
DEPUTADO JOÃO iiEVES ""

,
"

"im-assentou com o presidente Getulio Vargas o

peachement' no Rio Grande do Sul
BJle� 27 - A �l·®:posito do pl"t9f.jzdado íí'iml)eaehelnent�� contra o general Flô

res da Cunha" (& I(ÓDintl"�o da Noite�� diz que l'a (;@Dstihdeão do Estado requer dois tereos
da Assembléia IDMili�a ,\T@t�U· a medida.

Afim de dem�nTel· essa difieuldade� os oposiciouistas estariam realizando in
tenso trabalho junto a IdgUD§ deputados classistas.

Acrescenta o "'Diario da N9ite�o;o; que 4) sr. Getulio Vargas .desistiu de in
tel"vb· nip@nicamenteo; por falta de uma justUieativao; decidindoo; antes� dar um aspécto
de legalidade ao áto� tendo o; a respeito� consultado o SI·. José Americoo; antes deste par-
tir pal·a a Usina

.

Para isso houve uma demorada conferencia no palaeio Guanabarao; tendo
@ SI·" José A�nel·ieo apenas disctu-dado qURuto ao método a empregaro; concordando em

que� d.entro da
..C!�st�llÍ�ão� se poderia concluir a empreitada, competindo á oposieãopRESIDENTE GETULI o VARGAS

gaõelia tomar a IDI.Clatlva.

Infolema, por ídtim.®9 «) "Dinr!@ da Noite��o; que é vóz eorronte ter o sr. José Amerieo leva (lo fi
-- ,_o .. -- •

II
hIlcumbencia de conseguir �\ neutralid.ade
dos governadores Juraci :rtlagalhães e Li ...
,ma �avalcantio; no caso de praticar-se a in-

I terveneão.O sr. João Neves da Fontourao; ficou

J encarregado de esclal·eeer a situaeão� mos
_..."",__"ZW__._"'!..�...._""__"",._...._..,.��ea"".. _",.,!,",,,,,,!,,,,,,mr,:,!,,,:,!,L��""""'_����������������!,!,!,����.. �,!!,. ,_irando que o sr. José Americo� uma vez

Sem qnaisftuer Iid.3,pões politicas eleitoo; não poderá tolerar o general Flô-
... 2'1 v

res da �nnhao; á frente da administraG)ão
riograndense.

A v DO POVO
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RIO, -26 O deputado federal A oposição gaúcha, a serviço
gaúcho e diretor d'A NAÇÃO dr. do presidente da Republica, pra
Pedro Vergara declarou á impren- tieará todos os átos, usará de to
sa o seguinte: dos os processos, para tentar o

-(Que se cogite de tentar o golpe que vem acariciando.
< impeach__.wenh centra o gover-I E,:>se propalado : !u:peachment.»
nador Flores da Cunha, não te- nao tem outro objêtivo, na hí
nho a menor dúvida. Essa amea-I potése de se consumar o atenta

ça existe efetivamente, e exis- i do, senão transferir para as mãos
tirá sempre, emquanto o senhor! do sr. Getulio Vargas o Partido
Getulio Vargas não perder a es-I Liberal e para as mãos de seus

perança de se apossar novamente: amigos o govêrno do Estado».
do govêrno do Estado e do Par-Itido ,Liber?l� Emquanto iS80 não O que haverá]se d�r, a idêa do <impeachment» ..

i, Esperado
·no

não desaparecerá. �ONFERENCIAS NO

P
� pÔS a disoosição Atitude condenada I MIN�����: DA

arana I RIO, 27- A chamado do Minis-
CURITIBA, 26-Uma noticia S. SALVADOR, 26-0 govêr-] em Getutio Vargas: tro .

da Guerra, encor::tra-se nesta

O fáto provocou revolta no seio da população local, que di- de última hora, informa que o no do Estado, para a recepção i capital o general MeI� de Vas-

rigiu uma reclamação ao diretor da Instrução Publica, pedindo a sr. Armando de Sales Oliveira do .d�. José Americo, P?s. á ?is- GETULIO VARGAS 27- : concelos, que conferencio? larga-
punição das intolerantes educadoras. I visitará o Paraná, entre 10 a 15 posiçao dos seus correligionarios .

I I ,A; mente com o general EUflco Du-

/ de setembro próximo. t e e
..

'

Imprensa oca, acompanhando

0'1'
tra

r

vapores e r ns SpeCIaIS. .

I d I
-

.

________ sen�Ir .gera a popu açao;, mostra- Também estiveram no Ministe-

C ASO DOS AR AJVIENTOS
se indignada pela maneira estra- rio da Guerra, em demorada COH-

A n.h� com que ve�. agindo a opo- 'I ferencia com o titular daquela
81Ç�0 na Ass�mbleIa estadual, re- pasta, os generais Góes Monteiro,

O comandante da Brigada Gaúcha lativamente as contas apresenta-I Almerio de Moura, Firmino Bor
das pel? governador do �stado, ba, Raimundo Barbosa e Silva

fez sensacional descoberta ��e:���?'� de provocar o 'Impea- J_u_n_io_r.
.

S, SALVADOR, 26- Verifica
ram-se, por ocasião da chegada
do sr. José Américo, varios atro

pelados, saindo algumas pessôas
feridas.

EXCURÇÃO PELO
INTERIOR

S. SALVADOR 27 -O sr. Jo
sé Amerieo seguirá amanhã ena

excursão de propaganda politica
pelo interior do Estado.

MA'U EXEMPLO

S. SALVADOR, 26 - Tele
grama procedente de Esplanada,
informa que dnas professoras, J0-
seía e Diva Ribeiro, sairam á
noite arrancando cartazes da can

didatura do sr. Armando de Sa
les.

Organizada
a comissão executiva

da U. D.B. eDl
Alagôas

RIO, 25 A comissão executí-
Vil da U.D.B.em Alagoas ficou assim
constituída: deputado Fernandes
Lima, ex-governador do Estado; dr.
Natalício Cainboim de Vasconcelos,
ex-deputado federal, dr. Euclides
Vieira Malta, ex-governador do Es
tado; dr. Abdon Torres, suplente
de deputado rederaíe- dr. Antonio
Leite, advogado, presidente da Lisa
CatoUca de Bebedouro; Daltro de
Brito, suplente de deputado estadual
Angelo Martins, ex-senador esta
dual; Francisco Lins, vereador;
Crisanto Carvalho, banqueiro e Jo
sé de Moraes.

Suplentesa-Padre Alfredo Dama
&'0, dra. Antonieta Duarte, dr. Pe
dro Valériano, dr. José Romão Bas
tos, dr. Milton Ramirez, Cassiano
Vitor, José Inacio Rego, José Aqui
no Ribeiro e Francisço Jacobina.

fm inspeção
s. BORJA, 27-0 general Dal-'

tro Filho, acompanhado do seu

Estado Maior, chegou a esta ci
dade, .ôntem, ás 6 horas da tar

de, sendo recebido pelas autori
dades civis e militares.

NOM�ADO
comandante

RIO, 27-Foi nomeado o co

ronei Mario José Pinto Guedes,
comandante gerai da Policia Mi

�itar do Distrito Federal.

RIO, 26 (Band)-Realizou-se a

instalacão oficial da União Políti
ca Carioca, nucleo eleitoral filia
do ao Partido Libertador Carioca.
A nova organização, que é pre
sidida pelo sr. Nirceu Augusto
elos Santos, inaugurou em sua sé
de, durante a cerimonia de insta
lação, os retratos de seus patro
nos de honra, o candidato nacio
nal, sr. Armando Sales Oliveira,
presidente da U.D.B. e senador
Jones Rocha, presidente do Par
tido Libertador.

DR. JOSE' AMERICO

RIO, 26 -- O,"Dialoio !não foi emprestado
da Noite" publica hoje pelo Exãrd'l:o.
uma _nota r e f e r e '! te ã Em 1930, quando flS
questão da devol�§çao do

tourou a revoluçãc quearmamento pelo Rao Gran� �evou ao poder o sr. Ge'�
tulio Vargas, o então pre
sidente do Rio Grande or

denou á 3" Região fllilitar
e â Brigada MUitar que
forne�e§sem ás c o I una s

que formavam para com

bater ao ;ado dos revolu
elenarlos todo o material
que se fizesse neeessarlo,
Os chefes daquelas colu
nas deixavam nos arqui
vos da 3" Região Militar
e da Brigada documentos

i comprebaterlos de todo o
I material que recebiam.
I Terminando a revolução,

') vitoriosa, alguns dos che-
CAP. JOÃO AL BERTO

I
fes devolveram o material,
mas não á 3' Região ou á

de ao Exército, dizendo B r i g a da. Devolveram-no
que o coronel Canabarro ás Regiões do Estado em
Cunha, examlnande 0.5 que eventualmente se en

d.ocumentos com?robato� I contravam, em Santa:Ca
rlOS dos empre5umos, a'� I tarina, em São Paulo e
caba de fazer luna desco-· nesta capital. Dentre os

ber.ta sen;;;alc���Elo:�� O .t:n�u I dle1e.iimilitares que assimterlai que a U��;.J;;) am(g,] ptro.cedcram, estão o ga!.
exige do governo gaúcho j Waldomiro Lima, capitão

A CR�AÇÃO
d�I���COOd�in�,�!�!�� i

; Costa retirou-se para os subvr-I RIO, 25 (Argus) O Partido
bios, onde passará alguns dias, Libertador Popular Carioca, pre
afim de preparar o projéto do sldído p�lt) dr. Mendes Tavares

GOVERNADOR FLORES DA, Banco de Crédito que apoia a candidatura do sr,

CUNHA
. Armando de Sales Oliveira, aca-

COMICIOS
ba d! noticiar a abertura e ins.
talação de mais quatro postos
de alistamento eleitoral nesta Ci
dade.

integralistas
João A Iberte, Cordeiro de
Faria e outros.

Notícia, ainda o "Di�
rio da Noite". que o co- PORTO ALEGRE, 26 (Band)
remei Canabarro Cunha -Respondendo a um oficio da
envleu um of�cio ao mi- «Ação Integralista-, o delegado
nistro da Guerra scllcl- de Segurança Soc�al informou que

tando que os oficiais enu-
Só permitirá comicios dos adéptos
do «Sigma », mediante desarma

merados sejam convida- mento prévio e em locais afastados
dos a expl icar onde des- do centrD urbano. doRI�l;:�A���;) �C���du�a�o �eraI-

• .'
.

_..... ., vanos te-
carregaram o referIdo ma-

60$00
E' QUANTO SE PA-

legramas do m u:r;�if.l�O. de Si.qud-
leloial, afim de que seja O GA POR UMA BOA I �� �O����is�d::: á��P�f�:l)d�< Sani:o,
. d .. COSINHEIRA A'I A·

• - al1t" ,,,,u,,, ,I:>
apura a a sua eXlIstencla'lHJA JOSE' VEIGA 91. �r. TT r�ando cte S�les Oliveira e

a ...niao Democratlca Brasilera,

L

D R ARMANDO SALES

SR. GETULIO
•

.quer para SI o

gaúcho -e para
partido situacionista

•

os seus amigos o
A

governo

•

uruguam"Dia do Jornalista" Ministro
PORTO ALEGRÉ 27-A As- PORTO ALEGRE,27-Chegou,

sociação Riograndens� de Irnpren- ôntem, a .e�ta capital o sr
.. Cesar

sa, está preparando grandes fes-I Valle, �mllJstro do Interior do

tejos comemorativos do "Dia do Uruguai.
Jornalista", que transcorrerá no I O ilustre hospede foi recebido

próximo dia 10 vindouro. I pelo representante do governador

I
Alem de outras cerimonías, rea- do Estado, Con�ul Uruguaio e 0\1-

lizar-se-â um almôço, em lugar I tras altas autoridades,

que ainda não foi determinado.

NOVOS
postos de alista ...

mento

Solidariedade
candidato do

ao

povo

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�rrnas d/:?3 defe-l
apenas

Policia feminina para
o Brasil

Ga�e
DesportivaS8,

RIO, 25 --Por um esforço de mulher para o amparo e prote-
1 iY] tp;em, conseguimos colher ção is crianças na via pública,

I interessantes informações a respei- principalmente nas proximidades
to do parecer que foi entregue. das escolas e nos jardins e par
pelo dr. Lemos Brito,inspetor geral ques, bem como para o que se

penitenciaria, da ministro da J usti- referir ás mulheres prêsas e ao

ça, sobre o relataria que, de volta seu amparo depois que deixam
de sua viagem à Inglaterra, àque- l1S prisões, a vigilancia interna e

L� titular apresentou a sra. Mari- externa de dancings, estabeleci
t reza ElIender. a respeito da po- me itos suspeitos e casas de to
l.cia feminina e das prisões de Íerancia, afim de evitar que sejam
mulheres existentes naquele pau. frequentadas por moças-não pa-
O rel.itorio abrange, ao que sa- r a prendel-as, autuai-as e levai

bemos, duas partes: a primeira, te- as ás delegacias, com escandalo
letiva à Policia Feminina Ínglêsa, público e muitas Vezes irrepara
e, a segunda à celebre prisão ri � vel prejuízo para a reputação e

mulheres de Londres-"The Hol- a vida das infelizes, mas para
iway Prison". d ·,·,·:�l-as do máo caminho, acon-

Conquanto houve a explanação selhal-as e protegei-as, levando-as
di sra. E!lender, que fez um es· de nJVO ao lar, quando isto fôr
tudo min icioso do. assun�o, pene- I possive].trando nos quarteis e prisões de ;r. A

---------

mulheres, e inteirando-se de todo" I uO rie da
'1 organização o inspetor geial pe
uitenciario deixou consignado que
,10 trabalho da sub-comissão L�
;�islativa, nomeada em 1931 pelJ
Governo Provisorio para a elabr
ração do Codigo Penitenciaria, e

.onstituida dos srs, Can [ido Men
les de Almeida, Lemos Bnto e

f-leitor Carrilho, ha um capitulo
que tratarà do problema eh mulher
sentenciada, não só nente durante

-

,,,!,g 4:;s;;gi--
(Serviço de IrY1prensa

Departamento de
Propaganda)

do
o que a

.. ,

presenciara
maior match
dade

•

CIM

Os submersiveis encomendados aos estaleiros italianos pela
nossa marinha de guerra já se acham quasi prontos e deverão Figueirense e Íris os mais acér

chegar á Guanabara até o dia 7 dI.! Setembro, data em que se rimos rivais da capital iniciarão 'o
comemora o Dia da Patria. returno. Desde que foi anunciado

Não haverá na integração das novas unidades á nossa es· para dia 29 este importante co

quadra nenhuma dessas explosões de entusiasmo belicoso que an- tejo, levantou-se o véu que cobria
tecipam nos países de política armamentista os choques cruentos, o a memoria do Íris, mostrando-lhe
extravasamento dos odios hereditarios recalcados. claramente aqueles vergonhosos

O Brasil, com quarenta e dois milhões de habitantes, um 10x2.
territorio descomunal, cubiçado pelas suas riquezas e um litoral 03 rubro-negros após esta der
imenso, figura entre os raros países que confiam na força pacifica rota vem se portando de modo
do direito e oferecem um exemplo pratico da sua fé mantendo uma admiravtl, conseguindo brilhantes
organização militar aérea, terrestre e naval inferior ás suas necessi- empates e triunfos. como o que o

dades d�fensivas. Escudados nesse sentimento de cordialidade 10- caraterizou domingo último. Conforme o DIARIO foi o
ternacional que talvez adquirimos convivendo fraternalmente com Apreciemos os dois conjuntos: primeiro a noticiar o Santos, en-
todas as raças que nos procuraram almejando um mais suave des- Vilain-�enatO: São atual- trára e.n negociações com o Flu"
tino, não concebemos uma agressão porque os imigrantes nos deram mente os dois melhores da capi- ....

minense, para um Jogo em nossa
um exemplo dos beneficios da comunhão. tal, sendo o arqueira rubro-negro id dct a e.

Nas nossas escolas, as desforras ou as guerras indicadas efetivo da nossa seleção. Essa partida, como tambem
r uma P lítica d

.. .

d - b I
.

oI Dante-Cruz,' Antenor--Fre-po o I e imrmza es nao ensom ram a a ma pflmaven, noticiámos em primeira mão, não
e risonha das crianças. Nas casernas, nossos soldados desconhecem di: DLlas perfeitas zagas: dificil

paude se realizar devido ao con
o nome do inimigo que deverão combater porque praticamos uma é a linha que consegue infiltrar-se

trato que o Fluminense assinára
política mundial de amizade e só utilizar-mos as armas para de- por estas barreiras.

com os clubes gaúchos, fi::ando,f d d
.

da vi I Baixo-Oscar: Baixo V,4fD seen er-nos e uma mespera a via encra, � tod",via, q uasi certa a realizaçãoAinda recentemente, um dos nossos hospedes ilustres, o revelando, e o do ai vi-negro é o desse jô�o na volta.
escritor Pierre Scize, se referia, conversando com alguns intelectuais melhor que Itajaí po súe. Vem Conforme nos declarou o sr.

patricios, á sensação de alivio que sentem os homens da Europa precedido de grande Iama. Julio Almeida, do Fluminense.este
chegando ao Brasil, vendo dissipar-se ao primeiro contàcto com Castiçal-Feza; Godinho - clube teria grande praz er e-n jogar

U 'tO
•

t di d d
.

t Carlos: Perfeitas linhas me' dias, Sse povo o imis a e mamico esse me o e viver que se ornou ..!
em autos no regresso de Porto

na paz sempre ameaçada do Velho Mundo um mal psíquico cole- contudo a alvi-negra é mais se- Alegre, isso se os "aze.;" tricolores
tivo, E ele nos definiu como um povo que ainda pode fazer projé- gura. estiverem em bom estado fisico e
tos para o futuro, esse futuro de que não se sente senhora nem a Braulio-Miro; Sabino-s-Pa-

se ainda interessasse ao Santos a
adolescencia europea educada mais para a morte do que para a raná: Grandes alas. �raulio fez realização do encontro.
vida fecunda.

. I • •

o se� debut co:n �erfelção. . O Santos continua grand emen-Os submersiveís que rumarão breve para as aguas brasdel-! Nlzeta-Iv?� Sao os maiores
te interessado em jogar com o

ra�, são armas defensivas de um povo que tem sido no continente um centros que mlht�m c:m nosso .gra-I Fluminense, ainda mais depois da
c'impeão do pacifismo, um devotado artifice de amizade pan-ame' ma�o. Ambos artIlheHos e ótImo I contundente v:toria que o tricolor
ric.ana_ Nós os r.ece�emos sem. explosões de entusiasrn�s beli��sc3, "dnbleurs". (ibtev� domingo últiiílo contra a
mas com a conc\enCla das perIgos que a�eaçam �s palses mlhtar-

. �amata-Jalmo; Beck-Ca- forte equipe do Gremio Porto
mente fracos neste momento de armamentismo delirante. lu;�. A, .ala rubra-n�gra é sem Ale6rense.duvidei obma, mas não é compa� A dr;legaçãQ do Fluminense

ravel a d� figueirens.,. O alvi,. embarco�, de regresso ao Rio, no
negro possue a melhor ala canhota dia 20; passou por Slntos dia 24
do Estado.

ou 25.

Esporte-Jornal
o Santos quer en

frentar o Fluminense
e o America

O TRICOLOR CARIOCA
JOGARIA AQUI NO SEU
REGRESSO DO SUL E O
AMERICA APO'S JOGAR

COM O PALESTRA

Apelação
Sumula dos [ulgamentos da

ultima Sessão

Recurso de hab cas-ccrpus
da comarca de [tajaí em que é
recorrente o dr. Juiz de DireI
to Substituto e recorrido feli
pe José Aune. Relator o sr.

des PHESDENTE.
A ':::ôrte

a sua perrnan encra no cárcere co- negou prov.me.ito
• I d dI' :\0 recurso, p;)r achar que orno amua epois ! sua 'o -rta- Dr. J'l:Z a quó, decidiu com(,:la, bem com') j,') assistencia aos

.

h acêrto cJl1cederldo a ordem re-hi os, quando exi3tem.
E b Ih queridl.sse tra a I l, que 5e encontra

E b di'no S�nado, em votação, adota um
, \TI5 a5r7go6s de ape açào Cflm�

,

,. 10b 1
nO.. a COI1'i:l.rC'l des;sterna que sena o maIs I era I
..

é bd d d d·· taJ!ll em que em ar�antee a eanta o o mun o mtelro. .

Ad If F
.

J �olE L
o o ranclsco a vi velram seu parecer, Q sr. emas b d J' R IB

.. . . . e em arga. a a ushça. e ator
.tlto .tr�nscreve as suas prm':lpalS

I) sr. des. G U I L H ERMEdlsposlço�s. ABRYPassando li analise do relato-
Fo;a�rio da sra. Ellender, o in�petor

geral penitenciario OL:Upl-Se, Plin- gos para

cipalmente, da possibilidade da embargado
creação da Policia Feminina em

mentos,
Apelação civel na. 1.836n05SO país, indagando se �erá

.

'Ih da comarca de lndial o-mconvemente t'ntregar a mUi. er

f b d que é apdante Paulo W01-
E

. unções que têm c, i o priva;intretanto, no momento, é mais lioger e apela -:ia Selma Bar-
fi\cil um J'ôgo em Santos, pois. vamente ao ho:ne,n e que em

h d R I dI d 'd'
c ar t. "! arar o sr. es. ME-SERA' VERDADE? amanhã, dia 28,0 America jogar'; gerbalo evem

selr e.xercd( [;iS na via D:::IROS FILHO
Cor�em boatos que o glorioso em S:;o Paulo contra o Palestra, Pi} Ica e em acals e e,os ao

N '
..

f
.. egado provímento a ape-alvi. negro pretende o concmso do, ficando, assim, muito facil a sua

sexo emmlno.
laçã') pafa confirmar li sentcnç,lgrande guardião Lauro do

"Cipn.! vinda a Santos.
d

No entdnto, observa. existem, apelaJa que � juridica.Se assim fôr fica. o Fi�ueirense in- O jôgo Santos x America, cuja e ,c�rto, encargos, �e. natureza Recurso crime na. 2.792 dadiscutivelmente com a melhor Je· realização é qnasi certa, d"evera' p.ohL:lal" que melhor hC8nam con-
d P-hSELOS DO BRASIL! b d f d IL d h

comarCl e aol, �ça em qlJe éA su I� a fesa da capital. ter lugar no dia 31 do corrente ..
Ia os a �u ?er o que ao �- recorrente o dr. Juiz de DireIto

Compra-se sêlos do Sra- RIO 25 (A ) O GI b E' o que diz o "Diario de mem, pnnclpalmente no que diZ
e recorrido Germar Marcos Lopes.sil, qualquer quantidade..

I
.' .rdgus

-

d'd
o ()

PREENCHIDo'\ A LACUNA Santos". respeito á policia e assistel1cia de f�elator o sr. dt:s. GVILHER-Paga-se bem. a,nuncla terem SI o agre I os em
NO . VAI' menores e mulheres.

Rua Crispim Mira 29. S. Paulo", por um grupo de co-
A

Careien A questão importaria, contudo,
ME ABRY.

munistall estranjeiros, varias es-
O Avaí jogava com a falta de

M.- randa
duas condições: primeiro. a adap'

Foi confirmada a sentença re-

tudantes brasileiros, quando pro-
um ponteiro J;réto. Com a chega� tação a essas funções da mulher corrida que julgou extinta açãoA CaAmar. curavam exaltar o hino de sua b I penal, pelo falecimento do réo.e. da de Galego poderá novamente rasi eira, cuja atividade se têm

sem número patria em resposta ao da 'Interna-
a linha do Avaí mover-se articu- exercido alé agora longe dê�se Apelação crir.e nO. 5.723

cional Comuni�tan desabusada- ladamente. fi Irn a rá em terreno, e �abidas as dific.;uldade3 da comarca de C"noinhas, em

mente cantado num café da ca- H II d que e apelante a JUStiÇl e apeladoO ywOO com que se defronta continua-'t I b d' t I vermelhos Ca3se:miro de Lima. Relator opi a an eIran e pe os . CHOCOLATE NA CERCA? mente o desempenho da função
I RIO 26 (B .:1) Afi lo

°

I 'd f' sr. des. MEDEIROS FILHO
, an - rma-se po ICla ; em segUI a, o aperlel�

Tendo recebido o p(!rdão
.

de .]ue a conheCida cantora de ra- çúamento do meio social que VENDE -.S=sua falta, pelas mãos do sr. João dio Carmen Miranda e o "San- mdiscutivé'lmente crearia. de ini-
Cunha,presidente da F.C.D.,Cho- da Lua". receberam convite para cio, sérios obstáculos, de toda uma chacara situada na

colate, a nosso vêr poderá integrar um contrat,) de filmagem em sorte, ao policiamento feminino. Trindade, cem uma casa gran
a falange do glorioso alvi-negro./ Hollywoo.:l. Entretanto, esta no-I Entran.:lo na apreciação do que de, l;afe�al e variadas arvores

Estão os srs. da L.F.F. :�tragan�o' ticia não está confirmada, pare- afirma a s�a. Ellender, a respeito fmtiferas.
.

um grande player, pOIS deverIa cendo, porem, que trata se dê I do que eXIste em Londres, o

pa-, Preço de ocaSião. A' fra

h�ver. decisão: ou para o Iris ou tl�a frá�e. de negociaç"Jes ainda I recer do sr. Lemos Brito enca� tar, no .�:so�ro do �stado.FlguelCet1se. aao deCIdida. rece a vantagem de recorrer a com o sr. m-dto Fernanaes.

PROPAGANDA
regeitados os

confirmar o

pelos seus

embar
acôrdo
funda-

di ..
Dom'ingo novos

,

players
Oscar o grande centro-médio

de. "Lauro Mueller" virá para o

querido Figueirense. E.' bem pos..

sivel a �ua estréia domingo.

Zéamericana
nheiro de jôgo

O jôgo com o Am�rica está
de ha muito entabolado, sendo
até interessante notar que o Santos
é que deveria ir ao Rio enfrentar
o Amerir.a, pois o alvi-negro deve
uma visita ao clube rubro.

com

FORTALEZA, 25 -Os jornais desta Capital' referem
se á jogatina reinan\c na cidade de Crato, sem que as autoridades
policiais tomem as" ;ce�sarias medidas para impedir uma situação de
absoluta irregularidüJe. Sobre o absúnto, escreve o CorreIO do
Ceará: DNão se contam as rodas sinistras, m jogos de cartas" que,
pagando diariamente avultada coleta. concorrem para a manutenção
de conbe ... idas figuras do part;do situacioniS'ta, aSiirn como para o

cu;)teio da qualificação eleitoral do sr. José A'11ericon. Acredita-se
que as autoridades do Estado tomem energicas medid 1S par3 evitar
e1sa irregularidade.

RIO, 26 (Band) - Cem 1\

excursão do sr. José Americo á
�aía, diversos são os deputados
da maio�ia que se ausenLam da
Camara. Por outro lado, os de
putados liberais gauchos estão s{'

ausentando, na direção 'ao sul,
afim de prepararem, alí, a re

cepção do sr. Armando de Sales.
Assim será fatal que aCamara CINE ODEON, ás 7 horas

fique ;em número até ao fim do -Destino vingador, e ás 8.30
mês. I horas-O grande bruto.

':-;A RTAZES
00 DIA

CINE REX, ás 7,30 horas
Daqui a cem aros.

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas-Artistas.

(I,

I,I, I

CAPITAL. FIL.IAL
Rua Conselheijro Mafra (esquína Trajar1o)

fíI/IJ6

GRANDE LIQUIOAOAO ANUAL
r�.E TOOOS os ARTIGOS A PARTIR DE 26 DO CORRENTE

_.AI_E' 10 _O,e:_SETEJVIB_�oº_.

A

._,
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o NOVO IIregulamen-! elado superior, pretente o

to da· Exér�, I rnOtjopt'�.,lio
(,10 mate

cito especial rnel de abelha, brasileir�o
I pi�enta malagueta, RIO, 26-E�tá causando for-

RIO, 25 -Fci publicado o � I I te impressão nesta. capital o sen-
d t

• 1889
.

d I

I
iaraniS9, banandas, etc.ecre o n.. ,aSSl1a o pe o 'J sacional noticiario do jornal liA

sr. Getulio Vargas, aprovando o, V. Sa. encont, a no

I
Nota", sobre a presença no Rio

novo Regulamento Disci[Jinat do :lilll d
1'11

I P I do barão Felipe de Roth,;chiJd,
Exe�cito.

II
inflare. In 10 opu ar, que precedeu o seu socio, mar-

Figura entre as transgressões i
no Cáis Federico Rolla n· 10 quez de Fluerier, afim de con-

disciplinares, a presença de mJi-11 •

Iseguir o monopo io da expor-
t�re� fardados, �rn comícios e ma-J En t rega á dom ic i I io tação do mate brasileiro para a

nilestações politicas, sendo que a' Europa.
pena rninima é de 30 dias de �;;;;-;;;';;;�Oiiiiõiiiiiiiiiliiiiiiiiiiõiiiõ--iiiiiiiõiiiõiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiliii!iiiiiiiiõiiiõiiiiiiiliiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiõiiiõ�iiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiiiii' O Ierido jorual d

. .

f A sOcrte gran - com nove decimos e Vicente re en u jorna enuncia «o
pnsão para os 10 ratares. ,f ", J R h h Id
O novo regulamento proibe I (je d a u I ti,......_. a Aniceto soldado do 100 B. go pe» com que ot se i , pen-

I C. do 'Exe'rcl'to, acanto,"ado' em sa iludir os brasileiros deslum-
vôos acro.ba.ticos nas zonas popu - e xt r"a�aoda" b d
I I

v Imbituba, com o decimo res-
rsn o-os co�. o nome de sua

I
osas, prmclp� ,me)l!es '" b a�a, ve- I L.Ote r ia do tentacular Iamilia para alcançar

\ dando a:)s. mlht�res d:sc�llr ou Estado que
tante,

o monopolio do mate e viver a

provocar discussões pela lillprí"n-., ,
.

f E
ôb I sa lU Pa ra I rn -

VENDE-SE a casa de moradia tnpa- orra na uropa á custa
sa, so re assúntos po iti .. os ou mi-

-

-

'"

d b b Ih d
I' bitu ba a rua Consdheiro Mafra n. 152. os po res tra a a ores parana-
itares, excetuados os de natureza

para. tratar na mesma rua no. n. 87 enses e catarinenses.
técnica, assim mesmo devidamen- OS QUE FORr-\M CON- �������������I���������
te autorizados. Tambem é proi- TEMPLADOS
bida a discussão no Quartel ou .

I
. , , E,tamos seguramente informa-

L noutra qua quer agrermação mili-
d f I' id

b'· ôb I'
os que cs e izes PO;SUI 0-

tar ou pu uca, 50 re po inca par- d bilh 6226'd'
'

b J'
• res o I ete nO. . pre-

ti ana ou so re re rgrão. .

d
'

.1

O I rrns o com a sorte granue
novo regu amonto entrou, d 50

.

f'.

di
. e contos, na quinta- eira

ime latamente, em vigor. fi
.

did -I d
___________ U uma, e '(en I a na v, a e

ALUGA-SE em casa de lmbituba, neste E"tado são os

Ifamilia, uma sala, um quarto srs.: Severiano hltino Corrêa,
r iiiiiiiõiiiõiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiii iliiíiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiã_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� e casinha, para casal sem filhos. ativo gerente do Banco Co·

V�r, e tratar á Rua Felippe mé,lcio e Ind�slria de Santa Ca- i
E' um produto dos Laboratorlol MINANCORA-Joinville

Schmidt n. 98. tanna, na CIdade de Tubarão, �iiiiiiiõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiliiiiiiiiiiõiiiõiiiiiiiii,iiiiiii!iiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiliiiiiiiiiiiii_�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

��������:���-�i���������,e�a!i.?����f����,�fG���.ÂVlW.Â��������@�
C TE· I MAO �
PAL.ACIO DAS SECAS �

que é o orgulh� do��' povo: de Florianopolis
'

�.
-

mês de agosto em todos �
no e mela estação �

�Novidades recebidas para a estação, TAFETA' CLOQUE',
�CLOQUS' JACQUARD, PEAU D'ANGE I3RODE' EfCO:S,"S �DE LÃ para vestidos e osturnes, Lãs para vestidos e rnan- �1�]

teaux de: todas as cõres, artigos superlorcs e finissimos por �:i

A .QAZETA -Flori.ar:J(UJ{1I1� 21-8,-1.9�7
-----

Associação Catarinen
se de Imprensa

Matricula de jornais e oficinas
impressoras

1Ja Secretaria da Associação Catarinense de
Imprensa, pedem-nos a publicação do seguinte:

No intutto de evitai passiveis equivoquos, avisa
esta Associação que a matricula das oficinas impres
Safas dos jornais e periodicos é obrigatoria, de
vendo ser feita em cartorio do Registro de Titulas e

Documentos e, na falta dêsse, nas notas de qual
quer tabetião local. tDecreto n: 24.776, de 14 de
julho de 1934--Lei de Imprensa.)

O pedido de matricula será instituido com di
versos documentos, entre os quais:

Prova de pertecerem o diretor e redatores (de
jamais ou periodicos} á Associação de Imprensa lo
cal e deser aquele brasileiro nato, )Art. 50" I, ietra
b, do mesmo decretei.

A Secretaria desta Associação fornecerá aos

interessados todos os informes necessarios àquela
matricula. E. a proposito. cita o Artigo 64 do suo

pracitado decreto:
«Art. 30. -A (alta de matricula, ou das de

clarações exigidas no artigo anterior e das alterações
supervenientes, bem como falsas declarações. serão

punidas com a multa de 200$000 a 2'000$000,
aplicavel pela autoridade judiciaria, mediante o pro
cesso estabelecido no art. 64 e promovido por qual
quer interessado ou pelo Mtnisterio Publico.

5

Rothschild

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

Gi�ande .ahaümente no

os artigos de inver

A,gasaihos eis invern("j

lindos CASAC03 DE PELES, curtos e 314, REN '\i-<DS AR·

GENTE' da Sibéria, PELES MARRON Alaska, legit.mas

e de reconhecida durabilidade e garantia

Assombroso e incomparável stock de SEDL\S

nas mais bélas esta.npas com dcse-

nhos irrepreensiveis.

preços ao alcance de todos.

CASEMIRAS artigo nacional e estranjeiro

de padrões modernissimos, últ.rna palavra

no gênero, satisfazendo ambos os sexos.

Imensurável partida de LINHOS BELGAS, CAPAS IMPREMEA'VEIS DE BORRACHA,

de afamadas marcas e insuperável qualída-

----------

O padrão de qualiel.de 1 Um nDVO super :e.dio ao alcance
de qualquer boDsa • Vec1das á vista e á pr.ao

Distribuidores parao Estado deS.CatarlnaGerken& Cia. i
�Itiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;R�·.;;U�A��O.;9NSELHE I ��o MAFR..I!,__ tO_-=-Oz PoS_:rA· � .14 __!_

de. Lote Rs. 1 :600$000.

para homens e senhoras, de diversos tipos,

novidade absoluta, verdadeiro sucesso.

I T
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JOSUE' SOUZA

'I
I

==A GAZETA Florianopolis, 27 de Agosto de le37 ____,_

GENESIO LINS

considera o integra
lismo inimigo comum

NOSSA VIDA o sr. luzardo HORRIVEL. DESASTRE
Zei R�

ad d d
�"ihl'l'� :�;���I a e e

:; Ocorreu, ôntem.' na cidade da, que parece, ao infiltramento das
Laguna, um horrI,:el desastre em aguas, Tendo iniciado os serviços de expedição de carteiras (tituo qual, perdeu a VI?a um pobre Co� a �ueda fragorosa da gran- os de socios) e desejando terminá-los com a possivel brevidade, sooperano da Cobrasil, ,ac,hando-se d,e mole.' fICO� soterrado o ()per'l�: T"n;tr1 a secretária desta Associação, dos senhores associados que ainoutro em es�ado gravlsslm�, no, Aur�no Pmd__?ca, __? qua�, :;�e II ,," i; não enviaram as respectivas fotografias, de FORl\JTATOMl-A ocorrencia deu-se em ,vIrtude hOJ,e, oe manha, nao havia " • .1J NIMO, a fineza de o fazerem até o próximo día 1', de Setembro.da queda de uma barreira, no retirado.

Florianopolis 23 de Agosto de 193i,momento em que vários opera- O operaria ferido, cujo nome
'

rios trabalhavam na pedreira per- não nos foi dado obter, acha-se
tencente a Cobrasil, devido, ao recolhido ao hospital, sendo o seu

estado gravissimo,

Laguna ASSOCIAÇÃO CATARI
NENSE DE IMPRENSA

ANIVERSARIOS

NOVOS I Batista
NÃO SE E' CHie sem CARGOS Junior

Uma Renaled ou Casaco de Pellejem diversas' o jornatísta Mimoso Ruiz, esrorC Içado representante de A NOI-rJ:,ompre ..as na repartlções recebeu da direção de sua re-
presentada uma carta, consul-A " MO ftELAR" tando sobre a possibilidade daII estaduais vinda a este capital, do grande

S -

d TAILLlL"URS J d J ventriloquo brasileiro, Batista Ju-�eeeao e �.- ogos e ersey. ntor,
-

S S ,-",' Empreza CINES COROA-MANTEAUX DE LA., SOBRETUDO -CAPA

I
Atendendo a imprescindivel ne- DO�' foi dada Ci�nc18 e" ao que

cessidade o governador do Esta- sabemos, ?S seus mcansaveis dírt-,
A A gentes, CUidam com grande carí-RUA TRAJANO� 15 ?O sr, dr, �ereu ,Ra�os, propos I nho, e têm intuito de trazer----------------

I
a Assembléia Legislativa a crea- aqui o grande artista, já tão

TreAs estu- Delegacl-a de ção de mais os seguintes cargos: nosso con�eCi�� e admirado
No Juizo de Menores uma dá- _

Que nao nque só na ínten-

POli-C-Ia tilografo; na Diretoria de Estra- ç�---- .-----dantes das de Rodagem um escriturario: I (;ONSULADO
no De�artamento de Estatis�i?a- IUGOSLAVOprotestam de São Jose' um assistente chefe, um auxiliara técnico e um amanuense datilo-

RIO, 26 (Band) NoticIa-se nes-A' Diretoria da Faculdade de grafo; na Penitenciaria da Pedra ta capital que a Iugosíavta pre-Direito de Santa Catarina, foi Por átos de ôntem, do Govêr- Grande: um sub-diretor, cargo que tende crear um consulado paraendereçado o seguinte despacho no do Estado, foram exonerados,a será exercido por bacharel, um o Brasil, tendo para iS80 envia
telegráfico: «Diretor da Faculdade pedido, Arnaldo Souza e Heri- chefe da secção de medicina e cri- do aI? Rio um representante �n-,

I
'

," d cumbído de estudar as condíçõesde Direito, Nesta, Protestamos berto Schmidt dos cargos de De- �lDa ogia, um escll�urano guar a-, do nosso meio, a economia a

I
veementemente contra o áto de legado de Policia e segundo su- livros, 1 Iarmaceutico, 5 mestres, Iíteratuta brasileiras e tambem e aV, Exa. que mandou cancelar as plente da mesma autoridade do de oficinas, 1 fotografo identifica-I possíbítídade do colocar ímígran

'I nossas matrículas, e que obedeceu municipio de São José e nomea- dor 1 chauffeur 1 jardineiro hor-I tes i�goslavos 'em
_

nosso paíz,
, -

"
' 'I 'd d especialmente em Sao Paulo.

, á exposição da Congregação e im- do em substituição ao últrmo, ticu tor, 1 encarrega o a rou- _
,

_posição do Conselho Nacional de Artur Manoel Mariano, ! par�a, e 8 vigilantes, sendo 5 es-

C I A· t-Educação, para o reconhecimento i peciais. e. riS 1-PORTO ALEGRE, 26 Na prt- dessa Faculdade de Direito, O embahader ·In- I Foram propostas as supressões III meíra quinzena de Setembro re-
Comunicamos a V, Exa, que II d_?s seguinte,s car,go,: chefe de sec-llla�O Ramosaparece rã o ESTADO DO RIO

,-

I 1iI1'GRANDE, que se encontra sus- não assistiremos inertes ao reco-

glês i çao da, Penitenciaria e um lug�rpenso desde 1932. nhecimento dêsse estabelecimento, I de paginador da Imprensa OfI-1Tera' como diretor o sr. Ra'll em virtude da direção dessa Fa- 11 I I cial, Pa.a a região serrana, ondeDeu-nos hoje o prazer de sua Pila e co�o redator-chefe o sr, culdade ser a maior responsaveI, metra!lhado pe os

I 'Iroi en: missão de propaganda davisita o talentoso advogado re,-I Mem de Sa.

,'pois julgou bastante suficientes os
I niponieos AGRADECIMENTO I União Democratíca Brasíleíra, se-d Chi

ISUiU hoje, de manhã, o SI. co-
sidente em Mafra sr, r, -

diplomas apresentados, quando, I ronel Aristiliano Ramos, prestí-choro Neto, silio Machado, Floriano da Silva, em fevereiro de 36, nos inscreve- LONDRES, 27 -Noticias pro- I Or-lunõo 60n��lues p�r si e gioso c?-efe do Partido Republi-Gratos pela gentileza, Osiris Nascimento, José Rodri-
mos para o exame vestibular.Hes- cedentes da China informam que pela sua fO!'l1I1Ia, cb c tiô o p�- cano Liberal,F d Diogo Lidio - t E b' d B" di I

lo qolp e sofrlào corri o fal"cl- O sr, coronel Aristiliano Ramasgues, ernan o 1 , 1 1

peitosas saudações. (aa.) JOAO 10m ..
arxa �r ntam�o, acre 1- menta àe seu filho Osmrm, agro- deverá estar de volta a Floria-Cercio, Antonio Cavalcanti, Abal-

DA SILVA BORN, OSNI DE I tado Junto aquele pais, quando: õece__ u toàos quu+tos lhe leva- nopotis dentro de breves dias,do de Moura, Estelito Amaral
MEDEIROS REGIS E ARMAN-I seguia de automóvel pela estrada' ram as suas palavras ài:! contórto afim de receber o ,sr. ArmandoMendes, Alceu, Alsor e Alei Ama-
DO DA COSTA SABINO de Schangai+-Mankin foi atin- ! pessoalmente, per carta ou tc-. de Sales na sua visita a estaral, Jacinta Luz da Silva, Aa- ,> !

'd b I d' Ih � legrama, a toàas quantr;s com· I capital.Estranhemos que só três dos i �I o P?r uma a a e me�:a �-: parec�rarn ao 5epultam?nro ào i ---'-
_

rera Rodrigues, Julieta Macha-
alunos, tenham protestado contra dor� dIsparada de um aVIa0 �1l- : seu, làclatr_'à_o f Ino e 00'3 qU2

,do, Antonio Machado, Benedito
,

d D' t " d F ld d pomco sendo o seu estado mUlto! IlnVlaram coroas e flmes, o a, OS AFAMADOS CHAPE USe Maria Machado, o �to a Irs ,oua a dacu ade, grave' II
graOec:imenta por eSSé1 expontânea "CRESPI DE LUXO"pOIS como aCIma se epre�n e, '

e confort?Oora prova àe cO,I�guis·1 CASA "O PARAIZO"OUTROS PARTEM Julgam estes estudantes quasl que I
- -

mo, armzaOe e �oJJlpanhelrlsm.:'.'uma usurpação de direitos e por LONDRES, 26 - Novas no- àemonst:aàos oG,c:de que too
d

'

"

'f 'd" ceão àe'xou a Vida terrenaSeguiram ôntem com estmo sinal até dizem que não permane- tICIas m armam ter SI o feIta a, n t'
-

I t· f 'I' -'H'I
. - ' to;' ar leu armen:! a a'l1i Ia a-

A· d t d
a Porto Alegre, pelo paquete cerão inertes, indo com c;rteza tr�nsfusao �o s�ngue �ara o Em,-I tzky, de Palhoç'1, onàe 52 tleu JU an e e«Itatinga», levando deste porto protestar judicialmente, Sera que balXador Bntamco, cUJO es�ado � ! o àese!'llace, quero, hipo!ecar,Vindo do Rio de Janeiro, che- os passageiro,s abaixas: ,Ondina os di!mais não irão fazer o mes-I de extrema fraqueza deVIdo a' nesta>; linha,>: _a minha Imor-

Tabe II-onatoH I F M t M -

"d d A d d reCloura gralJàao,gou ante-ôntem a esta capital o erte, ran?ISCO ura �ne? a- mo? Ou nao ha o espIrIta e

sO-I' gran
e per a e sangue, 1C)Aa l?, 55':lA 24.-3--937ilustre conterraneo sr, Josué I noel Teotom? de OlIveIra e lidariedade entre os estudantes ---

Claudio de Souza, �osso, brilhan-I Manoel Candldo, catarinenses p J LONDRES, 27 - Os médicos

Ite colega da redaçao d «O Jor-, DEP, BRAZ LIMONGI do Embaixador Britanico na Chi-
nal»,

I
-

Venda de moveis ��d:u�:��a_f�,llcas esperanças delAsSRA DEP, FRANCISCO DE, Segue amanhã para Porto
, ,

,

IDA ; União, o nobre deputado esta-
I

Por preços convlàatlvo:; ven-
I

ALME
d I sr dr, Braz Limongi pres- I aem-se um quarto ae casal, con�· I
ua , '

,,' - tanào àe 5 peças; uma sala àe VI-De Itajaí chegou ôntem a tigioso elemento pohtIco ,naquele sitas toàa encapaàa e uma sala àe 'VENOa: SEa
Pensão

Fami-Iexma, esposa do sr, deputado municipio e um dos malS anl'o- jantar com meza elástica, seis L - liar, b�m afregue- RIO, 25 -O Tribunal Superiorestadual Francisco de Almeida, rosos propugnadores da �andida- caàeiras, e guaràa louças,
'senho Mafra n, 64�ada, a rua Con-

Eleitoral, em deci,são unanimetura do eminente dr, Armando Par.:! tratar na rua 62 neral 61-
Ver e tratar na mesma. não tomou conhecimento do re- Para�rtamento de saúde, foiA v, -

OI'" 'd' encourt 103,
10

Em onibus da uto- laça0 de Sales Ivelra a presI enCla '------,--------- --------

curso interposto pela Ação Inte- con ced um mês de licença,Catarinense chegaram ôntem, do da Republica, CLUBE 12 DE AGOSTO gralista, da decisão do Tribunal com ordenado, á datilografa On-norte do Estado os seguintes
Regional sôhre as eleições de Ro-

l
dina Cordeiro, com exercicio nopassageiros: João Machado, Ce- FALECIMENTOS

2a. e 3a. convoea�ões deio, Tesouro do Estado,cilia Machado, Virginia Macha-
Faleceu ante-ôntem nesta ca-

da, Schili Klapper, Wally Klug, J 'F d S'l
K R' h d M k pital o sr, ose , alva, ope- De ordem do sr. Presidente convoco os srs. sodos paraOlga arten e IC ar "anz e,

d D' 'd Ob P' d 30 drario a Iretona eras ll-
a. se';são de assembléia geral a ret:llizar-se no ia o cor-Deixou, neste porto, o paque- blI'cas, '

hb d rente, pelas 20 oras.te «Itatinga», so o coman o

S? á essa hora não houver número, a 3a.. e ultima Ex-assistente do ;erviço de Cio cologia dos Hopitais:do ir, C, Mathieson e perten- MISSAS -,

cente á Cia, Costeira, víndo do convocação será feita ás 20,30. da Gamboa, Fcod'llção Gaffré-Gutnle e S, Francisco deAssÍss.M d d I b 1 f n Nessa assem!.le'{'a, além da. refórma dos estatutos, serão E 't d d P . t' d p" I'
'norte, os passageiros seguintes: an a a ce e rar pe os u-"

X-lO ema o SéHVIÇO e eata na a olte micaO "d D tento de dt'scutt'das medt'das de grande interesse do Clube.
d B f

Agapito V, Rodrigues, SUlar ClOnarIOS o epar am
e 0ta ogoMedeiro, Renato, Julieta, Ronal- Educação será 'rezada amanhã,

I)Ok:.NÇAS DE SENHORAS E CRIANÇ '\Sdo e Silvio da Silva Freire, Bal- ás 8 horas, no altar do S, C,, de Fiorianopolis, 27 de Agosto dE 1937
l' R T 1 bbina e Eleonsy Amorim, tte, AI- Jesus, da Cated,ral �etr�pohta- ConSll tono: ua rajano n' 2- SO ,

cides Boiteux, José e Elizaberth na, missa em mtençao a alma
Rubens Ramos Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 hJrasAntonio OlivioFeiJ'ó Miguel Linojde Osman Gonçalves, ha pouco

S t",
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'

ecre ar to em eXerC!CíOde Serqueira, Abrão BuatIm, Bra- faleCIdo, �.,.st"t'í�::;Wr��'í'ÍII IIII!�;g�S�g�M"iir'l�1"F���:;:::;;'�'��-''.''�**m.t,mt,%,t-

�,!,J �

Decorreu ôntem o aniversario
natalício do nosso distinto patri
rio sr, Genesio Miranda Lins,
('iretor-gerente do Banco Indus
tria e Comercio de Santa Cata
rina e dedicado presidente da
Associação Comercial e Industrial
de Itajaí.

O ilustre aniversariante pela
sua operosidade, carater impoluto
e capacidade de trabalho grangeou
a simpatia e conceito nos comer

cio e industria catarinenses.
A GAZETA felicita-o efusiva-

RIO, 25 (Band) O "Correio da
Manhã" na sua secção de notíctarío
politico insere a seguinte nota: On
tem, conversavam, na camara, os

deputados Batista Luzardo, Pereira
Lima e Acurcio Torres.

DR. RENATO BARBOSA

A data de hoje assinala o I
transcurso do aniversario natali
cio do nOSBO distinto coestadoa
no sr, dr, Renato Barbosa, pro
vecto advogado e ilustre depu
tado estadual.
Orador fluente, espirita Iucido,

dotado de vasta cultura e de
grande erudição, a sua atividade O deputado constitucionalista
na Assembléia Legislativa tem proclamava ser um êrro não se pro
sido das 'mais eficientes e bri-' curar evitar que, na campanha dos
lhantes,

'

dais candidatos, houves�e exce�s�s
A GAZETA associa-se prazei-

no combate entre os dOIS arra�als,,. Reconhecia que ambos os candída-
rasamente ás homenagens que tos eram brasileiros dignos e con
certamente lhe serão prestadas, cordava com os srs.Luzardo e Acurcio
enviando-lhe um abraço afetuo- Torres que o inimigo comum, con

tra o qual se devia investir, com

resolução, era o tntegralísmo,
Acentuavam os três deputa

Fez anos ôntem, o jovem MOa-j dos,
que se devia replicar com a

dr Fernandes, aplicado aluno do maior, veemencia ao ataque dos in-

f" I d E I tegralístas.30, ano pro ISSlOna a sco a __

de Aprendizes Artífices. I ReaparecimentoFAZEM ANOS ,HOJE:
I DO Ei(ÕESTADO DO

RIO GRANDE'�

Lourival �amara
la, SECRETARIO

mente,

DEP. BATISTA LUZARDO

sissimo,

o sr, Oscar S, Pereira;
o sr, Rodolfo Paulo da
o 'Ir, Celso Vieira;
o sr, cel. José Maia;
o sr, José Camieri,

Silva;

VISITAS

GENTE NOVA

O lar do sr, Celso Capela,
funcionaria federal e de sua ex

ma, esposa d, Zilda Rila Cape
la, acha-se em festa com o nas

cimento de mais uma interessante
menina que recebeu o nome de
Léa-Terezinha,

CHEGAM UNS

eleições
em Rodeio

I Para exercer o cargo de ajudan
I te do Tabelionato de Notas e

Oficial do Registro de Imoveis da
comarca de Urussanga, foi no
meada Heliete de Brida,

LICENÇA

Ora, Josf;�fi�la Fiaks Schwe!dson
MEI;:>ICA

.
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