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entre o Rio 6ranàe õo 5ul
Interessante partida de "poocker" jogada

srs. Getulio Vargas, Osvaldo Aranha, ge ..

Góes Monteiro e Macedo Soares.

G
pelos
neral

APORTO ALEGRE, 18 - o -Diario de Noticias», fa
zendo uma reconstituição dos fátos, como realmente se

passaram. desde o inicio das -dernarchess tendentes a

promover a união bandeirante para uma articulação do

P. R. P. com o sr. Armando de Sales Oliveira, conclúe
da posição em que ficaram as forças politicas que foram

objéto das aludidas «íernarches-, concluindo por ser pre
sentemente, o que segue, o seu balanço final:

5�)

A vozoo POVO politicas.Sem quaisque ligações

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO

mi Fíorianopolis, Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 1937 I NUMEf�O 705

Legião Republi
cana existe"-·

A entrevista concedida pelo depu
tado João de Oliveira á reportagem
politica da GAZEIA. não foi aquela
"canja" para o Partido Republicano
que muita gente está pensando. Ao
temperar a panela. escapou a mão
na pimenta ao deputado João de Oli
veira. dizendo que irá com o general
Flôres da Cunha. pelas urnas ou pelas
armas. para a vitoria ou para a der
rota•••

Não tendo o general Flôres até hoje
dado um ar da sua graça a nenhum
dos candidatos. estando "fechado em

cópas" com as suas tendencías e pre
Ierencias, o "angú de carôço" que
poderá resultar da declaração acima Hoje, logo de manhã, quall-I puclicano dr. Adolfo Konder I de I que o dr. João de Oliveira se

referida. es�á patente e e�tá vísível.; do procurávamos e"ncontrar al-
1
uma f,eita,. chegou a cognomi,nar I refere na sua e'1trevi5:a ?

Ac�ando se., co�o todos sabem, o
guem que nq fornecesse algo de' os leglOnanos de «vanguardeiros -Que estão unidos, neste

dr. J010 de Oliveira de casa e pUCJ.- , .
" I' " .

rinha 'OUI ° sr, Alvaro Catâo, e este. í I?teres��te {"'.' 1\, o I�OSSO notlc�- ca vitona» ...
_

.

momento, para a luta que se

por sua vez. de alma e coração com I no politico, tivemos a. oportum- -Quer então dizer i.. aproxima, Republicanos, Rcpu-
o sr. Gel ulío Vargas, se o general dade de topar com o wfatJgavel blicanos Liberais e Legionarios,
Flôres lhe dá na cabeça de entrar no .

l-aluarte legionario sr. Robérto
-.

fi.mes no proposito de sermos o

Pa rt ida de"poocke r" "cordão" do sr, �rmando _Sales. nem Wendhaus<!u, do Diretorio Cen que sempre Iômos, na lealdade,
a Senhora da Agrela.que nao ha santa

I d L '- R bl'
. ..

como ela. conseguirâ evitar que o
tra a eglao epu l�ana. na energia e na intrepidez. lte-

HIO. 17 - Sob O titulo «17 partidas de -poocker» a
. tempo venha a fechar e o páo a co- Abordando-o, procuramos ou- jaí, republicana: Lages, republi-

� candidatura oficial», e sub-titulo «O sr. Getulio Vargas mer.; v.l-o sobre o tópico da entrevis- cano; e Tijucas, legionaria, são

(tpassa» sempre c o sr. Aranha já foi apanhado em dois Para evít ..r que a "cuíca venha a ta que o deputado João de Oli· O� pOSt05 da nossa união sagrada .

..bluíís- -escreve o «Diario de Noticias»: roncar" e para "socegar desde já o veira nos concedeu, quando de
leão". seria prudente. e até mesmo

-Sentaram-se á mesa redonda da politica afim de jo- de bom aviso. que o deputado João de clarou:

gar a partida de -poocker» da candidatura oficial, os srs. Oliveira nos dissésse com quem irá -Para mim, não existe mais

Getulio Vargas, Osvaldo Aranha, J. C. de Macedo Soares ficar. no caso do Governador dos Pam- a Ligião Rt:publicana sob a che

e general Góes-Monteiro. pas vir a romper com o Chefe da fia de Rupp JUnIor. Eb, e todos
.. De ante-mão ficou combinado que o jogo seria no Nat���ará ao lado do general Píêres, aqueles que A compunham nos

duro. Para evitar o golpe das cartas marcadas, assentou-
para a vitoria ou para a derrota.con- pertencem de alma e coração e

se tambem, a providencia de um baralho novo para cada tra o sr. Getulío, e implicitamente formam o grande blóco do Parti
rodada. contra o sr, Catão.peias urnas ou pelas do Republicano, sob a chefia su-

o sr. Getulio Vargas deu as cartas para a primeira armas?.. prema de Adolfo Konder.»
tid Ou formará ao lado do sr. Catão, Em presença da nossa interpe-par 1 a.

que o mesmo é dizer do sr. Getulio.
A' roda se acumulam -perüs- de todos os matizes contra o general Flôres da Cunha? laçã.o, o sr., Roberto Wendhausen,

e precedencias. Ao lado do sr. Osvaldo Aranha está o A resposta. coníessâmos, não é lá SOrrIU, afirmando-nos com um

sr. Virgilio de Mélo Franco, armado de um espelhinho de muito "canja", não senhor.O dr. João entono rígido de sinceridade:
bolso para surpreender o jogo dos outros parceiros na de Oliveira, porém. que nos desculpe -«A Legião Republicana. sob Sr. Roberto Wendhausen
hora emocionante da fila. o "máu geíto". a chefia da interrnerata e empol-

O sr. Agamenon Magalhães acompanha com o mais gante figura de Rupp Junior, exis- -Que não vejo nas declara-
vivo interesse os movimentos do sr. Getulio Vargas. SATURNO te. Está coêsa, firme no seu pos- ções do deputado JOàO de Oli-

O -hand- coube ao sr. Osvaldo Aranha. Todos fo- to, disposta a honrar os seus com- veira outra coisa mais, do que
ram ao jogo, com excepção do sr. Getulio Vargas, que "7 8 O" promissos, haja o que houver, lima expressão carinhosa, sem

«passou». sucêda o que suceder. qualquer intenção. Se o facto
A partida prossegue. O general Góes Monteiro se E' o número do telefone da -.Com? explica, então, a ca- do deputado João de Oliveira

distingue pela violencia, usando a tatica de aumentar a
"ENDECS" tegonca afirmação que nos fez a ter deixado de colocar "em

f CCNSTRUTORA .

d d J dOI'
,

mesa, com apostas fabulosas, para suprir a sua alta de respeito, o eputa o oão e I� manchette" no "Correio do Sul"
.' '\' i' ,

sorte. Rua Tiradentes N. 52:-Procurem veira r-pergu�tamos. .' o nome do nosso chefe dr. Rupp
O sr. Aranha já foi apanhado em dois «bluíís>. Uma -:Do seguinte modo: � I�US� Junior, pode ser atribuido a

vez, pelo sr. Getulio Vargas que quiz ver o jogo e o sur- tre deputado, JoãO de Oliveira, um descaso para com li Legião,
preendeu com um par de setes. Bibliagra fía na sua enl�evlsta, at:enas revelou teriamos de admitir. implicit3-

I-oi, aliás, até agora, a tmica vez que o presidente a velha estIma que nos cansagra a mente descaso ter sido tamL em
da Republica tomou parte no jogo, porque s. exa. tem pas- Temos em mãos o volume "familia r�publicana" pelos. assi�a� o nã; ter pôsto em evidencia �
sado sistematicameute. oficial de propaganda elaborado Iéldo� serVIços que os leglOnanos nome do dr. Alvaro Catão êsse

O mais calmo dos quatro parceiros, até agora, tem pelo Ministeriu das Relações Ex· lhe prestaram nas h�ras aflitivas prestigioso politico, que e�feixa
sido O sr. Macedo Soares, embora esteja jogando com al- teriores e sob o titulo 13rasil. de após revolução. Basta que nas suas mãos uma grande fôrça
gum azar. Trata-se dt" uma publicação.- lhe d ga, que o grande chefe re- 'eleitoral na Lal-;una e em oulros

O maior jogo que fez até o momento foi uma se- o que é desnecessario dizer - municipios sulinos. Como Vf., não

'quencia. • . completa no gênero, com abun- Juizo dI) ha, o que re poderia pensar,
Em todo o caso o maior lallce da partida foi ganho dantes gráficos elucidativos refe- U m�rmcnto tratando-se do deputa-

pelo ex�ministro das Relações Exteriores, vencendo com rentes as nossas possibilidades ru5San9a do JoãO de Oliveira, co�hecido
uma trinca de azes o sr. Aranha e o geueral Góes Mon- economica� e financeiras, situa- Foi nomeado o dr. Agenor pela sua babilidade politica e ad- Foram concedidos trinta diés
·,teiro. ção politica, adminishativa e inu· Viana Carneiro para exercer o mirador de Rupp Junior, em de licença a Ztlda Goulart de

O jogo conUmía indeciso, causando especie o fáto do meros outros informes que servi- cargo de Juiz d€ Direito da co- quem êle reconhece inconfundi- Souza, professora do GrUDO Es�
sr. Getulio Vargas «passar» sempre. rão perfeitamente, para formar, marca de Urussanga, de 1. en- veis qualidades de chefe \'aloroso. i colar "Conselheiro Mafra'Í e da

S. exa. está com azar ou não se acostumou ainda a no exterior, um juizo certo sôbre trancia @ pertencente á 6 Circuns- -E o que nos diz lelativamen- Escola Normal Primária da ti.
jogar no duro?' o país e cousas brasileiras. : crição Judiciária. te ao «bloco» oposicionista, a dade de Joinvile.

declara o sr. Roberto endhau
sen, rebatendo as afirmações do

deputado João de Onveir�

PARTIDO CO��STITUCIONALISTA - A agremraçao
situaciollista de São Paulo era adversaria do P. R. P. em

São Paulo e continuará a ser. No caso de vir o sr. Ar
mando de Sales a candidatar-se contra um _ nome oficial é
evidente que o P. C. terá inteiramente cortadas as amarras

com o Catete.
Do general Flô.es da Cunha não era o P. C. aliado

e nem com ele tinha compromissos. Continúa a não ser

e a não ter.

ANO

Notas & Fátosl" ASocéga leão ...

PARflDO REPUBLICANO PAULISTA-Pt. oposição
paulista continúa como oposição em São Paulo, contra o

P. C. e, portanto, contra a possível candidatura Arman
do de Sales.

No setor federal, porém, se houver um candidato ofi
ciaI contra o sr. Armando de Sales. vetando este o P. R.
P. faz insensivelmente o jogo daquele e, portanto, se

aproxima do Catete. Com o general Flores da Cunha o

P. R. P. tinha um compromisso que cessou, uma vez que
restituiu a liberdade ao seu aliado,

GENERAL FLORES DA CUNHA - O chefe do P.
R. L. fica inteiramente livre, sem compromissos mais
com o P. R. P., nem ligação tom o Catete ou com o

P. C.
Póde tomar o rumo que quizer.
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Dorrlíngos
Miceli

Recebemos hoje a visita do
esforçado viajante comercial da
importante hrrna Paul J. Christoph
S Cia. �e New Iork, sr. Domin
gos Micelj, que se fez acompa
nhar do nosso distinto patricio
sr. Vitor Busch.
A firma em questão que alcan

çou larga reputação comercial
nos mercados brasileiros, com os

seus afamados prodútos Leite de
magnésia Phílips, Vinol, Petro
logar, Crême Ingrams e as co

nhecidas pastas e escovas para
dentes «Kolynos». tem no Brasi)
filiais no Rio, São Paulo, Baía.
Recife. Porto Alegre e Belo Bc"
rizonte.
O sr. Domingos Miceli vem

de fazer uma esposição artística
dos prodútos da cas_a de que é
representante nas farmacias da
Fé e Moderna, a qual alcançou,
como era de prever, o mais re·

tumbante êxito.
Gratos sôrnos pela visita.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Licença
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Direito-l tricot 16 meia I
tricot 16 meia I tricot,terminando
por 1 tricot.
Avesso-I tricot 2 meia 4

tricot, estes 4 depois de feitos, ti
ra-se para lóra da agulha, faz-se
mais 8 tricot, 2 meia I tricoto
Direito-I tricot 6 meia.apa

nhar as 4 malhas que deixou.pôr
na frente das 6 e tornar a fazer
e mais 6 meia e I tricoto
Avesso-I tricot 2 meia 12

tricot 2 meia 1 tricoto
Direito-I tricot 16 meia I

tricot 16 meia, etc.

Avesso-I tricot 2 meia 12

tricot, as 4 últimas das 12 tira-se

pua fóra da agulha, 12 meia, 1

tricoto
Direito-I tricot,2 meia.pega

se as 4 malhas que se deixou.põe
se na agulha e torna a fazer 4
meia, mais 6 meia e I tricot.
Avesso-I tricot,2 meia, 12

tricot,2 meia, I tricoto

Direito-Igual á I a. carreira.
Para cada grupo de trança

põe-se 18 malhas na agulha.

ger ..

Um papai, procurando fazer

para o dia do aniversario de sua

filhinha enfeites de rnêsa fóra do
comum, resolveu conlecional-os, a

partir do 30. aniversario, isto

por só lhe ter ocorrido a idéia
nessa época, só de bichos; todos

correspondentes aos que existem
na lista dos que gostam de fa
zer a sua fézinha.

S_gundo a ordem dos numeros

viu que o 3 correspondia ao

burro, motivo, pelo qual seria
esta a mêsa escolhida � por nós

hoje explicada, o que, aliás, ficou
muito atraente.

A petizada entusiasmo-se e 8

festa foi animada devido ao mo

tivo da rnêsa.
Os burrinhes foram feitos de

cartolina bem grossa, forrada com

papel crepon marrou. O desenho

de do burrinho foi feito sôbre um

pedaço de cartolina de 14 cen

timetres de largura por II cen

timetros de altura.
Os olhos e os arreios foram

desenhados sobre o papel marron,
passando-se sehre o desenho go
ma arabica e sobre a goma bri
lhantina prateada.

Para prender o burrinho cor

tou um pedaço de cartolina gros
sa tendo 12 centimetros de cum

primentos por 6 de largura.
Forrou-se este pedaço com

papel crepon verde, virou um pou
co as patas do burro e colocou
as sobre o pedaço de papelão.

Na boca do burrinho prendeu
duas tirinhas de papel prateado
dos dois lados, com 12 centime
tros de comprimento cada uma.

Vestiu uma bonequinha de
celuloide com 10 centímetros de
altura.

Fez a saia bem rodada de pa

pel crepon rosa e o corpete de

papel crepon azul. O chapéo fez
com o feitio de mexicano, tendo
a aba de papel crepon azul e a

cópa de papel crepon rosa.

Col@u a boneca sôbre o bur-
rinho, colou as redeas na mão

da boneca. Prendeu nos pés, com
uma agulha, um fio de iinha pra
teado, de modo que a boneca
ficasse prêsa no burrinho pata
não caír.

Para o centro da mêsa fez
uma estrebaria com papelão for
rado de papel crepon, tendo
três di visões e em cada divisão
colocou um burrinho, na frente
do qual pôs 110 chão papel cre

pon verde picado para imitar o

A Estação de Roma 2. R.O. capim.

onda C. m. 3I,13-kc. 9635, ir- E assim, caras leitoras� s� aí�

20 O h guma desejar ornamentar li mê5a
radiará hoje, ás ,2 oras, o

de seus filhinhos tendo motivos
seguinte: d

Anúncio em italiano, espa-
bem diferentes poderá guar ar

de cada ano um enfeite e no
nhól e português. fim de determinado numero de

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano. anos organizará uma mesa repre-

Concerto da Banda dos Reais sentando o Jardim Zoologico sem

a menor dificuldad�.
Carabineiros. .

Conferencia do Almirante S.
E. Guido fJlilanesi, sôbre o te-

ma: Historia e contús do

grande mar.

Execusão de canções regIO
nais.

Noticiario em espanhól e por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

-Não manifeste espanto quars
do ouvir alguma referencia auma

nova vitamina, a vitamina F; a

mulher elegante deve sempre estar
á la page, mormente quando se

trata do inexgotavel assunto de
beleza.

No dizer dos homens de labo-
ratorio, essa preciosa vitamina
contém propriedades altamente
rejuvenescedoras e elementos em

belezadores para a péle, dentes,
unhas e cabelos.

a NO L.AR��-

etc.

Direíto- Carreira toda

--··Não espalhe «a' tort et a

travers,> o baton sôbre a boca',
quando, bem aplicado sôbre os

labios, da'-lhes o aspéto tentador
de um fruto maduro; manchando,
porém, o canto da boca, é falta
de cuidado: desbotando sôbre os

dentes, é desagradavel á vista;
marcando o rosto alheio, é lasti
mavel e, ás vezes compromete
dor...

por MAD�ME MARIE

h·�radiaç,;ão
Rorna

de

Uma folha de louro.
Uma colher de chá de ce-

3 libras de lombo de vaca. bolinha picada.
1 grand.e ôsso com tutano. I Duas colheres d; chá de .sal.
Agua fna. 1 colher de cha de papnka.
6 cenouras cortadas, Corte a parte aproveitavel dos
4 nabos cortados. aspargos e lave· os. Ponha para
I molho de salsa. cozinhar num pOIlCO dagua, que

118 de colher de chá de PI- é. depois escorrida. Deixe esfriar

menta. os aspargos. Mistures os restan-

I cebola media, descascada e tes ingredientes e bata bem com

cortada. um garfo cu sacuda dentro de
I folha de louro. uma cockteleira. Derra-ne sobre
I cebola media com quatro os aspargos. Dá para seis pes-

ou cinco alhos espetados. Isôas .. Aspargos, preparados. dessa
I pé pequeno de couve. maneira combinam maravilhosa- Roupas com rasgões, com Ial-

5 colheres de chá de sal. mente com carnes frias. Os as- ta de colchetes ou botões, com

Ponha a carne e o ôsso nu- palgos podem ser substituidos remendo mal postos, denotam um

ma panela grande e cubra com poc cenouras. caracter negligente, incapaz de

a agua. Deixe ferver. Escorra a cuidados de especie alguma.
agua, acrescente nova chicara VARIOS LUNCHES PARA A indolencia, o despreso p�-

dagua e deixe ferver outra vez. A CAJXA DE UM las minucias impertinentes, de que

Escorra a agua mais uma vez, ESCOLAR se compõe o governo de uma

junl.e os legumes, com excepção casa, são defeitos que as mulhe-

da couve, a folha de louro, o Um sandwich de creme de

1
ree tem o restricto dever de com-

sal e a pimenta. Tampe a pa- queijo e presunto cozido bater a todo o CU3tO.

nela e deixe em fogo brando Salada de abacaxi e mamão I' () olhar atento de bôa dona

por duas ou três horas ou até com molho de abacaxi de casa tanto vela pelo bom es-

que a carne e os legumes fiquem Biscoito tado das roupas finas de linho,
tenros. Só meia hora antes de Ameixas recheadas valiosas pela qualidade do tecido

ficarem prontos é que se põe a Bolinhos e dos adôrnos, como pelo dos

couve, cortada á mineira. Quan- Todí panos grosseiros destinados á lim-

do se apaga o fogo, tira-se a _- peza da cosinha.

gordura e escorre-se o caldo. Um sandwich de ervilhas, al- Todas as roupas de casa e de O doutor Osvaldo Bulcão

Tire-se o ôsso e jtinte-se a car- face e conouras usou pessoal devem ser mantidas Viana, Juiz Federal Substitut�
ne e os legumes aé caldo que não Um sandwich de pão preto na maior ordem e apuro, nas na secção do Estado de Santa

se pôz fóra. E' servido quente, e salame posses de cada um. Catarina-FAÇO SABER aos

com fatias de pão francês em- Aipos na manteiga. Em geral não ha a previsão que o presente edital, com o pra-

bebidas no molho. Massinhas variadas de uma futura e prolongada do- so de tres dias, virem, que tem

Leite ença, por parte de pessoas que de ser arrematadas em hasta pú
aio são bastante pobres par� re-I blica, �ep�is de lançado ? preço

americano com colher a UM hospital e são msu- da avaliação, a quem mais der e
ficientemente abastados para sem maior lanço oferecer, no dia vin-"
sacrificio, juntarem ás despesas te (20) do corrente mes, ás nove

acarretadas por uma doença, o (9) heras da manhã, as mercado

dispendio do custo das roupas
rias avariadas e depositadas no

necessanas em tão grave contigen- armazém de deposito de proprie-
era. dade do sr. Teodureto Avila,

E o unico recurso é pedir no Cais Badaró, abaixo descritas •.

emprestado a"parentes ou amigos. e que fazem parte da carga do,

e geleia Estes, quando podem faze-lo vapor nacional Martinho, da

cedem, evidentemente contrariados, Cia. de Navegação Loid Brasi
ou com repugnancia e censurando leiro, conforme requereu, por seu

no seu intimo os imprevidentes, advogado, o comandante do mes

Como evitar este mal.
A dona de casa compete,

duros com alíace quando (JS recursos perrmtirem,
de vitella fazer algumas economias, empre

gar parte delas em jogos de cama,
fora os Que estão normalmente
em uso, cor.stituindo assim, urna

especie de res-uva para casos anor-

I

FEU (COZIDO)

Conselhos
ás ele·gentes

TRICOT A NOSSA
MESA

Mesa dos burrinhos

FORNO E
--

FOGAO Não se esqueça de que a linha
dos vestidos modernos exige um

busto perfeito; se sua plástica,
nesse sentido, deixar a desejar,
procure imediatamente corrigi la.

Para isso o melhor meio é a

natação; não hesite, aproveite o

verão e nade seriamente.
Es�e esporte maravilhoso, dessen
volve e enrija os músculos.

Observe o busto escultural
das campeãs de natação.

Avesso- -Carreira toda de

POT AU

Ponto de cordão

Para enfeites de mêsa de cri-
tricoto dança os papás recorrem a tu o a

Direíto-3 tricot, 9 meia, 3
que a imagmação póde abran-

terminando por :3tricot, 9 meia,
tricoto
�vesso-6 tricot (destes 6,

tira 3 feitos para fóra da agulha
e faz mais 3 tricot; toma a pôr
na agulha os 3 tirados e faz no

vamente 3 tricot, 6 tricot) seguin
do-se o mesmo processo até o fim
da carreira.
Direito- Igual á 2a. carreira.

AvessO-Igual á 3a. carreira.

Ponto de bolinhas

Para a dona de
casa

-Ao sentar-se nessas coníor
taveis poltronas baixas, lembre-se
de que as salas, este ano estão
bastante curtas.

Avesso-4 pontos na mesma

agulha (sendo 1 tricot, 1 meia, 1

tricot, I meia), 4 juntos na mesma

malha,4 juntos, etc.
Direito-Carr�irn toda de

tricoto
1\vesso-4 juntos, 4 pontos

na mesma malha (sendo 1 tricot,
I meia, I tricot, I meia),4 juntos,

tricoto
Avesso-Igual á 1 a. carreira.

Juizo Fede.
ral

Divisível por 3

Ponto de trança

Edítal de venda
dícial

ju.

Dois ovos

Sandwich
Laranjas

mais.

VAGENS COM MOLHO
DOURADO

Duas libras de vagens.
I chicara de cebola picada
I chicara de cogumelos.
112 chicara de agua.
I I [2 colheres de chá de sal.
112 colher de chá de assucar.

2 gêmas de ovos.

112 chicara de molho branco
espesso.

Duas colheres de chá de
salsa picada.

Duas colheres de chá de sumo

de limão,
Pitada de paprika.
Um pouco de pimenta,
Deelie e corte as vagens em

pedaços pequenos, junte a cebo'
la, os cogumelos, a agua, o sal
e o assucar. Cubra com agua
e deixe cozinhar em fogo bran
do até ficar tenro - isto é,
por uns 30 minutos. Bata bem
as gêmas de ovos e desmanche
com o creme, misturando depois
a salsa, o sumo de limão, a

paprika e a pimenta. O creme

é despejado sobre as vagens,
sendo servido tudo quente. Da
para seis pessôas.

Um sandwich
pão integral

Croquettes de carne

Frutas variadas
Doce de chocolate
Leite

Sandwich de verdura com pão
preto

Sandwich de queijo
com pão branco

Bananas
Chocolate maltado
Bolinhos

Bebam só

Cascatinha

SEGREDO
DE EVA

sempre igual I !
nega a parte espiritual de nosso

Em 1860 o dr. Van der ser as horas de esquecimento, de
Ficherveiller, que morreu na eda- descanso perfeito qu� lhe são tão

de de 109 anos, recomendava necessanos.

dormir com o leito orientado Deitar-se sobre o lado direito
para o norte, pelas razões que é a melhor posição. Coloca-se,
mais tarde foram tambem preco- assim, o peso do figado sobre a

nisadas por outros autores;- o lei- cama, impedindo de pesar sobre
to deve ser colocado numa posi- os outros orgãos. Com referencia
ção em que a cabeça do que') ao coração, este fica perfeitarnen
ocupa fique justamente ao norte te Iívre para bater á vontade.
e os pés ao sul. E' necessario não esquecer o

O corpo assim colocado está ar de que necessitamos quando
em linha direita com as vanas dormimos. As jlinelas devem fi
corrente3 magoeticas que vêm do car abertas e o ar entrar livre
norte, as quáis favorecem a cir- mente.

culação nos tecidos. Até o dia de hoje não foi in-
Existem regras para dormir, ventada nenhuma outra maneira

como exi3tem regras de cultura de. descansar melhor do que dor
fisica. Antes de tudo é indispen- mindo. Dormir bem é indispensa
savel alongar o corpo de màneira vel. Mas é preciso saber como

a relaxar todos os musculoso P,e- se dorme bem.
cisa-se ser morto. A posição, Existe, realmente o sono que
deitada no dorso. tão favoravel descança e aquele que n1'\o repou
para o repouso fisico, porém, sa.

mo vapor, Manoel Mariano da
Costa: farinha de mandioca, três
mil sacas, mais ou menos (3000)
avaliada a cinco mil réis (5$000)
a saca; novecentas (900) caixas,
aproximadamente de cebola, ava

liada cada saca em vinte (20) mi),
réis, trinta (30) sacas de café
mais ou menos, avaliada cads
saca em vinte (20) mil reis.

Estas mercadorias que se en

contram em deposito e pare em

cima do trapiche do LIoide8ra·
sileiro, r...oderão ser examinadas
pelos interessados, estando o de
posita'rio judicial, sr. Robelto
Wendba'lsen, autorisado a pres
tar todos os esclarecimentos.

Ficam a cargo dos arrematan'
tes as despesas do estilo' E paIS!
que chegue a conhecimento de
todos, se passou o presente edital,
public3do na imprensa e afixado
no lugar do costume.

Dado e passado nesta cidad/
de Florianopolis, Capital do Es�
tado de Santa Catalinana, aos

dezessete dias do mês dee fevereiro
de mil novecentos e trinta e sete ,'1
(A) C!svaldo Bu/cão Víana Juiz
Substituto. Eu, João Faraco, es.

crivão interino que escrevi. Esta'
conforme. João Faraco, escrivão
interino.

Dr. .vo d'Aquino

ASPARGOS MARINADOS

Dois molhos de aspargos.
112 chicara de azeite.
Quatro colheres de sopa de

limão.
I Duas colheres de sopa de aipo

picado.

Adovgado
Florianopol is,

I,

i

'�-. _"': ..,_.....•, .

, I

.
,

't
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Cervejas!4� Cervejas!

� --------------

\ ��Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-
, Cons. Mafra, 33 catá do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-

\ Fone -1.191 rvla Kutmback, Bavaria e Tira Prosa.
::,;-iiiiiiiiiiiiii__.....__ iiiili&iii_iiiiõii!iii��iD-;;;iiiiiã.aii_·iiiiiiiisr_--iãõiilliiiiiiiiiiliiiiiiliiimliãiiiiiiiiiiiiiiiIRiiBiiil!iiiiiiiiõii_;r;;,;... i Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

I
MAFRA, 21.

E N C E C S
11��··�riiiãiiii!iiiiii·':·'''iEiiiiiiõiiiõ''·��iiiiiiiiiiiiiii�

I
I Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO

A Empresa Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

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 » »12:000$000 1 05$00,1
1 » }} Jj:OOO$OOO 131 $250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, s] contráto esteja em dia com os paga
mentos, regularizados pelos nOfSOS planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cid 'ide, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

--Não temos corretor de praça, atenderemos diréta
mente no escritório,

Casa de Dive. sões

Familiares
Vispora Imperial

o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vinpora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetís
dade e ambiente seleto o que muito lhe agradará

CHARUTOS?
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 fosforos), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Es pel h o.s
Só os fabricados em JoinvílIe pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIEFI

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

G•••••GOD••••�.�.O••••
D

I Dentes alvos =
D •
� e

fi cemc a neve :
e G
• •
• o

: Halito agradavel I
· ' .
G .

so com G
•. e
• o
e o

I Subiol !
: I
G o
• •
• ti
e li
� o
• U

I����-����G a vossa G
Bar Mira-mar «I

.

•
• eDE WILLV KATZWINKEL. U

I Frios, docês, conservas e todo o gênerode be- !.. PA5TIA I.bidas nacionais e estranjeiras. �
-

-w
Centro de atração puramente familiar. e e

� '-__"i �-. o
• G
• U
GDG.0800•••••••IfGItO•••DG

Matlchas da. Pele - FeridQS
Suor dasAxilas

-

Indo a JOINVI LLE

Hospe- Hotel Centralde-se no

COSINHA DE 1 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



Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericlar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mêchanicas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, íerragena para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, IVlotQn�s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- eIectricos
iabonetes e Perfprnarlas res

' Material em geral para transmissões: 1':0',
. \kolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOf\D Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco '

Deposltaríos dos afamados ...
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER �

Charutos cDANNEMANN. f Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de I"ave�ação "Hoepcke"--vapores -"Car! Hoepcke" "Anna" e M'ax" �

� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria' -� Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �l...V.AV�VAV�VDb..�����������Â�VâVÂV���1

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

Secção de Sec9�o de

Mertrlz:
Filiaes em:

Indica:--0--•••_ A Gazeta

Fítentoe bem 1 Advogados
I Accacio Mo-I

s;am;';w-!l-'<�l,_"__

Dr' Artur Perira

e Ollvera
Clinicai médica de erlan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

•
•

i
·

. Agencia Moderna de Pu- Cf

.

blicações, com séde em São Paulo;
"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
"

•

(eira tem seu escrip-

,- -II Dr. Ricardo
Gottsmar1n'

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

tÓI io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Ex-chefe da clinicá do Pospi
tal de Nürnberg, (P.ucessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlallsla em:'clrurgla

geral

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto /1' 13

FONE-1595

R<!iic.lência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ln, 70. -- Pho»>- 1277.-

I Caíx 1 Postal, .110. I
CONSULTORIO·--Rua Tra-
ano N, ,e das 'O ás '2 e

.

das I 5 ás 16 '12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

Consultas:TELEF. ',131
das 13 ás '6 horas

O· t
.-�",,- 'Pela manhã: reseja concer ar o

com hora marcada'l
seu rádio? Procure o

Cons�It.-R. joão Pinto, 13f,�sr. Bouzon, á rua Padre I elelone, 1595 �:
Miguelinho, que será plena- --------�
mente satisfeito.

1 Dr. f'8d�O da Moura Ferro I
I

<i'ARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - COres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeíros) IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
em geral, (agrícolas e ind s)
-moinhos de fubá.,;v 1S, businas
para carroças, chap, . ,:._ 'ogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1..'
�
..O

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIAl �iS
Arnaldo Mararlh ã o
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N_ 5 TERERO

LOJAS

i
__u_J_Formidaveie

•
O

lortelol proprlos, Ir.. V8Z11

por .emana, todas as "glln·
das, 'ter9.1 I aextaa-felral,

•
.,
•
•
GEXtraQã """ com globol de crl.tai.

A i, taÀ. j I
. rl� I�S�f ... honsstlchide, poie, OI lar·

telft:.J �ãu presiI;incladol pelo povo.

Advogado
RUe! Trajano, n' 1 sobrado

1 Telephone n' 1548 1
- �---- ..._ .... -_._--,�----� 1 � Dr. Renato=

&� � ==Barbosa:::=
.���..... --- .

--_�;;_.:.....:.- �'- .:'�_ �.a4.���. ,ADVOGADO

�••••••rt.. • GOeo•••el�o
<

Rua Trajano, 2 fJ(sob.)
e _ \

Fone 1325-Ater.de cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"i 1
'?mados para o int�rior.

G e Dr, Aderbal R.

: FUNDADA EM 1870 I da Silva

:: Seguros Terrestres e Maritinl0S I RuaC���.V�a�!�alO (sob.
o Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Br-asil • !l,Fone; 1631 �

1290_1G •
• CAPITAL RALIZADO 9,000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000
RECEITA EM 1935 '8,792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM(DAS�EM 1935�2.717,044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4,280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

o

Ap,entll, Sub·Agentes 8 Reguladores de Avtrlal!em �todol OI Estadoe I
I§o Bralll, no Uruguai e nas prlnclpaí8 praças estrangeiras.

A,gentes em Ftorianopolls :

•
Campos Lobo & Cía. I

• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 •
"L TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIA!vÇA •

! Escritórios em Laguna e Itajahí !
• Sub-Agentes em Blurnenau e Lages �
G •
.,••••�.I-----.----•••••o••Ge------

Dr. Carlos Corrêa

�

........... ,-'�"
�. -. . -- \- :_.

". c.•. ';;
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA - Florlancpolis, 18-2 -1937

Deseja construir e$e••••••e••••�••••e•••e

Falia-lhe porém capital? I A Companhia Editora Nacional I
Procure fechar um contrato. LANÇARA' NUM VOLUME DA •
com a ENDECS que Iínan- fi Serie Brasiliana e
ciará sua construção para • e
pagamentos módicos cada e Santa Catarina G
mês, concorrendo ainda aos � _ _ �
sorteios. • A C

.

t A C
' .. G

Procure Sergio Araújo: G onquls a - orontsação O
provisoriamente R. Frei Caneca 74 • A Evolução tO

G TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA G

ALUGA-SE a casa da: Um livro de Osvaldc R. Cabral :
� rua Esteves Junior n.: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :179 com muitos quartos.no ����� ����.�f.;l"�m�������,(���.��andar terreo e no postenor, e,�w��••�.��.u�����jjj'����
com ótima instalação de ban
heiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola.

ALUGA-SE o andar ter

.A'J reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

FORD
barata 1930 ótima vende

se á dinheiro.
lníormsções na portaria do

Hotel Gloria,

Banco de Crédito
Popular e Agrí
cola de Santa

Catarina

(Soco Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

"RECEBE DEPQSITOS
..

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisof'rcvioô']. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica gelai e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 7ORlO:

Cf(ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Instituto Nacional de
Previdencia

De ordem do sr_Representante faço ciente a todos os

funcionarios públicos federais, que segundo estabelece o
..
arto.

17 do Deco• 24.563 de 3 de Julho de 1934, todo aque
le que tiver aumentado os seus vencimentos, está obrigado
a aumentar o valor do seu peculio, nos termos do ItrtO. 12
do mesmo decreto que abaixo se transcreve:

Ano, 12-A inscrição obrigatoria, observado
o disposto do artO. 30. será feita para um

peculio correspondente á seguinte tabela:
Vencimentos anuais Peculio que

de mais de corresponde
2:000$000 até 3:600$000 5:000$000
3;600$000 » 6:000$000 10:000$000
6:000$000 » 1 G:OO$OOOO 15:000$000

! 0:000$000 » 20:000$000 20:000$000
20:000$000 »30:000$000 25:000$000
30:000$000 »

. 30:000$000
Outrosim. cientifico que fica estabelecido o prazo

de 60 dias a contar da presente data para que os srs. íun
cionarios tomem as necessárias providencias no sentido de se

enquadrarem dentro do citado decreto.
Findo esse prazo o Instituto inscreverá ex-oficio os

funcionarios, fixando-lhes a idade em 60 anos, para calculo
de> premio devido, de acôrdo com o que estabelece o artO•

I', 16 do decreto acima citado.

I Instituto Nacional de Previdencia em Santa Catari

na, aos I] de Fevereiro de t 937.

(a.) M�RIO LACOMBE
Escriturario

.......

I
I,�l������������CONSTRUÇõES DE MAQUINISMOS COM

PLETO PAI\A:

Fecularias - Moinhos de Assucar - Serrarias

Engenhos de Farinha de Mandioca - Torradores de Café
Olarias - Autoclaves para Banha, Conservas e Charqueadas
Instalações para Cortumes-Teares para;Cadarços--etc., etc.

---0---

GRANDE STOCK PERMANENTE DE:

Maquinas para furar - Caldeirões de Ferro de todos os

tamanhos - Forjas de Campanha -- Prensas para todos
os fins - Guinchos de todos os Típos - Moendas de

I
Cana de diversos tamanhos -

Maquin_as
para cortar Capim

OTTO BENNACK

FABRICA DE MAQUINAS
FUNDIÇÃO DE FERRO E METAL
---0---

Com a tnaxlma satisfação atende-se quaesquer
Consultas e Orçamentos, que serão feitos por

Engenheiros competentes.
J O I N V I L L E S. Catarina
Caixa Postal n. 43 Telegr�. "Ferro"

���������--��-�-�������������
I
EmJoinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-Opti
mo café-bebidas nado

na�s e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.'

Rua du Principe no.

1197.
em frente ao Ho-

I'
_

tel Palacio.

..--�--..�.�---

Trajar bem ! ?
_5

Confecção

'REN

O'

ER'

5

CARTAZES
DO DIA Radios nos trens

Trabalha
pela

ERNESTO VAHL

garantida
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

CINE ROYAI. E CINE
li!

-

REX, simultaneamente, ás 5 e 8 Vinte poderosos m\'4'�c®p�@êM1
e 7,15 e 8,45 horas, um espetá- .I. 111

culo supremo com Grace Moore} rres prOn"OEI ai se��e� �ns·
Franchot �one e .Walter Connc- taladas a qU.lnilar ��®.
Iy-.O rei se di verte. ,

menta
CINE ODEON, o lider, foca- Os passageiros dos ex- pais Caminho de Ferro Ceu-

li�a, ás 7,45 horas, A�ôres tra- pressas Seculo XX, Sujo es- traI de Nova York, podem
gICOS, com Kay Francis.lan Hun- te e outros entre os princi- ouvir hoje, as radio-emissões
ter, Paul Lukas e Sibil Jason. mais importantes durante a

-------

C
marcha vertiginosa dos com-

Ilibe Doze de Agosto bO�:;a esse fim. a compa-
nhia tem vinte poderosos ra

dio-receptores em certo pon
to centrai, prontos a ser ins
talados a� qualquer momento
nos trens, cada vez que te
nha lagar uma radioe missão
de interesse nacional. A or

ganização desses serviços é
tal, que em poucos instantes
se podem instalar os apare
lhos, com antenas e tudo,
Todos esses aparelhos são

providos de doze dos novos

tubos ou valvulas metalicas,
Terminada a viajem, re

tira-se o receptor do trem,
para ser instalado onde e

quando as circunstancias .0

tornem conveniente. Mas é
de supõr que em breve os

aparelhos sejam permanente
mente instalados nos trens.
O serviço que deste modo

������������.Jl�D�IR�E�T�O�Cf(�I�A��� a companhia prestar aos seus
.rr passageiros não é tão sim-

ples como pode parecer á
primeira vista, pois em prí-

I melro lagar é preciso con-

! verter a energia eletrlca do
I trem, que é de corrente con

tinua e de 32 voltz, em cor

rente alterna de 110 volts
o que se consegue por meio
dum ],:"'1..: 'o

"

,:illd, . (_,�:r
segundo itJ�ar com, o fim de
inutib zar (':IS i:i terferencias .

provocadas pelos diversos
apar-uv.,;__ " .'

, :J trem c. _

os situados ao longo da via,
é preciso proteger especial
mente a antena e o seu fio

I de contato. e empregar con

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiii: densadores depuradores.

C I b d R tA antena é de quadro com.'

U e e e g a a S isolamento necessario para
resistir a reações de 15.000

, , A I d O L
voltz; instala-se no této do

U Z wagon, e o seu fio 'contato,
" devidamente protegido, passa

aos lados do quadro e vai
ligar-se ao receptor. Dessa

Programa da regata interna maneira consegue se que a

á realiza r-se no dia 28 do recepção das emissões seja
corrente ás 8 horas tão prefeita como a que se

I
obtem com os aparelhos ca-

I' PAREO-Homenagem Ten. José Bietthachwski. seiros.
Extra--l.OOO mts. Yoles a 4 remos.

������������g�

1
� Romeu Delayte �

2' PAREO-Homenagem Dr. Osvaldo Bulcão Viana. � IZ �
Principiantes-1.000 mts. Yoles a 4 remos.

" � Senhora �
� participam aos parentes ��

I
3' PAREO-Homenagem Snr. Thyco Brahe Fernandes'l� e pessôas de suas rela- ��

Principiantes-l.OOO mts. Canóes. � ções que sua filha DIVA ��
� contratou casamerno com �4' PAREO-Homemlgem Sor. A. Acioli de Vasconcelos. � O sr. Carlos Moritz. �1Classe Aberta-I.OOO rnts. Yoles a 2 remos. ��

��

� H
5' PAREO-Saudade do inicio do remo barriga- � �t������� �

verde. Dedicado ao Exmo. Snr. Prefeito Municipal. J .000 nlts.- � � DIVA � �
CA d d d :;Ã1 lii1 e � r.:;
anoas a remos e pá, sen o permiti o no máximo 4 remos. � �� � �

Q I h I b � rl.>l CARLOS fí.iI ��
ua quer pessôa estran a ao C u e poderá tomar parte, �r.o=..,....� � �

b _1 I f ,... .,,#.. ,,��! rit��fi�neste pareo, astallClO lJara ta, azer suas inscrições até o dia 2.J do �� apresentam-se .�-

corrente (3 dias antes da regata) na séde social com o Snr. Alfredo � noivos �
Espindola, que se acha diariamente das 8 as J 2 e dlls 14 ás 17 �jFpolis. 141213 7 �
horas, á disposição dos interessados. ,'i:�

_ �
F.;J[$]â������

'---_

Pique-nique em Canasvieiras
A diretoria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de

convidar os srs. socios e suas exmas. familias para o grandioso
pique-nique que fará realizar no próximo domingo, dia 21 do cor

rente, no aprazivel balneario de Canasvieiras, gentilmente cedido
para este fim.

Avisa, outrosim, que:

. � '- o clube fornec,erá cond�ção, em omnibus, ,;odo� .os
SOCIOS qUItES com a tesourana e pessoas de suas exmas. farnilias

I
que, na séde, se inscreverem até ás 20 horas da próxima sexta
feira.
2'- a partida da séde do Clube será ás 7 horas e o regresso

ás 17.
3'-0 Clube se encarregará do transporte dos Iarnéis dos SiS.

socios.

4'-no balneario será instalado um completo serviço de bar.
Nota - L\ realização do pique-nique será anunciada

por meia duzia de Ioguetões.
Florianopolis, 16 de fevereiro de 1937.

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lom briguei ra Minancora'
����������A-�������

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2. 3 ou 4) .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratorial "MINANCOflA-JDlnviHe

6' PAREO-Homenagem ao flr. Aderbal Ramos da Silva.
M.D. Presidente de Honra. Novissimos-1.000 mts. Yoles a 4 Pi'&@test@ J�c:Jl
remos. JIfI

i���res
TOQUIO, ] 7-Cinco j",po�

nêses praticuram o haraquiri,
diante do Pabuo da Dieta, em

sinal de protesto centra «apodri
dão dos meios político$ e religio
sos do Japão» .

7' PAREO-Honra Liga Nautica de Santa Catari
na. Classe aberta-2.000 mts. Outt-Riggers a 4 remos.

FLORIANOPOLlS, Fevereiro de J 937.

7hico B. Fernandes
Diretor de Regatas

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(:cnflíta em

Barretos HOIVAD05

Ajustou nupcias com a gentil
senhorinha I vone da Luz Monte�
negro, elemento de real projeção
na nossa sociedade e filha dileta
da exma. viuva d. Laura da
Luz Montenegro) professora do
Instituto de Educação do Estado;
o nosso presado conterrâneo - Iar
maceutico sr. Luís D'Acampora.
OUTRa5 PARTEm

Dr. Ivo de Aquino

"CONTO" DE 200$000 Vida

Foi "empurrada" ao co

mereiate doMercado, Na
gib S.lum, uma cédula re-
colhida dessa impor

laneia

o
. -

cara aVia0 ca

pulou

OAK PARK, (IIImois), 16-1
Patricia C. Manguire, entrou em

seu sexto ano de estado semi-con
ciente.

E' um dos casos mais longos
de encefalite letárgica conhecidos
na historia da medicina.
A Bela Adormecida de Osk

Park, como é cognominada a jo
vem irlandêsa de 3 I anos de Ida
de, não obteve melhoras com

quaisquer dos tratamentos conhe
cidos pela ciencia para Parkinso
msmo.

O estado de Patricia tem va

riado estes últimos cinco anos.

. Em certas épocas reconhece as

pessôas que a visitam, mas em

outra; ocasiões seus olhos fecham
cansadamcnte e ela n8\0 mostra o

minimo interesse por aqueles em

seu redor.
Ela consegue mastigar seu ali

mento e responde ás perguntas
simples de aritmética levantando
StUS dedos.
A não ser isto, Patricia não

consegue controlar os músculos de
seu corpo.
A Bela .Adormecida conti

núa com sua côr natural, e au

mentou 1 O quilos de peso.
Entretanto, sua perna esquerda

diminiu um pouco de comprimen
to.

DIARIO

Ontem, cêrca das 16 horas,
chegava em frente á Secretaría
da Segurança, u.n auto de pra

ça, do qual se apearam varias

pessôas dando a impressão de
estarem um tanto ou quanto agi
tadas.
A nossa reportagem policial,

sempre vigilante, antes do grupo
transpôr os humbrais da Policia
Central, entrava com êle em

contacto, afim de inteirar-se do
que porventura se houvesse pas
sado.

Embora á primeira vista o

caso se nos afigurasse de extre

ma gravidade, não passou de,
no fundo, de um simples conto

do vigário. Eis, em sintese, o

naldo Cipriano a troque por uma

que tenha livre circulação.
Esta foi a queixa que, pôste

riormente, o comerciante Salum
fazia ao comissario de serviço.

<\ policia, ao que pareCi!, está

providenciando no sentido de
descobrir o paradeiro do tropei
ro Manoel Lageano, afim de
que este explique a razão porque
"empurrou! a nota np'ra riba"
de João Alexandre Jacinto.

RIO, 17 - O «Correio da
Iv\anhã,» de ôntem, publica um RIO, 16 -No Campos dos
topico em que diz estar causando Aíonsos, verificou-se um desastre
surpresa o encarecimento espan- de aviação, que não teve maio
toso da banha nos mercados inter- res consequencias,

nos, verificado ultimamente. O tenente Reinaldo Neiva, do
Uma lata de dois quilos, peso lo. Regimento de Aviação, pilo- ..,

bruto, tipo comum, e vendida de tava o Waco S. 5 em vôo de
9$500 a 10$000! Enquanto treinamento. Depois de completar
pagamos tão caro a banha de o tempo normal de exercicio, o

São Paulo, de Santa Catarina, tenente Neiva resolveu baixar.
do Paraná e do í{io Grande cio E no momento da aterrissa
Sul, o consumidor estranjeiro, pe- gem, o avião virou, partindo a

lo mesmo artigo e da mesma pro- belice e sofrendo outras pequenas
cedencia, seja na Inglaterra, na' avarias.

França, ou na Italia, dá a meta-! O piloto recebeu ferimentos
de desse preço I

. ligeiros, sendo medicado no re-

Em qualquer país policiado gimento, enquanto o aparelho si
f"r-se-iam investigações e tomar- nitsrado foi rebocado logo em se"

se-iam providencias em defesa da guida.
população. Aqui porém, ningue.n O acidente foi motivado pelo
faz caso. ma'o estado do campo de ater-

A "União da Mocidade

Dernocratica"

esteve ontem no Palacto Arqule-
piacopal

III Recebemos da Arquidiocese de Florianopoíis Ia seguinte nota:
«Uma delegação da «União Democratica-, mo

vimento recentemente organizado no Estado, este
ve, ontem, no palacio arquicpiecopal, para visita a

S. Lxcia. Revma.
Não tendo, porém, sido solicitada audiencia, e

coincidindo aquela hora com o despacho arquidio
cesano, S. Excia., mau grado seu, não pôde com

parecer, tendo-se, porém, feito representar pelo seu

secretario, revmo. Padre Roberto Wlrobek, que
prometeu ser fiel interprete da referida delegação
junto a S. Excia. Revrna.»

Um caso de encefalite

letárgica
CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

Diretoria de Estradas
de Rodagem

nssagem.

ADORMECEU

que se passou:
O comerciante sr, Nagib Sa- AV.SO Foram nomeados Antonieta Bi-

lum, estabelecido no Mercado De ordem do sr. Diretor. torno publico que, pelo enhachewski para exercer, interi-
Público, vendêra a Arnaldo Ci-

espaço de dez (10) dias, a contar de 20 do corrente mês, nam.ente, o cargo de Amanuense
priano da Costa, residente no fica interrompido o trânsito, na estrada de rodagem =Flo- I Datilógrafa do! 2a. classe do De
Itacorobí, uma partida �e milho. rianopolis +Laguna.» no Km. 83, trecho do banhado da partamento de Estatistica;

A senhora M;ley tem conserva- que lhe fez o respectivo paga- Penha na extenção de 500 metros, em virtude de ter esta -Haroldo Caldeira pala exer-

do um diário durante estes últi- mento com uma c�dula de ... Diretoria de construir sete (7) ponttlhões, em substituição cer, interinamente, o cargo de Car
mos cinco anos, onde se encon- 200$000, recolhida ha, .longo aos que ali existem atualmente e que ameaçam ruir. tógrafo do Depertamento de Es-
tram registados todos os aconteci- tempo, n. 79718, da serre I a.

A ínterrupcão do trânsito torna-se absolutamente tatistica:
mentos importantes nos Estados estampa II. necessaria em virtude de, no local aludido, ser inteiramen- -Porfirio Cunha para exercer

Unidos. no mundo e dentro da
.

Arnaldo Cipriano da C<)st�, te impossivel a construção de desvios. o cargo de Servente da Diretoria
própria' familia da jovem adorme- Interrogado sobre a

_

procedencia E' permitida entretanto, a baldeação de passageiros do Interior e Justiça.
cida, Junto com este diario ela da cédula �m questão, declarou

e cargas, naquele trecho. S·t ãtambem guarda todas as cartas tel-a redebido de João Alexan- Diretoria de Estradas de Rodagem, em Floriano- I Uaç '? n a

interessantes recebidas desde o
dre Jacinto, tambem residente no

polis 16 de Fevereiro de 1937. Pa Iestin�
inicio da enfermidade de sua filha. ltacorobí.'

I
HAIFA, 17-ExplodlU uma

Este, oor eua vez, chamado Narbal Veieas bomba no edificio da Municipali-De vez em quando chegam aI- r 6

ddás Ialas informou ter sido o Escrituario encarregado do expediente. dade, causando anos importantes.gumas cartas indican o um trata- ,

����Wmento seguro para a molestia tropeiro Manoel Lageano, resi- �l��l��@1�� ����
dente na Palhoça, que lhe im- �1

�11rara.
� :�

um�i��r�a n�t::ss�:ls:��iz�:e�:� ��ng�aarf: d:O�!���. do tempo � Hote I G LO R I A
,"'"

Patricia acordaria no dia de Ano Não tendo a cédula valôr, � �'Bom.
Embora houvesse pouca espe

rança que isto acontecesse, muitos

julgaram que poderia se dar o fáto.

IEnhetanto, Patricia passou o f'AZEm rUi05 H01E O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA C.'\PITAL E O �_Jdia primeiro de janeiro dormindo �
e ainda continua a dormir. a exma. sra. Honorina Livra- �

UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

--'-'-7--8-0-,-,--,me:to�xma. sra. julia Amalia da �� TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS l�
Costa; "-"4

E' o número do telefone da o jovem João Carvalho; �
a exma, sra. Maria Gomes; 12 confor-taveis apartamentos

CONSTUTORA "ENDECS"
o jovem Moacir Koering; BO quartos e IS banheírosRua Tiradentes N' 52:-Procurem
a sta. Zilma Lemos Prado;
a sta, Iná Vaz, filha do sr,

José Vaz, comerciante;
a sta. Adirte Chierighni.

NomeaçõesCama jaz, ha 6 anos, em
Oak Park a nova "Bela

Adormecida"

No dia 13 de fevereiro Ie
1932, Patricia regressou a seu lar S. PAULO, 17 -Comunicam
após pôr no correio um cartão de

I �� Barret�s que di;ergenci�s p�
saudações. líticas suscitaram alí um tiroteio

Ela queixou-se á sua mãi que em que se envolveram pessôas
estava vendo dobrado, e deitou- de destaque na localidade.
se logo a seguir. Em plena cidade, o sr. Anto-

Uma semana depois, o sono nio Engracia Eiras, chefe do
cada vez aumentando mais, ela P.R.P., em Barretos, alvejou a

disse: Beija-me mamãi, e ador- tiros de revólver os srs. Jeronimo
meceu profundamente. Barcelos, prefeito local, e João

Todas as tentativas foram Iei- Ferreira Lopes, presidente da Cã
tas para restaurar a saúde da jo- mara Municipal, ambos pertencen
vem irlandêsa. tes ao Partido Constitucionalista.

Transfusões de sangue foram As noticias acrescentam que o

feitas, sendo tambem usado o san- prefeito ficou ferido gravemente.
gue de uma outra vitima de en- Sôbre o fáto o sr, Cirilo Ju-
cefalite, mas em vão. nior falou na sessão de hoje da

Sôros foram aplicados; raios Câmara Estadual atribuindo as

ultra-violetas. psico-analise e uma responsabilidades do tiroteio aos

maquina para produzir febre tam- átos arbitrarios da autoridade po
bem foram experimentados, mas licial de Barretos e pedindo a

sem sucesso. abertura de rigoroso inquerito.
Entretanto, embora tenham sido Em nome da bancada da

todos os esforços infrutiferos, a maioria, respondeu o sr. Edgard
: enhdta Saide l\1iley, mãi da re- França, dizendo que, natural
ferida jovem, ainda tem esperanças mente, o inquerito será processa-

CJue sua filha se restabeleça. Jo.

Viajou hoje, para Canoinhas,
o distinto conterrâneo sr. dr. Ivo
de Aquino, provéto advogado
nos auditorios do Estado e poli
tico liberal influente.

Encontra-se, em Florianopolis,
o estimado conterrâneo sr, Au
gusto Cruz Lima, dilig<:!nte dele
gado de Policia de Joinvile.
EHfERmQ

A('ha-se enfermo e recolhido
aos aposentos o jovem estudante
Ivo Montenegro.

�
�

� End. Tel. "GLORIA". �& -' �
� CAIXA POSTAL, 134

�I �
� Praça 15 de Novembro �
� FLORIANOPOLIS Santa Catarina �
� �
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