
Preferindo a 1D6rte á prisão, Sllicidou ...se, por IDeio
chefe provincial integralislta do Estado do Rio,mente, o

Figueiral.
------�-------------------------------.------------------------------------------------------------------------ .-

Burlando o ensino na lin ...

gua vernacuãa
Como tívemos oportunidade de noticiar, o sr. Interventor Fede

ra'. no sentido de nactonalízar o ensino, determinou que, em todas as

e�c.:a�. durante (' l-oruin oficial, ou seja das 8 ás 13 heras.apenas sejam
m ntstradas, no e:HalJeie!a,,:neutos escolares, lições em língua vernacula.

Burlando esta louvavcl determinação, as escolas de Barracão,
Picada do Sul e Taquaras, situadas respetivamente nos quilometros 110,
100 e �1, bem como as estabeleddas rio abaixo até Perímbô e Salto
Grannc, ..elia-se desprovidas totalmente de trequencía, poís os alunos,
sístemancam-nte, por determinação de seus genitores, deixam de fre
quentar a escola no horarío oficial, para o fazerem das 14 ás 17 horas
em que o easíno pode ser ministrado sem. obrigatoriedade do ver
naculo,

Para o caco, pedem-nos, chamemos �a atenção do Departamen
to de Educação.

\ .

sr.

A GAZETA
A voz DO

-------------------------------------------
POVO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI

�ALLADO
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Chocou-se
contra a co

llna RIO. 19-Assume hoje, o co

mando da Escola de Aviação o

tenente-coronel Aialmar Vieira
Mascarenhas.
;:aae_i • t<tPI{M 1*"=6 *= :

Comando da Escola O
de Aviação

LONDTIES, 19 - Um aviao

da <Hoyal Air Force», que partiu
do aerodromo de Gosport, devido
ae denso nevoeiro, foi de encon

tro a uma colina, nos arredores I
de Corfe Gastle, no condado de

fDorset, O aparelho incendiou-se,
perecendo os seus três tripulantes.
Com este desastre o numero

de acidentas de aviação eleva-se.
no corrente ano a 24. Pereceram
32 pessôas.

157 pessoas aten
didas

A· revolução
.

integralistà
o sr, Plinio Salgado enviou uma carta
ao Chefe da Nação afirmando que os

conspiradores pertencem á
dente integralista

ála dlssl-

RAVELO, Italia,- Numa en

trevista que concederam aos jor
nalistas, Greta Garbo e Leopold
Stokowski desmentiram energica
mente os rumores correntes sobre
o seu propalado casamento.

RIO, 19-0 ministro do traba
lho, sr. Waldemar Falcão deu on

tem audiencia publica, tendo aten
dido 157 pessoas. A audiencia se

prolongou até depois das 7 horas

Terá repre ...

sentaçãe

-----------�---_.._--_.- ..

RIO, - 18 - O chefe da ex- I gem ns. 124 e 126 se reuniam
Ação Integralista Brasileira, que vários ex-integralístas, que PDS'
está foragido, dirigiu ao presiden- suiam ainda copioso material be
te da Republica uma longa carta, lico.
na qual declara que os elementos
que estavam envolvidos na revo

lução fracassada não faziam par-

,te da Associação Brasileira de
c: Cultura.

Acrescenta o missivista que os

promotores da rebelião pertenci
am a ala dissidente da extinta A
ção Integralieta-Braaileira. A car

ta do sr. Plínio Salgado está sen

do enviada pelo Correio a diver
sas outras autoridades.

endidos, enterrados sob o soalho
da sala de jantar, vários caixotes
contendo 40 bombas de dinamite,
três mil espoletas, :�8 detonado

res, 18 metros de estopim, sete

Preso um coronel I caixas de ba.las para rev61.ver, 85 PRAGA, 17 O govêrno tche-

b I d 1 t 65 cosíevaco decidiu apresentar no par-
A' rua Magalhães Castro n, 45, I a as e pIStO a .automd·a ica, lamento uma lei dando á minoria

t
-

d R· h I id cartuchos de espmgar a e uma germaníca uma participação propor-na es açao o iac ue o. resi en-
clonaI na adraínístração nacionalcia do sr. Francisco Alves Buar- Continín na 8a. página local.

que, coronel reformado do Exer- _

cito reuniam-se também, clandes-

Atínamente, diversos elementos ade-
ptos elo sr, Plinio Salgado.
Investigadores da Seção de Se- I

gurança Social realizaram rigoro
sa busca na referida resídencia,
prendendo 03 que nela se rem i·
amo

Tambem foi preso o chefe da
O chefe de Policia
Caso fosse vitoriosa a intento'

na, integralista, já estava escolhi
do para se� chefe de Policia o sr,

Pacheco de Andrade, até bem

pouco tempo chefe da Censura
Policial á Imprensa.
Em contato direto com as au-

�oridades, era êl.e. um. precioso Se..vi�o se.reto
informante das diligencias que a I O

.

d ti t A-... I'
.

d s arquivos a ex m a çaopolicia la rea Izar, consegum 0
I t 1 t B '1· di.

I di· negra IS a rasi eira, apreen 1-
aSSIm que a gumas e as

tIves-1 d I torid d 1·
. .

I d I os pe os au 01'1 a es pO iciais,

Isem seus resu ta os nu os.
tê I· d t d

F d
.

t
con em va 10SOS ocumen os o

racassa o o movimen o, oS· S .

h f d Polici d S' d a
« erviço ecreto» do partido e

c e e e o reia o Igma. ad
-

conhecido pela abreviatura de
. pareceu, estando as autorída es

DOpe:!
.

D t t d

! r'� policiais em seu encalço. Orga�i·z:ç�oseÍ>��iti��ard�me�igOma�
Essa organização distribuia bo

letins secretos com instruções pala
Inumeras casas de miudezas a ação politica, eleitoral e de es

desta capital negociavam até pionagem em todo o paiz.
poucos dias com emblemas e sím- Cada funcionario 0U agente do
bolos da extinta Ação Integralis- «Serviço Secreto» dos «camisas
ta Brasileira. Havia um comercio verdes» possuía uma ficha espe
bastante intenso. Vendiam-se ca- cial prestava um juramento e fi
misas verdes, aneis, símbolos me- cava responsável pela execução
dalhas com dizeres entusiasticos e das ordens recebidas numa cida
retratos do sr. Plinio Salgado. de bairro, ou rua, conforme Ihierar-
Ontem, a nossa reportagem es-\ quia estabelecida.

teve em visita a duas dessas ca- O integralismo conseguia assim
sas que realizavam o referido I mobilizar milhares de espiões, que
comercio. Em ambas, colhemos. penet.ravam em todas as partes e

informações de que todo o estoqui exerciam vigilancia a tudo, já de
referente ao «sigma» e sua cam-i nunciando seus inimigos comunis
panha fôra liquidado sumaria- I tas, já obtendo adesões por meio
mente. i de ameaças.
Apenas nos armarios existiam t::hefesdetidos

ainda peças de pano verde seme- Entre as pessôas detidas pela
lhante ao usado pelos integralis- policia de Petropolis, figuram vá
tas. Não era porém destinado ri. rios graduados do Sigma, a cujo
camisa símbolica. cargo estavam os trabalhos de ar-

ticulação, que se realizavam, é
bem de ver, com meticnloso cui
dado. Nos arredores da cidade,
foi efetuada uma diligencia, de

que resultou a prisão de um "lea
der" int egralista,

.

Teodoro Diniz
Barbosa e seus companheiros, An
tonio R odrigues de Sá, Luís An
tonio de Souza, João Paulino
Pinto Junior, Manoel Soares Gon
çalves, Nelson Ferreira Leite e

Sebastião Breta de Souza, todos
residente em Bemposta.

casa.

Todos os dias havia reunião na

resídencia do coronel reformado,
reuniões que se prolongavam até
pela madrugada.

Os emblemlls

Violento tiroteio
As autoridades cariocas encon

tram-se ainda em intensas diligen
cias afim de apreender todo o

material de propaganda e belico
alada em poder dos integralistas.
Diligencias e mais diligencias

têm sido vulgarizadas incenssan
temente pela Delegacia Especial
de Segurança Politica e Social.
Assim, na rua da Gassagem,on

de se encontra um nucleo da
extinta A. I. B. a policia reali
zou uma diligencia na qual foi Material de Guerra
travado cerrado tiroteio entre os Diniz Antonio de Souza, que

policiaes e os antigos camisas ver-: era elemento de prestigio entre seus

des. -olégas de crédo, tinha em seu

Motivou a diligenciá uma de- poder material de guerra.

n�ncia recebida pelas autoridades Em detida busca levada a efei-lséiundO a qual á rua da Passll:" to na sua re_sidencia foram apre-

Não
-

vao casar

chefe da Na
descansar

- .

çao vai

"

sinoguerra-
• 'Ar.

Japonesa
t- •

Presidente GETULIO ,VARGAS
RIO, 19 O presidente Getulio

Vargas embarcou hoje, em avião da
Panair, para Poços de Caldas, on�e
passará cêrca de 20 dias.

Em companhia do chefe da Na
ção viajaram sua fUha, senhorita
Jandira Vargas, e o comandante
Americo Pimentel, sub-chefe da ca
sa Militar da Presídencía,

O governador Benedito Valad...
.res partiu hoje, de Belo Horizonte,
de avião, afim de agaurdar o preMI
dente da Republica, em Poços de
Caldas.

ElIlharfJ1le de tropas japonêsas

-Generais para va

rios comandos
RIO, 19 O presidente da lte

publica assinou, na pasta da Guer
ra, decretos nomeado o general de
brigada Otaviano José da Silva, cc
mandante do 2'. divisão de cavala-

I
ria; o general de brigadaMario JOIf
Pinto Guedes, comandante da 4·.
brigada de infantaria; o general de
brigada Raimundo Sampaio, co.
mandante da 9a. brigada de infan
taria; o coronel Renato da Veiga
Abreu, interinamente, comandante
da 10. divisão de cavalaria, ficando
por êsse motivo exonerado do co
mando da 2a.divisão de cavalaria.

•

Matou a esposa e sui
cidou-se

S. PAULO, 19 Informam de
Marilia que ocorreu ali impresslonan
te tragedía.O carpinteiro Deusdedlt
Alves, por motivos ainda não escla
recidos, assassinou sua esposa, San
tinha Alves, a golpes de machadi
nha, suicidando-se em seguida.

O uxoricida eliminou-se rasgan
do a garganta com afiado punhal.
O fáto causou viva emoção no espia
rito pu'blíco, estando a policia local
empenhada em elucída-Io convení
entemente.

ferido gravemente
o embaixador bra

sileiro
BARCELONA, 19- En

tre os feridos durante o
ultimo bombardeio, figu
ra o sr. Alcebiades Peça.
nha, embaixador do Bra
sil na Espanha.
A embaixada do Brásll

na Espanha está atual
mente a cargo do sr,
Carlos Siiveira Martins
Ramos, como encarrega
do de nesectes,

O embaixador Peçanha
foi ferido gravemente,bem
c o m o sua secretária,
quando almoçavam num
restaurante.
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�)r'r'laij�3 desportivosfrancêses,afirrnam
�� síí ser�á ur�n dos quadr-os ornais desta-

rnundial de futeból.
{-�dver"sário perigoso para o Brasíl,con
gl0t-)er'alizada opinião frar�cêsa, sere' a
':)onsidE�r"ed6 concurrente ternlvel.
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Aval F. C.

Seguiu ontem, para BlUflL cu

a embaixada do Avai.
A delegação é ccmpo d de 14

jogadores, o técnico e cronista,
sendo o chefe, O Si. t �3n('ISCO

fileira.
O Arai enlrencar-i huj' J fm

te conjunto do Brasil.

rr»: {'�)f n:·" 1

rante todo o., •

ques bem c ;1 l,iI
os litigante'.
Ahr"!' 110. 1

de música lo�'

1
( ,

'I I

,'v1ALTi\, " t , cc

o conhecido <'-" o _f,�,..
Ribeiro.
05 quadros

gétnizad':lii:
........ I..vall ,,'

CAS/-\DOS: CiRILO CL\RDOSO. residente em

Trindade, contemplado com o pre
mio maior no valor de Rs.

5:175$000
Dr. Catão

Loureiro Santana
uuerreiro Freitas Hermínio

Olacilio, Savio, LoIo, !,r; "id,c� I'

Italiano. f�!�)
li'};;

('",II r

:�
_.�
t·]

r:abnto ��
JO.'h- Or) >�

Sapateiro í. ,1m J lf'hl" ,; o- �
Domingos'/,\'., ;)3 'I I' ;u ��

" ::i�:.:�., I"
I C r. J ,�e

"IIi:u li ,. c, r,' I

SOLTE1R0�:

Serviu clt' i z
-

1 C"
feIra (e ..JUtld, J
t,-nto.

LimOf.n � X Lopes
Vie ':,j

'Re,:diZ/H-SC-: oi' j", :no ài.;t, ,�o

de Saco dOi Limõ,:-, ut'lJa pariida (,�.
\'.',

amistosa, com 05 (,J tcs .;sql.laorões .<l�
d,) Umoense 10 Lon2S Vieira, ·'1r \_,,;!!J

de Coqu�iros.

DULCE SILVEIRA DE SOUZA!
residente em Florianopolis, con

templada com o premi!! maior no

valor de Rs. f: 175$000

AD·

Ia do presidente do Independeo- tida, o que não concordou o sr estava vencendo o Amertca pelo I
America perguntou a alguns jn'loi quai-, c')rri h 11 pé, bicicléta

te de Santo Amaro, venho por presidente de ;)1"[10 acôrdo com score de 3x2, o ponta esquerda] gadores do Independente se e m \tc:, de luta romana, seguia'
• iero desta, explicar a verdade, os jogadores, in i�tindo para que local pegando a bola em visrvel queriam continuar a partida e estes do-se o jogo principal de Iutebõl'
",u nto ao embate travado dornin-] eu continua-se a aluar porque es- impedimento, o que apitei imedia- responderarn que só continuariam I

que serà disputado entre os mes"
('o último, entre o America de (uva muito bem. temente, este não atendeu, indo si o goal fÔlse válido. Neste caso mos cégos, defendendo as cêree
Palhoça com o clube local. O goal que o sr. presidente diz a bola sair f6ca quando um assis- quem se retirou do gramadoê :.los clubes de regata; do F/a-
O sr. presidente do clube de que foi anulado, não é verdade, tente tocou-a para dentro do gra- Quanto as bofetadas que se mengo e VQSCO, devidamente

811)[0 Amaro, diz em sua carta ?ois, achava-me muito bem colo- mado, aproveitando-se o mesmo refere o sr, presidente do Inde- autorizados pelos dignos presiden
que ° juiz atuou a partida com .ado quando foi chutada a bola jogador, que depois de toei-Ia dendente, não póde taxar de tes desse! dois grandes e gloriosos
parcialidade, pois bem. Foi o rnes- iUê raspou na parte superior da com a mão, marcou o goal que parte indisciplinar do America, clubes de terra ti mar e patroci
rn» sr. presidente quem me con- trave, saindo fóra, tanto que da pr avocou o terminio da partida. porque o que se deu foi com pes- nado pela Liga de Futeból do

Fígueire "85':,; r. ç vi 10:.1 para atuar a partida, ale- parte dos jogadores não houve Queriam que eu désse o gOll por sôas estranhas á diretoria e o qua- Rio de Janeiro, que não só fiaao
ganco não ter em Santo Amaro reclamação, Si na regra de futeból licito, O que incontestavelrnente dro de jogadores, isto é, pessôas ciarà o festival, como fornec-erà

O sr. Nemesi. 1 sccretano GO UI':' juiz competente. de J 938 diz que uma bola re- não podia ser. Apitei para bater que foram apenas assistir o en- o juiz oficial da Liga, sr. Mario
Figueirense, véd! p<" c' avisar Quando terminou o I' tempo saltando da trave para fóra seja o impedimenre e continuar o jogo. contro. Viana, para arbitlà-Io.
aos associados, que ar ,",'- �J I, ás, do jogo, onde os americanos es� 50':11, então o sr. presidente terá o que se recu.aran diversos j o- Aí fica a verdade a respeito
7,30 horas hélvelj un.« assem-I ta Iam vencendo por. 2x I, quiz razão. gadores locais de acôrdo COIU a do jogo America de Palhoça,
bléia geral. entregar o apito para que um juiz Quando faltavam alguns minu-, torcida que neste momento já se com o Independente de Santo POLONIA, FORTE

local dirigisse o 2' tempo da par-I tos para terminar a partida, e que achava 110 gramado. O capitão do Amaro. VERSARIO
Noticia.;; esport.vas l ,'hf��!�®��" 00 •••••••• Peço ao ilustre redator espor-

de lrnb tuo <. I ,m • tivo deste conceituado jornal. a

I L:;� ..A
j_'",. e" d IIR t i:'�,:.'� M u t u o P r e d I- a I � publicação da carta acima.

D.) progw11"t Of3aliil d) IJ .r , ::;�{ t� ;r .!, !� Sem mais, de V. S. Alto. e

comemorai o un,>,< .�"·'O c. I •
• • Odo. (a) ANICETO ZACCHI

�4n���:r�;'�:: �':':::OtU:·.: .

Pag"'" ndo SArnpre : IUNIOR.-

partida de fut ból .H r� 0, <10, •
:.� d � '4t......, � Esporte-

ciados do Imbitvb l, '.1 sa '13 � I· � .J o rn a I
SD!te:rw, ,'-'" l"T IrO,l ')' ,.
honroso ('IDy·.'" I ' ,

PARIS, 19- A opinião ge- \

ner. lizada entre os técnicos e a � <" oi

imprensa esportiva parisiense é

que o primeiro adversaeio do se

lecionado brasileiro. no CampeO"
nato Mundial de Futeból, será o

quadro polonês. Difici'�ete, a

lrtgoeslavi<t poderá eliminar a Po.
•

lonia, o que só se daria por mui-
to azar desta ultima.

Na primei: a tliminatoria, os

pol"'nêses já se impuzeram áque
les seus adversarios, pelo expres
sivo escore d<! 4 x O. Outras
atuações cestecadas têm apontado
o time \ a Poíonia como um

-:oncorrente te.nivel. Hoja vista o

que aconteceu n\l.n jogo com o

RIO, 20-Realiza-se hoje, Bolonha, que foi vencido por
no campo do São Crístovão, ) x O. Após o referido embate
ás 14 ror as, um gr ande festival um técnico francês afirmou aos

em beneficio da construção da jornais que os polonêses «estão

enfermaria da Associação Aliança em condições de vencer qual
dos Cégos, desta cidade, no qual quer time de classe».
tomarão parte cégos daquela casa Por isso ninguem mais duvida
de caridade. que o selecionado da Polonia
" Constarà o mesmo de uma seja o primeiro advenario do
• preliminar de vàrios números,entre quadro brasileiro em Talouse.
.�--------------------------�
fi
.,
•
O
•

II

�t Original partida
� futenól

de

•
•
G

�
NOSSA SE��HORA DA PIEDADE, em Armação da Piedade, I

�inda O jo��; . n,er�- � contemplada com o premio maior de 5:175$000 •
ca X independente � .t.�. de AbrH 4 de Abril $J

a �Recebemos a H gui, t U:'.fra: , ...f
f I�'<'PALHOÇA, 18 d, Mé.lIço @ r\131S um ormidavel sorteio na invencive CREDI G

de 1938. � ''''LrO MUTUO PREDIAL •
11m,·. �". kde.tor e".,otti\,e ,l,,}� HAB'LDTA! ..VOS '. INSCREVEI-VOS! e

A C.AZETA. �
I I ,

G
Florianop k 4 de AbrH 4 da Abril e

Telido lido LO i lO I ' I�, CjU. J � O
v.s. éreda�r�pmriv�um�cu- �������������������������-������I,���������������������

L�:t"'

:: SERA' JOGADA NO RIO,
� HOJE, ENTRE CRAQUES
� CE'GOS

II INTERESSE

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
10G.OOO:OOO$OOO
"258.748:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCt-...L RUA. TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com ]uns (COLtlE'RClAL SEM LIMITE) 2% alaDep. limitados (límite de 50:000$) 3% a a

Dep. populares (idelll de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso préViO (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importaacias).
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLlTE

TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

-,. -----" ""
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A VOZ DO POVO-PJ'roAPrfeltajrlloOe Diretor Responsélvel

I'
Jogam apenas 15 milhares Inteíru 15$000

�AI... LADO
����"",,,,_M' �-�,!!-��-�=�,,'!'.'-���-�������������

_,__, _,_ __R�!_�lIPE �:!!1-D-�-�i"��:k-.-,;,-__.........-.��".._;;;_....ãõõiiiiiiõ__11
nen ::m.: �-:::;:�WIiimI""'" l&oMPP'''''"fCjlôlLf��'''--

I Para salvar os aviadores L im o u s i n e illl
-

.

�!�3'�,-0--'----------------- REFLOREST ��-�
perdidos ne mar Toda reformada. marca WIPET, IV . V muito economtca, vende-se, tactlí-
---------,,--.---- tando-se o pegamentc. Preço de Já é do domínio público, a serie de dificuldades que

ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL. I \ entravam, presentemente, a vida das emprêsas jornalisl.icasRua João Pinto, 12
enlre nós.

II
A' alta, quo é universal, do preço do papel, vêm

. •

somar-se, no caso brasileiro, outras causas ligadas ao merca-

RrOD1GIO, significa MILAGnE "
.

do de cambio, ao preço La libra e ás imposições fiscais. Heu-

I
MlLAGR.E si�.'nificfl I,;l . , l' 'L j b

. nem-se todas essas j,d'1.lC':D('ias (' os jornais, GWl anuo em 0-

CII.-\RLAUT.lHI , :' I

ra o set: L ;.<>,(;í o de paginas e aumentando o preço de ven-

usando () creme ':, (!a, têm de c:clfonlar problemas financeiros de incalculavel

I ilf;.H ,ti. -L ,çt, U'I"!UJl1ü "::-1Il1il1l!..t'lil JI.lI
I

',' II gravidade.
dirá logo sorrindo: que produto

�
E' este um falo que devo contribuir pura que se

i maravilhoso! l; dedique uma aL:,nri:ío r-aior {,_ produção nacinna] (\) papel,

.111 i � rncdiânte uma u lÚizaçuu inteligente Jus nossas consideráveis
-------

: ", riquezas florestais.

I �'O Brasi.: tem uma 7,cnn Ilorestcl ca' CL la(::l em tre-

em experir-ncia In pouco lev ad '1 fi zcntos f' nove" La milhões de l.ecta. es, segundo co 'culos oíi-
a eleito, 11m3 ;:,randc manchu de [i riais. E' uma região imensa, vinte vezes maic r dn que a

um vcrdc-amarelndo intenso, com ;,: I área Ilorest r l c:e em pais conlecido munrliu IHl�ll' e CO�(l
133 mel [OS ele diametro. sôb: c a �; grande produ lo!' e exportador de madeiras e P�l :I--�: �uec13;
superfície do mar,-manc ess ha �I No entr-uto. DUOSÓ a .iossa exp: rt açào de maueu.is I '10 esta

visivel a. cêrca de quatro quilo- .1
em rela.;. u com o nosso potencial, como a utilizaç. ') l: ue de-

metros de distancia e a um an- i I le fazemos é ainda rudimentar e fraca.
gulo de tres a quatro graus. !

I E' verdade que as nossas riquezas em madeira não
Para que essa mancha dure' podem ser comparadas, de certo ponto de vista, ás da Sue-

ainda mais tempo, aquele Lêcni- cia. Enquanto Já existem florestas plantadas, tratadas e ex-

PARIS, l�-UI? dos proble-I que se deu o afu�dLmento. ,co acondiciona o corante em pe- ploradas com metodo, nós tempos aquilo que a natureza nos

mas que mms. tem, preocupa.dol Ag�ra, e�tjft:n�o, �arece que a Iqu.enos tubos flutuantes e de ma- deu no esLado mesmo em que ela o fez. Crescem nas nos-

�uantos se .dedIcam 'a aeronaut.l.ca I que�tao seru S?tls.tato:'Jam�nte re- ! nerra que possam derrarnal-o, sas 'matas todas as arvores e todos os arbustos, livremente,
e, sem duvida, o que se relac�o- solvida, Um tecnico f�a�.ces, Ge-/ pouco a pouco, sobre a agua do atropeladamente, uns prejudicando os outros, na luta pelo ar
na com a descoberta de meIOS orge Claude, teve a idéia de Ia- mar. Desse modo a mancha con- e pela luz.

.,

capazes de torn�r mais fac!l o zer que, em caso de a.cide.nt�fll seguida terá muito maiores pro- I
Assim com uma reserva florestal imensa, nos nem

salvamento de aviado res perdidos dessa natureza, o mar seja tingi- porções, sendo, pois, mais visivel. I exportamos madeira, na relação desejável, nem fabricamos
no mar. do, em largo espaço e durante E poderá durar por um espaço! papel.cin- Na imensidão do oceano, um longe, tempo, por um processo de doze a quinze horas. I E achamos processor-+o que é sobretudo deploravel
avião meio submerso, ou mesmo, de sua, invenção: E a, manc�la I As experiencias já realizadas I, -de aoabar com as matas.
inteiramente flutuando, não apa- que dai resultara podera ser dis-] deram os melhores resultados e o

I ., Onde o homem tem chegado, tem sido inimigo das

rece, ás vistas dos que o procu-I tingu�da a distancia consi.deravel, I processo está sendo objéto das I arvores que o protegem e enriquecem por mil modos. O ca-

rarn, sinão como um pontinho ] prmcipalmente quando Vista do melhores atenções por parte de I so do Nordeste iá está suficientemente divulgado, sabendo

insignificante. E está claro que ar. todos os que têm a si o estudo todos a colaboração criminosa que o homem, devastando as

isso dificulta, sobremodo, as pes- II O processo não é dos mais com- dos prohlemas da aeronautiea. A florestas, tem oferecido ás sêcas, para sua propria destruição.
o rolo quisas. plexos. Ha uma substancia qui- verdade é que já se pode dizer Mas, até em São Paulo, onde o desenvolvimunto dos meto-

I Si, por outro lado, os que se mica, a «fluorescina », capaz de que a descoherta é das mais im- dos de exploração econômica das riquezas naturais permiti-
. propõem salvar c aviador que I tingir a agua numa proporção de II portantes. E que, provavelmente, ria esperar-se outra conduta,-a mesma coisa Ee verifica: não

FQX AIBPL.t\N foi vítima de um acidente qual-I dez milhões de vezes o seu peso. outro teria sido o destino deMer- são poucos os clamores contra a imprevidente derrubada

NEWS quer, chegam demasiado tarde, Um quilo de «fluoreslÍna» é bas- I moz, de Amelia Earhart e outros que dá lugar ás p'antações, ás culturas exclusivistas:
contendo além de outras repor- n�� mais �n?ontram qualquer in-

I th�te para tingir dez milhões de I �a?t�s «azes» que se p�rde�am no Só as regiões ainda fóra de um contacto mtenso. e
tagens de marcante atualidade, 1\ dlClO do sm�s�ro. ; qmlos ?e agua.

A I
mhmto

.. dos. mares, SI tivessem

I
diario com os grandes centros consumidores e mercantIs,

reporta�em c�mple!a so�re o ata- i
Na s�pe�ÍlCle. das aguas nada: MedIante o .�mprego desse co- lev�?o conSIgo um pouco de«fluo- guardam ainda as suas florestas.

lJue aereo a canboneua norte I
ha que mdlque o ponto exato em mnLe, consegmu George Claude, rescma». Talvez em nenhum outro setor de nossa economia

am(�ricana PANAY nas aguas do, . <1: I estejamos assim tristemente colocados: ou não exploramos
1;0 Yang Tt;e. I '

, a riqueza que a natureza nos concedeu, ou acabamos com

c i:�r�::i��:�t::n��c���I��S::fe�!
------- í� ';'1 ela_::

a

�i:�rr.:.::_enção ;;�u�. _ ._�dos aviões japonêsei! aquele na- C b_ - ------

via que fez estremecer as rela- A. I e o r 1m � n�o e' abuso(,ões entre os dois poderosos paí- e Ag·

CA�l�AZES
DO DIA

ODI�ON�
cinemas

PROGRl �,: "'i L E HOJE
À'S 2 flORAS:

Vesperal

2) Aspêtos da rodovia Rio-São
Paulo. Nar. da D. F. B.

2) A corrida !:c Porky, desenhos.
:3) A. garota n.ais levada que o

'). cinema tcrr.: JANE WITHERS
na engrar-adissirna comedia da
Fox, que com tanto sucesso

foi rccehir!o 11:1S sessões de 5a.
feira:

AVIÃO MISTERIOSO.
4) Mais dois formidaveis episo

dias da super serie da Univei
sal com Crante Withers e Ann

Rutherford.
GUERHEIRO DA MARINHA.

A'i! 4-6,30-8,30 e 10,15

o espetáculo que se impõe pe
la sua grandiosidade e que cons

titue todo, um cortejo de deslum
bramento!
A maior entre as maiores

tas nacionais!
O SAMBA DA VIDA

rom Heloisa Helena-Jaime Cos
ta, maiosr homogeneo elenco que
até hoje se tem visto em produ-
!:õefl nacionais.
Dará inicio ás sessões

na. 20{32 do formidavel

I' ses.
'

Esse documentario importan-I
tissimo, será exibido sómente hoje. I
�INES COROADOS ! "�

}REX-ás 2 horas-

+

A MÃO QUE APERTA-conti
nuação.
BOM PARTIDO PARA DOIS,

e CAPRICHOS DA SORTE-
1$000.

I
I

STELLA DALLAS com Barbara

�tanwyck e John Büles-
2$500 e 2$000.

-ás 6 1{2 e 8112

ROYAL-ás 2 horas-
E'S A MINHA FELICIDADE
DESEJO-1$000.

-ás, 5, 61{2 e 81{2
O BOBO DO REI-unico dia
com Mesquitinha, Déa Selva e

outros-1$500.

Adoração
)
,

é a marca que domina na atuali
dade e dominará sempre.Qualque
que seia a sua necessidade de

perfumarias, prefira sempre
as da marca

Adora�ão

A V I S O
Campo� Loho & (ia. comunicam

aos seus amigos e fregrleses. que
mudaram o seu escritorio comercial
da. rua Conselheiro Mafra n' 35' so
brado, para a rua Felipe Schmidt n'

l�. esc;t'.ina da rua Alvaro de Car.
","ilho. l'lvlmento térreo. '

Floria.uopolis, 12 de março de 1938.

o Unico!

I

REI MOMO

Muita, gente, ainda agora, se I Infelizmente, muita gente não

queixa do desanimo constatado se apercebe dessa distinção; e en·

durante o ultimo Carnaval, a- tende que festejos carnavalescos
chando'se preparados �ara tirar foram criados para a explosão de
a desforra no proximO' sabado de certos instintos inferiores, perfei
Aleluia. tamente incompativeis com a de-
E' preciso, flntretanto, em quan- cencia que todos somos obrigados

to é tempo, recordar aos foliões, a guardar no nosso intercurso

I que
Carnaval é alegria, e que e- social.

Ilegria não se confunde nem com I Momo é um deus muito cama

,abuso, nem com liçença. Continúa na 6a. página

do aviãoTipo

"

---------- ------- - - ----------_._- -'- --- ---- - ---- -------

V,�

-------------

Caijxa Post:ai, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHA O IS Cia.
Rua João Pinto :; Caixa Postal 37

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua COflselheiro Mafra' esquina da Tralane

VJsta BEM
"�'l
--11

SEUS
a_ 7

FILHOS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garõtas ,só

na A C A FI I T A L.

;1Ifi1_ 4� 'Hfté '.

Companhia Nacional de Navega"IV�NoE-sE CHARLAUTH,I:sE:��:��ô��
_

C t· - I,
é o creme que, ,evolucto�10U o pedindo-se a quem a encontrou

ça� OS el ra I
Uma extensa area de ter- mund? velho, e, ora revoluciona a

entregar nesta redação.
ras, no lugar Barreiros, com Ámerica do Sul.

I duas casas de madeira, pas-
---------- ----

MC3Vimento Maritimo ..Parto 1=lorianOlPoli�s.lto para muita� rezes, d�ver- CHARLAUTH
Pó de arroz e rou ge"'"

I sas roças oe rr.andioca,
. .

b
r

I b não é um creme comum combinação feliz

S
.

d t:) .

• ,1"'- alplm e c3:1a, um e o a·

ervlCos e, assags' ....os e eje ,_ergas nanai e boa chácara. pos-
---------

.,.",' "�� .=t�.:_� suindo agua especial.
Para o Sul i Tratar com Alcebiades

________

1 Souza, nos Ba [ II ( in s
__� �__�__�__�à �_-_F=_��__��- � m�__� �__�-_=�!
O Paquete ITAQUE'RA sairá á 19 do cor- O Paquete ITABERA' sairà á 18 do I

".c .

------,
--.

rente para: corrente para:' I' MAqUINA D.�
Paranaguà, Antonina, ESCREVER
Santos, Rio de janeiro, Irnbituba
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande
Recife e Cabe.íelo Pelotas e

Cargas e passageiros para os demais por- Porto
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

Royal, típo 10, p. escritorio
usada, mas em perfeito estado.

Vende-se uma por preço muito
Alegre vantajoso.

Informaçóes na Tabacaria Baía-
na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos-

AV.ISO Rece.be-se cargas e encomend�s até a vesp .ra das saídas dos paquetes tal. 59.

e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a-

�stado �e vacina. A bagagem, de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
companhia, na vespera das saldas ate ás 16 horas, para ser conduzida, gratuita
rnenté para bordo em embarcações especiais.

Para o Norte

.."VISO

ESCRITORfO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADA1�Ó N. '3--(FONE'1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
.J. SANTOS CARDOSO

A oficina de marmore de
Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no,

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan-

tidade de marmore.
.

Casa no Estreito

VENDE·SE uma casa si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-/modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito.
P

�

t t E da l
estado.

ara ver e ra ar a stra a I Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 105. ! n-, 90.

,..

Federal e Santa Catarína .�
NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FECHADoJs ..

��. ��m�r' ·���iiiiiiiiiiiiiiii•.iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiI�""::� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

o saboroso CAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vendido na

Casa ú'A SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe Schrl1idt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

R .. TRAJANO N. e
Ifloleianopolis

�����,��=-�-------����

� A Favorita �
� �
� Em loteria a sua favorita �

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

ai HL E T E S

qulnto-felro
24 de Março

1
lhe extinguirà as sardas, panos. I a venda em todo o. Brasil
cravos e espinhas, sem a minima I

notadamente n� Capital da
.,

- dei d Ih
. Repubhca.

untação, erxan 0- e a CU tis I Estaa' d lt
,..

maior prova e sua a a

tmpa _ macia e fresca. I

qualidade.
------

CHARLAUTH Adoraeão

Especialista em mo/estias do aparelho genito urtna
no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinicá médico cirurgicc. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Dr. S â u I o Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e gínecologta do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação i

Médíco-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencia Clinica do Rio. Sub diretor do serviço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, J I - FLORIANOPOLIS

.................� ..

Especialista em Molestias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J,o ã o d e Arauj,o
Assistente licenciado do Prof. Sanson do Rio de
janeiro. Membro efetivo da sociedade' de oto-ríno-
� -Iaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta;do Centro de Saúde Pública de Florianopolis
Consultorio a se abrir

brevemente á
Rua Visconde de Ouro Preto, II - FLORIANOPOLIS

TINTURARIA HA' MUITAS , ,

Mais a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento. e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7 Fone 752

A Eletrica
I

PARA INSTALAÇOES DE LUZ, FôRÇA E AN·
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EM STOCK f A' VENDA. POR
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT·

JOURS ELEGANTES E MODERNOS

NOVIDADES! VISITEM
Rua João Pinto n. 14 A Elétrica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��������G••�G•••G.Gij�••Gfi.GG••••��o.�••e•••G•••••••,•••••D���
� REPRESENTANTE,a E DEPOSITARiaS EM STA .. CATARINA.-�:���:

� C A R L. O S H O E P C K E S. A.

� B u z inas Matriz FLO 'IANOPOllS ,,® Vel'ã:dieto•
� .soscu
�
�
! -- fort. _. de ..... ao.... vario••on. oom .. ln••••

-

-.

.a. 6 .....1. barata. p.r6m 6

....Ihor do mundo

�Iumenau,- Cfj�u�ei'ro da Sul,

Joinvile, Lages, Laguna, S:�®

..... 1 quo nAo oon.oma batarla (2.5 amp.)
Immen.. t1lurablllda••

A

venda em todaa .

ca.a. do ra .

• no. Francisca �G Su�

MOSTRUARIO EM:

Tubarão
_.'_'. _'.. .�.;:: --_" .. -,' _'

De Fama Mundiall

���� ��$f'����'''�o.G�Oe�;�t.l�'O$G'm'G�.iJ.D�!ifae•••���.,••e��.G�.ã)e�•••[����&m�
G�A 'z E' 'T

.. ,,'

,,'LN 15 IaA I �r. A�mi���res I
Dr. Alffedo P. de Ar�ujo I 'DB'o���i31 II N S T I T U T O O E O I A-

MEDICO
CLlNICA GERAL

'

GNOSTICO CLINICO
iolEspecialista em molestias de creanças, nervos � """

-

impaludismo e molestias da pele Vias Urinarias

j1j Dr. Dlalrna
.............

MoellmannTratamento do empaludismo e das molcstias da pe.
Tratamento moderno das

�
le e nervosas pela .J1utohemofherapia molestias do Pulmão l�il

I Consult.-R. joão Pinto, 13 ;'!Com prática nos hospitais europeus
Consultoria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13 1 elelone, 1595 '''�

Telefone, 1.584 _j Res. HOlel Gloria·Fon� 1333 I CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultasv-Des 8 às 11 e das 14 às 1 � horas, CQn,ult... da, 13 ás 16 hrs.

�
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas,

'����?���������:Ia��:ir�������a
GABINETE� E�EiR�ARDI�RAFIA

Cálculo de qualquer Ptanta.sxecução, fís- I� CLlNICA

estrutura em eon- caltzação e direção ,

Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
ereto armado de ob- as "o (diagnostico preciso das rnelestias cardíacas por

� traçados electricos)
e ferro Aparelhamento com �: CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

pleto para constru- � I
NERVOSO

ções de pontas em � ,
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

concreto armado � médica
.

� ,

Laboratorios de M icroseopia e Anã-

� ! lises Clinicas
� Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçóe$ de

� Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e, Sachs Zorge) Diag-
� nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

�. Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

I� gn?dstico Phr.ed�úce
da gral�idez). Ex�me de

puzI' �dscarro, d1i•qut o rac I iano e qua quer pesquiza para e UCI ação e

diaguosticos. .

� Fernando Machado, 6
SALAS 12:(e 13

'

l!"""
TELEFONE 1.19

t: ANDAR ,.. L O R I A N O P O L I S
�

_,
-_�----

iiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiBl

�)"'. '. -,IAccaCiO MO-!
� I Dr. Ricardo

��"_
Gottsman rr. reira tem seu escríp

:!] Ex -cheíe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.uressor tório de advogacia á rua

Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter) Vísconce de Ouro Preto

�l Especlalllla em cirurgia n. 70. - POOI1P' 1277.-

�,' geral Ru&. Trajano,.n· 1 sobrare

l� alta cirurgia, ginaecologia, [do- I Caix 1 postal, 1 tO. I I Telephone rr 1458 I� enças elas senhoras) e partos,
�

.

cirurgia do sistema nervoso e

donte em concreto armado sõbre o Rlo Passa Três (Estr, Curltiea-S. Mateus) � _ operações de plastics
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. ,_Curitiba-Ioinvile) Il� CONSULTORIO.•.Rua Tra.Preíeitura e Forurn de Mafra ".41

rupEscolar de Mafra ano N. 18- das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas.

Grupo Escolar de Irati IN TELEF. 1.28S
Maternidade de Rio Negro �
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) �

I RESIDENCI�- �ua Este-

, Diversas construções de rcsidencias � 1

Lves JUnior N. 26

I� O�����:.P'�'&�iG}����AVâV.tS'.�. TELEF. 1.131_

1,01". �svald� wanderl'ey da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechaIFIoriano Peixoto, 131

sobrado sala n' I
SANTA CATARINA '-

Carneiro RibeiroOmar
ENGENHEIRO CIVIL

. Rua 15 de Novembro, 416 -

Tel. 1503 Curitiba .. Paraná

Obras contr"afcadas na I· semestre
(,Ie 1937

PARANA'

� to , ..
" � "_', "',"P " �

"

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João.
Pinto, 7--- Te!. 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114
Te!. 1317

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças:
Diretor da Maternidadel
Medico do H08pital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende .na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorioi
ANITA GARIBALDI. 49

I Dr. Aderbal
da Silva

R.

._...J7:UI �

J\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 1631 ft 1290
f

I Dr. Padro dalMoura Ferro l
Advogado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LUNCI-l CEr
VER,AO

o T::::A�-::TO TO"de SI liber-i cp��e���n- ';Odeon, :i!�':�sdos
tlade da IinU�II' I

O J d
' , deste invu(- ,

SAca ça o que oprime o pe Ih ., DELOI HELENA a

produz calosidades e excrescen-I I er. ga r p�rog r"a I

estrela n. Um do, cinema

FRUTAS GEr;ADAS COMrtão
e mais algum tempero, con-

cias incomodas. Per isto, é mis- rY") a ote rd ce U nacional na nossa maior

MAYONNAISE Iôrme o paladar. Coloque numa
ter da muita ate-nção aos pés, D� Dasiléd--(Esptc:"j para '.1 O I ide f", -::::-o

I

produçãe, hoje, espetacu-
forma grande ou em forminhas que falem parte de todo um tÍ- Serviço de Dil'ulgeção) - Um,� .--n e n ;:e hoje! larmente no llder

I colher �e mêsa de gelati�a 1 e, gu�rde na, geladeira. Para ser-
po de bêleza. Ha massagens que das grandes conqui.tas d.1 civili d re p.' C:'l r t;8

- j O S h d V,·da
114 de. chicara d.e agua Iria VIr, tire da lôrma e ponha sôbre

neutralizam todas as orms-ões e zação moderna, é aquela glJt' d� !
O'e.'_" C",O ! _! am a a

2 h I
.

� d f-
- , Ih "':l Ih I tJ ,,! -" I •• p,e I

,

1- ".

,

c reatas e meia de frutas alface fresca, enfeitando com pi-
que corrigem um anuar t lCI::;O- a mu . er o ,�lrLJto r e esco I er , I .t _ ' b -= I r\ r-oi) !zaç,O; o ne LUIZ de Bar-

d V r kl
t(' o ta-o Íivrernent t

.

1 I
a SIo r,......, O, "

I e sas c es, azeitonas r h d "

. " . e quan o pOSSlve,
-

r os c li::) c-o ::li! -I" completo e

2
ec ea as ou ra-I p ,I -. ., . I'

. a t ....

q l.J r-:::.. a-e ,- :.::.:.. ,--o
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chicaras de creme batido banetes. I
ara d�.ICdf,_� rr a'�rlgelil, 10- o seu cc,mp.en reuo, o _:.eu mau-

I
d

...._�
I (:�. I, fau�LI"u� ua d" lu êJ?eZa do s=u

1 chicara de mayonnaise
ma-se o FJC ('[1" c: as maos, colo- do. O preceito que J)r'-'ldt'. atual- I d a ca li ri.o !� e I enredo, que se bas-ra em !)eçÍl

Mergular a galatine na azua BOLO SURPRfSA DE cando a fb.i1,�'� ,r,obre as ge�Jas dos I mente, _o céJ,;�rnCn!ol é" POitan-! r 2"3 "F''::3 r1 aí" teatral .de .Eu!ic \ S;lva, na. mon-
fria durante 5 minutos, dissolver CHOCOLATE d:do5 e .r IClOr.andq o peito do I t(�, _

o .rla ahnid.ide de li:lços es- I

I
tagem Inspirada de: I-Iyppolit Co-

com agua fel vendo. Juntar a I
pe com :-'5 pole�ar( s, �o centro �l[ltual6 entre o homem e a rnu-

'I Logo mais, estará na tela lornb, na H1,piP1Ção de suas mu-

mayonnaise e 8S frútas, envolver 12 duzias de biscoitos Palitos p�:�
os lados e de CHIla pa a I�:r. a af(ll�ao mutua, e o per- do líder o ul:.irno volume. do I -= env()lvent�s e c'jnçôes. de-

no creme batido. Despejar nas
I francês baixo. feito entendimento entre ambos, 20th Centuri-Fox Novida- liciosas e no bulho de s ue, inter-

bandejas e gelar cêrca de 2 230 gramas de chocolate Depois se toma a pele entre o O Estado, assim, apenas inter' des com o SeU sempre va- pretaçãc, 0., que apreciam a

horas, 4 colheres de sopa de assucar tndlC� e o polegar, levantando-a vem. como fiador da unia», ga
- riado noticiário cinematogra- comedia, o que êle tem de subtil

4 colheres de sopa de agua
.� esticando-a de um lado para rantindo as partes, com medidas fico mundial, destacando-se, e no que ela pode encerrar de

4 gemas de ovos batidas outro. 'lue, mesuro variaveis em forrna. dentre êles, em detalhes im - engraçado encontram noO Sam'

4 claras .:!e ovos batiàas Estas massagens devem durar objétivarn, sempre, a fI'G! ahdade pressionantes. O bombardeio ba da Vida motivos de agra-

1 112 colher de chá de essen-
cinco minutos, detendo-se espe- do casamento e a preservação aereo da canhone ira arneri- do, assim como os que se deli-

:ia de baunilha. cialmente sôbre os nós dos de- dos direito3. da pràle. cana «Panai», em aguas chi- ciam com as visões suntuarias de

Forre ema fôrma recionda com
dos. Na Russla. país que, coníor- nez2.S, vitimando alguns pes- uma revista de grandes propor-

papel impermeavel e coloque no
me a propaganda da ll 'a. Inter- / soas pelas bombas lançadas ções têm muito que admirar nes-

fundo e nos lados os biscoitos.! HABITOS PRE- Tnacicnal, a «Iiberd�d� � absolu-i pelos aviões japonêses. 'I
te espetacular celh!loide nos seus

Dissolva o chocolate � junte o
i JUDI�IAIS ta», tanto que se mtllulil o pl-1 Vistas arnscadas furam quadros do «iVlaracatu» «Luar

assucar, a agua e as gemas de raizo da trabalhador, o paraizo! focalizadas pelo audacioso do M(:)[fl)>>, «Luar de 'Copaca-
ovos. Despeje metade dessa mis- Permitir que as cnanças se da �ulher, o par�íz� d.e todcls, I operador d.a 20th .Centuri- bana» e no flOal

.

apoteotico. E

tura na fôrma, coloque nova ca-
sentem á mêsa encurvadas, ieiam emhm, nota"se c�ltello dlametral-I Fo� Atualidades, fIlmando, para os que aprecIam m ronlan

mada de biscoutas e despeje [I
nessa mesma posição, escrevarr. mente oposto. D,sso, agora, tem- aSSim, uma das mais senSà- -ces de amor. O Samba da

massa restante. Cubra a fôrma com
ou estudem, contribue-se lOaue- se noticia atravéz de breve des-! cionais ocurrencias da ·Iltta Vida lhes ofereCê, ta�bem,

papel impermeavel e deixe-a na
tamente \)a�a que sua coluna ver- pacho publico no "KolJIsomolskaja : que ensanguenta a China e grandes e ap:)ixonantel in ta.,ntes,

geladeira durante algumas horas. t�b!al adqmra uma conformação Pravda", de 10 de fevereiro. i O Japão! nos idllios vividos por Heloisa

Para servir tire dlt fôrma e encha VICiosa. e comentado pela imprensa desta I -- Helena, com Orlando Brito e

o centro com creme batido. Sal- Deve-se repreender ás crian- \
cidde. I �ONSELDOS DE BE- l'vlaria Amaro, com Rodolfo

pique o creme com migalhas de ças cada vez que se as veja mai I Diz o aludido jorn:;l sovieli--I LEZA Mayer. O Samba da Vida

choculate ou nozes picadas e en- sentadas, evitando males maiores. co: -:- «Em Um Usbekisten, o
Baton

.

encera todo urll divertimento. Mas

250 gramas de morangos fres- feite-o com morangos. �ONTRA A �ASPA! preSidente dos kolches. Besa'l
Poucas mulheres, se h- não constitUem asses, apenas, ús

cos rowm, obrigou um camponês I) vesserry de ser abandunadas motivos d'O Samba da Vida

2 chicaras de chá de assucar Frutas Nacionais e E' excelente contra a ,caspa entregar-lhe a filha de 13, para, numa) Ilha de coral e PI�des- pois hll outros, de igut'1 montll

2 chicaras de chá de abacaxi Estranjeiras lavar a cabeça uma vez por se- após violento estrupo, abal1do- sem e�ar para? eX1 lO SÓ a considerar, como a interpr, ti-

picado. encontram-se á venda no mana com aaua sublimada a 1 na-Ia». um objeto de toIlete, deixa- çi'ío impecavel de Jaime Costa,
2 calices de vinho do Porto Salão �omercial por 1.000," uLilizando-5e para

O «Komsor:.olska P:avda», riam em casa o baton. Por- o grande artista brasil :iro que

I litro de agua. R. Conselheiro Mafra, 10 isto uma esco·/inha. cemurando, ainda, fatos seme- que u baton rejuvenece os humaniza o seu papel de manei�
Lavam-se os morengos, mislu- Ihant"" e para os quais pedia a labios, realça a beleza da pe- ra notavel, Heloisa He:el1a, can-

ra'se-lhe6 o a�sucar, e deixa-se EIll 980 q u í 1 O C i C los atenção do cOinJssariado compe-
le, dos olhos e dos dentes. tando coisas bonitas, as vozes

ficar tudo bfm coberto durante ��������������������� tcnk, dá noticias do adotado E' um recurso do maior al- queridas de Odete Amaral e

15 minutDs. Juntam.se, então, o pp.lo «C>mité do Komsomol de cancr, O uso inteligente de Carlos Galhardo e o grande mo-

abacaxi, a agua e o vinho. Agi- Ou�am hoje pela Samarkand, que vem de organi- �rn baton pode mo�i!icar, �a- mento int�rnacional em que apa·
ta-se um pouco e levase á ge.

zar longa iista de meninas dr fias vezes, uma fiSIOnomia. recem figuras de projeção univer-

ladeira. PIIE-8, Sociedade 13 e 14 ano" que foram con-
A escolha de um b�ton de- sal, como Ortiz Tirado, o maior

sideraàas aptas para o C11Same[l- ve, entretanto, ser fClta com I tenor méxicano Eva B
.

k·
'd d

' arclOS a,

to, transportadas para as regiões CUI a o.
"

I a maga do "acordum", Betly
distantes, e entregues a operario;; Ele deve ser qUlmlcamen- Spoel a graciosa «vedetta» .

t
.

f
- " , pa

do Rio de Janeiro que trabalham em minerações, e puro e mo enslvo; que St' risiense Eva Stachino com a

sem. garalüir, .entrelanto, tais li.-I esp.alhc �suavemen.t� so.bre os sua graça, as «g�orif��d girls»
gaçoes E, salientando a n(�cesWllabIOS, �em O aUXilio dOS d:-- nas suas dlJnMS meSi5tive s o

dacle d� inter '/enção mais decidi' dmi, e tao p.uro q ue poderia comico Santos Carv:dhos e vlllk

da do poder e,tatal, p.Ha o caso, I
até ser CO�lld�. p�rturbadoras cariocas que ('n-

radcanta que, po, exemplo, no .

A expen.encla mostra que feltam o quadro déslumbrantc.
DIst.'ito de Bulu'lgurst. ha um

e _necessano �sar sempre rdiretor de comité que, impune- dOIS bat?ns diferentes. Um

mente, muda de «espos,'\}) cada para � d�a, com um leve tom �������������

"oito dias". • alaraoJautJ, outro para a noi-

A's 18 hs.·- Taràe àansante ào 5abonete A tr�n"crição dessas fioticias, te, de c010ração mais pr�-
Tabarra de fonte absolutamente insuspei- f�nda, com um vago e, fugl-

ta, rlíspensa outros comentarios. t1VO tom azulado, afim de
tornar os labios mais suaves

ESPELHOS E �RIS- e nlais jovens sob a luz ar- t.m qualquer época e com a

TAIS tificial. outras usam ainda mesma assldujdad� com que se d"
novos tonalicades, para com- o banho quotidiano l1a crianç�"
binar com a côr

.

da toilete. exigido tanto por seu descr-vol
Para toiletes élzues ou vrr .. vimentQ Celmo pelo mais elemen- t

/

melhas, o baton de vagos tár principio de higie.ne, deve lo -

'.

tons azulados. O baton ala- da mã01certific.ar-se de que /IS

ranjado, para as toiletes ver- fossas nasais de seu filho 8l:

des, amarelas� ou marrons. achem lImpas e desembaraçadah,
Realmente, deve-se combi- em beneficio de seu descamo <'�

nar O baton dos labios não do mecanismo regular de �ua

só com as toiletes, como respiração.
tclmbem com o grau de lu- Os condutos auditivos devem,
minasldade do ambiente em assim mesmo, limpar-se prolixa·
que a mulher vai se apresen- mente, utilizaHdo, s..! não ha in
tar, á luz do solou a luz fecção, agua morna fe:' ida pl ..-

artificial. viamente, embebendo uma peque·
Os batons Michel ofere- na mecha de algodiO bem fina"

cem uma grande variedade com a qual deverão ser ,limpos
de cõres. aqueles condutos. "

MOLHO DE !vlAYON
NAISE

2 gemas cruas

) 12 colher do chá de sal
112 chicara de chá de azeite
Caldo de limão.
Bat�m-se as gemas ate for

Inar uma pasta e adiciona-se
azeite, ás gútas, mexendo sem'

pr�. T"rminado isto, junta-se
sal e, em seg",ida, caldo de li·
mão. Deve-�e guardar na gela'
deira, cobelto, até a oca�ião de
servir, porque, ficando desC'ober
to, reseca.

REFRESCO

SALADAMACEDONrA

t chicara de cubos de cenora

) chicara de feijão branco c.o

zido.
I chicara de ervilhas cJzida II f'" 'd

S

pequena couve· lar CfJZ! a

Sepale a couvr.-flôr em peque',
DOS pedaços, reuna-se dO !eijào f'- i
ás ervilhas e derrame sobre tudo Ium dos molhos abaixo dêscritos.
Ponha a mistura na geladeira até

geiar bem.
Para servir coloque sobre fo

lhas de alface e guarneça com

fatias de pimentão verde ou de
rabanetes. Para servir individual
mente, ponha uma porção oe
alface e guarneça-a da mesma Ifórma.

GELE'A DE GALINHA EM
FORMA

1 colher de sopa dG gelatina
114 d! chicara de-agua fria
1 chicara de mayonr,aise
114 de chicara de pimentão

cortado
2 chicaras de galinha assada,

cortada.
112 chicara de aipo cortado.
Dissolva a gelatina e junte a

mayoDllaise. misturando a gali
oba, o aipo picado e o plmen·i.

/'

Direção ROSE MARIEde

Rádio Nacional

Programa diurno

AMANHA ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

DAS 9.00 ás 1.800 - Programas variados.

I
!

í
i
,i

I
- '"<1'":._<.

Programa noturno

O �o�o

DA5 18.00 ás 23.00

o NARIZ E AS ORE
LHAS DAS �RI

ANÇAS·1
!

! A's 20,30·. A PRE-S Em BUSCfl DE
TALENTOS· um pro]rama para
calouros

�
f
t
,
,

i

A·s 21,30 - VOZES NOVA5 DE: 1938

A's horas certas, jornais falac30s rem no
ticias em primeira mão, farner1àas pela A NOl.
TE. e oferta àa Casa 6uimarães Ltc3a.

No. verão, ha sempre uma ter

rivel praga de moscas. Por mai�

que se as persíga, pousam sem·

pre sôbre espelhaI! e cristais, dei·
xando suas manchas carateristicas,
O melhor pala elimillar essas

manchas consiste em passar ne s

espelhos ou nos cristais sujos u.'n

trapo embebido de parafina, f1u
tuandi)-Ihes depois uma camurç a

sêca.

5peaRer Celso 6uimarães

com

Regional c3e Pereira filho
Orquestra àe Dansas
Raaamé5 e seu 5wlng fiue
Romeu 6hlpaman e sua Orquestra ae

Consertos
EéluarC)o Patanê e sua Tipica Corrientes

--0-
No DIA 24-ás 21,30. 'A revista ADÃO e EVA:t.

O côco dev(; ser ingeIicio en'

pequenas porções, porque é bas
tante indigesto.j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



), ca.A.ZETA
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A Florianopolis, 20-3-1936

Coneurso !A o

I.

c O M E-R C I 00018 OPE.,
Aviso RARIOS

José Ferreira. Torres, avisa ao Comercio em geral que em M O R T'O Sdata �e 18[11[937 deixou de fazer parte da firma Torres & Cia.

b
.

. que girava em Anitapolis com comercio de Fazendas Armarinhos e ·E,.M ITA.JA I 'a o, astecr- gene f' d dro�,. ican o to o o ativo e passiva da extinta firma sob a res-

gaso I' n a ponsahilidade de Krautz & Cia. estabelecida na mesma praça.
Um hórrjve] desastre ocorreu.

.

I �vBa !-ambem que atualmente continúa negociando na pra- ôntem, nas obras da Cohrasil

Até 1'. 'de abril do corrente
ça de Anitapolis, sob sua Firma individual, José Ferreira Torres. em Ítajaí, no qual perderam � Impu ..to de vendas e

ano, � Pref-eitura dA Capital re-I Anit r 14 3 38'
'

vida dois honrados chefes de [a- .-

o-berá propostas em duplicatas J3���o��RREIRA TORRES milia. canelgnaçoes
para 8 construçr o de um pôsro '

V.
--------.----- O desastre deu-se com a vi- RIO. 18 -- Afim de escla- do art. 23 da Con�tituição Fe-

de serviço e de abastecimento
I .mos! Ouvimos! e Observamas ! rada ào bascunhante, no momen- recer duvidas que têm surgido deral, COrI! as reservas constantes

de gasolina no LARGO FA- ��-�.�����������������.���������� to em que descarregava automa- acêrca da incidencia do imposto, da clausula II.

GUNDES. desta cidade. ricamente, jogando ao mar todos �:. bretudo quando ocorre a cir Clausula II - Os Estados do

O contratante será ainda abri- Que o'PINHO é mesmo competente eom re-
os operarias que nele se encon-I c.unstanci� da «tra�sfe.rencia .de A.ma;ollas, ,Par�, Maranhão,

) _gado a colocar 05 meios-fios ne- formas e coneert-.s de qualque.. mala ve ..
travam. mercadories», refenda no artigo Plaul, Ceara, RIo Grande do

cesserios; calçar a
, paralepipedos lba.-Vai..se a domieilio.-OFICINAt\. - Rua Em resultado pereceram o fei- 1'. do d cretu-Iei n', 140, de Norte, Paraíba. Pernambuco.

I s ruas laterais e o trecho entre Saldanha Marinho, entre João Pinto e
tor das obras, sr. Manoel Mafra dezembro de 1937, resolveu a Alagôas, Sergipe e Mato Gros-

I sta e a rua Felipe Schmidt. fa- Tiradentes _ Telefone, 1.436 e U operario Leandro Bernardes Conferencia elos secretários da so, que não participam do con-

zendo o recalçamento onde se toro
dos Santos, tendo ficado grave- Fazenda do Estado solicitar a venio realizado em 27 de de-

r ar necessário; ajardinar e gramar Dr. Pedro de Moura Ferro IALUGA-S� mente ferido um outro trabalha- .promulgeção de um decreto-lei, zembro de 1937. e que cobram

as partes contiguas ao pôsto; le- Advogado
Uma casa á rua Jose dor. que foi recolhido ao Hospi- Os termos do convénio a ser atualmente ou já tiveram fixado o

vantar muros de arrimo e execu- Rua Trajano n. 1 (sob.)
Mendes no. 41, �o� �hacara. tal onde se encontra em perigo assinado pelos Estados, serão os referido imposto em taxa diíe-
Tratar com Dionísio Da- d id d

tar os serviços necessários de ter-
e VI a. seguintes: rente a mençionada clausula I,

rsplenegem.
miani á rua Francisco Tolen- A triste ocorrencia provocou Clausula I - Os Estados da poderão manter ou restabelecer as

O tino. Fone 1328. f desembargador pro un a consternação, principal- Republicá dos Estados Unidos taxas atual ou anteriormente ada-

Salvio Gonzaga
mente nos meios proletarios, on- do Brasil, pelos seus representan- tadas. sem ultrapassa-las em

Maquina de escrever de os dois operarias eram geral- tes abaixo assinados, resolvem qualquer caso.

REMINGTON mente estimados. uniformizar em 1,25 por cento Clausula Ill-Os Estados ela-
! .Vende-se por 950$000. Em p)r Ambas as vítimas dei d I b

I
eixaram a taxa para cobrança o mpos- orarão o seu orçamento para o

feito estado. Tamanho proprio para· íilh
.,

d 1939 d d
escritório Informações na gerencía

viuvas e lOS. to de Vendas e Consignações, a exerciCIO e e acôr o

_____________...:.. desta folha. I que se refere a letra d do n', t com este convénio, Ial-o-ão,
igualmente. para o de 1940, se

até 30 de setembro de 1939
não fôr pedido, por qualquer
deles, novo exame de sua situa

ção economico-Iinanceira, de que
resulte outra deliberação para a

a confecção do orçamento para o

referido exercício dt: 1940.
Clausula IV-Este convenio,

que vigorará até 3 1 de dezembro
de 1940, ficará sem efeito me

diante proposta de. pelo menos,

doze das unidades participantes.
O decreto-lei deverá ser re

digido no sentido de:
Ficar isenta do imposto de

vendas e consignações a primeira
venda feita a comerciante, exclu
sivamente atacadista, de merca

doria transferida para o lugar
em que a mesma se, efetue, se

íicar provado haver sido pago
ou dei"! estar legalmente isento
no lugar da procedencia o impos
to devido peja translerencia, con

forme preceitúa o art. 19. do de
-creto-lei n. 140, de 29 de de
zembro de 1937;

Considerar <translerencias , pa
ra os eleitos deste decreto, a

remessa de mercadorias a filiais
ou depositas dos propnos reme

tentes ou reciprocamente;
Ser a importancia do impolt.

obrigatoriamenre incluida no va

lor da fatura e constar, destaca
damente, dos documentos relati
vos ás operações, tais como du
plicatas, notas de vende e quais
quer outros.

Acha-se ab�rta. com o prazo I
fIe 30 dias, a inscrição de candi- I

I

I' atos ao concurso rara o cargo
,Je 4'. escrituário do Tescuro

'

do Estado.

Pedimos a quem haja en

contrado um saxofone perdi
do na preterita quarta-feíra
entre as Capoeiras e esta Ca
pital, a fineza de fazer en

trega do referido instrumento
musical nesta redação. "

\"

�J}(} EXPERIMENTE-O HOJE MESMO!
fl_7JIV"

-

,

TEXACO MOTO Oll

Irmão Joaquim
Em 20 de março de 1761,'

em uma sexta-feira maior, nascia
na então cidade do Desterro, Joa
quim Francisco do Livramento,
que mais tarde, tornando-se gran
de Apostolo da Caridade, foi
cognominado de Irmão Joaquim.

De burel e bastão palmilhou
êle por toda parte angariando
donativos para a fundação de hos
pitais e colegios aqui, em Porto
Alegre e na Baía.
'ia anos um pugilo de conter

râneos fundou a Associação que
tomou por patrono êsse extraor
dinario Apostolo do Bem, tendo
depois instalado. na presidencia
do abnegado professor LUIS Paci..
fico das Neves, o benemérito

, estabelecimento que é o Asilo de
'I\1endicidade.

Em homenagem á data de hoje.
será hasteada na séde social a
bandeira da Associação Irm30
Joaquim.

, 'ôsto
mente

de
de

Religião

ADVOGADOHoje ás 7 horas, na Catedral
Metropolitana, a Associação Cru
zada Eucaristica, e a Congrega
ção da Imaculatla Conceição, re

ceberão comunhão.

Rua Trajado no. 29

Haverá hoje, ás 18.30 ho
ras, reunião catequética para ope-II arios e empregados.

Reune-se hoje" ás
conferencia de Santa
na Casa Paroquial.

9 horas, a

Terezinha,

Na matriz do PUJissimo Cora
çã'o de Maria, reune-se hoje, a

conferencia de N.S. do Parlo.

Ex-pÕ·s;j-Ç;ãõ-··-;S:
Adoração d<:'�)
S.s. SEle a

rT""!e r', t.O

I J

?X
r

, A sesta não deve consti
tuir um habito. A pessõa
que descansa bem durante
a noite não necessita repou
so depois de uma refeição.
Tambem não convem fazer

da sesta um sono prolonga·
do, porque embota.
A lingua esbranquiçada

coincidindo com a perda de

apetite é indicio certo de que
o estomago está sujo.
Para combater os trans

tornos epaticos, renaes, do
enças pulmonares e as erup
ções da pele, é índíceda a

salada de agrião.
Os bons pensamentos aju

dam a viver bem; os mãos
sentimentos deitam a perder
o sangue e o envenenam.

Na Matriz do Puríssimo Co
i ação de Mariél, rcal.zase hoje
após a misse das 8 horas em hon
I a a São

I

José, o soleneáto da
I xposição e adoração do San
tíssimo Sacramento.

A'� 16 horas terá lugar o

,neeuamento que será solene.

MediC'iÜã---.iõiüesiic'ã

o novo TEXACO MOTOR OIL -- o
oleo inteiramente distillado-resiste
ao calor, retem sua viscosidade e lu
brifica melhor e por mais tempo o

seu motor. l\1:ilhares de motoristas
brasileiros attestam a sua economia
e o seu poder lubrificante.

Quem achou?

Parmaeia de Plantão
'

Estará de plantão, hoje,
à Farmácia N\oderna, á Pra
a 15 de novembro.

-:
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REFORMA DO REGULA�AMENTO DO IMPOSTO DE
CONSUMO

voz

,G A Z E T A OI

contínuacão da 3a. página

Proprietario e Diretor Responsavel
JAIRO {;AL L A D o

a sra. Dinorá Moellmann;
a menina Darcí, filha do sr.

José Licinio Lopes, guarda adua-

CHARUTOS! Houve sensível alteração do imposto, de consu- A
mo sobre charutos de fabricação nacional.

E' o seguinte o sêlo a ser aplicado em cada charuto:
Até o preço de 100$000, por milheiro $020; De mais de

A R I
"", -

I- 1
10.0$000 até 200$000, por milheiro $040; De mais de 200$000 até evo u�ao .ntegra 1Sta I
500$000, por milheiro $100; De mais de 500$000 até 700$000, por !r
milheiro $200; De mais G1e 700$000 até 1:000$000, por milheiro $300; {;ontiDua�ão da la. página Estão foragidos os srs. Plinio

De mais de 1:000$000 até 1:500$000, por milheiro '$450; De mais Salgado, Gustavo Barroso, Bar-

de 1:500$000 até 2:000$000, por milheiro $600; Demais de 2:000$000 espingarda de dois canos, nova, O golpe de fôr�a
bosa .Lima, Madeira de Freitas, rada, que não tolera caras en-

até 2:500$000, pormilheiro $'SOO; Demais de 2:500$000 até 3:000$000, além de quatro morteiros.
Belmiro Valverde, Pacheco de farruscadas e tristonhas de que

pormilheiro 1$000; De mais de 3:000$000 até 4:000$000, por mi- E
. .

r ·1 Andrade e Raimundo Padilha, assiste missa de defunto. Mas,
lheiro 1$400; De mais de 4:000$000, por milheiro 1$500. Pri.ões em Paraíha

stiveram os Integr� istas a PI- funcionario do Banco do Brasil, isso não quer dizer que êle admita o

Os charutos estranjeiros de qualquer preço, pagarão por
que de entrar em açao, tendo,

I
em Petropolis. abuso, a inconveniencia, a falta

unidade 1$500.
do Sul mesmo ocupado as posições que d d \ I d

E P íh d S I f t lhes haviam sido designadas.
e mo os. -'"'- sua pa avra e or-

CIGARROS E CIGARRILHAS' m arai a ou, oram am-

Assim, segundo suas proprias Integralista? Nunca! dem é brincar. Brincar, é claro,
Os fabricantes de cigarros e cigarrilhas são obrigados, sob pe-,

bem proveitosas as diligencias efe- guardando-se um minimo de res-

aa de pesadas multas, a marcar no rotulo de cada maço, carteira, I t�adas de ordem d� delegado re- declarações Teodoro Diniz Bar-
peito e bôas maneiras, sem o que

lata, caixa ou envolucro, de fôrma indelevel, em carateres bem vi- gional de Petropohs, sr. Anuar bo�a, Men�es Corrêia, Jair Me- Nas horas mais graves ha sem- a brincadeira degenera em anar-

siveis, cuia altura não seja inferior a cinco milimetros, O RESPE-I Farah. deiros, J os.e Dantas do �armo e
pre um minuto de bom humor e quia.

TIVO PREÇO DE VENDA NO VAREJO que serviu de base ao
I

De�coberto o reduto sec.reto do� outros, estIver�m de plantão nu.m I isto ocorreu na seção de Segu- ,------------

estampilhamento, e os comerciantes, tambem sob pena de pesadas: consplradore.s, fo�aII_l àetI�os ah ponto �strateglCo de Petropoh�. rança Politica, por ocasião da M d d
multas, não os poderão vender por preço superior ao marcado. L.ucas Ferr�Ir� Hibeiro, Jose Ca?- qual seja u.ma ponte de com?m- prisão em massa dos integralis- an .' ii ,O agrega,

Segundo o novo Regulamento, a selagem dos cigarros e ci- dido de O�veIra, �erber� �ureho caçao da CIdade, armados ate os tas que conspiravam contra o re-

garrilhas obedecerá á seguinte tabela. POR VINTENA: de A�rahao e �alr Teixeira de dentes. gimen.
Até o preço de $300 $010; De mais de $300 até $400 $060 Medeiros, tO?OS eles. membros de Madrugada alta, porém, soube- O sr. Emilio Romano fez des-

De mais de $400 até $500 $090; De mais de $500 até $600 $130; �estaque do mtegrahsmo na loca- ram que fôra fracassado o levan- filar um a um, os presos para

De mais de $600 até $800 $200; De mais de $800 até 1$000 $270; lidade.
A • • • ,te, abandonando, então, o posto qualifical-os tl identificaI-os.

Demaisdel$OOO até 1$200$400,'Demaisde 1$200até1500$$520',De �om esses integralistas Ioi apee- para ficarem á espera de novas, - Sr. Romano, eu nãomecon-
d d t b t ordens.

mais de 1$500 até 2$000 $720; De mais de 2$000 1$000. I e? !
o a� em arman;aen os e mu- : formo com esta humilhação de

As cigarrilhas e cigarros estranjeiros, de qualquer preço, pa-] mçoes,
alem d� m�terIal de pro- ser processado como integralista,

,arão 1$500 por vintena. I paganda doutrinaria,
�

3.000 punhais quando eu sou comunista <escra-

Quando o fumo dos cigarros e cigarrilhas fôr preparado na I M�is prisoes. chado ».

pr��ia fabrica� �erão ainda os fabricantes de pagar, por verba, por I �r.ogredlDd� .c::da. vez maIS. com A policia apreendeu 3.000 pu- O chefe da seção politica in-I
ocasiao da aquisição das estampilhas, o imposto sobre o fumo em- ! o êxito das diligências anteriores, nhais tendo gravada no cabo a terrompeu o serviço, tomou o

no-,pregado á razão de 80 reis por vintena. E quando os fabricantes! a policia de Petropolis veiu a co- cruz do sigma, sendo que muitos me do reclamante e mandando

receberem o fumo já preparado, terão de pagar o mesmo imposto I ?hecer os movimentos do pessoal tinham nomes gravados. Estes examinar ° prontuário, verificou I's6mente sobre o fumo empregado em cada vintena que exceder a integrante do nucleo de Pedro do punhais, pelo que ficou apurado, que o preso tinha razão.

50 por quilograma de fumo adquirido. I Rio, 4' distrito do municipio, on- destinavam-se a degolar aqueles Tirou-o, por isso, do fila e'
O seguinte exemplo esclarecerá melhor o segundo caso: I

de re�lizou uma "batida" feliz. que em qualquer tempo se ha- prosseguiu na qualificação. BARCELONA, 19-Anuncia-se

Se um fabricante de cigarrilhas adquire 1 quilo de fumo iá, ASSIm, foram prêsos o chefe 10- viam mostrado contrarios ao in-I
que o vice-consul francez, sr. An-

preparado (desfiado, migado ou picado) e com ele fabrica 50 vinte- cal Luís M.iranJa Dias, e seus tegralismo. Na Barra do Piraí
toíne Conteux fo morto durante

h I '

I G Ih K h L' um dos bombardeios de hoie e
nas, nen um imposto terá mais a pagar além das estampilhas para assec as �UI e�me oerc er e UlS Entre as armas aprepn,didas fo- 'II d· f b

. I P S b h d d que o consul geral, sr. Pinet ficou
a se agem ireta: mas, se a nca 60 vintenas, terá então que pa- essurno o rm o. ram encontra os gran? .numero! A 8" delegacia auxiliar flumi- ferido.
gar, por verba, mais 80 reis por vintena que exceder de 50, ou I Os chefes no Rio del�s proc�de?tes �o Cairo, na, nense, a cargo do dr. José Pi. -------- _

.eja, no caso em apreço Bobr" 10 vinteJ.lel. Todos os integralistas detidos capital egIJ)CI8, assim como gran-' coreli, realizou este mês, em Bar- O orga""'o of.·.-

foram interrogados demoradamen- de copia de balas dum-dum. I ra do Pirai, importante diligencia.

NOS Sa V·d te, esclarecendo-se, de suas decla- I Foi descoberto um deposito de •

I 1 1

I a rações, que o movimento no Esta- Na Ilha do Gover- material belico, que foi apreendi- e.a ree alUa
'

do do Rio era chefiado pelos gra- nador II do. Grande parte da munição es-

duados do Sigma Manoel Soares tava enterrada. Além de varios

CGon�alvdes. Sl!IermenJegil1°s Mendes I Na Ilhr. do Governador os in r
fuzis, espi�gardas, p�Dhais, re- org::����1 ':0 �:ad:,ep�:á�:;�

orrea a I va e OSt: oares de
t I' ta h Ii d W ld volveres, pistolas, camisas verdes, contra a devasta'"ão das florestas

L bi egra IS s, G e la os por a e- I b dei b I
"

..

:..,�tos,_que'd pORr �lJa vdez, rpeced.llham I
mar Pereira da Costa, prenderam I f

�n eiras, d'dO etmsf e. arqUIVOS, do Nordeste, que ameaça atingir
11m ruçoes • aimun o a I a, t iddr'

. OI apreen I o um uzil-metralha- ás ultimas reservas, preconizando

funcionario do Banco do Brasil; i
as. �u on ates po ICI;ISj Jonse- dora inteiramente novo bem co-

uma renorestação Intensiva, afim'

Meudo Corrêa, advogado,' Alberto 'I gteuml o mtan
er o conl ro e .l�lfadn- I, mo farta munição

de atenuar as longas esd.agens que
a eum empo pe o aUX110 p para o mes-: se agravam com essa pratica abu-

Gothiard e Oldemar Finkmaner, Dt I f
.

t 'd t d
.' i mo. I siva.o primeiro "chefe provincial" de ��!to� e oms a a ep a o mOVI- Em resultado da diligencia fo-

Petropolis, o penúltimo "chefe da Na embaixatla
ram efetuadas cerca de 28 pri- --------------

policia secreta". e os demais seus sões.

�����:':::'I'"
�

auxiliares dirétos. Japonêsa r"1

I�
JOÃO AUGUSTO SELL

Foragido O chefe suprpmo do Sigma, Materialahandonado � e 'IS
Plinio Salgado, (i() que se pressu-

NELA VANDA SELL

, I me, encontra-se asilado na Em- RIO 19 D d· �

,A despeito da pronta e severa baixada do Japão, que fica si- .

'
. -:- urante o. la ?e r..I comunicam aos pal'ent"s e

ação policial lograram evadir-se tuada a poucos metros da sua
hOJe a. POhCI� outra COIsa nao � pes:>ôas de suas relações o

a menina Oõwaldina, diléta fi. os prineipais elementos da cons- residencia. ,tem
feIto I?aIs do que. apreender � contrato de casamento de

I.lha do sr. Joaquim Lucio de piração no Estado do Rio. grande COpIa de matefIal que os ,� sua filha ZILDA eom o sr

Transcorre hoie o aniversario Souza chefe das oficinas da Im- PadJlha, Meudo, Gothiard, Fink- Na Deten�ão in�eg�alistas estão abandonando, � CLEMENTE CUNHA.
.

nlltalicio do sr. dr. José Batista prens� Oficial; maneI' e José Soares de Lemos, prmclpalmente no quebra-mar H B
Rosa, acatado cirurgião-dentista a senhorinha Marina filha do estão, pois, hOQlÍsiados em local Entre outros, acham-se reco-

das praias rircunvisinhas.

�
Palhoça 12-3-38

Ie d�dicado tesoureiro da Direto- SI'. José B. Fernandes.' desconhecido. lhidos á Casa de Detenção, os _ Pdarte das arm�s. encontradas � "*l�a"a'''ã'''iP

ria Regional dos Correios e Te- Decorre, amanhã, o natalício Contudo, não cessa a atividade seguintes integralistas: �ao e marcas taf}ssu�a�, nunca �� �
� ...

��
Iegrafos. do dr. José de Sá Freire, D. D. da policia, havendo fundadas es- Ernesto Mariano da Silva Jo- Importa?�s pelo ExerCIto. I!t k Z·ld �S

Delegado do Instituto de Aposen- peranças de que se descubra em ta, estudante; Sebastião Nonato
A pohcla apreendeu o plano i �� e

I a

�Uf'asaa hOJ·e o anI·versarI·o do sr bre've o paradeI·ro dos fUgI'tI'VOS, de assalto ao PalacI'o do RI'O NeA _ ��"_". II

, . tadoria e Pensões dos Industria- Amora, eletrecista; Julio Scofano, �..,..._ .._� Clemente
Ue. José de Souza Lima, oficial

nos.
contra quem pesam graves acusa- comerciario; SIlverio de Medei- gro, onde se achavam estuda. � �l

da Força Pública do Estado. «A Gazeta» cumprimenta-o. ções. r� pintor; Jacomo Scofamo, co-
das todas as possibilidades de � . I

VIAJANTES merciario; ltalo Brasilino Mura-
entrada e os contratempos que �

nOIVOS H
Fazem anos llOje: Festeja amanhã o seu aniver- (Via terrestre) tari, bancario; Flavio Faustino de porventura podessem sobrevir. ��l��rc�

sario, d. Amara Maciel. esposa 80uza, copeiro; Francisco Lopes Ido sr. Francisco Pessôa Maciel, Lista dos passageiros que se- Gestal, cartografo; J(l)&ê Felizi,'funcionario do Ministerio do Tra- guiram para o noste peJa Empre Maroonitti, camerciario; Ascendi
balho. za Viação Cruzeiro Ltda.:-Car- no Feital. corretor de navios;

los Mueler. Nair Mueler, Marie- José Vieira de Matos, comercia
liza Laus, Pedro Reig, Osvaldo rio; Paulo Mariano da Silva, es

Reig, Elza Bernardini, Helio Ber- tudante; Mauro Mariano da Sil- I
nadini, André Onafrewisch, João va,. engenheiro; Nicolas Jorge I
D. Cardoso, Manoel Rodrigues. Carneiro, medico; Luís Antonio iDoraci Souza, Altamira Franzoni, dos Santos Branco, veterinario e,

Estelino Montenegro e Edelgardo J.oão dos Santos Branco, banca-IWendhausen. fIO.

DO POVO

Os foragidos ALEGRIA NÃO E'
ABUSO

RIO, 19-0 presidente da RI
publica assinou um decreto,
pasta da Guerra, mandando a�'
gar ao quadro da artilheria o

ronel Oswaldo Cordeiro de Far
O referido oficial está exero

do o cargo de interventor no

Grande do Sul.

Morto o vice
consul

CAP. MARIO GOMES

Adolfo Clasen, antiga e destaca
do f.ncionario da impertantissi
ma firma Carlos Hoepcke SIA.
Prôho como os que mais o Iô

rem, figura respeitavel no seio do
comercio, ela familia e da socie
dad9 catarinense, justamente me

recedor do acatamento e conside
rações em que é tido, receberá o

venerando patricio, as maiores
provas de carinho e estima, ás
quais c A Gazeta» prazeirosamen·
te se associa.

ANIVERSARIOS

Regista-se hoje o aniversario
natalieio do nosso prezado patri
eio cap. Mario Gomes, ilustre
oficial do nosso glorioso Exercito.
O distinto militar que fé profun
damente estimado no seio da sua

classe, bem como na sociedade
catarinense t)Ode está profunda
mente radicado, receberá muitas
felicitações ás quais ientamos as

DR. JOSE' B. ROSA

nossas. Fazem anos amanhã,:

ADOLFO CLASEN

A Dra. JOSfPHINA SCHWflDSON
"

neiro;-
o menino José Newton, filho

do nosso sandoso conterraneo sr.

Bruno Spoganicz.

NOIVADOS (Especialista em dC)en�as de Senhoras
e erean�as)

mudou seu {;ONSULTORIO para á

Rua Felipe Sehmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

Passa amanhã o aniversario na

tà1icio do estimado cavalheiro sr.

Com a gentil senhorinha Zilda,
dileta filha do sr. João Augusto
SeU, do comerci@ da Palhoça,
contratou casamento o sr. pro
fessor Clemente Cunha.

prevlleglada tela que vos deu a filmagem de "Bonequinha de Sêda", oferece-vos, agora, um espetaculo que se Impõe pela sua grandio..
5idade e que constitue todo um cortejo de deslumbramentos

SAMBA DA VIDA
t O FILM MAXIMO DO CINEMA NACIONAL

com Heloisa Helena-Jaime Costa-Maria Amaro-Odete Amaral-Belmira de Almeida-Pinto Filho-Carlos Galhardo-Eva
Bareinska-Eva Staehino - 'S Glorlfied Girls etc. etc.

Um punha�o de canções sobresaindo-se: O LUAR DO SERTAO-O LUAR DO MORRO-O LUAR DE COPACABANA-NA RODA DO SAMBA-O mo

tivo musicai do film: O SAMBA DA VIDA e inumeras outras maraviihosas apresentações-E' uma apresentação D. F. B. dirigida por LUIS d.
BARROS. E' um filme que tem do Samba todas as vibrações e da Vida todas as imagens

.

N P FESTA MILITAR NACIONAL p.

I
O rograma· FOX AIRPLAN NEWES 20132 rolo especial contendo a reportagem completa sobre o bombardeio ,...., reço: unlco 2$500

.

•

da canhoneira norte americana PANAY. Suspensas, rigorasa_ente, todas as permanelltes•

QOEON, O líder dos CíneDlas,..HOJE, A's
A mesma

,...., 4--' 112--8112 e 10 114 horas

o

. '
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