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INSTITUIDA, NA PARAíBA, A 
APOSENTADORIA DOS SER
VENTUÁRIOS DA JUSTIÇA 
O RECENTE DECRETO DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE 
FIGUEIR.tDO QUE RESOLVEU O IMPORTANTE PROBLEMA 

MEDIDA da, niais impor-, referido decreto que 10 % das 
tanles e com o cará.let de rw,las c1uc receberem os bene

amparo social. de acôrdo co1n [íeiados, reYe terão cm favôr 
as normas eslabelecidas pelo los cofres públiv>s e ,erão pa
Eslado Nôvo C o recente decrr-- go-.. cm !-iêlo de eshmpi lhas, co
lo assinado pelo interventor ,\r- brando-sr 8200 pelas percenla
i-(en1iro de Figueirêdo regulando ~ens ou frações inferiores a esta 
a aposentadoria <los servenlu.í- quantia. sendo assim criada a 
rio~ tia Justiça. "Taxa ele aposrnladoria''. 

Esse decreto-lei que tomou O F'ieon. portanto. resoh·i<lo um 
!1.º 1 :212, datado de 20 clêslr: prol>lêma que parecia de difícil 
1n<lnl.nla~·chnentr encerra_ em ~1 so.'uçt,~. ~.iual seja O do nmparo 
a pnme~a r~gu lamentaçao fei- legal aos que dedicam a sua Yida 
ta 1.10 J.Jr11s v1s:1!1_do a '.~P.0~enla .. a pr~,strt.r un1a so:1u\ rcspeilavel 
dor.ia uos tabehaes. ohcia1 .. s do de ser\'i(O público em rfirúses 
reg,~l~ e de . prole~l<( de letras, funçoes c0op~rndoras da Jus
e~cr1vaes, rl1slnbu1dorcs, p_arli- liça. 
dores, avahudores pnvullvos. . . .. . 
d ositários ·ud~ciais, contado- Com o .dud,_d,• •lecrelo _fo, bai-.-:r uorteiros J ele audilorios e o- ~ada ''.ma lnbela de wnc1mento, 
flciats ele justiça. men~~1.s __ para. a_ . anns<:_nl~dona 

Para que O Estado possa fazer do, 1 cle11dos sei\ enlu,.i ws, den-
face ao encargo da aposentado- lro d_e um plano. razoa,~! em 
ria desses servenluários da Jus- que foram atenel,das us Justas 
liça, determina o art. 0 3. 0 do aspirações de lodos. 

nc{;.,2,1,~!;'·cj·;,oi~\~,_.,\:~·d1~1\1i'!i'. IDA CURIA 
co e paru mawr C'(H"1•;1t·1a du 
ndminislr:.l\'ão, teve clt.· desdo-

METROPOLITANA A PRO-
brar duas de suas sccrdarías 
1\ssi111, fônun criada.~ a <la [~du
cação e Culiurn e a da Viaçiio e 
Obras Públicas. 

Espirilo ~ :q)l'cssa·dos prelt'll
dcram apreciar nésse des<lobra-

POSITO DO "DIA DO MUNICIPIO" 
menlu sa iu lar d..t admi1.1htn1. ção o S.R., Arc~bispo_ :\1ctro~o1Hano, I (undamen. lo ·.in.subislituivel da nossa. 
púlJlica, mudança 110 quadro O. Mobes Coelho, enviou on- cxtrutura moral e social. 

d.os auxiliares ;fa in1cdiata t·on- la Arq~~~oc~:! ~~~~;~s .. ~:i:oc:; :.:,_- naE r;c:~~:ti~;~io e~aq~:t:~a. t~~:~:~ 
frnnçu <lo GO\'Crno. f..:.ste cscla- nicipio": rando (·olOC'a-la em bases sólidas e 
rc<'e que não cogita <le qualquer "Carissimos cooperadores: . nor1nas mtehgenlf>s, <'apaz.es de rt"a-
lrans'formaçãn n1s atuah; secre- O cxmo. _s~- P~·csidente _ da Rt>publi- lizar as asp1rac:ões do povo brasilei ... 

tarü!s ~lc Est.a<lo e J>refritura 1 ~:·d~'\e~:~
1
~~~ºu~l:r~:·io~~sl~lo~oam:~= ro, todo!. dev<,>m se fazer operários 

da C.ap1tal, pots, os ~eus rcspec- tudrs e iniciativas que convo~::im ,t ::;.~: ~!r~·u!r~~~:~::n~~:.ad:~e: ct~!= 
livo.s titulares estão integrados atenrão dos b:asileiros .ª comprcen- halho, <!o seu apoio, da sua bóa von• 
no seu pcnsatnen'o e rta sua ori- derem que o ~upnmo Chefe da Xa tade. 

enlação. i!:msa\ a~~m:a~eoss f~~:::o: ~~~~ij~~r!'. (Conclúe na 7,• pg.) 

• _ I • 1 uma pátria grande, coésa e forte. e H E G Q u 
O paludlSlllo nao .e .. um m1asma. E' Dos supremos pod,:,r(.'o; da • a .. á ) 

uma doença que vm,a no COl'J>O do partem diretrizes novas. h:-m riifcr~I"'. 

mosquito, de uma a outra pessôa. ~~!d!a:u;~aí~. pe% ::Jo 5: ~!::-~: ,f:".!~; A ESTA CAPJT AL O DR. 

N O M E A D O r<gjmcns passados, danrlo a entenj, · SALVIANO LEITE ROLIM 
,que novo5. vcnto3 sopram e que pr ~ 
outros rumos se ha de condu7.ir a N'\ 

ontem o dr, Machado Rios 
para a Delegacia do 1.· Dis
-- trito da Capital --

Por áto de onteni, o interventor Ar
gemiro de Figueirédo nomeou o ilustre 
dr. Francisco Machado Rios delegado 
de Pollcia do l.? -Distrito da Capital. 

A escolha de s. excla. recaiu num 
conterraneo que sempre soube honrar 

ça o brasileira. Atendendo a 11m chamado do in• 
ten,ento1 Argemn-o de Figueirêjo, 
ilara a solu i<!o de determinados pro
blêmas rebcion:ldos com a Paraíba, 
encontra-s desde ante-ontl"m á noi
te n~.sta e: pi tal o dr. Salviano Leite 
Rolim. repr _sentante deste Estado 

T As CRIANÇAS POBRES INSTI a nossa Paraiba no Sul do País. cnde 

NA AL D - se encontravs há váJ·ios anos. tendo 
sido magistrado em Santa Catarina e 

TUIDO PELA "RA' DIO TABAJA' RA DA :~~,:.:~r.t• na .x~~~ff,º J~m a!';~~~c: 

Dos acontecim'.'ntos que ::;e d?""r,t' -
rolam, dia a dia, das no,·as in~tit'il 
c;õ'N que se vão introtJuzindo na 1)1 

ganizac:ão politica, economica e '{(1.

cial do Estado. da.s inci;iva.., decla r 
ções, por vc.tes ouvid'l..s pda voz a•;.
torizadit dos ou? ora trabalham 1•.1 

reorganização da nos,3a nacionalidad 
~e indu,z qU? os construtores do no•, a 
Estad.:: concebem altos intu;tos e a
calentam esperanças de tirar de u.-n 
Estado novo um Brasil n9vo e me
lhor. 

Com isto 3Ô podemo3 comprc"'n:kr 
que seja um Br;isiJ relundi·]') em mf'
lhores fundamentos de justiça, de 
liberdad"', de nsrRito aos díocito.; do 1 
cidadão .... de reronhC;cimento ao real 
va lôl' e á dk1cncía d~ kis natvrais 

O dr Machado Rios qu~ chegcu re
centemente do Rio de Janeiro a esta 

P A R A Í B A tt sa radio-emissôra e chefe de ''broa- Capital, esteve na tarde de ontem no 
dcasting". Palacio da Redenção, em visita ao in

Acham-se inscritas para ~sa dis- / te1·ventor A_rgemi!'o de Fi~ueirédo se- e divinas, um Brasil rehinfüdo em 
normas mais ccncentaneas aos sen- , 
timentos do !)O\'O, á" 5U3.S tra-J~"iJ~. 
especialmeti,te, as tradi,:õ::..; cri;tâs, A sua realização hoje, ás 

14 horas - Estão inscritas 
para r e c e b e r presentes 
-- 2.400 crianças --

Pw,movido pela. "Radio Tabajárn 
da. Paraíba", terá luga... hoje, a rea
lização do Natal das Crianças Pobres. 

O gesto altruistico dos dirigentes 
daquela emissora, dado a sua filan
trópica finalidade, têve absoluto a
poio de todas as classes sociais de 
nossa terra, motivo pelo que o Natal 
das Crianças Pobres marcará um a
contecimento de maior significação 
na vida da cidade. 

E' oportuno assinalar a. solidarieda
de do interventor Argemiro de Figuei
rêdo á mesma realização, prestigiando
& de maneira simpática e se interes· 
~ndo pelo seu melhor sucesso. 

S. excia., que foi o primeiro a dal' 
a sua contribuição para o Natal das 
Crianças Pobres, manifestou ainda o 
i;eu Jesejo de que o mesmo alendes~e 
nlenamente ao seu elevado objetivo, 
para isso dando todo o seu apoio. / 

O Natal das Crianças Pobres se 
realizará .atoje, ás 14 horas, em fren
te ao Departamento de Estatistica r. 
Publicidade do Esta.do, onde funcio
na a "P. --· 1.-4". 

A distribuição dos pre;.entes será 
feita pelos funcionários da "Radio 
Tabajára. .. , sob a direção dos srs. 
prof. José de Mélo, diretor do Depar
tamento de Estatistica e Publicidade ; 
Francisco Sales e dr. Romulo de Al
meida, respectivamente, chefe da nos-

ENTREGUE 
ao cardeal Leme a Grã 
Cruz da Legião de Honra 
- do govêrno ftancês -

RIO, 23 (A UNIÃO) - Teve lugar 
hoje a entrega ao cardial D. Sebastião 
Leme, da Grã Cruz da Legião de Hon
"ª• a maior honraria do govêrno fran
cês, e com que foi s. eminencia agra
ciado. 

A inslgnia, de que foi portador o co
tnandante Auphen, do navio-escola 
º leanne D' Are, foi entregue pelo ge· 
neral La.vala.de, chefe da Missão Mi
litar Francêsa, comparecend~ o e'!-
carregado de Negocio3' daquele p~1.1s, 
o representante do presidente Getullo 
'llaniaa. 1•n- Ellrioe DIIU'a, miniàto 
4a <faerra, e o general G61ij Monteiro. 

tri~uição 2.40~ _crianças dos . diversos J~;i:·seª~~%~avaC~~~~! 3t!~~:: 
bairros proletar1os desta capital. 1 a am de revêr parentes e amigos. 

OFERECIDO . ONTEM UM ALMOÇO INTIMO 
AO GENERAL LOBATO FILHO PELO IN
TERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 
s. EXCIA, SEGUIU, NA TARDf ', DE ONTEM, PARA o RECIFE 

Aspecto do aJ~o'ço oferecido ~~tem pelo interventor Argemiro de Flgueirêdo ao general Lobato Filho, vendo-se 
o ilustre chefe m1htar entre o chefe do G ovêrno e o comanda~te Magalhães Barata. 

ONTEM, ás 12 _horas, realizou-se 
o almôço mtimo oferecido 

pelo interventot Argemiro de Figuei
rédo ao general Lobato Filho, co
mandante da 7. ª. Região Militar. com 
séde no Recife. 

Ao ágape que decorreu na maior 
rordlalidade, compareceram• ainda o 
dr José Mârlz. secretário do 'Interior 
e segurança: tenente coronel Maga
lhães Barata, comandante do 22. 0 B . 
e. ; dr Francisco Porto. secretário 
da Fazenda; coronel José Arnald<.1. 
comandante da Policia Militar do 
Estado; dr . Raul de Góis, secretário 
da Intefventoria Federal ; tenente cn-· 
ronel Oscar Apocalipse, chefe e,a 15 . c. 

Circunscrição Militar ; prefe!tc l'er-

nando Nóbrega; l.º tenente Edmun- de Mélo. diretor do Depart1tmento 1e 
do Neves, ajudante de ordens do ge- 1 Estatistica e Pu~llc-iclndc do _Este.do; 
neral Lobato Filho: prof ,J Batista acad. Ma11url Figueirédo. ohcial de 

rabinête do sr. Interventor Federal 

O MINISTRO DA MARINHA capitão Jacó Frantz, ajudante de or-

HOMENAGEOU A OFICIALI 
/ dens .de s. excia. e dr. Orr!s Barbo· 

• ~a. diretor da A UNIAO 

DADE DO "JEANNE D'ARC'' 
RIO, 23 IA UNIAO) - Realizou-se 

hoje o almoço oferecido pelo almiran
te Aristides Guilhen. ministro da Ma
rtnh'l, ao comandante Auphen e ofi
cialidade do navio-esco1a francês 
••JPanne D'Arc" 

Durante a rec~i,ção, a que compare
ceram altas patentes da Armada, fa
!ou o mlnJstro Ari!'tldes Guilhen, res
rondendo o comandante do •• Jeanne 
D'Are". 

RETORNOU ONTEM /10 RliCJFI: 

O GENER,\i, LOB,\TO HUIO 

De :i.utomovel p10.segui11 nntem. á 

tarde. viagem de retorno ao Redic, 

o general Lobato Filho, q1H· se fez 

acompanhar de seu a_: 1Jda111r dr or

dens, 1 ° tenente Edmundo Neves 

Dr. Salviano_ Leite 

jl.l 1 ,to aos altos poderes da Repúbli.• 
ca 

s. s que viajou de avião até o 
Recife. de onde se trn.nsportou de au ... 
tomovel a esta cidade, foi recebido 
no c1eroporto da Panair por numero
sos amigos entre os quais se destaca• 
va o aclld M~nuel Figueirêcto. repí':-> ... 

(Conclue na 2.• pg.) 

ENCONTRA-SE 
em viagem pelo interior d~ 
Estado o dr, Lauro Monte• 
negro, secretário da Agri• 

culfura 

ENCONTRA-SE no Interior do 
Estado. cm visita aos serviços 
afétos á r,ua Pa$ta, o dr. Lauro 

Montenegro, secretá.rio da Agricultu-
ra· 

Na sua passagem por Ct.iré e Picul. 
o ilustre auxiliar da administração 
oaraibana teve oportunidade de ob• 
servar os diversos trabalhos que e.s .. 
tão sendo executados naquêles muni
cipios, tendo, a propó::.1to, os prefeitos 
João Fonsêca r Antonio Xavier en
\'Ütdo ao sr Interventor Federal os 
telegramas que se seguem: 

"CUITE' 22 - Interventor Argemi• 
ro de Figue!rêdo - Palácio da Re• 
denção - João Pessôa - Com grande 
rntisfação comunico-vos que chegou 
ontem, aqui. o dr. Lauro Montene .. 
g·ro. secretário da Agricultura, verifi
cando de perto fl situaçi:io de todo o 
município. S. 11: mostrou-!'"~ ~atisfetto 
e bem impressionado. devendo infor
mar a v. excia. o oue pre~enciou, ten
do pernoitado aqui. seguiu ho.1e para. 
Picuí. Respeítosas saudacõe<i - João 
Fonsf:ca, prefeito.·· 

''PTCU1. 22 -- Intervento1 Argemi• 
ro de Fl1?11eirédo - Palác1o da Re
denção - Tenhn o prazer de comuni• 

<Conclúe nr\ 7.• pg.l 



z ... A UNL\O - Sábado, "l4 de dezembro de 1938 

ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA Pela Chefatura de Pollcfll 
·, ANTONIO GALDINO GUEDES GAB!NltTE DO CHEPE DE POL,!CIA 

Decretos assinados nas pastas da Justiça, do Exterior, 
da Educação, da Fazenda, da Viação- e da Agricultura 

O Chefe de Policia recebeu cartão 
de IJóas festa~ e teliz ano nõvo dai:; se
guintes pf:s.sóas: João S. Trindade, ge
rente das ~a.s Paulic;tas e da firma 
Lisbõa & Cia. desta Capital: do dr. 0-
don de Sá Cavalcant1 e familia, de 
Itabaiana, f" da firma S. B. Cabral & 
Cia .. dr Campina Grande. 

ADVOGADO 

RIO, 23 , A UNIAOl - o presiden- llo Samuel Mark, parn oficiül admi
H· lia R:::opúhU<:a assinou os seguintes nistrativo do quadro II; os estranu
" 'e cto•, merários Asterlliu. CardO!,O Araújo 

Causas nesta Capital e no interior 

Av. João Machado, 464 -:- Telefône 1.841 
Na µusfa da Jusli('a: 

Exoner:1ndo o dr. Vicente Ferrer 
Caedo do cargo que exerce, interina
mente, de médico legista; e nomeando 
para cnrg·o identico o dr. Claudio de 
Araújo Lima, na vaga do respecttvn 
titular Osvaldo Pinheiro de Campos 

Exonerando Manuel Heitor do car
go da caneira de antropologl!-ita. por 
hnvrr, anteriormente, optado por ou
l ro cargo: e nomeando para substi
iui-lo ne!.l....1!. funçõc.s, n dra. Maria 
Aparecida de Albuquerque 

"'lomeando: a auxUtar em disponi
t:.ilidadP da Justiça Eleitoral Rita Pe
reira Leite para o cargo da carreira 
de escriturário do quadro III; Fer~ 
nando de Carvalho Bernardes, interi
namente, sub-oficial do 5.0 oficio do 
registro geral juramentado de imo~el_;s; 
Luiz Morais. interinamente, eSCIJV&O 
juramentado do tab~Jlão do 10.0 oficio 
de notas desta capital: e Paulo Ro
mano da Costa Ribeiro, interinamen
te,. para o cargo da carreira de radio
telegraf1:;ta do quadro II, vago em 
virtude da exoneração do respectivo 
serventuário. 

Na pasta do Exterior 

Designando o segundo secretário 
Paulo Matias de Assis Silveira, para 
servir provisoriamente, na Embaixa
da em Lisbôa. 

Removendo o funcionário da car
reira de diplomata Inácio Soares Bu
lhóes do consulado em Kwansen para 
o consulado em Calcutá, onde exP-r· 
cerá as funções de consul; o da sP
cretarfa de Estado para o consulado 
em Norfolk, onde também exercerã a~ 
funções de consul, o funcionário da 
careira diplomata José Gomide ,Ju
nior 

Na pasta da Educação: 

Antonio da Silva Pernes, Dtnorá. A
maral Guedes de Mélo, Maria Letir.ia. Na petição do srs. Alfêtt Rabâlo e 
rtmóteo de Azevêdo, Humberto Alta- Ciro Pessõa. requerendo Ucença para 
miro Lopes Conrado, Heloisa Amaral. fazer circular um jornal denominado 
Vitor de Almeida Rodrigues, Derme- "DIARIO DE NOTICIAS", nesta ca- T E A T R O 
vai Moutinho, Olga de ?ª?tro Proe~- pital. 0 Chefe de Policia exarou o se
ça para o cargo da can eh~ de escrr gutnte de~pacho: .. Depois de assina
turários do quadro ~V: Joao Batls a do O termo de responsabilidade de-

.1 

:0 s~'ir /~r1un~fi~·t~i~i\r~:;, ~~sp~:.'::, - rerido _ • A temporada de Ratinho e sua Com,anhia, no "Plaza" 
bilidade do Tribunal Eleitoral_ do "~· Idem. de Livio Leal Vanderlei, re- O f ti I t m d t·st e· · d A - J • 
ará, Guarac( Cabral de Lavo, parn querendo licença para manter em clr- - IS Va ! On 8 1 as ar I as Inira 8 ragao 8 U 
escriturário do ~uad_ro ~11: os con- culação, durante os festejos carnava- ' N h d nt M Ih--"' 
dutores de malas àos Co11ei_os do Cea- iescos do próximo ano, um jornal in- 1 raCI Un1Sy effl Offllftlglffl aO COfflaft a 8 aga a .... 
~:~ ~~v~é1o c~

st
\; ~~~~i~':.':::~rfr~;,; 1 titulado "º_ Pass_º __ ". Igual despacho. 1· Barata - Hoje, á noite, será apresentada a "revuete" 

caetano Pachêco do Amo rol e Car- _ _ _ _ - - - UM" d G 1 " d ~ 
los Eugenio Mexias, para o cargo da , D AS E CANOS DE FERRO ISSI O a O I tffl UaS tnCtnaÇOIS 
carreira de carteiro do. quadr<;> XX; 1 C AP 

e- o_ f~ncioná.i-·i_o -em d-1sponibilidade, I GALVANIZADO - _Material elétrl- 1 Ocorreu, on.lem, no- _"PLAZA", niafa I H-oje, Ral11ll10 e ~-ua Com.panhia ,._,a
do ju1zo seccional de _ Mato Grosso. co. Material sanitário. AzulêJos, um. espetáculo de Ratinho e sua Com- llz.arao noi)o espetaculo. em pro~segur-

rr~~~o d~e. Ji~~:té~~maraes P~fFl, con- =:~~ ~elt:::s d:r::.o, Novas re .. ~~:':'"~á,/º:1r0!:e~/!~r~ão d:a A~e:.:~o d: ~ento de .'>Ua temporada nesta cic!a-
Declarando que. a designaçao tio o- CUNHA & DI LASCIO Juraci Nunes, em homenagem ao te-

~~~~ ;~~~n~~at~veo siºªiiai,~ o:i!~t ! Rua Barão do Triunto n.º 271 ::ie:;~~0{eº1::~ i:::/i:~~~s F~:1;!~· n~~: •;~1;a~e~~~é~o!e~ám,~~~i~d~;<'gt~~: 
z~r o serviço do Pessoal do Mjnist~ ,•.: Estado . pulare1; 
no, tem o cara ter de ~ubstituiçao. _ Foi encenada a peça ''Meu Brasil'', 

Decla!ando sem efeito a nomPaç::'ln NECROLOGIA em dois átos, com a participacão do· 
'do escnturári_o José Candl_do dn sn,,a 7 principais artistas da Companhia. 
para a carreira de escnturário do Amaa /Ot apres,nuuta a revJ.Sta 
qu~dro XX; e transferindo o.escritu- "Salve-se quem puder", sóbre in.•.?-

A ' notte, sera apresentada, em dua~ 
1,;..ena.,,. •-~. ás 20 e 22 horas, a ·• revue
e" "Missa do Galo" , em que tomarão 
r-:arte todos os artistas da Companhia. rár10. do qadro XVI, Laura NPiva de Sra. Lidia Neves de Miranda H1mri ressante motivo. 

Monus, para identicas fw1Çôes no ques: - Teve lugar, ante-ontem, áb 1·ocou em /rente ao "PLAZA" a - As entradas serao cooractas ao 
quadro IV. 16 horas, no cemitério do Senhor da banda de música do 22.º B . C . préço único de 1$600. 

Bôa Sentença. o enterram~to da -------------------

Na paSla da Agricultura: sra. Lídia Neves de Miranda Henri· NOT'CIAS DO EXTERIOR 
Exonerando João Leopoldo Moreira ~~esH:~f~~e~.º !~tt;:~~n~':u:~a~~ I , 

da Rocha, do cargo em comissão de município de Bananeiras e membro 
~ir;~~·e:d:er;~~~ ~e r~f~~fcti ~i~~~:. àe tradicional familia deste E,~tado. 
em comissão, Ascanio de Faria. Compareceram pessôas da familia 

Exonerando Rodolfo Raveli. do cal'- e amigos, ten1o pronunciado a.s ora
POLONIA 

go em comissão, de assistente da 3.ª ções do ritual os revdmos . mons CORVOS ESFOMEADOS MATARAM 
cadeira, da Escola Nacional de v,-.~- Pedro Anisio ~ conego Sev~rino Pi- UMA CRIANÇA 
rinária: concedendo exoneração a res, 
Fernando Vidal Leite Ribeiro Filho. Entre as !numeras-- pessôa.s presen
do cargo em comissão, de iassistente tes, podemos anotar as .seguintas: 
da 4.ª cadeira, química analttica, da sr. José Washington de Carvalho, 

, Após o casamento, aliianta o past.or 
maometano. procuram conseguir o di
vórcio, que é relativamente facil em 
vista da atual legíslaçã'> eclestástic:1, 
motivo porque todos os casamento5 
com israelitas só deverão se realizar 
,.:om uma licença especiAl d.a tgreJa 

Nomeando a ex-professora de dese~ Escola Nacional de Agronomia; e no- representando o prefeito Fernando 
nho e modelagem do Instituto Na- meando, em comi.SSão, Werter Santos Nóbrega; desembargador Severino 
cional de Surdos Mudos, Juliêta de . D~que Estrada, assistent~ da_ 3.ª ra- Montenegro. dr. Acrisio Neves. sr. 
França para exercer o cargo de pro- ! d_Pira da Escola d~ Vetermãria '; ~- Severino Lucena, dr. Emanuel Mi· 

:~i11: ~~rr:_feii t-tesdes:nhgfici!~ ii:~u~:.~d:,!, ca~~;!~n~a deEs66~::1
1â: ~f~~~.d~.r ~rAl~!~~é:ir~~;~~sd~er~~~ 

VARSóVIA, 23 <A UNIAO) - No
ticias da Polônia Orjental. anunciam 
que na localidade de Luck, um grupo 
de corvos famintos matou, a btcadc:i.s, 
uma criança de cinco anos de idade, 
que brincava no momento numa das 
ruas da cidade. 

FRANÇA 
EXPUL.SO O DIRETOR DE "ITALIA 

NOVA" 

v ,·ncee;lâu Braz, vago em virtude dP Agronomia. Peregrino, sr. Julio Cesar Pereira ele 

o fáto que causou espanto, adqut
r\u grande repercussão no noticiário 
ela imprensa desta capital. 

PARIS, '23 (A UNIÃO) - Como me
dida de reµregália ao áto dn govêruo 
italiano que expulsou daquele pafs o exoneração do respectivo serventuá- Promovendo ás classes imPrtiata- Mirantia, sr. Valfredo Guedes Pereira 

no. mente superiores, o agronomo, da Sobrinho, tenente Aluísio Guedes Pe
clas.se J, Julio Nascimento e o escri- reira. dr. Genebaldo Avelar, sr. Ger
turário da cla5.:ie ~. Margarida Vieira, J ~on Alenca_r, sr. Godofrêdo Miranda. 
ambos por an~gwdade. • srs. Francisco Muniz

1 
Francisco Lms 

PERSIA 
i::r. Emmanuel Andisio, repr~e-ntan~c 

1 

da Associação dos Atórcs .e C_ompos1-
tôres Franceses, o govêrno decidiu ex-Na pasta da Fazenda: 

Nomeando o diretor em dispon.Jbi- Nol"n:ean_do mterinamente ~fredo de Miranda e Aguinaldo Miranda. 
tidade da extinta Secretaria do Tn- 1 Ernam Vilanova ~a~a a carreira tle Sôbre o féretro, fôram depositadas 
bunal Eleitoral de São Paulo José Fe- 1 prático. ~ural e Elpidio Modesto, para muitas g-rinaldas de flôres naturais e 
liz Alves de Souza para exercer o r:ar- 1 a. <'~rr~na de almoxarife.. . artificiais, destacando-se as do espo
go da classe K, da carreira de oficial ' . Demit,in~o Abelar~~ Leite de ~r~u- so, filhos e netos da extinta. 

OS MUSSULMANOS QUEREM A pulsar da França o <r Hugo r.herar
lNDEPENDENCIA DA PALESTINA ! ~~vii.r_etor do Jornal italiano "Italla 

BAGDAD, 23 (A UNIAOJ - O r 

"chelk" Mohamed Hussein ai Kacl}ef SUIÇA 
A.dmmistrativo rlo Tribunal de con~ .10 elo ca1 go da cai eira de qmrruco 
tas. , agricola. Sra. Angelina Mendes: - Faleceu, 

al Grata, de Chiita, lançou um apelo J 

aos mussulmanos do mundo ~nteiro, _no PRF.SA CThtA BAILARINA ITALIANA 
qual os convida a wna suprema união 1 

Na pasta da Viação: 1 c1!e~~~=~~~· ~a~~~~~º·d~ \~;;~~~~f~ •ntem. em Malta, deste Estado, a sra. 
Regional dQ Serviço de Defésa Sani- ngelina Mendes, viúva do sau,~o~o 

rm favor dos arabes insurréto~ da Pa.- GENE"RR 4- 23 (A UNIAO) _ Foi 
1:~tina. em pról da independPncia da I pr~~-a. ~cu_ ~da de espionagem, a bal-

rra Santa· . larma rtal'.ana Virginia C:1pt, 4.ue con-Nomeando: o funcionário em rlh;- tária Animal em Fortalêza, no Ceará, paraibano. sr. Raimundo Mendes, e 
ponibilidade da Justiça Eleitoral, Ju para o Instituto de Biologia Animal. •roprietaria ali residente. IUGOSLÁVIA 
H01 AS POUQAlS Cbegou a esta capital o dr. A extinta deixa vários filhos, dent.re NÃO PODEM CASAR COM 

os quais os srs. Antonio Egidio Men- DEUS 

, seguiu inventar Pffi miru~1·. 1ra. e, mo
dl:lo dum aparêlho de ~ FTra capa ,:, 
de fazer saltar um '· i ank" , e desco

JU brir os segredos de sv.a 'ab•·ica c:ão. 

INSTITUTO DE . IDENTIFICAÇAO 
E M1:DICO LEGAL 

Salviano Leite Rolim 
<Conclusão da t.• pg.J 

·ies e Luiz Mendes, ambos comer- 1 
oianles nesta praça. BELGRADO. 23 (A UNIAO) - A 

O sepultamento realizou-se, ontem ~~~i!~ia~ª p~~r~t~ ~!º~:~~nª1.~Óo.i~~ O PRIMEIRO DELEG A. D() APnB JC, 

VATICANO 
Carteira. de Identidade sentando o sr. Interventor Federal 

Depois de ter conferenciado com e 
interventor Argemiro de Figueirédo 
na manhã e na ts.rde de ontem, o 
C.:r. Salviano Leite viaja rã hoje, ~ 
tarde, para Piancó. a fim ..JJe passai 
as festas natalinas na com~nhia do~ 
~eus parentes e amigos 

'll.esmo, á tarde, no cemitério daque13 fieis contrairem matrimônio com a!!, LICO NA INGLATERRA 
locatidade, com grande acompanha- mulheres judias, Visto qu~ elas visam 
mento de parentes e amigos da fa- . apen~s com iss«? conse~_1r a cidada
milia enlutada. 1 ~~~u;~~f;s~' Já. pernut1da aos isla-

o Instituto de Identificação e Mé
dico Legal do E.stádo f'xpediu. ontem, 
carteiras de identidade a João Garcia 
de Sousa, Benigno Barr\a Aldir, Ga
briel Soares Fernandes, Cottich Zol

lmann, Pedro Florencio, Wilson Ra
pôso e Gessi de Andrade Bélo. 

ATESTADO DE ANTECEDENTES 

SOBRE O RECENSEAMEN
TO GERAL DO PAIS 

O dr. Salviano Leite Rolim retor
nará. ao Rio de Janeiro nos prirne1-
ros dias de janeiro próxlmf, quando 
reassumirá. as suas funçoe~ a ql1P. 

Reque1 eram atestado dP anteceden- , tem dedicado todas a!; .suas atençõ~~ 
tr-s. a fim de regularizarem sua situ- para bem servir a Parniba e ao seu 
ação no Pais, os srs Gottlob Zellman. Govêrno 
Lioa Leopoldo Cupermann e Jcrge 
Sárafim, todos re•ldPntes na cidade d• 

1 

Um decreto-lei do oresidente da Reoública, estabelecen
do que se realizará, decenalmente, no dia l.° de setem
bro dos anos de milésimo de zero, o recenseamento em r.ampina Gra

nd
e DR. LADISLAU PORTO 

FOLHA CORRmA 

o Instituto forneceu !ôlh• corrida Da Faculclàde de Medicina • da 
todo o territorio nacional 

acs srs. LUiz Gonzaga da Silva. JaJ- Aaalstencia i Psicopatas de RIO, 23 <A UNIA0> - O presidente 
da Reoública assinou, ontem, um de
creto-lei estabelecendo que lie real~ 
1.ará. decenalmente. no dia 1.0 de se
tembro dos anos mlll?simo de zero. 

trangetro e as pesSêas jt4rldiras esta
belecidas ou representadas no Pais, 
.,;;o obr'gados a prestar as declara
ções que lhes fôrem solicitadas l)ãra 
os fins do recenseamento, incorrendo, 
em caso de recusa, silêncio, sonega
ção, falsidade ou emprego de tf"rmo~ 
evasivas ou irreverentes, nas pena.,:; 
estabelecidas na lei. 

me de Oliveira Mendes ,e Amauri de Pernambuco. 
Freitas ,estuda,nt.P& A .. A'"iidentes nPsta Doenças nervosas e mentais 
capital. Atenderi. no Consultório do seu 

EXAMES PERICIAIS 

Fôram submetidos a exames perlclals 
os pacientes Rozendo .José Alexandre, 
João Calixto d• ~•na, o a mulher Oll
vta Tavares de Lima. 

PETIÇÃO ENCAMINHADA 
A Jim de ser devidamente despacha-

da pelo Arquivo Pollc'al Criminal, !oi 
encaminha.da a petição de Francisco 
Rodrigues de Oliveira, n-.sldente á tua 

19 de Março, n.0 135, em Cruz das 
Armas. 

INSPETORIA DE POLICIA 
o inspetor geral remeteu ao Chefe 

de Policia a lmportancla de 83f400, 
e virlos objetos, inchisive mn relogto 
pertent.,ente i sra. Ana Marinho, re
sldent.. i rua Indlo Plrastbe, n.• 6, 
neata capital, que !õram apreendidos 
em poder do gatuno Francisco Cant
dt! Perrelra. 

O mesmo se acha reeolh!dl> &quela 
Inspetoria. 

2.• DELEGACIA DE POLICIA DA 
• CAPrrAL, 

Movlm nto dO dia 12: 
i,oi ncebldo um 1111111D do cap. • 

colega Dr . .João Medeiros, á rua 
Maciel Pinheiro n.0 172-1.º and. 

mARIAMENTE 
Realdencla: A ven\da Tiradentes 

-- n,,, 204. --

o recenseamento geral do Pais. 
O decreto determina que cada re. 

censeamento abrangerft. em censos 
distintos realizados simultaneamente. 
os aspectos dernográficcl:; -e soc~at.s 
do País especüicados no regulamento 

, _________ ! que fõr para êsse fim expedtno, regu.~ 

Este decreto qu& ,reKU)a. todas as 
d1sposiç~es legais t)ara o recensea
mento, instttue o Serviço Nacional de 
Recenseamento, ao qual compete or.:>
ceder ao recenseamento geral do Bra· 
sil, em 1940, de acôrdo com as bases 
aprovadas pelo decreló-'lei n.0 237. 
de 2 de fevereiro de 1938. 

lamento esse que estabelecerá o pro
Portos dês te Estado. Fôram expedi- cesso para a coleta dos dados censi
dos oficias á Chefatura. ao comanao tários relativos aos brasileiros resi
na Pollcla Militar, ao direto1 do Iru.- dt nte~_ no estrangeiro ou temporaria
tltuto de Identüicaçã.o e ao tllfAtor ment,,, ausentes do Pais na data do re
do Hospital ··sta. Izabel ... F·oi ouvido censea,nento. Todo aquêle que exer
em auto de perguntas. o sr. Daniel cer !11 nção pública civil ou miJit..ar, 
Alves Pereira e, como ti.;stemunha em f~deral. estadual ~u municipal,_ inclu-, NOTAS DO fôRO 
putro lnqbérito, ceUna das. Neves. s1ve representacao diplomática ou 
Requereu atestado de residenc1a e de consUlar fica obrigado, sob as penas e 
vida, Vicencia Soares de Oliveira e i::ominadas na lei penal. a prestar as 
atestado de conduta V~ldomlro Fer- informações que lhe fõrem regular- FOI o SEGUINTE o MOVIMENTO. 
reira dos Santos. Foi preso e recolhi- mente solicitadas para a operação ONTEM, DO CARTóRIO DO REGIS-
do ao xadrêz desta Delegacia o lndiVI- consitária. TRO CIVIL DJISTA CAPITAL 
duo Lourival Barbosa da Silva. Foi As emprêsas e sociedades que gozam 
pôsto em Uberdade o individuo Pedro de fA.vores dos cofres públlcoa não po
Vicente da Silva. Foi ainda ouvtdo, derão recusar a colaboração que, na 
em auto de perguntas. o gatuno José fórma do regulamento, lhes fõr soUci
Ta vares C!fe Pontes, vulgo .. Gordinho". tada para preparo ou execução do re
compareceram ao gablntite, a fim de censeamento, sob pena da mlllta de 
prestar queixas e esclarecimentos as um conto a cinco contm de réis; e, 
seguintes pessõas: Nair Perrelra, Ne- todos oa lndlvlduos, civilmente capa
nem de Lima, Joio Ma«llano, Antonio zes, damlcllladq,, recldentes ou em 
Moreira, Manuel João, José severino I transito no ~rrltórlo nacional. bem 
da Silva e Amaro Paulo da Silva, oomo oa brllille1r0e auaenty no ea-

Nesse Cartorio fõram registadas as 
seguinte, crianças recem-nascidas: 

Jozita Rocha da Silva, Maria Clari
ce Barbesa, Maria da Penha Nunes, 
e João Batista Marinho Falcll.o. 

Jl'õram registados os óbitos das se
gu\nt..s pessõas ocorridos ontem: 

Manw,J Batista de Araújo, Martnéte 
Paulina de L1ma. Claudls Corrêla da 
Silva, Mllrla José dO Espirita Santo. 

CIDADE DO VATICANO, 23 ,A 
UNIA0) - Ocorreu ontem no Colé· 
gio Inglês de Roma, a benção cardi
nalícia pelo <'&rdeal Ros~I. sreretário 
da Consagração do Consórcio, do mon
senhor Goodfry, primeiro ctf'lf'gfld0 
apostólico Junto á Grã-Bretanha. 

Assitiram ao áto, lord Pnth, em'Jat
xador inglês junto ao Quirinal. sr. 
Osborn-e Daocey, cardials P,vado e 
Oominioni, monsenhor Bickford e co
nego Myler. 

ESPORTES 
ORION X BRASIL 

Realiza-!-e am~nhã ás 7,30, no cam
po do "19 de Marco" um encontro a
rnlst<'SO entre os clubes juvenis ·· Ori
on" e "Brasil"'. 

A equipe do "Orion .. pisará. n~ gra
mado com a seguinte organizaçao: 

Gringo 
Fausto Móla 

Jaguaré Reis Domingos 
Martins Bezerra Soares Duarte 

F ábricade-riovels Trllinfl 
A viso ao público e ao comércio em 

g,..-al 1que trads!erl mlnhm fl!.llricQ. 
de moveis da rua Barão do Triunfo, 
278, para a rua Gama e Mélo, 34. 

João Pe.ssôa, 23 de dezembro de 1938. 
Severino Vi"1ra de Mélo. 

A NOVA DIRETORIA DA I• 
CADEMIA BRASILEIRA 

DE LETRAS 
RIO, 23 (~ UNIAO) - A A<:ademi. 

BraslJelra de Letras elegeu hoje sua 
noVa illrrt.oría par:1- o ano dlP 1939, que 

ºficou assim condltuida.: -prt1ldente: 
prof. Antonio Au."ltrecésllo i aecretltfo 

:,-;;~ ,f."1;.~~ 'e t;,:.";;t1{; '.tJ:! 
i:::~k1'.z'~ ::= ~:= 



A UNiÃO - Sábado, 24 de dezembro de 1938 

A VISITA DO INTERVENTOR ARGE- NATAL 
MIRO DE FIGUEl~DO A ARARUNA , ANO BOM E REIS 

I', DALBlTQUERQUF. BARBOSA --------------------
A RARUNA recf'heu, t•nlre acla-1 dirnnnico que. dentro d~ rt>rw·so~ do 

;~ç~~\e1!!;~i~it· F1~âe1~t ;t~~n~ ~~o~;;~~ :::~i.ni~~li~Or~~~ e~~/~~âai.P~~~~~ NESTA CAPITAL NAS PRAIAS E NO INTERIOR 
dn fflr" ·l"I inauizurado.,; a Praça Arge- lou ruas, alargou passeios, exlendeu 
miro de Ftguelrêdo e outros melhora- meio-fios e construiu, aind3, uma das 
mentas da cidade melhore$ praças do Estado 

Estive há. poucos dias. na bela ct- E' üwo uma página brilhante da ad-
dade serrana, e compreendi a alegria mini~tração prottcua, honesta e in
dc, seu pôvo e a ansiedade. com que teligente· do prefeito Demóst.Pnes Cu
todos ali aguardavam a ida do Inter- nha Lima 
ventor Argemiro de Figueirêdo, para O honroso e proficie11te govêrno do 
testemunhar-lhe de modo mais pu- PX-prefeito dr. Luciano Morais não 
bI1co e eloquenU> o quanto de simpa- sofreu solução de continuidadP _ E Ara
tia, de admiração e apoio lhe cansa.- runa mArcha, hoje, na vanguarda das 
gram. cidades progressisfac; da P.1raiba 

E acabo de lér pela A UNI AO os fesU- PrevejC'-lhe um bélo futuro O seu 
vidaes de que fol ·alvo s. uxc1u.. e s11a rlima é adoravel, os seus recursos 
comitiva, e sentt que- Araruna, com 'nexgoh1veis. o SPU povo de uma hos
justo orgulho, bem soube agradecer ~·lhllidade cativante 
tão honrosa visita e, mais uma vez, Muntc1pio de lar~as possibllidacles 
reafirmou a sua tradição de hospita.- Pconómicao::; que o prefeito Cunha Li
lidade. mH- tem sabido aproveitar inteUgen-

E' nntavel o progresso daquela ci- temente, e daí o surto de progresso 
da.de. Lá, s. excia. teve uma demons- nue vem experimentando a "Princê
tra('ÃO pAtPnte de que Araruna estã ~a dac; Serras'', como já lhe chama
bem integrada nos principias de re- ram 
novaçáo do Estado Novo, e que o pre- Só assim se explica a simpatia es
feito Dem~tenes OUnha Lima tem pontanea a admu·açáo profunda que 
correspondido á sua confiança e se- o póvo ararunense, sem distinção de 
gutdo os seus ensinamentos numa po- clahses. tributa ao ~eu administrador. 
lltica de honestidade e trabalho num gesto de gratidão bem merecido. 

I NICIAM-SE. hoje, os fe!-ltejot co
memorntivos do Natal. Por toda 

parte, e hrnnanldacte deixa transhor
ctar o seu jubilo. feste.1ando o advento 
do Salvador do Mundo. 

Este ano, as tradicionais festas de 
Nalal nesta l'apilal, n&R pratas ,i no 
interior prometem se revestir de gran
de anlmaçáo por.ular .. 

O NATAL EM CRUZ DAS ARMAS, 
PROMOVIDO PELO CENTRO "AR-

GEMIRO DE FIGUEIRUlO-

Promovido pelo Centro Cívico Ar· 
gemiro de Ftgueirêdo, reallzar-.se-ão 
hoje, em CRUZ DAS ARMAS, várias 
festividades para as quais está orga
ni1.0 rio ronrl1gno programa. 

Pela manhã haverá distribuição de 
roupas e generos alimrntíclos á pobre
za do referido bairro. A· noite, ocorre
rão os festejos populares que consta
rão de retrêta, pastoril, kermesse, bar
racas :pavilhi..-o de dansas ao ar livre 
e outros entretenimentos. 

O -.. NATAi. DOS POBRt;S" PR0\10-
VIDO PELO "INSTITl'TO S. J0~~·-

0 .. rm,Ututo S José .. promovná, ho
je, o Natal ctos Pobres ... 

Essa rea1izaçáo, pPlo seu fim e.ssen
cialmente filantropico, tem o apoio e 
simpat.ia do Govêrno cto Esi ado. soctr
rtade C'.Onlerrnnf-a e do põvo em geral. 

Seréo distribuídas roupas e 011trfl'
dádivac; á pobrpza, estando Jm,c-ritas 
para (>:~se Um, c·erca de mil pessóas nn 
secretaria do Instituto. 

NATAi, 11\8 <'111ANCAS PORRFS 
NA FMlERAÇÃO ESPJRl1'A 

l'AltAIBANA 

Essa sortedadP, comemorará no pró
ximo domingo, o Natal de Jf"stis, em 
o:ua séde, á rua 13 de Maio. n.0 165, 
distrLbutndo com as críanço.!i µobrPS 
desta c1dad<" alguma.s centl'11as rlP cor
tes de fa:tendas. Para b . ..,~ fim. o de
partamento de assistência aos neces
~·itados daquela sociedade tomou as 
necessárias providencias, recorrendo, 
em tempo oportuno, ao comércio desta 
rapital no intuito de angariar dona
tivos 

'iO ';O:-iC:ALO, E~1 'LUlllAU 

A· mei~ noite. na ig1·eja do Gonçalo, 
em Tambaú, será rezada ml.~a de Na. .. 
tal, pelo mon~. Aprigio E.spinola. 

A'~: 17 hor&,s ele amanhã, ocorrerá a 
benção na mf'sma igreja da imagem de 
N. S. <lo PPrpt·tno Socorro. oferecida 
rela profP'"hOra Horlen<;e Pdxr. direto
ra do "1n .. titl1fo Comercial João Pc~
!'ióa" 

E)) PO"iTA IH 11\TO E PRAJA 
FORMOSA 

Por inlri:üiva dt1s familias quf" se 
ftCham vnantando em Ponta de Mato 
e Praia Formosa haverá. hOj(> anima
das fe:dividaclt'' 1.Ji. em cnmemnraçâo 
ao Natal 

D11dn o lmrrt:,sr q1.1e se \'em notando, 
néssp sentido, as festas deverf..o alcan
çal verdac\Piro realce. est~ndo á fren .. 
tf do prog1 am.a. n::spedi\·o munero.sa 
comissão de pe~!-ôn.c; de no~sa sodeda
de. 

Não é preciso ser ararunense: Aque- Que ao sr. Interventor Argemiro de 
Jes que olham sem partidarismo e co~ Flgueirêdo bem lhe pareça o aprovei
r,hPr.eram Araruna. há alguns anos tamento dêsse moço de espirito ho
atrás, por um imperativo de conciên- ne.sto e trabalhador, para felicidade 
eia, sentem uma espontanea admira- dP Araruna e contentamento de seu 
ção por êsse administrador honesto e põvo 

A· meia-noite, será rezada missa na 
canela local pelo revdmo. Frei Ama
deu A ctlc;tribuição em aprêço, terá lugar 

ás 9 horas da manhã do dia 25. sen
NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO do contempladas todas as criança~ nP

cessitadas que apresentarem cartões 
Anunciam-se bastante animados os entregues por uma combsâo designa-

Constituirão a nota elegante das co .. 
memorações do Natal em Ponta de 
Mat.o e Praia Formosa as dani:;a.s que se 
realizarão no '·Pavilhão Argemiro de 
Figueirêdo ·· c01n comparecimento de 
familias da sociedade conterranea, de
vendo tocar pnra a:- mesmas a ja.z.z
band da Policia Militar 

----------- festejos comemorativos do Natal, hoje, da parft êsse fim (Conclúe na 6.a. pg.) 

;:i~~}}n~E, r!;~~1: .. ~f~;tot~~:~ i~~ 
1
-8--EA---U--R--E--P--A--I-R--E---R--O--H--A--N-A NOM[AÇAO CHEGOU AO RIO 

1 

O EMBA.IXADOR RODRI
DO DR. EPITACIO PESSõA - GUES ALVES -

t~nó~J~r!~a~ª~~ªav~fh:~s~~~a die~~= ! 

CAVALCANTI PARA A SE
CRET ARfA DE EDUCAÇÃO 

E ·CULTURA 

. RIO, 23 !A UNIÃO) - Pelb "Satur
nia". <'ht>gou ho.ie de Buenos AirPs, o 
f'ntb'lixado:- Rorlriguf's AlvPs, chefe 
da Mfc:!ii!áo Diplomática Brasileira na
qu.;.J,.. n'li.._ 

O embaixador brasUt>iro veiu trazer 
TELEGRAMAS DE FF.LJ(;lT1'f'l\ES :-to minh,tro Osvaltlo Aranha o r<"SUI
ENVIADOS AO NOVO AUXTLIAR brf() da su~<; conver~a('ôes com o go-

DO GOVE:RNO 1 \·êrr.o• argPntino, para um mais estrei• 
1 to intf':'rcambio entre as duas nações. 

Ào dr. Epitacio Pessõa Cavalcanti 1 

fôram enviados mais o.s seguintes des- _ ... T,.nha muitos cuidados com as 
pachos de f~licitacões por mofiVfJ da <'rfanra,;. VPja bf'm com quem andam. 
sue n°!fleacso para a Secretarfa de Não attmita nrnhuma ama ou qual-

E~{~~ª~2e ~ul~~~~an~o recebido te- 1 ::;.r º~!~~re':1!t!~~:~,ae~oss~:io~ª;'. 
legram.a dezessete con.·ente em auf" me I no cfe"ntro de Saúde mais proxímo. E' 
~ã~ini~u~~~~ ~~?tu~~m:::Po ;,;{.;"~~ a garantia da saõde de seu-; filhos Sps. 
agradeço presado amigo gentileza co- ________ _ 

;.'::'J;fr~°vueiZlt~hefe s~abln?t~
1ª~~ so• TE~I DOENÇAS VENEREAS 

nistrn Fazenda.. QUEM QUtR. VA' AO DISPENSA-
RIO, 21 - Muito grato sua COll'Uni- RIO NOTURNO ANTI-VENEREO. 

cac'l" Ptn telegrama riP 17 cto corrente 
apresen~o-lhe mE'w, uunp1·imento,•. e 
os votos que faço pelo Pxito r1::i ni~ss;;o 
que lhe foi confiado, Cords. Sds. Gen 
Pinto. . 

RIO. :::2 - Queira aceitar mPll~ sin 
ceros ct::nprim~ntcc; t: melhores \-'005 
!'':'.licidacle Ple\-tldo !:'nsto lhe foi confi?.
do ~bra('o.c; João Maurício 

RIO. 21 - Com as minhas felicita
ções queira aceitar cordiais agradeci
mentos pPla amavel comunicação con
tida seu telegrama de 17 elo corrente 
hiwer sido nomeado Secretário Edu
cação " Cultura desse Estado, Atts 
Saur~.. - Henrique DorJsworth. 

lH 21 - Apresentanc~o felicitaçõe: 
tomo liberdade lembrar pôvo minh~ 
Ci:ichn· r~ Cebola aspira ctever presa
do amigo beneficio creado Gruno Es
colar, abi;aços - Arruda . C~mara 

JAAO PESSOA. 22 - Envio smcera~ 
felicitações vossa nomeação_ Secretá
rio Kiu;ação e Cultura. - Major Joa
quim Henriques. 

A MISSA EM AÇÃO DE GRA
ÇAS PELO RESTABELE
CIMENTO DO MINISTRO 
FRANCISCO CAMPOS 

RIO, 23 r.\ UNIÃO) - Será cele
brada no próximo dia 25 do corrente, ás 
10,30 horas. na Igreja de Nossa Senho
ra da Candelaria, em Copacabana, a 

.. ; ~-- ""' ação 1"1-- gr~('a .. relo rP'if.abr--
1,.eimcnto do ministro Francisco Cam· 
pos. 

O átfl S"rá ofidado p<>Jo padre Cas
felo Branco, tomando parte no canto 

r-d ..., h--ritono Ac.dnib.'\l Lima, a sra. 
Matilde Alves e uma aluna do Conser
vatório N:icional cJ(>, Mô.sica que can
'trl\. a "i\v"' J\'r3r• 1 .. c1 e (;ounot. 

Os funcionirio~ r1o Ministério da 
'usti('a comparct. r:-:o inrorpora.dos, 
~sim C'Omo vária.. i,,<;titui('órs católi
'lS, a'Tlig,•s e adm!rJ.dores do ilustre 
i'ul:lr 

de frios e doces. 
Haverá ainda outros entretenimen-

tos oopulares, como fogos de artifício. 
··}apinhas", carroceis. pastoris, etc . 

Será reforçada a iluminação do tre
cho onde se realizarã a !esta, & cuja 
frente se acha a seguinte comi.<.,sâo. 
Evaldo Pereira, José Pereira, José Bar
bosa, Sizenando Roberto e Benedito 
Nogueira; e srtas. Maria Jo.sé Barbosa. 
Carminha Pereira. Maria Augusta Ca
valcanti, Oeralda Mendes. Vandirn 
Vasconcélos e Maria de Lourdes. 

Entre os pavilhões ali armados des
tacam-se o denominado "Dama das 
Camélias". a cargo de várias senhori
tas, e o ·•pavilhão Camponês", cezúla
do ás senhoritas Maria Augusta Cavai· 
canti, Izabel dos Santos, Ntla Gau
dencio, Marta das Dóres dos Santos 
e Eunice Neves: '"Paviláo Japonês'·, 
"Barraca Venêsa ·· e Pavilhão Antar
tica ". 

NA AVENIDA VERA CRUZ 

Auspiciam-se com muita animação 
os festêjos do Natal, hoje, na avenida 
Vera Cruz. no bairrc de Jaguaribe. 

Assim. essa arteria apresentará um 
asreto festivo devidadmente orna
mentado e com ,..efoi:ço de Uumtnação. 

Haverá retréta, Pavilhões. Carroceis, 
"Ke11.messe·· e tun lindo "PresPpi", 
além de outros entretenimento.e; po
pulares. 

A comissão que se acha á frente dos 
festejos e a seguinte: 

Srs. Julio Cordeiro e Galdino Silva; 
srtas. Eva.niza Gomes, Trahamunda 
Pereira;, Austelina Pereira. Edlth Mar
tins. Neli Lopes, Maria das Dóres e Ja
mile Lopes. 

NA RllA S. MIGUEL 

Os habitantes da Rua 8. Miguel vão 
mqn::lar rezar na Capela de No~a Se
nhora da Conceição, alf situada, uma 
missa peJa passagem do Natal. 

o áto será celebrado nela mons. Ma
;nuel dP Aimeida, pároco da Matriz de 
Lourdes, encontrando-se á frente des
sa iniciativa a sra. Anália Toscano de 
Brito, esposa do sr. FPlizardo Tosrano 
de Brito, comerciantP. nesta praça 

:\IATtUS DE OLIVEffiA 

D 
OIS contemparaneos de Beau- vida esfort;ada em Que possa rocalf .. 

repaire Roban, como ête, bri- zar as grandr~ c~ualitlttdeu íntimas 
lhantes figuras do Segundo do bio'"rarado. E' um retrato de Beau. 

Império, após o ~eu falt>C'iJnento em repaire Rohan 
1894, traçaram biografias do bt'asileiro A bondade do seu cora~âo, o seu al
que "soube honrar a terra Pm que tnais:mo, o !'leu escrúpulo e oc; ~us 
nasceu", deixando um nome que_ "en- pendore5 estio inteiro.; nas páginas 
tre os camaradas de armas ~erá sem. do livro ao recordar o seu amor aos: 

:[: ... re;:!~dori t:.!o!r~hp:1: n::n::~ J ~~:(~~·a:· s:;u;r:r'u~~:d ~·eª:,.:ab('~~I:~ 
que o "Jornal do Comércio". do Rio, lm(H"radôr e a sua lealdade para ('Om 
terminou a noticia consagrada ao fa- os se~ amigos 
lecimento do Visconde de Beaurepalre O estudioso da líng,iistica f' da geo-
Rohan. grafia. o apaixonado naturalLc.ta e o 

Fô~am as homenagens do Barão administrador invulgar ~ão e.-;timadc,9 
Homem de Mélo e Visconde de Taunai através das ju.;tas e pro)}O:)ltadas re
E a,rora, na República, um joven es- ferências que se encontram no estudo 
('rltor renova esse tributo á memoria rerfeito qut- Raul de Góis fe, sobre 
de quem :serviu larga e longamente o Visconde de Beaurepaire 'R.ohan. 
a nO!!i.m pátria Realmente êste livro tem um mérito 

O livro de Raul de Góis sôbre Be· suçei-ior pela sua concíendosa t'Om
aunpaire ft.oha.n está mf'rPCendo os posicio Nêste momento vem indicar 
maiores aplausos. As nossas impre.s· um roteiro aos bons brasileiros. para. 
sões de leitura transbordam dos sen- que o sigam e meditem ante aquf'la 
timentos de adm.ira('ão tran<illlitirlos vida de senidor de Eslado. que co
pelo a.utor ao realçar os átos nohili. meça, muito rêdo, na profi.-.são das 
fante-s rle um escrupuloso homem pú- atm.a~. a.sst'ntando Jlra~a aos séte 
blico. No estudo de Raul de Gôis a am,s de idade. e termina na velhice, 
personalidade de Beaurenaíre Roban g-\or)osamf'nt~. apôs dilatada~ explora .. 
surge integral na medida justa df'\ c;óes t' esfor<,aflos labore-3 da su~ car~ 
elevados conceitos. reir".:1. 'J)rofic. ... ibnal'" Cornll !engenheiro 

A grandeza. do.i fátos. que SP desdo. militar, ou ~everas e rude, mi .... ,ões de 
braram na f«unda carreira do ilus- administrador naJ presitr.f>ncias ,df> 
tre brasileiro teve um registo precioso. J>ro,·incias do Brasil e numa pasta 

A personalidade de Beaurepaire ministtrial. Destarte o modt>lar an
Rohan passa ali tão serena como na cjá-0 avulta nas página,;; do estudo 
realidade da sua. exist<('ncia de<'orrida de Raul de Góis. a eu.la ju,·,mtude 
a iluminar do alto do"i seu., conheci- digna e plena. de talentos pre.;tatnog 
mentos, cotno wn gui.i e timoneiro. nesta hora uma sinrera homf'nagem . 
lteeucontra-:se o conht>cf'dOI' profundo 
l" o pertinaz investigador da~ COlLc.a~ 
do Brasil 

Sóbrio e elegante. o Jovem biógrafo 
revive aquE"la simuatia oue despertava 
por toda parte o brasileiro interri ... ado 

VI D A 
R ADTOPôNfCA 

pelo bem estar dos seus patridos. P R t-4 RADTO T.\BAJARA DA 
ouer estivesse nos meios culto~ ou no.;:. P.ARA1RA 
tongincruos seriões ,entre as gentes PROGRAMA PARA HOJE: 
mais rú.jticas 

ExeP-lente rontribuição paa·a "'" ava.~ 
llar BeaUl'epaire Rohan, o trabalho 
em aprê-ço não olvida as rase-. dec....,a 

Pro~rarna do almoC'o: 
11.00 - Gravarõe~ ponnla.re<;; vnria .. 

nas · - Ofnertdas f)f'lo Cine São Pedro 
"~ Cac:n do ... granrles rnm~ní':•s ct3 té· 

JOÃO PESSOA, 23 - Abraço presa 
do amigo justa nomeação alto carg. 
Secretário Educação Cultura Cordeat' 
~aur'la~5es - Jc"'io Falcão, Fuúciol'lá 
rlo T 0 Souro do Estado 

BAFRA DE s. ROSA, 23 - Regoz1 
jando justissima nomeacão vos~enc1r 
apresento meus sinceros paraJ.)"'!ns. -
Pedro Inflc!o, Guarda Fiscal. 

INICIOU-SE A GRANDE OFENSIVA NACIO
la··., 

12.00 Horn certa --- Jornal mntutf .. 
no - Notk~ário e !nformac~~s telegrá
Iiril::i do Pais <· do ec;trang:Piro. 

--------1 NALISTA CONTRA A CATALUNHA 
o NATAL DOS FILHOS IAS TROPAS INSURRtTAS ROMP~RAM AS LINHAS RE-

DOS OPERÁRIOS PUFLICANAS EM QUATRO PONTOS DIFERENTES, ES
RIO 23 IA UNIÃO) - Realiza-se 

amanhã o "Natal dos filhos dos ope
rários". oferecido pelo Govêrno. A 
distribuição dos presente; terá tnici') 
ás 9 horas no "hall '' do Palácio do 
Trabalho. sendo convidadas para. as· 
slsti-la a espôsa do ministro Valdemar 
Falcão e a srta. Alzira Vargas . . .. 

O ·· Natal dos Filhos dos Qperar1os 
teve a colaboração das cl:i.sses conser
vadoras estando a distribuição de car
tões p~ra recebimento de presentes 
de festa.s, a cargo da União Naciolfal 
dos Sindicatos. 

PREFEITURA DA CAPITAL 
A PrPft>Ítura chama a atent;>io _dos 

contribuintes em atrazo com os 1m-

==!i~o~~ ;u;~c!!~!1~l~~\:/~~;1t;ut;t:; 
S r;. a multa df' móta aos que hqu1dda
rem os !leus débitos a.lé o dia 31 ° 
corrente mês. 

so• TE1'1 DOE~~ 
QUEM QUl!:R. VA' AO DISPENSA• 
RIO NOTURNO ANTl•VJiNEBEO, 

TANDO AS FORÇAS DO NORDESTE A 70 QUILOMETROS 
n E s A R e E L o N A I tas Iniciaram ª grande ofensiva pre

parada ~ontra. a Catalunha.. 
Aq forças in~urrétas. que marcham 

O govêrno catalão admitiu 1 ~:
11~:r0~ 1i:~. ~~~ª~1:

3!. '!i'l'~~';:;tr;: 
a ofensiva franauista, mas, ::.°'!1~~·a':.:;:n1i:1;J~:;1~0~~panho-

afirmou que as divisões re- o rNtcIO DA oF.:NSIVA 

beldes que tentaram atra- SALAMANCA, 23 rA UNIAOJ _ o 

vessar o Segre, á altura de ::;~l~,, d:eº~~~!~0 ":!!:~:!~!r0 

1~~ P!:: 
Lérida, fôram dizimadas tn~':i:uoia, vindas da frente de com

NEW YORK, 23 (A UNIÃO) - No
ticia'" da Espanha informam que o ge
neralifsimo Franco ordenou a ofPnsi
va. grral tantas veus anunciada e 
prorrogada, l'ontra a Catalunha. 

o úlHmo c-omnnicado, sem prerisar 
bem a posição dos insurrét~. afirma 
quf" as linhas republkanaq foram cor
tadas em quatro pontos diferente&. 

JNTFN~O Ul'IV(BARDF.10 CONTRA 
A CATALUNHA 

bate informam que já fôram feitos nu• 
merot:.os prisioneiros, capturados vá· 
rias baterias de artilha.ria pesada e 
anti.aérea dos republicanos, bem co
mo alguns carros de assalto. 

UM RECUO DE 12 QUILOMETROS 

SALAMANCA, 23 (Ã UNIÃO) - As 
forças •epublicaUas recuaram numa. 
frente de 30 quilómetros por 12 de pro
fundidade-, 

COMUNICADO DE BARCELONA 
LONBRF.S, 23 IA UNIAO) - Pela BARCELONA, Z3 (A UNIÃO) - Um 

manhã de hoJe, as forças nacionaUs- comunicado dado á publicidade pelo 

Consêlbo •fa Generalidadt> informa qut
MI tropas in:surrétas lançaram violt>n
ta ofensiva. contra a ('atalunha, ata.
C3ndo nas frentes de Lérida. Bala
guer e T,·rmp. 

Sa frente de Lérida, ao tentai-em 
atravessar o 8rgre, as forças insurré· 
tas fôram c.ompletamente dizimadas. 
sendo os rebeldes restantes obriga.dos 
a retroceder. 
BOMBARDEIO iU:REO CONTRA A 

CA'fAI,UNHA 
PARIS, 23 IA UNIÃO) - A aviação 

nacionalista tem desenvolvido, nos úl
timos dias, grande atividade, bombar
deando dh•ersas cidades da Catalunha. 

Ontem, á tarde, 25 aviões trimotores, 
de bombardeio, escoltados por 12 apa· 
rêlhos de caça bomb:irdearam as loca
lidades de 1\-lansera, Vkh, Palamos e 
Grau. 

VALENCIA BOMBARDEADA 
VALENCIA., 23 !A UNIAO) - Avi

ões nacionalistas sobrevoaram esta ri
dade, atirando numerosas bombas sô
bre diversos pontos. 

Em ronsequencia, ficaram destro
idos numerosos edifícios. ha~oendo mor
tos e feridos. 

BOMBAS SOBRE ALMERIA 
Al,MERIA, 23 IA 'ÚNIAO) - Aviões 

nadonafütas a.pareceram, hoje, voan
do sôbrt- esta <~idade e a seguir. lan
çaram alto:-. esplosivos na zona portuá
ria e outtos locais forUricados. 

O mimero df' mortos eleva-se até a
fora a 8, havendo cerca <k 20 feridos. 

12.15 - Continua o progrnmR do al
moço - Gravações populares variadas 
do Cine São Pedro. 

13,00 - Bóa tarfle 
<Locutôr Alirio Silva) 

Prog1-ama do jantar: 
18,00 - Gravações pooulares varia

das - Oferecidas pelo Cine Metrópole 
•· O Cinema mais arejRdo da cidade·•. 

18.30 - Gravações selecionadas -
Mús1cas slnfonicas. 

18,45 - Boletim esportivo. 
(Locutór George Andréi. 

Programa df' Shtdio. 
19.00 - Sintese dos acontecimentos 

do dia. 
19.05 - Programa variado - Rati

nho e sua embaLxada. 
19.30 - Programa de Natal - Com 

música popular variada patrocinado 
pela Casa Bayer 

20,00 - Retram-.mi.ssão da Hora do 
Bra~il. 

21.00 - Música variada - Grnl San
tos com piano 

21,15 --- Jornal Oficial. 
21.20 - Mú,;,ira. rariada ._ Gtorge 

André com Yiolfi.o 
21,3!'; - Muska popular t>ra~ileira -

Roberta com piano 
21.50 - Música de folk lóre- - !\ta

nuel Tt•nório com piano 
22 05 - Múska vnrüulá 

André com violão 
George 

22.15 S61os ele vtbrnfonP - \Vilkfl'n 
Claudmo. 

22,25 -- Jornal fal.1.:io 
22,30 - Bóa noite 
LOcutôr J. Adlino1. 



,. , A UNIÃO - Siíbado, 24 de dezembl'O de 1938 

R T E e 1··A· L· 
A D M I N I S T R A Ç l O D O E X M O , S R , D R , A R G E M I R O D E F .i G U E I R I D O 

DECRETO N," t ,218, de 23 de dezembro de 1938 
FiJ:a o efet,vo da Policia Militar para o exerci

cío de 1939 

Ar,zrmiro dr Figueirêdo, Inlervrnlor Federal no Estado da Parail.lci 
u~andc d(' tuas alribWÇêc.s e tendo cm vista a proposta de fixaç~o rlc forçi.l 
que lhe foi nprcsentada pelo comandante i:tcral da Policia Militar. 

DECRETA· 

Arl,, 1.·1 - A Policia. Militar do Eslndo da Para.iba terá pai·a o ~xcr
dcio ele 1930 o efetivo de 66 oficiais. 1.362 praças de prct e 1 fannaceutico aju
~nte 1civil contratadol, distnbuidos por . um Coma~do Geral e Sc1:v1cCJ::
~ Batalhões d~ Cacadorcs. U'll'l Companhia de Bombe1roc;, uma Seccao df' 
Mttralhadoras e um Esquadrão de Cavalaria, de conformidade com os Qua
dros an..?xos 

Arl. 2.º - Os vencimentos dos oficiais constarão de soldo e gratifi
cação e os das praças de soldo. gratificação e etapas, sendo estas fixadas 
em 3SOOO dtãrios, tudo de acôrdo com a tabéla anexa. 

Art. 3.º - Fica txtinto o Quadro de Artifices criado pelo decrelo 
n. 1.051 de 20 de maio dê1-te a.no stndo o pessoal componente do tnf'smo dis
trlbuidÔ, como agregado. ao Serviço de Intendencia, até que sejam feitas as 
classificações definitiva:· 

~ l.º - Os atuais art1fices ouc não desejarem sua classificação como 
artífice de classe permanecerão na · situação em que se encontram. se'm rli
relto, porém. a acésso de posto. 

~ 2.º - EnPti.- ·:to houver sargentos e cabOs artífices agregados não 
t-.erâo preenchióas 1L., ;ai C.lt artihces do Quadro do Seryiço de Int.enden
cia, salvo ª" riue excc...inem do numero de 3.gri:~ados. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposiçõrs c>m contrário. 
Pal{tcio da Redenção. em João Pessôa. 23 de dezembro de 1938 51.º 

da Proclamação da República 

Argem.iro de P,gueirédo. 

José Marques da Silva Mari:;. 

POLíCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAíBA 

TABELA DE VENCIMENTOS 

Soldo Gratifi- TOTAL 

DECRETO N," 1,219, de 23 C:e dezembro de t 938 
Dispõe sóbre as ~"llbstituições de Juncionar'ios em .. 

cargos pú.bltcos e funções gratificadas. 

An:;cmiro de Figueirêcto, Interventor Federal no Estado da Paralba, 
u~ando da!-. atribuições que lhe são confendas oela Constituiçáo Ffdcral, . 

DECRETA: 

Art. l /' A substituição de .funcionários rm cargos public~ " fun-
üc,:,; r;r;:,tiftco(A:~ ficfl subordmadí'l aos seguintes prlnclplos gerais: 

1. 0 - Só haverá substituição remunerada no impedimento lce:al e 
n~>o:·ârlo elo ocupante de cargo Isolado, cargo em comissão bu de funclo-

dt Rendas de Patos, no exercício d!; 
1936 - Idem. 

N. 0 10.480 - De José André Xa
vier da Nóbrega, requerendo canci:.:
lamento da l'esponsabilídadc relaUvn. 
á guia de desembaraço n. 3. 204. Uo 
l'Xercic10 de 1936. - Idem . 

De José Fernandes· de Ollvélr:r:·!mJ
dado da Policia Militar êo E'itado. 
requerendo reforma. - Submeta-:.;c 
á inspeção de saúde 

Decretos: 

1 .n.no q~~o e~er~:l~-~~l~~ã~ut~~n~i~i~ª·automática, que não será rentunei·ad& 0 lnt~rvcntor. Federal HO Es~d,; 
·iuando estiver previ~la em lei, regulamento ou regimento da Para1~a designa os drs. Lour1v~l 

Art. 2_n - A substituição remunerada dependerá da expedição ele> de Gouveia Moura, Edsq_p, d~ Alme1-
(1 to d~ :iutorldadc competC>nte; a sub~Utuição uão remunerada Independerá da e EdrU:ie Vilar, a rim d~ mspecio
d:i expedição dos átos a que se refere ê~te artigo. · 1 narem de saúde. para afeito de re-

Art. 3.º - A substituição remunerada em cargo isolado terá lugar forma, José Fernandes de O)iveira. 
quando impresclndivel. em face dã.s necessidades do serviço, e recairá Pm soldado da Policia Militar. ás ;4 ho
pessóR e:.tranha aos quadros do funcionalismo, a qual perceberá os venci- ras do dia 26 do corrente, na séde da 
mentos int~grals do cargo referida corporação. 

Paragráfo único - o i;ubstituto será nomeado pelo Govêrno t"! só o Interventor Federal no Esta'.io 
µccterá rxercC'r o cai·go enquanto dm·ar o impedimento do seu ocupante, àa Paraiba nomeia o b-~l. Franci.src, 
sem que nC'nhum direito lhe ass1st.a ao provimento efetivo no carg".>. . Carneiro ~achado Rios para exercer. 

ArL. 4" -- A substituição do ocupante do cargo em r,Qmi~ào. será em comissáo, o cargo de delf'gado r:1~ 
feita por :::lecrct<J do OovCrno, percebendo o substituto os vencimentos tntf'- Policia do primeiro distrito da capi
grni::, <.lo cargo, ciurflntc o .tempo que o exercer. tal servindo-lhe de titulo a presente 

Arl. 5.º ---:· A g-rat1ficaçâo de função caberá a quem real?1~nte t. portaria. 
f'.Xerccr e nela est1.ver lega!mente }~Ve!ittdo, salvo no carn d~ ~ub~tltuiçao 'l~l- o Interventor Federal no Estat.!11 
tomática po.r motivo de ferias_. noJ~ e gala, em. que o func1~náno :ubstituto àa Paraíba nomeia O dr. Dacio Ce
e o substitmdo nad_a perceberao, alem. ~os ~enc1mentos de s~us caigos. . bral de vasconcélos para exercer, 1,,_ 

Parágrafo umco - Essa gratifleaçao será. _ percebida _cumulativa- terlnamente O car O de auxiliar c.i
mente com os vencimentos do cargo ef~t1vo do func1onáno, nao podendo filigrafo do' Centr! de Saúde desta 

ent.relanki·t~~~~d~· ~u~dote~ç~c~;!n't:n~~m~~:~i isolado ou cargo rm comi~- capital., durant~ o impe.dim.ento do 
~á(J e!-;tiver, eventualmente, por motivo de férias, gala, nôjo, pena disciph- f~mcionalio efetivo, servmdo-lhc cie 
na1 ou mquérito administrativo, impedido de exercer as respectiv~·~ fun · titulo ::t. presente portaria 

~~~S,Ol;~~urtn~~n~~t~~n:t
0
~u~f

1
~)(~f1~~a~~tr~

0
me:~~~~in p~:~:,ml~~:lt~;l~i Secretaria da Fazenda 

atribuida. nlém da de seu cargo 
Art. 7 .0 - Ficam sem efeito todas as nomeações l: dP.stgnações rle

corretltes de decretos, portarias, despach~ ou quaisquer outros átos que 
rontrariarem 'J': dispositivos dêste dtcreto. . 

Art. 8.º ~ Ficam revogadas as disposiçõei:; constantes da lei n.º 
12'j. de 28 de dezembro de 1936, na parte referente a substituições e quais
r.uer outras que colidatil com o presente decreto, .implicita .ou .explicita~en.te. 

Art. 9 ° - Éste decreto entrará. em v1gQr a primeiro dt Jane11·0 
rle 1939. 

Palácio da Redenção, em João Pessôa, 23 d<' dezembro de l9:i8 51.º 
C:a Proclamação da República. 1 

Aryemiro de FJgueirêdo. 
José Marques da Silva Mariz. 
Francisco de Paula Port(). 
Lauro Bezerra Montenegro 

EX,PEDIENTE DO GABINl:Tlt . 
Ao diretor do Tesouro: 

Petições: 

N . 0 11. 233 - De Olival Cmttinho 
oe Araújo. 

N. 0 11.083 - De Cicero Monte.ao 
eia Silva. 

N. 0 11.123 
de Sousa. 

De Pedro Lourem;u 

De Pedro Alves ·de 
OFICIAIS cação 1 

----------
1
-,

5
-
0
-
0

$-
0
-
00

1 tnterventoria Federal 1 ~!ª\~ritm:tJ/~r~~~J~r·P;10c~~r~~;.'; 

N. 0 10.984 
Souto. 

N. 0 10. 987 - De José Xavier dos 
Sanlos. 

PRAÇAS 

Aspirante 
• Sub-tenente 

Sargento-ajudante 
1.0 sargenLo 
2.º sargento 
3.0 sargento 
Cabo 
SOidado 
Soldado art1ficc 
Soldado corneteiro .. 
Músico cl e 1... classe 
Músico de 2.ª classe .. 
Músico de 3.·' classe 
Bombeiro de l.ª classe 
Bombeiro ele 2.R classe 
Bombeiro de 3.ª classe 
Mestre de oficina 
Artlflce de !.• 
Artlflce de 2.' 
Artlflce de 3.' 
Artlflce de 4.' 
Artífice de 5.9 

classe 
cla~c 
classe 
classe 
classe 

Soldo 

360$000 
360~000 
213$332 
180SOOO 
150$000 
133$332 
46$666 
33$332 
40SOOO 
40SOOO 

18($000 
150f000 
1:i3$332 
40,000 
36,667 
33S332 

360,000 
180~000 
150~000 
133S332 
46S666 
10•000 

900SOOO 
750SOOO 
650~000 
570$000 
480SOOO 

Gratifi-
caçdo 

1so:i;::"oo 
180,SOOO 
106S668 

90SOOO 
7éSGOO 
6€'663 
23n34 
IGS668 
20SOOO 
2CS000 
90$000 
75SOOO 
66S663 
20f000 i 
18~333 
16$668 

180SOOO 
90~(00 
75$000 
66ó66R 
23~34 
20SOOO 

! 1 POLlCIA 

1 :SOOSOOO . comandante da aludida corporaçãe 
45osooo L35oSOJO EXPEDIENTE DO INTERVENTOR resolve reformá-lo com a perccpçá,i 
3755000 l.l 25SOOO DO DIA 21; dos vencimentos anuais de dois COP-

325SO~O 975')000 tos e oitocentos e noventa e nove ml! 
285SCOO 955c;ooo Petição: C' oitocentos réis r2:899$800). de acéw-
240$000 720$000 do tom o art. · 56. 0 

- Capitulo V ·-

Etapa TOTAL 

- 1 540<;()00 
540$000 

90SOOO flOSOOO 
90$000 1 360$000 
90$000 315SOOO 
90$000 2905000 
90$000 l 160SOOO 
90~000 140$000 
90SOOO 1 150<;000 
900000 ; 150$000 
90$000 1. 360SOOO 
90$000 315SOOO 
90S000 2905000 
90$000 150$000 
90$000 l45SOOO 
90SOOO 140SOOO 

5405000 
90~00 360SOOO 
90$000 315$000 
90~000 290$000 
90SOOO 

1 
160SO-OO 

90$000 1 1505000 

De· Irincu Hcnnl't.o D\as. 1 " su- 'ritulQ 1, da Consoltd,a.çâo dos Regu
plentc de Juiz de direito da coµ.iar- ln.mentas c\Q. 1-'olicia Milttar. ,combi.
ca de Umbuzeiro. requerendo paga- nado com o § 1. 0 do art. 63 da 1<'1 

mento de vencimentos a que se .iulga estadual n _ 127. de 28 de dezcmbn. .. 
com direito. - Deferido, nos termos de 1936. devendo solicitar seu titulo 
do cálculo procedido pelo Tesouro. á Secretaría da Int.ervrntoria Fed~

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 22: 

Petições: 
Do dr. JO.ftQU\IU Montenegro, re

querendo pagamento de vencimentos 
por ter exercido interinamente a.o; 
funções de promotor público ela co
marca de Umbuzeiro, durante o pe
riodo de 23 de maio a 30 de setembro 
do corrente ano. - rnferido. no~ 
t.C'rmos do cálculo procedido pelo Te-
souro. 

De Antonio Nestor Rarmento . .:1rl
junto de promotor público da comar
ca de Sousa, no exercicio pleno de• 
cargo no periodo de 21 de setemorrJ 
a 21 de outubro. do corrente ano. P'

querendo pagamento de vencimentos 
a que se julga com direito. - DefP.
rldo: ·nos termos d~ informação e.o 
Tesouro. 

ral. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 23: ' 

Petições: 

N.º 11.123 - D<'·Pcclro- Lourci\l.,.o 
de Sousa, requerendo cancelamento 
da responsabüidade rel~tiva d. guia aC; 
desembaraço n. 3. 302, d.a Mésa de 
Rendas de Patos, no cxerC1cio de 1936 
- Deferido. 

N. 0 10.984 - De Pcc11·0 A\ves de 
Souto, requerendo cai1celamento da 
1esponsaiJihda::ic relativ~t. ;'1 guia ac 
desembaraço n. 3. 308, expedida pcln 
M _ de Rendas de Patos no exercicH; 
de 1936 - Igua I despacho 

N. 0 10. 987 - De José Xevier do~ 
Santos. requerendo canceli:itnf'nto r:fl 

,::;ivida relativa á guia de desembar,
ço n. 0 3.313, do excrcicto uc 1.JJv 
Idem 

Decn·to. N.º 10.985 - De Januncio Xavier 
O Interventor Federal no EstacJ.·) cios Santos, requerendo cancelamenw 

da Paraíba. at.endrncto ao que reqUf'- 1 cla responsabilida:lc relativa á guh\ 
reu José Augusto dos Sant':'IS. 3. 0 sar- 1 de cle~,:·mbaraço n 3.312, da Mé~~,, 

N.º 10.985 - De Januncio Xavier 
dos Santos. • 

N .• 10.480 - De José André Xavier 
Nóbrega. 

N.º 11.226 - De Heronides da S 11-

va Ramos. 
Oficias; 
N.º 16.260 - Do dr. Luciano R'

beiro ele Morais. 
N.º 16.035 - Do 1. 0 suplente .;...i.. 

Juiz Municipal de Serra do Cuite. 
N.º 15.979 - Da Secretaria da A· 

gricultura. 

A' Ementa 
Petição: 
N .0 11.198 - De José de Albuquer

que Mirancia 

A· Comissão de Sancament-0 :-lc 
Campina Grande: 

Petição: 
N. 0 16 261 - De Pedro Clemcnt,

no. 

A' E!:>taçüo Fü,cal de Conteição: 

Pl"t.ição· 

N.' 11.014 - Do dr 
lino 

Pator Pau-

Prefeitura Munitioal 
1::XPED!ENTE DO PRl::FEITO DO 

Dia 23· 

PPt.lcõe~ de· 
Manuel Odon CouUnlio. requerendo 

licença para construir um predlo na 

MILITAR DO ESTADO DA PARAtBA 
RESUMO DO EFETIVO PARA 1939 

OFICIAIS P R A Ç A S AGREGADOS 

QUADROS E ARMAS 

l o 

Estado Maior 

Cia. Extra 

Centro de lnst1ução 

Serviço de Intendéncla · 

Serviço de Saúde 

Serviço de Transmissões 

l.' B. c. 1 1 

2.0 B. C 1 1 

Secção de Mtrs. 

Esquadrã.o de Cavalaria 

Ola. de Bombeiros 
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A UNIÃO - Sábado, 24 de 'dezembro de 1938 

avenida 1. 0 de Maio. - Como re
quer. 

João Figueirêdo de Sousa. teque..:. 
rendo carta de hahi.Lacão para o pre
dio port,encentc n seus filhos mcn:1-
res, recentemente construido á 1 na 
Indfo Piragibe. - Como requer. Ex
peça-se n carta de habitação sob n 
217. 

Rafael Montenegro, requerendo 
transferencia para seu nome ct,o e1:;
tabelecimento situado á rua S. Luiz, 
n. 57. - Como requer. 

Aurea da Silva Dias, requerendo :.i
cença para retirar os restos mort1:tis 
de João Ferreira Dias, rlo Ccmiteno 
Público dc~la cidade. para o de Re
cife. - Como rcqu~r 

Anrt Cavalcantl, requerendo licença. 
pa.ra arnnr um botequim na avenida 
Floriano feixõto. - Como requer. 

Matias Vieira dos Santos, requeren
do iscflção de unpôstos para dois te1 -
renos e.:~ fUa propriedade. situados, 
respccUvarncnte. á.s avenidas Juar.:,z 
"ravora e Aragão e Mélo. - Sim,, tle 
acôrdo com o parecer da D. E. F. 

José Fron:isco da Silva. requeren--iú 
licença para renovar a cobzrta da ca
sa de sua propriedade, á avenidR D. 
Moisés. - Como r:quer, 

Pedro Eugcnlo da Silva. requ~rrn
do licPnça para construir uma gara
ge na ru:-i Desembargador Trin".iade 
- Deferido 

O Prefe1lo da Capital do Estaô.o da Pa1·aiba, no UbO das st1c, 
ri. tribuições 

Atendendo QUt' o sr · José Vicente Borges Panteon vem ~c.rvindo f 
~:~~ª~~ ~~5..;~r/918, como diarista, sempre dedicado e solicito ao cul'npti-

A tendendo que o mesmo atualmente está com a saúde precári::, 
e adquiriu molestla que o impossibilita de atividade funcional: 

Aten~endo que não é justo nem social, nem humano deixar no 
abandono e na miséria um velho servidor do Município, 

DECRETA: 

J\rt. 1.0 - Fica assegurado a.o si-. José Vicente Borges Pantcon en
qtianlo viver. uma pensão anua] de um conto e oíloccntos mil réis . . . . . 
11 :800$000l, devendo a despêsa correr pela verba 9.ª - Pessoal inattvo -
F<.nsionistas. 

Art. 2.n ...... It.ste decreto entrará cm vigõr no dia 1.0 de janeiro pro
>:1mo, .revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de João Pessôa, 23 de dezembro de 1938. 

Fernando Carneiro da Cunha Nobrego, 
Prefeito da Capital 

Foi publicado nesta data. 
José de Carvalho. 

Dlret.01 de Expediente e Fazenda. 

DECRETO N," 403, de 23 de dezembro de 1938 
Recrganiza o quadro dos funcionários da Pre1c.'

tura e dá outr<I,! providencias. 

. _ O Pre~rito Municipal de João Pessõa, usando das atribuições que 

4 - Guarda3" de 2.• classe. 
5 - Guardas de 3." classe. 
3 - Fiscais de Dlstrlto. 

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO: 

1 - Diretor. 
1 -- 3.0 eserilurário. 
1 - Administrador do Mercado de Tamblá 
1 - Admtni&trador do Mercado Beaurepaire Rohan 
1 - Administrador do Matadouro 
1 - Sub-administrador do Mercado de Tambíá. 
1 - Magaréfe-chefe. 

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E HIGIENE MUNICIPAL: 

1 - Medico d ire t()r. 
1 - Medico cirurgião-chefe. 
5 - Medicas. 
1 - Cirurgião dentista. 
1 - Administrador geral. 
1 - 2-º escriturário. 
1 - enfermeiro chefe do H P S. 
3 - enfermeiros. 
1 - enfermeiro do H. P. S. 
2 - en!ermeiroo;; auxiliares do H 
3 - Chaufeurs. 
3 - Ajudantes de chaufeurs. 
1 - Porteiro do H. P. S. 
1 - Contínuo do H. P. S. 
l - Vigia-continuo 
1 - Datilógrafo 
1 - Jardineiro. 

p s 

DELEGACIA MUNICIPAL DE CABEDBLO: 

.t - Df'le~ado mumc1pal. cm comissão 
2 - F.c.crlturé.rio5. 
1 - F.ncarregad0 do Mercado <' do Matadouro 
1 - Fi:::ral geral 

Antonio Soares de Oliveira. reque
rendo licença para sanear. a tit u:o 
precario. o prectio n. 2)3, é rua Ma
ciel Pinheiro. - Sim. a titulo pre
ca1io. 

Eufro.';ino Francisco de Franra. re
querendo licença para f:t\bstiLu·r ;J. 

coberta da caso n . 215. á avetlidR 
Floriano Pcixôto. - Deferido, a ti
tulo precario 

lne sao c..:infendas por lei, e 
_ C~nsiderando _a necessid~de de dar nova organizac&.o ao qualiro dM Í 

Iu.nc~onános da Prefeitura, de forma a atender aos reclamos do íntcr.? ... ~c 
publtco; 

2 - Guardas distritais. 
1 - Porteiro continuo 
1 - Zelador do Cemitério. 

Anania.s do Eglto, requ~rendo licen
ça. para permanecer com as portns de 
seu estabelecimento comercial ?,ber
tas durante as noites de 24 c 31 do 
con·ente. - Deferido. 

Antonio Barbo3a Lemos, requeren
do licença pn ra permanecer com ati 
portas de seu estabelecimento comer
cial abcrt.as durante as noites de 24 
e 31 do corrente. -· Deferido. 

. _ Con$idera1:do q.uc é p_reciso acabar oom a antiga praxe de Iu11ciC'l-
1w rio~ de_ uma Dlfetona l'-ervtrem adidos em outras, para melhor definir a 
responsab1hdade de cada um; ~ 

. Ccm:iderando ~ue existem diarfstac; servmdo ha longos anos n~ 
P1:efotura, -s.em s~tuaçao definitiva garantldóra dos :=ieus direitos, como r, 
1€1tor do Dtretcria de Jardins, n mAgarefe-chefe do Matadouro. o potLeiro 
<' o zelador do Parque Arruda Gamara, e outros mais; 
_ ~onsid~rando QUE º" nóvos cargos criados não determinam aument.o 

oe despesa pn.ra os cofres municipais, porque praticamente éles vém pesando 
no-: orçamentos. na parte do pessoal variavel. como diaristas. 

DECRETA: 

Sindolfo Gonçalves Chaves, rcqut'- A~·t 1.0 
- O ouadro dos funcionários da Preíeitw·a. fica dessa fór-

l endo Uccnça para permanecer com ma ormm1zado: 
t1,s portas de seu estabelecim.ento co 
mercial abertas durante as noites de 
24 é 31 do corrente. - Deferi~o. 

J. Mincrvino & Cia.. requerendo 
licença para construirem fossa na ca
sa n. 757. á. rua Alberto de Brito. -
Em face do parecer da D. O. P. M .. 
indeferido 

Anto1úo Arcela, requerendo licença 
para construir sapata e muro nos prc
dios ns. 148. á rua Joaquim Nabuco 
e 99, á avenida Desembargador Bôto. 
- Como requer 

Euclides Bezêrra Paz. qucrcÚdo 
licença para se estabelecer coni uma 
quitanda na avenida Centcnario. n. 0 

238. - Sim . Pague logo os imposto::; 
devidos. 

João Antonio da Silva. reqtterendo 
transfererfcta para st:U nome do es
tabelecimento comercial situado á ll
venida Adolfo Cirne, n. 665. - Como 
pede. 

Moisés Gomes Barbos~ rcQllerNtdo 
licença para permanecer com as por
tas de seu estabelecimento r.omerciat 
abertas durante a noite de 21 do cor
rente. - Gomo pede. 

Bartolomeu Toscano ele Brito. rc
queren~ indt;n.ização de dojs animan 
bovinos sacrificados pela Prefeitura, 
durante o mês de maio dês te ano. -
Deferido. 

GABINf:TE DO PREFEITO: 

Prefeito Municipal. 
1 - Oficial de Gablnêtc. 
l - Chau!eur. 
1 ~ 4.0 e~criturárío'. 
l - Contínuo. 

PROCURADORIA DOS FEITOS DA F'AZENDA MUNJG!Pt,L· 

1 -- Procurador dos Feitos. da Fazenda Munictpal. 

DffiETORIA DE EXPEDIENTE E FAZENDA: 

1 - Diretor em comissão. ,.., 
I - Chefe· de Secção de Expediente. 
I - Chefe de Secção de Contabilidade. 
1 - Chefe de Secção de Receita e Despêsa. 
1 - Tesoureiro. 
1 - Fiel de tesoureiro. 
l - 1.0 escriturário. 
3 - 2os. escriturários. 
3 - 3os. escriturários 
2 - 4os. escriturários. 
1 - Aferidor e procurador. 
l - Porteiro cartorário. 
l _ J:~~~!I~~!ã~BRAS PúBLICAS MUNICIPAIS: 

I - Chefe de Secção de Cadastro. 
1 - Auxiliar da Secção de Cadastro. 
1 - A.iudante da Secção de Cadastro. 
1 - 2.0 escriturário. 
1 - Almoxarife. 
1 - Apontador. 
2 - Chaufeurs. 
1 - Pedreiro. 

DIRETORIA DE JARDINS, 
PúBLICA: 

AGRICULTURA E LIMPlêSA 

L.armelo Rufo, requerendo carta llt: 
habitação para os predios recenLe
mente construidos á rua do Zumbi, de 
propriedade do sr. A. Franciscano cio 
Amaral & Filho. - Deferido. Expe-
çam-se as cartas sob os ns. 218 e 2D 1 - Diretor. 

Maria Chagas. solicitando dispe11- 1 - Técnico agricola, em comis!'iã.O. 
sa de impostos da casa n .34. á rua 1 - l.º escriturário. 
Vasco da Gama. _ Indeferido. 1 - Administrador do Cemttécio. 

Juvina Barbosa Freire,. requerendo 1 -=- Jarcaneiro. 
dfspensa. dos impostos da C'asa 1 . 1 - · Ençarregado do Fômo de Incineração. 
330, á rua Porflrio Costa. - cowo 1 ....:.. Chaufeur · 
pede. ; = :~1:t da Limpêsa Pública. 

Art. 2.0 - F1cn.m extmto; os car~CJ'" d .. _datilo~tctfn d,, nfr--1,.....,~ de 
E,,·ncdiente e _Faunda. auxiliar de c'tatilógrafr. d, lJiretorta de Obras Puhl\('91 
IVIunic1pals. v1gia-continuo da Diretoria de Assbtencia e HigJenc r,,•1.micip~l, 
o de. ~ncarregado do Mercado de Cabedêlo e o de tesoureiro da Delegacia 
Mumc1pal désc.e Distrito 

Art. 3.0 
- Fícam criados os cargo• de: três 4os. escrlturà.rlos, com n<; 

Vf'ncimentos mensais de 350SOOO (trezentos e clncoenta mil réis) , cada um; 
datilógrafo da Diretoria de Assistencia e Higiene Municipal. com oc; venci
m12ntos -~ensais de 250$000 (duzentos e cincoenta mil réis); dois enfermej
! ii. amnharpc- dr HO."'Pltal df' Pron!~ 8C'"'·-T'l. co·.., 3'):r"1n (trezentt"'- m·l 
réis) m 0 nsaís cada um: co.1tinuo do Hosp1ta1 de Pronto Socôrro, com 19MOn'l 
<rento e noventa mil réis) mensais; fiscal da Limpêsa Públíca com 300$000 
1t.rf'zcntn mil réisl rnen."'ais: feitor da Diretoria de Jardins. Agricultura e 
Limpfs~ P_ública. com 220$000 1duzentos e vinte mil réis) mensais; ajur'ant~ 
df' .larctme1ro. com 210SOOO /duzentos e dez mil réisJ mensais: porteiro d0 
1-'arour Arruda Cainarn., com lR0-'000 1cent" P oitrnta nil réil'-1 m"n"?ic• 
,;:"]~dor do Parque Arruda Camara, tom 150$000 (cento e cincoenta mil rét~) 
nwns~I,;;: 1 magarefc-chefe. com lltOS.000 <cento e oitenta mil rélc;' m,.n.,!'I; .. 
~ ~rit\!_rário da Delegacia Municipal de' Cabedêlo, com 400$000 (quatrocentos 
m1l rei~ J mensais: en"::lrrcrr~rlo ~,, M,. .. ,.,.,~.., e Matadouro c'e Cabedélo, com 
·-·!:O' ')OO , trezentos e vinte mil réis) mensais. 

..\ 1·L 1.0 
- O presente decreto entrara em vigõr no dia 1.º de janci~ 

1 r àr 1939. e a sua despêsa serã lncluida no orçamento do próximo ex.ercic\o. 
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de João Pcssõa, 23 de dezembro de 1938 

Fern.1ncto Carneiro da Cunha Nobrcoa, 
Prefeito da capital. 

Foi publicado nc~ta da ta 
José de Carvalho, 

Diretor de Expediente e Fazenda. 

• l 

cla~c n. 48: do políciamcni.O 11'-"i .:::, 1 III - Petição despaehada - De 
10nrlantcs ns 1 e 3 Paulo M1ran'.:ia, requeJ endo rest1tw

Pl~ntõ~ ~wndas c1v1s ns 37 2'3 ção de sua iolha corrida e ccrt.idâll 
11 53 33, 67 c57 de idade. que se acham arquivadas 

1 

..... ,..1,-.1,m n 2~2 nesta Repartição - Como requer. 
Para conhecimento C:a Cornnr~r ,., mediante recibo 

,.. 'ievida execucão publ,co o se&"uiu- IV - Retificação de nome - Em 
te: cflc10 clesta data sob n 5092. o 51 

I - P..esuJtados de exames - Fôraln diretor do Gabinlte da Secretaria do 
considerados habilitados nos exan.es Interior e Segurança Pública, comu
a qµe se submeteram, ontem. nesta nicou haver sido retificada a nomea-

~~~fa~j~~º·M~1o, ;:~a ~~~uff~~~~c~ ~!~re~•:n~:'~e Tf~{c~1is:!-ª dis~ª~sp~~ 
flssionais; o sr. João Outra ào N~~· leria. visto o mesmo chamar-se Luil; 
cimento. 03.ra ,not,:,cirli.,ta nrofic;,/n- Torres de Andrade. Pelo exposto se
nal e o Sr Paulo Miranda, p,• ra jam feitas a.'> devidas alterações em 
<;hanffeur amador seu prontuário. 

II ·- l'eHções despachadas pdo V - Ainda petições despachadas -
I'ó~to df> CaJazeiras - De Francisco De Hermes Galvão de Sá. motocicll':i• 
Patrício d!! Barros, Manuel Antonio ta profissional, requerendo wna llcen
ci.e Motua, José Calafange Punente!, ç.a de !)Taticagem para o sr. Augusto 
Miguel Francisco da Silva. ,José AI- de Almeida Simões, na motoclclet1, 
\·ino Leite, Antonio Rosendo Atirlro- placa 23 Pb. - Sim. por 30 dias. 
rle. E:;tevão José dos Sant.os, Jo.;:;í' Do mesmo. cm igual ~entido. para 
Inácio da SilYa. Horacio Alves de l.i.· 0 ~r Gazi cie Sá - Deferido. 
ma, Vitorino Fe1Teira de Ai.buqur•1-
,,u,., R::iim~mjo Cardo·;o dos Sant·i-;. 
r.rar.nel Andr1de ria Silva, .Tcfão Hen
rique Nogueira, Antonio Vicente cte 
"··· ... C'nr:" .,,,rt,:,n 

'as. l .João de Sousa e Sil•a - l ." 
t.en., tnspetot geral. 

Conffre rl"lm o origina 1: - F. Fer ... 
.... im dt Otfv~in - ~ub-tnspetor. 

requerendo l.icença para concrrt.ar . a 1 - Porteiro do Parque Arruda Cantara. E D 
casa n. 96, á rua Tenente Retumba 1 - Zelador do Parque Arruda camara. 

Firmino Caetano Alves de Lima.. 1 _ AJudante de Jardmelro. 

1 

- Sim, a titulo precario, asi.inando 1 - Guarda chefe. 1 T A 1 s 
termo. • 6 - Guardas de l ." classe. 

João Vicente de Abreu, requerendo --:--:------------------------- CJ;'.,.,rt,:'T'A fllA DA FAZENDA - 1 bunal da Fazenda que não será antes 
licença para ~azer muro em esti!o truindo um quarto na casa n. 90, á 

I 
Fton'ia á Guarnição, sub-tenente EDITAL N.º 29 - Secção de Compras Idas 14 horas do dia 3 de Janeiro dQ 

cuba~o. em diversos terr_enos de sua rua T~nente Retwnba, sem a neces- Aderbal castor do Régo. - Abre concurrencia para o segult1- próximo ano de 1939. 
propnedade, em Tambau. - Comv 1 .sarla h~nça. Adjunto ao oficial de dia, l.º sar- te material: Em envelopes separados das propos-
requer. Empresa Paraibana de Construções, genta Enoque Siqueira. Para a Imprensa Oficial ! tas, os concurrentes deverão apresen-

José Belmiro Alves, requerendo li- por estar fazendo. concertos na casa Dia á Estação de Radio, 3. o sar- 1 máquma de picotar. com furos rP- tar recibos de haver pago os impostos 
cença para const.ruJr uma casa de n. 153. sem a devida licença. gento Airton Nunes da Silva . dondos até a largura de 76 cmts .. pró- federal, estadual, municipal, no exer-
taipa e telha na avenida. Cruz ctas Ar- J. Minervino & Cia., por terem Guarda do Quartel, 3. º sargento pria para executar picotagem conti- cicio pas.sado, certidão de haver cum-
mas. _ De-ferido mandado abrir letreiros reclame de José Martins Sobrinho nuas e interruptas e que possa ser ali- prido as exigências de que trate. o ili'· 

Arminio Freire de Sousa. req11eren- seu Café Tabajára no muro da ave- Guarda da Cadeia, 3_o sargenio mentada com 8 a 1? f1~hr de wna só tigo 32 do regulamento a c,ue se refe-
do isenção de impostos para a ca.sn ntda Guedes Pereira, sem a devida José Bonifacio Guedes ~:z ae 3~;f;.e ::i1~~~0 :en~ p~e;a~i~:s~r::;~ Wer ~:- ~

0
0~:

1
·t~;ç~)?eb::s~~!~.

19J~ 
11. 285, á avenida Carneiro da Cunha. Ucença. _ Eletricista de dia, soldado Slnesio resma de papel. caução de que trata este edital. 
- Deferido, tendo isenção até 1940. Ce.rlos Gulmaraes. por estar faze.t1- Mariano de Barros . A máquina deve vir equipada com Os proponentes obrigar-se-ão a tor-

Heli Guerrfl de Andrade, reque- do a MJbstltulção da coberta de 2 gal- Telefonista de dia. soldado José Ma- dnco discos de picotagem a escolher nar efetivo o comnromisso a e1ue sP. 
rendo seja contado o seu tempo de pões no predio n . 39, á praça Alvaro riano de Lima (2.º) e que possam ser colocados para traba- propuzeram, caso seja aceita a su~ 
serviço corno diarista da Prefeitura ~achado, sem a_ devida licença o l ."ll B. I. e a cta. de Mtrs. da- lhar numa distancia de 38 mm. e daf proposta, assinando contrato na Pro· 
- Como requer Carlos Gutmaraes, por estar co':'s- rão as guardas do Quartel cadeia para cima. de mlltmetr~ em mtJlmetro curfHiorla da F~.7,enda. com o prazo 

dº
Pesdejrao cAomntaeid·lcooodaseuSitelvma,poreqdueersee1.!~ otruut.lrandonoumparedp1·oªrênd.e 3e9. teá.r rdueamoJlo"a}ºo Pública, reforços e patrulh~. Os proponentes deverao fa!er no Te- máximo de 10 dias. após solucionada. souro do Estado, uma cauçao em dl- a concurrencia, com prévia caução ar-

Viço como diarista da Prefeitura. - Suassuna. sem -a necessaria licença. Boletim numero 279. nheiro, de 5~ sóbre o valor prova- bitrada pelo Tribunal competente, não 
Coma requer. G.raclliano Delgado. por estar de· ,as.) José Arnafdo Cabral de v .... vel do fornecimento, que servirá para Inferior a 5% sõbre O valor do forne· 

The Texas company south Amer1- molmdo a casa n. 632, á rua da Re- r,mcélos. coronel cmt. 1reral. gar!'-ntia do contrato. no casC'I de acei- cimento, a qual reverterá a favor do 
ca Ltda., sol1cit.ando arquivamento pllblica, sem a devida licença. Confere com o orillinal - 8ehutlãa iaçao da proposta.. Estado, no caso de ref:clsão do con-
de uma procuração. _ Sim. A' o. Manuel de Andrade Chaves, por 1'faurfcio da Costa. 2.º ten. •Jmtant.,. . As propostas deverão ser escritas n trato, sem ca.uo,;a JustJfJcada e fun-
E. F. - estar demolindo uma casa na rua da lnterlon tinta ou datilografadas e assinadas de ôamentada a Juizo do referido Tribu-

República. 632, sem a devida Ucenç4. modo Iegivel. sem rasuras emendas ou nal 

MUitas: 

A Prefeitura mult.011 os srs.: 

Barbosa Andrade & Cia.. por 
terem mandado depositar capim na 
Praça Alvaro Machado, sem atende-.~ 
tem as reclamações. 

Augusto Galdino, por ter construt
do balaustrada e muro dtvtsorto no 
J>redio n 225 á.aveotde BrestJ sem 
a<llffl!~ · t 

-OreMes de A:Jinetde per: estar <."O~ 

Emprêsa Paraíba de construçÕ'.'s, (NflPETOB.1,A OBML DO Ta&ft. borrões. em duas dias. sendo uma df>- Nas propostas dt-verão ter por ex· 
por ter construido um quarto na ca.- on P(JJIUCO • n• on&aDA vidamente selada (sélo de 2$000 e s~- tenso o valor total do material ofere-
sa 11 . 59, á avenida Heracltto caval- e~ Jo de saúdeJ contendo preço em algA.- cido 

cant1, fem a devida. licença. Em João Pessôa, 23 de dezembro tlt: ri650 ~~;~n~~~~sodeverâo marcar o de~~ul:;s~r~~~~t~~. ~~:!~nâo d!r~~~ 

COMANDO DA iPOLICIA MILITAR 1938 ~Í~~ para entrega do material oferP- ;a c~~~~~reJiia~
1
~~rf:fx~~n~fa~~tu:; 

no ESTADO DA PARAIBA DO Os proponentes rleverâo oferecer co. me_sma. 
-JlíORTE- Serviço para O dia 24 isabacto) · . tação para a. máquina posta nas ofici-

Quarter-t!m João P~sóa, 23 de de- Permanente á 1.ª S IT ., amanuen?r nas da Repartição requisitante. mon- Secção de Compras, 1 de dezembr<> 
zembro de 1938 Pedro Patrtclo. tada e em perfeito funcionamento. de 1938 

. --grtr ~l~~taº':ll~tt:.. <~~~~ente cl:~nn~~e~.te á S
1
P .. guarda de l.

11 

As propostas deverão ser <"ntre~uec; J. Cunha Lima Filho, chefe de 

-~•Ferreira"ª"· Rofttlam=~.'fl:st'utlc-. l~;;':s~~ld~~e:~~·~~~lã~e~~a~~;~ Secção. 



t:°~e ii.miu ·da· eãi,itái :..: 
PC. da~dodla21 ,. ,. 

llelianlllO de_.. el!lllOtol-
àenaà do dia 21 • • • ....... . 

...- & sales - CaUçlo de 111& . 
OdUon Amorim - CaUÇlo de 111& . 
Mareollno de Preltas - Cauolo dR 

lua .................... ·· 
Orlando <JomN - Caucio de luz .. 
........ N. Moura da Po~ - Sal

do de adlantamento .. .. .. .. . 
JlenJamln 11a1a - Caucio de 111& .. 
BYarllto da SIIY& Monteiro - C&UÇf.o 

de lua .............. ·· .. .. 
Bmlll& l(ala da Colfta - Caucio ,I• 

• 1m •..................... 
JGM Lira - cauç&o de lua . . . . 
kit.a Medelrae - Caucão de 1112 .. 

lalPl8& 
5381 - ee,,e,tno Preltt &: Cla. - -

u'f:'~ J• -~~ da ·su:... ·_: ·P~

~ntúáni~ Moii~iio ·de· MMtei: 
roe - l'llltlDWlto .. .. .. .. · · .. 

53INI _ Manuel Alves de Partas -

e30C)~:mw · ~ ci~ c;..~~11;;, .:.: 
5281~J:!~ 'âma ·:.._ ·~nic', : : 
52911 - OloYII Serra - PaC1Unento .. 
5221 - lllarla Adella Amqrlm - 5ub-

5302~J• Alv;,;. da· i11i~ · ._. i,e: 
lha de papmento .. .. .. .. .. . . 

b3IM - Helio JOR de So..a - ,aec. 
d~ Rendaa da capital) - Adianta-

, mento ................ .. 
5306 - Helio José de Sousa - < Rec. 

de rendaa da capital) - Adianta-
mento .................. · 

6308 - Hercllla Jl'abrlcio - e Abris o 
de M~norea> - Adiantamento . . . . 

630'1 - Hercllla Jl'abrlcio - < Abrigo 
de Menores) - Adlar.talllento . . · . 

62'12 ~ Con. José Coutinho - Sub-

53r;~Joio Pe,.:,.;,I,:,; d~ D,w;. __: 'pi,: 
lha de pqamento . . . . . . 

Saldo que paua ...... ·· 

11 :aooeooo 
1:20ltlllll 

llOtQOO --= 

2:8009000 

lOtlfOOO 

IOOtOOO 

120tll00 

1:SIOIOOO 
IOIOOO 

8008000 

1208000 

lootOOCI 

100$000 

200$900 

12:000SOOO 

2:8009000 

120$000 

800toOO 

101:0llaDO 

20: 1:IIS(oO 

121 :21ffllO'J 

22:085$,IUÇ 

99:134$600 

121 :219$500 

~ Qenl dO Temuro do Estado da Paraíba, em 22 de dtt.em

bro de 19311. -----,._.., CJeral, 

FIZELUI ANOS ONTBM: 
A menina Elclone, filha do saudoso 

r.onterraneo, sr. Raul Batista Fernan
des da Coai.a, e de sua esposa, ara. 
Oulce da 11.lbuqufrque PerDandes da 
Coata. 

- A menina Arquacl, filha do st. 
~o Hm,orlo Pllba, comerciante 

~ootem, o anlveroirlo nata
llclo do sr. Lourlval Chaves. aUXUlar 
da firma P. llendonça li Cta. Ltda., 
desta praça. 

l'AZEJI ANOS BOIE: 
o sr. Manuel Plorenclo Coelho, em

pn,pdo da Imprensa Oftdal. 
- A aenborlta &lena Rap,\lo Car

neiro da CUnha, prof- pública 
na praia da Penba. 

- ... aenbmita Iracem& Leite, (lllia 
do ar. J'*> J'ellpe Leite. tunclcmárlo 
,ta Alfandetia 46otAI Bit.ado. 

- O sr. Manuel Moreira, comercian
te - a.ia da Tralçio. 

- o mmlPO Manuel. filho 4o ar. 
llumel ZIMYlo de Jllranda, tunclo
úrle • OorrelOlt e Ttl6tnfoa, neata 
capll&L _ ºE Manuel. ftlbo do te-
llale llaurlcln 'lialte, nfl-
r.l&I .. lllllltar do alado. 

A!- Morala, 
eacrlturúlo. 

<Ollllclaaló da I.• PI,> 
~ ~ ~ o in

t.enenlfllt ~ d9 ........ dr. 
Raul de º*· NCN""1o da Jntanen
torla Pederal e pn,feltO l'lm&lldo No-

~. tOram -1hldu aa •-

~ ~ .1::6°~~ 
1111a11o • 11a1n - c~ Al
rrtc10 st.1ome. coronel .laa6 Arnaldo, 
dra. Fernando PeMG&, Carloo Pus6a 
e Hello PeuO&. sra. Gn;eorlo PeuOa de =· e =t'~~lw~ 
~tAl~==':l: 
za Salllm6, Ar.tonl6t.a Marinho, Hele-

MA 

Pl..t.ZA:-&c__... a ................ __ _ 
ral. a ...- •r__,. ._ AJD6. .... 

A'llll~"-daOlle", 
"nyae&e"emllq...,_, 

.!!:.~A =-A'*~:,~:: 
Vomplemenlal. 

FELIPl:IA: - Beaio das Mo-

.. •.1 PHN 11m1aa .._., 
eom 8blrleJ 'hmple, da "illGI 
Cent1117 Foa •. Cemplemen• 

JAGUARIBE: - A ,ar11r dM 
15 bo-. em - eonUnau, 
".Nueea Dealemldo", com dlo-
1.rlbulçio de lnlriNo da • P a 
1 - 4 . 

!IAO PEDRO: - "Laladar da 
Oeste-. com Bobb:, N-a e 
BEX i.e.e. Complemento.. 

METBóPOLE: - "'tem
Modtl'noe", eom Cbarlle Cba
pUn. Complomenleo. 

na PeuOa e Maria du Oraçu. '11.--------------------------' Durante toda a noite, corre,10 onQ>ua 
para. aqne•u praias, conforme provi- Antonio BOio. J<M Avlla Lins, Joaé 
dencia da "11:mprea Auto Viação" Roclrl111eo de Aquino, Luiz de Ollvel-
de.t.a cl•ade. ra, Jaé Pa111Uno Cavalcanu, drs. 

Carlos Parlas, Gambarra Pilho, dr. 
Osia., Gomes, Santos Coelho Pllt.o, 
JOl!é Perna!, Lauro X&vltl', O'>llé Re
li . Wilson Albuquerque, VlldCO '1'11-
lêdo, Chag88 Monteiro, 'lnfrllllo 
Brindeiro, Orlando Ramoa, Joio Do
mln111es, capitão Irlneu Rancei, 

NA PRAIA DO POÇO . Otaclllo de Albuquerque, Paulo Albu-°" feateJoa da praia do P6ço, hoJ• querqae, Joio de AIIJuquerque, Toe o 
comemaraUVIII do Natal, anunciam-se de Albuquerque, Amarlllo de Albu
baat.ant.e anlnwloa. l querque, Jalr de Albuquerque, Leandro 

o proerama org!'nlaado a capricho llllletel, Jope de Albuquerque, Oocar 
peloa veranlstaa daq..,le rwanto lltnra- soares, Rocha Barrtto, Henneo Coa- 1938-1939: 
neo serf. Integralmente cumprido. ta, ,tntonlo llllrUlda, Anqulses Qo. Rece~mos cartões de bOaa festu e 

Qado o Interesse da comlalllo · cen- mea, Luiz Clementlno de Oliveira., bons anos, dQ comandante do 22.• B. 

1 

trai as festas da praia do P6ço ai- ctn. Jaime Barbosa, Joio Santa Cruz. c .. aqui aquarteladc e respecUva ofl
rançarllo, de certo. um verdadeiro real- lllarlo Rap&o, Ernanl B6to, Abdlas clalldade e praçu; d-..embarpdor 
ce. , de Almeida, Evaldo Soares, Ernesto Vasco de Tolêdo e familia, dr. Anto

E' a se1Ulnte a comissão organb.a- , Silveira, Manuel lll&rla de Plguelrt- nlo Musa e familia, desta cidade; ar. 
dora doa feateJoa: do, Cunha Lima Pilho, Joio de Ces- Augusto Odilon ela Costa; sr. Joio s. 

llrtas. Tldlnhb Gomes, Cesar!na O- tro Pinto Sobrinho, JO!é Maurlclo <la Trindade, gerer,te daa Lojas Paullat.a; 
llvelra, Olomar de Béll, lllarluce Ran- 1 Costa, Antonio Mlnutda, OI.avio Mon- sr. Odon de Sá CavalcanU e es-, 
gel, Dalva Guerra, Maria de Lourdee telro, Romualda Rollm, Pereira Qo. fazendeiros em Itabaiana; senhorita 
Gomes, Hllda de Brito, Jraci IJli)sado, mes PIiho, J• Batista de Mélo, dr. Maria Emllla Cordeiro, resldtnte om 
LDurdlnha Brito, Jandlra TO&Cano: !\belardo Jurêma. dr. Alves de Mflo, Campina Grande: funcionáros da 2.• 
sraa. Valdemlra Ara6jo e Ana!de Sf.- dr. Vlrglllo Cordeiro, Durval de AI- Seccão da Inspetoria do Tráfego Pú-

~'i. ~r1;1"':.if~ •. m;;,t~~ed~~ra~ :"'B':,":1,~Éig~ :r~~";;lr~.~t.an~= ~~·A:~g1~°;i":P~:rv~~:t"l~1a~i:: 
Be,.erra e Deocleclano de MIi. tonto Andrade, dr. Evandro Souto. e Ferreira Amorim I< Cla., desta pra
,llaveri onlbua para ali, durante tOda dr. Joio Franca', dr. Dias Ju. ça; do dr. Hildebrando de Morala, •
a noite. nlor, Marlo Oomes. I"'°lo Ara- gente da "A Equltatlv1&", nesta capl-

Como .f! 8~~!,t!~~! todos os ~o. 1".J~r L:~ e~~mlll~to~~e~t 1 ~~çad
8
deng::::,P1~/=~/ ~la~,-4: 

anos, será condignamente comemorado no ~ttosa, Adamastor Japlassú, Ben- Texas Compauy" 1South Amertca) 
hoje, o Natal. em Santa Rita. Jarnm Pessõa, dr. Bulhões Pontes. dr. Lida .. desta capital; da Companhici 

A comissão e1k>arregada dos feote- Paulo Borges, llllsuel Bastos Lisbôa, 1 P11ulista tle Papeis e Arte, Gráfica,, 
Jos, á frente o conego Rafael de Bar- Jo,lo Alves da Silva, José Florentino/ que tem Casa Matriz em Sào P .. ulo, 
ros, vigário da Paróquia, vem de,,en- Junior, dr. José Joflll Bezerra, dr. e filial no Rio de Janeiro. 

;~lv~n:atl,';.'mg::u~~~tf,.~~'. ~:~~~d~~ l-----------------·------,.----
pátlo, retrêta p,,ia bmda de música lo
cal, pavilhões de prendaa, barracas, 
onde serio se,·vidos bebidas e pratos 
regionais. carrocéls e outros entrete
nimentos populares. 

Pela 1nadrugada. será rezada a tra
dicional "missa do galo", encerrando 
as festividades. 

O pátio da Matriz estari pro!usa
m•nte IIUDúnado, apresentando ca
prichosa ornam•ntaçio. 

Corrt'rãO, durante toda a noite os 
onlbua da Empreza de Viação Alulslo 
Gomes &: Innão. , 1 

~reio, p,,rante avultadc. número de 
p,,ss6aa de dlsUnção social. 

Noa átos civil e rellglÕS<>, ,ietuadoa 
na residência dos pala da noiva, nas 
Trincheiras, serviram de testemunhas, 
por parte do noivo, o cel. Manuel 
COiares Ch&VN 1 1111& nma esposl<, 

tenente RenRto Ribeiro de Morais e 
esposa e sr. Jurandlr Rosa, • espo
sa, e por parte da noiva, dJ', Herme
negildo OI Lasclo e esposa e o sr. João 
Luiz Ribeiro de lllorab e eaposa. 

Pre&lcllu o Ato clv11 o dr. Slzmandu 
de Oliveira. juiz da 2.• vara da cap:
taL sendo o áto rellgl6so oficiado pelo 
monsenhor llanUel fie A!.iH!IIIII 

Em seguida 'oi servida a todos 08 
presente, lauta me.a de frloa e c16-
ces, saudando oa nolvoa o dr. Hen11~ 
neglldo OI Lssclo, tendo o sr. Joy 
Lu!Z Ribeiro dt ll'lN la agradeoldu 
em nome dos mesmoa. 

'VMJANTBI: 
Do Recife, onde eotá residindo, che-

gou, ontem, • eot.a capital, ª senho-1 
rlta Beatriz Ribeiro, conheelclll lnle
lectU&I conterranl!tl filha da sr. 11&
lustlno Ribeiro, do 11C11110 com6rG!o. A 
aenmrtta a.t:M ftlu at6 .lolo Pw-* Nftr parenllN e amtaoa. 

VERMfCIDA LIMA i 
E OS VERIES INTESTINAIS 

\ 

A preeença doa VERMES INTESTINAIS no organismo humano, 
principalmente nas crianças, é a causa de diversas perturbaç6es qw, 
multas - tem-ae como sintomas de moléstias diferentes. 

Deeconftal do RAQUITISMO de vossos filhos, da ANEMIA ou 
PALIDEZ, PRAQUEZA e sobretudo de dlarréa Inconstante daa 
Cl'ÚLIIÇIIS' • 

A qualquer manlfestaçlo de um dêsses casos o empreKO de UMA 
DOSE de VERIIIICIDA LIMA é uma pro-.idencla acertada. 

OUTRO..i!i:~s notar e que denun~m· a exlstencla de VER-
111:S INTESTINAIS: FALTA DE APETITE, COLJCAS, VOIIIJTOS, 
MAU HALJTO, _CONVULSOES, EMAGRECIMENTO, etc.; AS IR
REGULARIDADES INTESTINAIS, as PERTURBAÇOES DO VEN
TRE. JNCONSJSTENCJA e INCOMPLETA AGLUTINAÇÃO, d• ma
terias tecata, m6rmente daa crianças, são sintomas quaai •viden
tes da eidltencla de VBRIIIJNOSE. 
OOIIUMDITE E ERBADAMEJIITE 

qll&lldo nas criança 6aaes desarranjos são atrlbuldoa á DEN
TJÇAO e no entretanto. é Justamente a DENTJCAO que está sendo 
perturbada com a lntoidcaçio causada p,,la presença dos Vll:Rlll:S 
DITIISTJNAJS e de que tais desarranjos são o melhor aVllo, 
NESTES CASOS 

a apllcaçlo do VERMICIDA LIMA não deve ser abaoluta
ment.e adlada, pola mesmo em qualquer fúe da DENTJCAO e1e p6de 
ser emprecado sem menor rec,elo de complicações, 

Elta precloaa propriedade do VERIIIJCIDA LIMA o toma supe
llor a todos oa demais vermlfugos e multo velo facilitar a mec11eB411o 

\rfiMf CiÕÇÃ LIMA 

Dr Atllllra de Lira e C,,.,.: - BD- ,_._...,,.....,. ____ ..., .. ==-==-==-========• = i:-:..aai.::i:-:.~ 



ENTREGUE AO l. o REGIMENTO DE CA- \ ! p?.!!.!sR}e B~!~~?s 
V ALARIA DIVISIONARIA O BRONZE I crianças Pobres, no bairro 
OFEREODO PELO REGIMENTO DOS - de Cruz das Armas~ 

Trrá ltt!-!lll. hoJP. o N11t11.l dns Cri~ 

GRANADEIROS DE SAN MARTIN, ~.';,~,:, pi::,;;,;,.~~.,t'~::1:;1~'· .. c;uz/v~ 
11a tHiu dp Dorso, ~oh o pa t rnnmo do~ 

D A ARGENTINA 
I 

valo clP S,\11 l\ill,u Un. claquetr p:.us, romanclant,·s tt'JH·nt~·-~orouPI Maiza.
"0010 um t1.1co de umõ.o enL1c as duns Ihâes Baratu f' c·ap1Lao Adauto Es
trorJAs nm1gas , men~lclo r ofkiais df'ssas duas um-

---__ A solrmdnde teve ltuwr no na1quP dndts. 

Foi portador daquela home• }.
1t:~;:~1~~ :~ªri>~~BÕº:!d~l.t rr:l~~0

p~n~ ,, :i.t1 ~Hr~1~~~~:., l~~•rá ª11~~r~ a Ed~.,~~~ 
nagem dos soldados argen
tinos o coronel Paladini, a
dido militar daquele país 

a m 1j!' o 

l.ºR~~Ri1;1
3
~n~~· d~ ·~ava1~.?a ~J;e~~r~111~ 

ria. realiz~u-se ontPm. a cerimonia da 
entrega pelo coronPl Paladinl. adido 
mllilar arll;entino, do bronze ofprPcido 
pelo Regi.ment.o de Grunacttiros a Ca-

NOTAS DE 
PAL ACI O 

Acompanhado elo dr. Dustan Mi
randa, esteve ontem, Pm Palácio. o 
sr. Florencio Ferntrndes do N11'.icimen
to, presldf'nte do Sindicato dos Operá
rios Texteis de Santa Rita, a fim de 
convidar o Chefe do Govêrno para as
sistir á solenidade ela aPosiçâo (los 
retratos elo pn•sldenlc GetúJic, Var
gas e do intc>rventor Argl"miro de Fi
gueirédo. que sP. realizará amanhã na 
sé<ie ciaquPJa a.ssociação 

O dr. Dustan Miranda airaclec!'u. 
então. ao IntervenLor Federal. o te
legrama de felkilaçõe& que lhe foi 
enviado por motivo do seu aniversá
rio nataliclo. 

O dr. Bu1hões Pontes de Miranda e 
o .sr. José Gomes de Lucena agrade
ceram em telegramas, ao Chefe do 
Govêmo. as suas nomeações para os 
,:-'.\r'!os respectivos, de diretor rla Se
cretaria rla E<iucação e Cultura, r 
oficial do Reg;stro Civil de Patos 

dc•nci.t ·•. nssistlnclo a me::;ma o mm1:-.- btúçi\O ele prcM•ntes a 2. 000 criança~ 
rro EuiduJ Ga, >;!Ir DuLt\:I· general pobres daquêlt l>Hirro, obedecendo ~. 
GóJ..!:i Monteiro, e ~rande nú.mero de mf'~ma á orientação do rrvcimo Frc>i 
r.flciais ele todas ns D91entes. ç01n- Ainadeu. du OrclPm dos 1'..,ranr~rano,; 
parecendo lambf'm o a!lhlo militar do atLdliArto por !-;Cnhorns r ;c>nho1ita.'i de 
Paraguni f> o :i.di<lo m1v(ll dos F.stn- ro.s:,,:,t .sockü..illc 
dos Unido.~ .-\ louva\.•l uw Í:iti\'fl eh, 22 ·• B (' 

o rorn1H'l Paladini Jl!'onunriou Pn- é B&.tt'na ,h' U1,r~(i loi f'ciroada r1~ 

~~:ia~.t~:ai~: .. C,:ãâa ('~:!~l;~~~~dêi~ci~~!lO: c:omplPtO êxiLO, contando 1·Cm O aO'lÍO 
relembr:indo trunbém as não menos e simpali:'1 dP t,odas as tlasM·s reryre
hei-oiras campanhas do~ Grnnadeiros ~entat.iv.i:,; de no:,sa tnrn 

argenlinos _ ____ co:~:~~:;~~~:f~~·· p~t1~~i~. r:al~f 1~i:; r?:i~ 
DA CURIA METROPOLITA- ~;~~;,.Pobres do bairl'O cte Crnz das 

NA A PROPOSITO Do "DIA 1 21." B. c e Dia r A o 0 

l:22f,SOOO; Fábrica d,• CLnento . _ 

DO MUNICIPIO" 1 ~gg~ggr A~;;:~·tta:t~~ei;3o,o~g:•ti~:~ 
(Conclusão da 1.ª pg.) Gomr:,; Carnrlro Irmúo tsosooo· -J. 1 

E quf'm out ra cou~ não p ude1· _pre:,, 1 M.inc-n·ino & CUl. 1;)0~\00; Ft>n1ai1<lt :. 
tar, re.te, ol'e. p(ça. a Deu:> que ilumine & Cia. lOu:sOOO: Soares de Oliveira 
os dirigentes e con~trutol'es, a tim de 100::i.OOO; Jo~é Henriques 100~00; C. 
que leguem ao país um regímen .-m Pereir~ & Cia 100 ·ooo; Ernf'sto Jc~
quf" o Bra!:fil se possa constituir u ·a ner & Cia. 100.SOOO: Agência Gcrmr,
na<;>ão nobr(', r~peilada. t forte, uni.- rua 100$000; Sou:,a Ca111pos 100SOOO; 
da n~ seu t~rritório, no seu ideal , no!-. Policia .:VIllll<H ao E~t=ido lOOSOO; Nt
seus ,entimentos, na :,ua tê e no=, seu'" 1 cok;.u da Co.,t.a.· lOU~OOO; AI varo. Jo·· -
dt>stinos. ge j()SOOO; LlUZ H.tbl'iro ,-..: C11t 

O B1-a:,il no~ seus gn1.ndes empre- 1lO::OOO: FrJnc1sto CkNo ctP Mr'-ln 

~:d!:a~~~~:a1~:. ~~n~:~!ºac::s d:b!:! 1 ~g:ggg\ ~~~i~et~~r~i
1
:,~or;~~ofo?~~·\dru 

i:-atrimônio moral , nunca dispensou 1. cle Sousa 50SOOO; Francis<:o M~ndon
coopera<'ão da Igreja. <,:a 51h0ü0; Dieliker & Cill. :í0$:00:i 

A es.sa deve, em grande parte, o 1i.1anuel Soare:,; Londres 50s000; G 
que de melhol" ainda possúe a alma Petruci 50sOOO; J. Ferreira Silva ("= 
nacional nos seus sentimento.:,. de mo- Cia. 50:SOUO: J. Barros Moreira 
ral, de civilíLac:iio, <le ch' ismo e de fiOSOOO; P. Paiva 50SOOO; Mnrojn. Fi 
patriotismo. lho :iOSOUO: Williams & Cia. 50~0vu: 

Agora a. Comissão Censita.ria Nado- Eduardo Cunhn 50s0000: TerLulianu 
nal, no Rio de Janeiro, por inlermé- ¼ata 50$000: Jorge Cunhã 50~úOU 
dio de S. Eminencia, o sr. rardial D. Avelino Cunha & Cla. 50S000; Trnt.\.1,:
Leme, solittta dos Bispos brasi1 Piros Man,ka!lO e Srar'.\110 50!'-iOOO: D1·ogan.., 
exortarem aos parocos de- -.uas D10- Chaves ;,o:--toO; Sf'wrino Amorim. 
ceses a tomarem parte n':l festl\'ida- F.OSOuo· Ca.,a dos Pintores 30s000; A,,-

":c;teve ontém. em Palácio, a fim de de, do "Dia do Mwlicipio" que se ce- c.endino 25::.000; Olivio Marójn 25~000 
µre~ ·ntnr despedidas ao sr. Interven- lebra no dia l.º de janeiro 1>a-óximo. Aderbal Piragibr 25~000: Lindoüo 

for F de.,.fl1 por ter de retornar para Anuindo de bom grado ao honroso Pequeno 2·,.SOOO: Tito Silva 20.-:,QOO: 
s ,k· é . le "J=liranhas. o sr. Malaquia~ pedido da aludida Comissão, encare- Toni 2üSOOO · Renato Va~derlei ,_;~ 
r rho~'1 prC'fe1to daquP.le municipio, ccmo'i aos re,·dmos. parocos da uos- eia. 20::,oCO; Otavio Moute1ro 20SOOO; 
4.ue se fez acompanhar do sr. Anto- sa Arguidiocese que se asw<'iem às <\rtur & Cia _ 20~000; H;- itor Gm,mão 
nio T .a cerda. autoridades eivi-.; de sua'i localidad~ 20SOOO; Clauclino Moura 20~000; A __ 

- 1 na ('elebral;'áO do "Úia do ;\lunicipio·•. \ímio Mtn~les Ribeiro :!O~OOO: Mel-
Em telegrama transmitido do Rio E'.' mais uma oportunitlade de serl'm r·earia Mai;. lf'.-.,:)J~; E.iU,lLio Holan-

~!u J:~e~~~· T~t!:\t~1.;r ie~~!~af~ª:~ !~::::::: : t~::i<"::~t~1:tã:o:i ~:: ~~hi~.l~;~OO :10S~~;rv~;r~ã~·;~
11 C'n 1ºtiio 

1c!'iignac~o para representar os usl- póde contar o Poder Civil da parte ,0:-3000; Renato Pires 10~000; Tex~s 1 
neiros dêste Estado Junto ao In.~~ituto do Clero, sempre pronto a secundar & C1a IG:-:000; J _ Sa~la Cruz 10S000: { 
·o Açucar e do Alcool, cornu111ca11- os a ltos intuilos das legitimas a uto# Casa Pena 10$000; Dias Galvão \ 

r'o. a:"I mesmo .tempo, h~ver tomado rida.des, quando visam a hon ra e o J0:;;000: Pinheirn & Cia. 10S011;';, 
posse nas refendas funçoes. engrandecimento da. Pátria. Humberto Marques_ 1~.,QúO; Drogcll'!h 

. . - _ João Pessôa, 23 de dezembro de Pastrur lOsOOO; Mo1se~ DC'rruann. 
Esttvr"ram. amda, em Palácio, ~sen- 1938. 5sOOO: Farmftd;i Rl',Lsil ;) :ooo: Vi\i-

~~ \~;~l~:1;: P1~~~f~~~fed1s~ i~~~~~1~ - - Moist~, Arcebispo da Paraíba". :L,~.
4

~
5
~~i:6~

0
5~000; C~u,a Rio 5~0011; 

Leite Flávio Ribeiro, Aluísio Campos COMISSÃO DE SALÁRIO Envlnran, prcscl\lcs. Veloso Boq:,, 

' ORICORDISTA 
~, , • # / 

/tSUA. a C/'Ã/»'1,VY/,h(J' • 
• 

• Em todo mundo se dá o mesmo -
anno após anno o Chevrolet bate todos 
os recordes de vendas. Porque Chevrolet 
é o carro de mais valor. E em 1939 o 
Chevrolet se apresentará com novos 
característicos de belleza e conforto. 

José Femal, Valdenur Aranha, Lerner I fazendn~ no valor clt· _ WOtiOOO; ~(·ni· 

i~ita·~ eJie~~~~is~b~:~~1f~iJ;~~~: ;~;: MINIMQ ~a;i~e~·i;t/~c~:r~~ A~z~~::~~~rl;'~b~~- ~ · 
~7~~,L,_ ~~r~i~~ ~~~i:r10 N~i:~ª~ :f:i~~ A sua reunião de ante- ~;~fc:~et~:~:~~a7.z6f'i~~ :~n~~1t::1dcfr: ~~; ~1~ Jl/'J ,.,_ CJ./J . . ';--
<10 J..eite: _1orna1ista Aldemar ..daía ontem .. Sol Lrvante··; M. Coi!lho ,1lgu11. 'X,'{JC, V.,/' (O--,_, ., 
m~estrn Frnani Bral?a. srs. Manuel cortes Cc fílzrncla; Collf<'Jtarirt Re.-ú 

~~::;:::~~;:;~:~ :~~i~~J~;;r~1 ii}:~~~{~~!~i~i; m)Mlf r 
<me teve pqra r>scriturario da ~ecre- e sr. A. Muribeca: r,or parle dos em- rios para crianças;. Sap..i.laria Inter- ~ 
tarla de Educação e Cultura. gaclos . .srs. Alnisio Navarro, .José R'.1- nacionA.I 3 pares de ~a11alo!-i e meia1): dR ~ , 

malho e Leonf'l Vale Mélo. Abá & Cía. 1 sJco clC' fri,iüo r 1 ~w e ..f 
O sr. Interventor Fí'drral receb_~u. o expf'<lif'nte constou clP t.roca tlt• cte arro:t ;, 

ainda, telegramas e cartões dP boa.~ telegr,unas f'ntre n pre~idéncia e o A tot.la!-i essas prssó;ls r e,,sas to- " 
festa~ e feliz ano novo, do dl'. Marques diretor do DPpa.rtnmento de E~tatis- merciais, o 22 _ 0 B,\ti.lhiu> dt· Ca<;ttdo-
dos Rele;, pre~ldente do Banco do tica e Publi<'idade cto Mimstério do res e Bateria Inclept'11':lente de Arti o EXE'RQTO CUM PRIMENTARA' O 
Brasil, e do Sindicato Contor Ltda., do Trabalho lharia de Dórso, po1 seus comanda!"- -
Rio de Janeiro, dos srs M1sael ~on- Ficou dellbcradn que a Comissâo tes e oficiais. agraclect•m n gene,.o.;' 
tenegro e LUlZ de Stqueila Coe~10 forneceria à impn·n~a uma nota ex- acolhión QUf> tão prontamente deran PRESIDENTE GETu'LIO VARGAS 
gerente da Caixa de C1~d1to Mob1llario plicati\'K sóbrr uma informação tr~- á sua inic:iativa. contribuindo. assim 
Perriambucano, do Recife: do Com.an- zida á m,•sma. de atos que lhe estao para maior brilho e nknnce ela m.":>- 1 

dante, oficiais e praças do 22.º rl. C.: 

1 

sendo atribuídos, os quais fogem á. ma 
do agente da Equitativa Terrestres, sua alçada ,-.--------- DA GUERRA AOS GENE 
Acidentes e Transportes S'A.;. dos srs. Amda foi deliberado fornecer á CONStLHO PENITENCIARIO UM CONVITE DO MINISTRO · 
dr. Isict,·o Gomes, conego Matrns Frei- Imprensa uma outra nota 1irlgln:lc RAIS COMANDANTES DE CORPOS E DIRETORES DE RE-
re. Apriglo de Carvalho, CIO. Lt~n. um apeio aos empregadores para fa- DO ESTADO , 
ri'~!°.xt\1~~;/tà;; !~;;r~ti/~s~o~ ~~~~~::'do~et•

st
ig,arem ª ª~ão dos Haverá, no dia 26 do corrente, ás 14 -- PARTIÇÕES E DE SERVIÇOS DO EXÉRCITO - -

te_ Clube"', srs. ~enjamin Pess':>a, A~~ Por proposta do vogal sr José Ra- hera:-., no salão central da Cadeia PU
fr_edo Dant8:s, Mario Gomes. Lmz G~; malho. foi nomeada uma comissão ~~~;\~?~o c1~~~{('~~;ii~~ r~~~~~. d~ 
vao, Bandeira da Cru7. .ei:n non~e l . para acompanhar o Serviço do Cen- fim de se dar cumprimento a cttversr.s 
"Cia. Costei.ra .. ; dr. Pllru? Espl~~t:· so nesta. cidade, constttu ida do &i • sentenças hberadoras, expedidas em 
Irineu . Persiano da Fonsee!l. e, d A. Muribeca por parte dos emprc- f~vor dos presos n_ue obtiveram liVr!\
capital'. ~o Comancta.~~~ai' d:u~~b!~ gadores. e J~sé Ramalho, por pa1te mento condicional. na. ultima .sesséo. 
a~uane1ros do Posto FlS - _ dos empregados. o presidente solicita, por nosso in
dela; srs. Manuel ~avarei D~~o~ Nada mais havendo a tratar. fõram 

I 
tPrméclio. o comoarecimf'nto de tm,.,s 

~l~~: ~:bctS:nc!n~:.f~~ ~~ t 11

115
;~cção I encerrarlos os trabalhos. os conselheiros á referida Teunlâo. 

da Inspetoria do Trafego Público e 
oa Guarda ctvU: Jose Pimentel e 1.a- A 
rnllia, cte campina Grande;_ prefe~t~ 
Bened!to BarbO!)B, de Alagoa No"'ª, · 
senhorita Mari1:1. do Carmo . Santo!) E 
de Alagpa do Monleiro; dr. Lima Pa-

QUESTÃO DA PESCA ENTRE RUSSOS 
chêco, de Princêsa Izabel. \ J A P O N T'! s E s l mente a situação do Extremo CrlenC te, sem que até agora se lenha che

gado a um resultado concludPnte. 
Segundo informam algumas autori -

P or motivo da ~meaçao do dr: Ba- ! • .... 
tista Leite para prefeito de Bomto, 0 A Marinha de Guerra RIPO· 
sr. Int~rVl'ntor Federal recebeu, am
da. um telegrama de felicitações do nica está preparada para 
sr. Far,

tº Maia defender os direitos de pes-
o sr. Manuel Tavares. tabelião pú

blico de Campina Grance, em telegra- - ca dos japonêses -
ma enviArlt') ao sr. Interventor Fede
ral m~ntfestou o seu reconhecimento, T OQUIO. 23 <A UNIAO) - O Con
J>Or m oVvo do recente decreto de s. vpnio de pe~ca entre russos -e JA.Po
~xcla concedendo aposentadoria aos nêses con t1núa a preocupar &rande
aerventuarlos da Justiça. 

da · "'.S entendidas, o Império Nipônico 
nâJ t('m o mfnimo interesse em ce
leb:J.r um acôrdo provisOd'_i.o. tanto 
que hoje, o jornal ''Toklo Asah i 
Sh:mbu" escreve que se julga inevi
tavd a suspensão das negociações ~m 
tôrno do problêma 

O almirante Kanazawn. porta-voz 
do Ministério da Mar inha, em. ,decla 
raçã o oflclal, afirmou que u Marinha 
de G uerra n ipónica está muito · bem 
preparada po.rn defendt"? os dircltofi 
de pe..:a dos Japonéses. 1 

RIO, 23 _ (.\ . '.'/.) O l(etl <'- Os comandantes deverão com-
ral Eurico D utra, m in i:..t ro da l parecer acompanh ados. de co-

1G u err a, ronvid o u os gener ais, ·1 mi:-1.sões de ofi.\.'lab. 
coma nda n tes de corpos e direto-
r es de r e parth~õe:-. e de ~·erviço!oo 1 

do· Exercito para l' Umpri menta- 1 MP R EN S A OFICIAL 
rem , n o próximo dia 2 dt- janei-

E
-- ---,. --. -1 
ncontra-se em viagem pe o 
interior do Estado o dr. 

Lauro Montenegro, secre
tário da Agricultura 

(Conclusão da l.ª pg.) 
~a.r 3 v. excie. a passal§em hoje, aqui. 
do dr Lauro Mont.enegro. digno se
cretário da Al?rirultura. que visitou 
e.m minha companhia e de al'tUll~ a
º"'"!if!"'> ª·" constru,..ócs do Hotel e Gru-
1v} E~,..nlnr. DPníl.rta.mPnto dP bPnefi
ciar alr.todáo, campo de rooperacán e 
orincioais J;PJlRrtlr.õPs públicas desta 
cidade. Atenciosas saudações. - An
tonio Xav;er. prefeito " 
l'O , o presidente Getúlio V argas. 

A Gerencia avba a 
quem intere,-sai·, que <le0 

pois da l.ª quinzena de 
janeil'o próximo publica• 
rá nesta folha a relação 
dos <levedores da Impren. 
sa Oficial - por .anun. 
cio!;, avisos, ed itais e ou0 

t ras publicações, até de• 
zembro de 1938. 



JOÃO PESSOA - Sábado, 2,1 de dezembro de 1938 

·Última Hora 
A FESTA DO NATAL, QUE O CENTRO OVICO "ARGE
MIRO DE FIGUEIRÊDO" Of ERECEU ONTEM, ÁS. FAMI
LIAS DOS SEUS SOCIOS NECESSITADOS 

(DO PAí~ E ESTRANGEIRO) AS F E S TI VI D A D E S P O P U L A R E S 
REUNIU A COMISSAO DE TOXI

COS E ENTORPECENTES 

RIO, 23 (A UNIAO) - Sob a presi
dência do embaixador Macêdo Soares, 
reuniu hoje a Comissão de Toxicos e 
c.ntorpeeentes, estudando o comêrcio 
desses produtos para o próximo ano. 

HOJE, A DECLARAÇAO DOS NO-
VOS OFICIAIS DO EXERCITO 

RIO, 23 (A UNIAO) - Terá lugar 
amanhã a. declaração dos novos ofi
ciais do Exército, que conclu.iram êste 
ano o curso pela Escola Militar . 

O áto será Aolene, tendo a pr,sença 
do presidente Getúlio Var,:a., e m.irús
tros de Estado. 

NAO FUNCIONA HOJF. O MERCA
DO DE CAFE' 

RIO, 23 (A UNJAO) - Em vi1·tude 
das festas éomemorativas do .. Oj.a 
de Natal", não funcionará amanhã o 
mercado do café . 

ENCERRA-SE HOJE O SALAO NA
CIONAL DE BELAS ARTES DE 
1938 

RIO, 23 (A UNIAO) - Encerra-se 
amanhã o Salão Nacional de Belas 
Artes de 1938 que reuniu mais de tre
zcnto.; artistas nacionais e estrangei
ros. 

O primeiro premio dêste a.no coube 
ao pintor Osvaldo Teixeira, conforme 
já foi noticiado. 

RENUNCIOU O PRESIDENTE DA 
LIGA "CARIOCA DE FUTEBOL" 

movida pela turma de médicos; vete-· 
rinárlos dêste ano. da Escola Nacional 
de Vderinária. 

A "Semana da Vetednária" teve 
o alto patrocinio do mini'itro da A
i:ricultura, destinando-se a difundir 
c!n.; narnem't•!I tecn~os fl\ara defêsa 
de~ no.:.::os rebanhos. Sobre t!sse int. 
portante emvreendiment,p, falou hojP 
na "Hora do B1·asil", o d1-. Odi!ic, 
Chaves. 

NOVOS MEMBROS PARA O CON· 
Sl':LHO DE SEGURANÇA NACIO
NAL 

RIO, 23 ( . N.) - O presidente Ge-

~!liová~r::ª!o~o~0~~;!t~~cJº:o00~~~= 
lho de Segurança. Nacional, entre os 
quais, o sr. José de Sá, ex-senador 
pol' Pernambuco. 

CRIADOS MAIS DOIS ENTREPOS
TOS DE PESCA } 

RIO, 23 IA UNIAO) - Foi assinado 1 ~ 
ho~c. no Ministério da Ag'ticultura, ' 
um despacho criando mais dois gran- i 
des entrepostos d~ pe!,ca em "anto:, e 
Rio G .. ande, de ordem do Presidente 
da República. ! 
A FESTA INFANTIL DE HOJE, NA 

FEIRA DE AMOSTRAS 

RIO. 23 (A UNJAO) - Realiza-:re 
amanhi, vcsr~ra de Natal, no 1·ecinto 
da Feira In1"rna"'ional de Amostras, 
.!. Festa Infa ;;P i promovida pela soci
cda1c S. O. S .. com o concurso das 
bandas de ru~ica da Escola de Aero· 
na utica e Polida l\'lilit.ar. 

1 

DE li OJE 

RIO, 23 (A. N.) - O sr. Miguel 
Timponi, que fôra ultimamente eleito 
presidente da Liga Carioca de Fute. 

UM DESMENTIDO DO ITAMARATI 
Flagrante da distribuição, ontem, de prescnt.es ás familias dos socios necessitados do Centro Cívico 

"Argemiro d e Figueirêdo" 

::;rei:;:;;:;!~? ::i.~:!°c!~vi!°c::o d;; de lmpren.,a, Jo I\1inistério das Rela- vico "Argemiro de Figueirêdo", de tores. iniciado ãs 20 horas, a d1stri- das Armas. 

••crack" Jau'. 

RIO, 23 (A UNIAO) _ o serviç-:, Realizou-se, ontem. no Centro Cí- 1 nente com os dPmais membros dire~ tividades popular:-,s na avenid1, Cruz 

ções F.xteriore~ publicou hoje um des- Cruz das Armas, a festa do Natal, que buição dos premies. Dado o vulto de que se vêm reves
mentido de que houves,;;e O mitústro os diretores daquela importante agre· Durante o áto da entrega, que ri'?'- tindo os preparativos tias fest.as rio 

O PRAZO PARA AS CASAS DE PE- ~:t::~i:fa~r~~~~a~;
0
ce!!º

0 
?:r~::~ ~!~:t!~o~fe~·e~~eª~o~i~tf~us ns~c~{stt fg~~: ~~di;i~\:~ a~e i~~~~~f~: ~l~~~Ce~ d~ e~a~~~r-:;u6~~t~:m~.es;~ 

NHORES LIQUIDAREM SUAS O· das as noticias de um certo vr.;;pertino buição de presentes ás respectivas fa-1 Argemiro de Figueirêdo, patrono do do de salientar o esforço que vem de-
PERAÇOES milias. Centro Cívico de Cruz das Armtlã.- ....... senvolvendo, nêsse sentido, a comlc;-
RIO, 23 (A. N.) - O Presidente da ~:r:: .. P:::.~~~~frodec1araçõr$ do "'cban- Essa louvavel iniciativa teve a mais I que emprestou o seu apoio ..á realiza. são promotora, que é constituída dos 

República assinou um decreto pror. _ simpática acolhida no seio da popu· ção das festividades d.o Natal na· seguintes membros: dr. João Franca., 
rorando ~r mai.3 dois anos a co~tar OI1'0CENTOS NOVOS RESERVIS- lação local, refletindo o espírito de quêle populoso hairro. srs. Eunapio da Silva Torres, Abdon 
de 12 de Junho de 1939, o prazo fixa- ! TAS DO EXÉRCITO solidariEdade humana que anima a Cavalcanti, Manuel da Silva Torres, 

:::::n.:;.;;.~:::ntes no País, liquidem RIO, 23 (A UNJAO) - No Campo Ft;iirf~~~-;., à sua sede social vi~-so . HOJE . José Orcine, Nivaldo Torres, João 

do para. que a;;: casas de penhores atu- vida do Centro Cívico "Argemiro dn. l OS FESTEJOS POPULARES DE ~~~~~~ PJ~ess~!~~· k~~nTirr;isÚ>;~~ 

. !ec,~t~ ~rit';~;:ir:coJ~e:i!~:jeent~sj~:: ~=~~~d~s el~;:_d'?ro~~e~th~~ ~.!~!!1 vi:0ª1:~Á~g~:~~~ ddee h~f:~eir~co~'tr~r[~~ }1~!~ioC~l~~;~v~i~~i~;:~º~· ~: 
ENCERROU·SE ONTEM A "'SEMA- vo-3 re~ervistas do Exército, presidindo · t te d f nuel Fonte. NA DA VETERINARIA" 

0 
áto 

O 
general Meira de \'asconcélos, Pires FJlho, Eunapio Torres, Junta- mzou um a raen programa Pe _•_-___________ _ 

RIO, 23 (A UNIAO) - Encerrou-se ~~':::,:~ª;~~ri:~,c~'.~f;º• que pro- A PR Q- X IMA AS SOLENIDADES DO "DIA 
hoje a "SvemanaldasVet,IrináTria",Apro- LORD HALIFAX VAI A GENEBRA I CONFERtNCIA NA CIONA1 - D o M u N I e I p I o" 
A LONDRES, 23 IA UNIAO) -- '!., DE ECONOMIA -
DO INTERVENTOR R nunc,a-se que o mm,Slro das Relações' -- -- IMPORTANTE REUNIÃO. CONVOCADA PARA HOJE. A 

A GE- :;;.•r~:r';;';ó;,«;;;: !:li!ª;. i'.i!n:ir~·~:: Mais de mil municipios já 
MIRO DE FIGUEIRÊDO AO vendo assistir ali uma. reunião do d - FIM DE ASSENTAR AS PROVIDENCIAS REFERENTES AO 
MUNICIPIO DE ARARUNA co;~t~:: .. it.,S:~:::~:~:.:1~"ªiõ~~ª"· respon er:ri:º queSho- GRANDE ACONTECIMENTO 

Manifestando agradecimentos ao in- ~eler britanico acompanhará o sr. Ne- Na séde do Consêlho Regional de compete a organização da cerimonia 
terventor Argemiro de Figueirêdo, por ville Chambe1·lain na sua anunciada RIO. 23 (A. N.) - Os question-irios Geografia deverá realizar.se hoje. ás . da proclam."içáo dos novos quadrvs 
motivo da visita que s. excia realizou visHa a Roma. dirigidos aos municipios para prepar::i- 14 e. meia horas. uma reunião cori-1 ~erritoriais do Estado 
a Araruna, no dia 21 do corrente. foi ção da próxima "Conferrncia Nacio- junte dos membro~ dessa . entij~- Competindo. também. de acôrdo COJX! 

enviado ao Chefe do Govêrno o seguin· nal de Econômia ·• • vêm sendo respon- de. d_a Junta Executiva Regional. ue 1 ~· que determina o mesmo ritual, ao 
te telegrama, firmado por diversas pes• A UNIÃO Agrícola r:i.:, por todos os municipios brasi- Estat1.stica e 1epresenta1:te do h~stitu- juiz de direito da 1.ª vara. pre.sidir 

sôisr;r~~!:n2t;s~ti~.el~r~~~~~: de Fi· Por motivo de força maior deixará Em setenta dias jâ fôram recebidas ~o ~~tóJ!co a~se~r~~r:;icop1~~;:~~~~~o~ r> ato públi.co. dessa Pr?Clamação. na 
guéirêdo _ Palácio da Red·enção ·" _ ·de·-sa-ir, em ·nossa:- ·edição de amanhã, mais de mil respostas com informa. pare a celebração do .. Dia do Muni- c:apítal. fo~ 1g1laltrterftC endereçado 

dvfsitaagráa<1nec
0

essra ªteVrr·a, Efxacziean. doª ufmidalfge~ • A essa reunião rtevem comparecer tic1par da referida reunião. que de ·· 
João Pessôa _ Tenho a subida honra o suplemento agrícola ctête jornal. ções completas. cipio.,, nesta capital. 1 ro~vltc a esse magistrad_o para par· 

O EXITO DA Exposlc 
iO NA .:,s dirigentes daquelas in.<;tituiçõe~. às .:erto logrará re_ur:iir o num:ro de e-

l~ retorno á capital. Sds. =- Joaquim 1,,.. .:.'"'- • ,:iuais. ~egundo os termos do ntLial lementos necessanos para tao impor-

~u~ die:;:i~i~e~~~~u(~sé t::~/ºd; (:J Ü N AL DO " manda o o adotar para a solenidaoe lantes deliberações 

~l~é~i~~~0~:;~r~~ã~ª F~;;:1~
0

~~ " ESTADO NO V O 

1

. A aposição, amanhã, dos re• AS FESTAS DE HOJE NO 
:~t:,;:.,edb~1!'."';";:~ief-1b;~~ª~~~r~~~ • ------- _ , • tratos do Presidente Ge· BALNEÁRIO ASTRtlA 
Fonséca, Severino Ramos, .geverino R,,ea_hzou-se, o_ntem a Festa d_a _Edu,,caçao -. 0 prox1mo &u'l"10 Vargas e lnterven• 
Frahcisco, Chateaubriand Miranda, D d M p J B J A d N J ~ Prometem revestir se do maior brl-
José Miranda, José Justino, !saias la a us1ca OPU ar ras1 eira - missa e ata , tor Argem"1ro de f"1,s,ue·,. l'.lant!smo, as festivida,Jes com que os 
Mariano. Jullo Abreu, Pacifico Meire- d , 24 h d h . J d• I d S b -- L 1 111 astre1anos comcmorarao a passagem 
~":~uj~·i'.\~!~º g:~1:1e;isc~'.nª'Z;~1~~ reza a as oras e OJe pe o car 1a . e ashao eme ,êdo no "Sindicato dos rr~i:'~t:~ n;.~i:~near.io do Clube As-

Gonzaga, guarda fiscal e Luiz Pinto. R 10. 23 'A UNIA0l - Vem cons- A Festa da Educação, que const,tuw Doera' r1"os T e X te i s de I Para as dansas, que terão inicio ás 
escrivão"· tituindo um actmtectmento de um bélo espetáculo de &rte nbteve o ?,1 horas. tacará o excelente conjunto 

o real signltlcação para a vida melhor êxito, a ela COmP'drecer .. úú ~anta Rita ",Jazz-TabaJára", devendo ser_ insta• A U X J L J O qaclonal. a Exposição do Estado Novo. enorme multidà.c, lado um serviço de tran.smissao ele· 

concedido pelo Estado 
Asilo de Mendicidade 

Campina Grande 

~~~ae°i~~~~ 16c~~za~~nis~~riore~fnt~us~~ O "OI~ DA MúSICA POPULAR OCORRERA' amanhã. ás 15 ho- ~~-~Ú~~~:~icJ~ Cº~ r's~~c~i~e!;:~~f!~ 
80 ~ira Internacional de Amostras, é BRASILEIRA'' ras. na .sédc do "Smdicato do<i ra da ParaibJ 

•m reflexo da atividade do govêrno RIO, 23 (A UNIAO, - Será fe.st.P- Opnários Texteis", de Santa Rita. A's primeiras horas do dla 25, será 

de b~;~~â~º a~~i~~t~!~i:~s oito anos de ~~~o d~o E~:~n0to N~~o.E~~º~i~~il:oac~~; á rua Simeão Leal, n.º 34. o át-0 ~r!~bt~~a rJo~~~~o~~~ri~Ío~een~o af:~; 
Os programa::. de festejos populares 29 do corrente, o "Dia da Música Po- da aposição dos retratos do Presiden- que está sendo armado no local. O f;-er-

1romovldos pelos diversos Ministérios pular Brasileira'', em que desfilarão te Getúlio Vargas e Interventor Ar· viço de iluminação foi grandemente re-

roA~:ª'i:1~::~;ê:: ~nt::~~:rc!~~~ '.~ºnJ~~i~~ ~ªdFa~p~s~t~?ósr~:/~:~= ~!ri::~~r~!nl1iJ~s a~º ~~~~~~~!st~~~: gemiro de Figuelrêdo ;f:.çad~o !~ct~º~º f~cf1~!~~ºaii ~~~~1~: 
por s. excia. no pagamento das divi.. !a:, a:-; classes pelo importante empre- ções da música popular e que se des- A solenidade terá a presença da~ tas de Tambaú. a assistência ao of:clo 

".lndiment'). A Festa das Bandas Mi- tinam ao carnaval de 1939. autoridades municipais de Santa Rita. religioso. . 
das do Asilo de Mendicidade de C~m· ln;ar~.·t., ..,,o o.ia 21 do corrente, a Festa Instituido pela Exposição. será pro- reprer~ntações operárias e pessôas de A comj&são encarregada desses íes-

~~~:.~ra~~i~iç~:~eº:!!id:':i't!~~ i~mi~:~~~:t!ia%1f!::~:;J.~~ ~r~J1~~~:Pii1~f[:~~~i:Fo.~l~ d·~~c~':: :ºc~::,ct~\e musica daquela iit!!~ie~ºf{f~i!fü~i. ~~~~:~:t~?· E 
vlou o telegrama subsequente ao Che- hoje, • Fest~ da Educação, tem atrai- autores das duas mais votadas com- c;~actc "Balneario cio Clube Astréla", em 
te de Govêmo : til> todas as atenções da população do posições com O prémio de 2 : SOOSOOO A fim de assistir ao mesmo áto, re· Tambaú 

••Campina Grande, 22 - Interven• D1strlto para o certame represcntati- cada um cebemos. ontem. um convite firmado 

tor Argenúro de Ftgueirêdo - Pah\- vo E d~~~e~!~~~~~o deo i!f!~is~eN~;ºpovo AS COMEMORAÇÕES DE NATAL pelo sr. Florencio Fernandes do Nas
cio da Reden,;ão - João Pessôa - serê. demonstrada mais evidentemen NA EXPOSIÇÃO DO ESTADO NOVO cimento, presidente do "Sindicato dos 
Agradeço sensibilizada, o auxilio no te no próximo rtia 29, com a festivlda- Operários Texteis", de Santa Rita 

/ pagamento das dividas do Asilo de ~l;ei~~ ,, '.' Dia da Música Popular Bra- daR~~la 2!is~~ ~Nitr~ra;,- d~e~~:~tã. 
M•ndicid~e desta cidade, pedindo a A FESTA DA EDUCAÇÃO no recinto da Exposição Naclon.tl rio 
Deus que conceda. ao nat;sO grande ~10, 23 (A UNIAO) - Realtzou-";;e Estado Novo, em comemoração do 
benfeitor bôas festas e um feliz ano hoje no recinto da Exposição Nac10· D1a de f,latal 
novo, extensivos á exma. familia. _ nal do Estado Novo. a Festa da Edu- Por deferenc1a especial o cardial d 

cação, promovida pelo Minlstér1o .da !Sebastião Leme será o oficiante. pres~ 
!mui GIJlzl, superióra do Asilo de I Educação, a exemplo do que tem feito !"?do o seu concurso o m~estro Vila· 
Campina Orande. ' o.s demais ,ecretarias de ~ta<lo t Lobos. 

1 

Não há na Paraíba o mosquito qµe 
está causando o paludismo do Rio 
Grandr ffrt Norfo f' cfo Crará. l\f"q T1t\< 

temos outros mosquitos tra.nsmis!Õrf's 
para causar a doença. Não dels:e agua 
empoça.d'\ ou parada para que nio ., 
crie o m....,ilt.o. 

Farmácia dehPoi·'.ª. n .. tãF,AR-i 
Está. de plantão, 

MACIA LONDRES i rua Maciel 
Pinheiro 
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O diretor ela Academia de Comercio I Ltuz Gobes de Arau1o Portll-
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ESCOLA SECUNDARIA DO 11'STI
TUTO DE EDUCAÇAO 

Resultado dos exames de l.'' época do 
Curso Ginasial 
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Terrzinh::i cte Lucena Mélo - Por .. t:J"~llci Pereil_-a ela Costa - Portu- Eunice Ferreira"da Silva_ Portu- Everaldo Vieira df'. """CJn:--_l'J 
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1
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NÃO estragur> o seu bom 
humor, logo prJ.1 m,-H1h;1. 

Com a Gillcttc: A7.~1 fiz )t", 

suavemente, em rlo1s tr:m· 

pos, a barba mais d1fficil. 
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AMANHÃ - RE X 
CLIVE BROOCK 

numa vigorosa obra 
dramatica ! 

CALUNIA 
-com-

ANN TODO 

Unta produção da 

UNITED 
ARTISTS 

HOJE A'S 
R E 

4,15 
X 

NO 

"Matinée Colerial" 

Uma misteriosa novela 
policial ! 

JEANNE DANTE 

-em-

QUATRO 
DIAS DE 
TERROR 

Um filme da 
' .. 

UNIVERSAL 

PREÇO úNICO: - S600 

JAGUARIBE A PARTIR DAS 3 HORAS SESSõES CONTINUAS 

NATA,L DAS CRIANÇAS POBRES NO "SEU CINEMA" HOJE EM SESSõES CONTINUAS A PARTIR DAS 3 HORAS ! ! ! 

·NASCEU DESTEMIDO 
Um magnifico trabalho da - 20 th CENTURY FOX C O M P L E M E N T O S 

ATENÇÃO - Distribuição de ingressos na P. R. 1. - 4 Rádio Tabajára da Paraíba 

REX -BOJE
Soirée ás "J ,30 
-HOJE-

AMANHÃ FELIPÉIA FELIPÉA A HISTORIA EMOCIONANTE DE UM AMOR QUE RF:
SISTIU AO ODIO DOS HOMENS E A FURJA -..-------------- DOS ELEMENTOS 1 

º DRAMA DE UMA MULTIDAO REVOLTADA ! KAREN MORLEY BOJE - Solrée iis 7,15 - BOJE 

CARGA 
Brian Donlevy Claire Trevor 

- em -

HUMANA 
O MORTO VIVO 

SESSAO DAS ~IOÇAS A PEDIDO GERAL 

SHIRLEY TE'!\IPLE - no,·amente, em 

- com -

Grant Richaras POBRE .ENINA RICA 
Um filme da - 20 th CENTURY FOX 

COMPLEMENTOS Um drama da - PARAMOUNT 
t:ma produrào da - 20 th C'ENTURY FOX 

CO"PLEMESTOS 

METROPOLE 
O CINEMA lllAJS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE-= E~ sessões continuas, começando ás 6 horas - HOJE 

BOAS FESTAS E FELIZ ENTRADA DE ANO NOVO ALMEJA A'S 
EXMAS. FAMILIAS DE JOAO PESSOA 

Familias pessoenses :· o METROPOLE vos apresenta o segundo lançamento 
da UNITED. O cinema que recebe a brisa da hnda praia de Tambau·, e 
é preferido por todos por ser um casino que mostra as mais bélas senho
ritas. Sabem por que ? porque nossas frequentadoras assl..stem nossos es
pt>taculo.~ como se estivessem em suas proprias -casas. Alerta. rapaziada ! 
Ho.1e t Hoje ! Frsta na porta deste ensino ! CARLITO, o comico dos co-

micos, fazendo velho.s, moços e crianças passarem um Natal feliz, em 

TEMPOS MODERNOS 
Complementos: NACIONAL D. F. B. e UM DESENHO COLORIDO 

Preços: - 1S200 e $600 

Amanhã ! - Mo.Linée As 3,15 

LUTADOR DO OESTE 

CURSO DE FtRIAS 
Professor João Vinagre avisa 

aos interessados q'ue durante o pe
ríodo de férias escolares mantem 
um curso, preparando alunos para 
o exame de admissão ao Liceu Pa
raibano e Escola Normal, o qual 
funcionará diariamente de 8 á3 11 
horas, no Grupo Escolar "Dr. To~ 
má.s Mlndêlo. 

Pagamento adiantado. 
Dia 31 ! Grave bem! - BOZAMBO 

~===============-====' 1 ~-=-=_=_=_=_=_=_=_=_ =-=-=-=-= -= ""'",, 
==================:~=====11 I C H A' A M AZO N IA 

r,: MOVEIS DE VIME Anti-diabeüco 

f~~ ,, .. o,·.•·~., 

-· -

t 1 

e de junco nacional ( de côr inaltera
vel) são os moveis que pelos mais bai
xos preços proporcionam ao lar mo
derno um harmonioso ambiente de 
graça e estética. O fabríco da CASA 
FUNCHAL impõe-se como o melhor 
-- em todo o norte do Brasil --

CASA FUNCHAL 
60 d T i r I n 469 - João P("ssôa - Paraíba do Norte 

Ro~ Bar.to Ruºa d: 'Au~or~ n.C• 49 -Recife - Pernambuco 

FABRICA QU.\LQUER PEÇA POR ENCOl\ffiNDA 
• ESPANADORES. CAMAS "PATENTE". 

ij: 
VASSOURAS, ESCOV~.s E DAU" E "TACAfU:". BRINQUEDOS 
MOVEIS DE JUNCO .GERAUTOMOVEIS VELOCIPEDES, !ITC. 

PARA CRIANÇAS. ' •• 

BICOS • rendu de fantasia, ren
A CASA AZUL r,ctbeU gr&D

d
e • 1 dóel _............ botôeo de tanta

••ri&do sortimento dr cintos i:,:.ra :.::: Ili&, bo&6oe cobertos, a CASA AZUi, 
me,19 carteiras e suaprnsorl maat.Pm rnn•e IIOl'llmeb&o. 
doe .:otõJM para preMnle. 

FAZ DESAPARECER O ASSU· 
CAR E ALBUMINA 

Agente depos!tar!o: 

L. PINTO DE ABREU 

RUA CARDOSO VIEIRA N. 160 
João Pessõa 

J. MINERVINO & Cla., 
compram 

garrafas e caixas nslas 

400$000 
Quereis ganhai-os mensalmente 1' 

Escreva a A. GRILLI, Induatria "M. 
A. N. J. S." Avenida Caloseras, U -
..ia U - RIO DE JANEmO. De
aejando amostra do trabalho a ts:e• 
cu&ar, nmet.er 2$0N. 

,=;=.======-============= 

1 CINE S. PEDRO 
"A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TI:LA" 

HO,JE T.Tm11 SP<;são ás 7.15 horas HOOE 

REX LEASE 

i 

BOBBY NELSON 
- em -

LUTADOR DO OESTE 1 

1 

! t~utar contra a.quela org-a.niza<:ão de- crimr era ,·andidatar-se ã. mortt srm 

1 

apela.('ão :'Ja-; REX LEASF. não tt>mia a morte quando o sru 
dt-vrr tính~, df" ,C'r C'Umpndo 

AÇAO! Allll\('IA! C'ORAGEM' 

l . AMANHA POLA 'NEGRI. a artísta jamais esquecida, esl-nrá na. t~la. 

!deste c;eJaA no ~l~-t~~I t;• Ainto iit~ c;it~ A S 

NOTA - Est1· fihnf' ~<, Sl'ra Pxibido no {'JNE 8. PF.DRO 

-===================·===-J 
Ili 111111111111111 llt++++t++++IIIIII 1111111111++++++; 

EMPUSA PARAíBA DE CONSTRU-} 
ÇõES OVIS E WDRAULICAS 

Octavio Pernambucano Antonio Gama 
ENG.• CIVIL C'ONSTIIUTOR CIVIL LIC'EN-

CJADO. 

Projétos de construções de estilo; execução de 
construções por empreitada ou por administração; 
fiscalização de serviços, parecêres, vistorias, etc. 

- RUA CARDOSO VIEIRA 104, l.° ANDAR -
\..+-++++Ili Ili Ili Ili ............................................... 1111111 lllá 1 ............... 

1\11!:IAS para st"nhoras. O maior~ \'ISJTf".1\1 a grande feira df' Natal 
"'InZV VSVO tru ·tro~.1d 11:p oiua1Un.los que a CASA. AZUL rstá faz~ndo. Av, 
-------------- B. Rohan, 164. 

ARTIGOS PARA HQMENS: can,1-
sas de tricoJine, sêda, gersel. etc.. ---------
1\l{'ias, cintos, ~-uspensorio~ cad{'ifa.A, , 
kJ'&nde sortimento de gravatas, lf'n• ROJ 1PINHA~ p:na crlan«:u, cran.• 
ços, etc •• A. CASA AZUL Vf'nd«· Pf"I0'.1 df" qu:rntldadr a ('ASA AZ(TI, "'
melborn JJN!fO!I da praça. nudC"ndu a prt~ol 11k' N"l'la11111. .: 
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Coro11el comandante geral 
. 

Tenente-coronel 

Major chefe rlo Serviço de I11tendêmia 
- ·--

I\1:o.jor secretário eeral 

l\1o.jor sub-comandt1.ntc 

Capitão médico 

1. 0 Tene11te 111édico 

1.0 Tenente dentista • 

1 . 0 Tene.nte farmacêutico 

Caoit§o fiscal administrativo 
• 

Capitão ajudante 

Capitão cl1efe do Serviço ele Transmissão 

Capitães 

1. 0 Tene11te ajudante-secretário 

1 . 0 Tene11te secretário 

1. 0 Tenent~ chcf e de máqui11as 

1. '' Tenente mestre de música 

los. Tenentes 

2. 0 Tenente de informações 

2. 0 Tene11te 1·::i.dio-telegrafista 

2os. 'l'enentes 

C~pitão de administração 

lcs. Tenentes de ad1ninistração 

2os. Tenentes de aclm1nistração 

S O ?\.1 A 

Sub-te11e11tes 

Sarge11to-ajudante 

los. Sargentos 

2os. S1rgentos 

3os. Sargentos 

Cabos de esquadra 

Cab:::s chefes de peça 

Cabo telen1etr :~t2. 

Soldados telemetristas 

Soldados condutores 

Soldados . 

Sub-tenente radio-telegrafista 

Sargento-njuda11te ra.dio-telegrafista 

los. Sargentos radio-telegrafistas 

2os. Sargentos radio-telegrafistas 
1-----------------· 

3os. Sn.rger1tos radie-telegrafistas 

2. 0 Sarge11to mecanico 

Cal>os auxiliares 

Cabo eletricista 

Soldados eletricistas 

Soldados estafétas 

3.0 Sargento mecanico-chau!feur 

Cabos motoristas 

Soldados motoristas 

Cabos sina,leiros-observadores 

Soldados sinaleiros-observadores 

,Soldados telefonistas • 

Cabo sapador 

Soldados sapadores 

Cabo armeiro 

ca1dadc.; armeiros 

3.0 Sn.~gcnto con1':?teiro 

1 Cabo cometeu·o 

Cabo clarim 

Soldados corneteiros 

Soldados clarins 

Sargento-ajudante músico 

1.0 Sargento músico 

Soldados músicos de l .o. classe 

Soldados músicos de 2:1 classe 

Soldados músicos de 3.ª classe 

2. 0 Sargento enfermeiro 

3.0 Sargento de saúde 

Oab.> de saúde 

Cabo padioleiro 

Soldaào', paá1ole,ros 

2.º Sargento enfermeiro-veterinário 

1.0 Sargento identlfic.ador 

3.0 Sargento fotógrafo 

Sr.Idadas bcmbciros de 1. ª classe 

Sold8 do·, t.>0n1bciro; dt' 2. ª classe 

Soldado .. bombC'iros d<> 3. • classe 

Soldados de hidrante 

Sargento-ajudante amanuense 

1.0 Sarsento amanuense . . 
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