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por aparecer-" -- foi
a _

rr'nrverr o.
a respost

PIO, 9--Depois de quasi dois meses de ausencia, o

sr. Beneulto Valadares regressou ao seu Estado, desem

barcando no campo da Pampulha.
Poucas declarações e de irnportancia muito relativa

fez o governador aos jornalistas que compareceram ao seu

desembarque. Como sempre, limitou-se a frases vagas e

curtas respostas.
Interrogado sobre a sucessão presidencial, disse não

s �r o momento oportuno para declarações:
- As novidades que trago, são apenas de caracter

administrativo. lnumeros melhoramentos serão introduzi
d(,s LO Estado, dentro de um curto espaço de tempo
acrescentou o governador mineiro.
-E quanto a politica? Avoz de Minas continúa não

se fazendo ou vir ?-interrogamos.
- «/\. voz de Minas está roncando por ahi afóra -

respondeu-nos o sr. Valadares, sorridente. Por emquanto
é apenas som, não chegando a formar palavra».

O sr. Benedito Valadares entrou no autornovel que o

cotlduziria ao Palácio da Liberdade, mas Unia ultima per
gunta lhe dirigiu a reportagem:
-E o «homem quem será» ?
-Está por a parecer, f0i a resposta do governador,

já de longe, acenando para os que ficaram no campo.

PORTO ALEGRE, 9--0 «Jornal
d .stacada, comenta a adesão de dois
berradores ao Partido Liberal.

junto de realizações recornenr'aveis. Reune esse estadista as

qualidades indispensaveis para dirigir a Nação. O momen

to não comporta experiencias. Sua passagem pelo gover
no de S. Paulo é um testemunho de sua capacidade adrni
nistrativa e a melhor garantia para um governo federal.
Esse é o meu juizo». F�licitações ao sr. Fiôre:�

I da Cunha
Estãe-,.:)-se p.5lssando...

I PORTO ALEGRE, 9-0 sr. Flores da Cunha recebeu
da Noite» em nota i o seguinte telegrama do senador Macedo Soares:
chefes serranos li-1i «Felicitações pelo seu criterioso e patriótico discurso

pronunciado em Caxias».

Analizando os motivos daquela adesão, o vespertino
afirma, que os mesmos residem na ma' orientação do Par ..
tido Libertador, que abandonou a defesa das conquistas
democraticas de 1930!

Nova viagem do ge l, Góes

Proprietario e Diretor Hesponsavel

Sem quaisquer ligaçôes politicas.

.JAIRO CALLADO

A

ANO mi
----------------------------------------------�
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RIO, 9 - O general Góes Monteiro que no sabado
esteve no Ministerio. não tendo porém, encontrado o mi
nistro, ali voltou ôntem, tendo tido demorada conferencia
COr:1 o gal. Eurico Dutra.

Embora não transpirasse oficialmente sobre o

assun-Ito da palestra, dizia-se. nos círculos de oficiais, que é pro
vaveJ venha o gal. Cóes Monteiro a fazer nova viagem,
ao sul, para completar a missão que ali o levou. I Foi o snr. Luiz Trindade

[Partido RepL.Jblicano Cas- :quem su reriu ao interventor Aris-

tilhi�:;3>ta Ililii\DO Ril':lO o desdobramento,
, I' remunerado, das classes na E:;co'

. PORTO AI EqRE, 9-Na C{)�ven�ão dos dj�'si.ddltes I :a; �o m 11. A ;'1!rícub em � 935
ealizada nesta capital, sob a presidencia do sr. Lindolfo at;Db ra, �o 1 • ano, o

T

eLvado

�ollor, foi fundado o �a�t�do Republicano Castilhista. �ujo I �(umero �ú,� 8,? a.lu,aos. ; Impunha�
diretorio central consütuído de 15 membros, t,_ ve eleição I se o' d"s,_.{ b.am,;-n,o. visto como

imediata. aulas rt:!.das a 8J :õtudatltes, são

� O diretoria do P. R. C. reunir-se-á por esses dias, como as que se d�e,� � 70, a

sperando apenas a chegada do sr. Paim Filho, que é 60, a 50.
l'
Iznpraticéveis e?<l

esperado nesta cr pital amanhã. escas,o. rendirnento. ? proveito

O lema cast.íhista que será adotrdo pelo novo parti- do ensIno,. p ide-se dize:, cresce

do fundado pelo sr. Lin.Iolto Color é o seguinte: n� razão inversa do �umero de

«Nem apoio incondicional, nem oposição sístematica-. discentes. Quanto mais alunos,
tanto menos a cada um dêl-s
pode dar sua "tenção o profes
sor. A disciplina, nas aulas tU

per- lotadas, não é fácil de con

<eguir. Nos métodos modernos.
Decroly por exemplo, o maximo
admitido é de 25 alllnof por
sala, Não invento, nem sonho.
Cito Ballesteros, cOl'lentador do

grande pedag.go belga: ,«Hay
que formar grupos lo más h,,
mogéneus possibie. Ningunú
clase tendra más de 20 a 25
alumnos». (EI Método Occ.roly

PEl OTAS, 9·-0 procer libertador Francisco Simões, por Antonio Ballesteros, p3g. 26).
que fôra eleito deputado federal, cargo que renunciou, fa- Assim, hem certo estava o

lou aos «Oiarios Associados», dizendo que a chefia do então e agora Dirdor do Dc
seu Partido ainda não escolheu candidato a' presidencia da partamento de Educnção quando
Republica. sugeriu e obteve do �nr. Aristi-

No momento a sua agremiação procede ao exame do liano Ramos o desdobramento do

probiema d2. sucessão, ou seja a um balanço de valores, 10, ano normal secundário, cuja
julgando, entretanto, cedo ainda para a escolha de um lo!ação subira a 80 matriculados.
nome. O decreto '777, de 28 de feve-

Não acredita o sr. Francisco Simões que 0S partidos reiro de 1935, consagrava esa

gaúchos possam formar uma nova Frente Unica, em virtu- cramentava o assúnto, por entre

de do fundo sulco deixado pelo rompimento do «modus- consider'lndos de bôa polpa e ar

Vivendi». Não obstante-opinou-os' partidos independen-, tigos d� clareza m�ridiana. Entre
tes poderão votar num mes�o �ome. . os. consIderanda, CIto um: <�Con�

-Penso e observo que ISSO trá acontecer--prossegmu sldemndo que a matrzcula,
o sr. Francisco Simões,-se os homens do Rio Grande e em cada ano do curso, não
de S. Paulo compreenderem, inspírados num são patriotis- pode exceder a 50 c.'lunos» ...
mo a magnitude do momento e a responsabilidade que Entre os artigos vale a pena
lhe' assiste, no problema da sucessão. Se assim agirem, lêr êste: Os lentes e profes
terão em suas mãos a chave do problema, e sem embaraço sares que lecionam no refe
ficarão aptos a decidir quanto ao candidato. rido :Jno (lo.) e que aceita-

No tocante a este ponto não tenho duvida sobre o I rem a designação para le·
terreno em que vai ser colocada a campanha eleitoral. danar as suas cadeiras no

Tratar�se-a' de uma prova decisi va entre a democracia e '\ curso desdobrado, percebe
() comunismo, o qual subterraneamente trabalha contra o rão

.

uma gratificação men

regime. I sal Igual a metade dos ven-

Só um nome é capazde integral a corrente democra- cimentos que atualmente per
tlca do país. 1:..' o t!ome do sr. f-\��ando de. Sales Olív�i�a, cebem.}).
(ladas as suas valorosas credenCIaIs de bnlhante admlnts- Submdo ao Govêrno do Es·
trador de São Paulo, onde seu governo constituiu um con· tado, o soro Nerêu RamQs fêz

T vra
o dijretoi� do

ducação
epartsmentc de

P ,_." ''>ll'':i
�a!.1I:i<"'� '1 .. :1>· �tm
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RIO 8 (BANO) - Noticias
de Manáos dão conta da prisão
do sr . Fabiano Afonso, preíeito
municipal de Fonte Bôa) acusa

do como responsavel pelo assas

sinato do sr. Manoel Nunes da
Silva, comerciante e chefe politico
local.

Duas secretar-iaa

urna pequena modificação nesse I mero de 55,-0 desdobramento if!!. �-�-�.� e::'��-"-:��-:-decreto do "seu antecessor". caiu por ordem de s, excia, o sr. ��II.iPl2W��I�h,J LbL �_.

Legislou, pois, em data de 17 I Governador.
N idÚ S,;(�"l y7�j�]gde junho do mesmo ano cie 1 Não quero discutir se o sr. e- �.'1

1935, o decreto nO. 25, cUIO rêu Ramo� podia, dentro do seu NOVA YORK, 9 (Band)-
art. J 0. reza textualmente: decreto, fazer o que Iêz, Não que-

A cantora brasileira Bi, ú Sayão
"05 lentes das Escolas Nor- ro-agora. Digo, apenas, de pas-

obteve mais um sucess� .

no de
mais Seclmdária ,� Superior Vo- sagern, que s. excia. legislou mais �empe?ho do papel pn.HcL;�1 de

cacional do Institu�Q de E�u�a- amplamente que o. sr; Ar,istiliano I
r�alJlata, no "Metrcpolitan Hou-

ção do Estado, S0 terão direito Ramos, o qual legislara so vara I se .

. .

a gratificação p..or cursos desde- O ano de 35 (leia-se o decreto II A c�lhca .teatral relere-se ele

brados, na form3 do Decreto nO. 777); ao passo que o sr. Nerêu
_ m�d:) lisongeiro

. a�g seus nota-

777, de 28 de fevereiro de Ramos incluiu, na regalia das gra.1 ve:s recursos artisncos, destacan-

1935, quando o número de au- ,tificações, até os lentes da Escola [d.o a puresa da vóz .e a excelen
las excederem (sic) às deterrni- Normal Superior Vocacional,mui-I �a do trabalho de mterprelação.
nadas no Decreto nO. 710, de tos dos quais só de agora em di- II .. ','� til,;"',
5 de janeiro do corrente ano". ante serão nomeados, após concur-

.. e 51as � I' e
O sr. Luiz Trindade devia ter 50! p,a�a as cadei�as de Soci�logia, av&atG!r�D

chamado, com o máxima cortesia, Didática, etc. Leia-se, e medl�e-se, RIO 9-- (Band) --O -flh
a atenção do governador para êsse o decreto n. 25, de 17 de Junho '. .

I o

artigo. Era sua obrigação. S.excia. de 1935. do e�-mlIllstro da �u�rra, tenen-

O d t d NA R te AtIla. Gomes Ribelfo, sofreu
começava a governar e não assen· ecre ° o sr. ereu, a-

" .

tára bem a mão no oficio. Pei- mos está de pé, foi posterior ao
ontem um aCIdente no aVião que

meiro:-não era"lnstituto de Edu· do sr. ATistiliano. Ou, não? dirigia, tendo saído lig'êiramente
E machucado.

cação do stado", mas "Institutos Talvel, neste passo, o êrro seja
(no plural) de Educação do Esta- meu. Não insisto. Dou,de barato, Pilotava o Vacco, de treina

do", pois havia e há, um aguí e que o preclaro Governador tenha mento, quando sentiu partir uma

outro em Lages; segundo:-não acertado em mandar cessar o des- das azas du aparelho. �lessa si

eram "lentes", e sim "lentes e pro- dobramento. O critério econômico, tuação, procurou da melhor ma··

fcssores", porque êstes também li- em Santa Catarina, tem chegado neira possivel atcrrisur, o qU'3 fez

nham classes desdobradas e goZl� a mais. Por amor da Pedagogia, com pericia, sem entretant.o e�ca

vam das gratificações; terceiro:- não suceda romperem· se os reeur. par dus ferimentos.

não era"excederem", mas"exceder", sos do Tesouro do Estado, em Ovisto que o sujeito da oração é extravasamentos com o ensino pú
numero e não' aulas. bEco. Proletario intelectual,o pro-

Faço justiça ao Governador, fessor deve, em verdade, ganhar
que sabe escrever e redigir decre� muito parcamente.
tos á perfeição. Mas os lapsos Que se cosa como puder - e LISBOA, 8-0 carde;...J Cc.
apõntados são flagrantes, e ao sr. tenha coragem! Pouco importa que rejúra fez 6ntern, á noite, m .1,-,

Trindade cumpria adverti-lo, já os professores Jos� �artins e, �Ii- \ conferencia pelo radio intituialh
que sabe a lingua tanto quanto a sa Goettmann hCiJam, prahca- «Vózes de Igreja sôbre o com l

pedagogia, e não convém que os met'lte,sido postos na rua,porquan- nÍsmo e alguns males gráves �a
auxiliares da administração,ao p� to só lecionavam no curso desdo- época presente». O patriarca con

do Chefe, f�çam voto de mudez brado. Eles não têm garantias le- denou o comunismo nos seus {l<.

trapista, sem tugir nem mugir, co· gais. Mas; hão de ter a magoada péctos social, político e relir:ri0S()
mo &e fossem meros estafermos, e solidària simpatia humana da e salientou as desigualdades" 50-

portadores de papéis oficiais. sua dasse. Que não 5e esqueçam ciais que existem no mundo in·
Como quer que seja,em 35, e os professores, dê,ses dois colegas, teiro.

em 36, por fôrça dêsses decretos, pelos quais lavro, aqui, o meu pro- Sua eminencia terminou �,� !icn
continuaram desdobíados os cursos tento, respeito50,mas altivo, contra tando que o Papa fOi c l,ri _ ,-".

do l' ano nor-:nal, (que passou a ii. ord,�m que os dispensa, tão SU· ro a assinalar êsses mL\I,.3 \ :)I,

ser o 2', promoção do l'em 36). mariamente comonào se disp::nsam sugerir uma melhor &str ';,11';<")
e as gratificações continuaram le-I criados de servir. das riquezas e o:ortavdo '>S pC-

.galmente a ser pagas aos lentts e E o sr.Luiz Trindade,que pen- vos a manta e re::Olç:u o "iJi,d '.'

professores. Mas, em 1937... sará de tudo isto? Foi êJe quem cristão.
Não se sabe como nem por quê, sugeriu ao sr. Aristiliallo o postu

havendo a matricula excedido a lado pedagógico da€juele conside-
50, no 3' ano normal secundario, rando: «Considerando que a ma

o;Jde os discentes atingiram o nú· tcicula nãQ pode exceder a 50

PORTO ALEGRE, 9-A «Folha da Tarde» informa

que o partido politico que acaba de ser fundado pelo sr.

lindolfo Colar firmará um acordo com os liberais, selldo

provavel que após a assinatura do «modus-vivendi» liberal
castilhista, venha o partido recem fUlídado ocúpar duas
secretarías no governo do Estado.

Declareções dosr. Franois·
co SirY')ões

aluno:;, em cada ano do curso. ,,})

Fale, sr. Diretor!

Deputado 1)arreiros Filha
�,J..r

',J�{

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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t�OG OSOPA DE FAV I�S A5SA.-l ficar. morno, dtlllem.,nde, um.a

I DAS pastilha de fermento Ja dissolvi-
2 chicaras e 114 de favas : da, duas colherinhas de sal e

A BLUSA antigamente como um véo, abrem-se co-) 22 cebolas cortadas I bastante farinha peneirada para
era apenas um detalhe da mo a carolla de uma rosa

t 't
colheres de sôpa de ex-

�I
fazer a massa branda.

toillette, hoje porém, tornou- ou uma asa de arclanjo.,
ra o de C;�T'1f' Cobre-se e deixa-se levedar.

se o -pívot- da moda, um Em alguns modelos íimi-
1 [8 de colher de chá de

mus-1 Ajunta-se então farinha e se amas-
Colocam-se na agulha 180 ceita. Com 34 cm. de compri- dos seus elementos maís su- ta-u-se sómente a contrariar

tarda e�. pô "'. �té que tenha a c?nsis�enciapontos. Fazem-se 36 carreiras mento é o suficiente para come-
btis, que, discretamente, sem a cõr dos vestidos que as

4 chicaras de agua I exigida, para o pão, Isto e, até
com o ponto n. 36 em agulhas çar a diminuir para fazer a cava. barulho. chama a nossa aten- completam.

Combine todos os ingredien- que esteja suave e elástica e não
n. 2. Divide-se a blusa em 2 partes cão e modifica por completo Em outros, divertem a nos-

tes, coloque-os em uma panela pegue mais às mãos ou à taboa,
Muda-se a agulha que deve iguais. 1 para frente e outra pa- um conjunto oferecendo, 010- sa vista formando curvas

f' ferva durante 20 minutos. Pr\�- Põe�se numa vasilha limpa e

ser n. 3 ou 3112 e começa-se a ra as costas, Arrematam-se 2 tivo para ;1ovas técnicas na contrarias determinando que
se num coador, coloque mais azeitada. Uma vez levedada 1\

fazer o ponto n. 33 do seguinte pontos de cada lado na primeira costura. se seguem € cometem. uma I
uma colher de chá �e extrato massa, divide-se em quatro pãis

modo: carreira da cava e continua-se U
.

f
- de carne, aqueça e sirva com que se colocam em fôrmas, dú-

d de cada
m pequeno detalhe na ln raçao.. I' I dIa. carreira-Direita-I la- arrematan o I ponto. arte da costura abre um a- O cumprimento das mano) sa 5a por cima, se gostar. xarn-se eve ar outra vez e se

çada, I ponto, 1 laçada, arrema- .lade nas quatro carreiras seguin- bí t t
- ,�

t
' põem ao forno

C
ismo en re uma es .açao e algas v.ana e nao

.

em

,mpor-l sr..'PA DE BAT ATAc ".... ..

t 5 t 2 t juntos teso antinua-se então tricotar , - .-\) Póde se e t d de, pon os, pon os . outra que se anuncia... tancía. Temos Visto mangas 2
- " I.] _. mpregar me a e e

Termina a carreira com 5 pon- sem diminuir mais até que a ca- A blusa simples de anti-I longas, curtas e três quartos.
chícaras de rodelas de ba- leite e metade de agua, se se

tos, 2 pontos juntos. tenha 5 cm. de altura. As cos- I f d
,[lltas cruas desejar.

2
.

T d I di ã f't d 'I
. gamente, aque a que que a- O casaco é que eterrnina

4 cabeças de aipo" çcORVE-' E DE CREI\/(E D�
,

a. carre�ra- o a _pe o

�-I
tas 5 o ei as e Igua maneira. zia apenas um «tailleur», co- o conjunto e o feitio da blu- 1

...,
-

• .

,"1 t.
reito sem voltar a carreira, pOIS Nesta altura �evem e�tar. prontas mo a combinação faz de um z a pela comodidade do ves- qt. de agua fria. LARANJl-\ EM COPOS DE
em agulha redonda se trabalha as mangas, feitas do seguinte mo- vestido, desapareceu para tiro

1 colher de sôpa de gordura
I LARANJA

sempre pelo mesmo lado. do: Colocam-s€ 70 pontos numa dar lagar a blusa toíllette,
1 colher de sôpa de farinha 1 colher de chá de gelatina3a. carreira -Direita I Ia agulha redon�a no. 2, de 30 blusa que marca todo o va-

Fumem charutos 4 chicarns de leite granulada
çada 3 pontos, 1 laçada, 1 arre- cm. de cumprimento.

. lor do traje, quer na beleza. PRINCIPE DE GALLES"
1 colher de chà e meia de sal 1(2 chicara de agua fria

Dia te, 3 pontos, 2 pontos juntos. Fazerr-se 24 carreiras do pon- das fazendas como no con 114 de colher de chà de PI- 1 chicara e meia de aguaTermina a carreira com 3 pon- to no. 36. Muda-se a agulha traste das cores e feitios bí- A nassa I
menta

.

fervendo.
tos, 2 pontos juntos. que deve ser no

..
3 ou 31}2 de

zarros. Papnka. 1 chicara e meia de assucar
4a. carreira-Toda pelo di- 30 cm. de compnmento e co- As mangas das blusas mo- m�sa I Mis.ture as batatas, a cebola 2 cascas de laranja raladas

reito. meça-se a fazer o ponto no. 33, dernas encerram todo um
e o aipo com a agua e cozinhe 1 chicara de suco'::le limão

5a .caneira-Direita-I la- do mesmo modo, que!'ie fez a tratado de e xpericncias e Hoje a escola já não amedron-! oté que as batatas fiquem tenras, 1 chicara e meia de suco de
çada, 5 pontos, 1 laçada, 1 ar- blusa

'. Quando uve� 20 cm .. �e provas.
ta as creanças como antigamente, Passe numa peneira grossa, Dis- laranja

remate, 1 ponto, 2 pontos juntos. compnmento e terrmnar a carrei- Em algumas delas, a linha e é com grande eatislação que êlas solva a gordura em uma frigi- I chicara de creme duro
Termina a carreira com I ponto. r�, arremata"_l-s� � pontas e con- obliqua das espaduas entra se preparam para Ir pela primeira deira e misture a farinha e rne- 1 [2 chícara de assucar
2 pontos juntos. tmua-se a dlml�U1r 3 pontos de I em jogo com a largura das vez â escola. xa até formar uma pasta. Des- 1 [8 de colher de chá de sal
6a. catrcitu-i-Yoda pelo di- cada lado até. f�carem na agulha ancas e vaí balançar-se har- Muitas creanças comemorarão peje o leite aos poucos e con- 2 ovos, separados

reito. 25 pontos. Dlv�de-se a frente I mmlosamente com o alar- seu aniversario logo após O� pri- tinue cozinhando até que engrosse Ponha a gelatina de môlho
7a. carreira-Direita - 1 da blusa ao mero para formar

OI gamento das saias fazendo rneiros dias de aula e satisfeitas levemente. Depois acrescente a na agua fria durante cinco mi
ponto, I laçada, 1 arremate, 1 o decote. desenhar mais uma vez in- ficarão, estou certa, se as mamãs mistura de batata coada, os tem- nutos, depois diss;}va-a na azua

ponto, 2 pontos juntos, 1 laçada, T orna-se um dos lados do dirétarnente, todo .o aspéto
lhes arrumarem a mesa com bone- peros e aqueça bem. Espalhe fervendo. Acrescente a chicara e

5 pontos. decote e começa-se a tricotar com do corpo da mulher, esta quinhos vestidos com o uniforme por cima paprika, salsa ou queijo meia de assucar e mexa até
Termina a carreira com 1 la- a agulha redonda no. 3 até a argila idéal que sofre todas usado na escola que frequentam. ralado e sirva. Pôde misturar dissolver; d:pois adicione a casca.

çada, 5 pontos. primeira extremidade de uma das
as modificações entre OR de. O's uniformes dos 'Jardins da uma gêrna bem batida nu mo- de laranja ralada, o suco de

8a. carreíra- Toda pelo di- cavas, passam-se tricotando os dos previlegiados do costu- lnlancia são quasi sempre muito menta de servir. limão e o suco de laranja, Co-
reito. 25 pontos de uma das mangas reiro. gracIOsos. loque-a na caixinha do relrige-9a. carreira-Direita- 1 la- para a agulha (que veio traba- Acreditam alguns que os

A maioria dos colegios adotam MINESTRONE ITALIANO rador e deixe esfriar. Bata o.

çada 1 arremate duplo, 1 laçada, lhando desde o começo do deco-
novos feitios das mangas de para o Jardim da Inlancia aven- I lP-ôlho pequeno de salsa creme até perder a consistencia •.

7 pontos. Termina a carreira com te) e continua-se de igual modo
agora são inspirados na mo-

tais de côres diferentes, para dis- 8 cenouras dê tamanho me- depois acrescente a meia chicara
1 laçada, 7 pontos. a tricotar os pontos das costas e da de 1880. que evocam tarn- tínção das classes. dio de assucar e o sal. Bata ae;;
IDa. carreira-Toda pelo chegando na outra cava, coloca-s.e bem a manga "presunto" ou

Assim sendo, a côr escolhida
I

2 chicára de batatas ccúas e :Iaras de ovo até endurecerem e

direito. a s�gunda m�nga tal qual a pn- de Sy lvia de Trécoeur. sera' a que predominar no cole- cortadas. as gêmas até ficarem de uma
lIa. carreira-Dire>ita-4 meua e termma-se com a outra Na realidade porém elas glO. 1H de repolho br�nco picado cÓr amarelo limão, e misture ao

pontos, 2 pontos juntos, 1 laça- parte da frente. I não se parecem com nenhu- Vestir-se -ão os b'Jnequinhos 4 chicaras de aipo pic:!do creme. Coloque na mistura de
da. 1 ponto, 1 laçada, 1 arre- Começa-se então a pala do se-

ma das outras porque foram exa�amente com a côr correspon- 112 chícara de cobola picada laranja e continue a gelar até
mate, 5 pontos, Te�mina a car- guinte modo: criadas para a «nossa épo- dtote ao uniforme. 1 cabeça de alho picad0 que fique lirme, mexendo duas,
reira com coro I laçada, I arre- la. carreira-Direita I pon· ca». e para serem adatadas Quanto aos outros cursos se- 1 chicara de vagens ou favas vezes durante o temf>o que le-
mate, 1 ponto. to, 1 laçada, 6 pontos, 1 arre" com estes ou com aquele mo-

rão tambem observados os mode- 7 colheres de chá de sal \'ar gelando.
12a. carreira - Toda pelo mate duplo, 6 ponto�, 1 laçada, delo. Elas são o produto de los adotados. 4 qt. de agua fervendo Para fazer os copos de la-

direito. 2a. carreIra-Toda pelo civilização avançada, portan-
Os umfúrmes da Escola Pu- 2 colheres do! sôpa de azeite ranja, córte-as pela me�Clde e

13 carreira-Direita--3 pon avêsso, pois aqui tem que voltar to diferente de tudo que até b!ica são bem interessantes para QUê!;jo calado. esvazie-as, tomando cuidado para
tos, 2 pontos juntos, I laçada, 3 a carreira para que fique aberta aqui já se tenha usado. a vestilm.nta de bonecos. l\ranque as fdhas da salsa. não quebrar a casca, Coloque
pontos, 1 laçada, 1 arremate, 3 no centro formando o decote. E as bluzas se desdobram 'As blusinha serão feitas com ,\1i<,tu;:e com os )pgumes prep::l- em umll saladeira com agua em-

pontos. Termina a carreira com 1 3a. carreira-Iguai á primei- em mil feitios ... Algumas são papel crep':m branco, (mfeitadas rados, IIS favas e o sal e colo- quanto fôr neces5ario, secando ..
laçada, I arremate. ra carreira, 1 ponto, 1 laçada, com tirinha azues e as calças ou que dentro da aguél fervendo. ,15 antes de usar.

14 'T d I d' T d
.

I d· presas ao pescoço, outras.
f d Cubra e del'xe ferver de tres a JlDQL O DE TAa. carrelra- o a pe o I' etc. o as as carreiras pe o 1- drapeadas e franzidas com salas, con orme o sexo a creança D � [\,t1\RAS,

reito. reito terminam com I laçada, 1 enfeites oblíquos ou são com-
serão do papd crepon azul ma- tres e meia horas. D.:pois mis- 1 chica�a de tâmaras cor'.:adas

15a. carreira-Direita- J ponto. pletamente simples. rinho. ture o azeite. Sirva juntamente finas
ponto, 2 pontos, I laçada, 5 4a, carreira-Toda pelo aves- De outras vezes são leves A pasta deve ser conféciol1a·· com um pires com queijo relado 1 chicara de agua fervendo
pontos, 1 laçada, I arremate. 50. da com cartolina, forrada de pa- PRESUNTO') _ SALGA 1 colher de chá de soda
Termina a carreira com 1 laça- 5a. carreira-Igual á primei- 14a. carreira _ Toda pelo pai brilhante preto. BAI'ONEZA 1 ch'cara de assucar
da, 1 arremate. ra carreICa. Para os pés faz-se uma alper- 1 [4 de colher de cha' de salavêsso.

.

Faz-se primeiramente a salga16a. carreira-Toda pelo 6a. carleira-Toda pelo 15a. carreira-Igual á nona
cata de mesmo papel brilhante

sêca, como jà expliquei, mas o
1 ovo b:itido

direito. avesso.
carreIra. preto. presunto vai logo para li prema

1 colher de chá de baunilha,
17a. carreira-Direita - 3 7a. carreita-Direita - 1 16a. carreira _ Tóda pelo

Coloca-se na cabeça das meni- ond� pennanecerà oito dias. 1 chica r :l e meia de farinhal
Pontos, 1· larada, 1 arremate, I ponto, 1 larada, 5 pontos, 1 la- ave"s.o. nas um bonitl) laço de papel cre- F' d de trigoo.:s :s" m o este prazo seI à postoponto, 2 pontos juntos, J laça- çada. De 3 em 3 carreiras de con- pon awl-marinho e na dos meni-

na seguil'le salmoura, dmante 1 1 c�licara de nozes,
da, 5 pontos. Termina a carrei- 8a carreira--Toda pelo f d nos um bonet feito tambem do d V h Assu�ar suficiente..

tagem az-se em vez e J arre- oze dias: in o tinto-2 l:tros, C' "ra com 1 larada 2 pontos ave"sso. d I 1 d I mesmo papel. 5 1) o·te as ta'uara" c t:s' •

mate up o, arremate up o agua- itro, sa comum - 6
' I;:, om, esou-

18a. carreira-Toda pelo 9a. carreira-Direita-I pon- dobrado para ir diminuindo a Quanto aos uniformes d"s cre-
quilos, sal cinzel1to-1 quilo, sa-

ras, depOIS acrescente. a aguadireito. to, I laçada, 5 pontos, I arre- largura da pala. Faz-se a pala anças que frequentam colegios litre-150 gramas. fervendo, a soda e deixe esfriar.
19a. carreira-Direito - 4 mate duplo, 5 pontos, 1 laçada. do tamanho que se qUlzer e ar- particulares serão� confecionado� No fiui de doze d�as retira-se Acrescente o ::I�,sucar e o sal

Pontos, 1 laçada, I arremate duo IDa. carreiJa-Toda pelo avês-
t egualmente aos modelos. escolhen- .'I • o ovo, batid,o e bau"l'lha, depol's'rema a-se. o pCCSU:1to, ",elX::\-se s(Õ'car pen"

,.

PIo, I laçada, 7 pontos. Termi- soo do-se, de preferencia, os primei- j I d' d b a farlllha misturando com as no--':.:mraao ao ar e epms e em
na a carreira com 1 larada, 3 lIa. calreira-Igual d nona N. B. Arremate duplo.-Ti- ros uniformes, que são quasi; sem- I d Ih b

zes. Bata bem e encha forml'nhas:s
seco, envo ve-Sê e pa a e su -

Pontos. carreIra. rar ala. malha sem fazer, fazer pre de côres vivas, prestétndo'se, d f 'f
' de bôlo com iSRO. Asoe em u .....mete-se a e umação a no. v "lO'

20a. carreira-Toda pelo 12a. carreira--Toda pelo 2 malhas juntas e passar a 2a. nesse caso, para 08 enfeites, que fôrno modelado de 3750. F r

malha por dentro da 1 a. malha. devem ser. sémpre que fôr possi- PÃO DE LEITE durante 15 minutos. Entole em
(Fazer de 3 malhas uma malha vel, bem vistosos, para agIadar ás Faz-se fervei um litro de leite assucar queimadQ, enquanto es-

só), creanças. fresco, sem d�snatar. Deíxa-se tiver quentes,

T ICOT
Blusa inteira

A bluza de toUette
feita CODâ; ., ponto n.

33 er.'1 agulha redonda

pu· 13a. carreira- Igual nona

avêsw.

carreira e continuar a re- carrelCa.

..
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BlurT'lenaU � ..Joinville - Sao Francisco Laguna ..a3e� �

Mostruario permaneote ern Cruzeiro do Sul �
Seoção de Secção de Secç�o de �FAZEND AS: í!-�

Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS : .�

Mocins e Algodões Machinas de beneríclar madeira �
Lonas e Impermeaveís Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �1
Tapetes e trilH'os Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros ;..�Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � ados ( �Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moínho etc,

'

�t�ljLnha para coser e sergír Fogões e Camas l ocornoveis, Motores de espiosão, �1,otmr.s ��".:'.�,Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe.- electricos
t3abonetes e Per!fmarié\s res Material em geral para transmissões- j":c I ��,\lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

I'f"(.!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes t':
roolhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveís e. Caminhões PORO P cças, acces- �Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceutícos sorlos, serviço mechanlco �'k,,'
���=:����AA� �_�_�_�_�_�_�_�_�_�_�_:_le_e_:_�_:�_�_�_J_�_�_s �_�_�_�_i:_�:�::�:ruGroDffR �
Empreza Nacional de l'Jav,ee.-ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e

. Max" �4
Fabrica de Pontas "Rite f\/la ria"ií -� Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �,�

��
�PÃV.AVAVL7A��"'����"""�·�.��<·���_et�����AVÂV��i,,�

Filiaes
Mertrtz:
em:

FL.O

At ntce bem!
•
•
G

Agencia Moderna de Pu- •

blleações, com séde em São Paulo;
"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n, 112 •

Formídavets lorlelos proprl08, Ir.s vezol

por 8lmana, Iodas 81 legun·
daI, 1lr,.s I ••xtal·fllraG�

Extração com global de criltai.

dSOe Â
_ hUDestldade, pOil, OI lor·

telu3 iãu prl'ltnclado. pelo povo.
�-__..........-_........._----�- -�-- ,�.--- -�-__,

FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Marítimos
PRIMEIRAI ncontestavelmente a

CAPITA L RALIZADO
RESERVAS MAI� DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES AS�;UM(DAS EM
SINISTROS PAGOS EM 19.35

-

1935

�

Ap,entes, Sub�Agentes e Reguladores de Avarias [em �todo. OI Eetado. I
r:o Brasil, no Uruguai e nal princip .�8 praças estrangeiras.

Ji.gentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra" 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIAlvÇA

Escritórios em Laguna e Itaiahl

.... '";".,;-

iANO

Gazeta

'01.1

Indica:
----------�_'�;ü1:..,�,....__

DrArtur Pereira

e Oliveira
Clínica mél'hca da erlan

ças e filii�n@s

LABO�(ATORIO C'E
ANALISES NCLHCAS

Advogados
I Accacio Mo-I

.

te I ra tem seu escrip-

tório de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto I
n. 70. - Phone: e 1277.-1

I Caíx 1 Postal, 110. 1
I Dr. Pedro do Moura Ferro 1
1

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

1 Telephone n° 1548 I

�•••�e.G'.G-----.-----OÓ••G••O�. Rua Trajano, 2 t(sob.)
• \

Fone 1325-At�rrde. cha-

IC h.. "AI8 d' B h í "�e mados para o mtenor,

ompan Ia . dança a a a I --I
O

Dr Aderbal R.

O da Silva
G I\dvogado
GRua Cons. Mafra, J O (sob.

d c» B ras 11 i) t'�l Fones 1631 e

129_0 I•
9,000:000$000
38.000:000$000
J 8.792:553$358
14.16 J :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
e Diretor da Maternidade i
�� Medico do Hospital

.=

"
• (Curso de especialização em

., molestias de senhoras)
• Atende na Maternidade
• até ás 8 112 da manhã

Sub-Agentes em B�'urnenau e Lages �D e á !arde-Crmsultorio:
" ANITA GARIBALDI, 49

'.�G O.�t.�---_� _-.==----0 -------

� Dr. Renato=
==Barbosa=='

ADVOGADO

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

I Dr. Ricardo I
Gottsmar')n

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Ex-chefe da clinics do f-!ospi
tal de Nürnberg, (P"'Jcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalllla em:-clrurgla

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

operações de plástica

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

PONE-1524

CONSVLTORIO·--Rua Tra-
ano N. J � das J O ás J 2 e '

das J 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26 Vias Urinarias- Hemorroide

TELEF. 1. J 3 J Consultas:
das J 3 ás J 6 horas

Deseja concertar o Pela manhã:

seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre r-onsult.-R. joão Pinto, 1.3

Míguelínho, que será plena- t
__1_e_i_e_fo_il€_,_1595

mente satisfeíto.

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL·

@§

�
REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOP'�US �
Arnaldo Maranhã() I
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5 T.ER_'Eiiiii'R_0iiiiiiiiiiiiõ__�\J

LO..JAS

GARca.
Rua 15 de Novembro n�70-'''ovm

BLUMENAU
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLINES--XADRESES-ZEFIRES

t;t\i"��
(Tingimento a Indanthren - Côres firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van,�roup.ões. etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de I

rosto e de mesa, II�,Confecção de camisas, calças, etc. NLinhas para bordar. �
Roupões de banho �

(Melhores que os estranjeiros] �IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de 'Iforragem, fabricação de maquinas
em geral, (agricolas e dins)
-moll1hos de fubã, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB f"iODELO

t . ",'"

rmnr 'lH1I

I
I �
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I�RUTOS?

i Vende-se n? Café N�tal, Tabacaria Baíanajkcs-
taurante Cascatmha, Cafes Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá íostoros), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

J ...

Es

bem! ?
A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

s O'

Confecção

'RENNER'
Trabalho garantido

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO .

PEÇAM PREÇOS-CASA PIEPER
Rua 15 de Novembro n, 366 JOINVllLE

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$00,')
I » ) Jj:OOO$OOO 131$250
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer Ioga r que deseje o pres

tamista, desde que, si contrato esteja em dia com os paga

mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federai. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes tr 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra�a, atenderemos diréta
mente no escritório,

II

Rua Conselheiro Mafra, 4�

Indo a JOINVILLE
Hosps- . H, & �
de-se no 'o,el

I
entral�tm�'� .' I

COSINHA DE ) a. ORDEM sob a orientação
do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de faunay n. 185
, FONE. 684

Casa de Dive.sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis-

I: �::;;v�;�;n:ease�:tr::c:"ep::il:r. I;ep::::da;:

,
.r

L� -
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Banco de Crédito
P!

.

opu iar e Agn-
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 11$
(Ediíic io proprio]

136:700$000
56:424$498I

Capitaí
Reserva

'I
i

·1
. ,
�--�---...;;_;;;;,;;ji..n;;;.._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:iiiãiãíiiil
Deseja construir

RECEBE DEP�SITOS

PABANDO 05

SEGUINTES JURO�:

ClC Limitada 5·l. ala.
Cle. Avisof'revioô]. ala.
Prazo Fixo S·[. ala .

5

Cervejas! Cervejas!
Mandado de
Segurança
CUYABA, 6 (Band) - A

Côrte de Apêlação do Esta

1 do concedeu unanimemente

g mandado de segurança im

'� i petr�do p�!o ex-governador
I Mano Correa,para manter no

;;;;;,;;;;;;;;;;m;�__iiiiiilrõiiiiiiiiõii!iiiiiiãíiiõiiõ.iiii;;;;;;�;;;;;;;;;iIiiiiiii""__iiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiíiiiiiii� exerci c io do cargo até 10
de Agosto de 1939.

O governador matogros
sense, ciente da determina
ção do Tribunal, telegrafou
imediatamente ao sr. Getulio
Vargas,

�G��.e�O�:·i�fl�.������G�.
A Cornpanhia Editora Nacional :

� LANÇARA' NUM VOLUME DA G
Falta-lhe porém capital? G Serie Brasil iana �

F rocure fechar um contrato � �
r orn a E�DECS que íman- e Sant2 Cala'9ina o
ciará sua construção para � - e

t 'do d * Gragamen os mOd Ic�sd ca a

.��
A Conquista - A Colonísação �

mês, concorren o am a aos � �

sorteios. • A Evolução e
P S· A'

°

.�,'. TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA �
rocure ergro ranjo: � �

provisoriamente R. Frei Caneca 74 ., (I
e

Um lívro de Osvaldo R. Cabral 1J
Dr. Pedro de Moura Ferro � e

d d >.:® POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias _A voga o �w W

Rua Trajano n. �S�i!ee003�G$���G. !�.e�••

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
ola Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

Loteria do Estado de Sallta
Catarina

Leis

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado
RIO,8 (Band)- O deputado

Formado no Brasil e Adalberto Correia leu na Camara
Alemanha uma carta do diretor do jornal

Clínica gera] e prothese da A batalha, protestando contra a

Boca determinação do Ministerio da

Extração sem dor. por Justiça, proibindo ataques ao co-
.

"these-e pontes em todos mumsmo.

os sistemas conhecidos. O deputado gaúcho atacou vio·

Tratamento das moles- lentamente o sr. Agamenou Ma- PARIS, 8 - Mar':l.Uie TE �

tias, da Boca. galhães, ministro interino da pas-
bouis confirma, na L 'Ouvre, as

CONSUL 10RIO: ta, destacando a sua afirmativa informações da impren, a briiânic a
d denci

.

d a proposito da sevcrida le de re-
1(ua Trajano n: 17 as ten encias extremistas o

.

pressão italiana em Adis Abeba,(sobrado) mesmo.

1" 1 f 724 1 T d depois do atentado contra o ma-
e e one: (manua ) ermina a sua oração, o de-

HORAS MARCADAS rechal Graziani, e acrescenta:. putado Barbosa Lima ocupou a

°b d f ..I' A
"O atentado devia ser o sinél

-

.

tn una e endendo o sr. game- d
•

r�������������::;"_��#r����oo�� e um levante geral de indige-
� l' nas contra a Ítalia. O projéto de
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas � revolta tinha sido obra de mem-

---.------------- � « Divida Fundada do Estado de S. Paulo ij bros do partido dos jovens abis-

apenas 15.000
.

bilhetes � « Obras do Porto de Pernambuco. � sinios, super-nacionalista, consti-
� rllI id d .

I� � tuí o e moços mte igentes, quasi
A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra- ij VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES � todos estudantes na Europa. N�o
<lição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bifh�es sorteados. � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- � 81\0, agora, mais de cem. As au

� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- � toridades italianas colaboravam
� JANO N. 16. � com eles na organisação do pais
�. i mas, depois do atentado, fora�
"*""*,"'3"":;"·a:""="�"""':Ie'?if:"''''"''� t4J�"'"""""""'�

��
""""".........".,...""'"""........."""".,,�� . ..._:ç,.�...�� ....z....��.�.-..������� prêsos quasi todos 05 membros

I do partido,
-_

D
-_

Este partido não parece ter
=== r., Ivo II'Aquino === conseguido outro sucesso sinão

mostrar á Eme,pa q lI"� existi a
AdOVg ,ado. possibilidade para a existencia

�e .

um partido díngente, na Abi�.
SlDla, e que, por essa razão, a

Sociedade das Nações não po

������������������������ dia declarar que o Estado que

j Dr. Osvald�- Sílva Sab�ck �:�n cumpre �ustentar estava mor-

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191 I,

OS pedidos acompanhados das respectivas i�portancias e mais 1 $000 para o porte serão �iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiii iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii·iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiioiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiil--iiiiiiiiiii-0iiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiii";:
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM CUSTOOlA

772 de 1908 - 1115 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses

Ordem I Extração

1 1 S de Abril
2 22 » »

3 29 » »

4 6 » Maio
5 13 » »

6 20 » »

7 27 » »

..Jogam

de AB�n� e

de 1937
rJlAIO

----

Premio maior I Valor com imposto I Oecimos

50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$30J
50:000$000 13$000 1$300
50:000$000 13$000 1$300

50:000$ Os bilhetes são àivididos em õectrnos
àe 1$200.

4:000$ Hcuenôo repetição nos àois ultimas 01-

2.:500$ garismos àe qualquer dos 3 primeiras pre·
mias passarão, os prcrmos àestinad:::ls aos

1:000$ 2:000$ àois ultimas a�garismos 00 numero írneôlu
tomente superior.

5 500$ 2:500$ Da premio maior se àeàuzirá 5 .,. para
pagamento àos numeres. anterior e pôs!erior.

20" 200$ 4:000$ Os premias pr-escrevem 6 meS25 àa

$ data da l'xtração.
40 100$ 4:000 A Aàministração não atenDe redoma'

120 50$ 6:000$ ção alguma por peràa, aàulteroção àe bi·
lhetes ou qualqurzr outra inl:iàente alegado.

1.250 30$ 37:500$ Os bilhetes inutilizaàm; rom a palavra

I
PA60 não têm valor algum, porquanto o

450 "2 U. A. àos referido rarimbo pertenre á aàministração.
3 primeiros

'premias
a 30$ 13:50o!lJ; EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

�_.8_9_�__p_re_m_io_s_n_0_t_0_ta_l_àe 1_2_6_:0_0o_$ Nã_o_s_e_rã_o_p_ag_o_s_b_il_he_te_s_d_e_fe,í_tu_0_SO_5__

premio i\e

2 premias"

L A N o A

ANGELO
-----IR-----

PORTA & Cia.LA

Fumem charutos

PRI NCI PE DE GALLES

•

A insomnia dá destas allucinacões, causa
das pelo mau funccionamento 'do systema
nervoso. Para acalmai-o e trazei-o á nor

malidade, o remedio indicado é ADALINA.
Um comprimido de ADALlNA perrnitte
um somno suave e calmo e um despertar
alegre e natural. ADALINA é um calman
te inoffensivo e que não tem contra-indica
cões. Pode ser to

�ado em qualquer
edade. Não forma
habito.

VENCE--SE
Por preço de ocasião,

vende-se o prédio de porta
e janela, á rua José Veiga n.

19. Trata-se neste diario.

LUGA-SE o andar ter'
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agricola.

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Bebam só

Casc{�ti r'1 t",a
sempre igual!!

-----

Sinal d :;;1

lev�nte

Um ataque
do S�. Adal

berto Correia

non Magalhães, tendo surgido sé
rio atríto entre êle e o sr. Adal
berto Correia, que chegaram
quasi ás vias de fáto.

Florianopol is

eG.�••••E...�o••e.�.G. h/loriges ern
O gréve

� Vicio da embriaguês � LO'''':DRES, 9-=-Anuncia a

�w �� agencia Reuter, em despacho do
� e Cairei, que o bispo de Sidarous
� Um só vidro do �

�.r}if
- �J saíu do Caíro, ii tarde, com des-

� REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES • tino a Assiout, afim de entabolar
e

basta p3ra a cura desse triste vicio! t negociações com os monges rebel-
Praça 15 de Novembro "'_ Edificio La Porta • � des do mosteiro de Deít EI Mo-

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50 I A' venda nas bôas Fermacias. ! harr)akb··
;'0....... . .

� �,� ( ISpO, que :l".�\,' acomp1'-
Estado de 5anta ,_.8 �êH·1n a __ Fiarianopo I is ;j: E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Joinville fl! n?�d_o do,governadc.r, de Assioni,

Precisarn-se de Agentes atívos '.OeG*�aG�••��'.OG.G••G.e.=l��r;�:r-se-a amanhã aquele mos�

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedIdos de bilhetes para o interior,
pOdem ser tambem atendIdos por meio de celtificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetf's originais, que fIcam em cu,todia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedirem.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sabemos ter falecido no Rio ouvintes.
de janeiro, o sr. Raimul1du Her- 23.00 Mundo dos espiritos.
melino Ribeiro, alto funcionaria I Wilhelm Bauer canta bailados.
do Tesour o Nacional e cunhado 23. J 5 Novos e belos discos.
elo sr. Euclides GentIl, Coletor 23.45 Noticias e serviço eco-

Estadual nesta capita], nôrnico (a!.).
24.00 Màximu Pavese: Novi

D. Hortencia do Livramen- dades da Alemanha.
to Aducci I 00.15 Noite de grande con-

F'U)�UUM)POUS, 10 de M2r�!) de 1937===
I!!!" wa&i���m!iiillim...!i3.7�F WiiW'# �!'l'1!!Sl!C__aa

Progressu e O C ' S A Gazeta
complicação Desportiva

CINE REX, ás 7,30 horas, n 'f" A - ,

d cantl Redator.ãelali d�Va9CJncelo.
Miguel Strogoff (o correio de Com as inovações que sur- U I' OVO nao, pO· e

T'�ao' LTzar), com Adolf Wolhruck. gem, a vida vae se tornan- nuar á mercê de expiara FU t:'_.�
i do cada vez mais complica- III ..Jl J • C. D.

CINE ROYAL,.ás 7 e 8,30 da. Já não se póde mais an- ÇÕ:�S, urglnuo U�'Q� pro-
horas, Hotel Atlantic, com Hans dar despreocupadamente nas videneia l'i@ sentida deAlbers e Kathe von Nagy. ruas. Por toda a parte ha o

CINE ODEON,o lider, foca- perigo, �or exemplo, do.s regulao),entar O trânsito e
,. '730 h -El:!peranças autornoveis. Mesmo em CI'

açosiza, as, oras o

d 1 d
-

tá as OH
didas W' 'f d Shaw ma as ca ça as nao se es Ir II

.

Gper .

' Tcomb' ILnl rle T Ibot' livre de atropelamentos. Este Na lei qne regula o estabele- preço das passagens.enevieve o m, ye a ,
� d A I' bri

..,

Alen jenkins Phil Re an e Mary estad<:_ permanenLe e preo· cimento de Enha de auto-omni- ei o nga os CO,nCeSSlOnarIOS as

W'l
' g

cupaçao perturba os nervos bus, aprovada unanimemente pelo tabélas de preços confeccionadas
I son.

das pessõas fracas e, tarn- Conselho Municipal e sancionada peja Prefeitura. Assim, os conces-

I rrad iaOao da bem, de algumas fortes. que pelo respectivo Prefeito, existem sionarios não terão mais o direito
A Iema n h a não se cuidam higiénica- os seguintes dispositivos: de aumentar os preço� na passa-

mente. Nas grandes metro- «Art. 3- A Prefeitura apro- zcns.

poles O progresso está sem vará tabelas de preços de passa-
o

Ponha-se, portanto, a lei em

pre ao lado da complicação. gens, horarios dos carros e deter- vigôr. Ela servirá e contentará a

Nestas condições, nem todos minará os pontos dê partidas e todos, principalmente ao Povo
os seus habitantes pódem se raradas e outros preceitos regu- que não póde estar sujeito a pa
alimentar e repousar como lamentares. gar hoje um prêço, amanhã ou-

devem. Esgotam-se, perdem Art. 4 - A licença poderá troo
fosfato e outros elementos ser revogada, sem direito a ne- E sobretudo isto, ela evitará
indispensaveis ao sistema nhuma reclamação: ainda as explorações dos ganan-
nervoso. Essa a razão do a) si a juizo da Prefeítura, o ciosos que, tal como os adven
Tonofosfan entre os esgota. concessionario não mantiver os ticios que por aí vegétan co:n o

dos das grandes cidades. Ao I autos-ornnibus em bom estado de seu mólho de "férros-velhos", 'che
fim de duas ou tres injeções conservação; garem ao cumulo de cobrarem
sentem-se renovados, retem- b) si a juizo da Prefeitura, o um prêço [105 dias de semana e

perados, como se tivessem concessionario. não of�ecer ao p�-l ma.is cem réis aos domingos e dias
gozado. algumas se::lanas de blico um serviço contínuo e eh- Feriados, sendo que, quando atin
férias num clima de monta- ciente de acôrdo com o horario e gem o Balneario da Ponta do Le-
nha, outras regras e condições estabe- al, cobram quasi o triplo, numa
-_. lecidas pela autoridade compe- diõtancia que não vai além de
EM CASA DE FA!\1ILlA

tente. 600 metros,
alugam-se quartos com ou

Art. J O -O cálculo de lota- Tudo isto é preciso acabar. O Esteve, ôntem, em nossa reda-sem pensão p'a colegiais e
ção dos autcs-omnibus serà feito sr. Prefeito Municipal precisa fi- ção o conhecido "player» catari-moços solteiros.
à bases de 65 quilos por pessôa. xar os prêços e fazer cumprir ri- nense Tião, que figura este a"IOInformações neste diario,
I' gorosamente a lei que sancionou. no team principal do FioC1ue-Art. 1I - A o tação mini- -� "

ma para os autos-ornnibus, em'

I II
rense.

d I· h d' I Aguardem acheprega 0$ na, 10 as e interesse

gada do Tap8J'O'S!f.! Ivogeral, sera' de 24 passagelros. u está na mOita!
�rt. J 2 -A Prefeitura,. po I�VER �'-'IÃ-dera. em qualquer tempo, Visto- �

riar os auto-ommbus licenciados, e OOR MA -

fazer retirar do serviço aqueles N (.')EL
que, a juiw, não €5tivertm em RiBAS
bôas condiçõf's de funciol1fimento,
conservação, limpeza e pintura.»
E' isto, que aí fica, ou sela a

segurança, o confôrto a garantia
para a população, que nós recla
mamos, em nome do prestigio da
propria autoridade municipal.

Um dos pontos capitais expres
sos na lei, que já devia estar em

execução, é o
1

que se refere ao

Hoíe, ás 19 horas, reunir-se
ão a diretoria da Federação Ca
tarinense de Dê'sporto, ultimamen
te eleita e empossada, e os Con
selhos fiscJ e técnico.

Mauro Lamote

nI4IVE�:::,f�I05 ,

Alvaro Ramos

Aniversar.a-se boje o sr. AI·
varo Ramos, vereador á Câmara

Municipal de Lages, eleito pelo
P. L. C.

"o

Transccr�e hoje o aniversario
natalício da .exma. sra. d. Maura
de Sena Pereira Lamote, 0055(\

brilhante colega de imprensa.

Aniversaria-se hoje a veneran

da sra. d. Manada :',,10ntenegro,
progenitora do nosso colega de

imprensa SI. AUgust0 Montenegro.
E'AZEm AtiOS H01E

as exrnas, sras. Marta Carmi

nati, Olga Rivelis,
,

Ernestina
Gama Venera, [oana rerres, Re
gina Miran ia Santos;

os srs. Nlilitão Villairn, Dulta
via Coelho Mariano Teixeira
Filho, Paulo Amorim, Waldemar
Corrêa e 'A ·Jeu Tolcntino Jtmiar.

Procopio dei
xárá O Figue

rense

Muito embora côrra, com

ro:

22.50 Anuncio OJN e DJQ
(a!., esp.). Canção popular alemã
2255 Saudações aos nossos

acentuada insistencia, o noti
cia de que o valente «player» pre
to e branco, Procopio Ouriques,
ira', dentro de pouco, abandonar
o seu clube, trocando-o por ou

tro desta Capital ou por uma

tentativa de ingresso num quadro
carioca, sobre esse particular pre
dominia a mais forte deivda.
Nas rodas do Figuercnse se-diz
ser tudo iS30 boato semea do
por inimigos implacaveis do cam

peão da Cidade.
lvras apezar de tudo, para nós

continúa a pergunta:
Procopio deixara mesmo o

Figuerense ?

A estação alemã OJA, onda
31,38 ms., irradiará amanhã o

programa abaixo para a América
do Sul.
A's 12,00 hs.-14.00 hs, e

22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim

corresponde, respectivamente, ás

8.00 bs.-IO.OO hs. e 18.50
hs.-0.45 hs, no Rio de Janei-

Visita de Ttão

E'ALEt'lmEHT05

certo.

1.15 Noticias e serviço econô-
mico (esp.]

1.30 Concerto militar.
2.15 E'co da Alemanha.
2.30 O pequeno ABC ale- Verdadeiramente, achamos u n

manifesto desisteresse e muitu
rouco entusiasmo no jovem e im
petu0so center-four Ivo, qara as

pugnas futebolescat do -:orrente

A LOTERIA
FEDERAL

PAGA UM PREMIO EM
F:"ORIANOPOLlS

o arreaitaao 5aião Progresso,
Ó rua felipe 5chmlat n. 5, uenaeu
para a extração àe sábaào ulti·
mo, o bilhete n. 2.021 premiaào
na quantia ae 10:000$000.
Ontem, pela manhã, proceàeu

se o pagamento ao mesmo feito
sob o cl1�que n. 8.29), ao porta
àor, firmaào pelo aistinto conter·
râneo sr. Altino ae Ol!uelra, e o

ser a2sc::ontai'lo no Banco àe Cre·
àito Agrlc::ola ae E'lorianopolis.
Essa operação teue a assÍsten'

cio ae rlZpresentantes aos jornais
locais.
Abori'laao pela reportagem, o

felizari'lo eXCUSOU'5e de ôar o no'

Empreza
Cia.

Sardá
Lida.

&

Decorreu, ante-ontem, o ano.

aniverslHÍo nataiicio no nos- Apezar 20 na conhecida de·
so ilustre patr!cio sr. M::ll1oel dicação pelo Figuerense e amôr
Ribas, governador do Esta- ao desporto que pratca com per
da do Paraná. i feição e elegancia, �stá, contudo,
Espiri10 dinâmico e em-! parec�ndo-nos que oc ondutor da.

;:>reendedor vem S. S. pres- linha preta e branca. arlda Am�

tando inestimaveis serviços I bicionando afastar-se da ativa.
ao povo do visinho Estado, Não qu� tencione mudar de
motivo porque se torn0u es- quadro -la Isto é que não -pois
tímado e respeítado. esta' fà:a do feitio ;noral de Ivo;
Progressista, operoso, ho- mas, ta'vez, sejam 05 estudos que

nesto e inteligente no desem- lhe estão roubandr.> a melhor r.. ar�
penha da alta investidun. te do tempo.
que lhe foi confiada, tem s. Fl:lto é que a discrição do co

S. norteado seus átos pela nhecido "player" é bem noto-

Justiça e pela Razão. no.

L\favel no tratar, modesto Ivo parece esta', mesmo. na

e sincero, conquistou facil- moita!
mente �impatia e admiração. --P-A-DARIAA Gazeta abraça-o afe-

me.

AVISO

tuosamente.

Recife - Parta Alegre
NORTE

•

s u L
ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi

mo dia 15 para:
COl\ iANlJ! i.NTE CAPELA sairá no

pi'OX1mo dia 29 para:
Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro
_ .. - Vitaáa--- Caravelas-I1héu�-São Salva- Paranaguá

dor-AlacGjlJ � PlCnedo -Recife

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «f\nibal R:nevo:o,>, «(te. Capela»,
Enàereço: - Praça 15 de Novembro n. 1. - l' andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

ASPTE. NASCIMENTO
dia 17 para:

sairá no
I

COMANDANTE CAPELA-Sairá no
proximo dia 21 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

Santos -- Rio de Janeire) Laguna

«Cte. Alcidio» e «Aspte. Nascimento�.
Agente

H. C. DA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




