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a Escola ôe Aprenàizes marinheiros
Grande do Norte, Pernambuco e Baía. --cie do Rio Grande. A ser verdade essa informação será o

Entretanto, ha quem afirme que a Escola de Apren- caso dos catarinenses protestarem com energia e com ve

dizes Marinheiros, a pedido do Governador gaúcho, ge- ernencia, junto do presidente da Republica, pela insólita
ueral Flôres da Cunha. será, logo após, instalada na cida- atitude do administrador dos pampas.

12 de Setembro de 1936 I NUMEf<O 606

Acabamos de ser cientificados de que vai ser fecha-
da. para o ano: a Escola de Aprendizes Marinheiros, do
nosso Estado. Ar�O

Estabelecimento quasi centenario, cujos serviços á
nossa gente têm sido consideraveis, vai desaparecer dei-
xando lácula insuprimivel. Matm'u liMa

Ninguem ignora o quanto a Escola de Marinheiros é L. Lútil á Santa Catarina, Varias gerações de moços patricios ] SOUr�nar1ila �
têm abraçado a nobre carreira de marính_eiro, figurando wernasiad�Sentre os mais destacados pela sua vocaçao e pelo estudo. ,:'J'i 61

Ainda a pouco, ingressava na Escola Naval, saído da nos- COR Jt:J.I\,
,

1 � - A popu�
sa escola, um marujo barriga-verde que brevemente será, laçã� daqui e.s�a indrguada co:n
sem dúvida, um oficial que irá nonrar a sua terra. o cnme pratl�ado por Antonio

A medida parece não se justificar. pois, que, a Es- Pedr� conhecido pela alcunha
cola do nosso Estado. é uma das mais eficientes e a única de "Encrenca" que matou uma

existente no sul do Brasil. sobrinha de três anos a vergas'
No norte do país ha quatro escolas: no Pará. no Rio tadas

Farinhas superiores, elaboradas com os

trigos, só as do

-��������������--��������������
'>�O2";: roo PO·VO Sem quaisquer Iigações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALl_A.DO
----------------------------�------

PI I Floriancpolis, Sabado,
------.

o sr. João

RIO--II-0 Pa;:.,a PI) XI que sempre teve, será acrescida ue
falará no próximo dia 14, ao mun- grata importancia, porque Pio XI
do. ��o momento em que as na- dirigir-se-á, em particular, á lami-

melhores

I O melhor fermento: Meclejrc1Z�

I
ções atrave:sam, J pa!av:a do ch:- lia católica do país, exaltando a

Nos bons armazéns. fe da Igreja Romana e da mais tradicional fidelidade do nosso po-
.

- alta expressão para a catolicidade vo aos postulados da Igreja f\o-

Mortos ii e constituirá um ince�tivo de ef�i- mana, Esta prédica de Sua San-
,
'"

tos poderosos no me!') da CrISP tidade será feita no microfone da
tiroS, que ameaça �ubv "". os a�icerces emissora do Vaticano, ás 10 horas

_j I - I na Ia Sua (hora local) ouvindo-se no Brasili n te -
oe una crvinzaçao mi e r .

.

Santidade dirigirá palavras de cêrca das 7 horas.O govêrno bra
exortação aos heis, focalizando os s leiro anunciou ás estações nacio

trágicos acontecimentos que enlu- nais a irradiação da prédica de
tam a Espanha e jogam sôbre to- Pio XI, estando a cargo do De
dt) o planeta u-na onda de inqui- partamento de Propagé'lnda a re- SANTOS, 11 -Foram em

elação e anzustia. Para os brasi- transmissão em todas ondas.Dessa barcados hoje. no L/pari, espul
leiros a oração do Sumo Pontifi" forma, o Brasil inteiro poderá es- sos do territorio nacional, dois
ce, além da signifir.ação universal cut ar ti. palavra do Sumo Pontifice. comunistas lituanos e o português

'Antonio Fernandes Martins.

o Pana pmo XI falará'Vai_ ser cons-
t'. ". truida uma fa..

ao Brasi� brica de aero-

planos
RIO, 11- O ministro da Fa

zenda comunicou haver o presi
d 'nte da Republica deferido a

requerimento em qu � a Compa
nhra Nacional de Navegação
Costeira péde isenção de direi
tos e taxas aduaneiras, inclusive
a de previdencia social, para o

material. sem similar nacional,
dest nado á uma fabrica para
construção de aeroplanos.

A palavra de fé á Cristanda ..

de e os trágicos aconte'
cimerltos da Espanha

MOINHO «JOINVILLE»

a I�der��'�ça
iii ""

n"ãlnc��a

Espulsos
do territorio

.nacional

quatro
f..?"raH ·t8S
""'"

VI TO'.:{IA, 11- Têm pro-

I voeado grandes comentarjos
nes.'ta capital as noticias chegadas do

I intéri.r, relativas a choques en-

RIO, 1 I -- Foi distrib.iida cí imprensa a seguinte
I
tre e ementes integrali-tas e es-

nota: querdistas nos municipios do Es-
«A Frente Unica Riograndense não tendo logrado I tado. Em Pão Grande, segundo

por parte das demais oposições coligadas aprovação da telegramas chegados a esta capi
sua iniciativa para, de modo pacifico, em moldes demo- tal, fá am abatidos, a tiros, qua
craticos e coherentes com sua tradição, solver o problema tro integralistas, não se conheceu
da sucessão presidencial da República. resol ve de ma- do a identidade dos atacantes.
neira irrevoga vel, depois de ouvidos os orgãos supremos
de sua direção estadual, renunciar á lcaderança da mi- Tum·' u �t' /Fi � � �
noria parlamentar, que lhe Iôra conferida desde 1935 na I u�a ítl
pessôa do deputado João Neves. ..... __ •

__,��������������

Jul�a. a Fre.J:te UI:ic� te.r cumprido com a fórmula pro- A· .. � P' III. l.
®

iW.\ a � t;V .!3)p�sta, urnca e vlave.l, pOIS Já merecera a placet ?�_ SltLl�-, na ti.Ssemu �e Ia e ri I�) Ia ii
'

1.."1
çao federal, o seu ngoroso dever para com a optruao pU'j � ,

blica, interessada em que não sobrevenham agitações ino-
O d d..J

-

,.J. OI·· I r ne i-portunas por moti vo de renovação do mandato presiden-! .

ePU ta o
_

oao (;-4 e Iv ce I re, pe a
....

na ..,

»:

cial. ra Inconveniente com qUd �e po:ta, e
Tanto mais que entende a Frente Unica haver desern. convidado pelo presidente a se ret�rar

pcnhado sua missão, quanto é certo que colocava acima do recínto !
de quaisquer consideráçoes a elaboração de um programa
,de refórmas, subordinando a êle a escolha de um candi- Reuniu-se, ôntem, a Assem- para destruir sua defesa da situa- tura, porem, está do lado de cá.
dato, isto é, idéas e I ão pessõas. I bléia Legislativa, sob a presir1en' ção financp.ira do Estado, sob a Este aparte, alem de desnor�

Nem por ver desapoiada sua nobre tentativa deserta dá do sr. AltamifO Gl1imaraes. admipistração Nerêu Ramos. teiar ú deputado carbonifero, cau-
a Frente Unica de seu posto. Na hora do Expediente, o sr. Na ordem do rIia, passou em sa-Ihe grande chóque e s. s- co-

Mantem-se dentro do quadro d.1s oposições coliga- Tiago '3e Castro, lê um "poêma" 2a. discussão o substitutivo 36 A, meça a esbravejar:

Idas, continuando sua bancada nu seio da minoria parla- financéiro. da autoria do sr. Rt:nalo Barbosa, -V. Exa. é um subserviente!
mentar e, em qualquer emergencia, empregará todos seus e rejeitado pela Comissão de Edu� V. Exa. só faz o que o Govêrno
esforços para preservar a paz entre os brasileiros e sal- O longo discurso do antigo cação e Cultura. Com a palavra, quer!vaguardar a vigencia da dign:dade do regime republi- parl:>me1ltar é a v.oz �o Velho

o sr. Barreiros Filho combate o Deante disso, e dêpois de pre
cano». T�stamento,., e fOI OUVIdo pel�s substitutivo,havendo troca de apar- mir repetidam,�nte as campainhas,«A Direção da Frente Unica Riogranc!ense, pelos seus �nslãos novos da, cas'l com edl-

tes entre o orAdor e os srs. Ivens para que houvesse decôro no re

me':1bros pres.e�tcs, lla capital gaúch�, .est�ve reuni�a para II
hcante "unç�o. FICOU mal, por�m, de Araujo e Renato Barbosa. O cinto, o sr. presidente Altarmro

OUVir a exposlçao do deputado MaurIciO Cardoso sobre as ao encan�cld� deputa?o se�ra�o sr. João de Oliveira se mete,como Guimarães convida, ao sr. }"ão«demarches» que estão sendo feitas no Rió de Janeiro, no as. agressoe� Jogar.las a malOrJa,
sempre, no barulho, pard eXfJorar, de Oliveira a deixar o r�cinto.

sentido da pacificação nacional e do estabelecimento de CUJos r�presentantes têm colab.ora- politlcamen�e. as atitudes do de. Desatendido, s. s, suspende os
uma fórmula tendente a resolver o problema da escolha do, altivamente. na obra legld��

putado sr. Barreiros Filho. Como trabalhos por dez minutos e é
do candidato á presidencia da República. va

.. Quando tumultos surgem, no
é dê sua técnica, o folgazão de- acompanhadrJ á sala de café,Por votação unanime. ficou resolvido o seguinte: reCInto, não sã� pro�oc.ados pe- putado da cruz de malta agride para onde se retira, pelas banca-

I· - Aprovar irrestritamente o octalogo apresentado los, �f'putados sltuaCIO?lstas, mas,
a todos, a começai.' pelo gover-. das situacionista e classista.

pelo deputado Mauricio Cardoso ao presidente d::l Repú- qua�l sempre, por dOIS ou três nador. I Reaberta a ses�ão, falam, ainda,blica em-nome dos partidos em Frente Unica. (;\péH�o_nados rep,resen,talltes dessa Ha troca veemente de apartes, demoradamente, os 515. Barreiros
2· -- Manifestar o seu complet() apoio e integral so-, 0yOSlçaO q�e alI est� �om o t�e-

entre o deputado João de OEvei- Filho e Renato Barbosa, qU(! deliduiedade a qualquer atitud� que o líder frenteunista de- fego sr. Jo�o de Ohvelfa preten- ra e o sr. Renato Barbos�. Pre- fendem, com ardôr, seus pontos'!)Lltado João Neves da I ontoura venha a tomar na defesa dendo doutrInar.
tendendo o sr. João de Oliveira de vista.

do reft:rid) documento ou em cOl1sequencia da aprovação Terminada a enciclica parlenJa abordar feição jurídicâ da mate- Na vida parlam�ntar de Santa
deste. do cardeal-deputaào, o sr. Ivens ri .. , diz-lhe, sorrindo, o ST. Renato Catarina, o sr. João de Oliveira

3 -- Aplaudir calorosamente a ação do deputado Mau- de Araujo, lider do govêrno, pro- Barbosa, autor do mhstitutivo em forçou o presidente a pôr em prárido Cardoso. na Cal)ital da Republica, como alto emissa- meteu resp::.nder, em breve, essa discussão: tica a maior penalidade regimenrio da Frente Unica e como fiél 1!1térprete do ponto de vista oração. depois do que d�ixa,desde -N�o vale. Nesse terreno,não tal com que se póde fulminar um
des.t� agremiaç&o p.:rtidana nu LI,;;;tnte ao atual mO.n�nto já, o venerando coronel Tiago ci� méta sua colhér, porque V. Exa. deputado conciênte de seu man-

plJlJt1co» � I tado, sob pregão em audiencia, tóca direito de ouvido. A parti- àa.to.

•

renuncluu
da

As farinhas do MOINHO «jOIl\iVILLE», marcas

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",
não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre

penderá.

õntem,

Sezões, Malaria, Maleitas �
Pilulas MedeIros

sessão de
R'�auisições
feitas duran ..

te as revolu--
ções

RIO, I J --Foram transmitidas
à C&'ma;a dos f)eputados as in
formações crestadas pela Comis
são Central de Requisições Mili
tares sobre o montante das requi
sições feitas no Estado do Pa
raná por ocasião dos movimentos
revolucionarios de 1930 e i 932
e que ainda não obtiveram or

delD de pagamento.

Bebidas Nacionais e Extran..

geras só NO
CAFE' ,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antanio Paschoal

Liga de Sao
Pedro

Domingo, dia 13 do cor

rente, a Liga de São Pedro,
agremiação católica que pro�
cura difundir a fé cristã, fará
forà a sua excursão mensal,
ao distrito de São Miguel,
municipio de Biguassú.
Os liguistas partirãoldesta

Capital, em onibus especial,
ás 8 horas para ;aquela l(}'
calidade.
Ali chegados será celc�

brado o Santo Sacrificio da
Missa peb revmo. diretor
espiritual da referida asso

ciação.
Durante o trajéto os ex ..

cursionistas recitarão orações
adequadas e entoarão canti·
cos analo��s ás cerimonias.

r,... .

T",....�.;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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volta
à05 anarquistas contra Ifloôrlô

Prisão de "leaders" anarquistas
SAN SEBASTIAN, 11 - O sr, Ortega, governador

civil da cidade, prendeu hoje os -Ieaders- anarquistas,
quando eles exigiram a execução dos refens.

Dois tY"lil portuguêses com

batendo pelos rebeldes

::'JSBOA, 11-0 enviado especial do Diario de Lis
bõa, ao front de Talavera de la Reina, sr. Artur Portela,
telegrafou comunicando que cerca de dois mil cidadãos
portuguêses adiam-se alistados no <Tercio-, combatendo
ao lado das torças nacionalistas.

Fradas cOn"'lbatendo nas

fileirds governistas
MADRID, 11 - Pessôas chegadas a esta capital,

procedentes de San Sebastian informam que os padres ca

puchinhos e monges de outras ordens da região de Fuen
terrabia, estão despindo os SeUS habitas, trocando-os por
trajes civis, e acorrendo em seguida, nas trincheiras das
f orças legalistas.

As igrejas acham-se abertas em Guipuzcos, ao passo
que muitas freiras dos conventos trab.itharn na confecção
de roupas e equipamento destinados ás tropas locais.

Foi tambem comunicado qUE' se encontram muitos
carlistas entre as tropas nacionalistas da provincia de Na
varra, figurando entre os seus chefes, o sr. [uan Logendo,
presidente do Comité da Ação Popular Provincial.

Demitido
MADRID, 11 - o Conselho de Ministros resol veu

demitir do cargo o sr. Aguilar Saias, embaixador da Es
panha no Rio de Janeiro.

-0-

�'AN SEBASl'IAN, 11 - A angústia dos �defenso
res de San Sebastian, quando chegaram á conclusão de

que seria imposslvel receber reforços, e que Madrid nada

poderia fazer por eles, é perfeitamente Ilustrada pela cêna

seguinte:
«O governador Ortega, os seus auxiliares na adminis

tração, e os membros do estado-maior, passaram toda a

noite sentados em uma pequena sala, nos subterraneos do
palácio cio governador. Duas velas sómente iluminavam o

ambiente.
Todos os presentes aguardaram, ansiosamente, que

dois telegrafistas, manipulando com toda a intensidade,
conseguissem resposta do govêrno de Madrid á solicitação
de urgentes reforços,

Finalmente, ouviram a estação de Barcelona - que
estabelece ligação com a de Madrid - transmitir a seguin
te mensagem Morse, fatal: «Ao comandante da 4a. Divi
são. Presentemente, é impossivel. Renda-se».

O governador Ortega levantou-se em silencio, deixou
a acanhada sala, ás 3 horas de hoje, e foi anunciar que
San Sebastian não poderia por mais tempo esperar qual
quer auxilio externo, de sorte que cada um deveria agir
por si.

Prisão de ventre?

Purgoleite
, Granulado e comprimidos

LaboratOtiOS Raul Leite Rio
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.... _ .......
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PORTO ALEGRE -11-
Na tarde de ontem, à rua Carlos
Gomes, no 4' distrito policial des
ta cidade, verificou-se uma violen
ta cêna de sangue, que se originou
por questões de ciumes, entre dois
homens que disputavam a mesma Com o alarme produzido, cor-

mulher. leram ao local diversas pessôas e

.Alcebiades Rodrigues da Silva, enquanto alguns procuravam s. côr
um dos protagonistas do fato, re- rer a vitima, outros detinham o

sidia no prédio da referida rua cnrmnoso, que se di punha, a

Carlos Gomes, em companhia de abandonar o local da cêna.
um modesto casal de operarios. I Pouco depois, os dois conten-

Em virtude de uma certa inti dores, que estavam Iendos, lor cm
midade que foi surgindo entre AI- transportados para oPosto Cent. ill

I cebiades e o casal, aquele acabou da Assistencia Pública, afim de
I por se tornar amante da mulher, serem medica jús.
cujo nome a policia ignora. Neste departamento médico.lo-

Esta, porém, já de ha muito ram atendidos pelo dr. Domingu,'s,
enganava o esposo, mantendo rela- doutorandos Leão, Herme., e au

ções ilicitas com um terceiro in- xili sdos pelos enler-n-rros B ld'
dividuo, o opera rio Natalicio Xa- mino e Carlos.
vier, morador à rua Eudoro Her- Ficou constatado apresentarAl-
link, 1.150. cebiades da Silva, um fenmeílti)

penetrante no fI'l.nco esquerdo e

SURGE. A RIVALIDADE Natalicio Xilvier um fc>r:mentr)
contuso na região panetal c1lfeltã.

Tendo conhecimento dessa cir
cunstancia, Alcebiades enche-se de
furia, prometendo interpelar o seu

ri val.
Temendo de que Xavier fosse

surpreendido por um desforço, a

mulher pô-lo ao par do que havia
acontecido.

Ontem, à tarde, Natalicio Xa
vier se encaminhava para casa,

quando avistou, caminhando em

direção oposta, l o seu rival Alce-
biades.

.

Banhado em sangue, Xavier
tombou gravemente ferido.

AMBOS FORAM SO
CORRIDOS

CADIZ, 11 - A broadcasting local informa que a) "'

.

" ..,
,

:A.í (Fede:a�ão An�t:quist� lberica) se mostra dia a dia An�qullemos a balch�vls·'D;sputavam a mes1na.. iais ,hostil ao governo, d1zendo. �esmo que ela prepara mo se _ Europa qUlilzer
I . oi I

um golpe de força contra os soctalistas. ,f ,

sobreviver mulher
A palavra do rl"\inistro Goeb-'O procedimento da espo.bels dirigida no Congresso 58 nrc Oll'f\

,...

INazist9 II""' V ",OU uma v.o enif'1
ta cêna de sangue entre

dois homens

NEREMBERG, l l - Continuando a campanha nazista
contra o comunismo, e levando-a agora ao extremo, o ministro da
Cultura e Propaganda do Reich, sr , Josef Gcebbels, subiu hoje á
tribuna do plenario no CongreesoNazista, para bradar á conven

ção e "através dela para a Europa, que no bolchevismo deve ser

aniquilado antes que aniquile a Europa».
Em seu eloquente discurso, disse o sr. GoebbeIs: nA

questão do bolchevismo ê uma questão vital para a Europa. Nela
devemos tomar partido a favor ou contr a, com todas as conseqnen
cias incorporadsa em tal decisão. O bolchevismo é, praticamente,
uma tentativa judaica, muito bem planejada, de ganhar força so

bre todas as outras nações, Assim, a luta contra este- perigo é
uma luta que interessa o mundo todo, Esta campanha teve inicio
na Alemanha, nasceu no sólo germânico e AdoIf Hitler é o seu

O DESFECHO SANGRENTO
"Ieadern historico",

"Não devemos silenciar em face dos perigos que ameaçam
Logo que os dois homens se

a Europa. Das decisões politicas do momento dependem as res-
defrontaram surgiu, como era de

pectivas nações e seus governos. Mas prever as futuras catastro-
se prever, uma acalorada troca de

fes e expandir as suas apreensões é o mais imediato dever de palavras, a ponto de 05 dois se

todos aqueles que a sorte dotou com uma visão clara, e com a
atracarem em luta.

possibilidade de fazer a sua voz ouvida pelo mundo. Eis o mo-
Em dado momento, Xavier fez

tivo porque troamos os ares com trombetas advertidoras contra
uso de uma bengala, vibrando um v-ende-se uma bem montada

este perigo que ameaça � mundo, neste Congresso; eis a razão
violento golpe na cabeça do seu ALFAIATARIA no distri-

porque mostramos á luz meridiana as tramas do bolchevismo, e
adversario, que, reagindo, fez uso to de João Pessôa (Estreito),

Gene -;-a! M o Ia , o :_ ; bascos e porque mostramos as suas teorias. Assim fazendo, esperamos con-
de um punhal, vibrando um pro- Melhores informações nesta re-

M ad rid tribuir para o conhecimento dos acontecimentos da hora presente,
fundo golpe no adversario. dação.

SAINT JEAN DE LUZ, 11 - Anuncia-se de fonte afim de que o povo os saiba e não os esqueça". .

-----------

carlista que o general Mola n50 consentirá na abertura de -----.---------------I'Serrana Oe!ambert Irradiação de
negociações (,:;1 so os bascos se recusem a romper com a Lenh a a dom;c l-I leio Custa 12$000 a carrada, ROmaFrente Popular. 'II .

porém, rende muito mais.
Os carlistas anunciam igualmente que, ao caír da noí- -_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii

te, será desfechada hoje uma ofensiva geral na direção de As Serrarias Serratine, ArnoBrincas e Garcia si

Pasajes e Hernani. tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eíicien
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reunir

Violento combate· os seus serviços trabalhando atualmente sob a denomina

MADRID. 11 -- O enviado especial do jornal La Voz ção de

á frente de Cerro Muriano anuncia �ue. se tr�vou naquele Emprêsa de Fornecimento de Lenha,setor um combate de extraordmaria violencia.
A' última hora estavam sendo recolhidos os cadaveres

das vitimas.

ABERTO INQLTE'RlTO
POLICIAL

Depois de receber os primeiros
socôrros, Xavier foi internado no

Hospital da Santa Casa' de Mise�
ricórdia, sendo muito grav� o seu

estado.
Na Repartição Central de Po

licia, o criminoso foi apresentado
ao dr. Josino Brasil, delegado de
plantão, que depois de tomar as

suas declarações por termo, man

dou-o recolher ao xadrês,
No momento em que estavam'

sendo ministrados os curativos em

Natalício, esse foi ouvido pelo
amanuense, sr. Tertuliano Cordei
ro, que para esse fim compareceu
à Assistencia Pública.

km o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

FONE 1·100

Divergencia
no sttuacíon ismo
paulista.
RiO, lO-Nas rodas politi

cas da Câmara continuam a ser

comentados os fátos partidarios
de São Psulo.

Segundo ouvimos, se [ôr im
possive] evitar que o sr, Laerte
Assunção renuncie á presidencia
do Legislativo, é quasi certo que
irá para seu lugar o sr. Hemique
Baíma, que por sua vez, SErá
substituído na liderança,

'

pelo ôr.

Lino Leme, �ue é o sub-lidero

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

Anuncio em italiano, espa-
nhol e português,

Marcha Real e Giovmezza,
Noticiário em italiano.
Transmissão do 2. ato da ope-

ra La Treviaca de Verdi.
Resenha dos resultados das

Olimpíadas: «O, azes do foo!to
boo]>, conferencia do COl1sul Gt
tal Vaccaro.

Canções espanholas cantadas
pela soprano Matilde Reyna.

Noticiaria em espanhol e por
tuguês.

Marcha Real e Giovine:za.

DO$OOO A CARRADA.

A d.stmta freguezia será atendida com a maior pres
-eza pelos telefones:

1341-1300-1088
Piorianopolis Santa Catarina
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lado de Sania Calharina por

decreto N. 2 dei] II, 'de Jane'il'llD

de 1928
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Sec .)ão ce,
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Secção cfe
FAZEND AS:

Fazendas naclonaes e extrange'ra . Iara lf'rnot
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em b,.,;ras, Ierrazer.s pe ra port<',
Roupas feitas e janellas, tinta
Sêdas Canos galvanizados (. pertences
Lnha para coser e sezgir Fogões e Camas
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - açparelhos de jantar - t1.1�1r-
Sabonetes e Perfumarias res

Alcolchoados e Colchas- Louça sanitaria - banheiras
,

Cortinas e Cortinados fintas a oleo e eSIr,<JJ."s
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - tél ... s para .todos os fins
Sapatos, chinelIos, meias Produetos chimícos _

< harmaceuticos
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e e xtrangeíras

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas naeionaes e extrange'ras

� Empreza Nacional de l'Ja'\/eg9ç;'�)O "He €: 0(,;;,#'· II._-_-,,-.....-f-----

� Fabrica de Pontas"Rite rVl a ria",� Fabrica o- Ge'fl ..
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•
Federal e possue a carta patente n .. 112
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• Sub-Agentes €rY'\ Blurnené?u e L;:-:·ç.·o""-"

fERRAGENS:

Ateníae· bem!
-
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Formldaveís sorteios pr@prhll, treis vezes

por semana, todas as segun
das, ier�a8 IS sextas-feiras,

t ,Extração com glo.bol d9 cr'"lal.

Companhia "AUançada
FUNDADA EM 187.0

Seguros Terrestes e Marítimos
PRIMEIRA

, .. , ,1 AL REALlZAD(
RESERVAS MAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1935

1935

9 .000:000$000
.OOO:GOO$OOO
.792:553$358

14.16 J :966$549
2.717.0<14:063$157

4.280:652$970 f1!r1,
-

�celites. Sub-Agentes" e Regul�dC1reü r!e f.vnt,"!l>, flm �(oEf(js �CsJ:siuJ-í1l r'r
" bi &i!l, 1";0 Uruguai e lYas principaIs praças tf,,�rU'bi1..tr i:: e. I
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Campos Lobof:& Cía.
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Sonolencia I
�nvencive.1 Cas_a_d_e_D_iv_e�r,s_õ_e_s
P· I" I Fam i I iares RIO, 11 - Ao presidente da
reguiça e sono encra apos as

I' A. B. 1.,. o ministro da Fazenda
JLfeiç,ões são si�á�s quási certos

VispO ra i rn pe r ja I comunicou que a taxa de $080,Je digestão dilicil, causada por
insuíiciencia de acido clorídrico O R

- no papel com linha dupla para

H
O MAIO'K E MELHOR CENTR DE DIVE SOES impressão de jornais ou revistas,

no suco gastrico. a pessôus FAMILIARES, SUPERIOR AO':'; DAS GRANDES f Oque e�le motivo são forçadas CAf' ITAIS .

i é considerada especifíca em ace �
• da resolução do chefe do Covêr- "

a dormir meia hora após o almo- I'

O I' d C b f it t' h' h Fiscalizado
no Provisorio, devendo em tal

ço e o Jantar. utras, a em a O rança el a por gen 1� sen onn as.
,�. base ser ��ipula'da a importancia

n·ense�,.,nolençia, sofrem de varias per- pelo govêrno do Estado.

� I
� . ,

turbações decorrentes da mesma Não deixem de ir ao Vf.r;pora Imperial pois, nele
dos direitos integrais do papel �

,

.'

I "
dessa qualidade, registrado ou a

c ausa, tais como fraqueza, pa i- encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis-

II.

Ih á r.egistrar correspondente á circulação d d Cd- t; desanimo, enxaquecas, ven-
I dade e ambiente seléto o que muito e agradar . RIO 10 O' regrecso Com bi fla o a I'"de jornais ou revistas, para efeito .

-- e. o • ,

tre crescido, inapetencia, prisão

1.11
d Ih' d deoosi a essa capital, embarcou hoje, dade

de ventre. De ternoo a tempo Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 IlIII
o reco imento o eposito es-

17 h d Ir-

I�!l tabelecido na regra 1 da circular ás oras, a e egação cata-

S[.I) vítimas de verdadeiras indi- de Novembro
n, IOde 30-4-1936 obede- rinense de remo. Amanhã treinará no estadia

ce .iões com vomitos e dejeções .. O b d pazes de Ad If K d b'
.

dt> ,,� I cido o prazo alí escrito. I em a:que os
. r�

I
o o on er, so as vistas o

licuidas como se tivesserr. sidu ....�..._.__...iiiI.. ';;;"mr i ii5i...._.....,";;;.; ;;;w;_. S C I F d C'1 Declarou-lhe ainda s. s. que ta., atann�, que Viajam pe o diretor técnico c a e eração a-

vitimas de urna intoxicar ão ali-

I I b f d t d O C.•�..w������_������,,�����w�.�_�>�",�.��"'�'_�OA'J a exigencia da referida regra 1 «ta�1 a», '01 gran emen e con- tarinense e esportos, o om-

rrentar. A causa, entretanto, re- I d I ndo b d d Cid dnão implica na dispensa da assi- com o, a e e comparece , ina o a I a e.

side na falta de ccido clorídri- R i sCOspa ra Bo rdados e natura do termo dt' responsabili- além de outros, �el�gados da Os jogadores, bem como cs

co, indispensavel para a normal

I'
C f d - B 1 d D d

PI n tu ras
dade, com fiador idone:>. on e eraçao

r

rasi e�ra e, .es- reservas, ev:rão apresent�r.se .emdibestão dos "lbumlOoidrs, que I
IIDI qualquer desenho, panos de portos. e da !'e�eraçao Aquática I campo, perfeitamente uniforrnisa-

flor isso se putrefazem, tornando- f t
' A .....

t d I d R d J d h dqualquer amanno e cor, ampllaçoes, o os e quaes- VennjoJl! Gráve na menoria, o 10 e aneiro. os e na ora mares a.

se toxicos.
quer trabalhos da arte. Atendem-se pedidos de e' o rerr edio moderno contra a

Os remadores, acompanhados I
Para combater a sonolencia, a qualquer parte. � I verminose.

'

�o sr: capitão �aximo Marl}!w1-1 União S. C. X Véra
preguiça e todas as demais de- � -_.-- � li, estiveram na sede da C. 1-,0'1 Crq:z S ,:1""\

surdem acima assinales, recomen- ti V nd e e
I· 1 I did 1 4' '" .• \,...

Expeditor ..a Blurnenauense �í e� �,mS apresenranco .(i�Sp(:;'1 as, cnue

da-se o uso do podermo dilIP5l:vo I 'l-. I lA C. - r f b dv ;j oram o. sequia: os, D hA d I P
,

d C B '

Iii!
everão encontrar-se, aman ã,ci o - epsma a asa aier I II

que se toma no meio d.as refeições I f.. I� i um armazém. possuindo IhslUc�r de ��mní!tla rided,:;irça as equipes dos clubes União S.

I
� I<UA FELIPE SCHM DT N. 20 ii! variado e abundante stock ' ..

C, e Vera Cruz S. C., locais.
com admlravel Proveito. S I" P mes tortas sorv. '"S e

�
• síto á rua Spivack no dis.).

ara �re .l� l
. 1',"

<-Lo-

O !. qU::ldro do União está
�e rar-,a D" I'"->mb-rt � - "1 t 't III -

P
Â I' E t't lCOH'S, nal) tem nva. .

'd d N J Ch'_ r ·;;-,;,c.., It� �
-

� _ í
-

,c··P( I S 'I�
rI o Joao Lssoa', s reI

0'1 I('O'�'l!IL!l'
(J e: �na- oão, ,1-

Custa 12$000 a carrada, •

-------. -i� O interess::ldo deverá se en- Ao Cornercio dos i]Ult11'O-Pléga, Jotge, Germano

porém, rende m úitu ma s.
.......;.-=z;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;.;;;;;Oi02UZWO;;;;;,;;""'.,�_.D·UI "",.".,."",. L22L2L'__""="''''''''_'''� �

t;nder �om �

o propri�tari,) I Estados do Paraná -S�la�do, Tiago, Celso, l-1ei-

FONE. UOC.)'�
__"'_'

�----!l��li�:f�c���tdro".
a rua

e Senta Catarina to< '"""GOa.

A idade dos � Alô L .. A!ô t .. FlorlanopóHs o Diretor Region"l do De- -/.\-.I\-JP-IT-U-R-E-'Z-A-,-e-m-re-po-r-
" F � """") il'i 1'" I parlamento da 1 Oa Região do

taf.'f;nS inéditas de (aradas na

tres pe� y Uí. !vngue II' dA td' p b :r.
.

�

I,
. nstltuto e ,:poser. a. ona e e�- seiv.. e expt:dições ás regiõesBrevemellle scrá inaugurado nesta praça, ane- " f3c?abald 1- d C

,�g" I
foes o;; omerClanos, com se' inespIoradas do mundo �om seus

«Qual é ('; aD!m:J que anda xo ao kilhar (Jub� um grar-:de centro de diver-
. I de em Cudtiba no 40 andar ào b h dsões noturnas e rliurnas, e um Bar com perfeito CLINICA GERAL

I perigos, seus ic. os e curiosi a-

pela manhã com quatlo pes, ao
�' � �dlfjcio Morei�a Garcês, á Ave- <:Íes, é revelada em

meio dia com dois e á Doi e cem serviço de Restaurante) servido por ger;tis sl:nho- D Vias Urinarias-Hemorroides
I
mda João Pessoa, 103, tem o Vamos lêr!

três?:. Esse foi c enigrJla que a ri tas. � Consultas: Frazer de tornar público, cha-
Ed Uma gl'ande novidadn pal'a�F'f rl'anopoll'S r

a n.Jva revista editada pela S.
E,finge popôs ao eopCl to ipo. - ! , I':. o <I I). das 13 ás 16 horas mando para o assúnto, a aten-

I, A. A NOITE, do Rio d(; Ja-A E&hnge era, Laque as priscas A. 'Pela manhã: ção dos dignos comerciantes des-
d L neiro. Publica-se ás quintás-fei

eras, uma espécie e ampeão com hora marcada ta região (Paraná e Santa Cata-
Rua Fell'pe Schm'ldt raso Preço: 700

mitológico. .... Consult.-R. joão Pinto, 13 rina). _

«Uu tu mr decifras ou éU te - Telefone. 1595 lo - Que, ao investir-se de 70- \. todos os contribuintes em

dtvoro» àizia.
. I.�r".tr���(o[,!.;w:* e�D Ga.�G�D

seu cargo, verificou encon- atrAZO, que re:juererem a sua

E ass:m ia liqUIdando q'lantos' �I�������� r. ,,���--, ""� "<!P W
. trarem em atrazo para com o quitação com o Institutó, até

imprudentes lhe passavam. ao al- \t � Instituto muitos de seus cvntri· o dia 30 de Setembro CO(-

cance, sem ql:e li polICIa do i�� U'.·... I· III m�,
.

O = buintes obrigatorios por for- refite, mediante o recolhimento
Faraó forr'aRSP a f' eflor pwvJdên- '{f

.
. ça dos dispositivos do D.:cre- imediato d0 montante das res-

cla.!;! � to n' 18) de 26 de Dezem·- pectiva, contribui�ões, indepen-
Mas chegou a VLZ do jovem �� � bro de 1934; dente de multi juros de mó-

Edipo, que éssirn respondeu, á : = 20-Que, de acôrdo com (o re- ra ou ação judicial, def':!ric os

�ua pergunta assass;na: - «E o :,: O bom lVu1ualismo, em que ássentaITl no mundo moderno as � ferido decre:o, tais cobranças pedidos formulados;
homem, pois se arrêsta no chão, I -; malüres organizações de classes e que dá. ao pobre. sem hu- �.�� deverão s.:r fritas executiva· Ro-Dl'v;dawente autorizado pt!-
qu ndo Infante, catoll,h;; erecto \ �.� milhação, O que a luta em' sociedade lhe rel...usa, - êsse é a � mfnte (ação judicia!), dada a lil Administra:;ão Central, pro-
na iddde adulta e dur mte a ve-I base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO �� extinção do prazo, de ha mui- ceder á cobrança executiva
Ihice and3 encostado a um

I
MUTUO PREDIAL». Tenha V, S., por consegueite, em me- � to, para o respectivo reconhe- d;:,s que se furtarem ao cum-

páu. moda e diga alto por toda a parte: A CREDiTO MUTUO cimento. primento da Lei, a partir de
A Esfinge, profundatlJente aba-' PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU- Comiderando, porém; 15 de Setembro corrente;

tida com a derrota, fez o que TUO uREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFiE- 30 -Que, muitos dos SISo con- FINALMENTE;
devia:-micidou-se. C ITOMUTUO p�,E ii::) I A. L. tribuintes não têm atendido 9o-Comunicar que, a Caixa

Fell'l.mente, já passou a «idade protege as classes pobres! ao objetivo altamente sOl:ial Economica Federal do Esta('o
dos três pés». Os velhos de to' I daquele Decreto, r.or ignora- do Paraná, receberá quaisquer
le andam eredos e zombam dos Todcs pois, deverTI coonerar p� a o remosbeneficioseaspenaJida- recolhimentos feitos em favor do
bastões. Exceptuam 'se, éclaro,' r'" a. � des que nele se contem; instituto dos Comerciarias e, no
os que ignotam que o �egrêd(l àa

le bem de todos 40-Que, varios pedidos de re- Estado de Santa Catarina, o

velhice 'Saudável· está no us(J

I levação de m'Jlta lhe foram Banco NacIOnal do Comer-
"ontinuado do iodo n[aân,ico, F

'. -

h
.

.� formulados, para pé'gé\mento CIO',._ ó :::? ,- é�� a sua inSCriça(') ,(_JJ8 n'"1esrY)o t�iencontrado na sua melhor forma
$'00 imediato das contribuições de- 10o-Solicitar com o

1 i O a.penas para cada sm'ta,Q
JlétS gôtas de lodalb, dcs Labs. vidas, por parte de contribu-
Raul leit.. - O intes já sujeitos a uma ação

lliQ papel para
a IClprerssa cAI. G'ª��-Ia

D�·sportiva
REDATOR- ACIOLI de VASCONCELOS

"I�owers"
regressam

executiva;
50 - QUe:> O conhecimento
absofuto da série de be
neficios auferidos por lo
dos os qUI? podem e de··
vem associar-se ao Insti
tuto, importaria em não

registrar o departamento·
contribuintes em atrazo

e, consequentemente, não se

prevalecer dos disposltivos pe
nais da lei referida;

6o-Que, o consciencioso pre
enchimento do questionario dis
tribuido. gratuitamente, e des
tinado ao Centro dos Comer-

. : ,

Clanos, não €; somente uma

obrigação legal, é um áto de
ci vilidade;
RESOLVE:

18 Dc� S'r.:""TEMBRO!!!

�}.ais um formidavel sorteio ! ! !
Desporto
RIO, 11 - Rum,) ao Para-

ná, onde v?i realizar interessante Um premio no valor de 5: 175$000
temporada intere5taclual de foot- Um premio no valor de lOO(!i>OOO
1 II ." , I O I ::��) !jj)
Da , seguIU olltew. as )Oras, pe- �)t Dez premios 110 v;Jor de 50$000
lo Itatinga, a de�egação do Bo- ! Dez premias no valor de 30$000
�afogo. Ao bot:-l-fora compareceu I.� Dez premios 'lO valor de 20$000 I
-tlevado numero d., de�portistas e � [ez prernIOS no valor de I 0$000 �
iornali�tas, inclusive.'

o preúdente II �1� ��
Darke de Matos e o sr. Ilineu �i� MAIS 10 «lETRAS A' PF\:MIO SAN' 'A 2ATARIl'-lA» ��.

C B O m O bilhete que não sai branco. gi&Chaves, representante . ., � ta,!l'

Aembllixada do «Glorioso».. MUITAS ISENCOES f!! �
h �?1 �

Se!J\.ill' a� olm constltmdé': c efe, t� :. �

AlariccJ Maciel; tecnico, Mr.!G Tudo pOI� ISiJOO �Tay;or; jog ..:�ore5: A!berto, Ai-l� �

m0re, Otaclhjü, B\um, A!\fonsO:,! Não hdi como a "Credito Mutuo Predial" �Martm, Cana le, Alvaro rmap � �

t:�k�� eLZ�:�. Pirica, Patesko, ;�G�.OG'G-------.$._-'-------�•••••:

. . .

. . .

catarl-

(I

maxlmo

empenho o preenchimento dos
qutstior.arios que lhes forem re

metidos.
-O� ,

/lOS ínteressados se PI es
tarão quaisquer informa.
ções na séde do departa
menta, por funcionarios habi·
litad05, recebendo a Diretoria
Regional, com prazer, todo
associado qU! pretender quais
quer outros esclarecimentos.
Curitiba, Estado do Paraná,
fm 31 de Abosto de 1936.
Em Florianopolis, quaisquer in
formações serão prestadas na

Caixa Local, onde a Geren
cia, com prazer, atenderá a

todos os irlteressados.
(l\s8.) HERMES AUGUS
TO DE A1AIDE

Diretor Re&lQnal.

,
I
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relhamento do Exérci-
eno_ação da Esqu •

crédito
rnil
forças

um milhão e quinhen ..

contos destinados a darmaior
armadas.

Um
tos

-e-ficiência ás

de

as importancias que forem apuradas e de que tratam os nú rseros

2 e 4 do artigo anterior, e farão as necessarias comunicações ao

Conselho de Defesa Nacional.
Art. 13 -Serão discriminadas na escrituração do Fundo

Nacional de Segurança, as importancias anuais recolhidas no mes

mo em virtude do dupositivo no artigo 11, pelos ministérios mi
Iitares.

Art. 14 - Anualmente, ao Conselho de Defesa Nacional,
os Ministerios di Gueorra e d� Marinha comunicarão as importan
:ias em fact" do número 1 do art. II, que deverão ser reco

lhidas ao Fundo Naciona] de Segurança, o mesmo fazendo o M,
nisterio da Fazenda com relação ao número 3 do mesmo ar

tigo.

RIO, II-Importante é o projeto que o sr. João Simplicio,
no final do seu relatorio, entregou ao estudo dos deputados fede
rais o qual manda aparelhar convenientemente as forças militares.
Esse projéto está assim redigido:

Art. 1- Fica concedido o crédito aspecial de um milhão
e quinhentos mil cantos de reis l.jOO,OOO:OOCl$OOO para vigorar
no periodo de cinco anos. a partir de l

'

de janeiro de 1937
destinado a aparelhar convenientemente e dar maior eliciênte ás

instituições militares que têm a seu cargo a deíêsa nacional.
Art. 2 '-Esse erédito, que o Pod�r Executivo utilizará,

por série, até o seu montante, se distribuirá pela seguinte lórrna:

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrario.

VidaNossa A GAZETA
o I:)

ANIVERsARiaS
A .zv

PMa o aparelhJ"n�nto da Marinha de Guerra 7 jO,OOO,OOO$OOO. Aniversaria-se hoje o menino

Para o Exército Nacional 750,000:000$000 Newton, filhinho do sr. Geral
d no Luz, da Forca Pública.

1.500.000:000$COO.
enzern r�NOS H01E

o v <:)
FLORIANOPOLlS, Sabado, 12 de Setembro de

CARTAZES
DO DIA

REX, ás 7,30 horas, Um
sorriso para tudo. com W,
C. Fields e ZaLu PlttS.
AMANHA, em sessões rle

LONDRES-lO-O consuI geral do Brasil, sr. Hi- gantes, o REX exibe, ás 6,30
pólito Hermes de Vasconcelos, ficou sérlamente ferido em e 8 30 horas. Duas almas se
acidente de autcmovel, ocorrido ôntern, á noite. enc�ntram, Miriam Hopkino

Segundo as primeiras noticias, o representante con- joel Me Crea, Edw. G. Robin:
sujar brasileiro, transportado sem conhecimento, á Enfer- sono

maria Real, se achava em estado gravíssimo.

Total

Morto, num desastre,AI t. 3 '-o crédito para o Ministerio da Marinha se apli
cara na renovação e aparelhamento da E;qmd:'a e na terminação
d}, obras de construção do novo Arsenal de Muínhl e seu apa
relhamento.

o sr. Taciano Barreto, diretor
do Grupo E;colí\r José Brasilicio,
da vila de Biguassú;

a senhorinha Rosa di Concilio;
Art. 4' -o crédito para o Ministerio da Guerra se apli- o sr. Alfredo Juvenal da Sil-

c'Irá m aqrisiçã» de material bélico ne ressario a m uor elicien cia va, professor aposentado da Es
dJ E{ércÍto e na construção e aparelha-nento de fabrica e de: rmte- cola de Aprendizes Artífices.
ria! bélico e aparelhament i d� arsenais.

IOUTROS PARTEm
Art. 5' -O j créditos só nente serão aproveitados após exa -

,

me de projétos organizados pelos esta :los-m,úores e outros orgãos: Dep. Francisco de .fllmeida
técnicos do EXérc�to e da, Armada, aprovados e organizados pelo! Seguiu hoje, via terrestre para
Conselho de Defe;\a Nacional, 'Itajaí, o nosso conterrâneo sr.

hlt. 6'-0; projétos a que se refere e a"rtiaú anterior Francisco de Almeida, deputado
conterão orçamentos completos de cada empreendimento, com todas estadual.
ii3 d.scriminações necessarias do material a adquirir e do tempo
para a execução ou aquisição, e indicarão os recursos �'reci:sos
para cada periodo anual de tempo.

um consul brasileiro

LONDRES-lI-Faleceu esta manhã o consu! geral
do Brasil em Liverpool, sr. Hermes de Vascuncelos.

Farmento Meda'rol IFestivídadePala doces e bolos é o melhor.
I d S B JI e .• • e-

Reorganiza- sus dos Alli-
do a Cursa tos
de Madu-

Seguiu para Itajaí a senhorio
nha Lausimar Laus, aplicada alu
na do Instituto de Educação.

Art. 7·_ -Com os recursos de créditos a que se refere o

art:g') 1· não poderão ser crêadas comissões nem feitas despêsas
de qualquer espécie com pessoal titulado, comissionado ou contra

tado,

Para Itajaí viajou a senhorinha
Julieta P. Brandão, distinta poe
tisa conterrânea.

1936

IMPERIAL, ás 7,30 horas,
Caixa de musica. o Gordo e

o Magro.
.AMANHÃ. ás 6 e 8 �oras,

Duas almas se encontram.

ROYAL, ás
Acorrentada.

7,30 horas,

Amanhã, em sessão ás 5,
6,314 e S,30 horas, Pugilismo
social.

Viajou hoje para Joinvile o

Villy Kersten, funcionario dos
Correios e Telegrafos.
Em onibus da Auto Viaç1\o C,
tarinense seguiram para Laguna,
os seguintes passageiros: Leopol
do Horstmann, Francisco Areão,
o. Mota, Fmilio Kraminsk,
Lací Caodemil e João Batista
Pacheco.

l'HEI5Am UHS

Witold Kowerski

Durante o dia de amanhã rea-

reza lizar-se-á no visinho distrito de' CINE ODEON, ás 5,6,314
Após o prof. Milton Sullivan João Pessôa a tradicional festi-' e 8,30 horas Luar do Cam

haver declarado, inopinadamente, vidade religiosa S. B. Jesus dos po e o filme seriado fi tlotillia
o fechamento do Curso de Ma- Aflitos, que constará de missa ás misteriosa.

dureza, os alunos, a mercê dos 9,30 horas e procissão da vene- Amanhã, ás 6,30 e S)O
caprichos da sórte, procuraram,

rada i�agem �s 16 h?ras, horas, a estonleante lourinha Do-

incontinente, meics para prosse- J Abfllha�tara os [estejos a ban- rathy Page em A incompara-
guir nos estudos. da de musica do 140. B. C. ve/ Ivone.

Uma comissão de estudantes CAFE' BON\ 50' NO
então tomou a si a tarefa de .JAVA
reorganiza-lo, o que foi possivel Praça 15 de Novembro
com a elogiável cooperação de Antonio Paachoal
acreditados educadores catar i -

Art. S·-Podc:rão, todavia, correr pelo referido crédito, ex

cepcionalmente, as despêsas com o contráto de especialistas de nota

ria capacidade, destinados á execução de determinados serviços.
Art. 9'-Constituirão recursos para o crédito concedido:
I) até dez milhões de libras esterlinas retiradas por partes

i;uais, anualmente, dos lu cros obtidos nas restrições cambiais das
letras de: exportação,
"�?i2) Os recursos anualmente lorr-iados no Fundo Nacional

de S�g�rança, pela fórma adeante determinada.
3) As operações de crédito que o Poder Executivo julgar

mais convenientes.
Art. la-Fica constituido o fundo Nacional de, Seguran

ça. que serà recolhido ao Banco do Brasil em conta especial do
Conselho Supremo de Segurança Nacional, e que sómente poderá
ser movimentado pelo mesmo Conselho.

Art. I 1 - O Fundo Nacional de Segurança se formarà:

1) Com as sobras anualmente veriíicadas nos créditos
orçamentarios para soldos, etapas e gratificação de oficiais, sub-oli
riais e praças do Exercito e da Armada e -lo funcionalismo civil
dos Ministerios da Guena e da Marinha.

2) Com 50 O{O das economias chamadas licitas, apuradas
a nualmente nas unidades e estabelecimentos militares de terra e

Chegou de Cruzeiro acompa
nhado da exma. esposa, o sr,

Luis Dalcanale Filho, conceitua
do industrial naquele prospero mu·

Era um

tim comu

nista

mo-
Fone 1.100

lOs processos
de sedição co-

munista

nenses.

Reunidus, assim, os corpos
docentes e discentes, após uma

série de esforços empregados, tor

nou-se possível o funcionamento
de um Curso de Mad'Jreza rm

Floriallopolis, apresentando car/ter LISBOA, 12 - O governo RIO- t2-0 capitão Felinto
efetivo. português publicou um comuni- Müller chefe de policia aguarda
A direção-geral coube ao aba- cado oficial sôbre o motim irrom- apenas a instalaç '\0 do Tribunal

lizado prof. Odilon Fernandes, pido a bordo de dois navios de de Segurança Nacional para en

lente da Escola Normal Secun- guerra considerando o ruovimen- caminhar os processos da sedição
3)

�

d OlClpIO. daria e do Ginasio Catarinense, to como um atentado comunista. comunista.
�om 25 O{Q do excessc e arrecadação verificado na

I d b qUe vem prestando á relevante A nota acrescenta que o go- Notl'cl·a·e que m
"

receita não especia iza a, 56 re a previsão para a mesma estabele(:i- Está nesta Cepital, procedente
-II esmo os pre-

d d I·, d F contribuição a nossa mocidade vemo toma�á nov,'\!> mejídas para sos politícos contra os qual's na-oti em ca a el orçamentana. e Urussanga, o sr. rancisco
estudl'osa. anular a influencia comunista em haJ'a t d

'

4) Com o produto da venda 'de material imprestayel e Césaro, politico liberal de desta- processo e que o aVia se

d E Desta maneira o Curso de Port:.:oal. encontr d t'd 't d
sem uso, o xercito e da Armade cuja alienação seja previa- que naquela prospera comuna.

,i) am e I os por suspel as �

mente au�oriZ'ada pelo Conselho de Defesa !'-'acional. Madureza Catarinense entra em Foi �ublicada tambem hoje participação naqueles acontecimen-
PUulas Madeirai sua fáse definitiva, garantindo aos uma nota oficial compehndo tos serão postos á disposição do

Art. 12-0s Ministerios da Guerra e da Marinha farão Contra Sezões. Recuse subsit- alunos segmança e preparo efi- todos os fun:ionarios a filze:- em cheft; excecional que deliberará
recolher, de três em três msées, a) Fnndo Nacional de Segurança tutos J ciente. juramente anti-comunista. sôbre a liberdade de todos.
��4WW& ...
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Chegou, ôntem, procedente de
Cruzeiro do Sul, acompanhado
da exma. esposa, o escritor Wi
told Kowerski, autor da obra
"Israel sem máscara".

mar.

o Sabão

"Vírgem Especialiàaàe"
de Wetzel & eia. •• Joinvile

(MARCA REGSITRADA)

SERRARIA DELAMBERT

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