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a ' resíôenclo -ao àr. mauricio rorõoso I
l '-- ------------------------ __

PORTO ALEGRE, 6 .. - Amanheceu pixada a residar)cia do destacado p�6cer
frenteunista dr. Mauricio Cardoso, que vem desenvolvendo grande atividade em

tôr'nc de u,-� entendimanto dos oposicíonistas com o presidente Getulio Vargas.
Corlstdera�sa êsse lan'"ent�vel áto obra de algum elemento exaltado do

Pertkio F�tE�publicano Liberal, agrerniaçao chefiada pelo general Flôres da Cunha.

Regulamentando Ao harario da Irabalhu
ROS servNços públicos

AZE

Pela leitura de jornais gaúchos parece-nos que o «modus
vivendi» da politica dos pampas sofre, de vez em quando, da
lTlolefltia conhecida popularmente por «dansa de São Guido.»

Observando-se com isenção de ânimo, sem deixar-se en

volver pela paixão partidária, conclue-se evidente e in�ofismavel
mente, que o acôrdo politico ali se apresenta numa entrernezada.

Const'cutivos géstos e atitudes vislumbram a perduração da

""ITO A.LEGRE 7 O
..

t b
animosidade entre aquêles próceres sU,linos.P,O� "

, 'C,-'b sdexcSursl�lnIs as que, so Outem, o dr.l\lauricio Cardoso, o animador da pacifica-
(i patrocínio do I'ouring u e o rasr percorrem o I'

,

'I f' itima d d h 'I I• A' ção po inca naciona OI vitima e uma emonstração ostí :-ma -

sul do Brasil e se encontram, de�de ontem em Porto Ale- dosa e perfidamente, 'pi:xaram a sua residencia.
gre, estiv�ram á tarcle, no, palacio .

do governo, onde
A

fo- Agora é o «Jornal da Noite», odiaria portoalegrense de
ram recebidos em audiencía especial pelo general Flores Íensor exaltado' da politica do governador gaúcho, que conjunt�men"
da Cunha, governador do E�tado., d 42

., te com os clichés da enchente, verificada nestes últimos dias alí, en-

I rfn numero e

t d'
os viajan- cimados com o titulo no flagelo das aguas", conseguiu um lagar, na

! tes oram apresen a os ao go· '" . .. n 'n fi
'

d dI f';
d I t

. sua primeira pagma, para msenr em negrito a a rrnahva o epu-
O 6 1 ' ,

"I '� verna ar que pa es rou anima- d
"

S' F d d ' A d E dRI , -Fa ando a Imprensa o sr. Mano PlIag1.be. se- -e

t . t d
ta o mmeiro las ortes, e que a ema ao governo o seu sta o,

cr-etário das Finanças da Prefeitura do Dlstr:\o Federal, declarou aaOmen,e fcom. O M)�' I C. depois de ouvir o sr. João Neves. A div,!:l�a*o dêsse acontecimento
, f' I' b" pro essor anoe rcero I f ido i I d de j t t d' 'd'

,
- Ih f"que somente o unciona ismo a sorv� oitenta por �ento na receita. Pere rino da Silva saudou o

pe o re e�1 o )or�a, na a e Impor an e esve ana, SI n,ao e asse

O ano passado numa receita de 256 mil contos o fun- g
d d E t d

dada a forma iromca, menosprezadora e atacante. Já o titulo denun-
, , � , " 'I

governa ar o s a o, em no·,· d .r: ,

d d fic!ovahsOJo ,abõorveu ::erca de 205 mIl contos,
me dos' seus com anheiros de

era o. intento e q,u:m o rerugiu e não men�s emonstra ora ca a

t.,'-.
-

di d
P

d perfidia da transcnção do telegrama de um jornal local.
Quereis .Fica_rB.!._?o� I A,.Iii,',' d",a3i. r' III !,I

excursao, rzen o o prazer Eis a nota:
--- 14 liV �

com que todos desembarcaram
(;OMPRAE BILHETES LOTERI· 1 em Porto Alegre e da rnagnifí- O b

'"

d
'

COS NO Salão COMERCiAgL a oposição ;
ca impressão que lhes causou

II S su terraneos a politica
Rua Conselheiro Mafra N. ; a cidade.

b
'

O CD d P li
. ..

( I d)
,

I ...... O gal. Flõres da Cunha, res.
So o titulo « s. l�umos a.. o itica Mmezra», osEdifício (10 Nierca o RIO, 6-0 deputado flum\- \�. ' nossos confrades do «DwrLO de Noticias» desta capital,

. s: Gorddho Filho escreveu! pondeu dizendo' que «todos os riograndenses têm urna estamparam o seguinte telegrama que aqui reproduzimos,
OOIa carta ao governador Protó- única preocupação na hora atual: trabalhar. Outros de- com a devida venta.
genes Guimarães, retirando seu signios não os preocupam». BELO HORIZONTE, 5-No discurso que profe-
apoio politico ao governo. Quanto ao ambiente politico disse que o Rio Gran- riu no banquete oferecido hoje ao governador Benedito,

da" IIha do de vive na mais completa liberdade. «Sob o estado de Valadares, o sr. Bias Fortes, justificando sua adesão, de
d ia bo" Pílulas Medeiros guerra que vigora ha dez mêses, não se verificou uma clarou que só tomára tal atitude depois de haver cons u

BELO HORIZONTE, 6- Contra Sezões. Recuse substi- tropelia ou outro qua'quer incidente grave. Não ha cen- todo o sr. João Neves da Fontoura»
" "A policia mineira deteve aqui,

t itos I sura postal, telegráfica ou á imprensa, mas o combate ao A razão de só a Frente-Unica, sem o aplauso de qualquer
\ .um fugitivo da Ilha do Diabo lns,petaria comunismo se procede com rigor Felizmente, os adéptos republicano-liberal, banquetear, no dia 21, o sr. Mauricio Cardoso,

,

",,� que ha 17 anos reside no de Mosc�u não escolheram o Rio Grande para palco por motivo da sua actuação no cênario politico federal, denota que
'\Biãi::il. A prisão foi levada n do primeiro grupo preferencial de suas atividades. O operariado gaúcho, êsse apoio não encontrou guarida nem despertou satisfação nos

deito diante das informações de regiões concíente dos seus deveres o obrigações, amparado pelo meios do situacionismo politico gaúcho.
prestadas pela policia carioca se- governo e vivendo uma vida honrada, ao lado da farní- Esses fátos coc:provam exuberantemente que inquietante e

bre Emílio Leon, (,Ue foi conde- RIO, 6-0 general Des- lia não se deixa levar por doutrinas exóticas». insustentavel se apresenta o «modus vivendi» riograndense do sul
nadu á prisão perpetua e traba- champs Cavalcanti foi no-

-

B b'd N'
,

E t que se verifica agora e foi êle alicerçado sómente com areia, tendo
Ih e ! as aCIOnaIS e x ran- Ih f I d' )'d'f'os fort'ados, conseguindo eva- meado inspetor do primeiro S - MI' M I ó NO

e a ta o o cImento para so I llear a argamassa.� ezoes, a ana, a eitas ? gerasSR'dA' '1
'

'f' ddír-se do famoso presidio Cayena. grupo de regiões. Pilulas Medeiros OAFE' .JAVA ,

eunm 0
••

esses aconteclmen�os, � tlmament? Vefllca os, con-

E' 15 d N b
c1U1ffiOS que a pohtlca dos pampas nao vIve no «selO de Abraão»

,

Destituido O presidente da As- r'1:tonio �as�;:::; ro

-=ma=:ss:--im_no_«_lnf,e__rno__d_e�_Da--nte--».:-=- _

Feri d Conoentra-
- -�������� °t Ia o çãoMarianasemb�eia-- GOA ia., lI"a, A SI uação a dia 12li dos professores mu- Será, �em dúvida, a mais impo"

n icípais O prefeito municipal Olivio nente �emonslração. de fé católica

• Amorim, sancionou a lei que
a reahza�ão dommgo próximo,

Prêsos do.s deputados sob a acusa- o f't OI'
. ,decreta feriado este ano o dia r.e,ta capItal. de uma extraordina-

_

...
, pre el O !VIO Afmonm 12 de corrente, data da entrega

ria concentr�ção de devotas ardo-
IP-aa (e comunistas decretou que o., pro essores , 'd d d I d rosas da Vugem MaciaT '-', do munici ia de Florianopo- � CI a e, o monumento ev.anta o

P d' ,

.

r f g.d' d t
A a memoria do ex-governador dr. rece era a grandIOsa Conccn·

RIO, 6-E' a seguinte a integra dI) telegrama do governador de Goiaz lida cl:tegl���s e�� I ��ô�:a c�� Hercilio Pedro da Luz. traç�o Mari(ldn� um triduo prepa-
,
no Senado: •

t't I 'd h b't ã Propôs, na Câm1ira Munici- ratono, n05 las 8, 9 e 10, na

U "d d d " os I U os e a! aç o que I h d Catedral Metrop I't
«, ma �aJona e treze eputa os á Assemble!a, depois de votar um!} moção I ossuirem: normalistas, com- pa. Essa omenag�m o verea ar

o I ana.

de desconk1nç� ao 0epiltado Hermogene� Coelh,), fez olltem, efetuar-se a destituição do �lementaristas � provisorios. José do Vale PereIra.
t b I' t ...

'A

S
mesmo da presldencla da Casa, com funaamento no paragrafo terceiro do arti 0'0 108 do'· Esses rofessores erce- T d

es a ,e, eClmen os de JogoS"
n:esmo R�gjnlento. ,�omuniquei ao míni�tm ja Justiça a seguinte ocorrencia: Â Delega- berão os

p
seguintes �enci. axan a reJmltdos5f;I�,.,Decrcto _

Ear.
,

Cla �specIaI da P?lIcla da Cidade ne 90las apurou a responsabilidade dos deputados Jací mentus anuais: normalistas a s c�sas de
a ua n.

',� 20 de, lna 't

,

'i) A'3SIS e Alfredo NasslT" como comunIstas, encontra,_do no arquivo dos mesmos rovas 3:000$000 com lementaris-
• .-.. ço .de 1:34, ficarem sUJele \,S

I ,I ,��������r�. sua culpaltdade. Prosseguem as diligennias policiais. (a.) Pedro LudOViCO, tas 2:400$000 iprovisorios
.

O govê�n���icipal san- ��i����;t�sg:cfeO��OfôOg� e�C)
I J , 2: 1 00$000. Clonou a lei que manda os pIora do.

1'\"":',.$:,

__
•..

oC�" '
.'

'

_e" e,
/ ,j

. "', '

RIO 6 - Foi baixado um decreto regulando o ho
rario de trabalho nos serviços públicos, quer dirétamente

, explorado pela União, quer pelos Estados, concessões, ------------------------:--
delegações, companhias, emprezas, firmas individuais, ou ANO

--

relativos aos transportes coletivos urbanos força e luz,
gá:;, telefones, portos, esgotos, serviços subsidiarias e au

xiliares,
A duração dos empregados será de oito horas

diárias ou quarenta e oito horas semanais, corresponden
do o cada periodo consecutivo de seis dias vinte e qua
tro heras continúas de descanço.

O decreto é longo e estabelece os casos de exce

ção e termina dispondo que o infrator será punido co:n

multa de cem mil réis a cinco contos, sendo elevada ao

dobro en: caso de reincidencia.

tA, VOZ 00 POVO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO
.-------------------------�----------

IIII Florianopolis, Quarta-feira, 7 de Outubro de 1936 I NUMEHO 627
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"

"Todos os riograndenses
têm uma única preocu
pação na ilora alual=

trabalhar"
As farinhas do MOINHO «jOINVILLE», marcas

"CRUZEIROs" "SURPRESA" e "BOA VISTA",
não temem concorrencia. Experimente-as e não se arre

penderá.

o funcrenallsmo
do Distrit�» absorve
80010 de rp'ceita

Fugitivo

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TORTA HUNGARA
Está chegando a época em

que muitas são as famílias que I 70 d 6gramas e manteiga,deixam a cidade para ir gozar
gemas, I ovo inteiro, 280 gramas

umas féri�s nas praias, _Princip�l- de assucar, 280 de amendoas,
mente as Jovens que vao aSSIm id I d,

"
• J mOI as, com as pe es.pesa as sem

aproveitar as suas férias escolares. 70 d f 'h
V d'

as cascas, gramas e ann a

amos, portanto, ar as nossas· de tri A d f"
leitoras alguns conselhos e.m como I he togo'l

ssa-se em

f
uas

ord�as, c a as, argas, em orno me 10.
se vestir para a sua estação nas R h' . d d, ec eram-se as cama as com 0-

praias. d' GI é d
E· lib d d

ce e ameixa e tamara. ac e

vertir-se, para a I er a e I' - b
'

d
' .,

'f' desci imao, para co nr. B' feit ti ') .

t
a praia, mais sigm ica espir-se. olna- 81 a com Ira za. carreIra-AumentaI' l m
Você deverá por de lado o BIFES DE CEBOLADA enviesada fazer 33m. lisas, 2m juntas.

chapéo (poderá carregal-o, mas 3a. carreim: : I m sem fazer
não usal-o salvo um dia o outro, Fatias finas de carne. Bate-se Tomar 3 Sm. na agulha e fazer 34m lisas.
quando o sól estiver muito ar- b D' d I carreira em m. lisas. 4a. carreira-Aumentar l mem. rspõe-se to a� numa caça- 3dente.) rola, alternando com camadas de •

3m lisas, 2m juntas. Repetir es

Deverá pôr de lado toda e
manteiga as fatl'as de carne.polvi- Assucar de Baunil�a Medeirol

sas carreiras até fazer uma tirSempre�Ctemos sôbre as ques- I b I 'I' Iqua quer o sa ou utensi 10 qu� Ihadas COITI sal, pimenta e rodas Para cremes, tortas, sorvetes e
com a argura menor que a ca

tões de regime; porém, as nossas, .

á Ih b
d d

so serva para atrapa ar. de cebolas. Tapa-se a cacarola e licores, não tem rival. eça.
preocupações eram ,e or em Deverá por de lado grampos e I f

'$ Fechar os lados da seguinte for
quantitativa. lmpôr ás nossas lei- eva-se ao ogo até que se forme Íit d d h ' d h
toras um número de calorias cor- penteados complicados (não ha bastante molho. Quando este co-

I

�o. _

e agua ,uh oras

taposb
as ma: esmanc a-se I carreira (ond

d J
nada de melhor do que deixar o

mera a ferver, destaca-se e me- b1e edlçoels
e mela ora. an es,. el-

se começou) puchando I fio; fi
respon ente a seu pêso, natura

seu cabelo livre e revolto, ao sa- h'$ bif
.

d I
en o entamente e, SI possivei, cando as malhas soltas; passar es

ou ao pêso a ser adquirido c em-se os I es, agttan o a ca-
t E" J' bôr do vento. I quen e ou morna. pOIS a e e- sas m. para uma agulha de tricot

era o nosso primeiro adjetivo Deverá pôr de lado enfeites e,
çaro a.

gancia do talhe proporcional ao unir as 2 agulhas com as m.Nós nos ocuoavamos sobretudo da . .

I
.

(
.

.

IS' d Ih Ih d
'

r

p.nn.cipa men,te, es melai caso 10- BOLO SIMPI.ES regime. luas mu eres con- com uma agu a e coser com lãlinha. Mas, além dessa preocu· d )
-

t d
.

ti id d -

d 2 d 1sistit, po era usar soquetes. 1
versam em o a a In imi a e, vao-se pegan o m e agulha,pação de linha, existe outra, não Deverá pôr de lado o make up 4 I' d

.

6 d
ternos a certeza que nêsse mo- I m de outra agulha, até acabare.

t t b I za: a co neres e manteiga, e
, I - f I 'I d 'menos Impor an e para a e e .

a não ser o absolutamente neces- 6 d f b' 2 d f
.

h
mente e as nao a am mais em as m, to as. O fundo da boinada frescura da epiderme da b", dc jnui assucar, e u a, e ann a d I'

.

d f h h .

, .
-

sano. Quan o muito um pouco de fr]
_

.

h
.

J
ren as ou p lsses, m&s SIm e re- ec ar com eroc et em melO pontoleza da cutis. de pó e rouge e um toque· de elhtng� nbo mUltod c

tas e
gime ou de cultura fíúa. Depois de fechar, põe-se em um

.

Toàas as opiniões são a'!ôr- b )
co er '! so remesa e ermento. "E d' u d f fo"rma d... chape'o JatoD • B'

-- U, IZ ma, na a me az ... e com
d 't 11 ,ate-se a manteiga com o as- - b d b des a �sse respel o: uma mu ler E agora que devera usar? .

d f' h
.

I
tao em quanto a cura e ata- húmi o em

. cima, p&ssar o
d C qu n U rand seu

' ',. . sucar, Juntan o as arm as mlstu- E
..

'I b
.

po e se pe e a o g e, Culotes em pnmeIrO lugar pOIS d f V
. . tas. magracI- seis GUl os em um em quente.

t d I - � 'ra as ao ermento. aI-se aJunta0' ,," D· ,,' f Fros o po e ser regu ar ou nao, são mUitos elegantes e sobretudo., d b d
mes. epressa Voce se m orma, azer uma tira enviesada, comela somente será uma bel�za, si, ,

'
o aos poucos e aten o sempre.

I d f
.

d bpermitem grande lIberdade de A I b
e to�a nota essa amosa cura a tira a Ca Eça, só um poucofôr dona de uma bonita pele. acção e movimentos. E além "'dcrescentam-se geFn;_as

e c

arasd
a- de batatas. Uma outra amiga dil mai,or, fech�r do mesmo modo qu,�Ora, é eviden ie qu'! o que co- ."

d
ti as em neve. orma unta ae" 'Ih d d dd"!sse, trajes Juvel,IS e como os f

.

a voc:e a maravI o�a cura e a tua e Cima; epois de fechada
memos cnnstitue o essencial dos d I' h '" d

orno quente. I
'

b d f O
'

de lU o, pique e outros teci os eIte que aca a c azer. utra prega-se na tira a c:abeçl p�,I)nossos tecidos, e que, por consp,- lavaveis. 4.gAIH;ça- o. e conta a você a cura baseadl1 nas direito, e dobra-se para cÍma, 1'0-
guinte, deve existir uma relarão Q ,,, li. 1.!IiI U - d f L h d f I r'$ uanto as cores, não maIS con-::epçoes o pro essor a mann) �'se azer um aço em fórma de!estreita entre os alimentos que tons pastel, mas côres vivas e

'

cardapia que em 1887 fundou o «Cir- borboleta, assim:
.

absorvemos e a natureza ou qua- I I' I b » t'
, '[ 4 Ih fa egres; tons escuros e c aros poo cu o ranco, sana OflO proXInlO omar iD. nl agll a e azerlidade da nossa epiderme. dem ser combinados admiravel- Sua amiga soube admiraveJ· a Dresd. Esse sanatorio celebre 4 �entimetros em I m lisa, I m deO que deveremos então comer

mente. (O sól reguer côres mais mente, evilar a volta á obesida- em todo o mundo, compreendia meIa, aumentando só de I lado;
para lermos uma bonita pele? fortes e estridentes, principalmen- de, não tomando o seu "break- algumas vilas aldeias, 20 edifí- tend0 os 4 centimetr.>s não se au-

te num a.nbiente tr0pical como o fast" pela manhã; outra, nunca <:ios que o'�ufJa\'am de um modo menta mais; fazer assim 8 ecntl
nosso, E você, sem duvida com tocando e:n gulo.,eirnas; esta, to- permanenfe 8 m�dicos � uma metros. Aí fazer 2m jUn'as, i

no

llln ambiente claro e sól brilhante, ma chá sem assuc:u nem leite; medica Podia-se receber ao mes- ladu que se aU'l1entou) em toJ'l�
parecerá mais jovem e bonita com aquela nã,) j'mti:\ ou então não mo tempo 700 pes5ôas e 3.000 as carreiras, até ficar 3;n. na agu�
um amarelo forte do que com almoça quand) é sonviclada para por ano. Lahmann era partidario lha, que se arrematam .

um traje côr de limão). um jantar. de um m=tódo ba�eado no re- Fazer uma alcinha e passar o

Lenbre-se portanto, de que, Não esqueçamo; a que entre gime e nos rgentes físico,. Ele laço ficando e:n fórma de b .Hb.,

ao escolher seu guard.i-roupa pa- duas refeições faz uma sómente fortificava o c Jrpo, ptnsando que leta.

ra a praia, deve ter em mua) constituída de frutas e, cousa assim o terreno sobre o qual -.--,---------_
ant�s de mais nada, o c0nforto mais essencial ainda, toma o cui· as doenç'is deviam F.volulr, fal-as-ia l�xailta? Chá típo Hambuc-
e a liberdade de movim�ntos. d.ldo de beber durante o dia um logo desaparecer. guez do Medeiros. -

Para ter uma

por MADAME MÁRIE

Conselhos para a

belezaARROZ COM TOMATE
AU GRATIN

do, a caçarola tapada, até reduzir
e engrossar o molho.

----_"!.'!."!.�--
péle

o problema é importante, e tão sério, que hesitamos
em aborda-lo.

A' pergunta: «O que comer para ser béla 7», noven
ta por cento dos oraculos consultados responderam: «Em

primeiro lugar, não comer carne, mas sómente legumes, e

mesmo muitos legumes crus, bem como frutas cruas>. Es
sas respostas colocam o vegetariano na ordem do dia.

O Que sabemos, é que pessôas que comem carne, e

muita carne mesmo, tem uma péle menos béla que aque
las que não se alimentam sinão por legumes e frutos.

Todos os que, pelo seu ramo de comércio, ou pelas
suas comodidades, comem muita carne, como os açou
gueiros, certos inglêses, etc., têm, geralmente urna péle
muito vermelha.

Os vegetarianos têm a cutis clara, e geralmente uma

bonita péle, ao contrário dos grandes gastrónomos. dos

obesos, congestionados ou amarelos, segundo o funciona
mento de seu figado.

As mulheres que comiam carne, e que abandonaram
esse alimento, vêem melhorar consideravelmente a côr e o

gráu de sua epidérme.
Aí estão pequenas constatações de ordem geral; elas

se apoiam principalmente na experiencia ciêntifica de Hi
nhede, sabío dinamarquês, que se ocupou muito com es

sas questões de regime.
Durante muitas semanas, ele obrigou certos indivi

duos benévolos a nutrir-se exclusivamente de carne. Na

turalmente, varios acidentes de toda ordem, se deram.
Sob o ponto de vista da péle, de sua beleza, sempre se

observou que no fim de muito tempo, o rosto desses ho
mens submetidos á experiencia, cobria-se de manchas ver

melhas e espinhas. Essa doença de péle provinha do es

corbuto produzido por essa alimentação exclusivamente
carnosa.

Quando de outro lado, o mesmo Hinhede, como va

rios outros pesquisadores submeteram pessôas a regimes
diferentes, mas exclusivamente vegetarianos, nunca rela

tou que a sua péIe se tivesse estragado, pelo contrário.
Do ponto-de-vista puramente· ciêntifico, existem boas

razões em favor do vegetarismo.
Fermento Meda'rol Uemamos

Para doces e bolos é o melhor.
mais legu-
mes

Para conseguir que desapareçam esses pequenos grupos d
rugas, que se formam na fronte, basta o cuidado de dormir á noite
trazer parte do dia, quanto possivel, uma banda de moare, cujo Ia
do interir r será forrado. Esse lado forrado será embebido em Íoçã
ou crême liquido. .

CONSOME'Cozido o arroz em agua sim
ples, escorre-se a agua, e quando
estiver bem enxuto, juntam-se os

tomates, ao, poucos, sem peles e

sementes e mais um bocado de
manteiga, sal, pimenta. raspas de
nós moscada, cebola picada.

MIsturando tudo, põe-se numa

travessa para ir ao forno, polvilha.
do com pão ralado e queijo par
mezao. Rega-se com manteiga
derretida.

Forno até aloirar.

SERRARIA DELAMBERT

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

Fone 1.1oo1�

Liga da im�
polidez sis�
temática

Foi recentemente fundada, em

Yugo-Slavia, uma liga masculina
de impolidez sistemática para
com as mulheres, segundo o seu

programa, o associados se obri
gam a:- «Não ceder pllssagem
a senhoras e senhoritas em esca

das, corredores, portas e entradas
de veículos.»

«Não lhes ceder logar para que
se senlem em onibus e bondes. E
outros artigos nesse estílo».

Em suma, a grosseria integral.
Para justificar-se os promotores
da liga acrescentam:

"Não resolveram elas procla
mar-se nossas eguais? Não exis
gem o direito de concorrer co·

nôsco em todos os terrenos?
Poi1l nós entre os homens não

têmos es�as cerimoniGls. Reserva
"105 no:;sas atenções ás mulheres
mas d sd,; sue ",Ia" Ilã') quuem C';:On .::::.U I {- a·· e:;,�8r ,ais mu!hel�;'I .. �1 � ,-' ,-..-;J

S'-'r:a díficil ':lo�er s,� eles tere Méd iCas gra -

. .; ndo tem razão. tis
Entretanto, deaJlt� de umd mu- Envie diagnostic0 e indicações

Ler bonita, é bem de se esperar a quem enviar sÍn,ómas, idade.
que os socios da liga se esque- profissão, tratamento já seguido e

Gam de suas ddermÍnações por- todos os detalhes possiveis com

quanto sempre é agradavd para o envelope selado. Caixa Postal
sexo feio prestar favores ao belo. 2.398-Rio de Janeiro.

I quilo d ecarne (peito).cozida
em 2 lit!os de agua, durante 2
horas.

T ira-se depois a carne e põe-
se para ferver, durante 30 rninu- Um estado de ânimo alterado, as comoções nervosas,

tos, 2 aipos e 2 porós, fluem na beleza, alterando-a, marcando o rosto. l'�esse
Coa-se o caldo, tempera-se combater-se o asp,écto pouco favoravel, inpregnando uma toalha co

com sal e 2 colheres de manteiga. agua quent: e aplicando-a sobre a nuca. Em pou�o se notará
Serve-se em chicaras, quente ou', transformação, renascendo a frescura, como se deseja.
Iri

* .

no.

E' raro ver mulheres que andem de cabeça erguida, cujc
FRIGIDINHAS COM CREME ombros nunca pareçam caídos. E�sa atitude, a cabeça pendida ; a

DE LARANJA ra o peito, produz, geralmente, a procminencia carnosa do queix
duplo, o Que requer massagens e um cuidado especial, com aplica

Fazem-se umas tijelinhas gela'l ções de aparelhos de borracha, para reduzi-la,

das, de maisena, leite e manteiga, '.

*

.

as quais, viradas num prato de � rouge deve aplicar-se sempre depois do coid-crea
vidro são cobertas com este cre ou da loção para a péle e antes de passar o pó de arroz.

,

*
me: Um caldo grosso. Juntam-õe
2 ovos sem clara, caldo de 2 ou

3 laranjas, Passa-se na peneira.
Leva-se no fogo pare.. engrossar
mexendo para não talhar. Pronto,

------------- junta-se uma colher pequena de
manteiga.

*

BACALHA'O A'
ALEMTEJANA

De vespera, põe-se o bacalháo
de molho. Desfia-se, depois.Faz-se
um refogado com bastante cebo
las picadas, azeite e pimenta.Ain
da com a cebola rija, põe-se o

bacalháo no reíogado e, com fa
rinha desfeita em agua e vinagre.

Deixa-se cozer em fogo bran-

Em certo, casos, é desagrada vel lidar com a b. ilhantim no,

cabelos. O metodo de pôl-a na palma da mão e depois pmar as

mãos na cabeça, alé n de lava-Ia irregularmente, oferece outra

desvantagens, como seja uma oleosidade viscosa, pouco agradavel
A recomendação é empregar um pulverizador.

*

Para a p..-aia Passand) urnas gotas de brilhantina liquida ou de oleo d
amendoas doces, cold-cream ou vasilina, com a escovinha especia
para o arraejo das pestanas, obtem -se J n excelente resultado. qu ln
do se deseja destacar bem os traços poucos expressivos,

*

Pintar·se com exagero, antes dos 18 anos, além
ma], vaí anunlando a louçania natural da epiderme, provocando, lon

ge do tempo, e outros males.

T

., �"- . ';�"""'" _ ........ ,'.� .. ", ,
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A GAZETA-PIoriaoopoifs

Blurnenau - ..Joinville - São Franoisoo - Laguna -

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de SeC9�Q de

Filiaes em:
Seoção (::je

FAZENDAS:
Fazendas nac'onaes e extrange'ras �ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officiJlr'ás lliechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeírss ;'�'..Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r adas,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r
Lnha para coser e sergír Pavões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, lVloto7{$ �.�.'.Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-. electricos hd�onetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: ]-:C' I

k
41 ri

. -ucolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas l'ttbrifléanles
Tealhas e guarda-napos Arame de ferro- télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD P zças, acccs-

Sapatos, chinelIos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER �

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

II Ernpreza Nacional de I"ave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite F\/I e ria '

-� Fabrica de Gelo �'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �
�. �
.�N'AV&í"ÂV�����iWa>$������������·������À�VãVAV�VA'4&

•
•
fJ
I)
a

I
.���.��ti" --.. ..

-�...."'::.:""';';" ../�,oii!.'�--�.,Ga��"""'�--���.
•••e••••�� __:. 00........ Rua Trajallo, 2 fJ(sob.)
+8

��.
• \

Fone 1325-Ater.de cha-

,i Companhia "Aliança da Bahia"! '---I
_mad_osp_ar_a_oin_t�rio_r.

• - -

G Dr, Aderbal R.
� FUNDADJ� EM 1870 O da Silva
e • J\dvogado
:: Seguros Terrestes e Marítimos I: RuaCons. Mafra, la (sob.
O Incontestavelmente a PRII\/) EIRA d(""...) Brasil • I Fones 1631 p. 1290

. ;; CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
• I

G RESERVAS MAIS DE .OOO:GOO$OOO
RECEITA EM 1935 .792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES AS.SUM.IDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM�1935 4.280:552$970

--o e••••���.A Galeta !ndica:

Atenta" bernl � Aovogacos ·_��-�-cardo
.

\:. \:.. � 1 · I Gottomann:: Accacio Mo-
Ex-chefe? clinica do Ho,pi

O le i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professor

O Indórg Burkhardt e Professor

O tÓJ io de advogacia á rua
Erwin Kreuter)

Elpecialls�a em cirurgia
geral·Visconce de Ouro Preto

n. 70. - PhOJtP' 1277.-
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

&,GAZFTA
DIARIO INDEPENDENTE
Redalor-Secretario:

Oslyn Costa

Colaboração
� .

I
..

I Agencia Moderna de Pu-
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

�c_a_iX_l_P_o_st_a_I_,_1_10_.__,
'Dr. falira de Moura Ferro I
I

-

Advogado

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

das 15 ás 16 II2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

L'
ves Junior N. 26

TELEF. 1. 13 1

Nilo será deoololdo o orikÚlal
I publicado �Il nllo.

O conlJii:Uo expreslO em artl

'o de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso tJor parte
da Redaçdo.

Assinatu ras
ANO 44�OOO
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$Ootl
NUM. AVULiD $200
ATRAZADO $300

A CCI resp()nd�, bem COTIUJ

(}I valores reI«iP� f1()S 00-

nuncioe e 'asstnaturas, devem
ser enviados ao Diretor-Ge
rente Jairo Cailado.

"dação, Admnlstraçio
e Oficinas

RUA CONS. MAFRA. 51
Fone. 1.656

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

o\raranguá-Jaime Wendhausen
Anitapolis-Anibal Paee
<\ngeli1a-Armando Schmidt
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- �Ilartinianl) Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres
Cruzeiro-Osvaldo Pereira
Curitibanos-Enedino Rosa
Cresciwna '- Dinorah Alves

Caminha
Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.; - -

Partos - Molestias de Ioinvile-Xavi:::r Schenk
Senhoras e Curso de eSFcialilação em Lages-Hossanah Neves

Molestias de crianças Bactroriologia no Lab. de Laguna-fr:vcisco Chagas Ma-
Saude PúLlica do Rio de c�l(i,L

• Diretor da Maternidade.2 ]antiro Mafra _·Pc.:ll:)ilio Claudio
- Medico do Hospital E Nova Trsutc -Jc>1:;Q José Arche... xecuta analises para eluci- ICanse r heiro Mafra., ,35 (sobrado) Caixa Postal. '19 • darão de dI"'lgnostI'cOS 0pr eans--Edw: '\1atos

, il>: (Curso de especializaçãoem::r orto lJ
. - ..

M.�.; lELL!·ONf:.. 1\. J .ú83 END. TELEGR/�FlCO ALLiAf.vÇ-A. r nu,t. ·· rierminio iles
� g

molestias de senhoras) Rio do Sul--:\ristides Melo
� Escritórios em Laguna e ltajal G Atende na Maternidade Deseja concerta o �ã�JOSé-j(J:ít Co�'a Vaz
• ti até ás 8 112 da manhã seu rádio? Procure o

. ranciS�o-G�arl\c� GoerreSea
� Sub-Agentes ef""rt Blumené'�u e Lages G e á �ar�e- Cl"}nsultorio: sr. Botlzon. á rua Feli e S�?JoaquUi1 João alma
{,j � A.NITA GARIBALDI, 49 � chmidt n. 20, que será Íe- TljUCa�--·(J�1f ..!d r{amos

t •••••D••GO----- ==.-----_....,U��dG. __-------- nau_ente sati&feiti,
� p !��a�ao-...J()a"ul faraco

•

e Apentes! Sub-l,centes1 e Reguladores tie�,AvariéG�lem�,todos :081Eltados [C:., Brasil, .no Uruguai e nas prIRl,�il�iljl� praçai\ el�ranuelr2ts.

Agentes em Florlanopol is :.

Campos Lobo & Cía.

Forrnidaveís 80rleiol prDprlos, Ires vezel

por Ilmana, todas as legun
das, Iler�a. e IfJxtas-lelras,

Extração com globol da cr;stal.

A maA II r-I� IlsUl" honestidade, pois, os ser-
.

tel�� aão pre&�ncladol pelo povo.

Rua

..•.. . _ .•....• " .• '.; J

Rua Trajano, rr 1 sobrado

1 TeIephone n' 1548 I
I- �

Dr. Renato= 1-Barbosa.:__
ADVOGADO

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

'>,.� ......... ' .

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clfnlca médica de crlan·
ças I adultos

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE-J595
R '1" .

·R�SlüenCla:. ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABORATORIO uE

ANALISES
CLINICAS DO DR. ARTUR

PEREIRA E OUVE RA.,.,

Alento-correspondente.
Porto Alegre - Dr. ArloriÍ6

Botrini
Curitiba-Petrarca Canada

'. .._ �.:.... ':5" ,,,---<:f,
1''''';.
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A OAZETA-Florianopolis. 7 -10-1936

'--� --=- --------- , ------------ "_,�<__...._,,h..'""'·�_._-'_' _

;

•

assassina
,. Desde 1906, tem as mulheres

�������������'� -----------

o direito do voto na Austria. Foi

As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si- S. PAULO, 5-Na noite o seu delicto, exibindo, então, pois o primeiro logar do mundo

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen-l de 29 de setembro último, na sua certidão de nascimento, pela onde se assegurou êsse lidimo di-

acura e entrega a domicilio reite á m Ih L apoz a

cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reu- alameda Franca, a menor Eleo- qual se verificava ter ela 17 anos,
' u er. Qgo ,

d Finlan<ia. no mesmo ano; na Ale-
Fone I,348 nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno- nor Kantoviz de 17 anos, costu- sendo, portanto mesor e gosan o

d d d I d manha. desde 1918; na Austria.
ua Felipe Schmidt n. 33 minação e reira, resi ente num apartamento as re.sa.ias que a lei co�ce e

desde 1920; na Australia, desde
_ �.

.

d F
.

t d L h
no largo. da Polvora, 2, em aos cnrmnosos nessas condições. t9f\L Bel' d _ .r. 1921

EN ,=> E--S,E 'Cm presa e orneclmen o e en a, companhia de sua irmã Ana, de vu. na gica, esoe ;

na localidade do '::laca
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor 25 anos, assassinou, a tiros, o N ao é ass éS s-

no Canadá, desde t 921; na Tche-
d s L'

-

suma exce
-

dil S coslovaquia, desde 1918.; na Di_-O Im?e J

d '
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao jo�em A i de ouza Carneiro, sina! namarca, desde 1915,' nos Esnte propr�eda �- com S
preço único de sob a alegação de que lôra se-

d sídencía: uma ca d 'd'
todos Unidos, desde J 920; na

�sacsome ��goCiO� fôrn� d� 10$000 A CARRADA duzI.a por es\e, que se negara Surge agora uma revelação Finlandia, desde 1906; na Ho-

adaria e demais utensílios.
RS. "

eppols. codm
e a c.asar-!e. d

sensacional. Eleonor não � a assas- landa, desde 1917; na Inglaterra,
A di ti t f

.

á did
. ratrca o o cnme, as uas si I E

'

I J 1 I di
.-

Estenso terreno contendo _

IS m a reguezla ser atendi a com a maiOr. _ f
. ! na. scosia. r anoa, n Ia, província

•

t I presteza pelos telefones.
umas uguam no auto que as Uma denuncia levada á Se- d M d- t B bai B I

oa agua, pas agens, p an- ,) d
.

. d
e a ras a, om aim, enga a,

con UZIU para a consumação a
gurança Pessoal adeanta que as F

. .

Unid P' b A
tações, chácaras. e abun-

134 8 êdi
. rOVIDClas OI as, anjnn, 5�

1 1300 1 O 8 trage Ia duas i
.

h I õ
••

dantes terras para lavoura.
----

.

uas irmãs tm am re � es mn- sam e Burma são as mulheres

Tudo por preço de ocasião. mas. com a viti�a,. exigindo-lhe eleitoras e el;giveis em Bombaim

O motivo da venda é ter
FLORIANOPüLIS SANTA CATARINA U�a pe rse- contmuamente dinheiro. a Madrasta desde 1918; lslandia,

O proprirtario de ausentar-se. gUlção ro- Adil, por fim. resolveu rom.. desde 1910; no Luxemburgo.
Informações com o sr. Jo-II

carY"'\bolesoa per com Eleonor e Ana. desde 1919' na Noruega desde

vino Marciano Cardoso, no A I
A

, A I
A

, FI'
,

I·
Insinuada por certo advogado, 1913.' ,

distrito dI) Saco dos Limões. O •••• O.... orlanopo IS Anotado o numero do carro, cujo nome aparecer� em �reve. São eleitoras e elegiveis desde
de chapa 6.498, foi a policia Ana resolveu assassmar Adil, Ia- 1915; na Nova Zeelandia e na

Vende-se em perseguição do veículo. zendo sua irmã passar peja cri- Polonie, desde 1921' na Ruseia
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane- D id I

." t d h' t
.

d d 193 E
' •

uma venda possuindo va-
eh o afina o motoneta, mmosa, mven ao o essa IS ona es e 5; na spanha, desde

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver- G Ih d I d d -

1932
riado e abundante stock, - ui ermino Choupino, ec arou e se uçao ; na Argentina, na provin-

soes noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito h d T d t Ih d d S
sita á rua Spivak, no distrito .

d R d
este que, em c egan o ao seu u o pr�n. o, a canse o

.

o (ia e. ão Juan, desde 1932; e
serviço e estaurante, servi o por gentis senho- EI d Ele

"João Pessõa", Estreito. ritas. ponto, eonor e Ana tomaram mesmo causi I�O.
•

onor �umu- a província de Sta. Fé concede-lhe

O interessado devera' se U d d d
outro carro, de numero 6.993, se de sua certidão de Idade, o voto nas, eleições municipais;

ma gran e novi a e para Flcrianopolis. d I f d b I
.

t
entender com o proprieta- guia o por A bino Teixeira, u- pon o-a na o s.. jun amente na Turquia e em Portugal, desde
rio do Café "São Pedro", á A gindo para Santos. com o revolver. 1934.

rua Felipe Schmidt. Rua
Avisados os postos de guaro Encontrando Adi! na Alameda Como vemos pela relação aci-

�____ Felipe Schmidt dada estrada de rodagem que Franca, onde ela morava. Ana ma. os primeiros países a conce-

VENDE --SiE I' liga a capital águe!:. cidade, já assinou-o nas condições já conhe- der o direito de voto á mulher
a casa sita á rua VITOR

'",,",
de volta, Albino foi prêso nas cidas. E fugiram. para evitar o pão foram nem os Estados Uni-

MEIRELES n. 15, com ������������������������ proximidades de Santo André, flagrante.
.

dos, nem a Inglaterra, ou outro

bôas acomodações para pe " (\1'

t "I dizendo que deixára as duas mo- quando foram detl.das e ee- qualquer país tão importante, mas
quena família. .

t,."a.te e e$" tiU ran ,e ças numa chacara em São Ber movidas para o Gabmete de

In-I sim, a Áustria e a Finlandia
A tratar com o seu pro- nardo. vestigações, já ali se encontrava

.

prietario EDELGARDO WEN
'

O· IA.
. Rumando para o local indica- o referido advogado, que ditou

DHAUSEN, no Largo 13 de I do, de fáto, foram as fugitivas as declarações de Eleonor e An�. 0- tormento Medelrol é o pre-
Maio n. 7. encontradas escondidas no meio Conforme se apurou, novas di- ferido. porque é fermento de qua-

Em Florianopolts é a casa onde do mato, sendo conduzidos á ligencias estão sendo feitas, aliás tidade.

mais barato come-se Central, onde Eleonor confessou com extraordinarias revelações,
para que o caso seja ccnvenien- ����100
temente esclarecido. M

Joél Vieira de Souza ,
Figado e es- sen�ora �
tomago' H

PILULAS SANTA FE' participam aos parentes e i
Digestões laboriosas_ Prisllo pessôas de suas relações �

de ventre engorgitamento de fi- � O nascimento de ALOYSIO �
gado etc. 'A veeda em todas as

� JO�L ocorrido a)7 do �
farmaeia! drogarias do Brasil (Di9'1 mês p. passado. �
tribuidores F. de Lima & Silva �
Lda. - Caixa Postal 918 - Fpolill',-2-10--36 �
Rio de Janeiro). . �,� = �

0•••••0-----0..
.
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iMutualismoi· �
O •
O O bom Mutualismo, em que assentam no mundo r.oderno as •
" maiores organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu-

• milhação, o que a Juta em sociedade Jhe recusa, - êsse é a

base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por consegueite, em me

moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CRED1TO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FIE
DITO MUTUO PREDIAL

protege as classes pobres!

Guarda-chuvas e
sombrinhas
R. N o C ET I

:--JSERro E REFO�l.MA

domicilio

'VENDEM-SE duas casas no

distrito «João Pessõa-,
Estreito, com agua enca

nada, chácara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á

porta e perto do quartel do
14. B. C.
EM FLORI ANOPO�IS: as Icasas no. 3 J e 35 do Largo

GeneralOsorio e um terreno �iiiiiiiiiii,_;;;;;;;a;g;;;O;';iilJiiiaiiiiii!iil__iiiiliiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ii__iioíiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�
tiMWiiiW

á Avenida Rio Branco, no.

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

DOS LIMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta-
riu.

João Borbato
Distrito «João Pessôa.»

Cêasa na Praia
de Fôra

Lenha

Grar'Hje v,arh=;dade 1'"\06

pu-atos

Diapois o 'Bom
J. PINTO,

Visitem
RUA

VENDE--SE'-

uma bôa casa na

TraveS-Isa Harmonia, com frente

para o mar e ailípla sala de

visitas! sala de jantar, 4 quar
tos e c.osinha, si tuada em um �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDi,;
terreno de 10 metros de fren
te para o mar e 24 metros

para a Travessa Harmonia.

-Explendida Praia para
I

1jcnhos de Mar _- Negocio
de Ocasião! Pr.;ços Módi
co!
TRATAR NA T�AVESSA

HARMONIA N' 2.

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

Melhor�s idormaçêe '.; nesta re-'

dação.

VENDE--SEno local Caiacanga, (Ba-
se da Aviação Naval).

uma grande chacara, com

pomar, duas casas (uma
grande e outra pequena) e

engenho de farinha. Tratar á
rua Tiradentes n. 16. I

27

I) VOTO FEMININO

Casa de Diversões
Familiares

Vispora imperial
O MAIOi:� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao \I i.7pora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seIéto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Não é

Dr"'. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás J 6 horas
'Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 1.3

1 elefone. 1595

pc,is, devem cooperar pa.ra o
bem de todos

Todos,

Faça a sua inscrição hoje rr'\esrno
1$000 apenas para cada sorteio

VISCONDE DE

g OURO -PRETO N. 13::
� .
G •
• D

= abilite-se' Inscreva-se! ::
e • �
• •
e•••••·.----------···---------••••••
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Mais de cern rnoças �da melhor
Málaga foram rar.Jtadas e serão entregues
lubricidade dos soldados vermelhos
tes'�,' de[!batalha -- Fugiu para ·Alicante o

da A.gricultura G -----N-o--ss-à-_V·-,i-da____'m
SEVILHA, 6 - A estação de radio de Valadolid AHlVERsARl05

diz que o ministra dos transportes da Agricultura do go- A V O V
_

vêrno de Madrid viajou a bordo do cruzador argentino FLORIANOPOLIS, Quarta-feira, 7 de Outubro de 1936
«25 de Mayo-, de Alicante para Marselha.

Noticias de Sevilha dizem que as hordas vermelhas

raptaram varias centenas de moças, das mais distintas fa-

PA···RA P R iA Gaze'Ia
milias de Málaga, que serão transportadas para a frente e .,

..

,

.•.

:", -\ Desportivaentregues ás milicias vermelhas. Aniversaria-se hoje.::\ m

Noticias de Madrid confirmam que a agitação aumen-
����������lom'��-�·A������������ Maria Jovita, filhinha Jo sr

ta a cada hora, na capital espanhola. Redator-âefell de Vasconcelos bastião Reis.
As manifestações do povo que compreende o final do

M I' A Rpapel fantoche que fazia nas mãos da Frente Popular, mos- .
.

.

'

.

_

tra que o ótímísmo não reina mais em toda a capital.
O presidente das Côrtes, sr. Martinez Barrios. quan

do se dirigia para o Parlamento, foi atacado por uma

multidão enfurecida. Sómente a intervenção da policia A S
poude afastar o sr. Barrios do furor da população e de
adiar por mais uns dias o castigo que receberá.

-0-

. �A�IS, � - Continuou o b�mbar�eio de OViedf?r' rae-[ .

RIO, 6 - O dEputado �af.é I te ás Iamilias qu� pro�are� a 4.arão Cunha
"

6 pontos
vestll.d.o se ontem de ext�em� violencía, tendo as �5 s FIlho apresentou, hoje, uma indi- manutenção de mais de três filhos;' Dr. Salgadode Oliveira 6 »

gQVCrOlstas emprega�o artilharia de montanha e aVlOe�. cação á Câmara no sentido de o I medidas assecuratorias para a Romão 6 »

Estes lançaram vallas centenas de bombas sobre a CI- Estado amparar as familias de. melhorria dos salarios dos opera- Vítor Meye� 5 »

dade.
. . . prole numerosos ao que se fez em rios e do, empregados de todo Herbert Jung 5 »

.

Os pre]U1Zo�. fora� enormes e a guarruçao .naclOna- varios países cúltos da Europa e o país que forem casados e com

I Wal�emar Melo 5 »

lt�t� sofreu consldera�els perdas, apesar de continuar r�- da America, entre 03 quais a filhos, variando o percentagem Henuque Berenhauser 4»
sistindo e de ter repe�l�o toaos os ataques levados a eíeí- França, Italia, Portugal e Ar- de acôrdo com o número; para

I João Otavio Costa 4 »

to contra as suas posiçoes. gentina. enviar sobrecarga das empresas no Pe�r� Gevllerd 4 ,.

As medidas seriam extensiva- aumento dos salarios, fica enten- AClOh Vasconcelos 4 »

aos funcionarios publicos efetis dido que govêrno concederá ta- Agapito Veloso 4 »

vos ou contratados de ambos o" vores especiais ás empresas ou Di Bernadi 4 '"

sexos que provarem ter filhos, firmas que se propuzerem a cum- LU,ís Batistoti 4 »

os quais serão abandonados em prir as disposições do lei a se MIguel Vela 4 »

uma percentagem corresponden- elaborar nesse sentido.
te ao numero destes, do modo
seguinte: a) - idem sendo casa

dos e com filhos; a) - idem,
sendo casados e com filhos, aban
donarem o lar ficarão sujeitos á
desconto na folha de pagamento

melhores de um terço dos seus vencimen- A
tos, sendo a quantia paga á mu

lher, para o seu sustento e dos
filhos do casal; a) - admissão
absolutamente gratuita em todo
e qualquer estabeleci 'r.ento de en

sino secundario e superior dos
filhos dos casais e a concessão

gratuita de terras do patrimonio
nacional e crédito corresponden-

sociedade

nas fre
rninistr

.

Festeja hoje o seu

aniversario a interessante m

Arlene, estremosa filhinha
José Costa Vaz, residente e

JO,6.

FAMILIAS
ROSAS

NUME ..

TENIS Faz anos l-oje a menina
de Lourdes Dias, aplicada
do Grupo Escolar LauroSemana esportiva

COLOCAÇÃO DOS CON
CURRENTES

Faz anos hoje,
tor Ramos,

o rnemo

Dia 6-10-1936 HOlUAD05

Ajustou nupcias com a s

rinha Aurea Miranda, o sr ,

Leal de Meireles, emprf:g'l
comercio desta praça,

Com a gentilissirna seuh
Ana Neves, filha do sr. Es
D. Neves, contratou casa,

o sr. Itamar Cordeiro, colet
tadual de Parfltí.

Luz

('HEBAm U�5
Os rebeldes resistem
SAN SEBASTIAN, 6 -. As fôrças legalistas que si

tiavam Oviedo procuraram ôntern á noite tomar de sur

presa diversos edifícios no suburbio _dá cidade. �ntre os

c lificios visados achavam-se a estação e a cadela, este

último um dos pontos de concentração das forças nacio

nalistas.
Os rebeldes situados como se achavam repeliram o

ataque dos governistas, ataque esse que causou muitas
baixas nas fileiras vermelhas e a perda de grande quan
tidade de munições, inc1usi ve fuzis.

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

Graciliano de Atmei

A Comissão PRO' MONUMENTO «HERCILIO LUZ»
endo marcado o dia 12 de Outubro, ás 11 horas, para
fazer a entrega do referido monumento ao POVO CATARI
NENSE, lia pessõa do sr. Governador da cidade de Floria

nopolis, convida, para esse áto de reconhecimento CIVICO,
a todas as Classes e,Associações em geral, e a todos

quantos, dentro e fóra do Estado, queiram prestar áque
le benemerito estadista, o preito de sua admiração.

Florianopolis, 29 de Setembro de J 936.

A Comissão.

s, B8 dos GlV
da Alfande
ga de Floria- OUTRo5 PARTEm

� r .flrnaldo Napoli
"s�mana" 110pOllS Deverá seguir amanhã

Araranguá, o sr. Arnaldo
do roubo Foi"nos enviado, pelo sr. St!- li, secretario da Prefeitura

I
r i

cretário da Sociedade 8eneficien- quele prospero municipio.OS a rap oS I te dos Guardas da AI andega
continuam de Florjanopolis, I) oficio abaixo.]

E'ALE('lmEHT05

agi ndo «Exmo. snr. diretor da Gaze-I Faleceu ante-ontem, em

ta. Florianopolis. Cumpro o gra- residencia, na avançada ida
O sr. Simão Gonzaga, natural to dever de comunicar a v. exa.,

74 anos, a vêneranda sra

deste Estado, com 18 anos de que, em sessão de Assembléia Joana Torres, viuva do con

idade, empregado no comercio, e Geral ordinaria hoje realizada neo E5tevão Gonçalves e ge

Serraria Delambert residente á rua Nerêu Ramos, es- foi eleita e empossada a direto- do �r. �omeu Torr�s Gonç
teve, na manhã de hoje, na Po- ria que deverá reger os destinos Iuncionario da Prefe�tura M

Custa 12$000 a carrada, licia Central, dizendo que, ôn- desta Sociedade durante o ano pai e da sr ta. Julieta
porém, rende muito mais.

tem, ao saír de uma sessão do social de 1936--1937, ii qual Go�çalv.e" destacado memb
Imperial, foi roubado· em UlI! está constituida da maneira que magisteno. O e�terrament
relógio de niquel, marca Cyma. segue: Presidente-Hugo Meyer �eu cadaver realizou-se o

--Os larapios visitaram, ôn- (reeleito); vice-dito -_ José Lici as } 4 horas, com grande a

tem, a casa comercial do sr. João nio (reeleito); 10. secretário _ pan:lam�nto, vendo-se sôb

Jorge Mussi, á rua Conselheiro Herodiano da Silva Brasinha' ataúde mumeras corôas de I

CINE IMPE�IAL, ás 7,30 Mafra. J, roubando uma peça 20. dito-Heitor Veiga de Fa� artificiais e naturais,

horas-O anjo das trevas. de fazenda de algodão. ria; 10. tesoureiro - Herminio serraria Delamb
CINE REX, ás 7,30 horas,lBanca de Crédito Popularl C,usta 12$000.a carr:

Costureirinha da provincia. .... porem, rende muito mar

CINE ROYAL,ás 7 e8,30 e Agrlcola de Santa FONE 1·10
horas, Edmund Lowe em Mo- Catarina
menta de amargura.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Procedente de
acha-se desde ôntern nesta

tal, o sr. coronel Gracilian
Almeida, influente politico
feito daquele municipio,

MAFRA, 5 -.Esteve' na delegacia de policia urna

jovem de 16 anos apresentando queixa contra seu pro
prio pai Antonio Dias, funcionario ferroviario que defloro-a
em dias da semana última;

A referida jovem será submetida ao respectivo
exame médico afim de, em seguida, ser aberto inquerito.

Farinhas superiores, elaboradas com os

trigos, só as do
MOINHO «]OINVILLE»

m N F A ME!
- -

Monumento a

Hercilio
FONE 1·100
CARTAZES
DO DIA

o CONSELHO DIRETOR

Berto da Silveira (reeleito);
dito - Euclides Vieira J\i
(reeleito). Comissão Fisca
Clementino Fausto Barcelo.
Brito (reeleito); Antonio Feli!
da Silva (reeleito); Orlando (
des do Fonseca. Aprovei
ensejo para apresentar a v. (

os meus protestos da mais
estima e dis!lOl a considera
Heradiano da SiLva Brasil
10. secretário».
Agradecemos a gentileza.

Cid Campos
Henrique Fontes
Wanderley Junior
Carlos Corrêa
Antero de Assis
Abílio Mafra
Pedro Cunhe.

CINE ODEON, ás 5 horas,
sessão infantil,com Cavaleiro da
lei.
A's 7,30 horas, o maior filme

no gênero-G--Men contra n

imperio do crime, a película
campeã de 1935. com James Ca
gney; e os 9' elO' episodios de
A volta de Chandu, o mági
co,

Distribuição de dividendos
O Banco de Crédito Popular e Agricola de Santa

Catarina avisa a seus acionistas que está pagando, em sua

séde, á rua Trajano n. 16, os dividendos relativos ao 10.
semestre de 1936, á razão de 8']' ao ano (150. DIVIDEN
DO).

Florianopolis, 3· de Outubro dE' 1936.

"
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