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Os pa1rJites oscilam entre
MaximHiar.o, Souza Costa e

� ati·tude do Rio Grande
tutino paulista

srs. Carlos
A'ranha.

os

OsvaJe.-io
vista por um ma-'.

A Ç?ltitude do Rio Grande vezes disse, que o Rio Grande não tinha candidato, dese

jando. apenas, «ser ouvido». Equivalia isso a dizer que,
RIO, 22 .. _ O jornais repetem considerações e pal- S. PAULO, 22 - Um matutino, aproposito da quando posto o problema para a solução antes as for...

pites sobre a questão presidmctal, sucessão presidencial diz: ças nacionais, o Rio Grande limitar-se-ia, no fim, a dar
Procurado por um jonal que lhe falou sobre o «Como Ruí Barbosa, em dezembro de 1908, es- conselho e entrar com a sua opiniã I, sugerindo qua!..

-Patrir ha de Veneza», focllizado em sensacional artigo I
crevendo a �fonso . �ena, temos vontade de começar nos.. quer cousa.

. .._

do Corr:o da Manhã, um senador falando a respeito s?s come_ntanos políticos com essas palavras: «O con- Entretanto, o RIO Grar.de abriu a discussão em

dizia na própria sala de cate do Senado, que não acredi- flíto de interesses e personalidades em tôrno da eleição tôrno do problema, o qual está sendo dirigido do R Q

ta seja () sr. Artur Souza Cesta o -Patriarcha., presidencial, tão cedo começa, e de modo tão desusado ... » Grande. Até agora aparecem exclusivamente nomes de

L .tretanto, será um giúcho, poderá sei" o sr. Car- «O jornal prossegue dizendo que estamos, na ver- candidatos, que jã estão, por certo, sendo examinados.

los Maximiliano, mas

POdtrá�er,
tambe:n um amigo pes- dade,. em presença de um simples jôgo de interesses e per- Assim, o Estado que queria apenas ser ouvido

soal do sr. Getulio Vargas, e talvez tenha por titulo sona1tdades. Lembra que o sr, Fiôres da Cunha repetidas I empunha o bastão do comando.
único essa condição. Entretad o, o none do sr. Osvaldo --

Aranha está sendo falado, erruora se diga que o sr. ne-

Z·,··.·
,

E' T' Ares da Cunha e seus aliados tetararn, em absoluto, o no-,
me do embaixador em Washhgton.

Nas rodas do Senado. sr. Medeiros Neto apare
ce com grandes pn-babilidades.
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II A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
II Santa Catarina, prê- Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO

Ar�o III I Florianopolis, Quarta-feira, 23 de Setembro de 1936 I NUMEHO 615

sa de advenas Seguiram
pare a Beí�

os'estudana
Santa Catarina vem endo aos poucos tomada "tes catari-

pelos arrivistas que, lenta e paulatinamente vão-se

aproveitando da bôa fé <:ps catarinenses, que com nenses

uma displicencia lamentajel consentem que a sua Viajaram êntem, pelo ANAJ
terra seja tomada, como siíõra a casa da Mãe [oana.. ,os jovens academicos Virgilio

�, -r- -" "

Flortanopolis podia se' considerada o derradeiro ! Gualb--rto e Antonio' Nunes Va- RIO, 22 - O projéto do reajustamento econornico do funcionalismo sofrerá
reduto. ainda incólume, das investidas alheias, dada a rela, redator do Dia e Noite. alterações sensíveis, atendendo a injunções da bancada classista na Câmara Federal.
coragem civica do seu poro, sempre disposto a se Esses academicos irão repre- Para tanto, já houve um entendimento entre os «leaders- da maioria e minoria
exaitar. lníellzmente tamben este povo, vai se dei-

sentar, após um brilhante concur- afim de que fossem recebidas sugestões dos interessados por m .lo
•
de seus represen-xando vencer pela indif rerça e ante' a insistencia in-

so de téses, escrito,e oral a Fa- tantes.
sidiosa dos aI rivistas. culdade de Direito de Santa Ca-

Neste momento, dolcoso é dize-lo, assiste a po- tarina no grandioso Congresso [c-
As farinhas 'do MOINHO «jOINVILLE», marcas

Ipulação, não sem o proteste dos StUS elementos mais ridico Universitano a reumr-se ,_

"CRUZEIRO", "�URPRESA". e "BOA VIS!A'l,
representativos. á derrubada que se pretende fazer no '..

di d t b
'
nao temem concorrencia. Experimente-as e nao se arre-

Conselho Municipal da Capital, por um vereador. che- �:s lr�me)[os
ias e ou u ro,

penderá.
gado a meia duzia de anos em Florianopolis, que até O a�:vêrno catari iense, numa1---------agora nada fez por (Ia, de tudo o que representa va- elogiavel e eloquente compreensão Atac'arl"am OS tnte-lar em Santa Catarina, do valor desse certame intelectual,

Eleito por um Partido qte não encontrou outra Pela Assembléia Estadual
pt trocionou a ida dos estudantes

I
"

. pessõa mais a altura do rargo, que o quizesse acei- b a r r i g a-verdes, concedendo-lhes g ra Istas foi aprovado ontem, em dis-
tar, declarou ha pOLlCOS das que não obedece a orien-

passagem e mais 1 :500$000 em
cussão final, o projeto n. 44,

tação de Partido algum, para �só atender ás suas in- dinheiro, a cada um dos repu." "D. da Pa'tr-�" que se refere á posse dos

clinações pessoais. sentantes.
nO Ia n a. prefeitos. Foi apresentada

Vóz ímpar no seio deurna Assembléia, tem pro- uma emenda, determinando a

curado íazer alvo predileto das suas insipidas arengas Quereis Ficar R i co? RIO, 22 - A policia da secção de Ordem Politica perda do mdanato para a.

o ilustre Prefeito da Capit.', major Olívio [anuario e Social, chefiada pelo capitão Emilio Romano, ha tem- queles que se não empossa-
de Amorim. Não lhe peróa aquele vereador, que á COMPRAE BILHETES· LOTERI· pos localizou uma celula comunista ccrnposta de serven- rem dentro de 15 dias da
custa da vereança obteve irna agregação como fun- COS NO Salão COMERCiAL tuarios postais, chefíada pele carteiro [airne Sturt e instala- expedíção do diploma, sen-

cionario federal que é, manando na Delegacia Hscal Rua Conselheiro Mafra N. 9 da Junto á agencia do correio em Vila Izabel. Jaime e do, tambem, [aprovada essa

um conto e seiscentos mil 'éis por mês, para fazer (Eclificio do Mercado), seus prosélitos Iorarn prêsos. Agora soube-se que êsse emenda.
advocacia nas mesas dos .aíés e das esquinas, não . nucleo comunista pretendia no "Dia da Pátria! atacar os ---P-ã-lu-'a-.-tVl-e-d-e-ir-o-.--
lhe perdôa, em insossissims tiradas, o real prestigio AgredidO a I

integralistas caso estes desfilassem. Ele e seus compa-
d I'

.

I I d Contra Sezões, Recuse subsi-
Politico, a sua rija fibra e po ItlCO ea: e sereno, a pau a as nheiros poderosamente armados levariam o ataque. tutos I
sua honradez a toda prou.

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

Alguns br sbaques, queern noites de lua costuma. Esteve, ôntern, na Policia Serraria De!ambertlAumenta de
vam ficar horas e horas a ouvir o microfone do Café

I
Ce�ral, João da Costa Pereira, PO�é�t,a re���O�l�i� c����a,. venC I-mentosJava, nestas noites de frio, vento sul e chuva, põem-

. alfaiate, natural deste Estado)
se a coberto do tempo, solo této acolhedor da

Câ-11reSidente
,á rua Nova Trento, FONE 1-100 do funciona-

mara, aproveitando o. outrr microfone. E o vereador

qUeiXando.
-se de q'le fôra agredi- Qu's p'ass'a'r lis�o esta-

Pensa que isto é prestigio p-oprio, deita pôse e farófa 20 a ,pauladas por Bernardino 13 �.J. I
C

�ua .' .

e cava a sua média. o!1celção.
'" O "canta" Em última discurssão a �IO, 22-08 ministros da

E' preciso entretanto qle o
r

povo catarinense re-I O agresson foi preso e receM

MAS FOI PARAR NO' Assembléia Legislativa apro- Ju�tIça e doa Guerra, sr. Vic�nte
pila estes atrevimentos. Nãl pocemos sujeitar os nos- Ilhido ao xa�rês. vou, onterr., O projéto que �ao e Joao Go.mes. con!eren-

I
sos melhores valores. ás dia·ibes mesquinhas de qual· II

XADRÊS dispõp sobre os vencimentos Claram a proposlto do Tnbunal
Quer advena, a quem ainj se não exigIU a sua folhá. INOMEADO do funcionalismo estadua!. de S gurança e sua constituição,
corrida, na fortuita arribadé a esta Capital. ° povo

Abel SIlva, sapateiro, residente asser,tando providenc.ias, afim de
deve irisugir-se contra es1és!orasteiros que pensam nos diretor da Fr\brica de à r�a �dinvilel nesta capitJI, �is Auxí I io facillar seu funcionamento, pare-
diminuir e impedir o nosso progresso, entravando a I Cartuchos con ��I o pe o cognome e a-

� cendo que serão indicados para
acção ctos nossos honrados administradores. Afinal a pareI. , provocou, ontem,desordens a Cated ral de Lages juizes o coronel Costa Néto, o

Câmara Municipal da Capitll não é lugar em que
RIO, 21-0 SI. Presidente em casa de ,uma pare?te sua, da O sr. governador do Esta. mais cotado juntamente com 05

qualquer inc1ivid11O pensa qte póde sentar-se, servir- I da Republica Ilssinou, 6ntem, na qual preten?la extorq�Ir 20$00�'1 d? e�viou á AS,sembléia Le- coroneis Abrilino Pires e Castélo

I
se e puxa"r a agua.

,pasta da Guerra� resolução no- Informada, a �oh(;!a do OCOrri- &lsIatIva O pedIdo de auxi- Branco. A pre!idencia do Tri.I meando o C3p. Hildebrando Mo- do "CapareI." fOI preso. lto para a Catedral de La- bunai será confiada a um magis.

I .

Da Noticia, de joinvih de 2Ú-9·36. II
re�ra, para. �s

....
Jun�ões de Dire- Em poder d(l mesmo foram ges, O qual lhe foi dirigido trado militar.

I tor da Fabnca de Cartuchos dó encontrados uma faca de sapateiro p�lo rexmo. bispo daquela • Os decrétos estão sendo espé-
- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiii" Estado do Rio. e um pequeno miutelo. dIOceSe. lados por .eale� dias,

o reajustamento
- --�������

do funclonallsme civil

Fermento Medltrol
P é11 a doces e bolos é o melhor.

Perderão O

mandato

o Tribunal
de Segulrl
rança

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por MADAME MARIE

SEGREDOS
DE EV�

F O R NO,E A moda de hoje e de, -

FOGAO am anh
ã

linha, a equilibrio
harmonia)

ea

Ponto de ondas
Arma-se um número de malhas

de 2 em 2.
Ia. carreirG--Tira-se I malha

Sem fazer, laçada, 2 juntos I ma

lha sem fazer-laçada-2 juntos.
Tudo isso é feito em tricot

simples.

Não se deve lavar o cabelo excessivamente. Basta faze�lo PRATOS em agua temperada com sal. Fe-
urna vez cada três semanas. A� lavagens exageradas podem preju- Tornam-se algumas cebolas, Iam-se cortando de cada uma um

(dicar certas cabeleiras demasiado secas; outras, podem ser lavadas
pequenas, mais ou menos do mes- pedaço destinado servir de tam- "

uma ou duas vezes por semana.
,

IDO tamanho, tiram-se-lhes as rai- pa.
.Além da escovação draria, é muito bom passar-I?es a rmu-

zes e a pele de fóra e a outra Excava-se o interior sem fem
do um pente fino, com o fim de eliminar o.pó e as caspinhas me- pele que se segue. Vai ao fogo a camada eX'ern�. Pre�ara-lIe um, O verão aproxíma-se e com de a inquietação, a febre na,vitaveis.

, ,
uma cassarola com um pouco de picado de carne Já cozida, t !n.- .

realizaçll> de novos modelos, de novas fórmas de beleza IDepois desta medida de prudencia, está indlc,a�a a aph- manteiga fresca, quando estiver perado e misturad� com a parte Deante de nossos olhos corneara a passar as coleções ma ..cação de algum bom tonico prescrito por algum especialista ,para derretida, junta-se uma colherinha da banda que se tirou. Enchem-
gni6cas que j. 1)",0 revelam o que ha�mos de usar durante a novasubstituir o sivampoing quando não se quer recorrer demasiadas de assucar e em seguida as ce- se as batatas, tapando com a
estação,vezes á lavagem da cabeça. O alcool não é conveniente para o I bolas. Deix. .• re tornar una côr outra parte. �õe-se n�roa caçare- A linha geral das novas creaões é harmoniosa e equihbra-'cabelo, o que implica um ,uso muito restrin�ilo de loções

:,;erfuma-1alou.rada, m.ex�ndo
se o miúdo. Ia com manteiga. deixando alcu� da, nada de

exag.eros.
Sómente, todo ) eng�nho e arte dos grandesdas que o contenham e amda respondam a uma necessidade de ASSim que estiver com uma bo- rar, regando-as de vez tom quan costureiros concentrou-se nos corpos d)s vestidos.vaidade possam ser nocivas á saude do cabelo. nita côr, junta-se-lhes um copo to, com o mesmo caldo.

A� mangas continuam largas e trabalhadas. O ponto sensiE' evidente que lima cabeleira s�avemente pe�fu:n�da é de caldo ou a�ua e deixa-se Ier-
BACALHAU ALARBADO veJ q� pousa toda a atenção dos mestres da elegancia está nasalgo exquesito e encantador. Mas, por razoes da saude, jámais de.

ver para reduzir o molho, com o
E d b Ih zi aol... fi I)a5 mangas.

' -

h d d d .. scaml\ o o aca au, co .

� ""1' ,.".ve-se abusar dêle.
, " qual se vão ume ecen o, e vez

nha-se e limpa-se das espinhas, Os corpinhos sóbem na frenl! e descem atrás, o que faz oO uso da brilhantina é tambem prejudicial á. saude do ca-
em quando as cebolas.

. C I f' forma VI!$tido original.d b I d O d id orla-se em asca mas ebelo. Com ela vem 1 caspa, a queda o ca e o, e ca a vez que molho deve ser re UZI o
I I do- massa O busto é bem marcado, a aulher não poderá envergonhar-I '

p rce d b I f' regu ar, envo ven o as em

f I' f
' .

" id
vamos desembaraça- o, são nos que encontramos e, sem que e -

epressa para que as ce o as I-
d f" (f

.

h d trigo ovos se em mostrar ás ormas; a iás, para esses einos, o propno vesti od id b I id
.. .

I
e ngu ann a e ,

,
bamos vai ficando to o parti o o ca e o.

quem cOlIdas, mas flOtemnasf, pa- batido, salsa picada]. Azeite-ler- fórma umEa espécie de 30duliten-gorge. d .

* ra I) que eve ser orte o ogo. ,

m outros mo e os vemos as costuras as mangas muttoV ' d d d ensembles E b I ã b it vente.
b
.:

J f
"

dE'
ivemos na epoca a mo a o. stas ce o as s o ODl as para S _ om batatas fritas ou alxas, chaman o-se esse tolho e poiemanteau. sse corte vem M'

'

id tidos de baile, 1 erve se C

a' I' l é l' ,

A camisa, quasi sempre pareci a com os, ves I
, guarnecer pratos, por exemp o:

I d trar em con ItO CJm o outro ISO. m SOUIJ e, o outro marca ,i'!deve ser completada com uma peça que se permita estar mais ha-
patos, frangos, costeletas, etc. sa a a.

fórl1'las, Na costura, assim como em bdas as artes e na VIda, nãobillée nas horas avançadas da noite, ou nas manhãs frescas, quando BIFES DE CARNE SECA temos sempre os dois pontos extranhs e podemos escolher ...é muito agradavel ficar urn pouco na cama, acordada íazendo cas- COMPOTA DE LARANJAS (á baiana) O comprimento da sáia não mudará, eh contioúa lig ... ira-telos...
,

Pelem-se seis laranjas não Carne sêco entremeada e gor- mente curta para o vestido de passe; e vai baixando á medida queA moda evoluciona. Nossos aVÓ3 usavam bata; duras de goma, pe- muito maduras, piquem-se em cin- durosa, em pedaços grandes. Afer- a noite avança ...sadas pelos babados e sobrecarregadas de enfeites. co ou seis partes e mergulhem-se venta-se e põe-se em uma relo- A variedade nos tecidos é stonteante, permitindo variadasHoje em dia. as quenas perequerem a souplesse e o con-
em agua fria. Em seguida, dei- gado, com todos os tempêros e e múltiplas expressões nas toilettes.Iorto que se conseque com a béla sêda natUlal., tem-se de molho, durante alguns e muita pimenta comarí. RefO'-' .

Os �nsemblé e as tún�cas en oposição á�. sáiR� c_ontíouaraoOs crepes, os setins, mousselinas estampadas, ninhos de abe- minutos, em agua a ferver, o tor-
gam-se bem.

,
a seduzir, assim como os pI"33es, god'3, drapeados e lr a .zidos.lhas e franzidos. incrustações com ponto turco, compõem as batas

I nem-se a imergir em agua fria.
. Robert Piguet nos apresents uma maravilhosa toilette feitade cama da mulher elegante, Escorram-se então, e ponham-se ERVILHA TORTAS COM de crochet em chenile (fio de velud�, todo preto ab �rto com 'l umaAlguem inspirou· se em primeiro logar 0"1 linha lançada �e" a ferver um pouco em calda de PRESt,JNTO rêde, sôbre fundo de lamé ou setim laqué em bm VIVO,Ia moda; somente o material é diferente; a bata de cama pode aSS\lcar, deitando-as depois numa Presunto que' lenha estado de O efeito dessa toilette é desl:mbrante.ter uma fórma de bolero com capinha, como tambem a de um pe- terrina. môlho, bem co�ido. Reserva-se 05 cintos côr de prata e ouo em pelica, são undo; militoqueno casaco com manga �alão. ,

Q

Estando frias, cortem-se em o caldo, separando a gordura que altos na frente e mais baixos atrás.Ar. friorentas prefenrão o klmono de veludo oR o bolero d" quatro, coloquem-se na compo- se deita na caç,_ola, �om um Usa-se esse enfeite com qudquer toilette. quer l.! dia qu�rtafetá acolchoado, acrescentando os bélos encaixes, malinas ou chan· teira e reguem-se com a sua cal- �ouco de �anha, manteIga, um de noite, pois. é elegantissimo.tili, sem encanto especial. da. ho de azeite, cebolas e salsas As luvas são- coloridas, comi última moda. 011 do mesmo* picadas.
I

. tom dos vestidos ou entrando em Opsição combinando co!'Q o cha-A louça deve ser cuidadosamente escaldada, sempre que ter- FIGURAS COMICAS Faz-se um refogado e ne e, oe- péo e cl boba.
ve, em aglJa fervendo e sabão., e depois lav�da com ou�ra agua me- 350 gramas de farinha de tri- p�IS de passado, põe-se as er- O veroi7. tamben entrá no 4lrnel das eiegallcl3s, PquellJ3nos quentes e um esfregão de estopa. DepOIS de escornda, enxuga- go peneirada, 115 gratqas de VI lhas a. saltear. . . chapélls de verniz preto, bolsa e cin� co n um costU1lle be>}e azul,se com um pano grosso de:: estopa ou de sarja. assucar, 3 OVOI, 1 colher de DepOIS. de sal�ad�s, J,unta:se o cinza ou cereja para às primeiras hoills do dia, serà graclOS\) e b\.).manteiga, leite, Il2 colher de chá caldo, deIxando cozlDhar com a nito.Para melhor limpes. da. t.,as usa-se um páo com uma tira de sal e 2 colber.. de cbá de e�arola destampada. A renda vê-se em todos os ,estidos e para qualquer h'Jfa.de cabedal ou de camurça. Guardam-se para este fim as luvas ve- fermente. Serve·se, enfeitadas com o Nas golas, nos punhos. nas blusas inteiras, nos jabot3, e, principal-1has dp. pelica C;>U camurça, Jav'lndo-as e� tira� que nos ,casos de ne· Misture o assucar com a man- presunto cortado em tiras. Es-

mente, nas gra'Jdes toilettes de bililecessidàde, cosem'se uma ás outras com Jmha n 16, mUito encerada. teiga, depois os �vos, o fermen' tas ervilhas têm grAos muito pe- As laçadas de veludo entra0 em simpatia com as fazendas* to com a farinha e leite até a quenos, de modo que oio se des- leves e em côres opostas.As' garrafas de. vinho ou agua lavam-se lançando.l�es den- r::assa ficar bôa para trabalhar. cascam,. apenas se q,uebram as
_

tro, pedaços de papel e �m pouco de agua. Agitam-se mUIto bem Estenda da grossura de I centi- pontal, tuando-Ihes o fiO. 2 colheres de sôpa de' fari· A mui he r quee enxaguam ·se com agua J,mpa.
. .

metro e recorte com um canive- nha.
I t ·b I hCaso tenham algum depOSIto, é conveOlente I�val-a. �om te sobre moldes de pape'. bo- ESPARREGADO I colher de chá de mostar- ra a a'

'd d d t d Ih d' Diz-se esparregando iguarias da
N I

uro pouco de potassa e agua tepl a, e�xaguan o. epOIS, rcpe I as
necos, pa aços, ançannas e

d h 'd '1 2 Ih d há d I
o seu re atorio anual apr�sen-vezes, com agua frl'a, de modo a não ficarem reslduos. animais. Devem ter 10 centime- (Jrepara as com ervas COZI as, I co er e c e sa 't.J "b 't"

.
,

finamente picada� e temperadas I gema de ovo. 10 ade° gh�Y�rno d II

afnblco, o lf�s"
... tros de comprimento e o recorte _

'plloor Iglene as a fica a

...

f com azeite ou "Danteiga e outros 2 colheres de chá de assu-
Ih

5 Ir-Com bôrras de café ainda quentes, lavam-se as garra IS largo. Prontos, frite as figuras
b P f III que as mu eres são capazesde azeite. Passam 'se depois por agua li_mpa. em banha quente, como sonhos. su atancias. ar� aler espar- caro

di se adatar as tarefas monotô.*
.
Crescem mUIto e ficam grotescas. regado, cozem-se· as hervas que 3(4 de chicara de leit�.

na muito melhor do que,d I d lã b S I 'Ih d d são depois escorridas picadas 310 de chicara de a"'ua. h
osOs moveis encera os impam··se com um pano e em e.. irva mornas, po VI a as e as·

I I I I 4 d h' d
� emens.bido em agua-raz, sempre que, apresentem manc,has. Para os sucar. E' muitó gostoso e é sem" pua eva- as adO b dume temper�" CI e c Icara � vmagre. Está provado que elas podemeuvernisados usa-se o oleo de lmhaça ou uma mIstura de dual

pre um sucesso em chás de cre- das, se sâo � u a as, com aze!'" oloque amante ga em. uma eçarregar-se diariamente da ex�-partes de oleo de rácino � uma de vin�gre. anças. tde ,ou madntelga e dlos COZI- pan�la dd� fundo"dJplo. MIsture

,I c'rão de um trabalho monotôn�,l,impam'se depOIS com uma hanela. Existem fórmas de cortar com
l o�, corta os em ro e 'l8 ou em os

AlOdi!e. lentei ;ecd,· h' d seh perder o entusiasmo pela
------

figuras de bonecos e animais. latias. ,IClone ( e c Icara e '

vdaTRICOTOs esparregados pocem ser vafi leite e o vinagre, e cozinhe até O"is m'lhõ d IhBATATA'" RECHEADAS '

d'
,

d I 1 e3 e mu eres e::; na ISllmOs. engrossar, mexen o constantLmen· mainas que trabalham nas fabri�.
-

Batatas grandes. Depois de la- TORTA HUNGARA te. Bata a �ema �e ovo com o
cá cumprem muito bem as suas

vadas, dá-se..lhes meia eozedura 170 gramas de manteiga, 6 restod do leite. Mvl�ture tudo
Ime- taefas e estão melhorando lodos

2 O xen, o s�mpre. Ire a pane a e o; dias.gemas, 1 ovo inteiro,' 8 gra- h'O Fermlnlo Mldl.rOI é o pre-
mas de assucar, 280 de aman- c�zm e at en�rossar novamente. 'Apenas ha um ponto doloro ...ferido, porque é fermento de qua- doas moidás, com as peles e

Sirva para seis.
sel as moças envelhecem rapida"Jidade.

p�sadas sem as cascas, 70 de SALAD.t\ DE BATATAS mnte. O ambiente das
.

fabricas2a. carreira-·direito 4 vezes tarinha de tri�o. COM MOLHO COZIDO nh Ihe6 é favoravel nem á graça,dois pj de tricot 8 pontos de meia Assa-se tudo em duas formas nm á beleza, nem mesmo á vi ...
com volta 8 vezes 2 p. de tricot chatas em fôrno medio. 2 chicaras de batatas cortadas veidade alegre de joveu.acabando com 4 vezes 2 pj. As Recheiam-se as duas cama- ell tálhadas. Que vale o resto, afjl)al, de�
carreiras do avesso slo todas de das com doce de ameixas e ta' 1 chícara de COUVe p' ad '. pis disso? NadaI O trabalho te�
tricoto maras. Cobre-se 8 torta com gla" 114 de (hicara de pepino cor- anino sacrifica-lhes a unica for..
4a. carreira-2 tricot 2 meia ce de limão. tado. tua que possuem: a mocidade.

2 tricot 2 meia 2 tricot 2 meia 1(2 chicara de cenoura pi- E do geito que vai o mundo.14 tricot acabando com 7 tricoto MOLHO COZIDO PARA cada. omal é irremediavel-pelo me�
6a. e 8a. carreiras- Igual SALADA 1 colher de sôpa de ceJ'ola nel para a men�alidade doruinan-

a 41. Da 8a, volta-se a Ia.
'. 2 colherei do.manteiga. coitada fioa. to

I
I

Porito a jour
A!ma ·se um número de malhas

de 4 em 4 mais 2 para a oure

la.
Ia. carreira-2 em meia, Ia

!rada 2 j. acabapdQ com ! em

mela.

2a. carreira-ao aveãso,2 em

tricot, Jaçllda, 2 j. acabando com

2 em tricoto
3a. carreira-Volta-se a Ia.

«:arrelra.

Fundo de touca
Principio 7 pontos,l ponto 'de

meia,1 laçada até o fim-pelo di ..
Ieito ponto de mtia. Nas <,arreiras
ao avesso aumentando sempre nas

laçadas até fazer II buracos, de
pois faz-se o que quizer sendo fe
chada onde acaba o caracól.

Ponto bonito
la,carreira--toda tric:ot.

'
.•,4

fl�'
f
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Secção de Secção de Secção de �
FAZENDAS: m

Fazendas naclonaes e extrange'ra= riara ternos FERRAGENS: MACHINA.S: :t'iJ
Morins e Algodões Machlnas de ner ericíar madeire �.Lonas e Imperrneaveis Material em geral para eonstrucções: Mac! 'nas para officinas me {laT,l as �,�J .

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinós para Iaoeu }..) ,,,,

Roupas feitas e janellas, tinta l\/�acl1li� .,rlcs em lerál par �
'r 'a' r idos �Sêdas Canos galvanizados e pertences vl�: 'es, cultivadores, r ;1. ,f, c, c."

I

(�
Lnha para coser e sezgír Fogões e Camas J ocornovels, Motores de '�r <'fo, víotczes ��
Lã em novellos e meadas LOI�ça esmaltada - apparelhos de jantar -Jalhe- eléctricos I J3: bonetes e Perfumarias res Materiai em p-eral .iara ransmis-" \�. i :o ,�
l, í',)lchoados e Colchas Louça sanitaria-banheiras m,,:,(' 'S, correias ele couro elona ',41
C, 'tinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes )lcus e gl axas Iubrificantes '

u«
r .lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornovcis e. Caminhões FORO f ';1S, a .ces- Rt��
Si:' atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��

� Dcpositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos .: camaras de ar C, 0DYER r:l�
� Charutos «DANNEMANN. lebidas nacionaes e extrangelras Material eléctrico em geral

. I

Dl Empreza Nacional de I'-Iavegaçâo "He-epcke"--vaporas "(>d, HVlpcke" "Ann<'" e Max,.

� Fabrica de Pontas "Rite h/laria" ".' Fabrica de Gelo H.Rita Maria" .. �:r!�11';'f) '/ .'-,�·t - "

.�V�VãV�VD&�������i�����lt��l�������������§'���§k:?�Kº,�,�J� .. ;�L .��� ;--; ;-=;-��::7_
>
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�e� f'I .�! cl. tem seu escrip-

t�.. I, - f b0�.P' 1.�Tl.--
Ica�Xl Postal, 110. I

l--;ormldaV6lS

,

1 n-.'�,� r�', r» f'
��� ii .....b_'_�,i' �iI,_,t ....J .....'V

Se :_tsmar") r''l

1

'C\
r �ZE?f...à

�;��;o.�;U_at -;"A'�
-�áil

I DIA�·!�() il\JDJeENDEN'l E

Redlitoli"�!;9cretarlo:

Oslyn Costa

COlaboração.
Ex ·chefe da clinics do Hospj
tal de Nürnbcrg, (Professo�
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin K;l'euter)

I .... 10 ,��e;�'3il!� ��. ei�1 cirurgia
l, ...1I."dl

I
' , .

I' ('a la c: ...:rgw, 1) ',1"':0 ogra, de-

enças das sei .hcras) c partos,
cirurgiã do sistema nervoso e

operações "de p!astica

Não será devolvido o original
! publicado tt.u não.

O conosito expresso em arU·

go de collaboração, mesmo soli:
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso tsor parte
da Redação.

AssInaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A COI respondendo., bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assinaluras, devem
St:( em:ij...dos ao Diretor-Ge-
rente . .., Cailado.

ReC ....y;:, Admnlstração
G Oficinas

RUA CONS. MAFRA, 5 i
Fone, 1.656

CONSULTORIO·-�Hua Tra�
ano N. 1 e das I O ás 1 2 e

das 15 ás j 6 112 horas. �/\dvrgado TELEF. 1.285 [ I

Trajano, n' 1 sobrajo ,

HFSíDENCIA- Rua Este-live;� ju;-:ior N. 26

11_ JELEF. 1.U! II
:....= Dr. Renato= -I==Barbosa==

ADVOGADO

sorieios proprross Ires vezes

por semana, to�a; as segun
das, ter�i!18 e sextas·feira9,

Extração com elo1J@� do cr1stal.

slsu • .I hj)nast!�ade, pois, as ser·

t�itu Jãu ilr�lu,l1c;adoSi pai!) JjílYO.

.. - �-
-- _,', '.w-·- .

Companhia "Aliança d�
F\.JNOACA EM

'Seguros Terrestes e

I ncontestavetmente a

(APnAi r�1 fI �IZADú
RESEf{VMS .iV\AiS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES Af SUM !DAS�EM
SINISTROS PAGOS EM 1935

g,000 :OOCí$COO
.000:000$000
.792:553$358

j 4.161 :966$549
2.7 J 7.044:063$157

4.280:552$970 Dr. Ca.rlos Corrêa

1935

l.: �.: tes S "k� .i1t,;?} tÍegU!rdCII',Ni 1:�e f ': :,,� �;.f;;�!lf �tctfoa �c.[Estadcl
"'" IôIk iôLitili, .,,, ;o.fi.it..�!..t..í {••• ·.!4 Jlrm�ij.o..lls, pr"çaLi e��raií'biió:írêMi. Fartos - M0lestias de

Senhe!ras e

Molestías de criançasAgente� enl Florianopolis:

Campos Lobo & Cía. Diretor da M�ieritidade;
Medico do �cqJi!ai

'

..

r I''''
... ( C

TEt...L..l (J]\'E Iv .1,,: 83 (C urso de especldJizaç 10 tm

nolestias de senhora,;)
�.tei Ide l'a f'/Iatemidaàe
até ás 8 1 {2 da manhã
1.',' �;.:i,;..:;: - ('Insut,ork:
''iI I "

"

. .lI)••• J, 4�

EscrItór�os em Laguna e &tajai

JoiilVile-Xavi ....r Schenk
Lages-Hossanil.h Neves
Laguna-ro.'(i�co Chagas Ma-

ch..L
Mafra -pcl::!..aio Claudio
Nova TrL.�L - ído José Arche
Orleans -E4�ts., i.Aatos
Porto Uniclo·_· Herminio Miles

.
_.

Rio do Sul--./\ristídes Melo
[�C:' � ; � C l""-:cc! tl O São José-J(Jst eco' a Vaz
:.eu r,,-,.j.L;�. Pwcur� O

S. Francisw-Guamcy Goerresea
sr. 1 ,u, 0;) ,1 rua Feli e 5�? joaquÍll. João :::lalma
.. (I n. ",t 1 •• LV ' l' .' IP TlJ�cas-·-·(_)�fúld ,,(amos

• qHC S�,a p e-l Tuoarão-J(!ia.:JUl f.. r......namente satisfeito. t... --

Consultas diariamente das
4 heras fm diante

Consultorio: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595
R.-:,jc'6ncia: Rea Vi.cnn/e

de Ouro Prelo 12' !:-7

Dr.éArtur Peleira
e Oliveil'a

Clínica mtf)jl@� de criam.
ÇSG e adultos

F( NE-L24

�ABO;-(ATC'�iG .uE
ANALISES"

CLINICAS DO DR. Ar Tl;R
PEREIRA E OLlVH'A

Chefe do Laboralorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

C 1 '

I'urso oe eSUCla ilação em

Bactroriologi� no Lab, de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Execut� ar'lJisfs para eluci

dação de diagnosticos

�rarangtJj --Jaime Wendin.lsen
Anita Jolis - Arábaí Paeã
t\ngu,.la--Annando '3ch;r 'dt
L'lbuai3SÚ--Heitor C'moos
Blumenêu- �Aarti\.mlll) Fi:arw
Bom üetü'o-JOéiq:lÍffi Simões
Canohihas-'-P.::;dro Torres
Cruzeiro-OFvaldo Pereira
Curitibanos--Enedino Rosa
Cresciurna - Dinorah Alves

Caminha

Agenlos··corresponden!t: 1

�'orto Alegre - Dr. Aplonic.
Bottini

Curitiba-Petrarca Callac-:

NO ESTADO DE SANT ..\

CATARINA:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SANT,A CATARINA
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Aprovada p�la Govêrno do Es

tnd Jl de Sania Calharina par

decreto NII 2 de II de Janeiro

de 1928
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I

Orgão official para o con-

trole da producção

portação da

e -ex-

Herva Matte

de Santa Catharina
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A GAZETAr-Florlanopollszã -9-1936

MAFRA

Stephan Zweig, que ora

nos visita, é o escritor mais
lido. mais discutido no Uni·

Vende·.se Congregação
doBomCon

selho
lima venda possuindo va�

fiado e abundante stock,
sIta á rua Spivak, no distrito
nJoãO Pt:!ssôa", Es tre i to.
O interess�do áeverá se

entender com o proprieta·
ri,) 00' Café "São Pedro", á

rua Felipe Schmidt.

Brevemente será inaugurado nesta praça, ane
xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Florianopolis.
A

5

Comércio
Estado de Santa

. Catarina

de

...

Fdça como eu-sou o
)

mais forte de todos
os meus companhei.:
ros, Braças ao \

/, "Tonico Infan;i( l
LAB� RAUL lE ITE
PR. \5 DE NOV.42-lo. JUO

..

Dr. Migu�1
Bc.>abe.id

CLINICA GERAL

A GAZETA �••o••••ftt."G.9G••O.leG�
I

Escola
��n�os��m�u'!�n�i�c�íp�i�o�s�! Letras a oremio I do

I "Santa 'Catharina" I
� �
o1.2oo:ooo$oooempremios �

,Congresso da Cruzada Na- O -.
cional de Educação ., Valor de cada Letra20$000 e

R I·
.

di d GINASIO DE MAFRA
� incluidos os juros de 40[0 ala �

ea izaram-se, aqui, em Ias a � �
� e com direito a Sorteios men- �

Jllimeira quinzena do corrente mês, e saes pela última extracção de e
as [estas promovidas per uma co- Estão .adiantadas as obras do � �

� cada mez da LOTERIA FC- �

'Dliss�o que está encarregada de prédio onde funcionará o ginasio • DERAL, de accôrdo com a �
organizar o Congresso da Cruzada de Mafra, já tendo sido levanta- �� P

�

d ... Carta atente n' 102 e" com �
i�acional de Educaçao, presidido as as paredes do majestoso edi- G o seguinte e
pelo dr. Eliezer dos Santos Sarai-bcio.. •
va, que, para tal, já se encontra MAFRA, 10-9-936 • �

.
nesta cidade. O correspondente • PLANO.

Assim sendo, ficou assentad SERRARIA DELAMBERT G
1 premio de 15:000$000 �

que se ir.iciaré. nestes dias, a Se- O
9 premios de 500$ 4:500$000 e

mana T nanceira, que é parte do Custa 12$000 a carrada, A 2 premias de 250$ 500$000 M!&

-pfCIgran-" organizado para 0<; fes- porém, rende muito mais. ; 12 premias mensaes no total de 20:000d"QOO ;;
t-jcs dt -ongresso da CNE. �Fone 1100. �

�
�

Parã I, I. senhoras e senhorinhas rr�����r������ ;:t Accumulem suas economias adquirindo LETRAS �

da nossa sociedade se tem pôsto � BASILIO FERRARI h é A PREMIOS «SANTA CATHi\RINA», que �
a campo angariando donativos pa- � e � • além de ganharem juros de 40{0 ala, concorrem a

a-

ra a C.N.E., tendo jà ("onse�uic1o � SEN HORA � • 60 SORTEIOS em um total de :
cêr�a de 8�O$OOO, o que bem ij participam aos parentes � G 1.2oo:ooo�ooo e

"revela a boa vontade do nosso �� A • � � _ / •• , • �
_ If' b � e pessoas amigas que r:' � AS LETRAS sao negociaveis e resgatavers no seu vencimento U'

_�ovo ('� cooperar para � a a e-

� sua filha ELVIRA ajustou � • F1N
G

nz ação ,(10S nOfWS conten�neos. � nupcias COIl1 o sr. JOÃO � !J ALMEN7 E: �ma letra _a pr�mio representa um •
, ;,

O 1 Congre:so MU�I�lpal con- � B!\T,STA GONÇALVES. � 0,,
bilhete que nao sal branco. _,

)I';j
. Ira o Analfabetismo fOI instalado, � � 51 B· de Credí

. @
no dia 5 do corrente mês, com a �� Flopolil, 17- 9-1936 ;. G anco e Credito Cornmerclal e

•
presença de autoridades, membros � �������i � �

Constructor •
do �agis!ério e gra�de número de � � Elvira H � ., Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA o:
pess�as slmpahca� � causa da �I- � � e @i � 5 Rua do Rosario n' 109 RIO DE JANEIRO

G
fabeh�açào. Presidiu-o o prefeito Ift��� João &��� &> INfORMAÇÕES CUN\ •
rruOlclp�I, sr.cap. ��dro Kuss,que ir . 'w e Ang'elo M. La Porta & CI·a. tSJili.

"pr,onunclOu magnifico discurso, : Noivos '� ,

��

enaltecendo, glandemente, a obra � b: EDIFICIO LA PORTA - FLORIANOPOLIS :
que vem realizando, em nosso país, �.������ra.]

�.G.�G��eeGI.e...tf�G•••O.·.a �'�'�;guida á oração do sr.
B i b I iog rafía

prefeito Pedi'o Kuss. falou o sr. IIPlacido Gomes, �ecretario geral OCASO DE UM co-
AI

A

, A I
A

, F I
"'

.

,.

I-
da Comissão Municipal de Mafra, RAÇÃO, de Stephan Zweig O •••• O •••• O r Ian opO IS

apresentando o presidente da C -Irmãos Pongetti-Avenida
N.E.- em Santa Catarina, dr.EJie- Mem de Sá, 78-Rio.
zer dos Santos Saraiva e falaram
em seguida, GS srs. dr.Tácio Guer

reiro, em n'Jme do municipio;Vai·
dir Furaz, Joré Silveirn, chefe do

Departamento de Agricultura e,
verso.

finalmente, o sr. Alfredo F uriaui, Aliás, O prestigio que

suplf"ott de d�putado federal. Zweig gósa nos centros cul
turais do mundo é justo

..

VENDE-SE Trata-se, sem_dúvida, de um Rua Felipe Schmldt
f,' na 100:ahdade do ')aco autor culto, que sabe plena- �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__1

dos Limões, uma exce mentE' a arte de manejar
\ lente propriedade' com .') com graça, perfeiçã.o, agili
casas de H.. sidencia; uma ca· dade a pena.

,53 c�m negoci�, fôrno
..

de Stephan Zweig, além de

padana e demaiS utensllws. tudo, é um fino psicologo,
Estenso terreno contendo ele!?:ante poeta.

bôa agua, pastagens, plan- Seus livros representam
tações, chácaras, e abun- estudo profundo de psicolo

. dantes terras para' lavoura. gia. Haja visto «Casanova»
,I Tudo por preço de ocasião. «Ocaso de um coração»:

O mutivo da venda é ter «Mesmer», «A luta contra o

o proprietano de ausentar-se. Oemonio», livros esses que
\. Informações com o sr. Jo- os editores «Irmãos Pongetti»
vino Marciano Caraoso, no da avenirta !\1em de Sá 78
distrito do Saco dós Limões. déram á publicidade.

' ,

ENDE--SE _

Em �<Ocaso de, �m c.')ra.
Y a casa sita á rua VITOR çao». �tephan Z\\elg ,pmtil,

MEIRELES n. 15� com com tl��as Jortes, o tlP9 �e �iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__1

bôas acomodações para pe u� anclao que se tornou !ti

qUtna família. f�ltz por 9ue . aV(lrenta�ente
A tratar com o seu pro- �Juntou dInheIrO demaiS. ' .•

. prietario EDELGARDOWEN Esse volume !az parte d� Já
OHAUSEN no Largo 13 de famosa c:oleçao «O LIVro

Maio n 7' Moderno Ilustrado».
• . Aurelio Pinheiro traduziu

Yendl.!-se uma bem montada «Ocaso de um coração"
_

ALFAIATARIA no distri· muito bem. Com essa tradu-
to de } Ao Pessôa (Estreito). ção êlé se incorpOrou, de

Melhorp.s informações nesta re- fáto, ao pequeno exército

da�ào. 'I dos brilhantes tradutores bra-
sileiros.

Riscos para Bordados e

Pi n tu ras • qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes
quer trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

Resulrado da segunda prova Bauer, 4.

parcial: Reprovados:-13.
lo. ano do Curso Prope- Não compareceram:-9

dêutico: Oeografia--Alida Cordeiro,
Português-Alida Cordeiro, 6; Antonio Steineir, 10: Braz

9; Antonio Steiner, 6; Braz Li- Limongi, 10; Dioscórides Melo,
mongi, 8; Dioscórides Mélo, 9; 10: Helio Bom da Silva, 8;
Helio Bom da Silva, 4; João João A:evedo Vieira, 3; João
Francisco Avila, 3; José Mendes, Francisco Avila, 9; José Men-

8; K 'ir! Heins Orlowski, 9; Ma- . des, 6; Kar! Heins Orlowski, 10;
I noel Guedes, 4; Marrilio Bonnas- Luís Damiani, 3; Marcilio Bon

sis de Melo, 9; Mauro Schutel, nassis de Melo, 6; Mauro Schu-

6; Osni C. V. da Rosa. 6; tel, 10; Osni C. V. da Rosa,
Osvaldo de Oliveira Campos, 6; 3; Osvaldo de Oliveira Campos,
Ruí Feliciano da Silva Azeve- 6; Ruí Feliciano da Silva Aze

do, 4; Teodoro Leandro da vedo, 7 ; Teodoro Leandro da

Silva, 5; Valdir Tolstoi Bosco, Silva, 6; Valmir Tolstoi Bo�co,
9; Valquiria Ventura, 7; Vicente 7; Valquíria Ventura 5; Vicen-

Bauer, 4. te Bauer, 6.

Rfprovados:-4. Reprovados:-3.
Não compareceram:-9 Não compareceram:-9
Francês-Ahda Cordeiro, '7; Historia de Civilização-a

Antonio Steiner,8; Braz Limou- Polida Cordeiro, 4; Antonio Stei

gi, 3; Helio Bom da Silva, 3; ner, 5; Braz Limongi, 5; Dios

José Mendes, 8; Karl Heins Or- córides Melo, 4. Helio Boro da
low ki, 10; Marcilio Bonnassis Silva. 3; José Mendes, 5; Karl
de Melo, J; Mauro Schutel, 6; Heins Orlowski, 10; Luís Da
Osni C lV. da Rosa, 3; Osval- miani, 4; Marcili0 Bonnassis de
do de Oliveira Campos, 3; Teo- Tvlelo, 5; Mauro Schutel, 6; Osni
dOTO Leandro da Silva, 9; Val- C. V. da Rosa, 5; Osvaldo de
mir Tolstoi Bosco, 7. Oliveira Campos, 4; Ruí Feli·
Reprovados:-10 ciano da Silva Azevedo, 5; Teo-
Não compareceram:-9 doro Leandro da Silva, 5; Val-
Ing/ês- Alida Cord�iro, 8; mir Tolstoi Bosco, 8; Vicente

Antonio Steiner, 9; B�aL Limon- B(!uer, 5.

gi, 3; Dioscórides Melo, 5; He- Reprovados:- 5.
lio Born da Silva, 7; José Men- Não compareceram:-I O
des, 8; Karl Heins Orlowiki,9;
Luís Da�iani, 4; Mauro Schutel'l10; Osm C. V. da Rosa, 3;
Ruí F. da Silva Azevedo, 8: Teo- R. N O C E T I

d�ro Lean?ro da Silva, 10;. Val- CONSERTO E REFORM
rr.lT TolstO! Bosco, 10 Vicente A

Bauer, 3. Procura e entrega a domicilio
Reprovados:-5
Não compareceram: -12 F"One I. 34B
Matematica-Antonio Stei- Rua Felipe Schmidt n. 33

ner, 3; Dioscórides Melo, 3:
Heho Bom da Silva, 4: João
Francisco Avila, 3; José Men
des, 3; Karl Heins Orlowski, 9:
Mamo Schutel, 3: Osvaldo de
Oliveira Campos, 3: Vicenre

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

ReaIizar-se-á, na proxima sexta"

I
das 13 ás 16 horas

feira, na Ca�edral Metropolitana
Pela manhã:

.

ás 9 horas, uma reunião dos as� Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 com hora marcada

socíadm da Clogregação do Bom
de Novembro Consult.-R. joão Pinto. 13

Conselho. __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii_íiiíiiiiiiiiil-.íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: _l l_e_le_fo_n....e_._1_5_9_5 _

..... -_ •. .,;_ i .;- '�� .. � ••• _. __ ,.,-� .....-- •.�--�- ,

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

Casa de Diversões
---------- -----

Familiares
Vispora Imperial

O ·MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado I
pelo govêrno do Estado. .

Não deixem de ir ao vi.7pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

:� ...._

Guarda·chuvas e

sombrinhas"

Renovação
eleitoral em

Itajaí
o Tribunal Regional de Justiça

Eleitoral tendo julgada nula a

eleição realizada na 15a secçlio,
de Itajaí. resolveu designar o dia
4 de outubro para, ser renovada
a referida eleição para prefeito,
vereadores e juizes de Paz .

L2xante? Chá típo Hambur..
guez do Medeiros.

ConcurSD
para juizde
Bom R�tiro

Achando-se vaga a comarca
de Bom Retiro. de 1 a entrancia,
em virtude da aposentadoria do
respétivo juiz, a Côrte de �pe
lação marcou o prazo de quin7.
dias para lhe serem apresentados
os requerimentos dos que pretene
derem aquele juizado.

CAFE' BOM SOo NO·
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Renovações
eleiloraisI

I Foi marcado o dia 18 de OU"
. tubro para se proceder as novas'
eleições nos distritos de Xanxeól
ré, Abelardo Luz� Cachambú;
Faehina! dos Guedes, Monte X� ...

xim, S. Domingos e ltapiranga
no municipio de Chapec6. para
juiz de Pal:,
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Armando Simone Pereira
I' Secretario
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a de Madrid
pela tática de Duque de Wellington
---------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------�------,--------------------

o URUGUAI ROMPEU COM MAOR!O
NOVA YORK, 22-0 «The New York Times» pu

blica o seguinte cumunicado enviado por seu correspon-
dente em Burgos:

-

«Os gener ais Mola e Franco dizem que pensam cap-
turar Madrid da mesma fórma que o fez sir Artur Welles- Foi convidado pela Dire-

ley, posteriormente Duque de WelJington. toria da Soci�dade Catari-
Não teriam outra alternativa, porque apesar dos pro- nense de AVicultura, para

gressos que podem ter aparecido nos armamentos, as patrono da exposição de'

campanhas militares, no que concerne ao ataque a deter- aves de raça, a realizar-se A Gazeta Farinhas superiores, elaboradas com os
minadas cidades, são como problemas matematicos. Ra- no próximo mês de outubro trigos, só as do
ra vez �ódem ser re�olvidos de mais uma. fórma e, por I nesta cidade, o sr. 9r .. C�ISO Despo rtlva MOINHO «JOINVILLE»
conseguinte, ao seguir os metodos de Welltngton, os re- .. austo de Souza, dignissimo ---------

feridos generais, que dirigem as forças revolucionarias, Secretario da fazenda e Redator-AcioU deVasconoalol
::;A RTAZES I Nossa Vida

declaram sentir-se seguros da vitória». Agricultura do Estado. DO D IA ' íiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

Assucar de Baunilha Medeirol LIMA-22-A diretoria da ROYAL, ás 7, e 8, 30
I FiHIVERsRRla5

P F P D t" t d f horas" uma belissima opereta 1za-
.

ara cremes, t_ortas, sorvetes e I
. .

.'
es a ln eressa

.

a em a�er rewitsch, com Martha Egc;e:- Aniversariou-se, ôntem, a se"
licores, não tem rival, excursionar pelo Brasil o selecio- -

th. .
nhorinha Olga Voigt, professor anado que acaba de regressaI dos G E SREX. ás 7,30 horas, em do l. �.

•

ão Jooe e filha do
Jogos Olímpicos. O Perú que vem V
de abandonar a Fifa seguido do ultima exebição- A nave de sr. Julio oigt, do come cio I J.

. satan. cal.
Chile entrou em negociações com

as entidades nespecializa 1as" brasi- CINE ODEON, ás 5, 6,
Domingo último, a nossa con- leiras. 314 a 8, 30 horas sessão popu-

freira Cidade de {]31umenau com Estas "demarches" estão bem lares, Amor e dever, um far
[ let iu o SeU 120. c'e aniversario d d d b west d: sucesso, e mai 3 o 5 e

de proveitosas lides jomalisticas,
a ianta as e entro em reve á

60 isodi d A volta de
, . . . delegação peruana de tuteból em- . epl�o lOS e

vividas na Imprensa barriga-ver- barcará com destino a') Rio de Chan�u. ,de.
... . Janeiro onde fará a sua estréia. I� h ERIAL: as. 7,30 horas,

A significativa data fOI c�me- A seguir os pl ier. peruanos
Armas da tei.

morada com um excelente nurne- .
-

r S- P I e M'na<
�-------------

.

I d'
.

I seguirao pa a ao au o I -. Varmloil '. Gra've na menenasro espectar, conten o ótima co 0-

cação e, far amente, ilustrado. e' o rerredio moderno contra a

A G
. O FLAMENGO VENCEU O

verminose.azeia cumpnmenta-a, au- FLUMINENSE
gurando felicídades.

SOCiedade Catari ..
·

Anense de Avlcultura

A
iZAZETA

D o o v o
FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 23 ie Setembro de t 936

melhores

o .avanço das forças nacio
nalistas s6bre Madrid

impedir- Cidade de
Blumenau

Os vermelhos não conseguem
lhes a marcha

PARIS, 22 - Segundo mensagem do quartel-general
do general Franco, as estações de estrada de ferro de
Madrid teriam sido bombardeadas.

Em todas as frentes as tropas nacionalistas avançam
sobre a capital.

O coronel Yague e suas tropas tomaram Santa Olai
la, situada a 30 quilornetros'de Madrid.

Em Talavera de Ia Reina, os nacionalistas progridem
e esperam entrar proximamente em Maqueda.

As tropas vermelhas não pódem resistir a ofensiva
de tanques, aviação e outras armas modernas empregadas
pelos revolucionarios.

No Alcazar de Toledo reina calma.
Em Barcelona foram fuzilados trinta e três oficiais

nacionalistas e numerosos outros terão a mesma sorte
hoje.

l'HE6Am UI'-'5

Regres�ou de sua viagem a

S. Paulo, o sr. João Abraã .

RIO-22--0 encontro que Promoções Daura, abastado comerciante nes-
maior interesse despertou ante-on- ta praça, e proprietario da con-

tem,
.

no Rio, foi o do Flamengo Na pasta da Viação íóram ceituada Casa Daura.
e Fluminense, em disputa do cam- assinados decretos promovendo aI \

peonato da Liga Carioca. praticantes de 1 a. classe os dia- VE,N�ElA-SE_duas c�sa�g no
Venceu o primeiro por I xO.O ristes Enéas de Freitas Noronha'l �IStrt�O «Joao Pessoa» ,

jogo esteve violento. O juiz Santa Hercilio Silve-ira de Souaa Junior. Estreito, com agua enca-

Maria foi agredido pela assisten- Leodegsrio Balto)omeu B rn-on e nada, c.hacara, mu_tta? arvo

cia depois da partida. Aribaldo Lemos t>ovoas, todos res frutíferas etc. Onibus á

Com o resultado acima sagrou- pertencentes á Diretoria Regia- porta e perto do quartel do
se Campeão da Liga Carioca o I d C' T I � f 14. 8. C.

n� os arreios c e eg.a I.)S
EM FLORIA.NOPOLIS.Flamengo F. C. deste Estado, . as

Os quadros estavam assim or- --------- casas no. 31 e 35 do Largo
O sr. prefeito major Olivio ganizados: Figueirense F. C. GeneralOsorio e um terreno

Amorim aceitou a doação que o FLAMENGO-Yustrich,Do- Hoje ás 16 horas, dever- á Avenida Rio Branco, no.

sr. Calos Meyer pretende fazer mingos, Marin, Médio, Fausto,Ot- s�-á. realizar, -no estadio Adolfo 90, com 18 metros de frente,
O coronel Aranda

.
ao município, de uma faixa de to, Sà, Caldeira.Alíredo.Lecnidas, Konder, um rigororo. treino. pa�a por 30 de fundos.

cêrco J�nô���� romper o
terreno com 2.100 quadrados. Jarbas. os «players> do glorioso Flguel- NO DISTRITO DE SACO
situada na avenida Rio Branco FLUMINENSE -Batatais- rease F. C. DOS LIMõES uma casa e

SAN JU�� DE LUZ,.21-As for�as do coronel Aran- destinado ao prolongamento d� Gujmarãe�, Machado, Maccial- O diretor técnico solicita o terreno de 12 x 24.
da que, estavam sitiadas em OViedo, conseguiram romper o cêrco .

ibli I' - B nt Orozimbo Sobral Russo comparecimento' a hora exata- Os interessados deverão
'_l 6 I

mesma via pu ica, na ( rreçao ra - -. '
.

e escapar, entrincherando-se a 1 qui ometros daquela cidade. Os d G)' V R I R J_I I mente marcada de todos os )0- entender-se com o proprieta-a praça etu 10 argas. - au -- omeu- �ercu es. ,

re'orços enviados pelos revolucionarias estão a 12 quilometros dos t
• _. _ gadores, que integram o forte rio.

contingentes do coronel Aranda. Assaclaçaa Irmaa conjunto do branco e preto. João Batbato

JDaquim
Distrito «João Pessôa».

snzern nH05 H01E
o sr, Osvaldo Reis;
a exma. sra. d. Semiramis

Silva Bosco, esposa do sr, Hen·
rique Bosco;

o sr. Reinaldo Dias de Oli·
veira, guarda do Tesouro;

a menina Valda, filha do sr,

João Brigidio Alves, gráfico .

Serraria Delambert

da avenida
Rio Branco

-0-

MONTEVIDE'U, 22 - Foi oficialmente anunciado,
hoje, que o Uruguai rompeu suas relações diplomaticas
com a Espanha.

A República Argentina encarregar-se-a dos assuntos
uruguaios naquele país.

O govêrno de Montevidéu anunciou que não renovará
suas relações diplornaticas com a Espanha até que o go
vêrno de Madrid possa dar suficientes garantias para lJS
cidadãos uruguaios que se encontram em territorio es

panhGl.

Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

FONE ,.IOQ
O prolonga-

mento

BURGOS, 22-As tropas revolucionarias derrotaram os

le jalistas em Penãrroya.
Sessão de Assernbléta Geral AssociaçãD Catarinen

se de ImprensaDe ordem da Diretoria desta Associação, convido a todos
os srs, socios para a sessão de Assembléia Geral" a! realizar-se,
quinta-feira, 24 do corrente, ás 17 horas, na séde social (Edifi
cio do Asilo de Mendicidade) á rua José Veigas, para a eleição
do cargo de presidente vago cora o falecimento do saudoso conso-

cio João Caldeira de Andrada.
Em beneficio dos revolucio'1arios Outrosim comunico aos srs. socios que, se decorrente des-

espanhóes sa eleição se verificar outras vagas na Diretori3 serão preen,:hidas
S. PAULO, 22-0 padre espanhól José Martinez Car- pela mesma Assembléia.

rio:!, que ha mais de: 16 anC)s reside neste Estado e é paroco Secretaría da A.ssociação nIrmão Joaquim", em Floriano·
de f>residente Prudente, está promovendo entre os seus compatrio- polis, 21 de setembro de 1936.
las um grande movimento com o objetivo de reunir sacas de café, O 10. Secretário
Que serão enviadas ás forças nacionalistas da Espanha. Roberto Moritz

............................................

CAnIZ, 22-Noticias que chegaram de Lierena, infor-
mam que a coluna sob o comando do coronel Gomes ocupou a lo
calidade de: Fuente de! Arco, depois de haver lutado durante va

rias horas contra as tropas governistas que a ocupavam, obrigando-as
a se retirarem deixando em poder dos revolucionarias 1.200 prisio
neiros e grande quantidade de material de guerra.

De ordem do sr. Presidente. fica convocada para quar
ta-feira, dia 23 do corrente, ás 18 horas, na séde da A�
sociação Comercial' (altos da Livraria Moderna), uma As
sembléia Geral de A. C. I., afim de que se prqceda a eleí
ção da nova Diretoria. Outrosim, ficam cientificados 05 srs,

assocíados que a eleiçãO se realizará qualquer que seja o
, ,

numero Oe presenças.

__�.,.__
. r_ .._ ___,.,-..-- ����

..

o Sabão

"Vírgem Especialiàaàe"
de Welzel " Cia. •• Jolnvile S�6Ã���RGtA,

EspECIAllDAOE(MARCA REGISTRADA)
con$erva o tecido da roupa por'que lava .facílmente e com rapidez
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