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i tro VitorKonder,
v reador e Blum:e'nau, não"

---------------------------

leger-se

•

x-mi
candidato
conseguiu

Está, assim, comprovado exuberantemen
te que os Partidos, constituintes da União Re
f,::>ubllcana, estão em completo esfacelamen-
to, pois, a der-rota de Vitor Konder é o repudio
do povo pelos,-' antigos politicas e dirigentes.

CUIDADO
cemtsas-verues �

A voz: DO POVO Sem quaisquer Os resultados parciais do pleito eleitoral de l ' de março
que, aos poucos, têm chegado d) interior catarinense, revelam, positi
vamente, a grande infiltração integralista em ncsso Estado.

Através das apurações concluidrs -em qu isi um terço dos
municipios barriga-verdes+-coube vitória, aos adeptos do SIgma, nos
candidatos a prefeitos das comunas d� Jninvi!e e Blumenau, elegeu
do, ainda. animador número d'! vereadores nessas I:! em outras edili-
dades.

.

Dest'arte 05 camisas-verdes oferecem u.na apreciável demons
tração de força eleitoral, consciente e disciplinada, ocupando assim
10 primeiro plano, logo após ao Partido situacionista, em llagranta
desprestigio e Ialencia dos elementos sistematicamente opositores,
metamorfoseados, desta feita, em-União Republicana

Maior será o vulto e a resonancia da vitória integralista'
quanto mais proximo fôr o confronto com a derrota da União Re�
publicana.

Pois vejamos:
Enquanto a União Republicana, composta de três facções

politicas com chefes «experimentados» e dispondo de inúmeros ou

tros recursos que asseguram él êxito, -e de que não dispoem os ca

misas-verdes,-tem conseguido cousas tão insignilicentes: os seus

novos contendores ao despeito da ausencia do fator material e ligu
rões, alcançou significativa e invejavel projeção e expressão politica.

A veracidade da nossa asserção resalta da mais leve anà

ligações politicas.

ANO III
Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
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COMUNICADO N. 150 que o general Flôrss ht::ja recebido, do
DO R. MINIStEFdO DA presidente da Hepubtica, incurnbenc a de

IMPRENSA lTALJANA. promover a pacificação da poli-
tica nacional

RO,\1A,8-0 Marechal Ba�
doglio telegrafa que 8S nossas per
elas na segunda batalha do TEM
BIEN e da batalha do SCIRE
são as seguintes: oficiais 1 9 mortos

e 67 feridos; nacionais 236 mor

los e 831 feridos; dispersos 22;
eritreos 36 mortos e 149 feridos
e 1 J dispersos.

As perdas do inimigo são com

plexivamente alem de I 5, 000 ho
mens entre mortos e feridos.

Em toda a frente eritrea pros
segue intensa a preparação dos
serviços logisticos para ulteriores
desenvolvimentos das operações.
As tropas da segunda fileira con

tinuam no trabalho de eistemação
e de bonificação, dos campos de
batalh=, cuja superficie estende-se
alem de 8.000 quilometros qua
drados.

Entre os ingentes materiais de
toda especie, foram descobertos,
em uma profunda gruta, tambem
documentos e decoraçêes abando
nados pelo "Rasn Kassa. durante
a sua fuga do TEMBIEM. Na
frente da Somalia nada de nota'

vel ha para assinalar.

MORREU ORAS MULU
GHETA?

ADDIS ABABA, 9-Corw
nesta capital que o rrs 1\ lulughe.
ta, ministro da gueml, taia morri
do após curta enfemiclade.

I

GENEBRA, 9-0 govêrno
italiano adiou a reposta ao apêlo
da comissão dos 19, que prova
velmente só será publicado hoje.

O.; circulos italianos declaram
que a adiação é devido a crença
de flue a Comissão dos I 3 não

se reunirá antes de quarta· feira,
simultaneamente com o conselho.

AJ ..ARMADA

ADDIS ABABA, 9-0s ru�

mores de um novo raid por aviões
italhnos estão alarmando esta ca

r ital. Dt_sde hcje dt: manhã, a

população espalhou-se ao redor
da cidade.

Chá das 8
Plantas

o sr. Eugenio Tosca, proprie
tario da Flora do Brasil, sita á
rua Bocaiúva n. 214, nesta ca-

RIO, 9-0 general Flôres da pital, teve a gentileza de oferecer
Cunha em declarações que fez ao nos dois originaia pacotes e vá

"Diário Carioca" nega que tenha rias amostras do já apreciado "Chá
recebido e aceito a incurnbencia das 8 Plantas, ou Chá da Saü
de iniciar as "dernarches" para: de".
a pacificação geral do pais e dís- Já como indica o nome, vêm

se que falou apenas co:n o sr, os leitores que, o chá em apreço,
Getulio Vargas de modo geral é feito ele uma dosagem e mani

encarando a questão sob o aspe- pulação rigorosas de oito diver

cto, por assim dizer, doutrinaria: sas plantas medicinais, tendo como

"Necessidade de ordem, paz escôpo a ação diurética e estimu
e tranquilidade para a família lante das funções do estomago,
brasileira, mas não tratamos con- ligado, intestinos, rins e poderoso
ereta rr.ecte do problema exami- dissolvente do acido úrico.

nando-o sob [I angulo de negociações politicas". De um sabor agradavel e de
finalmente disse o governador gaúcho: "Nem assu-

alto valor diurético, o chá que,

mi, tão pouco, nenhum compromisso". Interpelado ainda na sua acentuada cortezia, nos

pelo "Diario Carioca" sobre a situação nacional, o' general ofertou o sr. Eugenio Tosca,
Flôres da CU�lha respondeu que é otimista quanto ao as- conquistaià, por certo, o mercado
sunto, acreditando que a prisão do capitão Luís Carlos do país e quiçá o mundial, obten
Prestes foi o ultimo áto da aventura extremista no Brasil do o alto conceito que faz jús,
que já agora a'_) coisas tendem para a normalidade não ha- dados as altas virtudes que pos-
vendo motivos para sobressaltos. 'sue.

Seu de posito e distribuição para
este Estado está á cargo da
acreditada Farrnacia Moderna, de
E&Jardo Santos.

Gratos ficamos pela gentileza
da oferta,

lise.
Si tomarmos por exemplo, Joinvile,-destacado nucleo re

publicano.r+-oude mais alto se proclamou o poderio e, consequente,
o prestigio da União Republicana; onde como em nenhum outro

municipio os veteranos chefes de partioos usaram rJe tamanha ba
zofia e que, uma vez, constituidos heterogeneamente em Frente-úni�
ca, o resultado foi o maior desastre eleitoral verificado.

Blumenau, outróra a Verdun dos Coligados, tambem ce

deu, desastrosamente, ao idealismo doo «cam.sas-verdas> . que não

permitiram siquer a eleição d:: um só vereador. Vítor Konder. ex

ministro da Viação, e sen'ior d� u n espetacular prestigio, não conse

guiu eleger-se vereador. Talvez para outro pleito se candidate a

suplente de j'liz de paz ...
Oscar Schmidt, Frederico Rabbe e Alfredo Campos, des�

tacados próceres republicanos. tam'rem, Iora.n Iragorosamente derro
tados.

Tudo isso e mais outros fát)3 constitue a prova segura e ir
retorquivel do falso prestigio com qu� contava a União Republica
na e da sua acelerada desagregação, em favor de mm nova e vigo
rosa força eleitoral que S� alevanta eu Smta CatarÍna--:> Integralis
mo.

O pleito de març() teve o condão magico de polarizar a

ímpotencia eleitoral das oposições republicanas catarinenses, agora
sob o signo de União Repubiicann.

A desmobilização pouco tarda, seguida de rrrrefeavel dI"
bandada em busca dos arraiais inimigos.

Cunlpre aos integralistas ter cuidado.
Não demora que �sses tubarões desiludidos busquem prCâ

surosos ás hostes verdes.

o "Cavaleir'o
perança., na prisão

SENADOR COMUNISTA

[110 .I�cal em que se encontra ,0
RI· -. 9 -- A B I' capitão Carlos Prestes é a mm
v, «ata na» pu- . .

IS'
bl' '" ,�rlgorosa possiver. esaenta poli-lCOtl, ontem, a segUlnte,�.tnan- .,

b
..

d dI . N' ;" ClalS em mumCla os e e me-
c 1ete. « o arqUIvo de LUIs Car-

t Ih d. hlos Prestes foi encontrado um
ra a. o�as em pun?, perman�

d t I I
cem VIgilantes, com ordem de atl-

ocumen U

dPe•o qUAétb sI
e

CPrhova rar sobre qualquer elemento éUSw
que o sena or br. e er", d'b d

.

d peito que se aproxime o guarom0nt Tece eu gor a pff\prma e I
Moscou '

.

te .

Pr�ep.aravam

da

Bebidas Nacionais e Extran
geiras só NO
CAF'E' JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

GRE'VE DA FOMEHEROI!
RIO, 9 - Um matutino des- RIO, 9 - A empregada de

ta capital informa que causou es-

h
Luís Carlos Prestes, Julia �antos,Iran esa a atitud-e assumida pelo f

.

f'd .

. d J ' S' f d I
O! trans en a para a enfermarIa

sena ar me n, .ãzen o ('.1), 0- d D -
.

I
- .

L I C 1
a etençao, em Virtude de ha-

riosop e °tglO ao capitãda dU1s lar- I ver iniciado Il gréve da fome
os res es, numa ro a e pa es- .

d d f
'

'

. tfa no Senado e terminando por
es e que OI presa.

qualifi:ar o -:hefe do comunismo
no Brasil de um verdadeiro be"

UM GO'LPE COMUNIST
ALAGOAS

E

rOI. RIO, 9 -- O capitão Prestes
'"" � .

:' ! só p :.derá ser julgado por um
VIciLANTE,:, DE

METRA-11 tnbunal militar, dad� a sua qUé'li-LHAOORAS da2e de oficial da ativa do Exer-
RIO, 9 -A gaurda mantid.: cito Brasileiro.

RIO, 9 -Despar.hos de Recife dizem que chegaram ali, sendo irnediôtamel1··
t� recolhidos a um presidio, os srs. Francisco Alves da Mata, ex capitão da poii
ela do Estado de Alagoas, e Graciano Ramos, ex-diretor da Instrução Pública do
mesmo Estado. Estes dois elementos preparavam um gólpe comunista na capital
alagokna.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"HORS D'OEUVRE" I

Prepara"se um pastelão de gU-I\linh . de perú ou de presunto. PÕé;
se nu '-,a travessa, rodeando-o com'

rodd"s de li'11ão, tomate, pepino,
folhas de alface branca, ovos du
ros e azeitonas embebidas em calda
de limão, um pouco de sal e

azeite. O vinagre pode substituir
o caldo de limão.

DA MOOAICuli�iai�a
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/;', ValI! assinalar o chie, o pon- retoques de sua beleza? Aigueml \ lo importante dessa "�oilette": A resolveu a situação deste modo:
I ,.iI, \. "echarpe" está em primeiro plano, no extremo de um pequeno cor-
,

a "echarpe" transparente, que es- dão ou corrente, fixado no cólo

I '''�!'' voaça sobre os lindos colos das ou na gola, estarão êsses recursos
�c. ,_:/i· mulheres, co .1) uma graça incom- de todas as horas e que serãof

paravel. guardados no bolso ...

,.• Origi-ialmente colocada a"echar- A moda prevê tudo, assim os
-

pc" póde desprender-se á vontade bolsos fecharão com o «relampa-
para a dança, o que é um um go plasticoi como si fosse umi
detalhe importante, renovando se- friso ou um bordado delicado.12 chicara de a.gua quente, li- I!

I
duções. Cada mulher póde ter, e Muitos modelos combinados de': ma de assucnr, 4 OV05, 1)2 chie:c- I I_i. 'I! tem, o seu modo particular de côres e de tecidos. Si a saia éLIMPEZA DAS CORTI- ra de caldo de limão, I CO);l'Õ, Cê i
'�ispor a «echarpe> , para que es- únida e escura, o casaquinho seráNAS -- E' tarefa simples. Re chá de casca de lnnão ralado, 112

I

/ � sa transparencia se mantenha sobre claro. Esse gosto pelas duas côres
itirada" devem ser s�avemente ba- colher de sal fina, junta-se o cd-; !', !

os hombros e costas, onde os tem grande êxito. 1tidas eté que o pi> desapareça. do de limão ao assucar e ao; 0·1 l'
•.
'

....
" I «clips» -dada mais--a fixam no E' necessario dizer ainda que

.

)'_.io�ra-se então em 9UiltrO, p�r- vos batl�os) clara e gema JlJillD�'1 [; I busto. as blusas servem como nunca átes, cosendo as ext.em.dades p",- depois ajunta-se 3.S CéLC'l5 de h·, i I, .

Outra nota elegante e bela es- elegancia atual? C::.im os diasta que não se ras:_;uem. Põe'n- .não rala·-10, sal f no e " ;:\::;Úéi. 'pen I l . �J tá na, fiares dispostas na cintura, quentes e belos, elas são uma 0'0-

d�:.; ���: r;;;i:�:"-:i;.r�:',, � .l�� ;u:�i��de �u;:e,I�,d, '" -,·i,.·
,

�,��_
.

;;e �r�sese:u1t�asg;a;d:s.�ãO sem-I���re�uecl:;�: t����o::���g�d:�d - "COlem-se e ensaco: ,.-_", (UiP,
-

v"" nc a, I � " Outros vestidos. Que nos traz I
•dosa -- te, p;.;nclo-c.. P. 1 ,r:J-l, '::0.".;,a-se em banho-mar ia e ar- !.

8 moda em 'seus primeiros alvores T r I c o tft ;,.:1. que se leia ao fogo deixan- ruma-se em prato que possa Ir ao ------.-

de 1936? Està evidente a incli-d, aquecer gradativamente, evi- forno. Cobre-se com claras hati- UTILIDADE DO SAL --
I

fK> �.
.

" -I, d nação pelos «tailleurs»; uma in"L'ld(l 'iue chegue a ferver, das com assucar e alg» nas cas- Quando por descui�lo, o ,ldt;�' I �\� tOV I [Ia eS di,'nação quoe se justific�, pelo que I Po ntoEso'ciYtprn-se sem torcer; vi, quinhas de limão. Leva-se ao for·' ferve e se espalha fora da lel� """"'"" """_* alinda e rejuvenesce a sIlhueta.' diagonalI,-m·;c'· a parte de baixo para ci- no para córar. tei.a, O cheiro desagcadaJe(. '" _ Alguns modelos são providosma, põem-se então a ferver em

proveniente do liqui.lo quei- -As, luvas ,de cores VIva; sao

de bolsos. que se destacam por."Gll," lirnpa. Humidas ainda, são CRAVINH,OS d d "r rec; de pronto] uma novidade Interessante e atra-
f

Lv'� a

ma o eSa[,;l '_, ,

I h suas órmas e ás vezes por suasr:ssadas a feno, pincelando-as 6 ovos, 100 gramas dê montei- C:O,11 um nunhado de sal cin ente, p�ra. o sport o� para dS
0-

côres, em constrastes.(jc(Jois com agua gelatinada para 11:1<1, I!2 kílo de assucar, farinha zento.
L

rdas mat:nadls, para as noras a tar-
Acredita-se, antes a evol'Jçãod

.,

o'a pll'ml't:va b'O f O sal �-:I'VP ía'.1',-·'O:e',l' pc-lra c, van,ao o apenas as m,arcas e

d b I 'I
1 e> qumrem a go • 1. astante para ot,l)ar a massa sem :J': ,;: " .1

crescente 05 o sos na «tOl ette»o t' s de c6r ornes-I d 'I 100 ':, � "1 �"n:tel·te (�a pe- o matenal-couro ou antIlope. f )
( ara as cm ma •

J _ �n ,ure,cer, Lravm 10 gra:nas, [i( ai o pe o 1 C .L -! "� U po 'd ' d d' _ �minina, que e as serão a causamo proce"so, mando sai e ,nao (·.1antelga, ovos, aS5ucar, cravmho le Lias aves, Basta estregar,
-

,

m v�otI o pIeto, t
eco

de de�aparecer (não dizemos com-t'm;..rlgm�do agua quente para batidos, juntos, D-::pois junta·se a em iT1ovil11�nto3 rápidos, com te sU?ldo, numa mulher t: egante,
pletamellte) a bolsa de mão. Seránue não desbotem e secánio-as farinha até formar a massa. Pren- ��::-d fl'110, Nos acepir,es e,j; um fIO, grcsso, de ouro, com dl:- l'b d d

'1
-'�'

t'f as voltas, no colo, na hora da cha, uma 1 er a e nova para a mu-a 5cmbra. ta està, pae-se falinha nas mãos ,e qae D leite tambem iguia, o [her, Ii�erdade de todos os seus11 "
f d porL-se dizer que é um efeito no-u forma-se, con arme o gosto, rarni- .sal deve ser euprep-a ) sem-

movim�nt05, a mesma que o ho.A E -�RICOT f
- ,o

I rl vo e belo e distinto,FLf--\NEL S 1 - flhos, etc. Fôrno brendu e ôrma p. re dêpois de reLi:-::L10 �.')
mem adquirit!, livrando-se da ben-d

'

\ -O véo, formando uma auDevem ser limllOS a segmte ma- untnda. fogo, I ' d h' gala.nel'r"", Sera-o postos em infusão
'I� 'b-"l' sr) l1a-o devClreol'i ao redor o c apeo, em

Q f Ih
- -

am CId O. cl "

d d' I 'd' ue arão então as mu eresT bã b du n PETRONILHAS 'd' ,� P- -ta C0111 vez e elxa- o caio, e uma

d
de uQua e fã. o ranco ra·.

ser COZL o COl1JI1:1lanLd c-

d f
' com 5eus pequenos na as para os6 'í E d' 25 d '22'- !Hara nova e um e eIto novo,tf:' Goras. nxaguam-se epOlS 1 gíamas e manteIga, J OS legumes. ., :t

TJ' d IadI I r d
)

-I. m penica o e egante para d d d d
'o

I
ern agua morna e SeCa'TI-Sc, em -

�c assucar I 0"0, ca.!ce e

I 'b f qua ra o, oura o, angIna.bulhados em flanela. Passam", :hum, 225 gramas de farinha de I RABIOLl - Pa:.sa-se na as

°dlHabs: s°l
re

ai rondte ubm gr�- -A elegancia de alguns mo-f I· . ,!T' d d' d � po e uc es co oca o t!m aCI- J I 'I
.:,;,� a erro comp etameme se- tnC'G. [Vllstura-se tu o e esten p-se maquma um pouco e Carne �b' ae os noturnos e exc USlvamente.,

d d f' 'b o � '<la e so re a nuca outro grupo, d d I h d"
COSo a massa" cortan o e orma Te· ele galinha, �m 1�mpera(_i�, 'I Q b. ' I

.

a a pe as «ec arpes» e cores
donda, F6rno e fa(ma untados dto iuntam se um pouco de eS[",'l- tam')�lm, f

,,5 ante a lo, 1dequadas ao comrlemento do ves". J.: b '"d 1 no'h"r mas eves e rouxos.
'd

" .

Imanteiga. J131re em pIca o e L.' e

p: ti o, Ja que estes são tão slmp e�.
de queijo, refoga-se bem.

d� ��
ara a nOlte,_tlpadrecef � re-

IIEcharpes" em forma de "jábot".CREME DO CE'O--6 ovos A parte faz· se massa como .,ez. 1a para o peute:l o, el�a a
'.:omo um colar pelo qual se passainteiros, caldo de 2 laranjas para pasteis pondo-se �o :1�S �e �uro, ou pe�olas fmas� 1. cabeça. Na frente do vestido,(regulares) 6 colherc0 de as- amassador 1 colher de ql1elJo

'1..Tlh"m"ando cO,m a cor dos c'ibe
fica fixada por um broche de dia�

5ucar, 1 copo de l�ite. Mistu- ralado, Estende-se a maSS3j1dOS n(�Uh d�ll ;estIdos. Ha "dodeld� mantes. Os panos, ficam unidos
ra-se tuào bem. rôr�a fQr- c põe-se o recheio fêlzendo·' lle <

(; _�m, ,e, negro: craveja os e
atraz, por um grande laço, de on�

rada com assucar quelmado, se em seguida pequenos pas- I es,rau'.lí.1Ul�O belos., h 1 de caem até o chão. Outra "e- Pa Iac iO Hote I
cose-se em banho-maria. teis que devem 8(:r cosidos ,- ffid elx

Ito

,segluro
e o

Cd
a e

charpe", com motivos de fiares, O MELHOR DA PRAÇAem caldo de carne ou em coberto e auteJou as D�C'lra a�,
póde levar-se de mil maneiras. DE jOINVILE. ._ d F·e' l fazendo ou não fazendo Jogo com

I d dO «rouge» e o po dê arroz, I agua bem telnpera a, az "e'd E' de musse ina e se a «gau-d' i
't A)" ie toma o vestI o.

f r d d
.

Ddeve usa-los, então, Isr.reta- a par e um mo 110 (. -

-

Ad'.' I b. .re» ver e, rosa a e aZUl. uas
tes e arruma- se na traveSS(l_ .-, san" a,u'b�� s�JOs alXOS,

rosas centraÍs, enormes, que ficam
em c31nadas; uma de rabiol1, dUJ,as ��as sao su_ shtUl as

�(}r.da. colocarias mesmo embaixo do quei
Mãos humidas,.. Quant:ls outra de queijo, outra de mô- ,'1,,5 e

o�rod'_ safO
as

Opre eltrI a� xo, para que os panos, passandod' E' 11, t 01d·O a U!tl"l1a dp para a nOite e esta. 5a o e
I h b

.de vocês se queixam lSSO! 1110, e c., S,.l, I, �

pe os om ros calam atraz.
um desencanto que a folha da queijo, devendo ,se levar ao

ovos, 500 grs. de assucar, -Fiél ás influencias que são a

saúde lhes dà guási sempre ane- o fôrno para corar. 200 grs. de manteiga, 1 12 co- inspiração deste ano-antiguidade
mia. De aplicação local, existem

p) de leite, sumo de limão. classica, Renascença-a moda de-
mui�os remedias, r�as o trat�men� PU_OlM, DE,PÃO--150 &�S'I bate-se, a mallteiga com o as- sejada que a mulher <:�oque as es-
to mterno não pode ser dlspen- de pao oorrmdo, embebido sucar, juntam-se as batatas, tatuas das deusas antigas. Tudo
sado. cm agua assucarada. Es�or" I os ovos bem batidos, o leite depende do drapeado.

Daqueles remêdio�, um ex- re-!se bem, passa-se eM pe- e por ultimo o cÔcO. Assa- Os hO,mbros �ão ás vezes desc�-ceJ.ente, é a fricção segumte: b:;- neira, juntando-se I colher I se em forminhas untadas com bertos, �I o mOVImento do recvlhl"
ladona 150 gramas, mistUladas dt� manteiga, 2 de ítueijo ra- manteiga. Forno regular. do o eXige, mas vê-se sempre des"
a '0 gramas de agua da Co- lado e 6 gelnas. Mistura-se cotes bem abertos, sabre-tudo nas
!cnia. tudo br.m, fôrma untada COI11 BOLO DE COALHADA- costas.

O b 't' '. 40 assLlcar queimado, cosinha- '2 gemas,.2 chicaras de assu-u'ro tam em o Imo, e, J

h' O 'I .'d J 10 d "do, se em ban o"mana, epols �ar, 2 cOlheíes de manteIga,gsraudlas �dta CO'JI 'I'
e l;:a-1;1 °bJ: de frio tira-se da fôrma e poI- Bate-se bem e põe-se a fari-e aCI o sa ICi lCO; l c.e o -

_

.

d d' f r vtlha se com assucar e care- nha aos poucos, que sao 3r"to e 50 10, e um per ume a
.

h' I d Ih d I
-

la. c icaras, e e coa a a,\'ontade'd t
.

- -o' colher de fermento inglês. AsQuan o a fr\nspHaçao na e
. _ ,

,

b' I·" as ma-os BOLINHOS DE BAT1\- dai as poem-se por ultimo eexcessiva aSIa a.ar

I - ' .b' t a I· com I TAS- 500 grs de batatas sao batldas como para SUSpl-corn sa one e e enxug ""s

I '...
d'd se tellha m,"tllrado cosidas passadas em peneira I 1'0, Forma unta a com man-ao-ua, on e,

'! A I' 6 t 'f t
c -

d f rI 112 prato de coco ra ado, tlga e orno quen e.um pouco e armo.

II Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre I
'

Pasta 5 U L B I O L
(Formula do DR. BACHMANN)

A' venda em todas as farmacias e casas
de perfumar_ias_._

_, _4_11

PELOS DE ANIMAIS

BOLO DE LIMÃO

VESTIDOSEs;;(' que nos servem de tap-tes,
são C0n F' 'adI)'; pele mesm', 5)5'

_-(...1._-5.

i. '0 �u�;.. .. ;;l.,� ; fUtr:C it cendo .. o�

com esp '!lja uüb,,;); Ja em agua
, 3, expondo-os depois ao sol.

Se estão sujos, antes da agua
f ma, emprega-se agua com sabão
diluído.

Depois, a agua pura, uma es

cova f', tudo completo, pendura'
se ao ar livre, mas em lagar que
I ão bata fOI.

Peba beleza
ofE:; nê i r) ina

A moreninha da praia faz é·

poca, e não zabemos por quanto
tttl,po...

,

Mas os conselhos a�dam abl,
prevenindo contra os �eijos ar

dentes do 501. Esse beIJo são es"

plendidos de vida e alegria, que
do não queimam peJo abuso. As
tlim, V. leitora, expondo"s{' aog

l.arinhos desse rei, não se ex

ponha demasiado, previna-se res

guardando sua cutis com qual
quer desses preparados que as de�

ganks das praias euro[Jéas e ame

l'icanas usam, em ju�ta defen"
SIva.

mente.

O calor está, nestes dias, in
toleravel. V. se queixé\ com o

melhor de sua razão, por isso

que transpira muito no rosto c,

er).) cet tos momentos, não sabe
de qUe valem 05 retoques a que
} e habituou sua vaidade femí-
tima.

,

Mas ha recurso, leitora gentil,
e esse está neste processo: pela
manhã, em seguida á hígIene
costumeira, tome uma toalha com

agua fe!vendo e ar1ique viJi�s
vezes, até que os kjoros se dl

j atem bastante. Depois, faça o

mesmo com outra tGalha molha
da em ag\:la fria, gelade, po

de.�do mesmo ser gelo moido.

. � '·1
'

DE BAILE

l ' carreira 4 pontos pelo direi"
to, 5 pontos pelo avesso, 4 pon
t03 pelo direito, 5 pontos pelo
avesso, etc.

2' carreira: toda pelo ave3SO.

3' carreira: Identica à primei�
ra carreira, sendo que fica desen�
contrado I) pl'ime!ro ponto, isto é: )

começar-se semple 1 ponto em

avesso, ante5 das que I!stão pron
tos.

4' carreira: toda pelo avesso.,

Ponto de mosaicos \
I . carreira: 1 avesso, 9 d!reitos:f-

?"

2' »8 avessos, 2 direitos.
3' »3 avessos, 7 �;reitos.
4· »6 pontos pelo aveo,so, I

4 direitos, I
» 5 avessos, 5 direitos
» 4 avessos, 6 direitos.
}) 7 avessos, 3 direitos
» 2 avessos, 8 direitos.
» 9 avessos, 1 direito
» toda do direito.
» igual á l' carreIra.

5'
6'
7·
8'
9'
10'
11 •

(Curso de especialização em

malestias de senhoras)

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA GARIBALOI, 49

!
f

\.- .

r�
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A G.\!STA

EM

seguros

��@ht�5, S!,1il·Á(ltm�®� e Rigui�dGreijj de Ai!'ti-!t� ",m �(l1i'C!l'u [il�at!;jJ
a::D BrasU, rm Ikt;��8í e eas pt[rr.�fr�i� iJr�ça9 eSir�!!i0sjn1i)?

Agenci� ModerlS<�� fl��� Pa��
bljcaç«Jes, com séde ern São �. 'aulo,
é autor. .zada e fiscalizada p�310 (�o\ret�no
Federal e possue a carta patente n .. "n��

�;!�i /4

a�ã"�e!o$ ptrúPilf[S, tres �m1:�Z;

f;. �cr fj�m�m�, to��s �:» !O�Uri. � ,

�;. u��, �@r�p�� � S0j{�8is·:(�,r�&, �.� ,"

�. �S j
--� E ;,ctr€�çeo tom gl@b�G d� cr�;l�l. I'� �
� _ � 0

'f�'- e.I.:.�.'�'� A t"'íláX �ma ns;:r� e Ii@U��f.Gt�d�dti) pí}i�, I)S ser- ,-: l 1
P' tel09 S�i1 p;rftsen���aii�� p�ll! p�'t!t'l. ��6· ·t;

� �
� �
lig;������eo---_._---�.GG�fJG���

'"

Caixa Postal, 43

} orto Alegre _ Dr. Arvonio
Bottiri

Curitiba--Petrarca Callado
Praça 15 de Novembro, 26---sobrado -. Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO jCRIL\L FALADO NESTE ESTADO

Duas transmissões dia: 'as: pela manhã e á noite

t nunciar no JAVA jOFI'iAl, significa: Grafl(tcc vendas I?

maiores Íucros

no ESTADO DE SANTA
CATARINA:

J:, r�rang�lá-J3i�ne Wendhausell
Anitapolis --P:Llb&1 Pa·�s
1.\.:1gdi'la- Armando Schmidt
E,:gU&S2Ú-- Heitor Campos
Blumenan-> �'Aartinianl) Hilario
Bom Retira--Jonquim Simões
Canolnhas=-Pcd«, Terres

Cruzeiro- O"valdo Pereira
Curitib3.110S--Enedino Hosa
Crer cí !ma _ Dinorah Alves

Caminha
Itajaí-Evilásio Heusi
Iainvile-Xavier Schenk

Com Lages-Hossanah Neve,

preços Laguna-Francisco Chagas Ma··

), �
-,

'

'to espectais e chado
e horas marcadas t.�·...._·. Mafra-Pompilio Claudio

,(' CP �. f... I Nova Trento-João José Arche

�(�s�·���i$1 i:::��os 1� � I �f':.�é:rtT--:-!,dgL' 1�' -c__ �.�.
r')'t, v.... 'li}' D�aJ,t,�:r:vrll"�1. ��

I :.".?!
,0 �.1;C10- nem lí'1G V I es

4 (�
..

,;3
1 Raio$ '!iioleta }j ElO do !'ul- Aristides Melo

�. � 1\
' ! tj?,o Ja�é-JOE6 Cesta Vaz,�, � -}'""":l •

.

.

...,....

"'d
.....

8
"" I �', r.i·�I··C!·"''''O'''-' G s

l '\.v .l:\.J"ill� FtJlpe �H}.nrru t,;;;; ] I" 1',,,; c'" uuaracy .oerre en

� i1 I �!-�I Joaquf�i-J�)ÜO Palma
.t-J.giia2.��� _" ....:··:'t�ID���·!t����T7::'=- -:.:� "=,I� � l]l:CdS-()$vaiúo Ramos

I
Tubarão-Joaquim Faraco

- - ----------

r
, ..
,

I

NJ:OLJillf@lTJA�

D.!..
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Dr. Fulvio Aducci
Advogado

[(ua João Pinto,�

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

rr 18

�
:':i-!fl'>_'"%:����!V-"":...::::a:��......."""""�� �

� s
i i;l. �edr� �a i\ll!)tjfa f'�rrilJ'
ii

�
�
�
•

�
� Rua Trajano, n: 1 sobrado,
� .'
�

Telephone rr I5}:; .�
j h
_:.o;�;: ,�������1:Ro.� �

Advogado

r_-�;;:c-_,..�".-ew_:..�.t'�:L:.....�,����

� � Dr. ReuLJo=

IP,li ==8arbosa==

li ADVOGADO

"
Rua Trajano, 2 (sob.)

j'
Fone 1325-Aten;:}e cha

mados para o interior.
",._-�-� �;;;;;:;;;;;:/

Dr Aderbal R.
da Sdva
Advogado

Rua COIB. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 � 1290

TELEF. 1.285

Cirurgião Dentista
""',,=,=""-=---==--=

- RUA DEODGRO, 30

�ür.jl\nll!nioTavares _:;;u_,e

li?:�in�ia1ist::l em mil!itsifaa (ti)

'IGARGANTA-- NARIZ - ou

IIVIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
/1'1 (formaêlo pela Forulõoôz oe
meoicina (\a Universidoàe 00
IRia aI! 'Icmcir-o, Ex-interno.
llpor concur-so. õc Hoepltnt Cle I '

j'rri!lnto 50' orro e ao A5sisten
:CIO Public:a CIo Rio i:)e laneiro.

l'l('om alguns anos CIe pratica nos

I aerulças especializados no Pro·

ifessor 5anson. no Rio ae ')0-

I'm�iro--na
Pul lcllrrlcc ae Botcto

!ga •• no H05pital de 5ão loão
li3ati3ta CIo Legôa e no Hospital

1'I'5affri2
.• ôuinl e).

Chefe de clinica e cirur-I
ligia .de ouvidos, garganta, I
11!lanZt cabeça e pescoçd

Ij!jO Hospí;al de Caridade
je Florié'nopolis.

II Gabinete adaptado para

"II �xames d� sua especialidade e

I 1 " •

I,',om sa a oe cuurgla propna.

I
Consultas d:a::iamente no ele Limitada 5'[. ara.Hospital de Flo:danopoli,. elC. Aviso Previ06'[. aja.RESIDENCIA Hotel La P F' 9�Porta�Fone parecular 1246

razo 'lXO '1· ala.
.,'§ii.'iiir'Sã?ªRiF5R357 ... ,., íi# �.,.,w_�;!,��

Resid.: Praça Pereira e Ol;�
veira, 14--Teleph e

•
1 353

Com r..d .--R. joão Pint:>, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

Clínica G zral .. Vias Urínarias

Hemotrlioidas: - Tratam,,;nlo
sem operação e se.n dôr

CO;'!SULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

[)si,tistas

Luiz Freysleben

Ban�o de
Crédito POm
pular e Agri ..
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Rcsp. Ltda.)

Rua Trajar.o n. 16
(Edifício proprÍ'J)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

só

''RI

Fornecedor

����'���'��.I � Tvpographi�, Ester_eotypia'����V���� "� f IZnca()ernarao, Pautaçao, Tra.
� I L.,,, ,t:.;I':!!.m Alto Reieuo etc.

b

Hote I I, Deseja �onsertar O

�� seu radio? Procure o
.

é I sr. Bouzon, á rua Uruguai n.
����.�_�.�.�.���-���.��-�.�-�ç���.�.�s;.���,��W'���Y������������ �139, que será plenamente sa-
---- �

ti tisfeito.

10 •
G

OIRheinganiz
PORTO DE I\1BIT(]BA (servido semanalmente pelos vapores da Cia. Costeira)

Acaba de sair do prélo
A 2a. EDIÇÃO ATUALISADA DO

Guia do E�)tado de
Santa Uai:arinlJ

�.2W"''''' �;r�:eC';7·':r�r.5;:1
E'iiiãítâ' pela LIVRARIA CENTflAL de

_

ÁÍbertõ Entres
florianopolis • Caixa Postal. 131 • Telefor.e. 1420 . 5. Catarina

Eriôereço Telegr.: "Entres" _

� r:...,:' -'"""T-�-::;"'d , .• � �::_ ,:::;�� '. "r)

LIVRO iNDISPENSAVEL A TODOS PELA SUA
GRANDE UTILIDADE INFORMATIVA

PORTATIL E COMPLETO
,':,:i�·'V:;-��'·��'��:B,.:fj,:r--::�'...·�-:-:1�t,

O Guia' �brânge=;s- 'sêgufÍ1tes assuntos:
1\. O ESTADO DE S. CATARINA EM GERAL.

Informações gerais sobre a divisão politica, administra
tiva, religiosa, repartições, impostes etc.-Indicações uleis :

Serviço postal e telegrafico. Horarios e preps de passagens
das companhias Ierroviarias, navegação maritima e aerea e

emprezas de transporte terrestre e fluvial.-Medidas.
B. OS MUNICIPIOS.

Informacões gerais:-Repartições publicas, Associações,
Institutos, H�spjtais, Imprensa etc.-Indicações uteis: Meios
de transporte. Planos e tabelas de transportes maritimos,
terrestres e fluviaes. Distancias quilometrica.

C. InDICADOR GERAL DO COMERCIO, D.\S INDUS"
TRIAS E PROFiSÕES. ;

I A Capital-II Os Municípios na ordem alfabetica.
-III Anunciantes f6ra do Estado.

D. INDICE DOS ANLNCJANTES.
O G· s do Estado de S. Catarina é a unica obra

neste genero que não significa uma simples compilação
de anuncias sem sistema, porém coleciona tudo que se tor

na indispensavel ou util para um indicador seguro do co

mercio, das industries e da vida em geral de todo O Es
tado, coordenando a materia sistematicamente.

TRA..TAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM

Diarias a partir de1o$ooo
O M ELHOH HOTEL, R. Trajano, 4

FLORIANOPOLlS Santa Catarina

ESTA:'vl0S EM 'ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA

NOS, ENCARREG \R DESS:":: SERVIÇO

�::;)reçoa rn()dicoS

Treska Jr� &
FORMADOS PELA UNIVERSIDADE.hOO

DE JANEIRO

Motta
RIO

ACOMPANHA-O UM NOVO MAPA DO ESTADO

B$Preço do Guia com o m ]pa

u

I R IIe i 11gantz '�7ÀSCHOAL==SIMONE S. A.�
'""" I

o 'AZ DOS f LIVRARIA MODERNA

;, , I E'unOaClo em 1Bse

'Chapéus Rua Felippe Schmidt n' 8

P roeu rern Caixa postallZ9 rer, auto 100.4

NO SEU Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

AG \ .�ET/\ - �L011 '\ \J J :-\.'t.. t IJ
' =,

�� "'__"__� _'_�=--;-

-------'----�������._��-"""'���fl��l ,., w?l'� .&� ;
n.'aI; �""'�� ('..�� II

I

�_'w_
_=-_A ,_ ......_".,..,.., ".

-

�� d:! j �.t�j l:1 �� B � �V t� rl

I' � �): �� T j !f.� �... �lr l.------------..-- '---- �� � � �d' ti �

'ii Prcprletario 1VlIGUEL Dl�UX

�
� Estabelecido com excelente prédio de contru-
J ção moderna cm cimento armado. Agua encanada

em todos os quartos com janelas para as ruas Tra

jano e Conselheiro Mafra. Espaçosa terrasse em ci
ma do 30. andar, com admiravel vista para o mar

e cidade.

RESIDENCIA- Rua Estc-] , G _.... ' -==......,.,_.

ves Junior N. 26 I �:����

I ��� .

n _2�����,v-rcw= !� SIga O
"""

I �>j'
L"'� MANDE fAZEI< UM PRO]E'TO, COM

D,t·.. Migu�31;;_� ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES DO-
f31jsbakJ CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS OU

TRES CON51 RU rORFS DE CONFIANÇA
Confie a execucüo de seu proléto

á um bom arqultéto.

C .. RAMPINELLI
LANS PARA BORDAR

CO;v1PLETAMENTE reformado, este grande hotel a

cha-se apto a proporcionar aos srs. hóspedes o melhor
tratamento possi /el, com sadias e variadas refeições, dis
pondo de ótima e bem instalada cosinha, a cargo de pro
fissional competente.

SORTiD'o bar, com bebidas geladas, bilhar e salão
de jogos. Agua corrente em todos os aposentos. Bar
be.iria

, própria.

nãe tem rival. Granda IlJrU
mente de corea firmes.

MARCAS:
A LIC F:, AMELlA. AURORA�

MARIA, MARINA,
MARGARIDA

Misterio
$ Esplendidas praias de banhos O Se tendes sido até hoje infeliz
(l9� � e desprotegido da sorte., vivendo
i�� PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA OS VERANfSTAS � sempre em dificuldades, ou sem

� • poder realizar os vossos àesejos.
(� PONTO de partida da E. F. D, TE- � não desanimeis. Escrevei hoje mes�

� RElA CRISTINA, com trens diarios em e mo pam a Caixa P05tal, 49. Ni.
e comunicação com todo o sul do Estado • teroi, Estado do Rio, enviando
� O um envelope selado e subscrito
�$ A l'RES HORAS DE FLORIANOPOUS PELA ESTRADA.!DE RODAGEM, O para a resposta, que remdcremos

(� VIA PAULO LOPES ,�� gratis o meio facil e seguro de em

.. 3 dias, conseguirdes o que dese�
••••• jard<!s. seja o 'lue faro

F b· .;:Yt'�.Q �.a r I '_ ,a;:, d "_" .

PRODUTOS LATICINIOS, EM TUBARÃO E BRAÇO
DO NORl E--PRODUTOS SU1NOS, EM BRAÇO

DO NORTEJ 7

I

A' venda nas
casas

bôas

1

�'"

I IIIIIIB L. I -M A G A L I

.. ai m���?1tl�Ií� mant�iga ... O Illelhor queijo L\polo- saboroso
lebarbenchon

End. Teleg. A P o L o
Caixa Postal, 75

L A G UNA
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A CAZt,TA Florlanopolís -10 ........3 -1936

Parque�au.
Rt;elltau O

preço do tri ..

g" na Ar
gentina

IJunta Comer ... Nossa Vida
cial do Estado nt....'iVEI�:3A(.:n03

Irra,�iaçã@
da A�{�in::a� (Compilação ('e L. Nazareth)

Mês de Janeiro de .Atvaro Ramos Yteira DIA 9 DE MARÇO DE 1936-5. FRANCISCO

A estação alemã OJA, onda
1936 Dt::..:orre hoje a data natalicia 1500-Parfda de Pedro Cabral-e-Faz-se á vela, no

31 ,38ms" irradiará amanhã o pro- DISTRÁTOS do nosso disli;lh conterraneo sr Tejo, a esquadra do almirante Pedro Alvares Cabral, que veiu des-

gréJ,l1a abaixo, para a America do Alvaro Ramos Vieira, abastado cobrir o Brasil.

n]\Tenhum áto de honestidade
Sul. No. do Regs. 1520 fazendeiro em Lages e destacado Compunha-se de 10 caraveilas e 1.200 homens, entre ma-

no BR�SIL sería possivel,-diz
A' s 23,15 corresponde às Data 11-1-936 procer liberal. r.nheiros e soldados,

3,1.5 :IS. no Rio de Janeiro e De "Schmalz Írmãos", de um Cornmandavam os navios Sancho de Thoar, Nicolau Coe-
uma' nota da embaixada do país I 1 Mallra de "ena PO/'e 'ra

7,15 às 1,15 hs, taco, (representado pelos socios ' ...1 I c r r l lho (que tinha feito viazem com Vasco da Gama, Simão de Miran-
irmão." L t

\' n

22,55 Anuncio DJA, (alemão, Otto, Adalberto e Adolfo Sch- amo e da Azevedo, Ayres Gomes da Silva, Vasco de Athayde, seu irmão
A proposito de rornentarios )

f I d espanhol). Canção Popular alemã. malz e de outro lodo o H. Eu- p,,-<s" I ;a a dat n t I" d. :'edro, Simã3 de Nuno Leilão, Luiz Pires, Gaspar de Lemos, Bar-
ormu �l os na imprensa sobre as 23 no c

'

Fi' h
. 1 •

1
.

...�" OJV U G. a na a leia a I J 1 D' J I' e b 1 B" "
.

recentes medidas do Governo Ar' . oncerto recreativo,23.30 r.d",en�o e,�sOc er'Sllll(,mt\na &' sOC'.'S
I ex na. sra. M':lUra de �Sena PC-,I tn?JOrD�1�U IDES! que

escoonra o v& o Gil. oa n.sperança, e seu H-

Fala o poeta: Bruno Erehm lê . a nrma tto c ima z Cia.", .

L d O mao lOgo /ias.

gentino que regularam o preço
retro amole, esposa o sr. N". ' , .

imo xl b d
trechos das suas ebras.23,45 UI- da praça de Joinvih resolvo] dis-

V 'li Lamote. V,m!:1a11.1 tan.bem � fr�nc'scanos, .su�ordinados a f,r. Henri-
mimmo o trigo, rece emos a

•

I
'

"'

E
timas noticias (em alemão). 24.00 �olver a mesma .5(,c,,;.e�a1e, em vir-

. " ' gUDe, o alrnoxarife A,-yres Corrêa e os escrrvães Gonçalo Cd Barbosa
ml.aixada Argentina, a seguinte _

-

. Radio da Juventude Hitleriana: tud- de ter expira ...to I) p:-azo con- A ilus're antversanante, pOSSUi-I e 1 edro Vaz Caminha.

comurncação:
S'D C I Liga das meninas alemãs: Queria tiatual, sendi distribuidos, entre si, dora de lucida e fulgurante ínte-I

1835-Imprensa off.cial em. São Paulo-A assembléa
« nr. iretor.- ircu am ver- J f 1 d b 1 II I d I d

ser uma d'elas,OO.30 Um peque- oe .con.ormi . ..I,·(j e CO.IU ° 'e unço, ,igenc.ia, realçG..-s� nas letras e no província e São Pau 0, cria a em virtud,e d.'O Ac.to AJ.dicional (12
sões e elgo se tem publicado,
que o preço do pão tem subido �o conto de amor, canções popu- .�s imp ortancras seguintes.por saldo jornalismo palflO, pelo seu ar3r�cíc.-1 (�' Ag03t� de � 834), pro:,�ulg'l a s_ua ynmell"a, [ei, a\l�omando � go·

B I
lares de Walter Berten. 1, J 5 UI- de seu C1 pitaI e lucro-: a) á firma do talento; mer eC,cndo, por issc, 1 .!�.mo. a. d_lspenJ;;r o q:J,e no.se .nec('.�sar!o para unpressso, redacção e

no rasil, porque o Governo ar-
,

h I
times noticias (em e,.!Janhol.). 1.30 i,..iSchlmdz .�Ir,n'1Q)' a. Cj'.13:1t.ia de F. louvores e a adrmra.ção de todos,

I
"l$tr

.:

ibu S·i0 de uma fobl diaria, em que se transcrevessem os actos

gentmo ten a evantado o preço ? $ -() b
d

Mostra cada qU11, do que é ca- ) .... :000 U�'O; ) ao sono Euge- Seu nome, scbejamente conhe- ofíiClaes.
o trigo, e por este motivo, se

paz!2.15 Eco da Alcmanhê.2.30 aio fleischc.: a ruant.a de YS ... "I cido em to,lo o 8n:sil, muito dis-I
-

."... . �
�

I' .::=a ",1�1:l �.�:"''-'' .,.

pede haja repressalias, 78 oon$OOO D
.,..

I
r � n t.\ ""W� n� <;-' � � f\ [1 ,,,""" Ir "@ ��-- -� E

H
Sonata em rt!-maior op. 31 de :. I'

• a, '-se, p":rhnto, lmglliU a r ;;Ine,' catann ;fW�. tor- '�d". '•.,9
" � � ii l..Jv H � fdll. \.' q

..�""":
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.
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a nesta a.fírm<lção um êrro
J d' B h

.

�".
� I I' , . � .

Ir

I
�..if úl11ct J.l�l'-i\ ma. e edCl"e-

manl'festo.
�U w'g van eet oven.Toca pi'l- r.eclprCC3m

lhe, qll\t '�;.o, nlDüo-a ccm l(;Cl -:' a como culta e 11' Ol 0.'1' ,-ônr�-." 3.m 'ntp en!' a'll' iiii , i\ 't O
'

R. h L 3 00 U
. .

'

pj' ,or t

.

'

.. �

._,_ •.•. :.. ", v. .• b'" ver, a rua r\n1 a an-

O preço do Fão tem subido
no: lC ard 'lugs.. !Úmas."

g
mi .!!5'�d,e. aos seIs hatllt apos oxcelen- b"ldi n ')Q

no Brasil o mesmo que na Ar-
noticias (em alemão). 3.1 5 Con- �,; e� 1%11' If� F:J c.:J� �;g;iJ A vazeta, respe:tosamente, apre- ! te� e uteis tramfu.:) I(õec, degawl'

CU ••:hJ,

.

I
certo var,iado.. ,... '''4� S h1b»', f;l �,;)' "_'ji' senta-lhe suas felicitações. te. Cin:_ Impell.;, da Emp:'ezô,1

'--- --_

gentma, simp esménte porque tem I'
.

.

Q�umentado oval.or cOinerc'lal de
4.30 Leitura do p;o:ram�(rlem._... Up1a "n1(1'!i111 � "ao" F ....

·

h.'
.,

Cmes C.Olôados. .

.

11�1 .'�!'IlI'§'Z7.'!lP:J4ro>rn,.!'f) il11'1.<'@
...
_

)C"d .' D",...d·J.
' "., ': ,CtUJ e.lqa ·)}eos::uamvt.rs:uw "',-: .. ;',"_, "

''1D'sf.t<:M..l���!1l.{;,!'Iil.t1lll idl!l�"'�

t
' esp, 3lxa. o canelO. v�pe ,(,a alta e b' I co, ,....·"('ca,· com.

.

1\1' d L d R
lv1ad, !I13. t; L ,·,-,He dt.on-I

ng� preço do trig:o reuula d DJA (alemão, espanhc)l), í 2 H. p."
d.' ti"�,,,

1.3. �e'J na
f .ma e our' es a· dQ a aluI, apresel1tand0 as pG' G} �© �r� 6i>� m ��e

v v
e - .

mo·,. I J" 'f' d I
acôrdo com a cotação mundial. Dr. Pedro de Moura ;::;erro Vêr e lntar á 1111 Fe1ine _

i .� iaterals um CU:-iOSO e ",ito '; (�; . '"Im�:l '1"h, �J1.& .�.... �

Não se venderia a menores pre- Advogado 5chmidt roo 123, com �A1nl{'fEEm ['lHOs HUlE IJPi'ic;�; �lovido de farta illlilú1" �;·"".jJl(.·�[����WI

ços o trigo, para o c()nsumo in- Rua Trdiar:o 11. 1 (sobrarlo)
.

noel Cardos) lar. I.... '. ..,,, Iça0 detr,ca que ob.::dece a um in 4��� 'I" � iSO

terno, quando póde vender-se a �I
��""==t.!.'=�.-o.""���,.l."".,.",.���",,,

o lovem Valdcl::ar Correa, ba-, tthg.�nte sistema -:!e diêtributc:",c: �A ,ATBê CU LA

Ih
'

r .6íl e competente grSfic0; e
..

amortecimentll, ,) Cine im'P�e.. EC rf"'l-· LAR
me ores preço� o tngo, em ou'

h I 1\Il"l' VI'
.

I
_y..".,\,,,1 " "

tros mereCidos. '. � �J1 �� �� C � � i''t q�" {tjC!� �� I
o sr. Dl: ltã? Lr. i.a,ljn; ;,za aprentn, ainda, 1l0tav,::Ís me- Para conhecimento dos in-

O Governo de Buenos Aíres
..

a ti C� '(_� O ltl �l ��� t }-J �(:'JJ� o sr.. u.t'':v�� ce! 10;
1

.tlOrarnentüs n�.,seu a;)arcILrimc�t0 teiessados, aviso que estão

cumpri!ldo um alto e ineludi vel de- /. ,a cxma: V"l.'.l, a; �.:�noela Mon- s·.mo"o,. ln:nsrr.H�ndo com ap"cCla
_

em funcionamento as escolas

ver, unicamente tem fíxado o pre- CC!'"1á d ,'�� I��;. � (� "'�, .i:--, ')
tCLegro d{. O!lIr,"�ra, 'leI mtldcz musicas e dlalogo·s. para ad'dto'" da Cr'IJE d"'sdf'

........ r d. _-:I �. a sra. Oha SlVfh e<pooa do t\ ·'-.��n':",",,.., r'pt�y" ". oJ ., '- -

ço lOir.imo do trigo, levando em � '. '?"
..

: .. ',:. :
.• , • - .r ..o� L.. ...." ...s,l\?s l-'rJp,L a.lOb

12 de Janeiro do corrente ano.

AROMATlrO D'URrr". r�' r [ST1' "UL \"'T� sr. oJalvadOl ;),Vt:;", do Ctne lll,'verlnl f.\ G(l7efn A t
'

. j
r

t·
conta a cotaç.1o mundial para

• '�, 1. r:. 1 i ......U r� . "",; f:� i:
E' G

'

.. ,,' I �,. , ..... r..; ma nCL! a sera (.on Inua e

d I I DAS FUNCOES ))0 E3 'O,,' .1:....no, FiC.. ,ADO, a sra, rn\..stwJ. uerra Vene- (:nVia fe!tcltarôe'l. ·3 !'nC-"1"'ça-o .. 1 t 't
cortar e um go pe as especu a- �

. J P l'b' ,.
J U I ,�" \.omp C amen e

('. ões das baixas que estava de- INTESTINOS, RINS E D1S�OLVE.<TE DO m, cspc�,a ao sr. (' 1 10 1 'larO- bO'ratuita, será feita peias pro-
J ACIDO fJDI �O I ão Venera,' �

fraudando os interesses legitimos i"".' ;\JC �V·�" �� r�� ro f;".';':_ . .;:�E fessoras regentes, todos o:;
a exmEi. viuva Joana TOHeS,' l� d d' t't d d'

do produtor. ".:J uma ven a no :s n o e ;as úteis, no �lOrario das au-
. DISTRIBUIDORES PARA I) EST \1)0: ° sr. J\lfe.u Tolcntino Jor.; "f

-

P A', r •

d
O Embaixador lamenta viva- 'J oao essoa, a rua las, as 1 J ás 21 horas:

DR ........ r"ARIA 'VIOD'�R A' DU \ D'"
a exma. vit.;va Regína Miran- "pI' h E

mente, de que haJ'a alguem no L. \...10 ; 1:'.. N üt: L- R J S, \NTOS ,) VciC. scala Conselheiro Mafra,
Brasil, que julgue, ainda que por Praça 15 de

da Sa.:tos; Tratar com o sr. Leandro n:-1 Loja liAaçonica "Orde� e

Novembro, 23 florial10po!is I�'
o Jovem Paulo Amonm. 1 c'I 'J T

instantes, que o Governo Argen- ti
(. a 01 V-1, comcrClam2 no L rabalho", á rua Saldanha

tino, pos�a práticar o menor áto �"="tmm=r:rn""m""'_�""",,��,,�� fHE6f1m UH5 Saco .dos Limões. Mürinho;
(ie hostilidade ao Brasil, quando

I
"""""

. Caci/da Ritzmann IJ!'L�.=......."='W,="",,,,_'_";"�
Esc'Jla Fiardoardo Cabral,

é mbas as nações, com um senti-
�"" "'--

.••.
I_"'...

Wt&...............""""'"'".".""=.=-._��; na r,éde da Escola Pública, á

�:;;�d�d/,r:��;dpara�:::�C;ãOco;
I

4 I.!!I� fi· �� � �1 �\l f i� Dr<, � Chegou ontem a esta (apito] ��l�:mi�o�.Jue:a Ce(Js,,:re/:�',oraJ\.'I!.j';�ll'1e·l ru����r�latde,.Le ar�S·�·eClgll?l�er, na
� I "oi.,tnl �tP�j' �\'l t>l � �� �� r1 a gentíl stnhorinha Cadela Rit2.- . Ul 1','.1

b
•

• - li

o pensaMento e em todos os pon- � lwmn', aplicada aluna do Colegio Schreider e família. Esc Jla Paroquial Santa Cata-

tos uma politica de compreensão
�"""""",,,,""."'''''''lli''!''''''''''''J Lo""'''''�''''''''"","""" "'.'.' Coração de Jesus e filha do de- rina, á rua Silva J�rdim:(Tó-

I b A' d' J 't d D N' S D lI' O· d
-� Seguiu untem, !)ara o Rio dr' )

e co a oração rnencana. com IP orna regls ra o no . . . 1 uu !ca e da lreto- >; puta \) t.milio Ritzmann.
- ca ;

EJ d V· C )1.' 'd H" d {-;' d I 'j'd 1 • � Janeiro o sr. Heraclito PJyCS, d','- E J 'oH •

'luar o Ivot, onse r:euo na e 19lene este �.sk 0, aceita responsaou aae técm-
�.

'.

( A

sco.a l'flarhl Luiza Dias,
Embaixada Argentina.» Cl! de faimacia ou de cspeci·t!i2ades fanrmccuticas. � Pc-lo ombn àa Auto Viação I'fent;:! che,e do, Imposto sobre a na Escola Publica á rua

Esta nota foi publicada, em Cont.as para FarmaceuEco, na Redação dt"t:� Diarir. I� I Catarinr.nse, c�ega!am oriem a
"enc.a nesta capItal.

I MajJr Costa (Canucli;lhos).
besp�nhol, no O JORNt\L, do 3 flicsta cipJtal, Vindos do norte do R"· <�" ". , C

. -, , NOTA:-AneJando para o
--_____ I� I E d

. . I gr ...sv)u O.1tem, a upflba VIa {"

Hio de Janeiro, em I' de m:uço
�,�""x"",-w.:.,,,'-�:m.........���!f. "sta o, os segumtes passageiros: I 'l d'

--

d
'

I pOVO de mhlu t.erra e mu:-
A' C V'd' S lc,restre, apos a guns las e per- .' •. , 1

de 1936.

rC'
'�i'J�,���'::::Z:Y.'F,'ii;''';;f= �·,g..�k:�;"'·�";:��=.;,"�;;::.1'?:.'·=�;:::ii A�:�;!-�ldeo���rdir:�, e-O::'iel o�:� lllH'mr�nd·cia n,.cs!,a lc;;p:taL o sr. Cur .. 1 ��l egS���l�::ne�;�t�ar�o�n ma'-

CAFE' BOM SO'NO -:. O tI>'''I'f't P� n �., ; �� l}o:� ')ÇI� .,...,
� r. .- "

.

F'� - r,,, �., C .1' A . I
' .' os C uarco':';-: (lanha, h.mciom.rio'. (_,.,

�� , � Q ii g V f S � Ik,H d,� � H� I r &4.. Il-v?ar" P C,lea,a, c�':'r mara) hc;umeo elo escritorio c'-ntral da E\�radd de I aflrm�ç�o do seu bOií1 nome,

prélç;'l���mbro �.'�.' bo n ife ra rl i�� a f\"�H"�.Jl ntO'l� �� :.1,.. f['10n:eca, VlOa.ta Outra é Carkta Ferro S. Pê,ulo -R, Grande. II contn?l.tindo com a simples

ArztoniG Paschoal i�
u

�,.._,
[; li U (;U IW>" 't:'i ; � �'.�

ut.a.
. . ,

9U�'1t1a d� 1 $OO�I para auxi-

"
. �. Estrada de Feno D Tereza Cr�stír.a ! � Adão AU,·andc:. Para .C!,\'!tIba s�guJU ôrtem, o !lal a mal1utençao das Esco-

En ce Itallano�' '1 jov.m estud:mt'O! Hdio Blum, L· las Cruzada em Saílta Ca-

Audiz10 f"'\ i Raa: AV�NIDA RODRiGUES ALVE;, 303 ---331 [,'.:.,� Vindo do ex-Contc::taclo en-Ilho do sr. dr. Heitor Blurn, ôg�nk hrina, � por esse meio de

diofoniche !� TELEFONE,3-1900 ti contra· se, entre nós, o SI". profcs-IJo :"oideBwile'w n,,'e c'dede.lgencrOslddde e de civismo

E' I A R I�; End. Teleg. «Bi\l\Bi:(AJJCO)} I'.·�'
wr Adão Miré:wda.

. co:nbatercl11üs CO!:1 verdadei-
�... . . I' F::<íO de ..J.a r"� E.: i r() lj." '. _ ". I. Re�ressol1 a Curi�:�a o jo.em 1 O patrio�ismo O ana!,fabetis-

Estação dI Roma 2RO metros I�: f.·.. 1.1 r
Rt:grcsfc U � eSta c�p�tal o sr.

I doutordn�o em rnedlclll8l, f�aulc mo �ue amda predomll1a em-

.

3113 KC. 9635 �.'.'
f'i1inas ern CFiESCi lHvl i\ b �WS:lb.J hgu.euedo, mml�'tro pre" Fonte" h!ho do ". dr. HelGue avuJado. número

e.m
nosso

,

I', e�TADO DE STA. CATARI,\JA ;.1 b:ierlal,o. 'I
FdÚS. querido Estado. Todos quan-

Hora do 1{io de JOl1firn 20,20 �.. C
_ 1.1 r t

. 1 •

d S' r "b
tos àesejarem sr� Inscrever

� . ARVAO BENEFICiADO P;' ,RA \'.' I'O<:? E II

. PC"'l.' . a se llesía cap:u?.! \ ln o· eguiU pa.Ta ·_unh a ú JO'lcm "'01 "CO
.

d' C d
. _ f

k 1 C ',! F' I ,-, A' d
. TIv .Joe OS .l ruza a de-

�:ir�ma de t�a�l::r:lssao ra- � PARA GAZ 8 r 1 �! uflcoí,nos
o Sí. ��';PiJIÜ 1

\.JJstão Fism, e�ttl ante. verão se inscrever com o

lO onz�z,::���zaL�:/�'� a m;:=�:,;�;q*,;,;,:r:?;iJ'��1����;��dt :����ipio.O
dOI Federal IlnfjVe

e, fALErlmENTO'- ��ai��ito�,'S7iI10â.dO :í rua Alves

��Jre!'&����'iii't';ifiID.�..i.o::r���-�

1936.

_. _-

� Pelo oniblls da Auto Viarão Faleceu on�em. á rua Major Avante, bons brasileiros!
(Terça-feira 10 de Março de J �:< C d h 1

� � 5' I!! �. Catarinense chegaram do nOIte osta, a. vene:a,1i a sen ora c. Floi.;anopolis, 2· -2-1936.

Anuncio em italiano, espa- O 1,1I�.�I � m� lU
� �o Estado: Zulmira Si"'a, José Ro�� D�a� .VIe;ra, esp!J3a do sr. �rof. Beatriz de Souza

nhol e português. t, �eraldino Silva, Maria Vieira. Delfmo lIma J amplona. Bnto.

Marcha Real e Giovinezza. I O enterrdmento verifit:ol1'�e, �s Vice-presiderte e Superin-
NoticÍar;o em italiano. Esc:-itorio e Seção de Venda Fabrica' �1;jTR05 rmWEm 14 hoc, s de ontem, no Cemlteno tendente do Ensino da CNE

Tlansmissão do Te:ltro «Alla RUA CONS. IV1Af RA, 56 R. TfRADI"NTES, 4�
Público. em Santa Catarina.

... 1 v Pl3ra a região serrana S\':gulU o

Scala» de Milão, da opera: «RI- C' '�'I

OOLETTO)} de Ve di. Florianopolis Santa Catarina sr. únguasm uma) milrg]ã';
d�·lltisla.

Numero de surpresa dt Ro-
Para o norte seguiram, hojt:

Hans C!au�, Hila �/lonteito, Pau·
lo Duh�, Abiho Ccelho, Usmun-!
lo Vitira Dutra, Oervasi0 Nu
'."s PHes, Jacó Schwaidson, Pe-

.
dro Dela Rocca, Jose Veiga,

P"'-�. ��?' t.ór:'Yc {�\.� � <,� #;.�
,,,,,,,A � 5 ,.,...,._"I! � � �c""
Gram.l!,,:do e ccmpdmidos

Laboratol'GS F�f31LI! ��eits

ma.

Transmissões de canções re··

8ionais pela orquestra CETRA.
Notici.uio em espanhol.
Noticiario em português.
Marcha Real e Giovinezza.

Fone: t�88 Rio

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel Bt Oia. ii. JOlnvile

elel-

estão solidarios com a França
A Inglaterra, Russia, Pequena

canica, �talia, Polonia e Belgica já
festaram favoraveis a' França, no caso de um
conflito armado corn o Reích,enquanto asEs"
tados Unidos e a BUlgaria são simpaticos a'
causa AleMã.

VA.,SE

Erltente Bal-
se

I

rnanl-

o MBIENTE NA EUROPA

��- -J

APOIO AO Fl'EHER
BERLIM, 9 - Milhares de

telegram�s estão chegando cons

tantemente ás mãos do clrmceler
i-litler, manifestando' inteira soli
dariedade ao c'iele do governo
alemsc.

frlitHer, centl1ializa todas as esperanças Flandin feito uma declaração 50-

Resultados dasbre a situação politica interna-
iado va90roso povo alemão ciona!.

CONFERENCIAS NA DEFENSIVA cidas com seus eletivos. O Conselho de Ministros pas-

BERLIM, 9 -05 jornais des- As licenças serão suprimida, sou então a examinar o memo-

tacam parte do discurso proferi- no exercito francês, sendo os li- randum alemão.
do pelo deputado francês Eduar- cenciados chamados a seus corpos. O Conselho resolveu pedir a São Franc isco
do Herriot, na Câmara Francê- convocação do Conselho da Li- Terminou a apuração das eleições do .nunicipic
sa, justificando a necessidade da E' mais faci I ga das Nações e fazer uma con- de São Francisco, com o resultado seguinte:
votação da aliança franco-russa sulta ás potencias de Locarno. Para Prefeito: Partido Liberal-l .061; Integralls-
pela revelação do exercito ver- A RUSSIA ATACAR A O ministro da Guerra,

gene-I
mo-251.

rnelho possuir um milhão (' tre- ALEMANHA, DO QUE ral Maurin relatou as medidas Vereadores: Partido Liberal-834; Cadidato Deo-
zentos e cincoenta mil homens ESTA A'QUELA tomadas para garantir a seguran- doro de Carvalho-3 11.
em tempo de p1Z, e dezesete mi-

I ça,
conforme requeria a situação, r o Partido Líberal elegeu a'ern do Prefeito, seis VE'"

lhões e meio de homens de re-
BERLIM, 9 -- Comentando

e relatou vS movimentos de tropas readores, cabendo O setimo lugar ao candidato avulso Deo-
t d I, as noticias propaladas de que a lordenados pelo govrêno. doro de Carvalho.serva, em empo e guerra, a em

AI h d
.

d
-

d d eman a preten ena atacar a I O Ministro da Guerra foi en-o maIOr numero e carros e _ " "
-

. lt d '. d
"

-

i Russla,@sJornalsmostramalm-ltãoautorizadoaagir conjunta-assa os e a mau po: erosa avia
ibilid d d f I'

,

- d d dA' pOSSI 1 I a e e aze- o, pOIS m ente com os ministros da Avia-çao e

Igue!ra
o mun '). im-

a Alemanha não possue lrontei- -<:;' d M' h
'

tMANIFESTAÇÃO UNA- prensa a ema pergunta, nesse caso, . çao e a ann a para ornar

NIME I t di t I ã
- ra comum a Russia, enquanto qllal�quer medidas suplementa-qua o es a IS a a em o que nao

1 f
' ,

.' - d f' esta pe o pacto I anco-sovrehco, r s oue pudesse J'ulgar essen-romana precauçoes e ensivas, em
I d T h I

.

e '1

BERLIM, 9 _ Realizou-se bem prop-io e do povo.
envo ven 0, a

.

c ec,os ovag�H'I, CIaIS.

como terceiro signatano, estao e-

Ieee uma base excelente no ter

ritorio tcheco, donde poderá a

qualquer momento atacar a Ale
manha.

A voz DO POVO

ROMA, 9- -O sub-secretario
do Exterior sr. Suvich, recebeu
ôntern os embaixadores da. Ingla
terra, FIança e Belgica, quando
foi longamente discutida a situa

ção internacional.

ções municipais

REVELAÇÃO QU� CAU
SA SENSAÇAO

COMO IRA' �
P \RIS, 9·-0 jornal nacio

nalista <Liberté> pergunta como

d França, atualeaente governada
pela Frente Popular, irá encon

trar-se para discutir com a Ale
manha, cantando o híno corno

nista "lntemacional",

Chapecó
A Junta ultimou a apuração da eleição de Chape ...

có. O resultado foi o seguinte: Sert!1ier tLiberal)--635;
Rebalho (oposição)-229.

Foram anuladas as secções de Fachinal dos Gue-
______-,..

des e Guatambu. Na primeira o resultado foi o seguinte:
Fazer um bom Berthier-16; Rebolho-9. C na segunda: Berthler -28;

anuncio e com am- Rebolho-9.
I
_, As secções nulas serão renovadasola dtvulgação so na

.

A Gazeta

(.�\1f\O VIRGt.,,�J ....-c':JOE CJ... '7

. *WEIIU.. ó.(�

. JOINVtllE
f'� �.'�-.?J...l.'i§..�.�
"J -

�
, ...

,-lZf."1 !MARCA REGISTRADA

�
I •..!Ú#4/)t t_o_r_n_a_a_r-D-u-p-a-b-r-a-nquissima!�..------------------------

A POSIÇÃO ATUAL DA
C Ih

•

FRANÇA a eiras

PARIS. 9 - Ontem, ás 14 da Graça
horas, foi publicado um comuni- à O

A ATITUDE INGLEZA cado oficial sobre as delibera- Chegado do Rio Grande do I
r

LONDRES, 9- O mernoran- ções do Conselho de Mini�tros, Sul encontra-se desde ontem, l
O Ps rtido Libera I já elegeu

dum do chanceler Hitler será declarando que os ministro se fundeactona baía sul de Flo- nove prefeitos, o Integrelisdiscutido na reunião do gabinete, reuniram ôntem de manhã, no rianopolis, a unidade da nos- rno do is e a União F�epub11-
hoje. E' sabido que o govêrno Palacio Elíseos, sob a presiden- Sá Marinha de Guerra+ Ca- canAUmbritanico aproveitará a ocasião pa- te Alberto Lebrum, tendo o sr.' lheiros da Graça. Os prefeitos eleitos segundo o resultado das [un-ra examinar a proposta do sr, �U!!;:iIC���������������1l 'I

.

B h I
.

') G'BERLIM, 9 - Causou muita Hitler para um ent,endimen�o re- � EL.E ITO � �a;, �!�s�s(�::���t�s:pe���lku�:n (�!f;�),( t�:ár'o I�C��sensação a revelação feita de que �e�e�te ao p�ct� aer�o:, alem de �
'H Sobrinho (Itaiopolis), Helrnutt Müller (Porto 'União), MéL

a entrevista do chanceler Hitler imciar negoclaçoes dirétas com a � . � noel dos Passos Maia (Cruzeiro), Alberto Berthier (Cha
���Mt��� �:zl�d:al ��:;e����I�:� r�:n;:n:ioac��:id:;a�a� c��� :ar:.i i� O sr. I ri neu 80 rn hausen, I� �:c�t����:),iJ�s;o�����;��R�� ���o��a�c����), S�����
de paz, com data de 21 de fê" resolver ° problema da Europa. 'I: � Candida taltd 0. _p.o,vo de

I�
Larguna (Joinvile) e Alberto Stein (Blumenau).vereiro, foi para publicar em Pa- �

'11
ris, antes da ratificação pela cs- AO LADO DA FRANÇA tH aJa I ' �

BI
rJara dos Deputados do pacto PARIS, 9-Diz-se nos meios ' � Umenau

franco-russo. bem informados que o governo � Recebemos hoje o seguinte telegrama: Finalizou a apuração do pleito em Blumenau, com

A entrevista sómente foi pu- bélga apoiará a França na soli- � "ITAJAI, 9-Jairo C�l��o-�palis-<? result��o �

O resultado que qamas a seguir: Integralismo-2.983; União
hlicada a 28 de f'wereiro revelan- citaçãe que serà feita ao Conse- � total da eleição neste munt,ClplO �Ol o seguInte: l!mao ti Democratica-l.080. Os adeptos do sigma elegeram o

do assim os temores dos circulos lho da Liga das Nações. � R.epublicana-,1.990;. Par,�I,do Llbera!�1411; �hança prefeito, treze vereadores e todos os juizes de paz. ). .

oficiais francêses de que os dese- Números�s efetivos francêses ��� LIberaI (Jose Eugemo MUller) 1.001, Integrahsmo- A União Qemocratica elegeu dois vereadores.
c' d AI h' esta-o estacl0n"dos na margem 332.

_"

Os srs. dr. Vitor Konder, Oscar Schmidt, Frederico'ios paciflcos a eman a lm- "

R bb Alf d C
'

bl'd d france"�a do Re"no. � Abraços (a) lnneu Bornhausen H a e e re o
,.,
ampos, proceres repu lcanos, nãordissem a votação o trata o �!!j

IR
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ôntem, à noite, uma reunião dos
chefes nacional-socialistas, na qual
durante uma hora o chanceler
Hitler frisou a importancia poli
tica di,\� eleições de 29 do cor

rente, exprimindo e esperança de

qu � o. voto unauime do P ovo ale
uão ,) apoiaria neste momento,
acrescentando: «Pois, nada tem

mais peso na luta de [orças poli
ticas do que a manifestação una

ni ne cta vontade de um povo de
6) milhões de habitantes».

Itaíopolis
A Junta terminou a apuração do município de Itaío

polis, com o seguinte resultado: Partido Liberal-298; In
tegralismo-187.

Foi anulada a secção de Novena, que não alters
resultado final.
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