
RIO, 1 - Inegavelmente São Paulo atravessa um mo

mente intensamente interessante rara o observador politico diante
dll situação nacional criada pelo caso da sucessão presidencial.

Os paulistas parecem arrefecer as deswenças internas, sen

-da- pcssivel que nssistemos em breve a um mov menta unanime do
grande Estado em torno do nome de um paulista.

Os paulistas teriam encontrado outro homem, segundo co

mentario de um matutino carioca, igual ao Senhor do Bomfim, pos
suindo as qualidades que o sr. Jurací Magalbães reclamou para o

presidente d�stinado a EUbstituir o sr. Getulio Vargas.
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cansignaào 10 mil c'antas ôe
----

obras em nOS50 Estaàopara

RIO, 1-0 orçamento do Ministério da Viação além
de outras verbas consigna para a Estrada de Ferro Te
reza Cristina e Ponte das Laranjeiras, quatro mil e seis
c: ntos contos; para a construção da ponte sôbre o rio
lguassü ligando Porto União a União da Vitória, duzen
tos contos; para as obras de Laguna e Itajaí inclusive
prosseguimento da construção de muralhas a cáis e sa
JH amento de Florianopolis, dois mil e quinhentos contos;
para prosseguimento da dragagem do canal de acesso ao

porto de Florianopolis, quatrocentos contos; para melho
ramentos da navegabilidade do rio Itajaí-assú, duzentos I AnC'co.itos; para dragagem do rio Cachoeira, cem contos; ._
para prolongamento da Estrada de Ferro Santa Catarina,
dois mil .contos; perfazendo um total de dez mil contos. Solvendo

o governo federal enceta
dimentos ern Santa Catarina, o que vem com

provar o seu in"terêsse ern FJrestigiar
ca adrninistração do governador Nerêu
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A voz DO POVO Sem quaisquer ligações

Proprietario e Diretor Responsavel ..JA;RO CAL�LADO
-------_

III I Florianopolis, Quarta-feira 2 de Dezembro de 1936 I NUMEf�O 641
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OS GOVERN�C)ORES
NORTTST.l��S��-Unem-se as paulistas

em tarl'-o do nOlfle de
conterrân�o

A 3 do corrente, a Diretoria
de Fazenda da Prefeitura Mu
nicipal de Florianopolis iniciará o

pagamento dos juros de apolices,
titules e bonus, da divida conso-

lidada referentes ao segundo se- "
'_

t 'd 1928
' , RIO-2-Anunclam os matutinos que os governadores nortistas apresentarãornes �f' e e ao pnrnerro

Iid d L' Cavalcanti idenci d R hli P
. .

fd 1936 J a canc I atura o sr. ima ava can I a presi encia a epu ica. ara ISSO, in »rrname,

I. os jornais já existe compromisso dos chefes dos executivos nortistas, com excepção do
da Baía, que só se prenunciará a êsse respeito no mês de janeiro.
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apresentarão ai call1di[�t;.rl:llra l.i�t�r��� CJ�$�
valcanll a sucessãu ��resjd�ncial

Padre Miguclinho
CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

'Conferencia Pan�amerii.�

Suicidou-se cane de PazContra a agressão
estranjeira

BUENOS AIRES,-I I� credita-se que a delegação do
Brasil tomará a iniciativa de propor,-na Ccníerencia Panamericana
de Paz, ora reunida nesta capital, sob a presidencia do sr.

Roosevel,-uma declaração multilateral contra a agressão estranjei-

BUENOS AIRES, l-Os "Chegará um dia em que es�

presidentes Roosevelt e Justo sas nações serão inevitavelmente
chegaram dS 17,45 horas ao Pa� levadas a utilizar êsses armam n-

JOINVILE, 1-Domingo úl-: lacio do Congresso, e, alguns tos contra 'os seus visinhos.

no continente americano timo álJ 9,30 horas da manhã, instantes mais tarde era aberta a As Americas não po-ierão es-

ocorreu no Hospicic "Oscar 3ch- Conferencia da Paz. capar aos efeitos de uma guerra, E'V'� 1& 'ia ....tJJ
� ...n�fi lilu�neider" um fáto bastante lamen- Em seu discurso, depois de mesmo longinqua.

tavel e que �mpressionou prolun- ter agradecido ao acolhimento Sofrerão, talvês, um enlraque
damente os que df'le tiveram co� que lhe' foi dado no Brasil e Ar� cimento econômico, que terá iden
nhecimento. Aquela hora, o ser- gentina e de ter felicitado o sr. ticas repercussões em outros paí ..

vente daquele estabelecimento hos� Saavedra Lamas pela distinção ses.

pitalar barbeava' alguns dementes do Premio Nobel da Paz, o pre- As republicas americanas pó
inclusive Otto Pabst, que, ha sidente Roosevelt declarou que o dem correr em auxilio do velho
cêrca de duas semanas, alí [ora objetivo da Conferencia não era mundo, necessitando para isso,
internado. Terminado os seus o de forjar alianças para repar- antes de tudo, evitar a guerra
afazeres o servente colocou em tir prêsas de guerra, mas o de neste continente, consolidando o

RIO, 1 - O movimento de uma estante a navalha que usái a assegurar a manutenção da paz, sistema constitucional de govêrno
congraçamento dos paulistas" minutos antes. Passados alguns «Estou convencido de que to- e mostrando ao velho mundo que
realmente impressionante, sendo momentos I) infeliz Pabst, tomado dos os povos do mundo civiliza- as nações americanas estão dlS
olhado com simpatias aqui no dê verdadeira alucinação, correu, do desejam viver em paz. postas a se defenderem mutuamen
Rio. sem que fosse preseatido, até o Emretsnto homens de Estado te contra as agressões que lhes
Um matutino anuncia em sua comodo onde estava colocada a I ha que não encaram sinão a possam ameaçar.

primeira pagina: (, Lêr na decima navalha e, num movimento rápido, guerra. A democracia continua a ser

página a vitoria de Osvaldo Ara- seccionou a carotida com a rele- Vemos continentes divididos a esperança do mundo, e a A me�

n�a». rida navalha. Quando os internos por ódios antigos e por um novo rica deverá vê-Ia florecer sempre
Trata'se do cavalo do mesmo notaram a alucinação de que fanatismo». substituindo certos metudos de

nome vitorioso nas corridas de estava possuido o reerido de- O sr. Roosevelt condenou em govêrno contearios a liberdade e ALUGAM-SE quartos, tra-domingo último, mente, já era tarde demais. O seguida os países que se entregam ao p,rogresso humanos. tar pelo fone" 1.436.O sr, dr. Nerêu Ramos, go� T d d f das corrid S ê Ieria si o, acaso, interroga o sangue escorna pelo corredor. ás esen rea as com as arrnarnen- o um gov mo que não se ---_ ....

0.____vêmador do Estado recebeu o
bieti d 'f

.

I ., tacto o I t hjornal e prenuncio da vitoria do enquanto Pabst com a cabeça tistas, com o o jetivo e cnar a aste ou vro e sua constiturção ..

/"';Cíl en re os omens flueseguinte telegrama: patrono? quui fóra do corpo, estertorava, uma atividade indmtrial artificial. poderá espalhar os benefi<,;!o5 Ja' dlrlge,'l os negocios do Continen-BORDO DO DIRIGIVEL ---------------,------_------------- cultura e liberdad,; (1: p�nsamen-.te, op,:i\uidade que nilo tf:m
Hindenburg,SANTOS,30-P R E S O' to». i�ido fl,

..
:,ucntemente concedi.!aVoando o dirigivel Hindenburg, A sessão foi levantada ás, aos estôdlSlélS da America do SuL

na sua maravilhosa excunlo ao 18,45 minutos. i A del·:gação brasileira esti,a".$ul do Brasil, sabre o territ6rio ������������������������
, i sim, constituida: dr. José Cada$ dtO;

de Sta. Catarina, apresso�me em • O programa da Conferenoa
i
Macedo Soares, ministro das Re�

enviar a V. Excía. e á popula- O assass ino do rna Jo r e�tá dividido nos seguintes capítu-llações Exteriores e srs. Osvaldo
çãn dêsse próspero Estado e pe- los: Organização da P, .•z; Neu-: Ara[Jha, Rodrigues Alves, Helio)0 bopdcso intermedio de V. A ICeb I'ades S!':l a/O ra tralidade! Limitação ,d�s Arma-

I
Lobo, Hildebrando Acioly, EJ"Excia. ã3 eolonias alemães aí re-

.'

.._.r �ent()s; Pl'Oble�as Junc!lcos; Pro-; mundo da Luz Pinto, fbberto
sidentes, cordip.is saudações. blemas E<'.Onomlcos e Coopera;ão; Carneiro de Mendonça Quo Pra.Schmidf Elsopk, embaixador ARARANGUA', 2 (A Gazeta) - Foi prêso hoje e recolhido a cadeia pública, Intelectual: ,

I ze.res" e sra. d. Rosalina Coelho
d, Alemanha. O banpido Avelino Rocha, indiciado assassino do major Alcebiades Seára. A reumão estabelecera um con-! Lisboa Müller.

seccionando
a carotida

Domingo próximo, 6 do cor

Iente, os associados do Sindica�(l
dos OpeIé,rios em C. Civil reu

nem-se ás 9 paras, em sua séde
social. afim de eleger a nova di
reteria daquela organização elas
.ista.

ra no continente americano.

saúda o gO·
vêrnador Na
rêu Ramos

"A vitoria
de Osva Ido Aranha"

Foi exonerado o lo. tenente
da Força Pública, Mwricio
Spalding de Souza, do cargo d,�
Delegado Especial de Policia do
murncrpio de Porto União, e

nomeado, em substituição. o 20.
dito Mé\rio Fernandes Guede;.

Bebidas Nacionais e Extran
. geras só NO

C)AFE' .JAVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Complô
ccmunista

o embaixa,,·
dor alemão

VIENA, 1-/\s autoridad- s
de Graz descobriram nova cons

piração comunista de grande ír:
vergadura entre os empregados
lerrcviarios federais. Foram de
tidas mais de cem pessôas,

,- ,..
"..-
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o deputado catarinense

Carlos Gomes

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua TraJano n. 16
(Edificio próprio]

AS SERRARIAS Arno Brincas e Garcia si"
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen.
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu"
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor tu içãD
excelente lenha em toros. artigo da melhor qualidade ao

preço único de

12$000 A CARRADA. RIO, 1 -A rejeição por una- estava de acôrdo com o parecer, pitaI da Republica um jornal
nimidade, do parecer do sr, Car- Quanto a última é que ela diver- reune congressos, concorre a ele i

será atendida com a maior los Gomes de Oliveira, na CO" giu. E di vergiu por entender que ções, elege prefeitos, apresta-se
missão de Justiça da Câmara, as expressões usadas pelas atuais para disputar o pleito presiden
apresentado no sabado, deu mar- Emendas são mais amplas do q�e cial, é um partido politico que

gem a uma série de comentarias, as que o parecer sugeria, pOIS têm o seu nome registrado no

SANTA CATARINA sendo voz corrente, entre os de- abrangerá tambem mesmo o inte- Superior Tnbunal Eleitoral.
---------------

putados, que o relator procurara gralismo, Funcionarias e militares a ele

L.E I L.A-O acobertar o integralismo das san- Devo dizer, senhores, que não se filiam, sem atentar para as ;�
ções legais, na reforma em cogita- estranhei essa. divergencia quanto inc?milatibilidade� �n�e essá ideo-

IVENDE--SE'.ção d�s, emendas 2 e.3 da Car- ao po.nto�.:le-vlsta em que me co� logIa. e a CO�shtUlçao.
_

no local Caíacanga, (Ba �
ta Politica da Republica. loquei; porque eu mesmo, relute� plante� pOIS, das expressoes se da Aviação Naval),

Sabendo disso o sr. Carlos 'em aceita-lo, tanto que demorei hoje cO�h�as nas Emendas que uma grande chacara, com
Gomes de ?livei� �chou�se no mais talvez do que dev,ia.' ,a apre- á_ ConslitUlçã.O se agregaram, e

opmar, duas casas (uma,No dia 3, ás 19 horas, será submetido em leilão tudo que dever de sarr da âmbito do Ca- sentação do parecer definitivo, sa- diante d�s fatos qUI! �� ,vem da- grande e outra pequena) e
guarnece o Bu��alow da Rua Almirante �!vim n, 10. missão, para expor, com mais ela- bido que ha semanas o aS,súnto ra, ostenSlVam��te definindo, não engenho de farinha. Tratar .á1 moblh� amarela para sala de VIsitas com 9 �eças,� cach reza, no plénario, o seu ponto-de já tinha sido tratado na Comissão, ha cerno ad[�mtIC-se que o mte-

rua Tiradentes n. 16.
pot de metal, I nco quadro a oleo (saco de São Franciscoj.diverscs vista, que êle julga mal compre-I e, seja dito, no mesmo sentido, gralismo esteja para as sanções
quadrinhos a oleo, 4 almofadas bordadas, 4 toalhas para mesa, 1 endído, rI Passei entretanto, a exammar legais, equiparado ao comunismo.
elefante vermelho, 1 par de vasinhos de madeira,2 poltronas de vime, Terminada as votações na ses- atentamente o assúnto e conclui, Contra este é que o combate es-

I ' iencia d1
.

h di 1 b ff b l' I' d 'C
,-

'b
c aro a conscrencra o seu povo,

1
mesm

ai p�ra radlo'd 5u etb com6mardm�re rancfod, dcnsto ena1, são de ontem, o sr. Carlos Go� que �s emen as a, onstitutção ta a erto.

J
'

_ identificando o maior dos seus ini-
mesa e astica re on a, ta oas, ca eiras estu a as e couro, mes ocupou a tribuna e leu um não tmham senão visado o comu- As emen as que sugen, nao , ,

cadeira de balanço, I tapete novo congoleun com 325x275, 1 qua- pequeno discurso em que disse, nismo, O integraliemo, parece' me faziam senão identificar melhor m!gos para que esse, P?VdO dsmd�ad S C') id
"

Ih . h' "

'd
'

bversi
, " -

d d f' _
nao apenas na transitone a e :lro com a anta ela, ouças, VI ros, custais, apare os para c a e entre outras coisas o segumte: claro, e uma outrma su versiva esse Inimigo, sam o o amor tr

d dfé I" 'b
'

1 bili d I'
, , d dos ci I' d um esta o e guerra, mas na ex'

ca , icoreiras, compoteiras, a at-jours, vasos, mo I la e quarto O ' trari da ordem po inca, mas não e a mo os nrcum oquios para o e-
I d

"

de solteiro nova, camas, guarda-roupa com espelhos, penteadeiras, t;- me� pa�ecer d co; r��lo li social e as Emeldos exigem que finido dos termos adequados, pro. teS6ã� ,estave e permanente a

banquete, abat-jours de seda, cortinas, bidet, quarto de casal, cama
I'In o

d ex

remldmoD_ �
irei a,

para �er demitido o luncionario, pum, d
onslitul�ão - qUI; o reg.l�ell,.lavatorio, guarda-roupa com espelho, 3 camas de solteiro, cama de ('t�mo ta esNquer 3: I,VI o-o, em

ou destituido o oficial de patente C
emocranco não to era o cemu-

,

2
'

I' 1 I
res par es, a pnmeira opmava onsiderei e considero, que o nismo, e que, portanto, para com"icnança, armanos para rvros, ampeão a querozene, mesas,etager d 'C tit

-

e posto sejam os seus átos atenta- integralismo vive mais em funcão b I h"
.

de i 5 dei d ' 1 b por novas emen as a ons I UI� ,
.' :& ate- o não a mister Importar,com marmore, I reguat peza e Jantar, ca eiras e pao, anco

ã d I t torios das instituições de uma e do comunismo.
de madeira, 1 guarda-comida, 1 guarda-roupa amarelo com gavetas

s ?, ,et�
vez e

regud amedn, a.r
as

outra ordem,
essas quinquilharias ideologicas

'1
'

I 1 d 'h 1
.

h pnminvas: na segun a, li iciona- Desaparecido este, cessa a que certos ditadores estão oíere-
para criança, penteadeira amare a, mesa e cozm a, carnn o

't' I' E t to as I'm se ha entendido' d di' cendo ao mundo.d' b' d
'

b" d 'I'd d
va uma clrcuns snna nova, o a 1- a.1 � , maIOr razão e �ec aque e, pOiSe vime para oneca, rega or e mUltos outros o Jetos e uh I a e.

t 'f' di'
,

fl'cl-al's ou funcI'onarl'os b I d- d' d I '1-
Clamen CI, qu�, -ven Ica o, evana que so aos o é para com ate- o que se invo- Mas, senhores deputa os, se

que estarNao 'B,expostos no la, °b
el

aod, d d' d I 'I
tambem o oficial a perder paten- comunistas tem sido aplicadas as cam os princípios do Estado to- não me surpreendeu. como já dls�

, ,a casa estara a erta urante to o la o el ão.
f
,-

- d E .1 O' tte e posto, e o unClOnano I) se.! sançoes essas meneias, s ln e� talitario integralista, afirmando-se se tambem não me desgostou a)
demitido, tal qual se da hoje, gralistas ficaram a salvo de re�

que não ha mais no.mundo lugar divergencia que o meu trabalho
quanto aos átos de movim�nto sub� pressões. E tanto assim é que o

para os liberais, ou que. os po� suscitou naquela Comissão.
versavo das instituições politicas comunismo foi considerado fôra vos só têm dois caminhos para a Provoquei assim a manis(es
e sociais e á participação neles; na

I
da lei, não se permitindo a seu direita ou para a esquerda. por- ção clara e positiva quando aos

terceira substituia as expressões respeito manifestação nenhuma.
que a luta travada entre os extre- inimigos que o regimen têm, e o'

" d
'

ln "1°'" "

d 'I b dor em &OCla e po Itlca por Ao llltegrahsmo, entretanto, em mismos �stróe o equl i no os integralismo foi incluIdo entre os

ncomunismo.D pleno Estaào de Guerra, só se regimens democraticos, E é in- movimentos que atentam contra

Quanto ás duas primeiras iJar- lhe tirou a camisa, p..Ji� que con- dispensavel que o reglmen e a a ordem social e politica e as ins-
tes, a Comissão. pela sua maioria, tinua na actividade, edita na ca� Contituicão que o encarna. falem tituições,

.

.��''qP''ffÂV� •••-0.. ��VÂ��SI!
m I F' I L I A LI FABRICANTES DAS AFA- I �J
�

• I MAD,4S MARCAS DE

1\4.'.� INDUSTRI�S: ASSUCAR: �.
lIj Caquelros "Maravilha" It'.�� Municipio São José

REFINADO-FILTRADO- �

II EFI;�iar�:��liS "MR���On�" J
� C. Postal, 118

I Tel.eph 1.637 I
SOMENOS REFINADO�FIL-

�TRADO
Tel,gram,: - "COQUEIROS"
---- ----

Lenha a domicilio

relator das emendas 2 e 3 da Consti.
Federal explica o seu pDnte ..

de-vista 136:700$000
56:424$498
-

RECEBE DEPOSITaS

Capital
Reserva

I?AI3AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

etC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avtsol'revíoê']. ala. �

Prazo Fixo 8'1. ala.

RS.
A distinta freguezia

presteza pelos telefones,

1341�- -1088
FLORIANOPOLIS

Plenamente autorizado

vezes!
O reparte da Loteria Federal do Brasil, para o

grande sorteio de Natal, veio destinado a enriquecer
Florianopolis !

Fique V, S, milionario I E milionario duas vezes!
Os premios deste grande sorteio, estão assim

distribuidos:
10, premio DOIS MIL CONTOS
20 » MIL CONTOS
30' » QUINHENTOS CONTOS
40' }) DUZENTOS CONTOS
50' » CEM CONTOS
60. » CINCOENTA CONTOS
70, » CINCOENTA CONTOS
e mais 4,3j5 premios díversos na valor de

DOIS MIL, �ENTO E NOVr'NTA CONTOS. An
todo, SEIS MIL E NOVEr\TA CONTOS EM SPRE
MIOS!

Bilhete inteiro
Vigessimo

350$000
18�00o

Desejando, sirva-se V. S, nos telefonar, :e
teremos o maior prazer em mandar á sua residencia,
sem nenhum acrescimo, mesmo que nos peça só
mente um vigessimo.

Salao Progresso
Rua Felipe Schmidt, 5
Telefone 757

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOr< E MELHOR CEl'.JTRO DE DIVERSÕES
FAM1UARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao lJir;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de NovembroI

I f
,
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Mertrtz: FLORiANOPOL-.S .�
FI'IIIaeS eY"'V"'"'\.1 BlurnenMBU Joinville - Sao Francisco LagdunaS I

_ages ��,'., I I ostruario permanente em Cruzeiro o u
�

FAZEN�A!:oÇãO de· Seoção de Seoç�o de i.;-Fazendas nac'onaes e extrange'ras ",ara terno! FERRAGENS: MACHINAS: ,J1
Morins e Algodões Machinas de oenerícíar madeira I
Lonas e Impermeaveis Material em geral para �onstrucções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,

,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas , oromoveis, Motores de esplosão, f\/l()tM�s l�
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electrícos

[i"Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransrnisv.cs- ;-:(1 I
'

C r,-\kolchoados e olchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ,

Certínas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

�',.roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD P -ças, <.\.ces-

Sapatos, chineIlos, meias Productos chimícos e pharmaceuticos soríos, serviço mcchaníco
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GC'ODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Empreza Nacional de I"ave�açâo "Hoepcke" ..-vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max.. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/leria' .. · Fabrica de Gelo BRita Maria" - Esta.lelro 'Arataca" �� �
.��âVAV.à..V�����i:�����������::�V�V.A���.

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atede cha- :r����������������--_-__-

I
'

mados para o interior.

I

(

I

,.
, ..... . 'r

�•••o.---'o---.o...�. A Gazeto
. Atentae bem 1 Advogados

I Accaclo Mo-Io •
G •
o •

I Agencia Moderna de Pu- "
<

blicações, com séde em São Paulo;
.,

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
(I

Federal e possue a carta patente rio 112

•

l'e I ra tem seu escrip-

tÓJ ia de advogada á rua

Vis .onne de Ouro Preto I

Indica: Dr Artur Pereira
e Ouveira

CLll\!CAS DO DR. ARTUH
PEI�ElRA E OUVI: f<A

.,
n. 70, - Pho»>- 1277.-

- I Caix i Postal, 110. _j
I Dr. "adro de Moura Ferro I
I

Advogado

CUn!ca mérJu�a de crian
ças e alfiJIlios

Consultas diariamente das

4 heras em diante
ID.-. Ricardol
GottSrT\é}nn IEx -chele da clinics do Pm pi
tal de Nürnberg, (P.oressoi
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Em pecialll�a em clra.!rgla

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do·
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Rr.:iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

LABORATORIO uE
ANALISES'

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE--J595

�-----------------------�----------------�

Formídaveis lorlel08 proprlos, tres vezel

por limana, ladas as segun
das, flerçal fi Ilxtas-felras,

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

das J 5 ás 16 1 {2 horas.

TELEF. 1.285 i
RESIDENCIA- Rua Este- r

I,
ves Junior N. 26

I'TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Míguelinho, que será plena- .,

_

mente satigf'�o,

Extração com globol de cristai. Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I

Curso de especialização em

Bactrori(,)logia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Jantiro
Executa analises para eluci

dação de dingnosticos

A r 1 1aA' I ' r.� IlsUl .. honestidade, pOil, OI lor

telrt:J .. lu prufiioncladol pelo povo.

:_:= Dr. Renato=
==Barbosa:=

ADVOGADO

���$J.e•••GG e OGe.G'O.(UI�O

i Companhia "Aliança da Bahía"l :o
FUNDADA EM 1870 ti

Dr. Aderbal R.

: � da Siiva

I Seguros Terrestres e Marítimos i "uaC���:�����10(,ob.
t� Incontestavelmente a PRIMEIRA do BraSil: I

Fones 1631 e 1290

tD CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 I• RESERVAS MAIS DE 38.úOO:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:5S3$358 Médicos
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES A�SUM(DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935' 4.280:552$970

(Curso de especializa � I) em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANIlA GARIBALDI, 49

Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-1'RICOLINES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que 03 estranjeiros)
---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e industriais)
-mOinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

LOJAS

GARoa

o
101101 OI Estados I

Dr. Carlos Corrêa

Ap'entes! Sub-Agentes B Reguladores de· AvarIas em

�D Brasil, no Uruguai e nas prlncl�a\íl praças es�rangtira,8.

Agente5 em Florianopol ts :

Campos Lobo & Cía.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Dll'etor da Malernidade�
Medloo do Hospital

•
"
•
•
•
•
"
•
e

.......... -----------

•
ii Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA
f)J

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sl.Jb-Agentes em B,lumenau e Lages

\., ':ir

",

.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AL-ACIO I:)
o maior empório

Tuffi

SEO -5
Santa Catarina

Irmãos
II

·

A mulher�Iorian::tana, graça e :iJ rp: grandes cida�: se :st::uem pe-II
I _�n1o dos s�lões da nossa «haute-,gomme»,

�._-�
lo? seus luxuosos e �randes «m�gazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alia á sua lojas que são a atraçao dO rnunuo elegante.

formosura e á sua elegancia as sedas da __ Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CA� 'TRES IRMAOS..

• ==-11 �veste com gõsto !; a CASA�TR�S IRMÃ 'S. li�
��
�

= Renards legitimas, C'úvss, Carteir�as, Cintos e G61as cios
� mais usados no Rio e São Paulo�
•
fi

!J

ult.rY"'os r'Il!'"''':IdelclIs, os

Suntuosas, atraentes, esplendidas, 'vistosas, excelentes e deslumbrantes sedas

Casaco de Peles de 8ÚO$000 por 500$000
Renard legitima-Argente de 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :20n$000
Idem Idem Idem 1 :800$\000 » 1 :OCO$OOO

•Renard da Alasca de 1 :200$000 » 750$000 I I
Idem lO » » 8L;0$OOO » 400$000

I Idem » » » 700$000 » 350$000

ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM -::l
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NVNJ ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI<\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE' E CRISTALIZADOS

SÓ na Casa Três Irmãos

Sêdas elC�épes

Crep Miss (Chine Gloria)!todas "as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol-sortimento de 35 côres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C[ petit-poístbola)
Sêda Listada para camisas

3$800
4$500
6$800
7$500

- 11$000
- 10$000
- 10$000

7$000

Linho Irlandês para
homem�{ j; .

"

Sartimei1to completa
todes os preçosJ

de

1 _

�i� ml' contos�.�'::.1!' }!

em stock

--�������������������

I Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos, as

I quaíslsão garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas péles.como garantimos das nossas sêdas.

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

Fcrmldavel e
centemente das

Inegualavel st�ck de �edas,., <b,'!
fOI recebido re'"

praças da Rio de e São Paulo

Rua felipe 5chmiàt
FONE: 1401

F L-O R I A N O PiO L. I�JS

Preços sem

competidores

�:�,
�.....e••••s•••",,,----__--_�i:O:��--------.·O.".G.O.G•••O••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Gazeta NO
por MADAME MARIE

A A dlulher bronzeada
-------A

,

.'

"coqueterle e
A MODA exige que toda a mulher se torne bronzeada.

Desse bronze bonito que valoriza as esta.uas e que é comum ás
bélas mulheres do norte da Italia.

A época dos banhos de mar vem r,negando e o campeo
nato das côres da péle nas praias vaí começar.

De branca a mulher passa a mnlatinha depois ú côr dese
jada: bronzeada.

Os banhos de sol convenientemente dosados dão saúde e

o 80'1.. E
8AU'OEuniversal

Tudo vêm do só}. perigo atirar-se subitamente na

A terra é um pedaço de só], luz do -:!ia, você que vive vesti

lançado através do espaço, e con- da, morando em casas de pare
tinuando a girar em redor dele. des espesas, não póde bruscamen-

TuJo o que existe, toda a te mergulhar no sol e expor-se beleza.
vida sôbre a terra tem por ori- longamente, de inicio ao contáto Para que o resultado da tintura iod .da seja rapido, para
gem primeira, o sél, O calor brutal de seus raios. que a péle fique escura por igual, evitando os «perigosos gôlpes
nôs vêm do sól, a luz nos vêm Como tomar um banho de de sol> para que se obtenha o bronzeado uniforme, é necessario
do só). Sentimos o calor; vemos sól? porteger-se o corpo com um preparado especial que pos�a permitir
a luz. Não podemos, porém, vêr A experiencia demonstrou que a péle receber melhor os raios solares.
as ondas magnéticas, químicas, para não irritar a sua pele ou os Já temos preparados que não são oleosos e olerecem grau-
eletricas que provém do sól. Ou seus nervos, é preciso tomar ba- des vantagens porque não surjam a roupa.
então, si podemos' percebei-as, é nhos de sól progressivamente. Preservar a péle nessa época dos banhos é indispensave 1.
unicamente graças aos nOS50S co- Ha, no sól raios invisíveis, os As queimaduras, os sístémas, toda essa sorte de coisas do-
nhecimentos cientificos. Outras ultra-violetas, que possuem intensa loridas que o excesso de sol traz r,ara o banhista.
cousas tambem tem origem solar: ação química sôbre o nosso or- As elegantes precisam defender-$e, A agua do mar mu.tas
as forças vitais, a propria saúde. ganismo, Este não pode sem in- vezes irrita, nem todas as péles são para a agua salgada. Por ISSO,

Como pudemos até aqui me- convenientes e perigos recebel-os, toda pessôa que toma banho de mar deve lavar o rosto com uma

dir essas forças e conhecel-as E' porisso que se constróe um solução simples de fazer.
exatamenteê Porém, isso é certo, ecram protetor, que é a pig.nen- E' a seguinte: Um pouco de borato ou bicarbonato de
provado: o sól é uma fonte de tação, a coloração d'l pele. E' sódio, com umas gotinhas de limão. E' êsse remedio tão simples
saúde. por isso que se torna necessano um ótimo preservativo para as futuras queimaduras.
E' preciso voltar ao só!. antes de expôr-se longamente ao Quando a péle se habitua fica menos sensível, mas mesmo
A civilização obriga-nos a sól. dar á pele o tempo de pôr assim, o tratamento é aconselhado.

permanecer fechados, durante I em jogo os seus meios de defesa, Assim preparada a péle, toma um tom mais bonito e guar-
360 dias por ano; usamos rou- isto e, queimar-se. da por mais tempo a côr bronzeada.
pas espessas que nos isolam da Emquanto não estiver pigmeu- Precisamos proteger a péle para aproveitarmos de todos os

fonte de toda vida, de toda tada é preciso moderar a exposi- beneficios que o mar nos possa dar sem o prejuizo da saú �e.
energia, isto é, do sól, ção aosÓ!.y--R--I-�--O-T---------g-�-- � .... Im ......E' necessario tomar banhos Si tomarmos banhos de sól U UUi N � te iiOSi
de só!. Ele é o gesto natural da muitos prolongados antes disto

est,ampadoscriatura para sua origem primei- torná-mo-nos febris, excitamos o Ponto de três
ra e para a fonte de vida. As sistema nervoso, sanguineo, fican
férias, as tão desejadas férias lhe do doentes.
são oferecidas. E' preciso, pois, para come-

Aproveite-as. Quanto mais çar, tomar banhos de sól quan-
você se civilizar, mais você terá do este é menos forte, obliquo
necessidade de voltar para o sól, pelas 8, 9 ou J O horas da ma-

«Mas, dirá você, o banho nhã; expôr em primeiro lugar pés tricoto
de s.] possue os seus rmrmgos, em seguida as pernas, os braços Vo direílo-·3 meia,3 tricot,3

Dizem que ele é perigoso, que e emfim, pouco a pouco, todo meia, 3 tricot, etc.
é preciso agir com precauções o resto do corpo. Do avesso =-igual ala. carrei-
infinitas». No primeiro dia, expõe-se J Ora.

E�ses detratores são principal- minutos as pernas, de manhã e

mente os teoricos, os medicos 3 tar�e; no dia' seguinte, pode-se
que têm o senso do mundo ob- ir até J 5 minutos. E' preciso co

secado pela idéa da doença. hrir a cabeça e usar oculos es

Sempre haverá contraditores. Sem- euros,

I
.

A todo o custo é necessario d B I C' t
pre que nasce qua quer movi-

Ia.carreira-S pontos de meia, compran o suas o sas e In os na
mento, sempre aparecem idéas evitar a queimadura da pele, as

I d 2
.

5
.

I d 2J• - d . aça a Juntos mela, aça aopostas á sua dissemir.ação. pa pltaçoes o coração, a e:lI:Jta' I .

5'Certamente, ' compreende-se ção nervosa. Mas cada qual de- Juntos, me!a etcS' . , A C .

b
'

I d 2a. carrelra- tncot,la�ada 2 asa que mais arato vene eql,le uma volta brutal ao contá to ve ser o seu propno regu a or. .

5' I d 2' 5d
.

I SI' na-o segul-rmos estas precau- Juntos, tncot, aça a Juntos,os raios" so ares, possa trazer
.

6. . -.
" . Inc()t, etc.prejuizos a váriOS orgalllsmos, SI ções mcorreremos em tres pertgos: I J

---'---
_

f
.

I f' .,' 3a. carreira-igua a a. car-IUtl·l;d�desele não se e etuar numa certa a quelma( ura. a ebre, e a mso-
iii UiIiIImediela e segundo, determinadas lação, que em casos raros pode relTa.

Um dc.s segredos da beleza fe-regla�. acarretar a morte:. "','vl'sivel por 7. "
-

l-
u

mIO;} esta no reglmen a Imenlar.Si o seu organismo estiver en- A quimica moderna vem em

: Cf.l.da mulher deve observar ofraquecid"l, si, você estiver doente, 5Ocorro dos apressados. Fabricou
.

convenh<> ao
! tratamento que mais ..OIJ si você e�teve ha pouco, é oleos formando ecrau e permltm- pendicuJares são menos perigosos. seu orgamsmo.preciso tomar enorme� pr�cauções,

i do suprir momectl1neame:1te a No nosso país o banho de sol e
e até evitar de um modo abso- pigmentação da pele. Com esses acompanhado de uma sudaçãoluto, os banhos de só!. oleos você pooerá expôr-se sem profundl\ e a temperatura mediaNada de banhos - de sól para I perigo e logo de inicio, a longos do banho de sol é obtida entre
os cardiacos adeantados, par:l os banhos de sol. J 8 e 40 gràus.portadores de uma tensão arterial E' pr(!ciso não coufundil-os Um raio de sol não é sim-elevada. Nada de banhos de �ól com os oleos comuns á base de ple�mente um raio de lui.; o calor e
para os que POSSUI m os rius ou

co_rpos qU1ml�os imperme�ve:s ao� a luz por estes desprendidas são

I
O calor e o feio �ecos sàüo fígado funcionando mal. Nada raios 1IItr�-v�0Ielas cauot'cos. E: extremamente complexas, COil- melhor suportados pelo orgarismode banhos de sól para os vari- precIso prmclpal�ente, observar- j:ostas de várias especies de rJios gue o calor e o frio humidos.cosos. se ser seu plOpno mediCO. Logo diferentes.

Nada de banhos de sól pa'a que vod centtr a menor irrita- Medicalmente falando á luz As fúlhas de hortelã afast.1.mos tuberculosos. ção da p�le ou si a' noite após do sol. destróe c;:rtos microbio i os ratos e perfumam a babit1-Os tuberculosos Ol� para 0& as- o banho de sol você !le sentir do org-ln;smo, ativa a5 trocas qlJe ção.máticos. As pes5ôas idosas toma- nervos", àiminua a duração e a passam em nosso corpo, auxilia a
Tão Lanhos de sól redl1zidos, oU intensidade deles. elimin�çãf.) das toxinas e, em cer-
então permanecerão ao só!, o cor O banho de sol deve ser agrí\- tos doentes, acalma a5 dôres.
po coberto e a cabeça abr.igad.? davd, não deve deixar nenhu- Aliás, é heil comtllfar que os
Salvo esses casos excep:lOnals, ma sensação de Cllilsaço. Mas é paísp.s de sol são os países de
todo o mundo pôde tomar ba-' preciso tornar cuidado com �� vida mais precoce; como exem
nhos de sôl, á condição de to- excessos; é querendo (lbt�r m�l- pio a precocidade do cusamento
mar 11m certo tempo para ada- to rapidamente uma bomta plg- entre 05 arabes e os indus: dose
tar-se. mentação que se obtem acidentes anos em média.

Logo, você póde tomar ba- não sómente prejudiciais á beleza Nos países frios a formação é
nhos de sól; é uma necessidade, como lambem á sC\úde. muito tardia e as mulheres es-

Mas, do mesmo modo que U'!l Repetimos ffi.-\is uma vez que quimós só se tornam puberes
ser humano que, durante muito é melhor tomar banho de sol de muito mais tarde .

tempo permaneceu encerrado em manhã: o sol é mais puro, a luz Insolemo�ilos, pOIS, ao maxi�
uma caverna não poderia sem mais ativa, e 03 raios não per· mo.

ToJa mulher, em toda e qualquer parte do mundo se

inouiéta e preocupa-se do desejo de tornar-se bonita.
.

Quando não tenha á mão os. re�ursos da ciência e os

meios modei nos que o engenho masculino inventou, ela por lDS�

tir.to recorre á prapria natureza, aproveita-se de tudo o que DeliS
botou a seu serviço.

'\ mulher nesquimauR sonhava com os cabelos frisados e

agora, foi inaugurado �m Alaska um instituto de belez� onde as

clientes vêm assiduas Irisar os cabelos... Adoram o po de arroz

e o rouge para as faces e os labios.
As nchinêsas" apreciam enormemente os modernos artificies

e os metôdcs dot institutos são seguidos por elas com carinho.
Desde que o mundo é mundo, 'l mulher sempre conheceu

o segredo do «maquilage> •

��,l antiga Grecia, cinco séculos
mulher gregk usava frascos para perfumes
e ainda outros segredos de beleza.

Cleopatra depilava as sobrancelhas e o retrato da Gio
conda de Leonardo Da Vinci, mostra, que Mona Lisa fazia as

sobrancelhas ...
Na China os instituto de beleza são Irequentadissimos.

As orientais fazem massagem facial e usam o pó de arroz «bri
que ... »

As jovens chinêsas adotam tambem a ondulação pern.a
neete, mas são desconfiadas: exigem dos figaros zhinêses um cer

tiíicado declarando o tempo que possa durar o frisado do cabelos ...
Assim, quer na China, quer no Polo, os artificies da

beleza são verdadeiramente apreciados,
O <maquilage> não é tão faci! quanto parece e, para

ele, precisamos sempre de um mestre.

O trabalho de passar o baton
para sublinhar o contorno, é um dos
bem pintada vale toda a expresão de uma fisionomia.

FORNO &
- ,

---

FOGAO

antes de Cristo, já a

e pótes para pomadas

de ronge sobre os labios
mais dificeis. Uma bôca

Vo avesso--Carreira to.ia de
tricot.
Do díreilo-3 tricot, 3 meia,

3 tricot,3 meia, etc.
Do Qvesso--Carreira toda de

Sôore os tecidos de verão a

neta chie do momento é sem dú
vida a graça das aplicações de
bichos de toda a sorte nos eu

feites dos vestidos,
Mesmo os gentis porquinhos

fazem barras alegres em tons

opostos e adornam os colos [or
mando cirandas graciosas.

Para ficar a mulher dentro da

BIFES ENROLADOS

A preparação domestica de
perfumes, em géfal, e' defeituo
sa. Omite-se a desodorizaçãc pré
via do acool, base da maior p'H�
te das aguas de toucador.

LINGUIÇA FRITA '1 teiga e um pouco de noz mosce-

• da. Mistura-se bem e leva-se ao
O pro�esso e .0. m�smo, assan-

fogo brando por espaço de 5 mi
do-se em uma frigideira com gor- nutos. Em seguida bate-se muito
dura. bem. Querendo acrescentam-se 2
BOLO SILVIA gemas.

Divisível por 6.

elegancia absoluta deve usar com

esse genero de vestidos os cintos
de côro de tons vivos.

SENHORITA! Acompanhe
a Moda

Ponto de listas
abertas

Batem-se bem 3 gemas com 6
colheres de aesucar e 1 de man

teiga. A seguir, juntam-se as 3
claras bem batidas e 7 colheres
de araruta, mistmando-se bem.

Assa-se em forno quente. em

krminha. untadas de manteiga.
TRAJANO 6

DOCE DE MANGA

Lavam-se bem as mangas e co

zinham-se com a casca; depois de
cozidas descascam-se e passam�se
numa peneIra.

Pe�a-se J quilo de massa, 1

q�ilo de a!sucar, leva�se ao fogo,
mexendo-se sempre até aparecer
o fundo da caçarola. Retira-se do
fogo e põe-se em latas.

Casa.. Macedonia

BOLO MINEIRO

Batem-se um pouco 500 gra·
mas de assucar e seguidamente 3

'gema� de OVai. Depoili de bem

batido, juntam-se 500 gramas ?e
farinha de trigo, I garrafa de leite
de vaca, 3 claras batidas á parte
e por último 1 lata de leite de
côco.Vai ao forno em fôrma gran
de untada com manteiga.

As perturbações digestiva:; t m

geral obedecem élO exc ,<5) de
bebida tomadas durante as re

feições,

Cortam-se bifes finos e de ta

manho regular; battm-se,salpicam.
se de sal e pimenta do reino.Pre
para�se á parte um picadinho de
carne, presunto ou linguiça,tambem
miolo de pão embebido de leite
':! põem-se 2 ovos cozidos cortados
em pedaços. Depo;s estende-se
uma camada deste picadinho sobre
cada bife, enrola-se e amarra-se

com linha.
'

Levam-se os bifes a fritar em

manteiga ou gordura bem qUfnte
e logo que tomarem a côr loura
juntam�se rodelas de cebola,toma
tes, cheiro verde e J chieara de
caldo, deixanào-se a cozer em

BOLO MAJESTOSO fogo brando. Quando prontos, ti ..

. ram�se as linhas, passa-se um mo-
Duas chicaras de farmha d.e lho num passador e engrossa-sé

trigo, 1 chicara de �aizena,2 �hl·1 com maizena.
caras de a!sucar,l C?lCara de leIte, Dis?õem�se os bifes no prato e,
1 chicara de manteIga, 4 ovos e

ao redor, colocam�se batata5 cozi-
1 colher de 'fermento-. Mexe:se das no Yapor;cleita�se o molho por
tudo, unta-!e a fôrma de manteiga cima dos bifes, que se enfeitam
e vai ao forno.

com azeitonas ,e salsa.

BOLá SABOROSO

Batem-se 3 chicaras de assucar

com 2 colheres de 80pa de man

teiga e juntnm-se 2 g�mas. de ovos.

Depois de bem batido Juntam-se
4 chicaras de farinha de trigo, 1

lata de leite de côco e 2 claras

já batidas em neve. A5sa�se em

fôrmas pequenas untadas com man�

teiga.

Para limpeza de f\�ridcs jamais
'e usaró esponja, FOique em seus

pôroo contêm germel1s e materias
illfecc i ,;sas.

05 banhos a vapôr prodUZt m
grande tranpiração e àebilidade.
Por isso 50 devem ser tomados
com prescrição me'dica.PURÉE DE BATATAS

112 quilo de batatas cozidas e

pa$sadas na maquina ou em passa
dor de batata, 114 de copo de
eite quente, tal, 1 colher de man-

I

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pa.choal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(MARCA REGISTRADA)
recomenda-se tanto para roupa fina como para roup« comum
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FLORIANOPOU3, Quarta-feira, 2 de Dezembro de 1936

no

Plano de quatra anos

A disposição E x p o r t a ç ã ede seu dana
de prDduto!ll do sul
catarinense

Colaboradores

Berlim (via aérea)

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. •• Jaln"ila

, I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




