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exploração àa oposição catarinen��fIaf!�,.
o depl.Jtado Barreiros Filho recebeu telegra

rna do gal. Fiares da Cunha, chefe do Partido
Republicano Liberal do Rio Gran'de do Sul,
gradecendo solidariedade politica, coisa que
aquele parlamentar não lhe prestou.

A GAZET
Na sessão de sábado último, na Assembléia Legislativa, ao

sr-r VOt3 do o pedido formulado pelo Eder maiorista para ser -inseri
� o nos ar ais, o discurso proferido pelo governador Armando de
5a \. s Oliv � ir a , o deputado Barreiros F ilho, conjuntamente com o

H, João de Oliveira, fez a seguinte declaração de voto:
«Voarnos pela inserção do discurso do sr. Armando de Sa

l s Oliveira nos anais da Assembléia, não apenas por se tratar de
uma I)EC'" de vibrante reafirmação de fé democratica mas tambem- " ,

per sentir que Armando de Sales Oliveira e o bravo general Flôres Proprietario e Diretor Responsavel ..JA IRO CALLADO
da Cunha estão perfeitamente irmanados para a grande obra de re-

dcnção roillicá nacional». ANO mi Florlanopolis, Quarta-feira, 28 de Outubro de 1936 I NUMEf�O 6] 4
Ante-ontem, entretanto, o deputado liberal Barreiros Filho Te- --�-��----------------- -----_- -_ "----.-------�-----

ce beu o seguinte telegrama:
«po;n O ALEGRE, 26 - Agradeço desvanecido, a soli

dariedade politica do ilustre patricio, a quem envio cordiais cumpri
mentos. (a.) Fiôres da Cunha».

Diante dessa confusão procurámos hoje o prof. Barreiros Fi
lho, para interroga-lo à respeito.

S. s. nos declarou o seguinte:
_, Não telegrafei ao gal. Flôres da Cunha hipotecando sol i

dar.edade politica. O telegrama recebido daquele prócer gaúcho, o

que muito me desvaneceu, deve ter sido, segundo agora estou infor
mado, em resposta ao telegrama que lhe enviou o deputado Trin
de de Cruz.

Aquele parlamentar inteirou ao governador gaúcho da minha
de claração, ao ser votado o requerimento do lider rmiorista para
in.erção aos anais do discurso do governador Armando de S3les
Oliveira».

-0--

Extranhamos o telegrama do gal. Flôres, agradecendo ao

deputa:lo Barreiro3 ft 'olidáriedade que este não lhe enviou, mesmo

porque a sua r1eclaraçi\o de voto não dá margem a inte-pretação
de solidariedade poi.tica ao governador gaúcho.

Evidencia-se e conclue-se disto tudo que não e mais do
qt_;c UMa tórpe, mesquinha e machiavelica exploração dos OpOSICIO'
nistas catariner ses.

O agradecimento do gal. Flôres á solidariedade que não I:Je
foi, hipotecada demonstra, da arnente, que a oposição barriga-verde,
por intermedio do deputado Tnndade C� uz, ludibriou-o e malevo
Íamente mlcrmou-o de um caso que não se verificou.

A RENUNCIA
do deputado
Filho

Barreiros

Na sessão de ontem,da Assem- te,provar existir no elogio a ironia
bléia Legisletiva, na hora destina- achincalhante; na homenagem sin
da ao expediente, falou comovida- cera o ataque desabrido. Bancou,
mente o sr. deputado Barreiros i assim, o homem que se julga va
Filho, para reiterar a renuncia do t,' infeliz por não ter um cão e de

cargo de l' secretário da Assem- pois tambem da mesma fórma se

bléia. julgou quando obteve o cão.

O sr, Altamiro Guimarães,pre- Irritado, excitado e arrogante,
sidente, em virtude do pedido ter mostrava-se como o Messias e o

sido dirigido á Mesa em fórma homem mais digno e honrado; si
de irrevogabilidade,d.eferiu-o. I

fôsse mais adiante acabaria consi-
O lider maiorieta. dr. Ivens de derando-se mais puro que Cristo.

Araujo, de fórma elegante e pri-] Pac mais duas veze� o dr.Ivens
morosa, expôs as razões que leva- de Araujo, paciente e benevola
ram, a bancada que dirige a votar, mente, explicou com minucias a

na sessão anterior, contra a reliun· atitude da maioria.
cia que a Assembléia interpretára Mas o pwf. Barreiros Filho,
como requerida. Declarou não inteligentemente, afastava tudo, in
Histir motivos para os deputados "urgindo-se contra todos, só pelo
situacionistas deferirem a renuncia, prazer de contrariar.

pois, o deputado Barreiros Filho Entretanto, a nobreza lhe des

pertencia á facção dominante em pertou a alma e obrigou-o a re

no�so Estada, sendo att membro conhtcer e prC'c1amar a honradez,
do diretorio ctntral e participava o carácter sem jaça, d altivez e

de tr&s comissões naquela Casa, sobranceira do chefe do seu par

excepção honrosa, que não era tido, governador Nerêu Ramos.
mais do que o preito de admira- , O investigador do gaI. Flôres,
ção dos seus partidários politico�. na Assembléia catarinense, depu-

Lamentavelmente, o prof. Bar- tado aristilianista Trindade Cruz,
reiros Filho, impelido por excita- aplaudiu o áto do sr. presidente
ção nervosa, motivada pela insô- deferindo a renuncia do proLBar
nia, devido aos seus fatigantes es- reiros Filho, do cargo de l·secre.
tudos até á madr\Jgada., desnndou táTio, reconhecent�o o acerto dêfSt;
a ()fen'�H ti iodos qUe (j boogfla- ge,to, em vista da maneira em

vamo Valendo-se dA sua mtéllgen- que o colocára o parlamentar re

cia e cultura ploc)rav3,injustàmen- nunciante.'

s-

voz DO POVO Sem

Tamanca ..

das, grites
RIBALTA e ....xad ..ês

Em homenagem a passagem

A CUm íe ira do do «Dia dos Emprega10s no

Comercio» , a Associação dos
L í ra Te n iS Empregados no Comercio de

Será colocada amanha-,' 11 I
Florianopolis (Ássemercio] reali-

. . as. zar.i, na noite de 29 do corrente,
horas, a curmeua do novo e im-

na séde dos Atiradores á rua

ponente edificio do Lira 1 enis. Jose Veiga uma animada soirée
�s in�amaveis diretores daque- dansante.

'

Ia slmpahca e �ele�a agremiação -----------
recreativa, tendo a frente as fi- Livraria
euras destacadé.s de Vitor Buch,
Alberto Brüggmann, Pedro Ge- Moderna
vaed e Orlando Fernandes, come- Os 5rs. Pedro Xavier,'_ Au-
moracão li expressiva ocurrencia gusto Roberto Jaeques e Moadr ----------.---------------_
com um opíparo churrasco, pro- Conceição, acabam de adquírir
fusamente regado a chopps. 'I livre e desembaraçada de

�ara esta cerimonia o Lira quaisquer onus, da firma Pascoal
Tems, por nosso intermedio, tór"' Simone, S. A., a Livraria Mo
na .estensivo a todos os seus as- derna, 'situada li rua Felipe
soclados o convite para participa- Schmidt. A pova firma que gira
rem do significat,ivo áto. Agra- r; sob a razão _ocial dI' Pedro
decemos, tambe D, o gentil convi- Xavier e Cia., continuará com

te que nos foi feito. o mesmo ramo de comercio.

Ferro A Livraria Modema sob a

direção dos novos proprietarios
abrir-se-á hoje.

Dr. Pedro da Moura
Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado)

Promovido Nomeado
Foi promovido a escrivão da I O sr. Mauro Ribeiro foi no-

coletoria federal d� �ndaial. o da I mea?o gu�rda da Alfandega de
de Tubarão sr. SllvlQ Bungo. Flonanopohs.

A

Pela

Mais um encantador espetaculo
realizou, ôntem, a Companhia
Rib�iro Cancela e Alvaro de
Sou la com a representação de
«Manhãs de Sól,> a finissima
comedia de Oduvald� Viana,

«Manhã� de Sól» é uma peça
genuinamente brasileira. em que
descreve cênas do nosso interior

pondo em relêvo a ingenuidade
da bôa gente sertaneja.

O desempenho dado á peça
foi magnifico, merecendo francos
e entusiasticos aplausos da assis
tencra,

O espetáculo terminou com um

bem organizado áto variado.
A casa foi regular o que é de

se lamentar porque o conjunto
que está trabalhando no «Alvaro
de Carvalho», embora se apre
sentasse sem reclame, é constituí
do de bons artistas, bem mere

cendo ser apreciado pelo nosso

publico,
Para hoje está anunciado «A

Alegre Divorciada», comedia que
é urna verdadeira fabrica garga
lhadas, arranjo do ator Damos
Junior, que ôntem encheu as me

didas da platéia no papel de
"Chiquínholl•

c

EL.EITOS
secretários da Assembléia

Si Ivio Ferrareos deputados liberais
O distrito de Saco dos Li- Roberto OI lvel ra

.nões, aqui na ilha, esteve, ôntern,
movimentado com uma cêna in-
teressante: Diamantin�" Alves e

Realizou-se hoje na Assembléia Legislativa a elei-

I F d S ção para [o, secretário, vaga aberta com a renuncia doDora ice rancisco os antes, f B
.

F'lhdi - f
. pro. arrerros 1 O.

agrAe ,lTam,. por
I" qFuels,toes uteis, Foi eleito por 17 votos o deputado liberal sr. dr.

a icernera Ju la e IX que re-
Silvi F

. ,I 2 t'
"

6 f' t b
i I V10 erraro, que renunciou o cargo ue 0, secre ar 10.

ce

deu ,Udf'1 enmtên
o na ca eça' Em sua substituição foi eleito o nosso distinto conterrâneo

pro UZI o por amancas.
d t d it

. .

t R b t OI·
.

btF
'

b
. .

d epu.a O SI UaClOnIS a sr. o er o 1velra, que o eve
OI uma r'ga encarmça a, 17 td d' b . , vo os.

mesmo os la os que so ter-
f B

. . , '

. h' d _1 L O pro. arteiros Filho, obte ve 8 votos para 1· secretário.
mmou com a c ega a 1.10 sun-

A·
-

t b 2 ta
.

d I d d I"" d I I oposiçao vo ou, em ranco, para o, secre ano.
e egil o e po ICIa aque a 0-

calidade.
Prêsas, as dgressoras vieram

para a Policill Central, e a viti
ma, foi conduzida para o Hos
pital de Caridade onde recebeu
os curativos necessários, sendo
removida á sua reside ncia, após,
naquele distrito.

As agressôras foram postas em

liberdade na manhã de hoje.

e

A
.

comissão mixta
escolherá .. can�jd& ..

presidencia da
República

que
to

,

a

RIO, 27 - ° que ha de positivo sôbre a comissão
mixta é que ha dívergencía quanto ao numero dos que a

comporão.
O presidente da República é de parecer que dois mem

bros seriam o suficiente: os l.ders da maioria e o da mi
noria, sob a sua presidencia.

O sr. Batista Luzardo p .nsa de modo diverso. Acha
que a comissão deverá comp or-se de seis membros, três
do situacionismo e três das oposições, falando-se até que o

deputado gaúcho tinha manifestado suas preíerencias pelos
srs. Roberto Moreira, Sampaio Corrêa e João Neves, con
siderado membro nato. !\liás, o sr. Roberto Moreira foi a
São Paulo, realizando uma conferencia com os membros
do P. R. p. sôbre o assunto, regressando com o pensa
mento oficial de seu partido. Essa incumbencia lhe foi
atribuída na reunião reservada, dias atrás, na residencia
do sr. Artur Bemardes.

A comissão constará de cinco nOr.les, inclusi ve o sr.
Getulio Vargas e possivelmente os srs. Vicente Rio João
Neves, Pedro Alfixo e José AllgUStO.

'

A instalação dar·se-á, possivelmente, no dia 3 de no
vembro, sob a presiàencia do cheíe da Nação, que proferirá
UiTi discurso politico.

Juiz de Bom
Retira

Assumiu as funções de Juiz de
Direito da comarca de Bom
RetilO o sr. Arno Hoeschl.

Assemercio

ESPERA-SE
que seja mantida
"modus ...v i"andi"
•

P. A!..EGRE, 28-(A Gazeta) Podemos adiantar Ulml
média das impressões gerais. Admitia-se, como inclinação domi
nante que, tendo por base a opinião provavelmente vitoriosa nos
meios libertadores, a Frente-Unica decidlr-se-á pela manutenção do
modus-vivendi Mas, em rJ' la oflcid ou outro instrumento C1<.I,. i _r

de lJubl:ci \ade, dará a coohecer aj razões de sua atitUde, em

-

fa
ce da comtJlexa situação politica do momento, servindo es�e docu�
mento publico como definição expr:ssando o pensamento dos pôlti..
dos minoristas do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por MADAME MARIE

10 que as mais Bril1des de
devem saber sobremes,a

o

1-'0; -

que quando chegava rl hora da
saude, punha se no tunda d- u»
copo, que circulava ern volta da
mesa, uma pe ruem codea ::lr pã .

e quem o despeja va comia a fa'
tia.

Introduziram-se nessas cerirno
nias vãorias extravagancias, al
gumas das quais se tornaram

usos respeitados.
Assim, quando brindava uma

senhora o gentleman era obriga
de. a jogar qualquer objéto qu ;

possuia, ao fogo. Os demais con-

A cria lça super-alimentada co' vivas deviam imita]-o.
meça logo a ficar nervosa, mal, Conta-se que Sir M icolrn S j

humorada, agitada, mauhósa. Dor- ney achava em um jantar CO-1

mirá mal e a mãi, pensa que' dois amigos.
tudo isso é devido a fume, mais Um deles, tendo-lhe ViSt0 ao

mingau lhe dará e o resultado e pescoço uma gra vata e ren ia;
que cada vez fica mais desorien- magnifica, levantou UrTI brinde "

tada. A péle apr esentará rnani- uma da-na e j 19 u ao iogo i

festal�ões anormais: eczemas, der- gravata que trazia.

rnatoses que a mãi atribuirá á Todos 03 ,)rlÓSe,ltes o I nita
d.n.ição, ramo Sidney, poré.n, que tin'ra

Não se entusiasme- com um grande estima pela sua' gravata
P' s) super-normal no seu Iilhi- de rende, jurou vingar-se.
nho. Diminua-lhe sempre um pou- Pouco tempo depois achava-se
quinho as rações nos mêses de com os mesmos arr igos em urna

verão. Não raro as tempestades I cela. Coube-lhe beber a saude ta

e os ventos fortes perturba a di- mulher do outro e, depois diSSO
gestão infantil. fazendo entrar um dentista man

E' d� maxima importancia vi- dJU que lhe arr ancasse un den
giar atentamente o regime do te careado. Todos os de.no i:;
bêbê nos mêses quentes e não convivas foram obrigados a sub
augmentar muito rapic'amente o I meter-se a mesma operação,
numero de refeições nos mêses i ------------
frios. I "O AN E' L QU E TU

-

I Me: DE'S rE"O ar fresco é necesauo de dia I •••

e de noite. Um dos grande, erros I O 'L Id
' "

d d
s srrnr-o os antigos dava 1)e muitos pais e ter me o a I

PINHAS ') - O para o casamento uma aparen : aventi açao. ar, para ter me- . ,

.'

P d "d lL f it ôb
. de violencia.

ara ca a gema e ovo uma nor e ci o so re o orgamsmo,
• A esposa era se'llpre repre-colherinha de farinha de trigo, úeve estar sempre em movimfmto. .

'd d
'

M f
'

d sentada como uma vitima, arrafl-mistura-se com Cul a o para não , esmo na estação na po em

I cada dos brarcs maternos bdnna-
encaroçar. Faz-se calda em ponto 8er estabe eaidas correntes de ar :t

d d di! em pranto. S�us cabelos era,ude fio brando e nela pinga-se a entro o quatro de dormir sem
.

d d f d penteados com lima espada emassa de ovos em formato de pi- pre)u icar a sau e, azen o se

I
seu coração élssignalado com anhas.Estando bem passadas tilam- passar o mesmo por cimí\. sso

I ponta de uma lança!se para a compoteira e estando será muito faci se as janelas fo-
O bolo nupcial era feito detof)as prontas junta-se-l:1es a calda. rem de caixilho e nesse caso de-
d

Querendo fazer em prato,deixam- vem ser abaixados os dois caixi- pe .. -egu:hos e o leito que a espe

se escorrer as pinhas, põe-se um lho,. Havendo cobertas suficien- rava, coberto de cacos de vidr'l

cravo da India em cada uma e tes não deve haver o receio de
e pontas de prego.

f d resfrl·ados. Era contradição com isso, oarruma-se o prato em orma e

_

noivo era obrigar a dar á noiva��. I ICompre fOlho h
ULil ané, que segundo a tradiçãn

INHOS PARA para a sua I 1na',di' 'PAEZ d b h,
am a vu gar em quasl toda pal�

DW CHES
uma pequena escova e an;) e

"f' 'ISAN I .

h d I te, slgm lcava o e o que pren-
U d f

.

h _J • ensme-l e como eve segura- a d' d
'

m prato e ann 4 'le tngo, f O cab.",
la as )15 corações. Era nem

dI' 3 Ih d f i para es regar as costas. '"

As saias, mais curtas para o tail/eur, se tornam copo e leite co eres e er-d' . mliis nem menos do que a alian-,
. a escova e preso tl0r um encaixe.

Arma-se um numero de malhas mais compridas para as corridas e para as tardes ele- mento de cerveJa; amassa-se e O f'lh' h I ça, que veiu até nossos dias.
-

D
.

d epOlS que a su'" I ln a avar Mde 1 O em 1 O. gantes. deixa-se acrescer. epols e cres-
t 'Ih d

' as nunca se viu élo mais fa-
'd

' ,

d
as cos as ensme· e a esencalxar

la. carreira-Toda lisa em
,

Todos os tecidos encontram utilidade nesse genero'fc I .a'h)undtam-.se ma1ls:
um Pdratlo. e

o cabo e e�fregar o rosto do �or-
cil de quebrar-se do que êsõe!

pontol de meia. lãs, sêdas impressas, tecidos de palha e os setins, reinam ann a e trIgo, copo e elte, -

I Ü PodelO faze-lo de ferro, de aço,'

4 I Ih d b h I d po com a escova slmp es, seu
d d I2a. carreira-Ao avesso , sobre os vestidos para cock�tail, alegrados com blusas da ovos co er e an a, e L" e OUlO ou e patina, simpIe".

'

I I'
tamanr,o e exato para 11ma pe- I dtricot I laçada 3 tricot 3j 3 tricot, organdí. Branco e preto e azul marinho, efeito sempre fe� manteiga, 3 de assucar e co ner -' f fI AI ou avra o, grosso ou fine, I)in-

3
.

b t d �t' t t bem rasa de sal fino. Amassa-se f�uena
mao 10 an I ,e os pe os s�- guem conhece élo mais fraco.laçada I tricot, I laçada, tricot IZ e 80 re u o pri1 ICO nas ves es cur as.

, . IClentcrnente macIos p",ra nao
E3)' 3 tricoto Os impressos transformaram-se. Alguns, de francos bem e fazem-se pãeZInhos compn- .

d' '1 d I' d é po� ISSO que é cada vez
,

d
' pre)u lcarem uma pe e e Ica a. .

3a. carreira-Toda lisa em coloridos e grandes flôres, resistem bem aos coloridos dos, que se elxam a crescer,antes mais popular, no mundo ip,teiro.
ponto de meia. violentos, nas grandes recepções da tarde, ou para as de se recolherem ao forno.Quando - a velha cantiga brasileÍra:'

4a. carreira-·2 simples,laça- visitas de noite. assados, retiram-se, e, com uma Bebidas Nacionais e :..:..xtran- «O anél que tu me dés[e
da 2 simples 3j,2 tricot,laçada 2 São enc?�trados nas t?ilJetes para a noite, �om pena, pincelam-se com agua assu- geras só NO era vidro e se quebro» ...
tricot 3j 2 tricot 3j 2 tricot I desenhos magmfIcos, sobre .crepes o,u ta�etás, mas, � ISSO carada ou gema, para tomarem C AF"E' .J AVA cantiga que é a síntêse mais 5in-

laçada 3 tricot I laçada 3j 2 tri- e bem moderno, sobre setlm claque, cUJo relevo é msubs- uma cor bonita; voltam ao forno Praça 15 de Novembro géla e mais eloquent.e do valor

iíc.ot•. .t.it.u.í.v.�.l. •• .po.r_al�inutos. AntDnio Paschoal dosdL�)O!S'f��.ca::me�to.

Chamam de Turluiutu aos chapéus pontudos que es-
BALAS DE OVOS I A massa, porém, não, deve ser

A

t d I t
Com 250 gramas de assucar i muito dufiS. Forno quente.tão agora tão no gos o as nossas e ega� eS"d '. t prepara-se uma calda grossa.Quan-Mas ao par dessas obras primas plramtét ais, em

f
os do estiver fria, deitam-se-lhe 12 BOLINHOS MI1\tl0S0Soutros em fórma de verdadeiras empadas a com as 0- d

.

D Ih d 'h'gemas passa as em peneira.Acres- uas co eres e manteiga.c I-
lhas superpostas. . .

cida assim das gemas.volta à calda cara e meia de assucar e 3 gemas;Na realidade temos varias íórrnas de chapéus, mas
ao fogo e vai-se mexendo, até batem-se bem e juntam-se-lhe uma

em regra geral, -pois a moda compreende sempre uma
que se possa ver o fundo da ca- chicara de farinha de trigo, uma

regra geral, uma especie de lei! motif que rege essa sin-
çarola. Quando a massa começar de leite, uma de farinha de arroz,fonia extraordinária das côres, das fazendas, das plumas,
a despregar-se da caçarola,chegou uma colherinha de sal e outra de

das rendas e das pedrarias!
. ao ponto. fermento. Por ultimo põem-se 2

A regr� geral porém nos chapéus da atualidade é Tira-se a massa do fogo e quan- claras batidas em neve; mexe-sede umb mO�!llento �e ábaJ alongado na fre�te áeb re�te �a da estiver fria fazem-se as boli- bem e coloca-se em lorminhas for-

nubca, em blvelrso af?10 a dque pahssou. cuja a eSCIa
nhas, espetando-se com um palito radas com forminhas de papel.so re os ca e os em arma e cac e-patgne. t t d d t

.

Os chapéus enterrados só deixam vêr um roulou de cpom
a pon a un a

�d
e man ellgda.h lt d b repara-se, em segUi a, uma ca a BOLO DE CLARA

cac os e� vo a a ca _eça. . em ponto de quebrar e nela pas- Batem-se 6 claras com 6 co-
AS forma? de v�rao nos oferecem harrnonías .com- sam-se as bolinhas, deixando-se lheres de assucar, I colher de rnan-

pletas em vanas tonalidades: temos o marron, o gns es- b Id D
.

teiga e 6 ditas de farinha de arroz.
fumado, o verde oliva, 'o' laranja, o rasa e o ôcre. es_correr emb la

ca

af·. epois
. ,_

_

a Mistura-se bem e deita-se em for-
As flôres, as fitas, as plumas, o filó, a renda, as Io- pOdem-se

as ,a as

da es. nadr nfu.m -

h d d
.

P_. pe ra mármore e epors e nas, mm as unta as e manteiga. ara
lhas e os frutos, serao os acessonos para os novos mo- b Ih I

-

assar, forno quente.d I
em ru arn-se erc pape imperme-e os.

.., avel que se recobre com outroBastante feltro, feltro liso, feltro antüope velouté, e 'I I d d d' PRESUNTINHOS
I d pape, em gera e se a, que a

d f
'

mesmo o ve u O.
bit 250 gramas e assucar eito

As oposições com estes materiais são leves, pois as
e o aspec O.

em calda, 250 gramas de arnen-

modistas não desejam carregar nos enfeites e no genero GRAPE-FRUlT GELADO doas passadas na maquina que se

dos enfeites. Parta seis grape Iruists ao meio. juntam á calda; leva-se ao fogo e,
As copas são drapeadas, pregueadas, altas em íór-

Com uma faca afiada.corte ao re- quando aparecer o fundo da caça
ma de funil com bouquets de flôres, apanhados de plumas dor dos gomos para os destacar rola está bom.
ou ramos de folhagens.

sem os retirar. Divide-se a massa em duas
Em compensação vemos outras em variadas meta- Polvilhe com assucar e leve a partes, a uma junta-se um pouco

morfoses. Umas conicas, outras redondas e algumas bem
gelar. Sirva em taças, sobre gelo de cacáo em pó, fazem-se os pre-

comicas. . .

pilado e bem em cima coloque suntinhos e no meio põe-se recheio
Para os dias de muita luz as ábas longas de renda, de ovos.

de palha e de celofane dão ao rosto uma expressão toda uma cereja seca.

espjrjtu�I, um� espécie de proteção on�e_ os olhos adqui- BANANAS ASSADAS
rem malar bnlho. As p�quenas destruições que o tempo NO FORNO
opera em nosso rosto ficam atenuadas por uma sombra
discréta...

chapéus
dos FORNO &

".

FOGAO A criança deve ter um sono

tranquilo. Dos 2 aos 6 anos,
ela precisa dormir pelo menos I 2
horas por dia e algumas crianças
dessa idade ainda precisam de
mais horas. A criança de 7 anos,

deve dormir de I O a I 2 horas
durante a noite e ter periodos re

gulares de repouso durante o dia.
Os pais devem lembrar-se dl

Vem de épocas muito longin
quais o habito de se fazer a sau

de á sobremesa.
\la Llglatf'rra d-u-se � esv-s

brnd.,s o nome de Foasls

batismo

que uma criança vivás e energica
de menos de 6 anos, nao acu

mula energias suficientes, mesmo

que durma a noite tecia, para
o dispendio de um dia. Portanto,
deve repousar tambern durante u

dia, em determinadas hora

Arma-se um numero de malhas
de 3 em 3 e mais 2 para ourela.
la. carreira-l tricot simples

2j laçada J :simples 2j, acabando
com laçada e 2 em simples.
2a. carreira--Ao avesso, 1

liso 2j, laçada I liso 2j, laçada,
1 liso 2j, laçada. E' preciso ob
servar ao tomar os 2 juntos, quer
de um lado, quer do outro que
as laçadas da carreira anterior es

tejam sempre em 2' lugar, conti
núa-se sempre assim tanto de um

lado como do outro. Este ponto
não tem avesso nem direito.

Descascam-se as bananas, cor
tam-se em fatias, arrumam-se num

prato proprio de .forno em forma
de xadrês, porém as fatias quasi
unidas umas ás outras. As' fl'ltias
são dispostas em camadas, polv
lhando-se cada camada com assu

car e canela.
Em seguida vão as fatias ao

forno. Se quizer, põe-se por cima,
antes de ir ao forno, uma colher
de manteiga.

QUINDINS
20 gemas, um coco ralado, I 12

quilo de assucar, duas colheres de
manteiga.

Mexe-se bem, depois coloca-se
e:n forminhas cumpridas, untadas
com manteiga. Leva-se ao forno,
para assar em banho-maria.í Assa
se em 25 minutos).

Bico

5a.carreira-Ao direito,toda
lisa em ponto de meia.
6a. carreira-3 lisos 1 laça

da I liso 3j 1 liso 1 laçada 5
lisos 1 laçada 1 liso 3j.

7a. carreira-Toda lisa em

ponto de meia.
8a. carreira--4 lisos 1 laça

da 3j 1 laçada.7 lisos 1 laçada
3j. ,

9a. carreira-Toda lisa em

ponto de meia.

BISCOITlNHOS OS
ARARUTA
Dois ovos, as claras batidas em

neve, juntam"se�lhes as gemas,dei
tam-se 250 gramas de assucar,
bate-se bem e em seguida vai-�e

pondo araruta até que a consis
tencia da massa permita que se

enrolem os biscoitinhos nas mãos.

Ponto turco

Senhora, não esc"lba: Peça
imediatament�: Fermento Me
deiros.

Modelas da
•

primavera

C.�\\�O Vll?Gf��.) �DEc:"")...'7
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Blurnenau - ..Joinville Sao Franeisco ' Laguna -

Mostruario perman'el"lte em Cruzeiro do.. Swl

SecQãO de SecQãQ deSeoção (:Js
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara ternos fERRAGENS: MACHINAS: -

Morins e Algodões Machinas de beneríciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas tttechanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barrai, ferragens para portas Machínas para laoeíres
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, 'cultivadores, moinho etc,
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas . J ocornoveis, Motores de espIosão, Ivtotc:·C.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelbos de jantar -:tathe. electricos
i)abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs-
,\Jcolchoadoi e Colchas � Louça sanitarla - banheiras mancaes, correias de couro e rena
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltei Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, 4.":CCS-

&ap.tos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorios, serviço rnechaníco"
,

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar O('ODYER
� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
� �I

� Ernpreza Nacional de l'\Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max •• �

� Fabrica de Pontas "Rite rv'laria' _. Fabrica de Gelo ·'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ij

=�PAvbVAVD&f����������1�1�����..���S�AVÃ.���.

Ct
•

� F'I.'2 Cr r"S'€7 .heiro Maf'?� 3f (sobrado) CA,IY8 Pos.tal, 19 O (Curso de esuecializacão emI� 7ELl:..fONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIA1vÇA ti r:$

ta • rnolestias de senhoras)
_

! Escritórios em Laguna e Itajaí '2 Atende na Maternidade D·-es-e-�j-�-.-co-?n-c-e-r-ta--o Vende-se um de fabricaçãoWU1
S b A

� at� ás 8 112 da man�ã seu radio. Procure o alemã Com urna estante de• U - gentes erf'"'\ Blumenau e Lé?ges � p a �aj'�� .. C'msu!;'Otfí:

1 �:,. f)�l1zon ..
á rua .Padre. fer_ro 'e um.mét.OdoporLDe�-.� �J .,\j�lTA L,l\cdBALl./l, "t� Níjguehnh�. q�e será plena- phm Alard .• :-: ", :�.

�.*:���';;",�.===::::::::._-:::::_----.-��------��.eG". ---------,,- ftil!et\.t'.:! �. � Araujo FiguciPOOo n,5

I\lIatriz:: FL.O
Filiaes em:

I AgencBa Moderna de Pu

I blieações, com séde em São Paulo,

I' é autorizada e fiscalizada pelo Governo
G

Federal e possue a carta patente n. 112
•

I

t6 in ri,. zdvogada á rua I
vis ronue de Ouro Preto I

n. 70. - Phü1�P' 1277.-

Caix 1 Postal, 110. _j'------

1 Dr. Pedro de Moura Ferro I
I•....

FOrm Idave íS lorlelol proprlos, IreI vezes t.O por lemana, todal aI legun- •

I daI, 'terçaI e I8xtas-lelral, :
fi Extração com globoI de cr1ltal. a Rua Trajano, rr 1 sobrado
n

A ma)\.h 'r.� IIIU... honestidade, pOil, DI ser- � Telephone n' 1548 Ital(J:J dio prl'aoncladol pelo pOVO. �
- .z; ---.-. - -_------- � I:..::: D�a�be�s�o= 1

G�������. -_ ��:::.� _!'....!,.â---,,_O.�. ADVOGADO

••••••0••
·

• ••••O.G�GG F�n�a �r2�noA�r.d�so��a_

I ���panhia "Aliança da Bahía"l �':�:���lint6i::
= FUNDADA EM 1870 I da Silva

• Seguros Terre'stes e Maritimos G J\dvoga

• • Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil & I Fones f631 �

129°_1u 8\.' CAPITAL R A,LIZADO 9.000:000$000
• hL,:)'c'.t{VAS MAIS DE

. 38.úOO:GOO$OOO.

RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES A�SUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM�1935 4.280:552$970

Advogadó

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade �
Medico do Hospital

o

*I A�tmtes2 Sutl-A!]cntt'lsT 9 Rel!uladores de� Avzir8a�')m;� todol _o(Eltadol I
t:D,,,BrzslI, no Uruguai I rms principa\is� praças es:rangerrn.8.

Agentes em Ftorianopot is:

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. I e das 1 O ás I 2 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285 "RENDEM SE duas casas no

I RE5IDENCIA,
- R.ua Es1:e-1 tV:l distrito «João Pessoa- .

...... -c-: t ít

I
ves JUnior N. 26

I
r.strer o, com �gua c nca-

. nada, chácara, muitas arvo-
TELEF. 1.131 res frutíferas etc. C'nibus á

porta e perto do quarte. do
14. B. C.
EM FLORIANOFOUS: as

casas no. 31 e 35 do Lvt o
GeneralOsorio e um ter, ,_.:��u
á Avenida Rio Branco, 'lU •

90, com 18 metros de fI .te,

por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE S . _.'0

DOS LIMõES uma ca e

terreno de 12 x 24.
Os interessados dev I. ão

entender-se com O propricta
rio.

João Barbato
D:strito «João Pessôa.»

.

V 'iC�s�lTu;���
MEIRELES n. 1S, com

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

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

Jndica:

Dr. Ricardo
Gottsrnann

Ex -chefe da clínica do Hospà
tal de NUrnberg, (Professor

I Indórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

! [,; ;1'Cci3Us�a em cirurgia
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças d'.iS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plastica

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVFRA

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da erlan
ças a adultol

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consulto rio: Rua João
Pinto tr 13

FONE-159S

Rt!siclência: Rua Visconde
de Ouro Preto �. 57

FONE-1S24,
LABORATORIO �DE '

ANALISES

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

f

I'"!
r

Dr. Miguel
Bf::>aba ici

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada

i I Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1 S95

O HUMOR IS MO, . I

espirituosas anedótas, historietas
cornicas rara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!
. .(

a neve revisf a editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

•

VelJdl!-se urna bem montada
ALFAIATARIA no distá
to de João Pessôa (Estreito).

MelhorPos informaçõe3 m,;:' r, �

dação.

VIOLINO
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�L�e�l-l�-�-a�a�d�o-m-,i-c-i-li-o- MiKelânea ����·_���s-_in�d�iC�a�li-s-�--O.".,,,",,,"""""". _,���� AÇÃO DOS RAIOS
d E t d

-

--r,s -:Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si- NEUTRONICOS- Parece que e aviões e o s a ot.uadas nesta Capital tendo resolvido para melh?r, ,eficen. os raios neutronicos são muito
( i;} do serviço de fornecímento de lenha a domicilío reu- perigosos para os que o experi- A nunca por demais lembra
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- mentam. Sob o ponto de vista de ria aviação comercial dos nossos
mnação de sua ac�ão biológica, Sã? dez vc-': dias, que sobrepujou por feitos
Fmpresa de Fornecimento de Lenha, zes mais fortes que os raios X. As memor .veis os mais audazes so-

experiencias realizadas, por John nhos dos nossos antepassados, de- Em face do novo direito social. não existe distinçã Jte rn o prazer de oferecer ao distinto público co�sumidor e Ernest O, Lawrence demons- senvolve uma atividade surpreen- apreciavel entre os corpos patronais e os elementos traba-
('xcek ntc Ieda em tóros, artigo da melhor qualidade ao raram que esses raios são mor- dente e incansavel. Ihistas.
preço único de tais para os ratos brancos aos E' natural que os anvaço� Empregados e empregadores obedecem, aos mesmos

quais destróe os globulos verme- aeronáuticos, os raids sôbre imperativos Ijuridicos e eCOnOIT,ICOS, revestindo os SeUS
lhos do sangue. Os efeitos dos grandes distancias e os resultados contratos de um espirito de cooperação até ha pouco des
raios neutronicos sobre Oi teci- obtidos na labuta tenaz e diaria conhecido nos continentes europeu e americano,
dos das plantas são tambern, se- das emprezas de aviação comer- As corporações trabalhistas se identificam com as
gundo ZJrklr e Aebersold, per- cial ocupem, constantemente, os outras forças agrarias, industriais e comerciais, para rea
niciosos. Em ambos os casos os orgãos de publicidade, já que lizar O que Aunos Perez, Paul Pie e La Gressaye deno
raios neutronicos são dez vezes I êsse assúnto é o aue melhor ates- minam a totalidade cultural.fLORIANGPOLlS -

- S<\NTA CATAR NA
mais perigosos do que raios X. ta o espirito do �eculo atual. As tendencias da legislação social brasileira se en-�w:*e����G�.008••G��I�••e�

A quanto montarão, afinal, os contram amplamente definidas na estrusura economica�*�
I • • A Biblia de maiores dimen- tipos mais usados na aviação, dos sindicatos. Baseada nos princípios da moral cristã, essaf� �etraf a qrem lO! ções que se conhece existe na perguntará, por certo, o leitor, legislação, através d.os contrátos coletivos ou, da m�gi�-�

.... .;; livraria real de Stockolmo. A ca- ao ter conhecimento de uma no- tratura do trabalho, figuras novas em nosso sistema Jllrl-� "tfI) i C th "� pa é de madeira, de quatro pole- va performance desta ou da- dico, se ajusta aos sentimentos católicos do proletanado�,:�,;1
��a ri la

.

a a rina iS gadas de espessura c as gaginas quela marca? Nada mais justo nacional.'ii,"

•
medem cinco palmos de peles de do que êssa curiosidade, que se As criticas e censuras á nossa organização sindica-� 1.200:000$000 em orem los G
200 burros para o pergaminho assemelha a �ue despertam os lista, á qual se atribuem influencias de insti.tutos e pa-�,

� It
das 309 paginas de que consta o detentores de records automo- drões germanicos e italianos, devem ser apreciadas como�,: � monumental livro, cujo valor é bilisticos e os carros por êles simples manifestações de impaciencia, Porque, nesse Stm.t':�� Vili\)r Jc ca da t!a�!ri:! 20$000 � , incalculavel. d P d t II tid t

-

os poucos anos sem sacrificios inhu��,r.+ inclui dos os juros de 4Cl[o a]a .,.� usa. o�' ara corres�on er a a. I li, cons runn em
. ',....

i. -

* e com direito a Sorteios me n- .i curiosidade, que ainda não fOI manos, o que as classes opcranas da r.uropa e da Afllf'-
p

Desd� os tempos mais remo- concretizada nas colunas da i�-I rica do No�te obtiv�ra!ll, após es�orços de toda nature,za.�ii S3e� p. la úhrna extracção dr � tos a aguia tsrn sido usado come
prema, uma empreza alemã de A realidade histórica e social demonstra-nos que O�/.1 cada rnez da LOTEfZIA F!:::- ,I distinctivo nos estandartes reais, Jessau, construtora de aviões e sindicato e o Estado não devem ser considerados inimi-�I" DERAL, de accôrdo com a � 05 reis da Babilonia e da Persi motores especiais, revelou recen- gos, 'nas colaboradores preclos is para o desenvolvirnen-@- lal�a Patente n' 102 f COIT' cD a ostentavam em suas bandeiras, temente as cifras exatas dos tipos to da riqueza pública e privada. Por isso mesmo, a ma-��: o seguinte G <,?s, roman�s aJoptaram� a prin preferidos na aviação comercial gistratura do trabalho repousa na. teoria clássica d� sindi-';P�l G ctpio, vanas outras figuras de em todo o mundo. Segundo êssa cato livre no Estado soberano, pOIS qualquer tentativa deii PLANO

a atlima��; !JI�ri(), instituiu a aglJia estatietica, os aviões multimoto- absorção de um pelo outro determinaria consideraveis., 1 premio de 15:000$000 e corno l�slgnJa.do chefe suprem.o res mais usados no mundo são prejuizos.
.� 9 prémios de 500$ 4:500$000. do exercito, deixando outros bl- do tipo junkers, da Alemanha, Como consequencia do novo regime dos contratose 2 prémios de • 250$ 500$()OO

� chos de menores expressão .. - do qual tralegam atualmente 283 coletivos, de cujas vantagens os assalariados não se pó-� • para os chefetes, aviões em 20 países dilerentes. dem prevalecer, si não participarem da organização prc-:� 12 premios mcmaes no total de 20:000$000 :: Em segundo lugar aparece o fissional, a Confederação Geral do Trabalho possue iPE-
�;, Accumulem suas economias adquirindo LETRAS. &:::)ESEJA COI1- tíoo de Havilland (inglês) com I critos mais de cinco milhões de adéptos e a que numero-� A PREMIOS «SANTA CATHL\RINA,), que , certar seu radio? 233 aviões, em terceiro lugar' sos católicos eminentes, como os professores Maurice La
� al�m de ganharem juros de 4°10 ala, concorrem a .. Procure o BONSON, á rua Fokker (holandê�). com 199 croix e Maurice Gerthaume, continuam a emprestar o mais
� 60 SORTE1.O S em l.lm total de = Padre Miguelinho aviões, seguido longe, por Bo=ing ativo concurso,
�)i' 1 2 � (Estados Unidos) com 96, Dou- De ütJtro lado, a Confederação Francêsa dos Traba-• . OO:OOO�OOO • ALUGAM-SE quartos. Tra- glas (Estados Unidos) com 92, Ihadores Cristãos, recomendados pelas autoridades ecle-� AS LETi1 � S ;;ão regociav2is e resw_taveís n� seu wncim:'!nto@I'irPotez(Flança)com63,Latp.-siasticase cUj'a ação se funda na doutrina social da igreJ'a,L�� I" 'f 1436� �I� I tar pelo one - coére (Fmnça) com 60, Lockheed tambem acusa notavel desen volvi,m�nto, agrupando mais�

..
," FINALMENl E: Uma leira a premio representa um �

.. '.�r. I EN I':)E--SE (E d U d 55 S' -I A t
�' b � ., sta OS n; os) c,Jm , tID- dI;" quatrocentos mI a'Jeren es.�.'�, bilhete que não sai ranco. �� V (E. d U d ) 46 b Ih d d l'b d d d Ih:: ;, no local Caiacanga, (Ba. ,on sta os ni os com , Todos os tra a a ores go.:,am a I er a e e esco "r
''!fW Banco e Credito de Comrnerc:al. se da Aviação Naval), Savoia (ltalia) com 30 apare- O seu sindicato, e o direito de celebrar convenções coleti-

� Constructor Õ uma grande chacara, com lhos, etc, etc. vas é sempre reconhecido ao nucleo mais representativo da
U Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA Õ pomar, duas casas (uma Esta estatistica, embora incom- classe.

.

� Rua do Rosario n' 109 RiO DE JANEiRO � I grande e outra pequena) e pleta, ref�re SI! apenas aos tipos E assim, na França, o contráto coletivo dos emprega-f.!rtt;, � ho de faJ'I-nha Tratar á mais usados, o que vem teste- dos do departamento do Sen.:t foi concluido entre o sindi.�"'1�NFr.RMAÇO-ES CUívl. � engen
_

..�11., \1/.. � TIradentes n 16 munhar as qualidades técnicas cato patronal e o sindicato cristão, prosseguiudo, no mes-
,�,:."

A
· M L P ta & C' � rua . .

�t�'d.� ngelo .. a Oi' Ia. : I, dos mesmos, pois na' aviação co· mo tempo, na obra de ed:1c lção �rofissional, de acôrdo�� s � !i;iiiiii""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� mercial existe o mesmo imperati- com o programa de Alberto Mun.�" EDIFICIO LA PORTA - FLORIANOPOLI.. �� 'i'2iSi' I Ban CO de Créd ito vo que rege o comemo em ge- No intuito de proporciJr ar maior amplitude a essa,"". ��������������.•�� <l)i:·����·�e II ral, segundo o qual, a m�rcado- obra, fOI' estabelecl'do, em Pc'lrl's, UI,TI movl'mpntl) nacI'onal7��w�'m���'��';ijS'r&'r������tiJ�1'V'�\i)'" Popular e Agri- ria de melhor qua:idade é- a que com o apoio generoso de todos os cardeais,- arcebispos ecola de Santa vem a ser a maIs procurada. bispos francêses, visando alcançar a organização pacificaCatarina Entre os 20 paises, onde se do trabalho num regime econoí.'lico baseado ue:. justiça e fra-
encontram aviões do tipo Junkers, ternidade.

(Soe. Coop. Resp, Ltda.) figura tarnbem o Brasil, cUJas Nesses saudaveis principios, se inspira tambem a nos.
linhas aéreas, a cargo da Con- sa justiça do trabalho, o direito social brasileiro.
dor, são exclusivamente servidas
por aviões dessa marca.

Dessa fórma, será licito dizer'
136:700$000

se que o Brasil soube estimar o
Reserva �:424$498 real valor da aviação comercial

regular mantida por aviões de
primeira clas�e.

12$000 A CARRADA.RS ..

atendida com aA distinta freguezia será

presteza 1)(,]0'" telefones. .

1341 --1300-1088

maior

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo 1J0vêrno do Estado.
Não deixem de ir ao li i,r;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de NovembroI
Café e Restaurante
BOM OlA
Em F!orianopoPs é � casa onde

rn·' rs barato corne�se

G- �,nde veriE:;(:iade r\os

pratos
I pO;S O Bom Diai V:s�tem I

I. R�. fi I:� "",. PI..NTO, 27
=:'�I........-=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiíliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií

-

L

Bezerra de Freitas

(Especial para fi Gazeta)

,
.,

�.

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

CaoitaÍ
Pratique a �a como um dos maiores auxi-

• lJares da beleza. Todos os mu�-

esgrima t:ulos. s�o favorecidos co� esse
. exerClCIO que põe em mOVImentO

Ha sempre algo de novo e o corpo inteiro.
mteressante no mundo da beleza Pratiquem a esgrima' e conserva
femmlna. rão a juventude, a flexibilidade, a

Um dos especialistas de beleza elegancia e a graça das atitudef.
màis conhecidos e respeitados no�

PIANO vende-se, Estados Unidos a('onselha as mu- Chevrolet
por preço bar,atissim?, um Iheres a jogar esgrima para dcsen- Vende-se, por preço de
piano usado, a Rua Esteves volver as atitudes elegantes e gca- ocasião, um automovel che
Junior, n. 120. ciosas. vrolet de 6 cíl!ndros, emNã'J ha muito tempo esse I perfeito estado,

mesmo especialista destacava a Tratar no Largo t 3 àe'1ecess;dade de trazer a cabeça Maio n. 21.
sempre alta para evitar ab rugas
e a papada.

Agora aconselha-r os a praticar
a esgrima se quizermos desenvol
ver as atitudes graóosas e con- Domingo último, perd.:u-se no
servar semrre uma posição ele- trajéto do Cine Rex á Praça 15,
gante e desembaraçada. Esse es- uma pequena bolsa para niqueis
porte nos obriga a manter a ca- e uma medalha de futeból de
beça alta e dá e1a�ticidade aos grande estimação.Os que contratarem anuncios durante o mês
nossos musculos sem os desenvol- Solicita-se a pessôa que ade' outubro, terão um abatimento de 50'(. sobre os
ver demasiado. achou a fineza de entrega-la nestapreços da tabela. A esgrima atíva a circulação e rtdação, juntamente com a medil-

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE fortalece e espinha, obrigando-nos lha, que será gratificado, podendo
P·R.C.4- Radio Cultura Blumenau - BLUMENAU a ccnservar uma r03ição perfeita, ainda assenhoriar·se do dinheiro

iiiiiiiiii__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��1A perfeita circulação é reconheci-
.

n;la existente.

RECEBE DEPC>SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5'(. ala.
CIC. AvisoPrevi06·1. ala.
Prazo Fixo S·(. ala

-----------

QUEM
ACHOU?

Escreva, hoje nf:.esmo,
-

A' PRC 4-RADI0 CULTURA BLU!VlENAU
RESERVANDO AN JNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS SUAS VIAS DECOMUNICACOES
�

CORTADAS PELOS REBELDES
.

LISBOA, 27 -.A estação de radio �e C�runha in l,.o,ranjuez tornada de surpre-formou, á 1 hora.de hoje, que a� tr(�pas naclOnahst.as cor- za pelos revolucionarias
taram todas as vias de cornunrcaçao com a capital da BURGOS-27 -Segundo informações de fonte segura um

Espanha. destacamento de cavalaria que constitue a vanguarda das forças na-

C t d
� I

cionalistas ao sul ele Madli-d, levou a efeito um ataque noturno, de
or � a a ult�rn� comuni-

surpreza, contra a cidade 1e Aranjuez, ontem.
Caça0 de rv1adrld co •." o As forças das milicias governistas, que guardavam a cidade,

Med ite rrâneo foram completamente tornadas de surpreza, sendo aprisionadas varias
centenas de homens .

o gal. Aser"lcio abat.dona
Espanh.g

a-

SEVILHA-27-A estação de radio desta capital anuncia
que o general vermelho Ásencio, que comandou as forças marxistas
derrotadas em Talnvera, fU,6iu para a França. O general Asencio
declarou ao passar a fronteira que era impossive] organizar a delez.i
de Madrid, em vista da covardia e da indisciplma que reinam entre

as hordas marxistas.
•

BURGOS, 27 - A estrada de ferro de Madrid a

Valencia, última comunicação que ligava a capital á costa,
foi interrompida pela captura de várias posições ao norte
de Aranjuez pelas tropas nacionalistas.

Nossa Vida A G A�Z�E�T�·�·�
Z DO POVO

AHIVE5RARI05

A v C)
Aniversaria-se hoje a senhori

nha Nair Franzoni, funcionaria
da Penitenciaria da Pedra Gran-

MADRID, 27 - Vários aviões rebeldes vôaram
de.

'

sobre esta capital, ontem, á tardinha, tendo bombardeado enzern nH05 HOJE

violentamente o aérodromo de Barajas e incendiado um

hangar.
Três aviões de bombardeio, pertencentes aos re

volucíonarios, realizaram diversos vôos sobre esta cidade,
ás 8,4 j horas de hoje, e outros cinco aparelhos surgiram
sob os céos de Madrid ás 10 horas da manhã. Os ca- 5EHTE HOVA

nhões e metralhadoras anti-aéreos realizaram um tiroteio
constante contra os aparelhos ínsurrétos, que, entretanto,
nada sofreram.

Uma bomba foi lançada nos arrabaldes meridionais
desta capital, sem que aparecesse avião algum naciona
lista.

Novas incursoes da avia
çao rebelde sobre Madrid

FLORIANOPOLlS, Quara-feira, 28 de Outubro de 1936

o direito da I CARTA,Zr- S
Alemanha DO DI ...ô,.Agrdssãa

Na tarde de êntem, foi prêso
e recolhido ao xadrês da Poli
cia Central, Martinho Antonio
Bernaldes, de côr prêta, natural
deste Estado, com 24 anos e

idade, casado, operaria, resi de
te á rua Nova Trento.

Martinho foi autor de leves

Patria de uma pleiade de jU-\ristas do maior renome, tanto no CINE REX, ás 7 e 8,30
passado como no presente, a Ale- h�ras, Rob�rt.Young, Stuart Er

manha de hoje, como � Alerna- WIn, Leo Ca�nllo e Betty Fune,n
nha de ôntem, como a Alema- formam, perfeltament:, Os quatro
nha de sempre, faz da sua ela- bambas, que ') REX focé'.hzc·r<l

boração juridica um meio ade- 'com sucesso.

quado para, a qualquer tempo, I
,

atender com eliciencia ás novas CINE IMPERIAL, ás 7,3l)
necessidades emergentes. I

horas, exibe nova�ente-N01.va
Função dos imperativos sociais por engano, um imoagavel filme

CAFE' BOM SO' NO e humanos, em constante evolu- AJlianz.
..JAVA ção, o direito a eles se deve

Está de parabens o lar do sr. Praça 15 de Novembro amoldar, não podendo, nem de-
Numas Cardoso, chauffeur desta Antonio Paachaal vendo nunca estacionar anquilo-
praça, com o nascimento de um EHfERrnQ sado em formulas e preceitos

MADIUD, 27 - As forças do governo continuam robusto garôto, imutaveis, porquanto, no campoFoi submetida a melindrosa
de posse do povoado de Valdemoro, situado a 27 quilo- HA"'ILITA"""O ., . socio-juridico, a unica verdade

o \n operação cHurglca no Hospital d f
.

metros ao sul de Madrid, sobre a estrada de Andaluzia. e initiva é que tudo é transitono.

Forças da milicia e da guarda de assalto defendem o po- Estão se habilitando para ca-
de Caridade a veneranda sra. d. Essa capacidade de adatações

voado, no qual houve, ontem, tranquilidade. sar: Artur Firmino do Rosario e
Ada Costa Pereira, virtuosa e,-

e readatações sucessivas ás rnuta-

Informa-se que os tanques revolucionarios, rnarchan- d. Maria Monica de Oliveira, I posa
do sr

",
Gustavo Pere�ra, do

ções do ambiente é um dos apa

do pela estrada desde a interseção de Sesena, dirigiram- solteiros. e residentes nesta capital; alto c�merclO lo�al. e gemtora do nagios do senso agudo e objeti
se para o sul, onde se encontra o cruzamento da estrada -Vitor Jansen e d. Nancí Maia �osso cole.ga d� Imprensa sr. Ba-

vo dos juristas germanicos, em

de ferro, situado a 6 quilometros ao norte de Aranjuez e de Oliveira. solteiros residentes tls,t� Pere:ra, diretor da 1?epu- todos os ramos da grande arvore

a interseção da estrada de Gravei, vindo de Anover de nesta cidade. blica. do Direito, nos seus dois ramos
A virtuosa senhora que se en- I PTajo e Toledo. c assicos--o ublico e o Priva- 0'0·OUTRa5 PARTEm contra hospitalizada, vem apresen- d bd

.

Sr a-.A estrada de Andaluzia atravessa por uma eleva- o-e su ívisões respectivas. II �� I a
V R f tanto sensíveis melhoras.

ção, sobre o vale, a alguns centenares de metros ao norte iajou, ontem, para eci e No Direito Publico Constitu-
da interseção da estrada de ToleJo. Desse ponto mais da o sr. Alceu Carneiro da Cunha, fALEnrnEHT05 cional, soube conservar a fôrma
estrada divisam-se Aranjuez e a planicíe que se extende funcionaria público federal. Faleceu, no distrito àa Lagôa politica da Confederação, adata-

para o sul. VI51TA5
com a avançada idade de 96 da ao regime monarquico, amol-

As forças direitistas, avistadas ontem á tarde, nes- anos, a exma. sra. d. Luisa Vl-, dada em rapida experiencia repu-

sas alturas, parecem fazer parte das que ocuparam Sese- .05 ses, Olímpio Santos � Ri- eira, viuva do cap. Francisco Vi- blicana, até se consolidar na con-

na, sabado. Não se tem noticias de nenhuma direção, in- beiro <?ancela, maestro e dlreto�, eira. cepção totalitaria do Estado na

formando-se que os revolucionarios se contentam em pa- respectivamente, da Companhia A extinta era pessôa grande- cional socíalista, que vem sendo a

trulhar a estrada. de Comedias que ora se tem mente relacionada naquela locali- bussola segura da grande náu,

G LIa(ja Iaja ra ocupada pe los exí�ido, e.m geral agrado, nesta dade. em meio aos vendavais desen-

nacionalistas Ica�ltal, estiveram na manhã de O s��ultam�1nt? do seu �ad�. cadeados em todos os quadrau-
PARIS 27 S d d - d L M' hoje com nOSS:l redação, apresen- ver verifica-se ilO)e, no c�mlteno tes do orbe.

-
- egun o os correspon entes e« e ahns , tando a d did t I ai -

H d
.

r h" G dalai
s suas espe I as por e- oc .

C
.,

em . en aya, os naciona istas espan OIS ocuparam ua a aJ'U3. rem de segui!', dentro de breve
ml55A O N V I TE,

Madrid cairá dentro de ddias, p�ra Lagufna, e agradecelhn- _ i

o as Justas re erências que e No próximo dia 3 de novem- Miguel Atherin:.>, filhos e cunhados, cO:lVidam aosdez dias! fizemos. ro, será celebrada, ás 8 horas, parentes e pessôas amigas t]a assistir, dia 3 de novem.
LISBOA-27-O jornal «O Século., que re,:cbe comu- Gratos pela visita, auguramos á rua Alvaco de Carvalho, 4, bro p. V., terça ·feira, ás 8 hora�. á rua Alvaro de Carva-'

I

nicados oficiais desmentindo os informes propalados no estranjeiro aos distintos artistas patricios, êxi- missa de J' aniversario da morte lho n' 4, á missa de J' aniversario da morte de sua ex
pelo govêrno de Burgos, anunciou, hoje. que a cidade de Madrid to na tOllrnée, que ora

realiZam!
de d. María Mandalis Aterino, tremosa esposa, mãe, irmã e cunhada, D. MARIA MANDAL:S

está completamente isolada e que a mesma será conquistada dentro em nosso Estado. mandétda rezar pelo sr. Migu-=I �TJ:IERINO, agradecendo de 1nter.lão i:l todos quantos a:::_-
de dez dias. Aterino, fill--os e cunhados.' slsÍlrem a este áto de piedade.

Valdemoro em poder
governistas

a exma. sra. d. Vitoria R.
Xavier, esposa do sr. Manoel
Xavier;

o jovem Nelson Carioni.

Acha-se em festas o lar do sr.

Aureliano José dos Santos e de
sua exma. esposa d. Osnia Sil
va Santos com o nascimento de
uma menina que receberá o nome

de Ada.

ferimentos em Dorvalino Pedra,
no dia 25 do corrente, de cujo
fáto a Policia teve conhecimento.

dos CINE ROYAL-Teatro A.
de Carvalho-ás 8.15 horas,
Alegre divorciada, levado '4

cêna pela Cornpanhia de Comé
dias e Varied-des Ribt:iro Cm-
cela. \\
CINE ODEON, ás 7,30 !,.

ras, uma impressionante pelicc c

cheia de misterios - A morte da
dr. Harrigan, com Rir: .rdo CJr
tez e Mary A,tor,e produção d i
Warnec.

{

ao gov 3rna
doi- pauli ;ta
POR ro ALEGRE, 26-0

sr. Raul Pila passou um afetuoso
telegrama ao sr. p.. rmando Sales
de Oliveira, governador paulista,
felicitando-o pelo seu recente du
curso. Faz, entretanto, certas res

trições quanto á parte em que o

sr. Armando de Sales se oeu?,
do presidencialismo.

PVisíte o formidavel stockASSOMBROSO!
de tecidos finos da Casa R

PARAIZO
I

,( L
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