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o tenerteMario Guedes, quando prendia
um poícial por indisciplina

o s.ldada Antonio Valeria, autor do crime,
foi r:>rostado morto pelos seus companheiros.

muít.ssimo estimado nesta cidade, acompanhado de uma Indignado com a reação de Antonio Valeria, os

escolta de policals ao efetuar prisão a do soldado seus companheiros, que compunham a escolta parcial,
da Força Pública Antonio Valerio, que cometêra grave in- atiraram contra o agressor, prostrando-o morto.

disciplina, foi por este alvejado em UlTI dos braços, pro-
currando, assim, o soldado reagir violentamente a voz de Imediatamente o tenente Mario Guedes, seguiu,

O tenente Mario Guedesfícial da Força Pública, prisão do oficial Mario Guedes. via ferrea, para Ponta Grossa, onde será operado.

/). GUEffiA I

ITAD·ET�OPE

PORTO UNIÃO, 2 --- e-ontem á noite verifi-
.. "

cou-se tmpressíomnte cêna de gue nesta cidade, que
bastante .constemo:.! a populaç10rtuniõ:!sense, e.n virtude
da maneira dolorosa co.ni se retiram 03 crl.n is.

s.

Farmidavel "ória dos
Sem qu :.::!sque. llgações politicas.

R€catcr-secretal'io os LY M COSTAProprietarlc e Diretor Hesponsavel JAI RO CALLADO•

pen!nSUlres
As 'tropas co,.andadas
por Negue crcrplat,3rnen

te desbartadas

Comunicado n. 170 � R. M tnlster!o
da Imprensa e Proo.anda Italiana

�OMA, lo - o Mare{;ha�adoglio telegrafa que cn

tem, o Negu!' empenhou uma grande talha com as melhores li G

pas na zona do largo lago ASCIAN-L
A batalha que teve fazes de trema violencia, concluiu-se

com a vitória das nossas tropas. UJte.1es pormenores serão da
dos no comunicado sucessivo.
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mo, 1·--110 Globúll, em sua

quinta edição, 'lfirma: �
«De acôrdo com informações

colhidas em fonte oficiosa, a con

ferencia de ontem,á noite.entre os

srs_Getulio Vargas, Mlllr:cio Caro
doso e Paim Filho, o presidente
da Republica manifestou desejos

• � de conceder uma pasta de seu mi-
A'rraiga-se a convlcçao nisterio á minoria.
de que os co fi"')unistas E' esta disposição da presidcn-

p I executara� a menor te da Republicl que está expli-
� �s .

informações obt�das pelos prisiemiros resulta que as cando a atividade dos membros
tropas

_

abissinias eram em numero de lO.OOO homens; que os RIO, 1- -O desaparec.rnent» de Elvira Copelo, segundo da minoria parlamentar, ou Cp lei-conduziu pessoalmente ao ataque contra o nosso Banco esquerdo. I d d d ". I' d- informações a imprensa, ata e um mes ruais ou mtll�s. ções co Iga. as.»

.1

í�'.' REMOro
sêtor ocidental as nossas colunas marcham de ADI �s autoridades I,o�o que SOl!?,�ram......

de d:��apar(!Cli�e�to da I
.

em direção ao sul, recebidos sob mamfestações de sim- companheira do secretario do Partido \...-omUnl<ta Bras [eiro, sr.
--------------

.', pana p�las populaçõe-, Todos os chefes da vasta rigião df! UOL- Adalberto Fernandes, r ssolveram ouvi-lo, pondo-o ao par da ccor

A dt CAIT, q�e se estende, até a tercente CASA, apresentara;r.-se pa- rencia. Inteirado, tambem dns dccumentos, �ple�ndidos �m poder proVa ora fazer atos de subml são ao nosso Comameo Militar de ADI RE- de Luís Carlos Prestes, aconselhendo a elimInaçao de Elvlla, Adal-MOZ.
berto, que: éra conhecido pelo nome de guerfl\ de Miranda, in- O dec re to deA aviação da' Somalia bombardeou a BUllAElE, ao d 1 dI d DA dign0u-se, ecaran o:

. . "empeache"su e GABUR, o quartel Geral do Exercito Ablssinio de «Prestes 'não podia ass:nlf nenhuma s�ntença. Se ElvHa não ment." do sr.Harrar e as colunas em marcha, perto do terrente de GlA-
aparecer tirarei desforço pes,oaJ. Dou ,inco dias para Prestes dar

R��. A violenta reação anti-aerea não impediu que todos Of, conta de Elvira». Aqui Ies L is
obJetJvos fossem alvejOados. d b

. bOaAté hoje as autoridades não conseguiram etCO [}( o pa-
rad�iro da menor, acreditando, assim, a potcia, que Elúe. foi vitima! ., .

de seus rroprios companheiros de clédo. I S. lUI S, I-A comlssi'ío de
05 moraàores de Campo Grande, procurados pelo "Dia-: deputados, nomeada pela Assem

rio dá Noite", nada 'puderarn adiantar a respeito da estadia de bléia, afim de examinar as acusa

Elvira, na casà dé'\ familia MeÍfeles, 'puis esta nã') resid;; ha muita ções forr.mladas COI'.tra o governa

te:npo nesse �uburbio. dor A9uiles Li�boa, opinou que. a
A policia deteve o sr. Franci,:::o Meireles, em cuja residen- denun-::la contra o mesmo devld

cia se hospedou Elvira Copelo ColC1 lÍa, co:npnnheira do secre�ário ser objet.o de deliberação.
,.

do Palli�o Comunista Brasileiro. H. Adalberto Fernandes, quando DepOIS entrou a AssembleIa a

foi postaem lib\�rdade. examin,H êsse parecer, aprovando
Parece, entrdanto, que o sr. l\rleireles nadl sabe a respeito o decreto de lIempeachem::nl" em

do Pdradeiro da m{'nor que, por êle tambem era procurada. primeira discussão.

OES,
condenada á mórt� pe
lo Tribunal Comur,ista,
presidido por Luis Car-

- los Prestes

-FER

_0_

Cumunicado n. 171 do f f\ll lnlsterto
I rnnrensa e Pfopaga�a Italiana

da

poude Pacificação
nacional

RIO I-Está causando grande sensação nesta capital, o caso da menor Elsa

Fernandes, ql�e foi condenada á mórte pelo Tribunal Comunista, presidido por Luís

Carlos Prestes.
Os jornais acentuam que é incrivei que nesse tribunal tenham funcionado

brasileiros.

ROML\, lo - O MarfchJ! �cgEo telegrafa que na

zona ASCIANGHI, na direção de QORAM desenvolveu-se
uma grande batalha. O Exercito do N'JS, com tropas de sua

gua.rda, usando armas modernas de toda'"pecie, atacou as nossas

posições ao sul de MAl CEU. O dia íeou-se com plena vitória
das nossas armas. A ação abissinia pre va, desenrolou-se das 6
da manhã até as 18 horas com secessiv ataques frontais rode- _

antes, que foram repelidos. Peln tarde as issas tropas nacionais e A pO I iC Iaeritrêas coatra-atacaram, pondo em fuga inirgo, que retirou -se em

de�ord�ffi'. Foi bombardeado o vale de M�!1, por aviões e pela1---------ertilheria.
.

As perdas sofridas pelo armados dNegu:; Iôram gravíssimas
e caku'.:.�se em cêrca de 7.000 mortos, ene os quais muitos sub
chefes,

Foram capturados muitos prisioneirc e grande quantidadede armas.

.

As nossas perda, complexivas foran, oficiais mortos-12!feridos 44, soldados nacionais mortos 51, ferios 152, eritrêos en
tre mortos e feridos cêrca de 800.

A nossa

batalha, sob um

relhos,

não

encontrar Elvira

Capelo
aviação participou, atrevie, e efficamente, da
vivaz ação contra-aerea, que alvejou muitos apa-

PIOCissão das velas
-

Deverá realizar ,se, hoje á noite, ás 20 horas, a

sol�ne procissão das velas çromovida pelos padres missio
nanas, ora nesta capital.

O eloquente préstito r21iaioso sainJo da Catedral
Metropolitana. percorrerá o cent;o urbano da cidade.

//-
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t
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INUMEr�o

r�OLITICA &
POLll·ICOS

Saca de farinha de
mandioca, ao envés

da de trigo
o deputado ceI. Gallo't! Ior, tem

ideias interessantes, para v.olar o .sigi·
10 do voto. Dentre eIas destacamos a

seguinte:
No dia das eIeíções municipais. á

tarde, o ceI. GalIottí mandou um d05
seus chefetes políticos. percorrer o

interior do município. munido de uma.

saca vasia, adqairida na Padaria San
ta Cruz. O referido prócer estendia
a saca no chão e mandava os traba
lhadores de estradas. que eram elei
tores, ajoelharem-se e jurarem em

quem tinham votado.
Não houve quem não furasse que

tinha sufragado. nas urnas. cs ca-·
didatos liberais.

Como o resultado da eleição não
correspondesse á soma dos iuramen
tcs o ceI. Gallottí, segundo dizem. te
Iegraíou para destacado politico em

Florianopolís, nos seguintes termose-
"Major. Canelínha, São João Batis

ta e Bôa Vista, número de votantes
liberais é menor que juras profcrídas
saca de farinha. Assim Cruz nos lu
díbrlou, pois. saca não era de farinha
de trizo e sim de mandioca ••."

NOTAS
FALSAS

de 500$000
SÃO PAULO, 10.-A po

licia iniciclou investigações
sôbre o Jerrarr.e de notas
falsas de quinhentos mil reis,
estampa 14, série segunda.
com a efígie de José Bonifa-
cio.

.

Essas notas apresentem-se
feitas com extraordinaria
habilidade técnica, tendo os

proprios funcionarios da De
le?;acia Fiscal e do Banco do
Brasil encontrado dificuldades
para identificar as falsas em

meio ás verdadeiras.

o pleito
PAULISTA

s. PAULO, I - . Segundo
as últimas comun:cações recebidas
so�re o resultado das eleições no

interior do Estado, o Partido
Comtitucionalista obteve 156.807
votos; o Partido Republicar.o
Pauli"ta, 1)6.062; Inlegralim;('.
11.350 e outros partidcs ...••
26.612 votos.

. ..

'\

'-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 1 DE ABRIl� 1936�S. MACARIO� =, QUEBRA -QUEBRA- 2 Os parlamentares deli-
d d

�...,.,.,., ...� pratos de polvilho, I de as-
A 1754-fios ogric.·es da ilha-O gO"b�. destasucar, 1 de banha derretida, dos pelo governo 1ata D. Jo�é de Mello Man.oanda affixar editaes o ngan dO aOI�h· _I

,

Ilh d S h' a plantarem cem pés e a
Ha, por a í, muito apagaoo 3 ovos, sal e erva doce, o

igricultoree da a e anta armaainda, um prenuncio de alguma quanto baste. Junta-se tudo RIO 31 - Em sua reunião de hoje, a Secção Perma- zodão.
b O t _ 'r

causa bôa com relação á arte e amassa-se bem. d S
'

d ' h' d Ih ' minhadn" 1774 -O iorte danta 'Bar ara- sar�en o monente o ena o tera con ecimento e que e sera enca

.

jl
hias do Regimento de

musica] em Florianopolis. QUEBRA - QUEBRA DE pelo ministro da Justiça, dentro de poucos dias, o pedido de per- Manoel Soares Coimbra cor.tro compan ,

d f d
Segredo? Não. Apenas P. cousa QUEIJO -2 pratos (dos de missão das autoridades c Jmpetentes para serem processados os par- linha de Santa Catharina (ija�-Verdes] tlP�defa-sle o orIlte e.

b
.. .

-

I Ih dô d d I d d d... B b R' G do Sul defendido pe os caste anos.

mutto em nonana e, assim, nao sobremesa) de po vi o oce, lamer.tares detidos em consequencia a ec atação e esta o ( 'anta ar ara, no 10 ra(U,
.

N d _
,

se pôde falar muito do assumpto. 1 de queijo curado e ralado, zuerra e por estarem envolvidos nos ültimos acontecimentos ex- 1808-0 Supremribunal de J�stlça_ .

esta ata eE d
.

I d
- f �

d S T ., I J ti a no RIO de janeiro.
z.m to o caso, a titu o .e 2 de assucar, 1 de goruura, tremistas,

crea o o upremo nouna us IÇ. R d J
.

o
"furo", pósso adeantar um dedl- 2 colheres de manteiga, ovos 1819-.;4 impren:o �LO-�urge no 10 e aneiro,nho. e sal. Massa um pouco dura; DESPORTO C lu b do') Fu n ...

) rimeiro numero do Jorna: Commercio. . .
Trata-se da vinda à nossa Flo- sóva-se bem e leva-se ao � •

p'
- p

1849-0 marque: Lagec;-Fallece no RIO d� _Jan-:I-rianopolis, dentro, de breves dias, fôrno brando. 1 C I O na rios u -

ro, João Vieira de C�rvalh(arqliez de .Lagdes'dhoÕep PdOhtIltS:�de um casal de finos artistas. êle, BISCOITO DE ARARU-·REMOblicos Civis de reinado de D. Pedro I e d,e 11 menorida e e . e ro ,pianista conceituadissimo, residen- TA-I quilo de farinha de
iador do lmperio, ministro guerra 5 vezes, tehnd.o pr�i.ttado ae�te em Porto Alegre; ela, sua trigo, 700 grs. de manteiga, L iga Nautica Sta. Cata r ina Brasil os mais relevantes .e,S quer como 7S"fen eõt"

ar �u r-esposa, eximia cantora e aprecia- 1 quilo e 200 grs. de araru-
corno administrador.-NasclO anno de I em ivença, oda soporana ta, 1 quilo de assucar, sal e Amanhã, ás 19.30 h�ras, n� (Departamento de Propa tugal. � ,_Pretendem vir a Florianopolis 6 ovos. Amassa-se bem e séde do Axaí F. C. realiza-se-á

d )bô d nova reunião do lho diretor gan a

O
Ia

r-I9 ive I I

para numa oa tempera a, rea- corta-se com fôrmas proprias cOSnsel C'. «O Club dos Funcionarios I Ente it81 i� n o \'l
lizar belas noitadas de fina Art�. para assar em fôrno brando da Liga Nautica anta atan-

Público, Civis de Santa Catari- HindenbU III And íz ion i Ra .

E os que sabem prelibar as deli- BOLO INGLEZ- 3 chica- na.

na, desejando colaborar com as .,.
f' h L,cias dessas explendidas cousas ras de farinha de trigo, 2 de

T
. a-itoiidades eanitarias, resolveu por d iO On IC eque encantam, e seduzem o nosso manteiga,2 de assucar, 2 de reInOS

intermedio de seu Departamento Conlorrne já foi noticia, a E. I. A. R, Iespírito, já se aprestam, pressuro- maizena, 1 copo de leite, 5
Médico, atender diariamente das gigantesca aeronave alemã 'n-

2RO de onda I
f dA Continuan os treinos das guar-

d F' d
.

h Elta"io d J Roma .

sos, tudo azen o para que esse ovos, sendo 2 com claras, 1
4 ás 6 horas da tarIe, todas as denburg partiu e, fie nc S�fJ T

31,13 Igual a ke. I
d id I lid d d nições de outtrigger que vão lo-

di 31 1 h d ourta m

I
gran e I ea se torne rea I a P.. colherinha de bicarbonato e

pessoas que desejarem vacinar-se no Ia ppv., a ora aa- .

911235,
I

T d d
.

mar parte nas eliminatorias.
J (h I I d R') u

. eremos, esse mo 0, ocasião soda. Junta-se tudo e bate-se
contra variola, gratuitamente, for- drugada ora le�a o 10.d b Tambem estão cuidando do seu A

I
de sentir os primores a ôa mu- bem até abrir bolhas. Fôrma

necendo atestado competente. Segundo o último te egrane- LJ
r do mio de Janeiro 20,20'1 1 d

.

preparo dois scullers do Martiuelli
b d h' I A

.

Cl 110 a .1\
sica que o I ustre casa e musi- untada com manteiga e fôr-

Este serviço terá inicio em 2 ce i o oje pe a gencia ,Oi •

cistas nos dará. E êles, os artistas no quente. � um do R.iachuelC,l.
de abril proximo vindouro. local, o Hindenburg passou ,8- Programa de t�ansr.11ssão rü-a que nos referimosv jà conhecem BOLOJAPONEZ-I côco, DelelJacia OCon,ultorioMédico está si- bo Fmisterre (costa espane], diofônicaespecwlparaaalguns dos nossos inconfundiveis 4 ovos sendo 1 sem clara, tuado á rua Conselheiro Mafra ôntem, cêdo, ás 2 horas (ho Íe- Amei ica Latinavalores artísticos, e é assim que, 8 co Ih�res de assucar, 4 de F isCa' o' 2' I o. e 20. andares. gal do Rio). A chegada a.l.io

Qulnta-Fclra 2 de AbrU de 1936
embora distantes, contam, de �n-I farinha de trigo, 2 de man- de Janeiro está marcada p oternão, com o concurso da prevlle· teiga, um pouco de sal. Ba- Processos despachados NOMEADOS r:lia 3 de Abril e a saída p o Anuncio em italiano, espa-giada vó. da exma sra. d. O fi - 'tem ·se os ovos como assu-

Je '1 te5'dO I nst ituto d e i
dia 5, ya�a Recife, ,de ce o ohol e português.

.,

dina Simone Gheur. car e depois junta-se o mais. Auto n. deslt! ano, do cole-
.. novo dlnglvel devera pai no Marcha Real e G,ovmezza.Para os que apreciam a arte, Fôrma untada com manteiga. toria de S. Bento, contra Con- Educaçao próximo dia 6, rumo a Friechs- Noticíario em italiano.

.,

em toJa a sua explendorosa mag- Fôrno quente. ra-Jo Elffrs. Julgado improceden- O AI
.

G' ã hafen. Concerto symphonico trafl�mltI-
.

b' sr. tamuo U1m8r es, 1:°-
b' t::'.

.

R r
llitude, a p:esente noticia, em ora; BREVIDADE-460 grs. de te

d'
. O Hinden urg, partIu c·rIe- do do "Augusteo" de oma.d' .

verna or em exerCICIO, nomeou
.

3&:;.· SE Alb

muito me r.osa, si assiro poss.c assucar, 460 grs. de polvilho Auto n I deste ano da co-

J R b l M
. dflchshafen com J passmos, Conversação de .. ertoI . ,

lOS srs: olio o er o orelra,..
A

dizer, conshtue, por certo, a VI- ou araruta, 12 gemas e 6 da- letoria de Mafra contra NauslJr
F

.

S tt" E t ã J ,.k além de volumosa
...carga eme.i- Asquini lfôbre o thema: <I( s re-

.

d
.

,
. ra'lClsco,,:o Im, s ev \) un, , .

S d
.

f
- '. .

I l'
çareiro prenúnCIO e cousa mUlto raso Batem·se as claras, J·un-· Galet--Julgado procedente e Im-

d -D M
.

dOI" d pondencla. ;!gun o ln Ollçóes larões comerr.lalS entre a ta la �r. ante oscom, r. IVIO e
.

h b :s. •

bôa. tam-se-Ihes as gemas, o as- posta a multa de 2.5000$000.
Cam"'os, e as normalistas Albina pelo radIO, ac a-se � o) um

a Amenca L�l�na».Esperemos, entretanto.
sucar, bate-se como para pão Auto n 17 de 1935, da cole-

B 1'1' J f' B t I t' C _ automovel, produto nume.c....... Ultimas novll1ades de canções
.

ort0 oti e ose ma or o o I on
d F b

.

O E d 1
de ló, j'unta-se o polvilhu ou toria de Mifra, contr.. Paulo

I' I t'tut 500.000, a a rIca 'PI' sle populares interpreta a� pe a sopra-
o b t'_ lT"

te para enClOnarem no ns 1 o

I
. -

d Bd'
..le as LaO vieira araruta e continúa-se a �áter Albrecht -- Julgado imfr�e"?en- d� Educação de Caçador. automove estma-se ao .10 e

no Elvira li! erI.
tBebidas Nacionais e Extran- bem. Assa-se em formmhas te. '7�:::'l� Janeiro e _é o primeiro carlrans- Noticiario em espanhol.geiras só NO untadas com manteiga. Fôr- �����oo������ Trabelha da portado"'p\!losares em tãlongo Noticiario em português.CAFE' JAVA no regular. � R I-

• - �
C

- - trajéto.
I

Marcha Real e Giovinezza.Praça 15 de Novembro BOLOS DIVINOS - 200 � e I g Ia o � amlssao S�gundo noticias catais pelo O PROF. A!...BERTO AS-Antonio Paschúal grs. de assucar, 12 gemas, 6 � �IRevisora radio, o Hindenbu"g, naresentclQUINI. D�putado, advogado co-claras bem batidas, 250

grs.!H���� OO���� vi�gem, abandonou. a r?t,c?�um mercialista, junto á clara fama deIrradiação de manteiga. Bate-se aman-. .. (VIa França), devIdo a 'oIbIÇão jurista mostra grande penetração
I

teiga com o assucar, juntam- Dom'ngo
_

" Com,�"o. Revo�o�a, em se'-
do govêrno francês, que ,nsidera dos p:oblemas economico�. Foi se-da A'e Iha • se os ovos e bate-se, em se- de Ramos ,.0 extraordonanueaI..ada onted� inoportuno, presente,:"e�bo tr�n- cretario Geral e teve ma,."mpor.h guida junta-se Uni côco rala- acaba de examI.nar o �aso A I sitú ..

aéreo em terntonofrances, tantes encargos na ComIssão d.en a do e por ultimo 250 grs. ue No próximo domingo dia 5 sr. Manoel FerreIra de Melo, aco�- por parte da aeronave lercante inquerito sôbre a violação dos dl-farinha de trigo ou de arroz do corrente mês. ás 8 horas, ha- dando. que o mesmo ?eve dr alemã. Por este motivo, o:;indtn- reltos do!> povos, cometida duran-A estação alemã DJA, onda Bate-se bem e assa-se em for_ vl!r4 missa e distribuição d� paI· aproveitada, 'pel? Govern� o

burg passou sobIe a Handa e
te a guerra; e, de 1922 a 1925,31 ,38ms.,irradiará amanhã o pro- minhas untadas com man- mas na Jgreja do Menino Deus. Estado, nl\ primeira oportumdade.

a costa sul da Inglaterraieceb�n- foi relator para a reforma do co-grv,lIa abaixo, para a A.merica do
teiga. Fôrno regular. NOMEADO do aclamaçõe.s entusiastas por digo do comercio. A elab.oração

Sul.
��::ã::'*':r�xc�����:i parte! da popUlação. de uma legislação com o fim d>!A's 23,15 corresponde às .Exe.r�i�iOS pre" ri Waldemar M.

Diasl
ft�1 engenhe,lr.Da por em áto os principios r.orpor�-

3,15 - hs. no Rio de Janeiro e

d � e

I CAFE' BOM SO NO tivos foi por êle e'ipecialmente CUl-
7,15 às 1,15 hs. J U leJalS a r Jupira Vargas Dias

K auxl lar
•AVA dada durante o periodo em que

22.50 Anuncio OJA, (alemão, sau'de r ...
� d Nba foi Sub-secretario do Min!sterioportuguês). Canção popular alemã. II participam aos parentes e � O governador em ex�rcicil) sr. Praça 1._ e ovem r -

das Corporações. Em tais condi-55 S d A· r. d I - '<ii

G
.

Antonio Paschoal
22. au ações aos nossos presentam peflgos �a.ra o co- M pessoa� e suas re açoes � Altamir? �I�ar�es, nomeou o

ções teve a possibilidade de en-
ouvintes. radio todos os exerClCIOS qu� � o naSCimento de sua hlha � engenheiro CIVIl RIcardo L3.s, para .

d 'd d d'"

:s �

�� frentar mUitas as neceSSI a es ..

23.00 Contamos e cantamos obriguem a .,rorço, exagerados; YEDA-SELMA, ocorrido em , exercer o cargo de engenheirc -au-
produção e do comercio italian�.

Ieoda�.. ou repetidos, sobretudo se não II 30-3-36. 'fi xiliar da Diretoria de Obras Pú- C A R T AZ E5 Uma missão comercial por ele dl-23.45 Ultimas noticias(em ale- praticados em uma graduação me-

�1 �. blicas.
d

•

fi
DO .......A rigi a teve recentemente as �e.

mão). Noticias wbl'c a economialtódicaeem idade prema.tura. -In Fpolis., 1-4-36. �
Rhe ••ngantz

'tI.I
IhoresJasrecepção nasrepubhcasalemã. As corridas de competição su- ;n �

dSI'I
.

I • "�!itG,,",,"r.=I'Z'"T��"�"Z"�
CINE REX, ás 6 e 8 horas, da America ou, e por ISSO

24.00 Sons conhecidos de penores a cem metros são em a to �... � ....�"' .. """"_"....,..... .,...,...".."

E ninguem melhor do que Asquini
d t T t gra'u perl·flo·as p-'ra os J'ovens

O AZ DOS sei-a' exibido, por solicitação á m-

d f I "

gré'.n es mes res. oca a orqUt:s ra , ...
. REV1STA

T fi NÃO poderia ser escolhi o para a ar so-
das "Ondas Curtas" dirigido por ainda que sães. Se não pratJca-

.

L I i da Chape'u S presa, o magm ICO I me-

Gigli bre as possibilidades de in�ensifi�Werner Richter-Reichhelm. dos em excesso, como acontece Flloal de Igfl a9 o
ME ESQUEÇAS. com ,

.

b' d s
Fazenda

cantando os melhores trechos de car os lDtercam 105. entre a" ua
1.15 Ultimas n·oticias(em por- entre nós não proporcionam pro-

I
-

Procu rem margens do AtlantJco.tuguês).Noticias sobre a economia veito algum, nem higienico, nem VEINDEd-SE Ul1a

d
co f8�g opera.alemã. economico nem estético. comp eta os anos e

._ NO SEU
8 30 h1934 o de ocaSlao CINE ODEON, ás 7, e '.

o-1,30 nA fita azoJI da primave- Nada ha m_ais deploravel que o a ,por_preç -ú· Fornecedor d U Ira. Kces Veening toca instrump.n- estado de profunda perturbação Informaçoes nesta redaça .

ras, uma pelicula a m���_ Renunciou af·
.

I
.

h á é Pictures- ESPOSAS EX
�

tos antigos. ISIO !>glca em que cegam m ta

depu taçCIo2.15 Eco da Alemanha. os corredore5, esaustos e com

Sementes de c$b6la NHAS.
2.30 Hora feminina:"Wünsche aspéto de fadiga fxtrema, o que

CINE IMPERIAL, ás 7 e 8, S. PAULO, 30--0 professorim Kreisen. Manuscrito por Gerda exclue toda idéa de beleza.
lt 30 horas, VENCIDO PELA LEI, Benedl'to Montenegr), chef.e .daM

. . .

b
.

A Secretaria da Fazenda e Agri�u ura, por
I' P

Torenburg. UltOS exerClCl05 acro ahcos
_

A la e Pas :om Clarck Gable, Willam c-
dissidencia do Partido ConslJtuclo'3.00 Ultimas noticias(em ale- tão em voga, são altamente noci- intermedio do Serviço de Expansao gnco'

d
.

well e Myrna Loy. nalista, acaba de resolver que.�.emão). vos para as crianças pelo esforço torH, na Trindade, está dist:ibuind� sementes e

afastará definitivamente da pol�h-3.15 Hora de charadas musi- violento e constante que provocam, II cebôla, selecionadas, das varCledad�s. amarela bro- CINE ROYAL, ás 7,30��r�� ca, renunciando tambem á cadelIacais. além do d€sequilibrio muscular e

�
am�re!a temporã das ananos,

nuvamente, A VIDA CO
d d d 1C· da das Canarias. W-Il R ero de eputa o esta ua.

4.30 Despedida DJA (alemão, cardiaco a que dão lugar em muda das ananas e rosa
AOS 40, com 1 08 ..pOItuguês.) breve prazo. --

1.
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L.AR
POR MADAME MARIE

Notas sôbre nutrição e disturbios Bonel
nutritívos das crianças

•

menina

e

Cama tratar os

,ntestinais
embaraças geslro
das crianças

vestIdo de fricot para
3 anosde 2 a

A dieta. ou restrição alimentar. cico, acido, ou aciàificado. As
é a primeira conduta a adotar n.ães conseguem no entanto os

nos casos de manifestações gastro- mesmos resultados administrando
intestinais dos latentes, o que vale o leitelhos que aliás é empregado
dizer, nas diarréas, vomitos etc. por todo, os pediatras, devido á

Sendo elas em geral consequen- sua superioridade sôbre os outros

cia de intoxicações provinientes da e á facilidade de aplicação.
'/1 má alimentação. a dieta, tem por Como usar o lcitelho?

I fim, permitir que se eliminem do Tomemos para exemplo o ELE-
intestino os produtos toxicos da DON, leitelho àa melhor proce
criança, sem a introdução de no- dencia, por isso que é fabricado
vas fontes de intoxicação. pela Companhia Nestle em nosso

Para auxiliar a criança IJ. hber- paíz , o que lhe dA a garantia de
tar-se desses venenos e ao mesmo ser fresco e a possibilidade de
tempo evitar que seu

- organismo, ser, fambem, o mais barato.
perdendo agua nas evacuações Para preparar 100 grs. de lei
repetidas, sofra as consequencias telho, tomar 100 grs. dngua e 10
da desidratação, deve-se mi- de ELEDON, 2 grs. de [ari
nistrar-lhe, durante êsse periodo nha ou creme de arroz e 5 de
de ausencia completa de alimente assucar salvo ordem em contra-

cbàs adoçados com ascarina. rio do médico.
Estes poderão ser: cbá preto fm· De inicio é prelerivel empre
co, de erva cidreira, funcho etc. gar assucar nutritivo com um

Este periodo de diéta, varia pouca de sacharina. No entanto.

com a intensidade e gravidade si ha tendencia á constipação, o
da moléstia, podendo ser de 8 a assucar comum é preferivel.
12 horas, nos casos leves, não Em uma caçarola (não muito

tl últrapassando, no entanto, 24 ho- grande, para evitar a evaporação)
raso desmanchar o crême de arroz ou

Findo êsse prazo, torna-se ne- farinha, em I ou 2 colheres de
cessaria começar a realimentar o .opa dagua. Ajuntar depois ó

'doentinho. Aí é que deve haver agua medida e o assucar. Fazer
o máximo cuidado, sob pena de fel VH 5 minutos a fogo brando.
pôr em risco a vida da criança. Deixar esleriar até a tempetu
As aguas de arroz ou de cangica, ra, do corpo mais ou menos .

.�l outrora tão usadns, são condena- Derramar então o ELEDON
"\\ das: de um valor nutritivo insigni- no liquido e bater energicame!lte
,1,; ficante, dão a. ilusão, ás mães, com:Jm garfo, até se obter uma

l de que seus fIlhos estão se alt-
mentando, quando tal não acon

tece.

O leite de vaca, nessa ocasião
é perigoso, não só porque, mUl

tas vezes, f'le se enconha conta

minado, mas tambem porque a

quantidade de gordura e de la
ctose (assucar de leíte) o tornam

capaz de 'agravar o estado do
doentinho.

As flôres de escamas ou
Hoje em dia, em pediatria, no de conc:has são muito lindas,

ca�o de afecções gastro.intestinais,
a t�cnica a seguir é: principalmente quando estas

1 o.-�vitar as substancias fero são grandes.
t

. . Deitam-se as escamas, Oll
men eSClvelS. .

2 ' - conchas, em uma vasilha com
o.-provocar a transformaçao f

.

d
.

f' dd 'd I agua
.na c elxa-se h:ar t

�s �CI os graxeos; para serem ruôlho de um dia para o ou.ehmlOados sob a forma de sabões
t f' d I' I b IIro, a Im e Impa -as. �m.

ca careos.
N d'

'.

t30.- acidificação do meio in-
O

d
la segu:� e,Cú� um p�u-

t, stinal, para impedir o dcsenvoV co e sapo 10, arelham-sed �s
.

d'
. . escamas,ou as conc aS,e Cl-

vlmento e batenas nocivas. t'
-

t d 'IhE
.

, . am-:se novamen e e mo. o
sta a téona que mteressa o aIcooi para 't' á.

I' "I I'
, no . Irar o 01 o

e,peCla Ista e que f e ap Ica em· h' N t d' b t
IJregando cs leites album:aoso, cal. Cd elro;lt..O quar ',:) la'l 0_ a-dsee mo uO em uma so uçao e

I��oo�:���,
anilina bem fl·al:í.l,pois as es

JOJO GRECCO .

li camas têm a 'propriedade, de
II absorver mUlto o colondo.

li
MARTA G� GRECCO r Nesta solução, deve-se juntar

fi

I
um pouco de aleool.

p�rtícipam aos parentes II Enquanto as escamas ou

fi e pessôas de suas re- � as conchas estejam húmidas,
fi lações que seu filho OR- � aproveita-se para furai-as,
M LANDO contratou casa-

i pois assim são mais tenras.

151'
mento com a senhorinha � Fazem-se na extremidade in-
PRESAULINA SANTOS. � ferior de cada escama, ou da

li
F olis. I -4_._936. � concha, �ois furos pequeno.s

r
P ,

I nos q\.talS deve ser mtroduzl-

r l�aY..;'IIiE:�OO�1 1"1
do um arame fiOJ, p�!ra um

d II
Orlando � " larl� e outro, sem s.entid� cún·

i It
e II I trrrlO,para dar mais reslsten-

�'I :Presaulina "I� cia e firmeza. Estão assim
,. apresentam.se � prontas as - petalas com as

noivos 1iI1 quais poáeremos armar lin-1IW'Cl.'IE:3C���!J das flôres.

Hotel
MELHOR DA PRAÇA

DE JOINVILE

Flôres de esca
rnas e de con

chas

Palacio
o

-.J,
,.

MATERIAL - 250 gramas
de lã de 6 fios rosa, I jogo de
agulhas de 4 milimetros de diame

especie de crême liquido, não tro: pressões, 1 a.gulha de tape
contendo senão finos Ilócos. Res- çana, agulha de fIO de coser.

hiar completamente e guardar em I PO�TO EMPREGADO-:
Jogar fresco afim de ser conserva-

Ponto ae musgo [sempre pelo di

do. reito}, Ponto de jersey (1 carreira

Na ocasião de dar ao bêbê pelo direito, I carreira pelo aves

mexer bem; depois, despejar n� 50. etc. )'. Ponto �joura.do (I' ,.:a(
mamadeira a quantidade precisa reira: tucutemo.s � malhas conjun

e aquecer a banho maria á tem- tarnente p:lo direito, façamos I

peralura do corpo. �açada, tf!Cot�m0s 2 malhas con-

Comerar com 50 gramas em juntamente, I laç'ld1, etc.; 2'
� ..,

cada mamadeira de 2 em 2 ho- carreua: tricotemos Pf',O avesso

ras, augmentando a quantidade malhas e iaçadas; 3' carreira: co

assim como o espaço de tempo �o.a I', ou antes 1 malha :e1o
entre elas conforme as melhoras :Iirclta, 1 laçada, 2 malhas conjun

apresentadas. tamente,. 4' carreira: pelo avesso;

Com esse criterio as mães con- 5' carreira: como aI.). PO:ltO

segue debelar os casos sem gra' �j()urado ob�iquo (2' banda d.a
vidade e nos outros farão com que,

uase do vestido e p�la.; l' carrei
quando o médico seja chamado, ra: I malha pelo direito, 1 l�ça'
já encontre a criança dentro de d i, 2 malhas cOnjUnblI?ente. 1

uma bôa orientação térapeuti- laçada. etc.; 2' carreira: p ·10
avesso; 3' carreira: como a 1').ca.

EXECUÇÃO - FRENTE I A" 60 malhas sã) derrubadas em

DO VES rIDO: comece-nos pe- seguida, quando medir 14 centi
la base. Montemos 140 malhas, metros.

façamos 16 carreiras de ponto d � A]USTAMENTO-Façamos
ffi'lsgo, depois 4 centimetros de as costuras das espaduas, roas

ponto ajourado obliquo; 6 car- até a metade sómente, para per
re.ras de ponto de musgo, etc. mitir a passag·�m da cabeça. Le-

Quando tivermos 6 carreiras de vanternos as malhas em tôrno de
ajours, ou melhor, uma altura to- cada cava. Façamos 8 carreira;
tal de 33 centimentros mais ou de ponto de musgo, depois fe
menos, formemos a pala tricotan- chemos. Façamos as costuras de
dJ as malhas por duas vezes por debaixo do braço. O vestido é

tres, a modo d" não conservar fechado sobre (ada espádua por
mais que 60 m.ilhas, depois tra- meio d:) tOlões-pressão.
balhernos em ponto de musgo du- BONET - Comecemos pela
ran'e 12 carreiras. bJse do fdado. Montemos 20
A partir da 13' carreira, tra- malhas e Iaçamos 6 carreiras de

balhernos de moi) seguinte: trio dê ponLo de mJlsgo, depois come

cotemos as 16 primeiras n.alhas I cernes os aumentos de cada lado
em ponto de musgo, as 28 se.) trabalhando em ponto de jersey:
guintes em ponto ajourado obliquo tricotemos as duas primeiras ma

e, ahna], as 16 uhimas em ponto lhas, façamos 1 aumento tricotan
de musgo. Isto durante 16 cerrei do como uma malha o fio que
raso Nas 4 carreiras seguintes tri- se acha entre duas malhas. Tri
cotemos a totalidade da malhas cotemos as 16 malhas seguiu
em ponto ajourado. tes, façamos um segundo aumento

A 8 centímetros da base da como o primeiro e acabamos tri

pala, trabal.mos as 16 primeiras cotando as 2 últimas malhas.
malhas em ponto ajourado. As 28 Façamos l carreira pele avesso

malhas do meio em ponto de mus- sem alimentar. Na carreira seguiu
so, e as 16 malhas últimas em te pelo direito, façamos 2 novos

ponto ajourado. Isto durante 4 .iumentos, sempre antes e após as

carreiras; depois fechemos as 2� 2 malhas das extremidades, Con
malhas du meio pl'lra o decote e tinuernos assim aumentando só
continuemos (ada espadua separa- mente nas carreiras pelo direito,
lamente, sempre em ponto ajou- até que tenha-nos 36 malhas,
rarlo. Fechemos as espaduas depois trabalhemos tudo direito
quando a pala medir 15 centime

I dura�te 28 carreiras. �� �9a.
tros. carreIra, façamos um'l dlmmmção

_
. I de cada lado, depois e antes da�

COSTA-A. costas sao fe�ta� 2 malhas da heir.'\. Façame s a
como a frente &té a pala. Esta -:arreira pelo avesso sero dim',nu'r
" . ,. .

d
'4' I.

li tima � mteuamente executa a \la �eguinte pelo direito, faça-'
erro ponto de musgo e sem decote. mos 2 diminujçõ�s de cada lado

Na carreira seguinte, façamos 2

diminuíções dI'! cada la30. F3Ç<;.
mos a carreirr\ pelo avesso sem

diminuir. Assim tereMOS dimin'li

rn iXtO do 10 malhas no total. não res

tando mas qu� 26 malha�. •

Tricot

"

Do direito-3 de meia, 3
tricot, 3 mt'ia, 3 tricot, 3 meia,
3 trico" etc.

Do' avesSO--Carreira tadó. de
(ricol.
Do direito-2 de meia, 5

tricet. 1 meia, 5 tric0t, 1 meia, fio preparar á milaneza,
5 tricot, 1 meia, 5 tricot, etc. convem pa,sar a carne um POU-
Do aveSSo-Carreira toda df co antes de frigil-a pelo pão

tri:ot. . rdado, pOlque, sinão a hUlpi·

I Do direiio-Igual á Ia. car·1 dade da mesma absorve grande
r�ira. parte do pãCl e, ao frigir, se des-

Divisivel por 6. prende facilmente o qlJe tira Q

• bom a�recto ás milanezas.
Para limoar c(?b'J!a<; como

damente, é 'bom deitaI' as 0'

bolas em agua ferven-::lo duran'e
cinco minutos e, em seQ"uida, e;n

um banl-'o de agua fri�. Dc:pois
disto, podem ser manejadas sem

temor das emanações que as Ct

bolas p�oduze'll. AdemaiS, a lim
pesa se torna mai� facil, porque
as cascas se desprend,:m melbcr.

Quando a comida se pega
llas ca�arolas de alumin:ú, é mui·

meia, 1 tricot,
1

to comum esfre'!al-as, o que as
meia, 1 trio �

prej udica muito. Para que a co-

mida queimada se desprenda fa
cilrllente. é bom fazer ferver na

caçarola uma cebola.

o que as se'

nhorase�e ..

vem saber

POl'''lto de
renda

QUEBRA - QUEBRA - 1
prato de polviiho dôce, 1[2,
de assuear, 112 de gordura
derretida, 6 ovos. Anlélssa-se
bem; fôrno brando.

Continúa na 2a. página,

! Do direito-- I tricot, 1 meia,

II tricot, laçada 3 juntos (de
m�ia), laçada 1 meia, I tricot,
I meia, laçada 3 jurtos (de meia),
laçada I meia, 1 tricot, I meia,
terminando a carreira por 1 mela,
3 lricot, 1 meia, I tricot, I mela I

etc.

Do aJ1-8sso-1
I meia, 3 tricot,
cot, 1 meia.
Do direito -1 tric()t, I mela,

tricot, 3 meia, 1 meia, 1 tricot,
mela, mela.

Do avesso-I meia, 1 tri :ot.
meia, 3 tricot, 1 meia, 1 tricot,
meia, 3 tricoto
Do direito-Igual á 1 a. car-

feira.

Divisivel por 13.
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V. Daniel Hostin

Assinala hoje a data aniversa
ria natalicia do virtuoso e ilustre

prelado catarinense, D. Daniel
Hostín, figura expressiva do cléro
brasileiro e bispo de Lages.

Ltimado pelos fieis da sua

diocese, que lhe devota verda
deira, veneração, S. Ex. é um

eminente e zeloso apostolo católico
sendo ainda um orador sacro de
largo recurso.

Hoje, D Danie! Hostin será

grandemente homenageado.
A Gazeta cumprimenta-o, res-

peitosamente,

EduardoMoel/mann

Faz anos hoje o menino Luís
Felip-, filho do sr. Nestor Du
tra, funcionaria dos Correios e

Telegrafas.
Auiversaria-se hoje a gentil

senhorinha Maria Augusta Neves,
I.lha do sr. João Neves, do co

mercio local.

HOl\lADO

Ajustou nupcias com agracio-Isa senhorinha Laura Pena, da
nossa me lhor sociedade e filha I
do sr. Antonio Pena, caixa do
Ban�u do Comercio, nesta cidade,
" estimado patrício H. André Cu
nha, funcionario do Tesouro Na·
cional.

fHE6Am UH5

Ladislau Romanowsky

Regressou de sua viagem ao

norte do Estado o sr. Ladislau
Romanowsky, diretor de secção
literaria deste diario e ati,'o agen·
te comercial.

Dep. Francisco de Almeida
Encontra-se, nesta cidade,

Vin",do de Itajaí, o sr. Francisco de
Almeida, de-putado estadual.

Vep. Gal/ati Junior .

Vindo de Itajaí, está ne�t� Ci-Idôde, o sr. Galoti Junior, deputa-
do estadual. ...

'. -

OUTH05 PART�m
Dr. João Vavi Ferreira Lima

� __ o

'::;'.�
�;:-;:: ..-::...��

està enfêr
mo

\1ATICANO, 1 - o Pa
pa continúa � enlêrmo, Entretan-

'Ito, o seu estado de saude não

inspira inquietações, apezar dr: N.I dia 14 do mês �de março
certos rumo! es alarmantes propa

- findo o morfético Sebastião Fer
lados. raz dos Santos, praticou um ho-
E' provavel que s. santidade micidio, no municipio de Campo

uão assíista as cerimonias públi- Alegre.
cas da Pascoa e da sexta-feira O delegado de policia dali,

Para Porto União seguiu o sr.
. santa. remeteu-I) para a cadeia de São

A
.

L R'b b
.

D Bento, onde ficou alguns dias.
c�P: ntorno ara .1 as, Tloso·1 acument4l!llllmoficial da Força Publica., &li Agora, os criminosos recolhi-

l-dos ao xadrez de São Bento. re- obriga torio
Acompanhado de seu neto o çao. Ipeliram a companhia e o delega- eia Aleina-

jovem Geraldo Stolz, viajou hoje CO ínu n 1Sta do rle policia resolveu recambia n ha
para Blumenau a exrna. sra. Ida- SAO PAULO, 1,-Seguiu ln de volta para Campo Alegre. BERLIM, 1 _ O prefeito da
Iina Navarro Lins, viuva do de- de avião para o Rio de Ja- Não gostando da convivencia policia lançou um apêlo a todos
sembargador Navarro Lins. neiro O sr. Leite Barros, se- de Sebastião Ferraz e sendo a

os subditos alemães do sexo mas.
cretario da Segurança Públi- morléa, uma molesti= contagiosa, J id 1913

VEN
�E--SE ca deste Estado que leva

cu ino, nascias entre e

III..I!'
d

os prêsos de Campo Alegre re- 1916, para se apresentarem para
Feskja hoje a passagem do uma maquma .

e escr�- copios.a ?ocumentação s?bre clamaram, : o delegad.o achando
() serviço do exercito e dI' tra-

seu aniversario mtalicio o estima- �er, a ma Anita Garl-/ as .

atividades comunistas posto o apelo, fez sentir, tel�g!a� balho obrigatorio. Estas classes
do comerciante sr. f.duardv baldl 11. 38. aquI. ficamente, ao sr. dr. SClanbaltl I

tinham de ser' apresentadas por
MoelluJann diret�r geral da iro- ·11·"

-
,

-II GaIvão, secretário de egurança
�

portante firma comercial, desta
I Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre

praça,�. A. �aJa Moell�adn.. Pasta SUL B I O

LI
r

A A I hO amversanante, que e murto

em an abWl1uisto. e concei�uado, P��O:i (Formula do DR, BACHMANN)
. Iseus predicados morais, sera muito A' venda em todas as farmácias e casas

felid,ado;a�I:;:er�;:�n 1 de perfumarias.

_
• 411 apresentou as

A elemeride de hoje registra
o amversano natalício do jovem - PREM!OS MENSAIS suas contra-
�;:�:n��ode����:d!n:l;me::I�� UMA CASA PARA VOCÊ propostasnosso desporto terrestre e chefe
da seção de despachos da Texa- COOPERI\ÇAO - ECONOMIA -- CAPITALIZAÇÃO
co, nesta cidade.

Seguiu hoje para Blumenau o

sr. dr. João Daví Ferr�ira Lima,
sub-procurador geral do Estado e

membro da Comissão Revisora.

Cap. Lata Ribas

Novo plano proletario da

"lJarteira Previsara do
Lar"

Autorizal1a e legalizal1a pelo Bouêrno fel1eral, l1e ccõr-õo mm
o Der. 24.503, ar! 1931- (farta Patente n. 9)

COUPON.:i para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 }) » » » 10'000$000
44$000 » » » » 20:000$000
5:3$000 » » » » 25:000$OUO

Quando 03 prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletiva, trimestralmente, depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com odecreto 24.503

POR ESTe PLAl\IO, O CAPITAL NUNCA PRE-
TERE A ANTIGUIDAD�

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositas realízados, os qua:s, em casos de
desistencia, berão devolvidos nas condições regulamentares

.Angelo M. La Porta - Diretor presidente
hua do Rosario, I 09-Rio de janeiro-Teldone 23-0770

Inscrições com os c()rrespondentes

Angelo M. La Pal�ta &Cia.
EDIFICIO LA PORTA FLORIANOPOLIS

REX·
----------_.�--------�------------------------- --------------------------------------

PARA ATENDER AOS INUMEROS PEDIDOS A EMPREZA, NOVA!\t1ENTE, EXI'BE O MAIOR FILME LlRICO DO ANO:
I"'to./

NA9 ME ESQUEÇAS
Con"" o maior tenor do mundo, o incornparav�1 GIGLIAS MELHORES OPERAS SERÃO OUVIDAS NESTE GRANDE FILME �

�.
Traviata - Rigoleto - Fausto - Elixir do Amôri - Africana -_ Boheme, etc, Preça ISOOO

.. HOJE ás 6 e

Recelcando o contagia da horrivel mo
lest�a as policias de Campa Alegre e

São Bento recusam rftant&·�a detida
em seus presidlDs

rando resolver o caso, pois, Se
bastião tem que ficar prêso, mas

não em convivencia com os ou

tros criminosos, para que o terri
vel ma) não contamine.

Pública, a necessidade de trans

ferir, o criminoso morfético, para
OI itro lugar.
O ilustre titular da pasta de

Segurança Pública, esta procu-
-----------------�------------

Serviço.mi- l ocasião da inspeção militar de
I 93 S, o que entretanto foi adia"

I ítar do. Mas como atualmente não

mais existem motivos para esta

demora, será procedida a cha
mada.

Diretoria
Municipal

de Hígiene e

Aesistencia
Médica

Damos a seguir o movi
mento da Díretorla Munici
pal de Florianopolis de Hí
giene e Assistencia Médica,
referente ao mês de março
findo:
Doentes matriculados 238
Consultas 320
Visitas aos Distritos 8
Visitas a domicilios 14
Curativos 51
Injeções 59
Exames de urina 14
Intervenções cirúrgicas 1

Aplicação do aparelho em

fractura 1
I BERLIM, 1 - ° êxito do mernorandurn datado de

�IHN�_���:]31 de março incluindo o plano de paz elaborad? pelo gover- � Esti I haços '"
no alemão, contenda as propostas fundamentais do Fueh- �

•

rer, para assegurar uma paz duravel na Europa, e�treg�le ���
hoje àe manhã pelo barão von Ribbentrop ao ministros

Eden, em Londres é o seguinte:
«O governo alemão acaba de receber do povo ale

mão un mandato solene para representar o Reich e a Na-

ção, segundo as linhas seguintes: o povo alemão está de

I terminado a conservar sobre todas as circunstancias sua

liberdade, independencia e igualdade de direitos. «Conside-
I rando a defeza desses principias ínternacíonals natura's
como um preceito de honra nacional e com J condição ne

cessaria para qualquer cooperação pratica entre as nações
das quais não póde sob nenhuma ctrcunstancia fazer no

va partida.» Segue-se então, o resumo da atitude alemão
sobre a questão da zona da Renania desde a data de as

sinatura do tratado de Versalhes até o presente momento,
incluindo todas as declarações importantes feitas nos dis
cursos do chaceller nos últirn is três anos.

«Mas é dever de todo o governo dentro do limite
do seu próprio poder soberano guardar-se contra todas as

surprezas que poderão decorrer das impenetráveis politi
cas européias de gabinetes militares.

O governo alemão deve ao seu povo declarar fran
camente que somente participará de uma segunda tentati
va que é a seu ver, sJmente con�trutora, e faz essa de-

clatação com a mais profunda _convicção passiveI e com

tojo o pêso de sincera vontade e desejo do povo.
O governo alemão crê que a tarefa que cabe aos

estadistas da Europa devería ser dividida em três perio
dos: lo.-periodo em que a tensã0 se acalma gradual
mente e no qual se elucidará o processo para as negocia·
ções que deverão ser realizadas; 20.-0 periodo das atuais

negociações para perdurar a paz na Europa; 30.-utn pe
riodo posterior rara tratar c\)m os suplementos desejados
da obra de paz da Europa, e não póde e não deve ser

exatamente limitada quar.to ao contcudo ou tamanho ues
de o principio.

Caristia dos generos
alimentícios (de "fi
Gazeta", de ôn

tem)
Tudo caro, tudo carol
S<:ja aqui, seja no norte

Esse grito não é raro

E é bem triste a nossa sortel

Agóra, subindo a banha,
Não sei com que vou frigir
Os ovos ... Já nem se ganha
Para da fome fugir!

Mas não faz mal... Que." fazer?
Não precisamos barulho,
Quando a banha encarecer

Eu v..,u comer... pedregulho'"

Gastronomo notarJel
(de "A Gazeta",
de I)ntem)

Quatro pratos de comida
E cento e tantas bananas I
Já não queres outré\ vida
Meu Raimundo, não me enga-

nas;
A barriga qlle tú tens
Deve ser uma tormenta
Si com fome um dia vens

Quem é, no fim, que te aguen-
ta?l!

SARAPIA0

8 horas
ás 6112 e 8112
EL.A
A Feiticeira

M.1is de ,5 mil figurantes
A maior realísação da R K.O. Radio

, Espetacular! - Senaaclonal!

.. HOJE DOMINGO
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




