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não cabe a missão odienta dos antigog;'iJ.��i-
tães do rnato, que outr'ora caçavarn escravos

para os senhores impudentes" - declara o ge
neral Guedes da Fontoura, ao "Diario da Noite",
de Curitiba.
O conego Olimpio Anão émais vere.dar AZET
RIO, ZO·-Desde muito .qu<:' res�ectivo suplente, afim de ser

('stá sendo aguardada a decisão. efetivado no cargo.
do Tribullal Regional sôbre o O unico juiz que não votou

pedido formulado pelo sr, Celso lei o desembargador José Duarte,
Magaihães, para efeito de ser sob alegação de amizade intima ANO
causado o diploma de vereador com o prefeito Olímpio de Melo.

����I�I�EP�I�S�O�D�IO�S�E�N�S�A�C�IO�N�A�L����I Encontrada asolü��
�:�:J.

interventor do Distrito Fe-
dos ansa ios d a n 9c io 1"'''''9

O caso foi relatado, no Tri-, do mOn--'ento politico lidada
bunal pelo desembargador André BELO HORIZONTE, 20- veremos, a Nação saír mais en-

de Faria Pereira e ôntem, a d - Falando ao microfone da estação grandecida destes dias de sobres
cisão foi proferida. Os advoga- As razões secret.as da atitude do sr. «lncoofidencie>. o senador Cosia salto e ingel'tes labores cívicos».
dos sustentaram as suas razões,

I
Valadares e o protalamento até agos- Rego, representante do governa- Quem serneià�

pelo tempo regulamentar e afi- to da coordenação pelo sr. Agamenon
dor de Alagõas disse:

nal, por unanimidade de votos, "Lamento não contemplar ago- ventos ...
o Tribunal Regional decidiu de. I!.:iiii iiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_íiii iiiiil_ --_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiii" ra o rosto da minha terra, por- RIO, 20 - Um vespertino
íórrca favoravel pela cassacão do que a serviço dela aqui estou diz que e opinião geral entre

:x SANTOS, 20 - IA Tribu- ação do sr Agamenon Ma- sobre o regime. E seguiu-se d Jman.jato de vereador do conego para transmitir-lhe a emoção es- os presentes na casa .) sr. osé
na" publica em sua edição ga!hães. O presidente da tudo o mais que se sabe mas dA' B d' VOlímpio de Melo, devendo, em tampa a em meu proprio rosto. rnenco que o sr, ene ito a-

consequencia, ser convocadG
de hoje a seguinte e sensa- Republica respondeu-lhe que não se escreve. sob o dominio dap impressões re- ladares se desligara da politica

-
o cionaI nota de seu corres- o ministro da Justiça era pes- *** -'cebidas. co presidente, pois percebera quependente politico no Rio: soa de sua confiança e que Como se acabarà toda es- .

O sr. Benedito Valadares, go· o mesmo não se interessava pela-A politica revoluciona- na sua opinião agora só de- sa embrulhada? E' dificil res- vernador de Minas Gerais, pro- sucessão, com o intuito de conti-
ria tem sido fertil em apiso- veria, de fato. tratar das di pondero Temos a impressão dpôz-nos uma coordenação, e de nuar no po er.
dios sensacionais e inespe- retrizes, ficando a escolha de cue estamos de novo di- R

.

"1 fato já encontramos, hoje, uma egistra o mesmo vespertinorados, principalmente de al- do candidato para mais tar- ante de um 'estouro da boía-
solução. E ele sp.rá correspon- uma frase que ouviu CO'II rele-

gum tempo para cá, Nenhum, de. dali- identico ao que em 1909 dente aos anseios da

nacionali-,
rencia ao presidente:

entretanto, tinha assumido O sr. Benedito Valadares marcou o fracasso da politi- dade." -Quem semeia ventos, colhe
as proporções .do que aca- não replicou. Dirigiu-se para ca do presidente Afonso

Ocupa, depois, o microfone o tempestades».ba de ocorrer e em que se o Copacabana, onde se a- Pena. Este, um ano antes,
sr. Diniz Junior, lider da ban- ----------------

apresenta como principal pro- chava hospedado, e escre- havia proclamado em S. Pau-
OG f cada de Santa Catarina, que dis-

tagonista O sr. Benedito Va- veu uma carta ao sr. etu- lo: «Quem az a politica sou

ladares. lio Vargas declarando que eu L
se as seguintes palavras: def h «Agora mais do que nunca asToda gente compreendeu não se con ormava com a Na ora, porém, em que palavras não podem sofrer um uso

O cauteloso noticiarto dos manobra que estava sen- lhe faltou o apoio de Minas, indevido. Devemos falar certo e

jornais cariocas a respeitu do ensaiada e que regressa- seu proprio Estado, não pó-
desse caso. Hoje, maís que ria a Belo Horizonte, onde de resistir e assistiu impo
nunca, sobretudo na Cidade continuaria a coordenar a nente ao «estouro da boia

Suspenso, Maravilhosa, manda quem candidatura presidencial. Deu da». O abalo foi tão forte

hã., póde... instruções para que essa car I que semanas depois o velho
aman, Mas talvez em Santos ou- ta só fosse entregue quando presidente falecia, vitíma, se-

estado de tros galos cantam. Anima- já se achasse em Minas e, gundo Ruí Barbosa, de um

., mo-nos, por isso, a registrar deixando o hotel como se traumatismo moral.s

9uerra. a versão mais interessante fosse para um passeio na

RIO 21 -Em virtude da que ouvimos como explica- cidade, sem ter sequer pago OCamara' não ter concluido a vo- ção para a atitude do gover- a sua nota, tomou um taxi

tação das em�ndas da Constitui- nador de Minas Gerais. Ei-la: e mandou tocar para Barba

ção, o Estado de Guerra, prova- O sr. Benedito Valadares vi- cena. Quando já havia trans

velmente, será sUS}lenSO no sa- nha coordenando os elemen- posto as fronteiras de Minas,
bado próximo. tos da maioria para a reu- deu ordem para que o auto

������----���l nião de 25. certo de que na movei rumasse para Belo

I
mesma seria escolhido o can Horizonte, telegrafou irnedia-

O Exercito não tem
didato á futura presidencia tamente aos governadores de

partido
l da Republica. Estava de bõa S. Paulo e RIO Grande do

�ORTO ALE6RE, 20 - fé. Acreditava realmente que Sul, pedindo-lhes que envias-
Trlegrafilm ôr Santa mario:

O sr. Cetulio Vargas deseja- sem representantes com os"M proposlto ôa. notlc:ias

!5egunôo as quais o glZnel'al va vêr resolvido f) problema quais pudesse combinar «a
ê6es mo..,telro IZstava sen-

da sua sucessão. Em dado defcsa do regime, que con-

I
CIo espercôo a roõo o mo"

menta no R'o 6ranôe ÔO momento verificou, porém, siderava ameaçado». E' cla- varias requisições de forças estaduais, que o governoi Sul o general 10sé 10aquim M t f d I dE'; (le Ànô,·oôlZ, comanôante õu que o sr. Agarnenon aga- ro que esses represen antes e era preteri e agregar ao xercíto para combater
! guarnição desta cidade. ôz- lhães tambem estava agindo, foram logo indicados e, ho- qualquer psssivel subversão da ordem no país. I�I���a q��fg��a�5�e�eue�:� mas em sentido diferente. O ras depois, os srs. Henrique Afirma-se que o governador Benedito Valadares
respeito e acrescentou que ministro da Justiça declarava Baíma e João Carlos Macha- chegou a interpelar o sr. Getulio Vargas sob a requisi-
o que se propala não passa

que () que pretendia não era do chegavam a Belo Hori. ção de 3 batalhões da Força Publica de Minas pleiteando, ÔII! boato. .

� I "O general :."órzs montei- coordenar a escolha de um zonte, de avião, sendo ali que êles não tossem retirados de suas fronteiras.
Iro, ôisse o comant'ante ôa

f' f t' t b'd S S b f
I guarnição, rzncontr,:-sll atu- candidato, mas lxar apenas e� Ivamen e rece lOS. e- . a e-se, agora, que I) governo ecteral requisitou,
cImente IZm r u r I t i b a e as diretrizes de uma cc>n- guiu·se o discurso pelo radio, tambem, um batalhão da policia militar do Espirit0 Sé nto
não é ôrz ()vviôar qUIl Vl.'- ,

tI-'
.

Onha até aqui". . venção, que seria convoca- aparen emelhC sem maIOr Sl- - -

:-:m 3Eguiô�1, a proposlto da para outuPro. Achou, en- gnifieação, mas encerrando, BELO HORIZONTE, 20 - O governador do Esta-
ÕC' utualsituclÇJo politiCo", o

ta-o, que não Aoderia patuar na realidade, uma séria ad- do, sr. Benedito Valadart's, respondeu ao Ofl'Cl'O do ml'nl'S-i gel1lZral ô!1Clarou: . "HÓ9 nã� l'

,
: trzm09 pc:rtiõo. Estam�s. aquI com essa manobra e resol. vertencia ao governo fede· tro da Guerra solicitando três batalhões da Força Publica

:. � para manter a tranquíl!ôaôe veu abordar o sr. Getulio ral. Seguiu�8e nota oficial Mineira para, como reserva, serem incorporados ao Exer-r I �Il QUI! necessita o POl!;;, ôe
r

\ r!'t'ln ;i�a que não mil pOS'70 Vargas, afim de esclarecer dando explicações sobrt' o cito Nacio:Jal. Nêsse documento o chefe do exew t ia
i imiscuir nesslZ OS::iunto. Ha- ..... 't S- P I R' t hê f

.

d õ

li ÔO 521 além �o que

noticia-II
a situação. FOI ao Guana- convI e a ao au o e 10 mon.an s: az vanas pon eraç es e lonclue pela impllssi-

ram os tornols". bara e expôs o que se pas- Grande do ;:iul e eludindo bilidade e!n que se acha o seu governo de atender no mo-

, . __ .
.' sava, reclamando contra a ás ameaças que pairavam mento ao pedido formulado •

.;; :., ,;H,�'1�� PIP-

.,

í

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

JAIRO CALLADO

Florlanopotts, Sexta-feira 21 de Maio de 1937 I NUiV1EHO 780

o Batalhão
Escola
tinua em

Francisco

con

s.

jOINVILE, 21--A tropa

que constitue o Batalhão E�cola,
1:000 séde no Rio e que �;assou

ôntem por esta cidade em três

comboios da S. Paulo-Rio Gran
de, ainda contínua em S. Fean·
cisco, aguardando navio para se

transportar rumo ao sul. pronto.
Estamos em Belo Horizonte,

onde a crença de s brasileiros se

emoldura num dos quadros mais
deslumbrantes. ° palco vale pela
grandeza do todo nacional. E'
daqui, onde nos reuniu o de
sejo de servir ao Brasil, que

srlD Silvia
Campos

vai a Porto Alegre
RIO, 20 -- Em companhia

dos deputados gauchos que seguem
amanhã para Porto Alegre, em

barcarão' também, os srs. Silvio
de Campos e deputado classista
Edmar da Silva Carvalho.

Fer�ti��da -liII �r:;�sclencla
nacional

govern_' de Minas
não atendeu à requisi
ção de 3 batalhões da

Força Pública
RIO, 20 (Band) -- Estão sendo comentadas as

I

1\ ,t

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Gazeta NO LAR�
por MADAME MARIE

II "E�n�te�r�n�a�S�a�ud��'� II moda de hojeFORNOE A
..

FOGAO e de amanhsNo túmulo de CATARINA
LIMA ARAUJO, no día do
2' aniversario da sua morte

PRESUNTO rinhas de fermento. Amassa-se tudo
Comemorando hoje, o triste aniversàrio"'�
Do dia que morrestes, em plena mocidade,
Afrontando o rigor do mais atrós fadário
Que um coração' de Mãe definha com

crueldade,

bem e estende-se a massa com o

rolo e cortam-se as bolachas. As
sam-se em taboleiros peneirados
de farinha de trigo-

Os de lãenfeilesTome um presunto crú e deite
de molho umas doze horas. Tire
da agua, raspe e serce parte 1'10
osso do cabo. Leve ao fogo co

berto com agua (se não tiver va

silha propria uma lata de banha,
vasia, de 20 quilos, servirá).Quan-
do começar a ferver,com um quar- Em cada tigelinha põem-se:
to de hora por meio quilo e ve- gema, 1 colher de assucar e 1 pe
nhque se está pronto,enfiando uma dacinho de baunilha. Mistura-se
agulha grossa sem encontrar

resis-I
muito bem e deita-se leite até Ial

tencia. Deixe esfriar na propria tar mais ou menos um dedo para
agua, depois retire, envolva em cada tigelinha ficar cheia.
un pano, deite um peso em cima Põe-se um pouco de agua fer-
e deixe assim por uma noite. vente numa bandeija, nela colo-

No dia seguinte levante a pele, cam-se as tigelinhas, que se levam
só deixando um palmo dela perto ao forno quente.
do cabo recortado em bicos; re

tire a gordura demasiada, apare
ao redor, polvilhe com pó de pão
torrado e leve ao forno por alguns

ora e�
fórmas, vão, pouco a Pou�o
mudando a fisionomia da silhuel;
que, perdendo na simpliciduo!
da linha, ganha nas ondulaçõe,
graciosas com o movimento.

nos é talvez uma das mais im

portantes que se possa acreditar.
As mulheres sem duvida, têm

na em conta do máximo proble
ma do ponto de vista dos seus

triunfos sociais e os homens, por
saberem que as mulheres aS',II11

pensam, colocam os córtes, as

fórmas, os tecidos e os enfeites
á altura das escolas filosoficas ou

dos postulados cientificos.

I O certo é que as evoluções e

revoluções da moda agem de ma

neira decisiva na mentalidade de
noventa por cento das mulheres
do mundo e, muitas vezes, uma

mulher capaz dos maiores sacrifi ..

cios, dos maiores heroismos não,

possue o heroismo vulgar d.
resistir aos ferozes <ukases» da
moda.

Qu:mdo o terrnometro abaix.
ou sóbe, ha urna espécie de tre

pidação nervosa em todos os co

(ações femininos, é que a moda
vai mudar ...Qual será a desse in
verno?Para as princêsas compram-se parte de cima com o feitio de um

Ob b 13 centime- costume, as grandes capasonecos que ten am coque. I Para a queda dasamostra tros de altura. Passa-se ao redor do coque
e os casacos argos estão no caro P ��íana

taz do inverno. aplica-se uma untura local dmalhas é divisi- J\ntesde s � começar a vertir os uma fila ou enfia-se uma flôr. (�
1 e: E

1 :...-lÍ «Creed- nos oferece um mo- pomada seguinte:vel por oito e tem li carreiras bonecos coloca-se um pedaço de stes enfeites servirão para �os iU

Ude altura.
.

.� delo magnifico em casimira de mas tantas grs. de vaselmacartolina que tenha 20 centirne- pratos. �b� homem. ",azul'marinho onde o fei- metade dessa quantidade de olela. carreira-I malha sem tros de largura e 11 centímetros Para o centro da mesa ;veste- -

d
f 4 I· I I d 3 Ih de altura.

.

I d
. tio', se acentua pelo abotoado ver- e ricino, o triplo da vaselina

azer, rsas; aça 1\, ma as se u.n casa e pnncipes em ta-

juntas, I laçada, 4 malhas lisas, Fecha-se a cartolina d� modo manho maior e arrum?-se!;como tical com belissimos .'i:,botões de em acido galico e tantas got
malha final. que fique na parte de baixo com se eles estivessem dansalld�: :rj:;; fantasia que começam] desde a

I
de essencia de alfazema, quanta

2a. carreira-i-So avesso. 20 centimetros e na de cima com '''':'! "iq nascença do pescoço. I
as grs. de vaselina,

3a. carreira-s-i malha sem a largura da cintura da boneca. O casac? abre-se bí�c:io,amcn-I .Untam-se as pestanas antes d

fazer, 3 malhas lisas; 2 juntas, 1 Depois de fechada cose-se na

Feml n I·dad as
te em movimento d:: casque. deItar e lavam-se de manhã !lU'

laçada, I malha lisa, I laçada, di-I
cintura da boneca. Ainda "Creed" apresenta um ma solução dp. borato d,� sódio

minuir, 3 lisas, repetir 3 vezes Passa-se no corpo uma tira de outro feitio cujos enleites estão -Ddesde;2 juntas,l laçada, 1 lisa, 1 papel crepon azul com 4 centi- Luvas azues como a ardosia no ultimo rigôr da moda. f O S r
laçada, diminuir, 3 lisas, malha metros ele altura para se fazer a ·-los tectos molhados de chuva, "'Knizé" oferece um belo mo- I

!. •

final. blusa, delo de <rnanteau ' de esotrito al- 05",a Ido Ara" luvas verdes como o musgo nas l'" - �

4a. carreira -No avesso. A saia é feita com uma tira florestas, amarelas, identicas á faiate, em echevióte» quadriculá- h .

5a. carreira-Como a 3a. de papel crepon azul com 50 mostarda, luvas de um vermelho do marcando bem as carateristicas n a aa sr.
6a. carreira-No avesso. centimetros de comprimento e a escuro ou de leve tom de rosa;

novas. Linha ampla, graades bo- L ima Ca,-.I
7a. carreira-I malha sem 'altura de 13 centímetros. !\ .rirnavera de 1937 veste de tões, reversos em contraste.

Iazer.Z lisas;2 juntas, 1 laçada, 3 Fecha-se a tira, franze-se na cores inesperadas, vossas mãos,
Outro modelo em sarja mar Cant i

I· 1 I d 1 d
..

1 I' P ron é feito n'u.na lantasia de [ad- RE "'FE 9isas, aça a, iminuição, isa; cintura e cose-se.
.

ara que ela gentis leitoras. .. � :"': ,I - O sr. Lirn
.

3 d d 2 Ih b d d b leu r e estilo cOótura bem iemini- 1repetu \fezes es e; ma. as fique em to a a a re·se um Estas luvas são curtas, termi- ma Cava ca.lti continua recebendo
juntas, I laçada,3 lisas, I laçada, I pouco o papel crepon. I nadas (lU nAo por um pequeno

na. A jaquda curta com as abas td�grama5 de solidariedade d
diminuição.2 lisas, malha final Enfeita-se o .:orpo do vesti· punho. talhadas em pemta, deixa vêr varios pontos do pais.

.

8 ·!l.T b b d h uma Inda blusa de seda creme Oa. carrelra-''lO avesso. do com a a in (}s, rouches, Abertas na pulma ou 50b a governador d,� Pernambu
9a. carrêira-I sem fazer. 1 etc., de acôrdo com o gosto d� mão por um!!. ligeira fresta. São com grande écharpe beige dando

co rec�beu de Wa,hington <> se

lisa; 2 juntas. 1 laçada,5 lisas, 1 quem a confecionar. simples, tendo no m'lximo, como
o «toque" n'essa elegaocia dis· guínte despacho:

laçada,3 malhas juntas; repetir 3 A saia enfeita-se tambem com enfeite, um posp«,nto sobre as
creta.

. «Lamento profundamente
d d 1 I J 5 I 1 I ;

. O� cintos largos em verlllZ
vezes es e; açaua, isas, d- pu,fs, b'!'.JaJos ou outros enfeí- costuras. O principal nela, é o

'

que me informa teu telegrima.
çada, diminuição,l lisa, malha fi- te�, contanto que sejam á moda seu tom. couro, camurça e v �Iu 10 e�tão Fico para tudo que de mi
nal. antiga. Assim, estas luvas se(ão

no chie do momento. depender ao teu inteiro dis
IDa. carreira-No avesso. O vestido deve ser bem en- a unica nota ele côr num con-

As s:iias tenden a s! :-;largar. por. Abraçu:, afetuosos. -(ai.)
11a. carreira� 1 sem fazer, feitado ou com purpurina douraQ junto e$Curo. Seu ';ontraste é Oswaldo Ara'lha'.

2 lisas; 1 laçada,dimiriUir, 3 Jisa�, da ou 'com enfeites de papel a ultima nota de elegancia. Bebidas Nacionais e Extran- Recebeu ainda o governad(
3 juntas, I laçada, I lisa;repetir 3 crepon fantasia que tenha dvu- Nada de mistura de cores, geras só NO LIma Cavalcanti telegramas do

250 gramas de queijo ralado, vezes desde; I laçada, 1 dimi'luição, rado. nada de tom sobre tom. Com CAFE' ..J AVA m. capitão Malvino Reis, Au
250 gramas de manteiga,250 gra- 3 li6as, 3 juntas, 1 laçada,2 lisa5,

.

Para a cabeça fal-s� a cabe- uma toi/ete. sombria, so:nente I Praça 15 de Novembro gusto Mainard e major Maga
lOas de farinha de trigo, 2 colhe- malha final. I leua com algodão, deixando-se a elas devem gritar. Antonio Paschoal Ihães Barata.
ttdli' SMe'*es"Mjt*H·eee Bt. • 'fitare hA. 1'*&." a'$?'''4gSW§••+tô't#%(1),'Jb@t$4D't%���t '54!! ,&ê1SútttSass;:U$d%

CREME SIMPLES EM
TIGELINHAS Tua Mãe em ti via um só}, um relicário,

Via tudo o que Deus fês puro e de bondade,
Hoje chora sentida o dia funerário
Em que a morte a sorrír, levou-te sem

piedade. Segredas
de EvChora sentida o dia e a hora em que

magoada,
Viu contigo partir o mundo de esperanças
Da sua alma de ,'.t\ãe, de Mãe martirisada.

Dolores Dei Rio entre tod,,;
os movimentos prefere a dansa.
Dança todos os dias, desde SUl
infancia. Porém. diz ela. além
da dansa, faço exercicios sli'l}oh
e muitos eficazes para os to;ne.
zelos e os pés. Em pé, descíllça
levanto-me 15 v-zes, tla rj.
pressa quanto possivel, s(.Jl!� ii

pontas dos pés, 05 {llç�nha,
mais levantados que posso r:.:
exer .icio reforça os musru.o .. 'I

)êrnd, afasta d05 tom-zelos Co"

a carne superflua e krtitl:' a ;;

pés de tal maneira, que, nJtt,mo

depois de longos passeios no

campo, sinto-os como S� não

houvesse feito o menor t
_ '.."s.orço,

Em seus olhos.por isso o pranto ha de viver.
Ha de sempre chorar e cheia de lembrança,

1.I,,__P_Oi.r_q_u_e_m__el_a_j_a_m_a_iS_h_a__de_=es_q_u_ec_e_r_. LII_

TRAJANO MA�ARI))A
COCADA

Meio quilo de assucar crista
iizado para preparar-se uma cal
da em ponto de quebrar ;jV"ltl\ 'se
lhe 1 coco ralado; COLXê·se u.n

minutos.

BIFE.S DE VITELA A'
MILANEZA mesanossa?,)UCO no f,) .�o; .�P"c -s'" {' pinga

,to! na taboa.
de vite-

Dr. Pedra de Moura
Advogado

Rua Trajano n. 1

Escolhe-se um pedaço
Ia 5 �iD tendões.

Corta-se em fatias finas. balem
se estas fatias e temperam-se com

_

sal e pimenta.Em seguida passam- TRICOT
se em farinha de trigo, ovo batido
e farinha de rosca. Fregem-se em

manteiga ou gordura.
Arrumam-se em um prato que

se enfeita com fatias de limão.
Sobre os bifes derrama-se manter

ga derretida.

Ferro MESA DAS
PRINCÊSAS

Segunda
o numero de

BA1 ATAS RECHEADAS

Assam-se no forno algumas ba
tatas grandes e depois de assadas
descascam-se com cuidado; tira-se
urna pequena tampa e, do meio,
um pouco de rnassajpassa-se man

teiga e rechearn-se com refogado
de galinha, de camarões ou pre
sunto picado; cobrem-se com a

tampa tirada. Deitam-se em um

prato que possa ir ao forno, rega
se com molho de tomate e por
cima põe-se queijo ralado.
Vai ao forno I O minutos e ser-

"e-se quente.

BOLINHOS DE r:l!CI

Um coco ralado, I 112 chica
ra de assucar, uma pitada de sal,
2 ovos, 1 colher cheia de mantei

ga, uma colher de fermento, I 1(2
chicara de araruta.Mistura-se tudo
muito bem e fazem-se os biscoi
tos.

BOLACHA DE QUEIJO

I

'*ti

CONFECCOES F I NAS
�

HOMENS ACASA
PARA;

OAU
RECEBEU UNi LlND1SSIMO SORT1MENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS 1IPO,'3 MAIS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS

i
f
,.

16$000 '�

TIPOS DE CAMISAS
OAMISA DE .JERSEV DE SEDA A

MAIS DE 50

á RUA FELIPE

SCH iVic DT N.
CASA OAURANASO'MENTE

19 j
�

w
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Fíliaes
Metriz:
em:

F o NOPOL.IS
Blurnenau - .JoinvHle Sao Francisco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeirus
Roupas feitas e janelIas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas l

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Porões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, vlotü!p.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
'iabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmiss'i.s- Lr
,\icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, ",:,;�s-

Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G('ODYER

Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeíras Material electrico em geral
-----------------------------------

� Ernpreza Nacional de I'-Javegação "t-loepckf3"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e ·Max"
� Fabrica de Pontas "Rita rV1aria" - Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataca"

·���.L\..VAVaVD..ô.������

E ADA MAIS I �ccacio Mo-

, " " � e I ra tem seu escrip-

R. Felipe Schmldt ns, 7 e 17& � tório de advogacia á rua

I Vísconue de Ouro Preto

s � IDt. Pedro de Ma.ra rlrr.1
� Advogado

Federais eSta. Catarir18 � Rua Trajano.n- 1 sobrado

m I Telephone n· 1548 I
Nos classicos-Envelopes fechados �i I

/ [�
--�����������@

,�â'•••�l�G�. -G ••••e••eee Rua Trajano, 2 Jj(sob.)
� \

Fone 1325-Ater.de cha-
�
Companhia "AI�ança da Bahia"� �ados

para o

interi��
FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

(� da Silva

Seguos Terzestres e Marítimos �, rvdvogado
GRua Cons. Mafra, 10 (sob.

PRIMEIRA dr..> Br'asil. Fones 1631 e

129_0 I�9.000:000$000
38.000:000$000
18.792:553$358
14.161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:552$970 �

todol OI Estado. I
I
e
���'"

19 .,
e
�
e
G

iBlumenau e Lages t�i
ii

���l�." �;,l), �'�_- �����_�����1
tali �.��" �'� p; 'q �.���-...-- ----------

NO ESTREITO-Ponta do Leal

Em Laguna-Rua da Praia

ET EB

I ncontest.avelmente a

CAPITAL RALIZADO
RESERV,AS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIE:DADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMrDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

Apel11tes! Sub-Agentes I Reguladores de Avarrae � em
'o Brasil, no' Uruguai e nas prlncl,pa,is praças estrangelrl1s.

Ag€�ntes em Flori anopolrs :

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

1ELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAF'lto ALLIA!vÇA

Escr'rtórios em Laguna e Italahl

Indica: Advogados

I n. 70. - Phü11P�, 1277. -

I Caix :1 Postal, 110. I

\Dr. RicardO\
Gottsrnann
Ex -chele da clinics do l-!ospi
tal de Nürnberg, (P.vccssor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpaclallsla em::: -cirurgia

g8r81-
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�
-'

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

ADVOGADO

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

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-I
LI

ves Junior N. 26,

ITELEF. 1.131

Cirurgião
dentista.

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

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

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

1?,ua Trajano n: /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MA$CADAS

Médicos

-----__:__------

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

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Sant: s
na mesma rua, casa n. 5.

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

freguesia.
Para qualquer outra informa ...

ção, dirigir-se ti Gereneia deste
jornal,

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde -, Consuitorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

VENDE-SE uma casa no di�
trito «Jr)ão Pessôa», Estrei
(o, á rua 'do Nestor no. 4,2

com 2 quartos, salas de visitae
de jantar e cozinha.
utimas instalações. No apresil,

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

ENXERTOS
De varias qualidades de laran

jeiras, limoeiro, e grande quem
tidade de enxertos altos de rosei
ras, tem para vender

CARLNIL SON

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pinto, 13
1 eleíone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Artur Pereira

e [Oliveira
CUnle. médica da crlan·

ças 8 adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 rhoras

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!sicJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A GA2El A-Florianopolls- L�37

�
� Adolar Schwarz

Endereço Te�r.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARli\A

�AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Río
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
Iões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa-
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz ICubas.

.

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de I
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I
tóros etc .. cereais e mercadorias em geral, para qualquer

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ""'n o("j I ··�o S
�---============--�.

- ------ ""';'""-'"�'� ,

,

, M" -
I,

n .";'.. ,,,"

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

•

�.�•••o�ooa�:tDo.gO.(.�GD.

: A Companhia Editora Nacional :
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasil iana •
� .
O Santa Catarina �
@ .... ..... •
� .
@

A Conquista - A Colonísação •
� A Evolução O
d TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA •

: Um UvrD de Osvaldo R. Cabral 1:
:: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias li
...............00 .

,

\�
,

Serviço Aéreo Candor I

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
Za.feiras 11�50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-fe:ras 8,50» -la-íeiras 10 »

5a.-feiras 11,50 c: 5a .·feiras 20 »

ôa-Ieiras 8)40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-c-Fecharnentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 7,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas 2a.-feiras 11 »

4a.-feiras 8,50 horas 4aAeiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

� �::::::�I��� «Divida Fundada do Estado de S. Paulo ;1

�
«Obras do Porto de Pernambuco. �

�
r.� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES �
I NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI� �

t:,A
DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- i

, JANO N. 16. � ,

� �

li .......� - DI�,..,.����..�"...,...,r=a..'�r.:iii-"---�iO·
.

I) "'u o�'irijf.ià-irDG-Ó�õ••l
• Q. (

I L.INHA OE:'
I Caminhão e Omnibus I
o �
: Leão da Serra �
o Empreza .de Transoorte de Passa I
� gerrc s e Encomendas •
a ,
G Entre Concordía e Marcelino Ramos �.
·

�

� �_ e
� EM C0MBINAÇAO COM A UNHA DE CAXiAS �&
G de OQTIGARA & GENERALLI �
, Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- �
G trubro em diante �t.\
, DIARIA�ENTE, saindo de Coucordía ás 7 horas $�

I' ,

,�a manhã, regressando ás 4 da ,tarde �D Para lacilitar a boa marcha da Empreza, scra colocada em •
(t cada povoado uma agencia para vendas clt. l- assagens, como �
e abaixo Idescriminamos:, •
• Concordia:-E:;critório Mosele O
'* Suruvl-Ca5s Comercial Boscatto �
G Tamanduá-Casa ComorciaJ Julio Sebo. ..

l � Rancho Grande'-�otd de Ma�imo de Secco �
I� Barra �o Veado-Ca�a Comercial de Irmãos Poy _.::� Bela VIsta-BoteqUim ROEse �

,• VilaJ Rica-Casa Comercial Mazuti �
O Marcelino Ramos- Escritóri') Mosele •
• O

': Preços: CONCORDIA á M_ RAMOS 15$000 .�
• IDA E VOLTA 25$000;:
• Empreza DALLA COSfA �?
·

��

g N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu :-
• estado, as passagens terão o acrescimo de 20 O{o m
·

.

;.
a......o'OGG(�OOO••••••,.iJ)

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

ESTA

Os melhores preces
Ao alcance de todos

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

Sr. Albano de Souza Lucio

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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_Dr. Ivo d'Aquino =f De Rei a Escravo çií" será na

Adovgado _. Ria
Flortanopolls quem nao quer••

mulher modern.

o sonho da mulher
S"3r br"'nita e prediiéta,

realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

OCUTOLp
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

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

Quinta-feira
27 DE M A 10

CaS8SEIRÃOI
FUNDADA EM 1865

/)., rtef"átos de couro e

colchões
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Co!chões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAIl\fA, ETC.

Rua Tiradentes rl. 3
FLORIANOPOLIS

FEBRES
(Sezões, Malaria, Impaludismo. Maleitas.

Tremedeira)
Curam-se prontamente com

"CAPSULAS ANTISEZONICAS MINANCORA"

Em todas as bôas Farmacias

produto dos Laborat.riGI MINANCORA-Jo:� I!E' um

RIO, 19 - A proposito das
noticias que desde ontem vem

correndo, de que a convençãoDizem os jornais, que, si 1 E essa madame Simpson, serà
politica para a escolha do can-Eduardo de Windsor regressar á uma mulher toda diferente das didalo á presidencia da RepubliInglaterra, serà vaiado pelo po- outras. como queria Eduardo
ca, da iniciativa do sr. Benedi-

voo Apezar da insistencia com em t 928 ? 011 serà uma mulher dto Valadares, seria realiza a em
que é veiculada a noticia, não moderna, com todos aqueles "ha- Belo Horizonte o sr. Pedro Alei-
merece crédito. bitos condenaveisR? Cxo, f'resídente da amara e pes-Póde ser que certo numero Ou serà que Eduardo mudou

soa mais que autorizada para sede nobres, arraigados ás tradi- de opinião? pronunciar a respeito, declarou
ções, tenham profunda ogerisa Stja como fôr o povo inglês aos representantes da imprensa odo ex-rei. Póde ser na-o. E' certo. não p 'de v' r Eduardo deo ala seguinte:Pudéra, Eduardo desferiu o Windscr. Vaia porque? O povo cNão têm fundamento as no'maior golpe de que se tem no' deve compreender que UM rei, é ticias de que a convenção se rea- E o somno não vem, porque:,ticia, nos estrepidos preconcei- um homem como qualquer outro. lizará em Belo Horizonte. o systema nervoso está agi- I:,tos da nobreza. Os homens em Nada mais. I

A reunião dos representantes tado e descontrolado. Um : Icujas veias. não corre sangue ,E' po�sivel que o p�vo não da maioria politica terá l-gar, 1 i
vermelho e sim azul ão d t t d IL4 S comprimido de ADALlNA ,J,',!,,n po em gOl e mUI o a .vrme. Impson. como está annunciado, nesta ca- I'

gostar do ex-soberano. A.quela que lhe roubou o 'leu pita-v,' RI') dia 25. Nada existe
é o remédio providencia]; �l

ASf IDul�er�s
d
sim, devem tler i el para faze-lo seu escra VOo� at�ora, que possa permitir Restabelece � calma doa ;1'pma intdstJca a mU8lão por e e.

vende-se uma casa corn o o{tra intormsção em contrario». nervos e permitte um somno
or

f�
e ou por qula quer. oulro. terreno numa a�a dp reparador e um despertar 'I

I que isesse o que e e fez. Mos-I I 782 t c}:á/.d '�. ,

. me ros qu o. O.r..::. S r-_-,. 5'11 v,'O agradave], com disposl'Cao' ,','trar, posmvamente, que compa-. t 1
-

d I a 1 � .� T

rado ] um Ih t
' lOS a açao e llZ e agu e c.

C m e para o trabalho. �
"fé

a a mu er, um rono e

por preço de ocasião. A tra- a pOS 'J1ca

l'
pequeno.

f I d
tar com Quincio Silva, no Ma rio TavareS Em tubo, de 10 comprimidos d"-<>.5 grs,

,
,

Ed
a

dqued eWsta�dos a an o em
Estreito, esquina da Rua D. em M inas Novo embalagem �OO:0':::: :Igu:. c��,:odo V·;'�:.d: Luiz. n. 163.

RIO. 19-5egu;,am par Belo ::';';";":�':" \_�O�dele. Dos tempos em que ele Ad is Abe ih. Horizonte os chefes perrepistas I:"
'. ;:-:;;'\,(�,lL,1 ���eraN;q::i: Pépr�:�peo rdaepa:atJr�� d�.=:!X � rá d �::.; ,Sílvio de Cam;JOs e Mario T&.- .: ::,'",.;�:':i.;:BA�E" ::..;';M.w_

z.a o pessoal da côrte em cons- Se r C �� O i t �! I vares,
.' .

,_

\,,-�

tantes sobressaltos por causa da
ROMA 19 P

•

Ad'! A�slé��verad-se nos

mtelOsl'p°dhtlco�1 A explosãoexcentricidade de suas idéias. ,,-
-

arece que Ir que a m e assun Oi 'ga os a

Ab b ,.' I d - l' do "Hunt..ar"Em 1928, o Principe foí en-t : (a não seta mais capita 8 convençao e que exp icam por SI ! �"! u

trevistado por uma revista, a res-
Abissínia. Varios jomais italianos sós a ida dêsses proceres a Belo

peito das mulheres. vêm acentuando ultimamente a Horizonte (i sr. Valadares estava
LONDRES, 20 __ Teltgra-

EI d
' nece-sidade de transierencia da com a intenção de atribuir ao sr.

Ge isse que preferia casar-se Iam ue ibraltar á Agencia Re'l-
com o diab i e não com u.na capital etiope parecendo que Adl� Silvio de Campos :filportante mis-

ter:

I
mulher moderna. (Quer dizer Abeba perderà efetivamente. Não são politica junto ao general FIo
moderna em 192S). Manisfestcu, foi entretanto tomada nenhuma res da Cunha, pelo que era pro

claramente, seu desagrado pelos resolução sobre qual serà o novo vavel que logo após seu regresso

f d centro administrativo da Afrí('a de Belo I Íorizonte, seguisse decostumes emininos a época.
Dísse que detestava as mu-

Oriental Italiana. avião para Porto Alegre.
Iheres de cabelo cortado. As
mulheres que fumavam, que dan
savam tangos, e outras coisas
que para ele eram incompativeis
com o sexo fraco.

Ele queria uma mulher à an-

I
tiga. Uma mulher que não fos
se autoritaria. Enfim, como era

Príncipe, ele pensava que havia
de haver para ele uma mulher
toda especial.

Depois o Pnncipe tornou-se
rei. Là pelas tantas surgiu na

sua vida uma mulher.
Aliàs, isso acontece com lo-

I dos. Mas como ele ela rei o

fato assumiu proporções de sen

sa�ional. Todo o mundo falcu
no Rei Eduardo. Casa. Não
casa. Palpites de todo o quilate.
O resultado é que ele deixou o

trono e seguiu atraz da mulher.
Agora ele vai casar. Ou me

Ihor, eles vão cabar.

��ova balburdia na côrte. O
novo rei não quer saber de

I publicidade em tomo do casa

mento do irmão.
Porque?

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soc. coop. Resp. Lida.)
Rua Trajano n. 18
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP�SITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

cle Limitada S·I. ala
CIC. AvisoPrevi06·1. ala
Prazo Fixo S·I. ala

Jor!1alistas em Bilhetehberdade

perdidoS. PAULO, 19-Foram pos
tos em liberdade' 05 jornalistas
presos como extremistas. Entre
eles figura Artur Picinin, que se

casou com Genl G!eizler em con

dições amplamente noticiadas pela
Imprensa.
O mesmo informa que, caso

seja permitido, deixara o Brasil,
indo residir no estranjeiro,

CAFE' ,BOM SO' NO
.JAVA

Praça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

Locomovei
Compra-se um em perfeito

estado de funcionamento,
com forças de 100 a 120
H.P.
Informações nesta redação

.
'

ALUGA-SE uma con

fortavel residencia á
Rua Esteves Junior.
Tratar na mesma rua n.

150.

VENDE--SE
urna farmacia bem afre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais. informações

nesta redação.

VENDE--SE
Um piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.

Tratar a rua Tiradentes n. 3.

ALUGA�-SE
, quartos para casal.

Ir.formações pelo fJne n.

11.436.

vaca.

CAFE' BOM SOo NO O chefe de policia seguiu de
.JAVA

I
avião para o local, afim de apt-

Praça 15 de Novembro rar esses fátos.
Antonio 'alchoa'

-C-_..... -A-R-T-A-Z-,E-S-' I A conferenc 1 a
DO DIA

I
entre (�S srs.

ClNE REX, ás 7,30 horas, Getu I ío e Va-
um filme brasileiro-Cidade mu- Iada res
lher, com Carmen Santos, Jayme
Costa, Sarah Nobre, Bandeira

RIO, 20 - A <tA Noite»,Duarte, Mario Salaberry, Irmãs
em grande de�taque, assevera quePagãs. houve onl"ffi á noite lonaa e cor'

CINE ROYAL, ás 7,30 dial conferencia telefonic: eatr� 05
horas, um hlme da Columbia- srs. Benedito Valttdare3 e Ge
Dinheiro proibido, com Chester tulio Vargas, á qual não foram
Morris, Margot G,ahame. Marian extrl\Dhos os acontec1mcTltos poliMarsh e LIoyd Nolan. ticos do momento e os trab�lhos
CINE ODEON, o lider, foca- de coordenação para a escolha

liza.ás 5 e 7,30 horas,um filme da do candidato á sucessão, entregues
D.F.i3.-:J.(_oites cariocas, com ti autoridade do gt;vernador de
Mesquitinha, Lodia Silva, Carlos MiDas, inteiramente prestigiado
Vivao, Maria Luiza Palomero. nessa questão pelo chefe da Na'çãQ

BELO HORIZONTE, 20
-Ha cêrca de quatro anos João
Cândido da Silva, residente nu

município de Adrelina adquiriu
um decimo do bilhete n' 2899,
da extração de 22 de fevereiro
dr! 1934, da loteria mineira.
Saindo premiado, João 2andido
reuniu seus amigos para festejar
o acoDtecimento. Sucpde, porém,
que o bilhete foi perdido ou rop

bado, tendo por isso a Compa
nhia de Loteri '\5 depositado a

importancia do premio. Depois
de um pleito que durou tr�s a 1105,
o possuidor do bilhete teve ganho
de causa, mas gastou na deman
da a metade dos 10 contos Gue
era o premio do pedaço de bi
lhet"!.

5

nA comissão de inqu -rito so

bre a explosão do "d �,�troier'"
britanico "Hunler", concluiu os

trabalhos. As cOIl�JusõcS serão

proximamente publi :il.das,»

Nucleo
rl!

narqu�co
cearense

RIO, 20 - Um telegrama de
Fortale:a, inlorma que a Chefa
tura de Policia, teve conheci'
mento de que chegára ao mu

nicipio de Marià Pereira, um in"
dividuo que se dizia enviado in
petial.
No locai "Cabeça Seca", pro·

curava êle influenciar a gente
simple&, arregimentando proselitos,
sob a sua chefía. Reun ram,$��

êles usando vestimentas esquisitas.
Durante as sessões, vivavam i

monarQuia e Pedro II.
l\ IOdo cerrente, real'z ram

uma grande fest3, servin �o·sc ape�
nas carneiros e cabritos. Dis o

se depreende que o ritual dos rei
tauradores não permite a carne d-:!
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d• s b a n c a a s

Paulista e gaucha requererão hoje, a n<?rnea ..

ção de urna comissão parlamentar de Inque ..

rito para examinar a situação no Rio Grande
'

RIO,20-poriniciativadasbancadaSdORiOGran-1·DEPOIS DOS ITENS Nossa Vida 10 sr. Ven.de do Sul e de S. Paulo, apoiadas por elementos da opo- ceslau C-n ..

d hã á C
.

t e rH'iIVER5A�I05sição, será apresenta o, aman, amara, o segum e r -

II ida to uniCequerimento: ADIADA SINE DIE 1 Sta. Helena Regis«Com o alto objetivo de esclarecer o país e quan- •
• Passa hoje o aniversario datos de bôa fé estejam interessados no conhecimento do

gentil senhorinha Helena Mariaassunto, a começar pelas proprias autoridades, re9uere�os R.egis, diléta filha do sr. Tte.
a nomeação de uma comissão parlamentar de inquerito, BELO HORIZONTE, 20 rentes no seio da Convenção. CeI. Cantidio Regis, comandan-
que, indo ao Rio Grande do.Sul. examin� �aquc1e Estado

_ Fui longa a conferencia que Em torno desses itens giraram te geral da Fôrça Pública cataos fatos que .dalí são CO,munIt:ados a? mlntstr.o da Gu�fra o sr, Benedito Valadares mente- as conversações, ficando deliniti-
nnense.e que determinaram a clrcul�r do I11mls.tr�, lida ha dias.

-ve com os proceres visitantes, ôn- vamente combinada a diretriz a

na tribuna da Camara, pelo ;Ide� da rnarona.»
. tem, aqui. ser seguida.

Esse requerimento, de acordo com o regimento da
O coordenador da sucessão 1\' ultirm hora, porém, che-

Camara, deverá ser subscrit� por .mais de ce?1 deputados, presidencial lhes comunicou o gam noticias, de haver o sr. João
esperando os coligados reumr mais do que ISSO, devendo

que havia deliberado com o sr, Neves da Fontoura telegrafado
justificá-lo, oralmente, amanhã, o sr. João Carlos Macha-

João Carlos l\lach!ido P. Henrique aos senhores Mauricio Cardoso e

do. Baims. Raul Pih" comunicando-lhes que
Em resumo, o proble-na ficou em virtude da situação da pcliti-

reduzido nos seguintes itens: ca ser bastante tensa, é provavel
I'. -Haverá a sucessão pre- o adiamento sine-die da conven-

sidencial da Republica; ção oficial.

I 2'. -O local da Convenção --.------t---'-no dia 25 deste mês, será mes-: ImpOS 11 a
mo na capital da Republica.

pa9ar3'. - Todas as correntes que
se fizerem representar, terão ante- A Coletoria Estadual desta

cipadamente que concordar com Capital, chama a atenção dos srs.

EI iza Mo r jtz um candidato unico. contribuintes que, durante o mês

Treska 4'. -Esse candidato secá o de Maio corrente, procederá a

Francisco Treska, filhos e gen- que reunir maior numero de cor- cobrança das taxas de serviço de

ros, convidam aos parentes e pes- Conservação e Melhoria de Es-
I Luxo, conforto ·,e ele- trarias, relativas ao I. semestresôas de suas re ações, para assis-

V S T hoje o amversagancia encontrará . . ano.
rancorre, • I

-

tirem a missa que mandam cele-
d I'

.

OL rio natalicio da senhora d. Zul-
b " di 26 servindo-se a urnousme - ._ -"

d Procedente do RI'o de Janel"rar no proximo Ia ,quarta- ma Vieira, virtuosa consorte o

feira, ás 7.30 horas, na Catedral D5MOBILE_n' 200, guiada por POlíticos p;.�- nosso
t

prezado armgo sr, Sody ro, acha-se entre nós o noese

Metropolitana, em intenção a al- perito volante. ra naenses Vieira, esforçado comissano de distinto conterraneo, sr. dr. 8u'
ma de sua querida esposa, mãe FOne 1.600 e rn São policia, silio Celestino Junior.
e sogra Eliza Moritz Treska, pe- LOTERIA DO Paulo PI lt f IIa passagem do sexto mês de

.

(B d)
=AZEm AHD5 HD1.-·: e o aquera, con ortave [11'

E'STADOS' PAULO, 20 ��
-

quete da Cia. Nac. Nav. CO"seu falecimento, pelo que se con- Encontram-se nesta Capital va- a menina Cassia, filhinha do teira, Ichegaram este porte. dofessam, antecipadamente, gratos .

I't' d
'

a'o _lo Est - lnspetor Escolar, sr. professor t d' .

Devidamente fiscalizada pelo nos po I ICOS a OpOSIÇ f] (1 nor e o pais, os segumtes nas-a todos, que comparecerem a

d I I "do do Paraná, entre os quais, os Alfredo X'lvier VIeira; sageiros: José e Helena Mendel,êsse áto da Santa Religião Ca- govêrno esta uar, teve ugar on-

d dAS L o menino Lio- \1anços Bra3il, If d d Ctem, a 6a. extração da Loteria eputa os rtur autos, aertes A re o a osta Leite, Mariot_ó_líc_a_. .do Estado de Santa Catarina. Munhoz, dolPartido União Repu inte ligente aluno do Gru,)o Es- Neves de Oliveira, Neri�lissol
F

' blicana, e o sr. Idalio Sardem- colar «Lauro Müller». Viegas Moura, Donato Luz"oram os seguintes os prmcI-
pais números premiados: berg, presidente do Partido Li-

EHLAl'E Maria de L. Zimermann, José
12.80 I, 50:000$ c o n tos, beral.

I Martins Cordoba, Carmelita Mar-
d d I b' b 4 517 Em palestra com a reporta- Com a gracIosa senhorinha tins Peres, Celeste Arantes c:hcFesta da ven i o em m itu a; . ,

M' d
'

4 000$ 3 725 2 500$ gem os proceres paranaenses ma- Aurea uan d, consorciou-se, Paula Ribas) José de Paula Ri:"'rr ind ade: <.ontos;. , : ;
nifestaram com frnnquez& as suaS ôntem, em Coqueiros, o sr. Avani bas e Antonio Barbosa,R I· h- D 14.172 e 2.422, com 1 :000$ J A \A' II

'

Iea Isa-se aman a e ommgo, d simpatias pela candiuatura r- lneue es, comerCl<!nte naque e

se o tempo permitir. a festividade :8 a um.
mando de Sales 0liveic3, acen- localidade, OUTROS PflRTEm

da S.S. Trindade. Sabado a noite sua festividade, a solene procls- tuando que as agremiações opo- Serviram de testemunhas no

haverá leilão de prendas e bazar, são de Corpus Cristi. sicionistas do Estado estavl101 in· ato civil, por parte da noiva o

sendo, queimados após a novena, Oportunamente será publicado dinada, a adotar a referida can- sr. Erico C�JUto e sua exma. Regressou hoje, para Joinville,
fogos de Artificio. o respedivo edital, e serão no- à:datura. esposa, e por parte do nOlVC' o apó$' alguns dias de perm.nen-

Domingo ás 10 horas missa meadas as comissões encarrega-
------.-------------------- cill nesta capital, o sr. Anstides

solene com serrrãe ao Evangelo das da ornamentação ir.terna e Ao Comercio e ao publico da Fontoura Rego, residente na'

pelo Frei Modestino; após a mis- externa da nossa Catedral, afim quela cidade, onde é provecto'
ia: leilão e bazar &� prendas. de que o principttl templo da SARA DOMINGOS SCYULDT, C0munica ao comer- advoga�o e eXNce �� funções �e:Os festejos serão abrilhantados Arqúidiocese se apresente condig- cio e ao publico, que assumi0 a direção do estabelecimt:ntp comer- � S.ecretano da Prefeitura Mum
pela banda de musica nAmôr a namente preparado para a mal� cial «LIVRARIA SCHULDT», com Tipografia e Fabrica de cIpa!.
ArteR• importante e imponente das pro· Carimbos de Borracha. de seu finado esposo JOÃi) RIC \RDO f'A[.EClmEHT05cissões. SCHULDT e�perando que a mesma freguezia não só -:les' a como

_Deverio tomar parte na pro- demais praça� do interior, continúe a honra-la com a ma t r.:f,:rencia Faleceu ante�ônte�, na. Capi.
cissão, que se realizará ás 16

e confiança.

'I
tal Federal, on2e reSIdi/i, o no!-

horas, todas as irmandades e so- so conterraneo sr. Ota""ano La'
dalicios católicos da Capital. Fiaria lopolis, 21 de Maio de 1937. marque.

Regras higlen
nicas para ter
saude e alegria

MISSA

Para o proximo domingo, dia
23 do corrente, essa prestigiosa
sociedade anuncia grandiosas reu

nões dansantes: uma infantil. daI
17 às 21 horas e, em �eguida,
a outra, que irà até meia noite.

Essas diversões prometem pre
sentear a nossa 'sociedade com

deliciosas horas de bom estar.

RIO, 20 - Sabia-se, hoje,
nos corredores da Camata, que.
bancada constitucionalista estava
sendo intensamente trabalhada
afim de aceitar a indicação de
um candidato único, que seria o

sr. Venceslau Braz.
de SouzaSra. Vina Vieira

sr, Roberval Machado e a !e�
nhorinha Orlandina Meirelles,
G ato religioso foi testemu'

nhado, por parte da noiva pelo
Tancredo Gevaerd e sua exma.

esposa, e por parte do noivo �

er. Altino Dutra.

Vê passar, hoje, a sua data
natalicia a exma. sra. d. Vina
Vieira de Souza, virtuosa esposa
do sr. Celso Fausto de Souza,
ilustre Secretario da Fazenda.

Largamente relacionada nesta

Capital e em Lages, a distinta
da -na receberá fartas demonstra
ções de apreço, de todos quan
tos a estimam, p .las su iS eleva
das virtudes e sentimentos gene-

I rasos,

Clube t 2 de Agosto

Procuremos obedecer aos pre
ceitos de higiene, para ter sau

de e alegria. Os livros de higie
ne devem ser de leitura obriga
teria, não só nas escolas como

nos lares. Muitos deles são es

critos de tal forma que os lemos
com imenso prazer e, sobretudo,
com grande aproveitamento.

Seguindo-se os preceitos de
higiene desaparecerão as causas

mais frequentes de fraqueza e

de desanimo que escravizam tan

tas vitimas nas cidades e n08

Sta. Myrian Cama d'Eça
Aniversariou-se, ôntem, a gen

til senhorinha Myrian Gama d'
Eça, diléta filha do sr. dr. Othon
Gama d'Eça,

D. Zulma Vieira l'HE6Affi Ut-I5

Dr. Brasilio Celestino t«

campos.
A higiene ensina não S0 a

defesa contra as doenças, como

tambem as medidas pala manter

o físico e o psíquico em perfei
ta forma. Nos tempos que, cor
rem ha muita gente nervosa por
que não sabe se alimentar con

venientemente e porque não dor
me nas horas de descanço,

Existem muitas pessoas »ner

vosas> , desanimadas, irritaveis,
neurastênicas, só porque não sa

bem dividir bem o dia.
Para combater o desauimo, a

irritaçãJ, a neurastênia, nada
maIs facil: regularizar a viJa,
deitar�se nas horas convenientes
e usar o esplendido Tonofosfan
da Casa 8ayer, obedecendo as

d.::mais regras estatuidas pela hi
gIene.

Numerosa� pessôas que usaram

o '1. onofosfan ficaram admiradas
do bem estar que sentiram apt.·
nas com as duas primeiras inje
ções desse precioso medicamento
-absolutamento indolor e de
grande proveito para os enfra
quecidos, sejam creanças, adultos
oU velhos.

Religião

AI istides Rego

PROCISSÁO DE CORPUS
CRISTI

Realizar-se-á no dia 30 do
corrente, domingo seguinte ao da

FAVORITA.�' ... '"A
Em Loterias a

FANTASTICO!
Casino Imperíal
------------------------------------,----------.------�--,----

sua Favoi'Gita
Não ha bilhetes brancos!

no majestoso prédio do Clube Martineili Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENCIA
a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILHETES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutiliza,jl)s. PoiS
com a devolução dos mesmos V. S. CANDIDATA1(·SE-A' em ser p05suidor in
teiramente G R A TIS, na �scolha de um dos conjuntos expostos nessa sua
nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com LIma maravilhosa maquina de costura da afamada marCJ SI§lStiE� ou um
radio de d�z valvulas da indiscutível marca WESTIHGHOUSE: com uma geladei,
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.

CERTIFIQUE-SE

ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTI\S, QUE CDESLUMBRAM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E i. \1\!ÇOES

Danças -- Serviço ir,apreensivel de bar e restaurante

Otime orquestre - Bom Cabar'etisr
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