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responsobihdade, de quem ma s patnotícamente defende as msrinn
ções, seda o apunhalamento fatal e traiçoeiro da propria deíez
nacional.

Quem não admira o sr. Getulio Vargas esforce-se por com

preendel-o. E os que o desestimam, refaçam-se na ameaça de uma

noite em Barcelona.
Do «Diario da Manhã», de 11-9-36, de Curítiba, jorna

uja orientação politica é de defesa do situacionismo paranaense.

endem a situação e não se sujeitariam ao- ndiculo tl"i'd de agentes
provocadores a serviço de �,,1o�cou.

Pelo Brasil, uma única atitude se irnpôe: reeleger Getulio
Vargas, para que complete sua obra de expurgo para que integrali
se seu programa de adatação do homem brasileiro no aspecto social
que lhe cabe e que tão bem definiu o Chefe da Nação em seu

discurso no "Dia da Patria". Perturbar a realização de sua obra se

ria um crime. Uma substituição assim inla.nante, no posto de maior

Ninguem poderá negar flue o sr. Getulio Vargas é o

Jl aÍor brasileiro vivo. Ningu�m poderá negar que a êsse homem

extraordirrario deve o Brasil-cobaia predestinada pelos psycopathas
de Moscou a uma grande e defitiva experieucia sul-americana
o seu reequilibrio acrobatico na corda-bamba da anarquia quasi
inevitavel.

O presidente Getulio Vargas foi o resj.onsavel pelas n 1ssas

existências, pela propriedade particular, pelas reservas do dominio
sob auspicio internacional, pelo crédito do nosso país e pela es

ti bilidade das nossas tradições religiosas e patrias, no decorrer dos �?���=�'���-�����.--;:;OiI uitos mêses em que todas essas conquistas t' obrigações sociais i�,"\.1' tO :-e.;:
__\'_"""_" pO

__

",

_V_..O
peuclitavam de maneira s despertar justificadas desconfianças.

1 iradentes preconizou a lndependencia. Que valeria a in

depenc'encia sí fossemos ter, agora, ás mãos de Stalin?
Pedro I realizou a nossa emancipação politica. Quanto se

daria por essa notavel�conquista si a idêa de Patria Iôsse o mote

das risadas comunistas?

IDeodoro proclamou a I :República. Qual preço teria essa

t.,ep.tb.lica
cob o govêrno exclusi vista da desse social menosJ prepa

Irada para o excrcicio do poder democratico?
Floriano consolidou a Republica. Que Republica foi essa 1

que () grande patriota consolidou, sujeita, na sua segurança, a aI·· Iternativas ditadas por Horrí Berger e outros flibusteiros?
Todos êsses brasileiros de T.emoria imorredoura foram

magnificos nos seus esforços em pról da Patria comum. Muitos ou

tros brasileiros vivos possuem penhores da nossa gratidão eterna,

como Epitacio Pessôa, Artur Bernades e Washington Luís pejo
muito que fizeram, embora incompreendrdos por alguns, em favor
das rei, \ndi:.:ações nacionais.

Mas, ha um homem. o sr, Getulio Vargas, que através

sou as maiores crises politicas e sociais da historia patria com

um desprendimento e uma compreensão dos magnos problemas da

nacionalidade, tão exatos, tao integrais, que lhe conlerirarn o titulo
indiscutível de maior brasileiro vivo.

Nt:sse momento de incertezas, quando as paixões politicas
ameaçam estraçalhar a nação, em ingloria luta pela sucessão presi
�t:(}clal, 05 três provaveis candidatos de maior responsabilidade á

Presid, neta da RepubJ;ca assim falam aos compatriotas:
-O SR. J\R!v;ANDO SALES. "Só aceitaria minha can

didatura si ela fosse imposta pela necessidade de evitar lutas es

tereis'' .
-O !:lR. F LORES DA CUNHA. "Desautorizarei a

quem lançar meu nome á sucessão presidencial por que não sirvo de
instrumento aos deturbadores da orrlern.!'

-O SR. ANTONIO CARLOS; '<Consideraria uma traí

ção ao meu passado de lutas em pró! da nacionalidade o uso abu

sivo de meu ncme neste momento»,

Tudo isso quer dizer: as sentinelas da Democracia que Ge
tulio Vargas nputa «capaz de refletir a evolução social», compre·

As melhores marcas de farint a de trigo, são:

«CRUZEIRO» - a mais branca
«SURPRESA» -- a mais fórte

«BOA VISTA - a mais barata.

E
Sem quaisquer politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
----------

mi Florianópolis, Terça-feira, 15 de Setembro de 1936 I NUMEHO 608

I adéptos
do Sigma. E o che'j reconhece que andamos sem

fc nacional integralista res- pre dentro da lei, reconhe-

I ponde:
cendo que o governador anda

- O candidat i ? Desde fóra da lei. Ora, se assim é,
!
que seja um homem que for- quem devia ser prêso como

raleça o Poder Centra], que incurso na Lei de Segur onça,
combata o comunismo, uue que é clara. linear, quando se

! baranta a nossa cxistencia le 'I refere ás perseguições a par-

',t;àliSSima, de certo que me- tidos legalmente registados, A comissão de Educação e

rccera nossos sufrágios. é o governador de Santa Ca- e Cultura, da Assembléia Legis-

I Quem será ele? Examinare- tarina, e não o chefe provin- lativa, deu parecer favoravel a

mos os nomes em relação a rul do Integralismo. solicitação do Executivo para a

nós e aos comunistas, neste A prova de que andarr.os criação de mais três lugares de
momento. Como lhe disse, sempre dentro da lei, naquêle inspetores escolares.
porém, este é o instante de Estado, evidencia-se por três
discutirmos o assunto. íãios: 10.--Ganháml)s 46"ha

beas-corpust e mandados de
segurança: 20. _. Elegemos
mais de 200 vereadores e Cobr'anoa de
juizes de paz, e os 9 prefei- imposto mu.tos das cidades mais impor- n iC i P a !tantes do Estado, com ca-

maras municipais unanimes;
30.-Re2.lÍzamos ali uma con

centração de 42.000 camisas
verdes, e se quizessernos to
mar a capital, isso seria fa
cilimo para nós; entretanto, o
que fizemos? Pregamos
áquela massa a doutrina da SERRARIA DELAMBERT

O�dem e fi.ze.mo�la cantar o Custa 12$000 a carradaHmo da P�tna.. . porém, rende muito m i
!J

E conclumdo dlz:- «AvI- F 11
as.

sámo� ao povo brasileíro que
One · OO

estas p�rseguições, como te� Lira Tenisaco:1Íecldo em todos os paI-
ses, são o prenuncio das in-
tenções comunistas de aten- .

Devera �ealizar-5e, sábado pr6 ..

tarem livrêmente contra os Xlmo, nos saJões do Clube 12 de
supremos interesses da Fa- Agosto, gentilmente cedidos peJa
miJia, da Religião e da Pá- sua diretoria, uma animada soirée
tria.» dansante, promovida pelo simpáti ..
-----�------ co Lira Tenis Clube, a qual pro-Fermento Med ,'roI mete revestir-se do brilhantismo

Para doces e bolos é o melhor. costumeiro.

ANO

�CANOO OE

RIO, 14 - Entrevistado
pela fi Noite o sr. Plinio
Salgado, chefe intezralista,
assim se referiu sôbre a su

c-ssão presidencial:
-Iremos ás urnas porque Depois de outras consi-

somos um Partido Nacional, derações, a palestra volta a
devidamente registado no incidir sobre o caso de San
Superior Tribunal Eleitoral. ta Catarina. O sr. Plinio Sal
Ainda agora, acabamos de gado confirmando o que nos
levar nas eleições municí- disséra antes, acrescenta:
pais em todos os Estados, -- Nada tenho de oficial,
252.000 votos, elegendo per- sobre isso; li agora o que

Pelo Tribunal Regional de jU8tJça Eleitoral serão julga- to �� 500 vereador�s e 24 .fi Noite publica. O senhur

dos os pwcessos numeros 768, 747 e 779, respectivamenle de prefeitos, o que dana para me pergunta a que atribuo o

Rio do Sul. Tijucas e Lages. elegermos uma bancada inte- fechamento dos nucleos e a
�---------------- grAalista de 20 deputados na prisão dLJ chefe provincialAtropelOU urJ1 menoflJuizo d,e Di. Camara Federal. SomDs� por- catarinense. Penso que deve

On em, ás 14,30 horas, no .

t tanto, um grande partido e ser um caso semelhante ao

,i,inho dIstrito de JO<'lO Pessôa, I re� O tem0S de votar para presi- da Baía. Em Santa Catarina
o menor Alamiro Fernando da de Biguassú dente da nepública. ganhámíls 46 «habeas-cor-
Cunha, filho do sr. Fernando O sr. dr. Picarte de Freitas, pus» e mandados de segu-
Manoel da Cunha foi atropela- juiz sub,tituto, assumiu o �xerci- «QUEM SERA' E:"'E?» rança, na Justiça Comum (es-
do p: lo automovel. 77..,. cio do cargo de juiz de direito de Quizemos saber, nessa al- tadual e federal) e na Justiça

O menl'r Alamao recfbeu Biguassú, por ter entndo em g6- tura, qual o candidato capaz Eleitoral, o que demonstra
alguns (f'cimentos no COI po, s�n- 50 de férias 1) respectivo titular. de atrair as simpatias dos que a magistratura brasileira
do con-Juzido logo para o HospItal, --------------------------
de Caridade, nesta capital, na

M A ...
iBmbul�mcia da Secretaria de IJSegurança Púbhca.

E3
�

VOLUCAO
------------ ,

com so�dados de chumbo
o chefe int€'gr-alista diz que o governa
dor cataririense dev� ser prêso e que
não se apodér"a de Florianopolis, á força,

porque nao quer

O CASO DE BANTA
CATARINA

Missa votivaTUBAf�ÃO -(pelo correio) - Registrou-se Clt Barro Branco, lia dia 9 deste'
mês, uma ocurrencia lamentavel, que teve como consequencial a morte de uma meni-
na de 12 anos.

1
• Flav!o, Tulio, Er_nani, Adelaide, Aleida, Djalma.Quando o menino A.::acio brincava com urr.O espi11garda de seu pai, teve a in- Nadlr e HaIdee, respecÍlvamente filhos, nóra e neta do

fedcidade de disrara-Ja, indo toda a carga de chumbo, atingir o ventre de sua irmazi- casal Rodolfo �errari e Antonieta Barbato Ferrari, t0m o
nha, de nome Nair. prazer de conVIdar seus parentes e pessoas de suas rela

Transportada para 0. hcspitai de�tél cid3de, .foi ímediatamtn.te medicada, mas s�rn ções,. para .assistirem a missa que mandam celebrar no
t sultaJo, pUI.S dada a grav�dade do f�n�ento, veIO a falecer m31S tarde, tendo, �orem, proxlmo ?Ia 16, ás 8 horas, na Catedral Metropolit�na
antes de e.xplíal se dt:spedtdo do pai, dizendo-lhe: Papae eu vou morrer e bençao. em regoslJO a passagem do 250. ano matrímonial de seu�

O pai da infeliz menina, chama-se Antonio João da Sil va e é operaria das mi- pais.
nas d2 Barro Branco. Sensibilizados agradecem,

Promoções
de militares

o sr. Presidente da Repu
blica assincu, na pasta dd Guerra,
decretos promovendo o 20. te

nente-contador Luís Dentíce a'

lo.; o aspirante veterinario Nil

son de Oliveira Coelho a 2°. te

nent,; e o nosso conteraneo. 2�.
tenente Abdon Senna a pnmel-
10 ten"u�e, todos servindo no

14 B. C, a:lua·t 1· no dftri

to de «João Pe��oa,» E�t(ei�
to.

ti Gazeta felicita-os.

irmã Bodas

ligações

Reconhecido

a própria

consul alemão

Pelo governo do Estado foi
reconhecido o sr. Karl Gaisser,
no carater de C('nsul da Alema..
nha em CruzeilO, neste Estado.
visto lhe ter sido concedido o com-

p. ',ente exequatur á sua

ção,
nomea-

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Serão cria
dos

três fugej'"'es
(;:te inspeto

rA$ escolares

Vermioi'l! Gráve na mencrias
e' o ren edio moderno contra a

verminose.

Durante o corrente mês a Di.
reitoria da Fazenda Municipal
promoverá a cobrança do impor
to de industrras e profissões, re

lativo ao segundo semestre de
1936.

de prata

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LiSBOA, 14 - O enviado especial do -Seculo- em

Caceres, informa que os rebeldes localizaram o navio
mexicano Magallanes, que partiu de Véra Cruz com um

carregamento de armas e munições para os governistas
hespanhóís, acrescentando que o nome do navio foi mu

dado.
Todavia, ignora-se se ele foi aprisionado ou posto a

pique.

Madrid novamente bombardeada

LONDRES, 14 -o con espondente especial da Ex

change Teiegraph Cornpany, em Gibraltar, informa em co

municado de hoje, segundo anancíou a Union Radio de Se
vilha, que os aviões rebeldes bombardearam esta manhã a

estação ferroviaria de -Medoi Dia», em Mad�id, destruin
do parcialmente um trem de tropas que ali se encon

trava.
Grande vitória

de hojeBURGOS, 14 - Anuncia-se oficialmente que, após A
uma marcha irresistivel. três colunas nacionalistas inte-

.,." _. _ _,,..,, i _

gradas por legionarios do coronel Vague e reforçadas por �� , .••]L "",I" . _ ",J
voluntarios fascistas e carlistas e soldados regulares, cho- ln lti iiemaU�m ú�scurso tiiJe
caram-se com os governistas cm três diferentes pont?s al)1Hitler tá ��Iventudle alemãredor de Maquenda, na estrada que conduz a Madrid. 8

Foi travado um sangrento combate corpo a corpo e

� baioneta. ,

Os governistas, comandados pelo coronel Francisco
Del Rol, constavam de carabineiros, guardas civis, solda
dos regulares e milicianos. muitos dos quais foram apri
sionados.

Os nacionalistas apreenderam trezentos "fuzis, dois
morteiros, metralhadoras e grande quantidade de mu-

nições.
.

A primeira coluna nacionalista matou duzentos go
vernistas; a segundo, cincoenta, e a terceira repeliu o ini

migo ao longo da estrada, inflingindo-lhe pesadas perdas.

,NO ESTRANJEIRO

<O O tempo sendo Iavorave], o rei Eduarào VIII em

preenderá a ascensão do monte Sernering situado cêrca d� 100
quilometros desta capital, afim de jogar gúlf no local mais eleva
do e pitoresco da Áustria.

o Dissertando sobre a astronomia popular, no decorrer
de uma conferencia em conexão com a reunião das associações
britânicas de Blackpool, o eminente ciêntista James jeans calculou
em cêrca ne dez quintrilhões o número de estrelas do Univer .o
como sendo aproximadamente esse o número de grãos de areia d'J
deserto do Sahara. O referido ciêntista acrescentou que os �a\ li'
tantes da terra vêem a nebulose mais distante produzida pela luz
que de lá partiu antes da existencia da raça hu '1,UI'1. e que ",.,

IUl passou através do vácuo com uma velocidade de 16.000 in

lhas por segundo, por vidas e mortes, e talvez através de 30
mil gerações, motivo por que sómente agora ela acaba de chegar
até nós.

Os governistas pedem paz -- Um apêlo
aos rebeldes

NURENBERG, 13-0 chan-
celer pronunciou perante as «Ju
ventudes Hitlerianes», longo discur- e Foi calculada em setenta e cinco 1d j-I ,.i)1, .�

se> do qual se podem destacar as tencia que ouviu o discurso do presidente Ro,), -velr la 1',lC 1.

passagens seguintes: «A minha pro- dade de Charlot, Carolina.
pria mocidade me parece variar Fazendo um aplêo diréto aos eleitores, do ,uI, {,) " ,v·,!t
quando a comparo com a mocidade salientou o fáto de ter estabilizado os preços .:b algodão e u fi I

elos rapazes de agora. E' magni aos agricultores dias de uma segurança razoavel no lo!!,a� dos
fico ser jovem e crescer numa épo- velhos dias quando era "cada um para si e o diabo para todos",
ca como a nossa. Certamente não I �.. .

h I 'I R' 1 I � P0r informação oficial, soube-se que o sr. B�llItr)
! cor. ecesres o vemo ele 1, mas as-

1\1 I" '.... 'f' dernai 6 d G
.

.

t'
,

t d \
I usso im ciênn lCOU aos ernais mern ros o overno, na reunião

SIS IS agora ao nascimen o e um
d h' b b d di dinari �/(

d N-' 'f' e ,ole, so re a a ertura e cre ItO extraor mano para a ivra-
novo mun o. I ao e magm ica a . I f'

.

N f d' I dAI h I' nnna, 'orças aéreas e exercito. Não oram 1Vil ga b, enti e-
D('s<a nova eman a na sua or-

. . ,

�

di'
.

I' tanto, as tmportancias a que se elevarão ditos creditos.
em, na sua oiscrp ma, nas suas

reelizações? A Alemanha tem de-
de si um grande futuro. E sen NOVastanto melhor quando a

RIO-13- 1 subversivos como em instruções
O sr. Serafim Braga, chefe da aos comunistas, orientando-lhes

Ha quem diga: «Sim, fizestes tudo isto porque tivestes sor- secção de Segurança Social, curo- corno deveriam se conduzir quan
te e oportunidade. A' . Eu creio na Província. acredito que ela da prindo as determinações do capi- do interrogados pela policia.
ao bravo, &,0 forte, ao corajoso, ao disciplinado, a sua recompensa. tão Miranda tem sido incansavel Todos os comunistas prêsos Vt�

Lutando pela nossa Alemanhã, muitos dos nOfjSOS viram os seus ca- na campanha de repressão que ser devidamente processados.
helos embranquecer. E�tolJ orgulhoso desta velha guarda. Foi ela, vem fazendo aos elementos comu-

-

250 mortos
que em tempos de grande penúria, dividiu comigo o seu último nistas. Serraria Delam bert

.,
,. .. . pening. Os seus cabelos estão brancos e muitos dos meus antigos A policia, ontem, prendeu na Custa 12$000 a carrada,BUnGOS! 14 - FOI oflclah:nente an�nclado que mais companheiros caíram doentes e sem ter quem destes cuidasse. casa n. 54 da rua Caetano o in- poré m, rende muito mais.de 250 governistas perderam a vida e muitos outros rece- Como eles, tenho fé absoluta na nossa vitória. Rapazes. dividuo Vitorino Antudes, um dos

berarn ferimentos no dec?rrer �e um c?mbate 9ue se �ro- Assistis a grande época da resurreição alemã! A Alemanha deve chefes tios pixadores, membro da
longou durante todo o dia de ontem, a dez milhas a leste I reviver eternamente. Oponho a mocidade sã de hoje aos moços de direção da região do Rio do Par
de talavera de la Reina, onde as colunas do

A
general outrora: bebedores de cerveja e entoxicados de alcooI. Nasceu um tido Comunista e chefe da brigaEmilio Mola esmagaram os defensores do governo da novo homem alemão. A luta da minha vida não terá sido inuril, ria de choque.

Frente Popular. pois que uma geração digna está pronta para substituir. Urna gera- Esse individuo, que é um agi
ção tão corajosa e tão fiél como a das linhas de frente. Se atingi- tador perigoso quando foi prêso Redator-Acioll da Vasconcelos
mos um objetivo tão grande e tão elevado em cinco anos de tra- linha em seu poder um revólver,
balhos, qual serà a nossa obra daqui a outros tantos anos? Estamos marca Defensor, calibre 38, car •.

habituados ao combate. Na hora em que [ôr preciso tomar uma ga dupla.
decisão não hesit�reis. Estarei com des�ss?�bro na luta. Se esta ho-I Com êle foi pr�so tambem:.o
ra negar, estareis a meu lado e ergurreis bem alto a nossa ban- estudante de direito Arnacilio
deira. Então o novo adversario poderá afrontar-nos, levando seu Vasconcelos, um dos diretores ela
emblema so'Jiético, e então venceremos de novo sob o nosso emble- juventude comunista, sendo encon

ma nacional socialista». trado em seu poder boletins sub
���������������������-������ versiv(ls e livros.

I .l�um dQS boletins havía o se-I
guinte trecho: «Macedo Guima·
rães,engenheiro; Odilon Machado,
médico e Adolfo Nunes, operaria,
são tambem bastante conhp.cidos
entre os intelectuais .

e operarios
como foram defensores das liber
dades e direitos �opulares».

Esses elementos citados que já
se acham prêsos, como noticiamos, A LlTERATURA, em con·

o primeiro como elemento de liga. tos, crô!licas e narrativas, assi

ção entre o socôrro vermelho e o nadas pelos mais ilustres nomes

parlido comunista e o segundo das letras corntemporaneas, b a

como te�oureiro do socôrro ver- sileiras e mundiais, é oferecida aos

melho, negaram ter ligação com os leitores de
comunistas. Vamos Lê.!

Além destt.s individuas foi piê- a nova levista editada pela S'
50, ainda, José Zacharias de Sá A. A NOITE,) do Rio dt": Ja
Carvalho que possuia valiosa do- neiro. Publica-se ás quintat -t�i
cumenta�ão não só em boletins raso Preço: 700 réis.

LEON, 14-;-\5 hostilidades foram suspensas ôntern,
em várias frentes das províncias das Asturias e Leon,
quando os mineiros pediram aos rebeldes que os nãó ata

cassem+co.nprernetendo-se a não ataca-los tambem - até

que a situação se esclareça.
Os mineiros declararam a falta de confiança nos in

formes procedentes de Madrid, acreditando que estão
sendo ludibriados. Outrosim, solicitaram aos rebeldes qUE'
lhe enviassem jornais para que dos mesmos colhessem in
formações.

Nas zonas onde cessaram os combates já foram tro ..

cados prisioneiros.

comparamos com os outros países.
Aqui ha vida.Lá ha homem, incendios assassínios, deses

pero. Se não é assim em nossa casa é porque tivemos fé na nossa 'Ivontade.
Somos o que somos, graças sórnente a força de nossa von-!

tsde.

Explodiu O palól de polvora
CARTAGENA (Colombia), 14-Em consequencia da

explosão verificada no Castelo Grande, antigo forte hes

panhól, transformado em paiól de munições, morreu o co·

rr,erciante Marcelino Valverde.

Vinte execuções

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

I 'I

PERPIGNAN, 14 - Segundo informações provindas
da fronteira, o Comité Anarquista de Pulgcerda fez execu

tar vinte nove notabilidades da comissão, constituída pelos
srs. João Batista da Costa Britto, Laert Gonçalves e João
Pereira QuinteIla.

Vispora Imperial

Casa de Diversões
Familiares

II Alô ! ... Alô ! ... Florlanopólis O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAHTAIS
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' Restaurantel servido por gentis senho-'
ritas.

Uma grande novidade para:Florianopolis.

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao lli.7pora Impzrid poís, nele
encontrareis grandes vantagens, cOllf,:)rto, honetis
dade e ambie.nte seléta o que muito lhe agradará

A
Rua Felipe Schmidt
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prisões
de perigosos agitadore :;;,

comunistas

FONE 1.100

A Gazela
Desportiva

I ris F. c.

Caso o tempo. permitir ve
rificar-se-á hoje, ás i 6 horas,
no estadia da F. C. D., um

rigoroso treino do':) playres
do Iris F. C.

F. C. D.

Realizar-se-á, hoje, ás 19
horas, a sessão semanal dI)
Conselho Técnico da t'. C.
D.
Quinta-feira, reunir-se-á o

Conselho Diretor.
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publicado C.<u não.

O conueiio expresso em arti

go de coUab( ração, mesmo soli:
ciii 'a, não Implica em tespon
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Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE! 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300
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os valores relativos aos an
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A VEl.HICE
FELIZ

Para os antigos, o cidadão

perfeito devia fazer três coisas:

�lantar u na árvore, escrever um

livro e crear um filho. E' um

r [-ograma pesado que
. co?s,ome

IInos e, muitas vezes, o individuo
fe invalida antes de realizá-lo.

Mas, para os que sabem vi

ver, assim não acontece, por que

í reparam o organismo para obter
irn a velhice saudável. que lhes

lermita completar os projétos es

bcçadcs na mocidade. E para se

rreparar convc nientemente o or

fanismo, evitando a invalidez da

velhice, devemos lembrar' nos de

que o homem têm idade de suas

artérias.
E para a vida das artérias e

do coração, r-ada mais indicado
do que o iodo OI gânico na forma
de urna preparação eficiente co

rr.o lodalb. dos Labs. Raul Lei
te, que rode ser usado, anos a

("I,), oa dosagem de vinte gótas
d refeições.

O HUiv�O:{ISMO, MS mais

espirituosas anedótas, historietas
aomicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de
V8mr-.S Lêr!

a ,( \ fi t \ 1< ii e,";nada pela S.
A. A Nt ;ITE, do RH\ de J,,
neuo. Pubh ca-se ás quintas-lei
Ta'. Prec": 7uO reis.

(" - Í"" RT 1\ "7 ;C' S"_ ,....,. F-'�..::o.... a..-

DO DiA

RE X, ás 7 e 8,30 hOras
A flexa misteriosa.

iMPE,d L\L, á, 7.30 horas,
Duas alma se encontram

ROY, L, às 7,30 tora", Pu
[,llismo social.

o g81. Flores
nao irá mais a
Argentina
PORTO AL'=.GRE, 13-

Os jornais noticiam que � general
Flores da Cunha aqui aguardado
segunda-feira não mais irá a---Ar

gentida, conforme fôra anunciado.

Assuear de Baunilha Medeírol
Para cremes, tortas, sorvetes e

licores, não tem rival.

RAPTADO? Lidar da opo
sioao n'''lineira

o estranho desapareci- RIO,13-

menta de um fazende.·ro
Os deputados mineiros que se

;;!Spararam do governador Bene-

I d N H· t di Valadares, mas continuam a

I S. PAL'L:-14 °F::nte �i::=i��m �P'Z forte. <f::;l:o
o

�:;:;�,o ;:r pr���;�e�:
Berti, filho do fazendeiro Celesti de 27 anos, muito amigo de seu deputado João de Rezende Tos

Berti, vivia na casa dos pais até pai e perfeitamente identificado t��, e!egeram s�u leader, em reu

o mês passado, quando misteJÍo- com a vida da fazenda que aju- Dla� ontem r�ahzada. o deputado
samente desapareceu. dava a administrar e da qual era Jose Bernardmo.

o herdeiro.
O jovem fazendeiro jámais déra

a entender que desejasse abando
nar seu pai e ausentar-se de sua

lerra. Assim, foi urna surpreza o

seu desaparecimento.
O pai antes de dar noticia de

sua ausencia da fazenda, esperou Vende-se
vários dias. Como Fioravanti não

regressasse, decidiu procurar as

autoridades.

Dp. Nligue:
Bf:::>abaid

CUNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint::J, J 3

Telefone, J 595

Riscos para Bordados e

Pi n tu ras - qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e cõr, ampliações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expedítora .Blumenauense
RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

--------0-------

• • •

,

,

,
fi

Novo lid'er da
rninoria

RIO, 13-0 nome do sr. Ro
berto Moreira· ainda continúa bem
cotado para líder da minoria.

Aliás, longa é a lista dos repte
sentantes das oposições, para o

posto, desde os nomes dos SfS.

Otavio Mangabeira, Sampaio
Correia e José Augusto até aos

dos srs. Artur Santos e Borges
de Medeiros.

Vend\!-se urna bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

uma venda possuindo va

ríado e abundante stock,
sita á rua Spivak, no distrito
"João Pessôa'', Estreito.

A r' d N H' t
O interessado deverá se

po reia
. � o.vo onzon e entender com o proprieta-

I em�reendeu diligencias �fim d� lo- rio do Café "São Pedro", á
calizar o filho ?e Cele,stl Berh: rua Feli e Schmidt.

Nenhuma pista íoi esquecida. p
_

Entretanto, nada veiu esclarecer o O Fermento Madeiros é o pre- A NATUREZA, em repor-
desaparecimento. Contudo, por va- ferido, porque é fermento de qua- tagens inéditas de caçadas na

rias razões, ficou afastada a hipó- lidade. selva e expedições ás regiões
tese de um crime.

----------

teses do rapto e do desapareci- inesploradas do mundo com seus

Fioravanti não tinha, inimigos e bi h
.

idmento voluntario. pr-rigos, seus IC os e cunosi a-

nem costumava levar consigo di- -

I d
h b

Não é destituido de senso a hi- nes, é reve a a em

n eiro astante que pudesse des-
pótese do rapto, pois alguns in- Vamos Lêr!

pertar a cobiça de algum assaltante.
dicios existem que apontam pes- a nova revista editada pela S.

OUTRAS HIPO'TE.SES
sôas interessadas no desapareci- A. A ]'\�OITE, do Rio de Ja
menta temporario de Fioravanti. neiro, Publica-se ás quintas-lei-

A policia ficou entre as hipó". A policia investiga nêsse ponto. raso Preço: 700
-----------------

NAO FOI CRIME

Pílulas Medeiros
Contra Sezões. Rec.use subsit

tutos I

CINE, ODrOf'.1, ás 7 horas

� programa duplo com Doce Ade

I fina e o luar do campo.
�eGaG��=============eo.----
e

)�
•
•
D
•
•
..
•

Mutualismo
O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as

maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu
milhação, o que a luta em sociedade lhe recusa, - êsse é a

base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegu-ite, em me

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados I A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A CFI E�
DITO MUTUO PFt,EDIAL.

protege as classes pobres!

Todos, pois, devem cooperar pa.a o

o bem de todos

Faça a sua inscrição hoje mesmo •
t$OOO apenas para cada sorteio

18 DE SETEMBRO! ! !

Mais um formidavel sorteio! ! ! ...
Um premio no valor de 5: 175$000

�
Um premio no valor de 100$000

•
Dez premios 110 vi.lor de 50$000

•
Dez premias no valor de 30$000

.,
Dez premios no valor de 20$000 *
Dez premios no valor de 10$000.

; MAIS 10 «LEn�AS :A' PREMIO SANTA CATARINA» !
• o bilhete que não sai br�o. i
� MUITAS ISENCOES !!!... "

I Tudo por isooo i
.,: Não ha como a "Credito Mutuo Predial" 11
� .
�oe$�GGa---�--.�-------.'••••••

Em ESTOJOS de 20
CARNETS de 2 e Cada comprimido vem

'envolto em

'PAPEL CEUOPHANE
caixasde50 comp.rimidos.

FI PIRI
o relneeUo de confiansa

contra DORES e RESfRIADOS

�fJ
I

;,�
"r.

1�

li
!�l(,.I

,r
'ir:1_,
!

l�
I" �

I
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Afirrnou em entrevista aos "DiariosAssocia
dos" o rni�istro da .Justiça sr. Vicente Ráo.,

I o pessoal de cada colonia seiá contratado de

.; ção do Tribunal de Segur�nça N,a�lOnal, o , mlnlst�o da] u
S. PAULO--13-A reportagem dos Diarios .flsso- do com as necessidades. do serviço.

, , ,

tiça �i,ca autorizado a abrir o crédito de CinCO mil cont
ciados ouviu hoje, á tarde, o sr. Vicente Ráo. O ministro Para atender aos ellc3rgos decorrelltes da InStttUI- de_r_el_s_.__
da Justiça foi interpelado pelo reporter sôbre vários pro-

Nossa VI·da· GAZETblernas da atualidade brasileira e respondeu algumas per- . .

guntas que lhe foram formuladas.
A propósito da instalação do Tribunal Especial que AHIVERsARla5

,...... -:, Õ f' <.:) V Ojulgará os implicados no movimento de novembro, disse c
F

'

h'
'_' A V "'" tII__ D

---------------1,

ist d j tl esteja oJe o amversano na-

FLORIANOPOLI'::', Terça-feira, 15 de Setembro de 1936rmms ro a us ça:
I" d d M' oJ

-O Senado acaba de aprovar,sem emendas, o pro-
ta ICIO a, �xma. sra... Im� :_ _..:_ _

[éto da Câmara dos Deputados, que instituiu um Tribunal Lo�o Ee�raB ,e�posd
do sr. E� ,

Especial para o julgamento dos extremistas. gemo UlS. errao, o"comer�oLogo que eu regressar ao 'Rio o Tribunal será ar- local, e membro d,a ca�ara e

ganizado, bem assim as colónias destinadas ao curnprimen- vereadores de FlonanopolIs.
to das penas. Transcorre hoje o

.

aniversário
Pelo processo adotado ao projeto o julgamento será natalicio do sr. Belarmino Corrêa,

rápido e �brange todos os responsaveis mesmo os que se professor aposentado do Institutoacham presos nos Estados. de Educação do Estado.'
.

Sôbre as atividades extremistas no Brasil, o sr. Vi- . -

,

cente Ráo declarou: I Aniversaria-se hoje, o jovem
«Não cessaram ainda infelizmente as atividades co- joél Cardoso, filho do sr. Emid:o

munistas, mas as autoridades em todo o país continuam Cardoso.
vigilantes e agirão sempre que Iõr possível com intransi·

enzem nH05 H01E
gente energia.»

',1.

União das O gal. Flôres da CunhGarçons de
__,���

Floriano- discof8da do fechament
polis das sédes integralista

Realizou-se, sabado último, I
elh seu Estado

nos salões do Clube 15 de Otu- RIO, 14 - Um telegrama de P�rto Alegre, divu
bro, gentilmente cedidos _pela sua

I gado
esta manhã pela impre, S l vesp�rtl:1a, trouxe-nos

diretoria, a festa promovl,da, pela notlcia de que o chefe .de policia do RiO Grande �o S,
União dos Garçons de flonano-I sr. Poty Medeiros, telegrafo,u ,aos delegado,s_ d� interi
polis. recomendando-lhes que proibissem as reuruoes integrali

o sr. Paulo Natividade; Pr�sente grande número de tas, visto terem sido fechados vários nucleos dos «cam
o sr. Salvato Vieira; associados, representantes das so- sas-verdes» no E�tado.
o sr. Gustavo Assis, gu irda ciedades operarios, teve inicio,

da Alfandega; d'i 21 horas, a festa, com oba-
. a menina Maria das Dores tismo ás 24 horas, da bandeiraA chegada do sr. Henrique Bayma, leader da mato-

I.

blé' I 'I t' dá' t
A Vieira filha do sr, professor A- oferecida áquela UOI'a- () pelo srna na Assem la .egis a iva e e v nas ou ras pessoas f d X' V"

.

amigas impediu o ministro da Justiça de prosseguir falar re o avier ieira. João Vilain Filho. Falou, agra-
a •..eportagem. A

' '" decendo a oferta, em nome dos
mversanou-se ontem a me-

- M' dFinalmente indagamos do sr. Vicente Rao se seria nina Ivrarilene, filha do sr. An- garçons, o r'rAdao 'd Idan a,

prorrogado o estado-de- guerra tendo s. s. afirmado: tonío Evangelista, comerciante des- queAP�ra
ta

oral 'dcodnvI r ,0,
«Sim o estado de guerra será prorrogado. Não só pos essa so em a e, 01 ser-

ta praça. id I" dpara permitir o funcionamento do Tribunal Especial mas VI a, aos presentes, auta mesa e

ainda com o fim de armar o poder público com os meios fAt.EClmEHr05 'frios, doces e bebidas, usando da
necessários para 'Q combate sem tréguas ao comunismo». Faleceu ôntem o sr. Durval palSavra ,diversos ora,dores. dManoel Outra. O enterramento eguiram-se, apos, as ansas,

que animadas e ao som de duasde seu cadaver realizou-se, no

Cemiterio Público de ltacorobí. esplêndidas e harmoniosas orques
tras se prolongaram até á madru-
gada de domingo.

Especia liõoõe"
& Cia. •• Jainvile

(MARCA REGSlTRADA)
.

con')erva o tecido da roupa porque lava facílmente e coro rapidez
a�:���::W''''_1iIi\l·:dill1i-,*óliiI.'""1r',:,:,*,,...,t+'<lW!f,'Hí�\;t'�:.a...'W�iIlII""""·..

·

...·iIOIb·IiiIISHW'O'S,1Vt"'*'·i!:4.·"4..ilIOI·\lõti1....K ...*....d .....&"""....Y'.GÍI't_·""",t·............."'...._....' .............., __

,

era prorrog

Pr-orrogaçao do estado
de-guerra

Sancio'""ada Si resolução do
Poder Legislativo

«Foi sancionada pelo presidente da Republica,
a resolução do Poder Legislativo que institúe como órgão
de justiça Militar o Tribunal de Segurança Nacional,

A resolução legislativa sancionada e referendada
pelos minístros da Guerra, da Marinha e da Justiça deter
mina que o Tribunal de Segurança Nacional funcionará no
Distrito Federal sempre que fôr decretado o estado-de
guerra e se comporá de cinco juizes, dois dos quais ofi
ciais do Exercito ou da Armada, dois civís e um magis-,
trado civil ou militar, escolhidos por livre .nomeação do
presidente da Republica.

Será presidente do Tribunal um magistrado civil ou
militar.

Ao Tribunal de Segurança Nacional compete pro
cessar e julgar, em primeira instancia, os militares,as pes
sôas que lhes são assemelhadas e os civís nos crimes con
tra a segurança interna da R€publica e contra as institui
ções militares.

São considerados contra a segurança e as institui
ções da Pepublica os crimes com finalidades subversivas
das instituições politicas e sociais definidas na nova lei.

Os processos em andamento na primeira instancia
cível e na segunda instancia militar, serão encaminhados
ao tribunal ora criado, para o devido julgamento»

Trata, mais, da localização de cinco colonias agri
colas penais, de cornpetencia do Poder Executivo e nas
quais as pessôas internadas poderão estar acompanhadas
da família.

O ministro da justiça designará ou requisitará de
outras repartições o pessoal necessario aos cargos�d� se
cretaría e do cartorio do Tribunal.

Serraria Oelambert Bebidas Nacionais e Extran-
Custa 12$000 a carrada, ( geras só NO

porém, rende' muito mais. I C)AfE' JAVA
Praça 15 de Novembro

FONE 1·100 Antonio Paschoel

eu-Falencia de Vidal
veira Cruz

AVISOAOS CREDORES
A União Mercantil' Brasileira, S.A., na pessôa do

snr. Lourival Almeida, gerente de sua filial em Floriancpo
lis, nomeado sindico da falencia de VID l\L DE OLIVEIRA
CRUZ, decretada pelo M.M., dr. Juiz de Direito de�ta
Comarca, em 12 do corrente, avisa aos credores da dita
Massa Falida que o seu aludido representante se encontra na

casa do falido, á rua Bocaíuva n. 226, afim' de atender
aos interessados, todos os dias úteis, das 12,5O ás I 3,5 O
horas.

Todos os átos oficiais desta falencia serão publicados
no «DIARIO OFICIAL» do Estado e na "A GAZETA",
devendo a primeira Assembléia de credores realizar-se no

dia 6 de Outubro próximo, ás 14 horas, na sala das Au
diencias do Forum desta Capital.

Florianopolis, 14 de Setembro de 1936.
pp. UNIÃO MERCL\NTIL BRASILEIRA S. A.

Lourival Almeida
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A informação, sem dúvi
alguma sensacional, se verdad
ra, levou-nos a procurar o g
neral Flôres da Cunha, que, p
certo, teria detalhes de fon
oficial. Chegamos ao Edificí
Vitor precisamente 110 momen

em que o governador gaúch
deixava o seu apartame-ito, e

companhia do deputado Dari
Crespo. Ler.do o despacho e

tampado nos jornais, o gener
Flôres da Cunha declarou-ri
que a noticia constitui a, parei s
verdadeira surpreza. Até aquel

momento, 10,30 da manhã, nenhuma informação a re

peito recebêra do seu substituto no governo do Estado,
por isso acredita va que da não tivesse fundamento.

.:!E se fôr verdadeira, - acrescentou- ela não m
rece o meu aplauso, porque entendo que a Ação Integr
lista Brasileira só pó.íe ser fechada por decisão do S
perior Tribunal Eleitoral. Trata-se de um partido politic
registrado e, portauto, o seu fechamento arbitrarío não e
contra apoio nas leis vigentes, mesmo com a suspensã
dos direitos e garantias constitucionais e.n consequenci
do estado-de-guerra,

No meu Estado- continuou o governador ga
I cho-O estado de guerra, aliàs, não s., refletiu. Lá não

I censura a imprensa e nem prisões arbitrarias. A liberd
de é absoluta. E tanto assim que até os jornais publica

I coisas contra mim. A ação repressiva do Poder Públic
I só se exerce á vista de provas documentais irrefutavei

I quer contra os extremistas da direita, quer contra os d
: esquerda.

Você poderá dizer mesmo, no seu jornal, que s
os nucleos da Ação Integralista existentes no Rio Gran
do Sul forem de fáto fechados, eu me insurgirei contra
medida, até mesmo porque muitos pontos do progra
do Partido Republicano Liberal coincidem com os da Açã
Integralista. Ha neste, porém, alguns excessos extrerni
tas, com os quais eu não estou de acôrdo, assim com
não estou de acôrdo com os extremistas da esquerda
concluiu o general Flôres da Cunha.

--------------------------�

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

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