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HOMEM DOS DESTINOS NACIONAIS
"MILL .-U te 0 - SKAiJie

e n c a r a n p o  s im u l t a n e a m e n t e  com  o s g r a n d e s  p r o b l e m a s  econômicos
NACIONAIS, COMO 0 DO PETRÓLEO, DO FERRO E DO AÇO, AQUÊLE QUE VISA CO
LOCAR 0 BRASIL A RESGUARDO f:E QUAISQUER IMPREVISTOS, PRONTO PARA A 
INTEGRAL ASSEGURAÇÃO DE SUA INDEPENDÊNCIA, 0 PRESIDENTE VARGAS SE 
MOSTRA 0 HOMEM QUE 0 MOMENTO MAIS DO QUE NUNCA ESTÁ A EXIGIR, 0 CHEFE 

CADA VEZ MAIS NECESSÁRIO Á PATRIA E Á REPÚBLICA ------------
J J E M  m erece que o fixem os nès- 

te s  co m en tá rio s, pelos w**'« 
a sp e c to s  p ro fu n d am en te  econô
m icos e tam bém  pelo sen tid o  p a 
tr ió tic o  que nêle  descobrim os, o 
re c e n te  d ec re to  do p resid en te  
V a rg a s  a b r in d o  o c réd ito  de 600 
m il con tos p a ra  execução da se 
g u n d a  e ta p a  do “ P lano  especial 
d e  o b ra s  p ú b licas  e ap are lham en- 
to  d a  d e fesa  n a c io n a l“ .

Isso  d em o n s tra  que o governo 
e s tá  v ig ila n te  e  sem d úv ida  im 
bu ído  dos m ais a lto s  propósitos 
e m 'tu d o  que  se  re lac iona  com os 
m a io res  p ro b lem as da n ac io n a li
d a d e  .

E  d a í co locar ao lado de um 
p la n o  especia l de o b ras púb licas, 
com  o que v isa  r a s g a r  á nossa 
econom ia g ra n d e s  c an im ad o ras 
p e rsp e c tiv a s , o ap are lh an ien to  de 
n o ssa  d efesa , p roblem a cu ja  g r a 
v id a d e  não escapa  á in te ligência , 
o b se rv aç ão  e p a tr io tism o  de ne
nh u m  b ra s ile iro  com resp o n sab i
lid a d e s  d e fin id as  nos d es tin o s do 
P a ís .

Agem  de  ce rto  assim  os hom ens 
d e  governo  que incansavelm en te  
se  voltam  p a ra  o es tudo  e conhe
c im en to  dos a s su n to s  que m ais de 
p e r to  tocam  e a fe tam  ás funções

pu b licas que lhes foram  confia
d as .

Age e tem  agido sem pre as
sim , com um a lucidez que dia a 
d ia  m elhor se ap u ra , o s r .  Getú- 
lio V argas, de quem poderiam os 
d izer que ha um decênio se en 
volve das m ais expontâneas sim 
p a tia s  n acionais pelo aprum o com 
que se conduz e pelo acerto  com 
q u e  invariavelm en te  serve aos 
m ais caros sen tim en tos p á tr io s .

E sta  é a im pressão  de quem 
p ro cu ra  es tu d ar-lh e , despido de 
paixões in fe rio res, o enorm íssim o 
papel que lhe es tá  cabendo de
sem penhar de Íí)30 a esta parte , 
período, se jam os exátos na a f i r 
m ativa e n a  c ritica , dos m aiores 
e dos m ais im pressionan tes, se 
não o m ais afirm ativ o  dc nossa 
h is tó r ia .

E ’ inegável que. d ian te  do pa
noram a un iversa l e dos exemplos 
d esco n ce rtan te s  que o a tu a l con
flito  europeu oferece a cada pas
so a quem p a ra  êle se volta e bus
ca ao m enos pesquiza-lo  c en ten 
de-lo. d esd en h ar os problem as 
concernen tes á defesa  de q ualquer 
povo, ó obra dc umu g rande im
prev idência . passível de conse
q u ências im prev isíveis.

E ncaran d o  sim u ltaneam en te

com os g randes problem as eco
nômicos nacionais, como o do pe
tróleo. do ferro  e do aço. aquele 
que visa colocar o B rasil a res
guardo dc quaisquer im previstos, 
pronto  para  a  in teg ra l assegura- 
ção de sua  independência, o p re 
siden te  V argas se m ostra o ho
mem que o momento m ais do que 
nunca está a  exigir, o chefe cada 
vez m ais necessário  á P á tr ia  e á 
R epública.

Porque é com uma in tu ição  ad 
m irável e segura  de todos êles 
que o vemos ag ir  a serviço sem 
pre  do B rasil, do seu presen te  e 
do fu tu ro  imenso que se rasg a  
aos olhos dos nossos observado
res.

C ontinuem os a depositar, pois, 
confian tem ente, as nossas m ais 
a lta s  e ca ra s  esperanças no es
ta d is ta  que tão s in g u la r  e p a trio 
ticam ente  nos vem im prim indo 
novos e a re jados rum os.

Esse gigantesco  plano especial 
de ob ras públicas e a parelha- 
m ento de nossa defesa, positiva 
bem com que nobre esp irito  pú
blico o p residen te  V argas con ti
nua in tegrado  no papel providen
cial de homem dos destinos n a 
c ionais .

A GRANDE REUNIÃO DOS CÍRCULOS 
OPERÁRIOS DA PARAÍBA

Chegou ontem o padre Leopoldo Brentano — A sessão 
preparatória de hoje —  Um telegrama do sr. ministro do 
Trabalho— A instalação, amanhã, do importante certame
CONFORME vem sendo divulgado 

pela imprensa desta Capital, terão 
inicio amanhã., os trabalhos da gran
dc reunião dos Círculos Operários da 
Paraíba.

IPara dirigir o certame, chegou on
tem a  esta capital o revmo. padre 
Leopoldo Brentano, S. J .,  assistente 
eclesiástico da Confederação Nacional 
dos Operários Católicos.

Ifojc ás 19,30 horas haverá na sede 
do Círculo de João Pessoa uma ses
são preparatória onde serão tomadas 
as últimas providencias.
UM TELEGRAMA DO MINISTRO 

VALDEMAR FALCÃO
Em resposta a  um telegrama-con

vite que a  Federação estadual dos Cír
culos dirigiu ao dr. Valdemar F a h .u . ' 
M. D. Ministro do Trabalho, s. cw u . 
respondeu ontem nos seguintes tei-T 
mos;

“Lamentando a impossibilidade wf 
atender o convite, em virtude de uby  
holuta falta de tempo, agradeço a 
gentileza c a distinção c formulo vo 
tos pelo êxito dos trabalhos. Cordiai- 
mente, VALDEMAR FALCAO. Mini»* 
tro do Trabalho” .

O INÍCIO, AMANIIÃ, DOS TRABA
LHOS

Amanhã lerá inicio a reunião com 
O seguinte programa:

A’s 9,30 — Sessão para o clero — 
Palestra do Revmo. Mons. Odilon 
Coutinho — Palavra do Padre Leo
poldo Brentano.

A’s J5 horas — Sessão privativa da 
Federação estadual dos Círculos — 
Leitura dc relatórios pelos presidem«1-* 
dos círculos de João Pessoa, Campina 
Grande c Areia.

A*s 19,30 — Sessão pública dc insta 
lação — Presidência de honra do 
Prefeito Fernando Nóbrcga — Pales
tra do sr. dr. Dustan Miranda, M. 
D. Inspetor Regional do Trabalho. — 

<• Palavra do Padre Leopoldo Brentano.
— A Federação vem recebendo ad í- 

são de vários pontos do Estado cnt.c 
estas cumpre destacar a  do Exmo. e 
Revmo. D. João da Mata Amaral que 
mandará a esta capital uma delega

ção dc sacerdotes e operários da dio
cese dc CajaSelras.

— Apesar dos convites distribuídos 
entre as inúmeras associações prole
tárias da Capital, por nosso intermé
dio. ficam ainda convidados os traba
lhadores cm geral a acompanharem oi 
trabalhes dos Círculos Operários, que 
sc realizarão na sédc do C. O. pessn- 
ensc, na- Casa dc S. Vicente, em Tam- 
biá

0 INSTITUTO HISTÓRICO 
VAI HOMENAGEAR A ME
MÓRIA D0 DR. FLÁVIO 

MAROJA

Num preito expressivo, resolveu o 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEO
GRÁFICO PARAIBANO homenagear, 
no próximo domingo, ás 14 horas, ao 
iniciar os seus trabalhos no corrente 
ano. a memória do saudoso dr. Flávio 
Maroja, fundador e presidente de hon
ra dêsse sodalicio.

Durante a sessão, todos os sócios 
presentes dirão palavras sòbre a in
dividualidade do ilustre desaparecido, 
sendo em seguida suspensos os traba
lhos.

O desembargador Maurício Furta
do, presidente respectivo, convida aos 
parentes, amigos e admiradores do ho
menageado para assistirem àquela 
reunião.

A I N S T A L A Ç Ã O  DE M A I S  Ü I A  
U S I NA  DE A Ç Ú C A R  N O E S T A D O
0  novo centro industrial açucareiro, de propriedade dos 

Irmãos Fernandes, ficará localizado no vale 
do Mamanguape

A INDÜSTRIA açucareira 
* *  ra

na Pa-
•aíba vai ser acrescida de mais 

lima moderna usina, a instalar-se no 
vale do Mamanguape.

Essa realização que se deve á  inicia
tiva dos Irmãos Fernandes, constitui
rá mais um importante centro dc a ti
vidades economicas no Estado.

A nova usina, que se denominará 
••Monte Alegre” , ficará situada nas 
propriedades Linhares e Guarita, per
tencentes aos Irmãos Fernandes, no 
mur-lcípio dc Mamanguape, abrangen
do grandes proporções de terras no 
vale daquêle rio.
« A Instalação da Usina “ Monte Ale
gre*! que será datada dc moderna 
Qparolhagem, virá proporcionar um 
enriquecimento cada vez maior do 
lerlJuiwàmo vale do Mamanguape, as- 
eeguíàndo, ao mesmo tempo, mais um 
poderoso centro industrial ao nosso 
Estado

Ontem, o sr. João Fernandes, socio 
da conceituada firma exportadora 
desta praça Fernandes & Cia., esteve 
no Pal&cib da Redenção, a fim de par
tic ip ar‘ao Govénio a instalação da 
refdiÉésteina, «picíatíva esta que me-

receu do Chefe do Estado os mais 
justos aplausos.

Nêgse instante em que o Govérno 
está promovendo, por todos os meios, 
o desenvolvimento das nossas fontes 
de riqueza, com o aproveitamento das 
nossas terras, a organização de uma 
indústria dessa, natureza é das mais 
interessantes para a  nossa economia. 
Dando aplicação ao capital, em nosso 
proprío Estado, os Irmãos Fernandes 
deliberando na instalação de uma 
usina no vale do Mamanguape, reali
zam uma obra de elevada significa
ção para a vida economica do Estado.

vTs ít a r ã o  o  b r a s íl T o ís

CONTRA-TORPEDEIROS
“ YANKEES”

RIO, 21 (Agência Nacional-Brasil) 
— No próximo dia 25. chegarão aqui os 
contratorpedeiros norte-americanos 
“ Trippe” e Stack“ que permanecerão 
ató o dia 4 de março trazendo a  bor
do 6 oficiais, 12 mestres e 150 homens 
alistados*

PR ESID EN TE VARGAS

A R EU N IÃ O , O N TEM , OA SUB
COMISSÃO OE ABASTECIMENTO
Compareceu o capitão Timóteo Wanderley, representante 
do Ministério da Guerra, que foi apresentado aos demais 
membros pelo dr. Raul de Góis —  Será organizado o ta
belamento de matérias primas, drogas e medicamentos, 
vestuário, materiais de construção e outros artigos de 
primeira necessidade —  Determinada severa fiscaliza

ção nas feiras —  Uma consulta a respeito dos 
alugueis das casas

REUNIU-SE. ontem, ás 15 horas, 
no gabinête do Secretário da A- 

gricultura, a sub-comissão de Abaste
cimento, sob a presidência do dr. 
Raul de Góis.

Aberta a  sessão, o presidente pro
nunciou algumas palavras apresen
tando o capitão Timóteo Vanderlei, 
que assumia as funções de membro da 
Sub-Comissáo. designado que fôra 
pelo Ministério da Guerra como seu 
representante ali. Agradecendo, aque
le oficial teve oportunidade de sali
entar o alto papel que representa a 
Sub-Comissáo, assim como o seu de
sejo de colaborar com os demais mem
bros no sentido de tornar aquele ór
gão cada vez mais util ao povo 

Lida c aprovada, sem emendas. a 
áta anterior, passou-se á leitura :1o 
expediente, que constou de dois tele
gramas do dr. Carlas Duarte, Supe
rintendente da Comissão Central, no 
Rio, de um telegrama de agradecimen
to do dr. Rui de Araújo, presidente 
da Sub-Comissáo do Amazonas e ofí
cios dos prefeitos de Areia, e Ingá. 
enviando boletins de estoques e acu
sando recebimento da circular n.° 355, 
de 29 de janeiro, que fôra remetida a 
todos os prefeitos, pela Sub-Comissão.

Em seguida, o capitão Vanderlei 
comunicou que Jhe tinha sido infor
mado que ria .feira de ontem fôra ven- 
didp sanjuq por yréço shperios aa ãs>

tabela. Interrogado sòbre o assunto 
pelo presidente, o fiscal da Prefeitura, 
presente á  reunião, prestou esclare
cimentos a respeito.

E.n vista disso, ficou combinado 
«Conclúe na 5 a pag.)

NOTAS DE 
PALÁCIO

Acompanhada do prof. Gazl de Sá 
e srn. Salomé Chôse. a  pianista Esteia 
Epstein esteve no Palácio da Reden
ção, a fim de convidar o sr. Interven
tor Federal para assistir ao conceito 
que realizou ontem nesta capital.

Estiveram, ainda, em Palácio, du
rante o dia de ontem, os drs. Flávio 
Ribeiro. José Gautíêncio, Tibiriçá de 
Carvalho e Odon de Sá e esposa: srs. 
José Antonio da Rocha, João Fernan
des. Eduardo Costa, Benjamin Tri
gueiro Lins, Francisco Coutinho de 
Lima e Moura, tte. Severino Gômes e 
José Rodrigues Moura.

Ontem, esteve também, no Palácio 
da Redenção, em visita de cumpri
mentos ao Chefe do Govénio, a sra, 
Ana de Sá Torres, que se fez acoirvDâ«»

■Bise <2« »eataa laarleaq M tD ,
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E D ! T A ! S
SECRETARIA DA AGRICULTURA. 

VI AC AO E OBRAS PUBLICAS — 
(OMISSÃO DE COMPRAS — EDI
TAL iN.° 2 — Choma concorrentes ao 
fornecimento do seguinte material, 
conforme condições abaixo: |
para a escola  de agronom ia
DO NORDESTE DESTINADO A* 

D1RKTORLA

1 automovel. tipo 1940. com perten
ces. assentos estufados a couro, 4 por
tas, motor de 85 H. P.

Como parte do pagamento será en
tregue um tl) carro "Ford“ placa 
158, que poderá ser examinado no 
Depósito da Diretoria cie Viação e 
Obras Públicas.

Os proponentes deveráo fazer no 
Tesouro do Estado, uma caução cm 
dinheiro de 5%. sôbre o valor prova - 
vel do fornecimento que servirá para 
garantia do contrito, no caso da pro
posta ser aceita.

As propostas deverão ser escrita« a 
tinta ou datilografadas e assinadas 
de modo legivel. sem rasuras, emen
das ou borrões, em duas vias, sendo 
uma devidamente selada <sêlo estadual 
de 28000. de Educação e Saúde Esta
dual e de Educação e Saúde Federal), 
contendo prêços por extenso e em al
garismos.

Os proponentes deverão marcar pra- 
7.o para entrega dos materiais ofere- 
re eidos.

Em separado das propostas, os con
correntes deveráo apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, 
estadual, municipal, bem como da 
caução de que trata êste Edital.

As propostas deverão ser entregues 
nesta Comissão, que funciona na Se
cretaria da Agricultura, Viaçao e 
Obras Públicas, (sala do lado esquer
do 2.° andar, com entrada pela Pra
ça Pedro Américo), até ás 15 horas, 
do dia 8 de março de 1940, em envelo
pes devidamente fechados.

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem. caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias. após solucionada 
n concorrência. x 4 ... .

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

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a 
nova concorrência, ou deixar de efe
tuar a compra dos materiais constan
tes do mesmo.

Comissão de Compras da Secreta
ria da Agricultura. Viação e Obras 
Públicas, em João Pessoa, 21 de feve
reiro de 1940.

José Teixeira Basto — Chefe co 
Serviço.

EDITAL de citação de herdeiro au
sente, com o prazo de sessenta dias. 
— O dr. José de Mélo da Cunha Al
varenga. Juiz Municipal de Caiçara, 
comarca de Guarabira, do Estado da 
Paraíba, na fôrma da lei, etc.

Faço saber a todos quanto o presen
te edital de citação de herdeiro au
sente virem ou dêle noticia tiverem e 
interessar possa, que. nêste Juizo e 
cartório do escrivão que êste subscre
ve, está se promovendo aos termos do 
inventário e partilha dos bens deixa
dos por falecimento de Teotonio da 
Costa Lima, residente que foi no lo
gar “Páo Amarelo”, dêste município 
e termo judiciário, e constando das 
declarações da inventariante d. Luizá 
Maria da Conceição, se achar ausen
te o herdeiro José da Costa Lima, sol
teiro. maior, residente em Maceió, ca
pital do Estado de Alagóas .ordenei 
que se passasse o presente edital de 
citação com o prazo de sessenta <"60 
dias por meio do qual chamo e cito 
dito herdeiro para, no prazo de 48 ho
ras, que correrá em cartório, depois 
da última citação, vir falar sôbre as 
declarações feitas pela inventariante. 
ficando désde logo citado para todos 
os ulteriores termos do inventário e 
partilha, até final sentença e sua exe
cução, sob pena de revelia. E para que 
chegue ao conhecimento do referido 
herdeiro, mandei passar êste edital 
que será afixado no logar do costu

me e publicado pulo órgão oficial do 
Estado, na fôrma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Calçàra. aos 
vinte dias do mês de fevereiro de mil 
novecentos e quarenta. Eu. Luiz Gon
zaga de Araújo, escrivão datilografei 
e assino. O escrivão, Luiz Gonzaga 
de Araújo, tass.) José de Mélo da 
Cunha Alvarenga. Está conforme com
0 original: dou fé. Data supra.

O escrivão — Luiz Gonzaga de Ara
újo.

IXSPRTORIA GERAL DO 
TRAFEGO PÚBLICO - Um adi
tam ento no edital n.° 1. de ontem 
datado, declara-se que o convite 
aos p roprie tários de veículos, 
para virem reg istra r os mesmos 
nesta Repartição até o dia 16 de 
m arço p. vindouro, tam bém  se 
exlende ás repartições públicas 
federais, estaduais e m unicipais, 
cabendo ao Chefe da Repartição 
apresentá-los para esse fim a 
esta  Inspetoria (artigo  197 do 
Regulam ento do T ráfego P ú 
blico) .

João Pessõa. 17 de fevereiro 
de 1940.

Jarob Frnnlz, cap. Inspetor- 
Geral.

DIRETORIA GERAL DE SAÜDE 
PUBLICA — A Inspetoria da Fiscali
zação de Gêneros Alimentícios e Po
licia Sanitária das Habitações — EDI
TAL DE INTEVIAÇAO N.° 3 — De 
ordem do sr. dr. Inspetor da Fisca
lização de Gêneros Alimentícios e Po
licia’ Sanitária das Habitações, da Di
retoria Geral de Saúde Pública, dêste 
Estado, de acôrdo com o art. 1.088 da 
Lei Sanitária em vigôr, resolve Inter- 
dictar os prédios sitos á rua da Repú
blica n.° 590, Praça Barão do Abíai n.° 
51, e Praça Barão do Abiai n.° 59, nes
ta capital, de propriedade respectíva- 
mente do Sindicato União dos Reta
lhistas: srs. Henrique BaTela e Fran
cisco Navarro, por não oferecerem as 
condições de higiene exigida pela Sa
úde Pública.

Os inquilinos têm o prazo de trinta1 
(30) dias a contar da data da primei
ra publicação do presente Edital, pa
ra desocuparem os prédios em aprêço.

João Pessôa, 30 de janeiro de 1940.
Maffêr Pinho Rabêlo — Ser. de es

criturário.
VISTO: — Dr. Alberto Fernandes 

Cartaxo — Inspetor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOAO PESSOA — DIRETORIA DE 
ABASTECIMENTO — EDITAL N.°
1 — De ordem do sr. Diretor, ficam 
pelo presente edital, intimados a com
parecer á Prefeitura Municipal, até o 
último dia do corrente mês, a fim de 
se matricularem, todos os peixeiros 
desta capital, devendo apresentar na 
ocasião cia matricula, carteiras cl? 
identidade e sanitária, bem como ba
lança. Terminado o prazo serão puni
dos com multa de 10$000 e 50SOOO, 
todos aqueles que fôrem encontrados 
negociando pescados sem a respectiva 
matricula.

João Pessôa, 15 de fevereiro de 1940. 
— Davina de Queiroz, escrituraria.

LICEU PARAIBANO — EDITAL
N\° 3 — Matricula — De ordem do sr. 
Diretor do Liceu Paraibano faço pú
blico a quem interessar possa que. de 
1 a 14 de março vindouro, estará aber
ta. nesta Secretaria, das 8 ás 11 horas, 
a matricula do curso fundamental dês
te Estabelecimento, da 1.“ á 5.a série. 
O candidato deverá juntar ao seu re
querimento para matricula da l.a sé
rie o certificado do exame de admis
são e um atestado médico de não so
frer de doença contagiosa da vista e 
para os demais o da série anterior.

Secretaria do Liceu Paraibano. 15 de 
fevereiro de 1940
Maximiano Lopes Machado — Secre
tário .

VISTO: — Conego Matias Freire — 
Diretor do Liceu Paraibano.

FR A C O S  E A N Ê M IC O S !  
Tomem :

VINHO CREOSOTÀDO
Do Ph Ch. João da Silvo Sllveiro 

Empregedo com exito nos

Tosses 

Res(riedos 

Bronchiles 

Escrophulose 

Convelecenços

VINHO CREOSOTADO
6 um g«vudor d« tdOdo.

v  A V I S O  

D R . '  E D S O N  DE  A L M E I D A
D O E N Ç A S  DA P E L E  K S Í F I L I S

De volta da sua vtajem de estudos ao sul do país onde frequentou as 
clínicas especializadas do Rio e S. Paulo (Serviços dos Profs. E. Rabêlo 

e A. Pupo) reiniciou o exercício de sua ollníca.
Kua Visconde de Pelotas, 289 - 1.® andar (Junto ao Cinema “Plaza” 

DIARIAMENTE DA8 15 A’8 17 HORAS

A VISTA 
E’ INSUBSTITUÍVEL!
D eedo a  m ala to n ra  Id a d o  <v olhoa 
d tT o m  m orocor todo  cu id a d o , p a ra  
q u o  a  v is ta  n â o  nola p ro ju d lca d a . 
C onsorvo  aom pro  lim pidon o aa u - 
d a v o is  oo o lh o a  d o  *®u H lh in h o , 
u aa n d o  U avolho. L avolho  n â o  a rd o .

LAVOLHO
BENEFICIA 0 5  OLHOS

LICEU PARAIBANO — EDITAL 
N.° 4 — Curso Com plem entar — De 
ordem do sr. Diretor do Liceu Parai
bano. faço público a quem interessar 
possa que. de 1 á 14 de março vindou
ro, estará aberta, nesta Secretaria, das 
8 ás 11 horas, a matricula cio Curso 
Complementar dêste Estabelecimento, 
do l.° e 2° anos, de acôrdo com o de
creto estadual 1.321 de 25 de fevereiro 
de 1939. O candidato deverá juntar 
ao seu requerimento para o l.° ano: u) 
certificado de aprovação na 5.“ série 
do curso fundamental do Liceu Para
ibano ou guia de transferência expe
dida por estabelecimento equiparado 
ou sob regime de inspeção permanen
te ou preliminar; b) recibo do paga
mento da taxa de matricula; c) ates
tado de sanidade expedido pela Dire
toria de Saúde Pública; cl) carteira 
de identidade. Fica isento da exigên
cia constantes das alineas C e D o 
candidato que tiver cursado a 5 a 
série nêste Liceu. Para os que reque
rerem matricula no 2 ° ano é neces

sário o certificado do l.° ano ou a guia 
de transferência vindo cie outro esta
belecimento

Secretaria do Liceu Paraibano, 15 
de fevereiro de 1940.
Maximiano L°pes Machado — Secre
tário .

VISTO: — Conego Matias Freira — 
Diretor do Liceu Paraibano.

SECRETARIA DA AGRICULTU
RA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS — 
COMISSÃO DE COMPRAS — EDI
TAL N.° 1 — Chama concorrentes ao 
fornecimento do seguinte material, 
conforme condições abaixo:
Para Repartição dos Serviços Elétri- 

ticos da Paraíba 
(Distribuição de Energia)

6 Transformadores 50 KVA.
4 Idem para 75 KVA, para monta

gem em poste de ferro e caracterís
ticas seguintes: 50 ciclos; primária 
6.000 volts, secundária 226 volts, com 
tap — changer externo paru mais 
menos 3% cie variação na voltagem

Os proponentes deverão fazer no 
Tesouro cio Estado, uma caução em 
dinheiro de 5%, sôbre o valor prová
vel do fornecimento que servirá paia 
garantia do contráto. no caso da pro
posta ser aceita.

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e assinadas 
de modo legivel, sem rasuras, emen
das ou borrões, em duas vias sendo 
uma devidamente selada <sêlo esta
dual de 2SOOO, de Educação e Saúde 
Estadual e de Educação e Saúde Fe
deral), contendo prêços por extenso 
e em algarismos.

Os proponentes deverão marcar 
prazo para entrega dos materiais ofe
recidos.

Em separado das propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, 
estadual, municipal, bem como cia 
caução de que trata êste Edital.

As propostas deverão ser entregues 
nesta Comissão, que funciona na Se
cretaria da Agricultura, Viação e 
Obras Públicas, sala do lado esquerdo 
2. andar, com entrada pela Praça 
Pedro Américo, até ás 15 horas, do 
dia 4 de março de 1940, em envelopes 
devidamente fechados.

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem. caso seja aceita a sua 
proposta, assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias, após solucionada 
a concorrência.

A caução de que trata ste edital 
reverterá_ a favor do Estado, no caso 
de rescisão de contráto sem causa jus
tificada e fundamentada.

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a no
va concorrência, ou deixar de efetuar 
a compra dos materiais constantes do 
mesma.

Comissão de Compras da Secretaria 
da Agricultura, Viação e Obras Pú
blicas, em João Pessôa, 17 de feverei
ro de 1940.

José Teixeira Basto — Chefe do 
Serviço.

FORMIGUINHAS CASEIRAS
Só desaparecem com o uso do único 
produto liquido que atráe e exter
mina as formlgutnhas caseiras e tods 

especle de baratas 
•BARAFORM IGA SI* 

Encontra-se nas bôas Farmácias t 
Drogarias

DROGARIA LONDRER
Rua Maciel Pinheiro, 12H

T  V D I H  a manteiga que ae impoz, de f6rma 
I  - I  K  I  U  “  definitiva, em todos os mercados.
E’ ínutü afirmar o contrário.
Com ou sem cheques é a preferida dentre todas as
marcas I .  ,
Com ou sem cheques * «* de maior consumo neste
Krthtílu I . . .
Use somente manteiga LV RIO, indiscutivelmente
a melhor de todas 1

* * *

Dupla filtração do sangue
G .sangue atingindo a-, aiténas ca

pilares no: rins é submetido a um* 
dupla filtração Na priineiu p ide 
mais seu excesso cî  agua Tornacto &a- 
slm denso, passa o sangue por outros 
hltros onde deixa as partículas sòii 
cias, como sejam os restos das células 
organteas destruídas

Êsse processo de dupla tiliraçun 
dtixu entrever como é delicado o apa
relho renal e a importância de seu 
funcionamento na manutenção da 
saude Qualquer deficiência no tra
balho dos rins importa em reten
ção de substancias toxicas e nocivas 
ao organismo dando lugar a uma 
série de sintomas dolorosos e desa
gradavais. Dores lombares, reuma
tismo. Inchação produzida por infil
tração de agua nos tecidos, são ai 
guns dos stlomas mais comuns da 
debilidade renal Uvge combate-lo1; 
com o uso d.ts PJli.lt.s rle Foster que 
são o melhor remédio para lavar, tor- 
talecer e ativar os rins.

* * *

INSPETORIA GERAL DO TRA
FEGO PUBLICO — EDITAL N.. I
— O Inspetor Geral do Tráfego Pu
blico da Paraíba, usando das atri
buições que lhe confere o Regulamen
to do Tráfego em vigor, faz saber aos 
interessados que se está procedendo, 
•nesta Repartição e nas Mêsas de 
Rendas do interior, o registro de au
tomóveis, caminhões, Ônibus e outros 
veículos, ficando, para êsse fim, es
tabelecido o prazo até o dia 16 de 
março p. vindouro.

Terminado êsse prazo, o veiculo 
encontrado sem o devido registro e 
cujo condutor não esteja com os seus 
documentos legalizados como pre- 
oeitúa o artigo 225 do Regulamento 
do Tráfego Público, será Impedido 
de transitar (artigo 192 do Regula
mento citado).

Os proprietários de veículos que 
procurarem registrar os mesmos de
pois do prazo acima estabelecido, fi
cam sujeitos ao aumento de 50% das 
laxas a serem pagas (decreto n ° 900, 
cie 24 1211937)

Jaeob Frnnlz cap. Inspetor Geral.
João Pessôa, 16 de fevereiro de 1940.

EDITAL de 1,“ Praça de venda e 
arrematação, com o prazo de 30 rirln- 

| ta) dias — 2° Cartório. — O dr. Ma
nuel Simpliclo Paiva, Juiz de Direito 

, da comarca de Mamanguape, em vir
tude da lei, etc

j Faço saber a todos quantos o pre- 
sente edilal de 1 “ praça de venda e 
arrematação com o prazo de trinta 

I dias virem, dele nottua tiverem e m- 
| ter essa r possa que. n t dia 20 do ines 

de março próximo v.nctouro, as U 
(quatorze) horas, na rala das audi
ências, no Paço Municipal desta ci- 

, únde, o porteiro que estWer de servi
ço ou quem suas vezes fizer trará « 
publico pregão de venda e arremato - 

| ção a quem mais dêr e maior lance 
oferecer além cia respectiva avaliação 
uma parte de terra encravada na pro
priedade Cafula. cio distrito de Jaca- 
raú, dêste termo, com os seguintes 
limites: — Norte, José Sablno; Sul, 
Benedito Vicente; Léste, Miguel Gon- 
çalo e ao Oeste, com Sebastião Ju 
nuário, muna área de 7 ha. avultada 
em 1:000$000 ium conto de réis), per
tencente a Veríssimo Máximo Julio, 
penhorada para pagamento du dPdda 
e custas de iunu ação executiva ff*cal 
que lhe move a Fazenda Estadual. F. 
para que chegue ao conhecimento U\ 
todos mandei expedir o presente edi
tal, que será afixado no logar do cos
tume e publicado no ôrgflo oriclal A 
UNI AO, por três vezes na fôrma da 
lei. Dado e passado nesta cidade de 
Mamanguape, aos dezesseis dias do 
mês de fevereiro de mil novecentos e 
quarenta. Eu. Am&ro Cavalcanti nr 
Lima. escrivão, o datilografei, ciss) 
Manuel Slmplicio Paivn. Juiz de Di
reito. Conforme o original; dou fé 
Mamanguape. 16 de fevereiro de 1940 
Eu. Amãro Cavalcanti de Lima, escri
vão, o datilografei.

DOENÇAS DAS SENHOUAS 
CIKIJKOIA — PARTOS

ONDAS ULTRA CURTAS

SR. LAURO VANDERLEI

Chefe da Clínica Ginecológica 
da M aternidade — Chefe da 
Clínica C irúrgica In fan til — 
C irurgião do ho sp ita l Santa 

Isabel.

Conauhaa das 3 ós 6 (Em 
fren te  ao PLAZA).

Ensino Primário
D oninha M aura B aracuhy  re 

cebe a lunos para  o ensino  p ri
m ário . A ulas, d ia riam en te , de 8 
ás 1 l h o ra s .

Rua D uque de Caxias n.° 557 
João P essôa .

CABELOS BRANCOS
Evitam-se e desaparecem com 

“LOÇÃO JUVENIL"
Usada como loção, não é tintura 

Depósito: Farmácia. MINERVA 
Kua da República -  João Pessôa 

DROGARIA PASTBUR 
ftua Maciel Pinheiro, n.° 613 e “ toou* 

Infantil”
Preço: — NjOçw

DR. LUSIAN0 RIBEIRO 
DE MORAIS

Diretor da “Colonia Ju* 
liano Moreira”

Clinica médica
UOENÇAS NERVOSAS E 

MENTAIS

Consultas: . Diariamente 
de 3 ás 5

CONSULTÓRIO
KUA PEREGRINO OE CERVA- 

LlfO, 146

ESCOLA 0E ÜOMÉRCIO 
JEAN BRANDO

1 OFTCTALMENTE RECONHECIDA 
$ucur.,al n.® 113

Cursos do Guarda-Livros c Contador 
■ Diplomas válidos
Funciona no Grupo “ Tomaz Mindêlo” 

João Pessôa

T U B E R C U L O S E
•R. ARNAL DO GOME

Prestar informações exatas ao De
partamento Estadual de. Estatística é 
dever de. todo paraibano amigo de em 
Estado o do Brasil.

■ ui no de especialização com o 
Mof ületnefttlno Fraga uo Ho»- 

de Isolamento 8. 8eba*- 
.íáo uo Rio de Janeiro. Dlagnô»- 
l«.o Precoce da tuberculose e 

Ç*ta mento por processo« ruo- 
--------------dem o*.-----------------

Consultas e tratamento em ho- 
rn* previ amente marcadas o dia
riamente du* 13H U I6 hora*. 

DOENÇAS DO APARE
Ç O  RE3PIRATORIO

■*a Katfto 4o mouro. iM  
I." andar. — TeL i m

O F I C I N A  F O R D
tíEKVlÇOfl MECÂNICOS RM GERAL 

PINTURAS A IHJOO* K ESMALTE SINTÉTICO 
Dispor de máquinas modernas para umlur rapidez no «ervtço 

Laboratório do prova*-(Text) espc).;tej, para Fords 
Serviços rápidos e garantido*, sob eontròle de mecânico etpGolzUtMO 

nua Oricinu Ford de São Paulo.
--------  PRfflfi)S MóDICOS --------

(



A UNIÃO -  Quinta-feira, 22 de fevereiro de 1910 S

NOTICIAS TELEGRÁFICAS DO PÃISA G U E R R A  F I N O - S O V I É T I C A
PALACIO r io  NE- 

CiRO Ofc> PARTICIPANTES DA 
REVOADA A MONTI VIDEO 
JlA °' 'Agência Naoionai-Biasil) 

O pi e si d ente Getúlio Vargas re 'e- 
fcev» ontem os aviadores brasileiros que 
pmUeipanio do “ raid" a Montevideo 
elogiando a iniciativa e concitando-os 
a trabalhar cada vez mais pelo desen- 
w íS S tV 1? da avlaW° brasileira.
H?r^« ÍÍAS EM ao  p r e s id e n t e

PREFEITO HEN
RIQUE DODSWORTH 
RIO. 21 tAgência Nacional-Brasil) 

-  Os funcionários municipais, por 
motivo do seu reajustamento, promo
veram uma grande manifestação í o 
presidente Getúlio Vargas 
feito Henrique Dodsworth 
INSTALADA A

ao pr •

*— Será ultimada dentio de brev? a 
instalação das Delegações de Edira- 
ção, do respectivo Ministério, em to 
das as regiões do Brasil.
O PROFESSOR ANTENOK NASCEN

TES VAI ORGANIZAR O VOCA
BULÁRIO OFICIAL 
RIO. 21 (Agência Nacional-Brasil) 

— O professor Antenor Nascentcj vai 
organizar, pele Ministcno d Educes- 
ção. o vocabulário oficial, que se.â 
submetido a uma comij.v:.o dc fiLi>- 
gos. designada pelo titular daquala 
pasta.

Aprova'o o vocabulário .entrará 'm 
vig r ut.igatóriamente em todas ..s 
repartições c tscclas púbi.ca,

Os finlandeses resistem á pressão soviética em todas as frentes —  800 aviões russos 
sobrevoaram toda a Finlandia, sem, todavia, causar graves prejuizos

. » — _ __ .. . , __, ,  I  f í  f o i  n u  11*

ESCOLA DE MAP7- 
s Íl e ir o ROANTE d o  l o id e  b r v  
RIO, 21 (Agência Nortonal-BrasiJ) 

— Foi instalada hoje as 11 horas, a 
Escola de Marinha Mercante, no cd - 
ficio do Loide Brasileiro, com a pr > • 
sença do Ministro da Marinha o 
Diretor do Loide e outras altas auto
ridades.
DELEGACIAS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇAO NOS ESTADOS 
RIO. 2i iAgência Nacional-Brasil)

NOTAS DO FôRO
PROCLAMAS DE CASAMENTO

Cartório do Registo Civil da Capital 
—Escrivão — Sebastião Bastos.

Fôram afixados editais de procla
mas dos contraentes seguintes:

Antonio José da Silva, músico na 
Força Pública do Estado e Castorina 
Gomes da Silva, maiores, solteiros na
turais dêste Estado e capital, respecti
vamente. domiciliados e residentes a 
Av. B. Rohan. 410 e rua da Saudade 
172. nesta Capital.

Dr. Jcão Fernandes Barbosa, médi
co e funcionário público federal e 
Glaura Vilar Guedes, professora di
plomada e funcionária pública fede
ral, solteiros, maior os, naturais êle, 
desta Capital e ela. dêste Estado, do
miciliados e residentes respectivamen
te á rua Duque de Caxias, 614 e Av. 
João Machado. 464.

Silvino Clementino da Silva, fun
cionário da Inspetoria do Trafego 
Público e Noemi Borges de Albuquer
que, solteiros, maiores, naturais dêste 
Estado, domiciliados e residentes nes
ta Capital á Av. General Osório e rua 
do Sertão n.° 102.

Nestôr Leobaldo de Assunção, moto
rista profissional, maior, natural dêa- 
te Estado e Rozilda Côrte. ainda me
nor, natural desta Capital, solteiros, 
domiciliados e residentes nesta Cida
de á Av. Cruz das Armas. 1163 e no 
sitio Mumbaba, distrito desta Capi
tal.

Francisco Joaquim de Macêco, ele
tricista, maior e Olivia França Farias, 
ainda menor, naturais dêste Estado, 
solteiros perante a lei. porém casados 
religiosamente, domiciliados e residen
tes nesla Capital á Vila Amorim 91.

Francisco Inácio da Cruz. comerci
ante e Paulina Maria da Conceição, 
naturais dêste Estado, maiores, sol
teiros perante a lei. porém casados re
ligiosamente domiciliados e residen
tes na Vila de Cabedêlo, desta Comar
ca. •

Antonio Paulo Jorge Estevan. artis
ta e Luiza de Freitas Lima, solteiros, 
naturais dêste Estado, domiciliados e 
residentes na Vila de Cabedêlo. desta 
Comarca.
Olimplo Maurício de Araújo, viuvo e 
Albertina Barbosa de Araújo, soltei
ra .maiores. naturais dêsta Capital e 
Estado, domiciliados e residentes á 
rua da Redenção. 1.102 e Martim Lei
tão. 119.

Tranimar Soares Monteiro, comer- 
ciário e Avelina Lins Fialho, normalis- 
ta diplomada, solteiros, maiores, do
miciliados e residentes nesta Capital 
ás ruas Visconde Pelotas 68 e da Pal
meira. 130. , . .. ..

No mesmo Cartório fôram feitos di- . 
versos registos de nascimento e obítos. j

Muitos anos dura uma lavoura de 
mamona, produzindo compensadora- | 
mente. Lavrador que funda cultura i 
da preciosa oleaginosa é | a^ d“r a j"  
eado, com grandes possibilidades de 
w iwrr nn vtrfn

r o t a r y  c l u b e  DE JOfiO
______ PESSÔA ------- — -
A Semana Rotaria —  Visita 

á Ilha de Itamaracá
Vem 6“ realizando, nesla capital, 

rrlo  Rot ui y Clube, a com em oração <’.a' 
Seinanu «o tá r ia , em homenagem ao 
2!, » aniversário da fundação do Ro- 
ló rv  In ternacional,

No dia 20, ocupou o microfone Jo 
p  K I -4 o dr. Leonardo Arcovcr le. 
que falou sõbre "Rotary como fator

fi°H oíéVo dr. Higino Biito desenvol
verá o 'lêm a “ Rotary e a assistência

'"iunanhã, o dr. Matèas de Ollv-Jra 
nr- ocupará da “ Vida de Rotary na 
Paraíba “

REGISTO
FIZERAM ANOS ONTEM:

.A menino Juracf. filha do sr. José 
Ciriaco de Carvalho, empregado da 
Ri partição dos Serviços Elétricos, nes
ta capital.

FAZEM ANOS HOJE:
— A sra. Belmira de Oliveira Mélo. 

esposa do sr. Leonel do Vale Mélo. a r
tista residênte nesta capital.

— Transcorre hoje o aniversário na
talício da senhorita Mary Farias Ca
valcanti. aluna do Instituto de Educa
ção e filha do sr. Antonio Olavo Cn- 
valcan.i. comerciante em nossa praça.

— O menino Hermano. filho do sr. 
Silv.no Florentino da Costa, comer
ciante em Araçá.

— A menina Ivonéte. filha do te
nente Severlno Dias Novo. da Forca 
Policial do Estado.

— O sr. Honorato de Araújo Filho, 
proprietário em Passagem, municipio 
de Guarabira.

— O sr. Manuel Nicolau da Silva, 
residênte em Santa Ana do Garrote.

— A sra Ana Rodrigues de Almeidu. 
esposa do sr. Osório Rodrigues de 
Souza, residênte em Pombal.

— A menina Euripes. filha do sr. 
IcurWal Astrogildo de Andrade, infe
rior do 22.° B. C.. aqui aquartelado.

— C menino Walber filho o sr. João 
da Mata de Barros Moreira, da firma 
J. Barres & Cia., desta praça.

— O menino José Carlos, filho do 
sr. Volfrêdo Lins Marques, funcioná
rio do Serviço de Economia Rural, 
nesta capital.

NASCIMENTOS:
Ocorreu, no dia 18 do corrente, nes

ta capital, o nascimento do menino 
Primo, filho do capitão Primo Caval
canti de Paiva, oficial reformado da 
Força Policial do Estado, e de sua es- 
pôsa. sra. Maria do Carmo Paiva.

— Nasceu, ontem, neste capital, o 
menino Manuel Marcus. filho do sr. 
Júlio Francisco de Oliveira, inferior 
do 22° B. C.. e de sua esnosa. sra. 
Francisca Albuoueroue de Oliveira.

VTA T ANTES:
CepUâo dr. Valdemar Kitzinger: — 

Segue hoje. para Recife, onde tomará 
o “Santarém” para o Rio de Janeiro, 
c capitão dr. Valdemar Kitzinger. que 
alí vai fazer um curso de armas.

O capitão Kitzinger. que é também 
um ardoroso esportista, apresenta por 
nosso intermédio as suas despedidas 
acs sportmen paraibanos.

Ontem, á noite, o distinto oficial, 
que viaja acompanhado de sua exma. 
esposa, esteve nesta redação apresen
tando as suas despedidas.

Dr. Jací do Règo Barros: — Regres
sa hoje a Recife, onde tomará um na
vio com destino ao Rio de Janeiro, o 
dr. Jací do Rêgo Barros. nosso con
frade da imprensa carioca. Que desde 
rlguns dias se encontrava nesta capi
tal.

Ontem, á tarde. s. s. esteve em vi
sita á redação desta fôlha. tendo-se 
demorado em cordial palestra com os 
redatores presentes.

— Acompanhado de sua família, se
gue. hoje. com destino ao Rio de J a 
neiro. a bordo do “Duque de Caxias", 
o sr. Antonio Fernandes de Souza 
funcionário dos Correios e Telégrafos, 
recentemente transferido para a me- 
trcY.ole do Pais.

VTSITANT)»:
Padre Amando Geerts: — Esteve, 

ontem, á tarde, em visita á nossa re
dação. o revdmo. padre Amando 

i Geerts. da ordem dos Assucionistas e 
vice-diretor do Colégio Diocesano “Pio

, y*»
S. revdma. demorou-se em palestra 

com os redatores, lendo ainda percor- 
I rido as instalações desta fôlhá. de_ que 

nos manifestou excelente impressão.
AGRADECIMENTOS:

I Esteve ontem, na redação desta fo
lha. a [professora Alice Cunha. Q\ie nos 
veiu agradecer a noticia que publicá
mos do falecimento de sua cunhada- 
rrn. Emlhn Cunha, recentemente ocor
rido em Recife.

HELSINKI. ZV (A UNIÃO) — Os 
finlandeses anunciam que fôram 

anulados os ataques russos, simultâ
neos, ean ambas ns extremidades da
linha  M annerhcim .

Em um ponto dessa importante ca
deia de fortificações, os Sovi-ticos pu- 
zeram duas divisões de infantaria, mas 
felizmente não conseguiram seu ill- 
teTlto.
ALARMES CONTRA RAIDS AÉREOS 

I EM IIELSINKI
I HELSINKI. 21 (A UNIÃO) — Ncs- 
I ta capital fôram dados, hoje, dois si

nais de alarme contra “raids" aéreos, 
j Um teve lugar ás 8.30 c outro ás 8,50, 
I tendo a duração de 10 minutos cada 
1 um.

800 AVIÕES RUSSOS SOBRE A FIN
LÂNDIA
HELSINKI. 21 (A UNIÃO — Cerca 

de 800 aparelhos soviéticos tomaram

No próximo domingo, o Rotary Clu
be de João Pessôa realizará uma visi
ta á llh* dp Itamaracá. con.1iinr.n- 

os seus congêneres cie Cam
pina itoftnde e cio Recife.

Nêv> B$K‘.eio tomar&o parte feri - 
lias tíc;>ggtariunos.

H
/  ã  .** * t,

NOTAS DA PRAÇA
CASA DA ELITE 

Acaba de ser Instalada nesta capi
tal. á avenida Benurepalre Rohan n .‘ 
208. a “ Casa da Elite”, de proprie
dade do sr. Arnaud Cunha.

O novo estabelecimento, que se d 
üna ao ramo de fazendas e armari
nho. dispõe dc um compléto soru- 
m nto de artigos de sua especiali
dade.

Plantar agave é pre/parar-se para 
ter um produto de grande valor e de 
mercado certo, sem temer catladaa ou 
uhuvfts eateaiporaneau.

parte no “raid” sobre a  Finlândia, 
lançando uma enorme quantidade de 
bombas que, felizmente, causaram pre
juizos relativamentc pequenos.

Em uma cidade finlandesa fôram 
jogadas cerca de l 000 bombas. 
REPELIDOS OS ATAQUES RUSSOS

NA KA RELI A
HELSINKI, 21 (A UNIÃO) — O 

alto comando finlandês, anunciou que 
fôram repelidos todos os ataques so
viéticos na frente do istmo da Karó- 
lia.
MAIS PERDAS RUSSAS

HELSINKI, 21 (A UNIÃO- — Os 
russos tentaram, sem resultado, en( 
viar reforços para um destacamento 
que se acha cercado na frente de Ku- 
hmo.

O auxílio foi repelido pelas patru
lhas finlandêss. Perto ío  Golfo da 
Finlandia fôram destruídos inúmeros

tanks”, e em Ilaifai as perdas dos 
russos fôram numerosíssimas. 
PREJUDICADAS AS ATIVIDADES 

DA AVIACAO RUSSA 
HELSINKI, 21 (A UNIÃO) — Uma 

fórte tempestade de neve prejudicou, 
hoje. as atividades da aviação soviéti
ca sôbre a  Finlandia, o que permitiu 
maior eficiência das baterias defensi
vas.

b i b l i o g r a f i a
“Como agricultar as terras nordes

tinas” — “ A União” Editora acaba 
de publicar o novo livro do agrônomo 
Pimentel Gomes, “ Como agricultar 
as terras nordestinas” . E’ uma bro
chura de 125 páginas que apresenta 
excelente feição gráfica e foi compos
ta nas oficinas da Imprensa Oficiai.

O trabalho se desenvolve em três 
partes principais: O meio, a planta 
e como cultivar as terras semi-aridas. 
No primeiro capitulo, o autor estuda o 
aspecto fisico. regime de chuvas, rios. 
regiões características e zonas especi
ais da Paraíba, Ceará, Rio Grande do 
Norte. Pernambuco. Alagoas e Piauí. 
Estabelece, sumariando os dados plu- 
viometricos e informações de órgãos 
técnicos, a capacidade produtora des
sa extensa região que vai da Baía ao 
Piauí, relacionando as principais cul
turas e gênero de atividade das popu
lações.

Na segunda parte, figur-i o exarn«

CORREIOS E TELEGRAF0S
Na Secção do Pessoal da Diretoria 

Regional dos Correios e Telégrafos 
dêste Estado, precisa-se falar com a 
sra. Leonisa Leite Bezerra Cavalcanti, 
sôbre assunto de seu particular inte
resse .

c i n ê m a "
ASSOCIAÇÕES

“União de Artistas e Operários de 
Itabaiana” . — Em circular dirigida 
a esta folha, o sr. Anacléto Gomes. l.° I 
secretário da “ União dos Artistas e ! 
Operários de Itabaiana”. comunicou- | 
nos a pósse da diretoria eleita para 
reger os destinos da mesma socieda
de no periodo de 1940-41. e que ficou 
assim constituída: presidente, Dacia- 
no Alves de Lima: vice-dito. Pedro 
Crisóstomo Vieira da Cunha; i.° se- 1 
cretário, Anacléto Gomes de Araújo: 1 
2.° secretário Joaquim Batista do 
Nascimento; tesoureiro, José Jovino 
Dantas: vice-dito, Epitacio Gomes 
Ferreira; orador, João Dantas de Mo
rais: bibliotecário, Salviano Correia 
de Farias: comissão fiscal: André Bar
bosa de Andrade. Antonio Ananias, e 
José Paulino de Oliveira, Comissão de 
Socôrro: Manuel Barbosa de Andrade. 
Manuel Bento Marinho e João Tibur 
cio dos Santos: Comissão Auxiliar

cuidadoso_ das necessidades da planta I Firmino Joaquim da Silva. João Ja-
em relação ao terreno, indicando-se 
ali os meios de economizar a agua. 
poupando-a para facilitar e permitir 
o desenvolvimento da vida vegetal

Na terceira parte, o diretor da Es
cola de Agronomia do Nordéste apon
ta os processos que a ciência faculta 
ue homem para corrigir os defeitos 
criados pelo regime irregular de plu
viosidade, fraca distribuição da chuva 
e constituição do terreno: irrigação 
lavoura, “ dryland crops” .

O livro é escrito com simplicidade 
e naquela linguagem clara que carac
teriza o estilo do autor. Revela, alem 
do conhecimento prático e direto das 
terras e do assunto estudado, o trato 
constante dos melhores e mais mo
dernos estudiosos da ecologia vegetal, 
Lais como Azzi, Warning •• Papada- 
kio.

Enviado pelo agrónomo Pimentel 
Gomes, em cordial dedicatória, rece
bemos um exemplar do seu oportuno 
trabalho.

A PSICOTÉCNICA NAS ESCOLAS 
DE APRENDIZES ARTÍFICES DO 
BRASIL — Prof. Emilia Lustosa Ca- 
bral: — A nossa conterrânea profes
sora Emilia Lustosa Cabral, cia Es
cola de Aprendizes Artífices de Ala
goas. vem de publicar oportuno tra
balho sob o titulo “A psicotécnica nas 
escolas de Aprendizes Artífices do 
Brasil*.

A professora Emilia Lustosa -Ca
bral, que já  exerceu também o magis
tério junto á Escola de Aprendizes Ar
tífices da Paraíba, focaliza na mono
grafia em aprêço interessantes as
pectos do ensino profissional no Bra
sil, fazendo apreciações demoradas sô
bre a importância da seleção psicoté
cnica nas escolas de artífices, cujo mé
todo baseado no teste, deveria ser ado
tado amplamente, como meio de rea
ção, correção e substituição, na for
mação dos alunos.

O oportuno e proveitoso trabalho 
da prof. Emilia Lustosa Cabral revés- 
te-se do maior interêsse, pela clareza 
c precisão com que trata da orienta
ção profissional, através da psicotécni
ca.

O livro, traz na primeira página uma 
dedicatória á memória do presidente 
Nilo Peçanha, — criador das Escolas 
de Aprendizes Artífices do Brasil, es
tá devidido nos seguintes capitulos: 
— O velho conceito do trabalho espe
cializado — A matricula nas Escolas 
de Artífices — A psicotécnica — A

cinto do Nascimento 
de Sousa.

e Emidio Gomes

DOENÇAS D^S OLHOS

DR. ISAAC SALAZAR
Professor da Clinica de Olhos da 
Faculdade de Medicina do Recife

CARTAZ DO DÍA

FLA ZA — Em “matinee” — 
“Em pé dc Guerra” . Em • -oi- 
rée” — “A Chavc do Mistério" 
com Ann Sheridan.

REX — “O Doutor Romib**- 
mol”. com Bing Crosby e Mary 
Carlisle.

FELIPÉIA — "Segura e*;*a 
Mulher” com Melvyn Doutila-» e 
Virginia Bruce.

STA. ROSA — “ Dirck Tur
pin”, com Victor Mac Lagleu.

JAGUARIBE -  " Itelampago
da Pista” e o seriado “Os Peri
gos de Paulina” .

S. PEDRO — “ Marido Em
prestado”. com Stuart Erwin e 
•Pauline Moore.

METRÓPOLE — “Armadilha 
Fatal e o seria co “As Novas 
Aventuras de Tarzan".

ASTÓRIA — “Armadilha Fa
ta l” e o scriádo “As Aventa as 
de Tarzan".

V I
R a  o
P. R. I.

G A

Consultas: De 10 ós 12 e de 3 ás 6
hs. Rua Nova. 163 — Recife.
: . ---------------- ■ . . . . .  - J J

NECROLOGIA
Enfermo a vários dias, faleceu, on

tem, nesta capital, o sr. Antonio 
Francisco de Mélo.

O extinto, que contava a idade de 
38 anos ,era irmão do sr. João Fran
cisco de Mélo.

O seu enterramento realizou-se on
tem mesmo, no cemitério do Senhor 
da Bôa Sentença.

Q F ô N I G A
4 — RADIO TAUAJARA 
DA PARAÍBA

D E P A R T A M E N T O
E Q U S a Ç ã O

Maria Pinheiro de Abreu, Santina 
Melquiades da Silva e Joana Guerra. 
Estas titulares do ensino primário vi
nham de tempos exercendo o magisté
rio nesta capital, no Serviço de Assis
tência Social custeado pelo Governo.

vT êTa e s c o l a r

ACADEMIA DE COMJÉRCIO “EPI- 
TACIO PESSOA”

Fôram chamados ontem, á prova 
escrita de português, devendo ser cha
mados hoje. as 19 horas, a prova es
crita de Francês, todos os candidatos 
inscritos nos exames de admissão ao 
l.° ano do curso propedêutico 

A‘s mesmas horas serão chamados 
os alunos inscritos nos exames de se
gunda época ás provas orais e escri
tas de aritmética, matemática e fran
cês do 1°, 2.° e 3.° ano propedêutico, 
devendo ser igualmente chamados ns 
mesmas horas os alunos de D. C. e Ci
vil. D. C. Terrestre. C. I. e Agrícola

, . , , , . Estatística de l.°, 2.° e 3.° ano do
psicotécnica como fator industrial — . Curs0 técnico.
°  teste' como elemento surpreendedorO
da vocação — O subjetivismo indus
trial — Conclusões.

Impressos nas oficinas da Liv. Ala
goana. de Maceió, o referido trabalho 
apresenta uma ótima feição gráfica.

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO — Co
mentários do “O GLOBO” , do Rio —
Acabam de ser publicados, em sapara- 
ta de 70 páginas, os comentários fei
tos pelo “O GLOBO”, do Rio de J a 
neiro, em tôrno do ante-projéto do Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da Unifio.

A excelente publicação do GLOBO 
veíu corresponder assim ao interêsse 
que o assunto despertou em todo o 
País, durante a elaboração do ante- 
projéto do referido Estatuto, quando | ido grando aceitação, encontra-se á 
o brilhante vespertino carióca apreci- | venda em todas as livrarias, 
ou largamente, através de suas colu- i Oferecido pelo correspondente do 
nas todos os aspectos da nova lei. I “ O GLOBO”, nesta capital, recebemos

Essa ediçáo do OLOBO, que vem um exemplar da separata em aprêço.

PROGRxáMA PARA HOJE 

Programa para o almoço:

11.00 — Programa do ouvinte.
12.00 — Jornal matutino.
12.15 — Gravações variadas.
13.00 — Bôa tarde. (.Locutor. Orlan

do Vasconcélos).

Programa do jantar:
•

18.00 — Ave Maria.
18.05 — Musicas selecionadas.
18.55 — Revista dos acontecimentos

do dia.

Programa de estúdio:

ffjj £  19,00 — Jazz Tabajara sob a regên
cia de Severino Araújo.

19.15 — Marluce Pessôa com acom-
_ . panhamento do regional da P. R. 1-4.
Per átos de ontem, do sr. Interven- 19.30 — Hora Católica a cargo do

tor. passaram ao quadro regular do Revdmo. Padre Hildo Bandeira 
professorado público, as professôras , 19.45 _  palestra do dr. Higino Bri

to sob o tema “ Rotary è a Assistên
cia Social” em comemoração a Sema
na Rotaria.

(Locutor José Acilino).
20.00 — Retransmissão da Hora do 

Brasil.
21.00 — José Ramos com acompa

nhamento do regional da P. R. i- i .
21.15 — Jornal Oficial.
21.20 — Marluce Pessôa com acom

panhamento da Jazz Tabajara.
21,35 — José Ramos com acompa- 

nhmento do regional da P. R. 1 -4 .
21,50 — Orquestra de Salão sob a 

regência do maestro Severino Gomes.
22.15 — Jornal Falado — Ultimas 

noticias telegráficas do país e do es
trangeiro.

22,30 Bôa Noite — Hino Nacional 
Brasileiro.

(Locutor Valdemar Gonçalves).

INTERN ATION A L BROA DC A STIN (1 
STATIONS 

(Hora de New York)
WNBI - -  16.08 m — 17.780 kcs. 
WRCA — 31.02 m — 9.670 kcs. 

Hoje:
16.00 — Notiolas.
16.is — Resumo dos programas.
16.17 — Acórdes de Cristal — Mú

sica de dansa.
16.45 — Mala do Correio, Mário

Cardôso.
19:00 — Noticias.
19:15 — Ritmos populares — Mú

sica de dansa.
19.45 — “ Nada mais incrível do que 

a verdade”. Fernando de Sá.

COLÉGIO DIOCESANO “PIO X”

Resultado dos exames de admissão 
realizados no dia 21 ao corrente:

Leon Malzuc. média 78; Salomão 
Neves, 65; Hildemar Marinho, 63; Van 
dick Nóbrega, 63; Irineu Pinto, 62; 
Ivanildo M. Campos, 62; Aírton Mi
randa, 60; Jandlr C. Nóbrega, 59: Cle- 
anto Barrêto, 59: Francisro H. Bar- 
rêto. 57: Herriot de Carvalho, 57; Or
lando Alves Coêlho, 57; Raimundo 
Lins, 56: Tarcísio Jofill, 56; Luiz da 
Silva Brainer. 55: Iíermano Falconl. 
53; Jackson Carneiro, 53; Laplace Nu
nes, 53; Eduardo Finto de Lemos, 62: 
Claudio Montenegro, 52, Hello Regis 
de Amorim, 51. Reprovados 29.

CURSO PARTICULAR
Avenida Guedes Pereira, 70
(Séde da Soc. de P ro fesso res) 

P rof. J .  V inagre avisa aos in 
te ressados que m antém  um curso, 
aceitando sóm ente alunos do r>.° 
ano prim ário  e do 1.® complemen
ta r . A ulas d iá rias , de 8 ás 11 ho
ras.

£
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DECRETG-LEI N. 36, de 14 de fevereiro de 1940

F Ô R Ç A P O L I C I  A L D A I* A R A Í 15 A 
Companhia dc Bombeiros

Oficiais

R Ê D O

DISCRIMINAÇÃO

Quantidade .

DECRETO N.° 39, de 21 de fevereiro de 1940
Transfere sub-cojisignações na Secretaria do Inte

rior c Segurança Pública.
O Interventor Federai no Estado da Paraiba. usando da autorização 

contida no § 2.° do art. 27. do decrctc-lei federal n 0 1.202. dc 8 ci? abril 
de 1939, , '

DECRETA.
Art. l.° — Ficam transferidas na Secretaria do Interior c Segurança 

Pública. Verba III — Departamenío dc Educação — consignação 8331 — 
Pessoa] fixo. parte das sub-conslgnações 41 42. 43 r 45. para as 45. 47 e 48. 
do mesmo Departamento, como abaixo se descrimina.

Orçamento Alteração

•11 — 4:7308009 para 45 4:7308000
42 — 8:360SOOO para 45 8:360SOOO
43 — 7:260S300 para 45 7:2608000
46 — 25:650SO00 para 45 25:6508000
46 — 7.9508000 para 47 2:700S900

48 5:2508000

53:9508000 53:9508000

pública

Art. 2o — Revogam-se as disposições em contrário
Jcáo Pessoa. 21 de fevereiro de 1940. 51.° da Proclamação da Re-

Arocmiro de Figueirêdo.
José Marques da Silvo Mariz.
Antonio Galdino Guedes.

In ter vento ria F ederal
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 13:
Petição:
N.° 5648. de João Eernardino. reque

rendo cancelamento da responsabili 
dade relativa u guia de desembaraço 
n.° 358, do ano passado — Deferido 
á  vista do novo documi:..to.

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA W:
Decret •:
O Interventor Federal ivj Estado d.. 

Paraiba resolve nomear a normalisut 
diplomacia Jovclina Gcinu» para exer
cer mlerin; mente o ca:go cic prole'.- 
&óra do l . u entrancia tom exercício 
na cadeira rudimentar feminina 
de Canaan cx-Belém. do município dc 
Antenor Navarro, servindo-lhe de <i- 
tulo a presente portaria.

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 19:

/ Decretos:
O Interventor Federal no Estado da ' 

Paraíba atendendo ao que requereu o 
sr. Comélio Aldo b 3riv.ua oe Mélo. { 
diarista da Administração do Pórlo de 
Cabcdélo. dc acórdo com o a rt. 156. 
letra D, da Constituição Federal, re
solve aposentá-lo com d-reito as van
tagens que lhe fórem a juradas pelo 
Tesouro ao Estado 

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba á vista do laudo de inspeção 
médica a que se submeteu c sr José 
de Lima Freire, apontador g:ral da 
R°partição dos Serviços* Elétricos, re
solve conceder-lhe 30 'trinta» dias dc 
licença, para tratamento de saúde, 
com os vencimentos integrais.

O Interventor Federa; nc Estalo ria 
Paraíba nomeia o sargento Rozenclo 
Saturnino de Oliveira para exercer o 
cargo de Sub-delegado de Polícia da 
circunscrição de Ourlnhem. do dis
trito de Pilar

O Interventor Federal no Estado <•»•* 
Paraíba exonera o sargento José Fer
reira de Lima 2 ° do cargo d-* Sub
delegado de Policia da circunscrição 
de S. José do distrito dc Brejo do 
Cruz.

O Interventor Federal no Estado na 
Paraíba nomeia José Dantas Saldanha 
para exercer o cargo de Sub-delegado 
de Policia da circunscrição de S. José. 
do distrito de Brejo do Cruz 

O Interventor Federal no Estado d" 
Paraíba nomeia o sargento Joaquim 
Pereira Valôes para exercer o cargo 
de Sub-delegacio de Policia da cir
cunscrição de Bom Jesus do distrito 
de Brejo do Cruz

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba nomeia o sargento José Mar
tins Sobrinho para exercer o cargo 
de Sub-delegado da circunscrição de 
Bultrim, do distrito de Laranjeiras 

O Interventor Federal n/•; Estado da 
Paraíba nomeia Virginio Guimarães 
para exercer o cargo de 3.w suplente 
de Sub-delegado de Policia da circuns
crição de Matínha, do distrito de La
ranjeiras.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba; exonera, a nedido, Sevcrino

Rafael de Andrade do cargo dc 3.“ 
suplente de Juiz Municipal do Termo 
de Laranjeiras.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba nomeia Sulpino Colaço paru 
exercer o cargo de 3 ° suplente de 
Juiz Municipal do Termo de Laran
jeiras. durante o quadriénio que co
meçou a 23 de fevereiro dc 1937 e ter
minará a 22 dc fevereiro d? 1941. de
vendo solicitar seu título por si ou 
••»rrouraaor. dentro do praso legal, á 
Secretaria do Interior c Segurança 
Pública.

O Interventor Federa1 no Estado da 
Paraiba exonera' Gonçalo Tavares R.o- 
mérn 'lo cargo cie 3." .suplent'* de Sub- 
rleleeadc '1c Policia da circunscrição 
dc Matlnha, do distrito de Laranjei
ras .

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba exonera José Marinho de Lu- 
na do cargo dc 2.° suplente de Dele- 
K,.,",e de Policia do distrito de Laran
jeiras.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba nomeia Antonio Torres Co
laço para exercer o cargo de 2.° su
plente de Delegado de Policia do dis- 
trho de Laranjeiras.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba atendendo ao q ir requereu cl. 
An •'maleta Aranha de Macedo, pro
fessem de 1.a cntrancia. com exerci
do na cadeira elementar lcminina da 
cidade de Picuí. resolve conc?der-lhe 
60 dias de licenca de acórdo com o 
laudo médico e com ordenado na fôr
ma da lei. a contar desta data.

1 O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba atendendo ao que requereu ci. 

i Adilfs -Marrocos Santana, nrcf ssôra 
■ de class" única, ccm cxc* cicio na ca 

drira rudimentar mista do povoado 
I Salgado do município de Itabaiana. 

crolve conceder-lhe 90 cias de Ucen 
ca de acórdo com o artigo 153 letra 
H fia Constituição Federal.

O Interventor Fedcial no Estado da 
Paraíba atendendo a'o que requereu d 
Tsa.ltina Moreira dc Sá. professora de 

entrancia com exercido no Gru
po Escolar “Joaquim Távora" da ci- 
ode de Antenor Navarro, resolve coi - 

ceder-lhe 30 dias de licenc a pata tra 
lar de mlerêsse particular, sem ven
cimentos na fórma da lei.

jrvpEDTEN^R DO INTERVENTOR 
DO DIA 20:
Decretos:
O Interventor Federal no Estada da 

Paraiba Atendendo ao que requerei« 
Vajfrédo Cavalcanti da Nóbrega. sar- 
Rento d»* Fôrça Policial do Estado o 
lendo em vista o laudo médico a que 
"e submeteu o neticionárlo. resolve 
conceder-lhe 15 alas de ilcriiça. para 
tratamento de saúde, tom os venci
mentos. na fórma da lei.

O interventor Federal no Estado da 
Paraíba atendendo ao que requereu 
Aurora Gomes, proiessera d? 4." er» • 
tranoia, com exercício no Grupo Es
colar “Dr. Miguel «Santa Cruz” , da 
cidade de Monteiro, resolve conccder- 
Jhe quatro méses de licença com os 
vencimentos na fórma da lei.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba exonera a pedido Virgínia 
Xavier, do cargo cic professora auxi-

liar da Superintendência de Música, 
com exercício no Grupo Escolar “To
más Mindêlo". desta Capital.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba atendendo ao que requereu 
d. Isaura Gania, professora cic i - 
entrancia da cadeira rudimentar mis
ta de Jaguaré ma. município da Capi
tal. resolve conceder-lhe 30 dias de 
licença, com ordenado na fórma eia

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba resolve' nomear a nonnalisto 
diplomada Analice Marrocos, para 
exercer interinamente o cargo de pro
fessora de I a entrancia. com exerci- 
eio na cadeira rudimentar mista de 
Salgado, município ele Itabaiana. cm 
substituição á professora Adiles Mar
rocos Santana oue sc acha licenciada.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba resolve exonerar «a pedido a 
uroffs.òra de class' única Clarice Ro
sas da regência da cadeira rudimen
tar mista de Manaíra. do município 
de Princésa Isabel.

O Interventor Federal no Estado da 
p • iaiba i csolve nomear a normalisía 
diplomada Maria do Carmo dc Araúio 
Lima. para exercer o cargo dc profes
sora cie 1.“ entrancia com exercício 
na cadeira rudimentar noturna femi
nina cia' União Operária da cidade de 
Campina Grande, devendo solicit;*«' 
seu título do Departamento cl? Edu
cação.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba «csolve efetivar Adelia Rodri
gues Coura, no cargo de professora 
de 1.“ entrancia. com e.\ releio na ca
deira elementar mista ele Bultrim do 
numciplo cie Laranjeiras, devendo so* 
Miar seu titulo do Dcpoilamento cie 

Educaçã«
O Interventor Federal no Estado cia 

Paraíba itsolvo contra Lu Aida Ma’la. 
para exercer o cargo de t rofessóra da 
uaclrii«* rudimentar mista de Mat'» 
»rof.se. lo município de Brejo do 

Cruz, servindo-lhe cie título a pre
sente portaria.

O interventoi Fcclcn.i no Estado da 
Paraíba exonera a pedido Maria Lour
des Ramos, professora ele 1.“ entran
cia. com exercício na cadeira elemen
tar mista de Bôa Vista, município d ' 
Cabaceiros.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraiba resolve nomear a normalisía 

I diplomada Francisco Barbosa de Ai- I meida. para exercer o cargo cie pro- 
l frssóra dc l . 1' entrancia da cad ira 
dementa, mista ele Bôa Vista, muni
cípio de Cabaceiras. devendo solicitar 

; seu Titulo ao Departamento cie Edu- 
j ca’ção.

• EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 21:
Decretos.
O Interventor Fed?ral no Estado cia 

P an  íba resolve nomear u normalise* 
diplomada Joana Guerra, para exer
cer o cargo de professora de l.a  cn- 
invncia com cxercicío na cadeira cl - 
mentar Ja Fazenda Santa Júlia des- 
la Capital, servindo-lhe dc titulo a 
presente portaria.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba resolv» nomear a normalisía 
diplomada Maria Pinheiro dc Abreu, 
para exercer o cargo cie professora cie
l .p cntrancial com cxcicicio na ca
deira elementar mista “Dr. Silva M;»- 
riz” desta Capital, servindo-lhe cl«-' 
titulo a presente portaria.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraiba resolve nomear a normalisía 
diplomada Santinn Melquiade.s da Sil
va. para exercer interinamente o cat- 
go do professora cic 1." entrancia'. com 
exercício na cadeira rudimentar mis
ta “Caplnadorcs'’ desta Capital, ser- 
vindo-lhe de título a presente porta
ria

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba resolve contratar Blcsila Vi
la r Guedes, para exercer o cargo de 
professora auxiliar da Superintendên
cia Artística cl? Música, servindo-lhe 
de título a presente portaria.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba resolve designar os inspetores 
regionais do ensino Antonio Antào Ri
beiro, Manuel Viana Junior e Leôni- 
das Leonel da Silva Santiágo para 
constituírem a Comissão que devera 
dar parecer sôbre o pedido de fiscali
zação definitiva c reconhecimento co
mo Escola Normal Livre do “ Colégio 
Cristo Rei”, da' cidade de Patos.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba resolve nomear o normalisía 
diplomado Otacilio Pereira Brito oara 
«x:rccr. ii.tennamerte. o cargo de 
professor cie l . a entrancia. com exer
cício nu escola profissional “ Presiden
te João Pessoa “ cie Pindobal. muni
cípio cie Mamanguane. servindo-lhe 
de titulo a presente portaria.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraiba icsolve ccntralai Analia Vi
eira Rodrigues, para exercer o carpo 
cie professora cia cadeira noturna d« 
cidade de Itaporahga. ssrvindo-lhe de 
titulo a presente portaria.

C Interventor Federal no Estado da 
Paraiba resolve remover a professora 
dc l . a entrancia Alair G. Cavalcanti 
com exercício na escola mementar mis
ta cia Fazenda Sta. Julia desta Ca
pital. para o grupo escolar “ Epitáclo 
Pcsaèa”. devendo apresentar seu tí
tulo ao Departamento cie Educação 
para ser apostilado.

O Interventor Federal no Estado cia 
Pare*iba resolve remove« a professo
ra de classe única Jaruira Barreio 
Tcscano. da cadeira elementar cio se
xo feminino dc Soicdad \  município 
de juazeiro, oara a cadeira ruclimcn- 

( tar noturna do sexo masculino dc Mo- 
! t-ciro. do município cie Itabaiana. de

vendo apresentar seu título ao De
partamento cl? Educação pata ser cU*- 
vidamento apostilado.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraiba resohe remover a professora 
de 1." entrancia Ecila Sobreira, clu 
cadeira rudimentar noturna mascub- 
na dc Mog?iro do município cie Tta 
baiano, oara a cadeira ciementa fe
minina de Soledade, do município cio 
Jrozclro. devendo apresentar seu li- 
Utlo ao Departamento cl? Educação 
j»ira ser devidamente apostilado.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraíba resolve sob proposta cia Di
reiorla do Colégio Sagrado Coração 
cl° Jef.iio de Bananeiras, nomear a nOr- 
malista diplomada Altair Damasceno. 
para exercei' o cargo do professora cl. 
Cadeira ci? Metodologia c Didática do 
mp-mo Colégio, iervindc-lh? dc títu
lo a presente portaria.

O Interventor Federal no Estado do 
Paraiba resolve sob proposta do di
retor do Colégio “ Sagrado Coração de 
Jesus” de Bananeiras, exonerar a pro
fessora Inês Guedes. :la regência da 
Cadeira de Metcdclcgia ? Didática, 
do mesmo Colégio.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraiba' atendendo ao que requere » 
d. Tereza cie Jesus Pereira, professo
ra efetiva da cadeira rudimentar d? 
sexo feminino dc Aparecida, do mu
nicípio de Sousa, resolve conceder-lhe 
90 dias d? licença de acórdo com o 
art. 15S. ietra H. cia Constituição Fe
deral. a começar cio clia l.°  dc mar
ço vindouro.

O Interventor Federal no Es»ado ci.i 
Paraiba , xoncra o tenente João de 
Oliveira Lira do cargo cie Del 'gado 
df Policia do distrito de Catolé do 
Rocha

O Interventor Federal *io Estado cia 
Paraiba nomeia o tenente João Alves 
de Lira oara exercer o cargo cl? De
legado *de Policia do distrito dc Ingá

O  Interventor Federal no Estado uh 
Paraíba torna sem efeito o áto que 
nomeou o tenent? Napoleâo Ferreiia 
Gomes para exercer o cargo de De
legado de Poiicia do distrito de Iogá.

Secretaria da Fazenda
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO

DIA 21:
Portaria;
O Secretário da Fazenda resolve re

mover Ja Estação Fiscal de Caiçara 
para a Mésa de Rendas de Antenor 
Navarro o guarda fiscal Américo Mal*, 
d? Carvalho.

TRIBUNAL DA FAZENDA
Sessão do clia 20—2—1940. 
Presidente: dr. Antonio Galdiiu 

Guedes.
Secretária: Benigna Leal.
Compareceram os s rs .: dr. Antonio 

Galdino Guedes, secretário, da Fazen
da, João Cunha Lima Filho, pelo sub
diretor do Tesouro encarregado da 
Secção da Receita, Acrisio Borges, sub
diretor do Tesouro encarregado da 
Secção da Despesa e o dr. Sevcrino 
Cordeiro, sub-procurador da Fazen
da. >

O expedient ' constou do seguinte: 
Contas — O Tribunal visou:

'N  « 903. de M S. Londres & Cia.. 
na quantia dc 89S000.

N ° 2088. da The Texas Company 
SA Ltcla.. na quantia de 587SOOO 

N ° 2177. da Cia. Paraíba dc Ci
mento Portland SA .. na quantia cie
2:2006070 , . , , eN.r 9307. cic Alfredo da Si.va, na 
quantia de 365909.

N." 2716 de Anibal Moura, na quan
tia de 1:0455500. , 0

N ° 2807. de Zacarias de Sousa cio 
O’, na quantia d? 140S0C0.

N.° 1951 de A. Batista de Araujo, 
na quantia de 126S600.

N. ' 1957. dc Francisco^ Cícero c'e 
Melo. na quantia de 2:1715200.

N ‘ 2321. de Vcvpasiano Pereira ci? 
Miranda, na quantia de 1:3498900.

N r 893. de '■ ousa Campos, na quan
tia de 3:997*200. c

N.° 2773. de J. Minervmo & Cia., 
no quantia dc 2:2695500.

N." 2039, cia Th Texas Company 
ç a Ltdo . na quantia d«’ 1:548*5000.

N.° 2576, da mesma, na quantia dc 
4608000.

N.*’ 2525. de Sevcrino FirnWno a i- 
vcs. na quantia de 3218300.

N.° 9330. dc Herm. Stoltz &' Gia.. 
»ja quantia cie 2:0828000 

Pagamento — O Tribunal visou.
N .° 223i. cie Luis Pinto, na quanta 

cie Í.OÜOSOOO
Subvenção — O Tribunal reconhece 

o direito: . . .
N.° 1158. ã Sociedade de Agricul

tura da Paraíba, no quantia de - - . 
12:0008000 — O Tribunal apreciando
os elementos que constituem o pre
sente processado, reconhece ã Socie
dade de Agricultura da Paraíba o di
reito ao recebimento da subvenção cia 
quantia óe doze contos de réis .. •
•12:0008009».

Despêsae realizadas — O Tribunal 
visou:

N .° 2787. clo agrónomo João dc Sou
sa Borljcsa na quantia cic 58S001.

N ° 279- do mesmo, na quantia de 
428000

N.° 2779 da Estação Fiscal dc Sa
pé. na quantia dc 1005000.

N.° 27i'2. clo agrónomo Laudemiro 
dc Alin ida. na quantia de 24OS000.

N.° 273 5. clo agrônomo Paulo Alíeu 
«•)e Miranda Henriques, na quantia de 
808500

N “  2794. do agrónomo Nuno Gue
des Pereira, na quantia de 189S0O0 

N " 2543. dc José dc Almeida Fer
nandas. na quantia de 208700.

N.° 2621. cl? d. Maria N^usa V. de 
AqUino. na quantia dc 1505800.

Prestação de Contas -— O Tribunal 
julgou certa:

N.° 2657. de João de Sousa Faleao, 
na quantia' dc 138033.

.Petições — O Tribunal visou:
N." 3198. clo bei. Milton Marques cie 

Oliveira Mélc. requerendo o pagamen
to d? diferença de vencimentos, por 
ter estado nr exercido do Juiz dc Di
reito da comarca dc S. João do Ca
rin'. na quantia cie 4503000.

N ." 14587. d r  José A lb u q u erq u e  Mes- 
(fiilia. requerendo restituição de im
posto a que s julga com direito. O 
Tribunal, tendo em vista que o re
querente. sr. Jcsé Albuquerque Mrs 
quita não chegou a efetuar a com
pra da propriedade a que sc r?fere na 
petição cic fls. 2. reconhece o seu di
reito ã restituirão da quantia de qua
trocentos mil réis <4008000» constan
te do co*ihecimento junto.

PATRIMÔNIO DO ESTADO 
EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 

DTA 21:
Oficios rem-tidos:
N.° 61 — Ao dr. Delegado de Po

licia dc l.° Distrito comunicando que 
foi solucionado o caso a que se refe
re o oficio desta Diretoria n .,! 59 dc 
13 do corrente.

N.'-' 52 — Ao dr. Diretor de Fo- 
iTcnto da Produção remetendo mapas 
para o levantamento dos bens móveis 
e semoventes dc propriedade do Es
tado e incorporados á  aquela Repar
tição7.

OTicios recebidos:
N.° 24 de 12 cl? fevereiro do Admi

nistrador da Mésa' de Rendas de An
tenor Navarro sôbre bens do Estado 
ah existentes c solicitando providên
cias.

N.° 277 cie 20 cie fevereiro do Di
retor de Fom nto cia Produção comu
nicando que a Inspetcrin AgriecTa dc 
Sapé está habilitada a fornecer as se
mentes de algodão para a fazenda 
“ Camara tuba”

Nos. 33. 18. 29. 9. 54 e 25 rcspecti- 
| •. amente das Eslaçõ?s Fiscais dc S. 

João do Cariri, Conceição. São Se
bastião. Congo. Araruna e Mêsa de 
Rendas cie Mamanguap? remetendo re
lações dos móveis e scmcvent.s incor
porados a  os^as Repartições e solici
tadas pela Circular n.° 5 ele 3 dc no
vembro cie 1939. clo Diretor do Tesou
ro

Portarias:
Nos. 3 e 9 Aos d rs. Clodoaldo 

Gouveia c Mateus cic Oliveira deter
minando que procedam a vistoria do 
prédio n.° 83 á rua Visconclc de Pe
lotas. de propriedade do Estado c que 
ameaça .ruir. . ri.
Secretaria cia Agricultura, 

Viação c Obras Públicas
EXPEDIENTE D O  SECRETARIO 

D O  DIA 20:
Petição. •
De Seveiiuo ;veüio louça,



5
tutor dos menores
de bourdes. Maria ciaimpúberes Maria

A UNIÃO — Quinta-feira, 22 tie fevereiro de 1910

Irnnl c José Mendo'i'ii <i 
dispensa de multa impeái» I}V£re!ldo 
partição do Hane,,menu; a 'ò  ,, d ' 
Despacho -  Paguc-se « muji . e ,, 
cinco prestações. UJUl 1,11

EOTEDTENTE DO SECRETARIO DO 

Petição:
^  ° tl<? J ° ‘sc Moura Pilho ro

C L A S -
E ^E D IE N T K  DO DIRETOR DC 

Portarias:
-O dDÍrAC1l0 rJ-,° Servi<?o cie Classilica- 

çao do Algodão, no uso cias atribuições 
que lhe sao conferidas, resolve desm-
íEcal dc 3HaeVC!lÍ° d í  °* ‘™.ra Ram ol liscai dc 3 .a classe, para fiscalizar o
~ ' ° T ? n m Cin ?° ? * “ <* P"«'“stft de Rio Tinto c classificai o algoiãc 
que entrar no referido e^abelcumen 
l0mSeí?  c,<?r,íílcaclo de cl-ssiflcaçio 

r i ^ eitoL Í °  Sei'v“*> de Classifica- 
m»Aís0d“°' ™ uso das atribuições que lhe sao conferidas, resolve depe

nar o fiscal do Governo junto A Pia 
de Tecidos Paulista, sr Júlio Dália
d® ^ i í UQálCrq" c Par» P>cstar serviços na sede do Serviço.

- °  ? irC.l?r do Servl?0 de Classificação do Algodão, no uso das atribui- 
çoes que lhe são conferidas, resolve 
por a  disposição do Posto de Classifi- 
caçao de Campina Grande, o fiscal de 
3 ‘ classe Raimundo Marinho FrcRe 
que vinha servindo na 3. Divisão Re-’ 
gíonal.

O Diretor do Serviço de Classifica
ção do Algodão, no uso das atribui
ções que lhe são confer.Uas. resolve 
transferir, do ntslo  .V Campina 
■Grande para a séde do Serviço, o 
classificador Pedro Benjamim Filho 

O  Diretor do Serviço de Classifica
ção do Algodão, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas, resolve 
por_a disposição do Posto de Ciassili- 
caçao de Campina Grande, o fiscal ue 
1- c las^  s r - José Barbosa dc Almei
da- que vinha servindo na 3." D,visão 
Regional.

Secretaria do In terior e Se- 
gurança Pública

DEPARTAMENTO UE EDUCAÇAO 
EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 

DIA 21:
Portarias:
<D Diretor do Departamento do Edu

cação resolve designar a professora dc
2 .“ entrancia Altina Barbosa Cordei
ro. regente da cadeira rudimentar 
mista dc Mussú Magro, municipio da 
Capital, para prestar serviços na ca
deira rudimentar mista dc Oitizeao. 
desta capital, até ulterior deliberação, 
devendo apresentar seu titulo ao De
partam ento d? Fducação para ser a- 
postilado.

0  Diretor do Departamento de Edu
cação resolve conceder permissão á 
normalista diplomada Maria Gisélia 
Coutinho para prestar serviços no 
grupo escolar “ João Ursulo" da cida
de de Santa Rita. sem onus para o 
Estado.

CHEFATURA DE POLICIA 
tNSPETORIA GERAL DO TRAFEGO 

PÍTBLICO E DA GUARDA CIVIL
João Pessoa. 21 dc fevereiro dc 1940.

'  Serviço para o dia 22 (quinta-feinu : 
Permanente á l.a S|T.. amanuense 

Pedro Patrício;
Permanente á  S|P.. guarda dc 1 

classe n.° 7;
Rondantes: do tráfego, fiscal de 1 a 

classe n.° 2; do policiamento, fiscal 
rondante n.° 3 e guarda dc I a classe 
n.° 8

BOLETIM N.° 42
Para conhecimento nesta Corporação 

e devida execução, faço público o se
guinte:

1 — Petição despachada: — Dc Se- 
rino Fírmino Alves, requerendo tran s
ferência de roprícdade para o seu 
nome, do auto-onibus marca Fcrd. 
placa 341-Pb., adquirido por compra 
aos srs. F. Mendonça & Cia. — Como 
requer.

II  — Transfeiâticia: — Nesta data 
transfere-sc a séde desta Repartição, 
do antigo prédio sito á  Avenida Gene
ral Osório, para o próprio estadual si
tuado á  Rua das Trincheiras n.° 28.< 
nesta capital.

(As.) Jacó Frantz, cap.. insp. ge
ral.

Confere eom o original: F. Ferreira 
4'Oliveira, sub-inspetor

tel. Cadeia Publica, reforços c patrulhas
tas ) Elias Fernandes, Uncnlo-eoio- 

•el con ui mia m t geral 
Confere com u original: Scbaxtuo 

tlauiielo da í  «sia. 1 ° leneiile ajuuun- 
c íniciino.

Prefeitura Municipal
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO DIA 21:

Petições:
N°. 455. dc Jcsc Freire — Deferido 

N.° 413. de E. Araújo & Cia. — Sim. 
até o ano de 19»2.

N ° 328. dc Aline da Silveira Tavora
— Creditc-sc na importância de ses
senta mil réis. para futuro cneontro dc contas.

N.° 41G. de Enóe Pcssóa de Vascon
celos — Deferido.

N.° 428. dc Julio Antonio da SU va 
Sim. aguardando alinhamento.

N.° 491. do Arouimcdes da Silveira 
Junior c Millon Nóbrega Chaves -  
Indeferido, cm face das informações.

N.° 572. dc João Paulo da Silva -  
Indeferido.

N.° 433. dc Luiz Fernandes da Silva
— Sim. recuando a construção de 
acordo com a exigência da D. O. P. M

N.° 301. de Epilacio José da Costa - 
Obedecendo a exigência da D. O. P 
M — Deferido.

N.° 445. dc Sebastião Romualdo dc 
Araújo — Recuando a  construção <4: 
quatro metros do alinhamento da rua 
deferido.

N.° 414. de Joséfa Lucas da ̂ Silva -  
Quite-sc primeiramente na forma dr 
legislação em vigor.

N.° 429. de Jc"é Alves de Oliveira - 
Sim. obedecendo a exigência da D. O. P. M.

N ° 431. de Antonio Batista Fcrr°lro
— Deferido.

N.° 4'7. dc Jcão Alves da Rocha - 
Deferido.

N°. 444. de José Anastacio Bezerra — 
Deferido.

N.° £53. de Aline Ferreira Rufo — 
Deferido

N 0 375. de Rosalina Tolèdo Silva - 
Deferido, a titulo precário.

Multas:
A Prefeitura multou as seguintes 

pessoas-
João Ribeiro da Silva- por ter cober

to dc palha a cosinha. da casa n.° 339 
á Avenida Sanhauá- sem licença des
ta Prefeitura.

Manuel Pereira, por ter renovado n 
coberta de sua casa de taipa c rolho a 
Avenida Beniamin Constant- n.° 299- 
sem licença desta Prefeitura

Convite: . ~ „
Ccnvida-.sc a comparecer a D. o. r  

M. os senhores: , ,
jc ío  Cavalcanti dc Menezes. Joao 

Imbclino do Nascimento, concgo Jpsc 
da Silva Ccutinho c João Mincrv.no 
dc Araújo.

V A C I N E - S E  CON
TRA A V A R Í O L A

Copyright dc SP1&> de Sào 
Paulo.

.Desde a mais remota antiguidade que 
"ssa moléstia vem castigando a hu
manidade, premovendo periódicas in
cursões epidêmicas nas cidades, vilas 
: aldeias.

E' uma cias mais contagiosas nlco- 
;ões humanas. Tanto assim que mui
tas * vezes, suas vitimas não sr lem
bram dc ter tido contacto com vario- 
losos. pois c possivcl a contaminação 
cm aproximações ligeiras em trens, 
bcndes, cinemas, etc.

Suas incursões epidêmicas torna
ram -no célebres na história, principal - 
mente as verificadas durante a Idad 
Media, em que poucas pessoas não h 
nharn o rosto estigmatizado pela *•! 
catrização de suas pústulas Era ( 
horror da vaidade feminina.

O período de incubação da doenç' 
6. em média, de 12 a 14 dias, inici
ando-se a moléstia r.om calafrio, fo 
bre, dóres de cabeça e vómitos. Mar 
tarde vêm outros sintomas obictivo 
que caraterizam a doença.

A única arma de que a mediei; * 
dispõe para prevenir essa contagiosa 
enfermidade c a vacina, descoberta 
na Tnglaterra em 17-i9. por Edwai 
Jcnner. Èsse genial pesquizador no
tara que as vacas sofriam de deter
minada erupção que se transmitia ao? 
ordenhadores ternando éstes imune* 
á varíola. Entusiasmado, tentou ;■ 
primeira experiência cm seu próprio 
lilho. que foi injetado com linfa pro
veniente do porco. Embora obtivess; 
resultado pouco satisfatório, não de<- 
anlmcu c mais tarde inoculou uma 
Criança com material bovino <co\v- 
pox». Esta criança, posteriormenic. s« 
mostrou imune á inoculação com mu 
terlal humano.

Jcnner faleceu em 1823. e o lugar 
de suas cinzas deveria ser ao pé do« 
mortos mais ilustres da Grã Brci'' 
nhn. na Abadia de Westminster. poi 
ter cie prestado tão grande beneficio 
á humanidade. Entretanto, sua fo- 
mUla quiz que o mais célebre de ípu> 
membros, repousasse na terra onde 
na*côra que foi a cidadezinhc de Bcr- 
krlcy. no Condado de Gloucester

A vacina é inefensiva á nos->a saúd*1 
r aliamentr eficaz contra a varíola 
Ff r isso. torna-se necessário estar 
rrmpre alerta contra a nefasta mo
léstia. imunizando-se por meio da va
cina A imunidade produzida pela va 
c!ua dura 7 anos.

Ne« Centros de Saúde a vacinação 
é ímon^a e gratuita.

VIDA JUDICI
TRIBUNAL DE APELACAO

Aulos com vista ás parles, correndo 
prazo, na Secretaria do Tribunal:

1 - Embargos ao acordão na apela
ção civçl n.° 117. da comarca dc João 
Pessôa. Embargantc: a inventariante 
do espólio dc João José Viana o ou
tros. Embargado: Marinonio Lopes 
Mendonça.

Com vista ao dr. Antoniç Pereira 
Diniz. cm 21-2-1940.

2 — Embargos aq acordão na apela
ção civcl n.° 112. da comarca de João 
Fessón. Embargantc: a Fazenda do 
Estado’. Embargada: a Emprêsa Tra
ção. Luz c Força da Paraíba.

Com vista ao dr. Antonio Pereirc, 
Diniz. em 21-2-1910

3 — Embargos ao acordão na apela
ção civcl n.° 76. da comarca de Ita- 
baiana. Embargantes: Maria Eleika 
Maria Zoraide c Maria Ivanoska R- 
malho. Embargado: o conego Amancio 
Ramalho Cavalcanti.

Com vista aos drs. Mario Campèlo 
dc Andrade c Jcaciuim Costa, cm data 
dc 21-2-1940

E S P O R T E S
PASSOU ONTEM 0  2 2 ." ANIVERSÁRIO 
DO VALOROSO CAMPEÃO PALMEIRAS 
ESPORTE CLUBE

FORÇA POLICIAL DA PARAlBA

Quartel, em João Pessôa. 21 de fe
vereiro dc 1940.
COMANDO GERAL — SECRETARIA 

GERAL — 3 * SECÇÃO

BOLETIM DIÁRIO N.° 41 
I a PARTE

I  — Serviço de escala: — Para o dia 
22 (quin ta-feira):

Dia á  F|P.. 1° tenente Sebastião
Maurício da Costa.

Ronda á  Guarnição, sub-tenente 
João Coriolano Ramalho.

Adjunto ao oficial de dia. 1° sa r
gento Antonio Siqueira Filho.

Dia á Estação de rádio. 2.° sargento 
Nazário G. de Albuquerque.

Guarda da Cadeia. 3.° sargento José 
Dionisio da Silva.

Telefonista dc dia. soldado José Ma- 
riano de Lima 2.°. %

Dia á  Secretaria Geral. 3.° sargento 
José B. Feitosa Filho.

O i.° B|C. e a  Companhia de M etra
lhadoras, darão as guardas do Quar-

P^ssou na data dc ontem, por entre 
expansões dc alegria dos esportistas 
oent-rraneos. o 22.° aniversário cio 
Glcroso clube povaibano Palmeiras 
Esporte Clube, uma das mais perfeita? 
agremiações esportivas da cidade o 
tri-campeão do Estado.

A vida gloriosa do querido alvi-negro 
peraibane honra de algiun moclo a 
nossa terra .

Das hóstes palmcirenses tem sur
gido os mais famosos pebolistas 
da cidade onde se salientaram 
Capelinha. Oscar .cie Almeida, Patrí
cio. Apolonio e Abraháo. já falecidos 
Tota. Criando. Alano, Néco. Carlos 
Teixeira. Edgar Neiva. Leão. Polari. 
Alfredo Vale Mélo. Henrique, .etc.

O simpntisado campeão paraibano 
também contou e conta cm seu seio 
com pessoas de prestigio cm nosso 
meio social c já foi dirigido pelos srs. 
Anquiscs Gomes, Aderbal Plragibe. 
Evanclro Neiva, Arsenio Lins. Scvcrino 
Lucena, Lendo como diretores dc hun- 
ra dr. João da Mata Correia Lima. 
Gentil Lins. João Raposo, já faleci
dos; dr. Orris Barbosa. Leonel Duar
te João Porciuncula. Manuel Barreto. 
Oliver von Solisten. Benjamin Fer
nandes. dr. Rui Carneiro, Orcinc Fer 
nandes, Antonio Vergara, dr. José A)- 
ves cie Mélo, Benedito Araújo, o mui
tos outros.

Filiado á Liga Desportiva Paraiba
na. désde a fundação da entidade má
xima. o clube que é hoje dirigido e 
orientado pelo conceituado esportista 
Luiz Fspinéli, continúa gozando de 
amplo prestigio e conceito no meio es
portivo pessoensc.

A data. que ontem transcorreu é de 
inteiro júbilo para a Paraíba espor
tiva. pois ela marca c 22.c‘ aniversário 
de um clube que tem sabido sc impor 
em nossa terra e uossúe a maior tor
cida paraibana.

A. F  C.
Departamento Esportivo
Treina hoje, ás 15,30, com o “19 do 

Março” o quadro que tomará parte no 
torneio que o “Brasil” vai promover

no nróximn domingo, sendo necessário 
o comparcciiíiento dos elementos abnl- 

, xo :
Itabaiana — Elisio — Freire — Pc- 

( reira — Vidal — Ataiclc — Geraldo • - 
j zé enrique — Polano — Jací - Mari- 

lus — Coutinho c Albcrio.
HUMAITfl F. C.

Para um treino que deverá renlizar- 
,r> domingo, com o 2.•» quadro fio A. 
E. C.. o diretor de esperte déste clu
be encarece a presença dos seguintes 
jegadores ás 7 horas, uo campo do 
19 dc Março :

José Avila — Valcntim — Muniz — 
Fobrinho — Elias — Vasconcélos — 
Luiz Francisco — Raimundo — Ro
mualdo — Rubem — Orlando — Ar
tur — Edson c Pereira.
ATENIENSE x BATISTA
Fooliza-se. hoje. ás 15 horas, a pri

meira partida da série “ melhor de 
três” entre as equines acima no cam
po cio Batista.

O Ateniense pédc o comparceimento 
cios jogadores abaixo no local do jògo. 
ás 14.30 :

TTiunberto — Padilha — Benigno — 
João — Biu — Santiago — Lula — 
Edson — Tigre — Inácio — José - - 
Tomnson — Aluisio — Lact — Nuca 
— Carimélo e Osvaldo.

plT n t ã o  d e  f a r m á c ia s

DURANTE 0 MÊS DE 
FEVEREIRO DE 1940

Teixeira 1—10—19—28
Londres 2—11—20—29
S. Terezinha 8—12—21
Confiança 4—13—22
Sto. Antonio 5—11—23
Pôvo 6—15—24
Minerva 7—16—25
Brasil 8—17—26
Central 9—18—27

CONSELHO DISCIPLINAR DA 
MAGISTRATURA

Reunião do dia 21 dc feucreiro

14 ho.ras- no edifício onde íun-
r Z n , ,0 egre?‘° Tlibunal de Apelação, eeuníu-se ontem, em sessão ordinária 
° Co““ lbo Disciplinar da Magistratu- 
ia. secretariado pelo dr Euripedes 

tend0 ddíRPãrecido os mem- 
do mesmo Conselho, desembarga

dores Flodoardo Lima da Silveira, m -- 
nee,í.te' J ' õseolo e Severino Montenegro e com a assistência do exmo 
~ ° r  geral do Es'ado. dr. Rena-

Aberta a sessão, pelo exmo. desem
bargador presidente mandou ésce 
proceder a leitura da áta dá última 
rão” 1,0 °Ue foi aP‘ovada sem restri-

E como não houvesse nenhum pro- 
. Cesso a julgar, nem deliberação algu-

A reunião, ontem, da Sub
comissão de Abastecimento

(Conclusão da 1.» pag.)

[lUf’ ®16,11 cios fiscais, agentes de po- 
Ifcia tnmbem fiscalizariam os préços 
nfn« íf  ra5’ ^clenclo isses ou qualquer 
mcmbio da Sub-Comlssâo e seus con
selhos consultivo e informativo la
vrarem os autos cie processo aos con- 
tinvemores da lei. Também ficou a-
m, e ^°riqUOudC ?ábad°  em diante para due a fiscalização sc torne mais fácil 
r h! T C d0 Püblico- todos os donos de bairaças de vendas de artigos ta 
belados serão obrigados a ter cm lu
gar visível a tabéla eín vigor 
íerVsne,ra!.™,C"}.” gUlda- 4 discussão, dl-
ComlsJn m!IS rcccb,das pela Sub- Comlssâo a respeito dc alugueis dc
proibido0 nUT nt°  cstá "Borosamcnte proibido Dois casos fôram ventila-

euri ° , l a  em''0 d° Tu,Ja Cí,sa (**0 ocupada, ha dez anos 
; ' ; r hloHino. cue. por morar o-’ 

'copo. continuava a pagar o 
” "° a |uguel inicial, dcm tutodfpe

S b ' - “ ° ten,,>° alual Saldo o inquilino, o proprietário. depois de 
proceder a reparos no I m õ ^  quer 
m ° “eU valor loaativo.q oumesmo imi pouco menos, mas não 
Pe o preco anterior. O outro c “  
refere-se a proprietários cue por ha 
verem leito benefícios nas suas casas

2f35uã?°rAÍSfnç‘ r a a“ ‘:n.  -,lr®ue;s - AP°S as discussões, ficou 
nehn“d® fazor-se Uma consulta a res-
parícer d c ' a c ^ T m
Janeiro ' C<,S°S semclhantes 110 R‘ô dc
d«Tívu°U a' palavra- ainda, o dr Rtl,il
vel quéSa 'suhdr f  ,acDar ‘'npresdndi- .que a Sub-Comissao organize m
diatamente cs tabelnme.uos constau 
tes dos grupos B. c. D. F “ H "  m" 
S T  drC8,as *• ‘“vdltamemos!

Sutos* utiSo C? nstruçat eestuãriu c ui. ai tigos de primeira nccessiua-
das f0mbmado «idd - .e rà o T ^ -  
dêst ■ ünmn Ge ,0d¥  as uiercacioriris fc P? vendedores locais. . ,s 
piaras oikI; estão as fábricas ou aa«
H em ão 'm u  na CawUal federal. Sc- *„■ e,]ta°. feito o cotejo cios prccox e 
oí Kr n i z s o  labelamemo
dess '  í!C„fesf, da raab2iHáo imediata 
íin , m í í  ho- “ anlfcèlaram-s. vá- 
® n R b r c -'. entre os quais o p, '  

Joao v.nnsie, que representuvu ali o
iRdunl de F1? ^  dS  DcParlan'ento Ls. t..dual do Estatística. O prof Vma-
áic informou a propósito, que -,m 

d5ssn necessidade pode-se 
noim bem no caso das fazendas aurc- 
vada.s para os uniformes de coiegi-is 
Issas fazendas, aprovacl ú depois de 
um exume acurado dc uieço e qíialL 
dade, suo. hoje. as únicas permitidas 
u™ .a fufeeção dc umfómlcs de mil 
hates le crianças :1o nosso Estado 

Nno obstante, porém, essas condições 
cspecmis. e sem previa n u t o t o S f * .  
junta le padronização, as fazendas

S fp X ':U01' “UOi vtzes- ma“ d
Essç e outros casos s-*iáo objeto de 

esiucio por parte da sub-comissão. o i» 
assim, entrou a exercer todas as a ti
vidades que lhe estão afétas pela por- 

°ri1 036, amC 26 lle dezembro 
tura1938* d°  SI ’ M nisLru du Afiricul-

A sessão foi*encerrada ás 17 horas 
sendo marcada uma outra para quar
ta-feira próxima. 1

ma a tomar loi loqo em seguida en
cerrada a sessão pelo exmo desembar
gador presidente.

TRIBUNAL DE APELAÇAO

Concurso para o cargo dc juiz dc 
direito

Conforme fóra anteriormente mar
cado. terá lugar hoje. ás 13 horas, na  
séde do Tribunal de Apelação do Esta
do. o inicio das provas do concurso 
par provimento do cargo de juiz de 
direito da comarca dc Ttaporanga. 
vago pela remoção do respectivo titular.

A banca examinadora é constituída 
dos exmos. desembargadores Severino 
Montencgro. Braz Baracui e Paulo Hi- 
pácio. sob a presidência do exmo. de
sembargador Maurício Furtado.

São os seguintes os candidatos ao 
referido concurso: bacharéis João Luiz 
Beltrão e Milton Marques de Oliveira 
Mélo. juizes municipais, respectiva
mente. dos termos dc Jatobá e Tapc- 
roá; Lauro de Miranda Lemos e Joa
quim Florencio de Alencar, promoto- 
rrs públicos das comarcas de Bananei
ras c Piancó. respectivamente

CERVEJA HAN- 

S E A T I C A 

P I L S E N  

E N G  O R D A  E 

NAO DA’ DOR 

DE CABEÇA. 

Representantes:

F. Peixôto 

& Irmão

RUA CARDOSO 

VIEIRA, 104

0 ARMAZENAMENTO ADE
QUADO D0 ALGODÃO

COLHIDO

Sóbre o armazenamento do algo
dão em caroço, ha uma série dc pre-
1 cauções a scr tomada, com o fim c’e 
evitar que o produto sc detiore. Essas 
precauções devem ser, por isso. bem 
conhecidas dc lavradores c maquinis
tas.

O algodão em caroço, quando não e 
armazenado conveiiientcmcntc fica 
sugeito a alterações intimas, sempre 
prejudiciais ã sua qualidade

Entre os fatores, que podem provo
car a sua depreciação, dcstaca-se, co
mo principal, a umidade, porque fa
cilita ou propicia o meio ao desenvol
vimento das fermentações.

As fermentações comprometem sc- 
riamente a qualidade das fibras, man
chando-as ou diminuíhtío-ihes a resis
tência e por essa razão tornando-as 
sem valor industrial.

Nos caroços, os efeitos prejudiciais 
não são menores, pois. quando a for- 
mentação se prolonga, produz altera
ções profundas nos elementos que os 
compõem. Essas alterações depreciam, 
ás vezes, de tal modo os caroços que 
os inutilizam por completo, tornando- 
os imprestáveis para a extração do óleo 
comestível c para o aproveitamento do 
residuo. como torta.

A importância, que o desenvolvi
mento da indústria do óleo está toman
do no Brasil e a procura que teem as 
nossas tortas, sào motivos que também 
devem levar o lavrador a ter na devi
da conta a qualidade dos caroços, dis
pensando-lhes melhor ciüdado do que 

. antes.
I A fermentação do algodão em caro

ço é evitada désde que, a partir da co 
lheita. sejam tomadas certas precau
ções elementares.

Assim, colhido o algodão, limpo c 
séco. deve èle. a seguir, ser exposto 
ao sói durante algumas horas. Seu ar
mazenamento deve ser feito em luga
res enxutos e bem arejados. Com es
tas providencias, não só se previne o 
produto contra as fermentações, co
mo se permite que nèle se completem 
certas transformações internas, muito 
uteis ã sua qualidade. Esta particula
ridade é muito importante e digna de 
ser bem considerada pelos lavradores 
e maquinistas.

O critério adotado pela Secretaria da 
Agricultura, exigindo o assoalhamen- 
to dos depósitos das uzinas de benefi
ciar e dos depósitos dos que comer
ciam em algodão em caroço, assenta 
nessas considerações. E. proibindo a 
entrada do algoclo úmido nos arma
zéns. visa acautelar-se contra aquelas 
deteriorações.

Cabe pois aos lavradores e aos ma- 
'•■’Uinisnis a bem do proprio interesse 
e para elevar a qualidade da nos.\ i 
produção algodoeira, colhor betn e a r
mazenar adequadamento o algodão.

< Comunicado da Secretaria da Agri
cultura de São Paulo).
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P L A Z A
HOJE As 1'i

P r e ç o s  2 . 2 0 0  e 1 . 6 0 0

A CHAVE OO MISTÉRIO
ANN S H E R I D A N  

W a r n e r

CLARK GABLE — o tirano romântico !
MYRNA LOY — a beleza rara da tela !

PARNEL, O REI SEM COROA!
Metro Goldwyn Mayer

Domingo, no “ PLAZA” , em matinée e soirée

Matinée lioje no PLAZA

EM PÉ DE 
<; E E R R A

^reço unico 1.000 réis

S A N T A R O S A — Hoje ás 7 Zz — Preços 1.100 e S800 réis
V i c t o r  M a c  L a g l e n

DICK T U R P I N

A S T O R I A  —  Hoje ás V /2 —  Dois filmes ! 
A R M A D I L H A  F A T A L

E MAIS :

5. série das AVENTURAS DE TARZAN
Pr«-ço linico 800 réis

CINE S. PEDRO
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TfiLA

HOJE — Uma sessão ás 7 e 15 horas — HOJE
SESSÃO DAS MOCAS 

Senhoritas S500 — Cavalheiros 1SOOO 
A "20 th Centurv Fox” apresenta a irresistível comédia

MARI DO E M P R E S T A D O
com STUART ERWIN e PAULINE MOORE

Amanhã _ Preston Foster no (lrama policial — O C.ASO WESTLAND
com a 6.i' e ultima série cie X - 9

Domingo — Uma “ trinca" de ouro. num filme sensacional! — Joan 
Crawford — Clark Gabl* — Robcrt Monlgomcry — QUANDO O DIA
BO ATIÇA — Com o selo de garantia da “Metro Goldwyn Mayer.

Aguardem a série sfnsaeicnal — OS PERIGOS DE PAULINA

S E C Ç Ã O  L I V R E  
f

MARIA MONTEIRO D’OLIVEIRA
Missa de 7.' dia

Angelio Monteiro Guedes. Agricio Monteiro Guedes, ClotiJde 
Monteiro Guedes, Maria Donozô Monteiro Guedes, H ortencia Mon
teiro Pimentei, José Neves Pim entel. Zuleide, Celeide e Antonio 
Monteiro Pim entel. filhos, genro e netos compungidos com o faleci
mento de sua inesquecível mãe, sogra e avó, M aria Monteiro d’Oli- 
veira, convidam todos os parentes e amigos para assistirem  á missa 
que por descanço de sua alma será celebrada na Igreja  de N. S. do 
Rosário, no dia 23, ás 6 horas. Agradecemos de coração a todos que 
acom panharam  os seus restos m ortais e hipotecamos desde já  a 
nossa gratidão aos que comparecerem a êsse áto de piedade cristã .

t ANA SALVINA DE CAIBAS BARROS
7.° dia

Lauro de Caldas Barros e sua esposa. Castorina Castor de M. 
Rarros, Analice de Caldas Barros, Anatólio de Caldas Barros, sua 
í.spôsa M aria Augusta C. Barros e filhos e Cléa Caldas de Oliveira, 
seu esposo Joaquim  Eustáquio de Oliveira e filhos convidam seus 
parentes e amigos para assistirem  ás missas que mandam celebrar 
f-m sufrágio da alma de sua inesquecível mãe. sogra e avó — Ana 
Salvina de Caldas Barros, no próximo sábado, 24 do corrente , ás 
6 /2  horas, na Igreja da M isericórdia.

Aos que comparecerem a êsse áto de piedade cristã , an teci
pam os seus agradecim entos.

F A V O R I T A
PARAIBANA

DE
Ascsndino Nóbrega & Cia.

Praça Antonio Rabelo n.* 12 
Fône 1881

Clube de Sortelos de Móveis 
Autorizado e fiscalizado pela Dele

gacia Fiscal da Paraíba 
Carias Patentes ns. 2 e S

Resultados das extrações das cou- 
oons-brindes gratuitos realizadas 

em 21 de fevereiro de 1940 
Extração ás 15 horas

1. ° Prêmio ................ ....  8767
2. ° ”   5936
3. ° ”   1582
4. ° ”   9979
5. ° ” ........................ , 4604

Extração ás 18.45 horas
1. ° Prentlo ................ ....  9292
2. ° *’   5182
3. ° ~   1747
4. ° ” ...........  .. .. 1188
5 °  ” ........................ 9112

João Pessoa, 21 de fevereiro de 
1940.

ÄSCKNDINO NôlsREQA A CIA.
— Concessionários.

JO SE ’ DA MATA CABRAL —
Fiscal.

P H I L L I P S
E’ 0 NOME DA MELHOR BICICLETA INGLÊSA

ADQUIRA AS 

PEÇAS LEGITI

MAS PHILLIPS.

PHILLIPS 

GARANTE 

OS SEUS 

PRODUTOS

Agentes distribuidores —  DIAS GALVÃ0 & CIA.
RIJA MACIEL PINHEIRO N.” US — JOAO PESSOA — PARAÍBA

CAIXA CENTRAL DE CRÉ
DITO AGRÍCOLA DA 

PARAÍBA
(Soc. Coop. de Resp. Ltda.)

Ficam convidados os associados sin
gulares desta Cooperativa para se re
unirem pelas 14 horas do próximo dia 
29 do corrente, em sua séde. á  rua 
Cândido Pessoa. 31. a fiip' de elege
rem o seu representante junto ás As
sembléias Gerais, na fôrma dos Esta
tutos vigentes.

João Pessoa. 20 de fevereiro de 1940.
João dos Santos Coelho Filho — Di

retor-presidente.
José da Silva Mousinho — Diretor- 

gerente.

BANCO D0 ESTADO DA 
PARAÍBA

Assembléia Geral Ordinária
De conformidade com o arl. n.° 23 

dos Estatutos désfce Banco, sao conv 
dados os srs. Acionistas pa'ra a reu
nião de Assembléia Gerai Orainar.a. 
que se realizará ás 14 horas do dia 
23 do corrente, em nossa séde social, 
á rua Maciel Pinheiro n.° 252. afim de 
tomarem conhecimento do relatório da' 
Diretoria e parecer do Conselho Fis
cal. relativos ao excrcicio findo em 30 
cie dezembro de 1939. e, bem assim, 
procederem á eleição da nova Dire
toria e seus suplentes, para o triénio 
a iniciar-se, e do novo Conselho Fis
cal cf respectivos suplentes para o 
exercício vigente.

João Pessôa, 8 de fevereiro de 1940
Avelino Cunha de Azevedo — l.° se 

r  etário.

DR. OSÓRIO ABATSi

CIRURGIA 12 VIAS URINARIAS

Cons. : Rua Guina e Mélo, 73 
Res. : Rua Calurité, 58 

Consultas das 10 ás 12 e das 16 A* 
ás 18 horas.

Assistente de eliníca cirúrgica da 
Faculdade de Medicina da Baía. 
Cirurgião dos Hospitais Pronto 

Socorro e Santa Isabel.

COOPERATIVA DE CREDITO 
AGRÍCOLA DE JOÃO 

PESSÔA
1.* CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA

De ordem do Snr. Presidente desta 
Cooperativa, convido a todos os asso
ciados a comparecerem á reunião de 
Assembléia Geral Ordinaria a realizar- 
se no dia 28 do corrente, pelas 19 ho
ras. em nossa séde social, á Rua Duque 
de Caxias n.° 305. desta Capital, a fim 
de se proceder a leitura do relatório 
do exercicio de 1939 e do parecer do 
Conselho Fiscal, exame discussão e 
julgamento do balanço do referido e- 
xercicio.

Outrossim, nessa mesma reunião de
verá se proceder a eleiçfio dos novos 
membros do Conselho Fiscal e Suplen- 
'es, na forma dos Estatutos. \

João pessôa, 13 de Fev..° de 1940.
José Jofflly Bezerra — Gerente. l

Cooperativa
BANCO DOS PROPRIETÁ

RIOS DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

2.“ E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO
Não havendo se realizado, por falta 

de número legal de socios, a  reunião 
marcada para o dia 16 do corrente, 
convidamos os senhores associados 
desta Cooperativa de crédito para ou
tra reunião no próximo dia 24 do cor
rente pelas 15 horas, em nossa séde 
social, á rua Maciel Pinheiro n.° 232, 
desta capital, a fim de se proceder a 
leitura do Relatório do exercicio de 
1939 e do parecer do Conselho Fiscal, 
exame, discussão e julgamento do Ba
lanço do referido exercício, a qual 
funcionará e deliberará com o número 
de socios que comparecer. Outrossim. 
nessa mesma reunião deverá se pro
ceder a eleição dos novos membros do 
Consêlho Fiscal e Suplentes, na fôr
ma dos Estatutos.

João Pessôa, 17 de fevereiro de 1940.
João Celso Peixoto de Vasconcélos 

Presidente.

I N S T I T U T O  C O ME R C I A L  J O Ã O  P E S S Ô A
RUA DUQUE DE CAXIAS. 539

Internato — Externato e semi-internato para ambos os sexos

CURSOS: — Comercial (Auxiliar do Comércio e Guarda-livros) — Pri
mário — Admissão — Datilografia — Taquigrafia — Perito copista 

e Correspondente
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS — CORPO DOCENTE IDÓNEO

LECIONAM-SE MATÉRIAS AVULSAS 
Exames de Admissão na 2.a quinzena de fevereiro 

Reabertura das aulas do cufso Comercial a l.° de março 
MATRICULAS ABERTAS — INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO 
INSTITUTO. DAS 8 A’S 11, DAS 14 A S 16 E DAS 19 A S 20 HORAS.

Diretora : —  H0RTENSE PEIXE

C A S A  ti A E L I T E
----- D E -----

A R N A U 1) C U N  H A
AVENIDA BEAUREFAIRE ROIIAN. 206 

Variadíssimo sortimento em sèdas e outros artigos de moda no que 
há do mais fino gaito.

Aguardem sua próxima abtrturu a 26 do corrente.

O F I C I N A  A M E R I C A N A
de JOAO AFONSO & CIA.

SOLDAS A OXIGÊNIO. PINTURAS A DUCO E A ESMALTE SINTÉTICO 
A íinlea que está equipada com aparelhagem moderna para executar 
com a maior rapidez e garantia todo e qualquer serviço de concertos e 

reíormas em automóveis, etc.
Pôsto de Serviços com lavagem o lubrificação automfttlea para atender

------------ — a qualquer hora ---------------
M O D I C I D A D E  N O S  P R E Ç O S

Pin<ia s - perjro Gonçalves, 33 - Fône 15611 — Jo&o Pessôa

CAIXA CENTRAL DE CRÉ
DITO AGRÍCOLA DA 

PARAÍBA

(Soc. Coop. de Resp. Ltda.)
Ficam convidados os delegados das 

Cooperativas associadas a compare
cerem em nossa séde, á  rua Cândido 
Pessôa, 31, nesta cidade, pelas 15 ho
ras do próximo dia 29 do corrente, a 
fim de tomarem parte na Assembléia 
Geral Ordinária para leitura do rela
tório da Diretoria referente ao exer
cício de 1939, discussão e votação do 
parecer do Consêlho Fiscal sôbre o 
Balanço, estudo das contas e átos ges- 
tivos do exercicio aludido.

Na mesma ocasião serão eleitos os 
membros do Consêlho Fiscal e Su
plentes.

João Pessôa. 20 de fevereiro de 1940
João dos Santos Coêllio Filho — Di

retor-presidente.
José da kllva Mousinho — Diretor 

gerente. .

CASA A’ VENDA
Vende-se uma casa de telha na 

Ilha do Bispo, sita à avenida Joiio 
Pessôa, 397. A 1 ratar na avenida D 
Pedro II n.° 1050, nesta capital.

A V I S O
(DECRETO N.*> 19.473 DE 10 DE NO
VEMBRO DE 1930 E N.° 19.754 DE 13 

DE MARCO DE 1931)

75 fardos de xarque. marca “1822 
ATLAS”, pesando 6.750 quilos, em
barcados no porto de Rio Grande pe
la Companhia Switf of Brasil SjA., no 
vapor Araraquara para o porto de Vi
tória. não tendo descarregado ali por 
motivo de força maior. O Araraqua- 
'*a deu entrada no porto de Cabedèlo 
em 15 deste.

Pelo presente vimos avisar ao co
mércio e a quem interessar possa quu 
a firma desta praça E. Gerson & Cia., 
devidamente autorizada pelos embar- 
cadores, solicitou a entrega da referi
da mercadoria, na qualidadee de agen
tes dos embarcadores. mediante reci
bo, alegando a falta do conhecimento 
pelo motivo acima declarado.

A entrega será feita dentro do pra
zo de 5 dias. a  contar desta data. st 
nenhuma reclamação ou oposição apa
recer .

Qualquer reclamação deverá ser dí- * 
rigido aos agentes da Companhia nes
ta cidade, á praça Antenor Navarro, 
39.

João Pessô, 21 de fevereiro de 1940.
P. p* do Lloide Nacional SiA.
Artur & Cia. _ jJ
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LOUCA POR MÚSICA !
------------ ------- --------------------UNIVGR;

^  ^ ^  "  HOJE ~  A'5 1 'í  horas — 2$200 — 1S100

Vm eUrS"  sóbre „ bom humor, através „
1 >x americano

n T |NT « «snv -  a vm d-
b ° u t o r  r e -h m b e m o l

, Com Ma r y  CARLISLE 
esplendida comédia musical da PARAMOUNT 

C O M P L U  M E N T O S

F FLIP É T 4 “ iiojE~̂ Tm r̂
x *■ ÍSIOO - $800

''C olum bia" apresenta :C l f r m i  -vvoom a a comédia gozadisslmo

S t G ü R A  E S T A  M U L H E R
com MKLVYN DOUGLAS -  VIRGINIA BRUCE

c  Q M P L E M E N T O S

aguardem : _  o  tigre branco

A maior sensação cinematográfica da temporada ! Apresentando DEANA 
DURBiN a gloriosa namorada do mundo !

D O M I N G O !
ESTA SIM. E UMA VERDADEIRA SUPER PRODUÇÃO '

G A R V G R A N T — K A T H E R l  N K H E P B  I R N

B O Ê M I O  E N C A N T A D O R
com I/EVVI-S AYRF.S — DORIS NOLAN - EDW E HORTON 

Uma novíssima produção COlAJMBIA ! A história romanlisadn do um vagabundo qu? cra rico.. Mas teimava em ser
_____ _ poeta e não qu?ria casar !. . .

Domingo no FELIPÉIA

ROBERT WII.COX nu formidável drama das 1.001 sensações!

ASTÚCIA CONTRA A FORCAO»

Um drama empolgante da NOVA UNIVERSAL, de grandes 

mistérios e aventuras Incríveis !

HOJE — A’s 7.15 horas 
IS100 — S800JAGUARIBE

Continuação do empolgante seriado da UNIVERSAL

0 S  P E R I G O S  DE  P A U L I N A
com EVELYN KNAPP — 2.“ série 

Juntamente MICHAEL WHALEN, em

0 R E L Â M P A G O  DA  P I S T A
C O M P L E M E N T O S

M E T R O T Õ  L E
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL

A s 7.30HOJE HOJE

CONTINUAÇÃO DO SERIADO. A 5.» SÉRIE DE

AS NOVAS AVENTURAS DE TARZAN
Juntamente um filme que só o nome do artista empolga e arrebata 

BOB STEELE em _  ARMADILHA FATAL

A pedidoAmanhã — "Sessão da Alegria" _  Preço unico 000 réis 
gerai, pela ,'ltima vez nesta capital — Bob Russell em 

____________________________ VINGANÇA NA FRONTEIRA
Sábado Cem um sorriso roubava bolsas c corações e com seu deste- 
mor castigava cs insolentes A história dc salteador galante cuja b ra

vura seduzia as mulheres. _  VICTOR MAC LAGLEN em 
"DICK TURPIN. O CAVALEIRO AUDAZ"

C L I N I C A  D E N T A R I A  
DO

DR. MARINHO CORREIA
Confecção perfeita nos serviços cie 
prótese, bríclges móveis ou fixos, 
com ou sem corôas. Dentaduras 
anatômicas em vulcanite. neo-he- 

colite ou paladon
LABORATÓRIO DE PRÓTESE

Rua Duque de Caxias. 511 - l.° 
Preços módicos 

CONSULTAS Dl ARI AS

LL0 Y D  NACIONAL S. A .
S Ê  D E  — R I O  D E  J A N E I R O

SERVIÇO RÁPIDO PELOS PAQUETES “ARAS” 
ENTRE. CABEDÊLO E PORTO ALEGRE

PAQUETE “ ARARAQUARA ” — Esperado do sul a 14 de março, 
saindo no mesmo dia para Recife. Maceió. Baía, Vitória, Rio de Janeiro, 
Santos, Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre.

CARGUEIRO “ AR ATAI A ” — Esperado do sul e saindo no mesmo 
dia para Natal. A. Branca. Fortaleza, s. Luiz cio Maranhão e Belém.

CARGUEIRO “ARATANHA” — Esperado do norte a 22, saindo 
no mesmo dia. para Recife, Maceió, Baía, Rio, Santos. Antonina e Pa
ranaguá.

ARTHUR & CIA. —  Agentes
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 39

N / C O  T U S S A / TO M E O
C O N T B Â T O S S E
O  M E L H O R  e  O  A/\ A I S  B A R A T O

A L U G A - S E
Aluga-se o l.° andar, com três apar

tamentos. do prédio n.° 74., á rua Ma
ciel Pinheiro .esquina com á rua 5 
de Novembro, saneado e com águo 
corrente. Ponto central do bairro co- 
mercial. a tratar com Antonio Me
nino dos Santos, na portaria da A 

1 UNIÃO.

BÔA O C A S I Ã t f r
Venae-se uma propriedade no dis

trito de Prata de Monteiro dêste Esta
do, confórme as dlmençôes e a situa
ção em que se acha, como abaixo des
creve-se: São 348 hectares, num re
tângulo de 3.960 x 880m. demarcados 
equivalendo a judicial, porque fôram 
demarcados amigavel e julgada por 
sentença.

E’ banhada por dois açudes, sendo 
que a vertente de um derrama seis 
mêses do ano na represa do outro, 
tem poços que a oito anos não se vêr 
o seu fim: dois cercados habilitados a 
criação de gado; 17 casas de taipa e 
telha e 7 de tijolos e telhas para mo
radores; 232 hectarcii cercados dos 
quais 200 situados de algodoeiros canu 
de açúcar e mandióca como também 
12 hectares arados e situados e 3 bem 
situados de palma de Santa Rita. 400 
pés de coqueiros de recem-situados a 
safrejando: 30 mangueiras em igual 
caso; tem mais por graduação da Na
tureza. dois riachos fortes, providos de 
ótimos locais para barragens, bem fer- 
teis e os lados do que predomina a da
ta. além de diversos corregos que en
tre êles tomam outras direções.

A tratar com o seu legitimo dono.
Prata 2 de Fevereiro de 1940.
Ananiano Ramos

DIAS GALVÃ0 & CIA.
V E N D E M AOS  M E L H O R E S  P R E Ç O S :
F e r r o  :

REDONDO, PARA CONCRETO ARMADO: QUADRADO, PARA 
PORTÕES; CANTONEIRAS E TÉS; CHAPAS PRETAS E GAL
VANIZADAS PARA CALHAS.

Artigos sanitários:
CANOS GALVANIZADOS E CONEXÕES; LATRINAS, BANHEI
ROS. BIDETS. SEMI-CUPIOS. CAIXAS E CANOS 1>E DES
CARGA; AZULÊJOS E TAMPOS DE APARELHO.

Material elétrico:
FIOS " PIRELLI” — PRETO. FLEXÍVEL, DE COBRE NÜ: FIOS 
PARA ENROLAMENTO DE DÍNAMO; LAMPADAS • PHILIPS” 
DE QUALQUER VOLTAGEM DESDE 6 A 225 VOLTS; SUPOR
TE SIMPLES. COM CHAVE. COM CORRENTE E RECEPTÁ
CULOS: INTERRUPTORES DE TODOS OS TIPOS; ROLDA
NAS. CLEATS, FITA E VERNIZ ISOLANTES.

Outros artigos:
BICICLETAS “ PHILIPS”
RÁDIOS "AIRLINE”
MOTORES PARA ILUMINACAO DE FAZENDAS 
ARADOS E CULTIVADORES "PLANET”
PULVERIZADORES ” EXCELSIOR ”
EXTINTORES DE FORMIGAS “TERREMOTO”
FOGÕES ESMALTADOS MARCA “ GERAL"
MAQUINAS DE ESCREVER “ OLIVETTI”
CERCA DE ARAME “PAGE”. PARA A VIÁRIOS 
GRANJAS, PARQUES E POCILGAS.

FAÇAM UMA VISITA A’ NOSSA CASA E VERIFIQUEM 
0S NOSSOS PREÇOS

R U A  M A C I E L  P I N H E I R O  N . 0 1 1 8

J O A O P E S S Ô A  — P A R A Í B A

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA
FONE 1424 —: PRAÇA ANTENOI NAVARRO, Id — BOB.

LS H fl A R A P I D A E N T R E  C A B E D E L O  E P O R T O  A L E G R E

“ ITAQUATIÁ” — Chegará domingo. 25 do corrent?. 
e sairá no mesmo dia' para os portos seguintes: Recife, 
Maceió. Baía. Vitória. Rio de Janeiro. Santos. Parana

guá, Antonina. Florianoplis. Imbituba, Rio Grande, Pe
lotas o Porto Alegre.

PRÓXIMAS SAÍDAS
“ ITAQUERA'’ — chegará segunda-feira. 26 do cor

rente.
“ ITAGIBA” — Chegará sexta-feira, l.° de março 

próximo.

H l i  o  __
ttceefcemo« também cari A* com baldeaçao para Penêdo, Aracftjft, Ilbèos, 0. Franclaóo^ Itajal e Campo» 
Am paaaagena terão vendidas mediante »presenUfão ie  atestado de vacina

c * ) M  § «  *  *  ■ t •  —  P  . B A N D E I R A  D A  C R C J 7

O L I V E T T I
S TUDI O N.° 4 2

A mais alta manifestação da técnica ao serviço da 
economia e do conforto.

A resistência de uma máquina de escritório na leveza 
de uma máquina portátil.
Agentes - distribuidores

D I A S  G A L V â O  & C I A .
-----  Rua Maciel Pinheiro, 11S -----

BANCO DO
DESCONTA TÍTULOS SÔBRE A PRAÇA E SÔBRE A COSTA ---------
TRANSFERE DINHEIRO POR C H E Q U E  O U  T E  L E G R A M A .
FORNECE AOS SRS. VIAJANTES CARTAS DE CRÉDITO SOBRE AS PRINCIPAIS PRAÇAS DO PAÍS

D ispõe de  e f ic ie n te  rêd e  de agC ntes p a ra  ío b ra n ç a  de títu lo s  sô b re  o in te r io r  dêste  e dou tros B a la d o s -  A dian ta  d inheiro  em C|C g a ra n tid a  soh rnuçfio de efe l.o s eom er.-iais

A FTLTAL DE JOAO PESSOA ABONA OS SEGUINTES JUROS AOS SEUS DEPOSITANTES .

C/C LIMITADAS -  6% -  Entradas desde 20$000 até 10:0005000 Retiradas livres por eheques isentos de sélos. -  Forneoe-se cadernMa.

— Entradas dfsde ÍOOSOUO até 50:0005000. Retiradas livres em eheques selados. — Forneee-se caderneta.C/C ESPECIAL — 4% 

C/C MOVIMENTO - 3% Entradas dêsde ÍOOSOUO, sem limites. Retiradas livres em cheques selados. -  Forneee-se extraio de eonta mensal. A emita d. 
sua casa comercial.
Aviso de 15 Bias 3%. Aviso de 30 dias 4%. Fomece-se cadernéta. — Retiradas por eheques selados.

com retirado«
(V  DE AVISO PRÉVIO
CONTAS A PRAZO FIXO -  Depósitos dêsde 1:0005000 3 mêses 5% 0 mêses 0%. -  12 mêses 8% capitalizados semestralmeute. 24 mêses 8

mensais dos Juros cm chèques selado». - Fornece-se caderneta.

4



JOÃO PESSOA Quinla-feirn, 22 dc fevereiro de 1910

DEPARTAMENTO ADMI- ESTIMAPA EM MAIS DE 
. -f-Nz-v i treze MILHÕES E TREZEN-

NISTRATIVO DO ESTADO I t o s e  setenta mil sacas
n w n u w i f  ATUAL SAFRA DO

Sua reun.ao de ontem « AÇÚCAR

Mais de onze milhões de sa
cos serão consumidos pelo 

mercado interno

Sob a presidência do dr An tomo 
Boto de Menéscs. secretariado pelo dr 
Bulhões Pontes dc Miranda, rcumu- 
se. ontem, á hora e local do costume, o 
Departamento Administrativo ao fin
tado, comparecendo, ainda, os drs 
Flávio Ribeiro Coutinho e Orestes 
Tosca no Lisbôa. . ,  _Aberta a sessão, pelo presidente, o 
secretário procede á leitura da ala. da 
reunião anterior, que é, sem impugna
ção. aprovada.

Na hora <3o expediente, foi lido o 
seguinte: oficio do sr. Interventor Fe
deral. encaminhando o projeto dc dc- 
creto-lci da Prefeitura Municipal dc 
Cuité, contratando a iluminação pu
blica da vila dc Santa Rosa. do mesmo 
município: idem do prefeito de Umbu
zeiro. desapropriando, por utilidade 
pública, um casebre situado á aveni
da Marechal Dcodoro na mesma ci
dade. O sr. Presidente manda á distri
buição.

Passa-se á ordem do dia. Com a pa
lavra o dr. Flávio Ribeiro Coutinho. 
apresenta em pesa. para os fins regi
mentais, o parecer n.° 157 ao projéto 
de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal. criando o cargo dc inspetora 
dc higiene e puericultura e o de medi
co municipal.

Segue-se com a palavra o dr. Ores
tes Lisboa, que procede á leitura dos 
pareceres ns. 156 e 155 que, submetidos 
á  discussão, são aprovados unanime
mente.

‘ PARECER 156. — O projeto ora 
cm exame, é c'a Prefeitura Municipal 
cie S. João do Cariri. criando postos 
municipais fronteiriços, para fiscali
zação das rendas municipais. A meu 
vér, a matéria contida no projéto não 
c de natureza legislativa O decréto

que estabelece postos de fiscalização

Ídc rendas e puro álo de economia in
terna do município. Independe, por
tanto. de aprovação do Departamento 

J Administrativo. Está nas atribuições 
I próprias do prefeito. (Art. 12, n.° II 
'do Decreto-lei n.° 1.202). Nestas con- 
I oições. o meu parecer é que se devol
va o projéto, afim dc que o Prefeito 
dc S. João do Cariri. por sua própria 
autortdade o sancione. Sala das Ses
sões do Departamento Administrativo 
em João Pessoa, 20 de Fevereiro de 
1940. Ass) Orestes Toscano Lisbôa. - 
Relator. -PARECER N° 155. -  O 
Prefeito do Município da Capital, sub
mete á apreciação deste Departamen
to. o projéto de decreto-lei cm anéxo. 
tornando obrigatória a inscrição dos 
funcionáriqs públicos do mesmo Muni
cípio. no Montepio dos Funcionários 
Públicos do Estado. O projéto. porém, 
só sujeita á inscrição obrigatória, os 
funcionários que estiverem, na data 
de sua aprovação e sanção, nas condi
ções exigidas pelo Decreto 954. de 7 de 
fevereiro dc 1938. tReg. do Montepio» 
Pelo artigo 2.° desse decréto só os fun
cionários efetivos, de idade inferior a 
45 anos c que percebam vencimentos 
superiores a um conto c quinhentos 
mil réis <1:500SOOO), estão sujeitos á 
inscrição obrigatória no Montepio. O 
projéto merece aprovação. Trata-se de 
tuna lei que visa assegurar á familia 
do funcionário municipal, desapareci
do. a mesma garantia que a lei do Es
tado assegura ás famílias dos seus fun
cionários. E‘ o meu parecer. Sala das 
Sessões do Departamento Administra
tivo em João Pessoa. 20 dc Fevereiro 
dc 1940. Ass). Orestes Toscano Lis
bôa. — Relator”.

E nada. mais havendo a tratar, o sr. 
Presidente encerra a sessão.

Em sua última reunião, a Comis
são Executiva do Instituto do Açúcar 
e do Álcool tomou conhecimento do 
novo estudo da gerência daquéle ór
gão sóbre as prespectivas da safra de 
1939 1940.

Segundo os dados colhidos, a pro
dução já realizada nessa safra atinge 
a 10. 301. 284 sácos.

Nos Estados cujas usinas sc acham 
em funcionamento, estima-se ainda 
uma produção de 3. 068. 810 sácos.

A.s duas cifras elevam-se a um to- 
‘al de 13.370.094 sácos a estimativa dc 
produção da safra de 1939! 1940. nas 
usinas do país.

Pelo mesmo estudo confirma-se 
uma prespectiva de consumo interno 
dc 1.700.000 sácos de açúcar de usi
na. Adicionada essa quantidade á de 

1580.000 sácos de açúcar da quota cie 
equilíbrio destinada á conversão em 

j  álcool, e á exportação para o exterior, 
assegura-se, desde logo, a safra de 
1939 a 1940 um escoamento certo de
12.280.000 sácos.

Ccnsiclerando-se que o estimativa 
cio produção da safra é cie 13.370.000 
sácos, devem ser retirados dos mer
cados internos, além dos 12.280.000 
sácos indicados, mais 1.100.000 sácos, 
devem ser encaminhados aos mercados 
externos, pois que esta cifra................
1.100.000 sácos — corresponde exata
mente ao volume do excesso de pro
dução da safra em curso sóbre a li
mitação geral estabelecida para as u- 
sinas do pala.

WÕTAS DE A R T E
CONSTITUIU BRILHANTE SUCESSO 0 CONCERTO 

DE

/V  . . . . . .
EPSTEIN

O AUDIToMO DO Liceu pa
raibano. no Instituto de M u - 
cacão, Estclinha Epstcm 
apresentou-se ontem á socie- 

dad’ paraibana num concerto ciue.? s~ 
sinalou um acontecimento dc relevo 
vara a nossa vida artística.

A assistência soube admirar as qua
lidades da notável pianista proporcio- 
vando-lhc entusiásticos e  calorosos

Ü̂ 0 programa, muito embora ressen
tindo-sc da ausência dc Dach ou dc 
Dccthovcn. agradou sinOiramente. nao 
só pela sua organizaqao mais ainda pe
la interpretação que mereceu de Es-

Na primeira parte é difícil distinguir 
o que mais agradou ressaltando-se, 
pela absoluta compreensão. Scarlatti e 
Mozart, èste pela graça infantil das 
Variações sóbre um tema dc Duport, 
e aquêlc com a Pastoral c Capricho.

ESTELINHA
A segunda parte, dedicada cxclusi- 

vamenie a Chopin, foi iiticiada com 
um magnifico improviso em que a pia- 
nista nos fez Aentir um Chopin me
lancólico c ardente, ao mesmo tempo 
de devaneio e arrebatamento. Segui- 
jam-sc as saltitantes Escosscsas. .um 
Noturno Valsa-minuto em um vibran
te Scherzo.

Na parte final, com os modernos c 
finalizada com Liszt. Estelinha foC 
igualmente, muito aplaudida, princi- 
palmenle na Rapsódia n.° 15. dçslc 
compositor, o que demonstra a cons
tante admiração do público pelo em
polgante malabarismo que caracteri
za grande parte da obra de Liszt.

A música brasileira foi nzprcsenta- 
da pela Lenda do Caboclo, de Vila- 
Lóbos.

Calorosamcntc aplaudida. Estelinha 
concedeu-nos ccnno extra Malaguena, 
de Lequona.

Prefeitos municipais ncsta(A  C R I A C Ã 0  DO D E P A R T A M E N -
T O  N A C I O N A L  D A  C R I A N Ç A
Obteve a melhor repercussão em todos os circulos 

cientificos do País

DA A L E M A N H A  P A R A  
OS E S T A D O S  U N I D O S
500 mil pessoas residentes no Reich desejam entrar 

Estados Unidos
requerimentos para entrar nos Esta
dos Unidos.

O Departamento de Estado está es
tudando a  situação ciiada com o ca
so, pois os requerentes excedem de 
muito as quotas de entrada de imi
grantes.

nos
W ASHINGTON. 21 (A UNIÃO) — 

— Informa a Associated Press: 
O Departamento de Estado anunciou 
que cerca de meio milhão de pessoas 
residentes na Alemanha apresentaram

Chegaram a esta capital, a fim cie 
tratar, junto ao Governo, de interes
ses das com mias que dirigem, os pre
feitos Bento Figueiredo, dc Campina 
Grande; Raimundo Viana, dc Montei
ro; João UrsiUo, de Sapé; NatanaeJ 
Maia, ele Catolé do Rocha; João Cor
deiro Sobrinho, de Picui; e Benedito 
Barbosa, dc Laranjeiras.

A agave é planta que produz em 
terreno sêco ou pobre, dura muitos 
anos c apresenta lucros que superam 
qtiasi sempre os dc muita cultura que 
o nosso lavrador pratica em grande 
«cala.

INICIOU-SE A REVOADA A 
MONTEVIDÉU

RIO, 21 (Agência Nacional-Brasil) 
— Iniciou-se hoje a grande revoada 
internacional do Rio a Monlevicléo, 
patrocinada- por vários jornais cari
ocas. O vóo será o marco inicial das 
jornadas aéreas sul-americanas de que 
participarão (vários pilotos civis do 
Rio, S. Paulo e Rio Grande do Sul.

COOPERATIVA ESC0LARD0 
GRUPO “D. PEDRO II”

Com o comparecimento de 45 alu- 
nos-associados, foi eleita ontem a no
va diretoria da Cooperativa Escolar 
do Grupo “D. Pedro II” que ficou as
sim constituída; — Diretoria — Presi
dente: Carlos de Freitas Lins; vice- 
dito, Ivone Cosentino: l.° secretário, 
Rita Fernandes Figueirèdo; 2.° secre
tário, Nelson Falcão; tesoureiro. Se- 
verino Daniel de Lira; vice-dito, Ma
ria da Penha Falcão; Consélho Fis
cal — Sebastião Alves Pereira, Iremar 
Cosentino e Clotiíde Moura da Rocha.

Na sessão de assembléia geral esti
veram presentes, além do diretor do 
referido. Grupo, -prof. João Falcão, o 
prof. Mario Gomes Pereira de Souza, 
chefe dos Serviços de Instituições Au
xiliares do Ensino, atualmente á dis
posição do Departamento de Assistên
cia ao Cooperativismo.

Mamona tem preço ótimo e que sóbe 
dia a dia e mercado pronto e certo. 
Plantar mamona é um dever para o 
arricultor que quer prosperar.

PMFEÍTURÃ DA CAPITAL
A Prefeitura avisa aos contribuin

tes cm atrazo dc impostos relativos 
aos exercícios passados, que os seus 
débitos serão remetidos á Procurado
ria da Fazenda Municipal, para efeito 
de cobrança executiva, o que será pro
cedido imcdialamentc.

RIO, 21 (Agência Nacional-Brasil) 
— A propósito da criação do Depar
tamento Nacional da Criança, a “A- 
gência Nacional” procurou ouvir di
versos pediatras. O professor Marta- 
gão Gesteira, da Faculdade de Medi
cina da Baía. disse o seguinte: “O 
aparclhamcnlo com o qual nos dotou 
o Governo da República é um dos 
mais completos”.

O dr. Marcelo Garcia declarou que
“Departamento ora criado enche 

dc esperanças todos aqueles que tra
balham pelo aperfeiçoamento das ge
rações futuras".

O dr. Álvaro de Aguiar rcsaltou o 
seguinte: "O Departamento que aca
ba dc ser criado é um grande passo á

realização da proteção á infaneia bra
sileira ”.

A Agência Nacional ainda ouviu as 
palavras dos srs. prof. José Martinho 
da Rocha e dr. Joaquim Nicolau, gran
des pediatras brasileiros.

O primeiro assim se expressou: “A 
criação do Departamento de Proteção 
e Assistência á Infaneia deixou a mais 
grata e profunda impressão no espi
rito de todos os pediatras, bem assim 
em lodos aqueles que se interessam pe
la saúde da criança brasileira c o fu
turo da raça".

O segundo declarou o seguinte. 
“Acabamos de dar um grande passo 
no sentido de melhor preparar as ge
rações vindouras. O Departamento me
rece os mais francos louvores".

CONCESSÃO DE FAVORES ÁS E iP R Ê - 
SAS J0RNAUSTICAS D0 PAÍS

íntegra do decreto-lei assinado no dia 15 do corrente, 
pelo presidente da República

A RUMANIA PROIBIU 
PARA A ALEMANHA 

DESTINADO Á
Essa resolução está em contraste com os recentes enten
dimentos havidos entre Bucarest e Berlim e poderá acar

retar graves consequências

A EXPORTAÇÃO 
DE PETRÓLEO 

AVIAÇÃO

BUCAREST. 21 (A UNIÃO) — In
formações autorizadas anunciam 

que o govérno rumêno, cedendo á for
te pressão exercida pela França e pe
la Grã-Bretanha, baixou um decreto 
proibindo o embarque para a Alema
nha de petróleo destinado á aviação.

Esta resolução está em contraste 
com o recente entendimento havido 
entre o govêrno da Rumania e o dr.

Clausdius. por parte do Reich, em 
que a Rumania se comprometia a au
mentar o fornecimento de óleo desti
nado á aviação alemã, mediante o au
mento de determinadas taxas e impos
tos aduaneiros.

Essa exigência foi aceita pela Ale
manha, o que deixa crêr a possibili
dade de uma crise entre os paises in
teressados.

RIO. 21 i A UNI AO) — Pelo aéreo) 
— O presidente Getúlio Vargas assi
nou o seguinte decreto:

“O presidente da República, usan
do das atribuições que lhe confére o 
artigo 180 da Constituição, c tendo 
cm vista as medidas estabelecidas 
pelo decreto-lei n.° 1.938. de 30 dc de
zembro dc 1939. para a concessão de 
favores âs .empresas jornalísticas do 
Pais. decreta:

Artigo 1." — O papel comum, bran
co ou dc cói\ aspero dos dois lados, 
calandrado, “couché”. assetinado ou 

i liso que contenha cm toda sua largu- 
' ra ou comprimento linhas dagua 
“ vergé” dc cinco em cinco centíme
tros. ou contendo o nome do jornal 
a que se destina, dc vinte em vinte 
centímetros, será despachado nas Al
fândegas mediante depósito dos di
reitos de importação para consumo e 
'demais taxas aduaneiras na fôrma 
do artigo 2.° do decreto-lci n.° 1.938. 
d.e 30 dc dezembro dc 1939. ou. em ca
sos excepcionais, mediante assinatura 
de termo de responsabilidade pelo 
importador, indcpcndentcmcnlc dc 
qualquer outra exigência.

§ l.o — A autorização para assinar 
ést/2 termo dc responsabilidade ou 
para a sua baixa é da competência 
exclusiva do Departamento de Im
prensa e Propaganda.

§ 2.° — Essa autorização ou baixa, 
no caso dc jornais ou revistas que cir
culem nos Estados, será solicitada por 
telegrama ao referido Departamento, 
que as despachará com a maicr ur
gência e comunicará também por te
legrama o que fôr decidido ás Alfân
degas ou Delegacias Fiscais rcsnecti- 
vas.

Artigo 2.° — As sociedades, firmas 
ou indivíduos responsáveis pela ex
ploração da indústria do jornal ou de 
revista, dc natureza exclusivamente 
publicitária, nela não se incluindo os 
orgãos cie classe ou de propaganda de 
laboratórios, sociedades comerciais, 
industriais ou agrícolas. companhias 
dc seguros, de terrenos, etc., para que

A  GUERRA NA FRENTE OCIDENTAL
Aviões da “ Roval Air Force” sobrevoaram a base naval alemã de Heligoland —  A 
Australia constrói, semanalmente, seis aviões do tipo mais moderno para a sua defesa 
— Torpedeado por um submarino alemão
J^ONDRES, 21 (A UNIÃO) — A

bre a base alemã cie Heligoland, o que 
é admitido pelo governo de Berlim.

MOSCOU RETIRA OS SEUS TÉCNICOS 
JUNTO Á INDÚSTRIA ARMAMENTIS- 
TA  DA TURQUIA
Também os técnicos ale
mães já fôram dispensados 
— de suas atividades —

J5STAMBUL. 21 (A UNIÃO; — Cen
tenas dc técnicos russos, empregados 
na indústria arma mentis ta turca, re
ceberam ordem do govérno de Moscou 
para regressarem imediatamente á 
União Soviética.

, Presume-se que esses técnicas par
tirão o mais depressa possível em na
vio russo, que os conduzirá até Ocles- 
sa. no mar Negro, cm companhia de 
suas respectivas famílias.

O lato causou alguma impressão, 
pois rccentemente todos os técnicos 
alemães empregados no mesmo ramo 
industrial fóram obrigados pelo govér
no ca Turquia a regressar ao seu 
pajs, c a.s fábricas Krupp, de proprie
dade da Alemanha, fôram ocupadas 
pelos soldados turcos, após têrem sido
confiscadas.

mais um
Acerca dos ataques de ontem feitos 

pelos aviões alemães, a barcos tlc 
pesca na costa da Inglaterra, os deta
lhes são infimos. Noliciou-se apenas 
que 3 homens fôram feridos cm con
sequência de dois aviões germânicos 
têrem metralhado e bombardeado um 
dêsses barcos.

Em Norfolk, Lancashirc c Nortland, 
os rádio-ouvintes captaram nos seus 
aparelhos sinais de S. O. S., e as 
embarcações que partiram cm socor
ro dos navios cm perigo após 10 horas 
dc buseas retornaram ao porto sem 
encontrar coisa alguma.

SÓBRE O PROGRAMA DE DEFESA
DA AUSTRALIA

LONDRES. 21 (A UNIÃO) — Re
percutiram simpaticamente nesta ca
pital as declarações feitas pelo pri
meiro representante diplomático da 
Austrália nos Estado Unidos, ao che
gar a Washington, 

p  diplomata australiano pós cm rc-

navio mercante noruegues
levo o programa de defesa daquele 
domínio, que constrói semanalmcnte 
seis aviões do tipo mais moderno.

POSTO A PIQUE 
RUEGUÊS

UM NAVIO NO-

LONDRES, 21 (A UNI AO) — Um 
navio norueguês dc 2.776 tonelada:* 
foi posto a pique no Atlântico na úl
tima quinta-feira por um submarino 
alemão.

Sómente. II membros de sua tripu
lação fôram salvos, faltando noticias 
dos 13 restantes. Os sobreviventes fô- 
iVam desembarca cios hoje, cm uma 
ilha situada ao largo da costa irlan
desa, c declararam que o vapor foi 
perseguido pelo submarino durante 
toda noite de quarta-feira, sendo afi
nal atingido.

Prestar informações exatas ao De
partamento Estadual de Estatística é 
dever de todo paraibano amigo de seu 
Estado o do Bresü,

possam funcionar no pais e gosar dos 
favores da restituição dos direitos e 
demais taxas aduaneiras depositados 
pelo papel que empregarem, deverão 
cbservar as seguintes exigências c 
formalidades:

I — Prova de se achar matriculado 
o periódico no Cartório dc Títulos c 
Documentos e o título do jornal ou 
revista depositado no Departamento 
Nacional de Propriedade Industrial;

TI — Autorização para circular, con- 
qedida pelo Departamento cie Im
prensa e Propaganda:

III — Registrar o jornal ou revista 
na Alfandega pela qual tiver de ser 
feita a importação do papel a empre
gar. constando do respectivo requeri
mento;

a) — Nome do proprietário ou res 
ponsavel civil pela emprésa c do dl 
rctor e secretário do orgão Uc publi
cidade;

b) — Sédc da redação com indica
ção da rua c número, se houver

c) — Sede das oficinas de impres
são com o nome c residência do pro
prietário;

d) Quantidade dc exemplares de 
cada edição, qualidade e papel em
pregado e quantidade cm quilogra- 
mos. necessária para o consumo num 
ano;

e) — Formato aas máquinas de im
pressão. dimensões do papel empre
gado. produção e horária média. íór- 
ma de circulação, se diáro. semanal 
etc., hora em que começa a impressão 
ou dias em que é feito, ouando não 
se tratar de diários;

f) — Juntada de um exemplar do 
jornal ou revista, salvo quando tive
rem éles de iniciar a circulação, não 
incidindo na lei do sèlo essa juntada. 
DA£ OBRIGAÇÕES DAS EMPRE

SAS JORNALÍSTICAS
. Artigo 3.o — Para obtenção cio re

gistro na Alfandega. obrigam-sc os 
responsáveis pelos orgãos de publici
dade a:

I — Assinar, com fiador idoneo, 
exceto se tiver oficinas próprias, ter 
mo de responsabilidade cm que sub 
meta a  todas as exigências íisciris 
concernentes á bôa aplicação do pa 
pel adquirido ou importado • ao r»' 
gamento de direitos, se exigidos, ou 
de multas, quando impostas:

II — Remeter á Fiscalização do 
Papel, nas Alfândegas, dertro c as 
primeiras 24 horas cm que ti eular o 
jornal ou revista, por m«io de preto- 
colo. quanto aos c.ue circulai" na s<uc 
da repartição fiscal e em registro pelo 
Correio, quanto aos demais. 2 exem
plares dc cada edição com a declara
ção do número de exemplares impres
sos:

III — Escriturar o papel adquirido 
ou importado em um li.ro cujo mo- 
dêlo acompanha o prcseiitv. d^creio- 
lei. devendo a »«-spcctlv1 e^critu ser 
apresentada, inteirainente cm dia* 
ate 15 de cada mêz. para sn* v.saaa 
pela Fiscalização do Papel;

IV — Facilitar o exame cor*plpto 
da edição do an? anterior, sem pre
juízo da remessa á Fiscaliza;a o do 
Papel- nas Alfandcgas. dos exempla
res referidos na regra l í ’

(Continua).

Farmácia de plantão
Está de plantão, hoje. a FAR- 

MACIA CONFIANÇA, á rua Gama 
e Mélo.


