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IM P O R T A N T E  ENTREVISTA DO PRESI
DENTE-  VARGAS " N E W - Y O RK TIMES"

REFERINDO-SE A’S RELAÇÕES ENTRE 0  BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS, S. EXCIA. DECLAROU : “ 0  NOSSO JNTE^ S SE r ^ f A r f i c ^ F E L I Z 5 
ESTADOS UNIDOS E’ NATURAL E INDICA COMO VÃO SENDO PROVEITOSAMENTE INTENSIFICADAS AS NOSSAS BOAS REI^ÇO E^ r tL U -  
MENTE, JA ’ COMEÇAMOS A F4ZER, TAMBÉM, 0  INTERCÂMBIO DE SENTIMENTOS, ATRAVÉS DÊ CONTACTOS CULTUMIS E ARTÍS 
VISITAS QUE NUMEROSOS AMERICANOS E BRASILEIROS REALIZAM AOS DOIS PAÍSES, ESTIMULADOS PELAS FACILIDADES DE TRANSrUK- 
-—  TES AÉREOS E MARÍTIMOS E PELO AMBIENTE ACOLHEDOR QUE ENCONTRAM EM TODA PARTE

Getúlio Vargas, o jornalista foz f Apreciando os jornalistas o 
uni apanhado geral das realiza-1 presidente Vargas teve muitas 
ções do Governo Brasileiro no' oportunidades < 

administrativo e polí-
coe
terreno 
tico.

O Presidente da República diz 
ao jornalista que. fiel aos seus 
hábitos de simplicidade, passeia 
pelas ruas de Petropolis acom 
panhado apenas de um ajudante 
de ordens e uma ou outra pes
soa de suas relações, sendo mui 
tas vezes sua guarda constituída 
por crianças que o cumprimen
tam e com êle conversam sem 
constrangimento algum.

oportunidades de divertir-se en 
trevistando seus entrevistadores.

Seus hábitos de esportes ao 
ar livre asseguram-lhe o estaoo 
de perfeita saúde que se nota fa
cilmente em sua fisionomia.

O primeiro ponto da entrevis
ta alude á situação do Brasil em 
face da neutralidade americana.

A questão é muito simples, c i 
menta o presidente Getúlio Var
gas, e mesmo tão simples quan
to a do celebre ovo de Colombo.

A unanimidade das nações

am er ica n a s  qu an to  á m an e ira  d e  
tra ta r  os  b e lig e ra n tes  q u e  não  
respeitáTem  a fa ix a  de segu ran 
ça e  ou tras  d e te rm in a ções  de sua 
n eu tra lid ad e , a ssegu ra rá  a o  co n 
tin en te  a m er ica n o  um a s itu ação  
p e r fe ita  de tra n q u ilid a d e  d ian te  
do c o n f lito  eu ropeu .

O  jo rn a lis ta  in d agou  do  p re 
s id en te  V a rg a s  s ô b re  o  sen tid o  
do  o fe re c im e n to  do  B ra s il d e  a l 
gu m as m ilh a res  d e  sacas d e  ca fé  
para  a F in la n d ia .

“ T ra ta -se , in fo rm o u  o  P r e s i
den te. d e  um  á to  d e  so lid a r ied a - 

(Conclúe na 5.a pag.)

PRESIDENTE VARGAS

NEW  YORK, 2G — (Agência 
Nacional — Brasil) — O 

“ New York Times”  divulgou on
tem em sua edição, uma entrevis
ta com o presidente Getúlio Var
gas em que são focalizados al

guns aspectos da situação inter
na do Brasil e suas relações in
ternacionais especial mente com 
os Estados Unidos.

Antes de reproduzir a pales- | 
tra que teve com o presidente

INSTITUTO Nacional cio Li
vro acaba de publicar os re

sultados do inquérito procedido 
durante o ano passado, em todo 
o Brasil, ^ôbro o número e 
o patrimônio das bibliotecas 
públicas. Esta iniciativa re
velou a existência de um lar 
go movimento no sentido de 
aumentar cada vez mais o nú
mero dessas instituições, promo
vendo-se a difusão das bibliote
cas polos municípios do interior 
do Brasil. O Distrito Federal fi
gura com mais de três milhões 
de livros, o que se deve sôbre 
tudo á sua função de centro ad
ministrativo, intelectual e políti
co da uação. A Paraíba apresen
ta 11 bibliotécas com mais de 
25.000 volumes, o que nos coloca 
numa excelente posição em face 
dos Estados de pequena exten
são.

Mas, ao lado dessas informa
ções que muito significam como 
prova de nossa cultura e desen
volvimento intelectual. vem um 
relatório sucinto das atividades 
do Instituto do Livro. Expõe-sc, 
claramente, o que tem sido a sua 
atividade em pról do desenvolvi
mento bibliotecário do País, au
xiliando as instituições c pro
movendo a sua fundação com 
remessas gratuitas de livros 
para as suas coleções.

Real mente, si não fora a co

operação do 1. N. L., muito pre
cária seria a situação das peque
nas bibliotécas do interior sem 
verbas para atualizar o seu pa
trimônio, sem orientação para ca
talogar c classificar os seus vo
lumes. sem contacto com os no
vos métodos de despertar o inte
resse dos leitores e ampliar o 
raio de ação do serviço de em
préstimo.

A noticia acrescenta que o 
Instituto se dirigiu a todos os 
prefeitos dos municípios com 
mais do 25.000 habitantes suge
rindo-lhes os meios de fundar 
uma biblioteca pública na sua 
cidade. Este movimento é parti
cularmente grato á Paraíla, 
onde dois municípios do interior, 
Campina Grande e Laranjeiras, 
possuem bibliotécas municipais, 
facultadas ao público, prestando 
assim aquêle grande serviço que 
Andrew Carncgie anteviu e de
senvolveu na America do Norte.

O exemplo destes dois municí- 
(Conclúe na 5.* pag.)

BIBLIOTÉCAS MU MCI PAIS) a r e u n iã o  d o s
INTERVENTORES 

NORDESTINOS 
EM RECIFE

Viaja hoje á visinha Capital 
o interventor Argemiro de 
Figueiredo —  Assumiu on
tem o Governo o secretário 
do Interior dr. José Mariz

Terá lugar hoje, ás 16 horas, na 
capital pemarabucaaia, a instalação 
da Coi\ferência Regional dos Inter
ventores do Nordeste.

Nessa reunião, que é preparatória á 
Conferência Nacional de Economia e 
Administração, a realizar-se próxima 
medite no Rio de Janeiro, tomarão 
parte os chefes de Govêmo dos Esta
dos de Baía, Sergipe. Alagoas, Per- 
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará.

Com êsse fim, segue hoje, a Recife, 
o interventor Argemiro de Figueire
do.

A comitiva do Chefe do Govêmo 
paraibano é composta dos drs. Raul 

(Conclúe na 5.* pag.)

NO INSTITUTO HISTÓRICO
A homenagem prestada á memória do dr. Flávio Marója, 

em sua sessão de domingo último
J ^E A L IZ A N D O , domingo último, a j fico Paraibano resolveu dedicá-la à

sua primeira reunião no corrente 
ano, o instituto Histórico e Gcográ-

0  ANIVERSÁRIO NATALÍCIO 
DO DR. L UI Z  VERGARA

Transcorreu sábado último a data j 
natalícia do dr. Luiz Vergara, digno v 
secretario da  Presidêrècia da Repúbli
ca, c  uma das figuras da maior ex 
pressão nos quadros políticos, adm i
nistrativos c culturais do Estado Novo.

O ilustre, aniversariante, que é  um 
jornalis ta  m ilitante dos mais acata
dos na opinião pública, pela sua cul
tura e  pelos seguros conhecimentos 
que tem dos problemas . brasileiros, 
íiéòde JÍJ30 vem emprestando leal co
laboração ao presidente Getúlio Var
gas, como oficia l de gabinete; e. secre
tário da Presidência da República.

Nesses elevados cargos de confiança 
do Chefe da Nação, o Jwilhanle ho
mem de imprensa, tem dedicado a sua 
in teligência e  o m eliior de suas em*.r. 
gias, revelando-se bem á altura das 
grandes responsabilidades dessas hon
rosas funções no exercício das quais 
tem conquistado vivas simpatias de 
todos aqueles que com ele convivem, 
no trato dc interesses públicos.

A  Paraíba que deve atenções ao dr. 
Luiis Vergara, pela presteza c  solici
tude com que tem encaminhado ao 
Presidente, da República a solução de 
diversos dos seus problémas. pelo seu 
póvo c pelo seu Govérnio regosija-se 
com o grato acontecimento, aiiguran- 
do-lJie os melhores votos de felicidade 
pessoal e maiores triunfos na sua vida 
pública.

0 ENCERRAMENTO, DOMINGO, DA GRANDE REUNIÃO 
DOS C ÍRCU LO S O PERÁR IO S DA PA R A ÍB A
Presidiu a sessão um representante do sr. Interventor Federal —  A conferência do dr. 
Mauro Coelho—  0 Relatório do presidente da Federação —  A representação pernambu
cana —  Um telegram a do arcebispo Dom Moisés —  A organização do Instituto S. Jsoé e 
do Serviço de Assistência Social prendeu vivamente a atenção das várias delegações

COM o brilhantismo dos dias ant°.- ' d «  moto « oóia /.«fucioerv.« „
flores, cncerraram-sc domingo ú l

timo. os trabalhos da grande reunião 
dos Círculos Operários da Paraíba, 
sendo a sessão presidida pelo tte. Oá-

D rT j  OAQ UI M IN O JÕ SA

Quem planta mamona quer ganhar 
f.tiüheLro com pouca dificuldade.

Retorna, hoje, ao Recife, dc onde 
viajará para o Rio. o jornalista Joaquim 
Tnojosa. diretor-proprietário do “ Meio 
D ia ” , que aquf se encontra observan
do o  panorama social e administrati
vo da Paraíba, em missão do impor
tante vespertino carioca.

Durante a sua permanência nesta 
Capital, o dr. Joaquim Inojosa fundou 
a  Sucursal do “ Meio D ia " na Paraíba.

Ontem á noite, o ilustre intelectual 
conterrâneo esteve em nossa redação, 
em visita de despedidas, mantendo 
com o nosso diretor e redatores longa 
e cordial palestra.

mara Moreira, representante do in 
terventor Argemiro dc Figueiredo.

Como conferencista do dia, falou o 
dr. Mauro Coelho, que por espaço d 2 
40 minutos, prendeu a atenção da 
numerosa asistência que enchia lilo- 
ralmente a Casa de S. Vicente, rece
bendo ao terminar a leitura dc seu 
trabalho, prolongada salva do palmas.

Ainda falaram os srs. Odilon de 
Carvalho, presidente da Federação Es
tadual dos Círculos, que leu o Relató
rio das atividades daquela entidade, 
dêsde a sua fundação até o dia de an- 
te-ontem; o padre José Coutinho e o  
padre Leopoldo Brentano.

Finalizando a sessão falou o  sr. tíe- 
verino Venceslau. presidente da Fede
ração dos Circulos Operários de Per
nambuco. que fez  uma saudação ao 
operariado paraibano.

Em seguida, cantado o H ino dos
Oirculos, foi encerrada, dentro de um

ambiente do mais sadio entusiasmo, 
grande reunião dos Circulos Operários 
da Paraíba.

UM TELE G RAM A DE D. MOISÉS 
COELHO

Em data de ante-ontem. o Mons. 
João Coutinho, recebeu o seguinte te
legrama do exmo. sr. Arcebispo Dom 
Moisés Coêlho:

"Conquanto ausente dessa capital, 
acompanho pelo espirito e coração, l i 
gando o máximo interesse, a mais 
viva simpatia ás iniciativas e traba
lhos de organização que 0 Circulo 
Operário cia Paraíba vem realizando 
nêsse bélo certame trabalhista. Com 
conforto da minha benção pastoral, 
envio admiração operários seu dirigen
te minhas calorosas felicitações in
teiro  apoio. Moisés, Arcebispo” .
DO DR. D U STAN M IR A N D A  AO

M IN IS TR O  VALD EM AR FALCÀO
O dr. Dustan Miranda, inspetor re- 

(Conclúe na 5,a pag.)

memória do seu fundador e presiden
te de honra, dr. Flávio Marója.

A sessão foi presidida pelo des. Mau
rício Fm-ta do, que teve, respectiva
mente. como l.° e 2.° secretários, os 
srs. conego dr. Florentino Barbosa c 
J. Veiga Junior. Além da fam ilia  do 
ilustre morto, representada pelo dr. 
Flávio M arója Filho e senhora, Ar- 
nóbio Marója, sra. M aria do Carmo 
Garro e dr. Xavier Pedrosa, notava- 
se ainda a presença de várias pessóas, 
inclusive o dr. Adalberto Ribeiro, dr 
Álvaro de Carvalho, srs. Manuel Soa
res Londres. Manuel Colaço, Severino 
Ferreira da Silva e  avultado núm|to 
de socios. V

Aberta a sessão, 0 presidente co m i
da o dr. Piávio M arója Filho a sen- 
tár-se á  direita na mêsa e  manda 
proceder á leitura da á ta  da sessão 
anterior que é aprovada.

O expediente constou de um tele- 
glama do dr. Nestor Lima, presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico 
do R io Grande do Norte, condolenei- 
ando o seu congenere da Paraíba pelo 
desaparecimento objetivo do homena
geado.

Entrando a ordem do dia, o presi
dente comunica que o Instituto esta
va ali reunido para render um preito 
de saudade ao seu grande presidente 
de honra, dr. F‘iavio Marója. Além 
de uma comissão no enterramento e 
de uma corôa fúnebre, a Casa estava 
uo dever de prestar uma homenagem 
mais significativa ãquêle de quem tu
do recebeu o Instituto da Paraíua, as- 
sim, a idéia de comemorar, por esse 
modo, a memória querida do seu pri
meiro presidente de honra, havia siao 

. aceita e louvada por todos os como- 
! cios. Entra, após, em considerações a  

(Conclúe na 5 *  pag.), A
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E D I T A I S
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TRÁFEGO PcBUCO  
tumento ao edital n.° 1. de onlem 
datado, declara-se que o convite 
aos proprietários de veículos, 
para virem registrar os mesmos 
nesta Repartição até o dia 16 dc 
março p. vindouro, também se 
f\íende ás repartições públicas 
fi derais. estaduais e municipais, 
cabendo ao Chefe da Repartição 
apresentá-los para êsse fim a 
esta InsjUMoria (artigo 197 do 
Regulamento do Tráfego Pú
blico) .

.João Pessôa. 17 de fevereiro 
de 1940.

Jarob Franíz, cap. Inspelor- 
Ciera).

DO Chefe do Serviço Regional do Domi- 
arli I nio da União. Junto á Delegacia Fis- 

ran .ioi | cnj do T%s0tiro Nacional, nêste Es
tado. faço público, para conhccimcn- 
to dos interessados, que os menores 
Tabajúra. Moêmo c Tubtnambá de Fi- 
gueírédo. representados jjor sua mãe. 
Joana Miranda de Santana, preten
dem o aforamento do terreno naci • 
ona), anteriormente beneficiado com 
a casa n 0 4 da praça 4 de outubro, 
antigo Camilo de Holanda, na vila e 
distiito de Cabedelo, município desta 
capital, abrangendo uma área de 
222m2,5l65.
O referido terreno confronta ao Nor

te, com o terreno nacional pretendí-

Ei>ITAL de interdição. — O dr. 
Sizenando de Oliveira, Juiz de Direito 
tín 10 varo da comarca desta capital 
em virtude da lei, etc.

Faço saber a todos os que o presen
te edital virem, ou dêle noticia tive
rem. que. por sentença dêste juizo, 
datada de 13 do corrente, foi declara
do interdito Augusto do Régo Luna 
Filho, por ser julgado incapaz de re
por e administrar os seus bens; pelo 
que serão nulos, de nenhum efeito, to
dos os contrátos e avenças e conven
ções com éle feitos sem assistência do 
curador Augusto do Rêgo Luna, seu 
genitor, e autorização dêste juizo. E, 
para que não se alegar ignorância em 
tempo algum, se mandou passar o 
presente edital, que será afixado no 
lugar do costume e publicado pela 
imprensa. Dado e passado nesta cida
de de João Pessôa. aos 26 dias do 
■mês de fevereiro do ano de mil nove
centos e quarenta. Eu, Heraldo Mon- 
teiro. escrivão o escrevi. Conforme o 
original, dou fé. O escrivão — Heral
do Monteiro, JSizenando de Oliveira.

7 » INSPETOR1A REGIONAL — 
EDITAL — Nos termos do artigo 3.° 
do decreto n.° 22.131. de 23 de novem
bro de 1932. fica notificada a firma 
J. Arruda & Irmão, estabelecida d 
rua Maciel Pinheiro n.° 21, na cidade 
de Campina Grande, dêste Estado, 
para dentro do prazo legal de 10 dias. 
a contar da data da publicação do 
presente edital, recolher 'aos cofres 
da Delegacia Fiscal do Tesouro Naci
onal. nêste Estado, a importância de 
duzentos e setenta e cinco mil ròis 
i275SOOO), proveniente da multa que 
lhe foi imposta no processo protoco 
lado nesta Inspetoria Regional, sob 
IVo 59'40, por infração do artigo 7.° 
do decreto n.° 22.033 de 29 outubro de 
1932, sob pena de cobrança executi-

ESCOLA DE COMÉRCIO 
JEAN BRANDO

OFICIAI.MENTE RECONHECIDA 
Sucursal n.° 113

Cursos dc Guarda-Livros e Contador 
Diplomas válidos

Funciona no Grupo “ Tomaz Mindôlo" 
João Pessôa

dei passar o presente edital de tercei
ra e última praça, que será afixado 
no logar do costume e publicado no 
jornal ofcol do Estado A UNIÃO por 
três vezes pelo menos, devendo a úl- 
tma publicação ser feita em dia pró
ximo ao fixado para a praça, deixan
do de ser publicado na imprensa lo
cal porque não existe. Dado e passa-

te com o icucuu .»«-------  r-------- , do nesta cidade de Alagôa P ™ í]de;
do em aforamento pelos herdeiros de (je fevereiro de 1940. Eu, AmÇiio i.o- 
José Francisco Téles: a Lésto. com o pcs Ramalho, escrivão, escrevi, (ass.) 
terreno nacional beneficiado com a Pedro Damião Peregrino de Albuquer-

PREFEITURA M UNICIPAL DE 
JOAÒ PESSÔA — D IRETORIA DL 
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 da matricula, carteiras de 
identidade e sanitária, bem como ba
lança. Terminado o prazo serão puni
dos com multa de 10S000 e 50S000, 
todos aquêles que fôrem encontrados 
negociando pescados sem a respectiva 
matricula.

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

INSPETORIA GERAL DO T R A 
FEGO PUBLICO — E D ITAL N.. 1
— o  Inspetor Geral do Tráfego Pu-

_. . blico da Paraíba, usando das atri-
7.“ Inspetoria Regional, em 24 de ^uições qUe ihe confere o Regulamen- 

de fevereiro de 1940. ... to do Tráfego em vigor, faz saber aos
Mareio Borges Xavier Auxiliar I jntergSSados que se está procedendo, 

de 3. classe. — d ^ o ĥas«  o « « «  Mêsaa de
VISTO — Dustan Miranda — Ins-

casn n ° 5 da praça 4 de Outubro, na 
nósse ilegal de Alexandrina Begniana 
da Silva; ao Sul. com a praça 4 de 
Outubro, antiga Camilo de Holanda, 
em terreno nacional, e. a Oeste, com 

terreno nacional beneficiado com 
casa n.° 3 da referida praça, afo

rado a Henrique. Siqueira.
Aquêles que se julgarem prejudica

dos com o aforamento pretendido de
verão reclamar, por escrito, a este Ser
viço, com documentos hábeis, dentio 
do prazo de trinta (30) dias. a  contar 
da data da primeira publicação dês- 
le edital, não sendo aceitas quaisquer 
reclamações depois dêsse prazo.

Declaro, outrossim, que se for veri
ficada no terreno em aprêço, em qual
quer tempo, a existência de areias 
monaziticas ou metais preciosos, tor
nar-se-á nulo o aforamento, de acor
do com a Circular n.° 39, de 4 de se
tembro de 1912, do Ministério da Fa
zenda . , .

Serviço Regional do Domimo da 
União. 25 de agosto de 1939.

Sabino de Campos — Escrivão.
V ISTO : — Ai5Íonio G. Vieira de 

Sousa — Chefe Regional.

que. Está conforme com o original; 
dou fé. ,

Alagôa Grande, 12 de fevereiro de 
1940.

O escrivão — Amciio Lopes Ramu- 
Iho.

JUNTA DE ALISTAMENTO 
MILITAR DE J0Ã 0 PESSÔA

R H E U M A T I S M O
NSo ha remédio que íaça efíeitu tào rápido e seguro como 
as Pílulas De W itt para : rheumatismo chromco, dores 
nas costas e articulações, moléstia 
nos rins, debilidade da bexiga, etc.
São recommendadns diariamente por 
milhares de clientes agradecidos.
Compre ainda hoje um vidro e obte
rá resultados dentro de 24 horas.
As Pílulas De W itt ottingem a séde 
de lodos os seus ma les os Rins 1 A 
sua acção é segura cm todos os cas 
de rheumatismo, lumbago, dores 
costas e nas juntas, dôr seiatien, 
cystite c quaesquer irregulari- 
dádes urinarias.
A  venda em todas as phármn- 
ciás e drogarias.

petor.

ED ITAL de 4.“ e última praça. — 
O dr. Sizenando de Oliveira. Juiz d" 
Direito da 1 ‘  vara e de Órfãos da 
comarca da capital. Estado da Pa- 
raíba. na fôrma da lei, etc.

Faz saber a todos quanto o presen
te edital de 4.a e última praça virem 
ou dêle notícia tiverem e interessar 
possa que a requerimento da firma A. 
Brito & Cia., desta praça por seu ad
vogado dr. João Santa Cruz de Oli-

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
ceitua o artigo 225 do Regulamento 
do Tráfego Público, será impedido 
de transitar (artigo 192 do Regula
mento citado).

Os proprietários de veículos que
dia 6 do mês de março ás I procurarem registrar os mesmos de-

14 horas no prédio n.° 42 sita á rua 
das Trincheiras desta capital (sala 
das audiências), o porteiro dos audi
tórios ou quem suas vezes fizer, tra
rá a público pregão de venda e arre
matação a quem mais dér e maior 
Jance oferecer as máquinas e utensí
lios tipográficos que se encontram na 
firma desta praça A. Brito &  Cia., 
hem como um crédito no ativo da re
ferida firma que foi avaliada em ses- 
sei«ta e seis contos seiscentos e setenta 
e sete mil quatrocentos e quarenta 
réis, (66:677S440), bens éstes perten
centes aos menores Haroldo Horacío, 
Norma. Carlos Alberto, e Maria das 
Neves Rabêlo. filhos do falecido Ho- 
lacío Batista Rabêlo. E para que che
gue a noticia a conhecimento de to
dos mandei passar o presente edital 
que será afixado no logar do costume 
e publicado pela A UNIÃO, órgão ofi- 
flJal do Estado. Dado e passado nesta 
Tídade de João Pessôa, aos 26 dias do 
mês de fevereiro de 1940. Eu, João 
Monteiro da Franca, escrivão de orfáo 
o datilografei. Sienando de OlfveJ 
ra. Está conforme com o original ao 
qual rne reporto e dou fé. O escrivão 

João Monteiro da Franca.

pois do prazo acima estabelecido, f i 
cam sujeitos ao aumento de 50% das 
taxas a serem pagas (decreto n.° 900, 
de 24| 12)1937).

Jacob Frantz — cap. Inspetor Geral.
João Pessôa, 16 de fevereiro de 1940.

COMARCA DE ALAGÔA GRANDE 
ED ITAL de terceira praça para venda 
de bens imóveis. — O dr. Pedro Da-

O bacharel Fernando Carneiro da 
Cunha Nóbrega. presidente da Junta 
,de Alistamento Militar desta cidade, 
faz saber que na semana finda fôram 
alistados de acôrdo com o art. 68 dn 
R. S. M ‘. os seguintes cidadãos:

João Semião de Oliveira — classe 
de 1898.

João Miguel de Sousa — classe de 
1898.

Antonio Soares de Farias — classe 
de 1900.

Damião Ferreira da Silva — classe 
de 1900.

Olidon dos Santos — classe de 1900. 
Sebastião Limeira de Almeida — 

classe de 1904
José Soares Néto — classe de 1907 
José Garcia Galváo — classe de 

1908.
João Machado da Silva — classe de 

1908.
Joaquim Martins da Silva — classe 

de 1909.
Elias Ferreira da Costa — classe de 

1911.
João José do Nascimento — classe 

de 1911.
Genaro Freire da Silva — classe 

de 1911.
José Alves Pereira — classe de 1912 
João Gonçalves da Silva — classe 

de 1912. „  , _  .
Julio Ferreira da Silva — classe de

1914. , _
Severino Fausto da Costa classe 

de 1915.
Manuel Cavalcanti de Albuquerque 

— classe de 1916.
Afonso Pereira da Silva — classe de

1917.
Joaquim Vicente da Silva — classe 

de 1917.
Luiz Herminío e Silva — classe de

1918.
Genésio V. do Nascimento --  classe 

de 1918. .
Antonio Francisco de Araujo — 

classe de 1919.
Edson Policarpo de Lima — clas

se de 1920.
Agesandro Ribeiro Lacet — classe 

de 1920.
Nicola Imbelloni — classe de 1920. 
Edgard Carneiro da Silva — classe 

de 1921.
Osvaldo Galdino de Lima — classe 

de 1921.
José Ribeiro de Lima — classe dc 

1921.
Wilson Ludgerio de Lima — classe 

de 1921.
Oliveiro Francelino da Silva — clas

se de 1922.

FACULDADE DE FARM ACIA E 
ODONTOLOGIA DO MARANHÃO — 
CONCURSO — EDITAL — Faço pú
blico estar aberta a inscrição na Fa
culdade de Farmácia e Odontologia do 
Maranhão aos concursos das cadeiras 
de Fisica aplicada d Farmácia, Quí
mica organica e Biologica. Farmácia 
galenica. Microbiologia. Quimica To- 
xicologia e Bromatologica, Quimica 
Industrial farmacêutica. Anatomia. 
Fisiologia. Histologia e Microbiologia, 
Netalurgia e Quimica aplicada, Técni
ca Odontologia, Prótese, e Proitese 
Bucasfacial e para docente livre de 
Farmácia Quimica e Higiene e Legis
lação farmacêutica também para 
cadeira patologia e Terapêutica apli
cada O prazo de inscrição termina a 
vinte de junho do corrente ano. O 
concurso obedecerá á legislação Fede
ral vigente, devendo os interessados 
dirigir-se á Secretaria da Faculdade 
para esclarecimento mais minuciosos 
Diretoria do Departamento Nacional 
do Ministério da Educação e Saúde.

ED ITAL — Resumo da sentença da 
falência da firma Claudino Nóbrega 
& Cia. de Campina Grande — O dr. 
Climaco Xavier da Cunha, Juiz de D i
reito da 2.a vara da comarca de Caih- 
pina Grande, em virtude da lei, etc.

Faz saber aos credores e demais in
teressados, que por éste Juizo e Cartó
rio do escrivão que éste subscreve foi 
processada e decretada a falência da 
firma Claudin° Nóbrega & Cia., es
tabelecida nesta praça d rua Marquez 
do Herval n.° 15. com comércio de 
compra e exportação de algodão em 
pluma, a requerimento da Sociedade 
Agodoeira do Nordéste Brasieiro SA., 
com séde na cidade de Recife, capital 
do Estado de Pernambuco, ontem ás 
12 horas, tendo sido nomeado sindico 
a firma José Simões &  Filhos, domi
ciliada e residente nesta cidade á 

l Praça da Bandeira n.° 98. marcado o 
' prazo de 3 dias para ás declarações 

e exibições de titios credítórios e con
vocada a primeira assembléia de cre
dores para o dia 20 de março p. v in 
douro. ás 14 horas, no edificio do “ Fó
rum” e sala das audiências dêste Ju
izo E para constar, mandou o Juiz 
que se afixasse éste no logar do cos
tume e se publicasse pela imprensa 
A UNIÃO  órgão oficial do Estado. 
Dado e passado nesta cidade de Cam
pina Grande, em 17 de fevereiro de 
1940. Eu, Fernando Pereira dos San
tos. escrivão interino, datilografei e 
assino. O escrivão. Fernando pereira 
dos Santos. Climaco Xavier da Cu

João Pessôa. 24 de fevereiro de 1940. 
Orlando Gusmão — Secretário. 
V ISTO : — Fernando Carneiro da 

Cunha Nóbrega —  Presidente.

E D ITAL —  O dr. José de Farias,
mião Peregrino de Albuquerque, Juiz Juiz de Direito da 3.” vara e dos Fei-

SERVIVO REG IO NAL DO DOMI 
NIO  DA UNLAO NA PAR A ÍB A  — 
E D ITAL N.° 22 — Afonunento de ter- 
jiiiio  Nacional — De ordem do sr.

de Direito da comarca de Alagôa 
Grande, em virtude da lei, etc.

Faço saber aas que o presente edi
tal virem ou dêle tiverem conhecimen
to e interessar possa que, no dia 27 
do corrente mês, ás 9 horas, na sala 
das audiências dêste Juizo, nesta ci
dade, o porteiro dos auditórios ou 
quem suas vezes fizer levará a hasta 
pública em terceira praça de venda 
e arrematação, a quem mais dér e 
maior lance oferecer o prédio n.° 250, 
construído de tijolos, coberto de te
lhas, com duas portas e três janelas 
de frente, divisão no Interior isola
do, edificado em chão foreiro ao sr. 
José Francisco de Araújo, em frente 
a casa do sr. Manuel Felix da Cunha, 
á rua da Olinda, nesta cidade, pe
nhorado a firm a Felix Guerra &  Cia. 
pela Fazenda Nacional, proveniente 
de impostos do exercido de 1931. E 
para que a noticia chegue ao conhe
cimento de todos os interessados man- ,

e sala das audiências dêste Juizo e 
fixado o termo legal em 22 de janei
ro p. passado. E para constar man
dou o Juiz que se afixasse êste no lo
gar do costume se publicasse pela im
prensa A UNIÃO órgão oficial do Es
tado. Dado e passado nesta cidade de 
Campina Grande, em 17 de fevereiro 
de 1940. Eu, Fernando Pereira dos 
Santos, escrivão interino, datilografei 
e assino. O escrivão: Fernando Perei
ra dos Santos, (ass.) Climaco Xavii-r 
da Cunha. Data supra. Está confor
me com o original; dou fé. O escri
vão — Fernando Pereira dos Santos.

ED ITAL de citação com o prazo de 
20 dias. — O dr. Antonio do Couto 
Cartaxo, Juiz de Direito da comarca 
de Piancó, na fôrma da lei, etc.

Faço saber a todos quantos o pre
sente edital de citação de devedor á 
Fazenda do Estado virem ou dêle no
ticia tiverem e interessar possa, que 
pelo dr. Promotor Público da comar
ca, foi dirigida a êste Juizo a seguin
te petição: Exmo. sr. dr. Juiz de Direi
to desta comarca: Diz o Promotor Pu
blico desta comarca que Francisco L. 
da Costa, residente em Riacho do Sa- 

í co. deve ao Estado da Paraíba, a quan
tia de (335000), proveniente do impos- 

í to territorial de 1938, e multa, como se 
I vê do documento junto; por isso re 

quer se digne v. excia. mandar citar ao 
aplicado e na falta dêste aos seus ber
reiros ou a quem de direito, para den
tro de 24 horas, pagar a dita impor
tância e custas ou nomear bens ã pe
nhora. e, caso não o faça, sejam pe
nhorados tantos bens do devedor, 
quantos bastem para pagamento do 
débito e custas, ficando êle, dêsde lo
go, citado para todos os ulteriores ter
mos da ação, até final nomeadamente 
para no prazo legal, que lhe será assi
nado na primeira audiência ordinária 
dêsse Juizo oferecer á penhora os em 
bargos que tiver, sob pena de revelia. 
Requer-se, ainda que, caso recaia pe
nhora em bens imóveis, seja tam
bém citada a mulher do executado se 
fôr casado. Nêstes termos; P. deferi
mento. Piancó, 25 de outubro de 1939. 
(ass.) Joaquim Florêncio de Alencar, 
Promotor Público, na qual foi dado o 
seguinte despacho: A. Como requer. 
Piancó. 25.10 939. (ass.) A. Cartaxo. 
Expedido o competente mandado foi 
certificado pelo oficial de Justiça en
carregado da diligência que deixava 
de citar ao executado Francisco L. da 
Costa, por se achar ausente, em logar 
ignorâdo, pelo que foi ordenado por 
êste Juizo se passasse o presente edi-

nJia. Data supra Esta conforme com i tal com o prazo dc 20 dias a fim deAuurinol • rloi, fA ‘ _ . . .original: dou fé.
O escrivão — Fernando Pereira dos 

Santos.

FALÊNCIA DA FIRM A CLAUDINO 
NÓBREGA & CIA. DE CAM PINA 
GRANDE — E D ITAL — O dr C li
maco Xavier. Juiz de Direito da 2.‘

tos da Fazenda Estadual/ por virtude
da lei, etc. --------- —  —

Faz saber aos que o presente edital i vara da comarca de Campina Cirande, 
de notificação, com o prazo de 30 dias ( enL virtude da lei, etc. 
virem ou dêle noticia tiverem que | -faz saber aos credores e demais in 
por parte da Fazenda Estadual por seu rcressados que por êste Juizo e Car- 
procurador, foi requerido a êste Jui- |  ̂ .10 d0 escrivão que êste subscreve 
zo que tendo dado de aluguel ao se- , processada e decretada a falência

0 R .

A V I S O

E D S O N  D E  A L M E I D A
D O E N Ç A S  D A  P E L E  E S Í F I L I S

De volta da sua viajem de estudos ao sul do país onde frequentou as 
clinicas especializadas do R io e S. Paulo (Serviços dos Profs. E. Rabêlo 

e A. Pupo) reiniciou o exeroíolo de sua clínica.
Itua Visconde de Pelotas. 289 - 1.® andar (Junto ao Cinema “ P laza" 

D IAR IA M E N TE  DAS 15 A 'S  17 HORAS

nhor Ubirajára Sáles, que também se 
assina José M. Ubirajára Sáles. sem 
contráto escrito. “ O Pavilhão do Chá” , 
sito á Praça Venancio Neiva, nesta 
cidade, e como o inquelino esteja em 
atrazo no pagamento do aluguel, a 
partir de maio do próximo ano findo, 
pedia fôsse o mesmo Ubirajára Sáles 
notificado para desocupar o mencio
nado Pavilhão, no prazo da lei, sob 
pena de não o fazendo se proceder 
ao despêjo judiclalmente. E como es- 
têja ausente desta comarca o referi
do Ubirajára Sáles. que se acha em 
lugar incerto e não sabido, conforme 
portou por fé o respectivo escrivão, 
pelo presente edital notifico o mesmo 
inquelino Ubirajára Sáles ou José M. 
Ubirajára Sáles para dento do pra
zo de 30 dias. a contar da data dn 1.“ 
publicação dêste desocupar o menci
onado Pavilhão, restituindo-o ao Es
tado, sob pena de ser judicialmenite 
despejado. Para que chegue á noti
cia de todos e do dito inquelino, man
dou passar o presente que será a fixa
do e publicado na fórma da lei. Eu, 
João Monteiro da Fraitca, escrivão 
dos Feitos da Fazenda. — o subscrevo. 
José de Farias. Conforme o  original 
dou fé. João Pessôa 24 de fevereiro 
de 194Q. O escrivão dos Feitos da F a 
zenda — João Monteiro du Franca.

da firma Claudino. Nóbrega & Cia 
estabelecida nesta praça á rua M ar
quez do Herval n.° 15. com comércio 
de compra e exportação de algodão 
em pluma, a requerimento da Socie
dade Algodoeira do Nordeste Brasi
leiro S'A., com séde na cidade dc R e
cife. tendo sido nomeado sindico a fir 
ma José Simões & Filhos, domicilia
da e residente nesta cidade á Praça 
da Bandeira n.° 98,

Ficam notificados todos os credo
res para apresentarem em cartório 
no prazo de 30 dias, ás declarações dc 
seus créditos na fórma da lei, bem co
mo convocados os mesmos credores 
para o primeira assembléia que se re
alizará no dia 20 de março p. vindou
ro ás 14 horas no edificio do “ Forum ”

que o mesmo Francisco L. da Costa, 
compareça no cartório do escrivão que 
êste subscreve e efetue o pagamento 
de sua divida, e custas tudo na fórma 
la  lei, e sob pena de revelia. Edital 
êste que será publicado no órgão o fi
cial do Estado, por três (3) vezes, e 
afixado no logar do costume. Dado e 
>assado nesta cidade de Piancó, aos 
14 de fevereiro de 1940. Eu, Fernando 
Vieira de Mélo, escrivão o datilografei 
? subscrevi, (ass.) Antonio do Couto 
Cartaxo. Está conforme com o origi
nal, dou fé. Data supra. Eu, Fernan- 
lo Vieira de Mélo. escrivão o datilo
grafei e subscrevi.

E D ITAL de citação com o prazo de 
20 dias. — O dr. Antonio do Couto 
’arta xo, Juiz de Direito da comarca 

de Piancó. na fórma da lei, etc
Faço saber a todos quantos o pre

mente edital de citação de devedor á 
7azenda do Estado virem ou dêle no
ticia tiverem e interessar possa, que 
ielo dr. Promotor Público do comar
ca. foi dirigida a êste Juizo a seguin
te petição: Exano. sr. dr. Juiz de Direi
to desta comarca: Diz o Promotor Pu
blico da comarca que Francisco Fir- 
mino de Mélo, residente em Curema, 
.leve ao Estado da Paraíba, a quantia 

(Conclúe na ü.M pag.)

O F I C I N A  F O R D
8E R V IÇ 08  M ECÂNICOS EM GERAL 

P IN T U R A 8  A DUCO E ESM ALTE SINTÉTICO  
Dispõe de máquinas modernas para maior rapidez no serviço 

Laboratório de provas (T ex t) especial para Fords 
Serviços rápidos e garantidos, sob contrôlé dè tnecanlco especializado 

nas Oficinas Ford de São Paulo.

PREÇOS MÓDICOS
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MUSEU ETNOGRÁFICO, SO
NHO NUMERO DOIS

~ \ 7 AO quero dteer que êle diri- 
\  gisse um Estado ou uma re- 

l. t partição. O caso é que, toda a 
. . v?3 Que alguém sugeria novi-

aaae, u n i ou dispensável, respondia 
superiorm ente: — já pensamos nis
to .. E nunca fez coisa alguma Mas. 
no m om ento, salvava a responsabili
dade T inha  pensado.

N ão sei se já pensaram num  Museu 
Etnográ fico Brasileiro, diverso do N a
cional p  do Histórico. Um  Museu d ife 
ren te de um que se propòz. ha tem 
pos, e que teria o nome ilustre de 
Museu Social. O meu senho número 
dois (o  prim eiro é o  Institu to Brasi
leiro de Folk lore que já mereceu seis 
artigos e um sambinha ó tim o ) c. esse 
Museu E tnográ fico ou de Etnografia. 
Não se briga pelo nome. O essencial 
è o nascimento. Também não entra 
no sonho que seja eu o senhor dire- 
wr. Contentar-m e-ia  com o direito da 
visita e posse do catálogo. Meus sonhos 
são mais modestos que os do B enti
nho, do Dom Casmurro, que ia logo 
fazendo o Im perador visitar mamãe 
para não fazê-lo Padre e sim marido 
da Capitú folgazona.

O Brasil teria num Museu de E tno
grafia sua mais rápida e pronta v i
são de conjunto. O povo não seria 
agrupado em algarismos, no despotis
m o estatístico nem esprimido nos es
quemas que de elucidativos passaram 
a herméticos. Era o povo em sua ex
pressão de naturalidade criadora, com  
a liberdade espontânea da produção

TOMOU POSSE A PRIMEIRA 
DIRETORIA DO “ PETRÓPQ- 
—  LIS COUNTRY CLUB” —
A cerimônia foi presidida 
pelo in terventor Amaral Pei
xoto e esposa —  Os mem

bros da Diretoria
PE T R O PO LIS , 26 (Agência Nacio

nal-Brasil) —  Empossou-se, ontem a 
primeira diretoria do Petropolis Goun- 
try Clube.

A cerimónia realizou-se na Exposi
ção dos Produtos do Estado sob a pre
sidência do interventor Amaral P e i
xoto e senhora A lzira Vargas do Am a
ral Peixoto, tomando ainda parte na 
mesa, o prefeito Magalhães Bastos, o 
embaixador de Portugal, sr. Nobre 
Mélo, o sr. Lourival Pontes e outras 
altas figuras do corpo diplomático e 
da sociedade.

Po i empossada a diretoria, fazendo 
parte da mesma como presidente o 
cr. Argem iro Machado, vice-presiden
te sr. Otávio de Sousa Dantas e se
cretário sr. Mac Dowell da Costa.

A ’s 16 horas na pista da Exposição 
realizou-se uma prova hípica promo
vida pelo Petropolis Country, com a 
presença do interventor Amaral P e i
xoto e todos os fundadores da nova 
sociedade.

A entrega dos prêmios foi feita pela 
senhora A lzira Vargas do Amaral 
Peixoto e o Interventor Amaral P e i
xoto

Sofre de, prisão de ventre?

Tome PURGOPRONTIL !

V I S A  E S C O L A R
LICÊIJ PARAIBANO

Exames de admissão

Serão chamados, na próxima quar
ta-feira (28 ), ás provas orais, os se
guintes candidatos :

8 horas

1.» Turm a — Ana Ferreira, Aríete 
Fernandes e Silva. Azenete Figueírê- 
do de Sousa. Beatriz Ferreira dos An
jos, Cremilda de Mélo Leal, Clelia de 
Morais Régo. Cleanto da Camara T o r
res, Edith de Jesús do Nascimento, El- 
zulla Moura Uchôa, Elizete de O livei
ra • Macedo, Erotides de Sousa Souto.
Eudes Gomes de Macêdo, Edmilson . _  . . , .
i ^ n T A i A i o  TT^nhnr Fr'inciscn Bar- 1 de Joao Pessoa. Requerente o detento José de Loioia Esçobar Francisocraar w h«  s » . »  Vni»n
rêto D lnlz e Giudithe Jorge Veloso de

LU IZ  DA CAM ARA CASCUDO
tradicional. Era o trabalho brasileiro 
cm sua massa 'social, histórica e lóg i
ca, sem erudição e doutrina deturpa- 
dora.

As secções teriam denominações ge
rais e nunca, nomes próprios. Haviam 
de ser Transportes, Artes Domésticas. 
Louçaria, Esteiraria, objétos de luxo, 
indumentária, armas, instrumentos 
musicais, vinte outras. Secções de di
vertimentos, com bonécas bonitas e 
feias, com carroceis, cavalos de páu, 
de barro e de talo, enfeitados com ara
bescos, adquiridos na rua e nunca en
comendados. A encomenda è sempre 
um ciro. Ora, cm  caça e pesca, trans
porte, modos de viver, interiores de 
casas brasileiras, uma. série de redu
ções de casinhas brasileiras, o mocam
bo, a casa-grande, a choça, a casa de 
taipa, de latada, com sua variedade si- 
nonimica, suas posições diversas, ha
veria m uito que reunir e fixar. Quem 
olhasse havia de enxergar o Brasil 
real, com sua fôrma, sua maneira, seu 
gosto, suas feituras e. galanterias diá
rias. Seria, é uma condicional teimo
sa, com o a Exposição de Arte Popular 
Portuguesa em 1936. NaturalmenLc 
peder-se-ia estirar até abordagens 
cuidadosas a Ciência da População.

Pareceria um Museu de brinquedo, 
mas o brinquedo não é tão sério? Não 
mereceu bibliotéca para sublimar seus 
prejuízos e va>7.ôres educacionais? Ora 
o Museu teria de ser uma convergên
cia. na especialidade, dos esforços in 
teligentes de quem desejasse estudar 
e aproxim ar o brasileiro da capital da 
República, da vida positiva dos te iu - 
pares amazônicos ou dos ranchos 
gaúchos.

Teria  o auxilio dessa gente nobre e 
fina que sabe vêr e amar o Brasil bra
vo, a gente do Museu Nacional, do 
Museu Histórico, do Serviço do Pa tri
mônio Histórico e Artístico Nacional. 
Os Ministérios de Educação e Saúde, 
e do Trabalho, as Chefias de Policia, 
estariam como colunas mestras (não 
cariatides que fingem  apenas fazer 
fo rça ) dêsse Museu que não passa de 
sonho provinciano .

V I D A  J U D I C I Á R I A
T R IB U N A L  DE APELACAO

Apelação civel n.° 21, do termo de 
Esperança da comarca de Areia. Ape
lante dr. Heleno Henriques da S il
va. Apelados Bento Olimpio Torres e 
sua mulher. Com vista ao dr. José de 
Oliveira Pinto, adv.° dos apelados, 
pelo prazo legal em data de 26 do cor
rente.

Feitos distribuídos ontem (26 de 
fevere iro ). na Secretaria

Ao desembargador Paulo Hipácio :
Agravo de petição criminal e x -o ffi- 

cio  n.° 28. da comarca de Itaporanga.
Apelação criminal n.° 37, da comar

ca de Itaporanga. Apelante a Justiça 
Pública. Apelados os réus José Pe
reira Campos, Vicente Campos ou 
Nominando Campos, José Henriques 
dos Santos e outros.

Revisão criminal n.° 16. da comarca 
de João Pessoa. Requerentes João A l
ves da Silva, conhecido por “ João Pe- 
droca”  e Pedro Francisco de Mélo 
conhecido por “ Pedro de Donaria” .

Apelação civel n.° 29. da comarca 
de Cajazeiras. Apelantes Geminiano 
de Souza e sua mulher. Apelados José 
Pereira da Costa, sua mulher e outros

Ao desembargador M aurício F u r
tado :

Apelação criminal n.° 38, do termo 
de Teixeira, da comarca de Patos. Ape
lante a Justiça Pública. Apeladp o réu 
Florentino Ferreira de Araújoi vulgo 
“ Florentino Bélo” .

Apelação civel n.° 30, da comarca 
de João Pessôa. Apelante a Coopera
tiva de Crédito Agrícola de João Pes
sôa. Apelada d. Corina Olivia S il
veira .

Representação n.° 2, da comarca de 
Itaporanga. Representante Rozendo 
Barros da Silva. Representado o dr. 
juiz municipal do termo de Conceição, 
atualmente no exercício de juiz de d i
reito da comarca de Itaporanga.

Ao desembargador Agrip ino Barros :
Apelação civel n.° 27, da comarca de 

João Pessôa. Apelante a S . A . Indús
tria Reunidas F . Matarazzo. Apelado 
José Ribeiro do Nascimento.

Ao desembargador B r az Baracuhy •
Revisão criminal n.° 15, da comarca

Carvalho.

14 horas
2.“ Turm a —  Hamilton Passos de 

Oliveira,. Helena Monteiro Furtado, 
Iraní Dantas Maciel, Irineu Crisosto- 
ino da Fonsêca. Ivan  Fonsêca Matos, 
Jací Alencar Delgado, José do Patro
cínio de Oliveira Lima, José de A lm ei
da Fonsêca, Laurenlo Alves de Figuei- 
rêdo, Maria Eunice de Araújo Rocha. 
Maria Augusta Maia da Silva, Maria 
José de Paiva Araújo, Moacír Alves 
Aires e Valter Galvão Peixôto de Vas- 
concélos.

N O T A  : — Os candidatos cujos no
mes não constam da presente lista 
fóram  prejudicados na prova escrita

Acaba de ser aprovada no concurso 
de habilitação da Faculdade de D irei
to do Recife, a senhorinha Marina de 
Abreu, filha do sr. João Vicente de 
Abreu, comerciante nesta capital.

Muitos anos dura uma lavopra de 
mamona, produzindo còmpensàdora- 
mente. Lavrador que funda cultura 
da preciosa oleaginosa é lavrador avi
sado, coro grandes possibilidades de 
vencer u» vida.

Francisco Melquiades de Sousa, vulgo 
“ Francisco Chumbão".

Apelação civel n.° 28, do termo de 
Serraria, da comarca cie Bananeiras. 
Apelante Severino Martins, conhecido 
por “ Galego” . Apelado Braulío Xavier 
da Cunha e José Venanclo de Barros.

REGISTO
FIZERAM  ANOS ONTEM:
A  senhorita Erenice de Mélo Fer

nandes, funcionária da Administração 
do Pôrto de Cabedelo.

FAZEM  ANOS HOJE:
A menina Maria da Penha, filha do

sr. Francisco Rodrigues de Sousa, ar
tista residente nesta capital.

— A senhorita Niedja Ribeiro, filho 
do sr. João Ribeiro, funcionário do 
Correios e Telegráfos em Areia .

— A menina Zélia, filha do sr. A lfre
do Delgado, negociante nesta capital.

— O jovem Miguel Bezerra de O li
veira, auxiliar do comércio desta pro- 
ça.

— A senhorita Ana Cruz Cunha, f i 
lha do sr. José Pereira Cunha, comer
ciante em Serra Redonda.

— A senhorita Adelina Carneiro de 
Fartas, filha do sr. Severino Carneiro 
de Farias, residente em Cochichola. 
município de S. João do Cariri.

— O jovem Aquiles Leal. filho do 
jornalista José Leal. funcionário da 
Diretoria do Arquivo e Bibliotéca Pú
blica do Estado.

— A senhorita Alina Bezerra, filha 
do sr. Eugênio Bezerra do Nascimen
to. já  falecido.

— A senhorita Anabal de Albuquer
que Amaral, filha do sr. Simão T e i
xeira do Amaral, artista, residente 
nesta, capital.

— Ò sr. Olival Gonçalves de Sá, au
xiliar do comércio desta praça.

— O menino Rui. fúho do sr. João 
Lins, residente em Pilar.

— O sr. José Lira de Andrade, au
xiliar do comércio desta praça.

— A sra. Alzira de Lucôna Monce- 
nêaro, esposa do sr. Jo*é Montenêgro, 
comerciante em nossa praca.

— O menino Adalberto, filho do sr 
Paulo Gonçalves da Costa, auxiliar do 
comércio desta orara.

— A senhorita NicoUna de O livei
ra. filha do sr. Leonídio de Oliveira, 
artista, aqui residente

— A sra Josofina Pinto Oavalean-
ti. ernôsa do sr. Waltrudes Cavalcam». 
funcionário publico, residente nesta 
capital.

— A menina MM.ls. filha do sr. rtmi- 
dindo Sousa, residente ne*ta eanitoi

— A senhorita Noemi Terezinhn 
Duarte de Sousa, filha, do sr Manuel 
Féodrlpe de Sousa Junior, guarda-li
vros. residente nesta capital.

B * t t 7,ADOS:
Foi levada á pia batismal, no dia ,>r» 

do corrente, o menina Ma Tia da «Penha, 
filha, do sr. João Daniel 'TVixe^a 0 d*» 
sua e«oôsa, sra. Ascendina Teixeira. I 
servindo de padrinhos, o sr. Inácio Lo 
pes e espôsa.

VM.TANTEP*
PnocafToi»0 (jo “ Ra n endi

sábado ultimo a esta capital o <=r. João 
Gad^iha simas. inferior do Eveveiio 
servindo nresentemente na guarnição 
do Rio de Janeiro, que aqui veiu em 
visita o tvoçÃo de sua família

V IS ITAN TE S :
Em comnanhia do nosso confrade 

jornalista Gambarra Filho, estiveram, 
ontem, á noite, em visita á redação 
'■,ect.a folha, os srs José de Carvalho e 
Joaquim Batista, fazendeiros em Olho 
Dágua, do município de Piancó.

Os dignos vistam es demoraram-se 
alguns momentos em nosso gabinete 
relacional. em palestra com os reda
tores presentes.

NOTICIAS TELEGRÁFICAS DÛ PAIS
IN IC IO U -SE ONTEM A  SEMANA 

PRÓ-JUVENTUDE
RIO. 26 — (A  UNIÃO» — iniciou- 

se boje a S?mana Pró-Juventude, pro
movida pelo Club? Filatélico do Bra
sil. Hoje mesmo, teve lugar uma reu
nião do Clube Fiíatélico. presidida pe
la sra. Mendonça Lima, que vai su- 
perintender todos os trabalhes para o 
êxito cia referida campanha. 
VOLTOU AO RIO A DELhGAÇAO 

COM ERCIAL DE SAO FR AN 
CISCO
RIO. 2ô — tA UNI AO» — Retornou 

hoje a São Paulo a Delegação da Ca- 
mara cie Comércio de São Francisco 
da Califórnia, que veiu a.o Brasil com 
a missão de incrementar cada vez 
mais o intercâmbio comercial entre c 
nosso País e os Estados Unidos da 
América do Norte e de fortalecer as 
relações d? amizade brasileiro-ameri
canas, cuj.o élo se torna progressiva - 
mente mais forte.
V IS ITO U  O BATALHAO DE G U AR

DAS
RIO, 26 — (A  UNIÃO ) — Estc-vc 

hoje em visita ao Batalhão de Guar
das o general Silva Junior, coman
dante da 1.® Região Militar, com ^écie 
nesta capital.
ASSUMIU O CARGO DE DIRETOR 

DO DEPARTAM ENTO DE EDI 
CACÃO
RIO, 26 — (A  U NIÃO ) — Assumi ; 

em data de hoje o cargo de Diretor 
do Departamento de Educação do Dis
trito Federal o tte. cel. Jonas de Mo
rais Correia Fiiho, ha poucos dias 
nomeado para aquelas altas funções 
AUM ENTA A EXPORTAÇÃO GAÚ

CHA DE ARROZ
PORTO ALEGRE, 26 — (A  UNIÃO» 

— Está aumentando progressivamen
te a exportação de arroz dêste Esta
do. como um refléxo da grande cam
panha qu? desenvolve o atual gover
no gaúcho de incremento á lavoura.

Assim, a exportação diária de arr z 
do Rio Grande do Sul está atingindo

FEDERAÇÃO ESPIRITA 
PARAIBANA

Flanqueada ao público, rcalizar-se-á, 
hoje, á hora habitual, na séde da Fe
deração Espirita Paraibana, durante a 
sessão de estudos Jiilosoficos, uma pa
lestra subordinada ao têma : A situa
ção da alma após a morte. 
á quantidade surpreendente de 3.6C2 
sacas.

PROVIDÊNCIAS PARA O RECEN
SEAMENTO G ERAL DE 1940
RIO, 26 — «A UNI AO» — Estão 

s?ndo ultimados em todo o País os 
preparativos para o  recenseamento ge
ral de 1940. Assim, em São Paulo. Sal
vador e Cuiabá já  fóram instalad *.s 
a’s comissões regionais de rec.nsca- 
mento.
UM BENEFÍCIO DAS CR IANÇAS

INDIGENTES DO D IS TR ITO  FE
DERAL
RIO, 26 — (A  U NIÃO ; — Inaugu

rar-se-á amanhã, ás 10 horas, na Po 
liclínica Geral do Rio, o Serviço de 
Pediatria, para atender ás crianças 
indigentes.

Èsse serviço será dos mais modernos, 
•tendo secções de Raio X. salas de con
ferências sôbre higiêne infantil ? pue
ricultura, etc.

N O T I C I Á  R 10
As:lo de Mendicidade “ Carneiro da 

Cunha” — Boletim da semana de 18 a 
24 de fevereiro de 1940.

Visitas — O estabelecimento foi visi
tado por 21 pessoas cujos nomes cons
tam do livro de presença.

Serviço médico — O  dr. Humberto 
Nóbrega que esteve de semana, visitou 
o estabelecimento receitando a 8 asi
lados, sendo o receituário aviado na 
Farmácia Confiança também de se
mana.

Movimento de indigentes — Exis
tiam 88 asilados. Entrou 1, ficam exis
tindo 89, sendo 33 homens e 56 mu
lheres .

Escala de serviço — Pelo Consêlho 
fôram designados para o serviço da 
semana de 25|2 a 2'3|1940 o diretor 
José Onofre. o médico dr. Humberto 
Nóbrega e a Farmácia Confiança.

Notas — Além dos matriculados, 
existem mais 11 em observação. O es
tado sanitário do Asilo continúa sem 
alteração.

Há na Repartição Geral dos Cor
reios e Telégrafos, telegramas retidos 
para : Eloisa, rua João Pessôa 21; dr. 
Adalberto Figueiredo, Raimundo, João 
Pessôa 867; Maricota, Avenida Epi- 
lácio Pessôa 595; Inspetoria Regional.

CÍNÊ M A

F. Coutinho de L. e Moura 

O BOÉMIO SAM PAIO

DOENÇAS D^S OLHOS

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

Consultas: De 10 ás 12 e de 3 ás 6 
hs. Rua Nova, 163 — Recife, 
i a ........................== === V

Declarações do gal. Horta 
Barbosa sôbre a exploração 

comercial do petróleo 
brasileiro

RIO. 26 (Agência Nacional - Brasil) 
— O general Horta Barbosa, presiden
te do Consêlho Nacional de Petróleo, 
recem-chcgado do Norte, falando ao 
GLOBO declarou que, a retirada de 
petróleo em quantidade comercial é 
apenas uma questão de tempo, não se 
podendo, não obstante o intenso tra
balho desenvolvido, fixar o prazo para 
alcançar êsse objetivo.

Acrescentou ainda que serão aclque- 
ridas novas sondas para intensificar 
cada v£z mais as pesquizas.

ESTÁ EM R OM A O SR. 
SUMMER WELLS

Durante o dia de ontem, o sub-secretário das Relações 
Exteriores dos Estados Unidos conferenciou longainente

conde Cianocom o
ROMA, 20 (A  UNXAO) — O sr. 

Suminer Wells, sub-secretário do Ex
terior dos Estados Unidos, em missão 
de grande importância política na 
Europa, conferenciou durante 1 e meia 
hora com o conde Ciano, chanceler da 
Itália.

A ’ -tarde o sr. Wells foi recebido pelo

sr. Benito 
nezzia.

Mussolini no Palácio Ve-

POSSIVELM ENTE SERA' RECEBIDO 
PELO  PAPA

ROM A, 26 (A  UN1AO) — Anuncia- 
se que, possivelmente, o sr. Summer 
Wells será recebido pelo Papa Pio X I I

Dez horas do dia e todos os sinos 
das Igrejas desta Cidade da Paraíba 
badalavam, a finados, anunciando o 
falecimento do venerando cidadão dr. 
Aragão e Mélo, homem de grande cul
tura e que foi uma das mais respeitá
veis figuras paraibanas no Império.

Passava eu pela rua das Converti
das, hoje Maciel Pinheiro, quando noto i 
uma aglomeração de desocupados, no 
meio da rua, cercando alguém. Apro- | 
ximando-me para vêr se se tratava | 
de algum desastre, vêjo Sampaio dan
do repetidas e estrepitosas gargalha
das.

Nêsse momento alguém interroga o 
boémio.

—  Não ouves, os sinos estão dizendo 
que morreu o ricasso Aragão. Tolo, 
grande tolo com tanto dinheiro podia 
dizer : Sampaio, tú és um desgraçado, 
que não tens “ eira nem beira” , toma 
lá dez contos, morre por mim. Teve 
pena do dinheiro, preferiu morrer.

Certo, dia, pela manhã, achando-se 
íortemente atacado de uma bronquite 
crônica, procura Sampaio o dr. Fran
cisco Alves de Lima Filho em sua re
sidência para receitá-lo.

Êste facultativo que, além de clínico, 
era político e diretor do seu jornal, 
achava-se no momento escrevendo um 
editorial sôbre a campanha eleitoral, 
na qual êle figurava como candidato 
a deputado federal.

Olhando para o boémio diz-lhe o 
Lima com certo azedume : Ora, Sam
paio, vai para o Hospital.

Sem dizer-lhe uma palavra retira-se 
o alfaiate, um tanto magoado pela de
satenção e aguarda uma oportunidade 
para “ rev ide".

* *
Dois dias depois, entra sorridente, 

na alfaiataria de Jurubeba, onde tra
balhava Sampaio, o Lima Filho que. 
depois de solicitar o voto do Jurubeba 
e dos demais companheiros do alfaia
te, dirige-SQ para Sampaio dizendo :

— O amigo, certamente não me ne
gará o seu voto ?

— E Sampaio com um ar de desdem 
responde-lhe : Ora, Lima, vai para o 
hospital.

>:<#*
Passava, em um sábado, á tarde 

pela farmácia Londres, levando uma 
vistosa calça de gasemira no braço o 
apreciado Sampaio, quando o farma
cêutico M. Londres, batendo-lhe no 
hombro amigavelmente diz-lhe :

Vai levar esta belêza para meter-se 
nos cobres e á noite ir ao picado de 
Maria .vinte ? ...

Sim, mas para fazer isto (aponta 
para a calça) não preciso recorrer ao 
teu Chernoviz.

C ARTAZ DO DIA

PLAZA  — Em “ matinée”  — 
“ Destino Glorioso” . Em “ soi
rée” — “ Parnel, o Rei sem Co
roa” , com Clark Gable e Myr- 
na Loy.

REX — Em “ matinée”  — 
“ Relampago da P ista” . Em 
“ soirée”  — “ Boêmio Encanta
dor” , com Gary Grant e K a 
therine Hepburn.

FE LIPÉIA  — “ Dr. Remibe- 
m ol” , com Bing Grosby, e o 
seriado “ Os Perigos de Pau li
na” .

S. ROSA —  “ Dinheiro a jo r
ro”  e o sçriado “ Aventuras de 
Tarzan”

JAGUARIBE —  “ Cinízas do 
Passado” , com Betty Davis e 
Henry Fonda, e o seriado “ A- 
venturas de Tarzan ” .

METRÓPOLE —  “ Dominan
do os Ares”  corn Richard Dix. 
Complementos.

AST ÓR IA  — “ Destino Glo
rioso". Complementos.

V I D fi
R A D I O F Ô N I C A
P. R. I. - 4 —  R A D IO  TAJL5AJARA 

DA P A R A ÍB A
PRO G RAM A PAR A  HOJE

Programa para o almoço :
11.00 — Programa do ouvinte.
12.00 —  Jornal matutino
12.15 — Gravações populares varia

das.
13.00 — Bôa Tarde.

(Locutôr Orlando Vasconcélos)
Programa do jantar :
18.00 — Ave-Marta.
18,05 — Cançõ.s.
18.20 — Sólos.
18.35 — Trechos de óperas.
18.55 — Revista dos acontecimentos 

do dia.
Prcgrama de Studio :
19.00 — Estelita Magalhães coni 

acomp. de piano por Jorge M. Pereira.
19.15 — José Ramos com acomp. da 

Jazz Tabajáxa.
19.30 — Marluce Pessôa com um 

programa de fox americano acom
panhamento da Jazz Tabajára.

19,45 —  Jazz Tabajára sob a direção 
cie Severino Araújo.

(Locutôr Valdemar Gonçalves)

20.00 —  Retransmissão da Hora do 
Brasil.

21.00 — José Ramos com acomp. da 
Jazz "Tabajára.

21.15 — Jornal Oficial.
21.20 —  Nelson Valença em sólos de 

flauta com acomp. de piano por Cláu
dio de Lima Freire.

21.35 — Marluce Pessôa com acomp. 
cio regional.

21.50 L- Orquestra de Salão sob a 
regoncia do Maestro Severino Gomes.

21.15 — Jornal Falado — Ultimas 
»nformaçõJS telegráficas do Pais e do 
Estrangeiro.

21.30 - Bôa Noite — Hino Nacional 
Brasileiro.

(Locutôr José AciUiio)
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P A  R T E F I C I A L
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y  REGULAMENTO DA "IMPRENSA OFICIAL" '
i Continuação»

10.° — Encarregar-se do boletim diário do registo dn produção da? 
operários e dos cálculos dos trabalhos concluídos, apresentando-o ao “ visto” 
do chefe das oficinas:

11° — Os chefes não terão direito a perceber extraordinários.
Art. 23.° — O revisor e os auxiliares de revisão da secção de obras 

figuram no livro dc ponto desta secção e cumprem ás determinações do chefe 
de serviço.

CAPÍTULO IV

Das substituições, vencimentos. SMftirios. licenças 
em QPral

c faltas dos empregados

Art. 24 ° — Haverá na Gerencia, um livro dc matricula ertpecial. para 
o registo do nome. idade, naturalidade, categoria, 'estado civil, data da ad
missão e notas sôbro & tompetcncia e procedimento de cada empregado, ti
tulado ou contratado

Art. 25.° — Serão substituídos em seus impedimentos: o diretor, 
pelo secretário e o gerc:.^e pelo sub-gerente.

Art. '26.° — Serão nomeados pelo Chefe do Governo cs empregados 
efetivos e em comissão- e admitidos pelo diretor os de simples a juste.

Art. 27 ° — Para a adnvssão nos lugares de operários da Imprensa 
Oficial é exigida a apresentação des seguintes documentos:

a) — certidão de idade, mínima de 18 e máxima de 35 anos;
b) — noções do curso primário;
c ) — atestado médico, negativo de moléstia infccto-conLagio>a o 

afirmativo tíe vacina ou revacina. c da necessária constituição física para o 
serviço, devendo o  arescacio ser expedido pela Dircioria dc Saúde Pública 
do Estado;

d) — atestacio de bóa ccnduta« passado pela autoridade policial da 
circunscrição ondo residir o candidato;

c ) — certificado dc isenção do serviço militar.
Art. 28.° — As promoções, tanto no quadro dos empregados titulados 

como no dos contratados, ficam subordinadas ao critério do merecimento, 
combinado com o da antiguidade.

S únicc — Na apreciação do merecimento, será levado cm cont.». 
não só o prepáro técnico dc candidato, como a sua conduta disciplinar.

Art. 29 ° — As promoções de empregados contratados serão propos
tas ao diretor pelo gerente, e as de empregados titulados á Secretaria do In 
terior. pelo diretor, com as razões que as justificarem.

§ único — O operário que sofrer pena de suspensão perderá o di
reito á promoção durante um ano. a contar da data da pena.

Art. 30.° — Os empregados tituladcs serão pagos mediante extrato 
de ponto visado pelo diretor e remetido ao Secretário da Fazenda e os con
tratados por fôlha quinzenal sujeita ás mesmas formalidades, visadas pelo 
diretor e pelo gerente.

Art; 31.° — O pessoal das rficinas será pago por obra, ordenado men
sal ou diaria. conforme a natureza cio serviço, c de acórdo com as tabelas 
adotadas.

Art. 32.° —  o trabalho noturno será pago em melhores condições do 
que o diurno. w

Art. 33.° — A concessão de aposentadorias, licenças e férias obedece
rão a legislação respectiva.

Art. 34.° - As faltas serão justificadas com direito á percepção dos 
vencimentos integrais nos «seguintes casos.

— De moléstia, até três dias. provada por atestado médico:
2 . — de nôjo. por faleeimente de conjuge, ascendente, descendente - 

irmão, ate cinco dia«;
° nò-j°- P °r falecimento cie sôgro e cunhado, ató clois dias;

**• — _ce casamento- até cinco dias
. Art. 35® — Na hipótese da alinea 1.“ do art. antecedente, findos o. 

tres chas de tolerância, perderá os vencimentos correspondentes aos dias em 
que faltar, o c-mpregado que não requerer licença, instruida com alesúrdo 
medico, na ferma acima prevista.

. As dispensas de serviço por mais de três dias. para cs con
tratados e diaristas dependem de deferimento do diretor ou do gerente. °,\- 
tóridad^ ° S Casos de fori?a niaior. expostos em petição posterior àquelas au-

Art. 36.° — Tcáo empregado titulado ou contratado que por esmu- 
cimento. deixai de assinar o ponto e não justificá-lo no mesmo dia. perderá 
direito ao vencimento cu salário correspondente.

Art. 37.° — O empregado que se retirar de casa ou fôr dispensado 
so receberá o saldo a que tiver direito, no dia do paganlento geral.

Art. 38.° — O “ cumpra-se” do diretor é requisito essencial para a 
execução das portarias de licença.

Art. 39.° — O funcionário licenciado deverá comunicar ao diretor e 
ao gerente a data em que entrar no goso de licença e aquela em que reassu
mir o exercicio do cargo.

A rt 40.° — Os vencimentos do pessoal da Imprensa Oficial são o 
indicados nas tabélas anexas a êste regulamento.

Intcrvpiuoi-iü Federal
Ex p e d ie n t e  d o  in t e r v e n t o r

DO DTA 19:
Petições:
De Severino Bernardo Fr ire. 1.“ le- 

nente cia Força Policial do Estado. re
querendo pagamento dos vencimentos 
do posto que s acha exercendo. — O.s 
componentes cia Fòrça Policial cio Es
tado são pagos ele conformidade com 
os respectivos postos. Assim, indefe
rido .

De Vicente EstcVaiú da Silva, sina- 
H ro  da ílispetoria Gelai do Trafego 
Público o cia Guarda Civil, requeren
do 90 dias ele licença para tratamento 
de saúde. — indeferido, á vista cio 
laudo médico iv que foi submetido o 
peticionário.

Dc Abdins Leite dc Sousa. Ir" su
plente dc juiz municipal cio termo ele 
Teixeira, requerendo pagamento ele 
gratificação. — Deferido, nos termo:? 
do cáVcUlo procedido pelo Tesouro.

De Manuel Viégas. major cia Fórça 
Policial cio Estado, requ rendo paga
mento clo.s vencimentos cio cargo que 
atualmente ocupa. — Os componentes 
da Fòrça Policial cio Estado são pagos 
de conformidade com os respectivos 
postos. Assim, indeferido.

De Cicero Viana da Silva, guarda dc 
3.11 classe cia Inspetoria Geral do T ra 
fego Público e da Guarda Civil, re
querendo 60 diais ele licença para tra
tamento de saúde. — C mcédo 45 dias. 
á vista do laudo médico, com direito 
aos vencimentos, na fôrma da lei.

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 20:
Petições :
Da Manuel Taigi de Queiroz Mélo. 

l . °  suplente de juiz municipal cio ter
mo de Taperoá, raquerendo pagamen
to cie gratificação. — Deierido. nos 
termos do cálculo do Tesouro.

De Anlonio Nestor Sarmento, adjun-

DeCrotO!
O .interventor Federal no Estado c«a 

Paraíba resolve nomear o sr. Vicen
te Dias Espin li para exercer o cargo 
cie conlinuo-ScTvente cia Diretoria ele 
Viação e Obras Públicas, com c.s venci
mentos que por lei lhe competiram.

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR
DO DIA 21:
Decretos:
O interventor Federai no Estado da 

Paraíba resolve designar o bei. Erna- 
ni Sátiro e Sousa para respond r pelo 
expediente dn secretaria cio Interior e 
Segurança Pública, durante o impe- 
idlni nto cio respectivo titular e sem 
prejuízo cie suas funções na Chefalu- 
ra ele Policia.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba nomeia José Pinto Irmão pe
ra exercer, inicrinamente, o cargo cie 
continuo cia Diretoria dc Arquivo • 
Bibliotéca Publica, durante o Impedi
mento cio funcionário Francisco Do
mingos dc Sousa, que sc acha licencia
do. servmd.o-lhc cie título a pres:nt? 
portaria.

O Interventor Federal no Estado cia 
Faráiba nomeia Anisio Costa c Silva 
para exercer, interinamente, o carga 
dc continuo cia Dir tona cio Arquivo 
c Biblioteca Pública, durante o impe
dimento cio funcionário Francisco A l
ves clo.s Santos, servindo-lhe dc titulo 
a presente portaria.

O Interventor Federal no Estado da 
Faraíba. atencl nrlo ao que requereu 
Francisco Domingos de Sousa, coni: 
mio cia Diretoria do Arquivo c Biblio
teca Pública tendo em vista o laucio 
dc inspeção de saúde a que se subme- 
t ; u o peticionário, resolve conceder- 
lhe cinco <5> mêses ele licença, com di
reito aos vencimentos, na fôrma cia 
lei.

O Interventor Federal no Estado cia 
Paraíba, atendendo a‘o que requereu 
Francisco Alves des Santos, continuo

to de promotor público da comarca de j da Diretoria dc Arquivo c Bibliotéca
Sousa, requerendo pagamento dc gra 
tificaçáo. — Deferido, nos termos do 
cálculo do Tesouro.

EXPFDIFNTE DO INTERVENTOR 
DO*DIA 21:
Petições :
De Renato Coutinho Lins, desenhis- 

:1o Departamento Estadual cie Es-

Pública. tendo cm vista o laudo mé
dico a que foi submetido o peticioná
rio. resolve ccnccder-lho dois <2» me
ses cie licença, para tratamento de 
saúde, com direito aos vencimentos, 
na lórma da lei.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba' nomeia o tenente José Felix 
da Silva para exercer o cargo dc de- 

latistlco. requerendo 30 dias cie liceu- j legado cie Policia cio distrito dc Ara-

CAP1TULO V

} ' Do pessoal diarista e mensalista

Art. 41° — Os contratados e operários da Imprensa Oficial, que 
contarem mais de dez anes de bons serviços, serão considerados emprega
dos públicos do Estado, na fôrma da legislação em vlgôr.

Art. 42.° — O diretor comunicará ao Secretário do Interior a ausên
cia dc'- empregados titulados não justificada, durante 30 dias sucessivos, 
para efeito dc- exoneração jlor abandono dc emprego.

Art. 43.° — A ausência do empregado contratado, por dez dias con
secutivos, sem motivo justificado, importa cm renuncia tácita ao lugar, que 
será considerado vago.

• Art. 44.° — A readmissão do empregado faltoso na hipótese cio arti
go antecedente, só terá lugar para o mesmo cargo ou para outro d*> categoria 
inferior, aq juize do diretor e cio gerente, sc nada constar que lhe desabone a 
disciplina e a competência.

CAPÍTU LO  V 1 

Das penalidades

Art. 45.° -  O.s empregados da Imprensa O lirial .são individualmente 
responsáveis por todas «as faltas, irregularidades, omissões funcionai«, con
travenções cu crime oue praticarem no desempenho dos cargos c estão su
jeitos a penas disciplinares, sem prejuízo das que, policial ou judicialmentc. 
lhes possam ser impostas, por infrações ao Código Penal da República.

Art. 46.° — As penas disciplinares estabelecidas neste Regulamento
isuo:

at — Advertência verbal;
bi — Multa;
c i —  »Suspensão;
d) — Demissão.
Art. 47.° - A pena de advertência verbal será imposta nos caso'? dr* 

simples negligência pequenos oitos, incorreto procedimento ria Repartição.
§ único — Essa penalidade náo será anotada na fôlJio de assenta

mento do empregado.
Art. 48.° — A ipena de multa, de 3$000 a 30$000. dc cada vez. será 

imposta quando se verificar
l.o _  Negligência, omissão ou erro. que aoarretem prejuízos á R e 

partição e ao público;
2. ° — Qualquer pequena falta que prejudique o decoro e a discipline 

do estabelecimento;
3. ° — Demora na execução de serviços de prazo fatal, sem motivo

justo;
4. ° — Faltas habituais ao serviço, sem Justificação, por mais clp .v 

dias em cada mês.
Art. 49.° — A pena de suspensão não excederá de 30 dias. salvo ra

sos especiais c per determinação do Secretário cio Interior, que [poderá ele
vá-la. c será imposta:

1. ° — Reincidente em fa lta não justificada em dia de serviço extra
ordinário ou urgente, conhecido com antecedência;

2. ° — Ao que faltar, sem justificação, por mais dc 10 dias sucessivos, 
ou nas infrações já  reprimidas com a pena de multa;

3. ° — A o  que se (retirar do trabalho, sem licença de quem de direito;
4.0 _  ao  que se mostrar rixoso na Repartição ou fa ltar com a ur

banidade devida ás partes que procurarem a Imprensa Oficial;
5.0 — Ao que. por descuido ou inobservância de regras sôbre o ser

viço. dar causa ao extravio de qualquer objéto pertencente ao estabelecimen
to. sem prejuízo da indenização do respectivo valor;

(Continüa)

ça. — Submeta-se á inspeção cl? saú
de.

Do João Tv.-i Bpz Tia. guarda cia Ca
deia Pública cia capital, requer ndo pa
ra ser certificado sr o requerente s r- 
viu na Fòrça Polici«a| cio Estado.
A ' Secretaria cio Interior para o.s de
vidos fins.

De Sebastião de Queiroz Fonsôca. 
requerendo efetivação no cargo de es
crivão cia vila Coronel Maia. do mu
nicípio de Catolé do Rocha — De
ferida.

De Ana Lins, nfermeira obstétrica 
do ambulatório Pre-Natal do Centro 
de Saúde desta capital, requerendo 
mais 60 dias de licença para trata
mento de saúcb. - Concedo 45 dias 
em prorrogação, á vista do laudo mé
dica. com direito aos vencimentos, na 
ferma da lei.

Dc Antonio Figueiredo Sitônio. 1." 
suplente de juiz municipal do termo 
cl? Conceição, requerendo pagamento 
de gratificação. — Deferido, nos ter
mos cio cálculo procedido pele Tesou
ro.

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR
DO DIA 22:
Fetições:
De Antoniò Barbosa da Çunha. ad

junto de promotor público da comar
ca dc Mamanguapc, requerendo paga-

una
O Interventor Federa! u> Es1 ado da 

Paraíba nomeia d. Lucia Menezes pa
ra exercer, intcrinammte, o cargo cie 
auxiliar do Serviço de Estatística cio 
D. E. E.. servindo-lhe de titulo a 
presente portaria.

O Interventor Federal no Es la cia da 
Paraíba efetiva cl. Maria das Neves 
Cunha no cargo do recenseador do 
Serviço de Estatística do D. E. E . 
devendo solicitar seu titulo da Secre
taria da' Interventoria.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba nomeia a auxiliar do Serviço 
de Estatística do D. E. E.. d. Seve- 
rina Fernandes para exercer, interi- 
noment?. o cargo cie recenseador do 
mesmo Serviço, servindc-lhe de título 
a presente portaria.

O Interventor Federa! no Estado da 
Paraíba exenera. a pedido, d. Maria 
Carmen Menezes do corgo de recen 
seador do Serviço dc Estatística Co 
Departamento Estadual de Estatísti
ca.

j EXPEDTENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 25 
Decretos.

j O Interventor Federal no Estado da
- Paraíba' resolve exonerar Zuila Freire 
Guedes da cadeira rudimentar notur- 

clo sexo masculino da cidade dc
m-nio dc gratificação. — Deferido, ! Guarabira. por ter a mesma aceito ou-
n.os termos do cálculo procedido polo 
Tesouro.

D? João Marinho Falcão, sinaleiro 
da Inspetoria' Geral do Tráfego Pú
blico c cia Guarda Civil, requerendo 90 
dias d? licença, para tratamento dc 
saúde. — Submcta-se á inspeção de 
saúde.

Ce Manuel Ribeiro Leite. 2.° te- 
nent? da reserva da 1." classe da l.a  
linha, do Exército, requerendo certi
dão. A' Secretaria do Interior para 
os devidos fins.

Dc Lindolfo dc Assis Bezerra, guar
da d? 3.-' classe dn Diretoria Gerai*-de 
•Vaúde Pública. - Concedo sessenta 
<60) dias. á vista do laudo médico, 
com direito aos vencimentos, na fôr
ma cl «a lei.

ÜO INTERVENTOREXPEDIENTE
DO  DIA 23:
Petições:

De Francisco Domingos de Sousa, 
continuo cia Diretoria cio Arquivo e 
Bibliotéca Pública, requerendo seis 
mêsos ciç licença, para tratamento cie 
saúde. — Concedo cinco <5) mês es. á 
vista cio laudo médico, com direito aos 
\cneimentos. na fôrma dn lei.

D? Antonio Martins Correia’, guar
da de 2." classe da Inspetoria Geral 
do Tráfego Público c da Guarda Civil, 
requerendo 60 dias dc licença para 
tratamento de saúde. — Concedo 30 
dias. á vista cio laudo medico, com 
direito a'os vencimentos, na fôrma da 
le i.

De Anita Andrade, auxiliar dc es
crita da Diretoria Geral de Saúde Pú
blica, requerendo 3 mêses de licença, 
para tratamento de saúde. —  Conce
do dois mêses, á  vista do laudo médi
co, com direito aos vencimentos, na 
fôrma da-lei.

Iro cargo.
O Interventor Federal n.o Estaao da 

Paraíba resolve remover a professora 
dc classe única Antonia Ga ião dc Sou
sa da cadeira rudimentar do sexo mas
culine de Serra Branca, do município 
dc S. Jcão do Caviri. para a cadeira 
rudimentar mista de Scrrinha. cio mes
mo município, devendo apresentar seu 
titulo ao Departamento de Educação 
para s?r devidamente apostilado.

O Interventor Federal n.o Estado da 
Paraíba resolve exonerar cio cargo de 
adjunto clr promotor cio termo cie 
Ingá o sr. Benjamin Lins.

Õ Interventor Federal no Estado da 
Paraíba classifica o tenente-coronel 
Elias Fernandes como comandante do 
1 °  13 C da Força Policial cio Estado, 
dc acordo com o art. U I da C. R 
P . M.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba classifica o major AscencUno 
Feitosa Ferreira como sub-comanclan - 
te cio 1. °Bi C. da Fòrça Policial d : 
Estado, cie a cerdo com o art. 111 da 
C. R . P. M.

O Interventor Federal interino 
no Estado da Paraíba designa o dira
it or do Departamento Estadual da Es- 
Jutística, professor José Batista de 
Méi'0 naiar responder neto expédient t- 
da Secretaria cia Intarventoria, até 
ulterior deliberação.

O Interventor Federal interino 
no Estado da Paraíba designa o dire
tor do Serviço dc Divulgação e P ro
paganda do Departamento Estadual 
do Estatística, bei. Abelardo ele Araú
jo  Jurema para responder pelo expe
diente cio mesmo Departamento, du
rante o impedimento do professôr José 
Batista dc Mélo.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba resolve contratar Maria Ara
újo dos Santos, habilitada em concu»'-

so. para exercer o cargo de professô- 
ra cia cadeira rudimentar mista d? 
Furnas, do município de Esperança 
servindo-lhe de título a presente por
taria .

O Interventor Federal no Estado dá 
Paraíba, atendendo ao que raqncrou 
a professora de 1.“ entrancia Hilda 
cie Holanda Albuquerque, com ex :rei- 
cio no Grupo Escolar “ Tomaz Minei'- - 
lo” , desta capital, resolv? conced»» - 
ihe 30 dias dc licença para tratamen
to dc saúde, de acórdo com o laudo 
médico e com ordenado, na fôrma da 
lei.

O Interventor Federal no Estado o«i 
, Paraíba atendendo a.o qu? requereu 
lei. Anatilcle cl? Sá Bcncvides. profes
sora dc classe única, com exercicw nn 
cadeira rudimentar feminina da n  
dade cie Sousa, c de acórdo com o lau
do médico, resolv • conceder-lhe 60 
dias dc licença para tratamento de 
saúde c com ordenado, na fórma da 
lei.

O Interventor Federal no Estado d » 
Paraíba, atendendo a i que r quereu 
d. Carmen Gomes Meira. professora 
int rina. com exercício na escola ru
dimentar mista dc Bom Jesús. do mu
nicípio cic Cajazeiras. resolv? conce
der-lhe 90 dias cie licença de acórdo 
com o art. 156, l?tra h da Constitui
ção Federal.

O Interventor Federal no Est ade* oa 
Paraíba, atendendo a.:> que requereu 
cl. Daura Cabral, professora de 4.,‘ 
entrancia com exercício no Grupo Es
colar “ Rio Branco” , da cidade de Pa
tos. resolve concedcr-lh? 90 dias cio 
licença de acórdo ccm o art 156. !<*- 
tra h da Constituição Federal.

O Interventor Federal no Estado da 
Paraíba resolve remover a prol ..sór. 
dc I a entrancia Odete Mangueira Ra- 
malhò, dn GVupo Escolar “ D. Vnal” . 
da cidade de Ilaporangr. para o Gru
po Escolar “ Frei Mortinho", desta ca
pital. d vendo apresentar sou titulo 
ao Departamento dc Educará o para 

, ser apostilado.

Secretaria do in terior c Se
gurança Pública

DEFAUT AMEN TO DE EDUCAI* A O 
EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 

DÍA 21 :
Pçrt arias:
Q cljrqtor do Departamento cie Edu

cação resolve designar I milia A.sfora. 
auxiliar rfla Superínt ndcncia de Edu
cação Artística, para lecionar música 
no Grupo Escolar “ Solon cl? Lucent»” , 
do cidade de Campina Grande.

O Diretor do Departamento cie Edu
cação resolve designar a professora do 
classe única Laura Rocha do Régo. 
com rxercicio no Grupo Escolar ” 24 
de Janeiro” , da cidade dc S. João dn 
Cariri. para servir no ensino misto cm 
Sacramento, do município de igual 
nome. devendo apresentar seu tiiuio ao 
Departamento de Educação pata s:r 
devidamente apostilado.

EXPEDIENTE DU D IRETOR UO 
DIA 26:
Portarias:
O Diretor cio Departamento cio Edu

cação resolve designar a professora 
Vanda cie Farias Coutinho para pres
tar serviços no Instituto São José. até 
ulterior deliberação, devendo apresen
tar seu titulo ao Departamento dc 
Educação para ser apostilado.

0  Diretor cio Departamento dc Edu
cação. atendendo ao que requereu a 
ncrmalisla diplomada Maria Ivan cie 
Queiroz Mesquita c á vista da infor
mação. resolve conceder-lhe permissão 
para prestar serviços no Grupo Esco
lar “ Epitacio Pessoa” , desta capital, 
no íffesente ano letivo, sem omis paru
0 Estado.

CIIKFATURA DE PO LIC IA  
í NSPETORIA GERAL DO TRAFEGO  

PÛBI.ICO E DA GUARDA C IV IL
João Pessóa. 26 de fevereiro de 1940 
S cr viço para o dia 27 (terça-feira) 
Permanente á 1.a s t ., amanuense 

João Batista.
Permanente á S P .,  guarda dc i . a 

classe n .° 6.
1 Rendantes: do tráfego, fiscal de 1.* 
cíasse n .° 1; cio policiamento, fiscal 
rond ante n.° 2 c guarda cie l . u clas
se n ." 9.

Boiei im n .” 46
Para conhecimento desta Corporação 

e devida execução, laço público o se
guinte:

1 — Petições despachadas Dus 
«rs. João Cartaxo Rolim. José Anto
nio Batista. Josafá Luiz cie Sousa. João 
Freire Lôbo. Severino Leopolclino Ur
tiga e Lsiclro Nércs. — Como pedem.

Da Agência Germanm Importadora 
Ltcla., requerendo certidão. — Certi
fique-se o que constar.

(A s .) Jacó Frautz, cap.. iusp. ge
ral.

Conrerc com o original: F. Ferreir» 
»'Oliveira, sub-lnsoetor 
FORCA POLICIA I, DA PAR A l BA
COMANDO GERAL — SECRETARIA 

GERAL — 3 * SECÇÃO 
Quartel em João Pessoa. 26 de í ‘ - 

vereiro cie 1940.
Boletim diário n .° 45.

1.“ PARTE 
jt í$»Jrviço de escala:
Para o dia 27 (terça-feira».
Dia á F|P.. 2.° tenente Joso Fer- 

nandes da Silva.
Ropcla á Guarnição, sub-teneme 

Jòãó Ôoriolano Rainalho.
Adjunto ao oficial de dia. l . °  sar

gento-Euío Soares ile Mendonça. -



Dia ú Estação do Rádio. 2 .° sargen
to José Francisco de Lim a <2.°) 

Guarda da Cadeia. 3 ° sarg nto 
José Dionisio da Silva.

Telefonista de dia. soldado Manuel 
pereira dos Santos.

Dia á  Secretaria Geral, cabo Fran
cisco de Assis Vclóso.

O  l . °  B  C. c a  Companhia de Mtrs. 
darão as guardas do Quartel. Cadeia 
pública, reforços e patrulhas.

I I  — Comunicação — a  Sociedade 
Algodoeira do Nordéste Brasileiro, em 
carta dirigida ao sr. dr. Chefe d? P o 
licia, cuja cópia foi enviada a- este co
mando a cerca do incêndio ocorrid 
na fábrica de óleo daquela firma, em 
Sapé. resultou a eficiência desenvolvi
da pelo 2 .° tenente Cristiano José da 
Silva na orientação do combate ao in
cêndio. evitando a sua propagação c 
elogiou a atuação eficiente do 1. ° te
nente Francisco Pedro dos Santos, co
mandante da’ Cia. dc Bombeiros, que 
com o  seu pessoal conseguiu localizar 
c combater eficazmente o mesmo in
cêndio.

tas.) Elias Fernandes, tcncnte-coio- 
ael comandante geral 

Confere com o  original: Sebastião 
Mauricio da Costa, 1 °  tenente ajudan
te interino.

Prefeitura Municipal
e x p e d i e n t e  d o  p r e f e i t o  d o

D IA 2G :
Petições:
N .°  503 — De Bernardino Nunes dc 

França. — Deferido.
N .°  417 —  De Adelaide Eamalho 

Leite. —  Deferido.
N .°  667 —  De Antonio Carlos. — 

Transfira-se o crédito para pagamea- 
to oportunamente.

N .°  503 —  Dc Osvaldo Pessoa. — 
Como requer.

N .°  697 —  De Lu iz Alves da Si’ ya.
— Págando logo o que fôr de dir nto. 
deferido.

N .°  613 —  De Manuel Paulo dc Melo 
Franco. —  Deferido.

N .°  464 —  Dc Carmcío Rufo. — 
Como requer.

N .°  634 —  De Joaquim João Çcrei
ra da Silva. —  Como pede.

N .0 G60 — Dc Francisco dc Assis A l
ves. —  Como requer.

N .o 538 —  Dc Sevcrina B. P  dc 
Vasconcelos. — Como requer.

N .0 809 —  De Sevcrina Camilo — 
Como requer

N.o 14 — De Beatriz Alves da 'es
ta. —  Recuando a casa quatro metros 
do alinhamento da rua. deferido.

N .°  635 — De Sebastião Freitas. -  
Como requer.

N .0 636 —  Dc Adalgisa Marques — 
D eferido.

N .°  603 — De Rosa dc Aguiar. — 
Deferido.

N .°  563 — De Joventino Nicolau df. 
Costa. —  Como pede.

N .°  614 —  De José dos Passos T o r 
res. —  Como requer.

N .°  608 —  Dc Alice dc A gu ia i. — 
Deferido.

N .0 634 — Dc Vicente Francis o.
— Recuando a construção quatro me
tros do alinhamento, defendo.

N .°  638 — D? Manuel Araujo Silva.
—  Como requer.

N .°  639 —  Dc Ana dc Araújo. — 
Como requer.

N .0 637 —  De Manuel F,icardo da 
Silva. —  Como pede.

N .0 627 —  De João Sevcrnio B .is- 
ta. — Em face dos pareceres, defe
rido.

N .°  629 — De José Pedro Barbosa.
— Como requer.

l í .o  550 _  De Carmclo Rufo. — Em 
face do parecer da D. O. P . M . in
deferido.

N.® 674 — De João Cavalcanti ue 
Menezes. —  Deferido.

N.® 734 —  De O livia Martins dOú 
Santos. — Sim, pagando o que fòr 
de direito. , __

N .°  666 — Dc José Bitu ao Nasci
mento. —  Deferido.

N .°  661 —  De João Elias \ieira. — 
N.o 665 —  Dc José dc França. — 

Como requer.
N .°  665 — Da Jgreja Evangélica. — 

Deferido.
N.o 605 — Dc Lindoiío Josc de Ho 

landa. — Como requer.
N.o 716 —  De Antonio Guimaraes.

— Concedo a licença. i -queira a cer
tidão.

N.o 630 — Dc Amelia Falcone te 
Earros. -  Sim. por quatro <4) aM 4. 

N .o 695 — De M ana Celeste Fatcao.
— Como requer.

N .0 203 — - Do conego Josc oou ii 
nho. -  Deferido. . ..

N .o  4.291 Dc* Silvio Coelho d ’ A. 
verga. - Como requer, por seis anos 

N .o 4.742 - D o desembargador M>- 
nueí Tldcíonso dc Azevedo. — Sim, 
por quatro anos, por cada casa.

N  o 651 -  D? João Evangelista Po.«- 
ce de Leon -  Crcditc-sc a Imppitaii- 
cia arbitrada pela D. O. » m  

N.o 5.726 —  Do dr. Flavian.) Ribei
ro  Coutinho. — Sim. por dez (10)

an0S* - „  „  IVN.o 707 — De Joao Duque —  Dc 
ferido. pagando o que fôr dc direito 

N  o jo t  — De Manuel Torres Filho
—  Indeferido, cm faro do parecei / o  
dr. Procurador da Fazenda Mpuic*-

^ N .®  682 — De Daniel M 'r iin s  Bar
bosa —  Deferido.

N.® 379 —  De Severina Joaquina ae 
Santana. — Deferido, recuando 4 me
tros. * .

N .o 677 — Dc Miner vine, Ferrell a 
dos Santos. — Deferido. .

N.o 676 —  De Joaquim Pereira,,W i f  
Nascimento. —  Deferido.

N.o 683 — De Antonio M aria. — 
Deferido.

N .0 718 — Do Maria Josefa de Sou- 
ta. — Indeferido.

N.° 749 — De Manuel Pires B cer
ta. — Deferido* » ...«■£ j3Z

A t M Ã O  -  Tcrça-fcirn. 27 dc fovercirode 1940

multou as rgúintcs

N .” 404 — Do CanneVo Ri 
lendo 

Multas:
A Prefeitura 

pessoas:
Pedro Muribcca, por esta'* < ‘in w,na 

pertn dc seu estabelecimento co n v i
d a i ã rua M aciT  Pinheiro, n .5 412. 
aberta, ás 10 horas e 40 minutos.\r„ i-'~.......  —-Valdcmar I rcire. por 1er feito despe-
jos dc águas servidas dc sua casa á 
rua Maciel Pinheiro, n.® ló. para a 
via pública.

Ovidio Mendonça, por não ter obser
vado o plantão do dia 23 cio corrente.

Josc Ulisses dc Lucêna. por estar 
com o seu estabelecimento comercial 
aberto, á rua M aciri Pinheiro. n .°  382. 
fazendo transações, ás 10 horas e 40 
minutos, no domingo.

José Gonçalves do Egito, por oste.r 
com o seu estabelecimento om ercinl 
á rua Padre Azevédo. aberto ás 10 c 
50. no domingo

0 encerramento, domingo, 
da grande reunião dos Cír
culos Operários da Paraíba

(Conclusão da 1 a Pag.) 
cional cio Trabalho, endereçou ao sr. 
Ministro cio Trabalho, o seguinte tele
grama:

"Tenho a honra de comunicar a v. 
excia. o inicio ontem cios trabalhos 
cia grande reunião dos Círculos Ope
rários da Paraíba, promovida pela Fe
deração Estadual dos mesmos Círcu
los. com a assistência do ilustre je- 
"uito. padre Leopoldo Brentano. a - 
prnz-me acrescentar que. convidado 
pelos promotores do referido certame 
orerário. realizei na sessão inaugural 
dr ontem n que compareceram repre
sentantes de autoridades pugúcas e de 
associações profissionais, inclusive os 

desta capital,

ESPORTES

I sindicatos proletários “ r“ Tt0 'so'c'iai 
Cecilia Nunes cio Rego. por c.-lar ; uma palestra ̂ b r e ^  o 7orr_

com a porta de seu estabelecimento ° — “  .... .
comercial aberta, no domingo.

EM D IS  P U T A  D A  “ C 0 P A  R O C A ”

0 s brasileiros íôram vencidos pelos argentinos por 3 x 0
S PAULO. 23 — i Agência Nacional Aimoré, decretando a vitoria <lc 3 x 0  

— Brasil) — Num ambiente de grau- ( para os argentinos 
de animação e cordialidade realizou- 
se, ontem, no Parque Antartlca o jogo

NP INSTITUTO HISTÓRICO
«Conclusão cia 1." pag..* 

proposito cia induviclualldade do dr. 
Flávio M arója cujos méritos enaltece 

Em seguida, dá a palavra aos con- 
socios que sc inscreveram para falar 
sóbre o homenageado. Fôram ósles, 
na ordem em que ocuparam a tribu
na: concgo dr. Florentino Barbosa. J. 
Veiga Junior, Luiz Pinto. dr. Mateus 
dc Oliveira, profa. Olivina C. da 
Cunlia. dra. L ilia  Guedes. Ite cci 
Francisco Coutinho cie Lima c Moura 
o acodemieo Durval dc Albuquerque, 
sendo todos vivamente aplaudidos.

Agradecendo as homenagens, falou, 
cm nome da família, o dr. Marója 
Filho que pronunciou a oração que 
publicamos abaixo.

Encerrando a sessão, o presidente 
pede um minuto de silencio como ho
menagem final ao ilustre desapareci
do. após o que agradece o compareci- 
mento dos presentes õ reunião, ape- 
zar dc não ter havido convites espe
ciais.

O DISCURSO DO DR FLAV IO  M A- 
ROJA FILH O

Foi o seguinte o discurso pronun
ciado pelo dr. Flávio Marója Filho: 

“ Sr. Presidente do Instituto Hisró 
rico c Geográfico Paraibano: — Há 
poucos, dias desapareceu da vida tran
quila c serenamente, como se evolnm 
para o além os bons. os Justos e con- 
cio do dever cumprido, a figura vene
randa de Flávio Marója. meu pai. 
meu verdadeiro mestre 

Para èlo não tiveram os seus ami
gos e as instituições a que estava P 
gado apenas a lagrima c a oração.

Não: meu pai vem revivendo e ago
ra mesmo revive nesta casa ouc foi. 
é e ha de ser sua. argamassada com 
as pedras do passado. — tesouro ine- 
gualavei do futuro.

E’ o Instituto Histórico a casa de 
Flávio Malója. a casa da Paraíba.

Pera ê1'' nenhum* tecto melhor o 
nbrigava, era a memória dc seus olhos. | 
mesmo quando não mais enxergava. J 

Aqui. ao lado de Irineu Pinto. Co - J 
nego Florentino Barbosa. Coviolano j 
dc Medeiros. Matôus de Oliveira c 
tantos outros, foi o campo glorioso de . 
seus feitos, por força dc uma privo li - 1 
giada memória, eram os fatos recen
tes c remotos de sua terra, a qual deu 
o máximo de esforço, relembrados, 
discutidos e exaltados, sem odios por
que nunca soube odiar, com justiça 
porque fo i sempre o apanagio de seu 
caráter

Nesta corporação que presidiu du
rante vários anos. depois unanime
mente aclamado Presidente dc Honra, 
“ formou uma família unido no mes
mo espirito, dominada pelo mesm.o 
sentimento do dever, a perla cl a mente 
ligada pela mais solida confiança, 
profissional e moral, que póclc haver 
numa classe de homens públicos!’*

Sr. Presidente: ouando não a es
treiteza do temIX). bastaria a emoção 
para encurtar as minhas palavras cio 
agradecimento a esta honrosa home
nagem. cu agradeço cm meu nome c 
no cia minha família, não com o meu 
coração, mas. com o coração de meu , 
p°i. que sinto palpitar como si cm { 
mim estivera".

1

Brasileiro e a Doutrina Social cia Igre
ja. <nsc > Duslan Miranda. Insoetor 
Regional".
A U LTIM A SESSÃO PARA O CLERO

Na última sessão para o clero, fa 
lou o Mons. Pedro Anisio. c ó tarde 
realizou-se a sessão para os patrões 
ende se viam vários elementos do nos
so comércio.
DELEGAÇÃO DOS CÍRCULOS OPE

RÁRIOS DE PERNAMBUCO
Nc domingo pela manha- chegou a 

esta capital, uma delegação dos C ír
culos Operários dc Pernambuco, que 
trazia á frente o operário Scyerino 
Vcnrariau. presidente da Federação da
quele Estado, que veiu trazer a ade
são do operariado pernambucano ao 
certame des operários paraibanos.
A M ISSA EM AGAO DE GRAÇAS
Pela manhã dc domingo, ás 9 horas, 

realizou-se. celebrada p.elo Padre Leo* 
roldo Brentano uma. missa em ação 
dc graças pelo êxito da Reunião, na 
Catedral Metropolitana, a qual com
pareceu grande número de trabalha
dores.

—  Todas as festividades tiveram a 
presença da banda dc música da For
ça Publico, numa gentileza do ccl. 
Elias Fernandes, seu digno comandan
te.
A ORGANTZAÇAO DO IN ST ITU TO  

S. .IOSE
Duranic a presença, nesta capital, 

das várias delegações que tomaram 
parto na grande reunião dos Círculos 
Operários da Paraíba, o que prendeu 
a atenção de todos durante as visitas 
realizadas, foi « i  organização do Ins
titut o S. José c do Serviço de Assis
tência So-ial. erio. um importante de
partamento estadual.

A <•’ <* I c ^ ^ o  pernambucano pediu 
que lhe fossem fornecidos dados a 
respeito daqueles serviços que não 
existe similar em seu Estado, havendo 
interesse em propagá-lo.

O padre Leopoldo Brentano que. 
como sc sabe. percorre todos os pon
tes do Brasil, em visita aos Circulo6 
Operários, solicitou do Concgo José 
Coutinho. dado a respeito do Institu
to S. Josc e do Serviço de Assistência 
Social, a fim de propagá-lo pelo Bra
sil a fóra .

O que mais chamou a atençôo do« 
nossos visitantes, foi durante os tres 
dias que aqui permaneceram não ve
rem uma só pessóa a esmolar pela c i
dade. Também apreciaram a distri
buição de feira semana) aos mendi
gos. que tiveram a oportunidade dc 
ar irrir ra sexta-feira última

Também as aulas do Instituto S. 
Jcsé. foi motivo a admiração dos vá 
rios delegados á grande reunião dos 
Círculos Operários.

de desempate da "Copa R-oca". entra 
os selecionados 1:* sileiros e argenti
nos.

Foi a seguinte a composição tio q.,a- 
i dro argentino: Gualco — Salomon -- 
j Valuvsi — Araguez — Peruca — Sua
rez — Peucelli — Sastre — Cassan -- 

i Baldoneclo — Garcia; o quadro brasi
leiro foi constituido pelos jogadores: 
Aimoré — Jaú — Florindo — D cinero 
— Zarzur — Argemiro — Adilson 
Romeu — Lcônidas .— Tim  - Car
reiro.

Nos primeiros minutos os argeni:- 
nos atacam vivamente enquanto a 
defesa dos brasileiros empenha-sc a 
fundo evitando os perigos no arco dc 
A im oré.

Os brasileiras coniraatacam e os ar
gentinos na escapada fulminante ju 
ram por intermédio dc Cassan um fo r 
tissimo tiro que atinge a trave supe
rior cio soai brasileiro.

Logo após os brasileiros insistem no 
ataque tendo T im  com um chute fu l
minante atirado a pelota sóbre a tra
ve argentina, quasi abrindo o cscjií* 
a favor do Brasil.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
(Conclusão cia 1 .* pag.) 

pios honra a iniciativa local 
#1 no promoveu a sua criação e se 
identifica com os novos romos 
da reforma realizada na Biblio
teca Pública da capital.

Scnte-se cl ara me nto «pie esse 
movimento do Governo Fedo ai 
encontra uma ressônancia pei- 
feita cm nosso listado. Aqui. 
iniciativa dos municípios, refle
tindo a orientação do Governo, 
promove o desenvolvimento na 
vida local através dc upi orgáo 
que muito concorre para o seu 
desenvolvimento intelectual e 
econômico: a biblioteca pública.

Que sc multipliquem as leali- 
zações d< tipo das bibliotéeas dc 
Campina Grande e Laranjeiras. 
A Biblioteca Pública do listado 
e o instituto do Livro aí estão 
para orientar e auxiliar as Pre
feituras na fundação désses im
portantes centros de cultura, da 
mais alta importância para a 
educação popular, _..  . .. .

Mamona tem prêco ótimo e que sóbe 
dia a dia e mercado pronto c certo. 
Plantar mamona é um dever para o 
aarlrultnr aue auer prosperar

Importante entrevista do 
presidente Vargas ao “ New- 

York Times”
.(Conclusão da l .R pag.) 

de humana que c-tá de acordo 
com os sentimentos do povo bra
sileiro como o de todo continen
te americano” .

Depois de aludir a várias ini
ciativas de seu governo, tais 
como a criação do Departamento 
dc Imprensa e Propaganda, com 
o consequente desenvolvimento 
dos eficientes serviços de propa
ganda e turismo; exploração do 
petróleo e o Restabeleci mento do 
pagamento das dividas externa“*, 
o Presidente refere-se com en«a 
siasino ás relações entre os Ps 
fado.- Unidos e o Brasil, dizendo: 

” () nosso interesse pelas cou
sas dos Estados Unidos é natural 
e indica como vão sendo provei
tosamente intensificadas as nos
sas bôas relações. Pclizmente já 
começamos a fazer, também, o 
intercâmbio de sentimentos, atra
vés de contactos culturais e ar
tísticos e das visitas que nume
rosos americanos e brasileiro*« 
realizam aos dois países, estimu
lados pelas facilidades de trans
portes aéreos e marítimos e pelo 
ambiente acolhedor que encon
tram em toda parte.

Explica-se assim a confiança 
que leva o povo brasileiro a a- 
proximar-se cada vez mais do 
grande puvo norte-americano. E

Durante o tempo restante os na rio 
ni is dominam territorialmente o jogo 
sendo Gualco chamado a intime, as 
intervenções realizadas com grande se
gurança .

O ataque brasileiro insiste seguida- 
mente :m  inúmeras situações perigo
sas. enquanto &' defesa argentina tra
balha febrilmente com grande ativi
dade para conter os rapidíssimos ata
cantes brasileiros, que* a despeito rio 
todos cs esforços não conseguem abrir 
c escore.

Faltavam poucos minutos para ter
minar o tempo, quando os argentin 
numa escapada, por intermédio dc 
Garcia, e ntram a bola que Baldone- 
do fulmina um tiro marcando o pri
meiro goal argentino

Depois do descanço, reinicia-se o 
jogo com os mesmas características do 
tempo anterior, e durante os primei
ros quinze minutos os atacantes o a- 
sileiros não deram tréguas aos deicn- 
sores piatínos. empregando Gualco se- 
guidi.niente cLfêsas sensacionais.

Durante os 10 minutos s?guintes e- 
qullibra-se o jógo com vários ataques 
argentinos sem nenhum resultado

Os nacionais insistem ainda voltan
do ao ataque sem conseguir ev.irrtan
to mpatar a partida.

Até c , últimos cinco minutes os 
nos cs patrícios estiveram martelando 
y cidadela platina, enquanto a assis
tência vibrava de entusiasmo, gritai.do 
pelo nome do Brasil pedindo empate 
que aprsar dc tudo foi impossível de 
obter.

Trés substituições haviam sido fe i
tas. Peucelii da argentina íóra subs
tituído por Zorrila e Zarzur c Adilson, 
brasileiros fôram substituídos por 
Brandão e Lopes

Nada entr. tanto alterava o placard 
Faltavam apenas 3 minutos para en
cerrar-se o jogo quando na escapada. 
Cassan invade á área e centra para 
a esquerda que Garcia shota altc a 
bola. marcando Baldoneclo de cabi a 
o segundo goal.

No último minuto aproveitam-se o*» 
argentinos da exitacãc da nossa deF - 
sa e com um tiro indefensável vence

. I

RIO. 26 — i Agencia Nacional 
Brasil» — As exibições dos onze bra
sileiros ontem em S. Paulo, não sa
tisfizeram ao técnico Jaime Barcelos 
que guiará o nosso scrath a Buenos 
Aires, para a disputa da "T aça  Roca 
de 1940

" A  N o il:* ' divulga que Barcéios ajus
tará o nosso conjunto, aproveitando 
outros valores inclusive NàscimemC/. 
Zezé. Domingos e Procopio. Amanhã 
o scrath treinará no Campo do "A m e
rica .

RIO. 26 — (Agência Nacional 
Brasil) — Regressaram na manha cie 
hoj? de S. Paulo os cracks brasilei 
que disputaram ontem, a "Copa R o
ca” .

O desfecho do jógo demonstrou st 
necessidade de reorganização do se
lecionado a fim dc disputar a "Copa 
Roca" d? 1940. em Buenos Aires.

Cs jornais são unanimes em mani
festai* esse ponto dc vista, acrescen
tando que. o público exige que o Bra
sil seja representado uor um (ram. 
que realmente esteja á altura do nos
so futebol

Auto 3 —  Botafogo I
No domingo passado, no campo do 

Paraíba Clube, realizou-se o primeiro 
jógo da séri? “ melhor de trés ' entr.* 
os clubes filiados Botafogo c Auto.

Depois de uma' luta bem disputada 
e interessante o Auto triunfou sóbre 
o seu forte rivai' pelo escore de 3 x 1.

Atuou a partida o juiz Luiz Espine- 
li. d.o quadro oficial da L. D P.

No jógo dos quadres reservas sv'o  
vencedor o onze do Bclafôgo pela van
tagem de 3 x 1.

0 Torneio Inicio dos clubes 
suburbanos

Pcrant*» uma bòa assistência reali
zou-se domingo passado, um torneio 
Inicio dc futebol dos clubes suburba
nos.

Tomaram parte no torneio os se
guintes clubes: "Satu rno" "M anda- 
carú". **A E. C ". "Santa G lcri •". 
“ Brasil". "Am érica", "B an gú " c "R i 
ba m ar*.

N. final dos jogos triunfou o "S a n 
ta Gloria", conquistando, assim, u 
"Taca  Brasil".

União de Moços Católicos
(NO TA  O FIC IAL )

Tendo a União d^ Moços Catoli c;s 
criado o seu Departamento Esporti
vo. pede o ccmparecimenlo de iodos 
c s seus associados, ás 19.30 minutos 
de hoje. á sua séde social, sita á rua 
G.neral Osorio, 62. para tratar de as
suntos concernentes ao desenvolvi
mento esportivo da referida socie
dade.

Libertador x Bando Azul
Realizou-se. domingo passado, no 

tampo do "Bando Azul", rm Cruz J s 
Armas, um encontro dc futebol entr: 
os dois cjubes acima, terminando c'«n. 
o resultado de 2 x 2 .

A reunião dos interventores 
nordestinos em Recife

(Conclusão da 1.*‘ pag i 
rir Góis, secretário interino da Agri
cultura o Fernando Nóbrega, prefeito 
da Capital, c tenente Câmara M o
reira, ajudante de ordens dc s. exola. !

ASSUMIU A IN TE R VE NTO R IA  FE- 1 
DERAL O DR. JOSE' M ARIZ

I
O interventor Argemiro de Figuel- I 

redo deverá sc demorar cm Rccifc, 
cerca fie 5 dias. tempo fixado á reu
nião dos interventores, ficando á fren
te da Intcrventoria Federal durante 
c.ssa ausência, o dr. Josc Mnriz, secre
tário do Interior, ouc absumiu o Go- 1 
vérno ás 10 horas dc ontem.

Ao áto, que decorreu na maior sim* 
plicldndc, compareceram secretários dc 
Estado e auxiliares da administração, 

Ein data de ontem o sr. Interven
tor Federal interino designou o dr. 
Ernani Sátiro, chefe dc Policia, para 
responder iielo expediente da Secreta- 
ria do Interior.

quando dois povos se entendem 
tão hem aos seus governantes 
cube apenas consolidar-lhes a 
amizade por átos e iniciativas do 
resultados práticos dentro de um 
espírito eficiente e amplo de e«.- 
laboração e construtiva por que 
tu nto o meu eminente amigo o 
presidente Roosevelt como eu, 
vinios orientando as relações po
líticas e econômicas entre os Es
tados Unijlos e o Brasil” ,

FAVORITA
PARAIBANA

DE

Ascendlno Nóbrega & Cia.
Praça Antonlo Rabelo n." iZ  

Fône 1381

Clube de Sortelos dc Móvcta 
Autorizado e fiscalizado pela Dele

gacia Fiscal da Paraíba 
Carta« Patentes ns. 2 c S

Result-ndos das extrações dos cou- 
pons-brlndes gratuitos realizadas

cm 26 dc fevereiro de 1940 
Extração ás 15 horas

1." Prémio .. 7582
2." "  . . . . . . . 7336
3.° "  ................... 2783
4 ” "  ................... 9186
5." 4661

Extração ás 18.45 horas
léj P r é m io ................... 0990
2." 1026
3. "  .................... 2816
4.® "  . . ............. 0401
5.” "  . . . . . 0644

João Pessóa. 26 de fevereiro do 
1940.

A s c e n d in o  Nô RKRGA a  c i a .
— Concessionários.

JOSE* D A  M ATA  CABRAL —
Fiscal.



A UNIÃO — Terçn-feirn, 27 (le fevereiro de 1910

r Gecrge —  Franshot Tona —  “ 0 AMÕR E’ UMA PÔR DE CaBégA” . . .

C l NÊ~ ' X s YÒ  RIA D 8 a t a  s a n t a  r o s a
HOJE — ás 7'/z

DESTINO  GLORIOSO
0 filme que mosira uma grande batalha na

val entre a Inglaterra e a Alemanha !

Preços: S800 e S600

F L Á Z Á
HOJE ás T /2 —  Pela última vez !

C L A R K  G A B L E

I
-----com ------

M y r n a  L o y  
Preços: 28200 e 1S600

HOJE — A s  7’ j HOJE

Dia do Programa Colosso !
6 série das

AVENTURAS  DE TAR7.AN
e mais:

D I N H E I R O  A J Ô R R O S
EMPOLGANTE " (A C  W EST"

Preço único: —  S800

Malinte hoje no “ Plaza" ás 4 horas

DE S T I N O  G L O R I O S O
Preço único: 1S000

CINE S. PEDRO
A CASA n o s  GRANDES ROMANCES OA TELA

i>iretamente do <4Paraue” de Reciíe, para o Cinema Número Um da Cidade !

O MO [{RO DOS VENTOS UI VANTES!
A história de um amôr cue foi maior oue a próçria morte !

COOPERATIVA DE CREDITO 
AGRÍCOLA DE JOÃO 

PESSÔA
SO  PALCO — Ag.iard.m, por rs lns dias os “ cow-boys”  americanos 

JACK e DORA SHELBY

HOJE — Uma sessão ás 7,15 horas HOJE

PREÇO ÚNICO: — S890
Não percam a oportunidade de assistir esta pelicula de indiscutível valor 

BETTE DAVIS e HENRY FONDA
duas grandes personalidades artísticas, em

C I N Z A S  0 9  P A S S A D O
Uma sensacional pelicula do "W arner Bros"

No mesmo programa a 3.“ série de

A V E N T U R A S  DE  T A R Z A N
AMANHÃ — UM PROGRAMA COLOSSO — AGUARDEM

5.< Feira na "Sessão das Moças" — ROBERT TAYLO R, em
------------------------------  LOBOS DE NOVA

. nesta Comissão, que funciona na Se- 
i cretarla da Agricultura, Viação e I Obras Públicas, sala do lado esquerdo 
2.° andar, com entrada pela Praça 

; Pedro Américo, até ás 15 horas, do 
dia 1 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- 

J va concorrência, ou deixar de efetuar j 
a compra dos materiais constantes do j 
mesma. j

Comissão de Compras da Secretaria 
da Agricultura, Viação e Obras Pú-

AGRADECIMENTO
Tendo me restabelecido de uma lon

ga enfermidade, que me fez sofrer 
durante 30 anos. desejo manifestar mi
nha sincera gratidão ao enfermeiro 
José de Santana, do Hospital S. Isa
bel, desta capital, pelo cuidadoso tra
tamento que me dispensou

João Pessoa, 2G de fevereiro de 1940.
Antonio Lucas da Silva.

C A S A  M I R A N D A
A V ’ s o

EDITAIS
(Conclusão da 2.“ pag.) 

de <G60$000). proveniente de multa 
impósta pelo inspetor fiscal de vendas 
mercantis, do Estado, conforme se vê 
do oficio-certidão junto, por isso, re
quer se digne v. excia. mandar citar 
ao aplicado e na falta déste, aos seus 
herdeiros ou a quem de direito, para 
dentro de 24 horas, pagar a dita im
portância e custas ou nomear bens á 
penhora, e, caso não o faça. sejam 
penhorados tantos bens do devedor, 
quantos bastem para pagamento do 
débito e custas, ficando êle, desde lo
go citado para todos os ulteriores te r
mos da ação, até final nomeadamen
te para o prazo legal, que lhe será 
assinado na primeira audiência ordi
nária désse Juizo, oferecer á penho
ra os embargos que tiver, sob pena de 
revelia. Requer-se ainda que, caso 
recaia a penhora em bens imóveis, se
ja  também citada a mulher do exe j 
cutado se fôr casado. Nêstes termos, '
P. deferimento. Piancó, 27 de dezem
bro de 1939. (ass.) Joaquim Florêncio 
de Alencar, Promotor Público, na qual 
foi dado o seguinte despacho: A. Co
mo requer. Piancó, 28112 939. (ass.) , . lir, . ,  . .
A. Cartaxo. Expedido o competente ju!f,mcada e fundamentada 
mandado foi certificado pelo oficia! r” ' “ r”  “
de Justiça encarregado da diligência 
que deixava de citar ao executado 
Francisco Firmlno de Mélo. por se a- 
char ausente em logar ignorado, pelo 
que foi ordenado por êste Juizo se 
passasse edital com o prazo de 20 dias, 
a fim de que o mesmo Francisco Fir- 
inino- de Mélo, compareça no cartório 
do escrivão que êste subscreve e efe
tue o pagamento de sua divida, e cus
tas, tudo na fórma da lei. e sob pena 
de revelia. Edital êste que será pu
blicado por três (3) vezes no órgão o fi
cia) do Estado e afixado no logar do 
cosi ume. Dado e passado nesta cida
de de Piancó. aos 3 de Janeiro de 1940.
Eu, Fernando Vieira de Mélo, escri
vão o datilografei e subscrevi. íass ) J

cie modo legivel, sem rasuras, emen
das ou borrões, em duas vias, sendo 
uma devidamente selada (sêlo estadual 
de 2$000, 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
zo para entrega dos materiais ofere- 
recidos.

Em separado das propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 

I 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 j 
Obras Públicas, (sala do lado esquer- I 
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 

I proposta, assinando contráto na Pro- 
; curadoria da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias, após solucionada 
a concorrência.

A caução de que trata êste editai 
reverterá a favor do Estado, no caso 

I de rescisão de contráto sem causa

A casa Miranda avisa a sua distin
ta freguezia que acaba de se trans
ferir para o prédio n ° 50 á avenida 
B. Rohan desta capital, onde com sua 
nova instalação os prêços da grande 
variedade de mercadorias, vão ser de 
verdadeiras vantagens.

No prédio onde está instalado, ficará 
uma filial com o mesmo ramo de ne- 

blicas7 em João Pessoa, 17 de feverei- i gócio. nas mesmas possibilidades, 
ro de 1940.

José Teixeira 
Serviço'.

l.a CONVOCACÀO DE ASSEMBLKIA 
GERAL O RDINÁRIA

De ordem do Snr. Presidente de.sta 
Cooperativa, convido a todos os asso
ciados a comparecerem á reunião de 
Assembléia Geral Ordinaria a realizai- 
se no dia 28 do corrente, pelas 19 ho
ras. em nossa séde social, á Rua Duque 
de Caxias n.° 305. desta Capital, a Hrn 
de se proceder a leitura do relatório 
do exercício 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 eleição dos novos 
membros do Conselho Fiscal e Suplen
tes. na forma dos Estatutos.

João Pessoa, 13 de Fev..° de 1940.
José Joffily Bezerra — Gerente.

Basto -  chefe do g i^e  “Boêmios Brasileiros”
______________________ | De ordem do sr presidente dêste

Clube, convido lodos os socios para 
tomarem parte na assembléia geral 
a realizar-se no próximo dia 28. ás 
19 horas, em sua séde social, á rua 
Duque de Caxias n.° 416. para tratar- 
se de assuntos de interesse geral.

João Pessoa. 24 de fevereiro de 
1940. — Manuel Malvino do Règo 
Luna. l.° secretário.

SECÇÃO LIVRE
J A N S Q M DE  L I M A
avisa aos seus clientes que mu
dou seu gabinète Dentário para a 
Rua Visconde de Pelotas n.° 270. 

Próximo ao Plaza.

DE

Anloaio do Couto Cartaxo. Está con 
íorme com o riginal; dou fé. Data su
pra. Eu, Fernando Vieira de Mélo, 
escrivão o datilografei e subscrevi.

SECRETARIA DA AG RICU LTU RA, 
V IAÇAO E OBRAS PUBLICAS — 
( OMISSÃO DE COM PRAS —  E D I
TA L  N.° 2 — Chama concorrentes ao 
fornecimento do seguinte material, 
conforme condições abaixo:

PARA A ESCOLA DE AGRONOM IA 
DO NORDESTE DESTINADO A ' 

D IR E TO R IA  1

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 (1) carro "F o rd ”  placa 
158, que poderá ser examinado no 
Depósito da Diretoria de Viação c 
Obras Pátyjicas.

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

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e assinadas

J 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 Pessôa, 21 de feve
reiro de 1940.

José Teixeira Basto — Chefe au 
Serviço.

SECRETARIA DA AG R IC U LTU 
RA. V IAÇAO E OBRAS PUBLICAS — 
COMISSÃO DE COM PRAS — E D I
T A L  N.° 1 — Chama concorrentes ao 
fornecimento do seguinte material, 
conforme condições abaixo:
Para Repartição dos Serviços Elélrí- 

ticos da Paraíba 
(Distribuição de Energia)

G Transformadores 50 K V A .
4 Idem para 75 KVA. para monta

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

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

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e assinadas 
de modo legível, sem rasuras, emen
das ou borrões, em duas vias sendo 
uma devidamente selada (sêlo esta
dual de 2$000, de Educação e Saíide 
Estadual e de Educação e Saúde F e
deral). contendo prêços por extenso 

em algarismos.
Os proponentes deverão marcar 

prazo para entrega dos materiais o fe
recidos.

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

As propostas deverão ser entregues

15.” CIRCUNSCRIÇÃO 
RECRUTAMENTO

( 1 •* SECÇÃO)
"Convida-se a comparecer com a 

máxima urgência possivel. á I a Sec
ção desta C R.. a fim de tratar de 
assunto que lhes dizem respeito o ca
pitão de reserva José Duarte Albu
querque Figueiredo, o 2.° tenente 
também da reserva Francisco Xavier 
Correia Lima. Faz-se necessária tam
bém a presença do reservista de 1.“ 
categoria Joaquim Feodripe de Sousa.

Amáro Ferre,ira ApolucCno, 2.° tte. 
Chefe int. da I a Secção da 15.“ C. R.

A0 COMÉRCIO
PÚBLICO

E A0

A V I S O
Retirada de mercadorias

Decreto fc° 19.754, de 18 de marco 
de 1931

5 engradados ladrilhos de cimento, 
de marca G P. embarcados no Porto 
de Rio de Janeiro pela firma Eugê
nio Florêncio &  Cia., sob conhecimen
to n.° 36. emitido para o vapor Chuy 
74 Norte, entrado em Cabedêlo em 13 
de fevereiro de 1940.

Pelo presente avisamos ao comér
cio e a quem interessar possa, que a 
firma F. Peixoto & Irmão, estabeleci
da á rua Cardoso Vieira n.° 104. des
ta praça, solicitou a entrega dos re
feridos volumes mediante recibo, ale
gando estravio do conhecimento O R I
G IN AL.

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

Qualquer reclamação deverá ser dl 
rigida aos Agentes da Companhia, es
tabelecidos á rua João Suassuna n.' 
19.

João Pessôa, 26 de fevereiro ne 19<io
P. p. Cia. Carbonífera R io Gran- 

dense.
Lisboa & Cia.

Amin <fc Cia. tendo vendido aos srs. 
Ouriques &  Fernandes, o seu estabe
lecimento denominado "Casa das Lou
ças", sita á rua Presidente João Pes
soa n.° 194, na cidade de Campina | 
Grande, Estado cia Paraíba do Norte, i 
livre e desembaraçado de todo e qual
quer onus e dividas, vem pelo presen
te avisar ao comércio e ao público a 
mencionada transação, a fim de que 
quem se julgar prejudicado queira 
comparecer no referido estabeleci
mento dentro do prazo de 10 dias a 
contar desta data.

Campina Grande. 23 de fevereiro de 
1940.

Amin & Cia.
Confirmamos’ — Ouriques & Fer

nandes.
i <As firmas estão devidamente reco- 
1 nhecidas).

COOPERATIVA DE CRÉDITO 
BANCO CENTRAL 

A s s e m b l é i a  G e r a l
2.“ Convocação

Não tendo comparecido número le
gal para a reunião de Assembléia Ge
ral Ordinária, designada para hoje. 
são convidados os associados para to
marem parte na que se realizará no 
próximo dia 4 de março vindouro, ás 
14 horas, em nossa séde á rua Ba
rão cio Triunfo 420, para o fim pre
visto na primeira convocação.

Outrossim. a reunião terá logar com 
o número de associados que compare
cer. na fórma do art. 24 $ único dos 
Estatutos

João Pessoa, 24 de fevereiro de 1940
José Mario Porto — Presidente em

FÁBRICA DE GÊL0
A gerência da Fábrica, 

freguezes que as irregularidades de 
produção cio Gêlo nêstes últimos dias 
tem sido pela falta de Ainoiüa cuja 
aquisição vem sc tornando muito d i
fícil. Não existindo nesta praça, li 
vemos de importá-la, motivando es
sas irregularidades e prejuízos

c a s a
Vende-se por módico prêço a da 

rua Diôgo Velho n.° 293, em frente a 
Caturlté, com 3 quartos, sala de visi
tas. jantar e cosinha tereno próprio 
toda ferrada, taco e mosáico; 4 jane
las de frente; água. luz e esgôto; está 
toda pintada. A tratar 
João Muchado, 795.

C A S A  M I R A N D A
A v i s o

A  casa Miranda avisa a sua distin
ta freguezia que. por estes dias terá 
mudado seu estabelecimento comer
cial, para o prédio n.° 50 á Avenida 
B. Rohan desta capital, onde com sua 
nova instalação os prêços da grande 
variedade de mercadorias, vão ser de 
verdadeiras vantagens.

No prédio onde está instalado, ficará 
uinn filiaPcom  o mesmo ramo de ne
gócio, nas mesmas possibilidades.

BANCO D0 ESTADO TJa 
PARAÍBA

Segunda convocação de 
Assembléia Geral

Não se tendo realizado a Assembléia 
Geral Ordinária, convocada para esta 
data. por não haver comparecido nú
mero legal, dc sdbios. são convidados 
os srs. Acjonistas. em segunda con
vocação. a se reunirem cm Assembléia 
Geral Ordinária, que se realizará ás 

nvisn aos i loras d0 clUl 28 cle fevereiro de 
p®,n. '10SS1'  social, á rua Mu- 

ciei Pinheiro n.° 252. a fim  de tom a
rem conhecimento do relatório da 
Diretoria e parecer do Conselho Fis
cal, relativos ao exercício fundo em 
30-12-1939. e, bem assim, procederem 
á eleição da nova Diretoria e seus eu-, 
plentes para o triénio a iniciar-se, e 
do novo Conselho Fiscal e respectivos 
suplentes -pura o exercício vigente. 

João Pessôa. 23 de fevereiro de 1940. 
Avelino Cunha de Azevedo — I o 

secretário.

FALÊNCIA DE CLAUDIN0 
NÓBREGâ & CIA.

A v i s o
José Simões &  Filhos, sindicos no

meados e compromissados da falência 
de Claudino Nóbrega «Sc Cia., avisam 
aos senhores credores e interessados 
da Massa Falida que o sr. Samuel Si
mões de Carvalho, socio gerente da 
firma José Simões «Sc Filhos, se encon
tra á disposição dos mesmos, para 
quaisquer informes atinentes á falên
cia. no seu escritório, situado á praça 
da Bandeira. n.° 98. das 10 ás 11 horas, 
nos dias uteis.

Campina Grande, 20 de fevereiro 
de 1940.
José Simões «te Filhos — Sindicos.

VENDE-SE as casas ã rua índio 
Piragibe n °  360. 364. 370 e 402. todas 
alugadas e em terrenos próprios, a 
tratar á rua da Republica n.° 792.

PROFESSOR
Precisa-se. com urgência, de um 

professor para ensinar noções de Es
tatística c Escrituração Mercantil, a 
rua Dr. José Peregrino n.° 45.

p i a n o
Por prêço excepcional vende-se uni 

cm perfeito estado do afamado fabri
cante "R it te r " .

Ver c tratar á praça Alvaro Macha
do n.° 77. nesta capital.

na avenida

CURSO PARTICULAR
Avenida Guedes Pereira, 70
(Séde da Soo. de Professores) 

Prof. J. yinagre avisa aos in
teressados que mantém um curso, 
aceitando spmente alunos do f» ü 

Bons nnwnrnç ano primário e do 1 complemen-
4m. 50 e boas gaiolas. »far. Aulas diárias, de b as u

Avenida Rodrigues jCh a ves 535. raa. _____

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 água 
corrente. Ponto central do bairro co
mercial. A tratar com Antonlo Me
nino dos Santos, na portaria da A 
UNIÃO .

Vendem-se barato



A UNIÃO — Terça-feira. 27 de fevereiro de 1910

L O U C A  P o  IR MÍTCTr B I -  0  F I L M E  Q U E  V A I  C O N Q U I S T A R  a C I D A D E !
______________________________A  ^  U  O  I  V v  f l  1 DOMINGO ! M A TIN k e  E SOIRfcE — PREÇO ONU O. 2 !  . — iSoment na m n t in f eslu-

da»t?s e crianças ■aríio cie abatinu nto. ----

DEANA DURB1N —  0 encanto feito mulher ! a voz gloriosa e a beleza envolvente, no filme oue a consagrou cleíinitivamente ! Produ
ção extra da NOVA UNIVERSAL, com HERBERT MARSHALL, GAIL PATR1CK e um grande elenco !

APRESENTAÇÃO NO “ REX

RÊXZ 0  CINEMA GRANF'NO DA CIDADE !
HOJE A s 7'_. horas 

2«200 - 1$100

G A 1{ Y  G It A N T 
K A T ! ,  E S I N K  „  e  p „  K N

8 0 È M I 0 __
----- E N G Û N T A Ü O R
Uni ruper filme da “ Columbia" 

C O M P L E M E N T O S
n o m  ■ Matinée as 4.15 horas -  1S030 geral

0 RELAMPAGO DA PISTA
A M A N H Ã

F E L I P É I A
HOJE — A s 7.15 — 1S100 - $800

Continuação do formidável seriado

OS PERIGOS DE PAULINA
3.11 série — Juntani'.nte 

B 1 N G C R O S B Y
— cm —

D R .  R E M 1 B E M 0 L
C O M P L E M E N T O S

JAGUAR!  B E
HOJ1S — A s 7.15 horas 1IOJE 

••Sessão Popular”  $800 g r.il
E »  I T  II F I H  L C) W S

a nova garota prodigio 
— cm —

A P E Q U E H A  -------------
------ —  A V E N T U R E I R A

— com —
ROBERT FISK JACQUELINE WELLS 

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

"  J A G U A R  I B Ë »  —  “ S E S S Ã O  P O P U L A R  ” —  TÉLAE PALCO!

DE DOMINGO A 3. FEIRA ! 

QUINTA FEIRA NO “ REX”
Ei-1« 1 o  deti-tiVv' scm rival, em mal- unta 

enigma tica av ntura !
I» K T  B R  L o R K E

— era

0 P A L P I T E  D E  
M R .  M 0 T 0 !

— coin —
KKYE LU K E  — DICK B ALD W YN  

— LYN N  BARY
Unta produção -.'a

2 0  th C E N T U R Y  P O X

S i! £ L 8 Y S !

M E T R O P O L E
O C INEM A M A IS  AREJADO DA C A P ITA L

HOJE — A 's 7.30 — HOJE

Ação e heroísmo para a conquista do espaço ! Homens corajosos ! Um de, 
file de pilotos dos mais audaciosos !

emR i c h a r d  D i x  —

DOMINANDO OS ARES
AM ANHA — A 6.:- série de T A R Z A N  e mais os 3 valentes novamente em 

céna e agora — EM PE' DE G U ERRA !

SABADO ! — Guerra ! Guerra ! — Broadway Programa apresenta

D E S T I N O  G L O R I O S O

LL0YD NACIONAL S. A.
SÉ DE — RIO DE J A NE I RO

P E N S Ã O

BELA - VIST A
AY. JOÃO DA MATA. 53

ÓTIMOS QUARTOS — COSINHA 
DE 1." ORDEM — M ÁX IM A  H I
GIENE — M ÁXIM O  CONFORTO

A MELHOR DA CAPITAL

BARATINHAS MIÚDAS
Só desaparecem com o uso do unlco 
produto líquido que atrác e exteimina 

as formiguinhas caseiras e toda 
espécie de baratas 

-BARAFO RM 1G A 31” 
Encontra-se nas bôas Farinadas e 

Drogarias
DROGARIA LONDRES

Rua Maciel Pinheiro. 128

I N S T I T U T O  C O M E R C I A L  J 0 À 0  P E S S Ô A
RUA DUQUE DE CAXIAS. 539

Internato — Externato e serai-iniomato para ambos os sexos

Comercial (A.ixiliar do Comércio e Guarda-livros) — Pri- 
Admissão — Datilografia — Taquigrafia — Perito copista 

c Correspondente
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS — CORPO DOCENTE IDÓNEO

CURSOS: 
mário •

LECIONAM -SE M ATÉR IAS AVULSAS 
Exames de Admissão na 2/* quinzena de fevereiro 

Reabertura das aulas do curso Comercial a 1° de março 
M ATRICU LAS  ABERTAS — INFORM AÇÕES NA SECRETARIA  PO  
IN ST ITU TO . DAS 8 A S 11, DAS 14 A ’S 16 E DAS 19 A 'S  20 HOílMS.

Diretora : —  H0RTENSE PEIXE

SERVIÇO RÁPIDO PELOS PAQUETES "ARAS” 
ENTRE CABEDELO E PORTO ALEGRE

PAQ UETE “ A R A R A Q U A R A ” — Esperado do sul a 14 de março, 
saindo no mesmo dia para Recife. Maceió. Baia, Vitória, Rio de Janeiro, 
Santos, R io Grande. Pelotas e Porto Alegre.

C ARG U EIRO  “ A R A T A IA ”  — Esperado do sul e saindo no mesmo 
dia para Natal. A . Branca. Fortaleza, S. Luiz do Maranhão e Belém.

C ARG U EIRO  "A R A T A N H A " — Esperado do norte a 22, saindog 
no mesniu dia, para Recife, Maceió, Baia, Rio, Santos, Antonina e Pa-., 
ranaguá.

ARTHUR & CIA. —  Agentes
PRAÇ A ANTENO R NAVARRO, 39

G R Á T I S
Esta doente? Quer saber o que tem? 

Mande nome. Idade, profissão, resi
dência, envelope selado para a res
posta. Fl J .ÇO. CA IX A  POSTAL 
509 — rtlO

CABELOS BRARCUS
• Evltam-se e desaparecem com 

“ LOÇÃO JU VENIL"
r c o m o  loção, não é tintura 

Depósito. Farmácif M INERVA 
•tua da República - João Pcssóa 

♦ D RO G ARIA PASTEI) R 
‘tua, Maciel Pinheiro, n.° 613 e **Mod» 

Infantil ”
Pr eco: — gtnst#

- ,  N A O  T U S S A /  T O M E  OCONTRATOSSE
O MELHOR e O MAIS BARATO

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

SOLDAS A OXIGÊNIO. P IN TU R A S  A DUCO E A ESM ALTE S IN  UÉTICO 
A unica que está equipada com aparelhagem moderna para executar 
com a nunor rapidez e garantia iodo c qualquer serviço de concertos e 

reformas em automovels. etc.
Pôsto de Serviços com lavagem e lubrificação automática para 9tendei

---------------- a qualquer h o r a --------------------

M O D I C I D A  D E N O S  P R E Ç O S
Praça S. Pedro Gonçalves, 33 — Fône 1566 — João Pessôa

CASA A’ VENDA

0 ÊXIT O  D E P E N D E  DA ESCOLHA
Existem muitos remédios pura Gripe. Resfriados e Febres diversas, re

médios que luzem diminuir a ação ellminadora .los li.ln.s_ lonte de viiul im
portância .

A “ CASSIA V IR G 1NICA”  é remédio gniantldainente Inofensivo, que 
tanto póde ser usado por pessoas idosas ou iracas> como pelas crianças ite 
rnals tenra Idade, bem nenhum inconveniente.

CASSIA V1RG IN ICA”  regula a função dos Rins e ê um antl-febrll
Vende-se uma casa de telha na#) 6em jgUai para Gripe, Restrlados e todas as lebres infecciosas

Ilha do Bispo, sita ã avenida João
Pessoa, 397. A tratai- na avenida D. 
Pedro I I  n.° 1056, nesta capital.

COMPANHIA NAiCiONAL DE NAVEI«  COSTEIRA
FÓNB 1424 — PRAÇA ANTENOI NAVARRO, U  -  BOB.

L I B R A  R A P I D  A E B T R E  C A B E D E L O E PORTO ALEGRE
PRÓXIMAS SAÍDAS

•*ITAQ U ;^R A” — Chegurá sábado, 2 de marco pró.v. 
“ IT A U lB A T  — Ch-gará terça-feira, 5 de março próx.

••ITAQ U ATÍA ” Chegará domingo. 25 do corrente 
c sairá no mesmo dia para os portos seguintes: Recife,
Maceió, Baía. Vitória. Rio d.- Janeiro. Santos, Paranaguá,
Antonina, Florianopolis, Imbitubu. R io Grande, Pelotas e 
Porto A legre. ________

A V I S O
Recebemos também cargas com baldeação para Penedo, A rtunjá. Ilhéus, S. Francisco, Itajaí e. Campos. 
As passage lib serão vendidas mctíTanle '"prcsêntãçao1 de dérac in a .

a g e n t e  —  P .  B A N D E I R A  D A  C R U Z  
■. ■ -,  .....  ,  ____  ____-

DISTINGUIDO COM MENÇÃO HONROSA NO 2.“ CONGRESSO MEDICO 
DE PERNAMBUCO

(Vide prospecto que acompanha cada vidro)
A ’ VENDA NAS MELHORES FARM AOIA8

I n f o r m a ç õ e s  c o m

Ensino Primário
Doninha Maura Baraciihy re

cebe alunos para o ensino pri
mário. Aulas, diariamente, de H 
ás 11 horas.

Rua Duque de Caxias n.° 557
- João Pessoa.

Burro desaparecido

Gratifica-se a quem pegou e quizer 
ter a bondade de trazer á rua João 
da Mata n “ 50ü. em Trincheiras, um 
burro cardão. pequeno, novo com 
marca de cangalha. fugido do local 
acima na noite de 21 d o *  corrente, 
quarta-feira.

BANCO DO PÔVO DESCONTA TÍTULOS SôBILE A PRAGA E Só Li RE A GOSTA _____
TRANSFERE DINHEIRO POR G II E Q U E OU TEL E G R A M A

■ ■■ ■ .........■"  “ 1 1 1 .........................................  FORNECE AOS SKS. VIAJANTES CARTAS DE CREDITO SORRE AS PR INC lrA IS  TRAÇAS DO PAIS

Dispõe <le eficiente rêde cie iitjénlcs parn cobrançu cie Ululas sóbre o interior clêsle e doutros Estados — Adianta dinheiro em C|C garantida sol» caução de efeitos comerciais

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

C/C LIM ITADAS — 5% — Entradas Ivvde «05(100 até 10:0005000 Retiradas livres por cheques Isentos dc sêlos. — Forncco-sc çadernéta.

C/C ESPECIAL — t%  — Entradas Aé.de 1005000 até 50:0005000. Retiradas livres e:u cheques selados. — Fornece-se caderneta

C/C MOVIMENTO — 3% — Entradas j^ésde 1005000, scm limites. Retiradas livres em cheques selados. — Fornecc-sí extrato de rnnla mensul. — A conta deDesde 10 
sua casa comercial

C/ DE AVISO PRÉVIO — Aviso de lá  dias 3%. Aviso de 30 dias 4%. Fornrcc-se caderneta. — Retiradas por cheques selados.

l:
CONTAS A PRAZO FIXO — Depósi 

mensaisMl
_ —

OOOSOQO. 3 mêsex 5%. 6 meses 0%. — 12 mêscs 8% capitalizados seincstralmenle. 
os em chèques selados. — Forncee-so caderneta.

21 mêscs K !ú '{■ com rrtiradas
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DEPARTAMENTO ADMI
NISTRATIVO DO ESTADO

Sua reunião ordinária dc ontem
quais estáSob ft presidência do dr. Antô

nio Bôto dc Menezes secretariado 
pelo dr. Bulhões Pontes de M i
randa. reuniu-se ontem, ã hora c 
local do costume, o Departamento Ad
ministrativo do Estado, comparecen
do. ainda, os drs. Fldvio Ribeiro Cou- 
tlnlio. Orestes Toscano Lisboa e José 
dc Oliveira Pinto.

Aberta a sessão polo sr. Presidente, 
o sr. Secretario procede ã leitura da 
Ata da reunião anterior, que c sem 
impugnação, aprovada.

Passe-se, em seguida, ã hora do ex
pediente, que constou do seguinte:

Oficio do cxmo. sr. Ministro da 
Justiça, nos seguintes termos: ‘‘Minis
tério da Justiça c Negócios Interiores
__Rio dc Janeiro, em 14 de fevereiro
de 1940 — Senhor Presidente: Tenho 
n honra dc comunicar a v. excia. ha
ver o senhor Presidente da República, 
por despacho de 27 do corrente ono. 
negado aprovação ao projeto dc de
creto-lei que concede isenção dc im
postos de indústria c profissão, pelo 
prazo dc dez anos. á firma Williams & 
Cia., para os estabelecimentos benefi-

Prefeitos municipais nesta 
----------  c a p i t a l  ----------

Chegou ontem, a esta capial. o pre
feito Jullo Ribeiro, chefe da munici
palidade de Esperança, que veiu tra
tar junto ao Govêmo, de interesses 
daquela comuna.

Éstá fraco, anêmico e sente-se abatido?
Quer engordar?

Togie BIOTAL !

ciadorcs dc mamona, os 
montando em Campina Grande c. no 
futuro, na capital dêsse Estado, dc 
que trata o parecer n.° 1. dêsse De
partamento. Aproveito o ensejo para 
reiterar a v. excia. os protestos da m i
nha elevada estima c distinta consi
deração. <ass.) Francisco Campos. A 
s excia. o senhor doutor Antonio 
Bôto dc Menezes, presidente do De
partamento Administrativo do Çstado 
da Paraíba” .

A seguir, é lido um oficio do dr. José 
Acioli Peixoto, presidente do Depar
tamento Administrativo do Estnxlo do 
Rio Grande do Sul. remetendo um 
exemplar do Orçamento daquõle Es- 
lado. sob o corrente exercício. O sr. 
Presidente manda agradecer.

Por último, foi lido um telegrama 
do sr. Bcnjamin Lins. adjunto de pro
motor público do termo do Ingá. co
municando haver requerido um in
quérito ao Conselho Disciplinar dn 
Magistratura.

Entra. após. a ordem do dia. Com 
a palavra o dr. Orestes Lisboa, apre
senta em mésa, para os fins regimen
tais o parecer n.° 159. ao projeto dc 
dccreto-lci da Prefeitura Municipal de 
Umouzeiro. desapropriando, por utili
dade pública, um casebre situado á 
avenida Marechal Deodóro, na mesuna 
cidade.

Com a palavra o dr. José de Oliveira 
Pinto, propõe á Casa oficiai* a  todos 
os prefeitos municlplais, no sentido 
de enviarem ao Departamento um 
exemplar, cada. da lei orçamentária 
vigente. O sr. Presidente monda a 
Secretaria providenciar.

E nada mais havendo a tratar, o 
sr. Presidente encerra a sessão, mar
cando. antes, uma extraordinária para 
hoje, ás mesmas horas.

A GUERRA NA FRENTE OCIDENTAL
Desde o início das hostilidades, fôram afundados 312 navios mercantes, sendo 157 bri
tânicos* H l neutros e 14 franceses -  Aviadores britânicos tiraram  importantes foto. 
grafias da linha S ie g f r ie d -  Chegaram á Grã Bretanha os primeiros contingentes da 
aviação militar canadense -  Numa praia do norte da Noruega encalhou, ontem, „ 

__________________ navio alemão “ Orizaba

PARIS. 2« — (BBC — liiRlatfr- 
__ O Almirantado Francês 

comunicou hoje que foram perdi
dos, desde o inicio da guerra, pela 
ação do inimigo. 312 navios mor- 
ranles sendo: 14 franceses, 137 
britânicos e 141 neutros.

I SM,S dados visam desmentir a 
informação nazista dc que o núme
ro total dos navios perdidos sc ele
va a 409-

TORPEDEADO UM NAVIO ESPA
NHOL

LONDRES, 2G — (A  UNIAOI — 
Soubc-se, agora, que o navio espa
nhol •• Bandcras", que afundou 
quinta-feira última, foi torpedeado 
por um submarino alemão.

O "Bandcras”  desloca 2.000 lo- 
n- ladas. sendo pôslo a pique, com 
prejuízo dc 22 vidas, quando se di
rigia do norte da África para San 
Sebastian.

Nesse mesmo local fôra anterior- 
mente torpedeado um navio grego.

ENCALHOU O NAVIO  ALEMÃO 
O RIZABA”

LONDRES, 20 — (BBC — Ingla
terra) — Encalhou em uma praia 
do norte da Noruega o navio ale
mão "Orizaba" dc 4.300 toneladas, 
que ha algum tempo saíra para 
tentar romper o bloqueio.

O "Orizaba demandava um 
porto germânico, tendo saído de

0 GOVERNO BRITANiCO ESCLARECE UMA NOTA EN
VIADA FM SETEMBRO PASSADO fl NORUEGA
Desmentindo as declarações do chanceler Koht, os círculos britânicos afirmam que 
apenas indagaram da Noruega como deveria ser compreendido o trecho de sua neutra

lidade referente á vassagem de belonaves beligerantes por suas á g u a s----------
LONDRES. 26 (BBC — Inglaterra) 

— Foi publh v ia  uma declaração nes
ta capital aoérca da nota enviada em 
setembro de 1939 pelo governo britâ
nico á Noruega.

Em Oslo. foi agora desmentido um 
comentário do "Tim es” á oração 
pronunciada pelo sr. Koht. chanceler

norueguês, cm que êslc sc refere 
nota aludida. Em vista disso, o gover
no britânico viu-se na contingência 
de dizer que as palavras do sr. Koht 
não respeitaram a verdadeo. prjs 
apenas o governo britânico pergunta
ra á Noruega como deveria ser com
preendido o trêcho de sua lei dc ncu-

0 BRASIL DETÉM 20,3 POR CENTO DAS 
RESERVAS MUNDIAIS DE FERRO

0s minérios mais ricos são os brasileiros com o têor 
-----------------  de 60 a 72', -----------------

RIO, fevereiro (Ext) — Em seu m-de ferro das jazidas mundiais conhc-
teressante livro ‘ ‘ Coai, Iron and W ar” 
o economista E. C. Eckel calculava, 
cm 1925. as reservas mundias de feno 
cm 28.700 milhões de tons. das auais 
7.500 milhões sc localizavam n > Bia- 
siJ, seguindo-se a provinda francêsa 
de Lourena com 5.600 milhões.

Esses dados sofreram, nestes três 
últimos lustros, modificações profun
das, em consequência do progresso 
das pesquizas mineralógicas efetuadas 
em todos os países. Recentemente o 
professor F. S. Warner da Universida
de de Pennsilvania publicou uma iu- 
teressante comunicação cientifica sO- 
bre os depósitos dc fe iro  existentes 
no muncto, de acordo com os últimos 
dados ofrciais dos diversos países. As 
reservas mundiais estão agora avali
adas cm 63.800 milhões dc toneladas 
Os depósitos dc ferro no Brasil são 
calculados em 13.000 milhões de to
neladas. Os minérios mais ricos sao 
os brasileiros, como se vê através cm 
seguinte relação do teôr dos minérios

cidas :

PAÍSES Teôr
Brasil ül> % a 72 %•
Chile 60 % a 68 %
índia 05 % a 60 %
África 50 % a 68 %
Suécia 40 r; a 68 %
Noruega 40 % a 40 %
Rússia 40 % a 60
Estados Unidos 35 % a 57 %
Espanha 35 % a 56 %
Cuba 35 % a 45 %
França 25 % a 45 %

O minério brasileiro das jazidas

íralidad*. referente á passagem de 
navios dc guerra beligerantes por
sua? águas.
O QUE SE DIZ DO “ A LTM A R K "
OSLO. 2(5 (A  UNI AO) — Puliiíra-sc 

nesta capital que o navio alemão 
"A ltm ark” foi intimado pela segimú;i 
vez por um contra-torpedeiro norue
guês. que perguntou sc havia a bordo 
do mesmo súditos beligerantes de tii- 
tres países.

O comandante do navio respondeu 
que não. incorrendo assim nunui mul
to grande mentira com o encontro 
depeis dc 300 marinheiros inglêscs.

Vigo junlamcntc com os navios 
alemães “ M oria” de 3.000 tons., 
c " Rostock", dc 2.500. ambos cap
turados pelas armadas brita nica c 
francesa, rcspcctivamcntc.

AFUNDOU UM NAVIO SUECO

LONDRES, 26 — (A UNIÃO) — 
Afundou no mar do Norte o navio 
sueco “ Santo” , dc 3.840 toneladas.

Fôram salvos doze tripulantes 
quo desembarcaram em um pôr to 
do mar do Norte, faltando noticias 
dc mais 30.

TER IA  SIDO AFUNDADO

LONDRES, 26 — (A  UNIÃO)
In forma-se que o submarino ale
mão que. na última semana, tor
pedeou no Atlântico uni navio 
britânico dc 5.000 toneladas, foi 
logo cm seguida afundado e des
truído por um navio dc guerra.

CIIEGOU UMA ESQUADRILHA
DE AVIÕES DO CANADA*

LONDRES, 26 — (A  U NI AO) — 
Chegou á Inglaterra uma esqua
drilha de aviões do Canadá, ten
do os aparelhos e seus respectivos 
pilotos sido conduzidos cm um na
vio britânico.

No momento do vapor atracar 
ao cais dc um pôrto britânico (não 
mencionado), após os aplausos c v i
vas da multidão, os canadenses re

ceberam os votos de bóas vindas 
enviados pele sr. Kingslcy Wood 
ministro da Aviação.
T IR A R A M  FOTOGRAFIAS LM.

PORTANTES DA LINHA SII .
G FR IE I)
LONDRES. 26 — (BBC — Ingla. 

terra) — Dois aviadores britânicos 
que já tiraram mais dc 100 foto
grafias da linha Siegfried. fizeram 
um novo importante vóo sóbre a 
grande rêde dc fortificações da 
Alemanha, filmando estradas de 
ferro, de rodagem, fortalezas c 
campos dc aviação, todos disfarça
dos.

Os aviadores voaram cm zig-/ag 
sóbre a linha, c depois que alcan
çaram a retaguarda das tropas ale
mães. puderam mais facilmente 
dar cumprimento á sua missão. 
UMA LEGIÃO DE AVIADORES

POLONESES N A  INGLATERRA
LONDRES. 26 — (A  UNIÃO) — 

O general comandante da aviação 
polonesa está inspecionando os cor
pos de aviadores polonèscs em for 
mação na Inglaterra.
NOVA REUNIÃO DO GABINETE

FRANCÊS
PARIS. 26 — (A  UNI AO) — O 

sr. Eduardo Daladier reuniu, hoje. 
o gabinete, para estudar a forma 
cão do nevo plano dc economia dc 
guerra.

E m u l s ã o
CÁLCIO E

d e  S c o t t
VITAMINAS

CONCESSÃO DE FAVORES ÁS EMPRÊ- 
SAS JORNALÍSTICAS DO PAÍS

Integra do decreto-lei assinado no dia 15 do corren
te, pelo presidente da República

mais abundantes e compactas é um 
oligisfo, que, cm média, dá a analise 
seguinte: Ferro. 69'..; Silicio. 1,2%; 
Fósforo. 0.024':. Tomando-sc a mé
dia do teôr dos minérios brasileiros c 
a dos restantes minérios mundiais, 
observa-se que no Brasil existe 32% 
da reserva dc ferro metal, existente 
no mundo.

SERVIÇO NACIONAL 
DE RECENSEAMENTO

—  O S en h o r  é in d u s 
tr ia l? - C o m erc ia n te?  
A gricu ltor ?

O  s« u interésso pelo  
Recenseamento de 1940 
dere ser ainda m aior 
que o de todos os ou 
tros brasileiros.

Do conhecim ento da 
situação exata da lavou
ra, da indúatria e do 
com ércio depende a so
lução de um a série do 
p ro b le m a s  fundam en
tai• para a prosperidade, 
o bem eatar e a seguran
ça dêsse a colaboradores 
na árandeia do Brasil 1

(C on trib u içã o  de Im prensa  
Brasileira)

(Conclusão)
DOS RECURSOS

Artigo 25.° — Das decisões contrá
rias aos interessados caberá recurso 
para o Conselho Superior de Tarifa, 
dentro do praso de 20 dias, a contar 
da ciência, ou da recepção da comu
nicação, quando esta for fe ita  pelo 
Correio, sob registo ,com aviso de res
posta.

§ Único —  Se não fôr encontrado o 
infrator, para cientificação da penali
dade imposta, será publicado edital, 
com o prazo de 30 dias.

Artigo 26.° — Recurso algum será 
encaminhado sem o prévio deposito 
da quantia reclamada, salvo quando 
se tratar de importância superior a 
5:OOOSOOO, hipótese em que poderá ser 
permitido termo de responsabilidade, 
com fiador idoneo.
. Artigo 27.° — O pedido de reconside
ração ou qualquer outro processo in- 
terlocutorio não interrompe o prazo 
de 20 dias estabelecido tanto para a- 
presentação do recurso como para o

A G U ER R A F I N O - S O V I É T I C A
Os finlandeses opõem desesperada resistência a trás da linha Mannerheim contra a in
vasão comunista —  A cidade de Viborg, inteiramente em ruinas, foi abandonada pela 
população civil —  Em Hclsingfors, admite-se a perda de uma importante fortaleza 
-----------------------------------  nas proximidades de Koevisto ___________ ______ _
He l s i n k i , m  ca u n ia o i  — 

Os finlandeses perderam hoje 
uma importante fortaleza, pró
ximo a Koevisto.

As fortalezas dessa cidade teem 
impedido o avanço russo ao longo 
da margem.norte do golfo da Fin
lândia e evitado a tentativa so
viética de um desembarque na re
taguarda da linha Mannerheim.

AS OPERAÇÕES NO CENTRO 
Da LINH A MENNERHEIM 

H ELSINKI. 26 (A  U NIÀO ) — 
No centro da linha Mannerheim. 
os finlandéses contra-atacam vio- 
lentamente para rehaver as posi
ções perdidas.

Uma dessas fortes posições já  
foi capturada.

VIBORG FO Í ABANDONADA 
PELA POPULAÇAÓ C IV IL

HELSINKI. 26 (A  UNIÃO* -- 
O principal objetivo dos russos, 
nestes últimos dias, tem sido a 
conquista de Viborg (W ipuri). Os 
finlandéses se opõem tenazmen- 
to á fiucda dessa importante ci
dade. que é todos os dias bombar
deada pela aviação comunista.

Quasi que o único edifício quo 
não foi danificado pela ação dos 
“ raids" aéreos soviéticos é o pré
dio da estação ferroviária. O res
tante é* um montão de ruinas.

sendo os soldados os únicos habi
tantes da cidade.

Contudo, as linhas mais avan
çadas dos russos estão ainda a 8 
quilômetros da cidade, e essa dis
tancia é interompida por uma l i 
nha de fortificações.

Para Viborg ser atingida e con
quistada. os “ soviéts” terão de em
preender um esforço sobrehumano, 
e dc certo perderão muitas vidas.

ATIVTDADE AÉREA 
HELSINKI. 26 (A UNIÃO ) — 

Um comunicado oficial finlandês 
informa que hoje houve intensa 
atividade aérea (por parte dos co
munistas, que perderam 5 apare
lhos.

B I B L I O G R A F I A
UM S IG N IF ICATIVO  ACON

TECIM ENTO LITE R ÁR IO  — 
"O lhai os Lírios do Campo", dc 
Érico Veríssimo, vai ser tradu
zido para o espanhol por uma 
editora de. Buenos Aires.

Já ha muito havia transposto nos
sas fronteiras a noticia do êxito sem 
precedentes que vem obtendo o livro 
"O lhai os Lírios do Campo” . Do es
trangeiro, inclusive dos Estados Uni
dos. coosUmtcmcntc chegavam carta* 
c publicações demonstrando a simpa
tia cios críticos c o interesse dos edi- 
tores -por este "bcst-scller”  brasilei
ro.

Agora, fomos informados que Erico 
Veríssimo, acaba de assinar contrato 
com o editora' “ Amigos dei Libro Ame
ricano” . de Buenos Aires, á qual ce
deu os direitos para a publicação cm 
espanhol cio seu livro “ Oihai os Lírios 
cio Cam po".

A reincida editora argentina lançaiv 
a obra em ioda a' America Latina, 
aindu n o  l . °  semestre cie 1940. deven
do a ediráo inicial ser dc 10.000 exem
pla res.

“ Olhai os Lírios cio Campo” , como 
c do conhecimento público. — c o ro
mance que no Brasil maior sucesso ob
teve e continúa obtendo. Ainda ha 
poucos dias s«jlu do prelo cia Livraria 
do Globo a 7 a edição, alcançando o 
livro agora a significativa tiragem to
tal de 28.000 eVcmplarcs.

"S E P I"  — Recebemos ontem o ul
timo número ’d c  “ Sepi” , boletim cie 
informações cia Sucção de Estatística. 
Propaganda c Informações da Secre
taria de Agricultura cio Estado do 
Ceará.

O referido Boletim contém grande 
número de preciosa!« informações, es
tatísticas e colaborações sóbre o de
senvolvimento da agricultura no pros
pero Estado nordestino.

Boletim de Informáções do Conse
lho Federal dc Comércio Exterior — 
Acabamos de receber o boletim n .° 2 
do Consélho Federai .cio Comércio E., 
terior. no qual se encontram, interes
santes colaborações e Informações so
bro o comércio exterior dn Brasil.

depósito da importância cm litígio ou 
assinatura do termo dc responsabili
dade

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 28.° — Nos primeiros quinze 
< 15) dias de janeiro de cada ano, em- 
quanto não tiver sido ultimado o pro
cesso de renovação de registo nas A l
fândegas, é facultada a aquisição ou 
despacho de papel de imprensa pelas 
empresas jornalísticas na base cio em
pregado no ano anterior, mediante as
sinatura de um termo de responsabi
lidade provisória, quo responda pelo 
recolhimento imediato dos direitos de 
importação para consumo e demais ta
xas aduaneiras, no caso de o Departa
mento cie Imprensa e Propaganda vir 
a recusar a autorização para o perió
dico continuar a circular.

Artigo 29.° — Para cumprimento do 
disposto no artigo 5.° é obrigatório por 
ocasião de ser processado o despacho 
de papel importado pelas empresas jor
nalísticas a declaração do local onde 
vae ser depositado o mesmo papel.

Artigo 30.° A  Alfandega poderá per
mitir que um jornal ceda papel a outro, 
déscle que fique provada a impossibili
dade de fornecimento, na ocasião, pe
las firmas devidamente registadas.

Artigo 31.° — Também, cm casos 
excepcionais e quaudo, comprovada ;» 
inexistência dc papel com as medidas 
necessárias, poderá a Alfandega. per
mitir o corte de bobinas, mediante as
sistência de um funcionário de Fis
calização do Papel ao qual será atri
buída uma remuneração extraordiná
ria, arbitrada pelo Inspetor da Alfan
dega ou Delegacia Fiscal c deposita
da pela empresa que solicitar essa ope
ração.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 32.° — No ano de 1940 fi

cam autorizados os Inspetores das Al
fândegas a conceder a titulo precário 
c sem a prévia autorização do Depar
tamento do Imprensa e Propaganda 
o registo do jornais o revistas que já 
vinham circulando em 1939, com li
cença do Ministério da Justiça, deven
do no entanto, os processos de regis
to. no prazo do dez (10) dias, ser en
caminhados ao diretor geral do D. I. 
P.. que os devolverá dentro dc sessenta 
(60 > dias concedendo ou não a autori
zação para circular.

§ único — Caso não seja mantida 
a autorização para continuar circulan
do. fica sem efeito o registo do jor
nal ou revista, para o correr do ano, 
cobrando-se os direitos de Importa
ção para consumo e demais taxas a- 
duaneiras do papel consumido.

Artigo 33.° — Êstc decreto-lei en
trará em vigor na data dc sua publi
cação. revogada as disposições em 
contrário.

Ad melhores meias dc sêda pu^a 
senhoras vendem-sc na “ Rainha da 
M oda", pelos menores preços.

Farmácia de plantão
ISstA de plantao, hoje. a PAR- 

MACIA CENTRAL. A rua Duque 
de Caxias. /


