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Os meios ervateiros, mostrarn ..se

.gosijados corn o decreto
dor reduzindo a época do
dias. Por tal rnotivo, tem o
mos recebido
vos telegramas de agra eClmen o.

'_ ._ __o

OLITICA A G A Z E T
nacional

re ..

Governa ..

o SR. JOAO NEVES DESMENTE
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VOZ DO POVO Sem quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO. CALLADO
--------

III I Florianopolis, Quarta-feira, 31 de Março de 1937 I NUMEHO

A
RIO, 30 Escleve "O Jornal":
liA partida ôntem para Porto Alegre, dos srs, Osvaldo

Aranha e João Carlos Machado, provocou comentários nos meios
olíticos,

Segundo o que pudemos saber o embaixador em Was
hington seguiu afim de continuar junto do sr, Flôres da Cunha o

trabalho de aproximação dos situscionismos federal e estadual acre
ditando-se que esse trabalho marcha para um desfecho favoravel
210 seu ponto de vista. O governador do Rio Grande estaria dis

posto a apoiar novamente o sr, Getulio Vargas dentro das linhas
raçadas pelo sr. O;valdo Aranha que se cruzam no problema da

ANO 739

RIO, 30-0 vespertino «A Noite>, em manchete, asse

ela que caso não seja reconduzido o sr, Antonio Carlos lá presi"
encia da Câmara, nas eleições de 3 de maio, é quasi certo que o

ubstituirá o sr, João Neves da Fontoura. Tal boato andava ontem

apalhado, celeremente, pelos corredores do palacio Tiradentes, ca
lo pela qual o representante do «Correio do Povo" teve oportu
idade de ouvir sobre ele o ex-Rleader" da minoria que lhe opos
ormal contradita, asseverando que continuava no lugar onde está.

sr. João Neves, sorrindo, acrescentou que esse boato é tão Ial
como um outro que anuncia a sua próxima viagem aos Esta

OI Unidos, em logar do sr, Osvaldo Aranha.

O decreto no. 713, de 5-1 �935 ca,

compendie os aspéctos mais inte- Mal, se o diretor do Instituto
ressentes d. última reforma de en- não puder, também, desamarrar
sino no Estado, a qual se deve, o nó do busillis, que fará�

IMPUGNAÇAO DO SR. BE..NEDITO VALADARES toda, ao lustre pedagógico do Ora! Há o recurso do art. 31,
atual Diretor do Departamento de no. 4, que diz: «Recorrer ao
Educaçà'o. Diretor do Departamenta.de

Faz gôsto lêr os 84 artigo" Edacação, quando não possa
daquele monumento. ou não deva resolver por si

Alguns deles invadem o subli- os problemas qtu: se apre-
me. O de no. 69 tem uma [ôr- sentarem na execução do CAFE' BOM SO' NO
çal E' melhor lê-lo, para vêr piano geral do ensino». ..JAVA
até onde ui o seu raio de ação: Neste mundo há remédio para Praça 15 de Novembro MAFRA, 29 - 1-\ diretoria
«Logo que seja organizada a tudo, assim corno no decréto no. Antonio Paachoal dl) Consorcio do Mate de Ma-
Escola Normal Superior Vo- 713, sabendo-se jogar com êle, fra e a associação vem agrade-cacional, os ginasianos são há todas as hipóteses, previstas L., i Iãa cer a v. Excia., o justo e

• no.

obrigados a cursar a rele- sábiamente, e sabiamente enca- bre ato decretando a época do
rida Escola.« minhadas para soluções Ielicíssi- No dia 2, sexta-feira, ás 19

corte do mate em sessenta dias.
E' agora, êste ano. mas. horas, no predio nO. 121 da rua

Respeitosas saudações Luiz HaauS- bri d
' .

C t' t t t Padre Roma, serão vendidos emao o nga os, POIS, 05 gma- OD muemos, en re an o. Souza. gerente.sianos a ir para alí. Obrigados, O art. 180. reza: "fi matri- leilão superiores moveis par sa- ---------------

sim, senhor! E não têm que dis- cuia nas Escolas Normais la d� visit�, quartos de ca�al e Bebidas Nacionais e Extra n-
cutir. Metam-se logo, obrigada- Secundárias só será permtti- solteiro, Vidros, .l?uçall cortmas e

.

geras �ó NO
mente, na Superior Vocacional, da aos alunos que exibirem muitos outros objetos. I CAFE "J AVA
senão ...Bom, não acontecerá na- diploma das Escales Nor- '? pred�1) estafa' aberto todo Praça 1� de Novembro
da, porque houve o esquecimen- mais Primárias'. o dia do leIlão. I Antonio Paschoal
to de uma sanção zinha. E' o Eis o que se chama impôsto
que salva os ginasianos, graças a proibitivo. Porque, para se ma

Deus. tricular numa Normal Secundária,
I O art. 300., no. 3, diz as o candidato há de ser diploma-

APOIO AO GOVERNO FLUMINENSE coisas como elas são, Vejamo-lo: do por Normal Primária, e ha
RIO, 30-0 sr. Heitor Collet, governador interino do Es- "Compete aos diretores de ser ...aluno.

do do Rio. a proposito da conferencia que teve hoje com o sr. dos Cursos do Instituto de Ma�, aluno de quê?
gamenon Magalhães e senador Macedo Soares, disse que viera Educação: ...assistir técnica- Entre os dois graus normais

plendidamente imoressionado, pois nessa palestra, se lhe havia mente aos professores na citados, não há curso nenhum in- A nota palpitante da politica local, girou em torno
segurado o apoio do governo federal á sua gestão. solução dos problemas de mé- terrnediário, onde seja aluno o da estadia, ôntem, em Palacio, do prestigioso procer e

todos e fins, recorrendo ao já diplomado pela Normal Pri- deputado republicano major Acácio N\oreira, que ali se

PEDIU A DEMISSAO DE EMBAIXADOR I
Diretor do Instituto quando. O S

- demorou em conferencia com o sr. dr, Nerêu Ramos, du-
"

d C.... porém, essa solução escaoar ai ao progre.sso '

d d h�IO, 30-Corna, hoje, nos cor�edores a amara, que. de sua alçada».'
r

pagou o premio
rante mais e uas oras .

embaixador sr. Oswaldo Aranha, tena telegrafado ao sr, Ge-
I é é Q d

Tratando-se de um elemento exponencial do velho
lio Vargas, reiterando o pedido de exoneração de embaixador d ,ssod ti 'f

uan o, na

cr. , Partido, a sua aproximação, assim. tão de chofre e tão cor-

W·ashington. l-krescentavam as informações que o sr, Ge- hetra
e

losoblla, pOdr exeméPdo,
O bl�h:te nO. 30.542 preml�- \ deal, ao chefe do Partido Liberal! não podia deixar de cau-

no Vargas, aceitando a resolução do sr. Aranha, .teria deci- ou'�r (-m prod, ema de V
m to, o do na ultima e�tração da �otella .sar engulhos na curíosidade d � quantos neste momento

'do olerecer aquele posto ao sr. 'Afranio de Melo Franco. oUI
(" im, o !retor ,a ,

ocaClO- hFe?eral comA �b··OIO�$ .

fOI pago: acompanham os acontecimentos.
�a " que asnste tecmcamente ,oje ao sr. ,?I a arbosa, re-' Seja como fôr, é certo, que nada transpirou dessa

SR ASSIS BRASIL CANDIDATO DE CONCILIAÇÃO? áqui]o tudo, ou relio!ve o pro- sidente em Tljuca�, que rec.ebeu longa palestra, pois nem os proprios correligiollarios do
.. blema ou desanda a procura do a bolada no balcao do SAL�O I major Acacio, segundo nos declararam, sabem os propo-
RIa 30 _ Despertou atenção nos circulas politi-

Diretor do Instituto, para solu' PROGRESSO, á Rua FelIpe

I
sitos que ali o levaram.

s a decla'ração feita pelo sr. João Neves em Bel,o Hori- cionar o x da equação filosófi- Schmidt nO . .5.
Mudança dos servíços � elegrafo�poBtaisnte de que o candidato á sucessão do sr. Getulio Var- tar do assunto. Esse emissario tería por sua vez decla, ..

d·s na presidencia da Republica sería .uma estonteante rado ao sr. Assis Brasil que, no caso de que s. excia
..co?- para o novo pre 10

rpreza. A proposito, elementos bem Informados sobre cardasse com a apresentação de seu nome, a maIOria

pOlitica nacional teriam declarado que a estonteante sur- das forças politicas do país, quer do norte, do centro e do Segundo nos comunicou o ilustre diretor dos Cor-
za a que sa refere o ex-Ieader da minoria s�rá a a� sul, poderiam marchar unidas. solucionando-se, o proble- reias e Telegrafos sr. ranlo Dale Af!alo, os serviços se-

ésentação da candidatura do sr. Assis Brasil á presi- ma sucessorio sem agitaçõc� perigosas. O velho ctemocra- rão mudados para o novo prédio no proximo sabado.
enda da Republíca, e comenta-se que, ha dias, esteve ta, porém, teria vetado o convite, �Iegando que não pre-!não estaudo, todavia, marcado o dia da sua inauguraçã()
, Pedras Altas um emissario .politico paulista, para tra- tendia alterar o rítmo atual da sua vida. oficial.

� .

mária. E então?
Sei lá! Não sei. Tem de ser

aluno e tem 'de ser diplomado,
para obter a suspirada matrícula.
Arranje-se. E' da lei.

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Limitação
do cúrie da
erva mate

COISAS 00
-

'DEPARTAMENTODEEDUCAÇAO
uceesão.

Domingo o sr. Osvaldo Aranha juntamente com o sr. João
arlos Machado, conferenciou no Rio Negro com o presidente da
epublica, após o churrasco que em Itaipava lhe fôra oferecido pe·
desembargador Alencar.

DEPUT.ADO Barreiros Filho

o sr, Governa20r do Estado
recebeu 05 seguintes telegramas:
PRUDEN 1 OPOUS, (Para

ná), 29 - Este consorcio soli
dario- Confederação do Mate
com 80010 de produtores do mu

nicipio, agradece nobre e pátrio- •

tico ato de vossencia decreto re·

duzindo proxima safra sessenta

dias. Saudações. Jacob Berger
Junior, Presidente.

Confirmando nossa informações anteriores, podemos reafir
r que o sr, Benedito Valadares, quando se encontrava em Poços

, Caldas, respondendo á consulta do sr. Getulio Vargas sobre 11

andidatura Osvaldo Aranha declarou ao presidente da Republica
ue a política eficial de Minas não poderia dar seu apoio ao no

e do nosso emhaixador em Washington. O governador mineiro
centuou que a sua declaração não envolvia hostilidade á orientação
ue o governo federal viesse a tomar, mas exprimia as jmtal restri
ões que o situacionismo montanhez tinha a opor á candidatura
ranha".

000

,Deus te perdôe, Luiz Trinda
de!

o f-najor Acacio fVloreira CC)n ...

ferenciou durante duas ho
ras com o govern:;:.iHjor

./ \,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAOF
CHOUCROUTE

Choucroute em geral compra
se preparada. A choucroute é re

polho e couve em conserva.

esta operação por' três dias.
Fazern-se depois passar pelas

operações indicadas na introdução,
quer para cristalizar, quer para
secar as frutas.

GENGIBRE SECO
CHOUCROUTECOM
SALSICHAS
Lava-se a choucroute em mui

tas aguas, deixa-se de molho de
um dia para outro. Depois de la
vada, espreme-se e deixa-se enxu

gar. Arrumam-se no fundo de uma

caçarola uma tiras de toucinho

inglês, em cima uma camada de
choucroute, pimenta, cebolas, um

pouco de gordura, umas linguiças
de Viena cortadas ao meio e umas

fatias de presunto crú em pedaços;
sobrepõe-se uma nova camada de
choucroute, pimenta, salsichas, cos
teletas salgadas (já aferventadas),
toucinho inglês e um pouco de
cuminho, se se gostar.
E assim até não haver mais

choucroute.Rega-se tudo com cal
do ou agua e em vinho branco.
Deixa -se cozinhar umas duas horas
em fogo fraco, tendo o cuidado de
tampar a caçarola.

Momentos antes de ir
mesa tira- se a gordura do

Deita-se numa panela com agua
fria uma porção de raizes frescas
de gengibre, bem lavadas e esco

vadas, levam-se assim ao fogo e

logo que a agua ferva, tiram-se as

raizes, pondo-se em agua fria. Re
pete-se esta operação durante três
dias seguidos ou até as raizes es

tarem curtidas, o que se conhece,
quando se podem perfurar sem

dificuldade com um pãozinho rom

budo,
Faz-se por outra parte uma

calda rala em que se põem as

raizes; lerve-se até estar em ponto
de xarope; tira-se do fogo e dei
xam-se as raizes nesta calda até
ao dia seguinte. Ferve-se então de
novo até a calda estar em ponto
de espelho, tiram-se as raizes com

um garfo, deixam-se escorrer, se

cam-Sé: e acabam-se de aperfeiçoar
para a como se vê no principio deste ca

molho. pítulo.

VAGENS VERDES SECAS
Escolhe-se urna porção de va

gens verdes e tenras que se lavam,
levando-se depois ao fogo com

agua fria, tirando-se logo que esta

agua ferver, e pondo-se de novo

em agua fria, até o dia seguinte.
Faz-se uma calda rala que se

deita quente sobre as vagens, dei
xando-se estas ficar na mesma cal
da até o dia seguinte que é quan
do se tiram; levando-se a calda ao

fogo até chegar ao ponto do fi:>,
deitam-se-lhe depois as vagens dá
se-lhe mais uma fervura, e tira-se

ARROZ SOLTO COMUM do fogo para esfriar.
Lave 112 quilo de arroz. Co-I No dia seguinte tiram-se as va-

loque numa panela I 112 colher gens, dá-se-lhe mais urra fervura,
de banha.jefogue bem e despeje e tira-se do fogo para esfriar.
então o arroz o qual deve deixar No dia seguinte tiram-se as va

íritar bastante se o quizer bem gens, deixam-se escorrer e assu

solto, mexendo seguidamente para catam-se como já foi indicado.
que não pegue. Molhe com agua
quente.até cobrir o arroz.

Tempere com sal e leve a fer
ver.

Logo que ferva, retire para 10-
gar quente até ficar pronto.

Se preferir arroz empapado,não
o deixe fritar.

VIRADO DE FEIJÃO
Faz-se um refogado com bai"

tante gordura, cebola verde, umas
rodas de cebola, um pouco de pi
menta ao qual se junta o feijão
com pouco caldo. deixando-o fer
ver; depois vai-se deitando farinha
de mandioca ou de milho, mexen
do-se bem e conservandu a frigi
deira sobre o fogo até formar uma
pasta meio dura; despeja-se num

prato e enfeita-se com linguiça fri
ta, á volta, e ovos estrelados em

cima.

PREPARAÇÃO DOS
FERMENTOS
Como é sabido, o pão não foi

sempre fabricado como o é hoje,
embora o fabrico do pão fosse
conhecido desde os tempos maIs

remotos.

Como nos ensina a Biblia, já
CIDRÃO SECO no tempo de Abrahão se fabri-
Tornam-se as frutas, raspam-se, cava o pão com fermento.

cortam- se em quatro pedaços tira- Os primeiros pães obtidos pelo
se -lhes o miolo pondo-se estes PIO- eSlJIagamento e trituração pelos ho

daços em um barril e deitando-se mensl deviam ser uma especie de
sobre eles agua fria, substituindo�se bolacha cOLida ao solou sobre
esta agua de m'anhã por agua pedras aquecidas; depois empre

quente, e á noite por fria. I gou-se o sal para temperar Q pão
Deixam-se curtir durante oito e afinal como a industria de ola

dias, deitam-se em seguida em ria (osse já conhecida dOi povos
calda rala, que se põe sobre o lhes foi o cozerem o pão em for
fogo, - nos cujas ruinas ainda hoje se ob-

Logo que prmClplam a ferver servam.

tiram-se, deixando-se os cidrões O fabrica do pão demanda 5
esfriar n!A me5ma caL;;; reppte-se. operações onnc;pals:
���m�����-.-rr 5iê'i:&fl'"MG -:

�c
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(Confecção de Luxo)

A NOSSA

2

Um grande costureiro compoz
para uma viagem de duqueza da
Cha\tloes5, uma toilette sport de
tweed marron com jogo de blu
sas de lã, de sêda e de linho;

Põem-se na agulha 60 pon-
uma toiletfe de tarde em II an

tos. (Agulha nO. 2). Fazem-se gorá preto e violine com jaque-
24

.

d ta eníeitada com astracan; umcarrrrr as e ponto avesso

para fOlmar a golinha. vestido de marrocain estampa-
1 a. carreira - 12 pontos do; um �ostume d: setim cinza e

avessos, 3 pontos, (feitos com o um. vc;stldo de noite em crépe
Ponto n>. 29), laçada, 1 plissé

_

rosa carne.
.

ponto direito, I laçada, 5 pon- C?fljuntos bra.ncos para a pr�I••
tos (feitos com o ponto n. 29), _ � o enxoval Ideal por sua 11m-

I laçada I 1 ponto direito, I la- ph�ld�de e ao mesmo tempo todo

çada, 16 pontos, (feitos com o
o indispensavel.

ponto nO. 29) 1 laçada, 1 pon-
O ro�o v.olto� como colorido

to direito, I laçada, 5 pontos,
de ,chapeo, da flor que guarn�

(feitos com o ponto nO. 29) 1 cera a ca�a do costume, a Iai

laçada, 1 ponto direito, 1 laça- xa ou o �rnto d.e veludo. que

da, 3 pontos, (feitos com o pon- completara o vestido de Jantar:
to nO. 29), 12 pontos avessos. estampado-pr�'o � branco, rosa

2a. carreira Toda pelo ou azul por mreiro, branco ou

preto tarnbem por inteiro.
Não éJ entretanto, tom do

quai se possa abusar. Usai-o dis
crétamente, dosando-o com bom
gosto.

Resta ainda saber si é côr que
atrai bons fluidos.

Está na moda-ou sempre es

teve-escolher coloridos indicados
como Iavoraveis aos negocies, á
saude, ao coração, Cada creatu

ra, segundo os entendidos, tem a

presidir-lhe o destino determina
do astro.

Os costureiros, porém, encon

traram geito de anular 1\ ação
de certa côr em desacôrdo com

os ditames. de certo astro que
presidiu o nascimento de certa

creatura, quebrando-o com o cin
to, a gola ou outro acessorio jus
tamente da gama indicada para
seduzir a sorte.

L.
por MADAME MARIE

M E S A TRICOT Feminidades

Caras leitoras.

I·
nhas e a proporção que se íôr Ia

Quantos pedidos tenho rece- lendo as bolinhas de goma joga
bido de enfeites para a mesa dos I se

sabre elas br-lhantina p�aleada
1 5 anos.São tantos que não pode I As alças são tambem feitas pe
ria dizer certo o numero exato dos lo mesmo processo assim como

pedidos. uma pulseira em cada punho O
E' uma data bonita para uma sapato pôde levar tambem um en

jovem, sendo, por isso, quasi sem- feite de brilhantina prateada. Cór
pre festejada. tarn-se pedacinhos, de I 8 centi-

Apelar de quasi sempre ser metros cada um, de hta branca
uma data festejada nem por isso da largura de meio centimetro e

ba muitas variedades de enfeites armam-se laços para se colocar um

para esse fim. em cada boneca, no cabelo. Ou-
O enfeite, cujo desenho damos t(05 pedaços de fita, tendo cada

hoje, para melhor ser a conle- um 28 centímetros, tambem são

ção dele, é próprio para o dia e córtados 'e armados para se pren-
lacilirno de se lazer. der um em cada saia.

Córtam-se retangulos de carto- Pintam-se as u ,has e os labios ] avesso,

lina branca be,n consistente, tendo com tinta vermelha e as laces da ' 3a. carreira 12 pontos
cada um 27 centimetros de altu- melindrosa com lapis vermelho, avessos, 4 pontos, (no. 29) 1

ra por 13 de largura. Nesses re- ficando o vermelho das faces laçada, 1 ponto direito, 1 laça
tanguios faz-se o desenho junto, mais clara do que o dos labios e

. da, 7 pontos, (no. 29), I laça-
recortando-se em seguida. unhas j da, 1 ponto direito, 1 laçada,, � 8Pintam-se os cabelos, olhos, O cartão das mãos rJóde ser I' pontos (no. 29), 1 laça la,
sobrancelhas e labios com Nankin aproveitado para nele se escrever I ponto direito, 1 laçada, 7

preta assim como os sapatos. Pó- com tinta Nankin a data da pontos, (no. 29), 1 laçada, I

de-se ainda dar uns dois ricos aniversariante, o nome e mais ponto direito. 1 laçada, 4 pon-

para o nariz e fazer tambem um abaixo--agradece. tos (no. 29), 12 pontos aveSS0S.

sinal na face. Compram-se pedaços, de ara- 4a. carreira - Continua-se
Os suspensorios, corpete e saia me não muito Imos, forrados de assim aumentando até haver 21

não devem ser riscados porque verde, tendo cada um 90 centi- furinhos. Nesta altura passam-se

foram desenhados apenas para dar metros. Dobra-se um dos lados os pontos das manguinhas para
idéa de como fica a boneca depois em posição vertical até a altura joaninhas e faz-se a parte de
de pronta. de 17 centimetros e com cóla baixo com o ponto nO. 29, até

Os braços ficam soltos para forte (gema arabica e farinha de o tamanho que se quizer. Fazem
se armar a saia bem rodada. trigo.] cóla-se nas costas da bone- se para terminar 12 carreiras

Para esta córta-se uma tira de ca, partindo do corpinho. O res- avessas. Tomam-se os pontos du

papel crep:m branco tendo 45 tante do arame, antes de se cólar ma das manguinhas, faz- e do
centímetros de comprimento por na melindrosa, enrola em um páo tamanho que se quizer com o

8 de altura. roliço em fórma de espiral e depois nO. 29 e para terminar fazem-
Franze-se a tira em um dos la- arruma-se para formar a base, 12 carreiras avessas. A outra

�os de comprimento e amarra-se afim de que a boneca fique em manguinha faz-se igual.
na cintura, de modo que a parte pé. N. R.-Fica mais facil fazer
aberta fique piSra o lado de trás. Este eníeite é de lindo efeito, primeiro as manguinhas do que

O corpo é feito com um retangu- devendo cada melindrosa ser co- a parte de baixo do casaquinho.
lo de papel crepon branco tendo locada no prato de cada moei-
9 centímetros de comprimento por nha.
3 centimetros de altura. Quanto ao enfeite do centro

Passa-se a tira de papel pelo é o mesmo em tamanho maior,
corpinho, pondo-se antes na cio- primeiro o pão, em cima os bi
tura da saia um pouco de goma fes e ao lado batatas cozidas e

arabica para colar este sabre um pouco de petit-pois.
aquela.

Abre-se bem o papel crepon
FRUTAS SECAS E CRIS-

para que a saia fique bem roda- TALIZADAS

da e com os dedos e a ponta de
uma tesoura ísz-se bicos arredon
dados na barra da saia e do cor

pete. Passa-se goma ambica na

saia e no corpete formando boli-

Mas. dasmelindrosas
Para ornamentação da "TlS

sa dos 15 anos

Casaquinho para
bebê

(RAGLAND)

Gratifica • se
bem

Tendo sido perdida uma pasta
de couro, de côr marron, conten
do papeis de valor, solicita o seu

dono que a entregue nesta reda
ção, qUe;! será bem gratificada.

Por exemplo, transportar pelo
nariz, o que' acontece a muitas,
pessôas, .

este orgão brilhará dela
gradavelmente e . não é posliveti
ocultar o defeito sómente com

pós. A cutis deve ser pteparada
da seguinte maneira: cada manhli
mergulhar a ponta de uma to.

lha macia na agua fervendo.
Esprcmel-a e aplicai-a sobre o

nariz. o mais quente que se

possa suportar.
Faça-se is;o varias vezes, até

que IJS póros do nariz estejam
completamente abertos e as im
pureza; hajam através de cutis.

Em seguida, banha-se o rost.,
com agua gelada e aplica-c;e a1-
gl:1m'l bôa loção adstrigente. De
ve-se depois deixar descansar. a

cutis vinte minutos afim de se ter

a certeza de que os póros estão>
bem fechados.

Aplicam·se então, os crêmes;
e os pés com mlo1Íto cuidado.

Todas as frutas preparadas em

dôce de calde podem servir para
delas se fazerem dôces secos, que
tambem se podem cristalizar.

Deve-se porém escolher as fru
tas que não sejam muito moles,
as quais se deixam escorrer depois
de tiradas da calda; em seguida
envolvem-se de assucar em p6
fino, e secam-sp. em estula.

Estando secas, enfiam-se repen
tinamente em agua de f!ôres d�
laranjtira.

SEGREDOS
DE EVA

------------�---

R O O S O
--

-

A C A P I T A 1--
R U A T FI A ..J A N O N. ••

I '-Escolha de farinhas; 2'
preparação do fermento; 3'
amassadura; 4'-formacão e divi
são da pasta em pães; -S'-coze
dura.

FERMENTAÇÃO
Chamam-se fermentos a certos

sêres orgânicos, de origem vegetal
ou animal, de natureza azotada e

cujos germens se encontram nos

organismos vegetais e animais e

na atmosfera. Tais sêres têm a fa
culdade de se desenvolverem com

muita rapidez.

EM CASA DE FA!\1IL1A
alugam-se quartos com ou

sem pensão p'a colegiais e

moços solteiros.
Informações neste diario.

Uma pele tostada é muito bo-
nita numa praia, no campo; mas

é horrivel numa sala de baile.
O melhor sistema para alivia-la

é tomar um banho de farelo, o

qual, além de ser calmante, vi

gorisa e embeleza. Tem tambem
a vantagem de ser deliciosamen
te barato.

Tudo quanto é necessário; Ia
relho, 314 de quílo; farinha de
aveia, 112 quilo; borax, 314 de

quilo.
Dissolve-se tudo isto- em dois

litros de agua �ueote e mi"tura
se ao banho.

O primeiro req\lisito para um

banho, seja de farelo, ou de

qualquer outra especie, é abun
dancia de agua. E' excelente

punhado
gotas de

�cresceiltar a

de borax e

esta, um

algumas
amoOlaco.

Um dos maiores inconvenien
tes com que uma mulher tem

que lutar no verão é a transpi
ração.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'�Mertrlz: LaORiANOPOL.IS �
(IiI

Fljll'aes em.1Il Blurnenau., ..Joinville São Francisco Lagu"na - _age�"l,�Mostruario perrnaneote ef""O Cruz'eira do Sul \�

Faze�:a�E��:!:�e�tr:g:: _ara Icmot FERRA�E:S�ÇãO de MAC!:s�ÇãO de 'I,.'Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira IILonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: .. ados,

:

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc. l
Lnha para coser e serglr FOV?)f�S e Cama 1 J oromoveis, Motores de esplosão, Vloto!?s �
Lã em novelIos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -fathe- electricos

�!.'�".l..."�abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssrcs: 1-:C', '\

. \Jcolchoados e Colchas Louça sarntaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona t
"

l�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes k
realhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOHD Peças, .;: ��s- ISapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

IDeposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar G(;ODYER ��
Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

-----<-
. ��

'fi Ernpreza Nacional de I"avegação "r-loepcke"--vapores "Ca(1 Hoepcke" "Anna" e Max" �.,J..i�
Fabrica de Pontas "Rite f\/laria" _'" Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" t?Jl..�§4.W"AV�gA�!!�����������Ã'VAVÂVb!��i

.��������,------,,;:������������ G�-�
c �- ,�� '--

,�-'
• ..

� .8zeta

� E A I' �ccacio Mo-I
� � re I ra tem seu eserip-

� Rua Felipe clunidt, 7 lI'f Itódo de advogacla á rua

I í' 1 Vísconce de Ouro Preto
'NO ESTREITO!Panta do Leal

n. 70. - Phor.e- 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.

S � /0" Pedro de Moura Ferrai
� Advogado

ta. Catar i ria �� RUd Trajano, n' 1 sobrado

� I Telephone n' 1548

, �
classicos-Envelopes fechadas ��

[�
. �����----����������.
"�••Da•••o. O------Ge.....DC@ Rua Trajano, 2 Msob.)
• e I

Fone 1325-Ater,de cha-

: Companhia" llançs da ahía"1
mados para o interior,

• . �1 r-
I FUNDADA EM la70 Ilor Aderbal

t.ri � da Silva

!.�' Seguros Terrestres e Marltlrnos ! J\dvogado
w � Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA d,'J E�rasil G Fones 1631 p.

1290_1� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 ,
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14J61 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

B ETL. E

Federais e

Nas :_.= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

R.

Médicos

i�

A�ent88! Sub�Agentes .. Reguladores da Ay:�(lal [�m :todos OI Eetadol I
�o �Bralll, no Uruguai e nas principais praças e.�range�rll.

A,gentes em Florianopolls :

Campos Lobo & Cía.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

� Diretor da Maternidade�
�� Medico do Hospital

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa. Postal. '19 •
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLI.Alv{-A • (Curso de especialização em

�� molestias de senhoras)
• Atende na Maternidade
e até ás 8 112 da manhã

Sub-Agentes ern Blurnenau e Lages '-� e á !arce-Cr'Jnsultorio:
� ANITA GARIBALDI, 49

��if��-----_·-.------.lHle.�C;.G� --�---- _

Escritórios em Laguna e Itaiahl

Indica:

I r». Ricard�
Gottsmann
Ex·chcle da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.",ces5O[
Indórg Burkhardt e Profesior

Erwin Kreuter)
Especlalll�a em:·clrurgla

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

operações de plastica

LO..JAS

CONSULTORIO··-Rua Tra
ano N. I e, das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 1(2 horas. Dr. �\II igue I
TELEF. 1.285 Boabaid

RESIDENCIA- Rua Este- CLINICA GERAL

LI
ves Junior N. 26 Vias Urinarias- Hemo:roide
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 Consult.-R. joão Pinto, l:i
Miguelínho, que será plena- _'__l_e_le_Jo_ne, 159,� .

' ..

mente satisfeito.

Dr-Artur Pereira

e Onvsira
CUnlca médica Shl ci'ien·

ças e adultus

LABOI1ATORIO úE
ANALISES NCLIICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

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

FONE-1524

Rua 15 de Novembro n.

BLUMENAUlj
.0\TOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-'l"RICOLINES--XADRESES_ZEFIRES
(Tingimento a Indanthren - COres firme&':)
TEClpOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

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

rosto e de mesa.

Confecção
L'
de camisas, calças, etc.
inhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeíros]

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas

I'em g.eral, (agrícolas e dins)
-mOInhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB fviODELO
REPRESENTANTE EXC�USIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Mara flhão
RUA JOÃO PINTO -AND/i.R N_ 5 TE�ER o

I

I

I
,

.'
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Casa de Dive.sões
Familiares

VisporG� Im�:)<:-·.)rLal
o MAIOr< E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
fAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

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

Nos altos da Farmácia Popular, à Praça 15
de Novembro

���!����-----... .��-----����ãV�"qSi�.·

�
r.n untcíplo Sa-O Jose'

.'

:·.'l��f:/ f""i':':" �! lj ;; .. ").�fr"ii.::'�.:f'\ !J ; v . t.//,·!<

tYI i . t·>i(í/'J·I,��.·���/}:'!/,:,�,;···/;ij-,7��/:./t
� 1'1""': )"jf'r::�"T'j , I' ,,,,.,, 'J"- \1 cr. r:,,.,!. REFINADO- FIL fRADO-

���:�'�'-""�'l EFSC1O"RrliPafnOoHpIOo··':1 is r��Wlf;·!l:����� '.:���:�;��:0��:g:f�f5J: BRANCO E ����., :!L'i,rtf<. �'/-<.,_ N- l.:ç��E.J!-,_!d\ >:?.,-./?/,j..<J.
,;\�!!m:i:-;"0'{T(;'� ::::t:--!:íS -;";� '0':'.:;"q "MorenO"

� C. Postal, 1 rs ;!)i1(,l:Fs�1�)i{o1:'l����t!'�fB�:2It �
'�71 l!iI:I,�:V,�d\ li .)C (1)1./.:.. íJ\l.uiKlllh� SOMENOS REFINADO HL �

I TeleDri.tm:e_ie�ríJij�E��l.�J �li�ffeY1U. TRADO
--

>::�:::.:'.:i��� '." ��, '

HaBito agradavel
,

so Cai"

iol

PASTA

C H A R U T O 5"?
Só os Iabricados por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíana,IRes-

'.

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

fi

o MELHOR
APERITIVO
·TONICO

ESTOMACAL

gando ape�""'as

5$ooo.10$oo� OU 20$000 Ipor mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO'. 103 107
s. PAULO

Os melhores preces
I Ao acance de todos

I�SCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Abano de Souza L uclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VENDE-SE uma casa no dis- Irradiação da
trito «J()ão Pessôa», Eatrei- A Ie rnanha
lo, á rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e A estação alemã DJA, onda
de jantar e cozinha. 31,38 ms., inadiará hoje o

Ótimas instalações. No aprasil. programa abaixo para a América

Formado no Brasil e ����������������������
vel recanto da Ponta do Lea- do Sul.

Alemanha l - - Preço especial. Tratar com [ooã A' s 12.00 hs.-14.00 hs, e

Clinica geral eprothese da J Dr Osvaldo Silva Saback Alves, no Canto do Estreito. 22.50 hs.-4.45 hs. de Berlim

Boca
• corresponde, respectivamente, ás

Extração sem dor. por
A D V O G A D O 8.00 hs.-IO.OO hs. e 18.50

these e pontes em todos Cons. Mafra, 33 Ser n1 I· I lonario '. Ir1os:.-0.45 hs. no Rio de Janei-
os sístemas conhecidos. Fone-l.191
Tratamento das moles- 22.50 Anuncio OJN e DJQ

tias da Boca.
Quantas ilusões, hoje desfeitas, (aI., esp.).Canção popular alemã.

CONSULTOR/O: GO.He•••tt••••••••
que resurgmam, como por encan- 22.55 Saudações aos nossos

� to, das dunas do oceano da nos- ouvintes.1?_ua Trajano n: 17 .. e sa fantasia!
(sobrado) • V"· d b·

A � 23.00 Hora feminina: Brinque-
Telefone: 724 (manual) •

ICIO a em rlagues Õ SER MILIONARIO...Quan- dos pedagógicos. Fala Margret
HORAS MARCADAS • e t?s �speranças mortas, .qued

ressus- IIling.
_ {:� Um só vidro do O slta.flam a� jOPro magdco'd

a ven- 23.15 Concerto recreativo.

VENDE--SE • REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES ..
tama quasr ouca pro UZI a por 23.45 Noticias e serviço eco-

no lagar denominado vila. • ��T�E ��� ��1�1as de CINCO· nôrnico (al.).
. .

Afonso Micholé.três casas G basta para a cura desse triste vicio ! �
V L I d C

24.00 Revista das revistas.

t
� INTE MI pe egas e IN- 00 15 C b 'd

.'

J dcom errenos. Os interessa- ., A' d b" F
. <ti CONTA MIL RE'IS! Não, não é '.

a are e cunosi: a cs,

dos devem entender-se com • ven a nas oas armacias. �,,,' r S d t '[ I
Manuscnto: Hans Bodenstedt.

F
.

I) d d S
� rsto l ão uzen as mi pe e� 1 1 5 N

" . "

rancisco e ro os antos Cf E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle ê .

h d' 'l ré r
. oticias e serviço econo-

�
� gum as e ClnCO mi rets i •

(. )na mesma rua, casa n. 5. �
_

_ t) E' FANTASTICO !
rmco esp.

.

•••••••••••,.....fJ•••"... .A Loter!a Federal, com� se t!er:��a� i{�:i:a ddaJJ:�:���de�-II-ENXERTOS quizesse teimosamente, pertmaz- 2 00 H '1 t da i dU� des rnen .

I"
omens I us res a ln e-

, I •
' �

mente, enriquecer o povo, rea iza- _]' .

( h I)t ,.do dos r.Ma.'
.

Iormid I
. penoencia americana espan o .

ra mais um orrm ave sorteio no 2 15 E' d AI h
cedo Soares di lO d Abril oroxi

. -' co a ieman a.
Ia e ri proxrmo. 230 R' d "d'
C' I O I ' . ,

. evista os peno, IC05.

S PAULO 29 O M
atannense xa. � se)?s tu, Redator-chefe Hans Fritzsche.

• ,-- sr. ia- desta vez, o novo milionario ! 2 45 Q t t" d
cedo Soares falando á imprensa' j o. prêmio MIL CONTOS ')'

uem e que es a nn o

desmentiu que tivesse comunicado 1 20. idem CEM CONTOS
ai.

ao governador do estado a sua 30. idem TRINTA CONTos
3.00 Ultimas noticias (em ale-

candidatura á sucessão presiden- 4'd VINTE CONTOS
mão).

o. I em 3 15 Música ligeira.cial. O ex-chanceler declarou des- 50'd DEZ CONTOS
.

. I em '430 Ultimas noticias (em es-
conhecer as demarches da suces- além de mais quatro mil cen- h I)são. to e trinta e dois premias dí- pan4 045, S d _

versos no valor de SETECEN- .: Dau adç�des
aos nessas

�}'S1='*���OO����� TOS E TRINTA CONTOS!
euvmtes, espe I a DJN e DJQ

� Horacio Cunha � E' FORMIDAVEL ! ! (ai.. esp.].

ij Senhora � Bi1het� inteiro 120$000

P participam aos parentes � Vigessimo 6$000
� e amigos que sua filha � NOTA:
� HORACINl\ contratou ca- �

"

O bilhete nO. 2'02�, da Mathematica Elementar, Arith-
� sarnento com o sr. Ber- � ultima extração de MIL CON ros.

mética, Algebra, Geometria, Tn-

�� toldo Coelho �ft. contemplado com 10:()00$000. t
.

..li Il • "j1 f
.

d gonome na, etc.
'!I BIu . 193·7 � OI pago, na presença o repre- T e d M d

��
menau, março I&� • • ratar no urso e a ure-

, �T���� J�
setante t: diario, eBm cheqdu� za das 18 112 horas ás 19 1(2.

� ".M HORACINA � � a� p�rtll or, contra o
.

anco e 132.
Jti

llt .

� ti) Credito Popular e Agricola, des- ------------

1$300 ���r e �� � ta praça. ALUGA-SE O andar ter-

1 $300 n BERTOLDO � D
reo da rua Trajano n.

1$300 �. � LI8ANDI ATE-SE �A MI- 15 com compartimento para
1 $300 �.

nOIvos
�

NARIO ! escritório. Tratar no Banco

1$30í)
���.:zt�OO� Rua rf-lípe Schmidt n 5. Agricola.

I
1$300 ����� ��������.13$000 1$300 � � �

..J,:,garn a;:'enas 15.000 bilhete� � _ATENO ��lA AdmlDlstraçao da LOTERIA DO ES r ADO DE SANTA CATARINA, continua na sua tra- �� f�
diçlo de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados. � 5 OE ABR I L.. �

p..m'o..

FI Lso,!' �.,,��"h't,�ao O'u'O'Oos ,m O,dmos I Maís um sorteio no ínvenclvel �I
.... 4:000$ Havendo repetlç50 nos dois ultimas 01- � , 'C d

·

t M t P d
'

I ' ,
.
,- ��

2:500$ g�rlsmos de qualquer dos 3 primeiros pre- � �e I O U UO re Ia �é ���
mIas possarão, os premias destinados aos t).\' • ''"

t; 1

2:000$ dois ultimas algarismos ao numrzro imeC)ia- �j �":';J
tomente superior.

� ": ��._!2:500$ Do premio maior se dec)uzirá 5 ".para. W'I
pagamento dos numeras, anterior e pOsterior.

Os premias prescrevem 6 mes"s ôa
data da extração.

A Administração não atenàe reclama
ção alguma por perda. aàult"'l'a�ão àe bi
lhetes ou qualqulZ!" ou.tro ifll:ià",nh: alegado.

Os bilhetes lI1utllizaào5 com a pala\Jra
PABa não têill valor algum, porquonio o
referiào carimbo pertenc<! á aàmini "tração.

EXTRA(�AO A'S 15 HORAS
_Não serão pagos bilhetes defeítt!osOS

Banco de Crédito
Popu lar e Agrl
cola de Santa

Catarina
I
I (Soe: Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP�SITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

ele Limitada 5'1. ala.
ClC. Avtsoj'revíoô-j. ala.
Prazo Fixo S·l. ala.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1

Advogados
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

ENSINA .. SE

Loteria

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Dr. IVD d'Aquina
Adovgado

Flortanopolts

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

De varias qualidades de Íaran
)elfaS, limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

eARLOS NILSON

do Estado
Catarina

de Sallta

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

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

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e

de 1937
MAIO

Extração Decimos

�) f_pt'dem
i 1

2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22» »

29» »

6 » Maio
13» »

20» ,.

27» »

Premio I Valor com imposto Imaior

13$000
13$000
13$800
13$000
13$000
13$000

50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000
50:000$000

2 premios" ]:000$

5 OI 500$

200$20 OI

40 ]00$

]20 50$

1.250 OI 3c$

45a .. 2 U. A. dos
3 primeiros
premio,,; a 30$

1.a90 premias no talai àe 126:000$

Os pedidos acompanhados das respectivas ifY'portancias e ma:� 1 $000 pllra o porte serão

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTOD�A

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, o� pedidos de bilhetes para ° interior,
pódem ser tambem atendidos por meio de celtificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

)com OI mesmos direitos dos bilhet€'s originais, que ftcam em cmtodia na séde da LOTERIA, á disposi
São dos que os pedirem.

"

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

13:50o!lli
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FLORIANOPOLIS, 31 de Mar�o de 1937======A C3AZETA
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catastrete de Nova Londres r'�IUE�5ARI05

lcangiani,filha
do eng. dr.Fran·

Cenas comavedo"as e hero-.cas Man,'a da, Penha Grijó cisco Cangiani, o sr. Adalberto

..
_

Gelbecke, inspetor da Companhia

NOVA YORK 30 C I d d d 1 O d I
'

I d id Festeja hoje, o seu amversa- Assecuration.
.

_« om ve mente espe aça: os, e- maJ.s a gumas centenas e VI as, .. ,' t I'
, ,

h
'

b I d 7 f O b
.

I
no na a ICIO a graciosa sen on-

um espantoso aru ho, corno se sapateei os e 1 5 gravemente c" s escom ros voaram pe os h Ma' d P h G'" f'll
d

"

id d
'

M b h
n a na a em a flJO"1 la

proviessem a terra mil trovões ri os á espera a morte, eis a ates. 1 em ros umanos, arre' d d êd d Ad'
d d 'd'

,

I
'

o sau oso me tCO r. emar

gigantescos e sinistros, a explosão penosa conta dêsse r-una que messa os· li istancia, sa picavam G'" C C
'

rachou as paredes antes de der- abalou a nação e consumiu de de sangue 05 que acudiam em r n�o e
_ exmGa�, ;ra.

. onceição

b I I d d d Ih d f I U 'I' E 'Ih d d
uUlmaraes riJO.

ru a- as em mi hões e pe aços ôr mi ares e ami las. ma auxi ro, str aços e pe ra que-

e levantou o této inteiro no ar, delas. a Robert Chambers, per- bravam os vidros dos automoveis

deixando-o caír para sepultar os deu '7 filhos na catastrole, e o mais proximos. Gritos de dôr,
700 alunos e prolessores que pae, com o abalo sofrido, ficou angustia e loucura enchiam o

estavam reunidos no anfiteatro paralitico. ambiente, confundidos no estron-

da Escola». Assim uma das tes- do dos prédios que rolavam. Assinala-se hoje, a passagem
CeI. Segundo Dalla Costa

as'" temunhas de vista começa a nar-j A. EXPLOSAO Os automoveis, que se encon-
da data aniversaria natalicia da

n mar ração da terrível catastrofe de i

PI' d A h
travam numa area de 200 me- I

gentil senhorinha Aida Mendon-

r!ioW1 Nova Londres. our depOis 8
as tres oras

tros Ja catastrole, foram sacudi- ça, filha dileta do presado con-

......ngace ",;<. rm\S I E E I R I d .....
t

da tare e e 1 de março, os dos
_

com-: folhas de arvores.
., I

terrâneo João Mend',lDça, acredi-
.,., '11M

d dssaT
sco aura, o 1":.5 �- 668 alunos que compunham as - d

o e exas a mal "r e mais Os vidros das casas e ediíi- ta o construtor residente nesta

ORAVAT A.' 30 (Band)-, I 'd'
'..; classes superiores, e seu o; 32

Inca
esco a o genero no mun- cios atê 5 quilometras de dis- cidade.

A fazenda do sr. Manoel AI� d f' bi d
'

-

,I professores reuniram-se, como de

b V d· h o, OI o jéto a 'llalOr tragé- f' d
,tancia ficaram em pedaços, tal a ',"'<!'IZ8m A ..... O,... H01E

uquerque, em en in a nes-
di 1 d H'

'

4251
costume, no an iteatro o pI\VI�

'"n n ""

t .�' ,

b d I la esco ar a ntona, Ih
.'

I d di vibração produzida no ar. Como
e muructpto, aca a e ser

II
14 f t

ão pnncipar, para se espe 1- ironia, nada sofreu a torre de o sr. ceI. João Simões Lopes;
assaltada flor um grupo de

a unosde pro essores �or �s rem até o dia eezuinte. A' s 3,05 P�I NCIPE DE GALLES
r- t t'

13 aço e m d ir d d
'

a exma. sra. d. Dulce L.

cangaceiros
en re ores espan osas ou norn- h I

a e a, e on e provl- V( . .oras, ocorreu a exp osão, pre- nha o Raz que produziu a ex- Meritz, esposa do sr. Henrique ão dO rm i r'
-

O rendimento das suas aves, em ovos e gorduras
senciada p�los paes, que espera- plosão, situada nas imediações Moritz. •

....

depende da alimentação que se lhes proporcionar. va� seus filhos" �e automove�" dos edihcios siaistrados. EHLArE
Im portu nos!...

Prefira, portanto,
Mll1tos d�Ies r:5ldlam a 30 mi- Quantas vezes temos vontade

FARELINHO e l�RIGUILHO
lhas de distancia. Pouco antes Lentz--Mélo d I I
d I A d d h ECONOMIA DE GAZ

e evantar-nos durante a noite

ótimos produtos do Moinho [otnville, cujas vantagens são
a exp osão, cerca as ,uas o: Realiza-se hoje, ái 17,30 ho- para dizer aos importunos que

indiscutiveis.
ras ,os p.equeno!t d.as classes pu- ras na r id 'd 'd, es encia 05 palS a conversam na esquina: - «vão
manas tinham deixado a escola. I Os prédios que compunham a

' .

M' C 6 d
.

c noiva, a rua ajor osta, n. , orrmr e não incomodem os que
Filial de Florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113. Quasi que a tragédia custava Escola Rural de Nova Lon- o enlace matrimonial da senhor i- precisam de descanço>,

dres estavam lo..,.ll'zados 'em ter- h E t M '1 O I E d-.. nas er e o com o sr. sva - m to :1 a parte existem indi-

Ii�,.����- � ������� renos petroliferos.
.

d I t 'd��_ ".:J t...�� ��� �
o Jen z. VI uos que não tendo o que fa-

Tres dos poços de proprieda� Servirão de testemunhas no à�o zer duran�e o dia, não se can-

.-

Restauran"e, Bar e Sorveterlllla r�1 de da escola ficlI�am nos �ateos e ci�il por parta da noiva, o sr. çam, é como não se sentem ne-

L �j tampos de recreiO, Por ISSO, o Jiume dos Santos Cardoso e a cess;dade de dormir aproveitam a

I
Conselho Díretor das finanças dá srta. Cléa Cardoso e o jovem noite para perambular pelas ruaa,
Escola res?lveu aproveitar o «gaz Orlan?o Mélo e a srta. Zilda para fazer roda nos cafés e nas

'eco», assim chamado pelos pe- Medmos, e por parte dI) noivo p.squ�nas e perturbar o sôno elo;

�
ritos por ser um rrodutú semi-r�- SI, Osvaldo Melo e' a sra. An� gue trabalham e precisam do

J.� fine do do petroleo, que emana Bosco de !'v1élo e o �r. João d Cescanço noturno. orno conse-

I
dos poços ern estado n,1turaI. Mas da Mata Noronha e sua exma. quenc:a, '!stragam apropria sau-

�
o con.selho ente,ndeu, depo,is ,que esposa d. Maria Emilia Noro· d I' d

.

d' .

e, a em e prlJu Icarem a eXls-

I'
poder·a economizar, substJtumdo nha. tencia dos pobres mortais que
esse produto pelo «gaz molhado» levam a vida a sério.

b 'f' d Peixoto-Portela
que. em ora não IJeJa re Inlj, o,

_ E' por mal dormir que exis-
contem muitos vapores de gazoli- Na reóidencia do capitali�ta sr. 1 tem tantO$ individuas com perda
na e é grandemente volatil. Mai� Willy Hoftmann, realizou-se hoje, de fosfato, facilmente irritaveis e

pesado que o ar, este gaz tende 7 30 h I' 'D' dás, oras, o enlace matri- enco errzavelS. Ia a ia multi-
a arrastaHe pelo sólo em largas monial da graeio�a senhorinha plicam-se, pelo mesmo motivo»
manchas qu" só se distinguem por- Maria Portela, filha dIleta da as vitimas de perturbações ner

q Je, ,isto por transparencia, apre-- exma. viuva d. Adelaide Porte- vosas de maior ou menor gra
senta aspéto de ar rarefeito pdo la, com o distinto advogado dr. vidade. A' 5 pessôas que se tor
calor. A técnica petroliefra não Walter Peixoto, residente na Ca- nam irritadas, inquietas. denani�
desrobriu ainda o meio de com� d

�' ,
.' pital da Republica. ma as e pessimistas em conse-

� beter a eXIstencla desses gazes A' 't' quencI'a da perda d f f t
� d 1 � pos o a o o Jovem par se- e os a o. e

I qud' ql�an o. <:xp 8�m. tem �m guiu, via Condor, p.lra o Rio de que não podem se livrar do bll·
po �r estrmhvo vezes maIOr Janeiro, onde irá fixar residen- rulho a rua em que residem, a-

que do dinamite.
ela. conselha-se o uso de injeções.

I
de 7onofosfan, que levantam

Continúa no proximo nu- Consorciou-se, ontem, em ta� o estado geral, reforçando o si.-
mero. jaí, com a gentil senhorinha Luc{ tC'ma nervoso.

CARTrO,ZES
DO DIA rivelCINE REX, ás 7,30 horas,

um filme da United-Aconteceu Inuma tarde chuvosa,com Fran
cis Lederer, Ida Lupino e Hugh
Herbert.

- CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
horas, em sessões das moças, um

filme da Cine AlJianz-Um ca

samento inglês, com Adolph
Wohlbruck e Renate Müller.
CINE ODEON, o lider, foca

liza. ás i e 8,30 horas, um filme

policial da Warner-A noiva
curiosa, com Warren William,
Margaret Lindsay, Claire Dodd,
Wini Shaw e ErroI Flynn,

Dep. Domingos Rocha

Transcorre hoje o aru versano

natalicio do sr, João Moura Ju
nier, do alto comercio local.

De Urussanga acha-se desde
ontem "ne�ta capital, o sr. depu
tado Domingos R0cha, presiden
te da Comissão de Negocias e

Contas Municipais da Assembléia
Legislativa do Estado.

Fazenda
saltada

Após alguns dias de perma
nencia em Fl9rianopolis, regres
sará, amanhã, o sr. cel, Segundo
DllJa Costa, operoso prefeito de
Concllrdia e influente politico no

Oeste catarinense.

FIlmem charutos

•

I ha
RESOLVeRAM OS SEUS NOVOS P20PRIETARIOS REDUZiR OS PREÇOS
EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.

c A Fi D A I o

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

Tail.'!ha á baiana
Bife acebolado
» Cf batatas
» á francêia
» avenida
Mayonaise de camarão

» de galinha
» de lagosta

I Macarronada ext,ra» italiand

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
l$jOO

Canja á brasileira
Sopa de legumes
I ingua recheiada C[ vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» maranhense

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

OTIMA CaSINHA TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
SOHVETES e SABOROSOS ASSADOS
-----0-----

Casino Imperíal
____.-------------------

AI m o ç o

�

l� t bServdirá fitdaI�am�nte sua distinta freguezia não só durante o dia como �
t('

am em uran e a nOIte.

II�Chauleurs gozarão de um

aibart._im.e_n.to.e.s_PCiiiiC.ia_l·iiíi__��i_�_��iij·'.���ii'i_til!2�iiiiO.itiirili-ileiiio.riq_uie_,s.tir�:i'i.i·�i.��it'ei�ii::i!ã'ti;:_;;;;;aEbiaEr;;:i.j;:i��:'ii""i-�-'

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500

no magestoso prédiO do Clube MartinelliJantar
,

Abrirá �eus elegantes salões na noite de 2 de abril, apresentando um

conjunto de festejados artistas, especialmente contratados na capital do país
onde se exibiram com formidavel sucesso.

'

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Exijam ° sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel " fOia••• Jaínville s��Ã���RQtlit

Q ESPECIALIDADE
(MARCA REGISTRADA,

�_'PiU5_W_#&='::=""=:::;::ú:;r::,.S;a%lntr.uZUC{tc;;;z;;::;;::::.#cc.Ji-Z'".. :!m5í1,....,,:::lleQ.$:::::!:l'==®a....®í.lmI3itWU_.__ns.0iií.ii_d_e_a_l-'íp_a_!a_w_c�o���I�n�h;;.;d�,�1a;.;v�:nde r ia e Iavade í ra
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