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IN G U E U E'
as secretarías gaúchas abandonadas pelos. frenteunlstas'

Os srs. Vitor Bastian, ,Anibal di Prirnio Beck,
�taliba Paes e Viriato Dutra, este último irmão
do ceI. Walzorniro Outra, recusaram colaborar
no govêrno do gal. FlOres da Cunha, declinan
do dos convites feitos para participarem do se
cretarísdo gaúcho.

PORTO ALEGRE-3-Logo que se efetivaram as renuncias dos representan- da Cunha.
tes da Frente U'r.ica Riograndense, no govêrno do Estado, iniciaram-se as demarches no O dr. Vitor Azevedo Bastian, diretor do Banco da Provincia e ex-deputado €:s-
sentido de preencher as secretarias da Fazenda e da Agricultura. tadoal pelo Partido Republicano Riograndense, foi convidado pelo govêrno do Estado,

O dr. Oarcí Azambuja, secretario do Interior, convidou o deputado Viriato Ou- para o cargo de secretário da Fazenda.
tra, em nome do governador do Estado, para ocupar a Secretaria da Agricultura. I O dr. Vitor Bastian agradeceu o convite, declinando do oferecimento que lhe

Aquel� parlamentar, que é irmão do prestigioso politico ceI. Walzomiro Outra, I foi feito.'
recusou o convite, alegando que não possuia pendores para a vida burocratica. Por ato de hoje o Governador do Estado concedeu o pedido de demissão do

A seguir, prosseguiram os entendimentos, nêsse sentido, tendo o dr. Darcí sr. Raul Pila da Secretaria de Estado dos Negocias da Agrlcultura.lndustria e Comercio .

.A zambuja convidado, ôntern. para aquele elevado posto, o dr. Annibal Di Primio Beck, Para responder pelo expediente foi designado o dr. Ataliba Paz, diretor geral
atual presidente da Federa�ão Rural do Rio Grande do Sul. da Secretaria da Agricultura, que tambem solicitou a sua demissão não lhe tendo sido

S. s. tambem decltnou do convite qlte lhe dirigiu o governador, general Flôres] ainda concedida.

Roosevelt A A Z E T· A
VITORIOSO!

A VOZ DO povo Sem quaisquer llgações politicas.

RIO, 3- Os meios politicos emprestam grande significa
ção á entrega do Departamento Nacional do Café ao sr. Piza So
brinho, ex-secretario da Agricultura de São Paulo.

Os jornais destacam trechos dos discursos trocados no

banquete que o sr. Armando de Sales Oliveira ofereceu ao minis
tro Souza Costa, fazendo formais comentarias em tôrno do fáto
por alguns considerado como o primeiro passo para a aliança inti
ma do govêrno federal com o de São Paulo no terreno da politi
ca nacional de um modo concreto.

o barbara
• •

aSSaSSlnla
dO' major

Seára
Designado o sr. tte.

.

Souza
Lima, da nossa Força Publica,

Completou 39 anos de idade para proceder, em Araranguá, o

o ministro Goebbles, que é consi- inqueritl) sobre o barbero assassi
dos s i t- uac iCl r. í s.tas ga úchos derado a alma e o verbo da titã- nio do saudoso major Alcebia-

aos fren teu n istas nica luta contra o extremismo ver. des Seára, após terminada a Ia-

PORTO ALEGRE, 4 - «A Federdção» e o «L.rna Ih ce indiciaria do processo, apresen-JU m . o.

da Noite», encetaram violenta e desabrida campanha contra a tau, aquele oficial, á Polícia Cen-
Frente·Unica e o, seus chefes, atacando acremente o manifesto ROMA 28-.0 sr.Von Has- trai detalhado relatorio, onde se

oposicionista. sei. embaixador do govêrno do evidencia, perfeitamente, o autor

Querendo dar a entender que os frenteunistas, estão sen- Reich, junto ao Quirinale, que
do ret:oltante. cnme.

.

do auxiliados pelo presidente Getulio Vargas o "Jornal da Noite" acompanhou o ministro italiano das Para maior
. escIareclme?t�s

diz em seu ferino artigo «Desmascarados»: Relações Exteriores, Conde de transcrevemo� abaixo �Iguns tOpl-
«E ainda a esta oulra, que é um corolário da preceden- Ciano durante sua recente visita cos do aludido relatono.

te: a aliança oposicionista espera contar, para as «resoluções poli- á Alemanha.recebeu hoje,das mãos

;
..Como suspe�to foi mandado

ticas de caracter gelai» que sobrevirão ao seu gésto, com o con- do próprio Conde Ciano, as insi- apre�entar. �celmo Rocha, co

curso das forças ocultas a que se referiu a nota oficial do Partido gnias honorificas da Ordem de São ?h�Cldo_ cnmmoso .. Ao receber!l
Republicano Liberal. Mauricio e Lazaro, em reconhe- mtrmação .do Insp.etor de Qualtei-

Madrid confia no auxilio de Moscou... cimento pelos eminentes serviços rão, .�vehno aceitou-a com a

Deve ser isso. Porque doutra maneira, como explicar prestados ao govêrno italiano.con- cond"çao de comparecer arm�
tanta arrogancia e tanta empalia fóra dos habites e em contraste tribuindo para melhorar as relações do a presença do dele�ado .. lnti-
com as atitudes do chele libertador que, até ôntem, auxiliou e Ítalo-alemães. mado pelo soldado Joao Bitten-

aplaudiu a obra do governo rio- graudense») court a entregar a pistola de 2
E assim finaliza:

.

A pai icia pren- canos, que trazia e da qual nunca
"Convem não esquecermos, porém, que «o mais elementardi'

se separava, sacou da mesma,

dos deveres do Governo» parece ter sido, até agora," atender ás eu uma rap jo alvejando o soldado na cabeça,
solicitações da representação oposicionista no Secretariado para o produzindo-lhes sérios ferimentos, PIO, 3 - Publica «O Jornal»:
provimento de cargos públicos... A policia efetuou, ôntem, a fugindo em seguida pela mata «Não têm fundamento as noticias a respeito de restrições

E' natural que, diante do consenho recebido. cuide de prisão de loão Sabino, natural a dentro. formuladas pelas "posições contra a constituição da Comissão Mix-
algo mais: de construir estradas, por exemplo, que é, ainda, no

deste Estado, casado, com 25 Intimado Antonio Miguel, este ta. Ainda ns semana passada reuniu-se em S. Paulo a comissão
Brasil, uma das bôas maneiras de governar'L. �no� de idade, filho de Tomásldeclarou t:r requerido,.ha mêses'ldir:tora do P. �. P., que resolveu prestigiar a ação da Frente

Sabino, por haver furtado um pa- de parcena com Avelino Rocha. Umca nos entendimentos para a execução do octalogo, enviando ao

O Pr I-me I- ro passo
letó. I

o terreno onde móra e no qual Rio o sr. M.ario Tavares que transmitiu o seu pensamento ao 5

Dr. Ma noe I o major �eára construíra uma casa 'leaders oposicionistas.»

P de madeira para morar, enquanto :-,,:-G:::----::-h-----·-..----:----·--'-----.----edro da '

t d muito an OU mas nesta capital, a rua Silva Jardim
•• construía a es ra a o que - d' "

SIlveira contrariou Avelino Rocha e AD- na-O ar. astou" �In'i dn�do t�n o por�m, �ecebldo
Reassumiu, ôntem, a pasta da . M' 1 h d r t I p a a u I a importencía, visto não

tomo Iguel, c egan o, po a
h I hSecretaría do Interior e J'ustl'ça f' A I' desi ti d rt Em seu último sorteio realiza- .

aver aque e sen or, pago as men-
ato ve IDO a esis IC a pa e

Id d d bdo Estado o dr. Manoel Pedro do ��rreno em favor de Miguel. do nc dia 28 de outubro últ�mo, sa

IS�
es

I� setem ro e o�tubro.
da Silveira que h' D" d

.

d desi
.

A da Emp·�·'a Construtora Univer- uva a ição aos demais pos-, se avia ausen- las epois a eSlstencla ve- ,. '"..

id d
.

1 d Itado para a Capl'tal Federal I' d J - C I f sal Ltda foi comtemplada á SUl ores os ntu os aque a em-
em mo encontran o oao ane a ez ,., ,

objéto de serviço público. terriveis ameaças ao major Seára. apolice n, 87.546, do �lano p�r=e7za:_.-:-::-_=_-------
No dia l: Avelino mandou «MUNDIAL:&-D, subscnta a SENHORITA I Acompanhe

c'iamar Antonio Miguel dizendo Liberato JOãO Cardoso. r-sidente a Moda
a este que tratasse de se mudar coinpraudo suas Bol�as e Cu., a

para não ser apontado como cul- A bucha encontrada continha

pado do crime que êie Avelino um papel azul, igual ao que foi
ía praticar na pessôa do major encontrado na casa de Antonio A Casa que mais barato vende
5eára. Miguel», 6 TRAJANO 6

NOVA YORK. 3 - Os resultados parciais dos Esta
dos, aqui conhecidos á meia noite, asseguraram a Roose
velt uma vantagem de 2.814.615 votos.

Votaram 45 milhões de eleitores.
Não se esconde mais a convicção de que o candidato

democrata venceu o pleito por grande maioria. permane
cendo, assi.n, Roosevelt na Casa Branca, até 1940, quan
do os republicanos tentarão a desforra.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

..JAIRO CALLADO

INUMEHO 618Florianopolis, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1936
�.�------------------- ._--_--

Em vez de laranjas bo
letins sub_e'rsivas

DA ALEMANHA

RIO, 3 - Foi noticiado que a Delegacia de Se
gurança Politica efetuou a prisão de doze exportadores
de laranjas, em virtude de haverem chegado ultimamente
na Argentina diversas caixas contendo boletins' subver
sivos.

Os lestejos da fundação do nu

dca-nacional-socialista, que com

pletou o seu ,1 O' aniversario de
existencia,foram coroados de gran
de exito.

Os exportadores afírmam que os boletins talvez
tenham sido colocados no interior das caixas durante a

viagem. A policia está investigando para apurar a verdade.

�té�ques
----_

desabridos

QUE SE VENDEM

RIO, 3 -- A imprensa publica sensacionais detalhes
do suborno dos deputados estaduais fluminenses pela
Companhia Cantareira, destacando- se trechos do inqueri
to. ° denunciante disse que Q líder ftnão trabalha de zra

ça", O orçamento foi primeiramente de 80 contos, se�do
dez para os intermediarias, mas, mais tarde, o preço da
compra foi elevado para 140 contos.

As Oposições e a

são Mixta
Comis-

para a aliança Intima do
govêrno federal com o

de São Paula

CONCURSO

Casa. Macedonia

Foi transferido para o proxi
mo dia 9, o concurso para lente
da cadeira de matematica da
Escola Nornal Secundaria de
Lages. ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Welzel & Cia. •• Jainvile

azeta NO L.A -

por MADAME MARIE

Si você quizer lavar em casa

o terno branco de seu marido
FORNO &

--

FOGAO
TRIO T
Ponto de colmeia darn-se sobre o ponto de meia,

várias bolas do tamanho de uma

u'a moeda de quatrocentos réis,
com a lã felpuda angorá. .t..stas

bolinhas podem ser bordadas em

ponto de cruz ou ponta de meia;
o importante é que a bola fique
inteiramente cheia.

Os pés merecem cuidados es

peciais. Cuidados que serão, fei
tos com persistencia e que se

resumem por esta ordem:
Cada manhã, depois do ba

nho, com uma espatula de ma

deira macia, limpar todo o con

torno das unhas, retirando as pe
les que nascerIl de um dia para
outro.

-Fricionar a planta dos pés
com pedra pome, bem seca, para
amolecer calosidades.
-Empoar os pés com talco,

fazendo ligeira massagem. Se os

pés tendem a inchar, á noite, de
ve-se envolveI-os em toalha em

bebida em agua esperta, com sal.
durante meia hora, pouco mais

1ricot-(x) Toma-se um nu-

Quando o term0ll!etro só?e sem dó nem piedade, os PRATOS SALGADOS PARA bem e passe nas fatias dos pães. mero de malhas divisivel por
pobre s homens que sao o?rlgados _a trabalhar prefere,? "LUNCHS" Corte em quadrados e estes em dois.
vestir-se de brancv--neutraltza?1 assim um pouco o eíei- TALHADAS DELICIOSAS triangulos. Pelo direito-Tricota-se u'a
to do calor. E suas esposas podem ter uma vez ou outra Cortam-se fatias delgadas de SANDWICHES DE malha em ponto de trícot, tira-
que fazer lavar em casa os seus ternos, quando a lavan-

pão redondo e lregem-se em man- CAMARÃ.o se u'a malha sem trabalhar [pas-
deria não dér a tempo conta do recado. - -

T sar apenas de uma agulha par."teiga ou azeite. orna-se o prato C b If b -
"

Quando se têm em casa as modernas maquinas de dura o pão com a ace em
I.... .

v rvir a t t- -

di hdia outra): uma tarada e vo ta-se •

lavar, o trabalho se toma mais facil. que e e se I es e pe ISCO e pica m a, eite por cima cama- � Arranjos
A
-, .

"'f II é f põe-se-lhe uma camada de queijo da fina de m -yonaise para sand- ao sinal (x). O manteau de seda com to'primeira coisa a ... azer com a.ll!roupa veri icar se ralado, sendo preferível o queijo -

h Terminando a carreira por 1
tem manchas e virar os bolsos pelo avesso. _

WIC es e no centro aplique 1 ca-
tricoto rto seu chie não convida mais nes-

As manchas de frutas saem despejando agua quente parÃeza�. t f ti
marão partido ao meio, pelo com-

Segunda carreira: tes dias frios. Ha, no entanto, di-
sobre a parte manchada esticada sobre o bocal de um (f f rr)anJr:e n;. pra

o a

�
la °tU primento, para ficarem chatos e

Pelo avesso-Um ponto de as em que o agasalho de seda é

copo, as de gordura COi11 um dissolvente que não estrague .a tiaS, hl a: h adam-se par e inteiros. Enfeite os 4 cantos co fi

tricot, duas malhas juntas, um insuficiente, e o de lã é demais;
O tecido. Si a góla e os punhos estiverem riscados de vt10

e enc oVllO
1S e

cãonserva,codr- ovos duros picadinhos, neste caso precisamos de agasalho
am se ao ongo e voo trieot, duas malhas juntas etc.,

poeira entreguem se essas t d
.

d iá
- -se pon CROQUETES DE morno, e para este fim lhes que-

Ih d·'
- par es, epors a roupa J mer-

os filets cortados sobre as fatias; GA INJ.JA
alternadamente até o fim da car-

gu a a na agua, co�n uma escova e sabão. _. fi d
- L � ro dar uma idéia. Todas nós te-

Dissolva um sabão especial em flocos de acôrdo pobe-se por cima uns .?s eladzelte, Prepare e corte uma galinha
retra,

mos um casaco ou manteau de
-

-

'
_ _ co re-se com o queijo ra a o e I

-

I
Todas as carreiras pelo direito

f' lh d dcom as instruções do pacote: geralmente o sabao é díssol- -

f pequena pe as Juntas e eve are- iguais ar primeira carreira, e todas seda qUê ica enca a o uran-

id d
. - vai ao orno para tostar. f II.

-
. -

IVI O em agua quente, e epois deve sempre ser mistura- A h I d b lagar
em uma co aer de manterga -

I
- - te o Inverno; aproveitemo -o tam-

d 'f
-

d
-

- - s enc ovas Si ga as tam em d b 1
-

d O
- as carreiras pe o avesso Iguais a

b f
-

f dO a agua na, e maneira que a solução fique apenas d
. , , - A e outra e ce o a pica a. epois segunda carreira. E�te ponto ser-

em para o no, orran o-o com

morna. Depois de 10 ou 15 minutos de mergulhada nes- IPo em serv�r, pOfiremd,
e

�recIl�h'o po· de corada, junte agua e sal para flane'a de algodão e seda.
I - r

f
. . - as em azeite a m e tirar- es o -

h
virá para perna de sapatinho de

U fI I d I 1sa so,uça�1 .

a roupa e acilrnente esfregada e fica livre de sal. que COZIO e vagarosam�ntc._ bebê, casaquinhos, blusas, échar- sa-se uma .ane a e a gor ào,
toda a sUJeira, devendo ser enxaguada em muitas aguas. Desde que fique macia, tire os

pes de senhoras, etc. preta ou azul marinho (sendo o

Certos tecidos, depois disso, requerem um pouco de SANDWICHES ossos e as peles, passe a carne manteau escuro); o tecido deve

goma-sempre muito pouca-para ficarem com bom as- Modo de preparar. pela maquina. Reduza o caldo em Cobertor de tricot ser macio, por isso de prelerencia
pécto. Tire a casca de cima e dos que foi cozida junte I colher de para a caminha do a flanela de qualidade inferior por

Os casacos pódem secar em cabines especiais, com o lados de um ou mais pães grandes manteiga, I chicara de leite,a massa bebê ser macio, por ser geralmente móis
feitio dos hornbros, e as calças já de riscas marcadas, de fôrma e depois corte-os em Ia- de galinha e vá engrossando com Material= 6 novelos de lã rala, do contrario a dureza do tc-

penduradas pelas pernas, ligeiramente separadas. tias de 112 centimetro sobre o Iariuha de trigo, até se desprender grossa azul claro; 2 tubos de li- cido prejudicará a bôa quéda de>

Para passar, as instruções quz se seguem serão de comprido(Póde lambem pedir que da panela. Ketire do fogo e junte nha de sêda branca; 2 novelos manteau. (Refiro-me a esta es

grande auxilio: o ferro deve estar quente, e os bolsos e já venha cortado da padaria). 3 gemas de ovos, mexendo bem. de lã Angorá branca; 1 par de pecie de flanela felpuda que c

todas as dobras têm que ser passados em primeiro lugar. Estenda manteiga sobre uma Deixe 'esfriar para então fazer crc- agulha de tricot de grossura
usada em branco e estampados

Na? calças, por exemplo, faz-se assim: passam-se em pri- fatia de pão, ponha o recheio por quetes do_ tamanho de rolhas.pas- correspondente á lã. para roupas de criança), Corta-se
melro lugar os bolsos e as bainhas; depois as pe rn,a s', se- cima e cubra com outra Iatia.tam- se em farinha de pão torrado, em

•
Trabalha-se sempre com o fio a flanela do tamanho axáto do

paradamente, por todos os �ados, formando o vinco; fi- bem untada de manteiga. o,vos batidos e novamente na Ia- de sêda junto ao de lã. manteau, dando apenas bôas

nalmente, ambas as pernas Juntas. Repita esta operação até recom- rinha e guarde. Montam-se 150 malhas na
sobr'as para costura. Em seguida

O mais dificil é ?ar. á góla, aos hombros e ás lape- por o pão. Quasi na hora de servir, frite agulha e fazem-se 10 carreiras
faz-se o mesmo com a sêda que

Ia? um ar 9ue p�reça IndIcar. que a roupa chegou do al- Corte de cima a baixo, do ta- em �anha quente e arrume em ta-I de ponto de arroz.
servirá de [ôrro, e após ambos

fal&te-e ISSO so se conseguira com alguma habilidade e manho que quizer e guarde cs boleiro forrado de papel pardo. , .. N

cosidos separadamente nos horn-
uma ou mais almofadas especiais ligadas á taboa de pas- sandwiches dentro de guardanapos Frite tambem alguns galhos de Expllcacão do pon- bras e lados, alinhavam-se ao re-

sar. Mas a verdade é que ha muita gente que não têm húmidos. salsa bem torrados. to de arrOZ dor da cava, hombros e pescoço;
essas almofadas e consegue o mesmo efeito apenas com. Abra 2 latas de petits pois.es- malha pelo direito; 1 malha deixando o fôrro da flanela prê-
um pano muito dobrado e metido por dentro dos horn- SANDWICHES DE corra e tempere com 1 [2 colher pelo avesso; I malha pelo direi- 50 ao .avesso do lôrro de sêda.
bras e sob a góla. PRESUNTO de aSSUCar e 1 de manteiga. Es- to; 1 malha pelo avesso; e as- Isto feito principia-se a pregar tu-

As lapélas pódem ser dobradas a ferro, mas o me- Recheie o pão com fatias finas quente bem e ponha no centro os sim alternadamente até o fim da do detinitiva.nente no manteau,
lhor é deixar que tomem geito ao vestir. de presunto e corte em tiras de petits pois, ponha os croquetes ao carreira. Todas as demais carrei- O iôrro é cosido a maquina ape-

uns 4 centimetros de largura. redor e enfeite com a salsa frita. ras do ponto de arroz são iguais nas ao derredor das cavas. Na
Um olhar SANDWICHES DE PERU' Jantar de sabado à pnmeira. góla, nas extremidades da frente

sobre as u Itimas co- Recheie o pão com fatias finas Picadinho centenário Sómente tem-se a observar que e na barra é preso a mão com

I
..

d' d
-

d b d EspI'gas de mi-lho onde na carteira anterior o pon- pontos dilarçados.
eçoes a pnmavera I e peito e as carnes rancas o P f- f d, P

-

d 4
.

Pepl'nos em rodléas com mo" to foi feito pelo direito, na se- or im préga-se o orro a

A d f iti peru. arta em tiras lo'! centi-
mo a, ugfl Iva e tenaz ao

metros de largura. lho francês guinte deve ser feito pelo direito, manga a mão, àobranclo-o e co-

mesmo tempo, az prova na pre- Pão e onde foi feito pelo avesso de- sendo ao derredor da cava, para
sente estação, de um ecletismo SANDWICHES DE QU!:.ljO Manteiga verá ser feito pelo avesso. cobrir a costura que foi feita a

proprio a satisfazer todas as mu- Recheie o pão com fatias finas Compota de pecêgos Deste modo serão feitas as dez maquina. Deste modo o man-

Iheres, sem entretanto afastar 'se de queijo Gruyére e parta em tiras Crême primeiras carreiras. ,teau de sêda torna-se, além de
das grnndes linhas, ás quáis est,,- de 4 centimetros de lar�ura. Biscoitos ele passas

11' carreira-As dez pri- completamente elegante, um utilis-
mos habituadas. Ch I I d meiras malhas e as dez ultimas simo agasalho, pois entre o fôrro

Encontra-se de tudo nas cole- SANDWICHES DE QUEIJO oco ates ge � O.

malhas desta carreira e de to- e o tecido do manteau fica a

ções, e, &i ás veles o talhe pro- E AGRIÃO 1a. refeição de do- das as carreiras seguintes são flanela.
cura baixar, ele sóbe geralmente Corte 2 pães e recheie assim. mingo sempre d� ponto de arroz, para

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

para a linha Directoire que cer- Amasse 250 gramas de queijo do Pasteis de queijo e de geleia formar um bordo em toda volta Normasl
tos vestidos, finalmente plissados reino com 6 colheres de leite mar- Bacon do cobertozinho. • •

acusam com graça. Os paletó& no, 250 gramas de manteiga e Wames de milho Com excepção destas malhas 1 SDC Ia IS
são ora três quartos compridos, uma colherzinha de molho inglês. Tomates fritos em ponto de arroz, o cobertor
com exagerada amplitude pê\ra ás Passe uma camada pelas fatias de Café é tricotado em ponto de meia, a

viagens, ora mais curtos, nos ves� pão e acalque em cima folhinhas Presunto saber:-I carreira pelo direito e

lidos I!ves para a tarde. de agrião. Córte em 1uadrados. Jantar de domingo outra pelo avesso, e assim alter-
O t�illeur fez fi?ura de di� SANDWICHES DE MAN- Sopa vegetarina nadamente até adquirirmos uma

tador; I�põe-se a nos d�sde _
a: TEIGA DE LAGOSTA Lingua em fatias extensão de 1,10 cms.

pequena Jaqueta curta, ate aJa- 'R h
-

ã
-

t Cr�me de baté.lta� com PI- As dez ultimas carreiras 8ão

quetR alongada muito nitida, per-
ec ele o p o com a seguIn e

d d dmistura: mentões veld�lJ to as e ponto e arroz como

mitindo não mais usar as calças Ab I d' S I d d foram feitas as dez primeiras.ra uma ata e lagosta, es- li a a e aspargosdo primeiro impelio, mas sim os
Ih I Pld -'h Apl)s o tricol pronto bor-

corra, esmiga e e passe pe a pe- ão comp eto e mI. o

chapéos melão dos nossos mari-
dos, feminizados com um véu neira.Depois junte a massa obtida, Manteiga Biscoitos quentes

muito leve. igual po!'ção de manteiga,Mi�ture Pudim de arroz e laranja Azeitonas P IANO vende-se,
Mas... o pequeno paletó de bem mais praticas para correr os

Chá gelado. Sorvete de café por preço baratíssimo, um

lã miscelânea, e o feltro macio campos, nas fresca manhãs de Ceia de dorI1ingo Bolo de e�ponja piano usado, á Rua Esteves

��a fu��a a�d"d e�maurn... ��jgia�lin�h�a�cjoim_k.r.��j.a�_C.a.�_.I .J.u.n.io.r.,_na·_le2aO•. �

Tratamento
dos pés

de queijo

Ninguem é tão simpatico em

um salão como aquele que sabe
iniciar todos os presentes na con

versação. As materias desagrada
veis--enfermidades, mortes, desás
tres, partidarismo religioso ou po·
I;tico, etc., não tem ou não de
vem ter lugar nas conversas de
salão.

•
I

ou pouco menos.

Se são os calos �que infla
mam, deve-se por os pés, duran
te meia hora em agua quente com

bicarbonato. E' necessario fre
quentar o pedicura, uma vez por
mês, que capricha no cuidado
das unhas.

Para evitar o� calos, e3colher
á fôrma que não prejudique a cir

culação.

to MC
para

(MARCA REGISTRADA)

roupa fina com o para_f_o_u_p_Q_c_o_m_u_m ....recomenda ..se tanto
.,t

':' '�.
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• Orgão official para o con

trole da producção e 'ex

portação da

..... ,. .... -
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� C a r s Ho e p c k e SI8.�'
I Mertr'lz: FL..ORIANOPOLãIS �
� F'I· es em.· Blurnenau - ..Joinville - Sao rran.isco.- Laguna - _ages �
� I Ia Mostrua·rio perrnan'érnte e� �ruzeiro caca Swl �

Seoção (':ie Secção de ge09110 de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara 'terno, FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar IlJ!.deira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para offíclnés tft!chanicas.
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: c; ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Moto:res
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrkos
�bonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: Lo-,
,J,.lcolchoados e Colchas Louça sanltaría - banheiras mancaes, eórrelas de couro e J$fia
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrlflcantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todas os flDS Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuãcos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite h/laria J

-- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro
'

Arataca" �1��âVAY�V.dà�����������.ô..'VAV�VAVÂ"q.

-,�, -'''7_�

Advogados
I Accacio Mo-I

n. 70. - PhOJIP� 1277. -

VENDEM SE duas casas no
distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua cena

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á
---------- porta e perto do quartel do

14. B. C.
EM FLORIANOPOLIS: as

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco: no .

90, com 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LIMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os ínteressados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE-�SE.

a casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15" com

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

príetarío EDELGARDOWEN
DHAUSEN. no Largo 13 de
Maio n. 7.

Indica:
-

I
Dr� Ricardo I
Gottsrnann

CONSULTORIO-��Rua Tra�
ano N. 18 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

,
.

•
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo:

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 ..

lorlelol proprlol, Irll vezlI
por lemana, todal ai legun
daI, 1er981 e lextal-Ielral,

relra tem seu escrip-

Ex -cheíe da clínica do Hospn
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalllla em cirurgia

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

operações de plastica

•

I
..
O Rua Trajano, rr 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

I LI
ves Junior N. 26

Telephone n' 1548
TELEF. 1.131

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

••••••••• • �HI!I li::; 0'2�·OA!.�..��.

i Companhia "Aliança da Bahfa"j �':::::�Ijn�:,
e FUNDADA EM 1870 I da Silva

! Seguros Te restes e Maritimos °I:. RuaCons.'�:f�a�al0 (sob.
• Incontest.avelmente a PRIMEIRA do Brasil.

Fones 1631 e 1290_,! CAPITA L R :\LIZADO 9.000:000$000
� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMj1935

-

4.280:552$970 •

II
II

� I
I��fr Rua Conselheiro MafraJ 35 (sobrado) r�íxa Postal. 19 • (Curso de especialização em Chevrolet"-' i t.LLi-CI\l: 1\', J.OfJ3 END. TELEGRAFlCO ALLIA!vÇA e molestias de senhoras) _

G E' , ·

L It
· ,.

O Vende-se, por preço de
• scrttórlos em aguna e aJal o Atende na Maternidade esej� �oncerta O ocasião, um automóvel che-
� • até ás 8 t 12 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em

� Sub-Agentes em Blumenau e Lage� : e á tarde=- Consultorio: sr. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.

���".•. ,...,,�.,�.. �I��.�.�.'� ����
__A_N_IT_A_G._A_R_IB_A_I_.D_I,_49_ MigueHnho. que será plena- Tratar no Largo 13 de

�� _-�.���.=--=--::"-:"'---_-_-'.------�""."" JII\JI'i'tt �Eito. Maio n. 21.

Formídaveís

Extração com global de crlltal.

A maÀ'I:r.� IIIU. u honestidade, pOil, o. lor·
lel(t� iãü preaenclado. pelo povo.

t6J io de advogada á rua

Vísconoe de Ouro Preto

I Caixl Postal, 1 tO. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

-

Advogado

Dr. Artur Pereira
e Ollvelra

CUnlca médica rd. crlan·
.

9al e adultol

Consultas diariamente aas
-4 horas em diante

Consultorio: Rua' João
Pinto n: 13 •

FONE-1595

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada

II Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

O HUMOR SM O. nas ai

espirituosas anedótas, historietas
comicas para rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a
.

nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

-.. ...!... �..........._.---... --�-----_ ------ :....:: Dr. Renato ==
:=Barbosa:":"_

ADVOGADO

R 'lA •

R v:esidência: ua isconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

-

'C'

Médicos
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

•
I I ,Apental, Sub-Agenles

-

e Reguladorel de�.1 variaI" em todo. o. Estado.
Partos - Molcdia::- A ....

Senhoras c

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade.
Medico do HOlpital

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

Vendl!.se uma bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

I I"

Agentes em Ftortanopolts :

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

6 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. . --

.'.

A G:\ZETA-Florianopolis!, 4-11-1936 5
.--------�------------�----------------------�-----------------------------------------�-----------------------�-----,-------------------

�.�h�a�·��a�d�omicilio Segre::sEva C_'mp. Telefonica A �:i���a:,�a
_.

AS Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si- CatarlllnenSe-tuads s nesta Capital tendo resolvido para melhor eücen. «Uma grama de precaução va- O nUnan que partira de Porto

Lia do serviço de fornecimei1to de lenha a domicilio reu- le mais do que um quilo de cura», Alegre, levando 3 mil volumes, e

nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- é um ditado c.ue tem aplicação .
.

que naufragou. ha dias na altura

minação de especial na beleza. Flonanopohs, 31 de Outubro de 1936. do Cabo de Santa Marta, era um

dUm dos segredos para que o _ .

Esta empresa tem o prazer de. comunicar q�e já es- pequeno barco de pouco mais de

Fmpresa de Fornecimento e Lenha, cólo e a garganta sejam formo- tao I�stalados os seus centros telefonícos no Estreito (João mil toneladas de deslocamento e

sos consiste em possuir uma péle Pessoa) e no Saco dos Limões com ligação para a Trlr- com capacidade para 526.000

branca e firme. dade e o Pantanal. quilos de carga.Construido na In-

Naturalmente que a cutis bran- Atualmente existem os seguintes assinantes: glaterra, ha trinta anos, estava a

ca e pura é devido em grande serviço do Loide Brasileiro desde

12$000 A CARRADA. parte ao correto habito de res- Estreito 1925, quando o adquiriu o co-

pirar. O oxígenio assim levado mandante Cantuaria Guimarães.
A distinta freguezia será atendida com a maior 'f' I N 1 [oão Meirelles Residencía A

.

I d b
ao corpo pun ica o sangue e e i- . tnpu ação o arco, que se

presteza pelos telefones. E N 2 J L

1341 __-1300 1088
mina os venenos. .stimula o cres·· oaquím Vaz « encontra a salvo, em aguna, era

--- cimento de novas celulas, que N. 3 Vva. Alice da CostaVaz« constituida dos seguintes homens:

SANTA CATARINA substituem as velhas, se quere- N. 4 Basilio Constantini Fabrica de Vinagre i
Mario Fonseca Tinoco.comandan-

mos manter a f1exivel elasticida- N. 5 Ondína Unhares Residencia te; Benjamin Romer. imediato;José

�.(l$i*�OGe.o'G�@'.GD....... de da mocidade. N. 6 José Cayres Pinto Farmacia IICenteio Lopes, l: piloto; Antonio

� G RII" N. 7 André Maycott Negocio Araujo Silva. ,2' piloto; l\1anoel

!� Letrae a n
-

•
Para impedir que a agua nos N. 8 PauJino Silva Padaria Idalino dos Santos, contra-mestre:

;� .. V '-'rem 10 • dias de chuvas penetre nos sapa- N. 9 Romão L. da Silva Negocio Euclides João da Penba.marinhei-

� • tos, untam-se COID estearina as N. 10 Oficina do Estado Oficina ro;Joaquim Pereira do Nascimen-

�.�.'.'�.: "S.�... "ta Catha ri-na" I..
sólas dos sapatos. N. 12 Eliseu Di Bernardi Resldencía to, Manoe! Corrêa de Melo, Vi-

'@)' �� li ii W "IIn N. 13 Manoel Lagos Negocio riato Rodrigues de Almeida, ma-

�llil • Sabão e agua quente bastam. N. 16 Mariano Vieira Padaria rinheiros: Antonio Angelo Souza,

; 1.200:000$000 em p rem ios. muitas vezes, para tirar as man- N. 17 Heitor Varella Negocio João Batista Souza Oliveira e Au-

�� •
chas de tintas, principalmente se N. 18 Antonio Lehmkuhl Residencia gusto Caetano de Medeiros.moços;

�� Valor de cada !..t';:�ra 20$000 O
a téla foi esfregada antes da lava- N. 19 Gustavo Silva Filho Ponto de Autos José Maria Bragança, lmaquinis-

� inclui dos os juros de 4010 ala ti gem com um pouco de sabão. N. 20 Artur Corrêa Filial da Favorita ta; Raimundo Claudino Ferreira,
JiJ"" I' S � "lIn N. 26 Arí Silva Negocio 2' maquinista', Aristoteles RI'cardo
Tb��) e com direito a orteios rnen- �

e saes pela última extracção de 8> Muitas pessôas empregam agua
Mata. 3' maquinsta: Msnoel Zs-

• c.ada mez da LOTERIA FE- e salgada para a lavagem dos legu- Saco dos Limões ferino Marques, Manoel Emidio

� DERAL, de accôrdo com a O mes; sern duvida, ha outro pro- N. 7 Leandro José da Silva Negocio
Dias e Guilherme Leite. cabos

• Carta Patente n 102 f. com ,.
cesso que cs limpa perfeitamente, N. 8 Manoel Sergio Vieira Negocio [oguistas: Otavio Souza Ribeiro,

� o seguinte � af�sdtando tOldo os insetos, substi- N. 9 Valdemar Vieira Intendencia MManhoedl G]ames f
Boto e Joaquim

� ;. tum o o sa por um pouco de N. 10
ac a o �ima, oguista; �Aanoel

G ::: acido borico, ou uma colherada
Olimpio L. da Silva Negocio (Pantanal) Jesus Reis, José Baltazar dos San-

O 1 dPeLANO:: de acido borico e outra dt: vina- Trindade
tos e José Pedro da Costa, car-

!.1id. 9 pPrreenmJI!(o}S de 500$ 154':,.05°0°0,$$000000 �,�.'@." gre. Enxuga-se depois com agua N.
voeiros.Etelvino Francisco Araujo,

� :: fervendo e de'xam-se repousar N. � 1 Luís Areas Horn Negocio comissario: José Bernardes Nunes.

G
2 premias de 250$ 500$000 � I por alguns minutos. Com este sís Daniel Marcelino Intendencia taifeiro; Mamede Silva Neves, tai-

� 12
.

�

I t�ma diminu.e-se o tempo de co
N. 13 Edite de Almeida Bernardes Professora feiro; João José Bernardo, l: co-

� prermos mensaes no total de 20:000,$000 � N 14 Orlando de ASSl'S Corrêa Sargento
.

h C I R
� ,: simento e tira-se tambern todo e

. i zin eiro; ar os ossman, taileiro;

�
Accumulem suas economias adquirindo LETRAS � qualquer cheiro desagradavel. N. 15 João Domingues Negocio Ascendino José dos Santos.ajudan-

� A PREMIOS «SANTA CATH.t\.RlNA» que � Os legumes assim tratados, con- A DIRETORIA te de cozinha; Moacir José da

i além de ganharem juros de 4°10 ala, conc�rrem a I: servam-se mais frescos e oferecem ������������������������ Rocha, 2' cozinheiro; Altino Pena

G
60 SORTEIOS em um total de O

um aspecto mais apetitoso. Forte Viana, 2' radio; José Emi-

+8 1.2oo:ooo�OOO � "II" Casa de Dlversôes do Bezerra, coníerente.Pedro Pe-

�
� Quando uma fazenda de al- ------------.---- lachim, conferente.

;;
AS LETRAS são negociaveis e resgataveis no seu vencimento Z godão ou de linho íôr dura, tor-' Fam i I iares

------

� F1NALMENl E: U.ma letra _a pr.emio representa um _.
nando-se assim, dilicil de coser. VENDF--SE

W • b
- no local Caiacanga, (Ba-

�,: bllhcte que nao sal branco. •
passa-se 50 re que se deseja cos- V I,SPO ra Impe r ia I d' N

�
se a Aviação aval),

*
turar, um pouco de cêra, e tere-

� 8 anco de Credito Cornrnerctal e G mos um ótimo resultado. O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES uma grande chacara, com

D Constructor. FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES pomar. duas casas (uma
G Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA • CAPITAIS grande e outra pequena) e

G Rua do Rosario n' 109 RIO DE JANEIRO. S.- va,ceA t,.v.ar
engenho de farinha. Tratar á

• "v Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado rua Tiradentes n. 16.

ti INFORMAÇÕES CUlvl e ·d d pelo govêrno do Estado.

� Angeio M. La Porta & era. � CDnVI a as Não deixem de ir ao vispora Imperial poís, nele

!,:� EDIFICIO LA PORTA _ FLORIANOPOLIS i. para o jantA encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis-

� w
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

��•••e.e.se•••eOG.e•••o. lar

ILIma sugestão para as jovens

r;""�ii��� "��'���.�:.
"

,,' f �I��I::���t��h�'1;:�:
• Cock-!ail d� suco de tomate.

Carneiro fno em fatl'as.--

. � __

Batatas doces com manteiga.
Aspargo� quentes com molho

de mayonalse.
Rahanetes.
Pickles de cebolas.
Morangos com crême
<:afé.

.

Na vespera do dia do jantar
a carne de carneiro e' d. assa a e
o cock-tall de suco de t I
d'

oma. es
prepara o, Indo ambo •I d

.
s para a

ge a �ra. Pela manhã do dia eM
que sao esperadas as visita_; pre
param-se as b ta atas e os aspar-
gos para cozinhar, lavam-se os
rabanete:; e os morangos, guardando tudo na geladeira. A mesa
deve ser posta com bastante an

tecedencia. As batatas e os as

pargos só s1io cozidos pouco
antes da hora em que devem
ser ser�idos, enquanto se põe oO... •
cock-tal! nos copos, o molho de. Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
mayO:lalSe e o crême em molhei- • O
ras! os morangos e a carne em. CREDITO MUTUO PF�EDIAL e
fatias em pratos apropriados. O • cO
café é feito na hora de servir __

-

•••••••

�.
.

'�.

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

RS.

FLORIANOPOLIS

gue-se t'razer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desinfectados, evitando-se,
assim, males presentes e fu
turos.

o Snr. tem sempre o cui
dado de trazer limpas as

suas mãos. É justo. As mãos
sujas. além de desagrada
veis, são perigosas á saúde.

Mas reflicta que não são

apenas as suas mãos que se HELMITOL toma-se facil

sujam; estas o Snr. as vê; mente, corno uma limenada,
no interior do seu corpo dissolvendo os comprimidos
ha tambem orgãos que se suo em agua com assucar.

jam; estes o Snr. não "vê",
mas "sente" que estão

sujos.
O seu appar.elho renal, por
exemplo, accumula impure
zas que prejudicam seria
mente a sua saúde.

Fazendo uso de HELMITOL
da Casa "Bayer", conse-

i

flEL ITO�
>_ d,�.,

(

DESE.JA con

certar seu radio?
Procure o BONSON, á rua

Padre Miguelinho
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro ,A
LUGAM-SE quartos. Tra-

tar pelo fone 1436.
••••••._----•••••�------••••••
• •

I C r e d í toM u t u o P r e d i ai I
. -.

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

;'l ,\

',r
.

iL
------ .,,At

A CREDITO MUTUO PFlE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias' é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró.
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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naclo aliOs tas e e

omc nblô
----------------�--------------------.---------

IA
entrar

Nossa VidaBURGOS-3-0 exercito do general Varela fez hoje
novo e importante avanço sobre a capita.l e neste momento encontra

se a menos de quatro quilometros de Getafe e a quatorze da".capi
tal.

AHIVE5RARI05

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o sr . Walter Lang, des
tacado desportista e caixa do
Banco do Brasil nesta capital.
t'AZEm BH05 H01E

o menino Mauro, filho do sr.

José Gil;
a exma. sra. d. Isolina Avila

Lopes, esposa do sr. José Licínio
Lopes.
CHEGAm UHS

Dep. fi/varo Catão
Encontra-se nesta capital o IIr.

dr. Alvaro Catão, deputado á
Assembléia Legislativa.

FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1936
LONDRES-3-Segundo as noticias de última hora sobre

a guerrra civil na Espanha, as forças do general Franco achavam-se
já a sete milhas dos arrabaldes mais meridionais de 'VIadrià. Um

contra-ataque dos governistas, ao longo da estrada de Aranjuez, foi
repelido violentamente, deixando eles trezentos mortos no campo de
batalha. A artilharia dos governistas foi reduzida ao silencio pela
aviação nacionalista. A cavalaria moura, marchando na vanguarda,
pôs em fuga desordenada os milicianos da primeira linha de defesa
da capitaI.

JornaliR
QUE OE�MORA
L.IZA APROPRIA

CL.ASSE
Para o deputado Diniz ..Junior, noticie '!'le

Do interior do Estado regres- jornal não merece crédito
sou ontem, o distinto conterrâneo
sr. professor Elpidio Barbosa, sub
diretor do Departamento de Edu
cação.

RIO, 4-0 deputado Aldes Sampaio, falando, ôntern, na Câmara, fez uma ad
vertencia dizendo que o sr. Lima Cavalcanti falava na candidatura de um grande nome

de revolucionario de 30.
Os jornais noticiavam que o ministro da

.

Guerra rernetêra ás guarnlções do sul
um aviso dizendo que o sr. Getulio Vargas não pretendia sua reeleição.

O sr. Diniz Junior retifica, dizendo que foi noticia dos jornais.
«Noticia que não foi contestada pelo general João Gomes - redargue o orador,

para logo terminar suas considerações».

A's portas de Madrid

. PARIS-3--Segundo informações recebidas da Espanha,
as tropas do general Franco continuaram ontem o avanço vitorioso
sobre todos os frontes Espera-se que as tropas nacionalistas entrem

am�nhã,vitoriosamente, em Madrid.
A' noite os nacionalistas já se encontravam diante das por

tas' de Madrid. A capital foi bombardeada durante todo o dia pelos
aviões nacionalistas. Os dirigentes vermelhos não conseguem escon

der por mais tempo a verdadeira situação á população. Um mani
festo publicado ontem de noite reconhece que os nacionalistas estão

apenas ha poucos quilometros de Madrid. O comité do partido co

munista exorta todos os membros e toda a população masculina a

[azer uma última tentativa afim de libertar Madrid da pressão cada
vez mais esmagadora das forças nacionalistas.

Prof. Elpidio Barbosa

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

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

um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcionamento
um movei belissimo
40 'I. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento
vantajosissimas, a 10nRo prazo.

Demais informações nos escritorios de:

José Galllaní J. Braunsperger
Rua João Pinto, n. 8 Cães F Rola.

Telef. n. 1350

FIAT LUX!
Várias ruas da nossa urbs,

dentre as quais a José Veíga, Ge
neral Bittencourt, Fernando Ma
chado, Frei Caneca, Praça Ge
nera! Ozorio, nestes últimos dias,
tem, em algumas partes, postes
com as lampadas apagadas o

que não é justificavel numa ca

pital.

Viajens
táticas

Regressam
as estudan
tes ,catari
ne ••ses

Ada de Linhare!$ Pereira
-------------------------.--------,--------

RIO, 3 - Seguem, ama

nhã, para o Rio Grande do
Sul, onde deverão fazer. em

diferentes zonas, uma série
de viajens táticas, os alunos
do 3' ano da Escola do Es
tado Maior do Exército.

Missa de sét�mo dia

Pelo Anibal Benevolo regressa
ram domingo, á esta capital, os

jovens estudantes conterrâneos An
tonio Nunes Varela e Virgilio
Gualberto, que representaram, da
maneira eloquente, a mocidade
acadernica catarinense no grande
certame universitário da Baía.

Gustavo da Costa Pereira, filhos, genro, noras e netos,
convidam os seus parentes e pessôas de amizade para assistirem
á missa que, por alma de sua espôsa, mãe, sogra e avó, AO t\
DE LINHA�ES PEREIRAl farão resar ás 7 horas de sabado,
7 do corrente, na Igreja dv Senhor dos Passos.

A' todos quantos compareceram a êsse áto de religião,
descie já se confessam muito agradecidos.

Discordou
VENDE-SE
A' rua Geronimo Coelho

no. 19, estão expostos á ven

da, 1 mobília de quarto com

BELO HORIZONTE. 3- 7 peças.
._

Parei justiflcar a atitude do \reço de ocastao para ne-

sr. Dorinato Lima, que re- gOClO urgente.
nunciará, por estes dias, o

�����������

cargo de presidente da As- Banco de Crédito
sembléia mineira, diz-se que Popular e Agri-
s. exa. sendo partidario da cola de Santa,

Sábado, ás 7,40 horas, publicação dos discur.sos Catarina
mais ou menos, o comissa- parlamentares com o vI�tO
rio de serviço na Policia �os membros .da M�sa, dis-

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Central teve ciência de que c.ordou da del�beraçao suge

d. Emilia Cardoso, esposa nd� p�lo gove�no! com ela

do cabo da Força Pública, ro mt,U1to de atíngtr o.Estado
João Francisco Cardoso, na d� Ml�as, de co_nsentIr a pu-

ocasião em que se levantava bhca�ao dos discursos p�o- Capital
da cama, fôra ferida, na nuncI.ados na �ssembléI�, Reserva

coxa esquerda, pelo projetil depois que eles ttvess�m S.I- RECEBE DEPQSITOS
do revólver de seu marido. d,? estampados no orgao ofí-

A arma, que se achava cial,

prêsa á parêde, caíu ao

chão, disparando e indo a

bala alojar-se na coxa da

quela senhora que foi, logo,
medicada no Hospital de
Caridade.

e vai renunciar
-----------------------

A Serão anuladasarma

disparou,
Consta que o Governo do Estado vai nomear uma co

missão para proceder a verificação nos contratos para exploração
do sub-solo, afim de anular as concessões cujas clausulas contra

tuais não tenham sido cumpridas.

ferindo urna

senhora

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

136:700$000
56:424$498

PA6AHDO os

SEGUINTES JUROS:
Bebidas Nacionais e Extran

geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

CIC Limitada
'

S·l. ala.
ClC. Avísol'revíoêj. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

-

�---------�-

CARTAZES
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, Tentação da mocidade.
CINE REX, ás 7,30 horas,

novamente no cartaz, Golgotho.
CINE ROYAL. ás 7 e 8,30

horas, - sessões das moças,-:l
Metro apresenta Ann Harding e

Herbtrt Marshall em Corações
em duelo.
CINE ODEON, o lider, foca

liza ás 5, 6,3[4 e 8,30 horas,
Bob Steele, o vaqueiro das aven

turas arrojadas, em Carne de
Corvo.

Feiprêsu
Jose Bueno de Melo, natu

ral de Pernambuco, solteiro, com
24 anos de idade, esteve, ôntern,
prêso na Policia Central, por or
dem do tte, delegado auxiliar.

Vai respon
dar a novo

jurí
A disposição do dr. Juiz de

Direito da comarca da capital,
esteve detido, hoje, na Palicia
Central, José de Freitas, que vai
responder a novo jurí, dentro de
breves dias.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoai

ASSOMBROSO! �Visíte O formidavel stock

de tecidos finos da Casa R
PARAIZO

I

� Rua Felipe Schlnidt n. 21•

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




