
Catari ,

Programa das comemorações
do "Dia da Patrta

As comemorações no Rio

Faça uma experiencia, no preparo do pão
com as conhecidas farinhas

«CRUZEIRO» e «SURPRESA",
misturando-as em partes iguais.

o
Depois ..da-sn''lsnhã é O "Di� dê'! Pátria", o dia fe:;-�,t�vo

em que faz anos o Brasil-Naçac.). Nao ()"':r.,;;t..,rte:2i riunca, 6
Pôvo, as patrar"'lha!::> dos demag6gos, iCS� ��'..J:� êl':�sjárnais
constituir;?:jo coisa alguma.

Sê otimista! Repara na esrnagad6r"3 't:r:-�nfdeza der
redor, de Uni país quasi virgen-l, e cv-ê, (....

...Otã-, �� -Fé irr'eduti.- "I

vel de ap6stolo� no futuro esplendor dc� tU2i Gj-,ande Pá
tria! Crê e transfórrna o teLI trebaiho, a.tLer.� pj'"'t..,sper�da
de, no mais bek:l hino ao teu Brasil.
onico. Um conjunto de bandas de musicas, com 1.000 fi-j' )\'s 16, I O Loras�Saudação aos brasileiros, pelo
guras, tocará acompanhando o orfeão. i presidente da República

O programa da Hora da Independencia é o seguin-: Das 16 ás 17 horas=-Serão cantados por 20.000
: vozes e acompanhados por 1,000 instrumentos. sob a

A's 15,45 horas-Desfile da aviação militar (Excr-I' regencia do maestro H. Villa-Lobos, o Hino da Bandei-a e o

cite e a Marinha). Hino da Independcncia.
A's 16 horas-i-Salva geral das fortalezas e navios. A's 17,15 horas-v Sob o canto das 20.000 vozes,

Toques de sirenes e apitos. acompanhadas pelos I.O')J instrumentos, destilarão de novo

A's 16,05 horas-Hino Nacional, cantado por. , . os aviões militares e, ao mesmo tempo, varias corpos do
20.000 vozes, acompanhado por 1.000 instrumentos, sob a Exercito e da Marinha.
reger:cia do maestro H. Villa-Lobos.

te:

A's 6 horas - Alvorada pelas bandas militares.
Hasteamento da Bandeira nos Quarteis.

A's 9 horas-No estadio Adolfo 'Konder: Comemo
ração clvico-militar. Concentração dos escolares da capi
tal e de todas as forças de terra e mar. Falarão nesta so

-

Jenidade os srs. capitão Olímpio Mourão Filho e deputa
do dr. Ivens de Araujo.

A's 11 horas-Passeata cívico-militar dos colegios

egrup�,:��l���t�::��f��ativa. Sessão-����,����,���-�·��:�:�M���������.���F���,���=�·��C�;�'O�-�;������k�-li�-�'-;F-,�-�-,��-o-i-N-1-�:-w�
solene. Usarão da palavra os deputados dr. Aderbal Silva
e Alvaro Trindade Cruz.

A's 15 horas-No estadio fidolfo Konder. Tarde

esportiva, dirigida pela comissão esportiva.
A's 19 horas-Na Catedral Metropolitana Te Deum.

Usará da palavra nesta solenidade o exmo. e revmo. D.

Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano.
,

A's 19,30 horas=Concêrto peta banda do 14 B.C.,
no Jardim Oliveira Be!o. '

A's 22 horas--No Palacio do Govêrno.
e baile.
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I no cargo de arquivista da
lizadas. di� 7, em ho.mefla- II B;bli0téLâ Pública, o sr. João
gem a?, DI� d� Pat�la. "A Hcalizou-3e hoje. ás 13 heras, no qui! metro 34, aguem Damasceno Barbosa, sendo

Gdazdeta det rxara de Clftculbar, de Tubarão, o áto de inauguração da explendida e importanrissima substituido pelo sr. João Cri-an o sue o aoe seus ra a-"
d

.
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fr Rio. 5-No dia 7 do corrente, será a mais bela íes- Ihadores. ro OVIa onanopo rs- U arao,
...

via apivan.
,

SOSlJI110 Paiva, uncionario

ta das comemorações di) "Dia da Patria".
.

O sr. governador Nereu R�rn0s, ac.ompal�h(fdo de. secreta- daquela repartição,
Na Esplanada do Castelo, foi construido_um anfi-I PROMOVIDO nos do Estado,� �eputad�s esta.duals: e outr,�.s, �lt�S �utJrJ{.h�es e

teatro para 20.000 jovens e crtanças, que formarao, sob a representantes da Imprensa segUiu hoje pela "la .ha pella o sul do

regencia do maestro H. Villa-Lobos, um grande côro orle- Estado..J' d' ARIO, 4- O sr. Presidente da O diretor e Gazeta jorialista Jai({) Callado, ;:.tc. Jçn-
caseiro, República assinou decreto, hoje, do o convite que lhe foi dirigido, tarnbem fez parte da comitiva

promovendo Paulo Marques, co- governamental.
l'Otor fed�ral em Passus dos In- Em nOS53 próxima edição daremos circun tanciado noticiario
dios, nêsse Estado. a respeito da inauguração daquele ',')lave! empreendimento,

Certos povos, na antiguidade, cultuavara seus

idolos, arremessando-lhes pedras, em determinados
dias do anno.

.

Era, sem duvida, uma homenagem absurda
feita aos deuses tut-lares, justificada.entretanto, pe
las t'xigencias extravagantes das leis religiosas que

professavam.
Na mesma fórma, procedem alguns hist'Jrio

.

graphos, inquisidores rigorows, com analogo pro

cesso, mas differente proposito, illduzid05 por uma

isão alterada de factos distanciados ou pelos de

poimentos incompletos de testemunhos suspeitos,
sem conseguir com tudo derruir ou abalar, ao me

nos, nos pedestaes eternos em que se firmaram, os
-grandes vultos do Passado, integrados, definitiya
Qlente, na alma da nacionalidade a que pertencem
e na qual permanecem, resplandecentes, nos glori
ficadores Borões da Immoltalidade.

Outros requintam na sadica satisfação de re·

volvêr empoeirados archivos para devassar segre
dos que deveriam jazer em absoluto eEquecimento,
trazidos descaridosamente a público, num açoda
mente de coscuvilhice a!dean.

Isto em todos os tempos, �m todas as lati tu-
des.

Conscientes ou insensatos não esmorecem na

furia �ccesa da destruição dos symbolos tão caros

Qo roração humano.
Superam, talvez, aos iconoclastas do setimo

heculo, que, ao mando de Le80, o Isaurio, e Cons
tantino Copronymo, não dE.ixaram de pé uma úni
ca imagem nas egrejas do Oriente. Esles eram im
pellidos por um fanatismo feroz. Por isso, só. Não
J;lrO(uravam �ubír á &lcandora da celebridade, á

aneira daquellô grego Erostrato, que áteou fugo
'o templo de Diana, em E'pheso. para immorta-
LSat seu nome. .

Que bem trará á �9ciedade o conhecimento

---rI
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L Especialmente para a "Semana do Brasil", de A GAZETA

.�_II����OC"'AVIA NO RAMOSiõiõiiD.iiií��

FlORAO DA

Octaviano Ramos, laureado poeta, infatigavel
pesquizador de nossa história, jornali;;to ponderado e

brilhante, fundou A CIDADE de Blumenáu, e á A
GAZETA, desde o inicio, vem honrando com sua

preciosa colaboração."

-----_._----�._-

______ .
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__e_d_a_çã_o 1
de escandalos occorridos ha cem, ha mil e um

annos, na vida de uma des�as per�onagens insignes
que legaram á Po�teridade ensinamentos de uma

puresa íatau,!ivel?
Ora, si Socrates, afastado dois mil e tresen

tos annos de nosso temf:l0' não logrou escapar ;n
demne ás invest:gações maliciosas desses temiveis
e�cavadores, menores probabilidades teria José Bo
nifacio de se esquivar ao faro dos Fouquier Tin
vIiIe do outro e do p:esente se(ulo.

Impugnam-lhe o titulo de Patriarcha, negam
lhe (\ prevJllencia nos factos que antecederam á
nossa separação do Reino e á legitimidade da
pleeminencia de sua aduação na formaçã:> da. na
cionahda(�e. Está certo.

Discute-se 11 sua vida privada,

Não está direito.
M.mda o criterio historico reconhecer que se

lhe não deve aaribuir exclusividade na autoria da
Independencia. Seria, mesmo, um abmrdo.

Outros fautores se destacaram na gloriosa
jornada.

E qUe espbJdida phahwge !
Ledo, Feijó, Antunio Calo", Jusé Clemente,

Frélnça, Martim Francisco, Cunha Balbosa, Frê!i
Sampaio ...

Foi ellc, todavia, ao lado do lmpcl.:ldot. o

vuLu mais empolgante.
Teve imperfeições. E. fluem nJo "" P 'sme?
Era homem e, como tal, sujeito ás (.,ondiçõ_,

da especie.
Só é perfeita a Divindade.

Foram, também, aposen
tados: João Augusto Comes
no cargo de 2' escriturario
do Tesouro do Estado; Pe
dro Vieira Gevaerd, no car

go de continuo do Tesouro
do Fstado.

-----------

Pohtico, agindo numa epocha tumultuaria.em
que as perturb ações se succediam, não poderia,
portanto, deixar de errar.

E, porventura, cs seus contemporaneos Can
ning, T alleycilnd, Mtttemicil;SóTVir·lhe iam de mo

delos de tobrancia e complacencia em po!itica?
José Bonifacio nã�, seria um Estadi�ta de

tanto relevo si lhe faltassem as qualidades de que
dispunha para governar: altIvez, energia e caracter

resoluto.
Ludou, venceu.

Prendeu, exilou or, seus adversarios, quc,maÍs
tarde. quando caiu, lhe retribuiféüD, CO"ll agio, os

soffrimentos � as amarguras da prisáo e do degre
do.

A sua pr,)bidade era inattingivel ás :iSSaca

das da maledicencia. Viveu pobre e assim morreu.

O Imperador o maltratára e perseguira por
que o temia.

Quando, �oH�m, �s circumstancias impelliram
no a abdicar, abélddonando a terra e o povo que
libertára do jugo lusitano, «ao muito probo, hon
rado e patriotico cidadão José Bonifacio de An
drada e Silva, meu verdadeiro amigo�, entregou
seus filhos.

Não encontrára tutor mais digno.
r' I' fiI:..ra ao aaVcrSJflO que con ava o que mais

calO d,'ixava no Brasil.
Estava feita a justiça, em toda a sua pleni

lde.
Nas vesp'�r2.S festivas .:lo Dia da Patria, do

septennario civico que a imprensa brasileira está
realisando, figu '& m3ior, tão varonil, não se nos

apresenta ao eop,rito, ao lado do Prociarnador.
José Bonifacío é um symbolo.
Veneremo-;o.
Apontemo·lo á mocidade como um pD.�rãO

de gloria do Bra5il •.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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sangue!den s
do for-te de San Marcial foi corlse

ficando o terreno
A tornada

guida 8F:)ÓS urna �uta feroz,
juncado de cadaveres

HENDAYA, 4-Consta que na captura do Forte de Íunicamente aos relens que ali se acham reunidos. lVidal, consul geral no Mexico; Manuel Aguirre Carcsr, embaixa-

San Marcial efetuado pelas tropas rebeldes, o numero total de A policia francêsa monta �evé�a gua�dé\ da fronteira com a d �r em disponibilidade; Miguel f.�inos, consul ge,r�l �m Mani-

mortos atingiu a cêrca de setecentos homens, registrando-se, entre Espanha para desarmar os desertores, impedindo que os mesmos Ilha; Antonio '\revalo, consul em l emarnbuco,' Emilio Nunez, con-

os revoltosos, baixas as mais consideraveis naquela batalha que façam uso do territorio francês como ponto de passagem para sul na cidade do Cabo,' Laureano Perez. Jaime Agelet, Fernan-
durou quatro dias. voltar ao campo de batalha. do Kobe e Eduardo Casuso, secretaries em Paris; Ramon Ruiz,

De posse de San Marcial, os nacionalistas volveram os consul em Paris; Imose B:.:igas. consul em Mont�ndéo; Manuel

seus canhões em direção de Irun e Fonterabia que se acham na [i- SEVILHA, 4-Informações aqui recebidas anunciam que Aristegui. ministro em Oslo; Eduardo Vasquez, consul em Shan-

nha diréta de fogo. foram bombardeados os navios governistas do Mediterrâneo e o gai; Inácio Muguiro, consul em Liverpool; Diego Buigas, secre-

O Estado Maior revoltoso declarou que a quéda do For� aerodromo de Malaga. tario de legação em Salvador, e Santiago Ruiz. secretario de le-

te de San Marcial significa virtualmente a quéda de !run o que SP. Corriam insistentes rumores de que se manifestára fogo a, gação em Panamá.

verificará rapidamente, pois a cidade se acha protegida sómente bordo de várias unidades. í
pelas suas almas.

Sabe-se que o F orte tem, tambem, em li.'lha de fogo a ci�
dade de Guadalupe qUê se ainda não foi atacada é �evidamente tão

-impressóes de visitas aos
---

Laboratórios Raul Leite

Milícia.s populares militarlzadas
GRANIDA �CAl'U PONTEVEDRA, 4 - Foram reformadas as m.licias de

ação popular da provincia de Puntevedra, as quais passaram a

ser rnilitanzadas, sob as ordem ào E:rercito Nacionalista, e sob
o comando do coronel Mujica.

p.s milícias Iundir-se-ão com a Guarde Civica. utilizando
os uniformes e distintivos da organização.

OVIEDO, 4-Segundo informações divulgadas pela es

tação local de radio as tropas nacionalistas conseguiram apoderar-se
da aldeia de Granida.

OS REBELl'ES DOMINAM IRUN

«A visita aos LABORA� TENERI�PE, 4-�('municaçã� de Pamplona captada iFa IsoMéd ico
TORIOS RAUL LEITE. de�- pela estação de radio desta cidade anuncia Que as tropas rebeldes I ��������������������_
xou-me duplamente .sa�lsfel- estão Iottemente organisadas em San Marcial e dominam completa-]
to, quer CO!TIO _proflss.lO�tal, mente lrun, cuja ocupação não poderia tardar. S. PAULO, 4-Mais um fal-' que Max exerce ilegalmente a me

quer como cidadão brasileiro., Tambem as estradas de acesso a Behobia a San Sebas- s o medico caíu nas malhas da dicina. Por essa razão, o dr. A-
Realment�, eles repre- tion estavam sob o dominio completo das tropas reuolucionarias, Delegacia de Costumes e do Ser- moroso Neto acaba de enviar ao

sen!am um estorço, Llm_a te: viço Sanítario. Trata-se do ale- Iorurn o relatorio em torno da

na.clda?e que honram nao S0 MIL 'PRISIONEIROS mão Max Honung, larmaceutico, infração do falso medico. Antes,
seu criador, como tambem proprietario da Farmacia Alemã ele J'á 'havia sido It d

I
.

t
. , mu a o em

aque e,s que. se 111 eressam SARAGOÇA, 4-Anuncia-se que foram encaminhados que dava consultas e medicava a 5:000$000 pelo dr. Potiguar
pela PI osperld�de e grandeza para esta cidade cêrca de mil prisioneiros abandonados por uma I quantos o procurassem. Medeiros, de acordo com dispo-
da nos�a Patrt�. coluna catalã batida pelos rebeldes nas proximidades de Huesca. I A última infração de Max Ho- sições do Serviço Sanitario.

A l!1lplessa? que troux� I nung valeu-lhe um processo por

?essa visita, fOI ,de que ai P. O. M. por parte do Serviço Sanitario e
S� rna na de

I�p.eram a honer,t!dad� pro- da Delegacia de Costumes, Educaçao
fl?�lona� A

e �� verdadeiro es� TENERIFF, 4-0 radio local noticia que foi constituido O dr. P,)tiguar. Medeiros inti- e :n I tSIJa í
pirite Cientifico.

. _

em Madrid novo agrupamento politico com a denominação de Par- mou Max H0nung a comparecer

r •

Ao I�?o de uma direção tido Operario Marxistas. na Delegacia de Costumes, onde Realizar-se-á, do dià 21 a
técnica eficiente, nota-se uma foi devidamente ouvido Das suas 27 do corrente mês, na cida- \

'Dr. Raul Leite organização material irnpe- EXECUÇAO DE UM MESTRE proprias palavras d�preende-se de de ltajaí, a Semana de
caveI e custosa, permitindo, assim, que se tenha absoluta O Educação, presidida pelo sr.

(

confiança nos seus produtos. BURGOS, 4-A Univers;dade de Valladolid dirigiu-se I páu d0$ diretor do Departamento de
Dentre todas as secções, cabe-me ressaltar a de va- a todas as grandes universidades do mundo pedindo que se proce-] velhos Educação. í

cinas, a cargo do provécto profissional dr. Mario Maga- da o inquerito sobre a execução em Madrid, de Melquiades Alva-l Serão ministradas aulas, nos
lhãcs, onde tive oportunidade de apreender todos os tem- res, chefe do Partido Liberal Democratico e professor de �Direit() �ãO se trata de .al�uma nova, grupos escolares, daquela
pos de sua confecção, inteirando-me de seu escrúpulo e da Universidade de Oviedo. qua�ldacle de pão indicado es- cidade, por destacados
verdadeiro cunho ciêntiíico que aí imperam. peclaJme�te para? estômago débil educadores, que demonstra.

Ao dr. lhul Leite, os meus parabens e votos para A med.açáo da America das pessoas de Idade avançada. rão as vantagens de nOV03

que continúe a sua obra de um verdadeiro patriota». O que se chama no pão dos processos pedagógicos.
velhos" é o iodo, êsse medica-
mento poderoso, que usado lar- Dr. Pedro da Moura Ferr;
gamente na fórma de lima pre- Advogado
paração conveniente (iodo orgâ- Rua Trajano n. I (sobrado)
nico), evita a arteriosclerose, isto -------------,

é, o endurecimento das veias e

artérias, e, consequentemente. pro- A sen ho ra Dar ..
longa a vida e produz uma ve-

lhice vêrde, ci Vargas
Quando uma pessôa atinge os repousará em Ca-

quarenta anos, é recomendave] xambú
que comece a dispensar cuida- �
�os às suas artérias, do contrà- RIO, 4-Fm avião militar pi-
no, não tardarão a apresentar-se lotado pelo capitão Macedú. se

as to�teiras, pêso Ila cabeça, es·· guiu, ôntem ás 10 horas para
cureClmento temporári.o da vista, Caxambú, onde vai repousar, p0r
sufoca�õe�, esfriamento dos pés, alguns dias, a sra. Darcí Var
que são outros tantos sinais de gas, esposa do preádente Getu�
arteriosclerose. lia Vargas.

Entregue- a si a arteriosclerose -=-----------
faz rápidos prugressos e trans O advogadoforem aquartela� forma um individuo na-o lOdoso I

.

a veJou o cunhado
em um verdadeiro invalido.
Ao contrário, aquele que tem

a precaução de comprar na far
màrcia alguns vidros de lodalb
(a melhor preparação iodada até
hoje conhecida), prodúto dos
Labs. Raul Leite, é tomar vinte
gotas, ao almôsso e ao J'antar,maIS �
conserva até os noventa anos a

plenitude das suas funções sem

pre vivas e bem dispostas.
espa- Os gue não puderem evitar a

I temp� ,a a, teriosclerose, muito Se

benehclarão com um tratam�nto

MADRID, 4 - Falam destituidos dos, cargos que ocu-l por ij)�eções alternadas de lodan

pam e expulsos da carreira \'s seguintes diplomatas: Mariano e Antlscleram.

(a.) Dr. Umberto de Mello
MONTEVIDE'O, 4 -- Deverão ser publicados de um

,

momento para outro os resultados da iniciativa da chancelaria

uruguaia, no tocante ; mediação entre as partes em luta na Es
panha.

,São os seguintes os países que até agora a.:!eriram sem

reservas à iniciativa: Venezuela, Colombia, São Salvador, Equa�
dor, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Republica Domini
cana, PdraguaÍ e Bolivia.

Aderiram com reservas: Cuba, Chile e Perú, o Brasil,
Argentina, Estados Unidos. Panamá e Mexico, consideram a

--0-

«A visita hoje realizada aos majestosos Laboratórios
da Empresa Raul Leite trouxe-me uma béla surpreza e

grande satisfação. Béla surpreza em apreciar e reconhecer
o rítmo de operosidade invulgar em nosso meio, norteada
de modo racional e técnico. Desde a Portaria até á Secção
de Embalagens e Expedição, desde a distribulção de or

dens até sua execução rápida e eficiente, desde a escolha
da substância a empregar até o contraste do preparado
sob o ponto de vista da pureza, manipulação e emprêgo,
tudo indica. comprova e evidencia o consórcio da probi
dade do industrial e a inflexível consciência profissional a

se irnpõr dr. modo evidente. E aquela probidade a esta l
cOllsciência, requintam na prática de cortraprovas para a

verificação d'Js produhis manipulados nos campos da far�
macia propríalller.te ditél, da química, da fisiologia e da bio

logia.
Certo cunho de originalidade nota-�e nas diversas sec�

ções" porquatlto até descobertas têm sido registadas e con

sagradas já pela prâtica.
Dignos qe distinção e louvores os Departamentos de

Vacinas e HJrmoter.lpia: culminam aí essas exigencias e

verifica ções focalizadas».

iniciativa inoportuna.
A República de ��osta Rica ainda não, respondeu.

Os "sem trabalho"

BARCELONA, 4 - o Departamento de Defesa do
Gl)verno Catalão decidiu que, a partir de 5 de setembro corrente,
todos os miliciano� deverão se submeter às condições seguintes:

1 a.)-Os nsem trabalhon que detiejaram entrar para as

milicias deverão ser aq'lartelado�.
2a.)-05 que, sendo jà milicianos, não

dos, não poderão, mai!\ fazer parte elas milicias.

(a.) Dr. fil/redo da Matta
Senador Feàeral

Choque entre governistas
S. PAULO, 4-A's 19,30

horas de ôntem, o advogado Cas
sio Guimarães, encontrando.se nn

rua S. Bento, com o seu CU,!l;él
do Euvaldo Sena, Jc 27 ailO� de.:
idade, alvejou-o com dois tiros,

,

ferindo-o levemente, e mais um

transeunte que passava próximo,
O caso prende�se á liquidacà(J

de inventario do primeiro marrr),�
r1a mulher de EUV'ildo Irmã <.l

Cassio.
'

O crimino.o foi autuado ea(
flagrante e a vítima conduzida
para a Assist<mcia.

BURGOS, 4 - Anuncia-se que se produzem I�hoques,
diariamente, eM Madrid, entre elementos síndicalistas e socialistas,

, . -0,-. _ . _ porque os últimos não querem que chegue Madrid à situação de
«O� Laboratonos Raul ......elte sao uma orgamzaçao; Barcelona.

que honra o Brasil e eleva o nível de nossa cultura. A influencia anarcho�síndicahsta é aJi cada vel

Casa de traba 1!l0 honesto e de ciência pura, a de- as tropas marxistas estão em estado de inferioridade.
monstração .que tive de s_u� instaiação aprimorada � ,doo EXPU LSC)
preparo técniCO de seus dtrlgentes) convenceu-me defll1ltl
vamente de que possuimos hoje, no Brasil, um dos mais

completos, sinão t) mais perfeito Laboratório de Farmácia

e de Biologia existente na Americal do Sul».

(::1.) Dr, Mario Pontes de Mirandu

da carreria diplomatica o consul
nhol em Per"arnbuco

_ _ ..
' .. _." .... ��' "1'

r:t1'� Jtf -� ,�_.. '

"�r ...., \!. �
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AGAZETA-Florianopolis, -·5--9-1936
-.dA

1 [;iuEbe �e c� '""' ;
gai:lis "AGLC11.L.

I

� �_-__
L.a�z"

As Serrarias Serratíne, Arno Brincas e1' Garcia si
tuadas nesta 'Capitaí tendo resolvido para melhor eficien- I Assembéia Gera! -� 'r .

cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio re�nir I convocação !
os seusserviços, trabalhando atual.nente sob a denomina- Ição de De ordem -10 sr. presider te,

Ernprêsa de Fornecimente de Lenha, r onvido todos os soei-is �!� ,( i, r t

i clube para comparecerem a a Lu N a.t 1
, •

> te m o prazer de oferecer ao distinto público consumidor sembléia geral a realizar-se, r e jciar, . \.1 r

excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao próxima quarta-Feira, dia 9, I' I

preço único de corrente, ás 19,30 horas, na sé.

I J��t()�., �. � I � O A CARRADA.
social.

, , tR�- O�O O
I Ordem do Dia.-Eloção c,

A distinta freguezia'será atendida corn'[a maior

pres-I
nova diretoria.

teza pelos telefones: Posse da mesma.

lnterêsses gerais.
1341 1300 1088 Secretária em FpoJis, 4[91935

om.JU�[n CtUrm�� ,II ': l'l',JSecretário em ,exerClC 1/ nar..e � .r, t
c

r ri. 80THl 'E v

I.enha a

) ,f l " _l
•

I

II
� /

L' -

Santa Catarina

I.

Florianopolis
, i--

( .

desa cc t(�.
I, ri (Riscos para Bordados e

Pinturas • qualquer desenho, panos de

qualquer tamanho e cõr, ampliações, todos e quaes
quer trabalhos da arte, - Atendem-se pedidos de

qualquer parte.

v�rFs;..I�'��;Ic;. n:od�:':í
to de João P,ssôa (Estreite"

Melhorp.s inlcrmaçõe s nesta : •.

dação.

de um c- t(, , I.

a tiros a r .t..lb
• H;. .cr L

I�'e c fi V·, es

, l

Ir!E li !e
1. �lt ur r-n«c (.3 .. ) e , 1

Foi u., UI .:

r "e���:on .r t ,

r.unha � e só t"

d"ra(\ �l-.

1., '- (

11" f\.

Expedítora Blumenauense
c ld,

. , t .naçõc s 'U' T

H,m armazém. possuinc 'j, -nte '-'o 1fl

I
variado e abu.idante stocr :

t
sito á rua Spivack 1'0 di ,

,o.

tríto "[cão Pcs-õa", Estrei' .

I A.\tíC;' r 'i
.';;; ;;;;,;;�_�;m:;;_�---- . o interess ado deverá se e,'- I
_ � ",\...J

I tender com o proprietar. ) T'la casa n�����������'!:''''����.''����'���-' � elo Café "São Pedro", á rua 1 '

II � i Felipe Schnlidt. IL airro I n I

Alô !. .. A lô l., FIorlanOpÕnS 11"
,p)(

1:1 C). J:" �. 1 '�
C> x.

l

(
�:;';J. (-- • ba i r..:J., ..", .. .J)<i........: �

'- 1(.4 .c',

�'.: C· r: � , A ' 'I'UNICA ut'.I"�f\L
poso, . I

Vias Urin<_rias-H>:mono:Lles ,1ra o ',l'

RUA FELlPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

r I, lo

, (

t.l \..' ( ......

Brevemente será inaugura do nesta praça, ane
xo ao Bilhar Clube, um grar.de centro de diver
sões noturnas e diurnas, e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis scnho
ritas.

Uma grande novIdade para'Florianopolis.

�
�I Conw!tcs: que l "

I�' I

da3 i 3 ás 16 horas
\ I ;·urto ':Jé "1 (I ,I ...

'Pela m.mhã: �arlo� ," ,_; r
__ -Ó,

com hora ma,cilda '11-., .. �f'l p,r (L

C 1t R
•

- p'. 13onsu ... -

.Joao m!·:., . o a, 0<" L. ,

Td,fop,·. 1595 , Ic"nte ele :, j. _

I,dl_'______ I'�����������������������������=�.������ _

I
edo, �� Jk • ��-, ;)

[��������l;\W�----_----_��&� �t.l��.atlj. �!r.,< I
'

�';!l������ ......,_. -=- ��- �

_�� I
i-

')tJ "ilVO f nê r � """ (1

� (}•. I',>" 1\ltlV.'j-"c·(, )

t.D

M t I:,'
ri! \, 1

! 'U·' U I: I�_"�� "�,' :. jl;!�[:r.�;/:,r,. <J('�-'t':,
l'ó\ii'l p ij "'.� I� .,r to j,e pf!'·,:i c a ."

: O fa"r; t· • pi .} 'J

� •.
'

o dia em C/J
•

c i (� ,A �
� �•.

�

viu va o 1 ct,,� e �:::i(
-

{.

O O bom Mutualismo, em que ássentarrl no mundo moderno as ::�: vida e COT:cÇ01' i (_ rocu , d

• maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-
.,. la na teia de S('1uçi5.) 'u

milhação, O que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a pouco. a pOli J ltccn'o �

base e a razão do grande exito e popularidade da «CR1:DITO "M redor.
.

MUTUO PREDIAL». Tenha V, S" por conseguinte, em me

moria e diga alto por tnda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO �/IU
TUa PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C J�E
CITO MUTUO pFf,EOaAL. ..

protege as classes pobres!

1 ,

, ,

, ,

A

Felipe Schmldt
r '

Rua . ,

, '

(, ,

'1

,
"

I "
, ,

l

.t-

Alice, ('" t ,�" J; .,�;(';h
todas as veze� (['1 (jue O

.. 5:d
fabric�nte de p: r 6cas Pie (âZ a

ardorosas FfO ,11, �. ,i .c

que lhe end "1 J' f'(> Cu· ,

Aquele anlC ntn,' ']�" qu
toldava in'eir ' t n�c o c� (brc> (

,I •

, ,

t \ t

l •

plpoqueilo, ", f-fl.1V", (,<:Il. I:

recusas Hl:> � ;L... t
(.. r1 I\.lC� ..Todos, pc&is, devern COOperâf' pa� a o

bem de todos

fl \,_l I..da, transf{ ,.I,
, j

trage�Jla, quI. < � II iJ P , :f '

rificN.

I lC_,

Faça a sua inscriçao hoje mesrno

1,$000 apenas para cada sorteio
I ..

,

II i I
I

J �I /\'f
FAtVI'L!

VISC-ONDE Di::

OURO [�RETO
1--' Il. .l\._}

l J

há'_; (! •• h t" ,� J

enccl11t".' <� ... �,:;(L�' S',
dAne \.} � "II. r
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).", I,

L te zte o f.tzcr.dciro Basi
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,. ') � r'. �6 :) Rob-

I.
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..1[ ,e � (, r

Le o tema: "?re5-
J.'

I-
, .

di �, Cetra.
.rct • I) em eSeimbcl e po'·

,jrc c ;; i f' C·ovinezza.
._-_.

I 1\. l' 7'l· , L .. ,CL...f\, em repor-
t 5 i,·é21.�s. de caçadas na

V3 (. t.. d;�.:u ás regíõe�
•• I

f )[ (. S (;) mundo lOUI seus

I p� lu 5, • u bichos e cJrioúda
('f

, :. revelada em
� ,

�
A

,\_ r,10S _.er.
a. L,\ e(.\;�ada pela S.

�

do Rio dt:. Ja
os'. as quintas-Iei-

I
c'

:'!

1
•.::r·, ,:�E dcl Re-

a ,ce d, sr. Lebruo,
t, � c�rLm:J!HJ.,r(2. !za'"

.10 _ r, clC5 C,mpos Eh-
s, lmf ';5 &S insígnias da grar.'

f'e -1)2: ,1 Le'1ião da Honra a,)

:�,'. ..' "'li!" );: t I �'(;ano John
• �J(. ,r. ;!_1, pelos jo'·

l _

. I

'. -.,élgfJé'ta fez
, ... r, �0S ft�or.umen-

I f
,) 'ist,

v f , .)

- - ,
,

IV
u,.. \/.'

1\_
I c) ra l
,

C L 1 !!:i,I'fia 'e

[,) Il.iSt :(..ú l.L,[il

;, déqude, qual)
[<'. "z ?übre e des-

CIC •
(, .�, lT.mtaii coi-

.'

�t '1,; pOSSllla
l.- ., to na iormosa fi-

I I;oté " f O�, da idade. Eu
- cuItt (\ � J w.la epoca e com

, :. (:es �;c L,"S;,;dades de conti
I "', ce;;:, t< .;.), �ois era, tão po'

r 11 , 1l)01.'. corrêr O ris-
'T ,

� l , l� _ ma nOIte e,·

r;, ., ,. o da casa e

, 1 < r. de'.pedir-me
>l ..
"

·:,c Ju sala de Jantar
o v,,-, ".!Julo >. Qualenta anos

.' te {� f F Iltm O h·itiço des"
r I', ii "do, Fui visi.

"" oblll..' ..,1o n oor
.

, <' no 51 bÜlf,tnle
a ú ,·'e;;; minutos, :'s:
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E LI TASIN
ptanelav-m uma revolução com ligações

•

em vanos Estados

BhIA, 4 - Sobre as diligencias realizadas pela policia
nos nucleos integralistas, declarou ao Estado da Baía o sr. João
Facó:

«Como deve saber, de o ..dem d) governador, realizamos
ontem diligencias em todos os nucleos integralistas do Estado. Esta
medida se impunha e foi resultado de prolongada observação, Já ha
muito o integralismo, não obstante se declarar amigo da ordem
constitui-ia, vinha u alizando átos francamente hostis ás instituições
vigentes. Isto se verificava especialmente no interior, onde julgavam
distante"a vigilancia da policia: emquanto nos centros mais adeanta
dos, os integralistas se declaravam "pacificos doutrinadorrs! nas

cidades mais afastadas exerciam acção verda-leiramente dissolvente.

Visando o engrandecimento ldas fi lélras
do Sigma

Espalhavarn O terror no interior baiano-
Recursos para compra de armas--A ofícialida
de da Fôrça Pública _- O que diz o CI.efe de
Policia tuação angustiosa por que atravessa a nação, bastante preocupada [ Proseguindo nas suas investigações a Policia ;Política, dan

no combate ao extremismo da esquerda, tramavam um golpe contra do UIDa busca no coasultorio daquele facultative, no largo da Ca
o gov�rno, afim de levarem ao poder o sr. Plinio Salgado. rioca n. 5, apreendia, ta-nbe.n, naqu :le me, D) dia, gn.[)1e quanti-

Iniciada, então, uma série de diligencias por parte do sr. dade de ar-nas e munições, inclusi vc muitas metralhadoras.
Emilif) Romlno, chefe da Segurança Politica, aquela autoridade Ficou então apurado que os partidanos do sr. Plinio S:llgl�
prendia, no dia 1. do corrente, em sua residencia, á rua Prudente do planejavam um movimento sub /ersivo, co n ligações em vários

de Morais n. 165, o dr. Belmiro Valverde., secretario de Finan- Estados, confirmando na integra a denuncia levada á Policia Civil
ças da Ação lntegralista Brasileira. do Distrito Federal.

Nossa Vida

No dia 7 do corrente, ás 19 horas, na Catedral Metro-
politana, realizar-se-á um solene Te Deuru, de aeôrdo
com (I seguinte programa:

1) Feo. M. da Silva-Hino Nacional;
2) Beethoven -Minueto em sól maior;
3) F. Schubert-Momento Musical;
4) Menctelsshon-Designio Divino; b-F. Chopin

Predúlio;
5) Alocução por S. Excía. Revma.;

Um pugilo de esforçados des- 6) Exposição do S.S. Sacramento;
portistas socios do Clube de Re- 7) Beethoven-A Gloria de Deus na Natureza;
gatas Aldo Luz, emprendeu a 8( L. M. Gottschalk--Le Poete Mourrant (melodia;
tarefa, aliás bem ardua, de reor- 9) Nebel Seyerf=-Medltativa (andante religioso);

1 di I I O) Marcha Final.
gamzar aque a tra iciona agre-

. ' --0-'
miação nautica, que tantos e tão

grandes louros te:n colhido no
O Sindicato dos Operarios em Construção Civil,

Realilará, amanhã, animada Remo barriga-verde. assim como a Ação Integralista Brasileira promoverão cu-

soirée dansante o Clube 5 de Nêsse sentido foi promovida memorações civicas €m homenágem a magna data nacional.

Nov�mbro, da .d�s�rito de Jo�o para o dia 9 do corrente, quar- As farinhas
Pessoa, tendo rmcio as danças as ta-feira, ás 19,30 horas, uma "Cruzeiro", Surpresa" e "Bôa Vista"21 horas. "a;sembléi1'l geral.
CART 1-----------,dO

MOINHO J0INVILLE, pelos cuidados dispensados á

DO ' AOZIAES. CAFE' BOM 50' NO sua elaboração, na q.ual entram sómente trigos escolhidos,
..JAVA devem ser tiS preferidas.

TMPERIAL, ás 7,30 horas, Praça 15 de Novembro --------.-----_

um extraordinario filme de Peter Antonio Palchaal
Lorre-Dr. (Jogól, o Médico
louco.
AMANHÃ, ás 6 e 8 horas,

o mesmo filme.

Amanhã, após o áto solene da CLUBE DE REGATAS AL�

posse da nova diretoria do sim- DO LUZ

pático Clube 12 de Agosto, rea
lizar-se-á uma animada dominguei-

FlHIUERsARI05

Faz anos hoje o jovem New
ton, fi:ho do farmaceutico sr.

Hemique Brüggemann.
Faz anos, amanhã, a exma.

sra. d. Francisca Mafra, genitora
-Como disse-prosseguiu o senhor João Facó-estavamos do sr. Agapito Mafra, comissário

em observação e nossas atenções foram despertadas para inumeros da Policia Central.
pedidos de licença para abertura de núcleos fechados. Os requereu-

I' h ild b J d'd
enzem BH05 HOJE

tes se expres�avam em Iguagem urm e, aseanao seus pe I os

Ina necessidade da realização de coníerencias doutrinarias e civicas, a senhora Mariana Marques,
Os pedidos surgiam em todos os Estados, paralelamente, isto é, genitora do sr. Alcebiades Mar-
os chefes do sigma dirigiam circulares aos seus adeptos preconi- ques;
zando um prazo curto para o eugrossamento das fileiras partidarias, o sr. Heitor Bittencourt;
organizando uma campanha no sentido de que cada um integra- a sra. Nair Brito da Siln, es-

lista se obrigasse a recrutar no mínimo, um novo membro para o posa do sr, Nicomesio . Silva,
partido. • grafico da Imprensa Oficial do

E o sr. João Facó exibiu para o reportei uma dessas cir- Estado.
culares, e outras diretivas da Chefia Provincial, inclusive] uma que PEL05 CLUBE5
determina, na letra J: «Como se trata dI! campanha individual no fdto
de estar fechada a séde não df've arrefecer o entusiasmo.> E na

letra F. «Como na Baia alguns nucleos têm sofrido perseguições,
acho mais prudente iniciar a campanha sem grandes propagandas
interiores, que poderão ser feitas quando o trabalho já tiver sído
iniciado.>

Espalhavam o

do
terror no interior
Estado

Clube 12 de Agosto

A GAZ�E�T�A�
voz DO POVO

Prosseguiu o chefe de policia:
- «Essas duas determinações integralistas ocultavam finS

. ..

ra, para o que rema o mais VIVO

entusiasmo na sociedade Iloriano

politana.
C!ube 5 de Novembro

ilegais,
Recebemos diversas denúncias de que bandos volantes' in

tegralistas percorriam as fazendas do interior do Estado, principal-
mente a região de Tucano, espalhando entre os trabalhadores agri
colas e pequenos fazendeiros a noticia de que em breve arrebentaria
no país a revolução comunista. Era portanto necessario que aderissem
ao sigma, para evitar que suas mulheres e propriedades fossem rouba
das pelos vermelhos e afirmavam ainda que aqueles que não fossem
fichados pelo integralismc, seriam íatalmeote fuzilados depois do
movimento.

Tais boatos espalhavam o terror no interior do Estado,
constituindo, mesmo, verdadeira obra dissolvente.

Ultimam-nt r, novos rumores tiveram curso, inclusive o de
que no proximo dia 7 ou 27 do corrente mês, os integralistas de
fLigariam um golpe visando a tomada do poder, e, com documen- REX, às 7 e 8,30 horas,uma
tos apreendidos, cheguei á conclusão de que algo de anormal SI! pelicula àa Art-Filme-Pimenta
verificava no momento. Resol vemos, então, efetuar algumas diligen I malagaêta.ci�s com .as quais c?nseguimos o, 5u�icie.nt� para demonstrarmos que AMAN�A, às 6,30 e 8,30
o integralismo consptrava contra as msntuições. horas, Café concerto.

Nas releridas diligencias apreendemos importantes documen
os que estão s.;a�o examinados. Temas, tambem, em n03SO poder
tvarios arquivos e material de propaganda, fichari03 e bandeirolas.

Do inkrior viria <> importante plano do golpe que estava

sei1do preparado. Seria o massacre geral. O governador Juracy Ma

galh2ies, seria o primeiro que seria sacrificado, se�uindo-se os secre

tarios do Ettado, o I' Del�gado Auxiliar, jo:-nalistas, médicos e

advogados.
Os documentos de pro?a�anda explicavam que o massacre

e o assassinio seriam necessarios, para consolida� ão da vitoria.

Recursos para a compra de armas

Continuando sua importante entre�ista revelou o chefe� de
policia que constava d3 correspondencia apreendida, inumeras car

I r ('lam·mrl r leS'''', para compra de armas de cano I':mgo e

mUIilClamento para 200 homens.
Foram feitas novas diligencias para localizar armamentos

fjue estão ocultos e efetuar a prisão das pessoas responsavels, as

quais serão interrogadas convenientemente.

RIO, 4 - Foram assinados ôntem, pelo ministro da

A Radio Record, de S.Paulo,
Fazenda, os avisos encaminhando á Câmara dos Deputa
dos as mensagens referentes ás novas tabelas de reajus-irradiará hoje, no seu programa t t d

'

d f
d 21 30 h

.

h d
amen O e vencimentos o uncional'smo público civil e

ROYAL, às 7,30 horas, Bill a,s. '
.

oras, ,mela ora e militar.
Boyd e Ginger Rogers em Fróta I �uslca e�peclal, dedicada aos ra- Trata-se de um trabalho feito nu Palacio do - Catete,
suicida.

.

dlOS ?uvmtes do �st,ado de Santa sob as vistas do presidente da Republica.
AMANHÃ, às 5, 6,314 e

Catanna e patro�mada pela PI-I Esses dois assuntos serão resolvidos, ainda no cor-

8130-Entrevisla tardia. RELU S.A. fabricantes d� gran-. rente ano, pelo Poder Legislativo.
OJEON' 5 63(4 830 de marca de Pneus e Camaras ----------.--�---------- _

horas-O p�;ha/ d�s B6rg'ias Pirelli e d?s quais são represen- As farinhas do MOINHO «JOINVILLE», marcas

e o filme seriado- -A flotilha tantes ger�ls para o no�so Estado "CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",
misteriosa. a firma Filomeno & CJa.

AMANHÃ, às 6,30 e 8,30 Fermento Meda'rol I
não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre..

-Aconteceu em New York. Para doces e bolos é o melhor' penderá.

o melhor fermento: MedeIros.
Nos bons armazens.

NOMEADO
RIO, 4-Por decreto do sr.

Presidente da Republica fúi no

meado o escrivão da coletoria de
lmaruí, nesse Estado, João Ba-

Ta 111bem no R iU tistei de Souza, para São Joa-
RIO - 4 Segundo uma denuncia levada ao conhecimento quim da Costa da Serra, com

da nossa policia politica, os integrabstas, prevalecendo-se da si-
I
as funçOes de coletor federal.

Sábado, 5 ·ie SetembroFLORIANOPOLl5, de 1936

t
COMBINADO :DA CIDADE'
X ATLE'TI'":O DE. IMBI

TUBA

DESPORTO o Dia da Patria
CONTINUAÇAO DA 1 a. PAGINA

Na Câmara (\Jlunicipal de FlorianopolisRealiza-se amanhã ás 15,30
horas, no estarlio Adolfo Kon- Hoje, ás 20 horas, em reunião pública, a Câmara
der, da Fed�ração Catarinense de I Municipal de Florianopolis comemorará o «Dia da Patria-.
Desporto, o esperado embate en-

tre as fortes equipes do Combi- Te Deum na Cated�al Metropolitana
nado da Cidade e o Atlético de
Imhituba.

Dado o conhecido valar das
equipes concorrentes ao prélio, a

tarde desportiva de amanhã rp.

vestir-se-á de assinalado êxito.

o reajustamentoIrradiação
patrocinada
pelos"Pneus
Pirelli"

DO FUNCIONALISMO
PUBLICO

LONDRES, 4- Causou profunda impressão nesta capital
a noticia de que o rei Eduardo VIlI caíra ao mar perto dê Ate
nas quando fazia exercícios nauticos.

Todas as apreensões dissiparam-se. porém, quando se sou

be que o &oberano (ôra imediatamente r�collúdo são e salvq

Cap. Romeu
Delaíte o Rei Eduardo

caiu ao mar!O dr. Governador do Estado
assinou, hoje. O áto que exone

rou o cap. Romeu Delaíte do
cargo de delegado de poliCIa da
capital, e nomeou, em subõtitui
ção, o tenente Timoteo Braz Mo·
rClra •

•
"
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