Ll
mited. 

,N. 0 10.288 - De Sousa Campos. 
Otlcios: 
N. 0 Ili .'835 - Do comando da Poll-

1., ela Mllltar. .. , 

J\T O 14.74!l - Do diretor da Cadela N.º 9.259 - Do dr. Inácio da Cos- N.º 14.337 - De Severino Silva, na José Fei·nandes da Silva. 
Publica. ta Ramos. quantia de 45$000. Ronda i Guarnição, sub-tenente 

Ton1ri.d1t; de contas: N. 0 10.105 - De Daniel de Araújo, N. 0 2.347 - De Francisco Sales rt~ Manuel JQ,i.o da Silva. 
N. 0 :1 c,~5 - Da Estação Fl,cal de pela Cla. B1·asllelra de Eletricidade Albuquerque, na quanUa de 210SOOO Adjunto ao o!lclal de dia, 1. 0 oar-

Snntn I H'l,11\ llo Sabugi. .. Stemens-Schuckert S. A. " N. 0 2. 350 - De Alcidr.s de Lacerda gento SeverÍno Aprlgto de Luna. 
N.º ~ .. J;·ú - Da Mêsa de Rendas de Despésa realiz:a.da· Lima, na quantia de 210~00 Dia ã Estação de Radio, 3. 0 sar-

A~1~.10~-.:i~·/:r~dem. m~n:0.1.005 - De Josê Abrantes Sa,·- naN<i~'\~\,!"~e·--;oo°Wo~~uUno Barbosa. 
1 

gc~;°uu:'d~ ~il~u~~·tetn~~~de~argenlo 
N." 3.'.)'i - Da Estação Fiscal de A' Ementa; N.º 14.46tr~-De José Moura Filh:.>, Antonio S~ueira Filhu.-

Ingá, Petição: na quantia de 325$000. Guarda d~ Cadeia. 3. 0 sargento 
N.n 3.529 - Da Mêsa de Rendas de N. 0 9.029 - De Antonio de Albu- N. 0 3.481 - Do administrador \.1~. Ramiro rtõmeiro 

A. Navarro. querque borburema. Mêsa de Rendas de Bananeiras, n,3 Eletricista de dia, soldado S1nes1o 
N.º 3.530 - Iden1. A' Repartição dos Serviços Eletl'i· quantia de 1:070$000. Mariano de Lima. 
t'restações de contas: tos: N. 0 14.435 - De José Luiz do Rego Telcfontata de dia, soldado Severino 
N. 0 13.970 - De Antonio Augusto Petições: Luna. na qantla de 50~00. Ferreira de Sousa 11. 0

, 

de Almeida. N ° 10.261 - Do Banco do Estado N. 0 14.452 - Da Irmã Rosa Mari:i. 
N, 0 . 14.123 - Do mesmo. da Paraíba. p. p. da AEG na quantia de 6:647Só00. 
N. 0 13.988 - Do mesmo. N. 0 10.262 - Do mesmo. pela fir- N. 0 14.450 - De Inácio Roméro da 
N. 0 14.253 - Do dr. OracianC" Me- ma S1A. White MarUns. Rocha, na quantia de 175$000. 

deiros. A' Procuradoria da Fazenda: N. 0 14.451 - Do m~smo. na quan-
N. 0 14. 016 - Do mesmo Petição de recurso: tia de 533S400. 
N. 0 14.208 - Do mesmo. N. 0 9.541 - De José Augusto de N. 0 14.438 - Do mesmo. na quan-
N .0 14.017 - Do mesmo. Miranda. tia de 50SOOO 
N. 0 14.087 -- Do mesmo. N. 0 13.850 - Do mesmo. na quan-
N.0 14.201 - Do dr. Luciano Ribel- TRIBUNAL DA FAZENDA: tia de 500SOOO. 

ro de Morais. N. 0 2 315 - De João de Sousa Fal-
N. 0 13 969 - De Antonio Augusto I Sessão do dia 19: cão, na quantia de 210$000 

de Almeida. Presidente - Luiz Franca Sobrinho N. 0 3 439 - De Jose da Cunha L1-
N ° 13 581 - Do mesmo. Sec1etária - Benigna..Leal ma Sobrinho. nR quantia de 112~100 
N ° 13 582 - Do mesmo Compareceram os srs Lmz Fran_a N. 0 284 - De Francisco Luiz de 

AJ:~u!~4Je.- De Francisco Sales de :~b~n~. n;i:e~:nc:, d~e!~u!~m~~~; J Ol;e0tr;65n~ b!n~~n:eT~i~!~eto 
~-º 14.234 - De Lulz Eurldes Mo- Florentino Junior e Acriso Borges. na quantia de 50$000. 

reira Franco. resi>e:ctivamente chefes de secção d t N. 0 15. 816 - Do cap José Gade-
N. 0 14.337 - De Severino Silva. Receita e da Despêsa, e o dr. Virgílio lha de Mélo. na quantia de 500SOOO 
N. 0 14.255 - De Augusto Odilon da Coràeiro de ltfélo, ajudante de Procu- N. 0 15.821 - Do mesmo. na quan-

Costa. rador da Fazenda. tia de 300$000. 
N. 0 14.309 - De Mardoquêu Nacre. O expedlente constou do seguinte: N. 0 14.230 - De Antonio Menino 
N. 0 3.278 - De Alctdes de Miranda Prestações de contas - O Trtbunr.! dos Santos, na quantia de 100$000 

Henriques. • Julgou certas: N.º 13.283 - De Paulino Barbos.,. 
N. 0 14.230 - De Antonio Menino N.º 13.582 - De Antonio Augusto na quantia de 500$000 

dos Santos. de Almeida, na quantia de 33:743$500 N. 0 14.020 - De Manuel Benjamin 
N. 0 13.283 - De PauJino Barbosa N.º 13.581 - Do mesmo. na quan- de Carvalho, na quantia de 30$000. 
N. 0 14.020 - De Manuel Benjam•n tia de 21:063$100. N. 0 3.278 - De Alcides de Miranda 

de Carvalho. N. 0 13.969 - DQ mesmo, na quan- Henriques. na quantia de> 10:000~000. 
N.º 2.350 - De Alcides de Lacer- t.ia de 500$000. Restituições - O Tribunal autori-

da Lima. N.º 13.970 - Do mesmo. na quan- zou: 
N,º 14.242 - De Paulino Barbosa tia de 105$000. N.º 9.985 - Do dr. Sinesio Pessôa 
N. 0 14.466 - De José Moura Filho. N. 0 14.123 - Do mesmo. na qua11- Guimarães. na quantia de 300$000. -
N.º 14.452 - Da Irmã Rosa Maria tia de 13:323$800. ~ Tribunal reconhece o direito dope-
N.º 14.435 - De José Luiz do h.t:gO N.º 13.968 - Do mesmo. na quan- t1cionário ao levantamento da fiança 

Luna. tia de 30$000. f na importa nela de 300$000 
N. 0 3.481 - Do adm. da Mêsa dr N.º 14.253 - dr. Graciano M<:- Peticão: 

Rendas de Bananeiras. deiros. na quaru de 10 :OO(lS000. N. 0 
8. 549 - - De Tomás Serrano 

N. 0 14.450 - De Inácio Roméro da N.º 14.016 - Do mesmo, na qudi- O Tribunal reconhe o direito do u· 
Rocha. tta de 5:000$000. Tomás Serrano á percepção da quan-

N,º 14.451 - Do mesmo. N.º 14.308 - Do mesmo. na quan- tia de 750S600, ficando dependendo de 
N. 0 14.438 - Do mesmo. tia de 50:000$000. abertura de crêd1to o respectivo paga.-
N .0 13.850 - Do mesmo. N.º 14.017 - Do mesmo, na quan- mento. 
N.º 3.1.>d - De José da Cunha tia de 100$000. Emp1·~itad.a - O Tribunal visou: 

Lima Sobrinho. N.º 14.037 - Do mesmo. na quan- N.º 14.695 - De Samuel de Brito. 
N. 0 284 - De Francisco Luiz de tia de 3:250$000. na q,•,nt1.a de 2:000$000 

O!lvelra. 
N. 0 965 - De Nuno Teixeira Neto. 
N . 0 15.Blil - Do cap. José Gade · 

lha de Mélo. 
N. 0 15.821 - Do mesmo. 
Ao Trlbunal da Fazenda: 
Petições: / 
N." 9.tU9 - De Amadeu Sousa . 

N.º 14.201 - Do dr. Luciano Ribei
ro de Morais. na --qia.antia de 2 :500SOOO. 

N. • 14. 309 - De Mardoquêu Nacre. 
na quantia de 2 :000$000. 

N.º 14.255 - De Augusto Odilon 
da Costa, na quantia de 20$000 

N. 0 14. 234 - De Luiz Eurldes Mo
reira Franco, na quantia de 50$000. 

COMANDO DA POLICIA MILITO 
DO ESTADO D& P&B.UII& DO 
NOKTB 
Quartel em João Pessõa, 20 de agos

to de 1938. 
Serviço para o dia 21 1domingo1 
D1a á. Policia Militar, 2.º tenen~c 

Serviço para o dia 22 csegwida
feira.): 

Dia á Policia Mtlltar, 2. 0 tenente 
Isaac Lopes Lordão 

Ronda á Guarnição. sub-tenen:.e 
Oséas Tenórlo ele Andrade. 

Adjunto ao oficial de Qla, 1, 0 . pr· 
gcnto José Severino da Silva. 

Dia à ~tação de Radio. 3. 0 sar
gento Airton Nunes da Costa. 

Guarda do Quartel. 3. 0 sargento 
Andr~ SCvl!rino Urtigas. 

Guarda da C:ideia. 3. º sargenl() 
Antonio Sá Luna. 

Eletricist.a e.e dia, soldacfo Rubens 
Bartolc,mtu de Araújo. 

TC'lefonizta de dia, soldado José Mci
ria no de Lima. 

O 1.0 B. I e a Cia. de Mtrs. da
rão as guardas do Quartel, Cadeia 
Pública. reforços e patrulhas 

Boletim namero 181 
•as.) J~ê Arnaldo Cabral d.e Vas

concl"los, cel. cmt. geral. 
Confere C"nrn o original; - Manuf'l 

\"iégas. ma.i ,r sub-cmt. interino. 

INSPETORIA GERAL DO Ta&n• 
GO PVBLICO E D& GU&aDA 
CIV0.. 
Em João Pessóa, 20 de agosto de 

1938. 
Serviço para o dia 21 cdomingo) 
Uniforme- 2. 0 1 caqui, 
P~rmanente á l. • S

1
T .• arquivista 

Lourival Santana 
Permanente á S P.. guarda de 1. ª 

classe' n. 5 
.tt.ondantes: do tráfego, fiscal de 1 .1' 

classe n. 1: do policiamento. fiscal 
rondante n. :: e guarda de 1. • classe 
n. 6. 

Phntões, guardas civis ns. 23, lJ. 
19 e 115 

Serviço para o d ia 22 
feirat(r, .... 

Uniforme 2. 0 (caqui). 

1segw1da-

PC'rmanente a l. • S,T .. amanucm=e 
Manuel Gomes 

Permanente á S P., guarda de 1." 
classe n, 8. . 

.!rondantes: do tráfego. fiscal de 1. • 

A OR duitocõo - 7'. _, . - • 

m~IOR e~ODOIDIO 

Se a despesa de oleo 

lubrificante pesa pouco ao 

automobilista na verba da 

manutenção do seu carro, 

,sto não quer dizer que 

élle não deva ter em seu 

motor um oleo de maior 

rendimento. , Preparado e 

aperfeiçoado pelo Grupo 

S h ell,- o mesmo que 

produz o famoso oleo 

Aeroshe/1, o preferido 

pelos maiores azes do 

automobilismo mundial, 

ENERGINA possúe todos 

os requisitos capazes de 

uma perfeita lubril/cação 

dos motores de hoje. 'alem 

de oflerecer as vanl9jens 

de melhor rendimenro e 

maior economia. 

Para maior kilometra

gerri use lambem a gasolina 

ENERGINA. 



,\ UNIAó Domingo, 21 de agosto de 1938 ,c:f;i~ 

. Sustou Ataqu_e De Gripp·e .. 
Em Quatro De Suas Filhas 

Um dentista elogia um novo unguento vaporisante. 
que trouxe allivio quasi que instantaneo 

"Minhas quatro filhas est9,vam todas 
atacadas de grippe, tendo uma dellas 
ficado acamada por doze diJts. Final-

:;ieyf~k eVa;R~~~ci J:tZ:\:~~ ~~: 
trouxe allivio quasi que immedinto e 
ellas entraram em franca convales
cença." S. J. Soares, dentista, Bello 

• Horizonte, Minas. 
Não deixe que seus 

filhos soffram de pro
longados ataques de 
grippe ou bronchite. 

!':s~,:~ ;~~~sp~ 
emente-usando o Vick VapoRub. 
Nada para engulir, nada ·para trans
tornar o estomago. Tudo que tem a 
fazer é friccionar este agradavel un
guento na garganta, no peito e nas 
costas, antes de se deitar. 

• Traz Allivio lnstantanao 

atravez da pelle como um empla:,tra. 
Ao mesmo tempo, aquecido pelo calôr 

do corpo, o VapoRub desprende seus 
poderosos vapores medicinaes que são 
aspirados por horas attingindo directa
mente as vias irritadas do nariz, gar
ganta e peito. 

Acção Dupla e Duradoura 
Agindo destas duas formas dircctas ao 
mesmo tempo, o VapoRub suavisa a 
irritaçã·o, desprende o catarrho, allivia 
a tosse, e descongestiona o peito. Des• 
obstruidas as vias respiratorirt!;, a res
piração promptamente se torna facil 
outra vez. 

O paciente, então, com todo o con
forto e allivio, cáe promptament.c 
num som no profundo e repa radar. O 
VapoRub, no entanto. continua a .igir 
por horas-geralmente acaba com o 
resfriado numa noite. 

Antes mesmo de se acabar a fricção, 
sente-se uma sensação de calôr e de VICK "'•,oRUB 
conforto no peito e nas costas, pois o Y"" 
VapoRub ,começa a agir directamente nBasta Friccionarº 

* * * 
A VIDA PODERIA SER MUITO 

MAIS LONGA E AGRADAVEL 
Onde se consome mais uva, sofre-se menos do estomago 

Na França, Espanha, Portu-1 gosto na bôca, nel'rnsismo, irri-1 
gal e ltalia, países em. que se tação da péle e outros. Os que 
consome mai,g u,,a, sofre-se me- ah1rnam Jle bedidas altoolicas. 
nos do estomago. A observação também encontram no Sal de 
dêsse fato levou o celebl'e pro- Uvas Picot um verdadeiro res
fessor Picot a deseob1·ir o pro- taurador da saúde, que elimina 
cesso de extrair dessa f1·uta os ag toxinas e refresca 0 organis
sais beneficos, que ho,ie se apre· mo. 
sentam sob a conhecida formula Quem sofre ele qualquer déstes 
do Sal de Uvas Picot. sintomas deve tomai', quanto an-

A popularidade, <1ue logo tes, o Sal de Uvas Picot. Logo ás 
grangeou o Sal de Uvas Picot na primeiras dóses, notará a pode
Europa e na America, explica-se rosa efieacia dêste tratamento, 
pela sua ação decisiva e imedia- que se fa7, com real prazer. Fa
ta sobre todas as afecções do es- bricado por um novo processo de 
tomago, fígado e int~~ti;10. Re- secamente a vacuo, que evita o 
comenda-se como insu-bstituivel endurecimento do sal, é tão a
para todos êsses incomodos, cu- grada\'el, que mais parece um 
jos principais sintomas são: pri- delicioso refresco. Tendo-se sem
são de ventre, pfüw no estorna- prc um vidro em casa. eYitam-se 
go, sonolenc:ia ou dôres após as as compliraçõcs oriundaR dessa;-, 
refeições, acidez, biliosiâTifü\ <l{>- pcrturba<;ões gastro-intestinaif;. 
res de cabeça e tonteiras frc- O vidro mcnol' custa apenas 
quentes, vomitos. digc:stão difi- 2~800 cm qualq11cr farmacia ou 
cil, língua Huja, ardor ou mau drogaria. 

classe n. 2; elo policiarhento. fiscal 
rondante n 4 ,:,, guarda de 1. ª cla.sse 
11. 9. 

Plantões, gmirdas civis us, 13. 23 
65 e 19. 

Boletim numero 182. 
Para conhecimento da Corporaçào e 

devida exccuçãb. publícn o seguinte: 
I - Entl'ega de importancia - En-

* * * 
trega-sc ao .sr. almoxarifc pagador 
interino, a fim de recolher aos cofre~ 
do e E .. a 1mport.:1.ncia de 78S500, o.r
,-~cmlnàa J1Pla Mêsa de Rendas de 
Santa Rita. nos mêse.s de março e ju
lho, provemrnte do sêlo de chumbo 
de~ta Inspetoria. 

II - Peti~ão despachada - De Luiz 
Ribeiro Campos, requerendo para 

em 

Qrandes medicas attestam: 

A ALEGRIA é como a helle,:u: 
u1na questão de saude. E an1ba~ po• 
dem reinar soberanas em seu lar. 
O Biotonico Fonloura., o 1nais co1n
plclo fortificante, bom para toda• as 
edades, é uma garantia de saudc pHra _,JPucaroSnr. Fonloura, 
crianças em crescimen Lo., para <'On- Para (J bem de lodos, com-
, alescentes, para os exgottados pdo mun1co·lhr (file só lenho 
trabalho quotidiano, Com sua formu- /1dosobe1osmo/Íl'osóesa-
la scientifiea, fortalece os mus<'ulo.., lis.facr;ão com o emprego, 
e nervos, regenera o sangue, restaura jábaslanleerfrnso,de..a-
as forças perdidas. Sua actua,;ão pro- rios dos seus preparados, 
funda sobre O orgaHismo reflecte-~e murmenleoseu Biolonico 
na melhor assimilação dos alimen- Am.° affso. 
Los. Confie no Biotonico Fonloura. ],!( Ir.,(;,/?~ 

BIOTONICO r [ (Dr.L.PrreiraRarrello) 

FONTOURA 1 i 
Óm.iLJ~~ 

prestar exame de motociclista amador. 
- Deferido. Seja submetido a exama 
ás 10 horas de hoje. 

f As.) '.l't>nente João de Sousa e Sll• 
va, inspetor geral. 

Vonfcre com o orlginal: - F. Fer
rc1ra d'OUveira, sub-inspetor. 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo um dos socioS da conhecida 

mercearia O A BARATEIRA" de se 
retirar para o sul do pais, vende-se 
fü;te importante estabelecimento, o 
mais afreguezado da Capital e sem 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

!:SCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 11 
R.ESWENClA: AVENIDA GENER~ OSORIO, llll 

João Pess6a 
1 

ter nenhum fiado. 

~~2;,º Jo:~!";:,. 2:a~:c~~I~~. de 1938. 1 \!::========================-iiii.i 

ALGUNS CAMINHÕES OFFERECEM GRANDE KILOMETRAGEM POR LITRO 
ALGUNS CAMINHÕES OFFERECEM GRANDE CAPACIDADE DE CARGA UTIL 
ALGUNS CAMINHÕES OFFERECEM GRANDE RESERVA DE FORÇA 

MAS roRD LHE orrERECE 
TUDO ISTO REUNIDO! 

e Graças á scientifica distribuição 
da carga e ao compacto, possante 
e ultra-economico motor V·B, o~ ca
minhões Ford lhe offerecem,,reurud~s. 
todas as vantagens que so pode!10 

encontrar, isoladamente, em ~ 
outros caminhões. · 
Qualquer agente Ford lhe demons
trar9, - com factos :-- po~ que os 
caminhões Ford V-8 soo m01s econo
micos e offerecem maior capacidade 
êíetí'abalho, dentro de um te~ 
mi9ro1 

CAMINHÕES E CARROS DE 
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SECÇÃO LIVRE Q U EM 

===========================================:=. 
CHEGOU ' • 

l ANISIO DA CUNHA R~GO 

• Sétimo dia 
Sára Mendes da Cunha Rêgo, N ondinha da 

Cunha Mendes, Alencar da Cunha Rêgo e familia, Anto. 
nio da Cunha Rêgo e familia, Altino da Cunha Rêgo, 
Sor Cunha Rêgo (ausente), Luiz Antonio Mendes e Alaí. 
de da Cunha Mendes e familia, Maria Madalena de O!i. 
veira Mendes e filhos, convidam todos os seus parentes 
e amigos para assistirem ás missas do 7.0 dia da morte 
do seu querido e inesquecido esposo, pai, irmão, genro e 
cunhado, ANISIO DA CUNHA R:fl.:GO, que serão cele. 
bradas na igreja de N. S. de Lourdes no dia 22, segunda. 
feira, ás 7 horas. 

Antecipadamente agl'adecem. 

t ANISIO DA CUNHA RtGOua11 

8.' Dia Convite 

Aldovrando Lucena, Alcindo Silva, Joél Barbosa, Mirtes Lei
te Vasconéélos, Antonio Fernandes, Jaime Mendes, Vicente Fer
nandes, sinceramente compungidos com o falecimento do seu sat!
doso chefe, sr- Anisio da Cunha Rêgo, convidam os pare~tes e ami
gos a assistirem á missa que por alma do mesmo mandarao celebrar 
na Igreja de S. Pedro Gonçalves, ás 7 horas do dia 23 \terça-feira), 
confessando-se pesde já agradecidos aos que comparecerem a êste 
áto de bondade. 

NESTOR LINS DE ARAOJO LOPES 

Setimo Dia 
José Lins de Araújo Lopes e familia, Geraldo Lins, Amelia, 

Venancio e Elvira Lins de Araújo Lopes; Benedito de Mélo Fa!cão 
e familia (ausentes), convidam todos os seus parentes e amigos 
para assistirem ás missas que, pelo repouso eterno de seu presado 
irmão, pai e cunhado, Nestor Lins de Araújo, mandam celebrar na 
segunda-feira, 22 do corrente, sétimo dia de seu pa~samento, na 
Catedral Metropolitana, confessando-se, desde já, por êste áto de 
caridade cristã, eternamente agradecidos. 

t MARGARIDA TAVARES DE GOUVEIA SOUSA 
Sétimo Dia 

Argemiro Toscnno de Brito, Ritn TaYnres Toscnno de Brito 
e filhos, Joiio Tayares Ribeiro ele Sonsn, Euhllin Tavares ele Alhn
querque e filhos (ausentes); João Nelson Tnvares de Mirand:-t, 
Ana Tavares de Miranrut e filhos (ausenles), ainda consternados 
com o falecimento de snn sogra, mãe e a\'Ó D. MAHGAHID.\ TA
VARES DE GOU\'EIA SOUSA, conYidam aos sens parentes e de-
1nais amigos. para assistire1n ú 1nissa elo sclimo din que 1nandn1u 
c-elebrar pelo eterno descanso de sua alma, na próximn terça-feira. 
23 do correnle, ás{; e meia homs, na Matriz de N. S. de• Lourdes. 

Dêsde já ficam sinceramente agrndccidos aos que (·omp:irc
cerem a êste alo de religião e c-aridade. 

DECLARAÇAO AVIS O 
RETIRADA DE MERCADORIA 

( Decreto n.0 19.754, de 18 de março 
de 1931) 

Fui a Companhia que pela accessibilidade que oferece e pela simpatia que tem _.,, 
conquistado nos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Amazonas, deverá interessar 

em geral, A DISTINTA POPULAÇÃO DA PARAIBA. 

Tratn-se de uma conceituada organização cujas finalidades é incentivar a ECONOMIA A POBRES E RI
COS FACILITANDO AOS FUNCIONARIOS PúBLICOS MENOS FAVORECIDOS, EMPREGADOS DO COM!m
CIO, OPERARIADO, AGRICULTORES. ETC., RESERVANDO AOS MESMOS, DIARIAMENTE, DA SOBRA DO SU
PERFLUO INSIGNIFICANCIAS DE RS. $167 OU $334 REAIS, ADQUIRINDO UM TITULO DA POPULAR 
COMPANHIA "PRO-LAR". 

PRó-LAR tem !-iUperintendcocia no Rio de Jan('irO - Av. Rio Branco n.0 173, 5.0 andnr; Sucursal em 
São Paulo - Rua Libero Baclaró, 34G; Agencias Gerais nas CapilaL<; dos Estados do BrastJ e sub-Agencias nos res
p~ctivo:; Interiores, conquistando sempre alta estima e confiança do público. 

Acha-se atua.Jmente nesta cidade o Inspetor, :..r. FrancLsco Vieira Mota, a serviço desta Importante Com• 
pnnhln, pessóa bastante c·on.hecic.la que aqui Já residiu ha cerca de 10 anos passados. 

PRó-LAR funciona ha cerca de 5 anos e até a presente data não registrou
se uma só reclamação (!Ue a desmerecess-<. 

PRO-LAR jo~a apenas com o conjunto de 3 letras bastante accessivel em beneficiar aos seus contribuin
tes, pois .sorteia 5 vezes cada Titulo, sendo a primeira. ex tração para premias de Rs. 10:000 e de Rs. 15:000$000 e 
mais 4 de Rs. 500$ e 4 de Rs. 1 :500$000, porque um conjunto de 3 letras equivale apenas a Uma centena, afóra tnu
meros outros premies que ctistrlbúe á.s jnvertidas, conforme a exposição que se segue: 

Se por exemplo nos 5 sorteios que faz a. PRó-LAR, pa.ra cada série, coincidir o primeiro conjunto A B C, 
- para os premies de Rs.10:000$000 e 15:000SOOO, e, nos outros 4 sorteíos seguidos, coincidirem, por exemplo, D E F 
- G H I - J K L - M N O, para os premios de Rs. 500$ e 1 :500SOOO, além destes, os 50 Titulos que contiverem 
aquelas mesmas l~tras elos 5 conjuntos a.cima .referidos, invertidas em qualquer ordem de colocação sáem {)remiados 
sendo 25 cte Rs. 200S, na série .. A ·r, 25 de Rs. 500S na série "B". 

Quem por ventura confr<W'ando os magnificas Planos da PRó-LAR, estn Companhin. cobrancfo mensnlida.
des modicas de Rs . 5$ e tOS deixará de preferi-la? 

NAO VACILEM HABILITEM-SE NA PRó·LAR E NADA MAIS, 

Escritório - Rua Cardoso Vieira n.º 245 (provisoriamente). 

AVISO A' PRAÇA 
Tendo sido extraviado o conheci

mento n.0 6, referente a 2 exs. com 
vinho, sendo uma dita marca W. & 
Ola. e outra e. & e., embarcadas no 
põrto de Pôrto Alegre. no vapor "Ara
ranguá". entrado em Cabedêlo no dia 
2 de Dezembro do ano p _ passado e 
como os srs. Williams & Cia .. recla
ITU1.m a entrega das mesmas indepen
dente da apresentação do conhecimen
to Original, vimos pelo presente avi
so dar ciencia que farêmos entrega de 
conformidade com os decrétos do Go
vêrno Federal ns. 19.473 de 10 - 10 
- 30 e 19. 754 de 18 - 3 - 31. 

João Pessóa, 20 de Agosto de 1938. 
Aldovrando L. Cavalcante, p. p. de 

Anisio da Cunha Rêgo & Cia. - A
gentes. 

QUER Y, S, FORTI• 
FICAR•SE? 

V1e Virona! ,ne e o melhor 
fortificante para o,/" peasôu 

::::.::, nervooa1 M eofra• 

O Vlconat fortifica o sanpe, 
allmenta o cerebro, tonifica oa 
nervo1, abre o appetlte, robu
tece o orpulsm.o. 

Virona! ~ 58% mala tlco em 
nbstanclaa nutrlttvas que 1ual· 
111er oa&ro for&lncante. 

fÁÇAISSO!. rENHA JUIZO .... 
GRANDE CRIME 

CASAR DOENTE 

Grande nwnero de homens casados, que 
em solteiros adquirb'am doenças secretas, 
ficaram com ellas cronicas; els a razão pbr 
que milhares de senhoras sofrem sem saber 

'l!!ii,.....,..,,..,._._.,,. :ec~~:r::rib:r ;úi:~~sta~ste; c;:~:~ pa~: 
1{,J 1.;?;0 , E i·D, 

Com o seu uso nota-se em poucos dias: 
1 - O sangue lunpo de impurezas e bem estar em geral. 
2 - O desaparecimento de manifestações cutaneas de origem slfllittca.. 
3 - Desaparecimento completo de REUMATISMO, dôres dos ossos. 
4 - Desaparecimento das manifestações slfiliticas e de todos os incomo

das de tundo slfllitico. 
5 - O "aparelho gastro intestinal perfeito, pois o ELIXIR 914 não ataca 

o estomago e não contem iodurêto. 
E' o unico Depurativo que tem atestados dos Hopitais, de especla

llstas dos Olhos das DyspepsiD. slfllitica. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, conendo prazo, 

na Secl'etaría do Tl'ibunal: 
Recurso ex-oficio n. 1 (Em Ação Ül'dinária 

de Casamento) da Comarca de Itabaiana. Entre 
partes: D. Mariêta Correia da Silva, autora; e João 
Honorio da Silva, réu. 

J. Minervino & Cia., desta praça, 
comunicam aos seus freguezes e n 
quem interessar que acaba. de deixar 
a. firma o sr. José Justino de Macêd;:, 
Paiva, que exercia o cargo 1.e auxiliar 
de escritório, tendo recebido o .saldo 
de seus ordenados, férias, gr:.1tiflca 
ções, etc., dando plena e geral quita
ção de tudo quanto lhe era de rllrelto, 
ficando a firma livre de quc.lquer tr,
dentzaçã.o que mais tarde venha o 
mesmo solicitar. 

Cinco (5> caixas obras de ferro 1 
galvanlsado, marcadas .. D. A. ", 
pesando 307 quilos, embarcadas 
em Porto Alegre pela firma Zivt 
Kluwe Mueller & Cia., sob co- 1 

Com vista ao curador do réu, Dr. Djalma de 
Andrade Bélo, pelo prazo legal (10 dias) em data de 
20 do corrente. 

João Pessôa, 15 de agosto de 1938, 
-J. 1\linervino & Cia. 

Confirmo: - José Justino de J\fa
cêdo Paiva. 

Testemunhas: - Luiz Galvão, Lou
rlval Freire. 

(As firmas estão devidamentt tPro
nhecldas>. 

DECLARAÇÃO 
Declaro ao comercio, ás _repartíções 

públicas e a quem interessar posse., 
que vendi ao sr. Pedro Nasçtrpento, o 
meu negocio de estivas a retalho~ livre 
e desembaraçado de qualquer respon• 
sabll1dade, sito á avenida Floriano 
Peixôto n.0 360, desta cidade, pois na
da devo. e quem quer que se julgue 
meu credor apresente seus titulas den
tro de 3 dias, a contar desta data, 
para serem conferidos e pagos. 

João Pessôa, 17 de a1106to de 1938. 
- Antonio Marcelino Filho. 

Confirmo: - Pedro Nasehnento. 
< As firmas estão devlde.mente reco-. 

Slheclda.,J, 

nhecimento n.() 3, A ORDE..\'1.1 ----
emitido para o vapor "ITAQUA- • • • 
TIA"' Vgm, 168, entrado em Ca- , AS PESSOAS QUE TOSSEM bedelo a 8 de julho de 1938. 

Pelo presente. aviso ao comércio e 
n quem interessar pOB!-in. que os srs 
e. Pereira & Cia., <lesta praça. soli
citaram a entrega dos volwnes supra. 
nlegnndo extravío do conhecimento 
ORIGINAL. 

A tntrega será feita dentro do pra
:rn de cinco dias, a contar desta data, 
nilo havendo rrclamação n~lativa á. 
propriedade ou penhor do respectl\ o 
connecimento. de acórdo com o 1 1.0 • 

art. nono (9. 0 >, do decreto do Govêr
no Provisório n. 0 19,754, de 18 de 
março de 1931. 

João Pessóa, 19 'de agosto de 1938. 
PPla Companhia Nacional de Nave

tação Costeira - P. Bandeira da 
Cruz, agente. 

APROVEJT[ A OCASIÃO 
Vende-se um caldo de cano., faze::1-

do bastante negCX'lo, na avPnlda Ca
pitão José Pessôa, n. 197, defronte 
do cinema Jaguarlbe. 

O motivo de. vende. o dono explica
ra\ ao interessado. Tratnr no mesmo. 

/la pessõa.s que se re•!rl&m e •• 
constipam facilmente; as que sentem 
o frio e a hwnldade; as que por uma 
ltgelra mudança de tempo ficam logo 
com e. voz rouca e a gareanta tn ... 
flomma.cta: as que •offrem de um• 
velha, bronchtte: os asmathticoe, e 
rtnalmente as crianças que alo ac. 
,ornmettldas de coqueluche. poderio 
t.er a certeza de que o seu remed1o ~ 
o xarope São João. E' um producto 
scientt!lco apresentado sobre a fór. 
tl\a. de um saboroso xarope. E' o unL 
co que não ataca o estomaao nem 01 
rins. Age como tontco calmante e tu 
~xpectorar sem tosslr. Evita aa affec. 
c!IP.s do peito e da gar1anta. l"aclll. 
ta a resplraçio, torr..:...:;.ii.o-a mala ·,m... 
ula: limpa e fortalece oo broncblol, 
,vttando a.s ln!lac:.mações e Impedin
do aos pulmões a ,n vasio de perl&'o. 
,oa mlcrobloo. 

Ao publico recommendamc,e o X&. 
rape SIio J oi.o para curar toue1, 
bronchlte1 uthma, grlppe, ooquelu. 
l"Jle, catarrboa, deflux01, comt1~. 

Apelação Civel n. 91, da Comarca de Piancó. 
Apelantes: Felizardo Ferreira de Oliveira, sua mu. 
lher e outros. Apelados: Sabino Regis Vida! e sua 
mulher. 1 , ,., ,l 

Com vista ao advogado da parte apelada, 
pelo prazo legal (10 dias), em data de 20 do corrente. 

Bom emprêgo de capital 

I 
PROPRIEDADE A' VENDA 

Vende-se um maquinismo completo 
para fabricação de caixas de papelão. Vende-se a propriedade S. Vicente, 
Um tesourão a pedal para cortar cha~ 
pns de zinco ou flandre. Uma me.nut
na vixadelra a pedal para funlle\ro e 
um maquinismo completo µara. fabri~ 
cação de espêlhos com molduras cie 
flandre. 

Trata.se 
Recife. 

nn. Rua Direita n.n 1J9, 

• 

antiga "Tapado", medindo majorada• 
mente 80 flUadros de 50 brnça.s, com 
bôa. casa df -vivenda grande número 
de fruteiras de várias especlei; engenho 
a tração animal com C061m1lnto para 
açucar. adaptação para alambique, etc, 
A tratar com Pedro Batista de Albu· 
querque em Guarablra. 
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LOTERIA FEDERAL - 3 DE !IET . 
2 .000 :000SOOt - 15 .000 BU.IIETES . 
HABILITE-SI! , 

C INEM A 
A estréia, hoje, no REX, de " O último Trem de Madrid" 

A fábrica Paramount uprec.entará, 

~eº1~~ n;;:.~~·;~ç1':; .f!º~~1~.~~'-::.e ba- " Sessão das Moças", _no 
Trata-se da abra cinematográfica 

·• O ultimo trem de Madrtd ", estrela
do por Dorothy Lamour. o. fasclnaclo- " Felipéia" 
~~ ,,i.nter(>rete de "A Prtncêsa da Sel- 0 cinema "Fehpéa". situado á rua 

"o Ultimo trem de Madrid .. é uma ela República , v,•m realizando aos sá
pelicula bastante movimentada, re- bados uma atraente soirl!e, dedicada 
tratando o drama que vive nos dias ás senhoritas, que tem sido muito con-
a.tuais a linda capital espanhola. corrida. 

Obra de ficção, ~sse fllme desenró- No entanto, o horário cta mesma 
la as suas cênas fo<'allzando um pal- se&são Sf torna ilv.:·onveniente para 
pitante enrêdo, em que teem os prin- várias frequentadoras do "Felipéa" , 
cipais papeis Dorothy Lamour, Lew residente~ em ruas mais afastadas . 
Ayres, Karen Morley e Lionel Atwil. Essas senhorita's, por nos,c;o intf>~-

" O ultimo trem de Madrid" será médio, pedem á gerencia daqutle c1-
exibido no ''Rex'', em ma ti née , ás 151 nema mudar o referido hor3.rio para 
horas, e soíri:t", ás 6 1 2 e 8 1 2. haven- ás 19 15 , que (: o hahituo.l ~m oulr,1s 
<lo ainda novob complementos. ses.o;õ~s. 

Hoje, no " Plaza" , " Primavera", o maior espetáculo 
musical da M . G . M . 

Será exibido hoje, novamente, no 

"Plaza•·.~grandioso filme da 1\-lt"tro 

Goldwn Mayer , "Primavéra ", 

Pélicula ani:-;iosamen~ esperada 

1 

nesta cidade, pelos consngrndos artis

tas .que .... ªp~es:nt:; : Pr~mavér.:i" foi 
considerado como o maior esµetacu1o 

musical daqué1a fábric~ . que mais 

uma vez une os dois nomes que fize--- .. , -·-ram tanto sucesso em "Rose Marie" 

e "Oh, Mnrlêta ". 

"Prima vera encerra uma atraente 

.1istória, vivido. no ümbiente romo.n

"tco de Paris, e movimentada pelas 

melodias de Rm::cmberg e as sinfonias 

de TschaikeAskl. 
Obtêve ontem pleno êxito e agrndou 

imensamente a representa-ç,ão dessa 
suntuosa película. 

A aposição, olitem, do re· 
trato do presidente Getúlio 

Vargas, na Agencia do 
Banco do Brasil 

lConclusào da 1.• pa g.) 

Na soJrée do filme "Sf'rvo.s de 
Deus", em beneficio <ln ma.t.rlz de N. 
Senhora de Lourdes, foi sor teado o 
bllhête n.0 1086, pertencente ó. senho
rita Consu!lo Carvalho, fllh a do sr. 
Floriano Carvalho, comerciante net.;ta 
praça. a quem Já foi entreg'1e pela 
comlS1Jáo o premio respectlVG . 

Nebon Eddy 

*** 
O MO SQUITO 
ANIMAL MAIS PERIGOSO 

DO QUE O TIGRE 
Paradoxo aparente e todavia, ver

dade profunda! Aqueles_ Ql_le conhecem 
de perto os países tropicais concor~a
rão de certo. Os governos dos pa1ses 
tropicais tem também co!lciencia des
sa verdade e procuram, Jll. pela pala
vra, já pela escrita., tazer conhecer ás 
populações a necessidade de defender
se contra os mosquítos. Assim, por 
e;~emplo, no Sião, distribue-se um im
presso em que estão representados um 
tigre e um desses mosquitos quf' es
palham o paludismo, ~om a legenda: 
.. Os mosquitos são milhões de vezes 
mais perigosos do ~ue o tigrf". No S1ão, 
os tigres comem cmcoenta pessõas por 
ano ao passo que os mosquitos matam 
cincoenta nul ! 

Na Rumania, onde o paludismo é 
frequentissimo, °: govêrno distribue u:11 
folhéto em que ms1ste no la?o econo
mico da luta contra o palud1~mo. Um 
lavrador emagrecido e mísero, sentado 
ao pê de uma meda de trigo, está .ro
deado por um enxame de mosquitos 
emquanto outr(' campon{·s, que tomo_u 
quinino, continua a tra.balhnl' sem cm-

dni~a nação cuja populaç:i.o padece 
do paludismo {t econômicamente uma 
nação mais fraca do que ~ut.ra de P<;>
pulação sadía. Na India ~ntanica o nu
mero de pessôas acometidas cada ano 
pelo paluditmo eleva-se a. 100 mi1hõ~ 
P póde-se calcular que o poderio br1-
tanico perde cada ano, só com ess:1 
doença, uns 20 milhões <li" libras ester
linPs, 

Nos paises infestados pelo pnludismo, 
o tratamento quinlnico é um sor.orro 
precioso. Os métodos an~igos que con
sistiam em tomar-se qum.ina durantr 
mêses, desapareceram completamentf' 
e. hoje, com uma dose pequena de qul
nina o trabalhador pôde cumprir a sua 
tarefa. 

Esse método de tratamento preconi
zado pela Comissão de pr.iludismo cta 
Sociedade da~ Nações consiste em to
mat todos os dias durante 5 a. 7 dias 
uma quantidade de quinina que n:.
cende a 1 gr, 30 da quinina, tratamento 
ésse que será rep~tido .se aparecer um 
novo acesso. Como preventivo reco
menda uma dose quotidiana de O gr. 
400 durante toda a época de poJudismo. 

* * * 

ASSOCIAÇÕES 
UNUO G RAP!C' A BI::-lfFICENTE 

PAIBIBA:-1. \ 

Assembléia Geral t> ,traor<linár ia 

A fim de continuttr a dit;euss.."io ria 
refót'ma dos r.C'us 'e~tututos reunirá, 
hoJ~. em -;(':" .. '-ão cll' ustembléi.1 geral 
extraordinó.rin, n Unifio nr:ifirn Br~ 
nef\Cet1te Paro Jbrrna 

Po.ra essa reunJão, que iC'r6. lugar ás 
8 hora1,, rm sua séde 1;odal. á rua 
Joaquim Nabuco. n.0 108, o respec tivo 
presidf'nte pncnréC'e o compnrccimento 
de todos os a.s:;oda<los. 
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INAUGURA-SE, HOJE~ NO RIO R 
:o ESTADIO DO "BOTAFóGO" 

EGISTO - o sr. AnLonlo Nobrcgo., rcsidenle 

j 
~ Jª!i~ · Gersino Leite, comerciante 
cm Alagõa Grande. 

FIZERAM ANOS ONTÉM: 
Dr. Jóaquim Pcssóa : - Ocorreu, 

ontem, o aniversário natalicio do nos
so ilustre conterraneo, dr . Joaquim 
Pessóa Cavalca1't1 de . Albuquerque. 
delegado fiscal no Estado de Pernam-

FAZf;M ANOS HOJE : - A menina Maria. filha do sr. 
o menino Osvaldo, filho do sr Sf:1-ntino Tonel, comerciante em Sa

José Pinto Barbosa, funcionário do I pc. 
'A inauguração do "estádio mais bonito do Brasil" está 
tomando o aspecto de uma verdadeira festa nacional 

RIO, 20 (A. N.) - Será inaugurado I Territorio do Acre, devidamente deli
amanhã, o nõvo estádio do " Botafô- mi ta dos. 
go Futebol Clube ", cujo "team" prin- Uma. enorme bandeira nacional 
cipal enfrentará o "Fluminense". cobrirá a tribuna onde o Côro 

Hoje amanheceu chovendo e caso O Orfeônico do Coleg-lo Salesiano San
tempo não melhore a inauguração ta Rosa de N~teroi, composto de 
será adiada para O próximo domingo, 22 menmos, _ re1pesentando os Es
não somente pela grande espectativa tados, entoarao o Hi~o Nacional. ~~
em tórno do "match" como porque quanto altas personal~dades coloca1ao 
para a inauguração do estádio está terra dos Estados sob1 e os devidos lo-
sendo esperada a maior enchente ve- cais no mapa. . . 
riftcada nos últimos tempos nos cam- . Findo êsse ãto, º. _Pi,esid~nte ~Gctu
pos cariocas, em virtude da solenida- ho Vargas ~rocede1 a. a umfic~çao so
de civica, espalhando-se em todo O I~ne das teiras ao som do Hmo Na
campo terras de todos os Estados. c10nal executado pela bai:da de mu-

Ontem, a diretorja do "Flwninen- stca_ do Corpo de !3ombc1ros, sendo 
~" ofereceu wn jantar de confrater- ouvida. nessa ocasiao. wna salva de 
nlzação ao "Botafôgo·•. sendo ti-oca- 21 tiros. _ ~ ~ 
dos brindes cordiais entre os srs. As terras dos Estados serao c0Joca
Ala-0r Prata e sergio Darci. presiden- das S?brc o_ mapft_ ~e~as segui1:tes per
tes de ambos os clubes. sonahdades. Ten-.tor10 do Acu~ - sr. 

FESTA NACIONAL 

RIO, 20 IA. N.) - A Inauguração 
do estádio do "Botafõgo .. está toman
d9 o aspecto de uma verdadeira festa 
nacional. 

Hugo Carneiro; .Amazonas - sr. 
Cunha Mélo; Pará - general Lauro 
Sodré; :\[aranhão - sr. Graça Ara
nha; Piauí - sr. Hugo Napoleão: 
Cearã. - Tenente-coronel Juarez Ta
vora; Rio G.-a.nde do Nol'tc --. Ort, 1-

do Vtléla; Paraíba - sr. João Lira 
Filho; Pernambuco - sr. Ew·ico de 

buco. 

S. s. , cue desfruta. de arraigadas 
simpa Uas nos circules sociais desta 
capital e nos do vizinho Estado do 
Sul, recebeu, pelo grato acontecimen
to, muitas felicitações de sous amigos 

le ad~iradôres. 

Prof . Joaquim Santiago: - Pas
sou, ontem. a data natallcia do nosso 
amigo, professor Joaquim Santiago, 
digno diretor do Grupo Escolar "To
máz Mlndélo", nesta capital. 

Bor , ês.Se mot,.i,o~_f.oi ,C? n,ataliciaqtP 
muito felicitàdo pelos seus alunos e, 
também, pelas· professoras do estabe
lecimento de ensino que dirige. 

- O sr. Antonio ~enêses, telegra-
fista em Itantl>é. · 

- O sr. Antonio de Sousa Mélo, 
funcionário da Imprensa Oficial . 

Tesouro do Estado. 1 - O sr. Francisco Targlno, rest-
- O sr . Joaquim Martins de An- d.ente em Campestre, Rio Grande do 

drade, inferior do 22.º B. C., aqui Nort,e. 
aquartelado . 1 - O sr. Luiz Lemos de Andrade, 

- o menino Wel1ington, filho do r.omerciante e~ Lag~a do Rcmlgio. 
sr. João Araújo, comerciante nesta - A senhorita Nau· Pedrosa Fer-
pra.ça. 1 rel~a, filha do sr. Eduardo Ferreira, 

- Aniversaria, hoje, o sr. Gentil re:mlente em Campestre, Rio Grande 
Machado, agente da Ernprésa Nor- 110 Norte 
dêstina Auto Viação "Francisco Ca- - A sra. Elvira Jorge Modesto, es-
"elli'', nesta capital. poso do sr. Francisco Modesto, co-

- O jovem Efigênio de Araújo So- mcrciantc nesta cidade 
bral, auxiliar do comércio desta pra- F.\ZEM ANOS AMANIU: 
ça. A mc.nm~ Ivamse, filha .do s~ 

- A menina Isa, filha do sr. Abe- Eduardo Pmlo Lemos, func1onáno 
f,.,,.r',... Machado, comerciante nesttt das Obras Contra as Sêcas, neste Es-
praça.. tado 

otâvit ~~l~:o.L~~~l~;ict~~r: ti l1i_ Ni-;l~u mde!1J'b~s?a~ª~ir~~t1ilhc°o!~r~~~ 
faia,taria Samaritana, nesta cidade. exportador de algodão deste ~t~<?. 

- o sr. Manuel Pereira da Costa, - O sr. Cice-ro Caldas, funcionano 
residente· nesta capital. dos Correios e Telégrafos, nesta ca-

- O sr. José Guilherme .Junior pi tal 
guarda fiscal em Borburêma. - A menina Oneide Paivp., al\ma 

- A menina Terezinha, filha do sr. do Colégio de N. S. das Neves, fi
João Luiz Batista, residente em Ca- lha do sr. Serafim Paiva, fundóna.
tolé do Rocha. rio federal cm Santa Rita, restaente 

- A menina Joséfa, filha do sr nesta capital 
Elias RcnoYalo, comerciante cm Pir- - O sr. Inácio Pinto Serrano, au-
plrituba. x11Jar do comércio desta praça 

CONSELHO REGIONAL 
DE GE·OGRAFíA 

- O dr. Severino Alves Aires. aC
vogado no fôro desta capital. 

- Transcorre, hoJe, o amversá1io 
natalicio do nosso amigo, dr. Fran
cisco Vidal Filho, ex-secretário desta 
fôlha e diretor do gabínête do secre
tá.rio da Agricultura 

A diretoria do "Botafõgo" organi- Sousa Leão; Alagôas - ~r. Costa Rê
zou o seguinte programa para. ama- go; Sergipe - sr. Lourival Pontes; 
nh.â: A's 10 horas - benção do está- Baía _ sr. João Marques dos Reis; 
dJo; ás 15 horas - Grande solenida - Espirito Santo - sr. Manuel Jardim; 
:~s c~~!do~º~~en~f=~l. dote·~~~tafcõ!~~ Estado do Rio - sr. José de Macédo 
paraninfo o presidente Getúlio V~r- ~~~~~rt~isi

1~!º r!~!c~l 5-; i~!~: 
g~s; ás 15.30, enco1;;tro en~re .. os prm- Gomes Es~lo Muler; l\lina. Gerais -
~1pais quad~ do ~ata.fogo ~ _c!o s~. Alaor Prata; Mato Grosso - capi-

(COMUNICADO) 
-- A senhorita Odéte Araújo, filna 

do sr Manuel Araújo, comerciante 
em P1rpirítuba 

Fluminense., em ~1spu!-3- -·~º P1e-1 tão ~elinto Mul}er; Goiás - sr. Nero 
mio Maria Pmto Gmmara('s . . Macedo: Pa.rana - sr. Lconcio Cor-

No centro do campo ser~ estrnd1do r reia: Santa Catarina - SI'. Edmundo 
um grande mapa do Brasil com os Luiz: Rio Grande do Sul - chance
seus Estados, o Distrito Federal e o ler Osvaldo Aranha. 

O Consêlho Regional ~agrafia ros que viriam desmerecer inteira-
está informado de que pouco mente um valioso documento. entre os 
teem sido o.s levantamen topográ- mais interessantes publicados pela 
ficas iniciados para a elaboração das Inspetoria ide Sêcas. que é SC'm dúvida 
cartas municipais. o mapa da Paraiba 

As exigências mfnimas regulamen- '€stes est~os baratos demais. muito 
tares não cncer1-a.h1 absolutamente as aligeirados. já não teem significação 
obrigações exclusivas dos contratantes diante de outros anteriores, feitos por 

Viajou ao Recife o escritor BANDEIRA PAULISTA DE !ete~~:i:;e~eo~rá~~~~ ~~ttl~:=neit~r;: ~r~~t1~~~-ats cte r~nsabmctade in-

Alvaro de las Casas ALFABETIZAÇÃO 1aboram em equívoco e os profissio- '&ste é o ponto de vista do Consélho 
nais que acaso tenl}a.m em mente cir- Regional de Geografia, para o qual se 
cunscrever seus trabalhós de campo solicita toda a atenção dos senhores 

Prosseguindo na sua vtagem de ob
servação através do Brasil, segue hoj<' 
com destino ao Recife, de automovel, 
o escritor espanhol Alvaro de las Ca
i;as que aqui realizou urna conferên
cia em que visionou aspectos interes
~ant.es da sua terra. 

Ontem, á noite, o escritor Alvaro de 
las Casas esteve em visita de despe
didas no gabinéte redacional desta fô. 
lha. 

O RECENSEAMENTO GE· 
RAL DO BRASIL EM 19411 

Instalados os serviços 
Comissão Censitária 

Nacional· 

da 

Pros~;c"~uincl<? na patri~tica campa- a levantamentos expeditos, á bússola, prefeitcs municipais e profissionais 
nha iniciada JUnt-0 ás criancas brasi- para sometro e anetoide, poderão contratantes de serviços geogrãficos. 
leiras. a Bandclt a Paulista · de Alfa- compreender facilmente que ésse pro- José de A,•Ha Lins, secretário geral 
betização continua distribuindo se- cesso de estuQOs deixa muito a dese- do COnsêlho. 
mentes de hortaliças e essencias no- Jar. " 1 

-. ------------

restais a todos os interessados que en- Na verd$de. já não se justifica que ASSOCIAÇÃO PARAIBANA 
dereçarrm pedidos para a rua Barão para um Estado como a Paraiba, pos-
(~. Paranapiacaba, n. 25. em São Pau- i~;d':o d:r:;:/. '}'t'!: dis gi:~ll:~r~~ DE CIRURGIÕES DENTISTAS 

Néssc sentido. a professôra Chlqui- Geografia f1'sar o llnüto mlnimo das A eltição da sua nova 
n.ha Rociligues enviou O seguinte tele- exigências régu1amentarcs de manei-
grama ao sr. Interventor Federal: ra geral aos levantamentos expeditos. direlorÍa 

'·Rio, 19 - Dr. Argemíro de Figuei- Muito menOR seria admlssivel ainda 
rêdo - Interventor Federal na Parai- Q~e a confe~~'.º cartográfica, se res
ba - João Pessõa _ Tenho O prazer tr~ng15$e aos esbõços feitos nos gabi-
de comunicar-lhe que prossigo con- net~s dos ~isstonais. . . 

Teve lugar, ontem, ãs 19 horas. em 
sua séde social. á rua das Trincheiras. 
a eleição da nova diret.oria. da Asso
ciação Paraibana de Cirurgiões Dcn~ 
tistas. para o perlodo soeia! que tera 
inicio a 1. 0 de setembro a igual data 
cm 1939 . 

As:swniu a presidência da sessão, o 
dr. Gene baldo A velar. que convíd~u 
para secretários os drs. J. de Me1

0 

Lula e Claudio Lemos. 

tente na distríbuicão de sementes de . E do devr.r de: cada Prefeitura exi
hortailcas, assim ~ como de essencias !?_Ir do cont.rátante do s~rvlço geogr~
f1oresta1s, para crianças e particula- fico um le,~tamento d1dto do per1~ 
res que escrevam carta á Bandeira metro munJc1pal , por processo compa. 
Paulistn de Alfabetização, á rua Ba - tivel com o G'táu de aperfeiçoamen~o 
rão de Paranapiacaba. n. 25, S. Pau-1 do mapa <!o Estado da Pa~aiba. Ohti-
Jo. - Chiquinha Rodrigues". ~et~to~º~~!t!~, ~e:~~i~ip:ig~~~~ ~:; 

Com o fi.m ele superintender os tra- Q cadernêtas de campo, poderá o Con-
ballios do Recensea.mcnto Geral ela D I A D A sélho, a seu critério. facultar aq::; pro-
ltepublica, a realizar-se em 1940. aca- fissionais m:Hor liberdade na obtenção 
ba de ser instaladd. a Comissão Cen- de outros dados secundários. 

Por grande maioria ele votos verifi
cou-se o scbruintc resultaclo: 

Para presidente. dr. Janson Lima 
.vice-presidente, dr. Newton Almeida, 
1 . 0 secretário, dra. Lindalva Gama; 
2.º secretáTiO, dr. Claudio Lemos; te
::.oureiro. dr. Paulo Borges; orad<:i~
cir. Manuel Coutmho: bibliotecáno 
dr. Alfrêdo de Mlra11da Filho. 

sitãtia Nacional. com séde na capital e R I A N ç A Não é serrts'raz.ão que o Co'i.c;êlho de 
do Pais. Geografia fundamenta o ~-eu pensa.-ui!. ~r:?J;~~t'.c 

O 
d~r Co~i~:~n~~~s~!= mento nêste sentido, pois todo mund'J 

- A menina Amelia Ana, filha do 
sr. Isaac Pinto, magistrado no fntc~ 
ríor do Estado. 

- O menino Leopôldo. filho do sr 
Antonio L. Batista, residente cm Plr
pirituba. 

- o sr. Cicero Lacet, comerciante 
em Teixeira 

- A sra. Estér Roméro Leal. es
posa do jornalista José Leal, secre
tário do Consélho Regional de Geo
grafia. 

NASCIMENTOS: 
Ocorreu, no dia 17 do corrente, nes

ta cidade, o nascimento do menino 
Roberto, filhinho do nosso amigo dr 
Aquiles Scorzeli, diretor geral de 
Saúde Publica do Estado e sua exma 
esposa. 

Pelo motivo, vem sendo o distinto 
casal muito felicitado 

BATISADOS: 
Foi levado, ontem, á pia batismal, 

na Igreja de Nossa Senhora do Ro
sário, o menino Arn.aldo, filho do s~ 
José Joaquim da SIiva, artista, res1-
dente nesta capital, e de sua esposa, 
sra. Alice Simplicio da Silva. 

Serviram de padrinhos o sr AU· 
gusto Sevéro da Silva e esposa 

CASAMENTOS: 
Realizou-se, ontem, nesta cidade, o 

enlace matrimonial da senhorita M;l
ria Joana da Conceição. com o sr 
João de Deus Cabral. auxiliar do co
mércio desta praça 

serviram de padrinhos, nos álos ci
vil e religioso. respectivamente, por 
parle do noivo. o sr. Carlos Neves. da 
Franca e esposa e, por parte ela n01va. 
o sr. Manuel Galdino dos Santos e 
esposa. . 

Aos presentes, foi servida Jauta me
sa de dõces e frios. na, enviouº seguinte oficioªº sr. 1n- NO INSTITUTO COMERCIAL f:t;nia~a ª p~~rt;r;c":.~~sdªd;";1t~b"p,t~! 

!~~~i~.' a Fic~;~
1~çrg d~~ª~iii';;,~~i~~ "JOÃO PESSôA" ;~s~

0
~o:~er::~~~~;it~~

6
~,1e~!~~; T E A T R o 

referido consélho : astronômicas para fixação da maioria 
"RIO, 20 - Senhor Interventor Ar· A exemplo do que vem acontecendo das nossas principais cidades. 

cemiro de Flgueirêdo - Palácio da nos anos antcricres, a diretoria do Ao par de um serviço assim rigoro
Redencão - João Pessôa - Tenho a Instituto Comercial "João PesSóa" su, 't"JiiO' poderl.8 o-consélho de Geogra-
6Ubida hom·a de levar ao conhccimcn- levará a efeito várias festividades em fia permiUt Juntar elementos insegu
to de V. Excia. que se acham ins- comen,1oração ao Dia da Criança, que 
~~~º~ati~Y,"l;da~ab~~t~';" en~tar 4~! ;~.assmalará a 12 de outubro vindou- PELO · DECORO PÚBLICO 
P_leno funcionamento, os serviços da Do interessante programa ora em O sr. dr. Chefe de Policia., desejo
Comissão Censitárta Nacional. consti- P~rspf'ctiva sobressáí a rcalizacão de so de atender a. djarias reclamações 
tuide. para sup~rintcndcr ú operação à1vt:nm.:.. partidas d~soortivas · f' um que t.f'-m recebido, e no proi>ósH.o de 
do rtcccns_<';Hn.cnto Geral da Rcpubli- OI vrLc r\ansanle no CJubc '' /h;tJ éa.'', ('OÍIJir ct'rtos ato~ nuc, além dr, 

1
~,u('o 

ca., a rcal1zar-M' no ano de 1041,t _nos crchclo ))<'lo_ seu d.H:rno pi cslclC'lll". d,. ·1 

tenno~ d::is rc:-;oluções do Con::;clho I Ft~ul ,·,, Ooi:-. n.lJO; rcs11ltr1.dn:; rrvcr- rct·omcndare-m aos "'<'ll<s autores. im-

·• " mQral ,. a 11s bonfrii costume,, vr,m tor-
!~11~.ºt~:~ 3~. tEs·O<·· 1~L~;1~~~l:~·1g;.0 0:·iap~:= ~~~~. ~.~

1
J~il~~~·o· r das cria.nç::i::; po.brr.:; µJit-am cm n-rdaddros atrnl.a.dos a 

ti~scir~s~~~:/J~nLe desta Comissão pela di~to~~~dccla~~u.l~ª ~~11~;1ti~~~br~~lu~ nar pübfü·o que determinou .á~ auLf>· 
JW1ta &-.:ccuUva CcnLral do Instituto ranclvno distribuirá-, então. entre Cl$.l.s, J' idadcs uoUrlai:, rigoro"ia fhcalizarha 
Brasileiro. de Geografia e &LalisUca .. , l'OUpli\s, objé~os d." tt1ilidade. mcren- na s ruas e praças dc:sla. capital. 
em nome daquêlc Consélho, com rnan- elas. etc .. contando, para isso. co,n o us cncarrcg-Jdoo;; ,1cssn fiscaliza<'â..o 

~:r C~~~?cfc~~~ ~r;· ~C~xi]~~~ °e Sj; ap;~~- ~~ss~O~~t~~~c~r~~o:n~~·~[. Hor- (/·rn· inSlru~-Õ'!S Para CO!lduzir ;\-. J)clc-
1nvcstido nas funções ctc, honroso car-1 •.nr~c P"1::c a\-1sn nn::: far:.!I. rl~oro..-i ~·a<'ias t~os cfü.trHo'i policiais, todo., il
go, permito-me conLar com o alln .-..ekçfio nri clist.rihuicão do~ in~r('::,so..; ni ê-11"':c; QUi". Ml~ ou tH'omp4nh:uJos. ff,-

~~~~i1~~~r º.ava~~~i~ ag~jl~0 d~s.~~ :~à~~t ;t~t\. ~/~:t.ª~~."~~:{~R .. ~~\~di~; 1~1;?·;~!~-~ rcrn. ru .. onlra:lf), em lu::;-~1·r~ ,.._0,1~il,~, 
tarera, qur requer n máxima soli- ro ele 10~000 entre elementos dt1 nos- \ nu s" . r 0nd ~l7.t_11d0 ''" maneira ª fi"rn· :t,\~~: ~r~~[J~\1~~

5
~ooperação de todo; / sa ,,orir~lndc. f) def',Jro !?Ubhf'o. 

Devo aiil
d

a informar a V· Excia f PRIMEIRO CONGRESSO ODONTOLOGI(O ifae ~~âg~~tº~ \c~~~~~ã~n~~1~~.~;- 1 

Padre Lconf'l e.la Silveira F.ranca r B R A s J l E I R o Alma no Gome::; Cardim. escolhido·. . . 
por cleiç.ão da Junta Executiva Ccn-1 
tral; He1Lor Bracct, Léu de Afonsêca. _ ----
Osvaldo Gomcb da Costa Miram.1(1. 1 

Rafael xavier .. M A. Teixeira d" i P'ara tratar de 11ssuntos re-
Fretta::; e Joa.qurm Lkmio de Sousa 1 . . 
Almeida. como representantes de or- )acaonados com esse Jmpor-
gantzaçôcs csLatistica.s federais , e João • 
Lira. Madeira, como representante do tante Conclave, estiveram 
~:-=~~. ·f.1tJ~!·i~1

a ~º c::1,::;\~c\~·io do nesta capital os professo
ª ~~r~~~:;.". i, ~~~t~~u,~ª;;~ ~f,~f;:'~;::· res drs. Carlos Aldrovani 
vacta c•tima e ·distinta co11,1ctcração __ e Renato Prado __ 

Não dispense no ,eu lar o perfu~ Em S. Pa~lo terá lug~r l)e 25 a 31 de 
biado e fino TALCO BABA', E' ai- outubro pr«;>x~mo. o Pri~ctro Congres-

·dsslmo e na sua manipulação é em· 1 ~?n~d~~toJ~!~1~e~r:s~e:r&?oºbv~fg!~~o-
preJado o melhor ~lco do, m~odo. A A.ssoctação Paraibana de .Cinlr

Fortaleza. - Ceara. - Correa & giõcs Dentibtas,.recebendo um convite 
(;la. - João Pe11éia , a fim de tomar parte naquéle 1mpor-

t,m,~ conclovr cicnlifico, está prom()
vrncln os irabalhos de arLicula.çi"1.o para 
:.e representar. 

Em propaganQa dn rrali?,Uç~o do 
Cona:rcs....,o, rsUvrram ncstfl. CaptLal o:. 
profcs:r-ôrcs drs. Carlos AJdrovani e n.r
n,1to Prado, vu1Los de pt·ocmínencfa 
nas. lét1:~rn e na clcncia odontológlca. 
nac1ona1s. que cnLrcgnrEtm ao orc'·dd,.n-

~~n~ ~~~l~t: ~; ~~~~â~ª~~~~~~~a;~ 
1·a. 

O Primeiro Congresso Odontológico. 
que_ reunirá profissionais de todo o pais, 
tera a ?ócgulnte organização: 

A> Secção Técnico-cientifica : 
B) Secção Pedagoglca: 
Cl Secção social: 
Ontem, os ilustres visitantes esttvc-

1·am no Palacto da Redenção em com-

~fc~~od~ ~~6~;b~Ü~J.{:,ª~o"'b'::~: 
gresso Odontológico, que mereceu os 
aplau~o,; do Ooverno ~ Est~do, 

O próximo festival de Uiára de Goiaz com cooperação 
de elementos da Rádio T abajára 

o festival de canto que Uiára de 

1 Goiaz levará a efeito, terça-feira. no 

cinc-tealro Pla:o vai constituir um 1 

brilltanle sucesso arllslico, da(/.o o r11-

co.11lo e naturul1dcvlc cufcrmf,:, <lc .ma 

vo:. 

A 1111,si,:-u pqmlar bra·,ilcira, nas 

suas coractcrislícas ma.is facêlct-S e 

11ol11Uwsas. tem. nes:;a ori[tinal cantô

,·c, yoia1w. uma c.T1>rrs:,âu inlcrprc!a

,'lt'<' r11r·o11{(1[fora r. viNt";. 

O .,rii pro.rim() Jr .. llHIÍ fcrri o cofrt

br rnrúo dr dcmcntos c.•r/i~;I icos ela 

r Rl-4, r..adio 1'abajiLro. rlo. Puraiba, 

o que or.rrsccrá o ê.Tilo de Uiura de 

Gr·iu ~ 11rt .&u<r c~lrcl(l cm ~oão l'cs.·,1·,~l 

Bôda-; dt prata da matriz 
de Nossa Senhora de 

Lourdes 
A mat.nz de No.ssa Senhor<1 de Lour

dcs, situada no bairro das Trinchei
ras, comemorará. dentre poucos dias, 
o :-~cu 25º aniversário de instalação. 

Uiã.ra de Goiaz 

NOTAS POLICIAIS 
O Cil"fr d,· Pr1lici;1 do r~-.;l:1do 1r·.,,1 

,.,. bll'iprndrr por dez 1 10) clh1.'>. coJll 
o prC'Jttiw ele i;cus ,·cncimcutw,, o i;1-
vestigndor Juvmo do o· Sobrinho, pc- .., 
lo fato de haver irrrgularmentc trau";
mitido a ~un caderneta de passagem 
livre no trem da Grea.t W("stern, a 
um(I pcssõa estranha r. corpornc;ão 

Farmácias de Plantão 

Essa efemeride será condigna;ncntc 
::clenizada por iniciativa de várias fa
milias. residentes no rrfcrido bairro, 
Lendo ,sido já organizadas, para êssc 
fim, as respectivas comissões. 

Hoje, ás 10 horas, no salão nobre da Estarão de plantão. hoje e ,una· 
Escola Normal, haverá uma reunião nhã, respectivamente, a Farmácia. 
das mesmas comissões, para tratar da do Pôvo, á rua Duque de Caxias 
organlzação do programa ::i.lusivo, en- e a. Farmácia. Central, tambêm á 
carecendo a presença de todos os seus rua Duque de Caxla.s comp•entes a comlss~o central. 1 ____ ;.... __________ . 
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"º 4)\\\ e.~\ -elle indica 

KOLYNOS 
Milhares de dentistas recommen
dam Kolynos devido ás suas pro
priedades antisepticas. 

Use Kolynos e proteja seus 
dentes e genvivas. 
Eat,e,Ueu ....... riM ....,.. ... -

e .. lolpoa l ceoli:Mtn f. Nlbate 

JOÃO PESSOA - Domingo, 21 de agoeto d1t 1938 

POSSUI MAIS CANAES DO 
QUE A NOLLANDA 

o lni..tlno hwnano mede apeua 
8 metroe ~ comprimento. N011 rllll 
ha 10.000.000 de canus que, •~
dos se estenderiam por 30 kma. ... 
pQrtanto. tão Importante mia.nter a 
regularidade do runcclonamento dos 
rins quanto a. dos lntestmol. 

Os rins tra.l>alha.m tnaeM&ntemente 
para. expe!lr do orpnl8mO os aoldoe 
e detrltoe venenosos extt&bldos do 

·~:~ da.s peM6as sadla.s e,cp,,lleir. 
diariamente cerra. de lllirO e melo de 
eecreçll.o composta. de asua. uréa, a
cido urlco ma.ter!BS cora.ntes e de
tr•ctos orgà.ntcos. Quando a. url."lll. se 
toma escassa. é slgna.1 de que os tu
bos filtra.dos • dos rins estão obstrui
dos por venenos. llleo 6 ~oso e 
constltue o principio de dores lomba
res c!Atlcai, 1um1>qo, Inchação nas 
mli<>s sob os olhos e i::cs pé! doree 
rhewrur.tlcas, tonteiras, perturbaçõel! 
visuais e cansa.ço. 

Os rins merecem cuida.dosa. ett.en.. 
ção e ta.nto eomo os Intestinos devem 
ser Umpoo de vez em quando. Pa.ra 
runpar deslnflamma.r e actlva.r os 
rins prefiram a.s Pllula.s de Foster, <Ujo 
uso não coruititue mals uma. eXl)erl
encta e sim uma certeza de bons re
sulta.dos. 

ras, ás portas desta Alfandega, serão 
vendidas em hasta publica as merca
dorias contidas nos volumes abaixo 
mert,elonados. que se encontram no 
armazem n.0 5. das Docas do Pórto de 

O Pneu ATLAS tem as 

--..... .;;;=..,.-• Cabedêlo. 

Quando a industria já accu
mulára muitos annos de ex
periencia, foi creado o dese
nho da banda d~ rodagem 
dos pneus Atlas. E um dese
nho scientifico,synthese dos 
mais recentes melhoramen
tos. O carro equipado com 
Atlas freia mais depressa, sae 
mais facilmente de valetas 
e atoleiros e derrapa menos 
nas curvas, porque o pneu 
Atlas se agarra melhor ao 
solo. Atlas é o pneu seguro! 

A DURABILIDADE do pneu A tla,equ,
para·s" á sua seguranra. Superficie 
t'!iJ>eua de 6orracha dura; reforco• la
Leraes; lonas em.bebida1J e,n borracha. 
Feito para uma duração e%cepcional! EDITAIS 

DIRETORIA DE VIAÇAO E O
BRAS PúBLICAS - Serviço de Com
pras - Edital n. 0 18 - Chama con
correntes ao fornecimento dos seguin
tes materiais. confórme condições a
baixo: 

Para a construção do lnstJtuto de 
Educação: 

480 uedras de sanéfas de ceramica 
vennêlha S. Caetano. de Om,15 x Om,15 
- Mosaico. 

250 pedras de sanéfas prêtas. S. 
Caetano. de Om,075 x Om,15 - Mosai
co. 

1.000 litros de acido muriatlco. 
Os concorrentes deverão apresentar 

amostras do mosaico. 
Os urooonPnt.es deverão fazer no 

TPROUro do Ec.t.ado. uma cAucão em 
dinhP1ro. de So/r. sobre o valôr urova
vel do fomectment.o que servirá. para 
~arantia do contráto, no caso da pro
po.<1:t.a. ser aceita. 

As pronoc:his df"verão ser PSCritas a 
tinbt ou natilonafadas e assinadas de 
morlo 1Pcz-ive1. sem rasuras, emendas 
ou borrÕPs. em duas vil\s, sem1o uma 
rlPvirfament.P ~lac'h:i (sêlo P~t.adual de 
2.t:ono e de Educação e Saúde). con-
1:Pncio preços por extenso e em aJga
ri..<m1:os. 

Os proponentes deverão marcar 
nri.~o para entréga dos materiais ofe
recMos. 

Em seoarado das prooostas. os con
rorrPntes deverão apresentar recibos 
de haver nallo os lmoostos federal. es
fadual. munJcloa.1, bem como da cau
ção de oue trata êste edital. 

As prooóstas deVf>rão ser entrf'l?Ues 
néste servtco. aue funciona no Palã
cio das FtecTetarias <saHi.o d~ Direto
ria de Viação e Obras Públicas). até 
as 15 horas do dle. 2 de setembro vin
douro, em enve16pes devidamente fe
rhn.dos. 

Os orooonentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
Proouzerem, caso seja aceita a sua 
Pronost.a, a.ssbiando contráto na Pro
curadoria da Fazenda; com o prázo 
tn.á.ximo de 10 dias após solucionada 
a concorrencia. 

A caução de que tráta este edital 
reverterá a favor do Estado, no caso 
de rescisão de contráto sem causa 
justificada e fundamentada. 

Pica reservado ao Estado o direi to 

~~v!11:~~01!r:i~~s:tedef~:rm~~d~re: 
~~ªrm:s~~~pra do material f'"Or. tante 

.Serviço de Compras da Dir"tm·irt de 
VIaçli.o e Obras Públlca.s. em João Pes-

~~.i~ ~"t,"."':nea~':er!~!
8 

- José 

ALFANDEGA JlE JOÃO PESS6A 
- EDITAL de pra.ça 80b n.• 40 - De 
O!'detn do sr. Inspetor, se faz publico 
~ue, nos dias 30 do corrente mês. 2 e 
-~e set~bro d .. te ano. á6 14 ho-

Lote n°. 1 : 

Oito caixas pesando bruto 296 qui
los contendo liquido nas latas 256 
quilos de querozene, das marcas ·'Ja
caré" e "Aurora". slnúmero. vindas 
pelos vapôres Dunsta.n, Clement. Ai
dan e Lycia, entra.dos em 13 e 29 de 
abril, 1 de Junho e 18 de maio, de 
1937, 

__!,ate_ n.0 2 · 

onze caixas oesando bruto 407 qui
los. contendo liqUidos nas lati:ls 330 
quilos de gazollna. das marcas "Texa
co" e "Essolene"'. slnürnero. vindas 
pelos vapôres Husvik e Cleroent. en
trados em 2S e 29 de abrll de 1&37. 

Lote n.0 3: 

Um tambor de ferro, galvanizado, 
neAAndo bruto 200 oullos. cnntencfo lt
ouido 150 auUos de ga,7,01Jna, vtnno 
oelo vaoor Antontce, entrado em ?.O 
de feverPlro de 1937. da marca AR~~ 
slnúmero. _ 

Alfandega, 19 de Agosto de 1938 

Antonio nnmes Forte, escriturário 
da classe "EH 

POT,TCIA MTLITAlt - EOTTAL OE 
VENTIA - FAco saber A.OS 011P o nre
c;ente erlthtl v1rPm e dêlP notf~ta tlve
rem e tntereRc:ar oossR. cme. de orrtPm 
cto e:xmo. sr. Interventor Fecteral nê.c:tP 
E~tn.do. se ach::L á venrla no quartel 
~ésta. CornorAcão, um motor a jraSO

Hna. Deut'7. Ott.o. Jegtttmo. com cana.
cidade de 6 H.P .. ouR.c.;l novo. nrPRtan
rio-se bem para tlumfnacão plf"trlca de 
neauenos povoados ou fa.1.emias. 

E para conheciment.o de todos la
vrou-se o presente edital o aual vai 
nublic.a.clo pela tmpren.c:a. DA.rlo e pa.s
<a.do nésta cidade de Jo~o PessM. aos 
onze dias do mês de iulho de rntl no
VPrentos e trinta e oito < 11 de Julho de 
19~ndlno Feitosa, cap secretário 
a:eral 

ADMTNIS'fRAÇAO DO DOMIN10 
DA UNl/1.0 NA PARAtBA. - Edital 
n,• 4:-A. _ Aforamento de terreno 
oroprio nacional. - De ordem do sr. 
delega.cio fiscal do Tesouro Nacional 
nêste Estado, faço pú~lico que o sr. 
Sabino Fernandes Pessoa requereu o 
aforamento do terreno - proprio na
cional - beneficiado com as casas 
ns. 142 e 154. da avenida Cleto Cam
oêlo. mun!clpio de J~áo Pcssõa. nêste 

CONFORTO! .Crias torna mais ,uove o 
manejo, porque seu deaenho de blocos 
ininterruptos o prende. melhor ao solo. 
Roda sem ;iumbidos e sem cliiadoa. 

*** 
SOFRE DE INDIGESTÃO, AZIA1 COLI
CAS, ENJôO OU PRISÃO DE VENTRE l 

A indigestão, o excesso de acidez no limpando o intestino e regularizando 
estomago (azia) e a prisão de ventre l suas funções sem o empr~go de pur
produzem disturbios no sistema ner- gantes. violentos e prejudiciais. 
voso, originando dôres de cabeça, in-1 Tenha-o .sem.pre .em casa, para cor
sônia, irritabilidade. etc. Mas não é rigir a pengosa acidez ~o esto~ago. 
só: também a intoxicação do. or~anis- ; e::r~º:ºto~~ m:;g:~:es~v~!i~~~~ 
mo. de tão graves consequenc1as, _é, as quencias. Leite de Magnesia de 
mais das vezes, resultante da prisao de Phillips é o especifico ideal para todas_ j 
ventre rebelde. as perturbações do aparêlho digestivo 

Por isso e que os mêdicos aconsé- Experim~nte-o durante duas ou 
lham combater a indigestão. a azia e três semanas, usando-o como prcscré
prísão de ventre com Leite de Magne.. ve a bula, e verá a diferença. Mas, 
sia do Phillips, que elirnlna o excesso para sua garantia, exija e aceite só· 
de acidez do cstomago, alcalinizando- J mente o legitimo Leite de Magnesla 
o, e ainda áge romo laxante suáve, de Pbllltps. 

VIMENTO DE CARGOS DE INSPE
'l'ORES ,<\GRICOLAS --- o,,., Secre
tário da Agricultura, tendo em con.s!
deracão os motivos expostos por vários 
candidatos ao concur~ para Inspeto
;es Agrlcolas, cujos diolomas e de· 
mais documentos não lhei:; poderaw 
che~ar, a tempo, á:5 m~os, to~ou fl 

deliberação de reabnr 2s msc.:içoes por 
mais sessenta dias, a. partir da prr
SEnte data 

Encerradas M, m~~mas será então 
fixado o inicio da.s provas. 

João Pessóa. 20 de Julho de 1938. 
Frands<·n \'idal Filho. tllrrtqr do 

Gabinêlc interino. 

*** 
2 - os veiculas serão divididos no 

concurso. em dois grupos - um de 
motores especiais e outro de motores 
adaptados. cabendo ao primeiro gru
po dois 1 2) prêmios e ao segtmdo três 
(3). • -

3 - Cada veiculo serâ. acompanha
do por duas pessôas, uma designada 
por este Ministério, e outra pelo con
con·ente. as quais !iscalizari.o e toma• 
rão os dados necessários á classifica· 
ção. 

4 - o julgamento se farli po_r pon
to~. levando-se em corudderaçao, os 
fatores seguintes: 

SI O SEU ESTDMAGO 
SE REVOlTA 

É porque, na maioria dos 
casos, Va. Sa. o sobre• 
carregou entregando-se a 
quaesquer pequena& guio• 
~ice&. 09 petiecos muito 
temperados e muito abur.• 
dantes. rege.dos talve.z: por 
um bom vinho9inbo. tri• 
lbam muito vagarosamente 
pelo estom.igo, fermentam 
e produzem esta9 nauseae, 
gases e a:ias tão incommo• 
dos. Si, depoia de cada 
refeição, ou Jogo que 
comece a sentir o mais 
leve indicio de mal.estar 
digestivo. taes como -
bocca amarga, pesadumea 
ou sobrecarregamento do 
estomõgo, Va. Sa. tomar 
uma pequena dose de 
Magcesia Bi9u .. ada, pode-rá 
então digerir sem dí(!icul"' 
dade os oetiaco5 finos de 
que gosl·a. A Magnesla 
Bisura.da neutra1i:a o ex, 
<..esso de acid· :. im;>eae 
toda termer..h>ção de sa 
produr: r e faz de9app.l.• 
recer todos cstf'a malt:s• 
tares dieesh,·os que quan• 
do de-scuiclados podem dar 
entradJi á aerophagia, á 
t;astrite ou mt>smo á.s 
ulceras. A M a f.; n e s i a 
Bi,,.urada enc~ntr,. .. §e á 
venda em tndas .i~ pb;,rm:• .. 
t,;.las. em ft1J ou em t"lhl .. t;,i.; Es~d~etalhes técnicos e demais es

clarecimentos constam do edital n.0 

3, publicado no jornal oficial A _UNI· 
AO, desta capital, cm sua cdlçao de MINISTE'RIO DA AGRICULTURA 
2\~':ni::l!'t~a~~1:i· Domlitlo da Uni- - DEPARTAMENTO NACIONAL DA 
ão, em 21 de julho de 1938, - Sablno ~!i?~!;.Ç:«:..!!~!!~r~,°~= : 

a) menor custo do veiculo a. ga.&t· 1------------
gênio por tonelada de carga Utll t.m; no conc\ll'60 ficarão laentos dos 
transportada; Impostos alfandegários de Importa• 

b) menor gasto de carvão ou lenha ção. 

de Campos, escrivão cnc~~egado da sr nuru.stro faça pubhco. para conhe
Admtntstração - ~ cimenlo d~ interessados. que, nos 

EDITAL _ Secretaria da Agricu_l- ,tcrmos do decreto-lei n.º 468 de 4 de 
Comércio Via.cão e Obras Pu- Junho de 1938, Hca aberta. ne::.ta Di

~~':;. _ CONCURSO PARA PRO- retoria Geral. pelo prazo _de 60 dlaa. a 
e partir desta data, a inscriçao para wn 

concurso de veiculm; a gasogénio. o 
qual deverá reaU,:ar-se na primeira 
quinzena de setembro do corrente ano 

,;Li,1,,1~1111 e obedecendo a.o eegulnte critério: 
1 - Os veícu106, levando cada um 

sua lotação completa, serão submeti
dos a wna prova que constará de uma 
viagem. tendo para pauto de partida 
a. cidade de S. Paulo. passando por 
Ribeirão Prêto, Uberaba, Uberlandta, 
Are.guari. Patrcelnlo. Patos. Belo Ho
rizont.e e, fln&lma11te :alo de Janelrc, 
onde~ 

no percurso total; 6 - A tod06 os veículos e para o 
c1 menor tempo g~lo no J)6fcurso percurso total, será fornecldo, pelo 

total; ::.t::-1~u d:!,~ultura, carvão de 

en~\,,'~i~:"";rf;S::~ lunpezn do mtro 7 - os cinco velcuJos que obtive• 
e) necessidade de limpem do gl.Uio"' reni maior numero de pontos serio 

génio em maior percurso, ~1~~~~ ~~:i= d~ 
f) melhor estado do motor no fim de dado tipo e marca, e aos demala, 

do percurso e melhor regularidade de sera permitida a sua venda. a parti• 
funcionamento: culares, sem outros impostos· 

g) maior velocidade média do vei- Rio de Janeiro, 15 de Junho de 19S8. 
~~.,° .:'eº J:~~ de Belo Horizonte a.o (Ass.) Carlos de Soma Dllart,e, cli• 

h) melhor estado e menor gasto de retor geral. 
óleo de lub11flcaçáo: A Clênela deocobre oo renomenoo, e 
la~a r:;:neºir:.:~uf:° veiculo por tone- a CASA AZUL ... u novldadel. Bo• 

j) menor tempo ga.sto para acender t6ea cobertas em pano. Lindo e ,a-
o gasogênlo e lnlcto da. maroh11, rlll4o lllfflmento. recebea ~-

5 - Oa vellllloa ~ ll:llm• te tle l'UII a GAU MIJL, 





A UNIÃO - Domingo, 21 de agosto de 1938 

H () J E 

R 
SIMULTANEAMENTE! 1-I O J ~, 

l 

E X FEL 4IPÉA 
:\Iatlnl"e Chique ás 3 hora!!I - Soirêe ás 6,30 e 8,30 Soirê.- ás 6,:m f." 8, 15. 

O AMõ t E O ODIÔ SURGEM COMO COMBATENTES INVISIVEIS NA CIDADE ONDE A GUERRA DESENCADEOU TODAS AS PAIXõES 
O ATUAL DRAMA SANGRENTO QUE SE DESENROLA NA ESPANHA 

D(!ROTHY L.4lllOUR 
O úLTIMO 

.. 
• • 

TREM 
LEW AYRES 

D E ~:; M li. D R I D 
KAREN MORLEY LIONEL ATWILL HELEN MACK , _ GILBERT ROLAND 
A ESPANHA EM CHAMAS! UM PAIS EM GUERRA! UMA CAPITAL ENVOLTA NOS HORRORES DE UMA TREMENDA REVOLUÇÃO ! 
Um em iolgante drama da PARAMOUNT -:- Complementos: NACIONAL D. F. B. e A INGRATA ARREPENDIDA - desenho :olorido. j 
-= = Este filme é próprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. 1 

GRANDIOSO ESPETACULO RELIGIOSO PATROCINADO PELO 1 
EXMO. SR. ARCEBISPO D. MOISÉS COÊLHO !I ' ' 

QJARTA-FEIRA NO NOVO 

Sessão das Moças 

Terça-feira - Dia 23 no - REX - em homenagem á familia católica de nossa terra ! 

--11 f 

Um belíssimo espetaculo de arte, de fé , de religião e de esperança para um melhor 
futuro na paz do Senhor ! Os acontecimentos mais notaveis, as festas mais empol
gantes com toda pompa de seu rito Que são celebradas no Vaticano, a Cidade do 

Papa ! ! ! Todo o esplendor do catolicismo na Cidade Eterna 

O PAPA VOS ABENCôA 
.:; 

......... ----................. 
O úNICO FILME OFICIAL AUTORIZADO PELA SANTA SE' EM ROMA. SEGUNDO A 

OPINIÃO DO CARDEAL LEME ESTE E' O MELHOR TRABALHO RELIGIOSO ATE ' 

HOJE CHEGADO NO BRASIL ! ! ! 

TERÇA-FEIRA PRóXIMA NO - REX - EM DUAS SESSõFS ! 
-- -- ·- ----

REX J A G u A RI BE 
HOJE - A's 6 e 8 hora..lii - HO.fF 

i 

, )1 IDILIO Ol' t: Tt;M \ DO('l;R .\ [)t; l'~l BEIJO DE ,OIOR ! ! ! 

BING CROSBY 
A vo.t de ve ludo 

A "diva excelsa" no mais brejeiro e delicioso espetáculo musical ! 1 

GRACE MOORE 
A gargan ta de ouro cm ' 

AMôR HA W AIANO O REI SE DIVERTE 
Martha Raye Shirley Ross Uma i>rodução da - COLUMBIA 

Um J"omanct.· m usicado da 

PARAMOUNT 

,= .....___ = =================',\ 

METROPOLE 
(1 OIIQIMA MAIB ARl!:JADO DA CAPITAL 

---- ------------ ----
HOJE HOJE .. __ _ A ·s 6.30 e 8 hora~ 

, . rn aí u 1,1 rica , brl'gcira e sf"nsacional nov<'la mu~kada. t . · 
' 1- RNAND GRA\' 1-:T - o no,·o irtolo francês 

J~•.o\N BLONDELI, - a lourinha inesb.th•t'I !!: 

O REI E A CORISTA 
l'on1 li\\ \Kll EVt;RE1'T HOltTOS - ,\LAS MOWBRAY 

--- l roprio para todas as idades - C . C . C 

--- Ã;;;;, ;n, ! - O REI SE DJ\'ERTE - (·om Grace Moorr 

..,.. I ;;-~ chegará . . BE'ITE DA VIS. em O 
-----A t' Lt: XA DE Ollll 

CO)IPl, E:\lE 'l'O S 

Este filme é próprio para todas as idades. - Nota da C. C. ':_ 1 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Emp~11do com tucoesao am tod .. 

• moleatiu pronntent.a da IJ'Phllll 
1 &mp,uezu do ,anau• 1 

.,_ rqt1tr1Ã 

FERIDAS 
ESPINHAS 
ULCERAS 
ECZEMAS 
MANCHAS DA PELLJ 
OARTHROS 
FLORES BRANCAS 
RHEUMATISMO 
SCROPHULAS 

SYPHILITICAS 

• ftnalment• em todN 
., •ffecçOee cl.l)a ...,_ 

1•m hl• • 

CINE s. PEDRO 
A OAl!IA DOS ORA.NDl!:3 ROMANCES DA TELA 

HOJE - Em duas sesões HOJE 

Hora e meia ck i:;ar g,e lhadas \"omta111Rs h oJe no CI NF S. PEDRO 

Bert Wheeler Robert Whoolsey 
os bambas do charu to. o. maioces tapeadore<: do ef ulo -- ~rr: 

A GRANDE CAVAÇAO 
A MELHOR COMEDI .\ DESTA Q UER IDA DU PLA 

lnklam a M·ssão ,·arios <"ornplcmen to 
••AVARIA .. 

- Mllbaro• de cundo• -
ÕA~ tRA ' Alerta Senhor itas I IRAJIDE DEPURATIVO NIUIII 

HOJE - Em rnatlnce é.s 2 1 2 horas Ak.im Tamirof! lf"m - O \;\h)R I:: ' 
COMO O JOGO, com a -1 ." série ck - O l:\IPF.RIO UO: .,. \ 'T.'\S'.'I \S 

1 

lloJ _ ~ 1 VERSÃO D E REIS UMA BICICLtTA frrça-feira - GRACE MOORE. a fam ~ cautora urica, ·"Ol 1 

O REI SE 01\IF.RTt: - Um rilmt' da " (;oluntbi• .. 

t t ' 2.30 Alô gurizada Preparem-se paia sua grand10sn matmée em perfeito estado, veade~n. por Qu1NTA· FEIRA - ·'Sessão das Moças '' - BETTE DAVIS, ('Jll 

O IMPERIO DOS FANTASMAS Juntamente o engraçado I preço multo <umodo, i no& S&nl<• ____ A FLEXA m: OUltO 

- O AVIAO MISTERIOSO. - Jane Wlthers ,. EU.. a.' 111. '"'-,=====================:!) . ' 



1 JOIO PIISOA - boainao, lt .t. a,oato de 1ik 

N A V E ,.G A Q Ã O E COMERCIO 
L L O Y D B R' A S 1 [ E I R~o--·-,-.-,-,-, L-.-, -,-0-. ,-.--,--,-•• -,-. --· -

( P A'T RIM O N I O NACIONAL J Praça Antenôr Navarro a: 31 (Terreo) Fone 1.4.4-3 
-------~---------------------~---------------------------·---

P A.JE~ o NOBTIJ 
·~ ., 

PARA O SUL 

16 IIICOIIF1DENTl 
(CAJmtJEDtO) 

Linha Manáua - Buenos Aires 

"BAEPENDY" 
Esperado no dl& 2'I de &tfooto. salri no m

mo dia para Natal. Portaleza, S. LUI.I, Bel&n, 
Santamn, Obldos. Patlntim, :rtaooat!Ara e K&-

Lbtlta Belém - S. Francisco 

"RODRIGUES ALVES" 

Linha Manáus - Buenos Aires 

"OAMPOS SALES" .-- -

Esperado no d!& 28 de agoat.>, 1&1ri no 
meamo d!& para Recife, Maceió. l!l. Saln.dor, 
Vltórl&, Rio, Santoo, Rio orande, Pelotu e 
Porto Ale11Te, 

Linha Belém - S. Frunclaco 
"CMTE, RIPPER" 

(f.llOt tom. 4• d,.looamento) 
Esperado no d!& 8 de oetletnbro, aalri no 

mesmo dia para Recite. Moreló, 8 Salvador, 
Rio de Janeiro (5.!19 tona. de dealocamenlo) 

nius, 1 Esperado no d!& 1 de setembro sairá no 
meamo dia para Natal, Fortalem. 8 LUlz e 
Belém . ATT11NÇAO, - AVISAMOS AOS 8R8 

PABSAGl:IROS QUE. llOMPTB PODrRAO 
ADQUERIR PASSAGENS APRESl!:NTM;)() 
O ATESTADO DB VAOINAQAO. 

Esperado no d!& 2 de oetembro, ealri no 
mesmo d!& para Recife, Maceló, Bala. Vlt6rta, 
Rio de Janeiro, Santo5, Paranagui, Antonina e 
8 . Pranclsco. 

O •LOfflB BRASILZIRO" 1:' 0'!4 SER· 
VYOO DB U'l'TLJDADB PUBLICA B DB INTS-1 
RE88l!J NACIONAL. 

... ~ ....... 
•o LOIDE BRASILEIRO & DA NAQAO 

PARA SERVIR A NAQAO". 

'AcceltamH carfH w,ara u cidadH te"ldu ,ela lêde Viaçi.e Mineira e•• transber~~· hrra ct.a lela. 

COIPllHII CARBOIIFERl RIO•GRANDEISE 
Linha reralar de vaporea entre Cabedêle 

e Porto Alerre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

OABGUEIRO "BERVAL" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nooec, porto no próximo dia 21 deste mês. o cargueiro "Herval". Após a 
neceatrla demora. sairá para Recife. Maceió, Rio, Santos, Rio Grande, 
Pelotaa e Port<> Alegre. 

CARGUEfflO •:uoat· - Esperado do norte, deveri chegar em 
n0680 port<> no próximo dia 27, o cargueiro ''Mog[". Após a necessária 
demora, sairá para Recife, Bala, Rio, Santos . 

CARGUEIRO •OLINDA• - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no próximo dia 29 o cargueiro "Olinda". Após a neces
sária demora, salrâ para Recife Maceió, Rio. Santos, Rio Grande e 
Porto Alegre. 

CARG UEffiO "CBU1 • - Esperado do sul. deverá chegar em 
nOSllO port<> no próxlmo d!& 30 o cargueiro • Chul". Após a necessária 
demora, salrá para Natal, ceará. Tutol& e Arei& Branca . 

&VISO 

Acelr&-oe carga IUJelta a tranabordo no Rio para Paranagul, An• 
tamna, 8. l'rllncllco, Iiajal e FlorlanoP<>lll, 

~entes - LISBOA & CIA:. 
Roa Barão da Passagem n.0 1S - Telefone n.0 ZSO 

.•. dão mais 
belleza ao olhar 
feminlnol 

s~~:ci~~= :!!~~on~:: 
faz cílios longos, uniformes, 
bem armados. Cilion protege 
a belleza dos olhos, evitando a 
41Ueda dai pestanas e fortifican
do-Ihca as raizcs. Dcstroemget· 

.j 
men1 que se accumulam entre 
clla,. Não deixa que se formem 
tcrç6ca, caspas e inflammaÇÕ('S, 
Descongestiona as palpcbra~ 
avermdhada1, Use Cilion, para 
ter palpcbras brilhantes e um 
olhar rico de cxpreasõ.o. 

LLOYD NACIONAL S. A. - HDE RIO DE JANEIRO 

IDVl(lO 11AP1DO PD.08 P&Q'Unl!I • .uu,9• IENTBll C&lll!DZLLO li POBTO &LSOU 

PASSAGEIROS "SUt" P&l9&0l1IB01 ºNOITE" 

CARGUEmo •c,UIPEIRO" Es-
perado de Porto Alegre e escalas no 
d!& 28 do corrente, saindo no mesmo 
dia para Natal, Macau, Aracatl. For
taleza. Camoctm e Tutoia, recebendo 
carga para Parnaíba com cuidadosa 
baldeação em Tutola 

PAQUETE "ARARAQUARA" - Es· 
perado de Porto Alegre e escalas no 
d!& 31 do corrente. saindo no mesmo 
dia para Recife, Maceió. Bala, Vltó-

~o~:·Al~~pa~~o o~:":~;:•l:;,.~~ 1 
I ga e passagelroe. 1 

PARA DIUIAIS INFORMAÇOES COM 08 AGENTES: 
111110 H CUNHA REIO I Cll, 

Eacripterie: laa Barãe da Panarem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Araa" 
ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 

IIDVIÇO SEMANAL DII: PA88A0DR0S E CARGAS ENTU POBTO &LSOJU: li curou.o 
"ITASSUCt" 

Chegará no d!& 23 do corrente, terça-feira, sairá no 1 
mesmo dia, para: Recife. Maceió, Bala, Vitória, Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá. Antonina, Florianopolis, 
Imbltuba, Rio Grande, Pelotas e Port<> Alegre 

PltOXJI\IAS SAIDAB 

"ITAPURA" Sexta-feira, 26 do corrente 
"ITAQUERA" - sexta-feira, 2 de setembro p 
"ITASSUC!:" - Terça-feira, 23 do corrente; 

AVIS O 
~cebemos tambem rarps para Ar&cajú, Dh6~ s. • rancis(o " Itajai. rom cuidadosa baldeação uo 

Rio •e .Janeiro, bem como, para Campoa, no l!!dado do Rio, em trafe10 moino eom a • Lropold.lna ltalhn.1 •. 
Aa pauqen, oerAo Tendida medlanle apreNDtaçio do ateetado de n.elna. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS l!: VALORES, ATBNDIM!E NO ESCftITORIO, ATE' A'S lf B0RA8. 
NA V'l:BPBRA DA SAIDA DOS PAQUETES, 

INPORMAÇOES 00114 O AGENTB - P. B&NDEmA D& OltUZ. 

liNPIIAQUECEU-SE? • 
Ai..da tem toHe, dór ,. .. 

eo1ta1 • no peito? 
U1e • poderoso ton ico 

VIIHO CBEOSOTiDO 

' 

.âõ orsítva wuu 
, .. ,,.,,d, - -· 
wse 111 ntai• • 

co1nlncttip1 
IONICO SOBEIUU 

IOS ,UUIOIS 

INDOSTRIA -DE BEBIDAS 
G!\ZOZ.\S {'ERVEJA \'J;,;nos suco \LCOOL 

- !\GU.\RDE:-ITE 

)laquinas em·hedoras, arrolhadoras, rotulador~. ,·apsuladol"olS, de , t•tr 
:\laqnina~ de lavar (' csgukhar ~arrafas, f'iltros .. St:Jtz" para ,·ü1bos e bc· 
bídas, J\Jassas r amiantos filtrantes .. Seitz ·-, Capsulas de estanho ,,ara pr·. 
rafas, ~IA0l1ISAS SATURADORAS, EN'C'HEDORAS E ARROLHADORA> 

PARA GAZOZAS, 
Peçam pr~'J)edos e ratalogos 

DEUTSCHMANN, LEAL & CIA, L TDA, 
('AJXA rosTAI, HS7 

Rio de Janeiro 

CINE-REPUBLICA Vem aí BUCK JONES, rm 
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