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desastre, desta
um auião "Corsário" õo
marinha ôe 6uerra

Graças á perícia, sangue frio e competen
cia do capitão-tenente Francisco Teixeira o
acidente não teve maiores proporções,
r.:>erda de vida a lamen-tar.

Na manhã clara e linda de hoje, quando executava

extTcicios aéreos cortando a extenção azul do céo florinnopoli
tano, nas mais diversas e desencontradas direções, em vôos de
treinamento, um aparelho aéreo da nossa Base dé Aviação Naval,
foi vitima de um desarranjo no motor, sendo obrigado a uma

descida forçada sobre o mar, nas proximidades da Escola de
Aprendrzes Marinheircs, na localidade de Coqueiros.

Apezar de tripulado por habil e experimentado piloto,
capitão-tenente Francisco Teixeira,-que, milagrosamente. saiu ilêso
do espetacular acidente aviatorio,-o aparelho um, avião de caça,
Corsario, teve sérias avarias, ficando, com a quéda brusca sobre
as aguas, seriamente, dânificado, obrigando, a sua retirada do lo' Aj�O
cal do sinistro, a ingentes esforços.

•

Dado o cunho inedito do acidente-e-pois, esta é a primeira
.

vez que tal acontece, em Florianopolis, com aviadores da Marinha
._

de Guerra,-era natural sue o acontecimento despertasse geral ou
riosidade, conduzindo á praia de Coqueiros, avultado número de
curiosos desta Capital e do Continente, que, tambem, contribuiram Amanhã, ás 20 horas, rea-
para auxiliar o sa'vamento do avião sinistrado. lizar- se- á na Faculdade de

O motivo do desastre que foi uma <pane" inesperada no Direito uma sessão solene
motor, teve, o poder de demonstrar, mais uma vet, o perfeito promovida pelo Instituto His
conhecimento da profissão e o necessario sangue frio <lo aviador torico e Geografico de S.
q'le pilotava o aparelho Catarina, em comemoração

Dado o sensacionalismo do fáto, era justo que a atenção do inicio há um século, da RIO, 22 -- 03 srs. Artur Bernardes e Roberto Moreira, representantes do P. R M. e

da população ilhôa fosse atraída, na sua quasi totalidade, para colonização italiana em nos- do P. R. P., respectivamente, cl-amados com urgencia, deverão chegar aqui sexta-feira próxima, rea·

a ocorrencia, gerando grandes comentarios. SJ Estaco. lizando-se, então, a grande reunião dos proceres das oposições, comparecen lo além dos releridos po-
As primeiras noticias sobre o desastre, que corriarn na ci- Será orador oficial o ilustre litícos os srs. Raul Pila, Mauri<..io Cardoso, representando a Frente Unica do Rio Grande do Sul,

dade, eram as mais desencontradas e distituidas de fundamento. advogado dr. Fulvio Aducci, e outros delegados dos partidos, além do sr. João Nêves, como lider da minoria parlamentar, I ara

Uns, alarmados, di:iam que o piloto do avião ilsinistrado, que fará uma erudita conte- resolver sôbre a atitude das oposições de todo o país visando apoiar o governo federal na defesa das
ao observar o perigo que se aproximava, se. jogára á agU"l rro- rencia sobre a data que re- insli;�:lilrões.
tegido por um para-quéda: outros que o aparelho estava total- corda as atividades do colo- \ Acredita-se que sejam igualmente lançadas às bases para que o problema
mente inutilizado; mais adiante dizia-se que o avião submergíra, no italiano em terras cata- d-ncial se faça dentro de um ambiente de pacificação geral, combinando -se desde
ficando apenas com uma das' azas á to-ia. E esses informes, rinenses. 'tôrno de uma candidatura unica.
cada qual mais desencontrados, levaram-nos a demandar á Praia

0-----------do Meio, em Coqu:!iros, afim de com segurança noticiarmos o

govêrn A.·acontecido, informando aos nossos leitores com precisão. U
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A voz 00 POVO -- -Sem quaisquer ligações politicas.
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REUN I
das oposições coligadas
Apoio a uma candidatura única á

presidencia da Republica

da sucessão presi
já o apoio em

da União Prêsas duas ladras
internacionáis•

Para executar os exercrcios necessarios ao treinamento ae-
Cr10U

reo, o sr. capitão-tenente Francisco Texeira, do Centro da Aviação-
Naval, alcançou vôo, pela manhã, no avião OIV3, - um dos que
f?ra adquirido e� 1932: pel� sr. -Getulio Vargas, - para rea- RIO, 22-0 presidente da Republica assinou o pro
lizar evoluções sobre a Ilha de Santa Catarina, I jéto de lei que cria o Banco Federal de Resseguro. O pro-

� aparelho, á altur� de 600 metros, vôava serenoo-=vôo jéto foi redigido pela Comissão de Técnicos do Ministe
de cruzeiro-r-e com naturalidade, como sempre acontecêra, sem que rio do Trabalho estipulando o capital de 15.000 contos,
h�uv�sse pos.sibilidade ?o motor apresentar anormalidade, pois ha- sendo que, 60 ol� serão imediatamente subscritos pelos Ins-
via Sido rev,lstado prevlamen:e. titutos de Previdencia dos Com�r�iari�s e dos Bancari�s dos comuI1istas na BrasilApós algumas evoluções, o piloto, a' certa altura, foi sur- e por outros dependentes do Mlnisterio do Trabalho, fl- ...

preendido com falhas no motor. cando os restantes 40010 abertos para os subscritores COMUNISTAS A BORDO r Popular, grupo politico que obe
O capitão' tenente Francisco Texeira, ::to abserver a persis- particulares. I dece á orientação de Azevedo

tencia das. falhas, procurou campo apropriado para a descida, afim O sr. Getulio Vargas enviara' o projéto, acornpa- SANT,?S, 22-A po.li�;a 10- Norival de Freitas e Armando

/
de prevenir o desastre inevitavel. nhado de uma mensagem, ao Poder Legislativo, acreditan- cal de�conhando das atividades Lopes Cardoso, que figurou na

•

Porém teve todos os esforços baldados, pois o unico local do que o Banco de Resseguro seja instalado ainda este ano' extrer�lIstas de alguns elementos chapa para vereadores de Niterói.
'que permitia uma aterrissagem normal seria a praia de Coqueiros, da tripulação do vapor Lidia, en- O SR. JOÃO MANGABEIRA
que no momento achava literalmente cheia de populares que per- trou a cliligenciar, tendo, afinal, QUER IR PARA UM SANA·
cebendo do algo de anormal, esperavam, apreensivos, o desfecho da O aparelho surpreendido o praticante de pilo- TORlO
tragédia. to Darci Santos, em comunicações FdO, 22-0 sr. João Mal�ga-

Em tais condições a descida sôhre a praia tornou-se impos- O aparelho, sinistrado OIV3, d I Aviação Naval, é Itípo telegráficas de código com outros b eira, que se acha prêso na De-
sivel, O povo não atendêra os sináis para que se afastasse. Corsário. individuos residentes no Paraná e tenção.requereu inspeção de saúde,

Foi então quando o aviador reolveu, como unica solução Em consequcncia do choque, teve a aza esquerda inutiliza' Rio. Prêso, Darci, a policia des- para provar que necessita ser re-

menos prejudicial, baixar ao longo da praa, sôbre o mar. da, o motor e avarías gerais. cobriu a existência de outra célu- co'hido a um hospital, afi:u de
A quéda se fez lenta e habilmente, o que evitou maio- Autoridades no Iceal la comunista correspondente aos fazer um tratamento rigoroso.

res dânos no aparelho salvando a vida do piloto. dois EstadO!; acima citados.
O avião, ac cair sobre as aguas, teve o motor e parte das Logo que se ocorreu o fáto que narramos, para lá se diri- Depois das informações neces

azas, submersos, salvando-se assim, o bravo aviador. giram, os srs, comandantes da Fscola Aprendizes Marinheiros, farias, providenciou a autoridade
J\ maré estava baixa, o que concorreu, grandemente, para do Centro de Aviação Naval, que se fizeram acompanhar de local para a captura de Almir Ma-

que o píloto Francisco Teixeira, não solrêsse lamentaveis conse- marinheiros afim de prestarem os socorros necessarios. I' eiros que foi detido em Capão
quencias. Aesim é que, auxiliado por pessôas que ali estavam e um Bonito, quando rumava de Curiti- RIO, 22-Vários senadores co-

O destemido e denodado oficial da Marinha observando caminhão da Aviação Naval, foi o aparelho retirado das aguas, ba para São Paulo, e Arí Lusto- gitam organizar um projeto esta

que a parte fronteira do aparelho alcançava a terra, não chegando afim de, desmontado, ser conduzido para o estaleiro da Base Na- sa Moura. na capital da Republi. bdecendo regras e plazo para se

as aguas até a nacella, desatou as correias que o prendiam afim de vaI na Ressacada. ca. Enviados para aqui, e derois l"rnart!m nacionai! as e,Ilpr�:IlS
abandonar o avião. A NOSSA REPORTAGEM NO LOCAL Jt;! concluido o inqu:::ll\o, irdar\ra-· csrranjelr:>s que operara ·.,:m 5'."-.�U

Auxiliado por pescadores do a respeito, os extrem\stas �e- TOS, ;luaktuet que St'JIl sua fórmlf

E, levados pelo dever de fornecermos detalhados e verda- rão, amanhã, encaminhados para a dI:.! wodalidade. Os bt::nadores,
deiros informes sôbre o espdacular desastre aviatorio, nos dirigimos Delegacia de Ordem Social e Po- reunidos, discutem e examinam o

ao local, onde verifidra-se o lamelltavel acontecimento, depl:1rando-se litica. lssunto, que consideram da maior

a nossa vista um espftáculo de destruição. A C!:,'CULA EXTREMISTA ,devanc;a sob todos 05 "5pét03. O
Na praia encontrava crescido número de curiosos, que preo DE NITERO'( projéto que e�tá pard ser I�va-

senr:iavam retirar das aguas o aparélho, o que foi feito em meio hIO, 22-0 °Diario CaIiocan rio a pie .o.r:o es�á ckperde ,d..,

do mar. dono da embarcação. chama- de grandes alaridm, com auxiEo do povo, marinheiros, e um carni· diz que os extremistas prêsos em apenas dos ultimos fctoqLe5. d�'-

nhão que rebocou o avião á praia. 1 Niterói pertenciam todos á frente vendo ter rápidQ and�lll(mtQ.

o!'Banco Federal de
Re�\segura S. PAULO, 22-Foram prêsas nesta capital Elena Mar

tinez e Bertll Elpinol(j Alfaro, perigosas ladras internacionais, as

quais deverão ser expulsas do Brasil.

AS ATIVIDADES

InpQrta�te
projéta

Presenciando a cêna dois pescadores, moradores na aludida
praia, demandaram, em uma canôa, ao avião, auxiliando. grande
mente, e conduzindo o sr. capitão-tenente Francisco Texeira á
terra firma, onde aguardava crescido numero de moradores da lo
calIdade de Coqueiros.

O prestativo homem
§e Alfredo Conrrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�2._�GlfI!ll'u,=�nte, C"bRJ"�fi.ES Irradiação delMisceíânea Assembléia.
a C"ornissàO Distríta] Roma i RECENTES,inforrnaç��s pro' Legislativa'
_..

" S '>.lI...;J I � �... C I N Ec f"'0 r') cedentes de B�rhm, relativas a'

d R' b
.

;:,:) '-o, ),OADOS A estação de Ro:na 2. R O,
rearmamento naval da Alemanha

e I e Irão :n" 3 �,1230' 2kOC' h9635, irradi�r4, dizem q�e os novos navios d� PrGeSi?enC�a do sOro Altarnl-
fi:: . "z � ,-"F' antc-ôntern, ás sr. Hermínio Teófilo Heiden- O expt esso de prata é o hoje, as , oras, o segumte linha d� 26.000 toneladas se-

ro
. ,u,lInaraes. _

cuparam,
I 1\ d ,l [te ,_:ç, ;<i- reich, que escolheu para se-

filme anunciado para hoje, em p�?grama: cão armados com 9 canhões de no InICIO da sessao, as ca-

" J 't;· :�fÇ.l') da sua cretário o sr. João Gonçal- duas sessões ás 7 e 812, no elegan- «Anúncio em italiano, espa- 280 rnilirnetros e 12 canhões de deiras de l '

e 2' secretários,
j � I .r- 'I

• vi?S. te e querido cinema IMPERIAL. nhol e português. 152 milirnetros. Ignora-se ainda respectivamente, os srs. Ro-
\ .

. , '} nclos '�a a.a. n, ainda, os proles-
Esta novissima produção da Marcha Real e Giovinezza.

o numero dos canhões anti-aéreos berto Oliveira e Agripa Fa-
5 . : juétG ,""cl/,c" -:.l rj;{ ",llnha, snrt's João Belarmino e Se- R..K.O. Radio, km cênas Iantas- Noticiário em italiano. de que os mesmos nav.os serão

ria.
,.

presidente �;;,:; '_'ânldr3; major bastíão Barcelos Dutra, que
ticas, principalmente a corrida Transmissão das Salas da E, I. dotados. 'Qilanto aos ,jois cru- Apro_vada _a ata anterior

Olivio Arnmm, ;'I:!('iíu mu- pronunciaram eloquentes ora. Iormidavel de um trem elétrico, A, R. de dRom1 de um especial z idores de 10.000 toneladas fsem dlBSCUSS�o, 0F,slhr. pro
nic.pal; V n .id. ,. ;i!(jl-'�:JCiu çõe-, demonstrando-se reju-

sem mãos que o gov�rne... esta ?r'}�:ama e:
serão armados de 8 canhões d\� essor arreiros 1 O, que

Tidgo da C .' L, J' co Gon- biiados com aquela soleni- cêna traz ao espectad .r momentos \; A�IETES E MUSICA 203 milimetros. O,; 16 destroyers SI! achava presente, tomou

din, suplente de lUIZ [1.: Oi- dade e enaltecendo o honra- de medo, pavôr ..
e arrepios. OPERETISTICA.

I de 1625 toneladas terão 5 ca- posse. do cargo. �e l: Se-

reito; Jairo Callad 1, ciretor do e progressista govêrno
Os seus interpretes são Sally SyCVolnOversaçã�GdoH Pro. S::O·nad�r nhões de 127 milimetros e 8 cretário, e o Si. SbtlvlO Ferra

deste diario; Ararí Campos, municipal do sr. major Oli- �lane, Charles Starrett e WiÍ-, �?,N (: 3) « Di- tubos lança-torpedos de 533 mi- ro ocupou, tam em, o seu

funcicnario municipal; mcrn- via [anuário de Amorim. Es- lia-n Farnam. rei to da civilizeção>. I' t E I - 20 b lugar na Mesa.
R E'"

ime ros. m ri! açao aos su -

J P'dbras da comissão: João Gon- ses discursos receberam, ao ecom:nd.amos aos nossos lei-
� ,

esta a ter�el�a conferencia marinos de 250 toneladas, seu
sr. resi, ente passa a

çalves, Herrninio Heidenrcich finalizar. fartos aplausos. tores e principalmente para ,alue-I �o ciclo «03 Direitos ao nIm;i)e- armamentos compreenderá lima orden:t do dia acusa�do o

e Marcel-no Venceslau Pe- Agradeceu essas saúda- les que go�t.am de emoções lortes, n�». Proc.urll�or G,,:ral da Corte metralhadora e 3 tubos lança- rece�lm_ento do relatorio da
reira e seus respectivos suo ÇÕI�S o sr. pão Alcântara da esta_ ma�mhca é se,nsacional pro- di. CassazlOne , o Sena�o� Lor�- torpedos. A velocidade dêsses C.ol1l1ssao Permanente,. en-
plentes, Virgílio Pires Dutra, Cunha, presidente da Câmara I duçao cinematogrsfica. ghi deu as, b�ses da te�rIa um- navios será de 13 nós na super-

viado pelo sr. Gallotti Ju-
Paulo Antonio Ferreira e Es- Municipal. ,_

tana d? Direito Penal, mtegran- Iicie e de 7 nós em mergulho, nior.
te. ão Afonso Feuner; Anto- Em seguida a comitiva do _0 ROyAL, ,dara hoje numa do ,0 sísterno de. repressão com Nada se sabe ainda com preci-

O primeiro orador do ex-

1110 Ant .nes, operoso i.iten- sr. pr-feito municipal \ isítou umca sessa� o fJ�!ne Conde �e o == pr�v�nhvo. Sua� obras ã) sobre o amllm�nto dos nc.- pediente, foi O sr. Acacio Mo·

(l'2rte; Lidio X�vier de Sou- a igreja local, as escolas di-I Monte Cnsto. Filme esse anclO" escntd5 nos ultlmos anos mteres-
'Oi 6 submarinos de 500 tOnt,- reira, que fez o elo,Jio fu·

za, �l!ç,rmi.nie; ::;i!va, Francis- rígidas pejas píOfessoras samente esperado, pelo publico ,\am :sobretudo. á: relações ��is- lad'is e dos 2 submarinos de 750. nebre do saudoso industrial
Cu E:euteno Dutríi, plofessor America D'larte '-'i1va, Hilda daquela casa de diversões. O

pre-I
tent s entre Direito e Politica, Domingos Filomena, recen·

J��o, �elali,1ino ,da ;SilVd, ....11-;, Ui'sula Outra, a fábri�� dos ço é, popular, o que naturalmen- �?m urna Vi5ào absollltamento or�- Dr. Pedro de Moura Ferro. temente falecido em S. José.

1, _onta'10 l.do �uJ, _Ab�l An.to- srs. Norberto Silva & Irmão �e vai ao encontro de todas as ,gmal e. moder�a. .
Advogado As homenagens wlicitadas

r:w
.

Apalmaria, J lse Dias e a séde da Sociedade Mu- bolsas... M1l3.lca.s vana�as para. plar.o Rua Trajano n. I (sobrado) pelo orador foram prestada3
OU:'�U;;f;i sub - gelegéldo d.:; sical NO-3sa Senhora da Lapa. .!

pela p�a.Ols_í.a Judith Sarton. unanimemer.te pela Casa.

PI)IICla; f,dcxandre Virgilio Em seo-uida 6 sr. Anto- O REX, que é o Cinema dos NotlclarIo em espanhol e por- Seguiu·se com a palavra
Lopes, 1 Ião Ocm;alve.:; d:=\ :lia Antu�es dedicado inten- b?ns filmes, continuará a exibir I tuguês. O cangáço O sr. Trindade Cruz. qUi:!
�jlva, Mo lesto on,',f1çaJ dente rlistrit�1 ofereceu em

amda hoje, o grande filme Amo Marcha Real e Giovinezza. MACEIO', 22-0 chefe de tratou da cpizoatia da raiva,

f'cf;lra, João Jo�� de Avi!a, sua residenci�, U::1 espl�ndi- todas as mulheres com ,0 mai- I

policia do Estado, pes� o 11- examinando-lhe os aspecto')
proressO" Scbart:ao Barcelos do almô.'so. or cantor do mundo Jan Kiepura. mente dirigindo a campanha e as providencias tendentes

Dutra,� uo Alto Ribeirão; Nor- Tambem foi visitada e ba- Conforme já noticiamos, esta peli- O Semesdor contra o banditismo, entro!] a extirpa-la.
�ertor,Luclldes da Silva, r-o�de'l tida chapas fotograficas da �ula traz t�ec.hos de

... operas, e, em entendimentos Com as au- O sr. Ivens de Araujo, res·

!1I1_DnUo�çalyesl Nel�o_n �I,l�ai I nova estrada muni�jpal que
Imdas cançoes, com boa muslca·1 .Surgiu á publicida��, ,em Ro- toridades de Sergipe, par1, pondendo ao sr. Trindade

Joa: Ant.omo Porfl�I�,), _: 0-, está sendo constrUlda paraI. I delO, neste Estado, dmgldo pelo em ação conjunta, prosseguir Cruz, declarou que a maio

!.entmo Pwl-!o, S�bastl�o ��o�-I Barra do Ribeirão, cuja ro- Um ar!!sta que es-' nosso colega d� imprensa sr. Mi- Tia encrgica perseguição ao ria. sem desprimor nem des·
T r.o, JoaqUIm ,de Agl1l3.r, JUIZ dovia servirá magnificamen· treara arnanhã no guel Rataichesck, O SEMEA- cangáço, esperando que den- atenção para o seu colega
de pa_=; �ano de O:le�ns, te ao tráfego de automo- ROYA L DOR, orgão dos interesses gerais tro de pouco os sertanejos da minoria" não lhe poJia
DOll1.ÍlllO SIlva, AntoniO Fer- veis. da zona colonial. possam viver em paz. perfilhar ao todo a op,nião,
reira da Silva, Saturnino i\rlo- .

P
e esclareceu que o Estado

[ais, Ramires Cavalheiro, I
Bebidas Nacionais e Extran rocedentc do sul, chegou aqUI, Empregue, no preparo do pão caseiro, as farinhas se acha representad0 no

:d.11undo Antunes, Osva!do I geras só NO o fam:Js� mago negro l;faynard "C R U Z E I R O" (50 '1.) e "S U R P R E S A" (50 '(.) e o Congresso Pecuario pelo seu

uutra, professor Francisco I pAfE' �AVA ql.Je ydara algum' esnetaculos no resultado o satisfará plenamente. Secretário da Fazenda e
f) 1» d \ b ClNE ROYJ\,L. fazendo sua es-

� sé E'cu:-crio, de Caiacanga I raça v.
e Novem ro Agricultura.

u I A t P h I lréa amanhã ás 7 1 [2 horas! Ad· t.,1'; ,,' ih, ;-inh1 ,�J.r'a \1ar-1
í? ama , ase G.1

Este artista, faz parte de uma' g r a e c I m e n o e o sr. João de Oliveira

o,,:'IJ,,1 f\.lLmes, 'T2,,'i!a' Ce· R .. d
mmbem usou da palavra.

�I,a �,'cn.ijni3 de" Barcelos e I uS "am1905" geração e magos e nicromantes O último ürador foi o sr.
,- da India e promete apresentar os M

II

'),--lp�n Lj'PlrL>P"CI('!l' s
.. ..,·

An-/ "Jj ISS a Barreiros Fl'lho, que, depol's\ u".� _I -_
�,'--"

;','
j"..

�as aves em· mais intrigantes numeros de magiae'lOr Xa\.'ler Jose rle Orlfans, '...,,;l

e elusionismo.
de agradecer a sua reeleição

·(ObdW, Aveiho, Uàio Xa- t:!�ç� fi'Iia V para o cargo de l' Secretá-
,

d
-,

f 1 C
fo&fI SiIl.w IC li. amos aguardar a sua estréa V' L' P d If F'I

.

Id F I -

d bl
'

Vlrr e ;,)(\'Iza. A varo OI', d d
lUva uCla ao (O 10lDi!IlO, VH!va a lome- no a Assem éIa, demorou-Houve epoca em q P para epois izermos mais al- S· A F I b f'lh ( )c'e:rr e i 'f )', S',� . ue a ,0-

_ __ no Imone, rtur re)'s e en, esp!)�a e I o ausentes, se em considerações sôbre a... I • .} ,\', ",) , ,\ c,_ li i 'b I guma cousa deste famoso macr,_o, J I' C A I f Ih D"""""') cl l�" ... , ,,,,,i I'
c i} se VIU a, raços com os a- 'uvena aa osta ,'-\vi a, esposa e i 05, amazio sua atitude COlno deputau--lo'-_",L A

.' t" I U \1 ll,-",-, d I' L D-' que acaba de fazer uma bell�.·sl·-
O''''nt'' ri., a" ,..' T -:-

I
nr5es ',"'. RiJ "1GBS_ liUlamente Umbelino Brito, esposa e filhoS, Roqu� Filomen(J) e como In�mo'ro do Partl'do'\,.. \,.. ... "'- " '" � "r Juau . , D J

.

d P I'
. de' I ' -

Cunha eXPJZ a::, alíruisticas .:!cor�lam ,a e <"gaGa e o ICla, ma tempora a na apita gau- esposa e filhos. Dante Filomeno, viuva Yolanda Fi- LibetaI.
finalidades da C:omissãJ Ois' pe5soaÀ �,zendo.se rd�badas ��

cha. lomeno Garcia e filha, Fdiz BaClan, esposa e fi- A sessão foi encerrada, de-
trUa! e os pro\i(>ítos qu� advi-

aves. ,te �ue, u� �a, o «1.el
, lho, Orlando, Reinaldo e Laurita Filomeno, filhos, gênros e netos; pois da Mesa ter mandado á

ríam para aqtleL:, localidade
do gahnhelfo» hl preso�

CINE ODEON, ,o lid�r, as
José Filomeno, esposa e filhos, viuva Maria Filomeno Machado impressão o requerimento em

com o trabalho que os seus
Passaram-se a�gulls meses. E� 7 e 8,30. horas, �era na tela um

e filhos, Carlos Filomeno, esposa e filhos (ausentes), viuva Rita que o sr. Trindade Cruz pe.
componentes íam desenvol- ag�ra, ?S «amigos das aves» �xcelente hlmedcheiO d

de
. l�ny's Cuneo Filomeno e filhos, irmãos cunhados e sobrinhos; e Domenica de as providências lembra-

ver em defesa dus a:lseios da
vo �m a ação de el'tã.o.

C
. dntdressa� e

d gran eton�X
1-

Filomeno. tia, profundamente abalados p�lo gólpe que os atingiu das no s�u discurso.
laboriosa população ribeiíO' ntem, o �r. Euv,e?IO or�el-" a �'-. oça O ,secu O

..

' o
com o doloro�o falecimento do Sf'mpre pranteado, esposo, pai, S00

nen 'e
ro Dutra, rpsldente a AvenIda an:elO urefreavel da masculImza-

, DSaj'a a pala 'a ':I) p_ ,.
Trompowski, esteve na Oelega- çào das mulheres, que procmam

gro, avô, irmão, cunhado, tio e sobrinho. - DO,\1INC�OS FI
VI a\ V_I ea

'C 1 .

d d
- f t b

.

d LOMENO.
dor Floreftcio Costa, discor- Cla er.,tral, �flcdxan l"�ed'

e

1ue, sedsaçoes or �s, o nga� o os ope- Vêm por intermedio do presente, agradecer a todo� os

reu brilhantemente sôole o
na mlc-uga a �(lUe,a la, ur- ra ores a. arnscar a VI a no tra-

sms. clínicos desta ciJade e da Capital que 10'lvadamente se es-

llotavel alcance' d' 't'
taram de SêU gabheuo, dez ga- balho pengoso de fotografar-lhes

1 CtO ISpOSl 1-
[' hc, rI '

• •

f' l forçaram para a cura do querido extinto; aqueles que nos assisti·
t:t

.

,
.

l' 1 I
ln ',o:Õ ''- raç-l, os serlsaClOnalS eltos.

d�o, cons, j ,1:C_I.?�dl� ,

es ,d �e ,e-, ,.

"$ ..

ram com o seu conforto e aju a durante os prolo lJados radeci111en-
(.ell�8 � cf.:a,_!'au dà� lelendasl �a""S'I'>;l �IO r��������OOfS"..,; to do falecid,); bem como_ a todos �ue enviare�" côroa f1ô:es,
cnmlssoes.

I'
&G � � Osvaldo Blttencourt �� cartões e telegramas; as sociedades e fumas CO!DerClalS que se flze-

Evidegcíous.s. a(lperosa f�cou sem ij s
e � ramrepreselltar e a todos áqueles que até a última morada con'

e profícua adminish:lçã,-' do! " ,."l.
. enhora � duziram os restos mOltais.

sr. mél.jor Oliv;') Al!lor: n,' � tJarna � participam aos seus pa- n Aproveitam o ensejo teste'1lunhando aqueIl gratidão, qUê
senuo muito aplaudiqo. ,� rentes e a� pessôas. de � será imorredora nos seus corações, para convidar 05 seus amigos
Lido ü compromisso legal Otávio Manoel Nazário, r�si- � suas relaçoes e amlza- �� em geral, para a Missa de 70 dia, que será mandlda rezar, na

: empossa�os os l�el�bro� t;; .:lente no porá? da Pen_s�'J Kü- � �e O nascimento de sua � proxima segunda-feira, 27 do corrente, ás 7,30 horas, na Igreja

�"',�Pl,entes (L� Comlssao ��- I
mel, esteve, hOJe, na Pohcla Cen-

�I
filha MARLENE. � MatrÍ1 desta cidade.

!r1tal, proc�aeu-se a elelçao tr:-...l, declarando que lhe fU':taram

j
� F r 7 7 6 I Antecipam os seus agradecimento; a tojos que participa-

l'ara Pi crjldente da mesma, um terno de casemiro, de côr � .po IS, 1 - -3 �� rem deste áto de religião e caridade.

•�� a esculha recaído no ;illVJ.
n==. �r�,r��7��,!?J São José, 23 de Junho de 1936

"

I'

Vende-�e uma bern montada
ALFAIATARIAa,nu distri
to de «João Pesosô» I Estreito.
Prp.ço de ocaúão.
Nesta redação prestam-se at'S

ínt--ressados melhores infornlflçõe�.

r

PrDrtlotorie
d,a L.aijes

.Assumiu ° �xe;cicio do cargo
de Promo�o! Publico d<! Lages,
para que, recentemente fora nomea

do, o distinto patricio sr. dr .

Norberto de Miranda Ramos·

CAPIT
----------�---------------------------------------------------------

Eiegantes· e Iindarl1ente padronadas roupas para crianças, possuindO variadissinlo
e abunddnte stock

Artigos oara homens 'la casa A CAPITAL; nas duas esquiuas da rua Conselheiro Mafra com a Trajano

E "A L!"

OSCAR CAROOS�
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Filiaes em: L"::'Uir,.et .. ! .:
(-
,(. o F-rar1'(�isco Laguna '._agea �

Iv.� ... i >-J.' p\.;r·r-n'�;j\nente em Cruzeiro do Sul �
Sec. ção de .), :::ia de Secç�o de 1tJ.,."�FAZEND AS: '�1Fazendas naclonaes e extrange'ras �"ra ternos fr.:� .: G[ · .J: MACHINAS : f.i�Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira

�.�LTonas e Impermeaveis c�( L"'I Lu : J1 �r(I\ 1 .

( L .....o:strucções: MaChhinas para 0lfficinas mechanicas �.apetes e trilhos 1. h. L \•• 'rr, I
• trio 6 ns para portas Mac irias para aoeír.,s '1

Roupas feitas -' i � I 'Ir �
1
,;". Macl+oarios em geral para a lavoura: (:1 ados, �.�

Sêdas Cano
<

< 1 ."

•• ;� Ju.;; .

pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sezgír For r" _ e l r :

'�o.) J ocornoveis, Motores de esplosão, tv1otores
Lã em novelIos e meadas Lo;:�. 1;", ma...._�·a - ap] arelhos de jantar -,talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias . ,. Material em geral para transmissões: ixes,
Alcolchoados e Colchas t ,:. - �

,

J "

..

t ,.' - ...," u I as mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados L ..

'

� (Iler e er«: 1, ') Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Ira t": -rro - té c' ara todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias . o '; l , r l n N)S': armaceuticos sorios, serviço mechanico
�. Depositarios dos afamados l" ,h II::'C,' 1, ... 1 e e .tr blr�eiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYEft �� Charutos �DANNEMANN. B"" .. :1. (.� :l'::r:.'ui!&es e t�, .rangeíras Material electríco em geral �� Empreza Nacional de !'Jav'" i > ry "'-d'. _ '''')cke''--vapores "Carl -Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Ponte= IIRite r\.� '3 �.� (.,

< "'[' f ""'elo "Rita I\/laría" ... Estaleiro ·.A�-ataca" �

=�N"AV&lAVd&��������l!! :. "- .. - .� �,-'��, -,��;�,=�I'���M�����'�������$7�V4�;�

" l :

Indica: AcaAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Redator.Secretarlo:

I �-. '1, '. v,
• -; o I Os!yn Costa

I ':_'0t i . scn(;..}(')('l COlaboracã�
I Ex·chde da clinics do Hosf.-i

'--�

I tal de Nürnberg, (Profess(.[ Nilo será devolvido o �ririnal

11ndóIg �url�bGf�t e, Professor publicado (,;,u não •

EIWil, K,('lh?j) O concedo expresso em arti·
1 'to de coUotorrlção mestne soU·
i :"Z:�lSci�1gB'�;, Em, c ':" r'G"ra citada, não i""'.l..'ic(! ('T' rf>Sp'l,j-I G.C a. sabilidade UI. nulêsso por part�
alta cirurgia, o' fc, logia, (do-] da Redação.
enças elas seuhorao] c partos, I .

cirurgia do siste-na nervoso e ASSinaturas
operações de pb,; 'ca

' ANO 44$00'
SEMESTRE 24$OOe

CONSULTOE!O ·-Fua Tra- fRIMESTRE l�
ane N. 1 e aas 10 ás J 2 MES

'"
48 'l�

das I 5 as i 6 112 horas NUM. AVUL:::;O $2C�
.

ATRAZADO $3U6
TELEF. 1.285

. A cotrespondencia, bem COI�
RES'DENCIA- Rua ES)le-! os va.lores rela.tivos aos _.',','''<t Tr2�ano, n' 1 sobrajo _.

II ves Junior N. 26 ! nunclOS e assinaturas. deJ;�
pr

�: 1,oni' n' 154b I "'-7 I ser enviados ao Diretor-Gê-
________I

1 i LEr. J .13 I rente Jairo Catlado.

I.--�·--Dr. Artur Fereira
e Oliveira

CIfD'ca médica de crlan.
ça3 e ailul!o3

Consu!as d;criam7vte das
4 !'oras em dianie

ComuJtorio: Rua Jo[.o
Pinto n' 13

FONE-J595

r
. 1

, lo T

J <)

nr
� rra krr. seu escrip ...

Ageiilcia ��l � �_�
blicaçües, com séde G��, :.�-.
é autorizada e fiscalizada r."f:� c

Federal e possue a carta pa:l,...d� �

':� • � \ " t O r r, 1{.,

.,1:: ..J I

i I I .,.
•

�L .1\ ,(.

,

t 0::,;a1, 110.
1 ---

1-- --I
� � f;_ �Ü;"LriR\ Fene I

--

FormlC1avelS aerteles ;�nf.,ri�.Hi� c- .." ...

pa:lf semana, �::.laius <,[
•

r:�s, t�r��G e S®J.!ttl�·_\O;" ,-
Advogado

" 'p
I." ' ..

Extraçao tom glcJJS de cr�st2f.

A . (��Ài. � lÃ .ml. .ls.,J"1!iJ.C .&l.u,
� .. II.'. �í:"etk ,!!:!ê..�{·i p(.

� Dr. Renato=
--B�rb"d"<":;'-__ .Ji(.".. v�C<

__

ADVUGADO

Redaçic, Admnl�traçi�
8 Oflclnaa

RUA CONS. MAFRA, 5'
Fone, 1.65'

Agentea··corrllpondent••

I'orto Alegre - Dr. Al"fo.ic.
BoUini

Curitiba-Petrarca Callado

---�

P; '1 'J rci:mo, 2 (sob.)
r(,�e I '325-Ater,�e cha·

I nndos para o im..:rior.
1_- _.

_

I? i"l r ��
-

•
.. ",.

,c.p

1:;"

L.' fi." f i:<:",al R.
da. Silva
l\dvogado

f<.ta Cens, Mé>\ra, 10 (sob.)
F00es 1631 F. 1290

R
. 1" . -

c!.'o10enCla:
.
Rl'a Vr'scoT'de

de Ouro Preio n' 57

FONE-I524
LABorC4TORfO DE

ANALlSES-
CLINICAS DO :)R. ARTCR
PEREIRA E OLIVEIRA

Cb:fe do I '( :erio C.l
O" "cria de Hi :fl1e elo

Euado.
�

NO ESTADO DE SAft"fA
CATARINA:

f\raranguá-Jaime WendhallHla
Anitapolis-Aniba! Paeã
L\ngelina-Armàndo Schmidi
Biguassú .. -Heltoi . ':p05
Blumenau- fJia 'i .. i:i'lO Hilar�
Bom Retiro-Joaqllllll Simões
Canoinhas-Pedro Tc,.
Cruzeiro-O�vaJdo Pere'ihi
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna - Dinofah Alvet

Caminha

Joinvile�Xa\� . .r Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-Fra;�ci�co Chagas Ma,.

(;h� ..2

Incontestf·ve!mente a

CA f 'iT1. t RE:� LlZAJD
RESEHV,,'\S MAIS DE
RECEIT AEM 1935
PROPF EDADES {MOVEIS
RFSPO; JSABiUDADES A�SUMIDAS EM
SJI\'STROS PAGOS EM :n3S

PRiMEiF·"P ..

i'"

I
I

L! 1.' L!
�
l ,. (

j�.IJ_·�
,

" ;_, jl.l

1 •. 1Gi:�CCS,$

}9::;5;'2.71';", I'�:C ':";.:,1.• ,',
': 'L.�;;' r70

i;
1 IC::;crrfest Si'�·.l!lt1 :it�9 c [:(liilljí�rl' :Cf te .�,

�D
..
Bra��!, m(Urulluf.e n� ) p�'i�,;-!;,úS ii!�r�. � e!:.·J� �.�

-,

� (s�ús - l'v".Jeslias de
Senhoras e

l\"olestias de crianças
r . '( r d:- r."t>teniPdã�e·

Cur�o de eóf.f·tial'Lé!{'iio tm

'it�ctrorioJogia no L�b. de
Saude Pública do Rio de

1rr:,iro

Agente� em Florianopol is:

Cá no<;: pc.� L..., r�v � "

t��� .. '(; (�"
1ELEr (JNE N. _1.v83

� ....... íH... l tll ..

k�tli..� oe senho�05)
I
I 1,- de r ci j'\/úliernidade
é < ;.te � ,12 dé' mônllã

L· .

�� , I', ti. G.�!-....b."LL., .:t�

i••�.I.". � ------.;:::�=====::::::�.:::_-��� tJ,' eiIJ �j"<iF ��.:.J; ----------

Escritóros err� (, I

,

\

.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA Florianopolis - 2 I -7--1936
-

------

FU
_._---_----

Está finalizando c � azo

pensa de [ola, mensalrdades
1, • Clube dos Funcionários para d�s·= "

.� "

��"ii ;�;::J Conselheiro Mafra N' 2 .

....., -'. q "r.á .. ,.�"It"!!iiI* u:s:sa:;!..1!.IfII2.�Ç1jMJU ·iWiIi!W 4!""""t�_ -,..,_..I

� -� ����VAO"Sc· E�'
'i roo�;�iti���ri�l ���!�:ir�:.rl!���

_

{
10 M.

�,.� .q"j; �".-,; '\
ei. � Especialista em lornecime-tos
::��.t_��� ����=:� de comida a domicilios.
Festividade de Preços, os mais baixos.

Sant'Ana Absoluta higiene-Gêne,os de
. ! .'

• _ � I
J a. qualidade-c-Cosinha igual cu

A íilanu opica �ssoclaçao superior as melhores da capital.
das Da:nas de �an?ade d�s-I PREÇOS:
ta Capital, realizará nos diasU" 70$000
'>3 2" d C

ma pessoa
'-' a o o corrente, na a-O" 1 00$('(0
tedral Metropolitana, as tra-

uas pessoaj; ,

diconais solenidades em lou- Comida abundante e agra3avel
ver de Nossa Senhora Sant'- ao mais fino paladar.

I
Ana, 9u; cGnc;t�rão d.e triduo Praça Gen"ral Osor'o n.34-
nos dias 23 2!) e missa com

I comunhão geia! ministrada F LORIANOPOLIS
a is fiéis por �. excia. revma.
o arcebispo D. Joaquim 00-
mil gues de O;v .ira, no dia

26, ás 7 horas; ás 10 horas
mi, sa cantada com sermão ao

Evar.gelho e ás 18,30 do mes

mo dia, Bênção do S. S. Sa
I crarnento e recepção de no

vas Damas.
Após a Benção haverá as'

sembléia geral da Associa
ção, para a posse da nova

:���i�;;.��..,�_��",,��������_���-��-���-������íl.'� Cas,a de Diversões
� ----_.-

I� Famil!ares
I�
'�
I :

�

Os mr ços do Brasil têm maiores d�:'efes�=':-;: ':
IL ::,_:._._.�_

,--

teia. " i �1 coor., �L\.I,�Ar)
Es 'es moços têm um dever de patriotismo. Pa'riotismo é �

trabalho, é honestidade, é perseverança, é disciplina, é cr j, rn, é eco- II
nornie. é não desperdiçar tempo. i F '��L: c' r- : .;; s., �,l .�I. l

TRABALHO-Éa razão de ser da existência, é a·e,c'l.l�
da indispcnsavfl paI a toda ascenção na vidr". ! �

O trabalho deve ser a nossa

preocep. '\Ç� 'TI.<Íx;Ta, PO!,-, ê'e I
Autor z-"J("1 e le!J.� '��.'l" rV.IO ,Dúvêrno feàeral, àe arôrào mm

faz a granJ;,z3 dos povos. O trabalho inteligeute não é ú.iicamei.te �
o L)�C. zc lI, lc '=i3 t (I'oru Patente n, o)

O trabalho ou as peocui,)açõ=s intelectuais des.i . ..idas exclusiva.n-r te �. CO·J: '. pra L. ::,_< vêS �� "':APITAUZACÃO-QUITA-
a angariar os meos de subsistência, e sim é a orient'lç'1) total Ha �I ç \0, em sorteio, m , '5',;S p�ld Loteria Fede;al (último
exi"tência, pois mesmo na diversão ou n . repouso ,e pud - !raL,� r. J I �

H,hú 10 de cada mês)
O trabalho intelg ente é a constante preocupação c..nsiru iv i, é a

1

orientaç -'o firme de todas as atividades para o objeti \'0 de sati.Iazer �1,'
um ideal. �

O <qtrabalho deve ser constante e sem inter-upç'io, poi r�r-' j

rn mecer, todos os d.as, uma porção de minutos inàtivo e e,ban;;C:I' 1

um pouco de seu patrimônio. 20 minutos perdido- IOf di, n: u

-

n

pessôa que ganha 500$000 por mês, reptes. nta I 25 -:$OJ J por

Novo plano proletarlo da

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vbpora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti
dade e ambi:nte seléto o que muito lhe agradará

LCl 1'. J ;,ilA CAPITALIZAÇÃO

I� ��iSDra do
O-c·�fi"

Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Consultas:
das I 5 horas em diante

I F' no
2'

c
('o

4 h)J
5.)',1)000

u.na casa de 5:000$080
10;000$000
20:000$000
25.000$OUO

Dr, �\lliguel
BI:>abaid

»» » »

» »»

Êsse prejuizo de 100 pe.sôas jm'!a< sóbe a 25.0l!O:t JO J

» » »)} Clínica M.' dica _ Dcenç. s
de criançasQ iando os � 'E;étam;,ta� não sejam sort, ados, a Capitalização

é CVY"\� L'í�\,L! pd(,. undo Coletivo, trimestralmente depois de
II efdu ,r _l O ['é:n; 1iÜl.'1tO de 50 mensalidades seguidas. na con

lo ..-,�,-lc.Je (\) 3,e� Llncnto e de E.cÔrGO com I.) decreto 24.503

por ano. Consult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, 1595HONESTIDADE- É uma .r.ani] staç�') d· P3t;-:0t.smo,

pois um povo honesto faz a 1\Jação g,a"!de e iCSf" 1t",J.,..
A honestidade se evidencia n03 m Dores c tos da \li ió. -:;;..r_

tidiana. Ela traz uma grande tranquilida-l- de c' :1 ...: .1(,:�, :;,li
,_, (

. . , ! � t ,.

e'i- Ir to \,,0 necessartas para o ,. e'II"' o eq il torro CJ1 v I,.

Não é deshonesto són.en: e aquêle q e:oe ,o J ,I

ou que d�svla valores. Tudo o q' e at ",t'l ': lc1n ') 'r'

d.. ver constitúe um àto d:::sl on '5.0, poi ii li'11" r . �.', . c,. l-

neração para exerc.er dele ,ninado mi. r, yU3., .,U i. I' o ex; r � a I
contento, está agindo deshoneo,';atdfnte.

O propagandis!a que se furta n. vi irar me ,:c'.; r"J f ".1 r ',1';,
'

que falseia a verdade em bolet:ns ou r l.torio, '.5l1 ':-;·L�') -:h,: 0-
,

.

h ! t
.

nestamente, esta camm ,anc.o .rancamenle para o 1,15UC ,,,0.

PERSEVERANÇA. .. -É persev(;rant� aquele r;t:e [1&0 ES

morece e não desanima em face dos (bstuC'.Jos en�ontr ....dos, p,..,:s si
acha dificil um trabalho, refléte logo que, dêsde que outra pe�ooa ()

faça, êle tambem o poderá faz.;r, e, perseve!and0. u fmà. 'Pe'5everar
em tudo, sejam quai$ forem os óbices do cami:JllO.

Com perseverança, grandes coisas se conseg'1iu',m "o mUido.
Muitos inventos que hoje prestam incalcu!aveis be:<ehci)s ê,OS ho-

,da
mens civilizados, forarr. frútcs de incansavel perseverança e estuà9s,
pesquisas e trí'lbalho extenuante.

POR EST -:. PLANO, O CAPITAL NUNCA PRE
TE.Rl:'� A ANTIGUIDADe.:

I
o

i
r

I' I fJhU"":� hipote,e OS prestamistas perderão quaisquer direi-
"
'l (. �{U" d .'05 le<1'lzados, os qua:s, em casos de
r,c.,d, .t.r:::·.) (.; YL" VI�vS ni:1� concl'ções regulamentares

L:1 � orta - Diretor pr�sidente
Vispora Impe'rial

O MAlr_)� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AO:� DAS GRANDES

C."-\t-ITAIS

;,�,,�1io, ICJ-t,:o de Janeiro-Teldone 23·0770

I � ".'
1 '"''''''. :'�lrl \.!spcmdentes

,

.? JL.:
,�

._ r..Jf1� 8 C;� iA
· .-
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G ,t., �, (é ,-,l.) c1 J!Yc. \-\.? n t:.hi"O llurn povo,
a p. s._ ':_ (.; '.) v 1·;[ v' l>f I lé"�JO.

NI:; ... l1�lij r: ... vC ga: ai a mjOl,�td. :c:� totai dos seus
� " ,

acar-

Nos altos da Farmacia PJpular, á Praça
de Novembro

mC1J[cs.

DISCIPLINA-É outro fitor dos mais apreciaveis do j:a- D" -

.-se rt-f,t':, .;1; selnp�e o o'"Ç::mí�ntQ da despeza, de modo

triotismo. A disciplina se revela em todos os mcmentQs· da vida de a se:- P.h k r (. ) (!I.e o c! " L"!;li'l.

um individuo na ordem de 'seus àtos, na de seus objétos, di�eiphra T.'l o;, '<l' p' a _li.", I. ';(, o seu dia mêtódicameme,

de horario, disciplina no arranjo doméstico. O indivIduo cuja ativi- Jcupe c,'] b dJ I i ..Jfu) • )ul·S 00 '11 'p,en os d:sponiveis.
dade i uma associação de irregularidades, que não tem horas para I Os (jU-: aJ�ilú lilr'l'é.n t,iL','( ,r".i na vida.
levantar-se nem para deitar 'se, Cjue faz refeições em horas d-=sorde'l 'f. n'J.u!'): '" t r.fL"h,a n;) ;31,,011. I
r.adas, que inida o trabúlho em ocasiões desencontradas, serà sempre O .!� ."ti é I\,n d JS iné',i, r' � paises dI) nu 1do, mas um dos I
um indisciplinado, não poderà nunca ve.ncer na vida. A di3c;p!i;Ja meti, pob.E:s. pr ;0, ,U'J I IC. o'S é mcü1clllav....l r.quezas exigelJ) gran

ensina ao indIviduo a obediência. Aquêle que não obedece,uão pode d:ôs c'l.pit..li; LJ,ua �cr.rt1 li,,] 'a., U c\l)IOíadas.
faler-se obedecer. O moço disciplinado. e um exemplo vivo, é um E s�s Ç�?I�c;S r:'; [)' d. 'JS (S p0dem0s constituir com

elemento de habalho e de produtiv da :le, e um candidato certo a trab::&\O, ' [e rro é di, I, '; 1<.\.

fazt.r carreira ê a triunfar na luta pela existência. () :)ril5d�iro é, d; ,,;;c.. u� I ,(.s (o mu_ do, t.alvez um

ORDEM'_·É a ordem qualidade inseparavel da disciplina.
dos mais i:. ciig:ônt"!s, ú ':la' ma ,.e ;1.' .e ;��simiJa ós conbecimentos

Deve-sé ter ordem em tudo: roupas b �rn cuida las, cabelos pp.nl ,,-
'DaiS CC.. xos. I I. �;) 'alta ,1 úO pr lO ;eiro 11J ,1St. urão e, como consequo:-

dos, cada objeto em seu lugar, a mesa de trabalho sl:'mp:e limfa, .
:s tes, as SJas passagens.

todas as tarefas dispostas metódic arr ente.
cia, d!s,-í, ,ção -'ara' ú ,["I , lho. Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí.

.

A d f I' b Ih'
. l. ItaÍia. paL pf. '. r,o·, s f. r." carvão e pct:óli:'o, ha

11_ore em aCI lta enormem nte o tra ai o, e e uma ga an'la
�f)UCOS

..

) s_ lnC()" á.' à l; • láOi3, C;):,1 to los os "EUS servi- __;;;;m;; m;;;;m;__iiii!iõi_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
da vitória.

..

�,os dese ;ar:.isaclús <.: rãr:> itl plfall-�' (j 5111 povo nenhuma conban- pobre que o do BraSIl. O grande iJ,üTI?hsmo do Japonês, o traba-

ça. lho perseverante, disciplina, o consumo e aproveitamento máximo de

'0", ho.<1 n o' C1rJ, (.� ür:g' n humild:, coloca·se a fren- seus prodútos, fizeram desse país uma das nações mais adiantadas

te de alc:;'_> r •. :cL, '. _ jJ .•. 10t,. <.jue jurcr1m d'r q prop ia vida do n.undo.

�da sc.:,v ::".0 c!3. P< li , tI) ,a o g'Jvemo sem d._rrar;;�arnento de Bras",}cin, sê patriota. pelo trab:alho, perseverança, discipr ..

'angut. e inicia a rccú I' m:Jo g;:�ral do pais. na. cons'�mo e aprOVeitamento máximo dos prodútos brasileiros.

F indo l!.1 dec' r il', a SOl bra o mundo em quasi todos os A�sim s ;ndo, o Brasil será uma das maiores nações do
t

1
. 1 1 , , d h· , -

.

1,� or(.;, n.a a,,; 1 .• ""!".<;'.'d. 1·. l'li ,1 ·c oJe e uma naçao orgam- munt-o.

:':..1 a. I�.; lel
"

I,: a. �?..•r;' ,-,vr �ã) e d s m �;" r 's,JI:!ítada;;. A indústria guimico-farmacêutica e biológica do Brasil igua-
Ü ';0 '-' �o J ãt'uJ {> v;r' (. 'z, S nlê., or e mmt'ls Vtzes mais! -se ás mais aperfeiçoad�s dos paí5es do Vd'lO Mundo.

Festa de Bom Jesus
Iguápe

de

O navio motor São Paulo fará o transporte ce
romeiros para a tradic:onal festa de Iguápe, saín
do de Itajaí a 30 de julho.

Os interessados deverão reservar, quanto ar:; ..

ECONOMIA-Não é sirriplesmenle a preocupação única
de evitar gastos, e sim o cuidado de evitar desperóÍcio. Um e�l1"JCe

gado, �i encontra ou ,ê caí(ao chão uma folha de papel de valor

minino, de 15 a 20 réis por exemplo,,,,passa despreocupadamE:.Dte e a

atira ao lixo. Faz isso 10, 100 vezes. 1 O,� 100 ouiros emprega
dos fazem o mesmo.

,�, Em conc.lusão, alguns co�tos de .éis si.o atirados displiceL-
temente ás cestas d� lixo. ,

-

.'

A economia�de um repelcu!.e e�·'pfOv�ito' de teclos.
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anholação
Madrid está sendo saqueada-Constituida

um2C� ,,)urlta Governativa chefiada por Manuel
j�Zé�cJa-� av�ação bornbardeou e pôs a pi'que
cinoo navios' de guerra legalistas.

MADR�·�st��n�cOlfr!�!]O��f;�O� estão ao
I câmara A G---A-�--Z----E----T----A--serviço do govêrno espanhol. contra os revolucionarlos. Municipa� _����o�o�����������

O 'PO VOo z ovLISBOA, 22 - Um 'nav.o tanque, ntS'30, armado de
dois canhões, que ajudara a bombardear Ceuta, f'Ji posto Sob a presidencia do sr.Alcân
a pique pelos aviões revoltosos. U.n outro navio, ta.nbern tara da Cunha, reuniu-se, ontem,
russo, foi bombardeado pelos aviões rebeldes e sofreu á� 20 horas, nos altos da Prefei�

graves avarias, tendo se refugiado em Tanger. tura, a Câmara Municipal.
CO €' �e Sê, t' "

g�ie
Feita a chamada, foi lida.após,

o

a áta da sessão anterior, que foi
M/\ORJO, 22-foi proclamaoa a ditadura militar pe- aprovada unanimemente, passando

los revoluciouarios, sendo decretada a mobilização geral se em seguida ao expediente que
e declarada dissolvidas todas as organizações trabalhistas. constou de um oficio do sr. pre
Qualquer tentativa de paralização dos serviços será puni- feito agradecendo a remessa da
da CO'Tl penas extremas. lei n. 10.

Corre sangue nas ruas de Madrid. O sr, presidente cientificou á
A cidade, entregue ao saque e á pilhagem, está sen- Casa haver terminado os tra

do nercorri.ta por hordas de bandidos, que repetem os balhos de instalação das comissões
assaltos ao comércio e a violação dos lares. distritais.

Foram apresentados, após esta

comunicação, os pareceres aos re

querimentos dos Irmãos Busch,
tendo voltado este á 5a.comissão;
da Sociedade Espo tadora de
Oleos e Vegetais Ltda., que pedia
isenção de impostos e taxas mu

nicipais, sendo indeferido; do sr. Nossa VidaProtasio Leal, oficral do Re�i�tro iii-__iiiiiiiiiiii�liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Civil, pedindo pagamento pelos
registros de nascimento e óbitos AHIVERsARI05

de pessôas miseráveis, sendo inde- Regi�ta�se hoje o amversano

ferido. natalício do estimado conterrâneo
° vereador dr. Bulcão Viana sr. Hipulito Pereira, competente

pediu que [ôsse apresentado á Câ- g rarda-livros, nesta cidade.
mara o balancete da receita e

despesa da Prefeiturd Municipal fAZEm nHOS HOJE

de Florianopo!is, relativo ao mês a senhorinha Orací Müller, fi-
de junho do corrente ano. Iha do sr. Pedro Müller Vieira;

Seguiu-se a 2a. discussão do a exma. sra. d. Ana Soares
p .ojéto n. 25, tendo o sr. Alcân- da Silva, esposa do sr. Mario
tara da Cunha, em Iundamenta- Candido da Silva, íuncionario es

do discurso, discorrido sôbre a ne- tadual;
cessidade da aprovação do referi- a exma. sra. d. Cecilia Ma- O p Ie i ter, de dom in9a ui.do projéto, o que aconteceu. O chado, esposa do sr. joão de
sr. Salgado de Oliveira, com a Deus Machado; tin10, em Capão Alto
palavra, disse lastimar. não P??er a exma. sra, d. Ernedina Go- Reuniu-se hoje, no T:ibunal Regional, a Junta Apuradoraconcordar. ,com o refe�ldo projeto: mes;

. I Eleitoral, afim de proceder a apuração da renovação do pleito de
. <? projeto n. 12! dlSCU�ldo, fOI a exma. sra. d. Mana Mada� domingo último em Capão Alto, distrito de Lages.rejeitado. Em seguida, fOI suspen- lena Vieira, esposa co sr, do sr. Por ter uma sobre .arta a mais a Junta resolveu não conhe-

sa a sessão, comunicando o sr João Vieira; cer do referido pleito.presidente que estavam terminados o sr. Camilo Liborio de Souza. - ---------------

os trabalhos das sessões extraordi- comerciante residente em Capeei- As farinhas do MOINHO «JOINVILLE», marcas
narias da Câmara, voltando esta raso

a funcionar na primeira 5a. feira
de setembro do corrente ano.

� FLORIANOPOLl5, Quinta-feira, 23 de Julho de 1936

Os revoluciol""\arios procla
n......arai"n a ditadura militar

LISBOA, 22--Um radio, procedente de Sevilha, anun
era que na cidade de Granada, as guarnições militares e

a população civil aderiram ao movimento rebelde, haven
do abundancia de munição que foi distribuida a todos.

BELO HORIZONTE, 22-A policia desta capital "anda ás voltas com um casa

pitoresco.
Um casal de colonos foi raptado daqui, sendo levado para Divinopolis.
Segundo apuramos, o coronel Pio Rael, proprietario da fazenda do Cedro e

seus filhos Geraldo e José, apaixonaram-se pela mulher de u TI c.i'ono. Este, sabedor das
más intenções dos três Rael, resolveu fugir para esta capital, trazendo sua esposa. Dias
depois, purém, foram ambos raptados, sendo levados de volta para Diviuopolis.

Paixão ôe tres pela
esposa àe um, ..

Pitoresco drama que vem se registrando
no interior de Minas Gerais

ONTEM NO ESTRANJEIRO
fVladrid saqueada e pilhada

• A historia de Viena registrará a maior anistia até hoje
conhecida em toda a Áustria, e que será anunciada ainda esta noi
te ou amanhã. Sabe-se, desde já, que quasi 10.000 contravent JreS

.ioliticos, presentemente nas prisões e na Casa de Detenção, serão

postos em liberdade. Entre os culpados não sentenciados, contam

se 3.500 socialistas; os restantes são nazistas.
G Segundo comunicado oficial, soube-se, de acôrdo com as

iníor nações divulgadas nu estracjeiro, que o govêrno italiano e t \
fortemente empenhado n"- elabora-ao de um projéto d:! paz pua
a Europa.

De conformidade com as noticias aqui recebidas, em
i.,1adrid, reina a mais completa aiarquia nas ruas, que es

.ão sob o dominio de quadrilhas de bandidos, as quais
� e entregam, desenfreadamente, ao � aque e à pilhagem.

t:- •

d
.

.;:::;atari�l;:-;?Jnf:;a a erlU
O Diaiio da l'i;of1hã, em sua edição de hoje, cornu

" ica, se�l :IJO :"fJll!1..::.�ôes procedentes da fronteira, trazi
lias por J,dJii:itC;;: . hegado", de Salamanca, que as guar
rnções II ;5+1 11 tuna c.ókmam tambem ao movimento revol
toso, o qu- S� vcnnc. .u após a chegada do general Molla
á frente de 40,nou homens.

Acr(;s,,:,:,;" ",. ";11! \.:; mesmos viajantes que o cornan

dante das trcp ..;,3 Leis ao govéruo, foi a.irtsíonado pelos
rebeldes.

Proc·�amada a ditaejura
niiliter

Outro radio, procedente de Sevilha, anuncia que o

general Gonzalo Queipo deI Llano, proclamou a ditadura
militar em toda a Espanha, em nome do general Francisco
Franco, Iider ,do mo zimento revolucionaria.

A proclamação dessa ditadura dissolve automatica
mente todas as organizações trabalhistas do país.

O general Francisco Franco anunciou pelo radio, a su

blevação da guarnição militar de Leon.
Diversos sub-oficiais fiéis ao govêrno de Madrid, que

tripulavam um avião que desceu em Portugal, procedente EM FO'COde Leon, declaro r que fugiram daque.a cidade em virtude
da r�o.elião, e que t?da a guarnição da mesma aderiu ao

O prob Ierna Encontra-se nesta cidade pro-
.novime.rto subversivo.

d
.. cedente de Laces, o nOS50 con-

Sabe-se, também, que em Granada os rebeldes fuzila- a Irr"\!gração Lerrâneo, sr. C�lso Ramos, pros
fain O general Coupi�, pelo fato de ter o mesmo preten� r R!O, 22-A imigração ja- pero fazendeiro e destacado che-
dido armar a populaçao contra os revoltosos lJonesa volta a ocupar o car� fe politico liberal candidato vi-

• •

o

taz da publicidade. torioso ao cargo de prefeito da�Triunfa a população por A imprensa destaca o dis- quelemunicipio serrano.
todo O país curso do senador Vilas Boas

Os jornais lisboetas informam que proximo a' loca- favoravel a' imigração, n3
OUTROS E'RRTEm

lidade dE' Moncorvo, ao norte de Portugal, aterriss)u um qual êsse parlamentar lem � Regressou á cidade de Lagu
avião E'sp:lnhól pertencente a's forças fiéis ao govêrno, bra que o que fizeram os ho- na, via terrestre o sr. João Car
cujos ocupantes fugiram da Espanh2. quandu a guarnição mens na Argentina, obede- pel', funcionario' da Fiscalização
de Leon ad.'!riu ao movimento revoltoso. Os ocupantes do cendo ao cl·itério traçado por do Porto.
aparelho em qu�stão são três sargentos, que se apresenta� Alberti, o mesmo fizeram os

GOVEoRNA ..

a
ram imediatamente a's autoridades portuguêsas, a's quais paulistas para a formação e O .

entregaram suas armas. «er..grandecimento desse Es· DOR BERLIM, 22-Três remadores brasileiros, chefiados por
O �parelhofoi apreendido e acha-se recolhido ao quar- 'tado, que nós olhamos com Fritz Ritcher, do Estado do Rio urande do Sul, foram detidos em

tel de metralhadoras do porto. respeito e admiração». Hamburgo. pela falta do passaporte olimpico. A Alfandega dali exi�
Os matutinos locais acrescentam que as autoridades E' o mesmo que se esta' va; decretar o bara giu o pagllmento da taxa 1.000 Reich�mark para a enLrada do

portllguesas prenderam na fronteira norte, entre Valença e fazendo em Santa Catarina, teamento dO$ ge- barco e de seu equipamento.
)\(lves, varias extremistas fugidos de Orense, cidade gale� Parana' e Rio Grande do Sul. neros Esses remadores são membro> da Confederação Brasileira
(a. �.ntre os detíd()� (�nco 'tra�s� o -:r. '\ngd Fallarza, que E' a atração dos elemen� RIO, 22-A imprensa ves- de Desportos, que não é reconhecida pela Internacior.al Sports Asso-
,�;claroú ,Ia ver a re'/oluç5:o triunbdo é,f1 ()rl�n3e. tos civilizados estrall jeiros , nertina informa qu� o governo bai� c.iation. Entretanto, êles haviam embarcado no Brasil esperançosos

O CJJv.Jr!o (Ü-;! A1t1J2ilã) anuncia que os contra ·torpedeíns para o desenvo! vimento do X3rá um decreto, baseado na Lei de que a permissão necessaria seda obtida durante a viagem. O rl!s

portuguêse5 Doun, Uma, Tejo e Vouga, que se encontra� Brasil. de Segurança, estabelecendo me� tante da equipe brasileira segue no paquete .(l!canlara, no dia 30
'.ial:1 f ,11 Ca.;;-i r)�c;nvi Lr.'rparam para ranger, ôntem a' noi E iSS0 terà de fazer o nor- didas para o barateamento dos do corrente mês. Entrementes, o consul brasllelCo esforça-se no sen-

te, atim de se incorpuràrcm a' divisão naval estranjeira. te se quizer t(;!r progrfSSO. generos de primeira necessidade. tido de conseguir que os des�jo5 dos braoíleiros sejam atendidos.

Não foi apurado

"Cruzetro", Surpresa" e "Bôa Vista",
CHE6Rm Ut-l5

não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre

penderá.
Celso Ramos

o JULGAMENTO
de Luís Carlos Prestes

RIO, 22- O ge.•eral Eurico Dutra. em boletim de ôn
tem, comumcou aos juizes do Conselho que o julgamento do chefe
comunista capitão Luís Carlos Prestes, pelo crime de deserção.
deverá reali7.ar-se amanhã na Auditoria D. P. E.

DesconSideração
remadores brasileiras
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