
anta
Voltando de Poços de Cal.das o deputado

federal dr. Diniz .Junior� fala á irnprensa sobre
o rnornento politico nacional e sobre a atitude
do seu Estado natal.

declaração que pudesse causar sensação na opinião pu
blica.

Um dos jornalistas, mais ousado, transmitiu ao chefe
da Nação que não só a sua fisionomia como a do sr. Be
nedito Valadares denotavam que deviam ser excelentes as
noticias que esse ultimo trouxera do Rio. O sr. Getulio
Vargas, imperturbavelmente sorri e retruca: «E' um sinál de
que tudo vai bem».

Outro ponto que os cronistas politicas abordam em
suas ultimas correspondencias, é a noticia de que o sr.

Armando de Sales ali iria ter. A crença geral é que quan
do o ex-governador paulista ali chegar, já o sr. Getulio
Vargas terá regressado.

A um reporter que lhe perguntou se na hipotese de
encontrar-se com o ex-governador de S. Paulo o fotografo
poderia repetir aquele aperto de mão que em outros tem

pos a reportagem fotografica registrou, o Chefe da Nação
respondeu com seu indefetlvel sorriso:

«Como não. Continuaremos a manter as mesmas

amistosas relações».

�'. PAULO, 2-0 sr. Altino Arantes, um dos proce
rcs do Partido Republicano Paulista, em carta endereçada
l.oje ao -Diario da Noite», desta capital, contesta que te·
nha estado em uma reunião recentemente realizada em S.
Paulo e da qual participaram os srs, Osvaldo Aranha e

Darcl Azambuja.
Em sua missiva, afirma o ex-presidente do Estado

que não vê o sr. Osvaldo Aranha desde 23 de maio de
J 932, r, quanto ao sr. Darci Azambuja, não o conhece

l,essoalmente.

·A Z E TA
Irá para Poços

poços DE CALDAS, 2-A respeito da noticia vin
da . de S. Paulo, afirmando que partirá para esta cidade
() sr. Armando de Sales, apurámos que o ex-governador
ao Estado bandeirante mandou reservar seis aposentos no

palace. Hotel para o dia 19. DO POVO politicas.Sem quaisquer IlgaçõesvozA

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

IIII Florianopolis, Quarta-feira, 3 de Março de 1937 I NUMEHO 716

fóra do mundo de boátos em que
se atropele a imaginação popular
uma formula surja refletindo, aci- E' o número do telefone àa
ma de tudo, a cultura e o pa- CONSTUTORA nENDECantriotismo dos politicos brasileiros.

R T d t N· 52:-ProcumDesde já Santa Catarina pode- _ua__lfa_e_n_e_s _

ria, sem duvida, prestar sua co· I C Iube Naut i -
operação para que tal formula fos-lse encontrada. Nossa atitude é CO Riachuela
de impessoalidade e estamos, pois Iá vontade, para empregar esíôr- A·t·

.
- ti.

I
.

d
VI onosa agcemlaçao nau ica

ços naque e senti o». Clube Riachueio está envidindo
esforços, afim de realizar. ainda
este mês, possivelmente a 21 do
corrente, animada regata interna

" n '

entre os seus tOvwers.j
Nesse sentido a diretoria do ve

terano azul e branco iniciará, den
tro de breve, a escalação das
guarnições concorrentes.

0- •
Aguardem a che
gada do Tapajós!
. ..
Juiz de Dlreíto de

Joinvílle

..Juramento á Bidu
Bdndeira

Com assinaladas solenidades NOVA YORK, 2 - De-
realizou-se hoje, ás 9 horas, de- mingo, á tarde.durante o pro
fronte o monumento do ceI. Fer- grama «A Chave Magica».
nando Machado, o juramento á Bidts Sayão cantou três se
Bandeira pelos reservistas da 3a. leções de operas.
Cia, (Quadros) do 14 B. C., Jessie Matthews e outras
que tem por comandante o ofi- estrelas do palco e téla tarn
cial conterrâneo sr. I' Tte, Car· bem participaram do referi..
los Menezes. do programa.

ValadaresA viagem do sr.

mos. -E o situacionismo de S.
Estllmo� onde sempre estive- Paulo? Não abordou o governo

mos: cooperan 10 com o govêrno catariaense sôbre o problema da
federal, visto fazermos parte da sucessão presidencial?
maioria qu� o tem apoiado. - «Absolutamente. S. Paulo
- «De sróte que se a maio- tem mantido, pelo menos em re

ria, a qual se acha ligada Santa lação a nós, no terreno da suces

Catarina, pender para êsse ou sãe presidencial, uma atitude de
aquele candidato... reserva que fala bem alto da dig-
- nNão é razão bastante para nidade e discrição dos homens

decidír da posição de Sta. Cata- que o dirigem. A mim, mnguem
rina no problema presidencial. do governo falou em S· Paulo so-

Nunca fomos nem poderemos bre o assunto e tambem não te

ser canditarios de ninguem. No nho notícias de que o tenha fei·
instante em que as circunstancias to o sr, Nerêu Ramos quando
nos colocarem deante da necessi- passou por esta capital, em com

dade de uma decisão saberemos panhia dos srs, Benedito Valada
desempenhar o papel que essas res e Jurací Magalhães».
circunstancias nos ditaram com

elevação e patriotismo".

ANORIO, 2-Apesar dessa reiterada declaração, soube
mos em rodas ligadas ao situcionismo de Minas que a

viagem repentina e rapida du sr. Benedito Valadares se

prendeu a um objetivo exclusivamente politico.
O governador, segundo esses circulos, absolutamente

resolvido a secundar o ponto de vista do sr. Getulio Var

gas, contrario á abertura das negociações em torno da su

cessão presidencial antes do meado do ano, teria vindo

empenhar-se junto aos srs. Lima Cavalcanti e [uraci Ma
galhães para que adiassem entendimentos porventura em

marcha no momento.

A· atituàe àe 5anta
Catarina

Pará e Amazonas Declarações do deputado Diniz
Junior de volta de Poços de

Caldas

BEL EM, 2 (BANO) - Dá-se grande significação a

anunciada conferencia entre os governadores do Pará e

do Amazonas, srs. Alvaro Maia e JOSé Malcher, no proxi
mo dia 15, na ilha das Cobras.

E' certo que, além da questão de limites entre os

dois grandes Estados do Norte, aqueles dois governadores
abordarão o caso da sucessão presidencial, possivelmente
manifestando as suas impressões aproposito. S. PAULO, 2-A reporta

gem dos "Diarios Associados»
O que disse o (:leputado ouviu hoje o sr. Diniz Junior,

Cassa I <leader» da bancada de Santa
PORTO ALEGRE, 2-Tendo chegado aqui o deputa. Catarina na Câmara Federal e

do Barros Cassai, foi abordado pelos jornalistas, aos quais que regressou domingo de Poços
declarou: de Caidas.

-«Pelo que notei, em minha permanencia em São -"Várias vezes-disse-nos--
Paulo, a candidatura do sr. Armando de Sales á presi- palestrei sôbre política com o

dencia da Republica, apesar de ainda não lançada, ofi ... presidente, mas sem fazermos re

cialmente, já se encontra enraizada no povo paulista. PÓ- ferencias dirétas á presente situa
de haver restrições, por parte de politicas, mas, na capí- ção brasileira. O sr, Getulio Varo
tal e no interior, todos os aplaudem, sendo um continuo gas declarou-me, aliás, certa vez,
vae-vem de pessôas a séde do Partido Constitucionalista que os jornalistas têm sido 05

que vão levar sua solidariedade. verdadeiros agitadores do proble-
Proseguindo a palestra indagamos ao deputado Bar- ma da sucessão presidencial.

ros Cassal si tivéra a ocasião de encontrar-se com o sr. nEI�s têm muita imaginação", dis-
Armando de Sales Oliveira, ao que nos informou: se-me ele, então.
- «Sim, visitei-o, em companhia do dr. Gabriel Pedro E, para demonstrar até que

Moacír. Palestramos bastante tempo. E, nessa visita, pude ponto vai a curiosidade, a irre
então ver como s. exa. era continuamente procurado por verencia o espirita imaginoso de
elementos politicos. de muitos repórteres, referiu-se

Incidentemente tocou-se no assunto em fóco: a suces- ao particular de um jornalista ca-

são presidencial da Republica. rioca que lhe perguntara. certa

Tive, então, ocasião de ouvir de s. exa. que seu no- ocasião, se íizéra sua educação
me ainda não fôra lançado, não obstante, a opinião do política lendo Machiavel. cOra,
país aceitava-o como um candidato virtual. o senhor bem sabe que a nossa

Mas quando renunciou a presidencia do seu Estado, geração teve em Nietzsche o seu

para assumir a chefia do P. C. de S. Paulo, atendendo mestre e o seu filosofo», disse
assim, á vontade unanirne dos seus correligionarios, não me o presidente.
teve o proposito de provocar no país com o seu nome ou "Até o meu discurso de far-
de qualquer outro brasileiro, luta politica apaixonada. matura foi todo ele de conside-

Teve a Intenção, altamente patriotica, de dentro de rações sôbte a filosofia nietzchiana,
Um regime de ordem, de um ambiente sereno e tranquilo, Nunca li Machiavel, respondi ao

provocar o pronunciamento democratico do povo brasilei- jornalista carioca. Os métodos po·
ro confiante que é na grande conquista da revolução de hticos que usava eram meus; me.
trinta: a lei eleitoral, com o sigilo do voto e a instituição todos de Getulio Vargas".
dos respectivos tribunais de justiça. Referiu-se o reporter á noticia
� Assim, a sua preocupação fôra e continua sendo a da divulgada no Rio, de que o si
Clefesa do regime' democratíco-. tuacionismo de Santa Catarina

estava com o Catete, no caso das
sucessão presidencial.
-«Nenhuma informação tive

a esse respeito-respondeu. De
morei-me ao lado do sr, Getulio

Vargas, em Poços de Caldas vá
rios dias.

Nunca ouvi, do presidente, co
mo ,disse acima, nenhuma pala
vra que não pudesse ser interpre
tada como de exame geral sôbre
a situação do pais. Da parte do
governador do meu Estado, pos
so tambem dizer que nenhuma
orientação recebi com relação ao

problema da sucessão presiden
cial. Afirmo·lhe com segurança
que Santa Catarina ainda não foi
consultada a respeito.

Nenhum compromisso assumi-

ATITUDE DIGNA

ATITUDE CONCILIA
TORIA

-«Mas tem a impresão -d e

que o problema presidencial se

resolverá pacificamente. com a

escolha do nome que consulte de
mais perto os interesses do pais�".
- «Sim. E' de esperar-se que

,Continúa como dantes
RIO, 2-0 sr. Getulio Vargas contínua impenetravel

paTa todos os jornalistas que em Paços de Caldas procu
Iam, por todos os meios. arrancar de s. excía. qualquer

Radio May·
rink Veig�
A Radio Sociedade Allonyma

Mayrink Veiga-PRA 9 do Rio
de Janeiro, inaugurarà, dentro de
breve dias, o seu novo e moder
nisso transmissor' de 22 mil wat
ts efetivos na antena, assim como

03 seus novos studios em predio
propno especialmente cons

truido á Rua Mayrink Veiga 15-
Com essa transformação no seu

aparelhamento transmisora, a irra
diadora Mayrink Veiga passará
a ocupar o lugar da estação de
Radio mais poderosa do Bra
sil.

"7 8 O"

•

•

Assumiu O" exercicio do cargo
de juiz da Comarca de Joinvile,
o sr. dr. Euclidf!s Mesquita.

Sayão

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para as

elegantes
Elegancia

feminina A moda de hoje e

CHOCO- Divisível por 5

Não convém la't'rar o rosto

Para adquirir flexibilidade nos Na moda, os penteados tem

braços e uma robustez que os me- um lugar de maior relevo que
di I b lhore notavelmente em seu aspecto, acompanha a elegancia feminina.Iate estiver IS50 to, ata com

b IIh d d
.

ate' recomenda-se o exercicio seguinte: E' do arranjo do ca e o queuma co er e ma eira,
d d r:b I· a) Manter os braços na ati u e vive toda a expressão de uma n-que fique em ISO.

d
6 ovos

de amfora; sionomia, toda a graça e uma8 colheres de sopa de assucar

PE'S DE PORCO A' MI- b) Elevar o. braço. até deixá- toilete. A linha do....tido. de soirée Um outro tipo de .faillé' ao-8 colhere. de sopa de Iari-
L ,\NEZA Ios como em cruz, depois .uM-I.. Nada muda mais uma creatu-

tem se modificado subtilmente, vo de aspéto, camado de 'Fayel-
I d a-o

I I' h I d d ente' do d d I la" foi preconizado por «Chanel.»

nna e p .

Depois de raenados e impos, em lo as parare as: la o o que o p n •

mas sempre entro ague e mes-
2 barras de chocolate -

f d c) Deixar cair os braços até Pessôas que se habituam a
mo ritmo de fiminilidade que os Em meio de outros tecidos ar-

d d d leit escaldam-se em agua erven o.

d
, .

J

400 gramas e oce e el e

Passam-se em três aguas formar novamente cruz e após ei- pentear 03 cabelos tOcl�5 para traz
tem caracterizado nas estações tiíiciais, poaemos assina ar um no-

70 gramas de chocolate gra-
d "Ih d xá-los cair ao longo do corpo, e que mudam, repartindo-os d.o passadas. vo elemento extremamente curioso:

frias e deixam-se e mo o u-

b f Rh d h
.

I
.

nulado.
't' para outra. pararei.. , lado ou no meio da ta eça, 1- A. toilett.. de -meia estação> o _ o p oane>, matena p as taca

1 Ih de sopa de assucar rante a nOI..

T h t u essa I t t transforma- (
..

tr nsparente e brilhante que de-

co .er

No dia seguinte, cozinham-se en a-sed
em co� � qd

e

I
cam comp e amen e n

que são as mais propnas par� .l ,

côr de rosa.

umas rodas de ultima fase o exercrcio eve ser das. parecem outras creaturas. nos) tem o seu caracter pnncr- pois de confecionado enrosca, dá200 gramas de assucar. ceb algua
com

f lha de louro e. realizada sem que se deixe cair os Um nada, basta para desviar pai nos esplendidos vestidos de a perfeita impressão de uma vesti-1 colher de chá de essencia ce o as, uma o

'd Reoit o I h d d' te ou b
.

d f menta de vidro flexivel e inque-
cheiros. Depois de cozidoe cor-I braço.s .. eZorepente. epl a-sed a in a o repafr!1 0t ssomden, soirée: só em qu�sl to os

Ina rden-
de baunilha.

daços e deitam-se: exercicro vezes, empregan o amontoar os flze e esse ou
te com a ausencia comp eta as bravel.!

.

h d anilina ver- tam-se em

pel
.

d
. .

I I d d é b s
'

E' d t I f't a nova in-

pouqum o e

de môlho em caldo de limão em ca a meio minuto. daque e a o a testa, o a -

costas. e a e et o ess
.

melha.
I m um pouco de agua, sal, pi- ---

.
tante. As mangas são amplas. venção da moda que deslumbra! colher de sopa de glas rea, co

b I. aSS!'m devem Ii- Para que os movimentos das Por isso, as pessôas que gostam Lanvin desenha um V em e extasia.
menta e ce o a,

. -

é f
branco.

2 h ' para tomar gosto. mãos sejam graciosos, ageis, pre- de mudar de cara - com arme todos os decotes.eater os ovos com as duzen- cp
ar oras

f rinha de rosca ciso que os pulsos sejam flexiveis. mudam de vestidos, _ pódem Marcel Rschas foi o promotor
d assam-se naa,

.... .

tas gramas ,�a_ssucar, com u:n

d
.

e em seguida Sem isso os gestos parecerão en-
a�orll, mais que nunca, conseguir do feitio que córta a sala irregu- alugam-se quartos com ou

dA'" m epols em ovos
o

, I'
.

batedor e arame, morn �

.

e

I' t na farinha de rosca; durecidos.
esse desejo. larmente. sem pensão p a co eglals e

banlio-rnaria e, quando estiver nf
ovamen e

g rdura que.nte e O exercicio que aconselhamos Augusto Bonaz, o artista que Schiaparelle por sua vez, su- moços solteiros.
. .

b t - regen-se na o

bit
dl

.

morna, retire e continue a en
_ môlho de limão dà bom resultado: cria enfeites para os ca e os, tem

gére a saia mais curta na frente Informações neste tano.
do até que fique espumosa a servem se co�

ntado a) Abrir e fechar ritmicamente lançado os mais curiosos grampos, e por um artificio qualquer vê-se -

G EDOS

.

a pou- um pouco apirne •

d "SE R
mlStur�. Acrescente pou,,?

_ os pulsos; ..lips>, ttavessas e pentes que a parte de traz da cau a .em cor
co • farinha e a eseencia, ba TRICOT b) Com o punho fechado le·

por si .6, traneiormam uma cabe- diferente, quasi semore ma...clara de E ...

tendo s�avemente. Co}oque : ,vantar e dobrar alternativamente
ç" que o vestido' E' um origmal V_metade disso e� uma for�a co

Ponto de listas a. mãos.algumas vez.. ; Além desses ornamentos gra- sornlegio da costura,
berta de, manteiga e farinha e

c) Com a mio aberta '. os de- cioso. par. OI pent�do., temos Ele faz terminar em um .esti- Uma bôa receita para fazerponha a assar �m forno b�and� Direito-4 tricot, tira 1 sem dos frouxos, levantar e baixar ai visto tambem uma série de pre- do de organdi preto uma cauda crescer as unhas que se quebram
durante d�z minutos, mal. o

fazer, pondo a li para traz; 4 tri- mãos, sem mover o braço. parados que conservam as ondas. de t.Het•• maune, 'corinth�' ou com facilidade, e cujos benefi-
menos. MISturar a outra metade

cot, tira I sem fazer, pondo a li O. dedo. se tornarão tambem
o. cachos, a. «belez... por tem- rosa, Worth emprega muuo os cio, são extensivos á. unhas Ira-

com o chocolate, ral�do e d,,= par. traz,4 tricot,et�"etc, . age.., po indeterminado, -mairé•• , o. -faill... , toda. de cas, pois Ih.. dá uma .olidez
solto com antecedencla em ba Avesso-·Ca"e"a d. t",:ot. Depoi, da cabeça preparada, tinta. atenuada., -J?deUe et MI- conveniente para beleza, é usar
nho-mar�a, e com um p�uco de

Direito-Igual á 1 a. carreIra. A graça de andar não é coisa quando fica cheia de �aracoes rande» preferem I) taffetas liso e uma mistura composta da seguin-agua quente. Mexer multo le�-
• . .

5 que se aprenda em dia., uem .e� como cachinhos de �nJos, o estampado. te maneira:-uma gema de óvos
tam,nte e coloc.. , como o 'prI' Dtvlslvel por

mê.es, se não houver uma 8'Xlbl' artista cabeleireiro burofa em�... A semi-tigidez d.. ,,,,idos tem • duas gramas de cêra virgemmeiro, em uma fôrm� an>anteag.-
lidade nas arliculações.E isto,bem da a cabeça um liquido "pecI�1 uma infl,..ucia deci.iva no. feitio. fundida e.. banho-maria, mistu-

�a e coberta de farinha e colo- Ponto de sinos
sabem toda., s? '� obtem pela

que não prejud;cand� a' VI- dos vestido., .endo pre.�. na. rado com azeite de amendoa.
car em forno �ederado durante

Direito-5 tricot, laçada 3 ginastica, uma gInastlc� metodlca, da do cabelo, ao contrano, dá:lhe ancas êles abrem .s� em baiXO for- doce.cerca de dez mmutos.
I d 3 vi,ando tanto a eslelaca como a .ida e formosura, conserfa-o JU'- mando Ul'la e'pec;e de pedestal Unta ....,. a. unha. toda, a.

Quando estiverem a"ados, juntos, laçada, 3 Iricot, .aça a,
.aude d. organi.mo, verdadeira

to á cabeça ate o fim da festa, onde a mulher re.urge como uma noite. com esta pomada, e se
retire-os dàs fôrmas e deixe-os juntos, terminando por tncot: fonte de beleza.

mesnlO quando esta se prolon.gue cdo"e visão fugitiva ...» calçam luvas para dormir.
IdAvesso-3 meia, 13 tncot, 3

d
'

e,friat, Cort....s pe a meta e,
O caminbar bamboleando não até a aurora d, um novo Ia... O. mais novo. tecido. e que Este tratamento feito duranteemparelhe-os bem e r.oloque �m meia,3 tricot, etc., etc.

.

3 é absolutamente a forma mais a.i- Com a nova moda dos cachos
tem uma consistenl'Íe toda espe- um mês, faz as unhas cresceremi

d di t Direito-3 tricot, 3 mela,

d

sobre o outro com oce e el e

rosa de andar. E' apenas o caml- cobrindo toda a cabeça, 8 mu· cial são 05 da familia das cmous- de uma maneira extra�r inaria.
no melO. tric���s��a,e�c.����, 3 tricot, 3 nhar que provoca mais. °hlhares ... lher póde conseguir efeitos mara- slia., o «mo!slia-fix», «mousslia- Além disso, dá-lhes uma sua-

Separadamente, mistu,,'" � Tambem o que dI> .al". o. nio vilhoso. de expressões nova., ..tim., 'mousslia-metal.' vidade e um brilho notavei..
d anl meia,3 tricot,etc.,etc.

f
.

b d �

A I b
_

assocar com um pouco e -

3 sl'gnifica senão anotasl8, em ora Os cabelos pó em-.e {,levem Sendo bem macio o seu cara- vase ma tam em amacia as

.

h Direito-·3 tricot, 3 meia,Ena vermelha e um pouqulD o

desperte o mesmo mteresse daque- acompanhar a harmoDla do ves·
cter .; tão pessoal que reune todas unhas, impedindo que se que-

'f um tricot,3 meia.etc.,etc.

d f 'I'd d

de agu3 quente, ate <lrmar
.

3 les olhares.
. ti'dos.

.. as qualidades exigi as para os brem com aCII a e,
b Avesso-3 meia, 3 tncot,

b
liquido espesso e co re-se com

Para um caminhar elegante, n- Haverá elegancia maiS so na, mais diferentes feitios. Nas gran� _

.

d bolo mel'a,3 tricot,etc.,etc.
d . .

d 1 A h d )'

isto a parte superIor o ,

tinado, vale ar mlls5agens nos beleza mais anstocratlca que a de! coleções são empreglJ. 05 tam- 5 un as não evem ser po I•.
U t Direito-Igual á 1 a. carreira.

. .

d
deixando secar um pouco, n e·

pés,per.i.tentes, e cuita muitl5�lmo de um vestido de looga cau a, bem o ..tim espes.o, os taffeta., das de",asiadameate, porque no'
o ao redor com doce de leite

Divisivel por 6 da fÔrma do••apatos, não camdo largo decote e OI cabelo. em
o. tecido••doqué,' como o 'or- fim de algum tempo d..aparece-'

e coloque por cima deste cho'
no. modelo. todurante. qu� anu-

trança lormaodo um diadema em
ga.mou...

'
ou o' :Ioquê.

.

d'Al- rá .eu es!"ake ?,,�Ulal, o quaU
col.te granulado, Decore �om Ponto de taturana lariam toda graça e don."e do volta da cabeça ac.bando na nu- hé..' entre os -Mélad... e nOo se pudo .ubstatwr apesar da
assucar ro.ado e faça em cima

andar,
ca por um niabo de miouseulos .Circé,.

. graode variedade de ..maltes,
duas raquêtes de tenis com o Direito-4 meia, 1 tricot, 4

�achinhos ) O filó muito consistente deno- Portanto, o loglco é dar-lhesglas real. meia,l tricot, etc, A orelha, para que con.erve Ou ero outra toilete de tafetã. minado -Cosmico' é empregado um ligeiro brilbo,Para fazer as raqu�tes, colo-
AveSSo-Carreira toda de

um aspecto bonito, n�o ha.de ser bem souple uma �ab.eça cheia
em dupla espessura para torna-loque o glas real em um funil de tricoto limpa ou seca com Vlolencla, ne!" de onda., em ..Iien"a. e !eentrlUl- ainda mais encar"ado.

.

papel impermellvel. Direito-Igual á la, c""eira. ,erà u.ada a toalha ou a "p?nJa cia. tal como uma proprla eseul- Lanvin emprega m'!Íto na' tOI;para isso. Usa-se um pedacmho tura l lettes de noite o "ottomar. raladoBONBONS DE
de algodão molhado em agua mar- Em outra toilete de Georgete brant;o Marcel Rochas aprellen-

LATE
I· I '

d ln' éh na, repetindo a operação coI_D ou- azul dare, suave, doce, ange .Ica; tau um lindo mo e o em mau300 gramas de assucar Ponto de esp igu i n a
Iros pedacinhos de algodão Jà en-

uma cabecinha toda em multlplos d Albéne" branco batizado por
Amendôas descascadas, torra-

tão embebidos em agua da Colo- canudos que se ageitem com.o .S'tratosféra.1Direito-5 de tricot, 1 meia,das c picadas.
d 5 nia ou aleool fino. Para secar as

uma ninh8da de dourados pm- �'tWl�IEã;�IEiii�5 tricot,1 mei�. terminan o porChocolate.
orelha•• ",à bom empregar um tinhao.. ,

• Olear PereIra e 1r6ne IColoque, em um nbols", de tric��eSSO_5 meia, 1 tricot, 5 paninho macio,com suave pressão. '" moda de hoje é bela na
Silva ParaIra partici-prp.ferencia de cobre, o assucar

I II
mais bela expressão do termo.

pam aos parentes e pes.
d ' f Quan meia,1 tricot,etc.

d h a
amassa o e por no ogo.

-

D' 'to I aI á la. carreira. Aguar eto a c. , e- I Fumem charutos '!I sôas amigas o. nasci-do estiver dissolto, acrescente as trel - gu
T I' I

f Ihd t'd d Avesso-» lt Za.» gada do apaJos.
_ PRINCIPE DE GALLES � mento de seu 1 o GIL-amendoas, to a a quan I a e

1
BERTO.que puder absOl ver p.ara formar Direito-» lt a. »

b Avesso- lt lt 2a. :I> .

uma massa espessa; mIsture em
.

5b Direito-Z tricot, 1 mela,tudo e coloque so re um mar·. . . ._
more ligeiramente amanteigado. tIl.cot,l mela,5 tIl�ot,l mela, ter
A!ise até que fique com uma mmando por 2 mel�. .

5d de um cen- Avesso-2 mela, 1 tncot,espessura e cerca
.

5
.

t'metro e corte-o em quadra- meia,! tIlcot, mela, etc.
.�ínhos: antes que esfrie comple- Direito-Igual á 7a. carreira.

D
.

f
.

b Avesso- » »8a. Ilamente. elxe-os es r18r em e
..

»lt 7af' "se-os sobre chocolate relado e Dlrelto- 8'»�isV�olto �m banho-maria. Arrume· l\ye�so-» »1
a. »

os sobre um papel branco até Dlretto.-..» »

a6
»

m Logo que o choco- DtvtSlVeI porque seque .

. '�

de amanhã
TORTA DE TENIS

Vestidos para a noite

EM CASA DE FAMILlA

com agua muito queate, porque
• efeito desta higiene seria contra.

producente, debílitando em fórméll
�ensivel a epiderme, dando-lhe
ao mesmo tempo, um brilho des
desagradavel o qual obrigaria o

uso de crêmes que dissimulassem,
emquanto não se ilimina a causa

orIglnana.

a

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

� «Divida Fundada do EstadJ de S. Paulo

� «Obras do Porto de Pernambuco.

I
/ai

õ' Dr. Ivo d'Aquinop� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ ES

I"�

NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- I
Adovgado

I
L COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA·
I!j

I FlorianopolisI JANO N, 16.

__ -oi �iiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii""'iiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':;'

Frescura da pele e mocidade,.
são sinonimos, não nos descuide
mos pois, de tão preciosa frescu..

Florianopolis, 1-3-37
ra.

Saibamos conserval·a durante
o mais longo tempo passivei.

_;.;, i.

...........
"-�,,-----------------------------------ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deseja construir
1 '

Falta-lhe porém capital?
procure fechar um contrato

com a ENDECS que finan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

VENDE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Franclsco Pedro dos Santos
La mesma rua, casa n. 5.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

I?A6.AH.DO 05

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revloô'j. ala.
Prazo Fixo S·I. ala.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CaNSUL 1aR/O:

W_ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

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

i

Em Joinville I
Faça seu ponto no

Café do Manéco-Opti
mo café-bebidas nado

,

naes e estranjeiras
Bifes e petisqueiras a

toda a hora.

Rua do Principe no.

197. em frente ao Ho

tel Palacio.

'-------------------------------------------

5

Jockey Club Florianopolís
O mais elagante centro. de diversões Iamí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjelras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

HEMORROIDAS
-E

INCOrVIODOS DAS SENHORAS

Trajar bem ! ?
---------------------------

s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalho

pela
ERNESTO VAHL

garantido
depositaria

Rua Conselheiro Mafra, 4�

GO••••OD.e•••�o••�•••o.
I A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasilrana \ O
• •
• Santa Calarina o
• G

I A Conquista .. A Cotonlsaçâo I
• A Evolução O
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

: Um livro de Osvaldo R. Cabral I
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias ::
..O•••••••G.�•••• IO�.�••

CONSTRUÇOES DE MAQUINISMOS COM
PLETO PARA:

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
Cana de diversos tamanhos - Maquinas para cortar Capim

OTTO BENNACK

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

Com a maxima 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 Telegrs. "Ferro"

Semana Política Casas lia

Alemanha
, BERLIM, I (A. 8.)- Se..

ce rta ' gundo as últimas informações
estatísticas durante o ano de
1936 foram construidas na

Alemanha 320,000 novas ha-
RIO, 1-Ao embarcar para José Americo e a viagem preci bitações particulares, veríti

Poços de Caldas, posando para pitada do sr. Lima Cavalcanti. cando-se assim um aumento
os fotografos com a mão na heli- Para evitar que a crise se em comparação com o ano

ce do avião e sorrindo o seu in- agravasse, resolveu-se estabelecer de 1935 durante o qual foram
decifravel sorriso, o sr. Getulio uma trégua, que ôntem se calcu- construidas apenas 264,000
Vargas disséra que não havia na- lava seria de uma semana e hoje novas vilas particulares. Sa
da. Tudo era boáto. se estima em um mês. E' preciso be-se que durante a realiza

Agora, ao voltar, o presidente dar tempo que os ânimos se ção do plano quadrienal a

poderá interrogar os jornalistas: acalmem. construção de residencias
"Então. Eu não lhes disse: era Se o candidato das oposições economicas para operarias

ou não era tudo boáto!'. íôr o sr. Armando de Sales sera' grandemente aumenta-
A tentativa mais séria, no cor- Oliveira contra o sr. Osvaldo da,

rer da semana, foi a do sr. Jurací Aranha, elas conquistarão a pre-
Magalhães, em favor da candida- sidencia da Republica, o mesmo com simpatia a candidatura do
tura do sr. José Americo. sucedendo se apresentarem o sr. sr. Osvaldo Aranha. Identica de

Autorizado pelo sr. Getulio José Americo contra o nosso em- claração fez o general Flôres da
SUSPENSÕES?

I Vargas, que não gosta de contra- baixador em Washington. Perde- Cunha.
REGRAS IRREGULARES? riar ninguem, o governador da Baía rão, porém a partida, com um Sabe-se, porém, que a Frente

REGRAS DOLOROSAS?
I promoveu

uma sondagem diréta e ou com outro, se o candidato da Unica do Rio Grande, com a

QUAISQUER HEMORRAGIAS? clara nas bancadas do Norte, a maioria íôr o sr. José Carlos de qual conta o sr, Getulio Vargas,
O remedia indicado é: respeito da candidatura do ex- Macedo Soares". que com ela têm compromissos.

ministro da Viação. Na verdade, readquiriu forças não apoiará o nome do nosso

VENOE--SE ' , M i n e r v i na' , Todas as respostas foram la- novas nestes últimos dias a can- embaixador em Washington.
voraveis, menos a de Pernambu- didatura de sr. Osvaldo Aranha, Se tal se der, o sr. Macedo

Por preço de ocasião, Vende-se nas bôas Farmacias I
co, que deu sua opinião em ca- Soube-se, a principio, em se- Soares ficara sem competidor,

vende-se o prédio de porta rácter reservado. gredo, depois abertamente, que no seio da maioria,

e janela, á rua José Veiga n. E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvííle De seu lado, o general Flôres o P. R. P., estava disposto a 1 Não se póde fugir a uma sen-

19. Trata-se neste diario. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll da Cunha não ocultou sua sim- apoial-a. Logo em seguida, o nos- seção de desgosto diante da in-

patia por essa candidatura, que
so embaixador em Washington decisão que mantém suspensa a

tomou, de subito, grande impul- almoçava em �ublico com vários vida brasileira. Já era tempo de
soo proceres perrepistas. se marcar uma direção para os

Ma� o sr, Agamenon Maga- Convém entretanto, não levar acontecimentos políticos. Os res-

lhães mostrou-se contrariado com demasiado longe as conclusões de ponsaveis pela direção país pre
a iniciativa do governador da tais fátos. Eles pódem significar cisam dissipar essa sensação de
Baía, que estava agindo com mui- apenas o apoio do P. R.' P., ao falta de segurança que a todos
ta liberdade de movimentos e em candidato da maioria, quo'! será assalta.
desacôrdo com ele, que é o mi- o sr. Osvaldo Aranha, o sr, Mil- Todas essas indecisões dei
nistro da justiça. cedo Soares ou o sr. José Ame- xam uma triste impressão de fal-

Houve, por isso, entre ambos. rico. ta de energia, de bravura, de
uma desinteligencia, cujo resulta- Em declarações feitas em São patriotismo. E' o velho e desmo
do imediáto foi a paralisação das Paulo o sr. Mario Tavares afir- ralizado processo de querer ga

combinações com o nome do sr. mou que o seu partido examinará nhar na certa.

�������

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

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco

����������������������Agricola. I PARA_--------------------------------

"ganhar na

Convem saber!
A Loteria Federal do Brasil,
é a UNI C A qUê'· possúe as na

cessarias credenciais para ser
vendida e ter llv r-e curso ern

todo o ter�itorio brasileiro

a criterio da sua organização, não foi baseado no sentido de
enriquecer uma determinada classe, uma sociedade determinada ou um

unico Estado; ao contrario, A LOTERIA FEDERAL 'DO BRASIL (oi
organizada para enriquecer qualquer brasileiro, não importa a classe, a

sociedade. ou o Estado a que pertença, esteja ele ignorado nas fronteiras
do Prata ou vivendo humildemente no interior do Amazonas.

Adquira o seu bilhete; contemplado, será um

chéque negoctavel em qualquer parte do Brasil

Extrações todas ás QUARTAS e

SABADOS

Premies maiores: desde 200:000$!
Observe V. S. o seguinte:
No plano de DUZENTOS CONTOS, além do primeiro premio,

existem mais Q'JATRO MIL SETECENTOS E CINCOENTI-\ E NOVE
premios, inclusive de TRINTA, DEZ, TREIS, E DOIS CONTOS!

E agora observe V. S. o preço:

Bilhete inteiru 308000
Decimo. • • • 3$000

Repetimos:
EXTRAÇOES A'S QUARTAS E SABADOS !

.I � ,-_"'",.. "

..
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fAZEm Ati05 H01E

Tiro de-Guer
ra N. 40 Inauguraoao da agencia Bilhete

do Banco Industria e Pr�zada amiga
,

• I Reabnram-se ante-ontem as

COmerc Io C ruze, ro Escolas Norm�is do Estado.
Tenho aqui o programa:

dO SU I 3 anos de Escola Normal Pri-
maria, 3 de Normal Secundaria e,
depois de esgotado o programa
correspondente ao dos ginasios
oficiais, ainda mais dois anos de
curso vocacional.

Quando conseguirem 'nomeação,
elas não terão direito ao cargo de
diretoras, que sería uma promoção.
têm que se conformar com o, or
denado que lhes paga o nosso

Estado (depois dos descontos obri
gatorios não sei como chamar).
A professora precisa viver de

centemente. Talvez seja por isto
que aí lóra pensam que aqui.ape
sar da comissão de tabelamento
de preços. a' vida continúa barata.

Mas nós que pagamos 1 $200
por 1 kg. de tomates, 2$400 por
um kg. de carne, 3$000 por uma
dz, de ovos, sabemos que a pro
fessora nem pode se dar ao luxo
de se divertir com os seus <"0-

nhecimentos de didatica, filos06a.
o sr. Genesio literatura, pedagogia, metodologia.

psicologia, etc. etc.
Ainda si os livros fossem de

graça ...
E' verdade que ainda temos

barato a banana ...
Creio que é mais por isto do

que pelas suas conhecidas virtudes
--------- alimenticias que a banana é cha-

de amO"r mada nalimento dos intelectuais",
Com toda a

amizade

nHIVER5RI05

Deu-nos hoje, o prazer da sua

visita, o sr. Alexandre Gevaerd,
tabelião em Brusqu�.

Agradecemos a gentileza.

Comunicam-nos da Secre
taria do 1 iro de Guerra n.

40 que em Assembléias Ge
rais. realizadas em 13 e a

25 de janeiro passado, foi
eleita e empossada a nova

Diretoria, que ficou assim
constituida:
Presidente honorario, Ma

jor Olivio [anuarío de Amo
rim, d. d. prefeito da Capi
tal; presidente, tte. Hercilio

tos; Xavier dos Reis (reeleito);
a senhorinha Azulcéa Oliveira, vice-presidente, Henrique Mo

filha do sr. Oscar Oliveira. ritz Junior; secretario, Ivo
Maes (reeleito); tesoureiro,
Aecio Cabral Neves; ínstru-

Estão se habilitando para casar toro 3' sargento Francisco
Reinaldo Ewaldo Roessle e d. Câmara Netto.
Maria José Torres de Mirancia. CONSELHO FISCAL: Vai
ambos solteiros e residentes nesta ter Carlos de Mélo. Renato
Capital. Pinto Vilar e Newton Brug

gemann.
SUPLENTES: João Carlos

Ramos, João Gonzaga e

Hercilio de Faveri.

Aniversaria-se hoje a exma.

SI a. Inês Cordeiro Dutra, esposa
do sr, Clementino Cordeiro Outra.

o sr. Herculano Freitas, alto
Iuncionario da Delegacia Fiscal;

a senhorinha Cristina Moura;
a senhorinha Ondina Silva;
o J.ovem Milton Melo;

, ,�
a exma. sra. d. Olímpia San-

sempre igual 1 �

Reassum;u o Juizado de Direi·
to de Orleans, o sr. dr. Edgar
Abreu Oliveira.

CARTAZES
DO DIA

DE EDUARDO VIII a

ISABEL

HABILITAÇÃO

A séde do Banco lndustria e Comercio Santa em ltajal

"780"
Instituto de

Vinhos Maia, agradeceu
Paz.
A gerencia da filial do Banco

ficou a cargo do sr. Carlos ZimM

VI51TA5

CRUZEIRO DO SUL, 2- áto da inauguração, congratulan
Realizou-se a inauguração da do-se com o comercio e as in

RIO, 1 (Band) -- Com a ficial do Banco do Comercio e dustrias do município, pelo aus

CONSTRUTORA nENDEcsn presença dos srs. Luís Ver- Industria de Santa Catarina, zen- picioso acontecimento, saudando

gara, representante do pre· do o áto presidido pelo diretor em termos expressivos o prefeito
PJn Tiradentes N. 52:-Procurem sidente da Republíca e Caro do mesmo sr. Irineu Bornhausen, Passos Maia pelo progresso do

los Drumont, oficial de gabí- ach; D Ío-se presentes além do di- mumcipio,
nete do Ministerio da Edu- reter-gerente sr. Genesio Lins, Em nome de prefeiltl Passo8
cação, realizou-se, ontern.ern os acionistas srs. Fritz Schneider,
sua séde á praça Mauá, a Aristides Palumbo. Coronel Pas- O

r- • inauguração do Instituto Rio· sos Maia, preleito municipal;
LEIPZIL1, 2.- O ernbai- grandense do Vinho. Luís Daleanale Filho, presidente

xador von Ribbentrop pro- O diretor do Instituto sr. da Câmara; Ministro Thaler, di
nunciou na �eira de Leipzig Jorge da Silva Einche�ber retor da Colonização Tiroleza;
um I�ngo dl�curso sobre a fez uma saudação, referindo- Walter Schuchininz, consul da
questão colonial e o plano se á feliz coincidencia des- Áustria; Herz Schmidt, consul
de quatro anos. sa inauguração com a "Festa da Aleroanha; dr. l\tliguel de

O orador come_çou di�e�- da Uva" que está sendo ce- PaUa, consul da ltalia; Eurico
do que «era preciso restituir lebrada em Caxlas. Dauen, coletor Federal, vereado
á Aleman.ha as suas colonias O vinho e a champagne rei Jorge Fuzanti e Arnaldo Se
se se quizer chegar a um servidos aos convidados são berger, além de grande numero
acôrdo entre nações pobres produzidos no R. G. do' Sul. de comerciantes e industriais de
e ricas. A menor nação tem Cruzeiro e de Herval.
direito á colónias. A Alerna- O ilustre diretor do Banco,
nha reivindica o que é seu _J u iza dO de sr. Irineu Bornhausen íalou no
e repele qualquer argumen- Direíto de Or-
tação tendente a contestá-la.lI

leans

E' on úmeio da telefone da

Colonias
alemãs

mero

Aos presentes foi servido pro
fuso copo de cerveja, sendo tro
cados brindes ccr Iialissimos.

romance

Bai1ca deGredito Popular
" Agricala de Santa

Catarina

LONDRE3, 1 (Band)- Ha presenta indisposições do duque
uma semana, a BAND comen- de Windsor: é a pensão que lhe
tava a publicidade que, se vai querem dar de 25.000 libras,
dando, na Inglaterra, aos porme- isto é, metade da solicitada pelo
nores da abdicação de Eduardo ex-monarcha.
VIII. Por outro lado, Wally Sim- O Cine Rex, do Real Circu-
Até bem pouco, o assúnto pson continua em constante preo- to Cinematografico Ltda -inau-

se relacionava tão só com as cupa çao de espirito. Em seu gurará oficialmente, amanhã
-

ás
manobras dos membros do Ga- romance de amôr com o filho 19 horas, exibindo na téla-Car
binete. Agora, porém, descamba de Jorge V, pensava encontrar men Loura, com Mactha Eg.
um tanto para o terreno da in- somente perfume de rosas, quan- gerth, a temporada cinematogra-
timidade da lamilia real. do na realidade são seus espl- fica de 1937.
A sra. Wally Simpson, ins- nhos que lhe entram pela exis- Carmen Loura e' um filme

tada pelos emissarios da fami- tencia. excepcional; o mais recenté tra-

CINE REX, ás 8 horas, lia real ingleza, devolveu as prin- E assim, o romance do rei' balho artistico-hrico da grande
Dominador dos mares, com cipais joias que recebêra das parece que terá um fim melan- estrela alemã Martha Eggerth.
Matheson Lang e Jane Baxter. mãos generosas. do seu a,do�ad�. colico. que, como nos suas anteriores pro-

Este fáto serviu para indispôr duções Sifonia Irracabada,
CINE ROYAL ás 7 15 e

S. A. Tornou-se, por isso, algo Costa Diva etc, marca epôca" I d Bebidas Nacionais e Extran- .

8,45 horas. um 6lme de sensa- ten:as suas re ações com os e-

geras só NO
no cinema mundial.

ções, com Tim Mac Coy e Shir- maiS, par�ntes. . .

Querendo assinalar esse aco. « ,

ley Grey. Detetive de ímpren- Ha ainda uma circunstancra OAFE' .,.JAVA tecimento de elevado cunho soei-
que veiu aumentar muito mais a Praça 15 de Novembro al.-o inicio da temporada dosa. Antonio Paschoal Rex- a direção do Real Circuito

Cinematografico Ltda. oferecerá.
ás 1 1,30 horas. no Café Bubi,
um cochtail aos jornalistas,

Temporada
Cinernatografica

Bebam só

Cascatinha

Florianopolis, l' de Março de 1937.

O Prefeito
prendeu
juiz

RIO, 2 - Segundo noticias
recebidas em Belo Horizonte,
gravissimos acontecimentos estão

se desenrolando em Abaetê, O

prefeito local, reunindo um gru
po de jagunços e acompanhado
pelos drs. Julio Alberto Alvares
e Amador Alvares da Silva, se

questrou em plena rua, o juiz de
d ceito da comarca, dr. Fernan
do Bering, ameaçando-o de mor-

te, dentro de um automovel.
'

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

Mineiros de
Pees

Assembléia Geral Ord�naria
CINE ODEON,o lidero foca·

O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular e liza, á� 7,45 horas. O segredo
Azrlccla de Santa Catarina de acõrdo com os Artigos ns. da criada, com Warren HulI,
23 e 24 dos Estatutos des�a sociedade, convida os Snrs. Margaret Lin-dsay, Anita Louise
acionistas desse Banco para Assembléia Geral Ordinaria e Ruth Donelly.
a realizar-se em sua séde á rua Trajano n. 16, ás 14 ho- ----�-----

ras do dia 17 do corrente mês, afim de tratar-se do se- "Horarlo de
guinte: •

"
a) aprovação do relatorio e parecer do Conselho Inverno

Fiscal; BUENOS AIRES, 1 - De
b) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes; ac&rdo com o decreto do gover-
c) renovação do terço dos Vogaes do Conselho De- no, a partir dAs 24 horas. todos

liberativo. OI relogios serão atrazados de
1 hora, dando inicio desta fórma,
ao CIDlCIO de inverno.

o Peixada aos

jornalistas
O distinto conterraneo sr.

Teodoro Ferrari, propríeta
rio da conceituada Confeita
ria Chiquinho e concessiona
rio di) bar do Balneario da
Ponta do Leal oferecerá,
amanhã ás 12 horas, aos

jornalistas de Florianopo]is,
naquele aprazível recanto
marinho, uma saborosa pei
xada.

Companhig àe Hau�
----------------------��--�-----------------

Líllha Ria • Laguna
SUL

Lloyà

BUDAPEST, 1- Anuncia
se que as minas de Pecs, onde
numerosos grevistas permanece.
ram no sub-sólo durante varios
dias reabrirarão amanhã.

Dos 265 grevistas, foram des
pedidos 164.

Brasileiro
Línha Recife • Porta Alegre

NORTE

•

ANIBAL BENEVOLO sairá no pro- ASPTE. NASCIMENTO sairá no ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi- ASPTE. NASCIMENTO sairá .

noximo dia 7 para: proximo dia 5 para: mo dia 15 para: dia 3 para:Rio Grande hajai - São Francisco - Santos - São Paranaguá - Santos ..:..- Rio de Ja-
Pelotas Sebastião-V. Béla-Caragualatuba-Ubatu� neiro - Vitoria;.... Caravelas- Ilhéus-
Porto Alegre ba - Angra dos Reis .- Rio de Janeiro Baía - Aracajú -Penedo - Recife

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «f\nibal Benevo:o», «( te:-.-C�ap=-e-;I=-a»-,-«C:::-;-te-'.-A:-:I:-c:-id::-ío-»-e-«A"':--�p-t-e-.-N-a-sc-i-m-e-n-to-,.-.--Endereço: - Praça 15 de l'4ovembro n. 1. - l' andar-Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338 Agente
H. C. DA COSTA

Laguna

>�
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I
,

,
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




