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confessado
f�oi reduzido

no projéto do orça·menta
rJara 307 mil contos de réis

RIO, I4-Na reunião da comissão de Finanças, o sr.

folio 5implicio iniciou a exposição dos orçamentos, dizen
d(J que a proposta do govêrno, enviada á Câmara, con

signava um «deficit" de 60.368 contos, na despesa ardi
naria e 207,000 contos, na extraordinaria.

Com o reajustamento dos civis e militares o "deficit»
da despesa ordinária ascendeu a 588,995 contos e da ex

truordinaria a 319,000, dando um «deficit" total de.
907.000 contos de réis.

Lembra, então, a necessidade de se melhorar a situa
ção <ias orçamentos, afirmando que os córtes realizados
es tão muito áquem dos desejos do ministro da fazenda.

Iropõe, para a despesa ordinaria, os seguintes córtes.
Marinha, 7,000 contos; Agricultura, 1.200 contos; Edu

cação, 4.500 contos; Justiça, 2,400 contos; Fazenda, 27.000
contos; Viação, 23.000 contos e Guerra, 7.000 contos.

E na parte extraordinaria 80.080 contos, do crédito
de 123.0cO contos, do Ministerio da Educação, na parte
referente ás quotas de 20,000 contos, destinadas ás sêcas
do nordeste, cujo total é de 50.000. Ainda 10.000 contos,
na verba de 13,000 destinada á maternidade.

Os córtes propostos motivaram debates.

Sem quaisquerA voz ligações

Proprietario e Diretor Responsavel
-----------------------------------

Ill] Florlanopolis, Quinta-feira, 15 de Outubro
-----_ _;_-------------- ------ --- -- ------------------- -------�-----
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CALLADO

INUMEHO 603

A decisão do Superior Tríbunal
Eleitoral dando ganho de causa ás
oposições chefiadas pelo cel, Aris
tiliano Ramos. ms casos eleítoraís ° parecer 55, que conclúe o

de Triucas e Lages, faz-nos recor- projéto 66, relativo ao auxilio
dar um fáto ocorrido. nesta. capital, do Estado li construção de uma
com clubes. de futeból.
Distanciado de nós qualquer in- e stádua a Benjamim Constant,

tento de contrariar as resoluções do foi incluido na ordem 'do dia da
Tribunal Superior de Justiça Eleito- sessão de ôntern da Assembléia
ral, porque sendo êle constituido de Legislativa, em face da urgencia
personalídades integras e austeras. requerida pelo deputado I vens de
estamos crentes. assim deliberaram
porque entenderam ser de justiça. Araujo. Em discussão, parecer c

Mas. o caso que vamos narrar se projeto foram aprovados una-

identifica com êsse, diferençando só- nimemente, v�, fsse� navios passarão a ser

mente no ambiente e nos disputantes. alimentadoa a oleo. vue de D?rti�ipar do i'; J centra

E' � seguinte: '

I SENHORITA! Acompanhe -Quereis Ficar R tco?
o Velez Sarslield, Cardeal tele-

Pelejaram. no campo da F. C. D,. M d I
. gr�f"J ao Va co da C"J;'.l, 'lf,-

duas equipes. uma pujantemente I
a o a

. _. cip.-lnr! ' a asr.nature do cor.tr it,
constituída e outra composta de ele-

r r d u B}o Cintos na
COMPRAE BILHETES LOTt.RI·

com n Nacional, de Montevi" J.mentos de diversos clubes. verda-
co ap an o s as o sas e

COS NO Salão COMERC!AL
deíra "salada russa".

A Iíde, apezar da superiosidade de
um dos contendores. decorreu bri- A Casa que mais barato vende
Ihantíssíma e Iídíma.

Venceu. como se esperava. por 6 TRAJANO 6
ter pelejado melhor e arremataco

6ftC
I.... & _. Lft me., •CGm mais acêrto, o clube homoge-,.. iiI (iii iii .. ..

neamente constituido,
IO vencido. açulado pelos seus tor- ca iira

cederes, não se convenceu da dêrro- PORTO ALEGRE, 14ta e recorreu para a Liga de Des-
portos Terrestes. No câno do esgoto de uma casa

A asststencía, concordou com a comercial, situada na principal
vltórra, achando-a justa. artéria desta capital, foi, ôntem

Debatido o (aso numa das ses- á tarde, encontrado, Já em adi-sões da Liga resolveu esta não só Nanular o triunfo. conquistado tão antado estado de decomposição, OVO

brilhantemente. como ainda glorifi- um féto de cinco mêses.
car e considerar vitorioso o No predio nO. 851 da rua

clube derrotado. I dos Andradas é estabelecida com

, As�im. ve�ceu. ;m �bediencia uma casa :omerciiil, a firma
as Ieís da Liga de Futeból, quem S

" "

S. PAULO, 14- relegrafarIl de São José do Rio Par- perdêra por ser mais fraco e jo- catizzi e tia.

I BAJ t\ 14 -- O" f d '

C d b id h
"

gar defl'cI'e·ntemente. Como ha varios dias 0& diri� 1 'M'.' O'
, JU_I'Z e e

C1o.'_" A senh::>ra Ana asagran e, su meti a a tempos a uma m- "

I tA lei contrariando d vontade po- gentes da referida firma. notas-
ra

h
,aLIas dlmplO

nao

°d�doutervenção cirúrgica, agora, passados cinco anos, de novo, justamen- I I � I d d'
con ,:-clmento o novo pe I o

I d _

, .

fi _ I>' t d pu ar. expressa pe o c.p auso a as- sem que o cano o esgoto não h .

te 110 loca a operaçao, se registrou grave In amaçao. aClen e e sistenda e arrancando o triunfo do f I
de abeas-corpus requelldo a

_ f' d t t d
•

, ,
unclOna norma mente, o gerent' f d' I' ,

nova operaçaú, o' constata o que no ven re es ava enorme pe a�o ne1hor clube para da-lo ao piór. d
' avor os l11tegra Istas pr�sos.

de pano, segundJ faz crêr, alí esquecido pelos enfermeiros no de- De nada vale.u ser homogeneo e _a casa se comunicou com a s��-
curso da intervenção. I superior... sao de aguas e esgoto dt1l, Prefel- Após

A enferma está apresentando melhoras, esperando-se, em-l tura Municipal, tendo ôntem á
,

h b 1" I. OBSERVADOR tarde, comparecido na Casa Sca-'bora sua idade avançada, que ven a a �e resta e eccr .

un;c .... Material tizzi, o �perario Alfredo Ger-, Em Rio do Serro. disíri.

Se rá Prato II ".. hardt, ahm de fazer o leparo to do municipio de Jaraguá,
BERLIM, I4-Celebrou-se desviado da necessano. o jovem Leopoldo Borchardt,

·d
.,. C t I d Momentos apos de ter dado d 19 d 'd d

'

ep. emla -.' II') primeiro dIa do "prato unico", er'\ ra O e anos e 1 a e, aposinicio ao trabalho, o sr. Gerhardt d b 'I' em favor da Obra de Socorro de B ras i I ansar em um a1 e realiza-
notou "ue um grande embrulho d I I I'd dEncru I

Inverno. Nêsso dia a população "'I O naque a oca 1 a c, em
Consta-nos grassar, em

-

.

'S PAULO
difícuitava a passagem das agua\ dias desta semana, pôs ter-

'Ih d t"
, restrInge a um prato so a sua. - t 4--Numa di- , ,

dZl a a, com care er eplaemlCO, f d Ob no Intenor os canos. nlv" á vI'da, enforrando-so.....d
' , alimentação, o erecen o á ra ligencia levada a efeito num de- I

-

certa enfermida e que la tem
d S dI'" d f Ih"

Retirado o paçóte aque e ope- Desconhecem-se os moti-
d I

. ,

T t
e ocorro e nverno a qUintla pOSltos e erro-ve o, s;tos a rua 'c' '" ,

causa o a gumas VItImas. ra a-

assl'm poupada. rano v,ert!lcou que um teto, Ja (vos que levaram o desven-
d 'f I' Piratininga, a policia constatou a d d d d dse, segundo dizem, e tI o·ma ana

O e,m a lanta o esta o e ecom,po_ turado moço a ta-o' tragl'coI
. Mais de 60.0 O auxiliares vo� existencia de materiais pertenC'en-que ha tempos já asso ou o m- slção, estava embrulhado em lar �tO.

C h
" luntarios percorrerem as habita- tes á Estrada de Ferro Central ....

terior de Tijucas, am. onu, nais velhos.
N T I' , ções angariando donativos, que do Brasil, no valor de cêrca de I d' Gerhardt co- S h _. Ih' P.o.va, rento, talai e outros mu- , .

de 40 1.390 'I me latamente, en ora, nao: esc·... a·
.

eça BELEM 14 U h'd '

atingIram a soma mi contos de re'I's. d d II!' , --!n I ro�aVl-
municou o fá to ao gerente a ca- !me iatamente: r armanto Me·' - d P' dmarcos, o que representa um au- Os técnicos da Central afirmam deiros,

ao a analf, quan ° ViaJava,
d 1 O O b

' ,

I d d d
sa, que por sua vez, narrou o hOJ'e de Belem para Fo.rta!ez",mento e lo 50 re a quantia que o mateCla apreen i o é e d d d 1

-
- u

'h'd d' d d 1 mú·,'iestSrmitoo.
ás autor i � es o o.

(:;re've n,m Pa1fo1·s encontrou, ao mel'o-),l'a, o "t�!e;-recai I a no mesmo Ia o ano gran e va Df. podendo-se com ele \2 I\,;i �
u • _. ,

passado. montar cinco locomotivas. ro «Madeirense» encaJl'a lo nas
Ao local compareceu o mspe- PARIS, 13 _ O número de dunas do litoral marunhense,

tor da guarda '. ,civil Antonio grevistas em Pari3 e nos arredo- O
'

I ts mpu an es encontravam < e
dos Santos Ro_a, que a manda- res eleva-se agora a 37.798 e o n,a praia e pediam socorro, prin.
do do dr. Josino Brasil, delt�ga. número de operarios que or:upam cl,ndmentf! água para bcb\..r.
do do 10. di'strito, tomou as pro- fabricas s6be a 1 1.910. N' 'b'!'d d da lmpOS�1 I I a e e ame-
'd' u e fazl'am ml'S PARIS, 13 -Cêrca de cem

.

I I 'd'VI enclas q eS· f15Sar no oca, o a.vla ar aeixou
ter. operarios pertencentes ás fabricas caí, um gran?e c:mtil com ng!laO féto que é do sexo femini· de tecelagem de lã; nas proxi- fr.:sca, comu;ucando o fMo oi Com
no, foi, por determinação daque- mid�des de Taureoi,ng, atacaram panhia desta caflital e ti Ca,:>ita
la autorid!ide, recolhido ao neero'- e dispersaram um piquete de gré- IJla do Porto dr! Mdranh.iO:
terio da Santa Casa de Mise, ve que cercava uma fabrica

ocu'J
O navio estâ encalhado

ricordia. pando-a e reiniciando os serviç(.,s. verdadeiro deserto de areia.
nui.'l

a

o "Minas" f! A

11 "São Pau�
Benj�1'lhim Ia" serão re-
Canstant forolados

_N_ot_a_s_&_fá_to_s Estátua
"VENCEU NA LIGA"

RIO, 14, -- ° ministro da
Marinha, procurando no mo

mento melhorar as condições do
material flutuante, no sentido mes

mo de que P')SS:l atender ás ne

cessidades do país, procurará
melhorar a eficacia dos couraça
dos «Minas Gerais» e «São
Paulo». Assim, dentro em bre-

o abOil0 dos mlutares
•

vai ser incarpllUt'_a��o aos

vellcimentosseus

RIO, 14-Antes de concluir a sessão da comissão de

Finanças, o sr. João Simplicio deu parecer ao projéto da incorpora
ção do abono aos vencimentos dos militares, apresentando um su

bstitutivo consubstanciando as alterações julgadas necessarias.
A emenda do sr, Diniz JurJior, mandando aumentar o abo

ne, teve parecer contrário. E teve [avoravel, a que concede a in
CO! poração do abono aos vencimentos do, oficiais reformados com

pu lsoriamente, na vigencia do mesmo,

Isso constituirá um projéto em separado, tendo o relator
proposto Que as mesmas vantagens fo�sem estendida, aos funciona
rias civis aposentados e sub-oficiais da Marinha, passassem de
495$000 para um conlo Ce réj�, sem direito a glatisficações,

Casa Macedonia Rua Conselheiro Mafra N. 9
(Edificio do Mercado)
Pavi:Y'lenta

Cão ('j9S ruas

vit6r�a do
Vas.:'o

RIO, 14 - O famoso clube
argentino Velez Sarsfield foi der
rotado pela equipe p.olissional
do Vasco da Gama, por três

goals a dois, A primeira exibição
dos portenhos agradou, devendo
amanhã, á noite enlrentare UI o

combinado carioca cebcdense.
So1on Ribeiro dir.giu a pe

peleja.

RJO, 14-Rf:'cundo o con-

med.ante vime é cinco contos d.�
hlva" A uoticia causou sensação
visto/o Vasco, o Flt"r,Cnr�o c, o

Fluminen;e estarem imé[�s5::' �s

no c.n, ur 'o do extraorclin-rio se' o

atador gaúcho.
S. PAULO, 14 - A Pre Jul��rlf� .feitura pavimentou, r.os nove pri- -,.;

melros mêses do corrente ano,

383.793 metros quadrados de
ruas, esperando concluir até o

fim do ano mais 200.000.
.

ESSIO ANTE!p
Os ernfermeiros esquece
ll'ilam um pedaço de gaze
na vent�e de uana operada

"haba-
, ,

as-cc.)rpus
aos integra

Psta�

um baile,
enforcou-se

mClplos.

Solicitou
OUBAVprorrogação

'da licença cadáveres para venm
der G ouro dos dentes

os

Na sessão de ôntrm da As

s�mbléia Legislativa, o def!'ltado
Marcos Konder solicitou prorro'
gação, por sessenta dias, da li
.::ença que lhe foi concedida.

, deb&le�,

BELO HORJZONTE, 14 - A policia apurou que,
na c dade de Nalareth, proximo a São João de} Rei, um coveiro
do cel,it �rio d.lli d�3enterra"a o� cadá veres, afim de tirar o� den
tes dt ouro para vender.

d e gl�!er�r '1

RiO, 14-A Auditoria da
Marinha reuniu-se em con

selho de guerra, para preces
sar o capitão de mar e guer-

'

ra Mario S=0sta Braga.
O Conselho instalou-se

com a presença de todos os
me nbros. A' reunião compa
receu o réu.
O p(Jcesso foi ordenado

pelo Supremo Tril:Junal Mi
litar e é em complemento ao

que resp0ndeu o contra-al
mirante engenheiro naval,
Alfredo Bernardo Colonia,
acusado de ter injuriado o
comandante Costa Braga.
O conselho ce guerra re

solveu que as sessões, bêlTI
como o inquerimento das tes,
temunhas, fossem secretos.

Enca�-I�-ãd@$
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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condição para a rendi:'
Trocaram

de 30

não
ção

aceitará nenhurna
M·adrlld A vSI'")guarc:ia nacionalista

está a 50 quilometras
da capital

ca

..............

cer-
tirosLISBOA 14-De Burgos desmentem-se de maneira

categórica todos os boatos, segundo os q�ais terí�m ha- BURGOS- ·13 -Segundo as últimas noticras do quartelvida negociações com o govêrno de Madrid relativas as general dos rebeldes, a vanguarda das suas forças avançou agora,
condições apresentadas por este para a rendição da ca- pela estrada principal de Talavera a Madrid, até 50 �uilometros da
pital.

. I capital, enquanto que outro destacamento avançou mais ou menos a

A junta do govêrno nacional faz sab�r q�e a_s pO�I- mesma distancia ao longo de �utra estrada do n?rte..Afirma-se q.ueções e a situação do exército revolucionário sao taís, a resistencia das forças govermst.as neste. s.et0f fOI muito fraca, p!m
que é inutil discutir a rendição de Ma�rid. . cipalmente devido á falta de dlreç�o militar adeq.ua.da. As forçasAlém disso o govêrno nacional nao aceitará nenhuma rebeldes tambem avançam sobre OVIedo, estando irmnente a salva
condição para a rendição de Madrid, que deve. ser t?tal. ção da guarnição cercada. Numa. acesa batalha travada no front de

Mais uma vez foram lançadas sôbre a capital milha- Saragoça, as forças do governo tiveram 104 mortos, enquanto que
res de proclamações, convidando as autoridades e a po- 23 metralhadoras e grande quantidade de munição cairam nas mãos
pulação a se render, afim de evitar uma efusão inutil de dos nacionalistas.
sangue.

No caso de negativa
rá da resístencía oposta.

um tiro no pescoço.
Segundo os dados que a nossa O FIamengo

reportagem conseguiu obter, o fá- venceu o F lu ..

to deu-se da seguinte maneira: rn inense po;A' s 2 horas da madrugada de 2XO
ôntem, depois de percorrerem di-
versos logares, em grossa libação, RIO, 12-Mau grado o for
os cabos, pertencentes ao Corpo midavel aguaceiro de ôntern fOI
de �uardas da Brig�ãa j',,'iilitar, realizada a partida entre as equiVa- Damlo Gaivão da SII�a, .Laude- pes do Fluminense, F. C. do C.últi- I' d SBMuno os antas e enJamm 10U-a R. Flamengo, e-n disputa ào carn-
ra, r�maram para o .Café

_

Popu- peonato da liga especializada, em
lar, Situado na Av�mdâ J�ao .Pes: cuja ponta se encont avam arnbo .

sôa, onde. pre�endlam .por fim a
em igualdade de condições.[uzaica, mge�mdo mal.s alguns Beiio e Orozimbo, embora se

copos. de. bebidas alcoohcas.. esforçassem não supriram com fe-VALLADOLID-O general Mola voltou, ontem e hoje , SatisfeItos os seus desejos, licidade a hlta de Guimarães e
aos seus map1\S e planos para preparar o ataque contra Madrid, de- abandonaram aquele lagar em de- Machado, assim como Ivan, quepois das duas vitorias mais sensacionais àa g�erca civil, ganhas pela manda ao Iamigerado Beco do

ocupou o lugar do médio ct:;sétima divisão. �Aola recebeu-me em seu gabinete particular ,no quar- Oitavo. No caminho, em frente lored, deixou muito a d-sejar ,

tel general do exercito nacionalista do norte, situado em Valladolid, ao predio n. 147 da RedençãO, O primeiro tempo rb »rél »,declarando-me que, com a tomada de Siguenza, San Martin de Vai encontraram o chauffeur da guar.- que decorreu debaixo de fortede Iglesias e Escalona, apressou-se a queda de Madrid. da�civil Hamero Martins de Oh- chuva. foi a peor fase apreentaJá duas vezes, anteriormente, me havia entrevistado com ele, veira e resolveram aiucanal-o, O da. Bola para frente era a órdern-0-
_ mas hoje o encontrei mais otimista do que nunca.

I ch�uffeur proc.u�o� esqUlv�r-se e
e, além disse, o jogo pesado pos-CORuOBA, ] 4,-Um rico proprietario, cujo nome nao .

«Lamento não poder fazer declarações sobre assuntos de aVISOU os policiais ?� serviço na-
to em pratica por alguns integran-foi divulgado, cedeu, em favor do coman?o militar, um.a caracter politico ou militar, pois o general Franco é agor s o cornan- quela zona, que s')hcltar�m a pre- tes de ambas as esquadras IlU�.sua propriedade situada 7 quilornetros distante desta c�- dante em chefe de todas as nossas forças combatentes e o cabeço sença de

..

uma patrulha.
. embora a friagem reinante, . tuadade CaiU a superficie de 280 hectares plantados com Oh-

do novo govêrno espanhol.çsendo, portanto, ele a única pessôa que
.

Os militares estavam com In-
aram um tanto «esquentados».veira�, Castanheiros e Amendoeiras, avaliada em ,200.000

póde falar, nas presentes cijcunetancias» --expressou-me. tuito de promoverem desordens e Quando faltavam dois minutospesetas. O conhecido chefe regressou a Valladolid, depois de inspe- se ar.ha�am armados.
. para o termino, Leon�dasf não se-0-

cionar suas forças, que atualmente se estendem pelo sud.oeste até DepOIS �e percorrer�� aquela I conformando com uma decisão di)ALBACETE, 14-Foram condenados á morte, pelo Toledo. Com a designação do general Franco, como autoridade suo zo�a do baIXO meretncio, os re-. arbitro. desrespeitou-o em vista d.)Tribunal Popular, 27 pessôas acusadas de terem atirado
prema, o general Mola viu aumentar o contingente das tropas sob o fendas cab�s rurnaran �ara � rua

que foi 'retirado do campo sendocontra um trem que transportava tropas governistas para
seu comando.

. . C:1. G�nUlno com destino a �ua s�bstitlJido �or Nelson. Ne,!e P'a captura de Hellin, fáto esse ocorrido em julho do cor-
Meu interlocutor é uma figura simpatrca, Alto de estatura-- Joao l\hre�o. Como� a patrulha nodo, o mela expulso cobran-í :rente ano.

perto de 1 m.80. Tem um olhar franco que inspira confiança.quando tard�s�e, o Inspetor h:ga, o guar- uma penalidade' pr xima á a'e 1 •Mais 8 pessôas foram condenadas á prisão perpetua fala. Com toda a modestia preferiu que não nos referissemos á sua da-clVll extra-nume.r�rIo 1-J.P , e fez com furte chUlé. JJt lL.�o ae 7 a penas de prisão que variam de 6 meses a .12 anos.
situação pessoal na presente campanha, declarando: «Eu sou simples- o chaltf�cur da poh�la resolveram fendeu o pelotaço mas a bola e;�-Quatro dos implicados no atentado foram absolv!dos pelo
mente um subordinadJ». persegUIr os desordeIrOS. corregando-lhe das mãos transpôstribunal referido.

Noutra parte de nossa palestra, manifestou-me que lhe cau- Na .Ponte de Pedras
..

surgIU um paim') a risca da' méta. Foi,-0-
sa desagrado a persistencia com que os jornalistas americanos se re- um ?tflt� entre eles e oflgmo�-se assim, o primeiro tento do FIa-SEVILHA, 14�Os vermelhos assassinaram na laca-
ferem aos nacionalistas! chamando-os rebeldes. «Nós não SOi"nos re-I um t�rotelO.' sendo trocados cerca

mengo.lidade d� San Martin de VaI c!e 19lesias. tomada recente·
beldes, em nenhum sentido da palavra. Somos espanh�is que como) de tnnta tiros. Na sei5unda fase Nelson r,:c ..mente pelos nacionais 300 habitantes que simpatizavam batemos pela Espanha, e é incorreto que se nos deSignem com o Co� a chegad.a da_ patrulha bendo um passe de Sá, ':Of1S;g�com os libertadores da Espanha. t d b"ldes que tem sjgnifi,�ados que não nos quadra». 1?ey- normahsou-se a sltuaçao. nou o 20 tento para os rubro-nt!-
ermo e re � ,�

F'" b D 'I G Inolds Packard (United). 01 pr�so o ca o am o a.
-

gros. Varias incur�ões fizeram Q�vão da Silva e o cabo Laudeh- tricolores ao campo canlrario mas,no dos Santos foi conduzido ao pouquissimas foram as vezes quehospital militar, com ferimento no
o arqueiro adver�ario teve que'pescoço, produzido por bala. Ben- intervir.

jamin Moura conseguiu fugir. Os quadros estavam escalaJ'osO dr. João Carlos Machado, desta maneira:
delegado de plantão á Chefatura

SERRARIA DELAMBERT

de

P. ALEGRE, 12--Na ma- I de Policia. com�arece.u ao local,
drugada de ante-ôntem, na Ponte tomando as providencias necessa

de Pedras, situada na rua joão nas.

Alfredo, elementos da policia e --G------ tda Brigada Militar empenharam-se A aze a
em cerrado tiroteio. DesportivaC�rca de trinta tiros foram
trocados, resultando saír ferido
um cabo da. policia, que recebeu Redator-AcioU de Vasconulos

a duração do castigo depende- 8.000 creanças de Madrid
chegaram a Valencia

VALENCIA-13-Chegaram a esta cidade 8.000 cre

anças das escolas de MaJrid, as quais foram enviadas para diversas
cidades da região de Levante.

Restabeleceu-fe, hoje, o serviço postal e Ierroviario de
lencia a \tladrid, serviço esse que estava suspenso desde agosto

Os fascistas bélgas
protestam

BRUXELAS, 14-0 jornal revista «Payx Reel- pu
blica fotografias de documentos oficiais provando de r:t0do
incontestavel que o govêrno francês autorizou em dOIS de
setembro último o transito subre o territorio francês de 47
volumes contendo metralhadoras, destinadas ao marxistas
espanhóis.

.

O rartígo.que insére estes ;,docurnelltos trás o titulo:
«Auriol, ministro das Finanças francêsas, desvalorizado por
contrabandista» .

-0-

BARCELONA, 14-Foi preso, õntem, corno fascista,
o subdito alemão Andrés Maurice Fonz, assim como um

cidadão germanico cujo nome não foi divúlgado e que
ficou detido por ordem da chefia de segurança geral, acu
sado de espionagem.

mo.

o general Mola es:tá se.guro
do triunfo dos nac!on�llst�s

Quando o seu filtro está
sujo e entupido que faz o

Snr.? !Limpa-o, natural
mente, para desentupil-o.

dos rins. Essa limpeza com

HEL)\UTOL, periodicamente
executada, garante a saúde
presente e previ.n� os acha
(l'ues (12 ,·dhice.

Prêso, em Caxias,

Fonel.348
Rua Felipe Schmidt n. 33

fi E L 1\1 1-'"!� o L toma .. se como

'nma verdadeira limo!1.ada,
di.:1So1ver:.do os CGmp -ilnidos
em agua com assuc<,r.

criminoso que ha 4
delito

um

anos pralicára
,

em Ararangua
FLAMENGO: Yu�trich, DG

ming,)s e Mann; Médio, Fausto e

Oto; Sá, Caldeira, Alfredo, Leo
nidas (depois Nelson) e Jabas.
FLUMINESE: Batataes, Helio

FOne e Orozimbó; �arcial, Bran.lt e

(������������ Ivan; Sobral, Mora0. Raul, Ro-� Saturnino A. de Mello ij meu e Hercules. Vicentino atuolll
� �. no lugar de Sobral o segundoij e ij�� Maria das Dôres Mello r.� tempo.
� � ------------------------

� participam aos parentes e �
'ij pessõas de suas relações M
� que S1Jd filha EDITH ajus- �
� tau nupcias com o sr. � que estranjeIro.
� WIRTDOMAR L'HOMME. � -G-u-a-rd-a-'"--c-h-u-va-s-e-1ijI. �y Flopoh5, 11-- 10-1936 � sombrirrhas

� 1�:t�rs1r��� � i, R. N O C E T I

� � e � � CONSER [O E REFORMA� � ��.�-=-'S" I'!i � "&'""&'"� I

�""""'H Wiridomar �""""'� Procura e entrega a domicilio
ij N ' �
ij . 01VOS

�b�������

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.Confirmando a denuncia, foi

efetuada ha poucos dias a prisão
de Francelino Candido, que não

teve duvidas em confessar a au

toria do delito.
Ontem mesmo o CrImmoso

chegou a esta capitai devidamen
te escoltado.

Para tratar lambem desse fáto
encontra' se nesta capital o sr.

Pinto Gomes, do corpo de in
vestigadores de Caxias. que to

mou parte ativa nas dilig�ncias.
Por determinaçãO do sr. dele

gado de plantão, dr. Carlos
Aberto Machado,; ôntem mesmo

o criminoso foi r�colhido a Ca
sa de Com ção.

PORTO ALEGRE, 13
A polIcia de Caxias acaba de
fazer uma importante diligencia.

Atendendo a uma. der.uncia
que lhe fôra feita, conseguiu
prender o individuo de nome

Franceli,lo Candido, que é acu

sado de ter praticado barbara
crime no município de Araranguá.
Estado àe Santa Catarina.

Esse crime foi praticado de
conivencia com um seu irmão que
tambem se acha foragido.

Um filho da vitima dêsse cri
me, passando por Caxia�, conse
gUIU ver !1ovamente o crimin050,
comunicando o fáto a policia lo
cal.

Esta imediatamente telegrafou

I para Ararangu', pedi�d� infor�
,
mes e_dados &ob o cnmmoso. irÍ!!

1.100

Medeiros

Sezões ? Pílulas Medeiros.
Em todas as farmacias e dro

ganas.

�

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___Itooi_-:.I:.;, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I,
vI�����������������������������������������������������N��m=u��� r���Metriz: FL.ORIANOPOL.I �

Blurnenau - Joinville São Francisco � Laguna _a�e9 �Filiaes em: Mostruario permaneote er:n Cruzeiro do Sul r.�j
Seoção <':te Secção de Secç�o de "\.1

FAZEND AS: ; �

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno, FERRAGENS: MACHINAS : t,� I

Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira f �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para offícinas r.tlecha01ca8 f�,3Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeír..s ;,

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � idos, :�Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. \'.r:'
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, /Vioto n�s �iLa: em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos '

!!!ol�'Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssões: Lo -, �:,
. \Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona I ,

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes �toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD P -ças, �c:ccs-

Sapatos, chínellos, meias ' Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �
Depesttaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GC'ODYER ��Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral li

��
Empreza Nacional de I�ave�açâo "Hoepcke" ..-vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max., I�

� Fabrica de Pontas "Rite Maria'·, Fabrica de Gelo ólRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" 1�VAVAVAV.Dà.������trt���������'����'��V.4qà.�N�ij
�.... • .O.,,@J��G 3Ieta !ndica:

=: Accacio Mo-
Ex-chefe?a clinics do Hospi

• te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

• Indórg Burkhardt e Profeswr

O tr"Jio de sdvogacia 1 rua
Erwin Kreuter)

EspeC;ilií$lê$ em cirurgia
geral

I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal � possue a carta patente nm 112

•

.,
o
•
..
a Rua Trajano, rr 1 sobrado

� I Telephone n' 1548 I
� I- - Dr. Renato=
� ==Barbosa=:

.�".w�'-" --"-�,;:;;::.- -4.- J'Joi�l'�-"•••�. ADVOGADO

.........- O .eeeHo"1 F�n:' r;2��A!.d�O�..

i Companhia "Aliança da Bahía"l �ados
p.r. o interior,

• I Dr. Aderbal R,.
O FUNDA;DA E\M 1870'

G
da Silva

I Seguros Terrestes e Maritimos I RuaCo:��;:;��a��O (,ob.

i lncontestavelmenta a PRIMEIRA do Brasil I \
Fone, 1631 •

129�• CAPITAL REALIZADú 9.000:000$000
• RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 ' 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS

.

14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMlID35 4.280:552$970 e Dr. Carlos Corrêa

• AAentes, Sub-Agentes; e Reguladores de�AvarlaB:le,n(��todo. [oelEstadol I Partos _' Moléstias de loinvlle-i-Xav.; Schenk
C:a Brasil, no Uruguai e nas prlncl,,�ais= praça. estrangliru. Senhoras e

Curso de esjrcialização em Lages-Hossan?h Neves

Agente5 em Ftorle.nopol is : Molestias de crianças BactrorioIogia no LaD. de Laguna-\r:�:;ci�co Chagas Ma-
Saude PúLlica do Rio de ',10.>:".

Cam pos� Lobo & Cía. 0,, Diretor da Maternidade� Janeiro Mafra -P�',:I:liJ Claudio
• Medico do Hospital Nova Tre..«, -J{,�Q José Arche

� p (' P I � O �
Executa analises para eluci- Orleans-Edg.,: lVJatos. "�C(,,l1se'heiro lV'afr-:"r '35 (scbradC") ?í)'a osta,!...

�.�,"-' (Curso de es�'ec'I"I'l'Zara"Oen] darão de diagnosticos Port U ._ "

l\�l'

T ALLl II !vfA
"" t' ... :s); O 01". :,.. r-ierrr,inio ii es$ l/::Ll:.f'(INE N. 1.083 END. ELEGl<AFIlO A y' 1II e

mo estias de senhoras) Rio do Su�- . :\r,J(ides Melo

., Escrítórios em Laguna e ItaJ·aí e �tende na Maternidade Deseja concerta o São JOSé-JÚb{_ Coo'a Vaz

'" G até ás 8 1 {2 da manhã seu rádio? Procure o
�. Frar dS ...O.GüanhY Goe"rcsea

D SUb A t B I L e
- .:.,. á + A C ,. 5ãoJo (ll(1' ,�)

rr- gen as e- ,umenau a ag �
..

e .âl--.e- rmsultori(): ,r ROl17on a t'l'� J:' I,�
"

I"�� , • •

1Jl Ai';lTP (
,... l. (. TiJuca,) - \" ,,�.'" �úlll\J"

" , ll,nlJdt li. LO, 4ue !:lera plc- i Tubara-o- -J......Ul. F"r!W'n••�.. =.=,-----��. namente satisfeito. I v .., ..._

Car o,

Formídaveis! I
•
•

lortelol proprlos, tre. vezeI
por semana, todas as .egun·
das, 'ier98s e '8xtas·felras,

Extração com globol de cr'slal.

A maAI.-rtc::a IlsuI" honestidade, pOil, OI ser
lalrt:J iiü pr'l�nclado. pelo povo.

_....... .. .-.0 .. ..._..._.__ _......___.. _.C-' _

t

(
I

o

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

.._,.
)

.;:
, I

� ;-
,

.

1AQAZ�T�
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa.

Colaboração

Nilo será devoloido o original
publicado (bU não.

O con�ito expresso em arii

�o de collaboração, mesmo soli
citada, não imt,Lica em restnn

sabilidade ou endõsso (JOT ílürte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE: 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
AtRAZADO $300

A COI respondencia, bem ( imo

os valores relativos aos iu

nuncios e assinaturas, de em

ser enviados ao Diretor ie
rente .Jdlro Cailado.

Redaç�o, �dmfilltraçs
B Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 �

Fone, 1.656

Visconue de Ouro Hreto

n. 70. - Ph01\P' 1277.-

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 '

RESIDENCIA- Rua Este-l
LI

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

..

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. "edro de Moura Ferro I
1

Agentes·-ccrrespondeniíl!l
Porto Alegre - Dr. Ar+onie

Bottini
Curitiba-Petrarca Calladc

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

4raranguá-Jaime \Vendhau.;eh
Anitapolis-AnibaÍ Paes

1\ngelina-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos

I BI "'A
..

H'l'umena�- 1 artl"l ,DO. I ano

Bom Rebro-jO?i.qull11 SImões
Canolnhas+Pedro Torres
Cruzeiru+Osveldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinorah Ajves

r"'minha

, Advogado

Médicos

Dr.lArtur Pereira
j e Oliveira
CUnlci médica de crian

ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!sic.lência: Rua Visconde
de Ouro Préto n' 57

FONE-1524

LABOI1ATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVI: RA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

serratia Delambert

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

Lenha a domicilio

maior

VEf\lDEM.SE duas casas no
distrito «João Pessõa-,
Estreito, COI11 agua enca

nada, chacara, muitas arvo

n s frutiferas etc. Onibus á

porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORIANOPOLlS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco, no.

90, c. .rn 18 metros de frente.
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e

Iterreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta-
rio. �_�_�_����M�"'�_�'�"�_��_�;;;;�_ª����������

João Barbato
Distrito «João Pessõa.>

Casa na Praia
de Fóra

VENCE-'SEurna bôa casa na Traves-
sa Harmonia, com frente

para o mar e ampla sala de

visitas, sala de jantar, 4 quar
tos e rosinha, situada em um

terreno de 10 metros de fren
te para o mar e 24 metros

para a Travessa Harmonia.

-Explendida Praia para

Jeat��ast�o�1a;r�çosNCí0��i� ii
CD! I

TRATAR NA T�AVESSA
HARMONIA N' 2.

V';�_FAI;1:�;t�1 ::o��:t�t
to de João Pessôa (EstreIto).

Melhores informações nesta re-I
c:h;ã0.

YENDE--SEno local Caiacanga, (Ba-
se da Aviação Naval).

uma grande chacara, com

pomar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

engenho de farinha. Tratar á
rua Tiradentes n. 16.

YENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIREU:S n. IS, com

bôas acomodações parJ pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDO WEN
D�AUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

i .TLJe!-,
. _,

. -' __.' , • .;;.1U

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
( onsultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joãO Pint:), 13

1 elefone. 1595

P e r ir I i t a a paz
munàial

a guante
militar

sob do

OSLO, 13-0 jornal «Nordbadzeitung- comenta as últimas demonstrações do
imperial!smo militar soviético que estão preocupando todos os Estados balticos, afir
mando, mais uma vez, a necessidade, para êsses países, de aplicar, com a maior

urgencia, medidas defensivas necessarias ás defêsas dos interesses nacionais.
De um certo tempo para cá. continúa o mesmo jornal, as autoridades soviéti

cas se preocupam excessivamente em consolidar as bases militares navais e aéreas
do golfo de Finlandia.

A propria cidade de Petrogrado está sendo transformada no mais importante
centro militar de Russia Soviética.

Os preparativos militares, em consequencia de ordem misteriosa recebida de
Moscou, estão sendo apressados nervosamente.

Atualmente, a Marinha de Guerra soviética constitue uma grave ameaça no

Mar Baltico para a Suecia e para a Finlandia.
A última declsão estratégica do govêrno russo foi a fortificação formidavel do

canal que liga diretamente o Mar Baltico ao Mar Branco, atravessando o lago de

Onega, realizando a possibilidade de uma retirada estratégica para o Mar Branco
em caso de que as unidades navais de Kronstadt venham a ser ameaçadas por uma

frota inimiga numericamente superior.
-------

CAFE' BOM SO' NO
JAVA.

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

o F:)lano c��e rear-
lt • �

rriearrier.co �LaQS
lia r'l(_)Falecimento

urna ." d

orobia
Seí á dedicada especial atenção aos melho
ramentos das bases aéreas e aumente da

Marinha de Guerra

COOPERJ\ÇAO - -- CAPITALIZAÇÃO

de

ECONOMIA

Novo plano proletarlo da

"Carteira Previ,sara do
Lar"

Autorizaaa e legalizaaa pelo 6ou�rno E'eaeral, ae ccõrõo com

o Dee. Z4.503, de 1934 (rcrtc Patente n, o)

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (último

\abado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

Mensalídades

11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 » » » » 10;000$000
44$000 li) » » » 20:000$000
55$000 li) » lt » 25:000$000

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA P.R.E-
TERE A ANTIGUIDADt:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de

desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente

S. 'PAULO, 14 - .. Faleceu ROMA, 14 - Os esforços pes. sào consideradas corno sufi-
nesta capital dona Deolinda SiI- militares da Italill anunciados no cientes, para responder á qual
veira Leme, na ;dade dt! cem útimo comunicado pelo Conse- quer parte donde partir. Ao con

anos, filha de FraccÍsco Silveira lho de Ministro, dirigem-se espe" trario, a situação geografica de
Franco, que fundou a cidade de cialmente para os terrenos da peninsula exige uma Marinha tan

Ampáro. Marinha e da Aviação. O prin- to mais forte quanto têm a ltalia
A finada era tia do �cardeal cipal interresse italiano parece es- agora interresses vitais na Africa.

Leme e deixou numerosa descen- tar localizado na costa Mediter" Os cento e quarenta milhões de,
den�ia, ten�o seu enterro, hoje, rânea, iiras, destinados á e creação de
realtsado, tido grande acampa- As forças terrestres, em virtu- novos aeroportos, serão empre-
nhamento. de da lrontejra natural dos Al- gados para o melhoramento nas

bases aéreas cujo papel é apelar
��������_��""'�M�_�'�_����;�,������I' a marinha na proteção das costas

I PF�EMIOS MENSAIS talianas.
A Esses aeroeortos não SdO concen-

UMA CASA PARA VOCE trados 113 região continental. mas

localizados tambem na róta i

Africa.
Esse esforço naval é urna res-

posta em parte, ao plano inglês

I do 1YL:J.tefiân co. Atualmente as

bases navais e aéreas no Medi
errâr.co, de dispõe a Inglaterra,
acham-se per feitamente armadas G

instaladas de maneira que a ma-
.

h ' ','" 'f
-

rIO a onta.nca e orternente apoia-
da. Ao contrario o oriente mt

diterrâneo está desorovido de bÕ-"-5
bases.

'
.

Segundo parece a Inglaterra
têm a intenção de melhorar &

situação de lVLlta com bases, isto
é, mais proX1I11aS da baba. E,;,
ta politica inglêsa desperta na

ltalia viva curiosidade. Os SeU i

interresses na Africa exigem um.,

passagem livre para léf'te. Pare�
ce que ao proclamar o seu T".

memento naval, a Italla proru
sobretud l uma boa posição pa
tratar das negociações eventuais
com a Inglaterra. Não e trata,
no momento, de um eslorr os para
conseguir a paridade com a frc,tll
inglêsa no Mediterrâneo.
A Ítaha têm dois couraçado

S

I de 35 ..000 toneladas nos estaki'
'ros de Litorio e de Vitorio Vc'
neto, além de\ quatro couraçados
de 25 000 toneladas, Estas são
as unidades de que dispõe a lta
lie, (>rquanto que a elas a lng!a
terra opõe oi lo <:oura ad s cujo
,up-;amento fOI todo renov«,:lo.

E"tretanto a frota leve ltahan'.l P
n;uÍto superior á inglêsa do mes

mo típo no MediteHâneo.

Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

EDIFICIO LA PORTA FLORiANOPOLIS

FONE I 100 As Serrarías Serratine, Arno Brincas e Garcia si-
.

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen-
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu-

VENP E.--S.,E nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
na localidade. do I)aco minação de
.dos Limões, uma exce

lente propriedade com ,) Empresa de Fornecimento de Lenha,
casas de n,side�cia;�uma ca·

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
sa com negocIO forno de . h

.

padaria e demai� utensilios. excele�t� lenha em tóros, artigo da mel ar qualidade ao

Estenso terreno contendo preço umco de

bôa agua, pastagens, plan- RS.
tações, chácaras. e abun
oautrs terras para Ia voura.
Tudo por preço de ocasião.
O motivo da venda é ter

o proprietario de ausentar-se.

Informações com o sr. [o- FLORIANOPOLIS
vino Marciano Cardoso, no ������������������!�����
distrito rJ0 Saco dos Limões.

12$000 A CARRADA.

·�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüi_--"'"

atendida com aA distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341 ��1300-1088
SANTA CATARINA

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Escreva, hoje mesma,
-

A' PRC 4-RADIO CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Os que contratarem anuncios durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'!. sobre os

preços da tabela.

'APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
P.R.C. 4- Radio Cultura Blumel18U - BLUMENAU

-I
Alô ! .. � Alô I ... Florlanopólis

Brevemente será inaugurado nesta praça, ane
xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante! servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Florianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt
-----

r
.... ._......_..:. -,��_
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,' ....

Café e Restaurante
BOM DIA
Em Florlanopol is é a casa onde

mais barato come-se

Grande variedade nos

pratos

pois O Bom
.J. PINTO,

Visitem
RUA

D!a
27

� .

Vende-se I � HUMOKbMO, nas md:sl
. espmtuosas anedótas, historietas

,uma venda pOSSUIndo va- comicas rara rir, é cultivado nas
nado e abundante stock, paginas de
sita á rua Spivak. no distrito
"João Pessôa", Estreito. Vamos Lêr!

O interessado áeverá se

entender com o proprieta� a nova revista editada pela S.
ril) do Café "São Pedro", á A. A NOITE, do Rio de Ja-
rua Felipe Schmidt. neuo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chega-nos, agora, a alvissareira nrticla de haver
fid( ericon.rado, á flôr d.i terra, no vale de Itajaí,ern nosso

Lst..do, ind dos ce.tos e convincentes de que alí existem

sinais, bem caracterizados, do perroleo.
Procedendo-se, em dias desta semana, a escavação

de UCi. íõsso qualquer em terrenos da fazenda pertencente
ao -sr. [osé Mafra, ao atingir 2 metros de protundidade a

terra apresentou se molhada de uma substancia oleosa e

cheirando, fortemente, a gazo.ína.
Levado o fáto ao conhecimento de outras pessôas,

além dos trabalhadores, foram retiradas pequenas porções
da referida -areia que tomaram diferentes destinos.

A' nossa redação foi entregue um pacote dessa terra

pelo conceituado comerciante, sr. Feris Boabaid, que, ain

da, nos prestou interessantes informações sôbre o caso.

Embora, não possamos falar com a autoridade de
técnicos no assunto, contudo parece-nos tratar-se de areia

pctrolifica, dado o intenso cheiro que dela se desprende e

o seu estado oleagcnoso.

De$�j�m ver t�das as

igreja� �a mundo em

uma grande fogueira
vARSOV!A, 14-Os membros da Federação Ateista

russo-soviética receberam ordem do conselho central da organisação
para fazerem uma contril.uição mensal especial de 50 kopeks para
fundar uma CC,Ja pena as «vitimas da luta pela liberdade na Es·
panha».

Projeta-s� instruir 3.000 cnanças Sem. Deus para servi
rem como «piOl��iras e propagandistas do movimento ateista», e a

primeira casa na Espanha terei o nome da famosa agitadora La
Pasionaria.

,'"
- .....�. .

'

No fazenda de José Mafra afirmarn
sido et!contf�a(jo vestijgio' evidente da
tenc�L� !3�í dêsse precioso mineral

A campanha em pró I da exploração do petróleo no Em novo apêlo aos membros, os leaders da organisação engolfa toda crença religiosa. Os Iieis de todas as religiões devem

Brasil, intensificada pela imprensa do país inteiro, já está declaram: "Desejamo3 ver todas as igrejas do mundo em uma gran- compreender que nenhum Deus, santo ou oração perservará o capl
colhendo benéficos resultados, afastando, para bem longe, de logueira. O nosso movimento tomou-se uma força irresistivel que talismo mun&al de destruição".
as negativas, proclamadas pelos interessados estranjeiros,
de que a nossa formação geologica é refractária ao ouro

negro.
Iniciados, Lonestarnente, os trabalhos de perfura

ção do solo, embusca de veios petrolíferos, foram quer
no nerte quer no sul brasileiro, encontrados indicias evi
dentes da sua existencia real.

As pesquizas dirigidas por técnicos nacionais e

patrocinadas pelo Ministerio da Agrícultura estão produ
zindo resultados os mais promissores.

Assim, já estão montadas saneias perquiridoras
em Alagõas, Am. zunas, '_;ão Paulo, Paraná e Rio Grande
do Sul que vão co.ivertc.ido, aos poucos, a idéia pessi
mista da existenc.a «problematica» do petroleo brasileiro
para as alvissaras de uma existencia verdadeiramente po
sitiva.

Atualmente, ninguem mais contesta que no Brasi
haja petroleo em diferentes pontos do seu vasto território;
e talvez, mesmo quem sabe possue as maiores reser

vas de «ouro negro» do mundo.
Assim sendo, dada a primordial e decisiva impor

tar.cia do netrolco na v.da economica das mções atuais
ao nosso país está fadado um futuro promissor de ale
vamado progresso e repentina escalada á civilização mo

derna.
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Irradiação
Roma

dei

Transcorre hoje a data ani
versaria' natalicia da exma. sra.

d. Cecilia Tromrowõky, virtuosa

esposa do sr. Alfredo von Trom'
powsky, membro da Côrte de

Apelação, do Tribunal Eleitoral
e lente catedrático da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina.

�
�
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Dep. .Jlbelardo Luz

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinez;;.a.
Noticiário em italiano.
Execuções de músicas Iolclo-

o v o

FLORIANOPOLl3, Quinta-feira, 15 de Outubro de

A
para
dr em

(MARCA REGISTRADA)
roupa fina como para roupa COfllurn

• m e ".BíifHII_.'"m·"

1936

DfiSCUI'SG
desairoso

risticas,
Conferencia do arquitécto Fran

cesco Fichera sôbre o tema: « Lui
gi Vanvitelli e as influencias ar

quitectônicas no Sul-América» .

Concerto executado pela pia
nista Giuditta Sartori.

Noticiaria em espanhól e por
tuguês.

Marcha Real e Giovinezza.

Weickert.AHIVERsARI05

amversano,

O baile que se deveria reali
zar na noite de hoje, foi transfe
rido para o sabado próximo.

BERLIM, 14-A imprensa
alemã mostra-se furiosamente in

dignada com o discurso que o

chefe comunista francês) sr, Mau
ricio Tornas, pronunciou em Etras
burg, fazendo relerencias desairo
sas ao sr. Hitler e ao lcionana
socialismo.
O «Deutsche Allgemeine Ze.

tung> publica longos extratos do
discurso, e reclama contra o Lí
to de ler sido o mesmo realizado
em um território tão perto da fron
teira alemã. O jornal pergunta se

Moscow pretende lazer a AIs"!,,
cia-Lorena um territorio de pro
paganda, da mesma maneira que
as republicas da Karelia e :d

Molda':ia, afim de crear contra

tos com povos do outro lado d l
fronteira.

Depois de f alar dos metodos
de provação de Mo,cou, pela 1

palavra e escrita, ON'l,-\Z es

creve que em contradição a essa

atitude em todo o mundo é ob
servada a regra de que 03 chefes
de países estrangeiros nã.i deve-m
ser ridicularisados. Era dever da
França, portanto, repreender o

sr. Tomás, perfeitamente a parte
do fá to de que existe um acordo
entre a Fiança e t-\lemanba, proí
bindo manifestações nos territorios.
fronteiriços.

TrompowskySra. des. Seguiram hoje para o norte

do Estado, os seguintes passa
geiros: Antonio P. Oliveira e fi
lha. Artur Luz, José Lucas Mi
randa, Ciro Ribeiro, Evaristo
Nunes, Haroldo Assunção, Eu'
genio Ravache, Ernesto Brand e

senhora, tte, João Neves, Fernan
do Ferreira, Alfredo Müllel' e sra.,
Franc�8co Lima, Domingvs Talfol
Pedro G'btJareito, Antonio C.
Tiesen e Faiez Kyriackis.

a exma. sra, d. Eponina Bra
sinha Martineli, esposa do sr.

Luís Martineli, telegrafista:
a exma. sra. Filomena Nativi

dade, esposa do sr. Dante Nati
vidade, sub-diretor do Tesouro do

Estado;
o menino Armando da Silva;
a senhorinha Lucí Nunes, filha

do sr. Evaristo Nunes;
a senhorinha Terêsa Cancio

da Silva;
o sr. Antonio Ribeiro Lemos;
a gentil senhorinha Terêsa T0-

lon.

Vende-se um de fabricação
alemã, C0m uma estante de
ferro e um método por Del
phin Alard.

Rua Araujo Figueiredo 5

Pllulas Medeiros
Indicadas contra Ilhpalndismo,

malaria. maleitas e sezões.

::;/�RTAZES
DO DIA

CINE IMPEqIAL e CINE Festeja hoje o seu aniversario
a gentil senhorinha Nazaré Cos
ta, filha do sr. lndio Costa, e pro
fessora normalista.

PEL05 C'LUBE5

V. S. dará preferencia
A' maquina de costura nacional

"R E N II E R"
Por- ser um prodúto da industria brasileira

um excelente artigoRetornou i10je, via aerea, a

Capita] da Republica, o distinto
uma maquina de ótimo funcion1mento
um movei belíssimo

O.JI -I conterrâneo sr. dr. Abelardo Luz, 4ruem n05 deputado pelo nosso Estado na
O '[. mais barato do que outras maquinas

A-EI _I Câmara Federal. por oferecer conciições dr.! pagamento I'

Na esperança de conseguir o reconhecimento do projéto,
' uvogauos vantajosissimas, a lonv,o prazo.

o conselho da Federação Ateista nom�ou o primeiro mínis�ro hes- Para Laguna seguiram hoje Demais informações nJS escritorios de:

panhó}. Largo Caballero "Membro honorario da Federação P-tleita" Requereu inscrição no quadro os seguintes passageiros: Luís Ales- Jos� Ga, II ian i J. Braunspergere, em reconhccimenl:o por seus se,viços na luta contra a igreja, ore-

J
da Ordem dos Advogados do sio Avelino P. de Bem, Mario Rua JOão Pmto, n. 8 Cães F Rola.

trato. do primeiro ministro.�erá pendurado em todos os logares da Brasi!, secç�o deste Es�ado, o I Ar,êa�, Pedro �Icântara, Luís A. Telef. n. 1350

f�a����_A��:W�5=:�������;Uhs�rno��geO�������i���-i���i�i��-�.i·i��i§�.i4����_i���i-�.���
Sabão

Ur7Jirg m Esp_:citllioaàe"
�e Wetzei &< Ci�iia II. Jainvile

o

REX, simultaneamente, ás 5 e

7,30 e 7 e 8,30 horas, Shirley
Temple, o pequeno ídolo das
multidões em fi pequena arfá.
CINE ROYAL, ás 7,30 ho

ras, Sorteio amoroso) com Par
Paterson e Íew Ayres.
CINE ODEON, ás 7,30 :'\0-

ras, Gondoleiro da Broadway,
com Dick Powell e Joan Blon-'
delI.

Clube /5 de Outubro
Faz anos hoje o menino Ro

berto Ivens, filha sr. dr. Ivens
de Araujo, lider da maioria na

Assembléia Legislativa.
fflZEm nHOS H01E

A nova diretoria eleita para
reger os destinos desta sociedade
no periodo-social de 1936-1937,
será empossada, hoje, dia do seu

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAFE' ,.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoai

Serraria Oelambert
Custa 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais.

FONE I·IOC'>

Um demQnt1J
atropelado VIOLINO
Na manhã de hoje, o au'o

caminhão da Força Pública, go
vernado pelo sargento Rafael Li
ohares, ao passar pela ma Con
selheiro Mafra, atropelou, invo
luntariamente, o demente José -::!e CHE6Am U�5

tal, residente em Coqueiros. I Da Laguna chegou, ôntem, o

José recebeu, em consequen- sr. Ildefonso Batista da Silva.
cia do chóque, varias escoriações
pelo corpo, sendo transportado OUTR05 PARTEm

para o Hospital de Caridade,
onde foi medicado.
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