
união de todos os brasileiros di
zendo:

«Costuma-se no Brasil dizer

que a unidade do país é um mila

gre, mas um milagre que não é
uma dadiva dos deuses ou o pro
duto de fatores naturais, Por certo
ela cons titue a nossa melhor ri

queza, porque fragmentados e per
didos neste mundo alucinado, que
se está entredevorando a nossa Julio Prestes, presi
de bilidade nos condenará ao defi- dente do p, R. P.

nhamento» .

Em sua curta resposta o gcvernador paulista sr, Ar
mando de Sales Oliveira disse que «os paulistas estão
sempre dispostos a trabalhar dentro de duas superstições
tradicionais: o amôr da terra e o culto da Patria».

Pii"'@CIii!!�1"aa. I
Conferencias e den"l@rches

tP-ão I
RIO, 25 -- A conferencia entre os srs. Art.ir Bernar-

T
.

des e general Flôres da Cunh.i versou, segundo a Ag. ncia
do rrunstro da I Brasileira foi informada, sobre a adesão do P. :.�. M. ao

Guerra. ,govêrno mineiro, tanto assim que após terminada a conte-

'1a I
rencia o sr. Artur Bernardes desceu do recinto, chamando

�

R.O, 25 - O general João OS �rs. Bias ,Fortes <e _Cristian� :��ac!:'lado, cCom .os qua!s
Gomes lançou urna proclamação conversou longamente, testes limitavam-se a 0:.11/1-10. Mais
ao Exercito sôbre o vulto de Ca- tarde o sr. Artur Bernardes conferenciou com os srs. Man
xras. Começa dizendo que o gabeira e Roberto Moreira. Emquanto isso, ° sr. João

atividades exercito iem.suas rai�es num _pas.,Neves c�tev: af�s�tado. . Tsado <\e glorias � feitos heróicos. HOje sao esperadas novas conferencias. Nota-se que
Refere-se ao relevo e proteção i"linas Gerais pretende fortalecer-se para ser melhor ouvi
continental do Doque de C�xías, da 110 próximo debate presidencial.

RIO, 25 I A policia descobriu uma nova celula comunista na rua Indigena, em NitelOÍ, �il{'ncio que êle foi eleito do Des-
�.

o E�tretanto, � minoria �ão cruza os braç�s, estando
re-idencia da viuvá Odila Guimarães, secretária da tesouraria do «�ocorro Vermelho.> tino para tr içar os rumos do aLlV!SSlmOS os Sí'S. Mangabeira, Roberto Moreira e Artur

_,. .

Foi apreendida farta documentação e correspondencia de elementos comunistas, além de 300" Brasil, lI'lTa., das fas�s é1ciJen.la-! S_a_i_lt_O_S_. _

�efigies de Luís Carlos Prestes. das da vida politica nacro- C � ''''! [. AR1-',-.· J
.

J"(.1
F " di R d

o�

briel F d 1 I ��'l"'"�IImttj!J:;,l!l"I'itf'o'1lo�� 1\'. r., nas suas rnulnplas
oram presos Benp ito o -igues, '-.Aa ne urta o e outros, que costumavam [requentar as na. \iMth;ii 1iI......,ií;l �íj��ii!tiI;�J I I l;do'd·. °f - ,

. . T' M J' F
.

G E id S M 5'1 Como adrni
o

d h I d b h I
moca ... o es e mam estações, e

reuniões Juntamente com .ciano e:.lJOa,· rancrsco ornes, roti es antos e auro I va, os quais orno a rmmstra or, como 0- O ac a re -
'

d b d t d
d E d

"

• aprecia: o, ao sa or e o a a
foram tambem capturados. mem e sta o. como estadista, I �-.,. n d'O OQ IY _......

I I d leito

d
- ,�

. ".::. , B i , C asse e el ores, em

prestou assina'a os serviços
:

a sua CO 1-':." t' Vam L
A

,
patria. A' sua espada deve-se a

- � a os er.

preservação da unidade nacional. o .

84'A Ação Integralísta Brasi- a nova revista, com paginas
Ating U Caxias ás mais altas dig- I

.

l'
A

t
.

'10 edítlda pela S. A. A NOI-
id d . '1. o eira rea IZOU on em, as L

TEREZINA, 25 - O procu.a.lor na Republica requereu o arquivamento do processo contra
m � es, seu

llodme pe .noJeS'
a
horas, em sua séde, á rua' TE, do Rio de Ianeiro. Publí-

O professor Leopoldo Cunha e outros, acusados de extremismo. s�l�bra protetora a atna ra-
João Pinto n. 32, urna maz- ca-se as quintas-feiras: Preço:

SI eira.
'f'
-' . hV 700 "

P f· I r:1 ica sessao civrca ern 0- reis,
ar im cone ama seus subor- o

O· d S lda d- d
'o menajem ao « Ia o o. a·

ma os a manterem v espinto dde disciplina e ordem, sempre 00», t 1 t b h I da en aso ac are an o va

I
atentos ao comando do Duque -

l' tO! d • S
que é d C

.

I
e ]OrtladS a s ym e ouza

e aXlas.
C t oi' t" Pacusada de exercer atividades comunistas. - os a, ulgno secre z.no ro-

A Do d U

I R t· f"
-

o.

I d I lretoria anião BenefiA
A doutora. Nice c.orresponcl.ia-o se com comunistas. de todo o mundo e mantinha_estreitas rela- e I IIC d!'.Il ç lI19o I v.mcla e mprensa, pronun- O

,

II "QIl �

I b t d I cente peraria pede-nos a FubliM
çõ�s com um pengoso agitador b�llVlano Morof. conheC:ldo pela alcun�a de «Velho Sul dado» , por CI.OU arre a a .ora Ae. esp .en· cação da lista da:; pessôas que
fUJas c.artas se depreende que era Intenção dos vermelhos explorar as sItuações de insegurança �ntre E t' b

.

I
dlda conferEnCIa sobre a Vida

m o ar IgO so o tltU o b d h' 'l't concorreram com prendas p?ra o

Países provocando extremecimento de relações entre o Brasil e a Araentina 11 ,.

d d I e a o ra o erolco mi I ar '.

o�
'.. t> •

JIprecwn o, comentan ° e D d C' I' d festival <lue pretende realizar em
O depOimento de d. Nice é bastante longo. l d d r t

o

d I uque e aXlas, gana 3.
b fi' d besc arecen ,o, a aU ona o nação brasileira. ene CIO as o �as a serem rea-

sr. t�te. Iloefonso Juve_n�!, Ao finaiizar sua vibrante lizadas. 'na, stfde de�ta sociedade.

pub�!cado em a. nossa ed!çao cxplanaçãc, o inteligente
A h�ta e a seguI�te.:

d� _ontem, escapara!TI á re� conferencista foi vivamente _Mana do P.atroclfJlO .Coelho.RIO. 25-Foi expulsa do país, como elemento perigoso, a alemã Anguste Elise Ewert, que vlsao �!guns p�stels, sen?o felicitado. J?ao da Cruz Slmã�, EIOI Amo.
tambem usa o nome de Machla Berger e Machla Leurzyki, ou, ainda M1lchla Meczcri. os nialS notavelS, os segUin o nm, Casa Obcar Lima, Livraria

tes: Academia Rio de Ja- - Sezõe.;, Malarid. Maleitas? Central de Alberto Entres, A!-
nelro de Letras, erlvês de Pilulas Medeiros I fredo Selva, Otilio Lisbôa e se-

Academia Rio Orandense de Bebidas Nacionais e Exran. nhora, Adalberto l\1oreira Paz,
Letras; Protestar envês de

gera.;; só NO Gilberto Silva, Rodolfo da Silva.
pretextar; e foi ,pois, expli- CAFt:' .,JAVA

Avelino Azevedo, Mario Silva,
--,--------- cada, envês de f ica, pois, Praça 15 de Novembro Netina Monn, Estér Silva, Vicen-

�-e III! I a- ft explicado. Antonio Paschoal te Digiacomo, Zulma Vieira, ArM
I"""", I V tur Galeti, Esmeralda Rateke,AI-Vermioii1! Gráve na meno.iria.
Autcrizado pela exma. fa- E' o rerr edio mor.lerno contr'.l a l. d

-

ri
do Ferreira, Itamar Rodrigues.

A R D I A d d I d'd
1!.51\

, irO�e., e Bertl'no Perel'ra, Gessen V"z,Roa
o sr. cap. omeu e aíte, ten en o ao rec amo e mo- milia, que resl e no prédio vermJnose.

IR "",i.ilB0 n

d I d I d S d d d F' C I' I
'"�

ih dolfo Formicra e Francisco DUt�rte
I eega oauxiiar a ecretária e ra ores aTUa rei Ulleca soi- di:! rua Esteve Junior n. 93', -----�----

(7;,ja :;;I!)"'j A!2lS e

!if� u <�;i;" 1111 <!Ai Silva.
Segurança Pública, foi enviado citamos ao sr. major alivio Jao• será vendido em leilão, no U::!S��ns��'1i� _4

pelo sr. ceI. Brsga Nurí, comte. nuario de Amorim, prefeito muni- dia 2 de setembro, ás 19 ho- O comissario de serviço
geral da Força Pública de Nite- cip"l di:; Fhianopolis, providcn- ras, todos os finos m:Jveis NOVA YORK, 25 - C da Policia Central prendeu
roí, um telegrama em termos elo� cias imediatas ali"a de que seja de sala de visitas, quartos, presi-:lente Roosevelt declarou qu". e recolheu ao xadrez, ôntem,
giosos no qual lhe felicita, peio reparada aquela via pública, que sala de jantar; louças, vídros, ,H'tes de outubr(y nãs farà dis- Diamantino Maria de Freítas,
gésto altivo e de�assombrado com com as chuvas destes últimos JiilS, cortinas, reposteiros e mui-I curws politicas de propaganda P')! l:a�.'('r furtado da resi
que agiu para a sufocação da re- a· tornou guási ir.transitavd. di tos objétos úteis. eleitoral. O SeU adversaria, sr. dencia UI) sr. Luís Arêas
belião tentada pelos prêws da Pe- ficultando seriamente até o tran- N.B A casa estará aherta Landon, já miciou entretanto, ati- Horn, residente no distrito da
Ditenciaria deste Estado.

'

sito de veículos. todo O dia jo leilão. va campi\nha. Trindade, três galinhas.

';

,.
fJJl
ii

,.•

I

-- ----

•

'n -----------

Será provavel a união do Pat�tido
Republicano Paulista carn os gaú
chos na carnpanha presidencial?

SÃO PAULO, 25 - Conti
uarn os boatos de uma aproximação entre o Partido
,epublicano Paulista e os g aúchos, determinada com o

im ge combater o candidato á sucessão presidencial. caso
sse ,c�ndidato não agrade áque'es sulistas.

o discurso do sr. Raul Pila
en) Sao Paulo

SÃO PAULO, 25 - Ao saudar o governador nos

Campos Eliseos, o sr. Raul Pila aludiu á necessidade da

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel .J,A�RO CALLj�DO
ANO mi Florianopolis, Quarta-feira, 26 de Agosto de 1936 I NUMEHO 592

-DESCaBE
mais uma celula

resldencla de uma
A dra. Nice Silveira acusada de

extremistas

o PROCESSO
oontra o profe._)sor L,eopoldo Cunha

A comunista dra. Nice Sílveird queria
guerra entre o Brasil e a Argentina

i
I

I

i,

! >,
I

� (�l"� r i ;

� J, .tI, ... l.._.pu��,

u. B. Recreati
Operaria

RIO, 25-Depoz Da Delegacia de Segurança Publica a médica dra. Nice Silveira,

Expulsa do país

Farinhas superiores, elaboraLlas com os melhores,

trigos, só as do
MOINHO «]OINVILLE»

_______o

CMP- RomCtUIA .·U2 Frei

Delaíie � Caneca
esbít a exigir reparos

CAFE' BOM 50' NO
.JA.VA

Praça 15 de Noverrbro
Antonio Pasc!1oai

o Fermento Medeiros é o pre
ferido, porque é fermento de quó."
lidade.

Cornpra-se
GARRAFAS VASIAS. RUA ALo(
MIRt\NTE LAMEGO N' 50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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h � U
reter de Saúde a vac nação cole-osan a

�_����������-�IW��'*'-�_"'�Wj)K.�", uva, feita por meio da TIFODI,
.

-li !ti - SENTERIVACIN, e pôsto em IContinuação da 5a.

pg'l O valor ua "acm�açaa '

observação um grupo dê 1.000 O projete e justificativa apresentados aoGATEAU DES PISTACHES
'd
,. pessôas assim protegidas, foi pe,r" SenadoPelo dr -., Eiia� DavI ovicn reihmente comprovada a ehcacia Vem á Mesa, é lido, apoiado e remetido á Comissão dePistaches, 460 grernas. Escal� •

h desse meio proíilático. Constituirão, Justiça. Educação, Cultura e Saúde Pública, o
Nunca será demasiado realçar epidêmico de tifo que ouve r"

'd"darn-se, pizam-se bem, junta-se-
.

F b Oul:ro ponto em que se eVI en- seguinte:lhes 2 claras de ovos, 230 gra-. o valor da vacinação. Vamos cio cidade fluP1inense de -ri urgI.
da o valor da vacinação é na

�

PROlE'TOd tar(lllo sucedido, em recente surto aliás bastante violento, dado que _], H
.

di N 14 1936
mas de assucar, um pouco e J ='T'!'_"T�, f prevenção 1]0 tétano, oJe em la

.
__c.isca de limão, 10 gemas de

_, Ao rarissimos os casos de tétano Reconhece o direito dos diplomados pelo extinto Institutoovos bem batidas e as claras dos I A I
...

T A lo" '... D F � O {Iano p,...;ó I is HU', cidades providas de recursos, Politécnico de FIO! ianopotismesmos batidas até á espuma. O .... �

.nde se faz <l injeção de sôro cm O Porler Legislativo resolve:!\tlexe-se tudo muito bem e vaí ..-----

itetânico em todos os casos de Art. 10. -Aos diplomados pelo extinto Instituto Politécnitoao forno em fôrma barrada com
endas contaminadas. Entretanto, é de Florianopolis fi"a assegurado o direito ao livre exercicio da.

Brevemente Será inaugurado nesta praça, ane-manteiga. 1

t d di abido que os sôros dão reações prolissão, de acôrdo com as prerogativas conferidas pelos. respecti-
xo ao Bilhar Clube, um gr%ue ce 1 ro e iver-

.

�_f
..

ior vezes violentas, sendo comum
vos dirÍornas, mediantes apostila nos mesmos, dentro._do prazo de

sões noturnas e diurnas. e um Bar com perreito
.d ti I r 'dr nos PC1Sto5 de Assistencia os seis mêses, a contar da vigencia da presente lei.serviço de Restaurante, servi o por gen IS s-.n 10- �

li uacientes recusarem com. veemen,' Art. 2o,-Revogarn-se as disposições em contrário.
ritas.

�
�

EFI" l' cia a sua aplicação. < IS uma ati- Sala das sessões, 18 de agosto de 1936.Uma grande novidade para "'1(;nanOpo IS.
Btude que não devia existir. as- Artur Costa- Vidal Ramos.

taria que esses individues tivessem
justificaçãouma noção bem nítida dos horro-

A materÍa do pr jéto é constitucional e da iniciativa doIres do tétano, doença gravissima, S dena o.'"-;;; íiiiiiiiii iiiiiiiii ;:;.__...;;== .;;;;....,,_;c;m_=;;;_�. dolorosa medonha mui diíicilmen-
A

.

'f d . ,

7

...

, , .,

·sun tem este mar.1 esta o <,m Inumeros pareceret-ns. ,te curavel.
,

d' 24, 30, 44, 50, 52, 60, 63, 80, 92, 99, 126: de 1935: 4O mesmo podemo, dizer a
e 20, de 1936,-auer considrrando o disposto no art. 41 pa-

.

h" f bi O ,

ção,
II

t
raiva ou ,loro,(' la.

_

oença que ragra]o .30, quer o estvtuido no art. 91. I, letra I ) O')! termos
F'Iz-se calda n-1 ju,d �e colo- •

Pu rgo Ie I e ataca habitualmente caes e. gatos, do art. 5')" paragrafo 30. da Constituição.cam os bagos f' as l iiS,i1S rala-
póde ser por. estes t[(.io�r.nJtld�hS a

O que se pede é que o Poder legislativo ,;onceda aos
das de um limao: l ..gli que fiqu,· Granulado e comprimidos

outros an maisícavalo, bOlm, coep!aOra' dip,l.o�a�lof por UI� extint.o instituto de ensi?o eótadual-o Institu'o
cozido deixa-se esfriar r' englO:;-

Laboratouos Raul· Le',te R'lo etc} e mesmo ao horne .

p' d FJ I I G p

�

,

.' 'o'ltecmco: orianopo ls-a mesma rega Ia que u overno ro-

CAm uma gama (.1\_ i .vo
1 só e 7 ste tr: 'a nent» preveni -

. ,

j' . ..

d' d

sa -se ,,1,.

:-"'"'-.:-.:::--:.:=====;;;:;;::::==;::;;;;;-
era A

�".
•

visono cnspensou a outro extinto instituto e ensino esta u-tl-- o
Quando este doce é para ;-t r'

"1'7 m l' 'WU_i
: b....,._._�_ .......,"'·""'W...M_,,__'''''#IM_� . .,

vo, dado q.ue ainda nao

la, eEí�con- Instituf.o Politécnico de Juiz de Fóra, Nada mais justo. Os Es�a�
vir na ocasião, junta-se um calice � tratam meIOS para cur�- a. por dos devem ser igualmente tratados pela União.de Marrasql!Íh ou vinho Madei·

Casa de Diversões �i ISSO que no, tempos bárbaros, os Os mesmos motivos que levaram o Governo Provisorio a

ra,
1____ I

� sujeitos a'acado: eran: mor os por reconhecer o duelto dos diplomados pJo instituto mineiro atuamF "I' Oi:\ren'''s seu" não 50 para evitar
f d"

.

A b -' .

N
am I.�ares t

••� �"
em avor o Instltuto catannense. '�m os nao eXIstem maIs. ãoI '\ transmiós ;,0 do mal a outrê�n, puderam resistir ás novas exigencias crêadas pelas novas leis d,�I P·m"lOal·nente para extm- .

O d FI' I' "f .

.�
�omo •

V.'
11

I ' ensino. e O[lanopo IS, para conlmuar a unClOnar, neces'slta�guie �eu sofn-nent�, a.l�s pavorOSQ, da de uma receita anu11 minima de 400:000$000EIS porque �o tnJ1V1d�0 mo di'
A modestia fivanceira do mf'io não comportava tamanhod(.) por um alilmal suspetlú dp. CS,

sacrifio.
tar sofrendo de hidrofobia deve

Muüo bem.
proc�rar ime�iatamen�c um dos

rece. As condiçõesCobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado ,,_rviços de Saúde Pública (Imti, Instituto.pelo govêrno do. Estad�. .,
1

tllto Pasteur e outro�), que se de-
O que não é justo, porque fere equidade e até o d:-Não deixem de Ir ao Vl.';pora lmperwl pOl:.J, n�Ie Jicam exdusivameI't� ao estudo e

reÍb adq:lÍrido é que, em consequenc de novas exigencias le'
BOLO TRI�CLOR encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetls- profilaxia da raiva. O animal em

gEi;, se desconheça uma situacão juridica anterior, nos efeitos de
4 ovos, (Bate-se primeiro as

I dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará questão dovecá ser pôsto em ob
incolumidade,claru5), 4 colheres de farinha de

I '
'enação. Si ao cabo de uns 15

O Instituto Poli�écnico de FIorianopoli� foi fundado, reco'
trigo mal cheias 2 de chocolate, ,I Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

I
dias não se lhe tiverem ma�if(sta' nhecido e subvencivnado pelo Estado de Santa Catarina. desde

4 de assucar. de Novembro do os sintomas da hIdrofobIa. pc 1917.4 colheres d� farinha de trigo, I

!liiiiiiiiiiiiii ;;;;;;__im&Rã_' m;;,.,..,-;a;"';;;iiiiíiiiiiiiiã:,.;;if3,"'" je-s: suspe�?er 0s�ratam:nlo. da I Era fiscalizado pelo Govêrno Federal e foi, pelo Govêrno4 de assucar, 4 claras, 2 colhe- <ii -

pessoa mordida.. loca0 t1v�r, da União, reconhecido de utilidade pública, pelo decreto nume'
r�5 de manteiga. ,

�.,�,!t,���.���f'",���.�a�t��D����i���,,�,.,�,' sido morto ou morrer logo apos ro 4,763, de 13 de dezeúJb,o de 1923.8 gemas, 8 colheres de fan- 'il������� '"

i2-,:�1' uwrder a pessôa, deve-se mal1�arl Quer a Constituição de 1891, quer o A'to Institucionalnha de trl'go, 8 de assucar e 2 ij

L t r�
91

$� ,"ii'� o se� cadav,er. ao ,mesmo S-.:rvJço, alo Gov�rno Provl'30rl'o, quer a COllstl'tu,ça'o d"" 1934, reSD�lta-
de manteiga. � e i ras a Q reu ill !!: I� ;; de Combate á h.�IV�, para que o: ram, sel�pre o direito adquirido.

"

.
'e -

Colocam-se os bolos
su(.esslo� �,4_ .,

h
D 1!í,�:Y submetam & nec�opsla.,

. ro .. 1
,

No mom "nto e� .

que � �ra,iI
..

e o mundo se d�batem cOP-
vamente um em cima do outr

I
�

"5 t
!'Il

��!t.R c O melhor melO de. evitar a p.. tia graves que�tÔ::3 sOCiaIS sena ImpoIattco agrava-Ia, reduzl'ndo as
intermeando com geléias, San a at a r I � � � � >ag,ação de tão te�"vel, do,"ç�. é

i po"ibilid"des de traba lho, em buçoe, em que Já se especializa-
S

I!!<l vaclDar todos os cae. das reg'o"" ram, a cidadãos que, conliados nas afirmações das- leis vi�entes,
Cu.::CUS DE CARNEIRO ::,l� 1.2oo:ooocli'ooo em prem ios !,� ,....m que o�o:rerem alguns. casos, I empregaram o seJ tempo e o seu Jinheiro em se !)repararem para
Daremos a receita do CUSCU5 8 .=. �

-

�� ',-,om uc1�a Injeção de VRannlaLc�n- uma atividade técnica que lhes asseguras>e os meio,; de subsis�
bra�ileira. �

ti� tra a raiva, dos Labs. au elte, tencia.Molha-se em agua temperada S Valor de cada Lelra 20$000 �S 'onseg�e"� imunidade por u,:,
-

Carrilo-se poro o fuluro; exija.se aquilo que melhor p.."
'.om 8 chicatas de larinha d,-. induidos os juro, de 4010 ala

� ,no;" .,po, esse �,azo se repe"· ça co"ir á melhori, do en,ino, ma. '''p,ite-" o que Lo obtido le,al.milho (milho br"nc.o) e meia chi·, O e com difeito a Sorteios m, n-

;;:'ê rem as lCl]eçÕjs.esta claro que,por I
mente. '

cara de farl'llha al,- ll·ancll·oca (pe-�' �,.i.les 'p�la u'ltlma extrac. ão de �."� f I d
.

d t
'-.,] lMi'... T

� a ta e melO e rarlsmlssao, a
[)or'ar,to, quer quanto á �onlitucion(llidade, resuitante da

'

d
.

t) $ "ada me7_ da LOTEJ:ZIA FI::.· �,��" doença "cabara' extl'ngul'ndo se de t' 'I I J J d d

nena as Jun o . � .._

�,,, .'

compe enCla, quer quanto a ega iaaae, arr ;CM ,i atI avés o pris-
Faz-se um relogado com 4. DERAL, de accBrdo com a

... todo.
ma do di,,;to adqoirdo, quer pela equidade, v"to cama identi""

d
' .

I � Calta Patente n' I 02 � com W \'
.

da variola A f 1
colheres e manttlga, e Igua �

� ,

eJam o c.aso. .

.

. concessão oi outorgar a á instituto congenere de outro Estado, a
quantidade de banha, alguns to- � o seguinte

e V'Cmação obngat.ona fOI receb,da proposição ,m apreço é digoa de ser apoiada e amp"ada pelo
mates pessados na pen�ira, 1 ce- �

,,,., com grande op)slção em todos os Senado.bola ralada e um pouco de salsa � PL ,A.NO � pilÍses. Eu próprio me rec,ordo de" LEGISLAÇÃO CITADAe cebolinha vc,de bem picadas; G premio de 15:000$000 � no t.empo em .gue trabal.n��a no, ?Jecreto n, 24.785, de 14 de J'ulho de' 1934 _«le_de5peja�se 50b:e a farinha e mis, G 9 premios de 500$ 4:500$000 � serviço de vacmaçã_? �omlci�la;, do conhece o direito dos diplomados pelo extinto b;;ti-tura-se muito b m. Cozioham'�e ! 2 premias de .250$ 500$000:1 Dep?rtaCl_1ento ,de �,lUd� P.U?!ICa, tuto Politecnico de juiz de Fórauns seis ovos, cue são em segUl- �
" �

ter Sido Impedld) do e:{CrCICIO de O chefe do Govêrno Provisorto. etc .• etc.da cortados em I�Jelas. ' •. 12 premios mensaes no total de 20:000tUOO �� minha função por um cldadão,que
, ... , . . ..•..•. , _ •....

Arruma-se no cuscuseiro uma � Accumulem suas economias adquirindo LETRAS f� Ue: convidou a retirar�me de sua Re30lve:camada de farmha, uma camada' A PREMIOS «SAN rA CATrIL\RINA,), que t§,�.:,� :asa "manu militare". Aliàs,é pre' Art. lo-Aos dIplomados pelo extinto Instituto PoIitéc-d
.

d ( carne
��

I' d h
.

d 4 a
,,, 'iso observar que mesmo em cer· .

d l' d F' f' d d" I'

e carneiro ensopa o a \� a em e gan arem Juros e °[0 ala, concorrem
�', mco e UlZ e 'ora Ica assegura o o uelto ao Ivre iexerci�partida em pedaços ;em peles e 60 SORTEIOS em um total de tll,

tos paises adiantados, como a In- cio da p,olissão, de acôrdo com a. prerogativas conleridas pelo.
nem ossos), as r' ,dela. d� ovo., • 1.2Oo:O00-'11>0OO � .llaterra, a vacinação antivari6lita respetjvo, diplom", med<ante apostila nos mesmos, dentro do pr••

"t e de novo fannha e a '
�j� lão é obrigatoria. zo de seis meses, a contar da data d,'!ste decrcoto,

azelonas ,
� .

. �. �� 1...1 d "
assim que terminar os ingredien- � AS LETRAS ::;ão negoclaveis e resgatavels no seu,;venclmento �, Quanto aos rem taJos essa 1\rt. 20 I Revogam.se as dispo�içôes em contrario,t �

1 � medida pr�venti\'a, quem poderia RI'o de Jan"I'ro, 14 dp. J',,'lho de 1934, 1130 da In._]epen ..

es. � FINALMEN1 E: Uma eira a premio representa um � �
_ "u

:J
Cobre-se com falhas de couve

�

b 'I.1i.:> negá·los? Vejam o que se conse- dencl'a e 460 da Republica.
� bilhete que não sai ranco. �

d
fresca. G � güiu no Brasil, onde os casos e Getulio Vargas-Washíngtnn P. Píres.Põe-se agua a ferv,:,r na parte O Banco de Credito Conlrnercial e @ varíola �ão raros e só ocorre� node baixo do cuscuseiro, mas d;) �Q'.�"" Constructor � interior, onde é dific:il praticar 1. ?Jecreto n. 4.763, de 13 de dezembro de 1 932-Con..

t � l'lil

�'I:: vacinação. N 1 Europa, antes d.: sidera de utilidade pública o I:2stituto Politécnl:o
maneIra que não entre na par e ",;;;o Director Presidente: ANO ;LO M. LA PI 'RT1\ �

d D'de cima quando se adatar; cobre- � Rua do Rosario n' 109 RIO DE ,J,U�EiRO r.,-,:�:,:,�.;", i;ldrod:,:zl,�, <! vacinação, método e ria! ic1!1opolis5� com um guardanapo grosso e • "6 " eftudado e definido por Jenner, •

h f Ih d ,. INFORMAÇ r�S COIv1 • morriam em fins do século XVIII Art. tmico'-E' considerado
deixa-se cClzin ar até a6 o as e

e' Angelo M. L� Po,ta & C'j:"'.,.. fE'"
o o d' I tu'o pI'," d FI' I'

f �. .:� '(g� 4 0.00' pessôas . e variO d por O ,ecmco e .onanopo IS;
couve icarem tenras.

, :I�Ih b �
.;.� ano, cJfra enJrme si levarmos em eontraf'O.

Vira-se o apare o s.o r.e .um � EDIFICIO LA PORTA - FLOHIANOPOLI5 ��
S d F d I 13 d d b d 923

d d b I (!.S'll :�

I consideraçãlJ 1ue a popu laçã:> de ena o e era, e eZCIJ1 ro e I .
�(lliO, even.do 0, °d�

sair lllttelro; ���,��Ã.C����@l,,,;l&�,���������f rontl'nua no Ga. pogil10 Estacio de Albuquerque Coimbra. Pre$ü;ter.te4
\.ieve ser servI O Ime latÇlmen e. �"������*,��i'l"'������ ,

;,�,�.�i
,

.

1-:

"

'

l� \l;",'�1

2

Para reccnheciRlenta dos
displomas do Instituto

Politécnico

BOLOS DO POBRE

Farinha de milho, 460 gra
mas; ovos 4; assucar, 230 gra,
mas, vinho 350 gramas.

Bate-se tudo junto e vai ao Iôr
no, em pequenas fórmas.

DOCE DE UVAS VERDES

Aproveitam-s€' a, UVêlS que cáem
dos cachos ain ',I ln matura-

Rua

,

Ao

Felipe Schrnidt

Prisão de ventre?

FIGUiNHOS DE AMENDOIM
100 gramas de cho:::oIate raia

do; 300 ditas de assucar, 500
ditas de amendoim torrado e pas
sado na maquina, 4 claras bem

I

batidas.
Mistura-se bem até ficar em

consistencia de se poder enrolar
em iórma de figuinhos, que são

passndcs em assucar refinado.

Vispora Impei'"ial
O MAIO"K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAl:-ITAIS
Quem não tem .::ondições de vida, desapa.letaes sobrevieram, Não importa, Fechou,se o

. ....

de utilidade pública o Icsti..
revogadas as disposições em

:,.. ':, I

J1':J "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FI"'laes e- rn.' I_sguna '._agesB
. .'

• er"\n Cruzeiro do Sul

I Faze�:a�E���!:�t:r:g:�� ,,"ra rernor fERRA�E:S�9ãO de

.
MAC!:;Ç�Ç} de �j� Morins e Algodões Machinas de benericíar madeira ��

l� Lonas e Imperrneaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
,

I
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeires .

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral t ara á lavoura: (' idos, r:�
'ttJ Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, r, oínho etc. �� Lnha para coser e sezgir Fopões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, vtotores �,'Lã em novellos e meadas LOJ�ça esmaltada - apparelhos de jantar-falhe- electrícos IJ:Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para .ransmíssões: j-:o I

k'

Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona r

� Cortinas-e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

�
Tealhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, '" .ccs-

Sapatos, chinellos, Oleias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
.

� Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrtco em geral

� Emprez.a Naciclnal <?6 l�av:ag9çâo. "Hoepc�e'>-vapor:es "Cad Hoep�ke" "Ano" I.
e �Ilaxps

*

� Fabrica de Pontas HRrte fv1arla" ... Fabrica de Gelo ·'Rit.a Maria" .. Estaleiro Aratac..�;;.H , ,

J�W..r-\JA���Á���:;���J',��sr������J-�.r�f?J%����l�[?t;};;· ���F?�MV���[�t(i.jl����t��>�:;���J-�:&1,�'{';�;';;}'�··J;;tr;7�Y�w�����. :;;{4.l:r�u:'�����"L� �Y'&"IIIIU4�r-�:�;��,���:;;....6��'�·_ �:J��r..:�j....."��'_.��,,, r;a...��; ��� �����'<\ �4' .�,.�.'" - ..� �'!�J�v!t' ...�;r::"", -:.n ... -.:D":l"t'��""_J$�t�""",·!:r=:."'{�·--:�:,'t1!6

------ _'-..;::(I._'.-; .. ,.-

t4. f) ,d {�� ados• lIIro f

",,�, ,'- _',""

i l�ccacio lVuo..,!
I JDe) ra� .... - terr seu escrip-

á r 12

___ . __ Radator�Secretarlo:

I Ç?r. RicardC! Oslyn Costa

I t,::;iC)t ':srr)ar) rI Colaboração.
--------�� .

Não será deooloido o ori�Íf1al
publicado c;,u não.

O coneJ..!ito expresso em arti

go de coUaboração, mesmo soU-
� , li. li H.. rgiã: citada, não implica em respon-
�(,1n�1 I wbilidade ou endôsso por parle

alta cirurgia, giflJccoiogÍa, (do- I da Redação.
enças �'U senhoras] e partos,
cirurgia do sistema r;ervoso e .

operações de plastica

A GAZETA
ÕÍÃRIO INDEPENDENTE

Assinaturas
ANO 44$00i
SEMESTRE 24$Oog
fRIMESTRE 12$000
MES 4$OOi
NUM. AVULSO $201
ATRAZADO $3�

A COI respondencia, bem '011»

os valores relativos QQ8 a.
núncios e assinaturas, develf
ser enviad"ls ao Diret{)r-�
rente JL�l C&Uado.

Redaç�o� Admnlstrl9lo
, OfIcinal

RUA CONS. MAFRA, 51

Fone, 1.656

.',':{II'J:: 'y,. \.:l,fU ,·r�H_.1
n. 7 J. - I "nl)J,p· 1 :n7 I

I

,

h r I J" d ' J •

LX'C cre oa c mJCI� o nOEFll
teI de Nürnberg, (ProfessO!

jlndórg Eurkhéirdt e Professor
F rwin K r'l'ff<T)

CC�I�t 'I TOr'O·-- t Tf?
ar» ,'\,. ! e Li;. L .

das 15 as 1 b J!2 h 'eb.

TELEF. 1.2-35
;, r::-IDF"CI.A- Rua ;.�,

Agentes··correspondanta.
.'8r. Aleare - Dr••"t...

lo.
Curitiba-Petrarca caW�

\. t ;. � J (J

'! f i EJ. 1.131

Dr. Artur Pereira
e Ohveira

NO ESTADO DE SANTA
CAT/,RINA:

�raranguá-Jaime Wendhaus6n
Anitapolis-Anibal Pae;;
L\.ngelina--Armando Schmidt I

Biguassú--Heitor CampEls
Blumenau- rAartiniano Hilaiio
Bom Retiro-Joaquim Simees
Canoinhas-Pedro TE>rt�
Cruzeiro-O�valdo Pettlra
Curitibanos-Enedine l*sa
Cresciurna - Dinorah .MVea

Caminha

trír'", l"�tl;'bÇ',. Ú f ·,r.
ç,,;a Im .e.OUÍii S

Comutas diariameule das
4 heras em (el(;11,

Comultol io: Rua João
Pinto n' 13

fONE-1595
R�·iJência: Rua Vhccnde

de Ouro Prelo n' 57

FONE-J524
LABor(ATORIO DE

ANALISES
-

CLINiCAS DO DR. Af\TLR
PEFEiRA E CI iVl PA

Chefe do LeJoralorio da
Di! eforia de Higit ne do

.

Estado.� :::.
�-

" Joinvile-Xavier $"
:.
Curw de eq ffial;í?�&o (ID Lages-Hossanah N't;pIS

Jí3actrcriclogia no LEb. de Laguna-Fn;:ci�co Chagas Ma�
tSallce Pública do Rio de cha2�.

Jé',nc iro Mafra -PcL:lpilio Claudio
ExeCLt- �11' I «c •• _

• Nova Tn.:.. ((, -João José Arche-( c.ê ln, pc..� ,,-L(l� O I Ed. r,,f
C8r:ão ('e ,. ( ,to c i

r eans- -. :. ��,l lVlatQS
) ,f. I C. ,( S

P t u'� H ..

MI
. or o mao <.-

errmll10 i ea
-

Rio do Sul-Aristides Melo
L\ seja CCr'cErta (Sãojosé-jU3( Co<'a Vaz

I"f '\ '7 . I S. Francis ...o-GuarllCY Goerre�
São JoaquÍlf. João :>alma

. TIJuc·aS---0.d ..ld {aAios
'fubarão-J<Jilqw hraa_o

I �

1-
Advogado

f�l'd Trajano, n: I s.ohr a "

r C'E'F IFormidaveiS Bcrteh'9 preprtes, trfJZ V.sI09

por semana, tod21S as 5e�Hm·
das, ter�ti$ e sflxSas·trairss,

Extração com globos do crlsial.

A ma x. II n� dSli. '..I honestidade, pois, OI sor

tal�:J aão pi'GI5q;,lIcladoD pelo povo.
l5h

---------

:...= Dr. Renato=
==8arboss==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater,Je áa

mados para o inleri)r. I
,

R-. Ií-\(eozd
da Silva

RESERVAS .viAIS DE
RECEIT AEM 193.5
PROPRIEDADES INIOVEB
RESPONSAB1LIDA ':·ES .�,SSUM rDAS EM
SINISTROS PACO�) rM 19'35

,.

Dr. Carlos Corrêa

Médicos

[i:'��'.\ioR� ���fi�::�:�: ''''!!;��mt);;�l Cu:·.(iI.rf�I*�$-· p t'lef!lll!ftdj,a't�! Wor:e ,flvu';:�. em

t::âv'Br�iàn; rIo Un�gl.ll�i e ';.'39 prlii!�ípaí�' pr�çl?l$ !,t.íj,ríH:t!i;k�2:
j-

.•

�;-_'::.,....
��<-'-

Agente� em Fiorianopoli€:'"''''
�

Campos Lobo--& <:fa.
..

Partos - Molestias de
Senh(!I'as e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do HospUal

Rua C f1� '1(,
TI:..LEF ],·E N j.083

J '-.:" �:- l (�
J1

LI\L • TLU Gh" IC. (Curso de e�v :;ôli:.açâo em

moles tias de sf:nhoras)
<\tende na Mc:.
até ás 8 1 '2 ,eil11Jad('

,

I (<' 1 ; I
'

) p 4-�17';4:

, ,-

fi! I i\ " I
.I-i . ,-,}. J.".. J

u. �L.. .i... '...; '1�.
namen te satisfeito.

.:�.'��,,' '"
.

.., .
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A GAZE!A-P"lorianopolis, 26 -8-1936 5
------_._-���-------------

I Ga o
'. .'_

MADAME' MARIE

Conselhos de
beleza

Fogão
--------------------------------------

Forno e ODA
PI� ARUCÚ quantidade suficiente para enso-

Para que o sombreado tensão. E' preferivel que os par bem o pão, junta-se-lhe ce-

das palpebras seja o mais dedos estejam humedecidos Pirarucú--I.OOO gramas, ca- bolinhas brancas que se teve o

� . .

I ',.1 I lImarão sêco descascado e tritura- dperfeito passive, rcea izou- em a guma ação com base cui ado de pelar sem [eril-as,
se, para substituir a ponta de aleool, que tem por fina- do-SOO gramas, castanhas de

nem tirar-se-lhe as corôas. Essas Os vestidos de Maria Bell, em Bolivar, inspiraram
dos dedos, uns pinceis de lidade tornar mais abundan- cajú ou ame,ndoim torr�do e tri- cebolinhas são alerventadas e de- aos modistas francêses a aplicação das tonalidades ale

pelo de camelo. E' um po- te a secreção das glandu!as. t�rad.o ou ainda, castanha do �a- pois refogadas em caldo de carne gres e fortes na confusão dos modelos que acabam de

ocroso auxiliar da beleza Ie- Também no momento de ra triturada -200 gramas, quia- de vaca; despeja-se este sobre o lançar.
minina. acentuar a linha das ondas, bos, 1.500 gramas. pão. Schiaparelli, em sua última coleção modifica o sur-

Por meio do pincel, esten- basta aplicar ao pente uma Faça ant�s um refo?ado co.n
I preendente vestido em gorgurão preto com reverso ver-

dendo o preparado, este to- loçã.o que contenha alcooI. to�ate, cebola, etc., e Ju?te de- MOLHO LOURO

\1
melho, de imponente cauda e enfeitado com enormes

ma um aspécto mais delica- Ver-se-á como não se desta- pOIS lO? gramas de a.zeIte.)_ amapolas.
do e decorativo, zern as ondas, conservando �epols de tudo cozido e pron-

I oe-se em urna panela carne Um vestido branco com listas, enfeitado tambem

Para abrandar a cuticula toda beleza como se fossem to Junte ao paladar azeite de de vitela de fiJét com quatro ce- com flôres, foi interpretado por Molyneux em tulgris, e

das u has, póde empregar- feitas pela l�ão mestre de ca-
dendê, não deixa.ndo fer�er o

nouras e quatro cebolas, regando- rosa. Este notavel artista parisiense foi o creador de to-

se a glícerina com agua de beleireiro. azeite, (Esl� receita nos fOI gen-
se com caldo grande; coloca-se .a dos os modelos para a peça dirigida por Liíar, o que lhe

rosas.
tilmente enviada por uma de nos- panela sobre u� bom fogo e ?eI· proporcionou grande número de felicitações.

Com esse uso faz-se até Fale.nos agora das son-
sas assiduas leitoras). xa-se ferver ate que tudo fique Como é natural os fabricantes de tecidos tambem

tem reduzido. Então passa-se a colaboraram da forma �ficiente, empregando todo o seud,sneccssaria a operação de nrancelhas, I I f b d dSOPA DE CEBOLINH�.S pane a para ogo ran o e quan o engenho no estudo do passado, IA s sedas broches, os
corta-Ias, bastando apenas Um motivo qualquer faz

I d
v

•

..,.

afasta-Ia com o páosinho j � com que muitas leitoras não BRANCAS a gor, ma do fundo "da panela tafetas, os gorgurões, os salm rhodio, flexiveis e brilharr
adquire uma bela cor, enche-se tes as rnousulinas orzandis e créoes ricarnentes ftoreados

laranjeiras. realizem a depilação de acor- Colo.cam-sc côÍeas de pão em de c�ldo grand,e e esculna-s,e.' NãO, for�m creados por ChaÚlloLl, Manhy, Roussel e Bianch'.Para marcar as ondas do C0m suas feições tão vas '

'd'" lduma ternna ou sopeira e espeJa- se poe sal, pOlS o ca o Ja esta Os tecidos de lã bordados e com adornos em ro-
'períeltamente, sem o auxilio ta é a fórma de variar o fi- se por cima caldo de t J

'

�das loções adequada", póde- sico unicamente pelo trata-
carne em empera o. cocó foram lançados por Jaques Maiilet; piqués rnaravi-

se fazer em casa uma solu- menta que se procura. TRICOT PEIXE RECHEIADO lhos, por rodier; Isvetz, lançou cloques que invocam a epo-

ção muito simples Bate-se Para alcançar uma linha ca de Luís XV.

meia clara de ovo, diluindo- sedutora. tem que extirpar-se I'
Faz-se o recheio, com carne de A moda, pois, dos vestidos de noite sofreu como

a completamente em agua e a metade da sobr .mcelha, do Ponto de arroz siri, camarões, azeitonas, ovos se V2. grande influencia do pa-sado,
ajuntando umas gotas de centro para fóra, afinando o I cozidos duros, cortados em rode- (Da Nação, Jo Rio, de 23 do corrente mês.)
uma agua de -toilette». Dá resto. O avesso:-2 tdcot, 1 meia las, sal, cebola verde, pimenta do I

.

h I OSTl·)AS A' EGIPCIAI tri tI' t
.

d
.

do mexid
� eve-os a COSIO ar em agua com \.

excelente resultado. O processo é simples: Um ncot, mela, errninan o
I
remo. tu o mexi o em pequ 'na r -

O cabelo é, na mulher, o bom cold-crearn nas sobran- por I meia. quantidade de farinha de madio-l ImO' .

dDo direito:-l meia, 1 tri- ca. O camarão e o siri devem es. II CPf
OIS

escolrra-se,
eité em

mais precioso adorno. Ele eelhas e depois o trabalho '"

C
. ca (l faca e eve a tomar I) pon-

requer, assim, cuidados es- da pinça é muito mais Lcil cot, 1 meIa,. 1 tricot, terrninan- tar relegados. om esse recheio
t S f d

d 1 t t h·' d
o. e ar para guar ar, tome oon-

peciais, atenções desveladas, e menos doloroso. Se as so-1
o por r

.. lc.o . enct e-se o peixe, que se e tira e
t f d

.

3 di
.

-

O.' I' 1 b �
.

d' I
b raco e eixe uns las na

em alzuns minutos diarios. brancelhas são grossas, de- o. avesso-c- igua a a. uma oa vinha alnos, assa-se no ld deit
.

4, to- f
Cá a ei e a escorrer em peneira

Todos os dias dev=se fazer pila-se em cima e em baixo, carrt..'lr.a.. espeto ou no orno. d' d
.

O I P I· 'f
e taquara e eixe-se a secar no

uma escovadela regular, que se são finas, apenas supri- ivisive por 3

1
ara impar-se o peixe az-se

ar.

os crespos nada sofrem com ;ne-se a parte de baixo, se- apenas uma pequena abertura jun- Póde guardar assim, mas tam-

isso. ao contrario, aumenta- guindo a linha média desde Ponto fi ngi ndo I to ao rabo, extraindo-se por ela bem póde mergulhar um a um

se a durabilidade, fort: Ieee- o nariz ao centro do olho, trança o. intestinos e introduzindo-se o
em calda de assucar e deixar se-

.se a debil arquitetura do de modo a traçar um V. O recheio.
car ao S0!.

penteado. lapis faz o resto, com o au- Do avesso: - 2 juntos, 2
b I

-

d I' d Ih d b tri t I d 2 trí t 2'
PUDIM BRASILEIRO DE CoCO Doce de poupa de laran,iaus ca e os nao se evem XIIO o espe o e o om riCO aça a, riCO, ]un- - J

emplastar muito sobre ô ca- gosto. tos, 2 tricot, laçada 2 tricot, Tome I coco, 450 gramas

beça depois dessa opr;ração Conselhos f
:ermii1ando a carreira por de assucar, 2 colheres de mantei-

de escova-los. pra ICOS laçada 2 tricot. 'ga e 12 gemas.
Nesse caso podia qualifi Pard dourar feno aço e melai, 1)0 direito: -- Carreira de Com a propria agua de coco

car-se a operaçã'J de àefei- IIUffi.:l dissolução de omo deita-se meia. tíre o leite a frio, espremendo
tuosa. Para a ação beneflca <,cido wlfurico e agita-�e bem. Do avesso:- 2 juntos, I num guardanapo.
spr perfeita deve a escova O der se apvdéra do ouro e so- tricot, laçada 2 tricot, 2 jun- Com assucar. faça uma calda
percorrer setor por setur do orenaàa no acdo: coloca-se os tos, 2 tricot, terminando por em ponto de pasta e ainda quen
crane'), desde a raiz á ponta dois liquidos num tubo muito laçada 3 tricoto te, junte a manteiga, depois (J

das cabelos. delgado, tapando-lhe o extremo Do direito: - carreira de leite, as gemas e l'Õve a assar em

Função dé escovadela: E' inferior e quando. o acido e6tIver meia. banho-maria, em fórma juntada
dupla e determina que o ca- repou�ldo, destapa-se o extremo, Do é\vesso:-2 jnutos, la- de manteiga.
belo seja mais flexlvel e c1ando-lhe saída separando-o as- ça da 2 tricot, 2 juntos, 2 tri-
brilhante (quando perfeito) ·im do etel, que se põe num cot, terrr.inando por laçada 41 DOCE DE PÃO

permitindo que a materia se frasco. O ferroe o aço devem lisos. f E h L' d Doce
b t d t d h d P d I D d"t C

.

d I
uc a uma coucara e pão

acea se es an a por o a a ·stdf uml os. ara Ollr? -m, O Irei o: - arrelra e.J 'd t d 'd d,}orml o, cor a <) em a' os dr
parte. Além disso, a energia derrama· se, o liquido um pouco meia. 2 cen i netrol com a casca.
com que se faz a fricção dá quente e torna-se a brunir. Do avesso!-2 tricot, la- Misture 3 gema�, 3 chicaras de
uma maior atividade circula- çada 2 tricot, 2 jllntos,2 tri- leite quente, I colher de I,;há de
toria e permite que as glar.- Para lavar chagas o melhor cot, terminando p0r lal�ada 2)ó' manteiga e a,sucar até adoçar.nulas funcionem com mais desinfectante é o acido pfenico, tricot, 2 juntos. Junte o pão e leve a ·ferver.
intensidade. Pur isso, quando que tambem se póde usar ,�ara a Do direíto: - Carreira de D Ir .=speje num prato, po vilhe
chegue o momento de esco- desinfeção das mãos, quadro é ne- meia.

com canela e lev� ao forno para
SOPA DE RABO DE CARNEIRO

lher uma escova, nunca se cessário, em prepre�ença de en- Do avesso:-3 t,ricot, laça- Aferve;;tam·se uns rabus de
tostar.

tema que seja dura, enganan- fermídadcs cont..:giosas. da Z tricot, 2 juntos, 2 tricot, carneiro, depois são partidos e

do-se' no papel que ela vai terminando por laçada 1 tri- MARACUJÁ EM CALDA refogados no azeite; junta�ee a

desempenhar no cabelo. O primeiro que se deve fazar, cot, 2 juntos. agu'i necessaria e assim que fer-
As massagens na cabeça quando se têm colicas, e de:tar- Do direito: - Carreira de Tome 24 maracujás mmm ver dcixa�se cozinhar em fogo

tambem são de enlJrme utili- se de blUços_ E' bom beber de meia, verdes, tire as cascas bem finas e brandv.
dade. Apoie-se os dedos so- 3 a 5 gotas de laudano em Do avesso:- igual á 1 a. fenda-as ao comprido até o meio, Junta-se depoi� umas colheres
bre O craneo e friccione-se uma colher de agua assucara· carreira. afim de que fiCJuem inteiros e com de arroz cozido, umas gemas df!
fortemente em toda sua ex- da. Divisível por 8. o;; cabinhos. Tlfe a polpa pela ovos e tempere com caril.

� liZ ia

/'

Depois de abertas (três du
zi 'is) 9 as conchas são retiradas as

ostras-v-as concbas bem lavadas
as outras cozidas.

Lava-se muito bem 300 gfa
mas de arroz E põe-se para es

correr numa peneira.
Pica-se muito bem uma ce

bola e refoga-se com azeite, jun
ta-se o arroz, deixa-se refogar
uns segundos, depois junta-se a

agua em que foram cozidas as

ostra,; d�ixar cozin:lar até que o

arroz absorvil todo o liql'ido (oDescasque laranjas da terra, ou arroz não deve ficar cozido de-de qualquer outra qualidade e )I
mais,

tire os gomos sem pe es. Junta-se as ostras picadas, umPara cada chícara da p11pa e punhado de passa3 de Corinto
o caldo escorrido, põe-se 1 de dlima pita a de pimenta e outraassucar.g 1

r'e s:llsil muito bem picada.Leve tudo ao fogo até pegar Com CS5a massa encher as conchas e
ligeiramente no fundo do tacho h 1

..

fec a-.as colocando uma sôbre

parÔ
tostar

hm pouco.
d

outra e amarrando com um fio
e,manc c com um pouco e de barbante; são em seguida arru-

agua, se npre mexendo, até tomar d ' I d f dd I I
mil é'.S numa palle a e un o

') ponto as ge éas illg êsas em

I' grande, umiS ao lado das outras,.lata. Deve ficar escura. .

juntar caldo de p'eixe, que che�
gue até meia altura, deixar cc.

zinhar 25 mÍnutos a panela tarr ""

pada com fogo brando.
São as conchas a,rtumadas na

travessa, o môlho coado e servido
na molheira.

de' poupa de lima
(Melindres)

Faca da mesma fórma que o

Je laranjas, mas não deixe tostar

nem deite agua algum�. Quando
lparecer o fundo d,) tacho, está

cuscOspronto.

Um prato de côco um prato
de tapioca, agua de flôr, assucar

L\ venta de.
Coloca-se num prato fundo e

bota-se num guardanapo, indo
depois cozinhar-se em banllo ma'"

fl3.

C?tZtin ua na 2a. pg,

GR N E LI ri.fi o
de cobertores, alcochoados e de artigos

.

para Inverno,
,

para homens e crianças!

NA CASA P
21 lIJ1T/ RUA FEL.IPE SCHMIDT
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BERLIM, 25 - Segundo as noticias do correspondente

5especial em Hendaia d,) <Lokallenzeiger», continuam muito renhi-
doe os combates para a tomada de San 5ebastia:'l e huno Até

agora nenhum dos lados conseguiu qualquer sucesso importante e
\..

nem o bombardeio aéreo nem o marítimo produziram os efeitos,
desejados. Nas primeiras horas de ôntern, três aviões insurrectos
bombardearam hum durante uns quinzes minutos, deixando cair
varias bombas proximo á estação d l estrada de ferro e ao [orte '

CP. San Murcia. As bombas produziram grande fumaça, mas quan-
I'

..a.'\. V O-,:r;!,! I::) «:) P O V O Festeja hoje o seu aniversario

do esta desapareceu observou-se que nenhuma casa se tinha incen-
----------------------- natalício o m- nino Amauri, filho

d' d
'

A dit
' FLORIANOPOLlS, Quarta-feira, 26 ':Ic Agosto de 1936 do [ornalist, conterrâneo sr. Mar-.na o e que o dano era pequeno. cre I a o correspondente _...,-- _

que o numero de mortos eleva-se a dez e que o bombar-leio (.a�'-
-

tinho CaUado, alto luncionario
fou pequeno efeito moral nas tropas t! na munição. O cruzador

Fa" c,--uhlade de
III

lt o primeiro posta],
rebelde"Almirante Cervera" fez o seu reaparecimento ônterq de I re I O
tarde, bombardeando o forte de Guadalupe durante uma hora, com an iversario

Passa hoje, o aniversario nata"
licio da gentil senhorinha Argen-r.anhõcs de 105 rnlrn, O navio encontrava-se a seis milhas e as dR' V

d S C
!li D ex tma :eira, funcionaria do Reine

� xplosões puderam ser perfeitamente observadas. 180 mineiros as- e anta' at� rIna Imperial".
turianos, chefiados por engenheiros, chegaram hoje a San Sebas- a
tias. A sua tarefa será de colocar minas e dinamitar as passa- Comemorando o seu primeiro fAZEm BHOS H01E

gens dos insurretos, aniversario, o Rex oferecerá ama
nhã, com inicio às 20 horas, aos

frequentadores dos Cines Corôa
dos uma tão magnifica quão ele
gante fesla.
O cinema será todo engalana

do e receberá feérica ilumina-
ção,

Uma banda de música fará ('HE6Am Uf-JS

í retrêta e� frente áquêle+: Eng. Celso Sales
Iso predlO.

, _Do pograma, que se divide Encontra-se nesta cidade o nosso

em 5 'parte�, consta um mteres- conterrâneo sr. dr. Celso Leon
sante concurso para se saber

I
Sales, engenheiro residente de

qual a senhorinha que se apre-, Estradas de Rodagem, em Blu
seatrá mais elegantemente vestida menau.

e á qual será ofertado um riquis-
sirno estôjo Roger Cherdmy. HQIUADoS

Será essa parada de elegan- Ajustou núpcias com a ger.til
cia um verdadeiro acontecimen- senhorinha Berta Farias, hlha ado-

Fachada do prédio da Faculdade to social. tiva do conterrâneo sr. Juvenal
_ •• • A" A I O filme escolhido para essa da Costa Avila, o sr. Osvaldo

A iniciativa do Govêrno : fim de n:tes deverá chegar ;1 soirée foi: Magica da Musi- Mélo Dias, do comercio.
do Estado, requerendo, ao esta Capital, o sr. Artur Mo- ca, produção da nova 20th.
Conselho Nacional de Ensino, ta, fiscal federal indicado pe- Century-Fox,
a fiscalização para a Facul- lo Conselho Nacional de ----------

dade de Santa Catarina, veiu Educação. Laxante ? �há típo Hambur-

trazer aos interessados na Pois, como vemos, não I,guez do MedelTos.

sua efetivação a certeza da existem, nem de leve, ra- Fogo navitória e, consequentemente) zões pará se duvidar cia con-

a garantia legal para os jo- cretiza�ão de. ta�anha übra'l Chaminé !
vens que nela estudam. educacional, Inspirada pela '. .

Apezar do pessimismo visão lúcida do saudoso de- I Hu)e, as 11 horas, mais. ou me:
POPU- doentio e do despeito mal sembargador José A. Boiteux,

.

?os, o Corpo de Bombel�os f?l
contido de muitos _ que vêm o seu fundador. inlormado de qu�, na residencia

sómente na nossa escola de I .
'

do sr. J.Oão Ferr�lTa da Cunha, á

Direito um fabríco de dou-
Assus:ar de Bauiul!1a Med8lrol rua �e�lpe Schmidt, o fogo na

tores e não um centro de \
.

Para cre'Ues, t::>rtas, sorvetes e chamme, em proporçõeli assusta-

educação superior, que ale- !tcores, não tem rIVal. do�as, a�e�çava estende -se por

vantará (_) ni vel intelectual do CO lu na IVI éd ica
touo .0 p�edlO. , .

Estado - ela será equipara- C t'
-

d 2
La c.1egando, os bombeuos,

C d do a morte O f'lho de P Olmo de ' on Illuaçao a a. pg. I
.

d' h"on ena
.

I r da aos institutos congenêres ogo, cor:segUlram �mmar .as c �.
R Ivera do país; porque assim, o que- então era bem menor que a de mas, eVitando, aSSIm, lastlmavels

PARIS, 25 - O f,lho da antigo ditador l!�panhól Primo rem ,a sua irreprimivel orga- hoje em dia. Aliás, segundo o au.
consêquenClas.

d R· f d d . I S C" M'I' .

f I ��ão houve, felizmente, preJ:ui-e Ivera, oi con ena o a morte, pe a uprema orte Iltar mzação e completa �atis a- tor a emão SupRe, não ha dúvida
em Madrid. ção das exigencias do ensi que as epidemías de variola mui-

zo� materiais, digno de tegisto.
LISBOA 25 - O conhecido aviador Rasmon Franco, no federal. to atrasaram o desenvolvimento da CARTAZES

Irmão do general rebelde, dicidiu agora, segundo Sueulo , reunir- Quanto os trabalhos para humanidade. Na Alemanha, a v:.\- DO D IA
se ás tropas nacionalistas. a equiparação, - que virá cinação obrigatoria foi adotada

dentro em breve, - prosse- depois do impressionante exemplo IMPERIAL-ás 7.30 horas,
guem intensos, na Capital da guerra em 1870; de fato,mor- Escandalo da ficademia.
da Republica, mas observan- reram de variola uns 23.000 501- ROYAL-ás 7 e 8,30 ho
do os prazos necessarios da dados francêses que não haviam ras, Vanessa e seu drama de
lei. sido vacinados, e apenas 287 ale- amor.

As ultimas '..!xigencias mães. REX-ás 7,30 hóras, Mos-
da legislação nacional de Depois de relatados estes da- queteiros da lrzdia.
ensino, como sejam a re- dos, claro está que cada um rios OJEON--ás 7,30 noras, O
messa do dinheiro para a 'lue me :Iêm deve tornar.-se um primeiro beijo..
vinda do fiscal e a apro- propagandista fervoroso da medi�
vação do Regimento In" cina preventiva, visando não só o

terr..o, já, ha muito, que fo- seu bem pessoal e o de sua fami
ram efetuadas. lia, como, tambem o bem geral da
Ainda durante todo este Hurranidade.

I-riII se
lutam com àe

l run nova.r.ente bombardeada
beldes

pelos re-

IRUN, 25-Lta cidade foi bombardeada hoje novamente

pelos aviões rebeldes, que lançaram algumas bombas sobre o centro.

1\8 sirenes de alarme permitiram felizmente que a população se re

gicsse convenientemente, de sorte que o bombardeio só causou al

numa; vitimas, entre elas uma mulher que laleceu ao ser transpor
lada para um hospital. Duas bombas caíram no "Paseo Colon", Iperto de um hotel onde Sê acham instaladas varias mulheres cujos
maridos e pais combatem na frente. Felizmente a casa não fo

at!nglda. ficando apenas com os vidros das j:'lOelas quebrados
DlliJS pessôas que passavam pelo local foram feridas pelos estilha

�'as das granadas.
Ar.uncíada a derrota dos vermelhos na

frente das Asturlas hJl adrid sofre a falta
de viveres

LISBOA, 25 - A estação de radio de Sevilha, em sua

transmissão de hoje de manhã, diz que os milicianos vermelhos em

rv'ladiíd fizeram uma manifestação na "Puerta del S-:}!". exigindo que
o governo lhes for"oecesse informações verdadeiras sobre o desenro
lar dos acontecimentos militares. Segundo a mesma irradiação, a

falta dos generos de, primeira necessidade na capital espanhola
torna-sé' cada vez mais evidente e o governo de Madrid se encon

tra em uma situação íiaanceira muito critica próxima da ruina. O

posto emissor de radio de Tetuan anunciou a derrota dos, verme
lhos na frente das Asiurias. Er:J Malaga varias partes da cidade
encontram-se em chamas. As autoridades de Navarra deram per
missão para ser colocado novamente o crucifixo nas escolas, assim
como para o restabelecimento do ensino religioso.
Or-Ientados por oficiai da Frente

I ar Francesa
LONDRES, 25 - o correspondente do <Daily Te"le

graph> em Hendaia confirma que as tropas da Frente Popular es

p"nhõla estão agora dirigidas e organizadas por técnicos militares
francêses. Entre os combatentes estAo ta.nbem numerosos volunta-
rios francêtes.

2 mil hõas de francos as coletas na

França em proveito do governo
espanhól

Pi..\RI5, 25-.0 secretario do Partido C0munista francês
e ltrou em negoc :Ições com os soclalis�as afim de continuar as co

I tas na Frar'; I em proveito dI) govêrno espanhól. L'Huma
n fé, orgão do Partido Comunista, p�blica as cifras das coletas
r 'aiizada; até ag'1ra, que sobem a dois milhões de francos.

PARIS, 25 - Segundo comunicado recebidcs aqui as

t' 'pas inssurrétas tentar,lln novo ataque de surpresa a Malaga.
Entretanto parec� que as medidas para assegurar o si

gilo das operações Ijã:) loram observadas, pelo ataque foi repelido
de;pois de curto mag cerrado tiroteio.

As melhores marcas de farinha de trigo, são:
«CRUZEIRO» - mais branca

«SURPRESA» - a mais fórte
«BOA VISTA - a mais barata •

.........................................._�

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Weizel & CilIl. •• Joínvile

'

(MARCA REGSITRADA)
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Nossa Vida
�...,,;;._- ..

-

HIVEf.-� A I 5

Dr. Renato Barbosa

Assinala-Se hoje, a passagem
do aniversario natalicio do distin
to e talentoso conterrâneo sr , d .

Renato Barbosa, deputado á As
sembléia Legislativa do Estado.
jornelista brilhante e parlamen

tar vigoroso, o aniversariante é
figura representatrva da inteligen
cia moça barriga -verde,
fi Ç;azeta cumprimenta-o, efu

sivamente.

o sr. Jairo Guimarães Vaz,
graíico;

a menina Terezinha, filhinha
do sr. An�elo Ferreira, sargento
do 14 B. c.;

o sr, Narbal Silva, Iuncionario
da guarda moria desta capital,

HABlLITA"ÃO
No Cartorio do Registro Ci

vil da capital, estão se habilitan
de para casar: o sr. dr. Arno
Pedro Leopoldo Hoeschel, juiz
de Dueito de Caçador, e a gen
til senhorinha Hilda da Silva, fi ..
lha do desembargador Pedro
Silva.

BODAS DE PRATA
O casal João Ferreira da Cu

nl-a, industrial residente nesta ci
dade, e sua consorte d. Norbt'rta
Cunha, festeja hoje, o seu 25·
aniversario de casamento.

Os filhos do venturoso casal
mandaram celebrar na Catedral
Metropolitana, ás 8 horas, uma
missa em ação de graçéls.

Fermento Med ,,'roI
. Pala doces,e bolos é o melhor.

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horils
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pint:), 13

Telefone, 1595
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