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RIO, 13 - O advogado José Anisio Aguiar Cam
peio, em longo requerimento, consultou ao Tribunal Su
perior Eleit?ral sobre se ha colisão entre os artigos cín
coenta e dois da Constituição Federal e (I primeiro das
disposições transitarias dá mesma carta magna isto é,
quanto á possibilidade de ser sufragado o nome'do atual
presidente da Republica, sr. Getulio Vargas, nas eleições
que se deverão proceder cento e vinte dias antes do dia
três de maio de 1938.

O. consulente considera que o artigo primeiro das
disposições transitarias não declarou que a eleição da Ar�O
primeira víngencía da atual Constituição era feita pelo
Congresso e o artigo cincoenta e dois proíbia a reel.í-
ção qUapndO se tratava dlréta. O ' estad 1ft: �,� ?:' � t:l� í?� �'1Jar. Ja,ji4�(gJergunta-se, tendo o atual presidente da Republica U � ,� � (� �U� e"t. in; .J:1
sido eleito na fórma do artigo primeiro, está êle, dentro ����������������"�':::?_pg uaíe8uO
da proibição do artigo cincoenta e dois?

X�E' o que o Tribunal Superior irá decidir em sua do P� ri � f.B) � fifi .: jairo Cailado. diretor deste dia-

sessão de amanhã. g ir'Q r .IV rio, Iesteja na data de hoje. o

������������������===� seu aniversario natalício.
ROMA. 13 - O Papa PIO Xl, qu- segundo cor- Plumitivo vIgoroso e brilhan-

rem rumores não confirmados, teria sofrido n IS últimas tu- te. ascendendo de uma laniha

ras da noite de sexta-feira passada um ataque de 1pople- tradicio-al de jornalistas catarinen

xia, nomeou delegado pontifical para o trigessnno tercei- ses, jil.:1O Cal!ado, desde muito

ro Congresso Eucariststico .Internaconal, que se realizará moço ainda, ingressou na prolis
em fevereiro proximo em Manila ú cardeal Do.rgherty, ar" são espinhosi-sirm da impreu ;Ü.

cebispo de Filadeilia. ond- fmnou-se. vitori isamente , iJ -la
RIO, 13 - Em Condovil ocorreu um desastre de -ua capacidade invulgar de tra-

aviação. Os pilotos foram socorridos pelo posto de assis- M arieiros IJt tr�lJ pr.! U --: úJ �trl bulho e inteligencia.
tencia da Penha, e depois internados no Hospital Central da Fermento brasileiro - melhor Estnirito combativo e afeito as

M
.

h O d t
,. u rY"l r b...... -" i�. H"

ann a. esastre deu-se da seguinte íórrna. O avião que es ranjeiro. lt,�j�i,na3 reinviíicações do pêlVO
Moth 218 efetuava um vôo de instrução quando o motor

D;:m;nu;�� I)ml Ccmparecêu, (l1t .r , a iJ kv! h rua terra, o &:;tinto aruv-r-a

parou de runçar. O piloto procurou segurar o avião e le- • Ir •T lroWU Central. o sr, Mario GUiuidlOlh.· ri mte tem, contudo, dado robus-
val-o a ponto de poder aterissar. O aviador não poude.po- do IIÚrnerO residente no distrito de Saco dos tas provas de altivez e superiori-
rem, aguentar o avião, sucedendo-se a quéda. Desgo- Limões, o qual apresentou a se- dade nas hças jornahsticas que
vernado, O avião tombou sobre um terreno baidio, com dos Sef'h-trCJ8 fluinte queixa: se tem empenhado, delas saindo,
grande estrondo. não explodíndo. porém. O aparelho ficou,

b .' I i
-

Ontem, á tarde, naquela ló- sempre, com dignidade e honra.
er.tretanto, completamente espatifado. Os pilotos, capitão a no na A e· calidade, seu irmão menor Os- Para nós que com êle traba-
tenente Altamiro Rodrigues de Souza e o aspirante Abraão

manha ca,r, com 15 anos de jd�de, lhamas, diariamente, J,.. iro Calla-
Cenis, estão gravemente feridos. fOI atropelado pelo auto-ornrnous do não é o n0550 diretor, mas sim

° algarismo dd desocupação da Aviação Naval. recebendo va- o amigo certo das l-oras incertas;
na Alemanha rrgistou, tambrm r:asescvriações pelo corpo. Disse o razão, porque nôs enchemos de
no mês de setembro proximo queixQso, que, após o atropela- justu júbilo com a passag�m de
passado, uma nOV1 e bem sensi menta, o cha'lHeur do referido tão auspiciosa data.
vel redução. E' natural que o fá- vei:ulo negou-s' a prestar socor· O� de A Gazeta felicitam-no
to de a lavoura exigir no mês

ros, conforme era de seu d:�ver. afetuosamente.
de setembro um consideravel oú- J O melJor atropelado esteve na Q------F----R---?mero de �raços suplem�ntares pa-j Policia, afim d= receber medici\- uereis icar i?..2.:.
ra os servIços da colheIta, mUlto mentos.
contribuiu para uma nova guéda .

. .

COMPRAE BILH2:TES LOTERI·

de cifra dos :.em-trabalho teutos, Sezõe� ? PIIulas Meaeuos. COS NO Salão COMERCIAL

que foi de 144.000, tanto que Em todas as farmacias e dro- Rua Conselheiro Mafra N. 9
muitos distritos rurais na Alema- ganas. . (Edificio do Mercado)
nh" não apresen'am hoje Jequer Ch ega ra rn a
um desocupado. Sabe-se tambem

Buenos Aires Teatr.i\\que ha grande procura de ope' .. U
ratios especialisados nas industrias. BUENOS AIRES, 13-0s
sobretudo pa industria denomina- volantes brasileiro!' Manoel de
da pesada. e �ue se tem recorrido Tdf6 e Domingos Lop-:,s, que vem

ambiente cr&ado na antiga amplamente ao serviço de per � tomar parte na corrida Cidade de
uma agitação de carát!: cO-l muta do departamento de colo-, Buen?s. Aires chegaram aqui on-

no
cação estadoaJ. de tIveram cardeal recepção.

/
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Novo desastre de
aviação no Rio

Deputados
Estaduais

NOITE DE
ARTE

ACUSA�OS DE
COMU·NISTAS

RIO, 13-Te1egramas de Goias informanl que está em

andamento naquela capital. o inquerito policial a respeito da� ativi
dades dos deputados Jací AssÍ's e Alfredo Nass1\r, pertenCf:ntes ao

partido obedien�e á oriE'ntação dI) deputado federal Domingos Ve
lasco e de oposição ao govêrno e adéptos do comunismo. Varia5
test�munhl$ já teriam pre�tado d �poimento, sendo voz geral que
é cada vez mais comprometedor o que se vem conhecendo
sôbre os refl"ridos deputados.

Articulados com elementos do
capital do Pará pretendiam provocar "Doze

Agosto
munida.

Nomea'do O

teado
Pen-Euclides

Alrneida
dr.
de

Realiza-se, sabado proximo,
nos salões do veterano Clube
«Doze de Agosto» � explendida
festa de arte, cujo prodúto re

verterá em beneficio da afinada
orquestra do sr. Evaldo Soma.

Para êssa noite de arte que,
por certo, se revistir á de invul
gar brilhantismo, dado o c1.rinho
com que está sendo organizaclo
o pwgrama, já se encontram á
venda as mesas pelo preço de
20$000.

A�sim S 'ndo, na noite do pro
<Imo sabado. a nOS5a alta socie
dade terá explen Idas hora, d�
Çlite, proporcIOnados pOI e!emen'
[03 Je:;tacados na musica de nossa

terra,

proceder a verificação prévi,a da Faculdade
de Dil�eitD de Santa Catarina

CURITIBA, 14-Mais uma distinção altamente elogiosa vem de ser conferida a um nosso ilustre conter
raneo, o dr. Euclides Penteado de Almeida, inspetor federal da faculdade de Díreito do Paranci.

Segundo comunicação telegrafica recebida pejo dr. Penteado de Almeida, o inspetor geral do ensino SUpE
fiar o designou pera proceder a verificação prévia na Faculdade de Direito de Santa Catarina.

Essa comunicação está concebida nos seguintes termos:
«Cvmunico que fostes designado paré! proceder verificação prévia na Faculdade de Direito de Santa Cata�

rina. com séde em Florianopolis.
Segue por via postal a portaria, acompanhando o oficio os elementos que devem constar do relataria, Sau-

dações . .f/ntonio Leal Costa, illspetor geral do ensino superior». '

.

E' sem duvida, uma inv�stIdlJra hOllrosa, a qual o nosso conterrâneo desempenhará com brilhJ que em·

presta a todas as suas atividades.

• I NUl\tl[f�O f/2

de

� �:J in C:.1'�
Conforme noticiamos em nos

Sê (lção d,� ontem, o aviador
h·l.

� n·
C neuo 1· run :,) ;')wncd, Y'

> rea-

lizou o raid, em setembro último,
de �l':a�

,

tcS - Rio '� j�_l.l I_O.),
, .

e quv, tJ.'.'.:;'1'-', (�'" v Jtl d st :t tf r�

ra n/JC t-.\tt\ �"Jt�i""l.l"tflida -l r\

.. iagc 11 e," vutu-i- \.. o j �;-\cl�_J- �:. �1�
que foi vtima em 01wr",ba -')
Sul, rcgress J�I 01 ma.uri dê hc .e,
cm un a"''l) da Aí,' Fr(lnc�. a

B ,:, .cs ,11'. ':

F.anc l �:lnco f)j alvo, ne. a

capital, .�,. InP, llfestações, de s:rr·
patia e t. Dila �e por ; arte J s

nos ,a;, au ondades.
C) Item; o 2, Vld. lar chile 10 r 1 •

cebeu :;. visita dê: varias r\.-Í, ri '3.

des, entre LS quais a do dr. :·�e
rêu Ril.�o" �._'vern:llur do Cota
do, na pessoa do seu ajudaute .Je
ord-ns cail . .frnesto Nunes.
O camandante da Ba,e de

ó,.v ação í aval, tambem o vritou.
H le, plD (�aropaba elo Sul e

gu� um mrdinico daqueia . da,e
afim de de,mcntar o aOlre;.:iO C_;O
a!roj",Jo az éhileno, o· qual será
transportado, no vapor

II ,V1iranda"
a S. fr"n;:.isco e, dI! U, cu um

dos navios parl Buenos Aíreê.
Fra'\:o Blanco, na manhã r'e

hoje, viaj0u num avião da ·AÍr
France, com destino á ca.pital at
gentinr., cnde aguardará a \..he
gada do seu aparelho para, en�ê o

legressar aMagalhães,sua terra .l:.!al
O intrepído Dviadcr, 0ntcm'

á noite, em palestra co:u um tIOS
n(\S30S companheiros, mJs.f<Ju-se

grand,�me,jte des'lanecido com a

acolhda que teve em nossa ler

ra, bem como com ao, referencias
elogiosas' feitas pela A Gazela.

Grupo Escolar
Herlrique Lagfl

PlOc:edeu -se ante-ôntem, em

[mbituba, com a prf'senca do
grande ;ndu�tflal patricio d..

.>

Be 1-

rique Lage, a inauJuraç,ão ohc;al
do moddar ettabdeci;nento Gru
po (iscolar f Jenrique Lage.

Participaram ainda do sdene
at') o professor Luís Tcindade.
Jiretur Jo Departamento cll! Edu
cação do Estado, e deputado AI
Vélro Catão.

DISCUrsou em nome do Go�
Vl:!nO (Li t._hd 1 o prof. Luís
I illdadc:. L.m aJi úJeChlle:hJ usou
da palavra Q deputado l,lvaro
CalãQ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Ga a NO
Normas sociais Como F::>repa

rar geléa
casa

e

Aqui vai um punhado de normas para as nossas gen
tis leitoras, tiradas de uma Escola de Educação Civica e

Social Americana:
-E' censurável em uma mulher que fixe sua vista

com insistencia nos homens quando vai pela rua ou esteja
em algum lugar publico. Esse modo de se conduzir, dá

margens a suposições diversas e está ligado a seu amôr
próprio e á estima em que deve se ter.

=Volver-se para ver uma mulher ou um homem que
haja passado por nós, implica em uma incorreção tão co,�
mum quanto séria. Essa atitude só seria desculpavel, SI

involuntariamente se tratasse de cumprimentar a um co

nhecido 'ou amigo. Quem se tem em conta de educado,
jámais caírá em tal erro.

-Atender ao primeiro cavalheiro que murmure pa
lavras doces ao nosso lado, é dar uma autorização tacita
para que persista no galanteio.

Sem embargo, elementares regras de comportamento
vedam esta conduta e põem limites estrictos á confiança
que se possa conceder a um desconhecido na rua.

Ser corréta não é pecar por orgulhosa, é revelar
dignidade.

-Quem em sua conduta revela ser respeitoso, não
demonstra ser submisso porque o respeito hão obriga
nem impõe submissões incondicionais.

O respeito tem pôr base fundamental o desejo de que
nos tratem com identica correção que temos para com os

outros.
·.._Uma senhora com atitudes infantis, um senhor que

olvide sua condição e se comporte como um estudante, um
militar irrespeitoso ou falto de seriedade, um cavalheiro
distinguido que se conduz como um ser que carece de to
da a educação, uma senhorita que adota os modos de uma

senhora resultam chocantes e até ridiculos em determina- Não! Lave, os copos as tam

dos cas�s, provocando comentarias pouco amaveis. Por pas com agua quente e sab ão,

isso é prudente a abstenção e contróle na correção de ma- Enxugue-se a agua morna seque-os
com uma toalha de linho bemneiras.
r-A jovem que se julgando dona de um passinho elas, Impa.

tíco, abusa de um rítimo de bailarina nos �eus passeios ATE' QUE PONTO DE
quotidianos, é evidente' que revela um desejo d� ser no- VEM FICAR CHEIOS OS
tada, de que os olhos se pousem néla para admira-la. Tal COPOS DE GELE'A?
proceder indica um afan imoderado 'de pôr-se em eVi?e_EI
da de quem por sua beleza, por sua cultur�, sua posl,çao
ou educação.lnão necessita destacar-se mediante recursos

de tão duvidoso gosto.
Não será por demais vulgarizarmos mais algumas

normas que dizem respeito á vida social, e que são cons

tantemente usadas.
-A conversação em sociedade é cousa que necessi

ta de extraordinario tacto com o objeto de não inferir

agravos, obedecendo a principios de respeito pelo pe"3a
mento alheio. Por isso convém não abusar das alusoes
muitos pessoais suscetíveis de ferir o a�ôr-�roprio e ca

pazes de provocar respostas desagradáveis. 1 ambern mo

far de outrem pelo' gosto de se mostrar humorista, incitan
do os demais a rir-se de determinada pessõa, não revela

correção de maneiras.
-Si é umêextremo interessante o falar bem, é mais

ainda o saber escutar com verdadeira atenção. Estar com
o olhar vagando emquanto nos diri�em a pala�ra, é urna

falta manifesta de elementares noçoes de urbanidade. Sa
ber escutar é uma feliz qualidade que jovens se esforçam
por conseguir. E é essa presun90sa confiança e�n si me�
mas a que as induz a não OUVIr cousas convenientes asst

milando em tróca o superfluo e o desnecessario.

A parte gelatinosa das frutas
está nas sementes e caroços. ln
felismente, porém, cada fruta con

tém uma quantidade diferente de
sementes e as geléas feitas pelo
antigo sísterna de ferver, muitas
vezes, ficam gelatinosas e outras

não. O unico meio seguro de pre
parar uma geléa perfeita é usar

as sementes da fruta que se dese
ja, e que agora são vendidas em

fórma de liquido engarrafado ou

em pó, empacotado. Tanto o li
quido Quanto o pó são extraidos
das frutas frescas. Se você prepa
rar as suas geléas com qualquer
dêles, usando as mesmas receitas
que está acostumada ou qualquer
outra receita comum, notará que
ela, não só ficará com melhor
aparencia, mais bonita côr e maior
transparencia, como levará menos

tempo para endurecer. Experimen
te e verá.

os COPOS DE GELE'AS
DEVEM SER ESTERJLI

ZADOS?

.,-

COMO E QUA�IDO SE DE
VEM SELAR AS GE-,

LE'AS

Nunca encha os copos até,' ás
bordas; deve sempre sobrar um

frizo em branco, de cerca de meia

polegada. Esses copos são sela
dos com parafina e deve-se dei
xar um espaço para que da r,os
sa se espalhar sem haver possibili
dade de tocar na geléa. Quando
os copos ficam cheios ou quasi
cheios até o 'ponto onde se colo
ca a parafina, geralmente fermen
tam com muita facilidade.

Para as da
tilografas

Se usar cabelos compridos em

buclese, que caiam pelos homo
bros ou em rolo sôbre a nuca,
devo escová- los muito cuidadosa-

E' indiscutivel que a mulher mente. de forma a lazer com que

que trabalha precisa saber con- êsses cabelos curtinhos do pesco
aervar um aspecto agradavel e ço que têm o desagradavel habi
corrito durante todo o dia, e to de lutar contra a estetica se

que .. maquilage e o penteado misturem com os outros, seguiu-
15.0 o!> complementos lessenciais do a linha geral do penteado.
da bêa aparencia. Mas as d?tilo- O cuidado diario e constante tor

grafias, que geralmente trabalham na esses cabelinhos mais adapta
de costa para os seus chefes e veis.

para o escritório em geral, de- Escove os cabelos da nuca, QUANTO TEMPO DEVE
vem cuidar especialmente da da raiz para cima e os da testa LEVAR A CaELEA FARA
parte de traz da cabeça. e das temperas, da raiz par& ENDURECER

Você costuma ser UO meticu- baixo. Incline a c:abeça para a
Geralmente, as donas de casa

losa com 08 cabelos que cáem frente e escove cuidadosamente
sentem-se desanimadas se as suas

(,ilbre 'a nUCill como os que for- todo o cabelol começando da raiz
geléas continúam moles no dia se

mam a moldura do seu rosto? e escovando até á ponta. guinte ao que foram feitas. T0-
Quando eSI;ovar o cabelo e fizer Depois, pentee-se, como de

--o
---------

o seu penteado diario, não deve costume. mdltas mulheres �ercam. o em

esquecer absolutamente Jl parte Le�e se�pr�. n� bolsa alguns prego. Os chefes tem mais prazer

posterior da cabeça e reparar se grampmhos mVlSlVel& para susten- em trabalhar com uma datologra·
as ondas ou os cachos estão tão tar as mechas que forem se

sol-I
fia de bôa aparencia, do que com

irmes e parelhos atrás qual'lto na tando. Lembre-se de que o de- u'a mulher despenteadae de as·

rente. salinho têm sido a causa de que pecto desagradavel.

por MADAME MARIE

Algumas anotações para
a dona de casa

ern

" -':1

das tendem a endurecer,

O alcool é excelente para a limpeza dos diaman
tes, readquirindo um lindo bt ilho.

*

O vinho deve ser servido de acôrdo com uma nor-
mal fi- rr:a, tendo .nuita importancia no menú.

cam prontas, mas o tempo {> o O aperiti vo consiste em um cock-tai! leve ou for.te,melhor método para isso. Não conforme o gosto e habito. Póde ser tambem um calíce
deve, pois, desanimar se a sua de vinho típo Madeira ou [erez.
gelêa continúa mole e depois de Para ostras, lagostas, peixes, etc., corresponde
24 horas; é bem possive] qUf' em um vinho branco.
um mês ela se torne perfeita, Com as sopas, ha quem prefira o vinho típo Ma-

Não toque na geléa que julgar deira. Os pratos de aves combinam com os vinhos Hur
fracassada; espere unaa, duas ou déus e outros semelhantes. Com os assados, os vinhos
três semanas e repare os efeitos Borgonha ou semelhantes, Para as sobremesas, o charn
elo tempo. E' muito provavel que pagne é a bebida exclusjva. Como os recursos ás vezes
�la se torne perfeita, mas, se as- não permitem, póde ser substituído por Málaga, ,do Perto
sim não acontecer e você notar ou Moscatel.
que endureceu um pouco, mas não Os vinhos brancos e os espumantes são servidos,
o suficiente para retira-la da Iôr- qualquer que seja a estação, gelados, enquanto que os _vima, retire a parafina e deixe-a nhos tintos suportam é;l temperatura natural, sal lIO o verao,
por um dia ou dois destampada' O champagne não póde ficar longo tempo no gêlo,
e num lugar onde não haje pó. porque perderia parte do exquisito bouquet caracteristlco.
O excesso de liquido evaporar-se- *

à com êsse sistema. Para branquear o cabo de marfim ou osso dos ta-
lheres dãsse-lhes um banho de terebentina.,

O vinagre é excelente para tirar o cheiro nos talhe
res ao contacto com peixe. Basta um peuco de vinagre na

agua. em que se fizer a lavagem dêsses utensílios. '

FORNO &
".

FOGAO

Depois de limpos, tiram-se as coto

cabeças dos camarões e as cau- Direito-Igual a l a, carreira.
das, lavando com agua'e limão, . . .

cozinham-se em agua e sal, dei-! DLVlsLVel por 5.
xando que esfriem fóra d'agua.

São servidos sobre folhas de Ponta de colmeia
alface, cobertas com molho e en

feitadas com pedacinhosldt: limão.

O pó é um dos maiores ini-l Fone 1.100
migos das gcléas, Tome, pois, ,

cuidado e assim que colocar a Oeta Ih�s in ..

geléa nos copos, rodeie-os com teress'antescapa de parafina quente, de 118
de polegada de largura.. Dissolva
a parafina em uma vasilha qual
quer que contenha agua quente.
Assim que êle começar a en

durecer e os copos fiquem frios.
ao ponto de se poder segurar, cu·

bra-os com tampas de papel gros
so ou de qualquer outra coisa se

melhante. Torne muito cuidado
coro as dobras do papel, que
devem ficar bem grudadas nos

copos. Alguns circulos de alas
tico fino servirão para manter as

tampas de papel no lugar, até

que colem, bem.

Medeirol
Fermento de Qualidade.
(Em latas e pacotinhos).

Quando se

deve usar

uma trança
artificial

zinhar. Leva-se á mesa

coberto.
As favas não devem

cozidas em panela de
Flandres.

nunca ser

folha de

BIFES DE FRIGIDEIRA
Use uma trança artificial para

esconder os cabelos da nuca quan-
Boa carne (as;;êm ou lombo).

do estiverem crescendo. Ela dará Fatias, batidas fortemente com o

maço.
Na frigideira. põe-se uma ca

mada de manteiga e sobre ela
uma fatia que se porvilha com pi
menta e sal e dentes de alho e

mais manteiga. DepOIS, põe-se a

segunda fatia, que se prepara do
mesmo modo e assim as outras.

Cobre-Ee tU(�O com uma tampa e

vai ao fogo. Com o suco da car

ne, com a manteiga, forma-se o

caldo, que começa a ferver. Nessa
ocasião, tira-se a tampa c molham
se os bifes .que se Erigem nesse

molho.

em prato

um aspécto interessante ao seu

penteado e evitará o desalinho.
Os cabelos da nuca devém ficar
meticulosamente escondidos e pre
sos com grampinhos, por baixo
da trença, de modo a que ela
pareça natural. Quando os seus

cabelos já estiverem bastantes
longos para virar, mas ainda não

o suficiente para fazer o rolo,
enrole-os junto com a trança,
que servirá para os sustentar e

ficará sempre bonita e agradavel.

TRICOT

Ponto de espiguinha
Direito -5 de tricot, 1 mela,

5 tricut,l meia, terminando por S
,

tncot.

.J1vesso-5 meia, 1 tricot, 5
meia, 1 tricot, etc.

Direito--I?,ual ala. carreira.
.J1vesso-» »2a. »

Direito-! »1 a. »

.flvesso-» »2a. »

Direito- 2 tricot,l meia,5 trio
cot, J meia,5 tricot, 1 meia, termi
nando por 2 meia.
Avesso -2 meia, 1 tricot, 5

meia.I tricot,5 meia, etc.
Direito-Igual a 7a. carreira.
Avé'sso- » » 8a. »

Direito- » » 7a. »

Avesso- » »8d. »

Direito- » » I a. »

Divisivei por 6.

Ponto de taturana

SERRARIA DELAMBERT

FEIJÃO BRANCO A'
Custa 12$000 a carrada, ITALIANA

porém, rende muito mais.

Coze-se o feijão branco em

pouca agua e em fogo brando.
Quando está abrindo, põe-se ro-

.
,

delas de cebolas, manteiga, casca

de limão e pimenta em pó.
Deixa-se cozinhar um pouco,

agitando a caçarola, para não pe�
gar e não usando a colher. As
rodelas devem ficar inteiras e o

feijão quasi enxuto.
Serve-se assim.

Direito-4 meia, 1 tricot, 4
meia, J tricot, etc.
Avesso-Carreira toda de tri-

rnireito-l tricot, tira 1 sem

fazer, laçada ! tricot, tira J sem
fazer, laçada, 1 tricot, terminando
a carreira por J tricot.
Avesso-I tricot, 2 juntos, I

tricot, 2 juntos, 1 tricot,2 juntes,
etc.

Direito-Igual ala. carreira.

Divisivel por 2.

Dr. Pedro da Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado)

As mangas duplas e o, pu
nhos de tonalidade oposta são

pretextos para combinações de
côres. Assim. um conjunto de
três peças, de fazenda escura,
deixa vêr, debaixo do boléro, os CAMARAO O.K.
punhos pregueados da blusa de
musselina branca. Largo cinto
franzido, sobre o qual se abotôa
o boléro,

E' permi ciclo fazer as mangas
de mil maneiras estranhas. Em
algumas ocasiões, são levadas
abertas ao comprido do braço,
repregadas em cima, formando
cascata para o punho. E' um es

tilo adequado para as horas da FAVAS COM CHOURIÇO
tarde. DE. CARNE

Os botões são de grande ta

manho e assim adornam tanto o

corpinho como as mangas, os

bolsos, os cintos.
Existem séries de botões, cli

ps e fivelas em harmonia com

eles. Quando o botão J de um

volume que não permite prendel·o
na casa, é preso, apenas, como

motivo decorativo.

_���_;..n
'<

_

Favas temas, limpas dos olhos.
Põe-se numa caçarola um bocado
de tout:inho picado, um pouco de
banha, cebola picada, e um boca
do de chouriço de carne. Leva-se
ao fogo, deixando refogar. Quan
do a cebola estiver loura, acres

centa-se ao refogado um pouco
de agua, deixando ferver até co·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" .,�
.

'" .... ' ,
•••

..,.... ...".". .�......
• ,�,,,

I ••
·

.. �T-� ,,' •

t',.c

..

"':
,� -� .. =.:.:_." r '..:

...••.�.....:. ••���. .

'

�
..

r

-,

- .

..-:=--� - �'.�---
•

- ._" - ....

'

;j�:' �.-
',- -

_"
.. ',-

;._: � ...__;7
•

... "

'. ),

.

=: ..�.�?;;t',�,.: ';:. t:", ( 1,')':�!���t:�.t;:'tf�"
" -i 4': ,;#

.
-,

,

.

;;,
� "i

.. ...
AQAZETA-FlorianopodS

�

..

No. 15 Endereço Telegr. III'-JSTI"TUTO

Instituto o M a'tte
o IN V I

----.---- ---------
J L.L.E
SANTA CATARINA

Aprovado pela Govêrno do Es
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'lo
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Filiaes em: Blurnenau - ..Joinville São Francisco � Laguna _ages �'\
Mostruerio permanecte em Cruzeiro do Su; �j

,Seoção de Secção de Sec9ªo de �ij
FAZEND AS: rM

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno! fERRAGENS: MACHINAS: �,
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira ���
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para oífícinas tt1echanica8 f .)

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíres y,

SêRodupas feitas
C

e janlella�, tidnta Machinadrios em1t.gerdal para a. lhavoura: ';' rdos, �
as anos ga varuza os e pertences gra es, cu rva ores, morn G etc. {. 1

Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, :vloto7f.S f�,�LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

,��"'-bonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: j-:'(lr I 'I:,WA,\!colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e Iona �

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes ��.
'

toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD P -ças, '-\�\;es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico lrn

Deposttaríos dos afamados Conservas nacional e extrangelras Pneumaticos e camaras de ar G, ODYER �
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e, extrangeiras Material electrico em geral �

��
� Elmpreza Nacional de l\Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �'..t�
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' _'. Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca". �

To

.PÂ.V8MbVAV��������������������f®2§S:..gh"S�:)M�!7{���Ji

��..... • ••••fRG��GA Gazeta !ndica:� �
Atentae bem' � AQ\lo�ados lor. Ricardo

• � I A ·

M' -I Gottsrnanrl�������������������� I ccacro fJ
Ex-chde ?aclinicii do Hospn

O re i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg. (ProfessO[

O Indórg Burkhardt e Professor

• tcrio de advogacía á rua
Erwin Kreuter)

Especli.)iisla em cirurgIa
geral

a
•
o
..
G Rua Trajano, rr 1 sobrado

� ·1 Telephone n' 1548 1
� I:....::: Dr. Renato=
'1J ==8arbosa=:

.��.'+"'.r_-_-_·'-_-=.� _�>i!l�"••O�---'-,�-�. ADVOGADO

:•••••••••
-----.

=0 HOOH•••: F�n:a (;2�_ROA�d�so��a-

! Companhia "Aliança da Bahía"l \ mados para o interior. 1
II -�-������ ..��������� ! I Dr. Aderbal R. II
; FUNI:lADA EM 1870 ; da Silva

I• S M
..

• J\dvogado

• eguro� r;

Terrestes e aritimos o RuaCons. Mafra. 10 (sob.
! Incontestavelménte a PRIMEIRA do Brasil • I Fones 1631 e 1290

I'� OI
_.. CAPITAL REALIZADO 9.000:00D$000

• RESERVAS MAnS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS, 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES A� SUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMjl! l35

' 4.280:552$970

..

J

'Car�.. ,

o e'
Mertr'iz:

•
•
•

I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo:
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

.,
I

n. 70. - Phone- 1277.-

Visconue de Ouro Preto

Caíx 1 Postal, 110. _j...____-

ExtraçãO· com glo:bol de cr'ltal.

Advogado

1 Dr. f'edro de Moura Ferro 1
I

80rtel01 proprlos, Inl vezlI
por IImana, todas as segun·
das, IterqfSs 8 sextas·'elral,

A maÀ I •.1"*� IIsu... honestidade, pOil, OI ser

telti:l iiü praa�nclado. pela povo.

Méd'icos

o

• A�entesf SUb·Agentes 7 e Reguladores de�AYarlé.,'Reme �todos �o'IEstados Ir:o Brasil, no Uruguai e nas prlncl 'PI 'iiI praças estrangelr�s.

A,gentes em Flori;:ln lopol is :

Campos Lobo & Cía.

Partos - Molestias de
Senhoras e Curso de eS}:fciaJização em

Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

., Diretor da Maternidade� Janeiro Mafra -Pci:+,ilio Claudio
• Medico do Hospital Nova Trsa«_, -J,,;,o José Arche

C P t I 19 � Executa analises para e]uci- Orleans- -[:'�t\,
.

-!Jatosonse r heiro l\J1 afr� I
35 (sobrado) C�í)(a os a"' � (Curs,o de esnecíalizar'ão em dação de dillgnosticos P t lJ

. �

'.(;� J LLérONE N. 1.083 END. TELEGRAFIlO ALLIAlv{-A O r:s ar o Oll,I:"- !"-!errr·inio Miles

Iâ ..
mo]estias de senhoras) Rio do SUl-� :\íistides Melo

• Escritórios e�m Laguna e Itajaí ti ".tende na Maternidade Deseja concerta o Sãojosé-jU3t Co,Ia Vaz

• ., até ás 8 1]2 da manhã seu rádio? Procure o I:, Francis�o Guamcy Goerresen
� Sub Agent �'I Lage� � á + ri C I' B

'
. .5aojoaqulfl& ,João Jalma

U
-

as 8:rT" .:;;:;. umenau e ,_ � e .aí",e-- rmsutorlO: sr. Ollzon, a rua Ffllpr.Tijuca --e, 1,1 '
.

.:!',:' �� ANITA C 1:'IB. ' 11 dt II L�O 4UA s ra 1· I
,) �J".. , '.anlo�

«. , ',' � �!.!l • • ,'" e p e- Tubar- J' F.........�._:,.. F-=--'�;:-.::"------_. --------- RaJllelde satisfeito. ao-- (lCI'IW araco

___ I

Dr. Carlos Corrêa

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças 03S senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plástica

\

CONSULTORIO·--f�ua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 1 r2 horas,

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

ILves Junior N. 26

TELEF. 1.13.1

i< fí vi \�
"".""

t'�.;,1f ')",'::� r'�" 1
, "";�,( t� �'1�";j W �

,

·_;:r.tlIIffeOiWlk

i

J
,ti
r,
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AGAZET�
DIARIO INDEPENDENTE
Redator-Secretario:

Oslyn Costa

COlab�ração.

Dr.,Artur Pereira
e Oliveira

Clfnlca médica de erlan
ças e adultos

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R 'lA -

R
-

Vesrcência: ua isconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

Nilo será devolvido o orlgino]
I publicado �u não.

.

O conlJ,!ito expresso em artl-

�o de collaboração, mesmo solr

cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
da Redação.

'}

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVFRA

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12� 100
MES 4�?'100
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A cal respondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaturas, devem
ser enviados ao Diretor- .Ie
rente Jairo Caílado.

R.dação, Admnl$traçã�
fi Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime Wendhaiw.m
Anitapolis-Arábal Paee
Angelina+Armendo Schmidt
Biguassú+Heitcr ( a"l. 0S
Blumenau- Mart'n'2'W t-Iiiario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-O�valdo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciuma - Dinorah Ajves

Caminha

Agentes··correspondeniee
Porto Alegre - Dr. Ar+onie

Bouini
Curitiba-Petrarca Callada ,

;

loinvile-Xavi Schenk
Lages-Hossanah Neves
Laguna-fr:1;:ci�co Chagas Ma-

l 1
Ck1Qt.�
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A OAZETA-Florianopolis. 14�10-1936 5

NEW HAVEN, Estadv de I ser possivel vende-los como

FONE 1.1'OO As Serrarías Serratine, Arno Brincas e Garcia SI· Connectícur - Segundo' um cantores».
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen- relataria que acaba de ser O aludido professor. que

VENDE--SE
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- recebido pelo -Yale Institute é assistente do lente de psi.
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- of Hurnan, , Relatado por um cologia disse finalmente que

na localidade do Saco minação de rato canoro. desde ha algum tempo sabia
dos Limões, uma excc O professor Lee R. Dice, que os ratos tinham a Iacul- Com a presença do cap, Er-

lente propriedade com S Empresa de Fornecimento de Lenha, da Universidade de 1\1ichi, dade vocal, «mas o canto é nesta Nuaes, ajudante de ordens
casas de rlsidencia; uma ca g I· t' t

. .

d d N R
f

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor an, exp ICOU que e" a ra- um pouco irritante». o r. erêu amos, preclaro
sa com negocio, ôrno de excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao balhando em torno das pos- Governador do Estado; dr. Cel-

padaria e demais utensilios
preço único de sil:Jilidades vocais de um ra- A construção so Fausto de Souza, secretario

Estenso terreno contendo to que conserva prêso em do qua rte I em da Fazenda; major Olivio .ia-
boa aguah,á pastagens, plan- RS. 12$000 A CARRADA. uma gaiola desde 1928, tcn- Blui"11enaU nuario de Amorim, governador
tações, C caras, e ahun- do indicado que é para si do rnunicipio: João Alcantara da
dantes terras para 'lavoura A distinta freguezia será atendida com a maior tar-seé t C h
Tudo por preço de ocasião presteza pelos telefones. ���If;azer o sen ar-.se a .ar� ,Pelo. dr. Gil F2.tls10. d.e

un
. a,' pre��dente .:a C�mara

O motivo da venda é ter 1341 ---1300---1088
.

,

' perto� da gal?la: ou
�)ouza, inspetor do 3· Distri- MumcJpa� de Flon",nop�lls, �

. .

d
Vlr.do, as notas musicats do I to dr> Terras e Colonizacão grande numero de pessoas, fOI

O proprietaric e ausentar-se favont bi h.nh.
" '"' � " 'r dorni ,.

� >

f J
O .IC .11 (�. com séde em Blumenau, foi lOa�gurada o�l)"go li tlm,�, nesta

ln ormaçces com o sr. o FLORIANOPüLIS -
- So\NTA CATARINA O refendo proressor acres- remetida ao Governo do Es- capI,tal, a Oitava ExposIção de

vino Marciano Cardoso, no ce t tI'"
- A I

distrito 1]0 Saco dos Limões
E n ou que. em a.gu�s ou- tado a planta dos terrenos

VICU tura.

Casa de D"
-

.

tros pro.tegldos mas nao faz
por este adquiridos no Gar- .Foram expostas, aves das se-

VEI'JDEM.SE duas OISas no
Iversoes referencl�. ?Jguma ao seu ta- leia e destinados ao Quartel gumtes raças:

distrito «João Pessôa-, ---F-a-m--I·-I-I·a-r-e-s'---
lento musical. da Forçá Federal que estacio-

Rhod,"!s lslan? Ree, Wya�-
Estreito, com agua enca- Ele acentuou que um rato na alí.

dote branca; Gigante NeFra de

nada, chacara, muitas arvo- V·
canoro dispõ.e. de algumas Os serviços de construção Jers�y. PlyC'1011th ROC�l r'arij/,;"

res frutiferas etc. Onibus a
ISPO ra I rnperia I «vantag.ens dlstintas» sobre do prédio foram confiados Orpington Amarela, Mmor\.,d pre-

porta e perto do quartel do O MAIO'K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES o canano no" que �oncerne ao competente engenheiro ci- ta, Leghorn ,branca, amarera e

14. B. C. FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES ao �anto. O tato mais nota-] vil dr. Celso Leon Sales que
perdiz, e perus brancos h;Jhpde.

tM FLORIANOPOLlS: as CAPITAIS vel e que ,as notas ,mUSicais us iniciará dentro em poucos
zes.

casas no. 31 e 35 do Largo do rato somente p'6dem ser dias. 1 O Leboratorio Raul Leite

General Osorio e um terreno Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado ouvidas o uma distància ma- 1 com!Jarec:u
com um rneguilico

á Avenida Rio Branco, no pelo govêrno do Estado. xirna de vinte e cinco pés, CAFE' BOM 50' NO monstruano de produtos veteri-

90, com 18 metros de frente, Não deixe.m de ir ao vispora Imperial país, nele de sorte que irritam menos JAVA narios e ofereceu uma taça Kra-

por 30 de fundos. encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis- o 'sistema nervoso e podem Praça 15 de Novembro tos, ter-do o mesmo gésto a Joa-
NO DISTRITO DE SACO dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará ser facilmente evitadas se o AntDi1io Paschoal L.li.! :\lü:lcr, com uma meda-

DOS LlMõES uma casa e

I
ouvinte se afastar um pouco. ILa de prata.

terreno de 12 x 24. Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
..

0 professor Henry W. Alistamento 0 .P,refeilra MU:lic�p.al des{�
Os interessados 'deverão de Novembro I Nissen, encarregado da sec- I

·

t I
murucipio o.ereceu, tar..bern I i....

entender-se com o proprieta- ção de roedores no Instituto e e I O ra medalhas de ouro e o dr. Celso

rio. ��������ê!��-����������� Yale, declarou que o seu co- IFausto d� �juza, urna :indó. taç i

João Barbato
-

I lega Dice é o «Piondro na O serviço de alistamento elei- R/wdt:s ISLafld Red.

_D_is_t_ri_to_«_JO_ã_O Pessôa.» Escreva, IIDJ-e mesma, criação de ratos cantores», toraI processa-se com grande ani -Ontem o dr. Nl'rêu RQ"';;oi',

C-sa na Praia
------------,---.- -----

revelando ao mesmo tempo mação no rnumcipio de Blume- Governador do Estado,. acomp.a-
_ � A' PRC 4-RA�iíl CUlrURA BlUrlllENAU que se corresponde regular' nau. nha�o dos dr�., Ívens de Áraujo,

d F
' RESERVANDO AN JNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL, mente com o «Mestre can- Até o dia 11 do corrente, AgrJ�a de. �anas, sr. Roberto

e o ra OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA tor» afim de acompanhar o número de qualificações atinge OlIvelfa, VISitou a. e;�posição, q_ue

VENCE-"SE 1500 WATTS fia antena «pari-passu» o desenvolvi- á 8.427. sendo 284 dos mêses se �cha aberta, dlarIamcnt,;, d:iS

uma bôa éasa na Traves- (CQNTROLE A CRISTAL) Inento dos estudos. de agosto e setembro. As inseri· 9 as 21 hora,s, devendose en·

sa Harmonia, com frente Na Universidade de Vale ções feitas atingem ao total de cerrar-ee no dia 18 do -:orrenrs.

OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL 6
para o mar e aiTlpla sala de não existem tais ratos e o 7.5 8, sendo de 130 o número

visitas, sala de jantar, 4 quar- Os que contratarem anuncias durante o mês professor Niss�n acredita que das feitas nestes últimos dois m�-

tos e casinha, situada em um de outubro, terão um abatimento de 50·I. sobre os I «demanda muito trabalho pa· ses. Acham-se em andame:1to

terreno de 10 metros je fren- preços da tabela. I ra criar tais ratos antes de 290 processos de ctualificaçõ::s,
te para o mar e 24 metros

II
APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE ,GS�$G���tJ�OO$�$��OieG.O� Redator-Acíoll �e VaStim"�,!,:'l'"

pa_ra;x;:e�::::a p%::m�::� ��P�.R�.C�.�4�-��R�ad�i�O�C�u�lt�ur�a�_���lu�m�e�JU�!U����B�L�U�M�E�N�AU§ill! letra� a uremio ! Liga· N 9uti::
1janhos de Mar - Negocio II �
de Ocasião! Preços Módi- Alô 1. .• Alô I ... Florlanopólis m "Sa- n�'�.·.'i ��.�.rtl�r;n'!t" :C(l! � lOI �a ":li.i �l.11a (.i' m g \�

TRATHAARRMNoANIAT�NAV2ESSA m 1 2 $
· �

_______

.

_.__ Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- G. 00:000 000 em orem 105 fi

V:::trAIÃ'!fÂ;tA' n�od::t�t �ge:�o��I�na:s �u�i�rnua�. �ra��eB�erntr2omde p�;;'1�� : Valo, de cada Lo"a 20$000

�.

I
to de João Pessôa (E�treito). serviço de Restaurante, servido por gentis stnho- � incluidos os juros de 40[0 a[a e

Melhorp.s informações nesta re- ritas. I' e com direito a Sorteios men- �
dação. Uma grande novidade para Florianopolis. I � saes pela última �xtract,.ão de O

VEND�--SE
' I 5 cada mez da LOTERIA FS- �

Iiiiiiii. A
I � DERAL, de accôrdo com a •

no local Caiacanga, (Ba. Rua Felipe Schmidt • Calta Patente n· 102 � com •
se da, Aviação Nava)),

����������������������
� o seguinte �

uma grande chacara. com
;; G �

pomar. duas casas (uma I @ �
grande e outra pequena) e Cale' e Restau t �� PLANO •
engenho de farinha. Tratar á I ran e �

1 premio de \. 15:000$000 ��
rua Tiradentes n. 16. � 9 premios de 500$ 4:500$000 fIiIjJ

�OM' O IA'"
�T 2 premias de 250$'" $

m

.... � '500 000 i,
� 12 premios mensaes no total de 20:000$000 p

li.;� Accumulem suas economias adquirindo LETRAS ii� ;,A PREl\.lIOS «S�NTA CATHL\RINA,), que �.
I

� akm de ganharem Juros de 40[0 aja concorrem a !
Grande vs,riedade r)os. 60 SORTEIOS em um tot�I de ;;

pratos G ,

1.2oo:ooo�ooo •

Vis i tem po is o Bom Di -2 = AS LETRAS õão negociaveis e resgataveÍs no seu vencimento :
Dr. Miguel RU,A J. PINTO, " _

2
..

7 I�,.',J
FINALMEN1E: Uma letra a premio representa um �

Boaba id �iõIiDi--�----iliiiiiiiiii""iiiãiiii""'--:';;;';;';;��i�����,iiaíiiMiiiiiiãiili� �
bilhete que não sai branco. �

Vende-se I ? HUlVIOK.ISMO, nas malS � Banco de Credito Commercial e �
CLINICA GERAL .

espmtuosas anedótas, historietas � Constructor ��

Vias Urinarias-Hemorroides ,11ma venda possumdo va-] comicns rara rir, é cultivado nas! Director Presidente: ANGELO M, LA PORTA ,
Consultas:

nado e abundante stock, paginas de � Rua do Rosnr�o n· 109 RIO DE JANEiRO �
sita á rua Spivak, no distrito ��. .

f�
das 13 ás 16 horas J P

A II E t ·t INF F
��

cp I h
"oão essoa, s rela. Vamos Lêr! �

.
O�MAÇÕES COlVl.. •

e a ma:o� hora marcada
O interess3.do deverá se � A nge IO fVi . la Po i ta & C Ia. tl'j

C
entender com o proprieta· a nova revista editada pela S. � �

onsult.-R, ;oãoPint�, 13 ri,) do Café IlSão Pedro", á A. A NOITE, do Rio de Ja- �",í:.l EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS �
1 elefolle. 1595

_
rua Felipe Schmidt. neiro. i�••e••OQii••�el1$•••••,O.=

Rato canctor: !Delarnbert Lenha a domicilio
Cm (a 12$000 a carrada,

porém, rende muito mais.

Em Florianopolis é a casa onde
mais barato come-se

VENDE-.SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. IS, com

bôas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

, ,

I

Sociedade Ca
tarinense de
Avicultura

Oitava e-xoo

siÇ90

A Gazeia
Desportiva

Term:1'Jarão amanhã os prazos
Para as inscrições de club�s n ,-

... , p.\

I
reos

.e
n lVOS remadores para as

regatas de nonmbro proxi'TlO.
P tUa receber as inscrições,

reunir-se-á ás 19,30 horas o

Conjdhv Superior da Liaa' Nau.
.

S'
o

hca anta Catarina.
'

Ao que estamos informados
.

.

as prOXlmas refjatas revestir-se-ão
do maior brilhantismo, pois, além
dos. clubes da capital, a elas
concorrpr;;,o o America, de RIu·
men,�u, Atlantico e Cacho f ;, a,
de Joinvile.
-------_.

--

Ordem i��S
Adv©�ac�©3

Requereu inscrição no guacho
da �rdem dos Advogados do
BraSil, na secção deste Estado
o advog�do E�genio Trompow�k;
Taulois Filho.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
CAF'E' .,.JAVA

Praça 15 de Novembro
AnÜJnio Paschoal

Juiz de Direito
de Campos

, Novos
Foi, recentemente, (io'lttadu o

dr. João Hanngue Braun", para
exercer o ca"go de J.iiz de Di
luto da comarca de Campos
Novo�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o GOVERNADOR DA ESPANI-IA E
SEUS MINISTROS PREPARAM.,SE
PARA A FUGA!

MARSELHA, 13-Segundo se pode deduzir de uma 1 de Oviedo foi libertada pelos nacionalistas vindos da Galliza, que
noticia recebida de Alicante os circulos que até agora estavam con- efetuaram junção com as tropas do general Aranda.
vencidos de vitoria de causa vermelha perderam todas as esperan- SEVILHA, 13-Asseguram os nacionalistas, que o SItIo

ças. de Oviedo ficou praticamente levantado, com o êxito conseguido
Embarcaram no cruzador argentino 25 de �aio atual- pela coluna de socorros, a qual derrotou os governistas, capturando

mente fundeado em Alicante o atual ministro sem pasta e ultimo Santa Maria de Naranco, nas alturas que dominam a cídade. Ou
presidente do conselho espanhól sr. GiraI com sua familia, assim tro comunicado posterior informava que os nacionalistas puzeram em

como o ex-presidente do conselho e ex-ministro da guerra sr. Ca- Iuga os mineiros asturianos que em grande numero cercavam Oviedo.
seres Quiroga.

Segundo se diz, tambem o vice presidente das COItes sr.

Fernandes Clerigo abandonará próximamente Alicante em compa - O gene ra I Mo IIa des Iocou
nhia de sua familia. forças da frente de Ma(.irid

A bordo do cruzador argentino encontra-se já a esposa do
presidente Manoel Azanã, esperando-se geralmente que tomará o

mesmo destino o presidente da Republica Espanhóla.

SALAMANCA-I3--0 quartel general das forças na

cionalistas anunciou, hoje, que «alguns chefes de Madrid tentaram

obter certas concessões em troca de uma rapida rendição da capital
espanhola».

.

Entretanto, os nacionalistas decidiram que nada impedirá o

seu avanço.
A proposito das tentativas feitas pelos chefes legalistas, no

sentido de obterem determinadas concessões em troca da rendição Seguiu, ontem. via marítima,
rapida de Madrid, o quartel general dos nacionalistas acrescentou: para a Capital da Republica, o

cE' absolutamente falso o rumor de que o sr. Miguel Maura con- 'prezado conterrâneo sr. dr. Othon
ferenciou em PatÍs com o seu representante e discutiu a assinatura d'Eça, chefe provincial do lnte
de um armisticio, com a condição de que Madrid se rendesse dentro gralismo em Santa Catarina.
de três dias> ,

BUENOS AIRES-13-.Informações recebidas nesta ca

pital procedentes de Madrid, inteiramente Iidedignas, permitem saber
que a situação de Madrid é atualmente muito delicada, havendo
adquirido ultimamente caracteres de intensa gravidade. Acrescentam Para São Paulo seguiu, ontem,
as referidas informações que os elementos extremistas estão decididos o sr. José Jorge, do alto comer

a imprimir ás suas violentas atividades um caracter terrorista no mais cio local.

alto gráu quando se acentúa a ameaça dos nacionalistas contra Ma� A h d d
.

O
. .

I d
.

I compan a o e sua exma,
drid. 5 massacres não atmgrrão somente a popu ação a capital.] f T

.. A

t S
mas tambem aos membros do atual governo. tamlla, vltaJou'tonFem, .para Can-.

os. o sr. enen e rancisco og-
nolli.

LONDRES-13-0 novo Conselho de Defesa deMadrid

Em sua residencia, na visinha
cidade de São José, faleceu, on

tem, o sr, Aristides Sandino rea

lizando-se o sepultamento do seu

Senhora, não escJlha: Peça cadaver, hoje ás 16 horas, no

!mediatament(:: Fermento Me· cemitério público daquela "'Iocali-
cidade deirol. dade.

Rehassado um contra
que {'jos governistas

San Martin

ata
em

BURGOS, 12 -O governo nacionalista usa de meios mo

dernos para semear o pânico nas fileiras inimigas.
Poderosos alto-falantes foram instalados em diferentes pontos

dos [tonts, os quais transmitem 05 comunicados dos postos nacio
nalistas e informam os milicianos da verdadeira situação.

Os reforços nacionalistas que avançam para Oviedo toma

ram a localidade fortificada de Soto, sobre o monte Naranco, a

noroeste de Oviedo.
Importantes forças vermelhas tentaram um contra-ataque so

bre San Martin de Valde lglesias, mas foram envolvidos.
Num sangrento combate corpo a corpo 500 vermelhos fo

ram mortos ou feridos.
Uns poucos homens conseguiram fugir, prendendo o mate-

rial.
A situação em Bilbão é desesperadora e a população está

demoralisada pelos continuos bombardeios aéreos.
A equipagem do cruzador vermelho Jaime I protestou nas

ruas de Bilbão após o ataque dos aviões nacionalistas sobre o na

vio, por não ter vindo em seu auxilio nenhum avião vermelho.
Um novo bombardeio de Malaga, ôntem, causou importan-

tes prejuizos.
-0-

Nada impedirá o avanço
dos nacionalistas

Delicadissima a situação
de Madrid

prova, por suas medidas, como se sente pouco á vontade.Desenvolve
agora atividades para o estabelecimento de fortificações ao redor e

dentro da capital, muito embora grande maioria da população não

se apresente voluntariamente.

PARIS-13-A escassez de alimentos em Ma-lrid torna-se

cada vez mais séria, segundo relatos de viajantes, os quais declaram
que se deve ficar horas inteiras nas fileiras para obter provisões. Os
anarquistas ameaçam que si as tropas do gal. Franco canseguirem
entrar na cidade, milhares de prisioneiros em varias partes da capi
tal serão fusilados, e os edificios importantes dinamitados, de modo
que os invasores encontrar�o somente a morte e a destruição.

Salvos os sitiados de
Oviedo

BURGOS. 13-Foi anusciado oficialmente que a

BURGOS, 13-Está despertando muitrssrmo interesse
nas Asturias a decisão repentina do general Mola, que pretende
quebrar o cerco de Oviedo depois de ter estado concentrado com

suas forças na frente de Madrid, durante toda a semana. lnlor
mes não oficiais, porém de fonte absolutamente segura, dizem que
as. tropas nacionalistas já chegarem em Oviedo.

Nossa Vida
AHIVERSARI05

Dr. Ulisses Costa

O avanço sobre 'Vladrid de
pende da combi!""\8oao
tática dos nacionalistas

JUNTO As FC'RÇAS NACIONALISTAS NOS APREDO
RES DE MADRID, 13-0 avanço sobre a capital é agora urna

combinação das táticas cuidadosas e ponderadas do general Mola
com os ataques acertados do general Varela. Nos ültimos cinco
dias, esta avançou 65 quilometros, numa marcha muito veloz, para

tomar San Martin de VaI de lglesias, Tudo o que resta por
fazer é estabelecer novos meios de mobilização entre o norte e o

sul. na estrada de Avila a Maqueda, para completar a manobra
envolvente em forma de meia lua. Por emquanto tudo indica que
a direção do avanço sobre Madrid seguirá a fita de Safl 1\ lartin
á capital, E' provavel tambem que os nacionalistas evitem o Esco
rial e Navalcarnero, pois, no momento, a destruição dos focos go·
vêmamentais da! vizinhanças de San Martin e o problema pnncr
paI que deve resolver-se antes de efetuar-se qualquer novo avanço
sôbre Madrid.

Ani versariou-se ontem, o sr.

dr. Ulisses Gerson da Costa,
Juiz de Direito da l'a Vara da
comarca da capital.

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do nosso prezado conter

raneo, bacharelando Artur Costa
Filho.

Festeja hoje o seu aniversario
natalício o sr. cirurgião-dentista
Antenor Morais, fiscal de ensi
no e nosso colega de imprensa.

OUTR05 PARTEm

'Dr. Othon d'Eça

Viajou ontem, para São Pau
lo, o conterrâneo sr. farmaceuricc
Hermann Beck.

Viajou, ôntem, para São Pau�
lo, o sr, Celso Perrone, do co

mercio local.

Com destino ao Rio de Ja
neiro viajou, ôntem, no «Comte
Ripper» a graciosa senhorinha Ce
nira Campos, filha do sr. João
Branco Campos, funcionario dos
Correios e Telegraíos.

Com destino á Capital da
Republica viajou, ôntem, no Co
mandante Rirper, o sr. José Fer
reira da Silva, conhecido historio
grafo e nosso colega de impren-
sa.

�A�G�A�ZETA
o.z O O o v oA v

FLORlANOPOLlS, Quarta-feira, 14 de Outubro de 1936

A efetivação
dos funcio' os D E l·E G A DOS

•

narios con-

tratados

. -

catarinens es

ao Congresso Universila-
.

rio saúdam o povo baiano

Pllu1al Medeiros
Indicadas contra lmpalndismo,

malaria. maleitas e sezões.

CARTAZES
DO DIA

CINE ROYAL, ás 7 e 8.30
horas, em sessões altamente ele
gantes com--Sorteio amoroso,
um filme da Fox, coro Pat Pa
terson e Lew Ayres.

ClNE IMPE�IAL, ás 7 e

8,30 horas, Caçador de sen

sações, com Buck jones.
.

Custa 12$000 a carrada
porém, rende muito mais.

,.Dr. Oscar Leitão o necessario para a impressão
das téses que, como nossa peque
na contribuição, apresentaremos á

douta consideração do Congresso.
A minha é um breve estudo

sôbre os perigos que possam adi-

SENHORITA I Acompanhe
a Moda

Procedente de Laguna, de
cuja comarca é juiz de direito,
chegou, ôntem, o dr. Oscar Lei
tão.

FONE 1.100

O Perú part; ...
�ipará

LIMA, Perú, J 3-Segundo a

resolução adotada pela Federa
ção Peruana de Atlétismo, o Pe
rú participará do proxirno cam

peonato sul-americano de atlétis
mo que se realisará na cidade d-
&0 de Janeiro,

��

fFlLE:l'lmEHT05

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia
..

''G!:t
, \.

r .

"A Casa que mais barato vende
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