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comunistas e os seus aliad _;S coritir.úarn a fazer contra o IOl-j-.iODFQ. I O-�,T�l sessão rlc I.oie da CaAmara dos COI'nu"'S o n.in.síro (1':'''
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Integralismo alue, na hora indecisa, quan o am a nao SI.'
I· }al;lco-es Exteriores Sr AntlionyEden sL,b'\ a ores .ão (1[' 1'1;"C· '1'('(1S deputados qL'l' ner-, • :!'\�. ...1 ... � " �. , .. I� �l. '/ "-' ..... 1 . ..... L u .... "" U ..�. Ao V .... '..1... �"·1.J U .'0 ...... t'\.

conhecia ê extensão do movimento extrrf!l:sta de no.vem-! f;untàvam se pensava pedir a F(:u3Sta que éldcíisse á ação das outras potencias no caso
bro formou ao lado dos que defendiam a irdependencia da :t, at.ique :'i Inglaterra contra as estioulacõcs do pacto ela I ig�j (lar: ['.'C!('O""'0 respondeu I'

.., • ,. __ • ....• _ ... � .. '- .. L\.... _ I \..... '._. > L .. "h l'.._ ....tt1fJ (11.r.' \,;.:I,.J I... L ...; c .. Ao \..1 .-J.Ç;� \ .... ....), \,... ......) � . .t'\... l

Pátria, a honra da íamil!a brasileira e as trauições cns- inesperadamente: "Ver-rr.e-ei forçado a examinar esse ponto. Consultamos em primeiro! I-loje,?s 20 hcas, no Tf2-
tãs do Brasil." lagar os países móis próx'rncs geogralicauiente." I t:0. /.l\!�f(' de Carvalho, a

sociedade cama valcsca Ban
PARIS, 10-Depo;s de sua entrevista con: o r:;,;i;i'-�ro das Relações Exteriores, do da. Noite t:ealiza u seu

"�,"""",'""!iS'q",_",,,",�
o chefe -do govêrno da 'fchcrn-Slovaquia, Sr. Hodza declarou a um representante da anunciado festival artístico.

� United Press que existia perfeita identidade de vistas entre ambos a respeito da situação Contam. os organizadores
� politica europeu, especialmente das nações centrais, compreendendo essa solidariedade 03 desta noitada Oe arte" com

! mais delicados detalhes. um sucesso completo, VIsto a

"" I O primeiro ministro da Bélgica Sr. van Zeeland é erperado nesta capital na excel.{'n�i,� do ��rograma e a

�<: � g?"�� ':":'� �� � ��� 'I'
próxima quarta-feira. contribuição valiosa de ama-

11� '"��5)a f:J I!l a o chefe de govêrno belga tomará parte no anunciado banquete da Entente dore,s, de teatro.
.

I Franco-belga-luxernburgueza c: c\mfE'renciará com o presidente do Conselho Sr. Sarraut e A�em de uma chistosa co

li com o ministro das Relações l�'deriores Si. Fland.n, ampliando assim as conversações media em 3 2tos--A casa de
I dlnlomáticas realizadas em Par is no d .correr dos ultimes dias, nas cuais se fizeram re- Orctes,-entregue ao desern

� ,. presentar
treze potencias. 'pen�o do G. �e Recreio J Jra

matíco, havera um ato varia-
. D;QI q·uo terls tratado t'; g'.':loh�I'"1'-:;;t-:-, ".... ,.�,�::.�,i'-;;'Oi�'? .lo C(ilTI o concurso do Bati-
I 'W ç; .... I.,:ll, tlUM 1,., .... faiIJl si,;;, .... 5.Jlh,'-�l"".. - ...J'.

do da Ilha.
: LONDRES, IO--Sob a presldencia do primeiro minisho Sr. S:a ley I'a'dwin l :"12í11ÍlS cert..s d , qUt, o
lreuniu-se o gabinete ás 17 horas, Ignoram-se os motivos dersa S('�:Sã(.\, éLr_(.�;[a I.;,)�; es t.va! do Lendo d i r.cite

:.irr_iiiíiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-----.jji.n;. .,...,iãi_...iiii,;";,;,,,=ii.iiim """"""e_i5el i po ré In, que os m ln is t ros discu ti ram (J p rograma li e de íe sa n«ci [,11 al. agradará.

Fer:Hve.1 do Bando da
Noite

VENHO DECLARAR QUE NÃO ADMITI E NEM

ADMITO A If-iCLTl;"AO DO MEU NOi\lE EM BULETINS

OU MA?-..lIFESTO�; PGLITICCS DE Q:.JAISQl 'Ef� ESl-':

CIE, POR ESTAR, HA MUITO, RETIRADO DA VIDA

POLITICA.
Otavio Valga Neves

General

'''.-;. ',.t

<--:.. -.- .... -"
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Pouc�s mulheres têm pernas' joelhos firm s, k'v,,,Lar
lindas. E poucas mulheres sabem as pontas (1.,s r é;,.
ter cuidados que ('S alindem, cui- Levantar e .,S".iXd os

i" . . l'cacos espec-ais aos JOtdlOS c nao nhar-.s.
menos aos pés. AFoiar os pr3 o suavemente,

São contaàos os joelhos honito'; move,Hlc-03 sur vern r.te, de; oi,
-ou são muitc gr J,SO", em !J(!u',a [orteo.ei.te os dedos grandes.

'. 1 .

\ou rTH'1�,n LPatlE; .t-) ,n.I, tI. 1!,U·,'f· ..:r
i\l s :

....1'1 de: .!

lPt:�jS. Se 8.
r

0riTI;;. (: elrsr ,"
, � .: I

e fH"rp.L�) défx(�nd;'\ iJ.! ·e,';1. �i ("�)L-!
.

I' d " 1

]a1 o Ô·.1";?,f' .enro 0 P{-�l� e Ll ... 1
r r�"�p·. I

, .

1 'clr:;.,o.!· a d -.. t'] o oaste] e aplicações: mangas aladas!\ '':JU3 está .·0...
- enCí\n- L-()�. "

- :J u

s I�:l.'sn'() css» que LV[ü::J(.\s U,,:a grande parte das dernons- de musselina de seda, sobre o

:'lu'".r1a d. trab:l1\o3 e nr aze trrçõ es da moda é dedicados a [ourreau de veludo; lantejoulas
.. ;'�l;ído

�

S�bC'11';3 repa;tir as �·.5S 's toiletíes. H:. pijamas suntuo- do mesmo tom do tecido empre
:, ,:; .' e ? ,; """n.::ia não nos L::.- \ 50S; inspirados em contos orien-' gado, crépe branco ou azul: pul
,;;" dO lt:.:nL��',. \ fai<; cGlças Íarguissjmas, ajustadas sera douradas, cintos dourados;

C'" .. -,' a'd r as li, Tà.S j"t;- n') tornozelo, com tU:1iC;13 d� larné bolões prateados ...
,<�t' _. VI ue "'.

'
.• " '.'" r: 1

. erla em tons Da Rénascença, muita inspira-.. , .. , ...., . .- O" lS o� CO "llr,"HO' ou mU;õellIla oe S " ,

!;;.:;;;�"�"2: b:lo's' :l,'ooc'lo::, ",,�s
-'

b�. [ortes. A [órma gregilj de larga ção, principalmente de ton-, for

(,;Q de «:,\;s�:·.ie)}, c!(; repü'H). scdução e beleza, também sugere t[-S vivos, e de bordados. dando

') f'i\:D, io lar. mo-I-los li!1d;ssim0s; vestidos plis- uma suntuosidade tamanha que RIO, 10-0 team do Flu-,� ,

.
- 1 sés, com tunica dupla, apregoando parece que erraram o objetivo. E minense contará com o con.

i )il;�.','e�;)r:�;::J�\:,!��n"C�i'� J��"3(í�;�é' a n.ocidade da creatura ou rene- os pijamas mais belos se adornam curso de Feitiço, na próxima
,

J 1;" ; i'J l� ves, tão del' ,_:"'+t', é van,],) os anr}3 da creatura. de UM cazaquinho ccrn brande- tempor1da carioca, comple�
1,1 " h '" t.,r,� pJl�;:O UJb ,,':: h Para essaõ loileltes, fóru dos hurgs, para jóvens, alguns com tando, ass m, uma ótima li�
:C),.d.,(;, ·k, !?r. 3'\0 :').1 1:;-;1):, úL:l.fcS da multidão, são permiti- i ca'Saquinho de setim, lembrando o nha de/ forwards.
e'.,:.3 vl's;idos de inteIi':1f Q'18 i'\ di}:; muitas eXtravagancia5. Oliente, na adoravel intimidade. Ha tempos o tricolor fizé-
d G"nlé S;er,!;:_: a al.::gria eh vcs - De ,habillés de setim em tom ra ao herói do jogo contra o

�)�� �; � �� áii���i-· ���:�m!::���l�l��i�� ���;��� I, ����;oir���i�cO���::i���T- ri�i����!�a���!��!��:DOLO D"::: XUXU'

I ma lisa, untada de

mantelga'j
fOI aceita pelo FJuml11ense,

Dci1,jis de dL'SCa3CL�r s. is XUXlL�, Serve-se com frios ou em P�LITOS D� CERVEJJ:\- uma vez sendo o contrato

t;ram-�:: c,; centr03 e ntcrv.'nLall.- sandwiches. 1 qUIlo de fal:mha de �ngo, por do:s anos.

112 dç manteIga, 1 chlca.ra Manteve Feitiço o scu po'c êl,) c.;rlii e �âl. De;:;'i1:' de co-

PUDItv1 DE CARA'- 3 grande ou 1 copo de cerveja. to de vista e o gremio ,.-I'?_i(L�, (;sccn,-se, esprcrne·se :lUro

cholcaras de cará cosido, 3 dE: Põe-se I colher de assucar, rua Guanabara resolveu !ll�'pé,s:;ndor. l'Vktura-se LI rfl.'\ê·>a de):>
I colherinha de bicarb0nato nal, dar como terml·nadas' aI:!,

. 1 • I 1', queijo ralado, 1 Ubra de as- .,

Meio muito sii:l\ Ls pti�;:-, bL-;· ::�:.u�v:�·,mt�:s2'�o�l�;�::i\I��Cj�e:�j�. sucar, 12 ovos batidos com de sodio. Enrola-�e e. pas- negociações com o craque do
carão de uma coI" liouida é

(lII., ,. ""'0"0' -l.;.,l-"J,·) \.J-'n; cullvi' de O assucar e I chicara de sa-se no assucar cnstahsado. Penarol, respondendo-lhe que:s '. '" I ,!,j- luu" _'o _1, ,� . .

aceitava o seu concurso deSepui ••L: d r,d -�C \�;n rouco de, :,� .. "t .. ;,� PJn' C .... ]LWl' de G,aiz;::m!. manteiga. Fôrma untada, fôr-
bS;l cola, Ccl1 bé:nho';ll1Ji';a, com I �\1;�';�;·�,���· tu2;)

-

bUl1 p l>õc-se no regular. :��:g�n���g���$S ��s��ovs�vinag1re flcrtel (\.,um }�;:'!b d.e li-I' '"u úl fórr:.a liIitada d,õ manLiga
CRbl\�.j:;'. BATIDO _ 200 I

TRICOT e um bom ordenado além detro oe B C00 .. f '(_'f UltW:O rItl�lU"; e và') 80 forno piHil asse,r. u _� ,

fil-se air.da um pouco de alumcn. Enfeita-52 �erois com rojd"s grs. de assucar, baunilha, 10 gratificações de rigor.
de ovos cozidos. gemas, 300 grs. de leite. Mis" Ponto de ti ra

PARA TIRAR AZEITE DO tura-se tudo, leva-se ao fogo
CH./\PE'O «SOÇ'FLE' AU FRO:vIAGE" como para fazer o creme sim-

ples, juntando-s� depois de

engrossado 6 claras de ovos

batidas.

� :. J . �

D
.

1 I
1 I

epois com um peuaço de ;i':J":
d ..jo. aplique-se um pou. o c!e r...ZLÍ·
te de harnamelis, ror tc)a ii nl!Í
te.

Quande> a lorma r.ão é cerre!,'

recorre-se á giuastica, cem estes

(� .

movimentos:
Descalça, pés juntos, contraia-se

cs musculos do, joelhos, Varia "

vezes e com fúrça.
Este movimento, varias V(:ZfS
.J. 'f' • 1 1ao oa, sera sunciente para auc i-

f�élÇ 8[ a paI te superior. Dqjc)i�"
deitada sobre as costas, as n'ao,'

de bê.ixo da cintura o cr.rno usten-
l' l' j't,,;:;o pf::lOs CCo,!Ovuo', ['{:Cf nJrf1'�'e

1
r.: USCUit(. S p,-rn2..�, até que 05

g,nh m pes:ção v::ri:. ai.
São então estirado:; (' encolhi

• " 1
1;0, ,,3 ]oelil0S, conlrall;GO (;5 mu�"

,.1- Gon'�·.n'o tr'T"O 1"'0 ['O'·.... ·\..-i\ _ CoI :\...... -
.... 1. j t'. .', ..,

J... ,. .

�

(�'_,.!.. '., 01:. _·S.

L...,' born U5ar dt<as ahr..ofadas
P�! '" os cotovelos, para qu.� n;;'o \
sofranl e �e tornem a;:,péros [\0

\
\

cont<Íto com o cbão.
Outro n�ovimêllto:
De pé, pés e p!'lnas jun:os, PAi?A PREPAKAn A CO-

Fkxícnar. e"ta�, o t"ié\is pcssivel, , LA L'QUIDA
sem elevar os calcanharec,. Endi-

n 1 h
. 1 ,

;:)Cntado ao cão, pOlaoa soore

«) aEte-bra�o, levantar uma perna,
fa?:cndo o movimento de rGtzcão

com o joelho. Depois fs!.il ar
-

a

I J •

perna com os muscu.os üuS JOC-
Jj,.os crispados. Pólla limpar um dlclt-éo d-' Meio litlO de ]:"itc, duas coo'

Voltar ao exercício. palha negt'[i ru W:�i:�, t:rem'�f ih:r",s de [arinba d,' trigo (cn!h".r
Para conserV:lr as pelnllS ma- o:; çnff·ites, e�t:o'.'e-.''''' bc,tI o pó. d� côpa), L!Di\ colher de mantei

cias e firmes, aconselha.se, cada I Com um i.rajJv m,).;o C!i'bf�bd,j ga. (' "ai DO fogo para t.ng,·OS3ar. I MÃE BENTA- 300 grs.
vez que se tomG banho, enfregal- em azcit(� C5frC(1� -se ., pdha. S

I
D"itD.m-se cincl) gemíls de ovo; de farinha de arroz, 300 grs.

a5 cum uma escova, o que ativa-j e8ta é as;)cra �L::JC; í' ['];('11:-S<' ú I e s' is colheres de gueijo ral�ld0. de assllcar,300 grs. de man
Tá a circulação. azeite com uma c:CoviÜ\la para I Vai-se ao �ü,:so e, por ultm;o, teiga, 1 côco ralado para di-

Afuger.tar das pemas todo ca- l,uc-lo prn -irar bc c,-. Qúaljucr D5 cl:H&.S bz.tldas, como í.CV'.', vidir em 3 partes, 2 parà ex- Do dircilo:-2 juntos, laçadaLeio: gordma que fi::::u::: :i;.b; esfregdu-,'M ,ti.iréne tudo, dcs?,-ja-se ':m traír O leite sem agua, a ou- 2 juntos, laçada. 2 juntos, termi-
O 'd I' d· '1 • • "', 1 1 'lt ..,

I ea c um epllatollO, CUJO elo-se a pdb. com ':J[1êl de; seu? ! umil Vél3�bl� prO;lna a Ir a rncoa. tra para juntar a massa; 61 !lando a carreira por laçada.l tri-efeito seja duradouro pelo mE'nos I' ei'Hugôdo.
.

I' I/::li ao f�m() on2e deve [Ja':õúr OVOS, sendo 3 sem claras. coto
um mez. um 20 m:nutos. Bate-se bem, primeiro cs Du avêsso:-Carr'eira toJa de

Depois dessa aplicação, qva!-l UTILIDADE DO LIfvlÃO I ovos, inteiros com o assucar, tricoto
quer qJe seja, convém �ncharC!�. f ' I ::>oPATE' r\�. GALINI�iA�� juntam-se em seguida a man- 1)0 direilo:-I tricot, laçada 2
as pema5 com agua morna e não O limão nri agu!1 lrld gehdi\ I De uma galmha crua ti! a-s� teiga, a farinha, o leite c por juntos, laçada 2 juntos, terminan-
fljcional-as nesse dia. ou lúllural - f,ove [lura COer,ça:-, I toà3. � c:une e passa-·:::e na ultimo as gemas bem bati- do a carreira por laçada 2 juntos.Gelo.lmt'�nte a môssagem com- do inkstino, J�) cstcmH!O, (' "in' maqull1r:t com lombo de por- das e o côco, continuando· se Do avês.so:--Carreira toda de
['r('ellde a parte que vai dos to!'- da orno r. [;::!,<'i'lll.:e.

..

co, do qual .se tira toda a
a bater até a massa reben- tricoto

Ilozelos, até o nascimento da bar- Limà0 C:'P!," do i,Ul'1 guizad() gordura e pele; tempera-se tal' bolh�s. Forminhas forra- 1)0 direito:-Igolal a ) a. car�
riga das p'irnas. de peixe, num «:;cr)!,:)} de cc:.·- com sal, nosmoscada ralada, das com papel, fôrno regular. reIra.

Em geral no verão incham os marão, num coz'do _de c me c cr,wo ela lndia, cebola de ca- Divisivel por 2.lornozclos, é E;ntão convenIenle a I· 'Y'�C (, .• <" .", : ,., ?-f . bCÇél, bem picada e chEiros.egu,.,.",,, \l"l.::k c",o mi .",["".0 d

massagem diana. pimenta); da f';[;Or c'!);c;f(i, ú:Jico. põe·se de môlho, em leite,
1 aiJlbem é uni rECurso efico.z a miolo d� pão, espreme-se,

1:';,a.dmll, J"sde a pinte m�dia do /_ ..

---:-------------
-_

1'(tS;��l se r..a peneira, juntan
I é él�f. o tmn()uio, y'ara chegar ac, �·áZer Ufti born 'I do-se ul11a colher de mantei
i".�('U ': ,to d:, b,nrig.'4 da perna.)' anuncio o con) arn., [;,'::1, trufas. cortadas em peda·
��""'prqlnm-se ligaduras ,elasticas., O Ia tLvu'gaçá só n::,} I çus, 4 OVliS batidos, ur� pou·

A:��l��d: '�sr:ai�:nt:��':sl os j ii G��;E��a 1 �� ��on����sj��i:d_�lS�U���

reita'�e lentamente, termiil3nd,) o

movimento por rr.ovimenlos viden
tos elos mum.llos dos jcelho:..
Vehaí ao exercicio, várias v;>

zes.

Outro:

POR MADAME MARIE

o "deshabillé" elegante

Uespartas
Futeból

vAo FICAR NO RIO

1

cac.n-

RIO, 10- A temporada
que ora se aproxima prome
te devolver ao futeból brasí
leiro varios craques que havi
am deixado o torrão natal
em busca de emoções espor
tivas.

Waldernar, Petronilho, Faus
to, Moísés e, agora Feitiço

I tudo faz prever que vão fi.
car atuando nos gramados
brasileiros.

MOÍ3és e Feitiço integrarão
o conjunto tricolor, fausto
tem dois clubs em vista e os

irmãos Brito ainda estão es

tudando prop ostas ...
Realmente já se apresenta

interessante a tempurada que
se avisinha, pois, incontesta
velmente, os craques recon

qulstados são figuras de re

alce dentro do futeból asso
ciation continental.

° FLUMINENSE
ACEITOU

Direito:-2 tricot, 1 ponto de
meia, 2 tricot, 1 ponto de meia, 2

Jeanete Campbell
tricot, etc. A figura feminina mais desta.
.Jlvêsso:-Carreira toda de tri- c:lda na natação continental no!

coto
. . .

I 00 metros livres é a de ]eaneteD.lr�l�o:-Igu�1 á I a..

carreIra·l CampbelJ.DIV151Vel por j. H? pouco, participando da

Ponto de carocinh) campeonato sul americano de atle.
tismo, no RIO, a nadlldora Jeane"
te integrou·se na turma atgeutína.

Nesse certamen, Jeanete mar

cou, nos 1 00 metros, segundo
tempo oficialmente daoo, nado li
vre, 1 '08", tempo que a consai.,
gra como nadadora de classe, in-'
telnacionlll.

Agora, dentre as figuras que
irão a Berlim para repre,entar as

côres argentinas, uma não admite
di.scussões. pela sua classe, pelas
«performances» Dotaveis que tem

cumprido Jeanete Campbdl.
Ora, Jeanete Campbell não

nasceu na Argentina, mas na

BOLO DE MEIA HORA-- França, filha de inglês e mãe ar-
1 libra de assucar, 12 ovos, gentina, que descende ele norte.
I [2 libra de farinha de trigo, Para anunciar americanos e segundo noticias do
bé',tem-se as gemas com o as- SÓ na A G.dZ..:::IIota Prata, a grande campeã está tra�
sLlcar, as claras como para

QUE TEM LARG CTRCU tando. de sua naturalização.
suspiro, com o sumo de !t- . - Pt. FOI ela que mais se destaco:J
mão verde. Juntam-se depois LAÇÃO EM TODO ES- um 1935, entre todos os nad�.
a farinha de trigo, as claras; TADO dores arsentinQs,

.

'�"""'."".� .. :.., -, .� •... :.-.

.....
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nú.n sro de !11o r ..

tos na Africa
Orteuta:

ROlvlr'\, 10 - Olicialmente

t,rimario, desse esiabelecim. 11;0 de.
ensine>, estará aberta do d:1l 20

Irradiação
da Ale�aa

nha
A esteção alemã DJA, onda

31,38ms., irradiará amanhã c

programa abaixo, para a Ameri
ca do Sul.
A's 23,15 correspo nde à�

3.1,1 hs. no Rio de Janeiro f:

7. 1 5 às 1 • 1 5 hs.
22.55 Anuncio DJA (aleroãc,

espanhol) Canção popular alemã.
23.00 Radio da Juventude Hitle
riana: Liga das Meninas Alemãs:
Nosso trabalho no Winlerhilfs
umk. 23.30 f?elatcrio dos Jogos
Olimpicos de Inverno. 23.55 En
tremeio. 24.00 Um Casamento
aldeão. Uma S( quencia popular
alegre para Quazteto e O. questra
pequena de Conrad Scherber.
Ov.45 Saudade da primavera nos

dias invernosos. Uma hora de con

certo. 1.15 Relatorio dos Jogo,
Olímpicos de Ínvemo. J.45 SeDO
conhecidos de grandes mestres.

2.15 Ultimas noticias (em espa,

nhol). 2.30 Sons conhecidos de
grandes mestres (Continuação].
3.00 Ultimas noticiasfem alemão).
3.15 Leitura do programa (alem.,
csp.). Caixa do correio. Despedi
da OJA. (alemão. espanhol),

Prisão de vontre ?

PUt�
G8.nulado e comprimidos

t.aborator 'OS

...

SiPPEL E ARJ MACHADO
-::�

�� rco.

preços
especiais e

horas marcadas

t, indicação categórica da con

itnnç.1i nos transportes aéreos é c

'2, .o das companhias de seguro
.erem baixado a partir rJe Iode
[a-ieiro último, as suas taxas p:lra � BÓCA. ... ri �
JS paSS:l.gc !fI)S aereos, tmctanco .'!\

:.m.;
.a

PQlili.ca qu� iace'",:m.á el.lOr-I:.'.'.emente as Vl?gens em avrào,
1

.

r .cporci ;:::l:1do nova, pc rpectivas �;
tr .... Cc:"" ..... ::\ .�:.

a) 1--""6° c.rco, 't

C .. -_nC) í;'-l"ndo urna sezuranco ,

s'ju;r;�r' á d;'s via;:'ns en�'
-

a'ut;) I $';
. � �

mavel a aviacão Cf1�Il'>fCI'-l atin ��Lillo. ("_' , (j \ 1
.3"
c, J ... \.." I i'c:;

('�n L-.� .. ;-:�,· h�t!)":Ql� ... , _
.

"

�: �:a :;�hlÇ�:)�I�·i'I�f'lo:do·.se ld� I W�/;;'>:·}'c;i';Wj;/" ",':��':';;;;S;l;*'D�;:r�:i�',jf"&�.2i'�c$ ;::'N��

DA Com

Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Felipe Schmidt, 38
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flagelada
a' falta de

está SUCl.JrIl
r�ecur-sosá

BELEM, 1 O-Varia:�: pessõas chegadas aqui, de Santarém, [narram com por
menores impressionantes a trugedia daqrela intcliz população assolada por uma epide
mia de violência inaudita e cujo diagnóstico ain.ía não está suficientemente estabelecido,

Em certas localidades da região flagelada ha numerosas casas desertas, aban
donadas pelos seus moradores prêsos do pânico.

falando a uma das pessõas chegadas da zona do Lago Grande soubemos que
a causa principal da mortandade é menos a moléstia, em si mesma que o estado em que

se encontra a população, de fraca resistencia fisica e quãsi que totalmente desprovida
de recursos médíco-farrnaccuticos.

O Governo do Estado está tomando as providencias que o caso exige, tendo

ji embarcado para Santarém e Curral alguns médicos e o respectivo material sanitário

proíilático.
Foram abertas aqui, e em outros pontos do Estado, subscrições públicas para

ocorrer ás despezas com o combate ao flagélo.
--------------------------------

'â-Pró à r omos _o_c8_v__al_o,
[;)A companheiro

A v�.>z DO PO�if�

FO 1-1
dos tempos

, .. ����"':;:,;;''''''' ...."''...�.r''''''''_''''''''"'''''''''''t:'-'''''-_........_... _''!=-.... ".,.,. ...;;;...�':..,..,..=''''''....,.. -::;.,.... ""......... -c-;..�;

P lif &
.� de guerra"� �a.t�����t.:;.�..t�� ......�..u��.'""'��.���UtseA,,�L.<-....,��.:§'��"_..-......

'�1 o I IcaJ • 1-

� ['.IOSS<3 Vida t PoliticosApY.ê�!as, fo.!Vívo penandol.B�rlim,JanejrOde1936.(Porn
'. �.� '�oes Letra e musica de M"lnoel via aerea,

•

::c-... :_."""*._.-;,.-.. '<.-:.':.._.-..,,-_��ê?""'.•.•-,�••�.-....,,-"• ...,.--.....=.-._l(,�- C".NDIDATOS INTEGRA. Brasil A sociedade alemã protetora
[:�;�1����Y�,;-�.d�.t$1� :':"-:Jr': ,-_�:_ .,g-:-:.�:����_ ,..

LISTAS dos animais arrolou, em trabalho
Salvo algumas demonstrações ESTRIBTLHO
.

I d d
. , de várias semanas, parte dos ca-

O
..

Alb S' f' 11 ,� i P �!b icas os Ira iciona's blócos
I'

,

a -X'UJ s-� d C .,1., ste I e" - sr, - erto tem, 01 esco moo I '-1dI'
I va os que participaram na guerrac" , .", , ;: I<.. � 1.0 ... �l

did t
" f' t f it d aruma ores o nosso carnava, o,

I A.gora eu Vl vo penando, Ntz C0�ta' can 1 a o mtegraus :t apre el l) o

I d'
...' h e que ainda vivem. os arreios

,.
• I o' o aniversario H' I' P mnicípio de Blurnenau,

_

.
_

la; que precedem ao barulhento I :X!In ter um carm o
de cêrca de 600 destes cavalosi' .nscor: e 1 Jt! a

O sr. erci io ....ararro .nto, Para. vereadores foram escoíhídos !e alegre remado de Mamo I teem 1:\ mulher que eu mais amava
- -

'''1 rio do í1JSS:J prezado conter- I Iuncionario do} Cc reios e T�lo- J 'F '

d S'1 G I id f' d
-

d Oh' D I foi colocada uma placa comemo-

T
<-.'� G3 srs: 03<: uretra alva. us- .corn o nos e csmleressn OS, sem . meus eus

r�.:.;eto r�:,�J0ãtO �M;;j,ir�:_ Jlundi0:� �rafo:; 1 '

:.HO Thomsen, )010 Ehkrt. João r�:-l aloo de monta a assinar em folia.! Fugiu e me deixou sozinho, rativa com uma p:;qucna cruz dJ

(.l:e,'o. b�I:T, c ....a �_mprt;za n "" o Jovcn O,l-i",:b Texe,ra, gra- .leiros Sznlcr, Walter Bsrner. }kgo "'N.-.' ,; ,I d: '. \ I feno e a inscrição "Camarada dos
t ,.' G�r(;Ja -l� B"lm"''lU ,., d'r�' d I 0-'

,

I �í'(1Sí:h> A,Hr,eda Banmgarten, Paulo .1 :,) e po�_�.Vl." d<lna,tlnOs com
. t • _.._. tempos de guerra", Cêrca de 50IWI ,; (._.... h I.' ... I ,-- 'ico a morcnsa nciat.

Sutter, Al'Nlil Gi'<l'-!""ue,. Edm.mlo a razao do r)c.:.ôanL.:JO que se apos- EstOU dcscmpcdido
t 'i" presidente do Rt.dio Clube

<

Y'-

d 1 d b ,T h l' I cavalos, CU)'OS donos se encontram
, 13ramarsk:í. João D:ifval WltdIer. VitOt 50U os fo iÕes e ôa tempera, l�ão teu (I mais companillaoe Blumenau. H.iSILlTAÇÃO 'f m f H' -1 'I:r b d

1 1 d em circunstancias comprovadamen'
(.... h :.auL H.,l.t,er erbst, .t.�m ill:tO :les- tão a un ante, na f!ente i!hul. Já está me fa tan o

,/'1: Jazetú a��,,()cia-s� ás ome- H
v

t d
.

d" b
E h 1 '1' d fetz"l' r> "rtor Ferra" N'

'

f I D' h
.

I 'b ' e e In i1enCH1, rece eram co·

d stão se ;;;,üh'�:Llr ..) ;.,.'ara ca-" -O�. 'f" '1 B" J.,·d._ f.,'.1'.
o ar}:) an,erJores não a tarar..1 ln elrO na agi elfa v

li::lge:t3 qu� lhe serão pre,;ta :\5 na
C' 1 �_).. C·

-- S,. ",lrOS :d<:l es, O.líblca· d- bl' I M 1 1 mo donativo honorifico, um quin-
Cf!ta de h0j,', cumprimentando--o sar no 3.rtonQ uo h.egtstlo 1- do �ara candidato a prefeito de Ti'11)" cor oes nem ,ocos, camllva escos t as e_u que sou ma.andro

tll e meio de aveia.
t ' v.l de,ra Cid de: Jorg� ]:lcgues e I e p.lt'a vereadores os �rs: Ar:nn:lo na Broa.Jw-1Y, a noite, que, dJa-\ Mal nao vou passar
OU,l ::.mente.

d 1 _J I
.. , 1 Ih J E

.

. Brallnildi. ho;n�m, a')lb;)3 50
- )c;);on� Len�í. Paulo FI'ck. Á'ch-1.u- nam�nte Vln.um co. er ap ausos u vou ver se encontro outra Fazer um bom

Sebcsfiâo Carvef/w Costa ceaos, 11a�l:;:\;S deste E."t.1Jl, du- gdo Tom�Hn.. Ai.!g'i1Sto Adam Jlní}r, da nu,ner03i} assÍstenr:ia ali p05ta- i Que não qu::ra me eng3;1ar.

íniciliad0s ;; les:d,.;:'Jtcs ne,ta 0-
Vale:üim Ga.dJtti. �,lrt1iúo dos Saa· d:i e que 03 aclamava delirante.\ (F.' por isso qUê ... ) I anuncio e com am·

j\.niversaria-se ho_ie n03SO' I
. tos e Paulo Pa'Sd.nell(. 1

E� b d f .J pia divulgâcão só nl
"'

......,-b,n.,'ll' ";0,
pita. I _.-p.ara pleít_Ú"u �s, eleiçõ,zs para _,.

m ora to (s _os es, �r�os _ 'J� E . I - P , f; •

..

(,�;siinto CO:1terraneo sr. ...)� '�" � .. C I f f d..- ,.- ,- ... ,�I SCo a r(� IS i11& G <8 .&aU [_1 o::; I ordelto de InG,lté1.! f01 escolhdo o sr. d I a no a an � entihla�ma, 00
I

I 11"'1 ..Ze I. .

e'e Carvalho Costa, figura dê d:s- t'HE.6F'1m �... I:"" 'f KI' O "'d ' J" d t:;' I' t d t' , •

I F
·

! \:;ue [tos meios com;rciarios do CeI. Fernando Ganzo I ����� ser��1�5 s�s:C1Â'r�i�0��1::���: ��e����oae la�é:a'quUel� sat1�! ��: S10na e tn I-
I aiz. I Oscar Bl'emer• José Bunatdí Fi1:lO. frouxo ainda: n i na

Em regosijo a passagem de25:i I Via aerca cheg()u hOj'3 a esta Fl'idolino da. Silva, H.:nriqle W.:nke U f:! d I"

.

d
,.

'd d 'd d '"' -

I ' h Jun'o" JOfc-e }h.a"l�·'? y,.. ...."!b.lr-11"··
_

fg,e, P:>IS". ao.s aze' ores. .0_ A matricula da EsoÍa Pro-
L UsplclOsa ata o anl\'erS&Zlantc Cl �'e, "{ln o a '_aplla gauc a, R" /1" OH l�

.- . '''� \),,'�- �. <."
- h d C I d fI

_ _

'
�" , �..,.' � h -: r •• } F d (i, I

."_
e 1 OClO.IO � o ;er. _ I,

�on, ec! o ,artlaVa e (man::>

I fissional Feminina abíir-se-á
o e,ec,-'ra a'_,,> seus u.,l1g0�, C}f:, iJ sr. cc, ernan o Jan'lO, aDa� .--0 "c�.[n'_,�a Vi',"dp," Fl·"".�rlr-_o P''''\IS qUI> quan�o a�t.," ém')-eS--" - - ",,-- :�. -I

_ ',' " �',
.

_ ••
' "

no dia 20 do corrente encer- '

no «[í'ir Chi'juinho» uma mesa tado capitalisL:< e pronri �t:uio da Schm;dt dis""utaiá o pleito para p.re- t d I I• .. .elll o seu m Isp�nsave cC\ncurÕJ.! rando-se á 29. As aulas terão ESTREITO -João Pf:ssôa L.
ck doces com finos lig'Jidos, Companhia Teldonica Catarinrn- feito de Ihrm::;nia. d d d d d h

A I' d 1 d
ren .en o, esr.1e I as om.çnagens� II·nl'cI·!) no dia 1 de Inarço. Um n,ame qu� tanto, ,briihaA Viüela felicita-o, cordial· se. esco il� 03 canuI atos a vuea- ri Ih _

dores recairarQ nos seguintes nomes: tdraz�nfol arua suas tumJê." ga ar
:�jZI:::����������� Por mo eu te claSSIfico

e.u t,�,
João Amorim João van den Bylaal'dt. Edgcl.d Haer· asOe o'hg:)7;ãS. M 'A I ri Lucas Corrêa deMiranda �� A Oitava Maravilha,

F
. , 'i' • td, Freduic:) Schmidt. Siegfried Ró- tn uto a orno se Impoe, II ,It �..az 3.n,)s r u)e fl menma LVlO- �

T t h d Ellcontra-se entre nós, o pre" ner. João Sa.nllrl, Udo Decker e Jo�o quanto ma, is qU,e a p!Jpu1açãv : �.. S eh � Uül dos maiores progressosd�stia J'" Sr.vas, fí!nin a ,) sr, S"o 're- J"nío" d I
en ora �

Hic0!",L' �)av;;s, do corr:ercio detta zado coderr"neo ::íl. João Amo- r � , "'. l+

'iguar a Ir;npaclente e esperan�osa �� r.�tt Desta zona adeantada
lim, coleto. estadual em !tal-aÍ. o pronunCI'lmento dos conhecld��s IA

, • � E 'd h
'

praça. --A chapa joinvl1ense dos adeptos I _) 'd 1 "
I � partIcIpam aos parentes .� I ,o cumprimento o orano

1
' , , < ,- carnava escos 'la CI aOê, o que Ja � A •

' ij Dos c"'rros d LIMITADA
Pelo onibu5 da Auto Viação Ca (O Sigma pa;'a as prOXlmas Cieiçoes

se está fazendo tarde. �� e pes,soas amIgas que � 1.4 ai.

, está assim C,)llstiíuida: para. l'l'efeito 'W

f Ih É r�
tmmeme chegaram ontem, do Dor- Aristides Largura; pa.ra ':ereadJres; � sua I a MARIA JOS 'ii! C Ih h

.

J F. d
-

�,'� contratou casamento com � aso me or, que ,0 d:! OJe,te 00 ".si0. o, os seguIntes pa�sa-l dr. Rocha Loures, Jo,e Koed.d Jor.. C r" 1"':. C �I � Q h '

p.eircs: Clemente Vieira, Francis- Oto Henrique Holmke. Oto Pfuezen-
• t_... '_'. �� O sr. REINALDO ROESSLE. � I

,ue ce:to, o orano co�prove (
.

�o Ourigu::s. Julio Cantimo, D, retúr, João Batista 2Hng�r, Werner
O h 19 I �� � 1--0 OIto e quarenta e CIllCO,

GonçalVeS, Julieta Miranda, M,J,- NeiJmann.
f �rnoldl) nauctS�o ��lei': h

everão rlcunird-se'Cofj:'Jàs i r F polis., 1 O-,l---36, �� I
Saíu b(!!l1 depois das NOVE!

.

r. 1 N', S:. hardt. ÁVlllO Tabert. A,cebrade.., oras, nos a lOS o a e ava, os ! � "

111') uonça ves e ma ,ma� Dtla.rtz. Guilherme ZidmanJ, R. Elke, diretores do Centro Catarim:nõc! ij �'�����I�
� Vinjar naquela estrada

o H, professor Eudides ;,ch- I
OUTROS PAF\TEm Anton:o João �ímen�ann, EtT.estc de Crônistas Carndvalesr;os, afim

I
�J � Remaldo li � Depois do almol'o, uma hora,Krat1se e Frecwco Kr1chddof. d I lriI "r,�

�

midt; C
e tratarem de assuntos rcferente� ! � rw e

. � Nos carros da UM! rADA
H' C I L' José osta Vaz " , .

d F I' I ��::.,� •

� �"fS"�
o sr, eltor ape a Ivramen- ao prox!mo Impe�l� a_o la.

'1 ��I
MaroqUlnha �

..... E' por o ah.ooço fóra.
lo, funcionaria dos Correios e Te- Sê3Uiu, boje, para Bom RI';�i- Bebidas Nacionais e Extran- Para es�a re�mao serao convloa- lJ aprese�tam·se Ifcgrafoõ; ro, o sr. José Costa Vaz, pros geiras só NO dus todos os diretores de cordões, i nOiVOS

fi ESTREITO, terra apertada
o sr. Eugenio Cid«te, sargen pero fazendeiro. C AFE' ..J AVA blócos e rânchos carnavalescos, Ll�oo��� O (eu nome bem traduz:

to da Força Pública; Praça 15 de Novembro De dia não se tem água
a �en:iormha J1cira L')urde" ff-"iCErlmEt-iTO Antonio Paschoal 11-----"- E de noite falta luz.

f:;ba do sr. f.m:jnuel Livramento D, Amelia 1?_amos .!1rruda Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
Linhares, "dminiEtrador do Ce- P t SUL B I O L Se não fôr p'ra melhorar
miterio de hacorobí,' Fabceu ante-oni.em em La::!es, dico, de d. Cecl'll-a Arruda Cr_uZ,I

as a C d d P f·t
.� ,.;

_
om a mu ança e re fIO'

a senhorinha Carmen Peixoto, a Ha. d. Amelia Ramos '\nuda, fsposa do sr. Jo1'\o Cruz Juruor, (Formula do DR. BACHMANN) Que fique o Homem que está
filha da ex.ma. viuva Dera Pei· esposa do sr. Jorg.e Arruda, do prefeito municipal e de senhorir,ha d d f" E a estrada de qU-lln.upr �",_;,t().A' ven a em to as as armaClas e casas � I -

"
-

xoto; comercio daquela cidade. Silvia Ramos Arruda.
a exu'a_ sra d. Alaide Vieira, Alextinta era g�nitolél do H. A Gazela envia condokncias

de perfumarias.
esposa do �r. Ben-:�v(!lillO Vieira; I clr. AcaciQ Ramos Arruda, rr.é·· á familia enlutada.
!:�M3i�� iII!l!_R IIIlII!!__BIIm_
.:.�

.\.... •• =.-..•

toão ;f;�edeiros [unior

,-. .. i .

l' cs[eja r:,oJe o seu amversar,o
" , 1 h' h N'1'�,:allclO a gentil �en ,mn a Ice

(J(ntil, dileta fIlha d(J sr. Euclide�
Centil e elemento de destdque do
nosso grand-monde.
r-nZEm ANOS HCJ1E:

4 J. MELCHIADES

o Sabão

"Vir em Esperialiàaàe"
Weizel ar Cia. •• Joinvile

a roupa

(MARCA REGISTRADA

b!�anquissima !
R Ba..�..eB �..�

de

'bW fasa

-

"�.- .... :..s:..:t.� .. -::!";......

._.�.��.....":-::. ;7-'7��:t__....I-';';-;��"'i
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