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bonõcso e mcqnonlmo. a serviço ;:ôo
-----------------------------------------------

r::?Em o; talentosa professora d. Beatriz de
U Souza Brito, num gésto de reconheci
mento, mais uma vezs evidenciou e enalteceu
a notavel cooperação da imr:>rensa catarir1en
se.--Resaltou a ilustre sra. o inestimavel valór
da solidariedade dos jornais da nossa terra.-Não
esqueceu, assim, de que os jornalistas sempre estão dispostas a amparar
e a Encentivar as nobres campanhas.

Realizou-se ôntem ás 20,30 horas, nos suntuosos salões tenham obulos para essa humanitarie campanha.
do Clube 1 2 de Agosto, a reunião-relatorio das ilustres damas
e gentis seuhoriuhas, que num gésto altruistico participam da nobre
campanha de assistencia aos lazaros e defesa contra a lepra.

A sessão foi presidida pelo sr. Altamiro Guimarães, pre
snlcnte da Comissão Executiva, que estava ladeado na Mesa, pe
los srs. dr. Nerêu Ramos, Governadl)r do Estado; dr. Manoel
p( dro Silveira. Secretario do Interior; Eunice Weaver e Olga
Teixeira, da direção da Federação; dr. Carlos Corrêa, vice-pre
sidente da Comissão Executiva; sr, Armando Ferraz, tesoureiro;
dr. José Campos, Antonieta de Barros e Rubens Ramos, este

que substituiu o secretário, ausente por motivos que justificou.
Aberta a sessão o SI. presidente concedeu a palavra ao

talentoso e culto médico dr. Carlos Corrêa, que em béla, icisiva
e eloquente palestra enalteceu o gésto filantrópico da mulher ca

tarinense.
S. s., dissertou tbrilhantemente sobre os horrores dêsse

mal, que desprestigia a nossa raça. O orador, ao finalizar, foi
fartamente aplaudido. !ll.�

A regu� wou:da�p�awa�a &a. d. Eunke �eav�, que �������������������������������������������������
resaltou ter sido Santa Catarina, o segundo Estado do Brasil I A VOZ: DO POVO Sem quaisquer ligações
onde encontrou ambiente já formado para levar a bom termo a

campanha nobilitante em que estava empenhada. Proprietario e Diretor Hespcnsavel ..JAIRO CALLADO
Pelas dirigentes dos grupos de operação foram comuni- .. __ . __ .

_

cadas á Comissão Executiva os resultados obtidos até Cintem, AT�O III I >.Florianopoli��. Quarta-feíra� de Dezembro de 1936 I NUMEf<O 647
que foram os seguintes: \

Grupo n. 1-01\. Beatriz Pederneiras 'Ramos�2:380$.
Grupo n. 2-Da. Olga Silveira-910$.
Grupo n. 3-Da. Córa Guimarães-2: 11 0$.
Grupo n. 4-Da. Marita Corrêa-I: 115$.
Grupo n. 5-Da. Otilia Cruz 41 0$.
Grupo n. 6 -Da. Carmen Colonia-2:802$.
Grupo n. 7-Da. lda Simone-150$500.
Grupo n. 8-Da.Antonieta de BalIos-290$500.
A' exma. sra. d. Carmfm Linhares Colonia o sr. governador

Nerêu Ramos fez entrega de uma bandeira nacional, como premio
á abnegação do grupo 6, que num esforço titânico conseguiu, em

dois dias apenas, angariar a importancia de 2:802$000. LONDRES, 8 _ As últimas declarações da sra. Símpson causaram verdadei-
Mereceu elogios e foi muito cumprimentada a sra. Carmem

ra perplexidade nesta' capital, onde se procurava compreender que significação pu
Linhares Colonia, dirigente do grupo 6, pelo expressivo êxito obtido.

dessem revestir.
O total das importancias arrecadadas até ontem sóbe a......

Na expectativa de maiores esclarecimentos que acaso sejam recebidos, su-
10: 148$1 ?O. . T

'

ponha-se que a senhora Simpson houvesse desejado demonstrar publicamente que
Amda com a pala�ra a sra. EUnice Vr.eaver, resaltou o

não levantava nenhum obstaculo á decisão do rei c que, com a sua decisão de decla
magnifico .trabalho desenvolVido pela mulher catarInense,t�cendo leu-i

rar-se pronta a retirar-se, caso essa atitude pUd:sse resolver a situação, �emol1strava a
vores ao mteresse que tem demonstrado,�, fazendo sentir o quanto disposição de sacrificar-se ;í conservação da coroa desde que tal ãto nao envolvesse

pód� o �oração magnânimo e a alma caridosa da mulher, quando a
a perda dos sentimentos do rei.

.

serviço ao bem.
. . Consequentemente não parecia que tal declaração fosse susceptivel de modí-

Por diversas damas e senhorinhas presentes, foram olereci-
f'

.

I t it ão. �. d d tear sensive men e a SI uaça .

das interessantes sugestões á Comissão .Executlva, ?estacan ,o:se a a

na. d. 0lg4 Araujo Silveira para realização domingo proximo de

um chá dansante no Clube 12 de Agosto.
A sra.d.Carmen Linhares, uma das ma�s �edi�adas cooperado

Ias do "Exercito da Bondade e do Coração , Cientificou aos presen

tes que de hoje em diante as suas auxiliares estancionariam na ponte
"Hercilio Luzll, afim de solicitar um abulo á toda a pessôa que ali

transitasse. Comunicou, ainda, essa ilustre dama que 1\ notavel e fes

tejada ditriz Margarida Lopes de Almeida,
.

ora em Florianopoli�,
concederia uma percentagem da renda do feshval de arte que reali-

zará nesta capital.
Pelo mesmo grupo n. 6, foi dado ciência que de pósse de

uma passagem de ida e volta ao Rio, se�ía êsse bil�ete rifa�o:
A sessão foi abrilhantada pelo Jazz da Força Pública,

A reunião de ama.nhã
Amanhã, ás 17 horas, no Club 12 de Agosto haverá a

segunda reunião-relatorio, falando nessa ocasião o inteligente con

terrâneo sr. dr. Osveldo Cabral e a talentota escrítora e jornalista
deputada Antonieta de Barros.

Gestos al-t:ruísticos

penosos caminhos nos morros da nossa capital, indo até o casebre
colocado lá bem acima, foi pedir a gente bôa e simples uma pe
quena contribuição para a prática do bem.

E todos, pobres, pauperrimos mesmos, acorreram pressu
rosos a atender a solicitação da ilustre dama.

Nas choupanas. nos casebres a sra. Heitor Blum penetrou
para dizer aos que ali vivem que êles precisavam cooperar nêsse
movimento christão: e devia ter se sentido emocionada, jubilosa e

comovida ao vêr que todas cumpriam com o seu dever, partilhan
do o pouco que possuiam.

Outro gesto digno de encomios foi o das cooperadoras do
�ru,:>o 6., estancionando o dia inteiro na Ponte «Hercilio Luz»
la a pedir a contribuição dos que Illi transitnm.

JllstO é que resaltemos dois gestos enobrecedores e que bem
define a bondade do coração da mulher catarinense. Um dêles é
o da exma. HI'. dr. Heitor Blum, que ôntem galgando os mais

politicas.

Encontra-se, em Florianopolis,
na residmeia do capitalista Ar
mando Ferraz, de regresso ele
uma vitoriosa tournée ernpreen
diàa pelos paísçs latino-america
nos, a renomada artista patricia
Margarida Lopes de Almeida, a

maior das recitadoras brasileiras.
A festejada e aplaudida dr

tríz nacional, embóra permanença
ça breves dias entre nó" preteri
dt', atendendo inumeras solicita
ções, realizar sexta-feira próxima
no Cine-Teatro Roy«l, uma noi�
tada de arte,

prefére sacrificar-se á conservação
da ciroa, desde que tal áto não tall"

volva a perda dos 5entimentas da rei

Recitadora Margarí
d� Lopes de

Almeida

���������-�
do governador paulista

D . ..Joaquim Domir;gues d� RIO 8 _ Volta-se a talar menos na renuncia do

Oliveira abençoara a nobl- governador'cie São Paulo. Os �eus amigos. mais intimas,

litante cruzada da mulher em politica, têm estado mais d_lscretos, fugindo aos encon-

cata rinense tros em que se vinham exercItando ha tempo. Em todo

O sr. Altamiro Guimarães, preside.nte da Comissão .Execu- cas�, quando os interpelamos êsses elementos r�spondem,
d J D embora discretamente, que o governadur renunciará. Mas

tiva deu ciência 8.0S presentes que s. excla. revma. . oaqulID o-

d d t
.

'

d or' 'd Chefe da Igreja Católica, celebrará essa resposta encontra um ambiente e escrença quan o

mmgues e IvelCa, quen bO d C d I Metropolitana, quan- á viabilidade dêsse fáto. Tanto que, já ontem, d.efinira"_sesolene missa no próxi.mo sá a o, na ate ra
d d S I OI

d I á b" ã
' filantrópica campanha do "Exército da a impressão de que o sr. Arman o e a es ivelra nao

o ançar a sua enç o a ..

'

B d d n renUnCIaria.. . I •OD a

eNêsse momento será feita coMta, naquêle majestoso templo, Aliás, dentro dêsse amt:)Iente s� dlvulgov�' cotmRám- RIO, 8 .- Os antigos arraiais da Minoria passa-
, . . I' Itensidade a noticia da renunCia do ministro icen e o, ram a perder mteresse, em face da curiosidade que ca-pTO asslstOenc_Ila aos azabros. t' nse COmU[ll'cOU mal's que se en- admitind� uns que o convidado, para substitui-lo, sería o meçou a despertar o f t

lustre arce ISpO ca arme
A

.

P' t f I 1 l' t
u uro campo de ação, preparado

dI d .. d nosso Estado afim de que ob- sr Adalberto Corrêa, c outros, o sr. rlosto 10 o. a ava- pe os pau 1S as...
en era com to os os \ l�all(js o I

•

LONDRES, 8 - O aviador Fielden, piloto do rei Eduardo VIII, teve ordens
de se apresentar no Palacio Buckhinghan, amanhã entre 17 e 18 horas até quando os

seus serviços forem dispensados.

CAFE' BOM SO'No-
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paal scho

"A ORDEM"

ação

Sabemos que circulará . nesta
LONDRES 8 - Not!cia-se que um grupo de camisas pretas chegou á noite Capital, dentro de breves dias,

deante do Palacio d� Buckhinghan, vivando entusiastidamente O rei, tendo os rnanifes. o se.�anario "A Ordem", orgão
tantes entoado o nGoç) save the King". Sómente a grande custo a policia conseguiu apolitico e de defesa das institui
fazer cnm que circulassem os "blacb shirts.n ções democraticas e do regime"

se tambem n_o sr. Aleix.o .. Com êsse boato, tambem ciJ'
culou a �ers�o que o ministro ela Marinha deixava a sua
pasta, sohdano :_om o general João Gomes. Mas, logo
apura�o.s, em b�a fon!e, ser de todo destituida de verda
d� a última v.ersao. Afirmava-se mCC;i110 que tanto o ministro �a Marinha estav� identificado c im o govêrno, queo presidente da República quis partLipar, este ano dasmanobras da esquadra. '

A falada renúncia

Campo de
preparado
paulistas

pelas

!
,

[
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PRECISA-SE de um oficial
de alfaiate para trabalhar
em Lages. Tratar na AI

faitaria Machado

Tratamento externo: massagens,
todas as noites, com um creme

nutritivo e pela manhã tOD1CO as-

tringente. Se as veias do nariz
estão dilat.ldas, causando a côr
vermelha-tratamento eletrico.
Maquilage-ligeira camada de

creme para o pó, de côr rachei
escun, depis outra camada do
mes'110 creme misturando um pó
alaranjado e, por últinlo, o pó -,--------"-----

racheI.
Nariz lustroso. E' talvez o

mais comum dos males. A so

lução mais facil é mar uma

loção contra o lustro. <\ causa

pode st'r a secura excessiv� da
péle e nesse caso, usa ·se um

bom creme nutritivo, aplicado
por meio de golpe:inhos, parti
cularmente no nariz, 'sem estirar
a péle. Como base do p.), use·

se tambem o mesmo creme.

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

a eta NO L. A R��
por MADAME MARIE

FORNO &
".

FOGAO
Para esta noite ,.,c"�if:·.· do ou com 2 colheres de mano

�. �'_'- -:_':;"�--"'--'�) -

teiga.
Faça então pequenos poços e

quebre um ovo bem fresco em

cada buraco. Tape com uma tam

pa grande de panela e deixe a

cozinhar em fogo brando,não dei
xando as gemas ficarem duras.
Prontas, retire por meio de uma

colher ou um garfo cada ovo prê
so nas ervilhas ou nas vagens.sem
derramar as gemas e arrume num

prato travessa.

Sirva com arroz á parte.

Limite-se a oito cigarros por
piteira munida de filtro.

Nada mais impróprio e que
que a irritação.

dia,

Ponto de tartaruga
Ia. carreira-l tricot, 1 meia,

I tricot, 1 meia, I tricot, 3 meia
terminando a carreira por I tricoto
2a. carreira-1 tricot, 1 meia,

I trrcot,l meia, ! tricot, 3 tricot,
etc.

3a. catreira-I tricot, 1 meia,
I tricot,l meia,l tricot, lacada 3

A juntos, laçada, etc.
na r IZ

I 4a. carreira-I tricot, 1 meia,
1 tricot, I meia, 1 tricot, 3 tricoto
5a. carreira-igual ala. car

lembra o de reira,

fumando-os com

força é inimiga doL\ MOCIDADE Conselhos a uma mulher A
nervosa

precisa
exercício

fazer encantoDeixemos de lado a Lei. Abandone-se, física e men

talmente. Si você se observar num espelho, ficará assus

tada com a expressão de sua fisionomia: parece estar

pronta a morder alguem ou fazer cousa peor I Procure um

médico que lhe ensinará a técnica do descanço, (Você
não crê que haja tal técnica, mas está enganada). Con
sulte um professor de gínastica rítmica e siga diaria e

conscienciosamente (J regime que ele indica.
Nlassagista três vezes por semana. T adas os dias,

após o almoço e antes do jantar, abandone todo e qual
quer trabalho, faça penumbra em seu quarto e durma. Se
isto fôr impossivel, descance numa confortavel poltrona.

Seus banhos devem ter a mesma temperatura do
corpo; nada de chuveiro gelado ou imersão muito quente.
Após cada banho, descance meia hora, a cabeça repou
sando sobre um travesseiro macio.

Durma oito horas, ,e, antes disso, tome um chá ca

seiro.
Não deixe penetrar claridade em seu quarto para

lião ser incomodada de manhã. Sua cama deve ser larga,
afim de permitir amplos movimentos.

Alimente-se em horas regulares e com tanto cuidado
como se estivesse seguindo uma prescrição médica.

Pouco antes do almoço tome um copo de suco de
frutas, á tarde uma chícara de chá e ao almoço e no jan
tar coma menos do que você costumava fazer.

Evite de lêr comendo e não coma após ter tido um

aborrecimento. Você póde tomar um vermuuth ou um

«sherry> antes do almoço e um -cock-tail- antes do jan
tar.

Em bréve entrarão as férias e os milhares -:!e meninas que

pas�aram todo o ano entre as quatro paredes de um colegio on

de, na maioria dos casos, tiveram hem poucas ocasiões pata fa
zer exercícios, pódem emfim viver livremente durante dois ou três
mêses. Com que alegria essa mocidade ansiosa de movimento tira a

deslôrra de dez mêses de careere em apenas dois de liberdade,
São os exercícios mais variados nas praias ou nas serras: natação,
jogo de bola e de petéca, grandes corridas a pé, equitação. tenis,
ciclismo e tantos outros!

Mas é um verdadeiro crime que tudo isso seja interrom

pido com o inicio das aulas.
As meninas estudam muito mais e têm muito maior capa

cidade de apreensão quando as horas de estudo sério são ameniza
das por outras de brincadeiras sãs e exercicios alegres e uteis á
saúde e á estética. O exercicio, ao contrario de prejudicar o estu

do, coloca o aluno em condições de aprender muito mais. Crêio
bem que todos os paes deveriam escolher para os filhos colégios
onde os sports fizessem parte da educação e regeitarem as escolas
antiquadas em que o recreio f. uma coisa limitada e sordida, onde
não á oportunidade de expansão para os impulsos da adolescencia
e onde chegam até a determinar quais as brincadeiras com que os

alunos se devem distrair

E' mesmo a sua melhor amiga. Você já pensou na for
Çá real e no maravilhoso treino muscular, represeentados pelas evo

luções mais graciosas das bailarinas de grande fome �
A perfeição numa simples reverencia, só é possivel si os

musculos das pernas não traírem você e si você tiver confiança
neles para abaixar-se ao máximo e levantar-se seem um movimento
mais brusco,

Essa força que deve ser sua, nada têm de comum com a

força masculina, que, muitas vezes torna os musculos salientes e

que prejudicaria '\ pureza da linha feminina.
Todos os musculos em você devem ser desenvolvidos, re

sistentes e sempre prontos a qualquer solicitação. U'a mulher não

tendo feito exercicio algum para fortificar os músculos, será des

graciosa porque ela será desarmônica no seu esforço de um lado,
e que, de outro, deixará a gordura envolver os musculoe que, cada
vez mais se amolecerão, perderão seu estado de tens ão nau a

(que se chama o tonus),

TRICOT

Para amanhã
PUDIM DE ESPONJA
DE CHOCOLATE

MODO DE PREPARAR O
FIAMBRE

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

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

'Divisivel por 8.

a lã para traz, tira 1 sem lazer
orna-se pôr a lã para frente e faz
3 tricot, etc. (lã de côr).

6a. carreira-3 tricot, tira 1
sem fazer,3 tricot,tira 1 sem lazer,
etc. (l� branca.]

7a. carreira-« igual a 5a. car

reira (lã branca.)
8a. carreira-toda de tricot{lã

branca.]
9a. carreira-toda de meia (lã

branca.)
IOa. carreira-igual a 4a. car-

REFRESCO DE FRUTAS

enfeie tanto a mulher

1 garrafa de suco de 'uva.
2 garrafas de sumo de grappe

huit.
3 claras de ovo e gelo.
Misture-se o suco de uva, o

sumo de grappe [ruit, as claras e

bata por algum tempo num sha
ker. Despeje em copo onde haja
gelo.

Esse refresco póde ser tomado
no meio do dia ou ser vir como

entrada para o almoço ou o jan-

--_._----

O
rena.

Para
1

as(

mães

Se um nanz

Dante, se é grande, não vale
sentir grande pezar por isso, pois
com habilidade é possivel torna

lo um traço interessante no rosto,

Começa-se por escolher um pen
teado para traz, que deixe o

rosto lilérto, conforme o conse

lho ele afamado cabeleiro de
Paris.

'Divisivel por 4.

UTILIIJA DES

Vitaminas para o pe
quenino

Ponto de fto
I a. carreira-toda de ponto

tricoto
2a. carreira-3 tricot,

meia,3 tricot,l de meia,etc.
3a. carreira-toda tricoto
4a. catreira-« -igual a 2a.tar. car-

Se você quizer que as pontas
de dos seus dedos pareçam af lados

'aplique o verniz em toda a unha
e depois retire um pouquinho de
de cada lado. Deixe um peque
no canal de cêrca de um sexto
de polegada sem pintu: a de cada
lado de cada uma das unhas.
Assim elas parecerão muito mais
estreitas e darão uma impressão
de finura ás pontas dos seus de
dos.

A banha de carneiro subiu de
categoria e transformou-se na

base de um crême novo e fino,
de perf ame delicado, que é um

assombro para as peles rachadas.
Se você se resolver a usar esse

antigo remedio caseiro, procure
encontrar o ótimo preparado típo
1936, que é agradavel de usar
e não dá a impressão de ter sido
feito com banha.

ERVILHAS COM OVOS
Tire os fiapos de 1 quilo de

f.Ivilha ou de vagens, com uma

laquinha amolada, e se forem mui·
to frescas corte as pontas e puxe
(JS fiapos de fóra. Leve a cozinhar
r.m agua a ferver com sal e 1 co

lher de assucar, depois escorra na

}oeneira e deite numa frigideira
unda com bastante refogado coa-

Para uma sôps: 1 chicara de Se, ao contrário disso, o nariz

abobora, 1 de cenora, 2 de ba- é pequeno, evite-se o penleado
tatas, 1 de ervilha, I batata dô- do estilo sevéro, adotando um

Compra-se o presunto sómente
ce, 1 cebola pequena, folhas de penteado com risco de lado e

salgado. Deixa-se de molho du- d I f2 chicaras de leite refervido, aipo, abóbora verde, 2 colheres umas on as amp as, rouxas.

d h I
rante 24 horas em bastante agua d

.

2 d
.

2 Uma idéa bôa tambem pare.50 grs. e c oco ate amargo. f' 1 d d e azeite, e manteiga, ta-

l 112 colheres de sopa de fubá na, d qua eve ser renova a
mates salsa, sal. se dar a impressão do nariz

de milho. umDas q�atro vez)
es.

I Lavam-se bem as verdu- menor. é aplicar uma segunda
I 2 hi d epOls enro a-se Dum pano e

I camada de pó mais escuro queI c icara e assucar.
amarra-se com um barbante para rasCs�m pe ar.

b2 ovos. f I órtem- se, cu rarn-se com o que se usa para o r05to. Li-
conservar a orma. ' f' d f '

I colher de chá de essencia de D it t I agua Iria e ponham-se a erver, gorro toque e rouge ara que
baunilha. d

.
_

er a-se. o tresun f humb
ca -

ajuntando manteiga e azeite. Co- pare�a mais curto.

Desmanche o chocolate no lei- elIto'd cuja amta. �c
e em e

ainhar complet=mente. Ajunt.,m-se Se o nariz é muito largo,
te, deixando ferver em banho-ma- bO,ntn.o ;gu;

su

den
e

tiha cd- os tomates cortados, cozinhando- aperta-se, todos os dias, suave

ria, mexendo sempre. Misture se- I
n- o, Juln ando:sed

uas

dO aS1h
e

os vinte minutos e passe-se tudo mente, entre o index e o pole-
b ouro, sa sa, OIS entes e aIO, I d E' bparadamente o fu á, o assucar e d b I'h' d pe o coa or. gar. 4 recurso com ons re-

I d
.

b
oze ce o in as, seis cravos a

O dA" sultados.o sa e espe)e so re essa mistura I di l' ' dei d esse mo o se retem os sais

o leite que ferveu com o chocolate,
n �a e um a i\O

pordro, A

eixan o
minerais e os fosfatos que estão Pont08 negros, que dilatam

1 cozinhar por espaço e três horas, h I itami d d fsem parar de mexer. .eve nova-
t d id d d did so a pe e e as VI ammas a os poros e atacam, e pre eren-

mente a banho-maria, até que a
en o o CUI a o e, a me 1 a

mesma. cia, o nariz, Lavar o nariz á
D que a agua fôr secando.ir juntan- .

b' b dmistura se torne espessa. eixe Ajuntem-se de 3 a 3 e meio noite, com .sa onete a ase .edo nova e fervendo, na quantida- 1 d d d Iferver mais 15 minutos, mexendo litros de ag1Ja, coníorme o gôsto, o o, ez mlOutcs antes e ap 1-

D· ... , d
de precisa para que o presunto d�empre. epOlS o crem€;

.

e espe- esteja sempre coberto. Pode usar-se � raspadura da ce- Célr um creme para tapar, ps-

Jado sobre as gemas batidas, sem J t t- f d noura, casca grossas de batatas I ses que existem para os cravos.

que se parede mexer.Volta outra' . hun;-sepentao d�a gdrrat e
e de batatas dôces, em vez de N>lrlz vermelho, p)de ser

vez ao banho-maria, onde ferve
vm o

.

o

t
Aorh'), elxan o erver

todo o tuberculo, com o mesmo reparado. Busque-se a origem da
. .

D·.J por mais ces oras.
1 _) t b -

t t I��r �als um mbmut�l'h ePbols
ue Verifica-se se está cozido, es-

resu t'a';1O, empregando a parte p,�r ur açao para ra a- a, antes

tno, Junta·se a aum a e ate-se
t d I d d' carnosa em outra comida. d� recorrer aos remedios externor.

bem, acrescentando então as claras pe T�
o

umd fr ea el�a.. fi A prisão d., ventre é, sempre, Geralmente a causa está em uma

já batidas. Vai para a geladeira, I�a-dse o ogo e elxlda.se
.

um problema diario. Deve ser (.utis fina, mas empobrecida, ra-
, I E' 'd d

car aIO a no mesmo ca o por d
- d'l tate ge ar. servI o em taças e .

"h E 'd f uma· preocupação as mães cam· zao porque se I a am as peque-
sorvete com geléia, mole e doce

mais tres

d
oras.

I
m segUI a a�-se bater êsse mal nos fahos, gran- nas veias; por uma circulação

d d
'

I' escorrer, esenro a-se o pano, tua· de ou pequenos. E' uma enfer- d::feituosa; por um figado pre-e amasco ou aranJa. se o couro com muito cuidado midade sempre perigosa e de du- gUlçoso.
para não ofender a gordura e co-

bre-se com farinha de rosca e
vidoso prognostico pelos male3 No primeiro caso, evitam-se

d que podem chegar a causar ao as comidas indigestas, os estimu-
umas pita as de pimenta do rei-

organismo. E' um mal que, des- lantes, as bp.bidas muito quentes,no e leva-se ao forno para corar.
se o principio, de. ve ser colocado figurando na alimentação frutas
nas mãos de um médico, que é e verduras. Tome-Stl um tonico
o unico que deve resolver sobre á base de ferro e algum sal me-

o metodo a empregar. Os regi- Jieinal.
mens são vários, mas u conselho
principal e ideal é alimentar-se
muito de frutas e verduras cruas.

reira.

5a. carreira-toda de tricot.
6a. carreira-igual a 2a. car-

rena.

7a. carreira-toda de tricot.
8a. carreira-l tricot, 1 de

meia,3 tricot, I de meia, etc,
_ 90. carreira-·toda tricoto

Repete-se 2 vezes mais cada
um.

'Divisivel por 4.

Ponto formando qua
drinhosfeitocom

duascôres

I a. e 3a. carreiras-feitas com

ponto de meia, com lã branca.
Za. carreira-feitas com ponto

de tricot com lã branca.
4a. carreiTa--toda de tricot,

com lã de côr.
5a. carre1Ta-3 hicot, passa-se

Pretende clarear o seu cabelo?
Então não se esqueça de tomar
os cuidados indispensaveis. Esco
ve-o e use frequentemente produ
t03 oleosoll em grande quantida
de para conserva-lo macio e natu·
ral. Os preparados para clarear o

cabelo costumam matar o oIeo na�

tural do couro cabeludo, que não

póde deixar de ser substituido.

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinte, 13

1 elefone. 1595

... _-, " .,,"n-.-=--'" ....._ �. �.� t',' ---.' ......'-_
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Metr'iz:
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At t b ,
� "�'·�"·ad" r't�

en oe em. � AY�U� .J�:t"
«II I Accacio mlírl
� M

f� te I ra tem seu escrip-
Agencia Moderna d� Pu .. I tó.io de advogacia á rua Iblicaçães, com séde em São Paulo, I

é autorizada e fiscalizada pelo Governo I Vrsconce �,je Ouro Preto

Federal e possue a carta patente no 112 � n. 70. - Phon> 1277.

/1 Caix 1 Postal, 110.

I Dr. f.i�ü�@ iÉ� Moura ;efr� I
I

Advogado

A rnaA À •. f'l� tlsu. d honestidade, poie, 09 ser

tBI�:J ;aiD presIonciado8 pelo povo.

I
€;
(,
�/:�
L.J
§1

�
�
�
��

.ti������� ....,.l�l.»..-r_·-__-··' ' '�'�-.- - r vs: "��"'��'������'ll�_'��__�liiiT'U'� ·_� ...�----- ..P� �-J.4-l-_"_��Y'-_.��'��,�k.:�.-uta

1!1#!i!.
._-�_�ft�-��---�------���f.1����'���l.:� rt,�� Rua Trajano, 2 Hsob.)
·
__.�_i&9�_' �' ���T���)��>'n ..• ��

\
Fone 1325-Ater• .:le cha-

• '�, mados para o interior.

i Comp�nhia ".����! lor.Aderbal
" FUN,DADA EM ia o � da Silva· �

I Seguro� Terestes e Marítimos S
• Incontestavelmente a�� PRIMEIRA drJ Brasil f�
· �
• CAPITA L PAUZADO 9.000:001]$000 I

hE�ERVAS ",\'lp�IS C� ? ,T',/

RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES A�lSUM(DAS�EM
SINISTROS PAGOS EM 1!B5

Forrnídaveís lorlelol prDprlos, Ires v"ze�

por semana, todas 8S s�gtm
das, fier,!. e IElxtas·feinli,

j

Extração com globos de cf1stai. Rua Trajano, n' 1 sobrado

1 Telephone n' 1548 I
I :_.= Dr. Renato= I==Barbosa_

ADVOGADO

I
I

R-.I
J\ dvoga

Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

I
Fones 1631 e 1290

I--------- --

I S.I YL.;!))j�,:K)b
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

1935
,;jt-,I��

.

A�entes! Sub-AgentesJ e Reguladores de' AV�fi��(�am. todos c(Eitadc9 I
�o Brasil, no Uruguai e nas princ[lpa,i.�; praçaa 8s:rar:G,elif>.s.

í4gente5 em Frortan opOIIS:

Campos lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa
•

II Partos - Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

�
• •
G Rua Conselheiro Mafra, .35 (sobrado) r�ixa Postal. ·19 e (!iiIIJI.:.•
:,

TF! FFO 1\'E N !.08.'? A II
' , r (

.. Curso de especializr (110 em
� J". :; E�,D. Tr LHY FI( f' .'

_ Íri "�: -

�.. ,

«., rnolestias de senhoras]
� '1t{�
G Escritórios em Laguna e lta]ai �� Atende na Maternidade
• G até ás 8 112 da manhã
• Sub-Agentes e rn Bi�Jrnenau e Lages G' e á :ai'�e-· Consultorio.
" � P.NITA C,APlBJ'.. fD!; ,19

-"'I�.�---�-.:.___,---- ••G.�,*.�·G. --------

of
")!

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
'Pela manhã:

com hora marcada

! I Consult.-R. ;oão Pint::J, 13
1 elefon;, J 595

Dr. Rica
Gottsrl"lé

Ex-chefe da clinics do "u

tal de Nürnberg, (P.vressc!!'

I Indórg Burkhardt e Professor

I
Elwin Kreuter)

I EllipeciallslZã em cirurgia
�eral

I 1 MOr SMO, nas ai

espirituosas anedotas, historietas
comicas f ara rir, é cultivado nas

paginas de
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica Vamos Lê.!!

CONSULTORIO---Rua Tra- a nova revista editada pela S,
ano N. le das lO ás 12 e A.. A NOITE, do Rio de J3.-das 1 5 ás J 6 1 {2 horas. neiro,

TELEF. 1.285 : í VE�\lDEM SE duas casas no

RE5IDENCIA- Rua Este- distrit.o «João PeSs{1él».

II
ves Junior l'j. 26

�

Estreito, com .agua cca,
. I nada, chácara, multas arvo-TELEF. l. 13 J

_

res frutiferas etc. Ónibus á
-- porta e perto do quartel do
Dr.,Artur Pereira 14. B. C.

e Oliveira EM FLORIANOPOUS: as
casas no. 31 e 35 do Larzo

Clínica médica (de erlan- General Osorio e um terre�o
ças e adultos á Avenida Rio Branco. no.

90, com 18 metros de frenteConsultas diariamente das por 30 de fundos.
'

4 horas em diante NO D_ISTRITO DE SACO
Consultoria: Rua João DOS LIMõES uma casa e

Pinto n: 13 terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
no.

ResiJência: Rua Visconde João Barbato
de Ouro Prelo n' 57 Distrito «João Pessôa.»

I!JJENCE--SE
. W' a (';-Jsa <ita á n'" VIT(')q

FONE-1524
P
ANALISES

FONE-1595

<I c . � A _<-._."'" H. ÍJ. �\...Ul
bôas acomodações para pe
quena familia.
A tratar com o seu pro-

prietr -DELGARDOWEN
OHP N, no Largo 13 de
Mail k�" 7.

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIFA E OLlVERA

- ��..,.;.;" -------

V
.

'e uma bem monta'd;
ALi AIATARIA no distri
to de ]Oà.O Pessôa (Estreito).

Melhores mformaçõe3 nesta re-

dação. .

Curso de especialização em

BactrorioJogia no LaD. de
Saude Pública do Rio de

janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagn05ticos CheVtofet
Deseja concerta o V��de-sel por preço de

, . ocasIao, um automovel cne-seu radio? Procure o vrolet de 6 cíllndros, -em
SI: B�llzon, á rua Padre! perfeito estado.
\/haLle11t,t1o cue S ··a' "1 a 1 -

·"'6 <.,.I.,;:t. � lo! lHC] -I laLa( nu Largo 13 demente satísíeso. Maio n. 2 J •
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� GAZE TA-Florianopolis 9-12-1936 5

s, E. "Padrel� �nchíeta" Carioni
dos gDvêrna!�ares paulls·

ta e mBneira

o ENCONTRO Convocação,
B

_------_'!'

Alfaíate da Moda De acôrdo com os Estatutos em vigôr, convoco

os HS. associados para uma Assembléia extraordinaría
a realizar-se na Sede do Clube, á rua Conselheiro Mafra
no. 2, ás 14 horas do dia 12 do corrente mês (sabado)
afim de ser discutido e aprovado o ante-projeto de refor
ma dos nossos Estatutos. Si na hora acima citada não
houver número legal, será meia hora depois realizada a re

fer ida Assembléia com qualquer número.
Clube dos Funcionários Publicas ! Civis de Santa

Catarina em Florianopolis. 5 de a�zembro de 1 9J 6.

S. PAULO, 7 -Infúrn;:;r;,i de Poços de Caldas para o

Viario Popular:
,
"Preparam-se aqui grandes festas em homenagem aos go

vêrnadores de São Paulo e Minas Gerais, que segundo consta vi
rão a Poços de Caldas dentro em breve.

Os srs. Armando de Sales Oliveira e Benedicto Vallada
res deverão encontrar-se nesta cidade, provavelmente a 20 do cor

rente.

•

nica

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os mais lindas artigos para presentes enc"m�trarr:l·se na

MACEOONIA
Natal
c SA
_A c SA

BRINQUEDOS, BRINQUEDOS e mais
----r

brinquedos

VENDE
e "TRAJANO

- ..�
---

e
BARATO

�A�G�AZETA
QUE MAIS

fala, em Madrid, vinte mil fe
ridos em diversos hospitais

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas, em

"evant-premiêre" de gala-Ama

me sempre, com Grace Moore
e Leo Carrillo.

FLORIANOPOLlS, Quarta-feira, 9 de Dezembro de 1936
D oA v oGranadas de gross-o calibre

explode rn no cent,-o da ca

pital espanhóla

o v o

"_S_t_o_CK_6S__d_8_c_afé" Jockey

VENDE--SEno local Caíacanga, (Ba-
se da Aviação Naval) Segundo noticias vindas do

uma grande chacara, com s�l do Estado, registrou-se gravis
PIANO vende-se, opmar, duas casas (uma sima ,d�sord�m em Araranguá,
por preço baratissimo, um grande e outra pequena) e no distrito de Mdeiro, onde foi
piano usado, á Rua Esteves engenho de farinha. Tratar á morto Manoel Americo e saíram
Junior, n. J 20. rua Tiradentes n. 16. feridas sete pessôas,
"�"'''''''''''''''_I''''''''''''"""""",,-

SEVILHA, 8-A estação de radio desta cidade irradiou: CINE ROYAL, ás 7 e 8,30 Nossa Vida
"Ao norte, na 5a. divisão, a situação é calma. Não 61\. di- horas, sessões das moças. A ami-

visão os nacionais efetuaram várias operações favoraveis. guinha, com Ann Sothern, Jack AHIVER5ARI05

Na lrente de Alcoitia os nacionalistas atacaram o inimigo Halley e Roger Prior.
que se dirigia para Mondragon, tendo causado 65 mortos e numero

sos feridos.
Na 7 a. divisão não ha nada a assinalar. No setor de So

rnosierra surpreendemos os ocupantes das trincheiras de Gosconas,
que foram postos em fuga, com baixas.

No restante daquele lront a situação e Iavoravel, Na zona

de Madrid reina tranquilidade, perturbada sómente pelos bombar
deios de nossa aviação sabre as posições governistas das estações
do norte e do sul e dos quarteirões fronteiros à Cidade Universita-
ria. Um soldado do serviço de saúde que se passou para as '10S

sas linhas declarou que havia em Madrid 2U.000 feridos, espalha
dos pelos numerosos hospitais, aos cuidados de mêdicos russos e CIDADE DO VATICANO
Iranccêses. Madrid retransmitiu ôntern á noite a emlssão de Valen- -8-0 quarto em que o Sumo
ça na qual um chefe comunista acusou os motoristas milicianos Pontifice repousa está situado no

de terem demolido, em consequencra de falta de disciplina e falta terceiro andar do Vaticano. Da
de capacidade, mais automoveis e caminhões em quatro mêses do' praça de S. Pedro é possive] dis-
que poderia faze-lo uma tropa disciplinada em.')O anos.» tinguir -lhe ai janelas cerradas.pro-

-0- vavelmente para dar ao enfermo
MADRID, 8--Entre ás 23 e 24 horas as baterias na- maior calma.

cionalistas ainda bombardeavam a capital. Os projétis de grosso O quarto é pequeno e dá uma

calibre explodiam nas ruas centrais, sendo que alguns nas imedia- impressão de austeridade, quasi de
ções da embaixada da luglaterra, E' impossivel, por emquanto, pobresa, em contraste com o luxo

rHE6Am UH5

precisar o numero de vitimas, pois o bombardeio continúa. suntuoso dos apartamentos oficiais. forno Vinicius de Oliveira
As paredes são pintadas de

branco; o leito modesto é de co

bre. O mobiliario compõe-se ape
nas de uma secretaria e de um

MADRID, 8-Sendo amanhã, terça-feira, o dia fixado genuílexorio. Sôbre a secretaria

para a grande ofensiva dos nacionalistas, as baterias de artilharia, vêm -se abertos livros e mapas no

tanto dos governistas como dos insurréctos, iniciaram ás 10 horas estado e� que o papa .05 deixou

da noite de hoje, um intenso bombardeio que fez tremer as casas
Um cruclfix� e uma lII�agem de

a duas milhas das linhas de frente. Santa Terezina do Menino Jesus
Apezar de reinar nas frentes do norte e do centro, duo são os únicos or�amentos da mesa

rante todo o dia, procedentes de Carabangel e da estrada de Ma- de tra?a!ho pontifical,
.

drid-Aranjuez, chegam noticias de grandes movimento de tropas I .

RanssImas pessoas f�ram admi

assim como de fórtes tiroteios da artilharia e de metralhadoras. I. tidas ao quarto de PIO XI que
�������������������������� recebeu ontem apenas o cardeal

Pacelli, monsenhores Giuseppe
Pizzardo e Domenico Tardini, a

sua, cunhada Ernestina, e os S1 us

sobrinhos marqueses Persico e

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á Ugolini.
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE O Sumo Pontifice, cuja energia
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios não enfraqueceu,procurou tranqui-

I
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dares, grípes lizar os visitantes que receiam,
e resfriados. I entretanto, a. supervenien�ia de

� iiiiiii--
qualquer complicação em VIsta da

5 m i I contos
-

I
idade bastante avançada do papa,

O gOvernado r _

de quem cu�dam incessantemente

para estradas de ro-
llcit d

. N

I
quatro Íranciscanos. OUTR05 PARTEm

dagem em Santa so ICI a a e�,ssao O Sumo Ponnfice continúa a

Catar; na e Paraná do delegado fiscal assinar átos que lhe são apresen-
Lausimar Laus

tados principalmente pelo seu ca

mareiro secréto monsenhor Diego
Venini, e a dar várias instruções.

Os tenistas chilenos
batem os brasi lei ros

Dep. ficado Moreira

Segundo uma estahstica pu"
blicada pelo Boletim Fernan
des, a 1 de novembro de 1 936
existiam na Europa e nos Esta
dos Unidos os seguintes stocks
de café; Europa, 2.752.000 sa

cas, sendo 1.126.000 proceden
tes do Brasil e 1.626.000 de
outros países produtores.

Nos Estados Unidos:
862.000 sacas, sendo 465.000

I de celé brasileiro e 397.000 de
outras procedencias.

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 5, 6,3[4 e 8,30 horas,em
sessões "Zás-Trás"-7arzan, O

destemido, com Buster Crabe.

Passa hoje a data aniversaria
natalicia do estimado e distinto
conterrâneo sr. major Acacio
Moreila, conceituado causidico
e deputado á Assembléia Legis
letiva do Estado.
A Gazeta cumprimenta-o.

A enfermida,..,
dedeSua
Santidade enzern BH05 HOJE

a senhorinha Cecí Camisão,
filha do sr. Oscar Camisão, Iun
cionario da Delegacia Fiscal;

o sr. Roginaldo Lessa;
a exma. sra, d. Julinda Ribas,

esposa do sr. Jvão Batista Ca-

Produtos químicos e

especial idades
maceuticas

margo;
o sr. Manoel Caricio da Silva;
a senhorinha Judite Speck, pro

fessora normalista.

Dentre as mercadorias que
mais avultam na nossa importação,
destacam-se os prodútos químicos
e especialidades farmaceuticas.

Nos nove primeiros mêses do
corrente ano, as entradas aumen

taram em volume e descreceram
em valor.

Comprámos 66. J 92 toneladas,
no valor de 129.559 contos,
contra 51 .488 toneladas e

148.966 contos, em igual perio
do do ano passado, o que repre
senta mais 14.744 toneladas e

menos J 9.407 contos.

Em volume, foi a maior �im
portação já realizada, e em va

lor só. foi ultrapassada pela de
J 935.

AS casas trernern A duas
rnUhas de distancia

Encontra-se nesta cidade, vin
do de Laguna, o jornalista con

terrâneo Vinicius de Oliveira,
diretor do Correio do Sul, que
se edita naquela cidade sulina.

Valentin de Stefani
Encontra-se em Florianopolis,

em viagem de inspeção, o sr. Va
Íentin de Stefani, inspetor para
o sul do Brasil da Ford Motor
Company Exports Inc.

Afonso Oliveira

"Ouaraina"Brindes De Blumenau chegou o sr.

Afonso Oliveira, encarregado na

quela cidade da Seção Ford.
HABILITAI-VOS

Inácio Friedman

E ' ."
I Encontra-se em to-

sta em FlonanopolIs o sr, d F .

Inácio Friedman, representante da as as armaclas

importante papelaria nacional Ro
tativa Lda. com séde em S. Pau
lo.i I

SANTIAGO DO CHILE, 8
-A vitoria dos tenistas chilenos
sobre os brasileiros coloca-os co-

Seguiu para Itajai a distinta f" ,. N d 1
..

mo ma tstas. o ia 1 do cor-

poetisa Lausimar Laus, que aca- rente terão de nf t
b d I b 'Ih"

, e ren ar os ar-
a e comp etar com fi antrsmo gentinos Del Ca'!tillo e Russel,

o curso normal. em partidas simples.

RIO, 8 - Ao Fribunal de
Contas sohcitou o diretor geral
da Fazenda a distribuição, ao

Tesouro Nacional, do crédito de
5.000:00U$000, em ser no re

ferido lnstituro," a que alude o

art. 2· letra A, do decreto n.

452 de 25 de novembro de
) 935, destinado á regularização
das despesas já efetuadas pela
Comissão de Estradas de Roda
gem nos Estados do Paraná e

Santa Catarina, de que é chefe
o coronel Luís Sá de Afonseca.

ARACAJU', 8 - Podemos
informar que o governador Ero
nides de Carvalho acaba de so

licitar a exoneração do delegado �����������!!':
fiscal, dr. Otero Mndonça, pelo
fáto de haver o mesmo despachado
favoravelmente três processos, con
tra a opinião de chefes políticos
governistas.
O delegado fiscal julgou pro

cessos de multas aplicadas pelo
seu antecessor e este táto pro
vocou reclamações dos amigos
do governador.

Viajou para Urussanga o sr.

Fernando de Fanési, vereador á
Câmara Municipal daquele mu-

Limousine

202
ATENDE PELO TE
LEFONE 1.222
SERIEDADE E CONFORTO

Propr: Patroclnlo Vieira

nicipio,

� - -- -
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(MARCA REGISTRADA)
para roupa fina como para roupa comum
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Hoje, ás 19 horas, será
inaugurada, nesta cidade, á
rua Trajano, nos altos da
Sorveteria Gíorla.uma luxuo
sa e moderna casa de diver
sões denominada fockeyClub.
Instalada consoante o mais

rigoroso critério de bem ser

vir os frequentadores, o [o
ckey Club é uma casa de di
versões que não tem igual
em Florianopolis.
Os seus proprietarios, per

feitos conhecedores dêsse ra

mo de negocias, dotaram o

seu estabelecimento de exa

gerado luxo, iluminando-o fe
erícarnente.dotando.o de inex
cedivel confôrto, higiene e

renovação de ar.
Merece destaque especial

a profusa quantidade de es

pelhos com que foram dota
das as salas, - onde se prati
carão os mais diferentes jógos.
Podemos adiantar que o

Centro de Diversões [ockey
Club é, em Santa Catarina, a

mais perfeita e completa casa

nessa espécie de diversões.

Café Rio
Branco

Após o terr po exigido para
sevéras modificações e reparos,
reabrir-se-á, amanhã, ás 9 horas,
completamente transformada e mu

nida de novas elmodernas insta
lações, a lrenquentada casa co

mercial-Café Rio Branco, de
propriedade do estimado conter'
râneo sr. Euclides Pereira.

As reformas, que obedeceram a

orientação de competentes técui
cos deram aquele excelente esta

belecimento, uma feição moderna,
elegante e de requintado gasto ar"

tistico.
Agradecemos 110 sr. Euclides

Pereira, o gentil convite com que
nos destinguiu para assistirmos a

reabertura do Café Rio Branco.

ALUGAM-SE quartos. Tra"

tar pelo fone J 436.

Oanflítu em
A ..aranguá
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




