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Ontem a Companhia de Co

medias e Variedades Ribeiro
Cancela e Alvaro de Souza le
vou á cêra interessante comedia
em 3 átos «O Feitiço», do con

sagrado teatrólogo brasileiro Odu
valdo Viana.
A peça, embora já conhecida

da nossa platéia, agradou geral
mente, não só porque ela é sem

pre nova pelo seu [ino humorismo,
como também pela interpretação
que lhe souberam dar os artistas

que a representaram.
Morena de'Macedo, que ]'l

se revelara urna artista á altora
no dese npenho do papei da Cle
mentina, na comedia Compra.sf>
um marido, ôntem, esteve nu-n

dos StUS grande; dias, interpr, tan
do D. Mariquinhas, a avósinha,
que com seu "feitiço", conse l:'Jju
trazer a paz ao lar de sua n., , .

.74Cími, a esposa ciumenta que
o .. feitiço» de vovó, fez com que
se tornasse mansa como um curo

deiro, foi desempenhado muito
bem por R03ita Moreno.
Atriz nova no palco, in'cli·

gente como é, se estudar e 'ii!

dedicar com carinho ao teatro, se
rá em pouco urna grande artista.

Cecí Braga fez muito bem o

papel de Pimpinha o mesmo

acontecendo a Naír Lessa no de
looneile.

•

Álvaro de Souza deu-nos um

Dagoberto digno dos mais fran
cos elogios.

Nhônhô coube a Ribeiro Car
cela e não se precisa dizer que
ele o interpretou ótirnamente.

Índio Lessa, no papel de O��
car, o irmão de �imi, que lhe
faz declarações de amôr para
despertar ciumes no cunhado, que
o não conhecia, foi muito bem.

Helena Montenegro' e Seh 'é
tião Mano foram dois crêados ad
rmraveis.

Deu fim ao espetáculo um es�

plendido áto de variedades.
-Para hoje está anunciado a

comedia de Osvaldo Viana "Ma
nhãs de Sól".

Peça de renome e ainda não
conhecida do nosso publico fará,
estamos certos, com que o «Al
varo de Carvalho», logre uma

enchente á cunha .

C.
------

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal
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e
man,festa
magistral
em

�'-5M-'IIIlli!!-�-,� ,�' _w

eloquente aplauso ao

discurso, pronunciado
defesa do regirn(':�, pelo go

verrJador f.Jaulista
"Governador Arrnaf')do de S81es Olivdira -� São Paulo.
FLORIANOC)IOLIS -- Só hoje, porque só hoje me foi

dddo lê-lo na integra, posso .-·ni:)nd31�·-lhe o m.-=u caloroso
apieusc) ao seu rvc tavel d�SGurs(""\ em defesa do regirY'le d�'
'_"·ocratiço, único dentl""O do qu=d pód<,;:> prosperar o BraSIl.
Cordiais saudaçoes. NER U RArv10S, govern8dor de
Santa Catarina".

z ET
Renunciou
o cargo de secreta
rio da Assembléía

O sr. professor deputado Bar
reiros Filho, renunciou o cargo
de lo. secretario da Assembléia

Legislativa, tendo, entretanto, sido
negado por unanimidade.

00 povo Sem quaisquer Iigações politicas.

Florianopclis, Terça-feira, 27 de Outubro de 1936
---_----

QUEM
ACHOU

Na madrugada de ôntem, o navio cargucirc Una, do
Lcíde Brasileiro. que navegava com cestino a este porte, proce
dente do Rio Grande cio Sul, naufragou a 15 milhas além cio
cabo de Sants Marta, neste Esta:lo.

A tripulação do Una foi socorrida, sendo conduzida pdré..

Laguna, onde se encontra. perdendo-se todo o navio, não haven

di), felizmente, vitimas a lastimar.

um

o Tributlltl Regional de [usti
ça Eleitoral deste Estado desig
nou o dia IOde novembro vin
douro para a realização das no

vas eleições na 12a. secção, Rio
do Sul. para vereadores e juize5
de Paz.campo de

,aviação
Em terreno doado pela Prefei

tura Municipal de São Francisco
do Sul á Aviação Naval, no lu
gar Iperoba, acaba de ser ini· O govêrno do Estado sugeriu
ciada a construção de um cam- á Assembléia Legislativa a cria
po da aviação naquela cidade.

I

ção de II na Escola Normal Pri
meria, que será anexada a um

dos grupos Escolilres desta capital.

E'scola Normal
Primaria

ROMA, 25-Anuncia-se oficialmente que a Alemanha
reconheceu a Etiopia como Italiana

Morto a gólpes de en

xada, pela prepria
espôsa

inteligencia creadôra, a sua lúcida
generosidade. O sr. Macedo Soa
res, ministro de Estranjeiros do
Brasil, que já desempenhou no

conflito do Chaco um papel ad
miravel, em quem todos reconhe
cem o verdadeiro paladino da po·
litica humana, parece o homem
naturalmente designado para cha
mar a si esta bela causa. Apraz
me imaginar que a êle poderia
caber algum dia futuro a glória
de ter merecido a gratidão respei
tosa 1e todas as nações do muno

do».

Vidente do
coração

AS AVENTURAS DO
CE'GO APAIXON,ADO

Requereu
. .-

InSCrlçaa
na orden-...
dos a�::Ivoga·

dosBE�O HORIZONTE, 25-0 pitoresco caso do cégo
Alcebiades, que raptou em São Paulo a menina Olga, sendo am

bos presos pela policia desta capital, teve a maior repercussão, prin
cipalmente devido á fuga sensacional dos detidos quando, acompa-

nhados de policiais. voltaram para o hotel onde residiam.
.

Dhrante mais de um dia o casal escapou á pista da poli
cia, que, afinal, acaba de recaptural-o na cidade de Pará de Minas.

Alcebiades e Olga foram ôntem mesmo remetidos ás autoridades

paulistas. E teve assim desfecho o caso que detalhadamente já re

latámos tom despacho anterior.

Requereu inscrição no quadro
respectivo da Ordem dos Advo
gados do Brasil, na secção des
te Estado, o dr. Gentil Prestes
de Muros.

Monl.Jmento,
em .Joinville,

martas em

na revolução
de 30

•

aos navais

Fcambate�

MAFRA, 26 - Em Rio Uruputan, Papanduva, ltalo
polis, foi morto a gólpes de enxada, pela sua espôsa, o

\ temido facínora José Pigiura, que andava foragido.
Esse criminoso havia, pouco antes de ser morto,

ameaçado de morte a sua espõsa e descarregado o re-

vólver no berço de seu filhinho" que foi milagrosamente
L salvo.

Para fornecí�
menta de luz
electrica
o prefeito municipal de Cres

c' uma abriu concurren ';'1 ,)/,10)' ,
) \,;. , �,

,!'�nlro dJ paz o de 3 J _
<A ,

(' "

r" rornec imento ele lur�<1. ,1 fiz e

il.irninação elecrrica na séde da..
Liuele municipio,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sê,ias e C:épes

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM -J
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇGS NUN ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI <\NOPOLIS ATE' APRE

SENTE DATA.
ESTAMPARIA A OlE J E CRISTALIZADOS

SÓ t �-: Casa Três Ir"n"lã",.i�
Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres 3$800
Crep Marrocain 4$500
Crep Maflgôl-sortimento de 35 cõres 6$800
Idem Idem Idem artigo superior 7$500
Crep Mongol estampado-artigo fínissimo - 11 $000
Idem Idem Idem - 10$000
Idem Idem C, pctit-poistbola) 10$000
Sêda Listada para camisas 7$000
Sêda Laqué [aponêsa (sortimento de 30 côres - 5$000

L_
__J

500$,{)OC
1 :500$000
1 :200$000
1 :OCO$OijÚ
750$000
400$: 100
350;;000 I------------------

Casaco de Peles de
Renard legltima-Argentorde
Idem Idem Idem
'dern Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

Idem »» »

8úO$Qf10 pai
2:500$000 »

2:000$000 »

1:800$000 »

1 :200$000 »

8 O$J(O })

700$000 »

Linho Irlandês
homem

Mais de �mil contos

em stock
Preços sem

can1petidares
Edificio proprio

Sortimento completo
todes as preços

de

I Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos,�sI quais são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas péles como garantimos das nossas sêdas.

iL E' a única casa na praça que garante suas mercadorias.

_ II

Formidavel e Inegualavel st!lck de �edas,
fOI recebido re-

centemente das praças do Ria de e São Paula

Rua felipe 5chmiàt
FONE: 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L. L. E
SANTA CATARINA

CAIXA POSTAL EndereçoNo. 15 Telegr.· 'II'JSTITL.:JTO

Aprovada p�ID Govêrna do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

de �1928
I I

Orgão official

trole da

para o con-

producção

portaçãc da Herva Matte �
.�

���Â'V..d���v.a�·�e�������
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Seoçã�
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Seo�o
....
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Faze�:a�E:!�i�;�es eextr,,�ara.J ..JfERRIE:S�V\�
de

�NAS:L �t,
Morins e Algodões M�e bener.. adeíra I��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para cõnstrucçães:-- ac mas para o tem echanícas :�;;I�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para Iaoeiros '�]r
Roupas feitas A II..A I Ao e

j;! tint� _� A B:rio�mgera�
a lavoura: r adas, ��

I

Sêdas F I I �s gal nizad�ert� des ivad .oínho etc. I. 'í

Lnha para coser e sergír Fogões e amas J vei , tore esplosão, II!Í.ot()l€'.S i:'�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar _r,talhe- electricos I "�,
'!abonetes e Perfumarias �iSx.a:_�Irs�"S:"'''S:----s''''*'''s''''''s�:.t--� ""P.""'�""

Material em geral para transmissões: L('. :1' !,!.)i.i�,\lcolchoados e Colchas L��_ ft�B.""""'" """";' ...... .......,�..�"'-� mancaes, correias de couro e lena $.4'

Cortinas e Cortinados riri't:S�i=61��;iiiWif=��j�:::e�:fiI:X:��.!"Z: .)leos e graxas lubrificantes �i��
toalhas e _guarda-nae_C2_s Arame de ferro - télas para todos Oi fins Autornoveís e. Caminhões FORD P -ças, ,,":ClS- �i
&apatoOlifii41J.sjsTiierae I/II� . ..,�ele ����e pharmaceuticos ai VI �oRü.Sr-�vjç.Q mechanico

A V.I.A..;-""
:'\, j

Deposítarlos dos afamados �õfi"servas nactonru e extrangeiras • Pnett'hfcrfk:�sce:;;�9ts de ar 'tJV\.}1)!'n� �
Charutos eDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral � i

Empreza Nacional de I'-Iavegação "Hoepoke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �: ,;
Fabrica de Pontas "Rite rv1ari�...��S!���g..!�Ig;�(�&�.Jaria" - Estaleiro 'Arataca" �:

.�PAVAVA.Vg&������������������$!P'�V..6.V���G
.,j

.---- . ·A_,ta.cHq,di

�A�te�n�t�a�e��e�I:]�ll�BI. eb Bt�1iAS:ã�o'M8�
8.�rM tem seu escrip-

AgencBa PU- G I

�!
blicações, com séd

�

o tódo de zdvogacia á rl.ta

�! é autorizada e fiscalizada pelo Governo Vísconce de Ouro Preto

'. Federal e possue a carta patente n. 112 70. - Phone: 1277.-

GjI
oSlal, 110.

II
Fo rrn idaveis

::�al::rç::P:IO"
Ir.. vaze.

O

;� �����\lw'�r_--_'-

r�•••••e... "

� Companhia "Alian a da Bahía"l m:o. para.o IOterio_r.I
"'!� - FUN!liIo:lE I Ilmt8tttol

G J\dvogado

GRua Cons. Mafra. 10 (sob.
dr..) Brasil � Fones 1631 e 1290

.�,
"

r
""'J

__ _!.o �...........� .. -- _ .. _ .... ----------

Seguros Terrestes e Maritimos
I ncontestavelmente a PRIMEIRA

9 ol.lu

com hor a marcada
Consult.-R. joáo Pinto, 1.3

rI elelone. 1595

CLINICA GERAL

ardo I
ann

Vias lJrin:uias-HenwfIoídes
Consultas:

da:1 13 ás 16 h01d5

Pela manhã:Ex -chele da d
tal de Nürnb
Indórg Burkha

Erwin

iCI do Hospn
g. (Professor
t e Professor
reuter)

I

?, HUN10,;J,�MO;. n , +:
espmtuosas anedotas, histoi ":li,,S'

comicas r ara rir. é cultivado nas

paginas de

m cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plaetica Vamos LêJ!
],

CONSULTORIO---Rua Tra- a nova revista editada pela SJ
ano N. 1 e das 10 ás 12 e A. A NOITE, do Rio de Ja-'
das 15 ás 16 112 horas. neiro.

TELEF. 1.285 '

VENDEM SE duas casas no,

RESIDENCIA- Rua Es{e- �istri!o «João Pessoa- .:

I
ves Junior N. 26 Estreito, com agua. enca�l

I I nada, chacara, muitas arvc ...

__

TELEF. 1. 131
__

res frutiíeras etc. Onibus á.
porta e perto do quartel do'

Dr. Artur Pereira 14. B. C.

e O I iveira
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 3) e 35 do Largo,
CUnlca médica de erlan- General Osorio e um ter. ena

ças e adultos á Avenida Rio Branco, :10)
90, com 18 metros de frente,�

Consultas diariamente das por 30 de fundos. J

4 horas em diante NO DISTRITO DE Sf\Cd .r

Consultoria: Rua João DOS LJMõES uma cas.. I 0

O��3�
erreno de 12 x 24.
Os interessados deve.ãu

ntender-se com o proprie{'á�
. «

.

no. I

ResiJência: Rua Visconde João Barbatr, ,�
de Ouro preto n' 57 Distrito «João Pessôa.»

CAPITAL R ALIZaDVeRESERVAS MAIS�.A
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMj1935 4.280:552$970.

lu�entes! SUb.A..�Il.�Avarl��,"C'I!I�HC:u Brasil, no Uruguai e ..,�liDI"langeir�� � ,

A,gente5 em Ftorianopolts :

"
Campos Lobo lt. Cíafj "I,�� Pua Conse+heiro Mafr?, �(n ...")� . ��....1�"

�r"': 7E-LEJONE N. 1.083 Ql�'E'EõI.A�' 1 ;J�,f��' G

�i E.scrítórios em Laguna e Itajaí I
�� Sub-Agentes em Blurnenau e Lages �
�������••.

bFONE-m4BOR� I I

,

A�� •

.'

,_t><l!"1
J!�'�'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA-rIo} ICtllVpolis, 27--10-1936-------

Ministerio da
Agricultura

\ DESEJA con-
i

[e,lariamento Nacional da certar seu radio?
Produção Vegetai Procure o BONSON, á rua

SERViÇO DE DEFEZA Padre Miguelinho
SANITA'RIA VEGETAL VENDE--SECalda S !focalcica

no local C�ia:anga, (Ba-U I se da Aviação Naval),
(Fabricação domestica) uma grande chacara, com

pomar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

engenho de farinha. Tratar á
rua Tiradentes n. 16.

A
LUGAM·SE quartos.

tar pelo fone 1436.

Tra-

Inseticida de contacto conhe
cido uni vusalmente. De grande
ef cacia contra as cochonilhas [co-
cidios) e outros insetos sugadores, Medeiros
especialmente quando aplicado Fermento brasileiro - melhor
durante o inverno. Otimo para que estranjeiro,
as arvores frutíferas. A calda -----------

sullocalcica tem ainda ação fungi-· gada no Itratamento de arvores

rida: póde ser empregada conjun- frut�feras delicadas, co�o pec�·'
lamente com o arseniato de cal- gueIT05, macieiras. pereiras, amei

rio (inseticida de ingestão) e xeiras, cerejeiras, etc., sendo usa"

cem o extrato de fumo. da principalmente corro fungicida,
em substituição da calda borrle
lesa. Serve tambem para comba
ter as cochcnilhas, nos tratamen

tos de verão.

FORMULA:

Cal vrgem (com' mas de

901':>0 de CaO 5 kg.
Enxofre err- pó fino 10 kg. FORMULA:

1\1000 DE PREPARAR:

(Pabrícação comercial)
Existe no comercio calda sul

focalcica c.uja concentração é

usualmente 32-330 no areome

tia de Beaumé é que são em

pregadas m<:!Jiante diluição. Pa�
la esse fim são usadas tabelas do

típo adiante transcrito.

" ',::'
O'_

,', 'I,

Parnaíba e Floriano I
ligadas por via

aé.ea

--------------------�----------------------��-------=-='-��---------

TR,...1\.MA VEFiMELH.A
-

EM PORTUGA�
_.

A Condor inaugurará o sC!r- _
. 1\

viço aéreo no Estado do l. LISBOA, .2? - A p_opulaçao de Lisboa recebeu com a

Piaui
maior calma a noticia do rompimento das relações com a Espanha
Tem-se a impressão de que a decisão do govêrno português j'; era

c'perada.
Assegura-se, em meios que se dizem bem informados, que

um dos motivos que levaram o govêrno a tomar esta resolução
extrema foi o fá to do embaixador espanhol reunir na embaixada
elementos estrangeiros, especialmente refugiados espanhées que se

diziam adversarios do govêrno de Madrid, para os instruir sôbre a

maneira de agir para semear a discórdia entre os português.

I
are.

OS HlSToaIADORc3

boas far'macias C?NTAM que Henrique III,
el da Frarça, levava semi1ie

Romano Mattío!i :onsigo um leque, p()i� com (J>;

I
is vezes resolvia os mais gr H S

PARANA' JIO'�lerr.as. O mesmo costume ti
ilha Carlo�a Gorday, aSoi\�SlP-1

do revolucionario Marat. V",Te.
um historiador francês, conta "'lU, ,

durante o juri, uma das teSLJTlU·
nhas assegurou seu leque nem no

momento de apUl.halar mortal
mente o celebre tribuno. Mlcl.
Corda}', que slmpatisou wm a

causa revolucionaria até o R"ino
do .Terror, assassinou o feroz j .• -

cobmc em 1 5 de de Julho c:e
I 793, enquanto este se banna-

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Dentro de bre"es dias. o Es
tado do Piauí contará com uma

linha aérea entre a cidade cos

teira de Pamaíba e Floriano,
passando por Terezinha, Capital
do Estado. Tal empreendimento,
que irá ao encontro de antigas
aspirações da população piauierr
se, foi confiado pelo Governo DA ALEMANHA

daquele Estado ao Sindicato
------

Condor Ltda., que, de ha tem- O conde Ciano, hospede de
pos a esta parte, vem desenvol- Adolfo Hitler, encontra-se na

vendo grande ativid�de no sen- id
.

d d h II A nova c � pl'-resl encia e verão o c ance er. �

lido de instalar agencias e últi- ta I goíana
m.ar os pr.eparativos técnicos in- O ministro das Relações Exte- GOIANA, 26-Efetuou-se a

dispensaveis ao, bom fun.ciona- rioies compareceu á recepção que apuração da eleição neste muni

ment� .

dI) serv,lço. As Cidades II lhe foi oferecida pelo embaixador cipro para prefeito e vereadores.
beneficiadas pe a nova linha da italiano e senhora Attolico. O resultado da apuração foi o

Condor são Parm.íba, Perto __ seguinte, para prefeito, o proles-
Alegre, )oão Pessôa, Miguel AI- Os jornais tecem as maiores re- sor Venerando de Freitas e para
ves, U.mão, Terezinha, Amarante ferencias a essa visita de vital im- vereadores os srs. Ricardo Ney,
e Flona:::lO, .)num� distancia. total I portancia para as relações entre a Germano Roriz, José Rodrigues,
de 530 qui omerros, As viagens ltalia e a A!emanha. Otacrlio França, Milton Silva,

Cal virgem (COID mais dt d P 'b FI
.

Ie amai a para onano serãol Hermenegildo de Oliveira e JOSf
90100 de CaO) 2 kg. executad domi d F

Numa vasilha de ferro ou de �s nos .ommgos, even-I oram assinados os acôrdos co- Roriz. Não houve competidores
Enxofre em pó fino 2 kg. do o av

-

t d P íb
barro, com capacidade suficiente,

iao par II e amai. a

I
merciais e de compensação entre por não existir oposição ao go

Agua 1 00 II. logo a h d d -

:t

faz-se uma pasta de enxofre em
paz a c ega a o aviao o Canadá e a Alemanha vêrno neste municipio ,

cerca de 1('1 litros d'agua quen- MODO DE PREPARAR:
de carreira da Condor, proceden- -.-------- -------

te. Junta-se a cal. A' medida
te do Sul do país. O regresso

d
. Faz-se lima pasta de enxche, de Flori::IOo a Parnaíba terá lu-

que esta se apaga, eita-se aos
,-

poucos, mais agua quente. Ter- com dois litros d'agua quente, gar nas quartas-feiras, em ligação
minada a hidratação da cal, adi- aproximadamente. Adiciona-se a com o avião Condor que nas

, , r cal virgem e mexendo-se conti- quintas-feiras, procedente de Be-
CH nó-se agua quente ate pena-

_.

zer-.e (S 50 litros e ferve-se á nuamente, deitam-se pequenas
[em do Pará, escala em Parnaí-

kgo lento durante uma hora, quantidades d'agua, ft ito o que
ba na sua viagem semanal rumo

IN xendo-se continuamente e acres- a temperatura eleva-se conside ao Rio de Jantiro.

cet tando-se, de vez erIl . u IOdo, ravelmente. O vôo in:lllgural, foi marcado

E f
'

d 1 - I t para o dia 18 de Outubro, de-,
a <:gua quente necessaria para que

�S na a a soiuçao, cornp e a-

sfja mantido o nivel primitivo, se a 100 litros. Aplica' se COr,
vendo o áto revc st.r-se de sole-I

modificado pela operação. pulverizador q:.le não seja de c,,- nidade, pois será presenciacdo
A calda assim preparada de- bre. pelo Governo Estado, autorida- r

. Est Id ' d des civis e militares.

_ 'Ive ter a concentração aproxlma-
a ca a so êve ser pre-

da de 23-240 Beaumé. Pó'�e-se parada de acordo com as nece�

\'e,;f'ulT 11 concEn'raçàn exát3 da sirl.,des, peis quando guardada, 1calda por meio do üreometro de ?ltera-se.
, Bebidas Nacionais e Extran-

beau(l,é, que se enCO:ltr"\ em qual- • Te.m a vantagem .de poder s�r I geras só NO

quer farmacia. (Pedir um areo- I
feIta m-IJCo

..
ser mUlto econOffil- CAFE' JAVA

mdro de Beaumé para liquidos ca e não guelmar a folhagem. Praça 15 de Novembro

íl1ais pesados do QllC a agua, Cal da su Ifocalcica
Antonio Paschoal

(om escala de 00 a 5úo B).
Depois de coada, conservá-se

bem, se fôr guardada em recipi
entes bem fechados, tais como

g ,rrafões ou em banicas bem

C leias. Póde ser igua!mente con

seI V? da em recípi� ntes abertos,
se:-.do nece�sario em tal caso iso

lar, se do ar fJ(;f mt'io de uma

camóda de oleo na superficie.

SENHORITA! Acompanhe A' vendd
a Moda

nas

Representante:

Casa. Macedonia
comprando suas Bolsas e Cintos na CAIXA POSTAL, 354 CURITIBA

A Casa que l'l1ais barato vende

6 TRAJANO 6

APLICAÇÃO:

A)-Tratamento de inver- ���������������������_
no. E' o mais eficiente, por ser

(dto quando as plantas geralmen.
te não tem folhas. Dissolve-se
uma parte do remedia em cinco

partes d'agua e com machima as

persora, faz-se, em dias secos, o

tratamento das plantas atacadas. -----

Conhecida a concentração exáta

da calda póde-se ainda utilizar
a tabela de diluição abaixo im-

pressa.
B)- Tratamento de verão.

Requer mais cuidado, para que

não se queimem as folhas e bro

tos novos. E' preciso diluir o

remedio em maior quantidade d'

agua, de arôrdo com a resis�e�
cia das plantas a tratar. A dllu.l
ção de uma parte do IemedIO

pala 20 d'agua e geralmente su

ficiente, havendo, porém, plantas
delicadas que requerem diluições
maIOres. Aplica-se com machima

aspersora (pulverizador). Os tron·

C05 das arvores, quando atacados,
devem ser fricionados com uma

escova molhada no remedio. I iiiiiiiíiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiíii_iiiiiiiíiiliiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiíii_�iiiiiiiíii_iiiiiiiiiii.ii�_

TABELA DE DILUIÇÃO

6RAU BEAumE'

Tratamento de inverno Tratamento de Verão

(Cerca de 5' Beaumé) (Cerca de l' Beaumé)
Litros de calda con- Litros de calda con

centrada para obter centrada para obter
100 litros de solução 1 00 litros de solução

Calda su :focalcica

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIO� E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixe.m de ir ao vi.r;pora Imperial país, nele
encontrârelS grandes vantagens, confôrto honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lh�' agradará
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

Café e

1530
estaurante
DIA

SALDOS E IlDEFICITSll
-------- -

Os saldos ouro da nossa balan

ça comercial estão grandemente
reduzidos, devido ao aviltamento
da moeda.
A tonelada de mercadoria.qu .

nos era paga em 1932, por s.

23-0,não nos dá agora, cinco anos

depois, mais do que !i.. 11-3.
Foi essa a média do pnme'll)

semestre de 1936.
Examinada a diferença na c �

portação sobre a importação, r I)

realizámos nesse período, ver f
se que os maiores saldos e ddiciis
foram os dos seguintes país- _:

Estados Unidos,i 2.990.46��;
França, i 1. 137.343; Grã Bret'�
nha, i 651.748; Japão, i .

428.591; Uruguai. !i 359 h ;

Holanda, !i 33 I .863; Ítaha, "'

318.479; União Belgo Luxem
ourguêsa, i 187.361; Argel a, 01'.

120.538;Dinamarca, ;l. 102.4')
e outros.

Os maiores depcils da balança
comercial foram:

Argentina, i 1.629,538; Al.
manha, i 1.412.285; Antllha,
l lolandêsas, i 275.209'Cane:d, ,

i 169.528; Índia Ínglêsa, i ......
145.711; lVIexico, i 138u61:i;
Perú, s.. 132.667; Suissa, i .

108.196, e outros.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

7ua Trajano n. I

Em Florianopolis é a casa onde
rnais barato come-se

Grande variedade nos

pr'atos

(sobrado)

Miscelânea
INDUBITAVELME�TE

�A· 'ER.:.:..' MUITAS TJlaneira�
[e c' amar idiota a qualquer que
lOS incomode; porêr-i, de to.las,
1enhurna CO[1'O aqu,:a 'lUf' V ('L
aire empregou p'H. acah"r ' »

•

:liscusião suclta::la (urante um

ilmoço.
- Então - pergtL,to'l-lhe ,)

.octrario - que d!stancia txi�,te,
egundo Você, entre um Imbecil

, uma pessôa ;nteligente?
- A dIstan:ia de urna mesa

-respondeu imediatamente . ,

V \,.1,-

I'a.

O DEPARTAMENTO De,
SERViÇO de Saude Publica
los Estados Unidos al:aba
'e dar um � dado curiosi .simo
,'om respeito ti quantidade
da�e de ratos que existem tm

:oda a Nação. Calcllla-se que
,la um por cada habitante, sendo
'lswn a sua quantidade n de
123.000.000, que consomem
ada dia meio centavo.
Estima ·se que custam dO povo

.los Estados Ur,ldos a friolcl
ra de 50.000,000 de dólares
['or ano.

AS LEBRES PODEM
D�R saltos de uma dista.ncia
rqUlvalente a quinze vezes o com�

i rim�nto do seu corpo; os gatos,
de. cmcoenta, e as

_ pulgas .até de
( umhentas.

Pilulls Medr:-iros
In�icada� contra b[la!l1di,1/0,

malana, maleitas e sezões. '

.1

:�_.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pre-campo
A �Iemanha

embaixadores em
designar seus'e (� Italia

Burgos
vão

PARIS, 25 - Consta nesta capital que os gover
nos alemão e italiano já designaram os seus ernbaixado
res junto do governo de Burgos.

Diz- se mais que os dois diplomatas apresentarão
as suas credencias ao general Franco, logo que os nacio
nalístas entrem em Madrid, o que esperam aconteça em

fins da semana proxima. _

MADRID, 2� - Um1 esquadrilha de aviões revo

lucionarios vôou aos 50 minutos de hoje sobre a orla nor

te da cidade, tendo arremessado quatro bombas sobre a

casa de campo presidencial.

G A�Z�E�T�A�·<.
A VOZ DO POVO

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

FLORIANOPOLIS, Terça-feira, 27 de Outubro de 1936

Nossa Vida A
AHIVERSARIOS

Aniversaria-se hoje a exrna.

sra. Jocelina Lentz Teive, esposa
do sr, Raimundo Luís Cabral
Teive, 2' tte, reformado do 14
B. C. CARTAZES

DO DIA
ENCRENCAS
NA HORA H! Festival de

arte
fAZEm BHOS H01E

CINE RE:X, ás 7,30 horas,
C a s a' continúa no cartaz a magnifica

.

V I d f'lh d mento, por falta de pelicula da Metro--Infamia,com Comemorando ,iO -Dia doa menma a tru es, I a o

ti d
-

d
.

d d M I Ob M'
,

H ki -
"BARCELONA, 25 - Foram condenados á morte

I sr. João Brigidio Alves' cer I ao e I a e, o ' er e �on, unam op tüs e

Empregado no Comercio, rea-pelo Tribunal Popular o comandante Ribera Lara, os ca-
o sr. Amo Konder; 'I noivo pegou a jovem Joel Mac rea.

lizar-se-á na próxima sexta-pitãis Madeiras Fernandez e Guilherme Reilen, os alferes
.0. jovem Luís Henrique de e "meteu o pé no CINE IMPERIAL, ás 7,30 feira. no Cine Teatro Rex,Manoel Caldus e Cristonha Rosello, o tenente Luís San Diniz: I mundo" _ " um excelente festival artistiFelix e o oficial de oficinas Cecilio Branco, acusados de '.

G'l f'lh' h d \
" 1 horas, um filme Alhanz-Nozva

inad I S Bo menino ),) 10 o o sr, co, patrocina O pe a . .terem tomado parte na sublevenção de 19 de julho. Hermes Guedes da Fonseca, ze- BELO HORIZONTE, 26 por engano. Caixa dos Empregados 1:0

Não são bastante ver- lo�o funcionario da Biblioteca Pú· --Um rapto �uriosissimo e sm-
CINE ROYAL-Teatro A. Comercio e obedecendo o

blica, gular acaba ce constatar-se nes·
de C Ih ' 20 h M proficiente direção da gentilh I '

lU' e \.....arva o-as oras, a-me os .. , ta capta. m rapaz, nOIVO, ao
h- d I I d ' � I senhorinha Fany Wanderley,MADRID 25 S b dif

- OUTROS PARTEClÍ b
' ln as e so, eva o a cena pe a

,
- ou e-se que as mo 1 icaçoes no sa er que o seu casamento tena

r h' d r 'd' V festejada «virtuose» do canto.
gabinete se verificarão muito provavelmente na proxima Antonio Luz de ser adiado, devido a uma sé- ':'°dmPdán Rl�b .e .....

Come lias
e a-

O programa organizado.t f
.

I t d CNT (C f d
-

C I' de j
.

icencias b ne a es I erro ance a.erça- tua e que os e emen os a on e eraçao Viajou ontem, para a apita ne e imprevrscas eXlgencIa; U· cuidacosarnente e com pro.Nacional de Trabalho) substituirão os socialistas. da Republica, o prezado conter- rocraticas, surgidas á última hora, nunciado gôsto artistico, está
d I CINE ODEON, ás 7,30 ho-râneo sr. Antonio Luz, agente impacientou-se e ta maneira que entrezue ao desempenho de

ras, George Brent e Kay Francis '--'De rnonstra�ão de força fiscal do imposto de consumo nes deliberou precipitar o mat-imonio, conhecidos amadores do nos-V'

d -A favorita, um filme soberbo.
e de c Iemenc ia te Estado. raptando a noiva e casan o-se á so teatro, que lhe darão per-

CORUNHA, 25 - A estação emissora local irra- CHE6Am UH5
re�clía de justiça... A ba ncad a I i .. feito e cabal desempenho,

diou ás 8 horas da noite, o seguinte comunicado: -Cín-
. .. UMA CERTIDÃO QUE ES- be ra I do Ro fazendo juz aos aplausos da

coenta aviões nacionalistas voaram hoje pela manhã so- Dep. Rogerio r.:IeLra TRAGA FESTAS G r a nde do farta platéia que acorrerá \
bre Madrid, lançando sobre a capital proclamações em I

Encontra-se nesta. CIdade che
Su ! sexta-feira próxima ao Cine

que é concitada a população a se render. Os madrilenos gado de São .Fran�)�co o sr. de- O caso em seus aspéctos sm- levou seus cumpri-
Teatro Rex.

não puderam reprimir a sua alegria, ao ver voando sobre putado Rogeno VIeira. gularmente pitorescos, foi o se-
() CAFÉ

a cidade as esquadrilhas de Burgos. �s aparelhos, que PIANC) vende-se, guint r: Irineu Chaves de Queiroz, mentos ao preslden-
voavam a peq.uena ?ltl1ra toram ��Iaudldos. em vanos

por preço baratissimo, um exercia um cargo público na la- te da Republ íca Assinala o boletim da DiretOliapontos da capital. A tarde, )c�m .

avtoes voaram novame�t.e piano usado, á Rua Esteves zenda de propriedade do Estado,
RIO,26--0 presidente da Re. de Estati$tica Economica e Finan. -'sobre Madrid e lançaram, principalmente sobre GS ediíi- Junior, n. J 20. sita no Horto Florestal. quando publica não compareceu, ontem ao ceira que nos oito primeiros mêses

.

cios públicos avultada quantidade d; procla;:;��ões.. Udm, I d
· -

d
-

rnh�ceu C
a j )\im Maria de

palacio do Catete. do corrente ano exportámos ........avião, que voava á baixa altura, so re o inisterio a rra Iaçao e our es osta, iram-se e gos- Conservou-se no palácio Gua- 9.325.768 sacas de calé.no valorGuerra, deixou caír um grande pacóte de boletins. Os
R .

taram·se.
b'd iav ond de 1.420.022 contos,equivalentesmilicianos, que seguiam as evoluções do avião, vendo Oma Pouco depois estavam noivos, na ara, sua resi encravou e rece-

I
.

I t t d b id b I' d f T beu, á tarde, a bancada liberal do a i 11.209.000.desprender da cabine aque a volume, JU garam se ra ar e o ti o o enep ac-to as ami las.
Rio Grande do Sul, que lhe apre- Em comparação com as remes.uma bomba, e fugiram em varias direções. A demonstra- A Estação de Roma 2. R.O. Foi então marcado o casarnen- ,

I sas de igual periodo do ano pa--'I duzí f d sentou cumpnmentos pe a passa. "ção aérea dos nacionalistas sobre a capíta pro UZIU na m, 25,4, kc. 11810, irradiará, to que seria e etua o este mês.
gem da data de 24 de outubro. sado, houve, no coerente alia, apopulação madrilena funda' impressão.» hoje, ás 20,20 horas, o seguinte: Enquanto Maria de Lourdes

redução, no volume, de I J 8.679-

Anúncio em italiano, espa· ultimava o enxoval, Irine� :ui· Senhora, não escolha: Peça sacas, e o aumento, no valor, denhól e português. dava dos papeis. Nesse mtenm, imediatamente: Fermanto Me- 82,163 contos, ou i 187.000.Marcha Real e Giovinezza. precisando de juntar aos doeu- dairol. O valor médio da saca de caféNoticiário em italiano. mentes sua certidão de idade, foi
d f I 5exporta o este ano oi de 2$,Transmissão da opera «A le� busca-la a Pará de Minas, onde xoval pronto, os doces encomen-

contra 142$ em 1935.
tra de cambio de matrimonio> nasceu. Recebeu lá uma noticia dados,' todos os amigos convida-
de Gioacchino Rossini. chocante: não constava dos livros dos, enfim, o pessoal todo em C t dCelebração da Escola Saler- do cartorio o registro do seu nas- ponto de bala para a festa, resol- apura G
niuma. cimentol veu mandar Temis ás favas. Si- O sr, Epifania Sucupira, sub.

Cantos dialectais executados Abaladissimo, o noivo regres- mulando que ia fazer uma v:a· delegado de policia do vizinho
pelo soprano Miriam Ferretti e sou a esta capital, para consultar gem urgente, pediu, por telefone, distrito de João Pessôa, capturou,
pelo tenor Enzo Aita. a toda pressa um advogado, o á noiva que viésse vê-lo á esta- na manhã de hoje, no Mercado

Respostas a cartas de radio- qual não sabendo como satisfaze- ção para se despedirem. Público,o individuo Francisco Ma-
ouvintes. lo, mandou-o dirétamente ao juiz Atendido, meteu-a no trem e noel Antonio, residente em Co-

Noticiario em .espanhol e por- qúe deveria celebrar o casamento. cairam no mundo! queiros, pronunciado pelo juizo dé!
tugues. Nessa altura foi que o noivo As íamilias .dos quási casados direito da comarca de São José,

Marcha Real e Giovinezza. I . I '\ pa riencia. Vendo o en· estão doidas á procura delef... I por feriment�s leveE.

a exma. sra. d. Adelgicia Gon· Imped ido O
din;

Mais condenações
morte

á

V. S. dará preferencia
A' maquina de costura nacional

"R EN N E R"
Por ser um produto da industria brasileira

um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcionamento
um movel belissimo
40 '1. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento
vantajosissimas, a longo prazo.

Demais informações nos escritorios de:

José Galliani J. Braunsperger
Rua João Pinto, n. 8 Cães P, Rola,

Teref. n. 1350

(

� Visíte O formidavel
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de tecidDs finDS da CaSD

Rua Felipe Schlnidt n. 21
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