
A GAZETA

Art. 130.-0 presidente da Republica, nos periodos de re- I-Manter relações com os Estados estranieiros, nomear o
cesso do parlamento ou de dissolução da Camara dos Deputados, membros do corpo diplomatico e consular, celebrar tratados epoderá, se o exigirem as necessidades do Estado, expedir decretos- convenções internacionais;leis sobre as materias de competencia legislativa da União, exepe- II-Declarar a guerra e fazer a paz;tuadas as seguintes: III-Resolver definitivamente sobre os limites do territ.o-a)-Modificações da Constituição; rio nacional;

b)-Legislatura eleitoral; IV-Organizar a defesa externa, as forças armadas, e aC)-t)rçamento; policia e segurança das fronteiras;d)-Impostos; V-Autorizar a produção e fiscalizar o comercio de ma-e)-Instituição de monopolio. terial de guerra de qualquer natureza;A tendendo ao estado de apreensão creado no país pela in- f)-Moeda; VI-Manter o serviço de correios;10 comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais g)-Emprestimos publicos; VII-Explorar ou dar em concessão os serviços de tele-da, exigindo remedio de carater radical e permanente; h)-Alienação e oneração de bens imóveis da União. grafos, radio-comunicações e navegação aerea, inclusive as instala-Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispu- § unico.-Os decretos-leis para serem expedidos dependem ções de pouso, bem como as vias férreas que liguem diretamenteEstado de meios normais de preservação e de defesa da paz, de parecer do Conselho da Economia Nacional, nas materias da sua portos maritimos a fronteiras nacionais ou transponham os limi-rança e do bem estar do povo; competencia consultiva. tes de um Estado;Com apoio das forças armadas, e cedendo ás aspirações da Art. 140.-0 presidente da Republica, observadas as dis- VIII-Crear e manter Alfandegas de entrepostos e pro-nacional, uma e outra e justificadamente apreensivas, dean- posições constitucionais e nos limites das respectivas doações

orça-I
ver aos serviços da policia maritima e portuaria;perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que mentarias, poderá expedir livremente decretos-leis sobre a organiza- IX-Fixélr as bases e determinar os quadros da educaçãoI processando a decomposição das nossas instituições civis e ção do governo e da administração federal, o comando supremo e a [nacionais, traçand � as diretrizes a que deve obedecer a formaçãos; organização das forças armadas. I
física, intectual e moral da infancia e da juventude;Resolve assegurar á Nação a sua unidade, o respeito de sua Art. ISo.-Compete privativamente á União: X-Fazer o recenseamento geral da população.e a independencia ao povo brasileiro, sob um regime de paz XI-Conceder anistia.e social, nas condições necessarias á sua segurança, ao Art. 160.-Compete privativamente á União o poder deestar e sua prosperidade; \

'o SR AlCANTARA MA Ilegislar sobre as seguintes materias:Decreta a seguinte Constituição que se comprirá desde hoje,!..
.

- 10.-Os limites dos Estados entre si, os do Distrito Fede-o o país:

•
I CHADO ROMPEU COMA' ral e os do territorio nacional, com as nações Iimitrofes:

20.-A defesa externa, compreendida a policia de scgu-titui�ão dos Estados Unidos do Brasil'

U D
rança das fronteiras;

da Organiza�ão Nacional B I 3°.-A naturalização, a entrada no terriLorio nacional e
• • •

I
saída desse territorio, a emigração e imigração, os passaportes, a

expulsão de estranjeiros do territorio nacional e proíbição de per-
RIO II -O senador manente ou de estada �o mesmo, a ext.radição;

. �

AI
�

M h d 1 4,0.-A produçao e o comercio de armas, 111UI11çOeS ecantara ac a O. explosivos;resolveu e s c r e ver I 50.-0 bem estar, a ordem, a tranquilidade c Q segure 11-
uma carta aos politi- ça pública, quando o exigir a necessidade de uma regulamentação
co� de São Paulo ex- uniforme;

Plicando as razões 60.-As finanças federais, as questões de moedas, de cre-
• dito de Bolsas e de Bancos;que o levam a dls- 70.-Comercio exterior e inter-estadual, cambio e trans-cordar da ..rienta�ão ferencia de valores para Ióra do país;tomada -

pela Uuião (Continõa na 6a. pagina)Democratica Brasi-
leira que� não com

preendeudo a neces
sidade de luma coo

pera�ão patriotica
entre todos os brasi
leiros� se afasta das
linhas tradicionais
da ordem e lealdade
paulistas.

o. co
RIO. 10 - O presidente da Republica dos Estados Uni

) Brasil:
Atendendo ás legitimas aspirações do povo brasileiro, á

cial e politica, profundamente perturbada por conhecidos Ia
e desordem, resultantes da crescente agravação dos dissidios
rios, que uma notoria propaganda demagogica procura des
r em luta de classes e da estrernação de conflitos ideologicos.
te. pelo seu desenvolvimento natural, a resolver-se em termos
encias, colocando a Nação sob a funesta iminencia da guerra

Art. 1'- O Brasil é uma Republica. O poder politica ema
ovo e é exercido em nome dêle e do interesse do seu bem
a sua honra, da sua independencia e da sua prosperidade.
Art. 3' -A bandeira, o híno, o escudo e as armas nacionais

Iuso obrigatorio em todo o país. Não haverá outras bandei
os, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos
IS.

Art. 3'-0 Brasil é um estado federal, constituído pela
indissolúvel dos Estado, do DisLrito Federal e dos terntorios.
tida a sua atual divisão politica e territorial;
Art. 4'-0 território federal compreende os territorios dos
e os que são dirétamente administrados pelo União, poden
cer com novos territorios que a êles venham incorporar-se

Iisição, confome as regras do direito internacional;
Art. S'-Os Estados podem incorporar-se entre si, subdivi
u desmembrar-ce, para anexar-se a outros ou formar novos I
, mediante a aquiescencia das respectivas Assembléias

Legis-, '

em duas sessões anuais, conseeutivas á aprovação do parla- )
acionaI.
§ unico-A resolução do parlamento poderá ser submetida, I ';
sidente da Republica, ao plebiscito das populações in teres-

'

Art. 6'-A União poderá crear, no interesse da defesa na_I SR. ALCANTARA MACHADO
om partes desmembradas dos Estados, territorios federais.]
inistração será regulada em lei especial.
Art. 7'-0 atual Distrito Federal, enquanto séde do gover
epublica, será administrado pela União.
Art. 8'-A cada Estado caberá organizar os serviços do seu
interesse e custeá-los com os seus proprios recursos.

,

§ unico-O Estado que por 3 anos consecutivos não arreca- C O N F O B T O
ita suficiente á manutenção dos seus serviços, será transfor- i
territorio, até o restabelecimento de sua capacidade Iinan- I

R t "d � C despos al� O .sr, ar oso

I ��de Melo Neto ao mi-
nistro da Justiça

I
s. PAULO, lO-Em resposta

á comunicação feita pelo sr. mi
nistro da Justiça ao governador
do Estado, foi enviado ao titular

SOLIDEZ
junte

FACILIDADES DE

MOBILI

da "A

as

Art. 9'-0 governo federal intervirá nos Estados mediante
ção pelo presidente da Republica de um interventor, que
no Estado as funções que pela sua Constituição competi

Poder Executivo ou as que, de acôrdo com as conveniencias
idade de cada caso, lhe forem atribuídas pelo presidente da
ca:

a) Para impedir invasão iminente de um país estranjeiro
orio nacional ou de um E�tado em outro; bem como para Ima ou outra invasão: b) Para restabelecer a ordem grave
Iterada, nos casos em que um Estado não queira ou não
zê-lo; c) Para administrar o Estado, quando por qualquer
m dos seus poderes estiver impedido de funcionar; d) Para
zar as finanças do Estado que suspender por mais de 2 anos
ivos o serviço de sua dívida fundada ou passado um ano do
nto não houver resgatado emprestimo contraido com a

) Para assegurar a execução dos seguintes princípios cons
IS:

lo.-Fôrma republicana e representativa de governo: 20.
presidencial: 30.-Direito e garantias asseguradas na Cons-

nos

e EI.. EGANCIA
i

PAGAMENTOS
A R lOS

M O D E LA R"

Sec�ão
Formidavei Stock de Tapetes e t::ongoleuns
de Relogios de ··Balcão�� e ··Cabeceira�� as melhores

marcas Suissas
daquela pasta o seguinte telegra
ma:

c Tenho a honra de acusar o

recebimento do telegrama em que
v. excia. comunica haver o go-

I
verno federal, com o apoio das

.

._________ forças armadas, promulgado a no-

N A bl
11>.

L
·

I tl I Solidario com o pre-I va Constituição, dissolvendo aa ssem ela egls alva sidente da Republica'C.amara e o Senado, e. pede ma-

nifestar-se sobre o Importante
acontecimento com a necessaria

S. PAULO, 11( Especial) Con- urgencia.firmo o meu telegrama de ontem. P d
.

I biO Governador Cardoso de Mélo Né- esan o a singu ar responsa 1-

to hipotecou solidariedade ao presí- lidade que o destino me pOZ S0-

dente da Republica. Todos os secre- bre os hombros de falar em nome
tários e seus auxiliares demitiram- de São Paulo, neste decisivo mo

sei colm excepção do prefeito da ca- mento da vida nacional, acreditopta. .

ti t I'__ interpretar o sen imen o pau ista,
AS MEDIDAS DO GO-1 de ordem ede trabalho, declarau
VERNO BRASILEI- do que cO,n fio na afirmação
ROAPLAUDIDi\.S de que o pais ent:a nU�l regime

_

novo e no qual sao devidamenteNA IT_t\.LIA assegurados os interesses da Nação
Dentro desse alevantado pro

posito, pódem o governo e ;:JS

forças armadas contar com a mi
nha colaboração, norteada PI r
um espírito de Justiça e honesu
dade de propositos de que já
mais me afastei na vida. (a.) Cer
doso de Melo Neto»,

Os deputados estaduais reuniram-se,
14 horas, em uma das salas da Assembléia
tiva.

hoje, ás
Legisla-

O dr. Altamiro Guimarães, em carater parti
cular, comunicou, que, achando-se, por força da
nova Constitu ição, dissolvida desde ontem a Assem
bíêla, não lhe cabia, por isso, assumir a presiden
ela da Casa.

Aproveitou o ensejo para agradecer a manei
ra cativante de como durante os '�rês anos de fun
cionamento da Assembléia, todos os seus membros

Art. llo.-A lei, quando de iniciativa do parlamento, limi- O auxiliaram na mlssãn para qne foi eleito.
a regular de modo geral, dispondo apenas sobre a substan- O dr. AderbJ� Ramos da Silva salientou oprincipi.o� a materia que constitue o seu objeto. O Puder regosijo de que sentta pessujdo, por todos se sepa-o expedirá os reg?lamentos comple.ment�res. . rarem llgados aor €:Jh' :Gb)s laços de amizade pes-Art. 120.-0 presidente da Republica pode ser autorizado li'"

•• •
•amento a expedir decretos e leis mediante as condições e l so�l, O que era um mu: ree �Itamenle expressrve do

ites fixados pelo voto de autorização. grao de cultural ltÚo:;; catarlnenses,

t) Para assegurar a execução da lei e sentenças federais,
§ unico-A competencia para decretar a intervenção será
dente da Republica nos casos das letras «ABC»; da Camara
utados no caso das letras « DE,,: do presidente da Republi
iante requisição do Supremo Tribunal Federal? no caso da
».

Art. 100.-Os Estados têm a obrigação de providenciar, na

sua competencia, as medidas necessarias á execução dos
comerciais, concluídos pela União. Senão o fizerem em tem
a competencia legislativa para tais medidas se devolverá á

ROMA,IO-Causaram a melhor
impressão em toda a Italia, as

providencias tomadas pelo gover
no brasileiro, no sentido de pôr
termo á propaganda e ás investi
das comunistas em todo o terri
torio nacional.

I

CARDOSO ME'LO
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enunciar u g

DR. LIMA GAVALCANT./"

OS GOVERN ..

---_.

CORES CA SAI'A
--- __.... �. "'.' �".-. �. -- .. ,__.---����- ,,--'� --_.�-.- ....... ---'

EPERNAMBUCO

TA
L A D o

o

general.
----------------------------------------,-------

GA
o

RIO, 10 - Dentro de breves
dias será criado o Conselho de

Imprensa.

Exo�jerado
O CAP. dOÃO
ALBERTO

STAS. JOSEFINA E HELENA
MORITZ

Festejam hoje seus aniversa
rios natalicios as gentis senho
rinhas Josefina e Helena Morit.z,
dilêtas filhas do sr. João Mori tz
e elementos de destaques da nos

sa melhor sociedade.

Em substituição assumiram os governos baiano

cei. Fernandes Braga e pernambucano
Vilanova

s. SALVADOR, 11- Ontem á tarde o gover-

Anador Juraci Magalhães, reuniu o secretariado dan

do-lhe clencla do telegrama do ministro de Justiça, \

em que lhe era comunicado haver o presidente da:'

Republica promulgado a Nova Constituição e de-jcretada a dissolução do Senado Federal e da Cama-
�"'!'!"'��������������""!",.,��������������������-,�������

A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
ra dos Deputados. C L

Discordando dessa atitude do') Chefe da Na-
J ...<\ I n O A

ção o capitão Juraci Magalhães, renunciou o cargo
de governador do Estado.

CAP. FELINTO MUELER

O lame to
RIO, 10 - O sr. Henrique Do- i novo par n

Idsworth'teve uma conferencia com I
o sr. Felinto Mueler, RIO, 10 - Pelo artigo 38 da

Momentos depois o sr. Himav ,
nossa Constituição, o poder legis

laia Vergolino, procurador do Tri- lativo compôr-se-á de duas casas:

bunal da Segurança Nacional a Camara dos Deputados e o

conferenciou, por sua vez, demo- Conselho Federal, tendo cada pe

radameute, com o chefe de po- riodo legislativo a duração de 4

licia. anos.

A Carnara dos Deputados e o,

interventoria DE�=.!C����f� da Nação ;�l:�!:e:t��eral,
funcionarão se-

CAP. JURACI MAGALHÃES

Demite-se o

REUNIU-SE O SECRE· A colaboração I NOS S A, V I DA
TARIADO GAU'CHO da uoprensa

I -----,- .. ,----
. - ,

1���·Jj,'I';,��...,..;

P?RTO ALEGRE� 10 Esteve

I RIO 10 - O <;1'. Fran:-: ,,�, I de
i
ANIVJ<;RSAJnOS

reunido (J secretaríado, tornando '. . I -r
,I

medidas no sentido de sez C·v,·H'" I o Carnnos ,\It!1�::-t· ", j n st ,"(, élC-:
.......

""......,,, �L ".U ... ,,",' 1'" � -Ó, ',! í"10r ,)�. -!.!,,-. c: \ ., r-.,."�

charlatanismo, serem n'il!"�Bla,I,)3 I Clill'()J1 ir;; ;O,llo 's. ai'r,o ',c.H!!,:::, '>< -'.,. ,'1., I .Ó) -, -

•

varíos médicos demítídos �W3 se..s I ao s�u gab.nen,e, q 12 :: ,,'JVêrd,ÍJ
I

• _Decorre ,;�oie .(:,�1.:�.'�fS �" ,na�a-
cargos.._ precisava da colaboração ',� "Ui

I hCIO do nosso Ch"Lu!t" '. .ut.erra-

Nessa reuma? f�l apresen.t�do o neo sr. Colombo E.;pindola Sa-
tsboço da organízação da polícía de prensa. ", .

carreira.
hino, vereado!' a Camara Muni-

C S
II- d cipal,

Congl·egaf)ão dos On eun (I) ��e O aniversari.mr.e 'Til!:, g'i)'C\ de é'; �_

opel·arios do BDm
I

ral estima será hoje. por cert»,

'Conselho mprensa muito homenageado

Passa hoje o aniversario nata
lício da [senhorinha Carmen Ra
magem, professora normalista.

5. SALVADOR, 11 -Após ouvir a i?�r�,!y:.,S:\��
t(. $f;'!:Cf$,[3�!'<':)�' y .';�7�.Jn�

r _,1<., ...

s. SALVADOR, 11- Em virtude do gesto do,

governador .Juracl Magalhães renunciando o seu car- i
go, o presidente da Republlca nomeou o cei. Fer-

I

V
nandes Braga, interventor federal, que já assumiu .:

o govêrne do Estado.

A renuncia do governador
Lima Cavalcanti

RECIFE, 11--Tão aogo foi ciente do gesto do

presidente Getulio Vargas promulgando a N"ova

Constituição renunciou o cargo de governador do

Estado o dr. Uma Cavalcanti. Todos os secretarios

demltlram-se,

Assumiu a

No domingo proximo, dia 14

do corrente, haverá Comunhão

:l. Geral, na missa das 6 horas, na

- Catedral Metropolitana. Todas a,

sextas-feiras ha reunião no Gina
sio Catarinense, ás 19,�0 horas,

CAP. JOÃO ALBERTO

Transe- rre hoje, o aniversaria
da senhorinha Helí Teixeira, dl
léta filha do sr. Nestor Luís
Teixeira, guarda-aduaneiro da
Alfandega desta Capital.
FAZEM ANOS HOJE:

a senhorinha Marta Hermann;
a exma. sra. d. Aurea Porto

da Rosa, esposa do sr. José
ftosa.

o jovem Mario Fernandes:
o sr. Nerêu dos Santos 'Pe

reira.
a senhorinha Maura Gonçal-

ves �'Avila; ,.!
o jovem Pedro Alves da Silva';
a exma. sra, d. Lucinda Boi

teux e Silva, esposa do SI'. La
vino Monteiro e Silva.

RECifE, ll-Nomeado pelo presidente Getu

lio Vargas assumiu a interventoria do Estado o ge
neral Vilanova.

Já
'.

RIO, 10 - A representação
será proporcional, não podendo
essa representação ser. superior a

10 nem inferiur a 3.

RIO, 10 -.- Foi exonerado o

sr. capitão João Alberto, do car

go de ministro plenipotenciario

I do Bra�l em Buenos Aíres.

Religião
.------

NOIVADOS
Contratou casamento com a

sta. Vera Barbosa Bom, profa.
normalista e filha da exma. vva.

Maria Barbosa Born, o nosso

distinto conterraneo sr. Celso
Caldeira de Andrade.

O sr. Mario Mafra, prof. do
Ginásio Catarinense, ai ';;loa nú
pcias com a sta, Dal va Barbo
sa Born, profa. normalista, filha
da exma. vva. Maria Barbosa
Born.

Radium

RIO, ll--Estiveram despachan
do com o sr. Presidente da Re

publica, os ministros srs. Sousa

Costa e Agamenon de Magalhães.
----------

FESTA DE Si\N'I'A
CATARINA

GENTE NOVA
O lar do sr. Mario Haulino,

funcionario da Prefeitura Muni
cipal e de sua exma. sra. d. Hita
Haulino, foi enriquecido com O

nascimento de um robusto lne·

nino.

Ganzo Fernandes Circo Norte Americar�o
����������������---������

"fj;:d
A família Ganzo Fernandes agradece, pe nhorada,' as atenções

dispensadas por ocasião do tragíco desaparecimento de RADIUMI'!GANZO
FERNANDES e aproveita a oportunidade para conviJar a toüost para a

missa de setírno dia que será rezada em intenção á alma dêssejinditoso
ovem na Catedral Metropolitana, no dia 13 de novembro, ás 81horas.

J
Dra. Josefíl1a Flaks Schwe.dson

MEDICA

Ex-assistel1te do serviço de Gin:cnlogia dos H0pitais:
Ia Gan·bôa, F.:nda'tão Gaffré-Guinle e S. F(a;.ci�co deAssiss.

Ex-into na do serviço de Pediatria da Policlínica
de Bvtafogo

DOE,NÇAS DE SENHORAS E CR(At�ÇAS
Consultoria: Rua Trajano n: 12-Svu.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas I

FLO�It·NOPO�IS SANTA CATARINA

iNSTITUTO DE APOSENTADORIA E

PENSÕES DOS .COMERCIARIOS

"CAIXA LOCAL DE FLOBIANOPOLIS

DO DEPART.lY&.ltIENTO DA DECIMA
REGIAO"

Aviso

De ordem do sr. Diretor Regional, levo ao conhecimento dos

srs. empregadores. que as CADERNETAS DE PREVIDENCTA dos a.s:

soc-ados deste Intituto, acham-se á disposição dos interessados a

partir desta data, na séde desta caixa local. á rua Felipe Schmídt n '.

36 Sobrado. das 9 ás 12 e. das 13.30 ás 17.30 horas.

Florianopolís, 9 de Novembro de 1937.

Pedro Duarte Silva
G ualda-hvJos wprsaHJ rejo e:xrnfj(e

,�.';-:r7��

O impressionante globo da morte
,

Com casa fraca realizou-se ontem, mais uma função do Cir
co Norte Americano.

iiiJ&GIHoje, ás 15 horas, terá lugar um matinée chíc, para qual
se prevê casa á cunha, dado a excelencia jdr, programa. A em pre

za_resolveu reduzir os preços, como se poderá lêr noutro local.

Com a srta. Isaura Martins'
filha do sr. José Martins e de
sua exma. esposa d. Leontina

___

Martins, ajustou núpcias o sr.

TERNOS FEITOS DE S0:3()()[) Ataíde Dias, da Base de I\,,:a-
PARA CIMA SO' NA CASA i ção Naval.

.

"O Paralso" I ENLACES---

, Com a gentil senhorinha Nair

MAPA DE CONGRE-
Gumicholi, consúrci�ll-S� .boje, ás
110 horas da manha civilmente,

GAÇAO MARIANA o sr. lavá Alves, fundonarío da
Secretaria de Segurança Pública.
Serviram de paraninfos por

parte da noiva, o sr. Fulvio Sil
va e senhora e do noivo o sr.

Agapito Mafra e senhora.

Com invulgar crílhantismo, rea

Iizar-se-á no proximo dia 25 de

I
corrente a festívídade da Virgem e

Martir Santa Catarina, padroeira da
, diocese.

Na vitrina da LIVRARIA MO·
DERNA. acha-se exposto um belís
simo mapa do movi nento da Pri
meira Concentração Marían?. reali
zada na cidade de Tubarão, no

dia 10 de Outubro ultimo.
i' LO referido trabalho que foi con

Iecionado pelo sr. Vícchiette. mem

bro da Congregação l\hriana Nos
sa Senhora do Desterro. tem si
do muito elogiado.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



sr. em

J\
.

, ai do Chefe
IIW

açao-_
�---

Pela nova Constituição foi mantida
a e autonomlca dos Estados - declarou ao

eu discurso de ôntem.

a fôrma
�

pais o

democrati
Getulio l.Vargas,

PRESo GETULIO VARGAS

A çãO 'DECRETADA Periodo presidencial
. ao ,a intervenção no I

RIO, 10 -- Pela nova (;onstituieão, o

�?·�-X-� rcã�iO��o-M-- in istrol Estado do Rio �ri�o ;es�de;i�1 �rá de� a�os
-------

Proclam

o secretariadobandeirante
o GOVERNADOR PAULISTll SEDA' SOLI

DARIO �OM o PIIESIDENTE DA
REPUBLI�A

'A e o Regime Democratico1
epousarão sob a guarda das Fôrças:
Armadas" --diz o gal. Eurico Dutra !

Patria

"'"

PARLAMENTO E SAO GARANTIDOS TO-
DOS OS DIREITOS DE CONTRATO

RIO, 10 - foi promulgada a nova Constituição. A operação epe
de um modo pacifico e teve por fim assegurar a paz á Nação.
A nova Constituição será submetida a plebiscito nacional.
Haver� parlamento e um Conselho Consultivo de Economia Nacio-

São gàrantidos todos os direitos de contrato.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



aliaum

politic,
srs. José

bloco
Américo'

com pro-

As fôrças que apoiam os
Armando Sales formariam um

patriotico

•

soe

grama
.

_

RIO, .ll---:-A �A. Patria » ] Já foi lido n<l_Car;tarae.no Senado or�anifesto da. U.D,Blpronta a cortar explorações, pres-1ll�{'le na primeira pagma a se- Outros ?ocum�l)tos serao hdos e Impressos, concitando os ahados a tigiando nação daqueles que,guínte noLa: uma açao conjunta. I acima da politica, colocam os sa-
"Em recente reunião da U. A opinião publica deve precaver-se e ficar de atalaia, grados direitos da patria.»D. B. ficou assentada a aliança

das forças politicas que obedecem
á orientação do sr. Armando de
Sales Olivera com as do sr. José
Américo, para a formação de um

bloco, que conta com patriotico
JOSE' AMERICO programa, com as classes armadas.
_____________________________________________ 1 ----------------------------------

Dr. Armando Sales
_.---------------------------------------------------------

A fiava I'o n sf lt
• 4IIW

u rc oo
DR.
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, '.
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d'· J d- d _I d
va:l União a leI po era te egar aos Es a �os a faculdd,! d,!rea, via agua. via a"reil ou estra 'ra e ro agem ces e que I 'I

,.
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I di' I - f J I d
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12 -
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d d Id
. ,. - rã.:> que mteresse e m1n::!lra preuo nrrante a:.I'n riU OU a-quanto as merca onas, aos navios nacionais; E d1 Alf d I· lo;;UflS sta os.30. -
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o, se·
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zumtes assuntos:

quan o as mesmas transponham 03 Imites e um sta o;
o
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'I direi
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I d.rei
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a riqueza o su -,0 o, mm raçao, m .... ta u:gla, aau'l, en u:0. - ireito CIVI, o ireito cometera I o .reito '

1 id 1" fI
o
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direi > I . di
, gla .11do·e étnca, arestas, casa e pese'\. e sua exj.leração:aereo," lrclto operarlO, o Heltcl p ,na e o, Ireltos pro' b) d'
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-

'

dI" J d I d'. ' la 10 comuOlcaçao, regime e e etncln a e, sa vo lSpO��ceSSU31S;
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17 O· de f )'
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cI
.

d Ih I SilúJ�, c: Icas, e�tações de clima e fonte S !TI dlunills;I 0.- s cooperativas e Instituições estIJ3 IS a r,'coerl)' bl' f' d '1'I L urgamsaçõ,os pu Icas, (�m o IIll c cone' lação t�xtra-empregar a economia popu ar;
judiciaria dos li�igios nu �ua dccj�ão arbitral;200. - Direito de auto; impren,a, direito dô: asw-

d.� esta Ja e) medidas le p licia para prokção d�s plantaS e dos re-ciação, d,,: reunião, de ir e vi!; as questões:: :.J CIvil, banhos contra as mole:,t;as ou ageotfs nO:lv,.)s;inclus;ve o regis'o civil e a mudança de nomes; ,

RIO. 11--Foi instituido o Tri-. 210. -- Os prev:legios de inveot�. ass!m como a pro. lores'
f) credito agricola, incluindo as cooper:tivas entre agnui-

bunal Militar afim de facilitar ° teção dos mo:!elos" ,marca� e �utrCls de�lg�ações de

mercado-,
'

g) pror:fS;;O jUHiciol Ol! ,:,xtrajudicial.Realiza-se. de 13 a 16 do cor· julgamento dos militares comu- 220. - DIvisão JudicIaria do DIstrIto Fed >ral e dos
§'. T d' dnistas. . . umcl) - anto nos casos e5lt" artIgo como no o artigorente na c(dad<:: de: Joinvil1e. nos teratonos,

I
.

d d dI· I' f j I Jsalões do HARMOrüE-LIRA. a 2a. sa terra. Ali iremos 'lU a de sec- 230. M<.teria eh:itoral da Un,ão dos Estadus e dos I'IRntenof, eis: que o" po ler, egls atIvol e era ou o presi( ente cJl\
EXIJ,osição de Flores � Artes. c,ão de sêl05 postais. a de foto· �II .. '

' epub!Jca, n'lp t>xpedd,D elô ou regu am.;nt,_» s,)bre d m'l:·,�n'i, i'IuíUOIc'palsA exr,oslc,ãG deste ano não $e- grafias tiradas por amadores. além 24'D. O d lei e�tadllal ter-se-á por d,'rrogada na p'lrte em que for incampatl-
J:'

iretrizes a e1ucação tlac:onal;rá menos brilhante que a de 36 de esculturas e outras obras de
250. vel com a lei ou reguhmento frderal;f d '

t
�

d
. Anistia;eu eíxafi o. em seu con)un o. to- arte que serao expostas a a m!ra-

260. dos
Att. 19'. --A lei póde estabd,-c, r qUê �erviços de compe-d lS as atividades artísticas d� nos- ção do puhlíco. - OrganiZR(� ão, insllÍlIção, justiça e garar,tia������������������������'��.����������������- I

tencia federbl S·jl� de fx'cução esta�ull; ne,te c�'o_ a� poder

NORTE AMERICANO 1, iRI=COLHIDO exe�lItivo fer:I,.'ral c�b'rá exp·dlrregul' .. n"i1t", �� ::lS,IIÇÕ�S qu' o"

L Estados deve 11 ,bs 'I ViH na éx:.cução de ,-rViç.",

B do
Art. 20'.- E' da competencla privativa da União,' 1'.ao anco der.rdar im;>ost('�;Brasil
a) - Sl bre.á importação de rnercad:;rias de prodec:::ncía

RIO 10 O
.. d\ F

estranoeira.
,

- IDlDlstro a azen-' "b) nda mandou recolher ao Banco do
-

'-- é

Brasil o numerario que estava á c) - De
disposição da Camara dos Depu- d) -0._
tados.

o SR. ARMA NOO
DE SALES

RIO, 11 -- Hoje á tarde foi prêso o sr, dr.
Armando de Sales OHveira, ex-governador de São
lPaulo e candidato da U. D. B., á presidência da Re
publica, por ter incitado o Exército á rebeldia,
atravez de boletins que tentou distribuir nos

quartels,

SUSPENSOS
OS PAGAMENTOS
�XTERNA

DA DIVIDA

RIO, 10-0 Govêrno Federal resolveu suspender o:. paga
rnenLos dos juros t amortizações da dívida externa até ql:le seja re

organizada a economia nacional.
------.�---------------------------------------

Exposição
de flôres

INSTITUIDO
o Tribunal Militar

e arte!�

Grande Circo

- HOJE
consum) de quaisqlH r ,:ercadorias,
re :da e prOVéPlc., de qUd quer natureza;
lraIl5fereflcia ele fund'Js paI a o e'xteô ior;

HOJE - 2 colossais espetaculos
- Matinée elegante, ás 15 horas-

dedicada as exmas. falnilias e ao mundo infantil r*�:-�����_;i:"�;'(.:.Ç;:=J�ta� -

�
-

� ('ontinúa no próximo número

� Basilio
e

Ferrari � , -'iJ:;'� ,

b Catarina Ferrari � P SOS
t;� participam aos pa- ,� rentes e pessôae de sua a- hl RIO" II --F�ram prêsos os srs. Artur
� mizade o contrato de casa- � BerIl3t·des" Otavio Mangabeb·a" João Car-
1+ mento de sua filha ANGE- �01 I M h d F

'"

F d��
LICA FULBER- �I os ac a o e ranClSCO lôres a Cunha ..� com o sr. ii1 ......_�-���������!""'���h TOMACRADO. gA· d P� Fpolis. 7--11--1937 � ssumlu O governo e er-� �

� r����� � nambuco o coronel Azam-I� �� Angehca � �l!J � r.r.r�
r��:1 Fu�erto ��'�� buja Vilanova

'*l noivos ij RECIFE, 10-0 ceI. Azambuja Vilanova assumiu o goveruoir Fpolis, 7-- � ás 13 horas e 30. Foram nomeados: secretarios da Justiça o sr. An-� 11--1937 � drade Bezerra; da Fazenda, mJjor Banulfo L:)bo; da Si)gllt'ança Pú·
r��1"'Cl�1'��� blica, ceI. Rodolfo Figueiredo; das Obras Públicas e Viação, dr.Ger-•• ---------- .. -------------

sino Malagueta Pontes; e da Agricultura, dr. Navais Filho.

I=MPOSSADO RECIFE, 10-0 ceI. Azambuja Vilanova declarou que oL novo governo tem em mira unicamente a g:-andoza do BrasiL Não
alimenta prevenção nenhuma, nem ódio contra q:lem quer qJ0 seja.
Sentir-se-á feliz se puder melborar a triste situ.lção econoiuíca 'que
o estado atravessa e desfazer as brumas que a intriga e o ódio lan
çaram no seio do povo pernambucano e�pecialmente em Recife, de
modo que a alegria e ns laço_' de amisade tornem a "veneza brasi
leira" uma rias mais enr'lrtLa loras cirl<lde..; II nll�do.

RIO, 10--0 sr. Carlus de Lima Cavalcant obteve permis
são para' seguir para o Rio, amanhã, acompanhado de sua familia.

Pt·ogt·al1ua eap.·ichosamente organisado.
SUCESSO PELOS PALHA�OS

Os 3 Leõesinhos
COM APENAS DE IDADEUM ANO

PREÇOS ESPE�IAIS A MATINE'EPARA

(;aluat·otes
Cadeira numerada
Cadeit·a sem lIunlero

GERAL
CRElfo.Nf;AS

A' NOITE F O R M I D A V .ti L

20'000
4$000
a,ooo
2'000
1'000

SOIRE"E CDlfJ
G.candes atI·a�ões • Estréas sensacionais !

O Circo preferido pela elite

FO N E 1.080 RIO, 11--Tomou posse hoje,
á8 11 horas, do cargo de inter
Aentor de Estado do Rio, o co

mandante Amaral Peixoto, que
convidou para seu oficial de ga
binete o jornalista Roracio de
Carvalho.

ULTIMA SEMANA! lIIIf ULTIMOS ESPETACULOS!

-
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