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c; chama liberal de 29 r�ão se apagou,
permanece viva e ard((9rf1:e na vorit.ecíe
ragem dos verdadeiros í'epublicanos,
perrnitirão na marcha re·trogada que
irrrpr'rrrur aos destinos da Republica.

antes
co-'

que não
querse

Decreto da lintervenção va, politica ou s�cial. O provimento eventual, interino, das lizados por toda a imprensa e desenrolados na presença e

funções de prefeito se operou ha cerca de um ano, con- com ciencia do proprio governo federal.
forme o� �is�ositivos expressos da lei Organica. Os pode- Representantes do Distrito Federal, confiamos que o

n:_s murucrpats vê!� regularmente exercendo suas atribui- esc1a�eci?o patriotismo de v. exa. não recusará a esta capi
��e� d.entro da ,�rblta legal e no desdobramento das suas tal a Justiça que espera de v. exa, Atenciosas saudações.
Imclatl�as pecuh.âres. Ne.l1hl�m caso novo, na capit�1 da (aa) senadore� fones Rocha e Cesario de Mélo, deputados
Republicá, surgiu, que indicasse ou, sequer, sugerisse o Manoel Caldeira de Alvarenga, Sales Filho, Julio de Novais.

t�emendo golpe no sistema federativo, de que é parte. Ps- vereadores Rocha Leão, Clapp Filho, José Lobo lan3e�
Sim, nossas ponderações se baseiam na evidencia dos fatos Muller, Floriano de Góes, Eduardo Ribeiro, Edgard Ro
testemunhados por toda uma população que, sendo a mais mero, Fernandes Dantes Adalto Reis Cezar Leite Rúi
culta e sensivel do Brasil, dispõe de: fartos meios para de Almeida, Celso Magalhães, Fred�rico Trotta 'Jaime
acompanhar a marcha dos negocias publicas. sempre fisca- Araujo e Alceu de Carvalho».

'

RIO, 16 - Foi assinado pelo sr. Getulio Vargas o

decreto de intervenção federal no Distrito. Esse decreto é
e seguinte:

«AI tigo primeiro - ° governo da Republica, no uso

das suas atr.buições constitucionais. resolve decretar a

intervenção federal no Distrito Federal.
Paragrafo primeiro: Fica interrompido, temporaria

mente, o exercicio das atuais autoridades legislativas e

t xecutivas do Distrito Federal;
Paragrafo segundo: O praso da intervenção é de um

ano, podendo, todavia, findar antes, se assim o entender o
Executivo da União;

Paragrafo terceiro: E' nomeado interventor o conego
Olímpio de Mélo, que assumirá o exercicio de suas fun

ções legislativas e executivas, observando a lei n. 196,
de 18 de janeiro de 1936, bem como as instruções que
vierem a ser expedidas pelo ministro da Justiça.

Artigo segundo-i-O presente decreto entrará em vigor,
a partir da data de sua publicação no -Diarío Oficial».

ZET
Artigo sintornatico da

"Federação"
Sob o titulo «Defensores do regime-, «A Federação»,

orgão do Partido Republicano Liberal do Rio Grande do

Sul, publica um violeutissimo artigo, de que recortamos os

seguintes trechos, altamente sintornaticos:
«Da «boite á surpríses> da politica nacional saíu a

Queixam-se os florianopolitanos
intervenção no Mato Grosso, ao mesmo tempo que se 1\, d �.[;l..

'

r:��fe��;�,ij) �1�&t� epartamento de dpe'bql·ue d� Diretoria de Higiene
anunciava igual medida para o Distrito Federal e os [or- U ti, '.' � ��! W �?tJ �'fI

u ica iscura-se, completamente,
nais veiculavam livremente a noticia do desarmamento das

,.
. do estado sanitario da nossa Ca-

miliC��od�e:�ud�vfJ��d;�;tanto. que os rumos assinala- Educeeã (9 1" ����d:;:lo:xi:�;éC�;S. f;c��
dos nestes ultimas tempos peJa marcha dos acontecimen-. � . "

implacaveis de molestias e febres

tos politicas são de molde a justificar as incertezas, os re- Creio no poder e ?a. eficácia I Mas não e na logorrél.a dos tabela que�:segue, os vencimentos endêmicas.

ceios e o indisfarçavel nervosismo que invadiu todos os da palavra hnmana: Principalmen- d-msgogos, nem na gralorréia dOI e gratificações dos cargos nela Aliás, nesse particular, cabe a

espiritos no temor desse retorno aos dias crepulculares te quando, a serviço .�a r�zão e eecrevinhadores que eu creio. indicados (segue-se a tabela). E nossa gente inteira justiça.

que antecederam o aparecimento de uma época nova pa-
da v:rdade,. ela se esplfltuahza em Essas degenerações do verbo, dessa tabela consta o seguinte: Pois, não sómente, á margem

ra O Brasil. energias divinas. Creio na palavra e.sas explosões da fala e da es- «Instituto de Educação da do cáis Frederico Rola e do Mer-

Etetívamente, se lançarmos um olhar retrospectivo a como .linha diferencial que mal.ca crita, são males, cujos nomes, de Capital-gratificação do lente cado Público e-parece incrível

um passado recente, de apenas quatro anos, veremos que,
fronteiras entre o �ru�o. e a ena- sufixação análoga á de molestias por curso desdobrado.: -no proprio Mira-mar, aprazivel

no terreno politico, temos retrogradado insensivelmente tura dot�da de racloclfllO:S-JU dos vergonhosas. sugerem, de pronto, a 4:620$000; gratificação do logradouro público, existe abun

para o regime discriclonarlo de que nos libertamos sob que cultIva� a seara da Imguag�m prostituição moral de seus autores. professor por curso desdobrado ... dante lixo, que por descaso das

as mais vivas manifestações de jubilo cívico. para revestir de ouro a espiga Envelhecerei, pois, crendo na 3:300$000». nossas autoridades sanitariás de-

O «estado de guerra» eufemismo que mal encobre os madura d� �e��a�ento. Gosto d.e eficacia da palavra humana, a des- Tais gratificações remunerariam compõe-se ameaçando, seria�enk.
permanentes «estados de sitio» da Republica Velha, com me traduzir: Ideia, emoção, senti- peito da sua falência, inevitavel um serviço público, prestado por á saúde pública.

a agravante de oferecer aos olhos do estranjeiro uma �ent.o, lembrança� to�o. o sonho pela insinceridade com que o ho- docentes da E. Normal Secundá- Tais depositos exalando, de

aparencía de extrema gravidade, começou por abolir ai mtenor, todo o foro l?llmO, q.ue mern tantas vezes se tem servido ria. continuo, máu cheiro enundam as

ítberdades individuais e amordaçar a imprensa, deixando se transportem, como Íinla n:lU�to dela. Diz a Constituição de 25 de circunvisinhanças com nuvens pes

como unico respiradouro possivel o Legislativo, e isso pura,brotando de uma fonte muito Mas, crendo sempre, devoto agosto de J 935, ao que parece tilentas, sopradas pela aragem ma-

mesmo por uma justa reação daquele poder. [resca.para � ânfor� de uma frase, fanático da palavra-protesto, da em vigor, na allnea 4a. do art. rinha.

Que ha uma vigilancia incansavel e permanente ve· tr,a�alhada � man�Ira de uma cus- palavra-reivindicação, da palavra- 46: «Compete ao Governador do . Estes e outros Eátos, que em

lando pela garantia e pelo respeito das nossas instituições todia de �unvesafla! defesa, aqui estou para mostrar.ao Estado: organizar, reformar e su- materia de higiene atestam o nosso

democraticas, tivemo-la agora mesmo nas declarações for- �e�. Sinto quão �rac�s são as povo da minha terra a sem-razão primir serviços públicos na {arma atrazo, atentam, flagrantemente
mais do governador [urací Magalhães e no discurso íncl- P?sslblhdades expressionais de que (a meu ver) de uma ordem do da lei» contra os nossos fócos de capital
sivo e desassombrado do general Flôres da Cunha ao pu- disponho. Govêmo do Estado. ° Governador não pode ex-. de um Estado, merecendo, ainda.
vo de Pelotas. E, frequentemente, mordendo os

, .

* * *

. i pungir do orçamento as gratifica- de t�dos acrê e severa critica.

Ambas essas publicas reafirmações democraticas nos punho:, t.enho sentido, e ressentido Pela copia fiel de um oficio I ções. E mesmo deploravel que tbl

dão a confortadora certeza de que a chama liberal, que
a angustia do .não-dlzer" � a de en�iado pel? snr. Secrctár.ío do ln- Bem. Não expungiul Mas, po- aconteça.

íúüamou as consciéncias em 29. não se apagou ainda em não saber, ao �IVl�, .da� leitio, c?r- tenor e [ustiça ao snr, Diretor d� derá reformar ou suprimir Florianopolis, cidade linda por

todos os espiritos, mas ao contrario permanece viva e ar- po e .alma aos mdlZlvels,tão, cheios �e�artamento de Educa�ão,fiquel aquele serviço� Pode.Na forma da natureza, recebe todos os dias a

dente na vontade e na coragem dos verdadeiros republi- de vlda!-mas sempre rudimenta- inteirado de que S. �xcla. o sor. lei. E que lei é essa? Existd... visita de inumeros forasteiros, que

canos, que certamente não permitirão essa marcha retro .. re�, e ,

que se debatem d:!ntr� Je Governador é contráriO a� desdo- I dela pai tem impressionados da

gada que se quér imprimir aos destinos da Repub!ica». mim a procura de uma defimção bramento do 3' ano da F..... Nor- Deputado BARREIROS FILHO peior maneira, quanto aos serviços
verbal. mal Secundária, a pesar de haver de limpeza e higiene pública.

autonomistas A's vezes, a um esforço maior 55 alunos matriculados na dita Transferen. Porque a Diretoria de Higiene
t

da esterilidade rebelada-lá vem série.
C ia de sar-

não remove essas deficiencias, dei-
p rotes a.""Y1 à luz um abortozinho reles,' que Já mostreÍ que a lei orçamentá- tando energica vigilancia e apli-

RIO, 16-Foi endereçado ao presidente da Republica nem vale a pena de mostrar aos ria do corrente ano consignou em gentas cando penalidades aos trangre,80-
O seguinte telegrama, assinado pela maioria da Câmara outros. Melhor é, então, enterrá-lo verba fixa da des,oesa as gratl'fica- res da� mal's c

.

h
RIO, 16 -- O ministro da

. omesm as regras

M�nicipal. por dois senadores e por três deputados fede- desde logo, erpbora depereça todo ções para lentes e professores que de sanidade.

rals: ' o ideal de quem deseJoaria, por lecionem nos cursos desdobrados. Guerra proibiu até ulterior deli- E' Iberarão a transferencia de sar-
o que queremos e a meja a

«Presidente Getulio Vargas.-Palacio Rio Negro. - suas idéias e por suas palavras, Já mostrei que os decretos-leis, :s bôa gente ilhôa.

No momento em que a imprensa, baseada em informes criar uma imagem a mais para o do Ínterventor Aristiliano Ramos gentos, salvo quando não hawm-

obtidos nos meios politicos e, mesmo, depositarias do patrimônio universal da Arte, ou e do .Governador Nerêu Ramos do inconvenientes de serviço e Deputad�
pensamento governamental noticiam a possibilidade da finnar Ui]) conceito em beneficio (sob os 1105. 777 e 25, respecti- que os interessados requeiram. 'U

intervenção no Distrito Federal - sua população, através dos individuos e em defesa da So- vamente, e de 28 de fevereiro e comUII ista ?
das forças eleitorais representadas pelos signatarios desta, ciedade. 17 de junho de 1935) autorizam Isento de RIO, 16 - Na sessão do
vem. ainda uma vez, á presença de v. exa., num caloroso Sem embargo disso, creio no o desdobramento.

I Legislativo Fluminense, um

apêlo, oferecer ponderações contrarias á decretação da poder da paiavra humana através Cito mais a lei n. 94, de 29 CU pa de;mtado oposicionista exi-
referida providencia. da tribuna, do livro, da céltedra de setembro de 1936, que dispõe RIO, 16 -Foi publicado o biu á seus col�gas uma cer-

O sr. presidente da Republica, em seu elevado criterio, e da imprensa. Sou como os cren- sôbre vencimentos e gratificações resultado da comissão de inque- tidão passada pela policia
ajuizará que aquele recurso extremo não encontra amparo tes da Igreja, para cuja fé não se dos

.funCioná.rios., � cujo artigo .1'11 ri�o sôbre o
.

rumoroso caso do carioca apomando o depu
na Constituição, com o funcionamento regular das institui- faz mister a �evidência dos mila- reza. ,«De I de Janeiro de 1937 trIgo. A comissão declarou o sr. tado Oscar Przwisnki como

ções loc�i� na not�alidade da vida carioca, administrati- gres. e;n diante serão os con:ltantes da Paulo Martins isento de culpa. 'adepto do comunismo',

�������������r.�������..���� ���������������������

A VOZ D1\:� �::;Ji·.t:�\\I'O Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietarío e Dirl7tor Besponsavel JAIRO CALLADO
III I Florianopolís, Quarta-feira, 17 de Março de 1937 I NUMERO 728Ar�o
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A GAZETA-FloriaoopoUs 17-3-1937 2
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Gazeta NO L.A

lisas, I no

avesso, I lisa, I no avesso; repetir
2 vezes desde; 7 lisas.
lla. carreira-2 lisas, 4 no

avesso;2 lisas,1 no avesso,2 lisas,
5 no avesso; repetir uma vez des
de; 2 lisas,l no avesso, 2 lisas, 4
no avesso,2 lisas.

12a. carreira-6 lisas; 2 no

avesso, I lisa,2 DO avesso, 5 lisas;
repetir I vez desde; 2 no avesso,
I no direito, 2 no avesso,6 lisas.
13a. carreira-2 lisas, 3 no

avesso; repetir 6 vezes desde; 2
lisas.

14a. carreira-5 lisas; 2 no

avesso, 3 lisas; repetir 4 vezes

desde;2 no avesso,5 lisas. Uma chicara de nozes moidas,
1Sa. carreira-3 lisas; 1 no chicara de assucar, 1 chicara

avesso,2 lisas,5 no avesso,2 lisas; de farinha, lavo.

repetir 2 vezes desde; uma no Bate-se a g�ma_ com o assucar

avesso,3 lisas. e ajuntam-se ai nozes e a ·farinha.
Temos para a rua, ainda, as 16a. carreira-2 li!as, I ao

A clara bate-se separadamente e

blusas de renda com suas grandes avesso; I lisa,2 no avesso, 5 lisas, se ajunta ao demais. Faz-se uma Bote sobre o fogo 2 ou 3 du
gl8vatas e seus fartos jabots que 2 no avesso; repetir 2 vezes des- massa, estende-se, cortam-se os zias de dUlias de ostras. Abra,
completam tão bem o "tai!leur du de; 1 lisa,! no avesso,2 lisas. biscoitos na fórma que se quize-r leve a cozinhar e guarde no pro-
jour_" e põem-se ao forno. prio caldo. Tome 12 bonitos fi-
As blusas de «foulard» com' lets de garoupa, tempere de sál

mangas largas em cores vivas que Motociêlétas LIMONADAS e guarde. Tome os restos do
estão em ultima moda com saias Gríztner peixe, Leve ao fogo num refuga-
brancas, azul marinho, marron, As limonadas fazem-se quasi do e molhe com um pouco de
cinza e beije, completamente pre- A agencia de bicicletas Gato sempre pela simples mistura de agua.
gueadas ou em forma, dando á Preto, recentementt." instalada em agua fria com algum xarope, sen- Retire as e!lpinhas e peles,
figura um movimento de calice de Florianopolis, á rua Fernando do esta a moda mais usada nas amasse a carne com uma fatia
onde desabrocha essa flor miste� Machado, acaba de receber um confeitarias. I de pão molhado, 1 ovo e I ge-
riosa e perfumada que é a mulher j stock das motociclétas Griztner, Deitam-3e dua'J a três colh(O- ma e leve a ligar no fogo.
-chic'» tipo especial 1937. Jes d� algum xarope em um co·

'

Tome os filets, deite por cima

por MAD�ME MARIE

A. rnoda deIhoje FORNO 'z !SegrEevd_os de fE��NID!�fo�ues, ha tanto
,._ � tempo despresados e guar-

e de amanhã FOGAO� dados nos cofres, voltam á

� Como tudo nos corre bem moda. E' a ultima mania das

QUEIJO CASEIRO AO po que se enche dagua e mi�tu-: quando nos sentimos bonitas 1... elegantes.
FORNO COM AZEITONAS ra-se com uma colher.

.

� Ai' esta o que dá co lfiança Disseram-me que ha quérn
Nas limonadas geladas deita-se,

J

a uma mulher. chegue a usar perto de du-
além disto, um pedaço de gelo '1 Vinte minutos apenas são ne- zentos, presos a uma pulsei ..
do tamanho de uma nós. ; cessarios para adquirir tanto po-

rinha de ouro.
.

As limonadas caseiras, porém, j der. I 9uanto �en?res, mais apre.
são feitas com o sumo de alguma t Sôbre o rosto limpo com o ciados, Bichinhos de toda

fruta, assucar e agua; por isso I creme de limpeza, ao qual se jun- especie-c-uma verdadeira ar..

merecem preferencia, tanto por tam algumas gotas de tonico, ca de ��oé - pequeninos si
causa do sabor, como por causa aplica-se uma leve camada de nos, castelos minimos, moi
do aroma. creme que, cler...ois, de seco, for- nhos, e até o proprio Bu

rá a mascara, a qual, fica no dha, está em cêna.
LIMONADA DE ABACAXI rosto durante vinte minutos, fôr E assim, os cofres anti-

A MANEIRA DE FAZER O [possivel deixa-la mais tempo, tan- gos, ha tanto tempo fecha-
PÃO I

Toma-se um abacaxi maduro,1to melhor. Lavar, em seguida, dos, abrem-se para a nova

descasca-se e corta-se em peque-! com agua morna. I
moda.

.

Para fazer bom pão é neces- nos pedaços; pisam-se duas terças I A pele aparecerá, então, per- .

Quanto aos vestidos, uma

sario bôa farinha, bom formento partes em um gral de marmore, ,feitamente lisa, os póros fechados, lmha. ,bem nova, sempre
e fazer o trabalho cuidadosamen- com aszucar, deita-se uma garrafa e limpos, uma expressão viva em -raffinée- e agradavelmente
te. dagua, coa-se, espreme-se bem e toda a fisionomia. alegrada pelos tecidos mo-

No tempo cie inverno prepara- reparte-se o sumo em doze copos, Desaparecerão as rugas em demos.. veiu n_10dificar al��-
se a levedura á noite, para poder deitando-se em cada um mais volta dos olhos e da boca. Foram-] ma COIsa na Silhueta Iernini
fazer a massa de manhã cedo. duas colheres de assucar e alguns se por encanto. E todos os pe- n?, pois se ainda a saia en

No verão, é melhor preparar o pedacinhos de abacaxi não pisa- quenos defeitos que desesperam víesada é desenha�a para
fermento pela manhã, e amassar do; e enchendo o copo, mexe-se a nossa vaidade como vermelhidão costumes, os vestidos de

pela segunda vez quando o Ier- e serve-se. iritação da pele, o tom carnoso: sêda o� de lãzinha já se

mento houver levedado, sem es- desaparecem, deixando a epider- apresenlam com uma �enden�
perar que transborde ou se acha- SO?A DE CREME DE me macia e unida. era de alargar as salas, até

te no centro. Faz-se a pnmeira QUEIJO Quem negaria o interesse que agora mais ou menos justas.
mistura com cuidado. Quanto desperta tal mascara numa hora As mangas �raglan)l), os

melhor se misturarem 05 ingredi- 112 colher de chá de cebola em que a vida de magicos eXI-
modernos mOylln�ntos dos

entes ao principio, tanto, mais sa- picada. ge que a mulher guarde a apa-
córtes pa�a -pélerines, e ca-

3 no
tisíatorios serão os resultados na 1 colher de sopa de gordura. rencia de frescor e unida. pa�, quasl sempre do mesmo

6 massa final. Tambem se póde I colher de sopa de farinha. Cada vez mais as mulheres se
tecído dos trajes de passeio,

ve- I t d
preparar a massa numa umca 4 ehicaras de leite. preocupam em parecer Jovens. comp e an o os casacos e

operação, empregando levedura 114 de libra de queijo do rei- A vida dificil impõe esta nova
os vestidos, emprestam um

mais ativa. no ralado. exigencia: o bom exilo esta' re- que mais jovial os recentes

Se se ajuntam a ela algumas Frite a cebola na gordura até servado aquelas que são ou pa- figurinos.
batatas Iarinhosas, bem cozidas e que fique tenra. Adicione a Ia- recem jovens. O progresso neste Os apanhados complica
desfeitas, o pão ficará mais dôce. rinha e mexa até que forme uma ponto, muito ajuda. A ciencia dos e os <gndets- quasi li

Veja-se receita para fermento. pasta. Despeje o leíte aos pou- da beleza, da estética Iemina, fez, sos, se assim podemos nos

A massa deve ser amassada cos, mexendo-se constantemente. dia a dia novas descobertas. exprimir, estão sendo substi
de fó:'a para dentro, não com as Depois misture o queijo ralado o Os clinicos operam constantes tuidos por pregas, franzidos,
pontas dos dedos, mas com am- sál e cozinhe até que engrosse. I milagres. Exploram-se os conti- os quais dão aos vestidos
has as palmas, dando-lhe volta Sirva com biscoitos. Espalhe nente para augmentar a beleza da um ar de adolescencia e de
com frequencia, até que esteja páprica por cima e enfeite com mulher. r_o_m_a_n_c_e_.

_

firme e elástica, sem farinha sêca azeitonas e pimentões. Bebam só Para a dona de cala
em sua superfície. Dá-se-lhe fór- Para limpar os objétos pra-
ma redonda e se coloca numa SOPA FRANCEZA DE Case1-3 ti r"l h� teados, sem que seja preciso es-

vasilha azeitada, para que não CEBOLAS
sempre igual I � Irega-los constantemente, dissol-

fique pegada. Observa-se leu vo- ve-se um punhado de borax e um
lume e quando houver duplicado 3 grandes cebolas cortadas um pouco de recheio, salpique flOUCO de sabão nagua quente,
este, estará suficiente levedada em rodelas finas. coro champignons crús ou sêcos mete-se nesta o objéto que se

para ser cortada em pães que se 3 colheres de sopa de gordu- amolecidos, bem picadinhos, en- quer limpar e depois de deixa
farão em fórmas com a menor ra. role, amarre com linha grossa e lo alí durante tres ou quatro ho-
manipulação possivel. 4 chicaras de agua 6U leite., deite bem. juntos no fundo de ras, enxagua-se com agua limpa

Deixam-se os pães levedar ou- 1 colher de chá de sál. I uma caçarola chata, Molhe com e fria e enxuga-se com um pano.
tra vez, até ficarem do duplo 6 fatias de pão velho frito na I caldo das ostras Ee 1 calic'! de O calçado deve ser sempre'
tamanho e se põe num forno mo� gordura. vinho branco e leve a cozinhar examinado, para se manr1ar pro":
deramente quente. (Se tosta em 3(4 de chicara de queiJo ra- p0r uns 12 minutos. ceder a qualquer reparação, ape-
seis minutos um pedaço de pa- lado. Escorra, retire as linhas e arru- nas se dá o estrago.
pel branco, está bom). Os pães Paprica. me num prato. Junte 110 caldo 1 Evita-se, assim, gastar muito
medios devem ficar ao forno de Frite as cebolas na gordura colher de manteiga misturada com dinheiro em s3pateico, conseguin�
50 a 60 minutos. Se não cres· até que tomem um lindo tom dou- outra de farinha e 2 gemas. Pas- do�se andar sempre bem calça
cem nem tostam igualmente no rado. Acrescente a agua ou leite, se pela peneira. junte as ostras do-mais importante e mais dis�
forno, devem virar-se. o sál e aqueça. Coloque um pe- e leve a esquentar sem ferver e tinto do que andar bem vestido_

daço de pão frito em cada pra- derrame sôbr� os filets. As luvas cla:-::ts, de pelica, la-
to de sopa e cubra-o fartamente vam-se com uma esponja embe-
C?IIJ queijo. Despeje � sopa por NINHOS DE TOMATES bida em leite mornlJ. Passa-se
cima e mva com pacrtca. por cima sabão branco e e&fre-

Tome 6 to:nates grandes, iguais, gam·se. Esta limpeza tem que
bem vermelhos. Parta ao meio e ser feita com as luvas calçadas
retire as sementes. D<!ite no fundo e e�perar que sequem depois de
uma camada de camarões cozi- limpas, para não encolherem.
dos e picados, ou sirís desfiados, A operação é mais facil para
ou qualquer outro crustaceo. quem possuir uma fôrma de ma ..

Cubra com alface bem fininha, deira do feitio da mão.

calque um pouco no centro e A roupa branca não deve ser
aí coioque 1 colher de chá de guardada engomada durante mui
maionase para sandwiches e sô- to tempo, porque a goma· acaba
bre esta 3 bolinhas de cenoura. apodrecendo o tecido_ O melhor

Cozinhe umas 6 cenouras, gran- será, quando não se vai usar uma
des, em agua, sál e I colher de peça dur\\nte algum tempo, lava
assucar. Ia e lião engoma·la nem passa

Depois com a colher propria, Ia a ferro.
retire bolas do tamanho de ovos Quando se lava a flanela fine
de passarinhos. mistura-se á agull, um pouco de

Coloque os ninhos sobre fo- borax em pó, e assim o tecid�
folhas de alface. '

conserva sua suavidade.

QUARTA AMOSTRA

Duas chicaras de queijo casei
ro, 1 (2 chicara de azeitonas pi
cadas, 112 chicara de leite, 2 co

lheres de manteiga, 2 ovos, 1[4
colherinha de sá!.

Misturam-se bem os ingredien
tes, e pôem 'se ao fôrno em ba
nho-Maria. Deixa-se cozinhar ate'

que esteja firme.

(A i."portancia da blusa)

zes.

6a. carretra-is lisas; 2 no

avesso,3 lisas; repetir 4 vezes des
de;2 no avesso,5 lisas.
7a. calreira-2 lisas, 4 no

avesso;2 lisas,1 no avesso,2 lisas,
5 no avesso; repetir 1 vez desde;
2 lisas, I no avesso, 2 lisas, 4 no

avesso,2 lisas.
8a. carreira-6 malhas lisas;

2 no avesso, I lisa, 2 no avesso,
5 lisas; repetir 1 Vez desde; 2 no

,
. . avesso, I lisa,2 no avesso, 6 lisas.

Outra toilette onde a Impor- 1 9a. Calreira-2 lisas 5 no
tancia d� blu:a é not�vel assinada avesso; I lisa, 1 no avesso; I lisa,
por �Ahx« e � seguinte: 7 no avesso; repetir 1 vez desde;

Sal:1 de setim preto, blusa de 1 lisa, I no avesso, 1 lisa, 5 no

gase cinza claro. Completamente avesso.Z lisas.
tabalhad-i nas espaduas que se IOa. carreira-7
fecham atras como ramos de pal
meira que se entrelaçam, desse
feitio cae como um véo, como uma
carola de flôr que se desabotôa,
duas asas de Archanjo que for
mam as grandes mangas.

O comprimento das blusas
tamoem não tem importancia, ter

mina.m as vezes na cintura, de
outras sobem acompanhando o

movimento das saia, m;is abaixo
da cintura formando feitio e per
mitindo efeitos inesperados. Pa
ralleIo as blusas de grande im

portancia temos a outra; a de
cambrail bordadll a mão para
os vestidas de linho, de esponja
de etanine.

L\ -:amada «pequenina blusa»
, é aquela sem pretenção e que
traz lanta comodidade.

As blusas que já tinham sido
postae á margem das toillettes,
voltam agora com UMa importan
cia definitiva,
• Podemos afirmar mesmo que
chega a ser, muitas vezes, o pi
vai da moda, sobre as quais gira
um infinita fantasia de feitios e

principalmente, servem de com

plemento ás toilettes mais simples
assim como as mais complicadas.
Para as grandes toilettes de soi
rées, a blusa aparece linda, gar
bosa, petulante ou romantice, evo

cando das cinzas do passado uma

lembrança perfumada de sauda
de ...

Lauvin, Schiaparelli, Alix, Pa
ton, todos esses artistas conseguem
feitios origfnalissimos nas blusas
modernas e procuram estabelecer
harmonias ricas entre a saia e a

blusa de uma grande toilette.
Antigamente, o traje de «saia

e blusa» era considerado o mais
modesto entre todos. Vestida des
sa forma, a mulher só podia ir
á cidade pela manhã fazer com

pras. ,. Mas, substituindo-se as fa
zendas, aplicando-se a etiqueta de
um «Paton» ou «Lauvin> o traje
sobe rapido os degráos da esca

da da fama e lá de cima, impo
nente, majestoso, desafia impavi
do a critica ...

«Alíx», nos apresenta uma

toilerte onde a saia colada &0

corpo como sereia em lamé pra
teado, a blusa de gase amarela e

havana sóbe na frente até o pes
coço caindo atrás sobre as C0S

tas nuas como duas tesouras em

fórma de echarpe acompanhando
a cauda.

Ponto de colete

TRICOT

o número de malhas desta
amostra é divisivel por dez e cada
parte da amostra compreende 16
carreiras.

1a. carreira-A primeira e

a última malhas de cada carteira
não são contadas; 3 malhas lisas;
1 no avesso, 1 lisa,7 no avesso, I
lisa; repetir 2 vezes desde, 1 no

avesso.3 no direito.
2a. carreira-2 lisas; no

avesso,1 lisa,1 no avesso, 7 lisas;
repetir duas vezes desde; 1 no

avesso,1 lisa,1 no avesso,2 lisas.
3a. carreira-3 lisas; I no

avesso,2 lisas,5 no avesso,2 lisas;
repetir 2 vezes desde; 1 no avesso,
3 lisas.
4a. carreira-4 lisas, 2 no

avesso,5 lisas,2 no avesso,1 lisa;
repetir 2 vezes desde; 1 no avesso,
2 lisas.

Sa. carreira-2 lisas;
avesso,2 lisas; desde repetir

BISCOITOS DE NOZES

FILETS DE GAROUPAS
ENROLADOS COM

OSTRAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Metriz: FL..ORIAN·OPOL..IS
em: Blurnenau .. ..Joinville - São Francisco ... Laguna -

Mostruario permanente el"'n Cruzeiro do Sul

Secção de Seoeplio deSecção de
FAZENDAS:

. Fazendas naclonaes e extrange'ras alara temOl FERRAGENS: MACHINAS :
.

Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas pata officinas rifé'chanica�
Tapetes e trilHbs Címento-ferjo em barras. rerragens para portal Machinas para Iaoeírcs
Roupas feitas e janelJãs, tinta ' Màchinaries em ge.ral para a lavoura: �. ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences �rades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas J ocoraoveís, Motores do esplosão, lV1otü�es
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talh� electrlcos .:

Jabonetes e Perfjlmarias
.

res Material em geral para transmíssões: Lo',
,\!colchoados e Colchas . Louça sanltarla - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C!ortinas e Cortinados ·r Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
r..uhas e guarda-napo! Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões PORO Peças, - ijcces-

�atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos soríos, serviço meéhaníco
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M=tteriaJ electrico em geral �
Empreza Nacional de l\Jav'e�ação uHo�pcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas URite r\/laria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleno 'Arataoa" �=S7�V�VAV�V�_�������"'VÂVÂv��1

c r Si

Filiaes

Atentae bem I
"
•

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

fi

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

•

Forrnídavei� lorlelol proprlol, Ir'l vez.,
por lemana, Iodai aI legun·
dai, iar,a, e lexlal·felral,

ExtraQã� com gIOb''. de orlllal.
I
O

A ., 1aÀ i I:n -r- II.I�I" _ flanaslldadl, pOil, OI lar·

,

- IlIí�' jlo prIJa,nolado. 'pelo povo.I

�--__-" '_ .. -.-.ito--o ..- __

G��••w.,.- .... ----:��.:......;,.-J-....�1�....."�'
. , .. ;.. - �.:: 'l..i. I".'

�••••••••G • • .
·

..

',� '.

! Companhia ��4Iiança da Bahía"!
• ..

_

',.- ·'l.'_\' •
• FUNDA/DA EM 1870 •
e o

: Seguros Terrestres e Maritimos : .'

• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil ".

� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
"

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

.

'

4.280:552$970

c

Advogados
I Accacio Mo-

tem seu escrip-

tó. to de advogacia á rua

Vísconoe de Ouro Preto

n. 1().·_. Phone- 1277._

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

.

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobraão

I Telephone n' 1548 I
I :..= Dr. Renato=
=:::8arbosa=::

ADVOGADO
. Rua TrajaRo, 2 [j(sob.)
Fone l325-Ater.de cha-

mados para o interior. \
IR.

Advogado
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 .. 129�1

Dr Aderbal
da Silva

Médicos

"

A�enlesr Sub-ARanles 8 Reguladores de Avarla�llem Ilodol OI Ellldol I
cGD Brasn, no Uruguai e nal prlnclpail praçal eltrangelral.

�gente� em Ftorianopolts :

ti Campos Lobo & Cía. I
!.', Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 I
� TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC-O ALLIA!vÇA -

U •
" Escrltérics em Laguna e Jtajahí o
e D
� Sub-Agentes em B�umenau e Lages "
� .
ii••e fj.�O{�-----:.----_·.""•••U. ---____.,---

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultoria:
ANITA GARIBALDI, 49

'"
-s...... ,�.

'!.

Dr. Carlos Corrêa

Partos' - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
. I

-Dlrelor da Malernldat!11
Medico do Hospital

I

\
1
I

Indica:
--.,"""',,,_.......---

DrArtur Pereira

e Oliveira
Cllnlea médloa de ertan

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

I Drp Ricardo I
Gottsrnenn
Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclallsll Im cirurgia

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

operações de plastica

Comultas diariamente das

4 ás 6 horas ,I
t1

Consultório. Rua João �

Pinto n: 13

FONE-1595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26 V Uias rinarias- Hémorroide
TELEF. 1.131 Consulta':

das 13 ás 16 horas
Deseja concertar o Pela manhã:
seu rádio? Procure o com hora marcada
sr. Bouzon, á rua Padre ('olsu�-R. joão J Pinto, 13
Míguelínho, que será plena- , l_e_le_fo_ne_,_5_95_�
mente satisfeíto .

D r'. Miguel
Boabaid
CLINICA GERAL

LO.JAS

CP! A I i c::} I A
Rua -15 de Novembro n. 70

BLUMENAUI,
A.TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'}'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren�C;; firmes:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.
Confecção

.

de camisas, calças, etc.
LInhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores 'que 'os estranjeiros]

FUNDIÇÃO: ., SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabric�ção de maquinas
em g.eral, (agrícolas e dins)
-moInhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExC::"USIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Maranhão
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N_ 5 TERERO

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cervejas! Cervejas!
Só as fabricadas com a crístalina agua. da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-
ola Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

�Dep02stitario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
,

MAFRA, .

........0•••••••••••••••

I: A Companhia Editora Nacional :.
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serje Brasllrana II Santa Catarina :
! A Conquista - A Cotonlsação I
., Á Evolução •
• TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA e

: Um livro de Osvaldo R. Cabral 1;
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias :;
••••••O GI �.G

Casa de Dve.sões
Familia es

Vispora Imperial
O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos ela Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalha garantida

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

CHARUTOS?
Só os íabrlcados por Costa Pena &Cia., Bafa.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

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

••••••O.D••G.�oe.o•••••G
• O

I Dentes alvos !
D •
• a
O come a neve •
G •
• e
• •
G Halito agradavel o
• •

: só com I
• •
• •
• •

Rua Conselheiro Mafra, 41 I Sub I-O I I
���I i

• •
• •
O •
G •
• •
G G

: a vossa :
• •

I :
I PASTAi
o •
• •

' 0•••••••••
I

\

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Espelhos
Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIEA

Rua 15 d. Novembro n. 366 JOINVILL!

� IMPERATRIZ a Imperatriz das Aguas �m DEPosrTº FPOLIS. FONE N. 1350 I�AGUA'RO'E M�� Co) proximo lançamento do carburante nacional �
� ALOOOL-MO,TOR �
a F E T T �
.?l§��l6Y'AV.&, .GO ... ��UÂV...6.V��O �--iiiiiiiiii·iIiiiiiiiiiliii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���������,

I
�
•
.'
e
.,
•
•
•
•
G

Indo a JOINVILLE
Hospe- H t I C t· Ide-se no

O e, en ra
COSINHA DE I a. ORDEM sob a orientação

do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

t
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CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas,
Treze horas no ar, com Fred
Mac Murray, Joan Bennette
Alan Baxter.

Nova compa ..

-

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soc. Coop. Resp. Ltda.)

Dr. IVD d'Aquina
Adovgado

Florianopol is nhia aérea
Em devias , -

arganlzaçaoCINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas, um filme de aviação, com

Regir, Toomey e Anita Page-
Soldado das nuvens; e mais
uma comedia do campeão da cara

amarrada, Buster Keaton em O
recruta da marinha.

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)I Dr. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

RIO, 15-(Band)- Marcha Acredita o cel, Lysias Rodri-
vitoriosamente a organização da gues estar a S. A. N. r. A"
Cia., de aero-navegação S. A. funcionando em suas 3 linhas im
N. T. A., que pretende atra- ciais até o mês de:�,.jdezembro
vessar o país com uma linha de desde ano. "

" ,:�j
ClNE ODEON,o lider, foca- avi�es comerciais de grande ca-

l· á 7 830 h C
- pacidade para transporte de pas-

Iza, 5 e, oras- oraçao .

de filho, com Jack Cooper, Mary sagoeuos le cLar�a. d' é'A t R P
. ce . ysias, iretor t CDlCO

5 or e oger nor. da mesma, assegurou que os pa-
pei! de licenciamento serão en

tregues' esta semana ao Ministe
rio da Viação, partindo êle o

mais rapidamente possivel para os
----------- Estados ;Unidos, em busca do
I rrad iaOão da material de oficinas e aparelhos.
A Iemanha Estes últimos, foram escolhi-

dos ainda mais aperfeiçoados ,do
A estação alemã DJA, onda que anteriormente havia sido no-

31,38 ms., irradiará amanhã o tificado. Trata-se de 8 bi-moto
programa abaixo para a América res, para 11 passageiros, "Le
do Sul. ckheed, Super-EJetea 14 Hn e 2

A'� 12.00 hs.-14.00 hs, e bi-motores da mesma marca, 'Suo
22.50 hs.-4,45 h•. de Berlim per-Eletra 112 AI, para 6 pas
corresponde, respectivamente, ás sageiros.
8.00 hs.-l0.00 hs, e 18.50 As rotas de navegagação ini
hs.-0.45 hs, no Rio de Janei- ciais serão 3, a saber: Rio
ro: Cuiabá, via São Paulo, Barre-

Sa11ta 22.50 Anuncio OJN e DJQ los, Uberaba, Goiana; Rio
(aI., esp.], Canção popular alemã. Assunção, via S. Paulo, Curi-
22.55 Saudações aos nossos tiba, Guarapoava, Íguassú; Rio-

ouvintes. S. Salvador, via Belo Horizonte,
23.00 Para o amador de on- Conquista, S. Salvador.

das curtas. Posteriormente, a primeira li-
23. J 5 Alemães lá de fóra. nha aumentará um grande ramal

Música e poesia de nossos patri- que partindo de Goiana atra
cios no estranjeiro. vessará varios Estados do Nor-

23.45 Noticias e serviço eco- te até atingir Selem do Pará;
nômico (al.). um outro ramal partindo de Cu-

Meses de ABR I L e MA IO 24.00 Màximo Pavese: Novi- ritiba, cruzará os Estados do Sul

de 1937
.. '"

-
" .. - -.dader�tetnanhâ:"'· até atingir Bagé, no R. G. do

00.15 O principe de Hom- Sul.
burg, de Heinrich v. Kleist. Dire- Como bem se verifica, trata-

ção da peça: Markus Timmler. se de uma grande companhia
1.15 Noticias e serviço econô- nacional. dirigida por técnicos de O Sumar iamico (esp.) reconhecida competencia e por

50:000$000 13$000 1 $300 1.30 Sonatas para violino e pilotos do país, cujo programa
50:000$000 13$000 1 $300 piano, de Mozart. H.Fassbaender, virá beneficiar intensamente o

50:000$000 13$800 I $300 H. Rohr. intercambio e o progresso do
50:000$000 13$000 1$300 2.00 Cantamos juntos uma Brasil.
50:000$000 13$000 1$300 canção popular.
50:000$000 13$000 1 $300 2.15 E'co da Alemanha. O RIO, 16 -Serão sumariadas
50:000$000 13$000 1$300 2.30 O pequeno ABC ale- esaparece- hoje, no Tribunal de Segurança,

__________________
mão. ram 450 pes. perante o juiz Costa Néto, qua-
2.4; Concerto militar. tro senhoras denunciadas pelo
3.00 Ultimas noticias (em ale- cadores procurador Honorato Vergolino,

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra- mão). como cúmplices no movimento

diçlo de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados. 3.15 Concerto militar [conti- TOKIO, 15 -O Ministerio extremista de novembro de 35.
nuação). dos Negocies Estranjeiros do Im· As �ulheres adeptas, das idei�s

� 4.00 Quartetos de corda de perio anuncia que, segundo des- marxistas são as segumtes: Enei-
P L A N O A I Haydn e de Beethoven. O quar- pachos procedentes de Sidnei da Costa, que tera' como patro-

as bilhetes afio OlvlOIOos em Oeclmos I
teto Zernick. duzentos e setenta pescadores d� no designado pela Ordem dos

õe 1$200. 4.30 Ultimas noticias (em es- perclas japonêses e cento e oiten- Advogados o sr. Demetrio Ha,..
HavenOo repetlçãn nos õots ultlmcs 01-

) Vgarlsmos Oe qualqurr õcs 3 primeiros pre- panhol . ta australianos desapareceram, em man; alentina L:eitl! Barbosa,
mios passarão, os premias OestinaOo!! aos 4.45 Saudações aos nossos consequencia de uma violenta tem. que reconhece o Tnbunal e con.-
0015 ultimas algarismo� ao numero lmeõlc-
temente superior. ouvintes. Despedida DJN e DJQ pestade, supondo-se que tenham tituiu �eu �dvog�do o sr. Bulhões

Do premio maior se OeOuzlró 5 '1. para [al.. e.sp.). morrido afogados. Pedreira; l\lana Werneck de
pagamento õca numeras, anterior e nõstertor, ",..."......

Os premios preacrevern 6 meses 00 rz���!iE:*'!��� Castro, que será defendida pelo
Oata 00 extração. �.. .:1 sr, João Diott Fontenele, e Ar.
ção al�u��md��st�����,n�oouftt:;a�áore��am�: t Apólices C?n.sohdadas do Estado de' Minas II manda Alvaro Alberto, que tera'
lhetea ou qualquer outro lnclõente nlequõo, �� c DIVida Fundada do Estado de S. Paulo como defensor o sr Edmundo

05 bilhetes InutlllzaOos com a palavra � «Obras do Porto de Pernambuco. II M' d J d-
.

PA60 não t�m valor algum, porquanto o

h�
rran a or ao.

" 2 U. A. OOB referiOo carimba pertence ó cõmlnletrcção, �

I3pre�::se�0;0$ 13:500� EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS
�8 VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇOESB-e-b-l'd-a-s-N--'--o--E-t-

� � : . _j � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI-
aCIOnaiS e x ran.

1.890 premias no total Oe 126:000$ Nao serao pagos bilhetes defeituosos Y COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- J�
geras �ó NO

--���------��--_.-------�- �I JANON 16 . i �An ��A
. . '. 'it.

•
.

Praça 15 de Novembro
Os pedidos acompanhados das respectivas lreportanclas e maIS 1 $000 para o porte serão ���.... !'!Bi;� Antonio Paschoal

atendidos com toda brevidade.
�� ��!IiI:C.�.:"'idO...��1e'%��

.

BILHETE EM

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

PA6AHDO 05

�dvOgadOS SEGUINTES JUROS:
Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avisol'revíoôj. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto leal

Dr. Padro da Moura Farra

Advogado
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.
CONSUL70RIO:

W,ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

PADARIA Rua Trajano n. 1
FPOLlS.

VENDE-SE uma padaria, de
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de bÔi

freguesia.
'PRINCIPE DE GALLES" Para qualquer outra informa-

ENOE--SiE �ão, dirigir-se ti Gerencia deste

V I d
.

d '1 Jornal.no ogar enornma o Vl a _

Afonso Micholé,três casas ALUGA-SE o andar ter
com terrenos. Os interessa- reo da rua Trajano n.

dos devem entender-se com 15 com compartimento para

I Francisco Pedro dos Santos escritório. Tratar no Banco
__________

na mesma rua, casa n. 5. Agricola.
-----------------------------

1__Rua Trajano n. 29

Fumem charutos
. . ..

. .. _ _..,..", .

ÇdamMUwb
� LHE FALTA FIRMEZA AO
SYSTEMA NERVOSO•••

." .,J

Tome um co�rimido iI
de ADAUNA e verá j
o effeito! ADAUNA I
é um calmante de'
acção suave, mas 6e--1

.,

gura sobre os nervos.l
Restitue a calma, a

,I

paz de espirito e a fir. ,j
meza dos movime�to8

'

.' .: musculares,

dedo Estado
Catarina

Leterla

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - 1115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações

I Valor com imposto I OecimosmaiorPremioExtraçãoOrdem

15 de Abril
22 » »

29 » »

6 » Maio
13 » ,.

20 » lt

27 » »

1
2
3
4
5
6
7

das mulhe
res extremis ..

tas

bilhetesapenas 15.000Jogam

1
50:000$1 premio õe

4:000$

2:500$

1 "

2:000$

2:500$

1:000$2 premtos »

500$

200$

1009

5

4:000$20 "..

4:000$40

6:000$

37:500$

50$

30$

120 "

1.250 "

450

,.s:.Pi.....;-�

r••i••••••••a._ Assalta a

I Vicia da embriagu6s! coletaria
! U ó'd d I BELO HORIZONTE, 15
�

m s VI ro o N d d d L '
- a ma ruga a e ,1oJe, em

• REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES • Ouro Preto, três estudantes

!
.

basta pJra a cura desse triste vicio! i
quando tenta�am assaltar o predí�

Praça 15 de Novembro -_ Edificio La Porta � . da Coletona Federal, foram

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50 ! A' venda nas baas Farmacias.
. pres�ntidos pela policia, que con-

� .

segUiu alveJar um deles. Os ou-

Estado d,e Santa Catarina -- Florianopolis' E' um produto dos LABORATORIOS 44MINANCORA"- JoínviUe ., tros dois fug;ram.
P· d A t t'

• .

. _. o ferido, esta' hospítalizadoreclsam-se e gen es a IVO! •••••••••••!••••••••••_ estado gráve.

CUSTODIA
Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,

pódem ser tambem atendidos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

<Qm os mesmos direitos dos bilhetes originais, que ficam em cmtodia na réde da LOTERIA, á disposi
São dos que os pedirem.

-------..-------

PORTAANGELO Cia.LA

�\
, ..
l"-

i � ----------

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Redator:Acloll de Valconcllol O velho e tradicional Clu-
,

be «Doze de Agosto», tão
MONTEVIDE U, 16-Re- querido da elite florianopolt-

f'U..HVERSARIOS

sultado da prova final dos 100 tana, e que sempre soube João Meireles [or.
metros nado de costas para bo- conquistar a simpatia dos
rnens: seus inumeros associados, Fest.eja na, data .d.e hoje, o

lo.-Alberto Cahalero (bra- vem-lhes proporcionando uma seu amver:_ano natah:1O o �resa�
sileiro). série de diversões durante a do conterraneo sr. Joao Mel[ele�
20.-Martin Brown (chileno). quaresma e que constam de Jor. digno gere.nte da su�ursal �o30.-Ârmando Briceno (chileno). torneios de varios ínterssan- Banco do Brasil em Flona'lopohs.
O tempo do nadador brasileiro tes jogos, hlb C b I f, I Aniversaria-se oje, o estima-

.A erto a a ero, na prova ma Presentemente estão dís- Acha se esta d ddo coestaduano sr, Osvaldo Ma- .

- n CI a e
dos I 00 metros nado costas foi putando O torne'la de xadrez João Bittencourt deput dchado, Iuncionario da Prefeitura .

' a o
de um minuto, treze segundos e muitos socíos.cada qual mais Municipal. sembléia do Estado.
quatro décimos. ansioso por alcançar a vi-

RIO, 16-0 transatlantico toria.
<Augustus>, chegado hoje, trou- Diante do entusiasmo rei
xe o técnico europeu Ísidor Dori nante, resolveu a ínteligenteKueschner, que veiu contratado diretoria do «Doze» organí
por um ano para dirigir os pro- I sar um torneio de ping-pongfissionais do Flamengo. entre senhoras, senhoritas e

Amanhã, ser-lhe-á entregue o cavalheiros,cujas bases serão
"�e8m". � ��inta-fe.ira, o novo téc- publicadas em tempo opor-
OICO dirigirá os tremes. tuna.
RIO, 16--0 Botaíogo pte- Aos vencedores a direto-

tende dotar o seu estado de todo ria oferecerá valiosos preconfôrto, aliado a um bom gosto mias.
e beleza arquitetonica invejavel,

Agora mesmo estuda um pro
jéto de iluminação diréta sôbre
o gramado, sem os inconvenien
te! dos refletores laterais. Trata
se de um sistema inteiramente Hoje, ás 20 horas, no salão
novo e que dentro em bréve nobre da Faculdade de Direito
constituirá um rr.otivo de atração de Santa Catarina, com a presen-E' um habito muito generali- para os jogos noturnos no Rio. ça de altas autoridades, corposzado no nosso meio o de agradar I RIO, 16-0 Vasco recebeu, docente e dicente, realiza-se a

ás creanças oferecendo-lhes 1\ de Buenos Aires, uma oferta sen- solenidade da abertura das au

qualquer hora doces, balas, bola- sacional: um cidadão argentino, las.
chas e frutas. Este habito preci- apresentou-se como amigo de. Usarão' da palavra varies ora
sa ser combatido por tenaz cam- maiores jogadores portenhos, co- dores.
panha educativa, Taes substan- locou á disposição do grande
cias, dadas fóra de horas, além c1ub da blusa negra nada menos
de prejudicarem o apetite, per- de quatro craks pertencentes aNãOturbam o quimismo gastro-intesti- grandes c1uhs de Buenos Aires,
nal, causando indigestões e diar- além de um treinador, que, no

rhéas de maior ou menor gravi- momento, se ocupa com o prepa
dade. ro de um dos grémios da pri-

Para as creanças terem ape- meira divisão da Àssociación de
tite e os orgãos digestivos em Foot Ball Argentino.
perfeito funcionamento, é indis- São estes os quatro jogado
pensavel que recebam os alimen- res: José Lorenzo, center-hall, do
t06 á hora certa, abstendo-se de Ginasio y Esgrima; Herminio
tais doces e bonbons. Estes só Maontonio, center-Iorward do
devem ser permitidos quando pre- Huracán; juan Bettinoti, swing
parados no lar domestico ou ad� esquerdo do (lndependiente) e

quilidos em casas de confiança e Juan Nogueira insider esquerdo,
usados em horas que não pertur- do Velez Sarsfield.
bem o necessario desc,anço do Quanto ao «coah», tratando�
aparelho digestivos. se de Herminio Szantto, que te�

As vitimas de desarranjo gas- ve a seu cargo a direção do Ve�
tro-intestinal, sejam creanças ou lez Sarsfie1d e é de nacionalida
adultos, devem ser submetidas a de hungara.
uma diéta cuidadvsa, para que o

j--F--·--h----·---e-laborados com os melhores tri-mal não se compliq.e. Nestas �nn ads supenores,
.

"d d EI' gos so as oocaSIões, os compnml os e � ,

jOINVILLEdoformio da Casa Bayer prestam MOINHO.
ótimo serviço, porque fazem ces

sar com presteza as dejecções li
quidas, protegendo a mucosa in
testinal contra complicaçõds mais

U·"" nça
politica

lnas e·S. Pauloentre
ATITUDE DO SENHOR

WASHINGTON
JUIZ DE FO'RA, 16-Cir-1

c ula nesta cidade, com vises rle
�ntentica, uca noticia a que se

atribue a maior relevancia pol:ti
ca: o sr. Vencesláu Braz teria
conlerenciado com o sr. 1\ r

mando de Sales, numa das lo
calidades limítrofes de Minas com

São Paulo.
Não se conhecem pormenores

desse encontro, cuja importancia,
entretanto, é indisfarçavel. Ele ca

racteriza' ainda mais, Ut'l feno
meno que Se vem observando,
com nitidez) na politica nacio
nal: o da restauracão da tradi
cional aliança cnt;e Minas e S.
Paulo.
E' geral entre o povo rmnei

ro o sentimento da necessidade
cÍe,5sa aliar-ça, desejada com igual
intensidade pela maioria dos pau-
1;5t,,,. O sul ele Minas não es

conde essa tendencia e pôde-se
calcular que a indicação do no'

me do sr. Armando de Sales
obteria ;,h 80010 dos sujragios,

Acradita-se que ° sr . Vences
tu Braz, homem de grande fi
nura e penetração �politica, haja
auscultado as tendencias do elei
torado montanhês e, ao realizar
a sua entrevista com o sr. Ar
mando de Sales, estivesse procu
rando colocar-se de acôrdo com

o modo de sentir de seus con

tcrraneos,

A confirmar-se esse gesto do
ex-presidente da Republica
ar rescenta-se nos meios politicas
desta cidade-Minas estaria fran
camente aliada a São Paulo,
que já conta com o apoio do
sr, Artur Bernardes e, segundo
se diz. do sr. Antonio Carlos.

RIO, 16-Escreve o "Correio
da Manhã":

«Constava ôntem em rodas
politicas que o

.
ex presidente da

Republica. sr. Washington Luís,
escrevera de Lausanne, onde se

encontra, a amigo de São Pau
lo, manifestando seu desagrado
a qualquer solidariedade, que o

Partido Republicano Paulista,
viesse porventura a dar à candi
datura do sr, Osvaldo Aranha
à sucessão do sr, Getulio Var
gas. Essa solidariedade-haveria
acrescentado -seda o bastante
para que êle, Washington Luís,
se considerasse desligado do mes

mo partido».

rVlaneíra in
conveniente
de agradar ás

crianças

O ENCONTRO

S. PAULO, 16-0 «Dia-
rio da Noite», do Rio, noticiou

que na última semana se verifi
cou um encontro do sr. Arman
do de Sales com o sr. Ven�
cesIãu Braz.
A nossa reportagem logrou

obter pormenores em torno des
sa entrevista, que se realizou na

rêsidencia do coronel Nilo Go
mes Jardim, industrial na cidade
de Guaratinguetá.

O ex-governador de S. Paulo
se;�uiu de automovel s�xta-feira
trflnsatu pela manhã, em com

panhia do seu secretariu, sr. Car�
1 s Mendcnça, e alí chegou ás
j 2 horas.
Na cidade já se encontrava o

sr. Vencesláu 'Braz, que tambem
viajou de automovel de ltajubá.
A conferencia efetuc.u-se mo

mentos depois e durou duas
horas.

, .

senas.

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J0ão Pessôa», Estrei�
to, ã rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e

de jantar e cozinha.
utimas instalações. No aprasi·

vel recanto da Ponta do Leal.
Preço especial. Tratar com João
Alves, r:o Canto do Estreito.

CAFE' BOM SO' NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio �!tlchoai

li Gazeta 'Clube "Doze �oo��::��r�J�r���������������
Desportiva de Agosto" � Nos s a V I d a �

���������� ����������

Faculdade
de Direito

quer
•

pelras
CAMPO GRANDE. 16-

O sr. Dolar F. Andrade convi
dado pelo respetivo Interventor
Federal para a Secretaria da Agri
cultura de Lvlato Grosso, decli
nau o convite, afim de poder ter

ampla liber dade de fazer no seu

Estado tenaz propag anda em ía
vor eia candidatura Armando de
Sales.

EM CASA DE FA!\1ILlA
alugam-se quartos com ou

sem pensão p'a colegiais e

moços solíeiros.
Informações neste diario.

Cai�a Postal IIO-Joinville-End. tel. Silos
Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola.

ela. Tração, Luz e Força
de Flarianapulis
AVISO

Temos o prazer de comunicar aos nossos consumi
dores de São josé e Biguassú e a todos os interessados
def,ta Capital e outras localidades, que mudamos o nosso

ESCRITORIO da Praça 15, n. 19, para o predio da RUA
ALVARO DE CARVALHO n. 4, onde aguardamos as

suas ordens .

Florianopolis, 13 de março de 1937.
A Diretoria

------�,---------------------------------------------------------------------------------------

FLORIANOPOLIS, 17 de Mau�o de 1937==

presentante em São Paulo da
importante Sociedade Vinicula
do Rio Grande do Sul.

S. s. foi recebido no aereo

porto da Condur pelo industrial
sr. Helmuth Fett, diretor das
Industrias Fett neste Estado.

Dep. João Bittencourt

o H.

á As-

Faz ú110S hoje, a exma. sra,

d. Santinha Machado, esposa do
presado conterrâneo sr. prof. Fer
nando Machado, diretor da Bi�
blioteca Pública.

Encontra-se em Florianopolis
o nosso distinto conterrâneo dr.
Armando Ferreira Lima.

mISSA

Dr. João Cavte. de Arruda
CâmaraAniversaria-se hoje, o sr, EI�

pidio Fragoso Filho, funcionaria
aduaneiro. O Ten. Câmara Simões, e fa

milia mandarão celebrar missa
Deflue hoje, o aniversario da 5a. feira, dia 18 do corrente, ás

exrna. sra. d. Fernandina Ma- 7,30 horas, na Catedral Metro
chado Gruner, esposa do sr. politana em intenção á alma de
WilIy Gruner proprietario do João Arruda Câmara, recente-
Café Bubi. mente falecido,

Jorge TriaTztaffillis li visiia a

Berlim do sr.
Dodd

Assinala-se, na data de hoje,
a passagem da data aniversaria na

talícia do estimado comerciante
sr, Jorge Triantaffillis, proprietario
do Café do Comercio desta CI

dade.
A Gazeta felicita-o.

BERLIM, 16 (A.B.) � A
respeito àa visita do embaixador
norte-americano, sr. Dodd, ào
ministro dos Estrttnjeiros, contra
riamente a' informação de uma

agencia inglêsa, pretendendo que
o embaixador teria manifestado
que a . campanha da imprensa ale
mã era provavelmente sem prece
dentes, pela grosseria e falta de

a exma. sra, d. Olinda Macha� decoro, podemos assegurar que o

embaixador americano limitou -sedo:
d C r T

a referir-se ao artigo do jornala exma, sra. . aro ma au- Angriíf, publicou sôbre o preíei-lois; d
d C I' R

e New York, sr. Fiorelo de L.
a exma. sra. . arme Ia a- ,

Guardia.
mos Ribas; O ministro dos Estranjeiroso menino Eneo, filho do sr. replicou que o publico alemãoArnaldo �an�ana; d íilh

sentiu-se molestado com os concei-

'I?
menino

Aernanrl�1 I

N°
do

tos injuriosos do sr. La Guardia,:m Itar conterraneo tte. ew- h d IM h d V" f d E
extran an o, portanto, se a gum

t10nF adc aEo �eJCa, pro a
•• periodico excedeu-se em suas pa-

. . o xercIto' I "

dR d
. 'B avras, maxIme ten o em conta

o sr. Il UZIDQ regeron ar� -
.

d'tista.
'

que nao wmente a lluprensa 1a-

ria mas tambem as revistas norte-

Vê passar hoje, o seu amver

sario natalício 11 exma, sra. d.
Anastacia Pascôal, digna esposa
do conceituado comerciante sr.

Apostolo Pascôa!.

t'AZEm AH05 HOJE

HOIUAD05 americanas atacavam torpemente
C h

.

h f.1 C
a Alemanha e suas dirigentes.om a sen onu a sa arva-l E

.

I
.

VIh f'lh dA' C specla mente tena o sr. on
o I a <:) sr. rgemIrO ar- N h 'I d .

Ih' eurat a55lDa a () a parhclpação·va o contratou casamento o sr d
' .

..

O
.'
V

.

a Imprensa amencana na campa-sono argas. h
.

I A d Mn a antI-a emã acerca e arro

cos, a deturpação de palavras de
personalidades alemã�. assim como

as calunias sôbrr! a Alemanha e

suas personalidades.

5EHTE HOUA

Com o nascimento de um me

nino que recebeu ° nome de
Marío AureliC?, estão de parabens
o sr. Hipolito Pereira e sua

exma. esposa d. Olindina Perei� Dernpsei virá
ao Brasilra.

rHE6Am UH5

Gobriel J. de Olh'eira

Procedente de Porto Alegre,
chegou hoje á Florianopolis, via
aérea, e acompanhado de sua

exma. consórte, o distinto patricio
sr. Gabriel J. de Oliveira, re-

RIO, 16 ;-Está sendo anun
ciada a vinda do ex-campeão de
box norte americano Dempsei.
ao Rio de janeiro, por conta da
conhecida empresa de pugilismo.

Dempsei fará variali lutas e

demon3trações ao mundo despor
tivo.

àe Hau� Lloyà Brasileiro
Línha Recife - Parto Alegre •

COMANDANTE CAPELA-Sairá no

proximo 'dia 21 para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

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

Recebemos cargas e passageiros para ,todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevo�o», «(te. Capela»,
Enàereço: - Praça 15 de �ovembro n. 1. - 1· andar-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

ANIBAL BENEVOLO sairá no proxi�
mo dia para:

Paranaguá Santos - Rio de Janeiro

ASPTE. NASCIMENTO sairá
dia 17 para:

'Laguna

Linha Ria - Laguna
no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá no

proximo dia 20 para:
Itajaí-São Francisco M Santos-S. Sebastião
-V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba_

Angra dos Reis-Rio de Janeiro

. � I. • .... /'
'

. "'",. J

�t�. Alcidio.l) e «Aspte. Nascimento»,
Agente

H. C. DA COSTA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




