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epercutiu fortemen
e em São Paulo a entrevTs-�

sr. Borges de Medeiros concedeu ao
do Povo" ao chegar a Porto Alegre, fa ...

agora numa reaproximação entre o

e o govêrno gaúcho.
RIO, 24-0 sr. Antunes Maciel, diretor da cartei-IA A Z E Tra de Redesconto do Banco do Brasil e ex-ministro da .

Justiça. regressando õntern de S. Paulo onde estivera duo

. r.a�te dois dias, declarou que não tinha ido tratar de po- � .

ltt1ca.
.

no Rio de .Janeiro
té;l que o
"Correio
lando-se
Catete

Ares��da�si�o��uE�ado emfu�da �����������������������������������������
sucessão presidencial, disse que o Rio Grande do Sul A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.está inteiramente livre, pois não assumiu ainda compro-
misso relativamente ao assunto, Proprietario e Diretor' Responsavel ...JAIRO CALLADO

Acrescentou o sr. Maciel que as relações do Par- _

tido Liberal com o Catete são as melhores possivel no ANO III I Florianopolis, Quarta-feira, 24 de Março de 1937 I NUMEHO 734
momento, estando desmanchados os malentendidos exis-
tentes.

A ENTREVISTADO SR. BORGES

SóogDv6rnD
central não
sofrerá in-
tervenção

Terá a palavraMINAS E O SR. MACEDO SOARES

o diretor do Departamento de
RIO, 23 (Band)-A atrnos- Ed -,féra politica federal, já de si ucaçao •

tão carregada, diante do pro- . ., .

blema da sucessão presiden- Só por OUVIr. cont�r, a �tO de [aneíro, de onde, vol- (entr_: os quais tenho apre ..

cial, agravou-se muito, cau- g�nte não acredita. .E pre- vld,?s meses, tornou a. esta sunçao de contar o sr. Co
sando apreensões, com a in- CISO ver,. tocar, medir com capl.tal, com o saco Ch�1O d� vernad?r do Estado) que as

tervenção no Distríto Fede- as P!ópnas �ãos, para, em novidades, entre a� qU�ls bri- sobreditas me.sas medem
ral e c. noticia circulante que seguida, duvidar ainda dos Ihava a da substituição das apenas 70 centitnetros de 01-

hoje mais se avolumou: de própr�os olhos � desco�fiar carteir�s escolares por mesas fura, �omada do pé à parte
que o Estado da Baía não do ta�to e da fita mét.r�ca: .. e cadeiras comuns - só na supe�lOr do tampo, e que as

está muito longe de sofrer o Refiro-me ao mobíüãrío Escola Normal. cadeiras têm sómente 37
RIO, 23-Cansou sensação nos meios politlcos a en- mesmo golpe. escolar do Instituto de Edu- Pois, dito e feito. centímetros, do pé ao assen-

trevlsta concedida ao' ·Correio do Povo. de Porto Alegre, Aliás não só a Baía. Mui- cação. Chego, agora, ao ponto tO,-será que não me acre-

pelo sr. Borges. �e .Medeiros e pala aqui :nvi�da� em tos outros Estados, como por Até o ano de 93� e co- mais feio, "?ais �riste e ridí- ditam? . .

,

seus trechos prmcrpais, pelo correspondente d «A NOIte». exemplo Rio Grande do Sul meças de 935, a antiga Es- culo desta história, que é ve- Mesas e cadeiras comuns.
O trecho mais comentado. e cuja repercussão esta' sendo e São Paulo segundo se de- cola' Normal possuía nas sa- rídica e desafia qualquer im- mas são anis. E' mais fácil
maior. e' aquela �m ,9ue o velho chefe republicano, pro- preende da; conversas no las de �ul� . cart.eiras amer!- pugnação.· '.

aos alunos (J se�tarem-se nas
clama a sua convicçao de que havera' sucessão, pOIS no Palacio Tiradentes e em ou- canas, individuais, de prt- Parece. tudo o indica. que mesas do que as mesas.
sr. Getulio Vargas esta' procedendo com sinceridade, tras rodas autorizadas po- meirissima qualidade, neguei- o sr, Trindade trocabotou E as cadeirinhas-tão lin
procurando ser um verdadeiro coordenador'. As palavras deriam ser visados tam'bem. ra com suportes metálicos. nas dimensões das tais mesas dinhas t - ótimas para lava
do �elho chefe republicano n�st� � momento de confusão Não se resitse á impressão Es�as carteiras �mesa e ca- e cadeiras com�ns, �o enco- pés, comparáveis, em altura,
tem Inegavelmente grande slgnificação. segundo e' voz de que essa medida extrema deira) eram do tipo das que rnendá-las à fábnca Zípperer, aos bancos em que a gente
corrente nos circulos que fazem da politica, senão sua adotada pelo presidente d� se chamam graduáveis, pro- de Rio Negrinho. se acomoda para o pedilúvio
unica preocupação, pelo menos sua maior e melhor dis- Republíca, excéto com rela- porcionais �o ,esqueleto do Se eu disser aos leitores de c��a noite.. "

. ,

tração. ção a uns dois Estados, te- aluno, adaptáveis ao tama- Visltern o InstItuto. Verifí-
MINAS LIDERARA' nha, agora, objetivos que n�Q dos ocupa�tes. Suspen- EM CASA DE FA\1ILIA quem!

não se coadunem com a rea- díam-se e rebaixavam-se pe- alugam-se quartos com ou

BELO HORIZONTE, 24�� deputado paranaense lidade dos fátos alegados. lo f.u�cionamento de um dís- sem pensão .p'a colegiais e Deputado BARREIROS FILHO
Artur Santos, atualmente em VISIta ao Estado, falando a Mesmo porque se fomos pOSItIVO nos suportes. O moços solteiros.

Ab
•

matutino a ,prop�sito da ca�panha presidencíal, declarou considerar que o Distrito Fe- tampo das ca�teiras era tam- Informações. neste diario. riu mãQ
que cabe�a. a Mmas, Gerais leaderar o movlt1�ento �as deral deixou de cumprir inun- bém suspensl.vel, para os

M b d dopragramIorças polítlcas do. pars �m torno da �ucessão. Minas e o meros dispositivos da Cons- trabalhos prãticos de dese-
. anD ra e ti a

bloco poüttco IftaIS solido do Brasíl.» tituíção Federal, razão unica nho.
,

•

I t RIO, 23 (Band)- Um or-

. da intervenção, então a que Há talvez doís anos, se ISD amen
.

O gão da i,mprensa carioca diz
A «FRENTE UNICA» E O GOVERNO DO CENTRO Estado não estará reservada tanto, recebí prospectos de RIO, 23(BAND)-E comen- que a �tltude dos ve!eadores

a mesma sorte? Estarão to- material americano, com i1U5i' tada aqui a crise deflagrada na' perrepístas, contrariando
,

a

RIO. 24-A cA Noit�c comenta a recente nomeação dos em dia com a nossa Car- trações coloridas, dos mais Assembléia do Paraná, com'), re- "?oção de protes.to �a, maio

do sr. Augusto Loureiro LIma par� a.Cam�ra de Rea- ta Magna? Nem um só,l modernos tipos de carteira sultante d� u� trabalho do Cate- na da Camara .!�umclpal �e
justamento, e provavel ascenção a presídencía dessa cõr- com toda a certeza. escolar; e, a não ser no de- te, com IOtUltOS, como acentuou São �au�o pela intervenção
te do sr. Sergio de Oliveira, para terminar dizendo que a E nesse caso somente o talhe.,"da cadeira semi-girató- ontem um diario lo�al.de preparar do Distríto Federal, demons
iE'rente Unica esta', assim, colaborando, como se esperava gov�rno Federal' teria dado ria, nada havia, a mais -ou o ambiente para a lDten�nção fe- trou que o P.R,P. na espe-
com o governo do centro. exato cumprimento ás suas melhor, que sobr�puja�se, a.s ?eral naquele Estado, ,visando-se ran�a de ga�har o recur,s)

I ND O A -t
-

'. abrigações constítucionals ? excelentes carteiras indivi- Isolar São Paulo do RIo Grande con.ra a eleição do sr. ,Car-A - A - I UaCIon IS
Seria infalivel ? Não, só êle duais da antiga Escola Nor- do Sul. doso de Melo. Net� var ao

S DO DE-
mo dearnern- não sofrerá intervenção. mal. A· d ponto. de abnr mao do seu

A ENTREVI TA brado Fôra Vidal Ramos quem vlage_rn O propno programa, para se
SEMBARGADOR GIL

RIO 23 (BANO) O
.

_ Desastre de assim mobilara f) nosso sau- gel· Flores coloca� a serviço da politicaCOSTA I
A

- situa
a Se 19 «Getulw Vargas.»cionismo que, na Camara dos Oe- automavel doso liceu normétl, sob a

Em resposta ao telegrama putados, não ha pouco tempo, se inspiração de Orestes Gui- RIO, 23 (BAND)-Na Bala _

que lhe foi dirigido pela nUnião apresentava desmembrado, falt,an- Um hOmem
marães.

"
e Rio Grande do Sul está sendo

ela Mocidade Dernocratica" feli- do-lhe a coesão natural em mUItas
rnOrto

Tinham as carteIras maIs noticiada a ida a São Salvador
citando-o pela entrevista conce- questões de interesse vital para o de 20 anos de uso, mas do gaL Flôres da Cunha.
dida a A Galeia, dirigiu o sr. govêrno, está agora sofrendo o Chega-nos a infausta noticia de achavam-se e_m bom estado Atribuem-se motivos de grande
Desembargador Gil Costa o se- mesmo desmembramento no Sena- haver ocorrido perto da Ilhota,no de conservaçao. Dou o meu relevanc.ia politica a essa viagem,

� auinte cClpacho de agradeci- do. Assim, é que se podem contar municipio de �tcljal, um grave de- teste�unho pessoal a êsse �isto como a possibilidade de �ma RIO, 24-0 deputado para-
mento. como desligados do Catete, os srs. sastre de cammhão. respeIto. mtervenção no Estado nordestmo, naense Artur Sa!1tos, ora em vi-

-«Presidente da União da Cesario de Melo. Jones Rocha, O veiculo que era dirigido por De uma dúzia delas, aca- anda no ar ... e nas colunas dos sita ao Estado de Minas, falan-
Mocidade Democratica. Nesta. Jeronimo Monteiro e Abelardo Adolpho Bonnemansur,que levava so se poderia dar baixa. As jornais. do a um matutino de Belo Hc
Penhorado felicitações aplausos Condurú. ao lado seu progenitor R. Bonne- restantes, que eram muitíssi- E' previsivel o calculo de que rizonte, a proposito da campanha
com que me honrou União De- Outros, como os srs. Medeiros mansur.devido a uma derrapagem mas, pediam apenas um pau- o sr. Getulio Vargas venha a per- presidencial, declarou: «Caberá,
lDocratica :oncito briosos jovens Neto, Flôres da Cunha, Simões capotou, resultando a morte do ve· co de verniz e alguns para- der o apoio do sr. Jurad Maga- li Minas Gerais "leaderar" o

que â compõem a continuarem na Lop�s c Ge�aro �inheiro, estão lho Bonnemansur e feri�entos �ra- fusos. . .

lháes e,consequentemente,da Bata, rno�imentl) das fo:ças políticas do
• grandiosa peleja em que se em- em �ltuaçlo mde6mvel.

,.

I ves cm, seu 61h�,que fOI recolhido Um belo dia -e aqUI es!á se como se presume, o gel'leral Pais em torno da sucessão. Mi-
penham em bem da ,felicidade ,Esper�-se que novos oPoSlclo·l em, pengo de Vida ao hospital de a tragéd.ia! -. um belo. dIa FIôres da Cunha, consiga aliar-se nas é o, blóco político mais sóli-
donosso Brasil. (ass.)OiJ Costa·, nlstas surJam dentro em breve. ltaJai, O sr, LUIZ Tnndade fOI ao �o iQvernad:>[ baiano, do Brasil»,

,.3,\
34� ,

,,�..... '?:;,�".".í',,� .,.,.... 'j"'l"··;'-' �: �
. \\ .i' ,-":1

RIO, 24-Afirma-se, nos meios politicos, que ca

berá a Minas Gerais o papel de lançar a candidatura do
Sr. J. C. Macedo Soares á presidencia da Republica, isso
na hipotêse de ser cumprida a Constituição e não haver
prorogação de mandato de ninguem.

O lançamento dessa candidatura seria feito em

junho, numa Convenção a ser organizada pelo ministro
'da Justiça, com a representação obrigatoria das classes.

_> Esta informação coincide com a declaração feita em

Belo Horizonte pelo sr. Bias Fortes, segundo a qual
caberia a Minas o papel de coordenar as forças po
liticas em tõrno de um nome.

o blóco politi
co mais

sólido

';

:�ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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velhice

mulher

por MAD.AME· MARIE

retardar FORNO E moda
Quantas pessôas ficam surpre- é triunfante!

endidas de ver certas mulheres As amigas dirão:
de teatro, ou damas da alta so- -Que bem que estás I Como

SALGA A' MODA DE As vasilhas para as salgas, sal-cidade, aparecerem ás vezes como remoçaste!
MAEYNCE mouras, etc., devem ser sempreum eclipse com o rosto cornple- de madeira e a época mais pro-tamente rejuvenescido? A' s vezes, .

f b' d é
P d Lava-se o pernil com aguar- pno para o a ClCO e presunto 'o

rostos bem marcados pelos sinais ara a ana NiICiI dente e em seguida salpica-se I Inverno. o verão, co� 05, gran�implacaveis do tempo e que nos
d I f dde· caS8 abundantemente com a seguinte I
es ca ores, a c.ame reata ar r-

parecia in.possivel uma translor-
d'mistura: I a e portanto, imprestavel para o

mação I
A nossa época não permite Para lustrar panos. passa-se Sál--250 .gramal. salitre.-60' consumo.

mais êsse relaxamento crieiinoso pelo ponto em que não tem IUII-1 gramas, de plme�ta do remo

com o nosso «eu». tro, ao correr do fio. uma esco- 30 gramas, cravmhos-I 5 gra-
Assim como existe uma técni- va branda embebida numa disso- mas.

ca perfeita para a transformação lução espessa de goma arábica. As substancias devem ser mis-

completa da boca, temos tambem Coloca-se por um pedaço da q\lal- turadas e bem moidas.
o processo de rejuvenescimento quer tecido, uma taboa lisa e Depois desta operação, colo

que proporciona a mulher um re· conserva-se, assim, até secar por ca-se o presunto em uma vasilha
cúo de uns 20 anos no seu re- completo. revestida de folhas de louro e

gistro civil. Lavam.se os chapéos de palha dentes de alho, cobrindo-se tudo
Ha em Paris uma casa tão esfregando-os rapidamente com com um pano, Se a mistura aci

bem organizada nesse genero d- uma escova fort�) embebida numa ma indicada fôr insuficiente, é

metamorfose que chegamos a pen- solução de sal de azedas em agua necessaria duplicai-a, sendo con

sar que todo aquele grupo que fervendo e passando-os depois veniente pasasl-a de rempos a tem

lá dentro trabalha tem parte com por agua limpa. E engomam-se p03 pelo presunto.
o Dernonio ou são dotados do desta maneira: põe-se ao fogo Ao cabo de vinte CinCO ou

poder Divino! numa vasilha de barro, alguma trinta dias. retira-se o presunto
A elegante não precisa dizer goma de peixe, branca, com da sa-lgadeira. lava-se em agua

a n:nguem que vai submeter-se agua. Deixa-se dissolver. Quando lris e se coloca em um barril
ao tratamento; pretexta uma via- estiver reduzida a liquido, molha. durante mais quinze dias, em um

gem, uma estação de repouso em se nela um trapo, passa-se por banho de bôrra de vinho.

qualquer estação de aguas, hos- todo o chapéo e cobrindo este Decorrido este segundo lapso
peda-se por uns 20 ou 30 dias com um pano limpo e branco, de tempo, retira-se o presunto
nessa "casa maravilhosa" que além brune-se com o ferro quente. enrola-se em papel fino e pen-
do mais-e-é um hotel de primei Damos hoje uma receita mui- dura-se em uma chaminé.
ra ordem - cercado de todo o to gostosa de uns croquettes de
conforto e com quartos para to- maçã:
dos os preços. A mulher entra Tira-se a casca de urnas tan

para esse hotel como uma la- tas maçãs, partem-se e tiram-se

garfa, cheia de rugas, de «pés as pevides.
de galinha», de sulcos fundos mar- Colocam-se numa panela com

cando os cantos da bôca, com manteiga. assucar, canela e dei
bolsas nas palpebras e uma ex- xam-se cosinhar em fogo forte.
pressão geral de tristeza e aban- até ficarem em papas· consisten-
dono. teso

Vinte dias depois já é a bor- Deixam-se esfriar.
boleta colorida t: linda. cheia de Com esta massa lazem-se cro-

vida e frescura. ·quettes que se passam por pão
A péle íica esticada sobre ralado ou miolo de pilo. molha

um plano de tecidos musculares do nagua assucarada, e em segui-
elasticos e rejuvenescidos. da por um ovo batido. Fritam·se.

E graças a esses processos a Servem-se polvilhadas com as·

mulher não tem mais o direito sucar e canela.
de se deixar envelhecer. Quan- Para tirar a ferrugem na rou

do chegar a idade ingrata dos pa, coloca-se a parte enodoada
quarenta anos-embora a mulher sôbre a metade de um limão par
dissimule, os traços ma�cam co- tido. e passa-se por cima o ferro
co um calendario fatall-aí. uma de engomar bem quente, Em se-

s! ação de «aguas»... tl a volta I guida lava·se com agua e sabão.

FAZ-SE na moda, como em dos eoltá na busca constante dos·
todas as coisas atuais da vida contrastes.

'

uma revol.içào que rompe em de- Os efeitos tornam-se maravi
finitivo com as mais velhas tradi- lhosos. As costas e as mangas pó'�
ções, os mais antigos ritos. dem ser de um tom e a frente.

Essas modificações tão moder- de outro.
nas permitem efeitos imprevistos As mangas e a frente em tom.
cheios de encantos e de graça. vivo e o resto na sombra,

Basta citar a elegancia dos O que torna ainda mais ori-.
A d aplica modelos dos talleurs du sair. ginal essa novidade na arte de:dumação não se

, Não faz ainda muito tempo, vestir é que as proprias manga..
s. funicamente aos presuntos, mas a

só se compeendia nas toiletes fe- são ás vezes em dois tons. Aquaisquer outras carnes conserva-

das e demais produtos de salsi- miniias dos tipos: a grande toile- manga esquerda é totalmente di
charia. te e o vestido simples de andar. ferente da direita, completamente
A fumaça que se deposita na Hoje, entre um e outro temos uma em oposição, mas como dos con-

d f série de intermédia rios, o traço trastes nascem as harmonias o elei-superíicie as carnes, órma uma
dr. união entre todas as horas. to é deslumbrante. Em geral, pa-ca 'Dada protetora e concorre pa-

.

d f' id A mulher antiga não dividia o ra esse fim, os 'artistas da co.sturara sua conservação lo e InI a.

O acido pyrolenhonso que se en-
seu dia como as de hoje. Não usam tens dôces, tons de pastel,

f I fazia exercias ao ar livre não fre- que se hmdem discretamente. Jus-contra na umaça, cagu a e en-

durece 11 albumina das carnes quentava dancings e não toma- tamente o grande perigo para o
va cocktails. uso dessas modas de contrastesendo por isto que se conservam

Como se vê a diferença das esta' na liberdade da escolha.por muito mais tempo.
Mas só se poderá defumar circumstancias e bem variada e lViuita gente pensa que estar

as carnes e produtos salgados dela nasceu esse pratico tailleurs na moda é botar logo uma
. du sair com o qual a elegante manga verde, outra vermelha, aspreviamente.

Além disto está tambem de- pode tirar varios efeitos. costas amarelas e o resto em azul.
monstrado que as carnes defuma- As hzendas modernas permi-] O djficil justamente esta' em
das são muito mais digestiveis tem tambem os mais surpreen- encontrar a correspondencia nas

d Ih
.

d f dentes eleti vos, sobretudo o setim côres que se possam aproximar,emprestan 0- es ain a o uma

um sabor agradavel especial, mór- estampado, os lamés, os sotins naquelas que falam baixinho en-
mente si tivermos o cuidado de laqué ou pintados. tre si ...

escolher o combustivel. Para as horas de sol, a renda Essas excentricidade dos eon-

·0 t t du guarda todos os encantos de fres- Irastes nas toiletes sera' de ums presun os e ou ros pro -

.

dt d f d d n cura, transparencra e to a a sor- mãos capazes de realizar: tais mi-O tos j I" os a e umar evern ser epe -

,
_s presun os mg eses prepara·

d d 4 t d It a I
te de desenhos desejados. lagres.d

. Ul�a os.() me ros e a ur
.os assim:

b f f· Uma tOJlete toda de renda, -----------------�
Depois de lavado e aparado para rece erem o umaça lia. .

d I· Filmem charutos---------------' com uma gran e cape me guarne- PRINCIPE DE Gil Eo pernil.vse Iriciona o melhor pos- Y-RICOT cida com Ilôres na luminosidade
• j"\LL S"

sivel, durante doze ou quinze .

desses dias de verão que tema; ° ALMIRANTE PROTO�
dias, com a seguinte mistura: sa-

PALETO' DE TRICOT PA- tido. evocará certamn.e as télas GENES SEGUIU PARA
litre, bagas de zimero, cochonilha

RA MENINA DE 4 mais belas do passado fazendo EUROPA
em pó e assucar bruto. ,

A 6 ANOS inveja a Watteau e à Ga;nsbo-
Quando a carne estiver bem I rough... RIO, 22 - Afim de sub.

salga�a. retira-se o pernil da

sal., E' feito com lã e duas agulhas A ultima novidade nos vesti- meter-se a uma rigorosa interven-
gadeira e se expôs a uma cor- de grossura média. ção cirúrgica, seguiu para a Eu-
re�te de ar seco p�r.a se�al-o, de- Corta-se o molde em papel ou te,2 no direito e 4 no ansso. ropa o almIrante Protogen:s Gui�
pOIS do que é sUjeito a defuma- escossia. e trabalha-se conforme o 3a. carreira-A!ternadilmen - marães, tendo assumido inteirina
ção. mesmo. seguindo as indicações da te,4 no avesso e 2 ilO direito. rn'�nte o govêrno o sr. HeitorGeralmente se emprega em

gravura. 4a. carreira-Alternadame!l- Colé, presidente da AS$el'�;:<bléiá
Inalaterra, para o preparo de um Para uma diminuição, tomam- te.2 no avesso e 4 no direito. Legislativa.
;:�m2�00gd:nd::s:c�� �:::�s SdÜ :�:eu�:, :���:e j��:s; :a�h: �:. fa.

Sa. carreira-Como a

p!imei-I O---c-e-�--s--o--d--c---s--"--de salitre e 1 grama de cochoni- bre a laçada vertical que precede 6a. carreira -Como a se?un- 6.1 r """n amen ...

Ih..
a última malha. da.

"

tos pOlicíais
Rematam-se varias malhas na

I
Repetem-se sempr.:: estas 6 caro RIO, 22-(Balld)--Foi uma

cava e no decóte, reiras. providencia que causou sucessi..;.
Começa-se o trabalho pela fren- I Para uma casa rematam-se 4 vos rumores a do desarmamen-

te direita, com 72 malhas, fazen-I malhas, colocando 4 novas malhas to das milicias estadoais. A idéa
do-se ,dez carreiras no direito,para na agulha, na carreira seguinte. se não está de todo afastada, ao
a guarnição, e começando em �e'

. Começam.se as mangas peia menos parece que foi adiadad
guida o desenho (a la. malha to- dobra virada. para a qual traba· Essa é, ao menos, a impressão
ma-se sempre sem fazer, e a lha-se, sobre 000,05 de altura, al- colhemos de elementos ligados ao>

ultima é feita sempre no aves- ternadamenie.· uma millha no di- sr. Walclemar Ferreira. que, co;
so); pa�a a guarnição inferior é reito e outra no avesso, mas con- mo se sab�, conferenciou na últi
necessario fazer sempre no direito trdriando as malhas. ma quarta-feira, no Rio Negro,
as 4 primeiras malhas de cada A gola virada é executada do com o 5r. Getulio Vargas.
carreira de ida e as 4 últimas de mesmo modo: depois de ter-se rambem, O{,sse encontro, o

cada carreira de volta. posto 24 malhas O'l agulha, tra· «leader» constitucionalista teria
O fundo é feito assim: balhal1'l·se 0,m28 de altura; co,tu- sid.) ciêlltificado de qu� o go-;
1 a. carreira--Alternadamen- ra-se no decóte, esticando em bai- vemo pretentia atender à; pon

te, 4 malhas no direito e 2 no xo. derações v;"Ja3 clt: S. Paulo,'
avesso. Colocam-se bo'ões de madre· criando ali um" s�gurda vara

2a. carreira-Alternadamen· perola e caseam-se as casa�. no JU!ZO Federal.
.

•......ammEmu�BZ � iiiiiii iiiiii � EB Ba..� IiI..mi��EB..EE������m,�:�rne�wm·'p.@�·�e��.�_�w�&QEa ��M

a

SALGA A' MODA DE
.

YORK

,.

FOGAO

A

DEFUMAÇAO

o Sabão

"Virgem Especialidad
de Wetzel & Oia. •• Jaínvile

(MARCA REGISTRADA,

� '_re_c_o..m_e..n..d..a.....s_e tanto para roupa fina como pa,:-.���m....,;....,.._,..._,

'-o

"
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[:.�_�_�_�_�_�����_��,�m�
.. �.�_�_���-1�-������������\r"O�OHH5H.H"O�

ii Ce vejas! Cevejas! I Trajar bem! ? i Denles alvos ;,',
r,"l' Só as fabricadas C0111 a cristalina agua da Cas- ilB �

t cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, o«-

-I
S O'

� !

I
via Kulmback, Bavaria e Tira Prosa. •

e
'rJiBf

Depositaria -- JOSE' COSTA - CONSELHEIRO Confecção "COln.., a nev ' •
21 �"MAFRA, . , �

•
- "2_ 's -S=-.-_meeere· - ENNER' I •

• Halito agradave. -

Trabalho garantido • •

pelo depositaria I só com !
ERNESTO VAHL : :

o

5-:'ubiol
fi

G !· �

� .
• •
o o
• •
• o
• G
� .
• e

: a vossa :
G •
e o
• STAG.,1 PA I

,

�I :
• •
••••••0000••••••••••••••

I ! EH T II a Imperatriz das Aguas �
r4;'i DEPOS�TO FPOLIS. --- FONE N. 13�,º-& Hospe- Hotel Central
�r A A O E M� de-se no

� (.) proximo lançamento do carburante nacional � CaSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação

�{ F
ALCOOL-MOTOR � do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

� E T T � Rua Vlaconde de Tauna, n. 185 FONE. 684

����i!�V.4�, --Goe==_ ����V.&�. -

--- ._ ,.,,�

Casa de Dve.sões
-,---

FamUiraes
Vispora IrTIperial

o MAIO� E MELHOf< CENTRO DE DIVEl<SOES
FAMIUARES, SUPEFUOR AOS DAS GRANDES

CI-\l�"lTAIS

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

I Nos altos da Farmacía Popular, á Praça 15
de Novembro

,,-I. .., .....

Rua Conselheiro Mafra, 4�

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

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

j - .

fi

O MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

Só os fabricados em Joinvílle pela única fabrica
do ESTADO

PEÇAM PREÇOS-CASA II=» I EPEFI
Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILL!

Indo a JOINVILLE

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filiaes
I\lIatriz: FL.O
em:

Atentae bem 1
a
ti
•

I Agencia Moderna de Pu., •

blicações, com séde em São Paulo:
(8

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

lorlelol proprlol, Ire. vlze.
por lemana, Ioda. a. segun·
dai, 'ierval I ,exlal·felra"

F-orrnídavets

i Extração com global de crlltai.

A ., 1a J\.' I .1"1� "lU. II
_ honestidade, pois, o. lor·

lel13 jlo prlJltnclado. pelo povo.

Escrítórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em B�urnenau e Lages

OPOLaIS

azeta

Aovogaoos
1 Accacio Mo-I

tório de advogacia á rua

Visconue de Ouro Preto

Indica:

1- �
IDr� Ricardol
Gottsmann

CONSULTORIO·��Rua Tra�
ano N. ,e das I O ás I 2 e .

das 15 ás 16 1[2 horas.

TELEF. 1.285

Blurnenau � Joinville - Saa Francisco Lagu.,na
Mostruario permanente em Cruz·eira do Sul

Seoção de Seoçiio deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas rnechanlcas

Tapetes e trilHbs Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Mac]1inas para laoeires

Roupas feitas e janellas, tinta Màchinarios em geral para a lavoura: é' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveís, Motores de espIosão, vlotoses
LI em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmlssões: i �0 )

. \Ieolchoados e éolchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
C.lertinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Pcças, i.tcces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

I
Depositados dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos cDANNEMANN. Bebidas riacionaes e extrangeiras M;J.terial electrico em geral �
� Ernpreza NaciQnal de I�avegação "Hoepcke" ...-vapores uCarl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria" _. Fabrica de Gelo ó'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" R4
� �
.�PÁVAVAV������������"��A'VAVAV�?l�.

flt

11
111
" Rl'i:l Trajano, n' 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este-

� I LI
ves Junior N. 26 Via, Urinarias- Hemorroide

I.· I. T:�.ho:ee:a::48 1 Dese�:L::n��r�ar O �:�UI'J:��áS 16 horas

� seu rádio? Procure o cn hora marcada
'(��1 ==Barbosa==

\
Colsut.-R.joãoJ Pinto, 13

.���••""_-_-_"_-_.�.:""";,;,__,,,.......vI�_�•••���O ADVOGADO
sr. Bouzon, á rua Padre 1 elefone, 595

, Miguelinho, que será plena- 1
_

�•••••••••- -�.__----••••••�•• ����2t�.) m�e�n���.�sa�ti����i���.�������������
• ' G \

Fone 1325-At�r.de. cha- \i Companhia "Aliança da Bahía"i 1
mados para o mtenor,

• ii Dr Aderbal R. 1
I:

5

FUNDADA EM 1870
• �da s�va

I: egurds Terrestres e Marítimos I RuaCons��a�ra� 10 (sob.
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Br'asíl �1 Fones 1631 e

1290_1• •
:t 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 A:3SUM(DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935' 4.280:552$970 �

A�ent••, Sub·Agentea e Roguladorel de Avarlá.!em ItodOI OI EatadOI r
':0 Brasil, no Uruguai e nas prln::ipais praças astrange�rll.
tiIút�", _,

Agentes em Ftorlanopolís :

Campos Lobo & Cía.

GARCIA
Rua 15 de Novembro' n. 70

BLUMENAUIJ
.l\TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO�
NES-'l 'RICOLINES--XADRESES-ZEFIRES

G-"·'.·"C�

(Tingimento a Indanthren --éOres firmer.)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças etc.
Linhas para bordar.

'

Partos - Molestias de
Senhoras e Roupões de banho

Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros)

• Dlrelor da Maternidade� FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

� Medico do Hospital forragem, fabricação de maquinas
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, '19 i,�

em g.eral, (agricolas e dins)

ITELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAl'vÇ A � (Curso de especialização em -moinhos de fubá, arados, businas
� molestias de senhoras] para carroças, chapas de fogão, etc.

• Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB rv10DELO
• até ás 8 1(2 da manhã;
�íf,l, ' + A C

REPRESENTANTE ExC:"USIVO EM FLORIANOPO'LIS
'@' e a tarae=- -msultorio:

1
'-

� ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Marar,hão
.eG••-----�--.------.,I..ee••�. �iiiiiiiiiiiiiii_R_UiiiiiiiiA.J_OÃ_OiiiiiiiiiiiiiiiPI_NT_Oiiiiiiiiiiiiiii-_AiiiiiiiN_Df\�R�N�-�5�T�E�RE�R�Oiiiiiiiiiiiiiii�

•

te I ra tem seu escrip-

n, 70. - Phone: 1277.

I Caixa Postal, 110.

I Dr. Pedro de Muura Ferre 1
I

Advogado

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

Ex-chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.<.Icessor
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlalisia em' cirurgia

geral

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

operações de plástica

LO..JAS

Dr-Artur Pereira

e Oliveira
CUnlca médica de erlan

ças e aduih�G

LABORATORIO DE
ANALISES NCLlICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorlo: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr'. Miguel
Boabaid
CLINICA GERAL

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(Soe: Coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

Caoital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

,\ .,

<"SEGUINTES JUROS:

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

LGd :aiscsz:aw:;;o: ==

ENOE--SiEVno lagar 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.

Advogados
Desembargador
SaiviQ Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 2_0__ 1 II

CAFE' BOM SO' NO
JA..V A.

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Cirurgião
,

dentista
Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

1:(ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

ENXERTOS Na cr�íot�':lJ 'd '3

Sain·t Suíp§c�'��Grande variedades de ovos
e brinquedos 'de Pascôa, PELOS

MENORES PREÇOS, 50' NA

LIVRARIPi �AODERNA
DE

Pedro Xavier & ela,
RUA FÉLlPE SCHMIDT No. 8

-

liares.
o mais elarante centro de diversões Iami-

Luxo, 5..:1' Í':.:tl::.:L.:, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

demissirnas.

RUA TRAJA.NO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria uloria

[}g'. Pedro ds Moura ferro

Advogado
ALUGA-SE o andar ter

reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para Iescritório, Tratar no Banco
Agricõla. . ', _

De Várias qualidades de laran-l
PARIS 21 R l'.,

d
.

- �a lzou"se
, jeiras, limoeiros e gran e quan- 4 "

.,

'd" �I tidade de enxertos altos de

rosei-I� asnt,e.-onste:n} ,na CTflta
.

aI 19dfP-Ja
. ,e

t d ., amt u oice o unem o m"IS
ras, em para ven er '

.

f " ChCARLOS NILSON .Iamoso �rgam�ta rances, sr. "'r-

les Mane Wldor.
E

. 't

(VENDE-SE uma padaria, de- .shver�m presentes a� a o

.' vidamente montada, com óti- entre muitas outras pessoas de

I
mo ponto e dispondo de bôs d�staque .. alguns. membros proe

freguesia. ! mmentes do Instituto de França.
Para qualquer outra informa- r e.ntre ,?S quais � marech-l

.

H::!\1
...íii,,_iãi.- õi.ii'd!o_.,.._Bã·__;;;;E.iimlll"",'""",iiIi""",íiE:iii,�mm� ção, dirigir-se á Gerencia deste; n. Phlhp�e Petain, (l ge�eral lvla-

.......,......... "'. ." jornal. t xme Veigandt, e o almirante La-

IG S
.

� caze.
"

J k C I b F B DI' � VE.NDE- E uma "casa no dl:- � O cardeal Baudrillart, tambem
OC ey _ U Bo r !anopo I IS t.nto, «Jnão Pessoa», Estrel- i academico, pronunciou a absolvi-

LO, a rua do Nestor n?. 42, �ção do falecido.
.
com 2 quartos, salas de VIsita e j O sr. Charles M,;,rie Wl jOt
de ja�tar � cozin�a. . i foi durante muitos anos organista

ubmas instalações. No aprasil. \ da igreja de Saint Sulpice,
vel recanto da Ponta do Lea- I

.

Preço especial. Tratar com João l -------�-._

Alves, no Canto do Estreito. IM' .'
A

av lime "TI u,D
I

- I Fumar dipIDnlatjC(�
I

c

.stade
atarisa

de

'M€::ses

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 ... 1115 de f9l6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
de ABR�L €*

de 1937'

Ordem 'Extração maior Décimos
,�

,

,

I Valor com imposto IPremio

,15 de
22 »

29 »

·6 »

13 »

20 »

27 »

Abril 50:000$000 13$000 [,» 50·:0'00$000 13$000
» 50:000$000 13$�OO

Maio 50:000$000 13$000
» 50:000$000 13$000
» 50:000$000 13$000
» 50:000$000 13$000

1$300
1$300
1$300
1$30G
1 $30�)
1$300
1$300

1
2
3,
4,
5
6
7

.Jogam

"091RISH é RIO, 21-Na pasta das Re-
lações Exteriores foram assina-

reunir o agradavel ao dos decretos pelo presidente da
util, porque, contém che-

Rt::publica, removendo o ministro
ques em dinheiro e, cou-

I plenipotenciario
de p"imeira classe

pons que colecionados Manoel Coelho R.odrigólcs, da
são trocados por apoli-
ce de 200$ do Estado legação na Rumanl<!, Turquia e

de São Paulo-São ven- Bulgaria, com séde e'n Bucar"st,

didos nas bôas casas do para a Secretaría de E5�qdo; e

promovendo, a consul de segundaramo - Representante- classe, os de terceira. Waldemar
-deposítario para o Es-
tado, CHARUTARIA CHIC I Mendes de Almeida, por mere-

cimento e Luiz Augusto Blõb

1

(Da-se Fosforos) Rua Feli-
! de Alencastro, por antiguidade;pe Schmidt n. 9 -Caixa r

EDIFICAÇÃO DO PRED!O DES-'I P 1 107 FI 1 '1' e' nomeando consul de terceira
osta •

_. orianopo is
TINADO AO ALBERGUE ! classe, o anxiliar de consulado

jdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:O: I Egidio Câmara.

D d d d t I> id I ��������������oo�::r.3l!r.::����;':*��·'j�e or em o ou OI resi

en-'ll'li
-

I;�

t� da Caixa d: �smola� aos ln- � Apolices Consolidadas do Estado de Mtnas �
dl�entes de F Jonano�ohs, _e de f� «Divida Fundada do Estado de S, Paulo ,�ac_ordo, com a deliberação �a �� «Obras do Porto de Pernambuco. ��Diretoria e Conselho Oehberatl- � • �1
vo, em reunião realizada em data � VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES ��
de seis do corrente, declaro a-I � N tC E REDIT FOU' �Il". ° BAN ° D C O I P LAR E AGRI- .i
char-se aberta, com o prazo de � COLA DE SANTA CATARINA. A' RUA TH.A� ��
trinta (30) dias, a cont�r d� p.re- �1 JANO N. 16. ��

I
sente data, a concurrencia publica � ��
para a edificação de um prédio �����J�OO��1��et�������J�OO���U

,

destinadoao ALBERGUE NO
TURNO. em terreno cedido pe-II�I�rr�'1'���������""=Ia �Iunjt:ipalidade, como faz certo

I � I -

I a, lei n' 49, de 2� de Dez�rnbro i.
de 1936 nesta cidade, situado !.
na Avenida Hercilio Luz, com

frentes pdra essa Avenida, rua \
l....--Oi--J"-

General B�ttencourt e Beco Tupi, �-conforme planta existente na sec- ------

gando a pe
.., as

ção de Expediente dc:;j Sew,taria
da Segurança Pública. 5$000·10$000 ou 20$��oo IOs interessados, afim de po- pO r mês naderem concorrer, junt.arãO' á pro� E Cposta que deverà ser dirigida ao mpresa onstrutora
Presidente tO demais memoros da Universal Ltd�.Caixa de Esmolas aos Indigen� Q

tes de fbirianopolis. certidões
de que nada devem ás Fazendas
Estadual, Federal c Munici�'al,de
vendo, (linda, provar a sua ido
ntidade profisslonal.

Poderão os concurrentes exa

minHr na Secção do Expediente
da Senetaria da Segurança Pú
blica a respectiva planta e obter
as inlormações que desejarem, pa� I
ra a execução da obra.
O proponente, cuja proposta

far aceita, depositará em um es�

tabdccimento bancario, a impor
taneia equivalente a cinco por cen-
to sobre os primeiros dez coP-tos @••••••�.e.�••GG�..��'J:��Gt��
de réis do rontr.:ico, e mais trêis �� (�
por cento do que: exceder. dessa ��! ViC ia da emb �1.' ia9�@S f�
quantia, afim de garantir a cons- " ..li ,'%'
trução e cons�rva('ão da obra .pelo �� �;�

:t ,.t,% Um só vidro do !fi' •

espaço de um ano, ou na falta �i1oj' �jl
do deposito, um termo de respon �� REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES i�
sabiii�ade com fia(�or ide :eo.

. !! basta para a cura desse triste vicio! � ;,

Caixa de Esmolas a0S lndl� '�� 'lí
gentes de Florianopolis em 8 de f!J A' venda nas bôas Fermacias. �,g'
março de 1937. �

. �;,J�� E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORAt? - h'llviUe t!\i'
Americo Campos Souto §) �

20. Secretario !�$••G••••O��.OG••GG@�G�G�

Caixa de E�� I

molas aos lndl-.
gentes de Flo.1
rianouolis I,

Edital de concurren
ela púb-Ica

NOTURUO

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

dição .de· conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.

50:ooo!flj
,

Os bilhetes são CliuialClos em aecimos
ae 1S$'200.

4:ooo!flj HaulZnClo repetição nos (lois ultimas al-

I ' 2:5oo!flj garismos oe qualquer (los 3 primeiros pre
mies possarão, os premios àestinaàos aos

4""premios" 1:000!fli 2:000$ àois ultimas algarismús ao numero imeàia·
tamente supllrior. •

5 50o !fli 2:5oo!fli Do premio maior se àeouzirá 5 '1, para
pagamenlo àas numeras, anterior e pôsierior.

20 20o!fli 4:ooa!fli Os premias prescrevem 6 meses àa

1 !fli 4:oao!fli acta àa extração.40 00 A Rdministração não atl2nàe reclama-
120 5o!fli 6:ooo!fli ção alguma por przràa, aàuHeração àe bi

lheh�s ou qualqu�r outro inl:iae(lte alegaào.
1.250 3Q!fli 37:5oo!fli Os bilhetes inutilizaào5 com a palaura

I
PABO não ti2m valor algum, porquanto o

450 "2 U. A. àos referiào carimbo pertence á aàmini3tração.
3 primeiros
premias a 3o!fli 13:5oog:f; EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

�_.B_9_0_p_re_m_i_o_s_n_0_t_ot_al_à-e---1-2-6-:O-o-o!fli-.----N-ã-o_s_er_ã_o_p_ag_'os bilhetes defeituosos

premio (liZ

L A N o

i�portanciasOs pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM

A

e ma:s 1 $000 para o porte serão

CUSTOD'A

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, O� ped:dos de bilhetes para o interior,
pódem ser tambêrIl atendidos ��r meio. d,e �ettificados nominais co.rr��p·)fide�te5 a05 bilhetes �ed�dos.e
com os mesmos direitos dos bllnetes Orlgmals, que Lcac.ll (;!D cmtodla na sede da LOTERiA, a diSpOSI-
ção dos que os pedirem.

ANGELO LA Cia.
Praça f5 de Novernbro EdHic!o La Porta

Endereçó Telegrafico: LAPORTA Caixa:Postal n.50

Estado de Sa&lta Catarina -- Florianopolis
Precisam-se de Agentes ,�Hvos

EST-A

linda casa pó-
d,,e sersua pa-

Matriz: LIBERO BADARO', 103
S. PAULO

107

Os melhores precos
Ao acance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza Lucio �

___R_U_AiiiiiõiiiiiõFEiiiiiij'L_l_P_EiiiiiiiiiiiiiSC_H_M_I_D_T__N_.iiiiii21ãiiiiiiii�iiiiii(Siil.i°iiiiiiiBiiiiiRA;;;iiD_Oiiiiiiii)iiiiiiiiliiiill
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A GAZETA FLORIANOPOLlS, 24 de Mar90 d. 1837==
1

S 0:::1'�� � R �D�.�O������L�!(Confecção de Luxo)
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A Gazeta
Desportiva

Sermilionario! O casa �a re-, Baile -!e Ale- C'ó�TADZ..tS Nossa Vida
Quantas ilusões, hoje desfeitas, pras_ao ao

I luu� CINE REX, í. 7,30 ho....
"',"VI!RSARIOS

que resurgiriam, como por encan- comunismo no Lira
um filme da Paramount-Amôr Vitor çevaerâOS"PLAYERS" RECLAMAM to, das dunas do oceano da nos-

F M MS TENÇÃO sa fantasia! O ma mensal do 'Ura e ódio, com red ac urray,'MAI� A
SER MILIONARIO ...Quan- RIO, 21 (Band) -O depu- Tenis t�t� marca para o pró- Sylvia Sidney, Henry Fonda,Fred

tado Adalberto Corrêa está In- ximo sabado de Aleluia um Stone e Robert Barrat.
dignado com as instruções que grandioso baile, que, como nos
estão fazendo sobre a sua gestão anos anteriores, vaí obter mais CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
na Comissão de Repressão ao Co- d I b

. , . .

I horas, um íil.ne da Art-A valsa
uma es um rante vitóna socia

H Festejou ontem o leu aniverta..mumsmo, id I d da felicidade, com Lilian ar-

Por este motivo, trabalha ali- para o quen o «cerc e» ocas-

vey, Carl Esmond, Richard Bird rio natalicio a graciosa e enesn-.
. . telo da colina. Eis a razão por-

P tadora menina ROlinha Borge.vamente para anganar as assina-
que se nota no nosso alto meio e Esme ercy.

L hl Ih hturas de 100 deputados, necessa- social um indizível entusiasmo ehmku ,estremai. fi in a do
.

d CINE ODEON,o lider, foca- comerciante sr, Afúnso Lelurikuhl.nas para a aprasentação o se-
para essa promissora festa que d d O I

. . ,

liza, ás 7e 8,30 horas,um filme da e e lua exma. esposa • • cygmnte requerimento:
, certamente terá o habitual cunho. B L h k hl«Renueremos a nomeação uedi' di I fam,' Warner-VIvO para o arnõr, orges e m u .'I

• " • e rara e egancra e cor la -

E M h II D I D Iuma cormssão de mquénto que liaridade, que carateriza as reu- c�m veret a�s a, o ore� e Faz anos hoje a exma. sra. d.examine li vros e
.

demais doc�- niões daquela prestigiosa associa- RIO, Allen Jenkms e Guy Klbee. Dorvalina Taboas das Neves,mentos d� Se cretana da �omla· ção,
. . I rrad iação da esposa do fi. hidra F. das Ne-são Nacionel de Repressao ao Na festa de sabado exhibir-se- A I

.

h ves.Comunismo, relativamente ás suas á pela primeira vez em baile do I e."an a
.

id d 9 d
. .

d p"'ZEm fUi05 HOJEativi l' es entre '�Janelro e "UtaR o excelente conjunto or-, A eltação alema DJA, onda

I "1 ?36 e 17 de março d.e 1937, questral do "jazz-Band do 14 31,38 ms., irradiará amanha o a exma. sra. d. Marita Zo-afim de apurar e normf�llldade d� Batalhão de Caçadores", que ul- programa abaixo para a América mer Meira, esposa do sr. Al)to�seu funcionamento, o 1:; cu�pn- timamente na sua estréa naquele do Sul. nio Meira;�ento do.d.eve� de s��s funcione- dub, por ocasião do almoço- A'a 12.00 hs.-14.00 h•. e as senhorinhas Nivea Cunha enos,. a eliciencia prah�a de seus dansante ali realizado, alcançou o 22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim Àurelina Cordeiro.
se.rvI�.ose, a .boa aphcação. dos mal'. franco êxito e conquistou a d ti t,[bJ I f d

., correspon e, respec rvamee e, as
!5EHTE HOVRdinheiros pu ICOS a e a con Ia os.

simpatia unsnime dos SOCIOS. 8.00 hs.-IO.OO hs. e 18.50Requeremos, tambe.m, a �o- Com estas preciosas creden- hs.-O.45 hs. no Rio de Janei-mea�ão de outra comissão.de 10- ciai� crêmos que o festejado gru- ro:
quente, composta .de 3 membr?s, po de músicos do nosso Exerci- 22.50 Anuncio DJN e DJQpara tomar conhecimento das in-

to transformará o ambiente da (.1., eap.).Cançlo popular alem!.vestigaç.ões de cara�ter secreto, festa em espontaneas manifesta- 22.55 Saudações aos nouospromovIdas pela C�mlssão de Re·
ções de alegria e entusiasmo. ouvintes.

pressão ao ComuDlsmo e apurar

A I-
23.00 Jovens autorel: Werner

a normalidade das despesas rela-
lança en, Jãkel.ttvas áquele fim.»

t I i t 23.15 Robert Schumann: HRBILITRÇAo
rep.usaS Kreisleriana. (Obras fantásticas Estão se habilitando para ca-CASSAÇAO DA AUTONO- e gaúchas para piano), Gerhard Puchelt. sar: 1810 da Silva Fiares e Bel-MIA DO DISTRITO
RIO ')3 (B d) O

23.45 Noticias e serviço eco· nia Maria da Luz, solteiros e na-
,.. �n - s �? nemico (al.). turais deste Estado.RIO, 23 (Band) - DecrC'- mentarios da Situação pohh- 24 00 Màximo Pavese' Novi-tada a intervenção dv

..

Distrito ca conclue.m que o P. R. P. dades' da Alemanha.' CHeeRm UH�
TEFEF' SUPEROU O RE- CANDID�TE-SE A MI- Federal, voltam os poJlh.CO� ca- se acha lsol.ado entr� o �a- 00.15 Concert. de orquestra. Dr. WalterPeixotoCORD DE VON STUCK LIONARIO . [locas 8 frequentar, com mmten- tete e as OposIções naclOnaI�, 1.15 Noticias e serviço econa-

Rua Felipe Schmidt n. 5 cia, o gabinete do mini�tro Aga- no e�ame da .questão presl- mico (esp).RIO, 21-Foi um espetáculo meno.n Magalhães.. dencIal, .co��Iderando tam- 1.30 Alarme 110 sangue. Umabrilhantissimo a corrida de aulo' UIZ-St' qu � e3se movimento de b�m a vIab!ltdade. de. uf!1a representação instrutiva sobre amoveis, hoje realizada, a qual teve agora se. prende. á. cassaç!o da alIança en. tre os s,ItuaClOnlS- circulação sanauinea humana, deras, rIgorosos treinos que serão
d D I t h e8 presença de numeroso público, F C D autonomIa o Istnto. mos pau IS a e gauc o. Hans Knan.realizados no campo da . . .,achando-se presente o presidente .

d - O d' t d d 2 15 E' d AI hd R bl' I 'd d aos quais everao comparecer to-
'

ren Imen O as suas aves, em ovos e gor uras . co a eman a.a epu lca e

la
tas auton a :s. dos os amadores inscritos pelo o depende da alimentação que se lhes proporcionar. 2.30 O pequeno ABC ale-Tendo uma a ta demon�tr�çao azul e branco. Prefira, portanto, mão.de valor os volantes· blaslleltos, fARELINHO e TRIGUILHO 2.45 Radio da Juventude Hi.Benedito Lopes e Manoel de Tef-l FEDERAÇAOCATARINEN- ótimos produtos do Moinho joinville, cujas vantagens são tleriana: Novas canções de Hansfé, superaram amb?s {) rec�rd SE DE DESPORTOS indiscutiveis. Baumann.

que Von Stuck havIa estabeleCIdo
3.00 Ultimas noticias (em ale-por cêrca de dois minutos.Sagran- A diretoria da Federação Ca- Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113. mio).do-se vencedor e recordista da tarinense de Desportos torna pú.

C b O
.

d 3.15 Concerto militar.Subida da Montanha Teffé evi- blico que não foi o Combinado Iu e oze. e 4.30 Ultimas noticias (em ea-denciou as suas qualidades, mas da Capital que disputou o jôgo panhol).quasi deixou-se vencer por Bene- com o· quadro do Ipiranga, de A t 4.45 Saudações aos nOSIOIdito e senão fôra uma derrapada São Francisco, Il 21 do corrente. ,......goS. O euvÍntes. Despedida DJN e DjQteria tirado os 8 minutos de dife- A F.C.D. nenhuma interferen·
( I )a I' esp.•reuça que o separaram de Teffé. cia teve nos jógos de 20 e 21,

_

-- pois cedêra o estadio ao Figuei- De ordem do sr. Presidente, tenho a sdtisfação dt" con- Gráve contli-O AVAI' TREINARA' AMA- rense, mediante a exigencia de vidar os srs. socios e suas exmas. fllmilias para o baile de Ale-
t pNHA E DOMINGO determinada percentagem sobre a luia, que este clube realizará em a noite de 27 do corrente, com D emapan.renda apurada, sendo organizado inicio ás 22 ho:-as,

duv.A Diretoria do Avaí F.C. em sob a exclusiva responsabilidade Aviso, outrossim. que no proximo domingo, dia 28, o
virtude de ter aceito o convite do referido clube, o combinado Clube oferecer' uma matínée infantil aos filhos dos s�us associados.
que lhe foi feito pelo CIP F. C.

que se apresentou em campo na Para o baile de sabado, na portaria será exigida a apre-de Itajaí, para dispu�ar no próxi- tarde de domingo. sentação do talão de fev"reiro.
mo dia 4, uma partida amistosa, Secretaria, 23 de março de 1937.
resolveu organizar para amanhã, Anfiloquio Gonçalves RUBENS RAMOS
ás 16 horas, e domingo ás 9 ho·· O secretario

Passa hoje, a data natalicia do
nosso estimado conterrâneo sr. Vi
tor Gevaerd.Causou-nos descontentamento tas esperanças mortas, que ressus

ao visita�mos domingo último o sitariam ao sopro magico da ven

estadio Adolfo Konder,-o estado tania quasi louca produzida por
de desleixo em que se encontra VINTE MIL pelegas de CINCO·

áquela praça de desportos ao car- ENTA MIL RÉIS I
go diréto da Federação Catari- VINTE MIL pelegas de CIN-
nense de Desportos. CONTA MIL RE'IS I Não, não é

Fáto bem lamentavel, nos im- isto I São duzentas mil pele
pressionou devéras, tanto que para guinhas de cinco mil réis I
aqui transferimos algumas das mais E' FANTASTICO!
urgentes falhas a remover, como A Lorena Federal, como se

sejam: o escoamento das aguas da quizesse teimosamente, pertinaz
cancha e um vestiario, decente e mente, enriquecer o povo, realiza
confortavel, onde os intrépidos jó- rá mais um formidavel sorteio no

vens que praticam o futebol em dia IOde Abril próximo.
Florianopolis possam estar ao abri- Catarinense I Oxalá sejas tú,
go da ação do tempo. desta vez, o novo milionario I

O que assistimos, domingo, (oi lo. premio MIL CONTOS
simplesmente, deplorave!, mereceu- 20. idem CEM CONTOS
do acre reprimenda de todos. 30. idem TRINTA CONToS

Encontramos jogadores exaustos 40. idem VINTE CONTOS
da estafante pugna, assentados no 50. idem DEZ CONTOS,
cimento frio e molhado açoitados, além de mais quatro mi! cen

ainda, pela chuva fina e o vento to e trinta e dois premias dí
sul, num pequeno espaço existente versos no valor de SETECEN�
sob as arquibancadas. TOS E TRINTA CONTOS!
Aí, neste recanto inféto, é que E' FORMIDAVEL II

transferem as roupas e preparam- Bilhek inteiro 120$000
Vigessimo 6$000
NOTA:
O bilhete nO. 2'021, da

ultima extrllção de MIL CONTOS.

;:ontemplado com 10: 100$000.
foi pago, na presença do repre
setante deste diario, em chequ�
ao portador, contra o Banco de
Credito Popular e Agricola, des-

Rosinha Lehmkuht

,

se para entrar no campo.
Assistir a um bom prelio, é cousa

qae a tod�s agrada; amealhar a

renda dos jógos muito melhor ain
da; mas proporcIOnar aos nosso!

players algum conforto é cousa

que escapa e sempre escapou á
visão dos dirigentes da malfadada
F:::derar;ão Catarinense de Despor-

Está em festas o lar do sr.

Gregorio Petrí, fiscal da Di.e
toria de Estradas de RodaSJem..
com o nascimento de uma inte
ressante menina que na pia batis·
mal receberà o nome de SuelJy
Maria.

.

.

tus. ta praça.

.

Pelo avião da Condor" che
gou hoje a esta capital o Ir. dr.
Walter Peixoto, ilustre causídico.
de conceituado renome noS, meios
forenses do Rio de Janeiro.
O distinto advogado que ter

ciona demorar-Ie alguns diai em

Florianopúlis, foi recebido no,

trapiche por graode numero de:
pessôas de destaque em nalse»
meio socil1l, entre as quais O.
srs. desembargador Gil Casta e

WiIly HofEmann.
A Gazeta cumprimenta-o fIlui

to afetuosamente, deaejando-Ihe
feliz estadia entre nós.

Bebidas Nacionais e Extran..
geras só NO
CAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PaSChofl!

20. Secretario

te ultimo e ferimentos graviasiBlOs.
nos dois primeiros, que' se eo"
contram ás portu da mQrte.
O te 'lente Osmar, delegado es

pecial deste municipio, acaba de:
,eguir para aquela localidade ..

afim de proceder ao respetivo in-
qu��o.

.

CANOINHAS, 23 - Re
gistrou·se, ontem, na lugar Pa
panduva, deste município, um

gráve conflito entre João Moes
chini, Alipio Mendes e Mateus
Mendes, resultando a morte de.-

Companhia àe Havç
-------------------------.....-------

Linha Recife - Parta Alegre
Lloyà Brasileiro

Linha Rio-Lagan.••

COMTE. CAPELA-sairá no proximo
I COMANDANTE ALCIDIO-Sairá no COlV1AMDANTE ALCIDIO-Sairá no ASPIRANTE NASCIMENTO sairá nodia 29 para: proximo dia 4 para: proximo dia 12 para: proximo dia 4 para:Paranagua' - Santos - Rio de Janeiro Rio Grande Paranagua'-Sarítos-Rio�VitoIia_Cara_ Itajaí-Sao Francisco .. Santos_S. Sebaltiso- Vitoria-Caravelas-Ilhêu� - Baía Pelotas velas- I1héus-Bahi -Aracajú-Penedo_ -V. Béla-Caragualatuba-Ubatuba_-Aiacajú - Ptónedo -Recife Porto Alegrt' Recife Angra dos Reis-Rio de Janeiro------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------�-------Recebemos cargas e passageiros para todos .os portos de escalas dos nossos navios «AnibaI Benevolo», «etc. Capela., «Cte. Alcidio» e cAspte. Nascimento••Endereço: - Rua João Pinto n. 9 - andar terreo-Telefone, 1007-Deposito Rita Maria - Telefon�, 1338 Agente

H. ,. DA COSTA
\
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