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Toàa a articulação volta a girar em
__----------------------------------------------- -----

'torno õo embolxcôor Osvolõo Aranha
o sr. Carlos Maxirni!iano acha, F.:>orérn, que
atual rnandato presidencial vai até 1939

o

RIO, 10- o -Diario da Noite» diz que apesar dos

fol?;uedos carnavalescos, não deixaram de suceder coníe
rencias e entendimentos sobre a sucessão presidencial.

O sr. Osvaldo Aranha, nos ultimas dias, é objéto de

cogitação nos circulas revolucionarias para suceder ao Voa nd (j pa ra o R io
sr. Cetulio Vargas. I No avião da -Panair- passaram hoje pelo nosso por-

O movimento de articulação em torno da sua can- to, com destino ao Rio de Janeiro, os deputados gaúchos
didatura está sendo reaberto, para ser lançado no Norte. srs. Renato Barbosa e Anibal Barros CassaI.

Assinala que estão expostas ao debate duas candi
daturas: uma do sr. Osvaldo Aranha e outra, democrati·
ca, do sr. Armando de Sales Oliveira.

Depois de descrever os entendimentos havidos, atra
vés das conferencias e das viagens dos emissarios do sr.

Hôres da Cunha a São Paulo, frisando que uma ala do
P. R. P. desde logo se animou para apoiar o sr. Arman
do de Sales Oliveira, tendo o sr. Flôres da Cunha tarn
bem se manifestado favoravel, pergunta o «Diario da
Noite» quaJ a situação da Frente Unica.

.

Conclúe dizendo que parte dos trente ..unistas acorn

panharam o sr. Lindolfo Colar e o sr. Bruno Lima, ficando, Ar�O
assim, com o situacionismo gaúcho, enquanto outra ala
ficou na oposição. Agora, ante a candidatura do sr. OS-I
valdo Aranha prevê-se nova reviravolta llOS quadros pOli-1Tr�,gediatícos (:0 Rio Grande, Diz a propósito: -II .m.

«Já dissemos que parte do P. R. "L., do qual é chefe i u.n tJ.esca
o sr. Flôres da Cunha, apoiará o sr. Osvaldo Aranha e

outra parte o sr, Armando de Sales. Na Frente Unica,
os srs, Mauricio Cardoso, Raul Pila e Batista Luzardo
inclinam-se para apoiar o sr. Osvaldo Aranha. Os dissi
dentes dessa corrente, até o sr. Undolfo Colar, com quem
ficarão?

A julgar pelas conferencias que nesta capital entrete
ve o sr. Lindolfo Colar, essa ala se inclina a favor do
sr. Armando de Sales Oliveira. Se assim fôr, os esforços
bem intencionados e patrioticos desenvolvidos pelo sr. Os
valdo Aranha, no sentido de pacificar a familia politica do
seu Estado, teriam sido em pura perda».

A esse baile compareceram os srs. [urací Magalhães [Vai desfazer-se a ccr\fusão
e Benedito Valadares, que entraram pela madrugada pu-
xando animados cordões. RIO, 1 O (BA1�D) - Pelo que se comenta nos meios

politicas, na próxima semana se definirão, de maneira con

creta, as dernarches em torno da sucessão presidencial.
Acredita-se que os dois ca.npos em que se divide a

opinião publica adquirirão suas fisionomias próprias, des
fazendo-se a confusão.

T
A voz 00 Sem quaisque Ilgações polltlcas.

Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
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nlainande o "case'
I Faculd�d,:

de Direito

FORTALEZA, 10 -- La- para II solução
dadiRJraa ••

mandato do Legislativo
finda sómente a 3 de

rnaio de 1939

ver- Completa hoje, o seu 50.
aniversario de fundação a Ff
cuIda de de Direito de Santa Ca
tarina, ideada e realizada pelo
insigne catarinense desembargador
José Artur Boiteux.

Da sua ínndação até hoje tem

aquele instituto se desenvolvido
sob todos os pontos de vista.
No ano último foi oficializado
pelo Govêrno do Estado.

Dentro em pouco será confe
rido gráu á primeira turma de
bachareis, que se compõe de um

grupo de inteligencias moças e

brilhantes. Por curiosa coinciden
cia, será relatado hoje, no Con
selho Nacional do Ensino, o

processo relati vo ao reconheci
mento desse nosso primeiro esta

belecimento superior.

mentavel fáto ocorreu nas pro
ximidades desta capital. Trafe

gava pela estrada de rodagem
que liga Fortaleza ao município
de Russas um caminhão que

transporta va passageiros. No meio
do caminho, entretanto, por falta
de gazolina, foi obrigado a parar
e, como se aproximava a noite,
reso1verom pernoitar dentro do
carro. Alta mad. ugada, uma onça

aproximou-se do carro, atirando
se ao «chaulfeur> , arrastou-o pa
ra fóra do carro. Com os gritos

RIO, 10 - Um vespertino publica, em telegrama de da vitima e os rugidos da léra,
Beio Horizonte, declarações feitas pelo sr. João Neves. os demais passageiros desperta
O deputado riograndense disse á imprensa mineira que ram e tiveram de assistir, horro

a Frente Unica não tem preferencias pessoais no caso da rzados e imponentes, á Juta ter

sucessão presidencial e que só deseja que a questão seja rivel travada entre o infeliz mo

resolvida em atenção ao interesse publico, sobretudo, para toris�a e o felino. t}m dos pas

que não seja alterada a ordem. sa.geJIos, 9ue pOSSUla urna arma,

-A Frente Unica-acrescentou-comparecerá á Con- I atlIu� "ana� vezes na onça q,lIC,
venção que reúna todas as correntes democraticas. O sr. por fim fu�lU..�ra ta�de, por�m,
João Neves, em seguida, declara: e o motoneta )a havia morrido

_ «As revoluções, com ideais, justificam-se e são estraçalhado.
mesmo grandes movimentos de impulso. Mas, as desor
deus, para fins de mando, são crimes que os meus con

terraneos não toleram».

o

o sr . ..João Neves faz decla
rações e.TI Sala Hor-izonte

R[O, Ia-Abordada a questão da prorogação do mandato
presidencial, o sr. Carlos Maximiliano manifestou a sua opinião ba
seada no paragrafo unico do artigo 22 da Constituição, segundo o

qual «cada legislatura durará quatro anos», dizendo que o dispositi
vo expresso da Carta Magna não póde ser anulado pela "disposição
transitória" que fixou o término do mandato a 3 de rsaio de J 938.
Esses dispositivos chocam-se. Por isso parece-me que se trata de
erro grave, que póde ser resolvido facilmente, bastando que um de
putado apresente uma emenda supressiva do paragrafo quarto das
Díspolições Tram,itórias para que a atual Legislatura constitucional
mente venha a terminar a 3 de maio de 1939.

Não se trata, como se vê, concluiu o magistrado, de uma

prorogação do mandato, mas, tão sómente de uma correção que se

faz necessária.

COn'"'lO seria realizada
Conven9�o

a

Entl1l8 Bgr
lim e o Rio

Fal,!,ceu o ',Desafiol,onde Ma-
taraZZD
s. PAULO, 10-0 conde

Francisco Matarazzo faleceu ás
13. 15 hor as, contava o ilustre
morto 82 anos, causando pro
funda repercussão o seu faleci-'

de Trotzky

Puxando cordões...
poÇO DE CALDAS, lO-Depois da conferencia po

litica, que durou cerca de duas horas, mantida pelo telefo
ne com o sr. Getulio Vargas. ar; srs. [uraci Magalhães e

Be'nedito Valadares voltaram á vida placida.
° sr. Benedito Valadares como qualquer particular,

joga ° seu «campista» 1 bebe o seu whisky, ernquanto o

sr. Juraci Magalhães joga tenis e acompanha modestamen
te o sr. Valadares. Este banca o jogo. Ontem ganhou sete
contos e ante-ontem pouco menos.

Estiveram anirnadissin.os os festejos carnavalescos,
decorrendo sobre grande animação o baile do Casino.

BERLIM, 10-lnaugurar-se
á brevemente o serviço hcbdo
madario de intercan bio radio
telefonico entre Berlim e o Rio
de Janeiro.

Por ocasião da inauguração
falará ao microfone o embaixa
dor do Brasil, sr. f.J1oniz Aragão.

MEXICO, IO-Leon Trotz- iJin me ouvirem quero desde já
ky declarou que está disposto a lançar-lhes o meu desafio.

RIO, 10- O conde Francis- entregar-se pessoalmnnte aos car- Trotzky acusou 05 soviets de
co Matarazzo estava doente des- rascos stalinistas, caso uma ':0- procurarem fazer com que êle
de segunda-feira, quando foi aco- missão imparcial o declare cul· silenciasse,. porque conhece a

metido de uma sincope, depois pado dos crimes de que é acu- verdade.
de visitar as suas fabricas, dan- sado e que estão, aparecendo no

do ordens urgentes sôbre mate- julgamento de Moscou.
rias de serviço Acrescentou o famoso chefe

Desde o ataque, o conde Ma- vermelho:
tarazzo permaneceu em estado -Se os acusadores do�Krem-1de letargia, tendo á sua cabecei-
ra nove médicos. Todos os es- ACdm pamento
[ôrços foram empregados, balda-

RIO, 10 - De acôrdo com damente. O óbito verificou-se
as sugeslões do Estado Maior precisamente ás 13,15 horas.
do Exercitv, o Ministro da Cuer' E!Il sinal de pezar pelo fale
ra resolveu) a titulo de experien- cimento de seu chefe, todas as

cia, a creação naquele orgão de industrias Matarazzo fecharam
uma secção especial para estudar por sete dias.
as questões sobre motorização. Afim de assistir á cerimonie

Foram designados os oficiais do sepultamento, embarcou para
Tet-corone] Cordeiro de Farias, São Paulo o sr. Miguel Alteri

para chefe, e o major Vasco no, cuja firma foi notificada te

Alves e capitão, Carlos Flôres legraficamente do infausto acon-

Paiva para adjuntos' I tecimento,

mente.

PI·opõe entregar-se vivo
a Stalin se ficar prova

da a sua culpa

RIO, 10 - Um vespertino diz que, em certos meios

politicas, ha a idéia de que a Convenção Nacional não
l

seja simplesmente homologadora de uma candidatura, mas

que o candidato seja escolhido pela Convenção ali mesmo,
na hora da votação, entre os varias nomes que forem le
vados a sufragio.

Exige-se. entretanto, que haja por parte dos princi
pais chefes o compromisso formal de aceitar o candidato
escolhido pela maioria da Convenção. O combate politico
seria dado até á votação. Uma vez proclamado o resulta
<lo, todos se comprometeriam a apoia-lo.

Suicidio em

Ca!hpas
f"avas

A matariza':8
çãoda Exer

cita
Sob o comando do sr. I o.

Tte. Sílvio Pinto da Luz st'gue
amanhã para Baaeiros, onde vai
acampar por 4 dias a 3a. Cia,
(Quadros) do 14 B. C., atin
gindo assim o final das instru
�ões militares a que se submetem
os candi latos componentes da
mesma, em numero de 60.

Após êsse periodo de mano

bras entrarão os referidos candi
dstos em exames finais.

Em Campos Novos pôs termo
á existencia, ingerindo forte dose
de "l(senico, o jovem Cícero
Pedroso, filho do sr Elói Pe
droso.
° suicida que tinha penas 19

anos de idade, era empregado d:l,
firma Alexandre Tomazoni, e ge
ralmente estimado por suas belas
qualidades de crracter. sendo por
por isso, geralmente lamentada a

sua prematura e tragica morte.:

•

'I
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Soda cock-tail

nossa mesa

• Gazeta NO LAR��-
Conselhos

de beleza

por MAD�ME MARIE

Cack..tails e A.
cock-tailsConservando

EMPADAS DE OVOS

I chicara e meia de grãos de
ervilha.

I pernd de leitão.
I cebola picada.
2 talhadas de limão.
3 ou 4 cabeças de aipo.
1 colher de chá de sál.
] [4 de colher de chá de PI

menta.
lO chicaras de agua fria.
Ponha as ervilhas de môlho

em 2 chicaras de agua no mini
no quatro horas ou durante toda
a noite se fôr possivel. Depois

seque-as.
Frite a cebola até ficar tenra

em um pouco de gordura de
porco que deve ter saído da per
na. Adicione as ervilhas, as ta
lhadas de limão, as cabeças de
aipo, o sal, a pimenta e 8 chí
caras de agua fria. Cubra a pa
neJa e deixe ferver lentamente
durante três horas. Passe em um

coador e tire toda a gordura que
ficar boiando. E aqueça e sirva
com uma talhada de limão. Dá

tira de algodão com 1 centime
tro de largura, como foi feito na

Uma mesa arrumada com os ssia. �
enfeites que vou descrever boje, Passa-se goma nos pés e um
ficará lindamente ornamentada. pouco na perna como se fosse

As bailarinas são de bonecas uma bota e joga-se sôbre a cola
de celuloide. brilhantina prateada, formando as"

Compradas as bonecas, tiram- sim uma bota de estilo russo.

se-lhes as pernas e os braços. Enfeíta-se o vestido todo Ja
Córtam-se pedaços de arame balarina com brilhantina pratea

grosso, tendo uns g20 centimetos da.
de comprimento e enfia-se cada Depois das balarinas prontas
um nos buracos do braço de dá-se o geito nas pernas e nos

cada boneca, de modo que passe braços para que êlas fiquem em

pelo interior do corpo, ficando posições diferentes.
assim uma ponta de cada lado. Para o centro da mesa veste-
As pontas que ficarem tornam- se uma boneca em tamanho maior

�e a enfiar n0S braços para aug- pelo mesmo processo.
mentar o tamanho destes porque TR ICOT

---

assim não sendo ficarão os bra-I
ços muito curtos. IEngrossa-se o pedaço de ara

me que fica liso com um pouco
de algodão, de modo que hque
com a mesma grossura do braço.

Depois de passado o algodão
enrola-se uma tirinha de papel
crepon rosa. •

A mesma coisa faz-se com as

pernas para que fiquem egualrnen
te aumentadas.

Vestem-se depois as bonecas
com papel crepon côr de rosa.

Sloe in cock-tall Para o corpo, corta-se uma

tira com a altura de 6 centirnen-
tros, passa-se pelo corpmho e co- Ponto de coimelaloca se nas costas.

As mangas são cortadas com

o feitio de aba, tendo cada uma

5 centimetros de largura,
Coloca-se )10 corpinho da bo

neca e [riza-se o papel na ponta.
A aba cobre mais ou menos a

parte aumentada dos braços.
Faz-se uma calcinha de rapei

crepon que tenha o comprimento
até onde foí o arame para que
cubra a emenda.

-- Um refresco agra- Cose-se a calça, franze-se na Ponto de arquinho
Pés de galinhas.v, davel cintura e amarra-se.
Para que não surjam prematu- Se quizer saborear uma so- Franze-se a bainha da perna

ramente, é bom praticar a mas- brernesa agradsvel, depois de um da calça mais ou menos na parte
sagem com creme, com a precau- dia sufocante passado no traba- da frente com um lacinho de pa-
ção de realiza-la em fÓlma cir- lho, experimente este: pel crepon.
cular, em toda região. I chicara de assucar Córta-se uma tira papel crepon
A paciencia é um fátor impor- 3 chicaras de agua rosa com meio metro de compri-

tante no cuidado preventivo desse 1 pacote de flôres de gelatina mento por 10 centimetros de lar-
mal a beleza feminina. de morangos. gura. Fecha-se a tira franze-se e

-_ 1 chicara de morangos amas' cose-se na cintura.
Um novo e esplendido creme sados Antes, porém, de se verti r as

que remove o verrnz das unhas � colheres de sopa de suco de I calças cortam-se pedaços de �ra-�, ao mesmo tempo, é um õtimo limão. me tendo cada um 30 centime-
lubrificador para estas e para a Misture o assucar com uma tros de comprimento. _cuticula. Espalhe o creme sôbre o chicara de agua e deixe ferver Forram-se todos os pedaço", de O casamen te.verniz da unha. Deixa a aplicação durante dois minutos. Acrescente arame, tantos quantos forem as

permanecer durante um segundo, a gelatina e mexa até dissolver. bonecas com papel crepon rosa, do d uque dedepois esfregue-a sôbre a unha e Misture os nJOrangos, o suco de enrolando-se uma das' pontas em

WI.ndsonao redor da cuticula. limão e 2 chicaras de agua e forma de espiral, para que a bai-
Use um tecido ou pedaço de I coloque na geladeira. Quando larina fique em pé e na outra

Ialgodão para retirar o ve�niz ve- estiver gelado bata com um ba- ponta põe-se um pouco de cola VIENA, 9 -Chegou domi.,
lho e o remover, e verá como tedor até dissolver bem e formar e enfia-se no tronco da boneca. go, a esta capital a princesa real
as suas unhas ficam clara� e a um refresco espesso. Na ponta da saia cola-se uma da Inglaterra, acompanhada do
cuticula macia. -

tira de algodãO com 2 centime- seu e�pôso, o conde de Harewo-
O fam ígera. tros de largura. od. A pr;nceEa tcria vindo assen-

d L_Este algodão, á proporção que tar com seu irmão os ultimos deU ampeao se vai colando, abrirá a saia, fi- talhes da cerimonia nupcíal que
RIO, 9�Noticia-se da Baía cando assim bem rodada. terá lugar a 24 de abril pr6x.II'O.

que o Capitão João Facó, Che- Para a cabeça córta-se uma Os duques de Kent e de Glou
fe de Policia do Estado tendo tira de papel crepon rosa que te- cester serão as testemunhas do
conhecimento de que Lampeãa nha mais ou mais a altura de 3 duque de Windson. As testemu
com o seu bando está no terri- centimetros e a larguta será a da nhas da senhora Simpson ainda
torio de Sergipe, Ilproximaodo-se cabeça da boneca. não são conhecidas, afirmando-se
das fronteiras da Baía, determi· Fecha-se a tira, franze-se na que um membro da familia Rot
naU severas medidas mandando parte de cima, de modo que fi- child ja' telia sido convidado. Dc
guarnecer as fronteiras no' sen- que bem fechada e cola-se na pois de casado, o duque de Win
tido de garantir os sertões baia- cabeça ficando com o feitio de dson ira' morar em Wiesbaden,
nos contra qualquer tentativa de gorro. na A lemanha, e não em Munich,
incursão do bando e seu grupo. Na barra do gorro cola-s� uma como se noticiou.

AS VEZES, uma depressão
nervosa, uma noite de msorna,

gravam no rosto sinais da fadiga.
Uma ducha fria t massagens em

seguida é todo o conselho.

Serigí cock-tails
MESA DAS BAILA

RINASos cachos
Se o cabelo de sua filhi-\ fina para escovar cuidadosa

nha tem tendencia para en- mente e retirar as caspas.
cachear, e você deseja enco· Ha um ótimo sabonete fei
raja-Ia, não o córte antes de to especialmente para ama

que ela tenha completado o ciar o cabelo e facilitar os

seu quinto aniversario. O cachos. Esse sabonete é ex

córte de cabelo comumente tremamente macio e póde ser

destróe qualquer tendencia usado com vantagem nas

para encachear naturalmen- pequeninas cabeças.
te. Um shampoo com esse

Durante os dois ou três sabonete amacia o cabelo de
primeiros anos da menina, é tal fórma que muitas vezes

aconselhavel passar-lhe os os cachos se formam sózi
dedos em pequenos movi- nhos, mesmo nos cabelos
mentos rotativos sobre a ca- mais rebeldes.
beça, uma vez por dia. De- A lavagem frequente das
pois, quando o cabelo cres- cabeças de crianças é muito
cer o suficiente, penteie-o necessaria. Use um tecido le
bem e escove-o mécha por vemente molhado e ensa

mécha, ao redor dos seus boado para esfregar leve
dedos, depois de molha-los. mente a cabeça da criança.
Deixe os cachos secarem Lave o tecido em agua morna

naturalmente. e clara para remover o sa-

Use uma escova especial bonete. Uma toalha muito
para criança com pêlos de macia póde ser usada para
camelo macios, para escovar secar o cabelo.
:1 cabeça da menina exata. Não permita que as pon
mente como escova a sua. tas dos cabelos de SUl íilhi
Se o pequeno couro cabelu- nha fiquem espigadas, se

do aparecer com caspa ou desejar que encacheie. Um
irritações, faça uma farta cabelo com as pontas espi
aplicação de um oleo espe- gadas, cãe facilmente e é
cial, deixando-o permanecer I substituido por outro. Esco
pelo menos três quartos de ve-o diariamente para auxi
horas. lliar o crescimento e conser:

Use uma escova de dentes var claro o couro cabeludo.

Não se deve entrar no banho
de mar com o rosto muito ma

quilado. Um cosmetico nas so

brancelhas e pestanas será tudo,
escolhendo-se um cosmético inde
level. Ao sair do banho se obser-

Põe-se na cockteleira uma pe ..

dra de gelo e ajunta-se meio

copo (dos de cock-tail) de leite
de coco Serigí, I [3 de licôr de
Kirchweisser, I [5 de Cointreau
e umas gotas de biter ,\ ngostu
ra. Agita-se e serve-se.

(PARA MOC!NHAS)

vara' um rejuvenescimento mar

cando a expressão.
Põe-se gelo pisado em um

copo de bar, alguns játos de
Angostura, 2 de curacáo, a cas

ca de um limão P. acaba-se de
encher com soda. Mexe-se com

uma colher e serve-se.
�

Quando se deseja expôr o cor

po ao sol, é preciso observar es

te cuidado: as pálpebras não se

rão untadas com cremes excessi

vamente gordurosos. Sera' um

creme neutro. Entanto, o oléo e

o eterne gordurosos são irnprescin
diveis aos lugares que o sol pos
sa afetar diretamente.

Champagne cup
(fórmula para 20 p8llÔas)

Ponto de bico
Põe-se nurm vasilha J garra

fas de Cham!lagne, 1 copo de
Bardeaux, de Jerel sêco, outroUm mandamento de beleza de curacáo e cognac, 1 copo defeminina, recomenda renunciar as
xarope de gôma, 1 bouquet defaces excessivamente recobertas de
borragem, 3 laranjas e 3 limões,pó e creme, a' s pálpebras disti- cortados em fatias e algumas roolando azul, verde ou preto. aos delas de pepino. Mistura-se e

'ab�os dspessos l�e rouge e a's deixa-se macerar. Mexe-se e ser-
un as e verme o que parece ve-se em copos guarnecidos de
sangue.

d
.

frutas cortadas em padacinhosD,z o man amento que são ( bacaxi )mostra" d ibi - d b pecegos, a acaxi, morango
u e eXI rção e nao e e-

leza,

AveSSO-Carreira de ponto
de meia.
Direito-e-Carreira de tricoto
.l\vesso--I tricot, laçada, 3

tricot, 3 juntos. 3 tricoto laçada, I
tricot, laçada, 3 tricot, 3 juntos, 3
tricot, terminando a carreira por
laçada e 1 tricoto
Direito-Carreira de meia.
AvesSO-Igual á 3a. carreira.

FORNOE
".

FOGAO
Soda

Divisivel por 15.

SOUFFLEE' DE BACA
LHA'O

Um modo exelente de elimi
nar a rugosidade dos cotoveles,
consiste em passar por essa região,
grande quantidade de oléo de
amendoas docês e fazer fricções
suaves com pedra pome.
Tambem dá resultados [orrni- Num copo de bar ponha gelo

da veis .colo�llr os cotovelos sô- j pisado lufjcie�te, 2 lances, de
de caldo vegetal ou leite, 4 co- bre meio limão, por espaço re- Angostura, 2 id, de curacao, a

lheres de queijo ralado. gular e depois esfrega-o ate se casca inteira de limão; acaba de
Faz-se com as cebolas um gaste o sumo. encher com soda; '1lexa com uma

môlho abundante, frito em azei- Os cotovelos clarejam e ama- colher e sirva no mesmo copo.
te com 2 colheres de manteiga. I ciam.
Ajuntam-se a salsa, o sal e o

alho e retira-se do fogo.
Quando o molho estiver mor

no, ajuntam-se 2 colheres de man

teiga e o queijo ralado, os ovos

cozidos duros e cortados em pe
dacinhos, o caldo ou o leite e os

pimentões. Esta mistura deve fi
car bem suculenta.

Põem-se sal a gosto, ficando
assim pronto o recheio.
A massa é feita com 5 chica

ras de farinha, 314 de chícara de
manteiga, 1 colher de assucar,

112 colherinha de sal, 112 chica
ra de leite.

Amassa-se bem, estira-se com

o rolo e se corta em pedaços de
fórma ovalou circular. com os

quais se fazem as empadas, en

chendo-as com a mistura. Cozi
nha-se ao forno, fazendo-as dou
rar ligeiramente.

213 de Sloe Gin, I [3 ver

muth francês, 3 lances de Ürange
Biter. SeI "ir com casca de limão.

cock-tail

Direito-.I tricot, tira 1 sem

fazer, laçada 1 tricot, tira 1 sem

fazer, laçada, 1 tricot, terminando
a carreira por I tricoto
Avesso-l tricot 2 juntos ,

tricot 2 juntos I tricot 2 juntos,
etc.

Direito-Igual á I a. carreira.

Tire as peles e espinhas de
112 quilo de bacalháo, cozinhe
e passe na maquina e junte 250
gramas de batatas cosidas e pas
sadas, 112 chicara de leite, 1 co

lher de manteiga, 2 de queiJo,
6 gemas e 6 claras em neve.

Despeje tudo numa fôrma untada
com bastante manteiga e doivi
lhada com pó de pão. Polvilhe
com queijo e leve a assar em

Iôrno quente.
Deseníorme e sirva simples ou

com môlho branco.

Divisivel por 2.

Ensope sem tomates, 2 quilos
de camarões e parta-os em pe
dacinhos. Passe o molho pela
peneira. Deve dar 2 chicaras.
Adicionell chicara de leite e le
ve ao fogo, juntando farinha de
trigo, até formar uma pasta que'
solte facilmente do fundo. Junte
os camarões e 3 gemas, misture
ainda no fogo e deitto nu.'D pra
to e deixe esfriar. Faça bolas do
tamanho de nózes, passe em o

vos batidos, em pó de pão torra

do e frite em banha quente, sem

deixar escurecer. Deite dentro
de caixinhas de papel frizado e

arrume em 4 pratos.

SOPA DE ERVILHA

Direito--2 juntos, laçada, 2
juntos, laçada 2 juntos, etc.
Avesso-Carreira toda de

tricoto
Direito-Carreira de meia,
AveSSO-Carreira toda de

tricoto

Direito-Igual á 1 a. carreira.

Divisivel por 2.

Fumem charutos
BOLAS DE CAMARÃO

PRINCIPE DE GALLES

Seis cebolas picadas, 1 colher
c�e salsa, 4 colheres de manteiga,
112 chicara de pimentões bem
p cados, 2 colheres de azeite,
Gal, 6 ovos duros, 6 colheres para seis.

'(".'""-

"r"
-._

;
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lo De c

Blurnenau .. ..Joinville - Sao Francisco Laguna-
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZEND.AS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras �ara temol fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beserícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trillfus Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r ados,

t

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n.olnho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, 'YlotQ1�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
1abonetes e Perfurnarias res Material em geral para transmissões: Lo,
,\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
tcmlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ij-:ces-

Sapatos, chlnellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco

I
Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GrODYER fi

C��� illANNEMAN� B_�_i_da_s_n_a_c_Io_n_�_s__e_e_xt_rn_n_g_ei_rn_s M_a_�_r_ia_lelectriooem�ral �
Empreza Nacional de I'-Iave�açâo "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' _. Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�.A.VÂ.VAW�VI����-��� ,��H)1��"�����VâVÂ..V�VÂ�.

�
�

-< �

Ii����••w� --� . ---;;:-�.�-"" "':i...:.:;-�.".d���.
�Oo••GfJ.e. e- ••••••••tJe fRua Trajano, 2 Msob.)

! Companhia "Aliança da Bahía"i \ F�::d�2:':�t�:;;iO;�··1 '

• •
e FUNDADA EM 1870 •

Or. Aderbal R.

G G 'da Silva
fi Seguros Terrestres e Maritimos e I\dvogado
• • Rua Cons. Mafra,� I O (sob.
O Incontest.avelmente a PRIMEIRA d("J Brasil. I �;Fones 1631 p.

129_0 Iti
CAPITAL RALlZADO 9.000:000$000

• 1
_"

RESERVAS .'\1AIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMrDAS EM 1935,/\2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

--

4.280:552$970

LO.JAS

C;p A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
AoTOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - C6r81 firmeI':)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

� O C
rosto e de mesa.

�I
r. arlos Corrêa Confecção de camisas, calças etc.

Ap,entes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarla'lem ttodos os Estado. Linhas para bordar.
'

r: B II U Partos - Molestias de
oras, no rugual e nas prln�lpais praças estrangelrls. Senhoras e Roupões de banho

A,gente5 em Ftorlanopolls : I Molestias de crianças (Melhores que os estranjeíros) �Cam pos Lobo & Cía. o Diretor da Maternidade] FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE. maquinas de

• O Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 • em geral, (agricolas e industriais)
• 7ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLJAlvÇA G (Curso de especialização em =-moínhos de fubá.,?y 1S, businas

• • molestias de senhoras) para carroças, chap, . '" ti 'ogão, etc.

�._ Escritórios em Laguna e Itajahí !... Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1, _,.
�
..O

,� � até ás 8 112 da manhã
G Sub-Agentes er'f'"' B,lumenau e Lages ., e á tarde=- Consultorto:

REPRESENTANTE íXCLUSIVO EM FLORIAl _iS

G • ANITA GARIBALDI, 49 Arna do Marar"ahão
•••0 G.�00------0-,_--- -------- __ iiiiiiiRiiiiiiiUiiiiiA�Jiiiiiii.OiiiiiiÃO PiiiiiiINiiiiiiTO �A�N�D�f\�R�N.�5ii.T�E�R�ER�O�---i

Filiaes em:

,---------tl---------

Ateníae bem I
•
•

i Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
� Federal e possue a carta patente n. 112

ti

Formídaveís sorlelol proprlos, tres VI%81

por samana, todas as segun
dai, ierças e sextas-'elras,

Extração com globol de cristal.

A i, 1a� , I
.

t"l� dsu. .. honestidade, poi., o. lor
telc�l aio pr••,nolado, palo povo.

•
.,

I
O

___.------------- ...__ ._-- ---

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tó: io de advogacía á rua

Vís.onoe de Ouro Preto

RESIDENCIA- Rua Este-

'Lv������r I�·3:6 �;:u�::;�i�:"
mo· s das '13 ás 16 horas

O·
-

. - 'Pela manhã:
eseJa concertar o

com hora marcada
seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone, 1595
Miguelinho, que será plena- .--------�
mente satisfelto.

e

ndica:

,- �
I c». Ricardo I
Gottsmann

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

.

das 15 ás 16 1}2 horas.

TELEF. 1.285

•

feira tem seu escrip-

Ex-chefe da clinics do l-!ospi
tal de Nürnberg, (P.ucessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em: olrurgla

geral
-

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

operações de plastica

ln. 7fl. - Pho'IP· 1277.-

I Caix 1 Posta), 110. I
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado
RUd Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone rr 1548 I� -·mea__=_

o r. Artur Per ire
e Olívera

Clinicai médica de erlan
ças e adulto.

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 heras

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

:_:: Dr. Renato ==
=--Barbosa_

,ADVOGADO

Médicos

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

pk: Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

III Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

� !:i. I!I_M_A�FR_A_,_21_. � ��

I
_) Dr.

I

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

J �� __:1

.e••••••e�GD.D.�.GODe••O
� .

! Dentes alvos !
· �
� �.
� COln\) a neve •
e o
� .
o o
a Halito agradavel �
• •
t$ 50' com D
e G
• o
G G
• o

I Subiol i
e o
e o
• •

I :

I Bar rili;;..�m�a�r���I; a vossa I
DE WILLV KATZWINKEL. �

I Frios, docês, conservas e todo o gênerojde be-

I ;��... PAS T��A :tS;L�,·."".�:Tlbidas nacionais e estranjeiras.
� ;

Centro de atração puramente familiar.

� ��Bm �M� � • �
!8 �
lO . �
••••••••••0•••••••••••••
I�������������

1

Cervejas! Cervejas!

A GAzEl A -F!.orianopolls -1937
���������-�-�-�-������������··-I�����������.

Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Mc:mchas da Pele - Feridus
Suor dasAxilas

CHARUTOS?

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATeNTE NUMo. I:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave)
1 casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »1 2 :000$000 105$00()
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » }) 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 c�. quali
dade assim como todo o material empregado será de Ia.

Poderemos construir em qualquer lagar que deseje o pres

tamista, desde que, s] contrato esteja em dia com os pag"�

menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fi�caJi·

zados pejo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor

nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra�a, atenderemos

mente no escritório.

diréta-

Casa de Dlve.sões
------_.,--

Familiares
Vispora Imperial

o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

I pelo govêrno do Estado.
, Não deixem de ir ao vinpora Imperial pois, nele

encontrareis bfd .dc s vantagens, coníórto, honetis

�. dade E' arnbie tI" f. :';-r o que muito lhe agra.tará
>

f4!. ceia Popi.lar, á i-raça 15

Só os fabrlcados em JoinvílIe pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA P IEFIER
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE I
Hospe
de-se no Hotel Central
COSINHA DE J a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA-Florianopolis 11-2-1937

CARTAZES
DO DIABanco de Crédito

Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop, Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16

.•

(Edificio proprio)

Car itel
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
I?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada S·l. ala.
, CIC. Avisof'revioô't. ala.

I Prazo Fixo
_

8'1· ala.
I

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
0S sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

�lla Trajano n: 17
(sobrado)

.",.

Te1efone: 724 (manual)...;..
HOf�AS MARCADAS

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

I

EmJoinville I

Faça seu ponto no

Café do Manéco-Opt -

mo café-bebidas nado

nar.!s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho-

teI Palacio.

BRUXELAS, 9-Um grande
incendio destruiu, á noite passada,
o Hotel Monnair. O sinistro ori
ginou-se de um curto-circuito que
teve inicio no sub-sólo e propa
gou-se, em seguida.ao predio todo.
Só ficou intacto do grande edifi-

KOENIGS�E�G,9 -Mon- cio o teto. Calcula-se que os da
s�nhor M�xlmlano �aller, nos causados pelo incendio ultra
bispo da diocese catolica de

passem de 500.000 francos.
Armeland, na Prússia Orien- -----------
tal, fez iêr em todas as cape- Eden enl
Ias e igrejas da sua diocese

Monte Carlauma carta pastoral em que
expõe a gravidade da situa-
ção religiosa na Alemanha e �AONTE CARLO-9-0
declara: secretario do Foreign Oflice.acom-

"Caros diocesanos, é a panhado da senhora Eden, che
primeira vez em dois mil gou, a esta cidade, acompanhado
anos da historia do Crístía- de dois secretarias. No hotel em
nisrno que adversarios odien- que se hospedou o titular da pasta
tos anunciaram o fim da re- do exterior da Crã-Bretanha en

lígião cristã. Nunca a nossa centram-se a esposa e a filha do
patria alemã atingiu o gráu seu colega da Polonia, sr. Beck.
em hoje se encontra, como -

campo Je batalha"para defe- Dispensaria
s_a�d_a_f_é_c_ris_1ã_.» "Clementina

Fraga"

ALUGA-SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftortanopolts

Pavorosa
incendio

91

17
19
24
5

CINE REX, ás 8 hores,
Em pleno espetaculo.com Regi
nald Den(ly, Frances Drake, Gail
Patrick e Rod La Roque.

Deseja construir
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Devastador do mundo, com

Sybille Schmitz.

Crime de traição á A religião na
patria Alemanha

Baleia gi
gantesca

OLSO, 10-0 navio baleei
ro Konueve chocou-se no An
tartico c.om uma baleia gigantes
ca sofrendo avarias consideraveis.
O navio perdel1 a hei ice e nave

G Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na G gava sem rumo, quando um na.

O • vio salvou a sua tripulação. O
., CREDITO MUTUO PREDIAL � Konueve foi aban.:lo'lado Ime-

� • diatamente, não havendo espe"••••••
-------...-------.......t ranças de salva-lo.

CINE ODEON, o lider, foca
liza, ás 7,45 horas-Dona de
casa, com Geor6e Brent, Bette
flavis, Ann Dvorak e John Ha!
liday.

Tristeza
é doença

LONDRES, ·19-As agua!
do Tamisa subiram consideravel
mente em virtude das chuvas que
caíram incessantemente na Ingla
terra meridional na. semana tran

sata.

Numerosos hectares dos cam

pos que ficam entre Windsor e

Maldenhead foram inundados,
obrigando o gado a evacua-lo.

Na represa dé Bray, perto de •
Mllldenhead, as aguas passam de
um metro e 10 no nivel normal.

GRIPE NA "CHEVROLETn

"780"
E' ° numero do telefone da

CONSTUTORA nENDEcsn

Rua Tiradentes N' 52:-Procurem

Peara a dr.
Pedra Er
nesto

RIO, 10-A junta médica
designada para examinar o sr,

Pedro Ernesto opinára pela sua

remoção do Hospital da Policia
para a Penitenciaria, onde exis
tem aparelhos de ondas curtas,
necessarios ao tratamento dos cinl
diacos.
O estado de saúde do gover

nador do Distrito, afastado, não
é bom.

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato

PARIS, 9- O Paris Mi
c?m a ENDECS q�_e fínan- di publica detalhes do rouboclara sua constr.uçao para de material bélico na Escola
paAgamentos módlc�s cada

de Cavalaria de Saumur.
mes,. concorrendo ainda aos

O roubo foi cometido na noite
sorteios.

. ,. de sexta-feira para sabado,
P!,ocyre SerglO. AraUJO: com lo auxilio de um carro

proVlSonamente R. Frei Caneca 74
de transporte militar, furtado
tal vez a' prcpria escola de

VENDE--SE onde o material foi retirado.
no distrito de Três Ria- E' certo que a curnplicí-

Pode-se dizer que, pela regra, chos, Biguassú, um terre- dade de elementos militares
""d N d no com a area de 1.600 fOI' que permitiu o roubo, e«tristeza é � oença», o esta o

normal ha sempre motivo para
metros de frente e 1.800 de trata-se. ao que parece, de

encarar a vida com alegria e oti- fundos, acompanha�o de um gólpe preparado de lon
mismo. Os tristes devem, pois, Ia- ?U�s ��sas de mor�dla pela ga data destinado a prover
zer um auto-exame para descobrir insignificante quantia de .. de armas uma potencia es-

a razão do desânimo e combatê-lo. 4:000$000. tranjeira,
I d Tratar nesta redação.Quando não obtiverem resu ta o, �����������������������torna- se necessário recorrer a um w

médico, que verificará se a tristeza
e a depressão nervosa correm per
conta de alguma doença ou de
simples alteração do quimismo hu
-noral. Neste último caso bastará,
muitas vezes, modificar a alimen
tação e usar um medicamento de
base [oslorica par a. r.e�t.abelecer�se. \Simple� desequilíbrio da glice
mia ou do metab lismo dos assu

cates causa desordens nervosas

que podem resultar, tambern, da
falta de elementos fosforados no

organismo. A medicina atual tem
recursos para ambos os casos. Em

II -II se tratando de deficiencia de [os-

A t..UGA-SE foro, a medi.d� é faci! e consiste

11
em algumas injeções de Tonolos-

Casa no Estreito fan, que conconem para que o

paciente apresente animadores re-

(João Pessõa)
'I sultados, logo nas primeiras vinte

�������r!'!���I������������T.Sale de visitas - cinco e quatro horas.

grandes quartos - s�la de I-r-r-a-d-i-a-ç---ã--O--d--ejantar - copa -_ .. _cos�nha e

RO rnainstalações samtanas

Luz elétrica em todos os

A Estarão de Roma 2. R.O.compartimentos. :z

.. I t onda c. m. 31,13-kc. 9635, ir-
d t IeitDois qutntx.s comp etamen e

Vermifugo suave e e pron o e elo.
I d'd radiará hoje, ás 20,20 horas, oamurados e uma exp en 1 a

Dispensa purgante e diéta I
Praia de banhos. seguinte: Serve para qualquer idade, conforme o n.

d
. Anúncio em italiano, espa-Dois porões e OlP tanques

h'l" (I, 2. 3 ou 4).I d n o e português. d filh
.

Ipara avação e roupa
Marcha Real e Giovinezza. Proteja a saúde e seus I os e a sua propnaOmnibus na porta.
Noticiário em italiano. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em PARIS. 9 - O sr. HerriTodos os cómpartimentos
Concerto de música sacra. remedios. Fellourd, adido comercial li

tem janelas e a casa está
Conferencia do Marquez Ca- Compre hoje mesmo uma cLOMBRIGUEIRA embaixada da França no Riocompletamente nova, com

millo Serafini, Governador do Es- MINANCORA» para seu filhinho. de janeir o, acaba de ser no-moderna fossa «O MS»
tado da Cidade do Vaticano, so- meado cavaleiro da Legião

I
Agua encanada para. serviços

d E' um produto dos Laboratorial "MINANCORA ·Jolnville de Honra, por proposta doda cosinha. bre o tema: Lembranças e um

rniniskrio do comercio.dia historico. �.�-�=��������������ijjc.����CHAVES á rua Mare-
L

Noticiario em espanhél e por- Õ•••OO--------•••••--------GO•••!,'".chal Guilherme n. 1

II'tuguês.. ;;II .

Florianopolis O�h�R�;;:inma. : C r e d í toM u t u o P r e d ia I I
b

- fi
,_.,______

•eu lU: e
O maior e mais acreditado clube de

sorteios do Brasil

FLlNT, 9- Está grassando a

gripe entre os operarios grevistas
das fabricas Chevrolet. Dez do-

_
entes tiveram de ser recolhidos

�Aiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;Liiii;U�GiiiiA!iii-iii!!S�E.!iiiiiiilaiiiiiiiica�s�a�d�a ás suas cas�s. .

rua Esteves Junior n. Os demaIS recusaram-se a salf,

179 com muitos quartos no motivo 'por que recebem o trata

andar terreo e no posterior, mento 10 loco.
Com ótima instalação de ban- As negociações dos leadrs ope

heiro e porão habitaveI.Tra- ri�s.c�m a General Motors serão

ra no Banco Agricola. reinICiadas.

Movimento
do mês de

LAUSANE, 9 -A prince- ..Janeiro
za de Orleans de Bourbon,

. .

n .

mulher do infante da Espa O Dispensario Clementmo Fra-
nha Alfonso Orleans de Bour- gaU fundado pela S. C. de Luta
bon deu a luz á uma crian- Anti- Tuberculosa, inaugurado no

ça do sexo feminino. dia 3 rJe· Janeiro deste ano.que é
mantido pela benernerencia públiMORi E ca, e destinado a combater porDUMA L 1- todos os meios a peste branca em

iERATA nossa Capital. tem funcionado re-

SOFIA, 9 - Faleceu a se- gularmente á ma Tiradentes n. 7
nhora Lidia Chichmanov, co- (an.:lar terr�o).

,,'

nhecida mulher de letras e .0 m.ovlment? do mes de Jd

critica musical que participou neiro fOI o seguinte:
ativamente de todas as ma

Consultas
.

nifestações da vida cultural Exames de. escarro (gratuita-
da Bulgaria. A senhora Chi _ ment� feitos p�lo. dr.Artur
chmanov era filha do patrio- PereIr.a e Ohvetra)

.

11

ta ukraniano Dragomanov e Do:ntes Isolados. no �avllhão
viuva do professor Chichma- JO,sefina BOlteux 5

nov, ex-ministro da Instru- Do�?,es em. tratamento no
-

d B I
.

oispensanoçao a u gana.
_ Receitas aviadas

Injeções aplicadas
Radioscopias

Trajar bem ! ?

I --,�,-

I Dr. Pedro de Moura Ferro
� Advogado

Rua Trajano n. 1

garantido
depositaria

Nova
•

prlnceza

",!,
.tf>�f·!t

-

.

S o'
Confecção

'RENNER'
Trabalho

pelo
ERNESTO VAHL
Rua Conselheiro Mafra, 41

o anJo protetor de seus fdhos é a

"Lombrlgueira Minancora"
����������������

Diplomata
condecorado

'A CREDITO MUTUO PFlE-
D IA L., destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

O� seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 1111e FevereIro de 1937==

o movimento revoluciona- Logo que as tropas nacio-
rio espanhol tem nestes últí- nalistas se apoderaram de
mos dias tomado um aspéto Malaga fôram instituídos três
de estrema importancia, tribunais que terão de julgar
'A conquista de Malaga milhares de assassinatos pra
veio enfrauquecer grandemen- ticados pelos comunistas, as

te a moral das tropas go- cendendo a cnco mil o nú
vernistas, que o mesmo é mero de acusados.
dizer comunistas. Os chefes No bairro de Coleta foi
bolchevistas afirmam que a encontrado uma casa onde
conquista de Malaga deve- cem nacionalistas viviam es

se á colaboração alemã e condidos ha seis mêses, sem

italiana, porquanto ao rnes- saírem, com medo de serem

mo tempo que 12 mil italia- denunciados e fuzilados. Os
nos combatiam nas fileiras rebeldes dizem que muitas
nacionalistas, sob as ordens dessas pessoas são jovens,
do general Queipo, os na-Entretanto, estão já com a

vias alemães bloqueavam as cabeça branca, aparentando
rotas do porto. vinte anos mais. Quando fo

ram salvos beijaram os sol-

F O R D dados nacionalistas, emocio-

Aniversaria-se hoje, a exma, nados, chorando.
Dam a a ti rad a sra. d. Zelía 1'10gueira Ramos,

barata 1930 6tima vende- Noticias procedentes de
completam o cênario,

d se á dinheiro. Gibraltar, dizem que o gover-
O barbeiro EuJall'o de Caêtro, esposa o sr. dr. Adalberto Be-

I c -

t
.

d� nrorrnaçoes na por afia o no de Valencia por motivo
d CUIABA', lO-Um grupo de lizario Ramos, juiz federal da '

de 28 anos de idade, não po en-
d S Hotel Gloria, da tomada ele Malaga, enviou. .

Ar M tti d mascarados que passavam em secção e anta Catarina.

2dol conqUlsta,r o

Ice ore

b1'lh � frente á residencia do deputado A'
o o, '"

emissa.rios ao general Fran-
anos, so terra, que Ira a a

J
'

dOI'
.

P di I
mversana-se hoje O memno E'ALErlmENTO_1 co pedindo um armisticio.

b d A id S- ! OVInO e iverra aes, lsparou D'
,

'
,-

I Ova em um ar a vem a ao, "

io d anilo, hlhinho do sr, Agapito P tO
.

d de todo comandante �m chefe
J deoci d id I

' , um tiro que atingiu o seio aes-, or mo IVOS, ain a
oão, epcis e convi a- a mm- d' I I Mafra, cemissario de Policia. d h' d b haver se

das tropas nacionalistas, te-
tenternente para uma uma [esta posa aque e par amentar. ' �s:dondecl 05, sLa

ernos
ria respondido, que só con-

, , F
'

h'
.. SUICI a o em ages o Jovemca,rnwalesca, não reslstI� ao de- Be nef i c i an do o l�s�eJa oJe" o seu

a�lversMano Túti Rib�iro, fiH", d� sr. Her- cardaria com a suspensão
selo de anavalha-la, ferindo a no nata ICIO a gracIOsa menina I 0-

I' Ribei das hostilidades, uma vez
-

'_ I f
.

I
� d t S f'lh d N' I me mo I eiro,

pescoço e na regiao escapu ar, e une IOna ISmo es a avas, I a o ICO au
que os comunistas se ren-

só não terminando o assassínio, Estéfal1c Savas, do comercio lo- Faleceu em Lages, onde se dessem sem condições.
rela intervenção de outras pes- RIO IOF' d

cal.
encontrava em tratamento, o sr. A Juventude AnarquistaA ,

-- OI sanciona a a
soas. lei que garante uma pensão para E'nZEm nNOS H01E Jorge Tzelikis. de Madrid, em face da situa-

Na irninencia de ser prêso Eu-
I I I

a familia do [uncionario público professor Eucll'des Sch-aio, vo tou a arma contra seu o sr o

que falecer vitima de agressão no o

d

�:i���o
onde produziu tremendo

desempenho das funções do seu
mi o�; sr. Heitor Capela do Li-

Sendo gráve o estado de arn-
cargo.

bos. foram removidos para a

Santa Casa.
Em Ribeirão Preto, o dentista

João Alves da Silva, não poden-
do ligar-se á jovem que amava, sempre igual ! !
sua auxiliar Ida Persiani, solteira, I -----,�-----

de 19 anos, em virtude de ser III. •

homem casado e pai de filhos, Lavlnson vai
mat�u-a á tiros, suicidando-se em \

Ser tiepor-seguida. DENTE NOVA
Ignora-se se Ida consentiu em tado

tomar parte no plano de João
Alves ou si foi apanhada de sur

preza. O fato é que varios dis'
paros se fizeram ouvi;: no consul
torio do dentista, tendo os gu:u
das·civil 2.3 19 ltrrombado a por
ta e encontrado Ida já morta e

JoãO Alves aguni:ante.
Em Santos. Luís Justino da

Cústa, que alcoolisado, assisÜa o

corso e dirigia palavrões obcenos
ás familias, ficou furioso ao ser

==A GAZETA

o carnaval I Nossa Vida
I
ANIVER5ARIOS

João Medeiros Jor.
-

fértil desgraçasem Passa hoje, a data aniversaria
natalicia do estimado conterrâneo
sr. João Ivredeiroe Junior, digno
gerente da importante Empresa
Garcia, de BInmenau.
O distinto aniversari ante é fi

gura de destacada projeção nos

circules industriais catarinenses,
admoestado, e precipito.r-se solvre onde disfruta de invejave] con-

a multidão, de navalha em punho, ceito e admiração.
ferindo 4 pessôas. Dotado de espirito modernista,
Tambem, um comerciante de o sr João Medeiros Jor., muito

Santa Catarina resolveu assistir o tem frito para o progresso de
oaile públi-;o da Praça do Patriccr-I Blumenau, destacando-se, sobre
cha, com um magmlico pacote de maneira, a Radío Cultura de
29 contos no bolso do paletót. Blurnenau, cuja realização é pro
Depois de aliviado, na policia re- dúto do seu eslorço e devota
conheceu êrro de saír no Cama- mento.

val cora tanto dinheiro. Mas Já S. s. além de homem de in-
era tarde, dustria, é um perfeito cavalheiro,

sendo, pois, estimadissimo; o queExtra 11- lhe assegurara, por certo, inume
ras homenagens.
A Gazeta felicita-o, cordial ..

Roubarani 29 centos- de
réis de um comerciante

catfijrinens<e
S. PAULO, 19 (Band) --A

Capital e o interior de S. Paulo
estão fartos de tragedias, desas·
tres e furtos nestes ag tados dias
de carnaval.

E' bem verdade que Momo
este ano dominou o macambúzio

povo paulista. As ruas estão a

travancadas de carros, � multi
dão é enorme, e os bailes fervem,

Por isso mesmo, os namorados
estão encjumadissírnos e por "dá

daquela palha", enchem as di
letas de navalhadas e balas. Os

g itunos satisleitissimos devasam
as residencias e ainda por cirua

procuram incendial-as. Os bate
dores de carteiras fazem <ler-as
altas». Abalroamentos e quédas

Bebidas Nacionais e

geras só NO
CAFE' ..,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

mente'.

vramento;
o sr, Eugenio Cidade, oficial

inferior da Força Pública;
o sr, Yercilio Lazaro Pinto;
a senhorinha jacíra Lourdes

Linhares;
a exma. sra. Celeste Costa;
a senhorinha Carmen Peixoto;
o exma. sra, Laura Silveira; I
o sr. Benevenuto Vieira.

Bebam só

Cascatinha

Está em ffstas o lar. do sr.

_ jobel S. Cardoso, Iuncionario da
VeiO apresentado pe- Companhia N. de N. Costeira e

lo sr.Osvaldo Aranha de sua exma. sra. com o oasc:
mento do um menino que tomou
o nome de Jaime Humberto.RIO, 10- Um vespertino di

vulga que o ex-delegado da Se-
l'HE6Am u�s

gurança Politica e Social interro-
gou habilmente Lavinsún, concluin
do que êsse advogado americano
é instrumento do Komintero e por
isso indesejavel.

O chefe de policia, em face
das informações do delegado, pre
tende propôr ao ministro da J us
tiça a dtvolução do passaporte,
obrigando Lavinson a abandonar
imediatamente ao país. zona.

Conclúe, o referido vespertino,
dizendo que a policia solicitou OUTROS I?A�TEm
maiores informes sobre a vida de
Lavinson, nos Estados Unidos,
constando que êle representava até
1936 uma importante firma israe
lita norte americana, na Palestina,
não se tratando de nei1hum advo�
gado, como Lavinson pretende
faler crêr.

O delegado de Ordem Politica
e ,'3ociai, capitão Miranda Corrêa,
interpelado pelos jornalistas, de
clarou ter abonado a personalida- VISITASde de Lavinson, porque além do
diploma de bacharel pela Univer- Deu-nos hoje o prazer de sua

�idade da Pensilvania, da deda- visita, acompanhado do sr. Aldo
ração do primeiro ministro da Linhares, o engenheiro Eurico
Hungria de ser advogado in- Torella Ui Romagnano, represen
ternacional, ter êle vindo apresen- i:ant� do afamado Instituto Ma
tado pelo Embaixador Osvaldo ragliano de Genova, Italia, que
Aranha, com autorização de usar veio a esta capital em visita a Io seu nome. cI�sse médica.

João .fJ.morim

Chegou hnje de Itajaí o nosso

estimado conterrâneo sr. João
Amorim, digno coletor estadual
aH."7 8 O"

Vindo de Blumenau chegou a Iesta cidade o sr. dr. Antonio
Lobato, JUIZ suhstituto daquda

E' o número do telefone àa

CCNSTRUTORA "ENDECS"
PX:l Tiradentes N. 52:-Procurem

Capital ista
assassinado
barbara

mente

Dr. Edgar Pedreira

Regressou hoje. acompanhado
de sua exma. esposa, para Tu
barão, o distinto patricio dr.
Edgar Pedreira, juiz de Direito
daquela comarca.

RIO, 10 -Em meio do� fol

guedos carnavalescos, foi encon

trado morto, ôntem, no qUarto
andar do Edifício Carioca, oca·

pitalista Alves Corr,êia Bastos_
Todos os indicios encontrados

induzem a polIcia a acreditar que
essa morte se prenda a um gran
de crime de roubo.
A vítima foi encontrada com o

na i iz, a boca, e os olhos muito
arrebentados. Os dentes estavam

espalhados em redor do corpo.
O capitalista estava sem paletó,
sU5peitando�se que o 8Sil8ssmo o

tenha carregado ,om o dinheiro.
r

Viajou hoje, para
do Sul, o sr. Fabiano
prof. em Catanduvas.

Cruzeiro
Vieira,

".

r
\
":.f

..

t

o triunfo nacionalista' Assass.ruo do sr.
Otavio Vargas

'----'-'

O impeto dos patriotas des-
truiu numa hora, enl Málaga,
o trabalho estrategíco de

A

meses

S. GAB�IEL, 10-0 sr,

Selmo Sbica, residente neste mu

nicipio, assassinou, a tiros de re�

volver, o H. Otavio Vargas.
lgnoram-se as causas do crime.
Este fato repercutiu tristemente,

neste local, visto os protagonistas
serem pessôas relacionadas e esti
madas aqui.

CAFE' BO:v1 SO° NO
�JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

A saudede
Papa

CIDADE DO VATICANO,
1 (1-0 cardeal Cario Saloti de
clarou aos jornalistas que, duran
te os quarenta minutos da audi
encia que manti véra com o Pa·
pa colhêra excelente impressão do
estado de saúde de Sua Santi
dade.

O Sumo Pontifice, apezar dI:!
um pouco emagrecido, afigurava
se mais jovem. Terminando disse
o cardeal que o Santo Padre
conversára a respeito da sua mo

lestia, mostrando todo o conhe
cimento da situação em que se

acha.

ção publicou um manifesto
apelando para a mobilízação
em massa.

Bebam só

Cascatinha
sempre igual I !

Arnaldo Maranhão
Rua João Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL. N· 45
(
PHONE 1346

TELE
( GRAI\1MA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
------------------. -----------�----------------��----

SUB-AGENTE EM JOINVfLLE:

Empresa Industrial e Agrtcola Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAHY)
Na quall�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, afere
ce[ldo excepcionais vantag"3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
------------------------

(ecula, herva-mate, etc" de I lERNAMBUCO.
arroz, assucar, farinha,

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

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fim:" da BAHIA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagel1s e malharias, do

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"O.

Af.Jalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e industriaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, d,as seis malares Organizações Expor

tador�s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, PER

NAMB'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Cims de ' , J � U.) � J':' .

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

Cimento belga, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

Compre aos rT')elh�'�'ires preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para .as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




