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ta��s os:. A.ltamiro Guimarães, presi?�nte da Assem- IA;;::}:� �
biela Legislativa e governador e exercicio, usou da pa- ;,,:)Y' \�\ h

'

. A' f;i'_� tm /dff"
lavra, dizendo que procurara, prosseguir, no governo ao

Estado� a !egura diretriz encetada pelo iluEtre catarinen- ���'���'��,mr���n�w�-���������������=��'����·m�m����'�E���.������'
se dr. Nerêu Ramos.

O sr. dr. Nerêu Ramos ao reassumir o govêrno dis
se que se sentia satisfeito por vêr que o sr. Altamiro Pro;;r:eíal'iü G Diretor Responsa'/el JAi BD CAlLADO

Guimarães, no exercicio do cargo de, go�enia?Or ,.do
.

�s- ,

1\ f.i ,

tado
.

se mantivéra com Ieal Iade, dedicação e lctf.llg..!I1Cla, 1'':'_ L
solucionando acertadamente os casos surgidos durante a

sua ausencia.
Referiu-se, ainda, s. excia. a sua viagem á Capital

da República, afiançando que encontrára a melhor bôa
vontade por parte do ilustre Chefe d.. Nação, dr. Getulio

Vargas, na solução de magnos problemas administrativos

catarlnenses, afirmando que uns tinham sido soluciona
dos e outros estavam prestes a se concretizarem,

�'''; ,,,_�,�

�'-�.�; ��-
:11fl�'

� J
" til .....�...

'

� '"

- I!'l--�-

.,,.�\ � � t�., l'>3 ��.,..p- /t' 1 ,,_

��__�.;: �l",.,;,.;i,J t..... � ,,, ......� �,4., "''''''-'

'.
'\

)jft.\
:; ',:y,�

;'.I�,,",i
in:""!'J.' Sem quaisquer politicas.

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

Redator-secretario OSLVM CeSTA
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22 de Abril de 1936 I NUMEHO 494FIO! ianopolis, Quarta-feira,

ADDIS ABABA, 21 -
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C
N Notas I Retificação�:;;" � M �1 �'� �OLmCIAIS Na 3ec�ã_o fi pedid�s, Em

==.:li""""'=-�,""""��""""'-"'__""�07.,"==�""''''';l",r........... ,.""........""",.."..
nossa edição de ante-ôntern,

--

,. T." ".' I
saiu publicado um trecho,que

�� � r{j'�!) �r-"�'� C;; p� Kill ai \tr; iO!ma I I 01 dS" f"E1h o .�umla � Eb'ta, na- 'nos a1.)ressamos em retificar.
fil-

.' ! '" (... ; "" ,,.;<iJ tura este" sta o, (e cor :an�a, Assim é qUe onde s:� lê:
casado. com 24 anos de Idade, "Confesse sr IVlanoel o d

RIO, 21-A situação politica não se alterou nessas proprietario da Ázencia fl,� Men- o'''''c ','1 00. ;" 1 e ro,

a IIt' h \ it
-

d 1'\1' 1

S-Pib r une oue cometeu: con-
u unas

,

oras. J � SI uaçao e. mas e ae._ ao au o per- sageiros e residente no Largo 13 tess- í'U:: abí..i" d 3l)' 1
manece maltcra vêl, sem ei11b::u'go da reumao de Be\o Ho- de Maio 11, 69, queixou·se que "1a -1 I, t �ou dOS J',

e �.
,

t d 't
- 1 d' d' t' d P

I. L.[l.!her..uS . a 121 oe
rtzon.� e a m:Wllnen açao aos iversos Ire anos o . tendo alugado uma bicí.Jeta a D I n". IA

'

•

j.

pp' A Id "'f'lh d h '

d
,',), ea-se O seP."UtnLl', que

\. . ma o, 1 ••0 ,e • ranC1SCO e é (' cp:·to· "Col1fl'süsn co � �

Empresta-se, é verdade, uma grande importancia á I '
-

J -, •• >. '- <:Ir. J {,a-

ta_, o mesm?, .ate a presente data 11(;cl Pc-àro, O crime que come-:da ào sr. Getulio Varg::ls á fazenda mineira de São Ma- nao lhe, restJ�U1u. , ,teu; ci"nfesse que abusou doslações Exteriores declarou com teus, de onde �'egressará em companhia do governador Be- -FOI preso e
, recolhido, �o 8'J. e 1 00. mandamento� dagrande solennidade: «i.to não é nedito Valadares, promovendo, tão depressa, chegue ao Fdc ndrez da DelegaCIa de Poht:la, lei de Deus".

•
-

uma �rofecia c, sim, uma ma.nifes- Negro, uma conferencia com o sr. Armando Sales, que o H. A.elino Bernardo da Silva,
tlção da ansiedade que nos do· deve estar entre nós até amanhã, o mais tartar. natural deste Estado, de côr prê- V. S. precisa modificai o �f'U

mina».
A' I"

.
. ta, solteiro, com 19 anos de ida- moto: Iii mofásico para trifà"icu

Acrescentou que se aL. D. N, S treguas pO It�cas de e residente á rua Lages, por ou fazer nL'YO enrolamento? Dese-
fracasse a Grã Bretanha e as ou· kl surrado, com um porrête, Gus- ja concertar qualqu':r éipardho
tras pote�cias' �eriam ?brigadas a Todas as correntes da poli�ica nacional estão acór- toJia Henriqueh de Jesus, resi- elétrico?
t

.

t t d d d des no r ,'conhecimento da necessidade instante de se pro- E I I
omElr uma a 1 U;} lU epen cn

" , , . d,,,:nte á rua Padre Roma .!llão, emore-se que só a

tp
I ceder a Ulln treglla poltt:ca, sendo de notar que o propno --p l "

" f: «In:laJada,la ele' Fl'orj·ano.po!IS», a�.

'd t 'R bl'
'

t
. . A or emDnalIues oram re- .

Declarou mais que se o assun- pres: en e Ué) r elPlu Ica encar,a com e� rellna stl1np�tla esse] colhido;; ao xadre; da Delegacia única no genero poderá a'(!ndÊ-�o,
t 'd Id 6 I L' mOVImento que 1e aUi1Jentara, apreclave men ,\ o i1atura d P I" F

'

C"
'

'do e e mo e a a a ar alga, ,.

1 A

II d
' .

d
.

J i
e o ,Cl3,

;

ranC'Jsco nstmo co;:, ser ;'IÇ,('S g:J.rantl os e sob
cada, um ãos�seus membros «con- presílflú oe governo e J 1e ara a',n a ma or serel1l( éH e'

t I d E d d "b
.

orfros m d'I ".' '... '

.. I,,� ", R.:. 1. • na ura este sta 0, e cor ran' .' 'J . o fC<)S.

cebeu uma polit:ca que, segundo de esplllto pa, a cUlciar udS Causas naCIOnaiS. "lCOl1neCl- ,
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'1 d uUd T�: II. .' ,cC! VlUVO t:om anos de 1{ a e !\ � raJano .

as cl'rcum<tancl'as, serl'a �"o de da a necessidade comJ que ImperiOSa dessas treguaso o

I' 'd' T A'
,

v dQ" � -

" t 'd' sem (eSJ enCla e oão maro"

seJ'o continuar ». ponto esta atualmeiltc em se a\�].:) arCiI1 apenas as eon 1- \1'
.

I d
J

E d d"
r> l' C' d '" ! r Ielra, natura este vsti)' o, e

JJ

.,o sem queeasve e'VaJ,lU .. 11l3r. "b"') r;.-. QK�II!3lm�� ...�

Nêsse sentido, a Frente lhica do Rio Grande do Sul I cor
.

ranca, r.asar. n, com ,)J a\1O, , ,,�� IiIlhva I rói&�'�

já entH..gou ao sr. Getulio Vaíg"s, cm meia folha de papel d� IIdade, e reSidente n'!�ta ca-

edeHrOS
áatilografado e redigidas pelo sr. João Neves, as bases PI a <

que se reput�m inclispensavcis à cel'2bração das refQridas
t

'

_reguas.
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!TALO ETIOPE

Irnínente a

chegada dos
italianos a Ad-
dis-Ababa

Acredita-se que está iminente a

chegada dos italianos. A popu

lação nativa abandona a cidade,
seguindo nos mais velozes caroi
!'lhões, que�fazp.m um ruido ensur

decedor através das ruas. O exo�

do começou domingo último e pro

Icngou-se por toda a noite. A

legaçs.o britânica acha -se cercl\da
de pe:;saas de difeLntes na..:iona

!idades, que solicitam proteção.

'----

Novas

Do sr. José Medeiros, comp, �

tente e acatado farmaceutico, rece- '

bemos, antem, diversas caixas do
excelente e recomendado pr�dú'o
«Pilulas Med�iros» eficazes p:>

trat,an,ato da malaria e de imjx'
ludm'no.

E',ise magnifico e preferido n'�

r"lê lio tem ação energi::a e segura
contra o plasmodío da malária.

G,ato�.

GENEBRA, 21 ,- Falando sançOe�)
:�perante e Conselho dI Liga das
,"' Nações, o chefe d1. deIeg[1ção GENEBRA, 21 - O capi-

I P I tão Eden, secretàrio das Relaçõesita iô.na, barão omfleo A oisi,
Exteriores da Gr:! Bretanha, anunrevelou que a Italia, antes de, " , ,

conceder o armisticio, exigia a ClOU, ontem, que o seu paIS esta

o' - d Add' Ab b d! pronto a estudar novas sanções

t cdupaçaOEt' e .

IS a a e e

1 economicas e financeir as a suere
o a a lOpla. I' d I l'

'

,

I ap Ica as contra a ta Ia, <lSSl:'

GENEBRA. 21 _. O capi-I como a bater-se pora que as atDl:é
tão Anthony Eden declarou an- sanções continuem a ser rc.;p::l

tem que a Grã Bretanha tomaráo tadas.

uma atitude independente no caso �--- _

de que a Liga das Nações bracas-
,

�� nos esforço,s te:id,mic� a solu-, [nstb.la,:oes de luz e, força, atlmen

Clonar o conflIto Italo-ehope. tos ou reparos em Instalações ele-
Essa declaração marcou a pri - tricas p,ua qualquer fim só deVé'

DIleira vez que a Grã Br�tanha reis fazer com a {( Instaladora de
indicol.:. oficialmente a pos,;bilida- Florianopolis», Rua Tr,'\jano I I,
d<! de; uma ação cont! a a ltalia, a ú[li�a especializada no gc :\(-'�

íóra da Liga das Nações. e que traba�ha a preços verdad,'
O secretário Britânico das Re-I ramente modicos.

Os Estados e o centro

Aparelhos de Radio?
Só «Koerting, a melhor marca.
Não compre oubo aparelh/J sem

ouvir, antes, o afamado IfKoerting".
«Instaladora de Florianopolis»

Rua Trajano 11.
De pf)SSe dos postulados estabelecidos pela Frente

Unica, o sr. Getulio Vargas, que os viu com agrado, rc·
sol \Teu, corlsultar os amigos que lhe têm dado apoio per
manente e desinteressado e os chefes das grandes corren'

tes que o têm invariavelmente prestigiado. Explicéi-se me

lhor êsse propósito do sr. Getulio Vargas com o se con

siderar que a pacificação do sul, processada pri;r.eiro d�n'
tro do próprio Estado, podería automaticamente se trans

pôr para o cenariJ federal, sem que daí surgisse qualquer
embaraço, não ücom:ndo, no eptanto, fcdomeno identico
dentro dJS Estados que, sem previamente se pâcificarem
dentro (1-.' suas próprias fro:1teiras ou partidos, tentassem
raz(:r uma frente única corn o govêrr:o federal. Daí o em

penho do governador Bened to Valadares em acrleíar, por
mel!) das situações munic'pais, os trabalho.3 da paz que
desejaria vêr estendidos a todo o país.

C,o..R"TAZES
DO [:>1.1.:\

CINE REX, ás 7 e 8,30 ho
ras, Na voragem do ciume,
CINE ODEON, ás 7,30 ho·

ras, Nós e o destino.

CINE HVlPERiAL, ás 7,30
horas, A marca áa vampiro.

CINE. ROYAL, ás 7 e 8,30
húras, O valor das mulheres.

Frecisa obter matcriélis eletri
ec,s para qualquer fim?
'. :,"'ão perca tempo; vá á «Irw

;)',la�ora de Florianopolis», Ruas
1 ralano I I, e os enc('·ntrará 031

mêlh�r .

qualidade e por preçosbaratlsslfuos.

. .
,

- .. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FORNO IPÃO DE LO' DE ARARU-

TA-- 250 gramas de assucar,
E 1115 de farinha 'de trigo, 115

fog
-

O
de araruta, 50 gramas dea

I manteiga derretida, nov e ge-
, I mas e seis claras. Juntam-se

I
POMBOS COM ARROZ- as gemas com o assucar e

Fr�pare 6 pombos e parta ao bate-se até ficar massa bemJ �lelO. Leve a tl)st�r numa co- encorpada, peneiram-se jun-(Com pratíca dos hospitais de Bel - 111er de cebola picada em 3 tas as duas farinhas e mistura-
MATERIAL:-5 novelos bouclette de lã beije; 1 novelo lirn, Paris e Viena) de gordura. Ju�te os pombos se a massa co:n muito cuida-

vermelho; agulhas de 2 mm.
. I � quando

.

estiverem louros, do.
PONTOS EMPREGADOS-Ponto de musgo em coste- Toda pessôa traz consigo uma ambição essencial e muito � J.Lln�e (,S rniudos dos pomoos, Em segnida, juntam-se a

la para o corpo da blusa e mangas.-Ponto de jersey para a pala justa, que é a de ter o corpo sempre elegante, bem feito. Princi_lchelro, algun� tomates pel�- mant.eiga derretida e depois
e o cinto.-Ponto de musgo em costela: 1 a. carTeira:-toda pelo palmente o �élo sexo deve combater a obesidade, parqUé! a gordu-I dos, 1 pedacinho de 2 centi- as claras bem batidas, estan
direíto.-2a. carreira:-2 malhas pelo direito, 1 malha que se to- ra constitue um crime'contra a formosura e um dos maiores atenta-I metros de folha de alfavaca, do tudo bem misturado, assa
ma sobre a agulha como para tricota-la pelo avesso e que se deixa do á estética. I I [2 de�te de alho socado e se em taboleiro de fôrno forra-
pussar sobre a outra agulha, voltando-se a lã última, 2 malhas pelo Uma silhueta agr,aclavcl, normal, é um dos melhores presen-1112 quilo de arroz bem la- do de papel branco. Fôrno
direito, etc. tes que I.t natureza póde nos dar. vado.. " regular.

EXECUÇAO:-Coslas--Montam se 100 malhas e trico- Entretanto, não é apenas sob o ponto de vista da plastica Deixe ainda Iritar um pou- Estando assado, vira- se o

ta-se tudo direito até 12 cents., de alto, depois começam-se os au- que a obesidade deve ser observada. Ao lado do impecilho no �o, sempre mexendo, e cu- taboleiro sobre a mesa

mentes todos os 4 cms., 1 malha de cada lado para ter 106 malhas modo de vestir, da diliculd.ide no andar, é preciso ainda dizer que :);.a todo com agua quent�. despega-se o papel que está
na altura do peito, ou seja uma altura total de 33 cms., fazem-se as a gordura é uma doença- olerecendc graves prejuizos pa.ra a saúde ?l'iexa, tempere com sal, dei- agarrado á mesa e deixa ..se

diminuições das cavas subtraindo-se 4 malhas, 3 malhas, 2 malhas e 1 e em particular sobre os orgãos respiratorios. Quando ela invade xe ferver �m pouco, tape a esfriar Depois de frio corta
malha, depois dividem-se as malhas que restam em dois e as diminui- os interstícios musculares. os intestinos, figado, rins, coração, ver- panela e retire para fogo bran- se em fatias do comp�imento
ções, começando-se pelo meio das costas de principio 3 vezes 4 darleiras ínsuficiencias funcionais são observadas, e então aparecem ,jO.. . .

de oito centrimetros tom tres
malhas, 4 vezes 3 malhas. 5 vezes 2 malhas e as outras 1 por 1. palpitições, dores de cabeça, apatía, digestões dificeis, diminuição Retire O cheiro deite tudo de lcrgura,

FRENTE-Executa�$e do mesmo feitio que as costas. da resistencia organica e outras desordens. E' preciso agir em tempo,
.iurna t�av�ssa gr.ar.de, regue I

MANGA-·-Montam-se 50 malhas e tricotam-se 3 carrei- antes que apareça êsse penado de degenerescencia celular. com manteiga e sIrva. ROGAMBOLE-Seis ovos,
res, depois deixam-se 14 malhas e tricotam-se as outras fazendo-se Entre os inconvenientes da obesidade bastaria citarmos que 190 gramas de assucar, 130
uma casa, todas a 4 cms., do lado onde se acham as malhas que ela sobrecarrega o trabalho do coração Jificulta'1do. tambern, os mo-

OMELETE - Picam-se aI- gramas de fécula de batata.
se deixou sobre uma agulha até 25 cms., de alto. Ha 6 calas. A virnentos respiratorios. E�5e5 dois imles cl-t�g:fíam pua provar ?u,mas folh�s de espinafre, Bate-se com pão de ló.

primeira no principio da manga, a última a 21 cms. Aumenta-se de como deve ser feito uma luta intensa contra (i obesidade. Entrl" os 10- salsa, cebola ve�de e reío- Assa-se em taboleíro forrado
1 malha todos os 2 cms, do lado da costura. Deixam-se estas malhas gares predilétos para 03 depositas de gorduras, citaremos os que se gam-se _em manteiga qu�nte. de papel e untado com man

e retomam-se as 14 outras, ás quais se juntam 6 malhas do lado localizam sob o menta, dando em resultado a lor.nação da papada juntam-se aos ovos. batidos I teíga. Estando assado, pol
das casas para formar 'pestana. e também as que se acumulam nas pernas, tornando-as excessiva-

e termina-se a «omelete». vil'ia-se com assucar, vira-se
Tricota-se até 25 cms., ajuntando-se 1 malha de cada lad') mente volumosas. COSTELETAS DE POR- cobre o papel e enrola se

todos os eras, Diminue-se as 6 malha, da pestana e retoma-se so- O dôrso e o ventre são legares Ílequentes para deposito CO-:;eis costeletas, gordu-
bre uma só agulha todas as malhas. Tricota-se até a um'! altura de gorduras. ra, sal e pimenta do reino. jUjUBAS - Toma-se 460
t.,.�al de 45 cms., ajuntando-se 1

-

malha de cada lado todos os 2 O tratamento da obesidade não é, entretanto, tão dificii Batem-se as costeletas tem- gramas de jujubas, que se

cms, d� modo a se ter 90 malhas sobre a agulha. Contmua-se di- quanto parece, O, regimens alimentares constituem meios laceis para perarn-se com sal e pin'tenta, I :e;-ve.m e� dez garrafas de
n.inuindo as malhas 2 por 2 para formar o arredondado da manga ricos e pobres. Eiz, abaixo um ótimo regirnen para ser aproveitado passam-se em ovo batido e �bll,a, .

deltam-s.e 2.7�0 gra-
e as 20 ultimas em conjunto. pelas pessôas gordas: tarinha de rosca e fregem-se mas de gomar,(lblCa� deixando-

PALA-·A pala é começada pela gola: toma-se uma agu- OITO HORAS-Chá 0:.1 café; vinte gramos de pão sem em gordura bem quente. A'
se fe�ver a.te a goma estar

lha circular de 2 mms., ou 1 jogo de 5 agulhas. Com a lã beige,
_

manteiga; duzentas gramas de [rutas. gordura que ficou na frigidei- b�m dissolvida; coa-se então,
montam-se 140 malhas e tricotam-se 2112 cms., depois faz-se I au- i ALMOÇO-Cem 15r'lmas de carne; legumes; ervilhas, as- ra, acrescenta-se um pouco ajuntam-se .2.300 gramas de
meato todas as 4 malhas, fazendo-se 1 laço que formará um ajour; I �arg )S, cenouras, espinafres, repolhos, etc.; salada temperada com ci'agua e deita-se este môlho �ssuc�r refi.iado e põe-se tu-
triccta-3e ainda 1 cms., depois COiIl a lã vermelha, tricotam-se 4 lirnãc: frutas. sobre as costeletas. no a ferver sobre um fogo
carreiras em ponto de jersey pelo avesso do ponto e pelo direito do QUATR� HORAS-Refeição igual á de manhã, com moderado, ou no banho-ma-
trabalho. Dopois com a lã beige 4 carreiras de jersey, pelo direito, um pouco d� manteiga.

I SOPADE SEVADINHA _ ria, mex�ndo-se contin�ada-
fazendo-se 1 laço na 2a. carreira todas as 4 malhas, Com a lã ver- JANTAR-Igual ao almoço. I' Uma chícara de cevadinha, �er.te �t.e chegar á consrsten-

melha,4 carreiras de jersei pelo avesso; com a lã cordel 4 carreiras de 1 cebola salsão cenouras
era suficícnte, o que se conhc-

jersei pelo direito; forma-se o ajour sem aumentos do alesmo mado ! sal, r:os�oscada,' cheiros � ce, qu�ndo um pingo deita-

que os precedentes e termina-se por 5 carreiras de jersey pelo aves- Para e. mulher saber escolher... Igordura. Escolhe se e lav:-se d? sobre. a mão não adere a

50 com a lã vermelha. Deve-se ter mais oU'm�nos 250 malhas.
I a cevadinha que se refoga pele. I?e.Ita-se neste estado

CINTO-Montam-se 170 malhas com a lã vermelha al- O proximo mê� é o mês de mlio, o mês d 1:: Hôres e o mês em gc,rdura quente, juntamen _ emdca�xInhas de papel, hu-

gerina: fazem-se 5 carreiras de jersey pelo avesso; com a lã cordel 4 dos casamentos. ; te com os outros ingredien-I
me ec ...ndo-se este com um

carreiras Je jem.y peJO' direíto; terminam-se 5 carreiras de jersey pelo A côr, apelar de tojos 03 esforços em altera-Ia, continúa
f

teso pa�Q �olhado.
avesso, de vermelho algeriano. Exe�utam-se 2 pe.:ju�nos aneis, 1 ver- sendo o branco, o braneo-lirio, mls ha ti?os que ficam melhor com: Ac.rescenta· se agua em que I

or a-dse a pasta em pe
mefho, 1 cordel que form:uão uma fivela, montam-se 30 malh()s e ,) branco perola e outros com o branco ro�ado. foram cosidos legumes ou quenos ados, e acaba-se de
lrit:otam-se com as agulhas fínas 5 carreiras de ponto de jersey pelo Todos os vestidos de noiva, sem excesão, teciU cauda imen•. caldo de carne e deixa-se fer- secar, antes; de guardar-se.
avesso. sas, caindo da cintura ou dos ombros em forma de mantO'. ;

ver 1 a 1 1[2 hora.
Fechemo-los e entrelacemo-los. A cauda é o complemento desta Loilet e deve combinar'
MONTAGEM--Juntam-se as costas e a frente; monlam- com o -estílo dela. CARAMELOS DE LEITE

se a pala e as mangas; cose-se o cinto após um dos anei" e colo- Para o veu, temos o filó que enche de doçura o rosto -Leve a ferver em fogo for�
cam-se duas pressões do outr,). Colocam-se botões de coral verme- que ele emoldura e dá ao vestido que cobre, um não sei que de te 2 chícaras de leite com 2
lho para abotoar as mangas. irreal, de sonho e de infinita graça. colheres de manteiga e 2

Mas ha ainda o� môgnificos veus de renda, branca de mui- chícaras de assucar, e sem- Aos prim �iros indicias do lO-
tos anos e que são como laç)s simbolicos € misticos de velhas fa- pre mexendo até tornar o ver_ 0, á primeira brisa mais fres
miliai. ponto. de assucarar. ca, a elegant� já està de olhos

EleS dão aos vestidos uma grande riqueza e uma elegancia ..

ReÍlre do fogo e bat� até vivos diante do armario vendo qualde anos passados que é uma das mais bO:litas tradições que temos fIcar corno uma pasta. Despe-I a fant�sia da moda a m
.

d
.

b .'" ais pos�
conserva o. Je so re �m marmo:e unta�o slvel para a proxima e�tação.Os vestidos sfío de lima encantadora simplicidade. As blu- de manteiga e depOIs de frIO, I\lão ha motivos para inquieta.-
sas sem decotes, ligeiramente dra;)ear:1as na cintura, ou mesmo com corte e� quadrad.ll1hos. Tam- ções. A silhueta sinuosa creada
cinto, tem as mangas jU5tas nJS b,-aços, 0'J boufantes, ou ainda lar- ?em pode ao reÍlrar do fogo, pelos costureios, adq\lirida pela
gas, mas sempre compridas. Juntar 100 gramas de qual- gínastica e ma,sagem em'old _

. .

d dA t d'
, - ura

A sala que é uma as partes importantes do vestido, é quer amen oa orm a e mal- da pelas blusas de trl'cot ela t' ,

d d t-
A

I d
S IC,lS,compri a até ao chão, justas nos quadris, simples sem grandes re- a ou en ao coco ra a AO e faz durar ao extremO' limite a

cortes nem complicados. um pouco torrado ao forno. hora feliz da beleza em que po�Neta-se uma grande influencia de pSlílos nos modernos ves- demos' d'usar <'3 mais Iversas crea-
tídos de noiva como por exemplo: o estilo grego, o estilQ princeza, CARAMELOS DE CHOCO- çes. .

o estilo indiano...., LATE -Quatro páos de ch)- Para a estação que se anuncía
Os t"!cidos são variadissimos: temos os veludos que é im- colate, 3 copos de assucar, Yem�s � linha das espaduas har

ponente para. 05 ve,stidos rícos. o maifoc�in, maís simples, mail' dis- 3 col.oeres de mel, 3 copos mO.dosa, sem estratar,ema5 qU!
ereto. A nl)�ldade e. � volta do crepe sehm: os grandes ramos de

I
de lel!e, 3 colheres de �há de, despropor�ionetn o corpo. O cor

cravos, an�t'�l-a:i ou Imos que durante tanto tempo causaram as mãc,s
.. manteIga, I colher de vInagre po esguio retorna o mbterio dos

dedicadas <ia� no:vas, cederam �eu lugar aos pequenos ramalhetes I branco. casacos abotoados, de belas gode muguets, de flôres de laranjeiras, de camelias, aos livros de rnis- junte tudo e leve ao fogo Ia.s que fecham bem em cima do
sa de capa de madreperola ou en.::ardernação de seda aos rosarios I brando até ficar em ponto pescoço.
de madreperola ou prata velha ou simplesmente as luvas que não ves- de bala. Despeje llum prato Hombros largos sem exagero:>,
tem as mãos. I untado de manteiga e corte (!centuando ii linha estreIta dasfiara a colocação de veu, depende muito o rosto da noiva. aS ]talas com urna tesoura. ancas.

.

As grinaldas p. (JS toucados devem combinar com o estiJo Nlex.a a calda o menos pos- E' essa a linha dos figur;n �s
do vestido. sivel para não assucarar. Contináa na 5a. página,

BLU5A
com mangas compridas

e pala redonda

Chapéu em bouclette de lã cordel

MATERIAL -2 novelos de bouclelte de lã carde!; 1 agu
lha de ferro no. 12; 4 ms. de presilha para a beira.

PONTO EMPREGADO-Ponto de malhas baixas (a
lã e empregada dup}a).

EXf.CUÇAO-Faz-se um circulo bem chato de 15 cm�.

de diametro; em seguida trabalha-se direito sem aumentos sobre
uma altura de 5 cms., l.e ha lugar. faz-se na ultima carreira algum
aumentos e diminuições de maneira a ter o :irculo da cabeça de_e

jada; toma-se então uma presilha dura; trapalha-se em cima, fazen
do-se 2 pontos em cada malha todas as 3 malhas. de modo a dar
um arredondado n3 beira; em seguida, espacejam-se os aumentos e

fazem-se 2 carreiras com a presilha.
A 3 cms. em cima da beira, sobre a passe trabalha4se

em ponto já feito, de modo a fazer-se um volante remontante; faz-se

esta carreira sobre os 2(3 da volta da capa; falo se assim 4 carreiras

começando-se sempre 1 malha antes e terminando I malha apos
outra carreira, de maneira a terminar morrendo sobre a fren�., em se

guida fêJz�m-se 2 carreiras da mesma maneira, porém, t.omando uma

presilha rigida de ponto.
MONTAGEM,-Prende-se o alto do volante em 3 di

ieitos sobre a capa de modo a formar, 4 godeis. Sobre a frente
i f cL rito, ('l)df' não ha volante, faz-l'e no interior. urna pr�ga de
i . n. de �)a�'elt(\ (_ dar ll11) mm-imtt ,) b:- lo" c,· I; \: bra�se
a bclfa do chapéu atraz e prende-Sc pOl UUI pU.llu fiO godct das

•

costas.

t

� POR I\.nADAME MARIE

Emagrecer. lIiI

Pelo

DR. PIRES

Da linha da
silhueta aos
tecidos
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I Senhoras e•
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I
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C�
�J
�
G
�
-G possuidora de stock de tecidos finos como não o possue ou- -

gam que as senhorinhas e senhoras demc.rern na escolha de
�
• tra casa de Santa Catarina. I seus vestuarlos,

I A' graciosidade das senhorinhas e sínuosidade de seu 1 Elas ficam indecisas deante de tão lindas sejas e líndíssí-

: II pllrte alia-se a beleza dos tecidos.
. •..=_l1 � padrões. Dlficil de destacar a mais bela dentre tantas belezas. I

" . .
Renards legitimas, Luvas� Carteiras,Cintos e Gólas dos últimos modelos,

os r'nais usados no Rio e em São Paulo

Senorinhas de Florianopolis !
COr"':"' a chegada de estação invernosa precisais compr'a,r <?a.sacos, péles,
costumes e outros vestuarios, para abrigar-vos das int'9mperles do terY"po.

PROCURAI A

Casa Tres Irmãos
de TUFFI AMIN, & IRMÃOS

que já recebeu um formidavel stack de artigos para D Inverna

A nossa jeunesse-dorée compra seus vestidos na Caaa

Trea ;Irmloe, porque é lá que as sêdas, em abundancia, abri-

As jovens ílorlanopolitanas se trajam com apurado gôs-I
to, porque adquirem suas sêdas na preferida Caaa Trel Irmlo8,

vistosas, excelentes e deslumbrantes sêdas
- -I
Preços sem cOlnpetidor�sl

Suntuosas, atraentes, esplendidas,

I
I ,,�ais de 1.ooo:ooo$ooOl

. lct!::!_ DElfSTOCK =._j
SEDAS

:::REP MONGOL artigo superior de \
CREP CHIN Gloria
Idem, Idem, Idem
idem, idem, idem Artigo superior
EDA LlSTADA para camisa, artigo finissirnr
:REP de seda para camisa, Ultima Moda
SEDA LAQUE'
CREP de Seda Estampado moderno
SULTANA para Mantaux
SUL'"fANE rA para jogo
LENGERIE para roupa branca de
SEDA ESTAMPADA para quimono
SEDA Idem, idem, idem, artigo superior de
ORA? DE SEDA, artigo finissimo de
PEAU DE GAZEl LA., sortimento de 18 cores
2r<EP POND:\GE, sortimento de 18 cores de
·:R.EP MAlTE, idem de 15 cores de
CaEP AMUR, modernissimo
CREP CLOQUE', sortimento de 60 côres de i,

10$ Por

12$ Por

10$ Por
22$ For

�4$
24$

��
�li!f

�
�
•
e
•
�
ta
G
•
�
G
•
•
•
•

'I
e
•
•
o'

I R�A FEL..IPE SCHMICT N.22
:

.

TE�EFONE 1.401
I F L O R I A N O P O L. I· S.10 .------0 o---___,.._. •o Ii JO

-

-

. .

1\••••..•'.. o=.. ..' "

15$

Artigo para a estação de inverno'
VELUDO CHIFFON de
ERMINETE DE SEDA} 1.20 de largura de
VELUDO DE SEDA, artigo finíssimo de
VELUJ)O FiNO de 90 centímetros de larguraCASACO DE PELE, tipo da eleganciaCAPA DE PELE
RENARD de diversas de
RENARD artigo estrangeiro' de
RENARD da Alasca de'
Idem " " artigo fino de
Idem n n "finissimo de
JOGO DE PELE de

60$ Por
65$ c

38$ «

JOGO DE PELE de 70$ Por 50$000

CAPA DE BORRACHA, ultra moda, tipo 1936 180$000
IDEM 17.0$000
IDEM 100$000
CAPA DE HOMEM impermeável 180$000
IDEM IDEM 120$000

LUVA DE PELICA, para homem de 40$ Por 28$000
LUVA DE PELICA para senhora de 35$ « 25$000
LUVA DE CARMUÇA para senhora de 22$ « 14$000
LUVA DE PANO para senhora de 15$ « 10$000

40$000
45$000
28$000
17$000

500$000
110$000

Por 50$000
« 100$000
« 300$000
« 450$000
« 680$000
« 45$000

100$
200$
450$
800$

1:000$
60$

For rnidavel e I"negualav·el STOCK �e lã pa.ra o inverno,
que fOI recebl�:lo recente-

me'nte das praça do RIO e de S. PAULO

.... _'-"',.
.

..:,_ "
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Atentae bem!
•

I Agencia Moderrr��'J rtJ�� rPac�l
blicaç6es, com séde em São P:':�L'�O; "1'
é autorizada e fiscalizada pelo GOV.;,i'f1ü IIFederal e possue a carta patente n" 112

,;�;'.'

!;orrnidaveis lor!elos proprlos, ires vezes

por semana, to;jas as segam
das, ter�,as e sextas-!eiras,

Extração tom globos de Cf1stal.

A máxima

I_�
lisura e honestidade, pois, os sor

teios são presenciados pelo p0:j

.1.�eGOGm��------�.�
"

I Companhia "Aliança da
• �a���

� FUN�A·IP""'I.II.A EM €J��� /i"ip,� II-" � ,... l!�; � \'"''

+B �.�

seguros Terrestres e Marítimo
Incontestavelmente a

CAPITA L REALIZADO
RESERV r\S MAIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

do Bras1l
9.000:000$000

38.000:GOO$DOO
18.170:403$540
iJ.-496:912$949

2.43:5.014:063$157
4.183:406$606

PRIMEIRA

Apentes, Sub-Agentes e Reguladores de {1,i.';'í·ras em tod�s OI Estadi'J!
r:D ,Brasil, no Uruguai e nas principais praças as�rm,�'l:nlf.
�"'�,

Agent�!\ em Ftorianopoüs :

Campos Lobo & Cla.
35 (sobrado) Caixa Postal. :f:: f��i,f

END. TELEGRf,FICO ALLIAlvÇA

Escrítóros em ,Laguna e It8ijal
Blumefi"'�\eU e Lcge'-;

Toi!wile-Xavi ' 5chenk
Lages-H05SJ:l :�l Neves
Laguna-Friu:.co Chagas Ma�

chado
!,,�afra-Pompi!í i) Claudio
Nova Trento -.João José Arche
OrleanS-Edg:.>.r 1\1ato3T·«·"",, ("" l, .-"

.

n
...� li" p" tJ ,�4.;i,_ Porto União j:.J ••

1\,111I .•'�,., IJ.. "'" � :�., ",' ,te, .

II _.

s s. 'rTnr:o vú es

r OH�.1' IC I -�LI \ l :'.-. Si:_::-,l\J;::, ) r u RIO do ·3ul--t·, ··'''lides Melo
ui. J, NLiRO

. "

II
São José-José Costa Vaz

I I
S. francisco-Guaracy Goerresen

;':;Y� S�? Joaquím--JOão 'Palma
(i/�� TIJUCaS--Osva!do Ramos1 �� Tubarã J

.

F----�...)!i-"j. ti(l.;'�ç�:.ii �:l
ao- oaquim araco

��s ��-���, (�, �'

l_j
·1 ,_.

t
[ - j
�.'

.

�
� .;.. ;:;iI

A GAZETA
��lI'BI!r m:stimmaa=z:a---

DlARIO INDEPENDENTE

Redator - Secretar'ic:

Ostyn Costa.

Colaboracão.

I
--=�===�_m��- �.

.J
r ,; -.,�!\
I ,
L-.. ..i ;J,.

Não será devolvido o orii;iTlol
publicado 0U não •

O com· oito expresso em arii

go de cotlakoraçõo, mesmo soli
cilada, não implica em respoti
zabilidade cu cndõsso por parle
]rI Redação.

"�o
'I

Asslncfuras
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
filES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinati.ras, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairtl Gaí!íl�o.

Redaç�6J, Adnm�itra9ão
e Gfic!!1�s

RUA CONS. MAFRA, 5 í

Fone, 1.656

Ag�,,!e5··eijn·Gs�;)l'identes
lorto Alegre - Dr. Antonio

Bottini
Curltíba=Pene«, Callado

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

l\raranguá-Jaime Wendhausell
Anitapolis-Anibal PaéJ
L\ngelina--Armando Sehmidt
Biguassü- - Heitor (."c_mpos
Blumenau - �Aariiráan;) Hilario
Bom Retiro--Jo�,qujm Simões
Canoinhas-c-Pedro Terres

Cruzelro-O:valdo Pereira
Curitibanos --EncJino Rosa
Cr�sclHr.-f}� - Dinorah Alves

Caminha

r I f, � -'�,
V r r' ,
.:� \..17. L.I ..Jl

!\F'�m :.IV05 E
SAI G/\D05

.,
-,

[; -I.;_...�_--=-_-:naG,� �.r.a:��a��� �:)
,(iJJi1 .'. ;� «>
�� �?�i), ��j"

MANDE r A 2Fr�. ,1:'vl PtlO;E'TO. COVi
'_ .,� ...'.': «, / ';r,[..) E C-)\/l ESSES DO
C')l\Jl:::�

.

'.�; e ç:\ PR::::Ç,.. ) A DOUS OU
T".E.S cc :..' n.' rORL·S DE C( �!"lnA!'JçA

ESTA ,\,(3 [1vl Ú"I'Uí 1-\S CONDIÇÕES PAR ,\

NOS ENCAFRrG 'S [1t:"S�: SU� vIÇO

(o,
t. �, r

�.... �� •._�� .• ',.1 r� _'., - _
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A (JAZE rA- flori-am)pelis

'_.,;,,: .-:.... _., I�

--_...- .- ---_._---�------ ._-----�-------_. _.--

-----;,...�' II-f.')t Aj.-:-�.�"l:'�'�l�r""·'rc-s'llBanco de I r. "<1I ... ds., .. "C;�\lt.... ,,;;, ..

C réd i to Po.. 1: I �Op' .l,,'.s�, em molos!ias �o I
f' I Ipular e A2'ri- ' VID JS--C.\Br.C,\--P.=s\:oçn

tIiJ I (f, rrnuõo pel" Fccul Joà;z ô

e

cola de San- I fI}.",Crin'l_,(IO �jrJiVei'5iàoaàt! ào
I � """

'I
hlO Je rcmeu-o, Ex-interno, 1866 A A P A 1

t ("'"
. r �

I
co·- '0. '1""""'0

ô

o LJ '-"'ta! ô

c I - nossa csquaara no ara[!.uay- esquaora
� v""....� .��1�

..

�
," � ..)1 �-' l., \,.. l -J.::J��t I

d
'

f(;) '".!'�: " ('ii, r � nQ I PrQ "�. �o(JrI'o (> àn Fl!3S:5ten·
.

;)fosileira. soo o rOT)'l;naw:lo d'� almirante Ta-nan aré, aoproxrma-se

I ('(1 !ubllca õo Rio C:![" 10['121'00. J 1'" . n " 1 1 P d i.).'
[' 1 '\ 'o ra rnargern d.rer;a cio no • arana, vis.n ..anca ('O �<so a l ama, e

J (Soe. CoO'P'. i(CSIJ. Uda.) �
'( o g'I .. j 011"1'" lI? Orrlicn nos

'..J
., " "'20 I I i .

�
j- I "C, J'çuS e�r·"·;.J:iza('05

no Pro 'JO;-nbilr;·.CU as POSIÇÕ'S pa"_-c';Uil)'i\S. f'l. S v,J, noras oa marina pa'-
f C' 50.' 5an50n. no Hia ôe ')0' I I O'

..

10 O" ')R�1� Tr�i�i�o n. 16 r !irc .. -nc C"cl!c'Ôr.ica õe Dotafo. tem os transportes que evarn o genera sono e os pnmeiros i . �j,.

11
(Edifício proprio] . ":0'" no t-Jospilr:1 àe. 5ão 10ão homens tudos brasileiros (cli"ísões dos generaes Algallo e Sampaiu).� Bati "Ja õo Ltl9

..
ôa e 110 Hospital

qne iam operar desembarque. Foi 050rio, o primeiro que saltou ern

;

� f'Jcffréo·Buinll!). •

. Capital 136:700$000 li Chefe eh,' clínica e círur- terra. Travou-se logo combate entre o inimigo e as primeiras cnn'·

Reserva 56:424$498 g;a de ouvidos, garganta, panhias do 2' corpo de vvluntarios, ao mando do então Major D",:_-·

nariz, cabeça e pescocl) doro da Fcnseca, Os pari'gunyos são levados de vencida até Laguna
co �-fo' p.tal de Caridade i Sirena. em cuja margem meridional Owrjo fel alto, ás 2 horas Ó
r:'� f':'Jr,',-'n"oll'S I tarde. Os rlGSSOS a!liado5 começaram o desembarque á noite. O in.-
...... \.. .1..' C4. J 1.1 ... •

ISEGUINTES JUROS: G ,L;l� õte adaptado para m:6o dispunha de 25.000 homans.ennincheirados, com 50 canhões,

I.'
exames c:iJ sua especialidade e rendo, corntudo de ceder ant» o arrojo dos lcgionarios d:: Osorio,q�e

CIC Limitada 5'1· ala. com sala rL cirurgia propria. tê:D na passagem do Pmso da Pa:ría, um dos seus mais glorio:;c,s
ele. Aviso Previoôj. ala. � Consultas cEariame:1k no [e!los de armas.

�
Prazo Fixo 9·r· a.a. ,fl Hosp;!.al t�'; f,'!o�iJ.ilOD,)lis. 1894--0 couraçado jlql!idabam é to pedeado-A'
�-�.. ,-

I RESI,}S;\]\l\ l:�otc: La I bé\rra (ln norte, onde achava-se fundeado o couraçado Aquidaban,

PASCHOAL SiMftUE s. a.
Porta-Fone pà.l t.cular 1246 I sob o corr.rnando do capitão de fragata Alexandrino Farias de Al.ón-

\11111 ri --

car , é �erir::o:,p.nte torpedeado pela torperleira Çusfavo Sampaio. do
� F ''''. ..... cornmando do primeiro tenente Altino Flavio de Miranda Correi.::.
�

._ ," t.'
"_7 UI ,?".) ,-- !�; �_ 1fCrr'j .�A.� q� � O

' A j b d 11M1
_._, "- � ;; •. "A"", "'.:t. ,,�:,t ,";1 courB.çali') ./1quiCiG an, o 1'0 er050 vaso oe gü(Crra Cê no,sa , ,<l-

I < � �<)
r" '"

1"�'- Wi>! ",. Tini"" comti,ui1 a guarda aViil"ç1da das forças re1!olUClonôr:?Q qe'!"",J <::"" .J <, ,if:' 'O,'" � 'iW ,2.iI

I l" F J JlaV!a�n �omadu o n03SO :�t(.�JJ. r�undeado D�'(;X:lno ti -1'orta eza 4.1.:!
.r 6

�.� ;'.. L:,:J S. Cm: mnpai 1'.;:; assim a outro, !Jontos fo:L fr::'.ldos par a o comba-
k cspcralo. "Ao pGr da lua, a d visão de torpedeiros avançou ceIe r:':!

A (51<.\:;::"... ;: 1, ·nã D]A, un:b e, depois de al:t i1 ·ps manobra�, él Gl1S[(;VO expeliu um torrêdc> qw�
3! ,3G'''".. ,i:iac!.d. c:i amanhã o pro- feriu. de morte, o u)Uraçado Aqu' luban". Esse sen�ind()·sc ava,iado,
::;ri',na abf':XO, Faia a /1,..merica do ahriu fogo contra os navios leg: f'S "ons�.:;·:in�) n.,ar;;<r a m :snn
, J I' A' I • ••

,
,_;'.. t:;rpe�:'t.,ra e outres. f::sq'lf\Clri:! k ,,'o e[',� cO'jl :)S,.", dos s'«gumte3
I •

2".' r: 1" . .� j • h f '\ )\" .' . � " -.-.

d' G, \ S j. i) C0'H' ;pODOc ÚS. n1v103. «t\üaraaa lc, e e), 1 >:!cL'.leroy.
.

drnai'y Da, 1 ira enies, ll�tavo

3, J S ;1:'. no Rio de Janeiro e Sampaio, Pedro !-lo, Pedro Arr0oso, Silv.'ldo, Santos, S. Salvador e

I /.15 �5 1, i 5 h�. ltP.!ypÚ,}, sob o comrr.ando em chefe _1j .... lmirante Jcrcnymu Francis-
?, J-C' f.n,,_n'.� DJ 1', /a1em"0 co GOllç"I\'e'�.i.-,J�. _ L;...·\ .'-'.Ul..i.u r!>., \... :l, u �

d?nnhol). l_, nç!io pO;Jular alemã. EstR va asúm lerm;uda em Il"",() Eo;[:i.d(), a revulução de 6
22.�j5 S,.ud, çõcs aos nossos de: setembro de 1893. e iniciado o r�r;",L ,le terríveis ving;·lllças ...

OUVif'té�. 1898-Foi impetrado I;aIJeús-corpus aos desterrados
2? (" I' -. ) >

1__I' O ('
T 'I J FdI' IJ.U,; l\.ldlO C:'l JU'J['��ude -1!- - ,:)lJprcri'O Tlouna e �'rd concec.._; o .l,beas cor/JUS impetrado

I !.leriana; Cál'\d:7: '13 canç'JcS gwm pelo C011seIl1':HO Ruy Barbosa. dr,;. J ,J:J D.ii�;aSCenf) e José Candldo

1,105
.

;nspiravam. Je A.lburp�rq'le M::l1o Maltos a fav,x do Sê<101dor J030 Cordeiro,
� �-

I" 'T' o lJ b 1 l �
1 I AI

. _j"'" ,i L5,)! fiO para TI ltl�a, o OP ']c:puh']\)s L, ü.,sa �lrnil e CllluO 'v,U ',naclara e c.)roael Thoffiit:c
. .

I 1 r;� I C 1 •

d I dI t, C 'TLJéIO por • e em;;'iín. aV.<lICantl que, P'); cama o attentaGl
.

� 5 de lH.w;:m']"o de 1897
73

� () C" I r
.

. J d .' d
" 1 ' ,..."

i "' .:h' t:é\K '�peé:�'e e ,-,crVJn" e etT! V1ftuu� \} estilGO � SItIO (1�cktadn pejo Congrt"SSo, forJm,

"
k5-'-!..,:� poetas de fama

mUI1-/ relo govemo eh fr. dr. Prudente J.� ;\lo�ac�, clc�terradGs pZtra Fer
� \�ial. ::X,(l!r. ) }-l')f Dr. Hans Haít- nando de f\'oronha.
11

I� marm. --------=

'3 A" 1JI'
.. ( ]r !, .,;:'_.; : ,'umas i10tlci8S\.em a �'I!: m2.'1). l\'Orl:JaS sobre a economIa

11 alen,ã.
ir. I 24.0') Maximo Pa\'cse: Novi-
di d.�des cJ'l Alemanl)fi.
i �.\

I� 00.15 Cortc::rto militar,

I �, I .1 5 Ultimc,s noticias (em eo"

I � [_·ar :101) .Notcias � obre a êconomia
!J ale!r�5,
!j
iti

'- I
:.._iGlii ..._-s:5"""""�;;;__;;;·_;';_;;;;......;;=�."""",,,,,,,=,,,,,,,,a,.,,,,,,,,,�

I �r. Ricardo I ;,--���:��
Gott,srnann Ultimas ed�,:�õe$ �t;i
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D'A 16 DE ABPJL P' 1936-,S, BENTO E
S. Ei\GRACIA

A Gazeta Indica:

Advogados

Accacio Mra-I
•

feira tem seu escrip-

tÓJ io de advocacia .á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho.>: 1277.

I Caix 1 POS�<ll, 110.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

� Rua toão Pinto, n' 18
(sobrado)

O' �. 1 () ás 12 e das 14 ás, ..

17 horas

Advogado
RI'a Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 1548 !
� Dr. Renato=

.

.
8arbosa==·
ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Al:er,.:le cha

mados para o int�rior.

Dr. Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, J O (sob.)
Fones 1.631 p. 1

29:___1
Médicos

".�).,(
..

A

alta cirurgia, gin.lecologia. (do
enças cl�s senhoras) e· partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

Ex-chefe da ,:linic,,; do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

IErwin Kreuter)
ElfleofaUsia em cirurgia

geral'

CONSULTORIO---Rua Tra
jano N. 18, das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

. RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr. Caetano
Costa Jor.

Clinica cirúrgica:- Opera
ções-Ginecologia - Vias

urinarias

CONSULTAS
das 10 ás 12 horas

Rua João Pinto n. 13
Telefone

......._.,_._,_ --

Dr. Carlos Corrêa

(Compilação d,: L. N azareth)

PA6AHOO 05

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospít�i

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consultoria:
ANITA . GARlBALDI, 49

RECEBE DEPOSITOS

Dr'. �\/Hg!...Jei.
81::>abaici

LIVRARIA MODERNAC!inica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�·, 13
Teléfon�, 1595

Constrltas:
das 1 5 horas em diante

funaaaa t'!m 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
CaIxa postallZ9 Tel. auto 1004 '

Codigo Ribeiro End. Tdg.
SIMONE

Tvpographia, Esh�i'iZolyp!a
encoôernar-õo, !?aul(lção, Tra
balhos em Rlt·o Relel..') eir.

6W1i1i
"�����-:"�:r"...... ;- , .•-:,-_

�:e::&2&:;&tJ3lLJ6Z&1W�'t'_-..-�dI{�-�_�,:r.7d;��_W!l",;":,,,;_;-,,"-_a:. �..::.:?".�

Atenção,---·---I.'

1.30 Rhelnischcs Schiida. S�
que:1c;3 por \Villi Schaferdiek.

2,15 Eco da Alemanha.

I
Yaurt

Es ·t {:="}' r.:;; í�Cd t,.� t ,:;; E� :;; -) O ..:...� ?

n.oVa rne 1-' tE1- i 3; [-'1 q eJo .:J

ver) c']a 8''1 c"s P' í 3"') C.! i �::; ,?::� i s or:;;:.�

fés e r f'� s t_.t:':) U í ';:2), ;'-f t:. fS� �:, c� �,-:3 �'.
�

ta cidade
CAFE' C01\"-ERCIO. BAR MiRAMAR, C\FE.'

G 1 OR' " CAFl:" �.lA·'rAL C 1\ pr';" J � \
.

\ F. I-TOT':.' f.L ,.1!-\, L 1'1 1 ,.>;.. �J ,_ :/ ,- • .' I � Lo

METROPOL. Purgoleite
Granulado e comprimidos

Laboratolios Raui Leite

Prisão de ventre?

Este produto é recomendado pebs mclh(,;'cs
médicos d'esta cidad,� COD10 um dos lP�lt'jor(:s re

con::tituintes naturais dos IlC,SSOS intestinos.
Rio

As bombas «Elmo 25» de

alta .:lsoincão, denomin3.das «ca-
, �

súrv�')}, conjugad3s com motôr
"m p"'l"n'l() Ji'lnlot,,'O -(o qüe lhas\,... ... ·-1·"'-" .�... '- (. ....- , .....

2.30 Das escritlTras do nacio I f '. ,�� c'T.-,�o d • ,'_
penmt� serem localizadas e:n pe-

I ••• <'1lr' 1 T"
.

,
lil8\ ) ... _"m ... �.� o e o.namen

u�n(' esnaço),. tomam uma insig-naiS0Clé,;ISITIC.: u\,al:cn2IpO<lttschc t
- -

t t
.

- - -

I� ." r T' ·'-içao. 1·'JLt nao or'lar O raJe 'f' 'd' I

!�rztcnUfJg por c rnst l(ncck. d
rll Ican�é; CjU::mtl aae oe ccrrente

2 45 \""1 !' S ' paa o. 1"
'

f 1 d. v\ jj 1 '- teco toca musica A' J -l .

'1 e.etilca, UlélS Oierecem resu ta J

i ,.
• \" úa e en:::anto ue u õ1l vestwo f" t

' .

-10('1"0 nr, ce P' 3n() l' , e lc:en e, pratIco e seao'UfO." .• -,. (. ' ,,1.
m00erno esta somente no exol n- V t;;;. "lt" I '

3.00 Ultimas noticias(cm ale' .

? f
•

el'" 1

I
. ,.), puuera 00 e-o as so na

l'{'a-o.\.'.
dor

..•
a alenria e na lsttnção üas «[ -t-1 _.1' d FI,: r l'}) a

, I' 1 [J_,." al10n. e or.,'110,JO IS ,
m:1as. '

-' '1" 113. 15 Concer�o recrpat:vo. O c. ' " hua raJi-lllo .

3 cn, cItos qut' antlgnmente I ---------

4 30 Despc::dida DJ- tJ,E\L!1�ào. f'
. o

d R �
j�

t
.

era.m to,.'!a a, 151Onomla, e um I" �,� � \ii � r1'.• ri1��
'.
",We'p:dlCl.) h 1 iii '6.?ii,. íiiõa� ....... [jlilj """'-

traJe, ,oJ�. e apenas �m ó.clOeote.11_ *,"""",,_"r """""""�o=

��C � "":t""A. Ln Que sejam razoavelS fiS elega�-,O A.� OO�
r.... tes, façaM um ceito nt'mero �e,

(""'lo
: �;. �

'�".pO n1 e r., vestidos praticos e esperem a es- r' � h ao �Jeu s
r IF"'".

d M
'

"h'"
g

I,.�or,' {"� ?= �ra Q. tação. mtas pegwas c IC.S tem
i!:..� �""" ""'''''� ',:,. ,

o gua,da roupa cheio, m:"s em I Procu r8tl1
D� o cêrd" com o artigo. 24 dada circunstancia falta-lhes o I NO SEU

dê, Lei Federal l�. 187, que dis- vestido apropriado para aqll�b
, , F:-or�")ecedorpee �ôl.)r(; â�� dupll'.::atas e vendas cerim n�a.

_

� m__'��;.;;.�;n;a Iii__............",i'""'."""�==.-'" �;;ef(ac\;." {{�()à05 �s ,c)Gm:rci,,(t�s Para as h�ras da. lfiênhã, um �I�nde.sç no distrito de. João
;_( om liu:lir2er cê.!-ntélí sao oorz- costume «belge>), Clnl�, ou mes"

I �4 Pe�sôÔ., a pequena distancid
����������������.��.�M����h�"�"'�",""������,,�,,, g/7c!OS C ter e escnturar os lis mo em côres claras, sala curta, o

�-

de Floria.JOpoli3, uma casa

�""".'.'..
'.'[0.'; Ci.r;o e Cüpi"dor de C;::r" jue exige «<1 I' active prume- provida com agua luz e esgoto.

-_/i: ri'o�» ,Ch;:;r,:,o. para esse fim, e de neme". Preçr, de ocasião. Tratar na CIe�.�.�
.�:

i.L d;.:'''l dJ sr. ,Pwidente dedsta Jun- A' heras ,10 alm')ço c Ifd�aprés dito Mutuo Predial.
cd \�Otr;f'IC!i'l. a ateüçüo Oé 5f5. rJiclI" o "ensemble» de crc,-,e ou I

-------

•

1 '. t Dr. Pedro de Moura 1=eno'� :�(lmercialltes não só desta cidade. ;jê «cOlC.�» -

Aclvo ado� I: mb�m elo, elo interior do Estdo Os novos modelos fão 8«lan- R. '[ '. gl b d!ii I ('1 'J'd l' d
.

b 'I' J '

l" .·\I:a rdjanO n. (so ra o)� I .

�

s. a. i.UÚI
03 .IHO:', .est�

.

pra" les, tr;; l� nanos de pdsses e ner-

LAVA - TINGE E REFORMh CHAPE'U,j PARA � ,r'], p,,;aião fêlo per verba nil vmas. O hrilDco vai ser o têma lrV,;ff!O.

H01W-::'NS i t' I f\ lfr.'.I1degt1. e ferão rubi,- ado� pe- da nova e�tàção" . Costume de veludo preto C<Jm

j! � : \
. clt pul ados da J uni;;, Corrcf':Ial A tOJlcte para o jantar. para bc;ões em ouro e prUa. O veludoPREÇOS 1\1 )DIC ,'5 I !" r" F'

o •

f' ,

dI
� os '. �

J.I.tf'flOr
!ia ..__olet._.na e, o cmcma, pnra a nOIte en' I _

,em

I
{( ,;::t�v.. )}, CTl pr�'g(1S iun as �om

I 'r' al f"hncarJo pf'los drs. fui o

I nraile�n, < tafc:tás}} lélmé e f'_fm h ;'.0 cinte. de pra;a ;JlI enürmt s

I· i... I z �;, de L."il�ito das. Comarcas ou i.a'lt!é com ornam�(1to em (,1 íO e fi ve!d5 de OUf?, e p�ata.fu.
I,[.(cia

unta ComerCial. prata. Corno <ll.:asalho de luxo g"an-FLORIr\,NOPOL:S �
,

,� Fpolis. 23·3-936 O veludo em todos os tO:1.5 se <Ls capas de veludo ou selim.
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "'-_'-L�""',__iiiiiiiiiiiii iiiBi__

I� JOão Talcnti,'lO lar. rá o gr':ln�e chie da estaçao de C(,m fôtrq em tons opóstos .

Da linha da s; HlU :;�

ta aos lec:dos
C(lntlnaçJ. ') da 2a. página

ACHAR-SE-Á A VENDA DO DIA 8 DE ABI\IL DO

CORRENTE ANC) EM DIANTE

RECEBIDAS

�;� n'f:JO·�J ,,,,,,"..,.p u

PELA I JV�1AHJ:\. CENTRAL DE
ALBERTO ENTFTS

Dante ViVO-por Giovani ,Pilpini
Terras Devolt.;tas-por Ruy Ci: ne Lima

Historia Pop. do Rio G. de SU!-po: A]ciJes
As Pantéras-p0r Lois W,lton
Cancioneiro da Revolução de

Li:ru

Fontes compendíaáas dI! Leg.

1
�

"5 �'"b,) -por ,�?()"[iar;o
Porto Alegre

Soe. Bras;I-por Djal-
1)J:.l Rio Branco

SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS
NOVID/-\DES !

..

Oficina V m: E···".:.'"

i.}

SERVIÇO GARANTIDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para clarear as mãos espremem- com mais calda de queijo cobriu
se três limãoe e a este sumo do-se, por fim, com pão' rala
acrescentam-se três pequenas co- do.
lheres de alcool, uma grande de: Vai por instantes ao íôrno, ser-

HOrcadas glicerina pura e duas de agua de' vindo-se muito quente.

. �
rosas.. . IDESPORTOVisitou-nos ôntem, o sr. dr. Al- Agita-se antes de usar e apli-

lredo Horcades. destacado jorna- ca-se ás mãos duas ou três VeZl!5

lista patricia, diretor proprietario por dia. dando-lhes uma linda
da revista carioca de larga divul- côr e uma suavidade rara.

gação--«Nação Brasileira» e

correspondente especial do Correio
da A1anhà.

Enviado da Associação Brasi·
leira de lmprens i á Argentina e

Uruguai, em viagem de aproxi
mação e intercambio intelectual, o

sr , dr. Alfred� Horcades excurcio- I A neve carbonica é de grande
nou com assinalado exito, pelas I elicacia para mudar a pele, mas

Republicas platinas, trazendo a ·não pôde ser aplicada pela pro

colaboração e o apoio unanimes dos pria pessôa, E' tarefa que deve ser

intelectuais uruguaios e argentinos executada pelo médico.
ao Primeiro Conkresso Sul Ame
ricanos de Jornalcstas, que, den
tro em breve, se verificarà no

Rio' de janeiro.
A atuação do ilustre represen

tante da Associação Brasileira de
Imprensa, com especialidade na

Argentina Ici altamente saliente,
cabendo-lhe projeção destacada e

resultados 0$ mais proficuos.
La Tribuna Popular e La

�azon, grandes jornais argentinos,
comentam longamente e em termos

elogiosas os objetivos da excursão

e a personalidade do representante
daA.B.I. ás Republicas do Prata,
dr. Alfredo Horcades, que é por
tador de expressiva mensagem
para a Imprensa Brasileira dos
Circulos de La Prensa de
Buenos Aires e Montividéo.

Regressando ao Brasil, dr. Al
fredo Horcades, trás as melhores
ímpressões-como aliás, já maniles
tou em extraordinario artigo dwul
gado em a Nação Brasileira,-da ço.
terra argentina, do seu povo e dos
seus estadistas. Em um cocleiail mudano pre-

Disse-nos s. s. que para os cedido por uma conferencia de

argentinos não existt' melhor reco- Maurois, Tursatoman Felhonc;

mendação do que ser brasileiro, usava uma to ilete preta do ata

o qual, atualmel1te, é tratado com man com reversos prateados; a

carinho significativo. jaqueta, semi-larga, era talhada;
Além dessa alta missão inter- um chapéu cem coifa de velu

continental, o dr. '\lfredo Hor- do ponto e azul, enfeitado com ai

cades viaja pelos Estados baasilei- gretes no tom, formava um con

ros do sul nucleando os orgãos e junto muito elegante.
homens da imprensa, é os aproxi- A conàensa de Beranchampos
mando da Associação Brasi- vestia um vestido de IA preta com Ileira de Imprensa. um cinto dourado e agas.llho de ra-

Ao il.stre intelectual patricia, fi gondim.
vazeta �gradece a gentileza da Niolyneux apresenta um vest;

visita e felicita-o pelo êxito alcan- do de lã vt'rde com cinto multi

çado em tão memoravel excursão. cór.

A o z ov D o o v

0-=0:"""''''''''''--:"1 Nassa Vida

� DE ARTE � nHlUER"AmoS

� . � Sra. dr. Ivo de Aquino
���*l ����

rDr.Alfredo

Regista-se na data de hoje, a

passagem do aniversario natalicio
da exma. sra. d. Irene Gama
d'Aquino, esposa do destacado
conterrâneo sr. de. Ivo de Aqui
no, ilustre secretário da Viação,
A distinta aniversariante nos

suidora de altos predicados lB�rais
será, grandemente felicitada pelas
pessôas que lhe tributam estima e

admiração. fi Gazela, associando
se ás hcmenagens de que secá
,Ivo, cumprimenta-a, respeitosa
mente.

Li alhures, que a musica nacio
nal brasileira está pouco difundida.
E a culpa desse grande ma) é,
em parte, das nossas estações
radio-transmissoras.

O articuli.ta assim se expressa
va: Se sintonizarmos o nosso apa
relho receptor para ouvir a Ame
rica do Norte, podemos ter a

certeza de que nos serà dada a

oportunidade da audição de [ox
lrot, blues, reg-times. etc. Si o
lizermos para a Republica AI

gentina ouviremos os dolentes e

belos tangos-argentinos, tão do Faz anos hoje, a exma. sra.

d
d. Elsa Mancelos Moura, espo-gôsto e muita gente. d J M

.

Assim com a Italia e ouviremos
sa o sr

..
oão oura, conceitua-

. . . .

I'
• do comerciante nesta praçamusicas tipicamente ita ranas.

A G f I
. .'

Assim com a Hespanha, etc, etc. azeia e icita-o respeitosa-

M·· I mente.
ai smtormzar para qua quer

da� estações brasileiras é ouvir tu- enZEm At-Ws HOJE:

do o que se imaginar, menos mu

-ica tipicamente brasileira.
Parece haver exagero na apre

ciação aludida.
Mas não o ha, O que o arti

culista disséra é a expressã o da
verdade.

Ha dias eu mesmo tive:a opor
tunidade de observar. Alguem,
na mmha presença, procurou ou

vir uma estação do Rio de janei
ro e.... lá vem [ox-trots cantados
em inglês. com toda a sua panca"
daria tipicaraeate americana.

Mas, fáto curioso, percorren- Dep. Francisco de Almeida
do o ponteiro do "dial" pela es-

c ala, parou numa estação forte
e data.

Ouvimos gostosamente um sam

ba lindissimo e saltitante, t�cado
por bôa orqu�stra brasileira ecan- Dep. Oallotli Junior
tado pela voz de ouro da nossa

Está nesta cidade o sr. Ben
Carmen Miranda.

ja:nin Gallotti Junior. deput1doE o
II speakern informava que

acabarámos de ouvir uma el!ta-
estadual,

�ão argentina. Cei. Jacó Tavares
E' a�sim. Para ouvirmos o

que é nosso será melhor sintoni
zarmos estações outras que não

as brasileiras.

a senhorinha lrací Soares de
Oliveira;

o sr. josé Boiteux Piaza;
o H. Artur Olimpio do Livra

mento, funcionaria federal.

OUTROS Pfl�TEm

Dr. Annes Guctberto

Regressou a Tubarão, o sr.

dr. Annes Gualberto, engenl eírs
residente do sul do Estadc,

CHE6f'1m UH5

Vindo de ltaja] está
dade o sr . Francisco de
deputado estadual.

nesta ci
Almeida,

Encontra'se em Florianopolis,
o sr. cet. jacó Tavares, capitalista
e politico em Tijucas.

E dS nossas musiclts
�::antadoras. E. o ROSSO

e riquisslmo!

�ão en·

folk-Iore Vende-se um cavalo enci
lhado, pêlo alazão. Tra
tar na Charutaria Rio

Branco.Sebastião Vieira

Deseja consertar o

seu rádio? Procure o

sr. BOllzon, á rua Felippe
Schmidt n. 20, que será' pIe
namente satisfeito.

Motores eletricos de absoluta

confiança, pr:>duto da afamada
"Siemensn, V. S., os obterá, por

preços sem concurrencia só na

«Instaladora de Florianopolis»
Rua Trajano. 11

------,--�

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Banca d.
Pa,)15

E' a marca mundialmente �onhecida como � m�is
satisfatoria tanto em matenal como em fabncaçao,
e por isso'êsses recep.tores são de �u.ração indefini

da e de perfeito rendlmeJ,.to, em mtIdez, volume

de som e SELECTIVIDADE de ondas.

ADQUIRA-O E VERIFICAREIS QUE:

Segredos
de

Diz o Gí, puxando a calca
-

,

-Imagine. (crédo, cruz!)
Si tocasse algucm tal valsa
Lá... na ponte Hercilio Luzlll

Musica fatídica.
Uma orquestra
de ciganos exe
cutou uma canção
que provocou o

suicídio de 20
pessõas ...

03 poros do tosto te contraem,
tomando um banho facial de va

por com agua de sabugueiro �

passando logo depois um algodão
com aIcool camforado.

Mas que musica tristot.ha,
Disse eu com muito espanto,
Tem veneno, tem peçanha,
Tem maldade, tem quebranto I

-._---------

Lauro Muller X
Florianopolis

Deverá realizar-se no próximo
domingo, ás 16 horas, na cidade
de ltajaí uma renhida pugna des
portiva entre as valorosas equipe�'I·do Lauto Müller F. C., Íocal. e

Florianopolis S. C. desta cidade.

Um perigoso co

munista tentou
roubar os have
res deRA Gazetas

RIO, 20- - A esquadra do 80-
tafogo já se encontra de regresso
ao Brasil, depois de cumprir uma

campanha meritória no, campos
do Mexico e doe E�tados Uni
dos.

Na capital mexicana sofreu dois

;V1.as que perig», cOí,fé �u !
Diz o Jairo com tristeza;
A contar ora me aprésso
O caso com singeleza;

A agua de alumen, como fino
t\dstrigente, obtem-se dissolveu
do uma colherada grande de alu
men em pó em um litro d' agua
fervendo. Deixa-se esfriar.

revézes, mas conquistou quatro
triunfos por bons scores,

Atuou duas vezes nos Estados
Unidos,ganhando uma e empatan
do a outra, contra um combinado
local.

Damos abaixo os resultados té
cnicos da excursão do Botafogo; M.as depi� o bom ladrão

Disse, apos a estõpada:
" Conheço escrituração,

2x4 «Deve... "havern... mais não ha
1 xO I nada I ! !
7xl
4x2
2x3
2xl

° ladrão, [mas que cinismo) !
Cheirou, por íóra, a gaveta
E quiz bancar comunismo

'

Nos haveres de «A Gazeta» !

O sumo de limão tem ação to

nica sôbre as unhas, Torna-as
frageis. Deve ser usado sem re

seio para a higiene das mãos.

Os vestidos de coile plissé e

de veludo inspirado, na historia
são menos sports.

Usam-se compridos, acompa
nhados de penteados adequados;
usam' se para os bridges seguindos
de jantares ou para os jantares
dansantes. Os sapatos que com

pletam estas toilelie: são de cre

pe da China ou tecido egual ao

vestido.
Os sapato, decotados de antí

lope ou de charol, enfeitam-se
com uma fivela ou com um la- SARAPIAo

ME'XICO
Astúrias
Atlante
America
Espafta
Necaxa
Espana

A remodelação
do Palacio Tira
dentes.

ESTADOS UNIDOS -A Casa dos Deputados
Entra em obras,-diz o Pi.ltO,
Com tais pontos melhorados,
O cenário é mais distinto... !

Shamrock
Combinado

IxO
3x3

RIO, 20-0 S. Cristorão, na
tarde de ante-êntem, recebeu a

visita do quadro tricolor de Nite- Lampadas de bôa qualidade e

roí que ,atravessando uma fase' de por preços baratissimos são vendi
crise,decidiu passar-se para a fac- das, hoje e sempre, só na RI05ta

ção contraria, ante o assombro ladora de Florianopoli�' - Trajano
dos sportmen da visinha cidade. �. II.
A equipe do Fluminense, logo --:O=--q-u-ad-r-o-c-ar-io-c-a-,-a-p-e-s-ar-d;

em sua estrea contra o S. Cristo.. não ter resolvino dinda o proble
vão, após a nova orientação dada ma de seu ataque, conseguiu ven
ao clube, sofreu uma derrota es- cer por 9x I, sem grandes esfor
magadora. ços.

Convocação de
Integralistas

Selong apresenta: axanins ves

tido de lã preta. Cinto de cha
Tol com enfeites de per:lras 'Ver

melhas.

.

Do ga?inete da chefía municípal do Nucleo de
Flonan.oplihs,recentemente restabeiecijo, pedem-nos
a publIcação do seguinte:» São convocados todos os

�ompanh�iros i�scritos, desde o inicio do Integraltsmo nesta capItal, a comparecerem á séde do nu
cleo, á rua João Pinto n' 32, afim de receberem
�uas cadernetas de identidade e prestarem algumas
mformações que devem constar nas fichas.

Todas as segundas,quartas e sextas-feiras os
compallheiros serão atendídos das 20 às 21 hor�s. (o(

Arch:.

Para certas manchas persisten'
tes como as de café e chocolate,
por exemplo, não ha melhor de-,t�rgentes do que a �lícerin., prin
ctpalmente para tecldus de côres
delicadas. A glicerina aplica-se -=:-::-��:-iiiiiiiiiiiiii_�iiiiiiiiiiiiii��iiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.d!sôbre as manchas com uma �s-A' G I d Gponja, ou de outro modo adqu.� : • O r: .do, deixa-se sabre ai mesmas

durante um minuto aproximada- d U
·

mente e depois lava·se com agua O n IV·
o alcool. A glicerina � ainda mais

• •

eficaz em quente do que em Aug.frio.
••

C·PI.
Ben:. e Subi. Lojl.
"Regeneração Ca.
tarln.nse"Uma sobromessa higienica e

gostosa:
Algumas bananas, nlo muito

maduras. Parte"se a casca ao com

prido, sem destruir. tirando-�e
cuidadosamente a fruta. A cas

ca e cheia de calda feita com um

pouco Ide queijo.
A' parte, frita-se as bananas

na manteiga, adicionando-lhe<; um
pouco de :lal e poeira de pimen
ta; depois sãu novamente coloca
das na casei, regando-se tudp

Sess:. de eleiç:.
De ordem do Pod:. Ir:. Von:. convido a todos 05 Obb:.

do (.'.) para comparecerem a sess:. espe:. de eleiç:. da� LLuz:. DDi .

e.OOf;., que tam de dirigir OI de�tinos desta Loj:. no a�o ma�;:de 5936 a 5937 (V:. L:.), a realtzar-se, sabado, 25 do corrente,
ás 19 1(2 horas, em.o nos lO. Temp:. á rua 28 de Setembr ..} n' 80.

Oe:. de Flonanopolts, 20 de Abril de 1936 (E:. V:)
O Sec:. .,.

C:. Q:. R:. '8: .

... , ..._.
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