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�Aos governadores dos Estados vai
r-r��et:�cj(t3 Llrna lista com os nomes dos
(jE:� lacedo Soares, _José L\rnerico'J
i�ré:'$r�'1ha e Bor-ges de Medeiros, para a

(JC) Hf�\nelhor dos quatro" á presidencia
" l gb nca r tido Constitucionalista, na Câmara, sr. Valdemar Ferreira. O que, porém, mais deu na vista do mundo politico,
�") A ; � " • Mais tarde conferencia�am com o govern�dor ga�cho, foi o long? enc�ntro com o líder do P. C., te�do �mpre�sío-

F,,(O, 6·-,-0 «OGlobo», intitulando «São Paulo contra I os srs, Osvaldo Aranha, Joao Alberto, Maciel JUnior e nado a discreção com que o sr, Valdemar Ferreira deixou

t,'Q Paulo. , d.z que, depois da chegada aqui do general Jones Rocha. o edificio «Victor».

flôres dá Cunha, s� intensificou o !rabalho no sentido de J
---�-------------------------------------

se resolver o problema da sucessao com a escolha de
nm candidato unico. Para isso. o governador gaucho in- j

l!,rvirá junto ao sr. Armando de Sales para que desista 1
cf' sua candidatu a a favor de 11m nome em torno do qual I
se ccngr.g ..h rn todas as forças politicas. Esse nome não 1frria, talvez, nenhunl dos ultinlamente focalizados. Se o sr. �������������������������-��M����������������,��������� .• !�

j\rmalldu de Sales continuar, porém, no proposito de se p� VOZ DO POVO Sern quaisquer
cJndicàL.r --� conclue «o Globo», -- seria, então, lançado,

.

pela maioria, o nome do sr. Macedo Soares.

sub
srs. J. C.
Osvaldo
disputa
da Re-

ser

polittcas ..

OS NOMES EM FO'CO ANO

Proprietario e Diretor Besponsavel
IIII

.JA�RO CALLADO

Horíanopoíls, Quarta-feira. 7 de Abril de 1937 I NUMEPO 745
---�,�---------------------- :".-,--_

RIO, 6-0 «O Globo», em sua edição matutina, re

gIstra que das dernarches realizadas nestas 48 horas, uma

coisa fiLOU assentada entre os varias proceres que enca

minham a solução do problema sucessorio.
Três nomes unicamente serão doravante objéto de co

gitação. Os srs. Osvaldo Aranha, José Americo e Macedo
Soares.

Dessa chapa, segundo inclinação majorltaría, extraída
de uma consulta gerai a todas a:; forças politicas do país,
deverá sair a candidatura á sucessão. !J,. f di 1 d de

O I FIAd'
. ,0 pro essor ip orna o por programas, no corpo CUJo

.gf.ner� ores a CU�,h�, acrescenta o ref�ndo I Escola Normal 'Primaria, é longo conteúdo o esperto Trin-
vespertino. nao desmente a noncla. Apenas, declara 19no- d d

.

té rhli dade conseguiu encaixar duas
e

t N" f'!
. .

a () exercer o masns eno pu 1- r.. "

�2r oI r� o. i ao O! �onsu tadoJ P?rAmn�uem a respeito, In- co só nas zonas rur:is (artg. 5a. diahruras, duas especialidades do

,�rpeh a dO m!esmo so re o sr. ase merico, o gal. Flores da decreto 713, de 5-1-935), com seu jôgo de Malabar. Uma-a
�un a ec arou: . .

J 'A
. o:; vencimentos mensars de 215$ das «excursões a S. Paulo,»

d'�d�Ot srM· ose mencot me d\'�larou que não quer ,ser (verba nu. 233, orçamento de para lhe estudarem. os professo-
carl, i ,'I). as,. caso venna ,a. a�eltar sua candidatura 50 o descesa "ara 1937). randos do Curso Vocacíonal,-o

:ar� com') ca 'l�d�to ?e corhcIllaçao ..Nunca, como candi�a- � At�nção, leitor! ambiente e os "níveis sociais";
o e guer: a. � e e e um ornem sincero. um homem dig- A f d' I' ou'ra-a do programa de por-A)' '. "b'

.
o pro essor 10 ornado por , 6' N t & f tn?». _

nas, :Ii_OÇO que e, sena em Justo que tivesse as- Escola Normal Secundária é tuguês do 30. ano normal O as a os
plraçotes poüticas-. d d

' .

'bl' dá
.

d d'

. a o exercer o magistério pu l- secun ano, quan o o precita o
f O repor,ter Interrompe o general

A

e observa: «O gene- co nas zonas rurais (e s6 nesta�!) decreto no. 217, todo êle, se re-
ral também e moço ... » O general Flores da Cunha redar- .

t d fere exclusi ...amente ao Curso_. .. _ I com os mesmos venClmen os o �.' _.

gue então, reafirmando categorico. «Quanto a mim nova- di 1 d r I N I
Fez anos o snr, Luiz Sanches Be-

t f ",
-

'N d" ip orna o por r.sco a orrna Vocacional, que não tinha um d T' d d UI'" C I
Hl.en e raço esta lh.':,C.iaracaü: «1 em amarra o aceitaría a P' rÓ» ( • 52 d d •

zerra a rm a e. m a moço a a-
.

h 'd' I j ,
• nrnana art. o ecrero plano circunstanciado de estudos dss.s-com vính i,

mm � C�!1 lCâ.Url.l'l d R G. d
. 1713, de 5-1,,935, e dizeres do e para o qual o snr, Nerêu que- Nota curíosa efato verídico: fun·

o re a no ICla e que o !O ran e se apresentaria d')) ma corÇprido ao f d ria a[)COViU programas, como era donarios do Departamento de Educa-

t!.nido em fac,� da sucessão, já tendo mesmo o sr. Osvaldo I Nlf
o

tI s':- d"
pro geSoSOzrara� ção r�solveram brindar o aniversari-

A h ',..l
• -

d I
arma ecun aTla:« .. ' de direito, aliás.

h f.�an a c_ollsegUiuo a umao, ec arou I) general de nada dos mesmos direitos e prerro- O 30. ano normal secundário an�e. que é c e e caIl;1arada ,ás ve-

f,aner. Nao tr?tára do assunto. Mas, lembrado de que a t·. I' t d : i - f d C V
ze}. com um presentmho fedo por

;_ ;.'� ',�; \7. I, "I �, . 't ',,' ':>
•

"
_

ga lVGS Que as ezs es a aQfs n�o az p��te o
.

urso oca -

subscríção entre eles. Uns deram
U I.ao sena POSvl' e üma. ,/"Z que SI uaclvnIstas e OpOS1ClO Jutoroam aos professores I Ja pOSSllW plo'fITama 't t tI' Foi, ontem,pôst) em lib(ti�
ni,·t j c:: I r � p' ""

.

t'�', d t.
' (b /' Clona, e 6' :mats. ouros menos; oa-al por 1111S

lú as (O �u
,

lve:;s�rrl a:s mes�as slmpa la� por e erml- complementaristas») de português, que, nos têcrnos' 50$ de quotas. foi a colheita. (�ade, sendo-lhe dada a ci-
nado candldaiO, o general F) lres da Cunha respondeu: I ; 'f' f d d t 713 d 5 1 935 I E qüe haveríam de comprar para dade 110r menagem, O nos-
c· P '�

, ,

'd
. . sso s.gm "ca que o pro eSS0f • ecre o , e - -

, . ,
.

�01[l1. o",e haver essa COlllel encla». E despedIndo-se, o I t' t b d' t J6' d 5 I' d regalo do Chefe. que colhla mais uma so talentoso confrade Hera-
I F'dI'

' comp emen ans a, a Sá er. o 1- ar. , ,e o a a. sene o fI t' h t d
.

tgenera 'JOres ec arou que pretende demorar-se no RIO I
.

d EN. I P' , C I" P d II
Gr an omça na or a a sua eX1S en- clito Lobato, chefe da red'l,-

,

d dI'" d'
-

b d
' p orna o po. . orma uma- �O eglO e ro . . da' "

:m t .cerca �h:> lasd nao � en bOj �!ndLa �nde. gozará ria, com 3 anos de curso,- Trindade, para me obrigar ao Õ carro pegava na escolha do mimo. ção da «�()ticia», de joinvi-
serias que e conce eu a ssem ela eglslatlva. tem remuneração pecuniária igual lance burlesco de dois progra- DepOis de muito discl1tir. resolve- le, que ha longos mêses se

à que percebe o professor nor- mas, numa série s6,-pérfida. ram cobrir a parte mais expressiva achava recolhida á cadeia
CONFERENCIARA.M COM O SR.. GETULIO VA'RGAS do corpo do 'nr Luiz T�índade' os 'bl' d "'- r. malista se diplomado pur Escola mente, alí, no decreto 217, me

seus p'e's D d�e-· t '

ld "d' I pu
tC" e .::lao

� oSé, acusa-
I, ' • , ' • on o erem a qUtrl o um d

..

t t rl
Normal SecundarIa, �om 6 �nos brIndOU. (.;om uma "r�c�pltulação par-de,sapatos p.ua resguardar a ca-

O tnJus.amel::�. �:e ,pro-
de cursos normazs, poáendo e amplIação" da matena da 4a. beça do dedo grande do pé do Díre- fessar Ideias exne,JI stas.

professorar apenas nas zonas do série. tor de onde saem todas as deliberações Durante todo o horror da
interior. Pura tolice, afinal. té�nicas em proveito de ensíno pú- sua clausura, poucos fôram
- Leitor, é a verdade. Eu Porque S. Exc;a. o snr. 00- bllcAo., d I d t d

�lqueles, que exerct"ndo a

d . d - d,
. SSlm. e ca ça o novo. a� opa �s mesma ingrata I f (;',�-não te' engano; e aquí desafio verna or nao po e, Sem auton- que porventura possa dar nao lesarao � .

. )ro I�,,- ao, por
lllalS uma vez o Departamento zl}ção legistiva, derrogar o art. o cérebro do snr. Trindade. que se

ele se Il1tereSSdrariJ. A não

! a que m€' refute ou a que me des- 16 do decreto-iei no. 713, do acha justamente nos artélhos que Deus ser «A Noticia», jr:>t'Hal em

! minta. ..or. Interventor Ã.ristiliano Ramos. lhe deu. que trabalhava, e «(i\ Gaze-

RIO, 6-0 apartamento do sr. Flore.:; da Cunha con- -Leitor, é a realidadf.!. Eu "0" SATURNO
ta», onde conta com sinceras

tinua .sendo o local preferido para as conversações nos ul- não critico ao snr. Luiz Trinda- Certamente não é por simples dedicação. não houvê quem
timos dias sobre a sucessão. Peja manhã ali estiveram os de, na SUIl pessoa partic.ular; ata- prazer que freqüento as colunas FIJmem charutos em seu favor, desse uma

srs. Osvaldo Aranha. Maciel Junior, ceI. [;'lagalhães Bara- co-o em seus atos de técnico do da Gazeta no afã de exibir aos PRI NCIPE DE GALLES
naja que fôsse. Dos seus

ta, ministro João Alberto, Adolfo Konder, Jones Rocha e ensino. Dir-me-ás que ele nã(J olhos do j:'o(;VO e á opinião pú- c.olegas, aq�i em F!orianopo-
Adalberto Corrêa. tf..'m tanta culpa assim. blica as deficiênçias e os êrros ,

IIs, que saIbamos, apenas
E eu te direi que êle é o au-' do Díretor do Departamento de Os cegos po .. Jáu Guedes por êle se inte-

O SR. BOl�OES DE MEDEIROS ENTHARA' NA LISTA tor morai dessas coisas, porque Educação. de rn vota r ressou.
. _ .

êle, e não outro, foi o proponen- Jà afirmei crer ca fôrça da A Assoclaçao S:a.tannense
I h I_] d RIO, 5 (Band)-O Tribunal de lmp·'e " tte de tais medidas ao snr. Inter- pa avra umana. "lei e me ír "

lLa, assls lU muda

ventor !\ristilíano Ramos, ao iludindo nessa crença, por amar Superior de Justiça Eleitoral res· e quêda, sem uma sua ma-
-

b d f-ondeu a uma .:onsulta do Tri· mfesta
-

d I'" dqual proc:urava despistar, justa- do em e o justo, da baa or- çao f'
1
SO laane ade,

mente como agMa fdz, em rela-
bunal Regional de 1'ylato Grosso, n;m uma pa,avra de con-

I G
sobre a votação dos cegos e dos fo rto

ção ao atua overoador. C d
� I

ongregação O i"'possibilitados de escrever. Ab d t
.

- Então o snr. Nerêu Ramos B C h O
,.

La
raçan O O alentoso

é homem a quem se possa ven-
om onsel O numstro udo de Camargo confrade, fazemos votos por-proferiu o voto venr.edor, as�egu- que a mensa

' ,

der gato por lebre?.. Domina0 pr6ximo, os 8;;socia- d d-' .

de" ,gem a que es]a
Calma, leão! Explico-me. Con-

'" ian o que 03 ISpOSltIvos o 0- SUjeito seja
.

quebrada, parados da Congregação do Bom digo Eleitoral não se aplicam ao que pocsa I t Ittra fatos não há argumentos. Conselho, farão a sua comunhão I'
' .'. !vrelnen e Vi) ar

A '1 d • _I'

e cItor que possa assinar a folha a9 exerCICIO d:l sua profi�-h,a o que é� o sur. Neleu mensal na Capela do Giná15io de votarão, sendo permitido ao sao cl)m O brl'hlr' ç, .�

R
.

d h d'
os ..J... o.. COI11·,

amos assmcu. contu 0, ti Ias, Catarinense, na missa das 6 ho- cégo faze-lo de acordo com o petencia por todo� reconht:-
o decreto no. 21 7, aprovando (as, alfabeto Braille. C \dos� \

\.(

oeoa rta _1::O:::!���:ú
,

t à Eà
IIW Foi nomeado promotor pú�lí-

d d S· I

menrot e . uracao i�o sr,'d/�d�c'Avil: .I, [�:�;�'U,
Oscar Cardoso

I'olsoe õo

T Filh Regressará hoje, do Rio de
DEPU ADO Barreiros o Janeiro, o jovem Wilson Abra-

ham, filho do conceituado co

merciante sr. joãe Abraham.

Vía Condor regressou de S.
Paulo, o estimado corn.aciante
sr. Oscar Cardoso, nr é1,Jridario
da acreditada casa A' Capital.

dem e da marcha indefinida do
homem para melhores dias, sob
organizações mais aperfeiçoadas,
em busca de mais luz, mais es

pinto, mais honestidade e mais

beleza para a vida. Wilson Abraham

Pés blindados CAFE' BOM SO' NO
.JAVt�

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Jornalista He
raclito Lob�to

POR EST ES DIAS DEVE HAVER NOVIDADES...

RIO, 6-Registra-se que o fato politico mais impor
tante ocorrido ôntem, foi a conferencia que os irmãos
Osvaldo e Luís Aranha tiveram com o sr. Getulio Vargas
ás 21 horas e que durou até depois das 23 horas. Nada,
porém, se poude Eaber do que leriam tratad.J com o chefe
do governo os srs. Osvaldo Aranha e seu irmão.

O SR. VALDEMAR FE;�REIRA. ESTEVE COM O
GAL. FLORES

RIO. 6 -- O primeiro politico que ôntem subiu ao

apai iamento do gal. Flôr ... s d.l Cunha, foi o líder do Par-

PORTO ALEGRE, 6 -- Nas rodas politicas bem in
'formadas, admite-se, como passivei, a inclusão do nome
do sr. Borg�s de Medeiros na lista que será submetida aos

governador�s que apoiam (l governo da R.epublica, como
r,candidato á sucessão do sr. GetuliíJ Vargas.

A_ lista, assim, não tera' três, mas quatro nomes, pois
l1ela fl211:-arrl com (1 nome do ex-governador gaúcho, os dos
srs. José Americo, fvlacedo Soares e Osvaldo Aranha.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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per MADAME MARiE

que
...
11�1�1 F:• O � i�l 'T�!fHI�fiT

pessôll
. ,� iRh8U

�

de-II FOG O
Quadro de colcha

va se rn p re
Toma- se 3. malhas na agulha.

Obse ..... ' Ia r 1 CROQUETES DE PEIXE [perfume E h'
la. carreira=S malhas Íisas

N

a .,. �
� , • �n�, e-se assim o prato 2

urnerosos são os novos teci- foram d h'
'f I

a carreira I la ds.Lm.
crea os numa arrnoma

ou orrna e eva 'se ao forno on- I"
- ça a, m,

dos das coleções de inverno que prefeita: ripueza da materia, be- O que não se deve fazer:
T�me restos de peixe assado de fica POUt;o tempo.

isa, ,I laçada, I m. lisa,l laçada, I

já se anunciam, leza do colorido e a novidade do Usar casaca antes da 18 ho-
ou ffl�o esfarele 1) ca,me. Embeba Ser'/e-se quente.

m. lisa.

Apezar de esperarmos ainda relêvo. Os estampados de 1937 raso
em I�lte urr a, quantidade de pão '

3a. ca:reira� 1 laçada, I m.

uns dias de calor, podemos dizer são numerosos, afloram todos os
Pôr o chapéu sôbre os olhos, ?ormldo, equivalente ao peixe, PAL\1USES h�a45 3 meia.Zm. lisas.

que o verão ativa um dos ulti- estilos, se inspiram em todas as
nem atirado para trás. P quele é incorpore 2 ovos e leve ao foao

a. c.arreira-I laçada 3

mos beijos de despedida.i. civilizações e em todas as artes
o estilo elo capadocio este do �té despregar da panela. Reti;e, Assl:lcar, 230 gramas:

malhas lisas, I laçada I m. lisa,

Abril j3 é bem fresco e por de todos os tempos.
rústico. Junto o peixe, I ovo duro picado ralado I 15

queIJo 1 laçada, 3m. lisas.

,

d
c d

. .

gramas e um punha" 5

ISSO evemos pensar com tempo
Sair de casa com as botas des-

e eixe esfriar. do de f: linha..·
a. c�rreira-l laçada,2 tri-

nas fantasÍas de inverno. Amor... lnda engraxadas. Não [aça limpa-las E!lrol� como rolha" passe em,� '"

cot,5 meia.S tricoto

As fazendas que já entram no

que iar..lle
M rua, excepto em caso de ne-

OVOSb;:'hd(1s,empóciepãoefrite!�Et�lRlElmOS 6a. carreira-llaç�Ja,5tri_

cartaz da proxima estação, quer
U cessidade, pois não é decente 5U-

em gordura bem quente. I �E rv. tCrOI'ct'oJt. laçada, 1 meia, I laçada, 5

em seda, que em lã prestam-se jeitar-se um cavalheiro a' seme-

U a;;;;."

para os magniíicos "ensembles" O sr. Ferguson tem 1 05 anos lhanto operação em publico.
PERU' ESTUFADO

,

7a. car�eira-l laçada,3 tri-

que permitem combinações felizes de idade é recentemenfe um Usar pendentes, nem aneis es-

Os tons do po de arroz e do cot 7 de mela 4 tricoto

e novas. homens feliz. palhaletosos.
Modo de preparar: M t rouge devem combinar com os

8a. carreira-I lacada 7 t
.

,

_

ii e o
d

.

d' 1 I
:tU , n-

O escocez dominará no pro- Na Jrlandia, onde reside, foi

I
Podem"se usar abotoaduras e

peru de véspera. D,�pois de de- os, vesti o� mUlto. caro! dizem I c�t açada, I tricot 1 laçada 7

ximo inverno e todas as fantasias casado e enviuvou ha mais de alfinetes singelos e correntes de penado e chamusca rio, corte o
muitas �essoas. MUlto caro, é di- trICO�.

de listras, quadrados, diagonais 30 anos. Sua esposa morreu relogio com um sinete, mas qllan-I
pescoço rente, deixando a pele ] z�r, ��Ito, mas, enfim obriga a

9a. car�eira-I laçada,4 lrí·

são extremamente procurado, pe- de desgosto, porque a filha unica I to mais rimpl• s to em estes ohii. eov�lvente, a qual é talhada na ��qul"r_um certo ."umero de pro- cot,9 de mela,Stricot.

los costureiros flue formam com- do casal havia fugido de casa,
I tos melhor. ltente, per onde se deve retirar _lutos. Por cowegumte, quem não .IOa. carreira-s-v laçada, 9

binações interessantes com os te- abandonando os pais, em busca Quanto ás senhoras devem ob-
o papo. '-Íu�zer fazer essa despesa, tem tflco� I laçada I tricot I Íacad,

ciclos lisos e crespos, só de um de aventura' nos Estados Unidos. servar o mesmo com o uso das
As tripas e os miúdos são ar-

jolS recurso", o primeiro, usar
9 tncot.

-
•

tomR . .

d AgOl[ha, o sr. Fergueon teve a joias r+simples, porem chies. rancados pela parte inferior da
uma SÓt cor. Ter' por exemplo,

tri llai jcarreita-I laçada. .5

eg stro aqui a ten encia bem sua ve ice sacudida por uma Ao se trajar não se torne um
ave.

um cos ume azu, um vestido de ncot meia 6 tricoto

marcada para os coloridos ela- noticia sensacional. Sua filha mor- desfrutavel. Depois de bem lavado, Crul€
crepe de china a�ul, com pasti- .12a. carreira-I laçada, 6

ros e alegres, das coleções espe- rera e deixara-lhe uma pequena O uso do robe de charnbre e
as azas nas costas e enfie as per-

lhas brancas, vestido de linho tncot 2 malhas juntas 15 tricoto

radas fortuna em dinheiro despositada de chinelas só é próprio para' o �,a� num co�t� que se La em �zul pastel ou branco cor que .

/3a. c�rreira- 1 laçada, 6

A:materia ;:;dos novos tecidos nos bancos, no total de 700 quarto de dormir.
baIXO da mitra, o que toda cozi-

vae com tudo. trrcot 2m. Juntas 6 meia 7 tric t

de i" verno di mugem a uma contos. Apresentar-se a qualquer p" _ �hei," sabe fazer. Nu na vasilha ila. s;gundo, é Fazer uma 'ma- . 14�. carreira-1 façada,
o

7

grande diversidade de aspéos 110 O sr. Feguson não pensou em sôa vestido desse modo é a es-
.unda deite sal. 1 galho de sa!- qUl,age o�re, ao nosso gosto,

tncot m. Juntas 14 tricot.

que diz resf'C to as lãs. O fio repudiar a fortuna sob o pretexto sencia da grosse'a.
sa p,�tida, 1 pitada de pimen.,

mUIto bom.a no verão.
.

15a. carreira-I laçada, 7

de �ngorá, o tecido .d'albe.e', da sua origem. Recebeu as ca- Caminbar b,mbaleando ou com
do remo. 114 d" de.te de alho Para esta maqUlbge ex"tem tIlCO' 2m. Juntas 6 meia 8 tric t

mre;rarnente misturado a outras dern�tas do banco e já come- moleza. Ande direito e firme
e 1 cebola socada. c�:mes Q mu\t.o colori'.::03, em que /�a.ca_rreira-I laçada,8 t�i:

I••, graças a uma novo técnica, çou a emitir cheques. mas não teso, Não curvar os joe:
Oe.e �crme no ou .",,,,10, que

co _mo Juntas 13 tricoto

permite um realce extnnho, do- Que prete1lderà êle� Muito sim" lhos em excesso, nào andar na
MOLHO MOUSSELINE tão a pele o tom que bllscaes.

ce, lindo, desconhecido até, hoje. plesmente divertir. Pretende gas- ponta dos pés; e'nfim c.aminhe. DOCE.
� conselhamos o ocre amarelo

Ainda temos out. o tecido di- tar a fortuna com o amor-se- com dignidade e sem afetação.
para as lamdS. DGve-se empreaar

velSO, trabaHundo numa torcida gundo suas proprias expresões... Trazer ali mãos nos bo!sos e
Bata 6 gemas com 150 gra-

um pó, adeq�a lo, mas um p�U"

especial q e dá um "toucher" um E para isso upera ainda vi- meter os polegares nas cavas do mas de assucar, junte 112 litro,
co mais claro do que o fundo da

pouco seco, ma, recompensado ver muitos ano.. colete. de I,it,. a [emr e leve ao fogo I pdc. As vezes é .melho, u.ar
.

PRAGA, 5-0s jornais de·

por uma g,.nde J.,"eza, e uma
O primeiro dos habitos é tão

sem dOlxar levautar a fervura. prlmelto uma camada de p'; mu;- dlc,� grande e'paço á questão

e';pecie de tL�ticlrl<.d.: tão exten" O qui n to ano comum nos homens que' constan-
Guarde na geladeira e na hora

to claro, que secará o melhor mantida contra a celebr f T

• '

1 • t d :l R th h'ld
e am! lé1J

sa que até nOJe só )t:rtencla aos
temente e comenta.do. 4.lém d�s- oe servlf junte 2 COI�leri:!S de cre·

raço e gor .. ma sem fazer maíl-
o sc I por uma senhora de

Je""'.
do casamento é mais tes tambem ob.erva-se. me de I iteria baüdo e perfume eh.s. e permitirá, a"im, espalhar nomeGold.

Quanto ao ier"y, e"e tambem perigoso Muito. homens sentam-50 com
com baunilha ou com o licor que

o po ocre mUl'o mais uniforme- A d,,?,�ndante reclama por

faz parte da fuiura coleção, re"
as pernas completamente abertas

usou na gelatina.
mente. meios Judiclar.los a indeni?ação no

presentando uma importancia di- _De _acordo com uma pu-
não se lembrando dos visinhos . Nodta: fF aça de vespera sem Mas� apezar,' Jda maquilagem valor de 4.800 mil corôas tchecas

gna de nota. bhcaçao alemã, os divorcio., que estão ao seu lodo.
hrar , orma. No dia segui.te ""r�, �ao se po" usar o mesmo al�gando, com surpreza geral que

São .ão !.ndo, os vestid;s fei. em su� maioria, têm lagar Vê-se mui,o, em fotografias de desenforme c'm o auxilio de um'
l.plS "e roug., rara os I.bios fOI.e.posa do defuoto barão Na-

'os de ie",y que ,liaodo todas no qumto ano de vida ma-
homens pohticos ou representan.

faca
.. i"âo deixe o molho <,aÍ<

.'um u'" v"..do violeta e para
tamel Rothschild e mãi dos filho,

as qualidades de uma casemÍta trímonial. tes de destaque social, pels.mngens
em ,:111a..�a gdat,ina.

\Fl'l verde. dho fmesmo, Luís c Eugenio atuais,

bem "habl'lé" I'd 1 D t d
E d I d f d

Nas l)alp."bra,. I c e es da ref 'd f'"

. , as suas qua 1 aaes lIran e o ano de J933, assim sen�a as. .

e m· o e eIto to, a rasea,
- "usam·se egua -

en a amlla.

propr' d II d I d d AI h A h I clrcu d d I b
mente diferent?s t d A senhor G Id fi

Ias e mo e a ores as na eman a, apenas se di- s se.n oras já não tAm tanto
_

n a, a pe o creme em ama�
. � ons, segun o

a o a rma ter sido

form'.>sD, ao brl'lho "1
.

3 b b
relo os vestidos. empreaad" d n h I.

.. acmtI ante, vo�claram 9 casais no pri- esse a lto; costumam passar os
.

,:, a casa H.Ot scnild co"

[armam os c1uro. escuros que melro ano de casamento, no pés nas peroa. das cadeiras e
Sobrem"" E a"im a coleção de rouge

mo d,omestica, em cuja qualidade

marcam a ,ilhu,,'a perfeita d. total de 42.485 divorcias; qualquer ob,.rv.dor nota logo
para o rost, e para os" labias deu a luz ao, referido, filho•.

mulher elegante. 1085 alcançaram o segundo esta falta, a5�ím c,}mo a de cruzar
D.!;,MASCOS RECHEIA- a 'menh " úl'1os vistos. T:n?o se convertido mais tanle

05 fundos chatos, preferidos até ano; 2.284 o terceiro; mas I
as pernas.

DOS
a rehglão juuaica, casou-se secre-

aqui, cedem o seu log.. ao fundo nada ?lenos de 3.533 ma_Agora, que assai.. cu, tas es-

Nega.t ivas do \thnte no bairro. com Nataniel

(,m relevo, mais Oll menos aceno tnmon.lOs foram divorciados I
tão novamente em moda, devem

Tome-se um prato que possa sr. P 1"1a
ot dschlld possuindo os documen-·

tuado, mas sempre estudado com no qUinto ano de vida co" as senhora ter cuidildo especial ao
ír ao fomo, harre·se bem com

tos êste ato.

cuidado para o efeito de adquirir o mum. sentarem"se em lugares onde es-
manteiga e acondicione-se dentro RIO 5(B d) .� senhora Gold alega tamL "'[I'

..

I
d d d f

' 3n -Conforme veio t
oe N

maXlmo de origina idade. Encon- As estatisticas det11.'onstram teJ'am muito ás vi�ta$ de espeta-
e uma. cama 11 e atias de pão I R I

eXls Ir um suposto testamento eln

d
! d 1

cu amos, o sr . .l au Pila desmen' f

tramos essa teu encia mais viva q�e 9? '{. dos casais que se do.re3 e�igentes, outros ironicos e
)arra as com (eces marmelada t�u a noticia de formação do Par"sReu h

avOI, enqua:1to que os irmãos,

ainda liaS sedas. E' evidente que divorCiaram não têm filhos. pelO r amda dos que desconhecem
cu qualquer geléa. lido Social Democratico, formado I

o�. schildd declaram serem filhos.

o crépe da China, <Os mousselines Pergunta-<::e, enta-o'. as regras da bo"a edu,'.ara-o. T.omero-se damascos aos quói, d
egItuDos e pai e de suo.

_'

�
:t � agr(gaç�o dos partidos Repu- B'

� mal.

estampadas, as sedds exoticas, os
. -O.s filhos atrapalham o Fumeln charutos

Sê tIram os caroços e no Jogar bllC D G d L
sra. etma.

11 1 n

d I A
a'1O "\10 ran eme, iberta- E

.

d

Si'antungs, são as preferidas e divorcIO ou protegem o casa" PRINCIPE DE �ALLES
e es poe-se uma mistura de as- �or e Liberal, negando que tivesse d

;0 vldsta isso, a questão está

)'ustamcnte, s5,) as fazendas que menta?
u sucar, manteiga e limão ralado d 'd '

espertan o muito illt"re' ',",

p
�l· o convI ado pelo sr. Getulio .,

v." ... , ê:spe-

mais se Pii�d;j'1"J ii. eS5i.ô irl0vacão Parece que os filhos pro- G1"ai�f lCa fIlII �e
ÔL-se sobre as fatias e co- Vmgas a vir ao Rio. ;a�do;;e .Impaclentemente o re5ul-

ti, ,mod,. � Cu•• "Ce".' ,;v" tegem O casamento. Ha mui.
- bw,,; c6�..

assucar aroma.izad,---·
:1 o o Jun.

lu l,ao em ,. ,ev,u, &�ersos encantd tos lares que não se desman- b�OI �:n oa.ü[lllha ou ol:ltrn qualquer Empregue, no preparo do pão ca-s-e-l'r-o-

d d
'ti'

' as farinhas

e G um Uit. IV (;' qUJrl o pela cham porque têm filhos. Os T
C

I
.

endo sido perdida um" pas�,"l E",Jr CAS \ DE F
ruz.n.R r·'I"� 50'1

tece agem moderna para a Que filhos que fizeram esses lares
". lVl '-\ A�ILlA'

... f. \_, •

_ h' I f
.

de couro, de côr marron, conten- a I U (la"" se ua t 5
MO lU lmpOSSlVe. ellzes não tem culpa de d

. b li" q r os com ou .

urpreza 50 ..

O d I
o papeis de valor, sohcüa o SP.,·U emo pen

-, l'
. e o r"sulta�o Ih t f í 1

I

s no\os !l10 e os gue irão que eles se tenham tornado d
,sao p a cc eglals e

o.;; u e sa IS ar, P enament....
.

ono que a entregue nesta reda- S lt
'

...

aparecer u!;ste proxlmo inverno infelizes depois..
moçs so .e_lros.. Caixa 1 !ostal, 110 1

rão, "ue será be""', grati'fl'cada. Inf) t d
- oinville E d t J s'e

�..", (rmaçoes nes e lario. Filial de Florianopolis:
- n P,{ I

Cáes Frederico RQl����C;lxa P�stal, rIl

!\_rnoda de hoje (I

e "� h��iQarnan a educad��)

(Os teciclos)

Filho de
duasmães
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$:�

: 11 Conquista - A Colonísação
c,,�_ A EvoluçãoIg�
�� TOD' A HISTORIA DE SANTA CATARINA

---------

o ;'/'/JC I 1. lv.EU- ('tR CE\"iTRO DE D1VEr�SÕES
FAl\ lU,- • L .), ;JUPLRiOl< AOS DAS GRANDES

Ci-l,!' rrAIS

Ccb - ( r

\J ('-;' t) 'r \!d:ri� senhorinhas. fiscalizado
> '--'

I
I

,

!
I

pe.c � \ i ..•• !" :�jt.:G .,-J.

r.ã» (I x _ 1 ,.: Ir (;j') v c.pora Imperiq! país, n�le
eu \ r" . �-, -ouci. � vantagens, contaria, honetis
dade t. ...L 'L" �e st.l:..tü o que muito lhe agradará

I� J' -os "�'':' da Farrnacia Popular, á Praça 15
de > 1j \ \, lbr.J

'1
-

,��_'="._-,.:;-,,;,;;;;;;.,.._iim g_iiíiiiíiíiii..... lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Indo a JOINVILLE

d:�::e�o Hotel Central
COSINHA DE Ia. CRDEM sob a orientação
�;�l l[�
r_-�do proprietario -ASSEIO E CONFORTO

Rua Visconde de Taunay n. 185 FONE. 684

��
$""1{"'�l�

�\�
�����

��
�tl�f..

�""'".
ri'�(

f�
�

l"_'

'&

�.«
\
\

\
'ó'

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

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

Os melhores preces
Ao acance de todos

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

Sr. Abano de Souza LUCio I

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

(_:
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I\lIatri2:: FLuO IANOPOL.IS

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

freguesia.
Para qualquer outra informa

,-- ção, dirigir-se á Gerencia deste
jornal.

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras JJara terno. FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis M�terial em geia! para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeírcs
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, víotores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -faíhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões-

� ,\jcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
ro�Jhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FOf<D P -ças, '1.;;1.:$"

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �
� Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �J

ra Charutos 4DANNEMANN:. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.:ateriaJ eléctrico em geral �� Empreza Nacional de Nave�açào "Hoepcke"--vapon�s "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria' _ .. Fabrica de Gelo "Rita Marie" - Estaleiro 'Arataca" ��RWaV.ÀV..o.VDÀ�A�V...o...VA�::-:W�

I Caix 1 Postal, 110.

� i L H E T E S � /Dr. Pedra de Moura Ferrai
� I Advogado

� federais e Sta. Catarina IIRuaT:I:�::��n�.lls;:�ajol� � .

� Nos classicos-Envltlapes fechadas � I :._:= Dr. Renato= I
��

.

�� ==Barbosa==
i�������� �i���������tI ADVOGADO

,,,,ol!ii,,,'�(ee� • OOHílHOSI F�n�a T;2�noA!.��so��.
. i Companhia "Aliança da Bahia"É \ mados para o interior.

I.:., ir I Dr Aderbal R.

��
'Fl.JNDAPA EM 1870

"da Silva

:; Seguros Terrestres e Maritimos I RuaC���.v:��� 10 (soh.

� Inc�����::v:������ a PRIMEIRA �.�o:o:�:Sil.1
Fones 1631 ..

129�
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

,"

4.280:552$970

Blurnenau ... ..Joinville São Francisco Laguna-
Mostruario perrnanerlte e� Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio de

������ Gazeta Indica:

r·· 1111 1-------
��'�1· Advogados I '-I.1� I r». Ricardo

� I A ·

M I Gottsmann
,IS � "CCaCIO �O-

Ex-chefe da clinics do Hospi
�1 te I ra tal de Nürnberg, (P• oressor

��,�j�
tem seu escrip- Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)t61 io de advogacía á rua
I Especlallsla em�-clrurgla

\ Visconde de Ouro Preto geral

n. 70. _ PhOJIP', 1277. _
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

., Diretor da Maternidade
� Medico do Hospital
O
d (Curso de especialização em

O molestias de senhoras)
ti Atende na Maternidade
D até ás 8 112 da manhã

çt� �:"�L�t)<"J.4..'\gentes em Blurnenau e Lage�. • e á tarde=- Consultorio:
1;)(: ii ANITA GARIBALDI, 49
ij;ef&� �G�,Ot.!----.----,••"•••••• -------

Filiaes em:

Médicos

CONSVLTORIO---Rua Tra
ano N. 1 S, das 1 O ás 12 e

das 1 5 as 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Advogi��OS

E
.

,

� o M

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias- Hemorroide
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 eleíone, 1595

Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLlS.

1__Rua Trajano n. 2�
Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

Dr. Carlos Corrêa

Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL 70R/O:

1?ua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS
-------------------

VENOE--SEno 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.

Em lagunamRua da Praia

DrArtur Pereirá

e Oliveira
Clínica médica de ertan

ça8 e adultos

LABOnATORIO DE
ANALISES NCLIICAS

Consullas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

ResiJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

VENDE-SE uma casa 06) dis
trito. «J,ão Pessôa», Estrei
to, á rua do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.

utimas instalações. No aprasil.
vel recanto da Ponta do Lea
Preço especial. Tratar com Jooã
Alves, no Canto do Estreito.

•
4t.perat$s! Sub-Agentes .. Rl5guladores de Avarfaalem I�odoa OI Estado, I':0 ,Braiili, no Uruguai e nas prinQipais praçao estrangeiraI.

,

�

Agentes em Ftorianopol is:,

Campos Lobo & Cía.

ENXERTOS
De varias qllu1idadc!s de laran

jeiras. limoeiros e grande quan
tidade de enxertos altos de rosei..
ras, tem para vender

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19
TELEFONE N, 1.083 END. TELEGRAFICO ALLJAlv{-A

Escritórios em Laguna e Jtajahí

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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: Caoitai 136:700$000 Para o Su I
�! Reserva 56:424$498 Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais

f' R'":'CEBE Di. PQSlTOS ' Do-ningo S 50 horas Domingo 230
-

horar
,

I 2a.·feiras 12,50 horas 2a.-fdras 11 »

�i t?'16ANDO 05 4a.-feiras 8,50 horas 4a,-íeiras 7,30 »

! SLGUINTES lUROS: 5a.-feiras i 2,50 horas õa-feíras 11 »

,i Para mais míormaçõcs procurem os Agentes
,j Cle LiI . .itada 5'!. ala. Carros Hoepcke 5.1 A. II CIC.AvisoPrevi06·!. ala. Secção de maquinas Relaçõe,s en- !rrad,'ação da"
11_
Prazo FIXO 8°[. ala. I' I·

. CART»»: �S

",""'••:;__u.....<r=."'",.... _ ��I tre Relchl e J.\lemanh:Sl DO DIA
�.�S����í.��*GG��Oe8Ge..... ALUGA-SE o andar ter- B ras i

A
�i� reo da rua Trajano n. 31 38

estação �led� �JA, �nda C1NE REX, ás 7,30 horas.
f;� �f � �� �O II II embr ia9uês 15 com compartimento para BERLIM, 5 (Band) Os ' mS"h ,ma rara

a�n, �
o

um filme da Fox-Peca.}os dos

�� t) escritório. Tratar no Banco circulos economicos alemãis mos- �rog�ala a aixo para a menca homens, com Jean Hartihnlt, Don
�;�J G' Agricola. tram-se francamente satisfeitos com

o

A'� '12.00 h5.-14.00 hs, e
Ameche e Allen ]t nkios.

,. �� Um só vidro do e o desenvolvimento das relações '

�'>.' � . ,

R
'

h 22.50 hs.-4.45 hs de 13 ...rlim CINE ROYAl�� REMEDIO MINANCORACONTRAEMBRIAGUES � ENsrNA .. SE comerciare entre o "IC e o. d
.- v, �,ás 7e830

.[�.}. I' B '1 ] d Cllrrespon e, respectivamente, as h d'
'íln"l triste vicio !

rasu, acentuanr o o aumento a
8 Oi) h -10 00 h 18 50

oras, em sessões as moças, um

��'l' basta para a cura desse M.athematica Elementar, Arith- exportação brasileira de matei ia I

• ,

O s4'5 h' R�' ed J' .
filme da Cine Allianz. com Gus·

..� � é
'

AI b G '�r
. . , 11S.-. s. no 10 e anel- F hl' h J

.

N
�;x.. � m uca, ge Ta, eometna, [1- pnma para seu paIs.. tav me IC e arrmta ovotna,

, A' venda nas bôas Farmacias, � I
ro L B�;,;� �t gonometria, etc. -- -..

.

22.50 Anuncio DJN e D]Q
uar no osforo.

�� E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA" - Ioínvílle • T ratar no Curso de Madure' A ' ,RO9a de C· I ) C - I I -

f@ • za das 18 112 horas ás 19 112. O
a., esp.. ançao popu ar a ema. CINE ODEON, o lider, foca-

���@1�.b����ê,���f4\\�'�,����,@l_$�(�".@l, 132
U ro 22.55 Saudações aos nossos liza.ás 5 e 7,30 horas,um filme daW�,�iW�fo\WU��W�iiW�t��U��\W�u��'@li%�� . ouvintes.

ROMA, 5 (�and) - Será 23 00 A I
.

d Universal-figuas perigosas,

Sa 11 ta h- I d f
.

I'
. a egna os tempos com Jack Holt. Grace Bradley,.

. �ma-n ad
eva a 1.\ e e,lto � 50 em- clássicos. Música de camera e can-

dade a entrega a rainha da ções.
Robert Armstrong e Walter Mül·

Italia da oferta de Sua Santi- 23 45 Notl'c'
.

ler.

d P' X R
. las e serviço eco-

ade, o Papa 10 I. a « osa namico (al.). B-e-b-i-d-as-N-a-c-io-n-a-is-e-E,-'x-t-r-al-l-

I
de Ouro l'>. 24 00 M" P N'

. .
. aximo avese: OVI- geras só NO

A_Pó: a cen�?ma, 05 sobera- dades da Alemaaha, CAFE' """J;\VA
I
nos italianos vlslt?r�O o Santo 00.1 5 Tali talá--Chuva de Praça 15 de Novembro

1 Padre, ,para exprimir-lhe os seus linho, chocolate em todos os cami- Antonio Paschoai
agradecimentos e congrat�lações nhos! Hora variada de Werner
pelo seu f:ompleto restabelecimento, llling.
UMA VIAGEM 1.15 Noticias e serviço econô- A caiasirofa

gratis ao R; O mico (esp],
O Salão Progresso, á Rua

1.30 Canções alegres da pri- DE NOVA LONDRES

Felipe Schmidt n. 5, dará. a mavera." '

V.S. esta oportunidade.
2.00 Do amor_ eterno, Anm RIO, 5 (Band)-O presi-

Basta adquirir, no seu bal-
Sabota canta cançoes de Johanne5 dente da Republica enviou

cão, um bilhete, quer da Lo- Br�hJ�' ,

um telegrama de pezar pela
50:000$000 13$000 1$300 teria Federal ou da Loteria

. o E co da Alemanha. catástrofe de New London

50:000$000 13$000 1 $300 S. Catarina.
2.30 O pequeno ABC ale- ao presidente Roosevelt, d�

50:000$000 13$800 1 $300 O envelope, contendo o bi-
mão. qual obteve a seguinte res-

50:000$000 13$000 1$300 Ihete, leva um número que,
2.45 Reconstrução alemã (es- posta:

50:000$000 13$000 1 $30J coincidindo com a centena panhol] Introdução. «1V'luitO me sensibilisou a

50:000$000 13$000 I $300 do primeiro premio da nossa
3.00 Ultimas noticias (em ale- sua mensagem t�legrafica ex-

50:000$000 13$000 1 $300 loteria na extração do dia mão).
.

.

pressando O sincero pezar

___________________
27 de Maio próximo, pronto:

3.15 Con�erto var�a�o. do &overno e. do povo do
I é arrumar as malas e Vil ao

4.30 Ultimas noticias (em es·
I Brasil, por motivo do desas-

..JOgam a penas 15.OOO b i IheteS Salão Progresso buscar uma
panhol).

_

I tre ocorndo e�l. New Lon-

A Administração da LOTERIA DO ES'f ADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra- passagem para o Rio de Ja-
4.45 Saudaç�es aos nossos I don.�Ca) Franktln Roosevel!.

d' di' d 'Ih' d b'lh d neiro num dos vapores da
ouvintes. Despedida DJN e DJQ. preSidente dos Estados Um-

lção e conserv!u 05 seus panos, Jogan o com poucos mi ares e maIOr numero e 1 etes sortea os. , (aI sp ) I
dfirma Hoepcke ou da Cia.Kac. ,. e .. lOS»,

fie Navegação C05teira.
A passagem é de ida e

volta em primeira classe.
Não deixe passar a opor

tunidade de ir, pela primeira
vez ou de retornar,em visita, Florianopol is
a cidade marJvilhosa! O Rio �..;N�"�'&�'!�!��������������������de Janéiro é bl!.m um comple- �

.. d&f tA 4_ -""",,=;:.'l!f��"":"'''''':."
mento do reino dos céus, O O I d S"I S � k'prometido á gente pelos pro-) r. sva O I va aOac
fétas... A D V O G A D O

Vá hoje mesmo adquirir o Cons. M.afra, 33
seu bilhete e exija que seja Fone-1.191
em enveI {Jpe fechad01 l �iiiíiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iii.Wiiiiiiiiiiiili;;;;;m;>.;;iiiiíiiiiiiiõij;;m;;;;;;;;;J;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii�
Parece incrível! Uma pas-

-- ..,

��:�mv�/F(/��n��� ��aJ���;� I i�-���'��-�·�·..����,�-�-�&!!'i�;,;a��_�.����__�.

$
ro,complE:tamente gratis! )1. O SOnhO . d� m' u � k �'.ari�portancias e ma:s 1 000 para o porte serão Depois, e uma oferta do ;

. g . � 11�.fj
Salão Proglesso, o feliz dis-

.

tribuidor dos grandes pre
mios!
Dia 7 de Abril, 200 Contos

da Federal, IOde Abril, Mil
Contos! I15 de Abril, o prinieiro
sorteio da Loteria S. Catari
na, a loteria do pobre, a lote·
ria do rico,a loteria do povo,
a nossa loteria!

����MmW����� �==����-������������������i

�,:I- BF'n-co de Crédi��' -,------'---- Con....ll.. mIllrlE ;Ifi i Popu: C:f e Agri- Si� '''''Oi! iç8) � lá if"&G II"'"

, cola (je Sant()
I

. i Catarina
I Partidas ,L)S "Vi!'Sa��fC�"�'�t�t�as malas postais 11,1li: (Soe. COOjJ. Resp. Ltda.) i z«. feiras 11.50 horas 2d.-feiras 10 horas II

ii 4a.-f;:;:ras 8.50 � 4aAeiras 20 » I�
fl.ua l'r�janl.:l n. 16 5a.-feiras 11,50« õa-teíras 10 ;)

(Edificio proprio] 6 f' 840a� eiras
,

� 5a.-fdras 20 »

Loteria do Estado
Catarina

de

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

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

Ordem de Extrações
de ABRIL e

de 1937
1\/1AIO

I Valor com imposto I DecimosOrdem Extração Premio maior

1
2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22 »

29 »

6 »

13 »

20 »

27 »

Maio
»

»

»

L A. N o A
50:ooo� Os bilhetes são àividiàos em derimos

de 1�200.
Havenào repetição nos dois ultimas al

garismos de qualquer àos 3 primeiros pre'
mias passarão, 05 premias àestinaàos aos

àois ultimas algarismos CIO numero imeàia
tamente superior.

Do premio maior se àeàuzirá 5 '1. para
pagamento àos numeras, anterior e pôsterior.

Os premias presc:rizuem 6 meses àa
data ôa extração.

A Aêministração não atenàe reclama'
ção alguma por peràa, aàulteração ôe bi·
lhetes ou qualquer outro im:iôente alegaào.

Os bilhetes inutilizaàos com a palavra
PA60 não têm valor algum, porquanto o

referiào carimbo pertenc:e á administração.

premio ile

4:000�

2:500$

2 premias" 1:000$ 2:000$

2:500$5 500$

20 200$ 4:000$

4:000$40 100$

50$ 6:000$120

1.250 30$ 37:500$

" 2 U. A. àos
3 primeiros

j
premios a 3a$ 13:50o!lJ; EXTf<AÇÃO A'S 15 HORAS

�"890 premias no tOlal_o_1Z__1_Z_6_:0_0_o$ N_ão_se_rã_o_p_a_gos bilhetes defei_tu_os_os_,

450

Os pedidos acompanhados das respectivas
atendidos com toda brevidade.

BILHETE EM CUSTODIA

Para evitar extravio e maior segural\ça de remessa, os pedIdos de bilhetes para o interior,
podem ser tambem atendidos por meio de ceI tíficados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

Com os mesmos c1irf'itos dos bilhdfs originais, que hcam em cmtodia na séde da LOTERIA, á disposi
ção d"ê que os pedire:p,

ANGELO
----m-----

POR"'rA & C·Ia.LA
Praça 15 de Novembo Edificio La Porta,

.. -

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa�Postal n. 50

Est$do de Santa Catarina ... Florianopolis
Precisam-se de Agentes atívos

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt n. 5
TELEFONE 757

S�r bon�ta e pr(2:diiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO
P OCU1J Il

o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

11
que tira as sardas, espinhas, cravos etc, sem des
cascar a péle.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANOPOLIS, 7 da AbrU de 1937===

I L
Raid autornobilistico I\lIor.tevidéo -- Rio

Mo uenegro, Bernabé, numa réta,
quando imprimia grande velocida
de ao seu cano, capotou numa

curva, bem perto de um ponti
lhão.
o carro de<.1 uma volta e caiu

num valo, ficando Bernabé ferido
num braço, além de ficar em es

lado de choque, juntamente. A
causa do acidente, em parte, foi
ter rompido o (rem deanteiro do
carro.

Mesmo assim, Bemabé consi
guiu ainda colocar a sua maquina
na estrada, proseguindo a viagem,
com grande atrazo, até esta capi
tal, sendo tambem, como o seu

conterrâneo Supeci Sedes, desclas
sificado, em virtude do grande
atrazo verificado.

Clemente Havere e Rafael Linhares, desteDt.idos volantfes c�'tarinell.
ses, WJ�u'r�1a demOl1straçãD eloquente de v_lur, estão classificadas ero quj�nl'ii,.
�uga�w, l11a iide titânica que se em·pel,ham com consagrados azes nac'or�ais e

est��'tnje iras Terminada a terceira eta- Julio de Morais, Parraberre. trava a dez quilómetros dessa ci-
pa do raid Montevidéu-Rio dade, teve a infelicidade de so-

de Janeiro Santa Catarina OS QUE NÃO COMPLE- lrer um acidente no seu carro. A

póde orgu'lhar-se de haver TARAM A 3a. ETAPA caixa de ca-nbio ou de mudança
rn ais uma vez demonstrado Porto Alegre, 7 -- Os 31 quebrou '�e cie tal forma que ° irn-
quanto póde e quanto vale a corredorGs� q�e deixaram Cacheei- possibilitou de proseguir a mar-

sua tirava gente. Ira.
27 atingiram Porto Alegre, cha.

A colocação obtída por natural.mente. todos estes em ho- Durante longas horas ele tra-
Clemente Rovere, alacançan- r vs düerentes.. . balhou no concerto da caixa, mas

O quinto lugar no computo �m c�nsequencla de acidentes isso, entretanto, não permitiu que
geral da prova e o primeiro sofridos tiveram .de abandonar a atingisse Porto Alegre dentro 00
da sua classe atesta a sua pugna, na qual vidnham se baten-

tempo exigido para não perder
compentencia

/

técnica e dá- do com ardor e em bôa coloca-
a classificação. Infelizmente, Se

nos como a certeza do brilho ção I.)S seguintes volantes. des, o homem de «pulso I.rrne �

com que alcançará a sua fi-
N Carhro 3C Volante Abelardo clho ligeiro», como o classificam

nalidade, ,oron a, a�ro 4 volante Hen-
em Muntevidéu, foi desclassifica-

E' lamentavel que as esta- fique Flandeslo, Carro 6 volante d
ções radio-difusoras rlogran- Bernabé Vicente, Carro 7 vo-

o.

denses, venham como boíco- lante Th3deu Taddia.

I
CAPOTOU O CARRO

tando o notlciario relativo PORTO ALEGRE,7' i�(I. 6
aos nossos volantes, chegan-

-

do a sua deselegancia ao
Supecí Sedes é um grande cor-I PORTO ALEGRE, 7 - Nessa Vidaredor uruguaio, Competidor de Bernabé Vicente é outro corredOIponto de, ao noticiarem a

1 nNIVER5ARla5

pasSiagem dos carros pelas
c asse em varias provas de extra- uruguaio que possue um perfeito Transcorre hoje, o aniversario

localidades, saltarem. o nume·
ordinana repercussão, ele sempre cartel com performances admira- tali d t' did

.

'I
" na a ICIO o nosso es ima opa"

ro da barata n. 4:, que se
se tem rnann o com nn ho. veis em c�mdas de re.g�larídade. tricio sr, Mario Calheiros, digno

vem distinguindo gloriosa- S�de�, agora, n.a prova ,auto- Bernabe, quan?o se ,Inscreveu e ativo gerente da filial dos La.
mente ao passo que vai gal- mob�hsttca Montevidéu.-RIO de na. prova �dontevJdéu-RlO d: Ja- boratorios Raul Leite em Flcria-
gando as suas etapas. JaneIro, tnp�lava o carro nO. ,17. neiro, era ti o COta0 um per-goso nopolis.

Essa atitude tem deterrni-
Desde a salda de, �ontevldéu. concurrente. I'nado, naturalmente, uma que esse az urugu�l? vinha mos- Do fáto, desde a saida da ca- ��Ive�saria-se hoje, o sr

'.
Vi

viva ansiedade criando por tran?o grande pencI� e compe- pital uruguaia que ele vinha man-] t?r ::Silveira de �ouza, funclO�a�
vezes, um certb alarme' en- tencI� nessas competrções de re- tendo uma colocação apreciavel. no da Contadona Geral do Es-

tre os catarinenses, que fi- gularidade,
.

Quando saiu de Cachoeira� Ber- tado.

cam na duvida, receíando que ,E."I_l Cachoelfa� ele chegou em nabe �stava em 2�..lugar, po�s Faz anos boje, o estimado COl1-

a falta de noticia da passa- primeiro lugar. ,Onlem, pela ma- SupecI vmha em prtm�lfo, depois terrâneo sr, Euclides Schmidt

gem, haja sido determinada nha, lo�o depois de ter saldo de. que este quebrou a caixa de �u- [unior.

TO RA' pela eventualidade de um Cach()elf�, S. Se-des" �ue coma l dança, be� perto de Cachoma. o sr. Orlando Haberbeck;
desastre. com apetite, quando )a se encon-· Logo apos sua passagem por o sr, Benevenuto Vieira.
Assim não procederiamos

�'�:
).���.nós, c�rtamente, nem de � ����---------��!�:J---------���t�'·I�

identiw modo procederemos, t �
ro�ac���3,�r��a���c�a��I��ja

.•,�� Restauran.,.te, Bar e Sorveteria �feito, até agora, realçamos ,� �j
PORTO ALEGRE, 7 Os «studios» da Radio Difusora ����il�ii��S e��ti��as�O'tU(���o � C

.. ��Purto AJegren'le estwan num momento de grande agitação, Todos
Se]'a como fôr, Clemente �,:��".. aS I �.�se dCl)íGvd"i�')" ',ar 1 vêr J. f;c;u,a caoivante de L;a Torá -perdãol ��

,..'(4, "'. .

T Rovere e Rafael Unhares, �� t"�'
-,da viscvndê'� d_; Morais. NãO: é melhor dizer mesmo Lia 0-

e�tão honrando dignamente a �� �l
rfl, como : I I

"

li J-; t:dJS no\, desde que, num �e�oravel terra que re�resentam, cujo ,&� .... r.1,\�,�\conem,o, fOI e C< 1;."" pora 'rabalh", no c,,, d. Fox, Vlmo.-a, ao
povo está de olhos postos iO í\llado de Olimpo ,--,:u.!herm", no, Rei do Jazz, um. belo ftlm do
da sua aventura cheia ds �� RESOLVERAM OS SEU3 NOV03 PRO?RIE rARI03 REDUZiR OS PREÇ03 tfjgordo Paulo:.: �hlieman. D\ÕpOls, e;n �Ilywood CIdade do 50-
lances emocionantes. EMPREGANDO CO�rUDO GENER03 os PR[M2:IRt\ NSCESSIDADE.

nho, num ::ilflCl! papel de dIretora de fIlm.
Depois, casou·se. Mas, Lia Torá é dessas creaturas predes- ORDEM DA LARGADA

linadas parct viv",f na admiração das multidões. DE HOJE·Parece ate' que foi para ela que Gonçalves Dias escreveu

aquele verso: «Seu nome Ia' vôa na boca das gentes». E as.im, o

matrimonio. que geralmente lança as mais famosas figuras a um quasi
( iuecimeuto, nào tirou a Lia Tora' a aureola de popularidade.

Pois, como e' sabido, consorciou-se ela com esse despor·
tista "double' de g,õntle!l'an» que e' o Visconde Julio de Morais, um

dos grandes va!;>II;s do automobilismo nacional, e tem acompanhado o

seu esposo nas aTi iscadas provas que se tem realilado em nosso país,
como o Circuito da Gavea.

Agora Lia Tora', vem com seu marido visconde Julio de
Mórá'es, participilfi Jo da grande prava automobiiistica Montevideu·
Rio

Cl9Ssific.açao geral por
POfyt':.:>S perdidos até

F'crto Alegre
'* u:::::gxz:ut:iiiJiw...... A

I Colo.oçã. N. do

P@t�1V.j)hmi9 Nacionalidade perdi-
carro dos

IT't;;=-Nrto Jung 20bras.-(gaucho)I 170
2'» João Pmto 23 » -( » ) 19513' » Miguel fraoasile 34 uruguaio 2091�

� 4' » BOlrut Fabini 32 argentino 224

�\ 5' » Cl- nente Rov::re 41 bras.-(catarinense 250

�' 6' }},
I Pasqu'lli 91 argentino 253

7· » Mac Certhy 21 ,. 256
8' » F. Pinheiw 30 espanl o] 260
9' » L. Rodrigues 5 uruguaio 264
10' » D. Busl'o 25 argentino 269'

1'"
» J. Magalhães 18 276

12· » Gigliani 19 285

r�:
» Olintho 2 301
,. 03CtU Mallet 10 326

15' » Artur,'. KH.lsse 8 377
16' » I. BO!l3i 24 3�9
17' » De Martini 12 412

, 18' » L. Morro 42 459
1 '). » Pagni 11 465
20' » A. Pereira 16 482
21' l> Karstulovic 15 529
22' �> Barraberi 13 , 542
23' » A. Conti 37 551

124' » A. Villar 38 672
!
125" ,. lJuli., de Moraes 22 793

N'"5 1 ktS ....
-

.. ,

aCG���:,�nha seumarido na
��raMht�e prova automDbi

IEstica

Porto Alegre, 7 - A saída
dos vollintes será ás 7 ,30 hora�,
devendo atingir Lages antes do
meio dia.
L\ ordem de largada é a seguinte:
Jung, Pinto, Pereira, Mac Car� �thy, J. Magalhães, Pasquali, D.

Muzzo, A. Cruci, L. Rodrigues,
Gigliar.i! Rovere, Maller. Frabra-
sili, Pineyro, Borrat Fabim, Car-
los de Martini, L. Murro. E.

O seu carro nO. 22, chegou em 250. lugar em Porto Ab- Pagni, ltalio Bozzo, Cartovic, A. '(PeJeira, Montes, Miranda, Víllar,�re.

c A R D A I o

Canja á brasileira
Sopa de legumes
Lingua recheiada C( vagéns
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baíana
» maranhellse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
1$500

Tainha á baiana
Bife acebolado
» CJ batatas
» á francê�a
» avenida
Mayonaise de camarão

» de galinha
» de lagosta

I Macarronada extra
»

-

italiand

2$000
2$000
2$000
2$800 I2$500 .

4$500 I3$jOO �\l3$500 �J
1$500
1$000

OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
sonVETES e SABOROSOS ASSADOS
----- o-----

Casino Imperíal
II

AI m o ç o

�
�1
��

�\1J
Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como ��,�,l.lW

tambem durante á noite. �
'�

Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial. !_'"

�.Ah���I--- ��� ,"""",,.�. r=:-.;���""'kMY?� �I-- �--t..���ç���

5 PRATOS, Sobremêsa e Café 2$500--------�-----�---

no majestoso prédio do Clube Martinelli

EximçÃo, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

I,'
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças ..• Serviço ir.eoreensivel de bar e restaurante

IlíliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiit_i,_·r_�_�;z.iiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiir_q_Uiiiiiie�s_tiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiAiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiio_m c__a_b__a_riiiiliiiis__t_i_e_f"__iiiiiiiiiil

Jantar
5 PRATOS, Sobremesa e Café 2$500

-�._."".�;�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




