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Decio Coü-to�f.lurelio Sabino, .Joaquil�;-"",b1'i

veira, Otavio �guiar e Or-Iando Cunha, os irrtr-e
pidos e valorosos "rowers" catarinenses corn

ponen�tes do "ourt-rtgg.er" a quatro c' rnpeão
brasileiro, seguerIl pelo itaquaii.:.iá, hoje, - esps
rar,çosos, lévando no coração a saudade da
gloriosa terra dos barriga-verdes, - para a Capital
da epublíea, onde intel1rar- o a representação do emo nacional

que irá a BelçUm disputar as rodes provas olímpicas.
Um advogado alvejai
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um capitalista, ������������������������.u.���l��,,����=�Ü��-�--��������������

vo:z 00 iF'".Dovo Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Hesponsavet ..JAIRO CAL_Lq;t.l.DOpondo a rua em

CURITIBA, 17 - Precisamente às 15,15 heras de an-: At�(\ Ir I Ftorianopolis, Quinta-feira 18 de Junho de 1936 I NUMEHO
te-ôntem o centro comercial da cidade foi alarmado por três detc- fC ��-�-,Cl-.:z-;-'U-w-a--�-�-�-?'---'-T--e-v-e pa rece r favo rave I o ped i do de p,; ro r ro"..nações sucessivas.

Orientando-se pelos estampidos, grande masca de povo �'�H�.a(t�emica gaçào da lei do estado de guerra
acorreu ao local, inquerindo sôbre a ocurrencia,

E não se demorou a saber.
Conhecido advogado no Iôro curitibano, o dr. Saturnino

Luz, alvejara, por três vezes consecutivas, ao capitalista ]<\Íme Fer

rão, não menos conhecido nesta capiial.t
Ambos, desalétos de longa daa, encontraram-se ás portas

da Alfaiataria Briscatdi á lua 15 de I".Tovembro e se desentenderam

542

novamente"

Rapida troca de palavras antecipara a cêna alarmante que,
felizmente, não ocasionou vitirna-, tendo, os tiros, a'cançado o as

soalho e paredes da casa.

O dr. Sartuníno Luz e o sr, Jaíme Ferrão foram detidos
tendo sido aberto inquerito sôbre o acontecimento.

Na próxima terça-ieira, dia 23 O d d C I G J OI i t
.

t
N

do corrente, partrrá desta capital eputa O ar OS ornes ue íveíra r e a ou a soucl açao
percorrendo os municipios catari- prestdencial
nenses de !taj'lí, 81u-nenau, São RIO, J 7 -Na reunião da comissão de Justiça da Câmara foi lido o parecer ão sr. Carlos

Franci,co, Joinvile, Cancinhas, Gomes de Oliveira, favoravel á prorrogação eh estado de guerra por mais noventa d;·ls.

rOlto UGião e alguns do visinho l'lo parecer o sr. Carlos Gomes de Oliveita fala da chamada lei de segumnça e de sua rc

Ltado do Paraná, indo até Cu- fôrma, que impediram q:.:e a prapaganda da Aliança Nacional Libertadora tornasse maior vulto. CO.l

ritiba, uma caravana de estudantes tentaram-se, então, os empreiteiros fazer prêsos nos quarteis, concentrando nêles sua atenção,
di t3culdade de Direito de San- Após inumeras razões que levaram ii Câmara e o Senado a vetar o estado de guerra rc-

ta Catarina, fere-se ao pedido do presidente da Republica para que seja renovada a medida, afirmando "que re,-

Essa, Cé ravana a?m de
A

custear ! �i,5�em as r�z�e� que determinaram a,quelas medidas, acre3c�d1l,s �e fo�t� �a:nganha de descrédito. mo

a ma viagem levara em cena nas. v.da no estranjeiro contra o nosso pais pelos centros comumstas internacionais .

localidades q ue percorrer um" ót:-
ma farça em dois Mos intitulada
Advogado em apuros, tendo como Pas�a a justificar a solicitação do presidente, dizendo que a Constituição não impede que

personagens: Manoel Fontes, A. o Legislativo conceda a fa:u!dde r e jue.i :b. e SJJ �"e, f�n 11 n �l1t�, () ap )vaç:l) d.l seguinte projéto d� lei:
Varela, Zaní Gonzaga, Joã:) Maír, I

"I o.-Fica prorrogado pelo prazo máximo de mais 9J ':}ia� a autoril.a�i;f' concedidas a

Célia Pereira, Jorge Ritzman�, presidente da Republica, no artigo segundo do decréto do Legislativo de 21 d:� dezembro de 1935,;
João Ramo�, José Fontes, Ar- para declarar equiparada a estado de guerra comoção intestina grave com finalidades subveresri vada
mando Sabino, e como ponto instituições politico-sociais existentes no país, nos termos da emenda um da Constituição Federal.
Hans Buenrgens. 2o.--Revogam·se as dispcsicões em contrário".

Pensam, ainda, êsses jovens Os pareceres dos srs. Caries GonJes de Oliveira e Pedro Aleixo, este sobre a interven-
conterrâneos angariar fundos para ção federal no Maranhão, 56 serão assinados a 20, hípotese em que a Câmara deverà ser Uconvo-

RIO, 17--A comissão de dip'omacia da Câmara apre- auxiliar o levantamento de um cada para funcionar extraordinariamente domingo 21, alim de que o decreto sobre a prorrogação
vou o parecer do deputado Renato Barbosa, com restrições dos grande monumento ao eminente do estado de guerra seja votado e promulgado na me-sma data,

representantes da minoria, sobre a questão do reconhecimento da barriga-verde e fundador da Fa-[ A mínoria negará O pedido de prorrogação
Etíopia como territorio italiano, constante da indicação do sr. Café culdade, d� Djreit�, desernbargn- RIO, 17 - Após a leitura do parece. do sr. Carlos Gomes d� <?Iiveir a, fa,,�ravel á
Filho. I dor Jose. Artur �01teux. I prorrogação do estado de guerra, o sr. Artur Santoe, representante da m-nona na Comissão de

,
Pelo parecer, n comissão deixa de respondr ás questões E pOIS uma idéa nóbre e ele-Ijustiç', pediu vista do mesmo devendo oferecer vo:o em separado, manifestando o pensamento de

íormu'arlas a !es�eito, por entender que, em f:ce da constituição, I :'3.?", porquc� um m�nume!lto a� sua corren,te, c.
ontrario � prorrogação da medida e�cepcio::lal. A. atI�ude do sr. Artur �antos des

o poder Legislativo deve aguardar o pronunciamento do Execu- ln51.gne varao cat�nnense Jo"e fez as dUVIdas que ainda restavam sobre a posl:;ão que a mmona tomará em plenano por oca.

t�YO que é .0 orgão autorizado pa:a j'l,l�ar ?portunamente os nos-I BOI.teu::, merece ��IS do que o, sião da votação.
sos pronunciamentos com relação a pohtlca mternacIOnal. Do con- l festivais dos academlcoF, merece, Dentro da tregua parlamentar as OpOSI�Õt s darão seu voto contra a prorrogação, nto

trario, importan�ia ?a. ,in�asão das atrib,�ições ,e prerrogativas d� I principa.lmente, o aFla�s� de tO,d�� havendo por isso debate.
outro poder, CUJa InICIativa nesse partlculal' e expressa em lei,: os bamga-verdes, qmça brasllel'
decorrendo a oportunidade de ação de suas fUllções. I. os.

.

São cumpon'.!ntes da embalxa
da, os segUintes aLadêmicos:
Virgilio Gualberto, presidente

da mesma;.A. Nunes Varela, se

r:retário; M. A. da Luz Fontes,
tewureiD; Armando Sabino,Célio
Pereira, Hans Buendgens, Jo;;;o 11\ D ,-. ih d J ---"';-�IMaír, JOã� Ramos, Jorge R�tz- Deseja concertar O' ;g:semua&"ua Dr oaa

ROMA, 16-:[mquanto aguarda a solução da ques" IT',an,fl, Jose Fontes, Max, baler, seu rádiO? Procur� o I
' Pedra da Silva

tão das sanções, trazida novamente para a ordem do dia, l\eil Viegas Moura e Zam GO!1-
.

m consequencia da prGposta do representante argentíno 2aga, com a valiosa cooperae . !
S�. B011zon, á rua Fehppe I

em G2:1:tra, sr. Ruís Guinazú, no sentido de uma reunião Dam Duarte,Narciso Lima�, �.-: �)chfmidt n. �O� _que será p:e-lda assembléia da Liga, e,m fins do mês corrente, a ltalia z"r D) Simas. 11/1. I t�amente satIsfeIto.

ocupa-se transformação, já prevista, da Cablemas de po-
.......-

lítica domestica e colonial, que se tomaram mais complexos DESABOU 4'., TERRA E,M

depois da anexação da Etiópia. Disposto a permanecer de � N r (/1 U MiA..
guarda até o momento em que a atitude de Genebra com RIO, 17---Novam:o:ute ruiu um mcntão de terra, em ln-
relação aos problemas europ.:us leve o govêrno peninsu- hauma suburbio dest:l capi:al. Repetiu-se, assim, embora desta vez

lar � tomar yma posição m�ls definida com relação ao�, sem desastres pessJais, o fer,omenu do Mont-Serrat, em" S'llltos e

jaSsuntos pO,lItlcos europeus-, :ngressé'.l1do eventualmente e:n que tanta:::. vida:; arrebatuu.
uma ente�oe centro-�u!opea, cc:,0m a Aleman�a, a Poloma I .0 g,\'ologo Oton F.reitas, do �jinislerio, da Agricultura, esteve

�� a Hungna o Duce _11,�O se ��:,cu�ou dos �s;sun�os d?mes-lexammall':w, o !o;�1 !"; Ls}� gl: ,s
.

.) pJr ,md&gre ,não houve mort�s,
!ICOS, p�opondo-se. meS.TIO n.allzat as modlf.caçoes na Ita- Afuma, amda, qne o pcn:;;o pt'rslste, mohvo porque mUito

la no SIstema faSCIsta.
I moradore& abandonaram suas residencies,

o prcjéto de lei

o
e e reccnt�H!H.c�l'JftentD da
Etíopia com� te�11Iri'igi��O
Ital�anD

-0-
o Rio Grande contra o estado de guerra

RIO, 18 --O <<Jornal do Brasilh diz-se informado, de bôa fonte, de que a bancada Iibe.raI
d,) f\io Gr.ande volarà contra a prorrogação do e�tado de guerra, o me�m() fazendo a Frente U'ni,a.
'sso virà demon.;trar ·lue até no cenàrio federal jà aparecem unidos os gf',UC!10S, com um ponto de vl�ta

idêntico, ASfedita·se ainda que entre os deputados da mínoria, o sr. J. J. Seabra irà à tribuna, para
combat'�r o projéto governamental. prorrogando o estado de guerra.

A Italia perrna
alertanece

.A família do Desembargador João Pedro da SíI·
RI va c�nvida aos parel�tes e pessôas de suas re'zções 'I§ e amizade para ê.S 'i11S ·;as que, por alma do saudo�,) I

� extinto, t?-al1d� celebrar na Catedral Metropolitana) Sé- I
I gunda-felr�, 22 do cGnente,. ás 8 horas. li
� AntecIpadamente agradece aos que compar.;C(- ia

I�: a êsse_�de piedade cristã,

__II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A C. B. D., embora qui
zesse á viva fôrça mandar a

guarnição barriga-verde de

quatro á nova eliminatoria,
contrariando, dest'arte, ao

flue ficou previamente assen-

d tado, resolveu sem favor
SEGLTNDO o nNoll'cl'a'rl'o De- yrU I�n nr

- tomoveis rolam naquelas 2ua� i·
h A�' ssa'-

1;,,' fJD lb �1l r.J A
- nen um, nos uispensar e

mograíico", orgam do Instituto reçoes. auto-estrada COIJ1p:)e-�e exigencia, cumprindo, assim,de duas partes.cada uma d s quais .

Central de Estatistica, de Roma, 011 f 1 t cheio 1,' bonda 1 � O que dela própria partiu.lar u gen e, . (.; U \.. �, é mais larga do que uma rodovia
Na-o seria justo, nem dignoa proporção média, por sexo, da Que tanta rOll'..a lembi , ':.'J n '.'0cld1l:BLG... d- u t comum, e são separa as por um

população européa, na base dos Tens do Iuar ,1 Cl\),'t' ...':, ridar! b d O para os catarinenses, vence-

últimos recenseamentos, é de E das noites pocsues J enca .t menta! terrapleno, que será ar oriza o.
dores 'que somos do Cam-

106,7 mulheres para 100 homens. �b;t:��e �:r f:�:;;ene;trqa�:'i t��: peonato Brasileiro do Remo,
A proporçãomais elevada 'regista- Tens do olhar d :/\,:!':a :1 � I " 'i11aje

I nas aguas baíanas, numa ga-
se na Russia, onde ha 110,3 E a pureza sun ;\ Ti ,ir

'

.aa [ir "L >, plano, não é retilineo: e e a se
lharda vitória, emparelhar-

i íuad desenrola através de campos e fio-
mulheres para 100 homens. Se- Lembras das 'IOI �. 1\ 'l t 3.'.J.� nina �

d mos, novamente, com os ven-
.

b t I restas de pinho.ao longo os al(u- fguem-se estes dados: Portugal, E dos anjos o seu des ii n iramento'. cidos a quem a nossa ôrça
1 09 6 Ih I I 1 08 8 des e lagos do Brandenburgo, em d'

.

l' pasmo, mu eres; ng aterra, ,; ,e ISClp ma causaram •

ltalia, 104,5; Hungria, 103,4; Tens a doçura di: u m :.n'1â; (. r nr s longas ;urvas, que tornam o per- I Obtendo uma vitória com

Yugoslavia, 102,2. E dos astros o brilho tu glll ante curso menos rnonotono.
a qual batemos todos os re-

A importancia desse fáto con- Esparzindo nos céos luzes amenas !
UM VASTO PLANO de cords conhecidos mesmo os

siste na maior mortalidade dos dos gaúchos, mostramos,-
.-, .

1 t t oroducão de combustíveis liqui- d d dhomens, em relação ás mulheres, E's a visão ce C" ..:, ::-(>C1W:;;(1n a, ; :t embora desaju a os 0g0
f· 1 I

1 11 t dos com materias primas nacio-
na inlancia e na adolescencia. Numa auréola SDm r.n, li � U' Dr! ian e vêrno-que nós, os catarinen-riais foi recenteme ite estabelecido
A superioridade numerica de Iluminando o rosto de urra � aura !

C d ses, guardamos, com amôr,
mulheres é mais notavel, na idade i 4r.ACI ri.vES na ltalia. ompreen e quatro ca-

carinho, a tradição da noss

I 1 pitulos, O primeiro trata da pro- dprodutiva. , I I querida terra-que eu a"

O PAPA PIO Xl estuda uma ram retirados no ano 253 qt1"\n \ u.' i.n \ � l() \ ':âo foi di.,putada' dução do a coo motor, (\. ser
Brasil os maiores e mais C,]-

I I, r , 1
A obtido da beterraba e de diver-

proposta que lhe foi feita para do recrudesceu a per�ev�i,.c ) co I-

I �:n �, p/('senta"a urna cena nhecidos nautas.
reabrir o tumulo de São Pedro, tra a igreja, e ocultos rima 'k I viva, v.sta eYh.lt.l�,m.!nte por um sr s cereais.

Assim, iremos ás Olirn-
d c c

I
O segundo trata da utilização I

.

no; somente um recurso nos res-
que permanece fechado ha mais anos nas catacumbas . .! ,_,ao .JI;· [1jé I�" o,

1 ".
J piadas de Berlim, na a tiva

t· C " dos [enhitos, cuj os depcsitos se
Bta: -o tratamento preven 1\'0. de mil anos. bastião' I __..o.)

.

1 sinuesca, pdi'cce Alemanha, representar ora·
O l'

.

IOf elevam a 400 milhões de tonela-
, oaaanais terão sua ongem Além de constituir um magno Duvida-se que os resru�.. I '1lJ

, « .11a, (,D.ra. pnma.. �to I sil, O que taremos tão bem
d

.
.

til das na [talia, O terceiro capitu o
em mu as vigorosas provemen es acontecimento durante o ano san- achem ainda no t nnulo f I t : (> , !. a. -jUhl' .. por Ut.1a nca como já o fizemos na guerra
1 I I d -

1 I c;1gita da extraçã') dos oleos mi-
{l,,� p ano tas t:m p �na pro uçao; a

tu, o áto poria termo á long'l p.o- porque a Basilica, qu > �OL _� t .�,' l.l: Irica dmedc��la, �u�. \)3" do Paraguai.
tIr:: ()' i I f i),;rais, a começar pelas rochas

f(utan;:la entr� ,uma e oura pan- lemica que se entô.bolou sobre fI foi saqueada 'õlo� sarraceolv5 frui" :J ,- l ,,''-,,3; ::tC.aVIa, l�)U. _ I Os barriga-verdes não O·

t.Cl.. tem u:.o (i11�.lmo de. 4 n�etro51 re�tos do apostolo �e encontram no 847.
'. t.,l1. t, 'la �aJdo "Sfal�IC�s, edm raR2.ao

ao
I que� b

as

I
:; "nJ ,1 t. � _� :::10.

(1t1lU c; l<,',ram;r os ralO,s dIreta.s tumulo. O._ 'I"I ", , IJ cldWt>an- �:OVInCI�S e. ülgUS_Ô, '- '5.'
,_ ,

3 atacanL •

d Ldei sol, qUê CU ]J �aneador,::�, en- Um pedido para re:4aurz.r a tos tesouros elo !'!r .�li I, pL • ,I �) 'tJ lLO s�ri: um os e o :),hum serao �j.J·n

--;- ALFA
t�rão o campo de ação para mui- en'rada da abobada subte\ ranea nemerosos hi�tylud) o ac" " dr. (ll ... v.n < 51) culcldv" em-I, �:s a uma expJora�a.o. riciona .. -

Bebidas Nacionais e Extra
ti�Jas doe?ças, ,

p�incipalmente .

de
espera uma decisão desde 1900, atle o u"1lub não fOI Vh\ld,10. I" 1 2'/) , n �ArA0 ar U'TI novo \ � Inal�ente. o Juar;o capl�u o �rata geiras só NO

( ,gero cnp.togam,lcas;as toucelras quando o Congresso \rchel)logi-
.

A s3.1a sup ..xior prd t ') ""1 ,v.<�o t'. u c. bstIco: a pin- as misturas e o.eos mmeralS e

�AFE JAVAd d 3 é
. . de oleos végdais, e do:; m0tores �

serão re UZI as somente a p s;
co Intern'lcional pediu ao Papa rada peios iO!!, mos qu • !OtJ· t ,r, . m18} Praça 15 de Novembro

dda aazogeno e gaz natural cumpri-03 te.rrenos terão e ser q.uan o l.e-ao XIII que abrl'sse o tumulo. con"ervou I t"c"a e p,-r , .... ' " I
.., � Antonl'o PaschGal

h d d di I
-

" • « , '" •

G,)At..TO": PRO Jl<�- I
mido. Esse programa e a respos·uml os, rena os; va as lmpas, O ontifice negou-se a dar uma quasi sem sofro' modif!' ��.u ,(. ,- ( j \.."

d G
; l.ar,�ío livre d� mato bem. c�mo res:osta. de que foi constf'.. id::. '�'Jl \ d,� t r�stradJs d,) g vêrno ta da ltalia ás sanções e ene

ebmmar as bamhas, folhas secas O turnulo está situado precisa. I é>!C'.láu Cl. utl 1'.1.. a se.: e' 'cutado ·bra.

e os brótos re.nte� ao tron�o. Es- mente em baixo do altar princi- MACACO-P;"l ro -.I ;:,_ 1 n"o (.11 I vipCr. Cor•.prÇo;.I,J.; 7 mil
, .

tas serão as pnmeIras medidas a paI da Bra"ilica d.:: São PedlO e lembrava ao diabo. Mas I r,hr I!J uilo,uet�o; de ro ]ovi3.s mo3crnis- ATUALMENTE, em vanos

t0mar. sôbre êle existe uma sala supe- a um artista americano as! íG (l' .''11., qu' s'�ri1o as mdlS belas do pontos da França'00quan3od ?;aConstatada a molestia, se pro· rior ou «memoria», construida no nhecido e ap�eciado, o �r. [J .1Ut�c:'" L ,e ano, 1.000 qUilôme-1 pessôa completa I ano.�
e I a·

cede ao anancamento imê'diato da seculo II pelo Papa Santo Ana' nald Sharp, que POSSüé um 5: io c' y ser2.o t.nt. c;;ues á circulação. d�,. recebe rui�osas mam e�taç?�s
bananeira atacada com a respec- deto. chamado Singi, ao qual ens�nC'.� J _, :�··i.U6':' alam as auto-e3tra-\ ofiCiaIS e poptl,ares. As m�mcl
liva raiz, lev'\odo a me�ma, a um O tumulo propriamente dito a pintar. oas MJll' r h-Rosenheirn, part'.!

da.\
palidades org:mi1.am fes.tas Im�o-

'!ogar longe do ba anal. onde se-
não foi tocado clesde o seculo Numa receilte exposiçiio de y":� Há kr a honteira aU3trmca, ner,tes, a que se assocnm to as

ri picada e enternda \ em uma IX pintura, aberta em Nova York, Pélto de Salzbur€,o e B,�rlim-Han' as cl�sses. I Damos abaixo a relação do�
vlleta juntamenteram calou cin- Os historiadores da igreja di- Donélld Sharp causou sen�açd). nO'llt:r e Berlim-Stettin. Esta últi- \ Amda recente��nte•. a comu-

juizes e mordomos que têm de
zas e coberta por terra com uma

zem que o tumulo ocupa o lugar Não por suas obras, mas J_:da, mI, ql1e c,)liduz aos lagos EÍt�a-' na, de Nizoa,
.

FIUlst'"!rra, celebre
festejar São João Batista no cor

espessura de 50 centimetros; a exéto em que São Pedro foi cru- do 6e':1 famof-o chinuanzC', 'AJ que< los ao nuri:e da cai-lHal do Relch pC:10.'í seus :nowhos e. pelaN. sias rente ano:

cóva proveniente arranque, se- ciEeado por ordem de Nero. O foi reservada uma ·péJftt' de. C- .! L:; praIaS do Babco, é partlcu- I�ndas rapengas'l
a VlUva ICO

jU Juizes: l' Juiz sr. José Fiore-
rá nivelada com tElra comum, na cadaver foi colacado ém um sar- posição. Nao sómt;,-Jte Sl!!t'!, 1.11.- :::lLm",llt"! 1�.lpC)rtante para os ber-

I
�e!lm, 'lO comp etar um

shcu o,
zano.

qual por meio de 2 0U 3 furos, cofago de pedra que os pril'lei- põe, como vende qll..d )s..:. ,i-l .. " ,.h �'. I fOI ohjél00 de interes,;antdes f,ome- 2'» sr. dr. Raul Bastos.
lhe será in)'etada de 20 a 30 c.C. d fazer excelentes Sua rl05 domingo3 mtlhares Je au· llngp.n;,. programa a� estas, l' Juiza sra. Tarcilía Gottar-

lOS cristãos puz�ram no centro o négoC\u�. elaborado pela municipalidade, d'de Sulfureto de Carbono. tumulo. DIz-se que os restos to· d
'

9
1.

Tem dado resultados as arma- ,�� � ... r
,,--

c.omeçou a ser _executa. o as, 2' » sta. Otília Cruz.
dilhas que consi�tem em peàaços raios do sol, por meio de folha. (�( ",) ':' f,� "'j

� ,r \l"'f, S� /\ @ horas da manha e termmou a" 2 Mordomos: João Baixo, c'm-
de pseudo caules partidos ao meio Quando deste rrétodo se lan'

I {"\�,(;"ljl"i"" liiif." ( Li:< "- ... ""- h 02 ,;lbL�0
.tt."';'. da tarde, compreendenJo: desfile tidio Alves, Jorge Souza, Ivo

.

{,m sentido longitudinal e 'lue pos- çar mão, a; aves domésticas, si o \::. '),.f'z�:"��I"; ".�"', ',r"�,,,; �l
... j /;,�-���t;rlJi:�t:{�1 da cenlenaria, escoltada peios fí�

Vaz, Adalberto Sabino, Geral-
tos nas cóvas deixadas pela bana- ���:n�n�;��:da;,erto das casas, ���;�'''_:::)� (l'

:

.

" ;"',�,/ ����.;;I;j�l�!'�'·-:�i� ���:�a�:t:�r�o�id:ê�::l�nal�Or �i�s� ddinopd� LTz, l\rtH �:�reir�:�:il�:d:t�=!ab:�:, ofer:�:;r���� Nas plantações já adu1tas, logo
,- .�:;/ �

.
- ,

....../
'U /.�'2:;� por alma dos defunlos de sua fa- Áia�:lcHe)��rF�rna�dese Mauro

rida ao besouro; diariamente se após a colheita, cortar�se-á o ré f {;; ,I, OY"

".

• ", "\:'�;: ./' -�"":\�j'�
milia; missa �olene em ação �e I Schnet;', Miguel A. Kristacis,

percorrerà estas armaclilhas tirando próximo do chão, aplicando-se a t
//.; \"'\ l.

"

'-'
� �.e< ./' _/�: " ?raças; corteJo de. vtlhos, toca? o Gustavo Assis, João Ferreira da

os que se acharem e matando-os formula acima indicada, na super- ,,-..,,) ", - •

-

-'
- Instrumentos locaiS de mUSIca; Silva, Abel Monteiro Carneiro.

com uma aplicação direta de uma ficie cortada. I
\_..

,�
-,....

J banquete pop�lar e que�messe. Um Mordomos: Maria do CaM!>
svlução de agua e querosene. A broca, atacada logo assim e I

.
,

..
'

"

programa CUrIOSO e cheIO, como se Pires Sáda Aida Dentece Car-
O material da armadiiha de- no começo de sua aparição, facil- k '#�' vê. Apen�,. não ': "be 'e a ma-

pe,_ Albertina de C,,'ro Medei-
pois de 15 dia� será de.struido ffide.nte dserá extinta, dao passo que t �� ,; croblabeblstlUd afs I�tomots ; �r ros, Maria das Dôres Lobo, Ju-
c:mro fc " U'lla plf'1Dtrl. al:1c�da, C er:mn ,-,-o progre ir. sómentc

L."::._. ,�

!l,es e e es !:l es ança .. m o o lieta Garcia Praça Julieta Sil-
,,}} :'!tu; 'I) por o trc. iltenuara ();, deite!' desta mal -st ,

� �.- ���

Cl\SO, a idéa de festejar 05 cente-
veira Brito Ana S�uza Valda de

T.•. llb'.,n pode-se uzar e�ta� ;", que em fmma alarmante, ameaça Qt.ando Oü"'H... • IJ. .... 1.!?1.Ln.f, dig'l n.arios é u;na ?�Ia prova de eilLU- Assis Bra�íl, Zuleid: Povoas,
l..d�, po,ém envenenadas CP'1:) uma a produção de nossa Ilha e dos ".lí1S�:Z.I .;_�:l!", � 11 ." •• c..! ":;â.fde!", pO'·I..J·.l� �m�o_p�e8 vIda. l\1aria de Lourdes Medeiros.
mi�turl!o de 6 parles de farinha \1unicipios produtores de '10SS Instant:.na S'';'" b( j'o �c,_e \.!U�l ;0 1'_,'.1 P\;.- CAPE' BOM SO' NO Adelia Regis, Zenaide P. Brüg.
de trigo e uma parte de VCide Estad.J. ssva co ..ne�a 1 .. ,,;' . Ll".� .l. é ultra- ...j l'ilVA gmaz:n, HehHi Peleira Medt:i-
de Pariz, qUê deixadas ao pé das I Florianopolis, Junho de 1936. rapl 1 j, contra::. - -, ,-,.J' e �;.: �l·e. Parça 15 de Novemb;'o iC'r ::::;,Oi:' Florismo, Tarcilia
touceiras, serão protegidas dos I ERIFER r --::.- -.:.. 1 Antonio Paschoal Macedo.
��������������������������__�����S�.�L��MD4���_,.,--_.�_� ��:��_�_�_�_-�����!��������������������������

I: _F.,U......__ ..

;,··"·.�'·i�"�'··'" f'� -"
.

�._

(��"'-''':; B L I {frrl.,'.'" O· I::;
,�

_. .. . . �_-, _:_"_ ,.

_I.._..,;.. _. __(_<"�:._).��:_,�_�:_�) PU\; :
�

li pensa EdC3�áj�:��I�=��iâa���Oat�:�::·�::c�,
�,

ii�I
'--------------------��__��,��w��.�w�w_�%m�=�y_�*���%��.�� ��------_

A Broca da Bana ..

nelra

Especial para A GAZETA

Conclusão
ANO I Floríanopolis, 18 de Junho de 1936 NUMERO I

Como acima foi dito, não exis
tem variedades resistentes à bro
ca; o tratamento terapeutico é im

possivel por habitar o inséto du
rante sua metamórfose, protegido
na parte interna do bulbo e as

galerias por ele praticadas, fica
rem obstruidas pelas matecias ori
undas das funções fisiológicas das
larvas, materias estas que por vis

cosas, torna impossivel fazer che

gar até elas, os elementos quimi
extermi-cos ou gazosos para seu

nio: o antagonismo entre os seres

que com ótimos resultados a Fi
topatologia descobriu, combatendo
o DiospisPentagona por meio de
um outro ser.-a 'Prospartela [Ber
bí; a Íceria Purchasis pela {}.(_o�
oius (ardina/is, etc., não foi acha
do, estando ainda incógnito o

inimigo dentro de seu prcprio rei-

�������iI'a"�&""

� Religiã�
OO��C'"M"S1:í!!C ���OO�
Irmandade
de São Se

bastiao

Funcionários para dis-
_ii

Fazei Vossa inscrição (�ot,selhe�ro Mafra N' 2.

.

,

I <

\

I
i
�.

11'.... ".
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cche
tranç
fazer
sêda
redo

Blurr�enau .. .Joinville - Sao Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio deSeoção de
FAZENDAS:

.

balh Fazendas naclonaes e extrange'ras t'ara temos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira

laç�
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

1 f Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machínas para laoeiros

laç Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arades, •

11 Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

de Lnha para coser e sergir Fopões e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, Motor.s
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: UtOl,

-

tar Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona

qu� Cortinas e Cortinados
.

Tintas a aleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
.

��'1'_"'tlal
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
_

ta � Deposítarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYE� �1
P� _

Charutos «DANNEMAN�. Bebidas n�cionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
� Empreza NaCional de l'-Iaveg9çao "Hoepcke"--vapores "Cart Hoepcke" "Anna" e Max" ��

�� Fabrica de Pontas HRite rv1aria" _, Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
�l.VAVAVAV.&'�����������A�V.AVAVAV�.j
J. � ��"""''''''''''''''''''''''''''II''''''''''''''''''''''''''''''''� 4 �AZ"i·I��..... " ••eG.�l��" """"'_ - =

�
""'" !!!:

�] DIARIO INDEPEND�

I
1·
1·,a
I

I
!;ormidaveis ::��':.:����;� �:s.����� I

G das, ter�a8 e IIxtas·felral, - �
e o
f.t Extração com globos de cr'stal. a

�, A • -náx I. (IQ Usura � honestidade, pois, OI ser- �
� telas são presenciado. pelo povo. �

I
- --- .. -��. ' .. �-- I

'r�������.fjO------ - _:�===-- - �.O••���.
• Cozinha •

f.�••G.G.O.O------.------e.fJ••o••G�) O ����SOBRE A DIREÇÃ.O De' PROPRIETARIO O
• G • RUA FELIPE SCH�v!IDT N. 1 G
ii

Companhl-a "Allllança. da' 881'a"
t� t� FLORIANOPOLIS •

� !,....
,.

o... ..�o
" .

G ri ����[.(t@.�����J��������...� NO ESTADO DE' SA""rA• FUNDADA EM 1870 • ���������I!"�@1j)i����� )1(:

::: Seguros Terrest es e M'a ltirn : 3 Vai construir? ; <\rarangu�AJ����en,J,a....
�� ii �. �l.l � - fi e Anitapolis-Anibal Paes

,:,1 InC��!�;!�.V:!�L�;��Oa PRIMEIRA �.�o:o��:Sil i !�:�ga o nosso conselh�:el il:;]u-·_������:;:t:�
RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000 I G MANDE FAZER UM PROJE'TO, COl\' ii Bom Retiro-Joaquim Sim�
RECEIT AEM 1934 18,170:4.03$540 ESPECIFICAÇÕES E COM ESSES D�)

Canoinhas-Pedro Tor:..

PROPRIEDADES IMOVEIS 13..496:912$949 CUMENTOS PEÇA PREÇO A DOUS oi
Cruzeiro-OFvaldo Per.

RESPONSABILIDADES ASSUMlOAS EM 1934 2,43:5.044:063$157 TRES CONSTRUrORI;s DE C(.J'N·lFIAN'ÇA CCUritibanos-Enedino Rosa

SINISTROS PAGOS EM 1934
-

4,183:406$606 ��
L resclwna - Dinorah Alvei

onfie a execucão de seu projéto
Caminha

-

lu:�entesJ Sub-Agentes e Regulador. de �varlas�Gm todol os Est�,dol á um bom arquitéto. J'-
�- -- -

C:a Brasil, no Uruguai e nas lirlntipaia praças Ds:rangeir"s.
Olnvile-Xavier Schea
Lages-Hossanah . Nevus

Agentes em Florianopol is :
ESTAMOS EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA Laguna-Fran:isco Chaga,s Ma.-

,

NOS ENCARREGAR DESSE SERVIÇO chad
O Campos Lobo & Cía. e Preços modicas Mafra-Pompilio Clau�g
� • Nova Trento-João José Arche
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. -t9 ti Orleans-Edg;.,r Matos
G TELEFONE:N. 1,083 END, TELEGRAFICO ALLJA!vÇA fi Treska J r. & Motta Porto União- Huminio Mil..
�

Escr'lto'ro- em Laguna ltaiaí
G FORMADOS PELA UNIVERSIDADE DO FLJ RSiOJdO Sui-Aristides Melg

.

a � e ajal G ,DE JANEIRO ão oSé--Josl Sosta Vaz
•

B I e �� e
a, Francisco-Guarary Goerre!ea

� Sub-Agentes em .umenau e Lages • a Rua Felipe Schrnídt n. 2 • S�?Joaquím-JOãO Palma
" g �� 1 � TIJuca�-OlWó4ld. Ram.s

§JG.O ----�-�-- G.g G•••�••------,-----O.O•••: l:ubaraQ--IQIMflHD'__

�
e
•
G

Agencea Moderna de Pu- :
blicações, com séde em São Paulo;
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

..�
Federal e possue ,a carta patente n. 112

e
.��+o..

•

".,�,

()ONSULTORIO:

'_ages

Redator.Secretarlo:

Oslyn Costa

�

\ i�

Nllo .erá devolvido o .,i�Í11.1
publicado C9u não.

O conlf�ifo expresso em arli�

go de coilabotação, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso tiot parte
dei Redação •

,

Assinaturas
ANO 4.(
SEMESTRE
fRIMESTRI!
MES
NUM, AVULSO
ATRAZADO

A COI respondencla, bem CO""
os valores relativos aos lflI-
nuncios e assinaturas, fievi?lJl
ser enviados ao Diretor-Oe
rente Jairo Callado.

Reda9io, Admn(ltra9le
8 Oficinal

RUA CONS. MAFRA, 55
Fone, 1.656

--------------�--------------

DR. SIPPEL DR. MACHADO
Clinica e pro
tese geral
da bôca

Especialista
em rrrot- st+as
da bôca

Extra -,:ão seln dôr

RUA P. COnTINHO 88 I
(JONSUL'I'OlUo:

(;::;:LL:::"L:::�:�LLLL�"LL�:�:�L�L�::J

Especialidades em: �APERI: IVOS E
��������-� SALGAD')3

Fornece COMIDA A DOMICILIO A PRE
ÇOS MODICOS,

'r_'

Agenles··correlpondentes
Porto Alegre _. Dr. Ar'•••

Bottini
Curitiba-Petrarca Callaflo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1\ GAZE rA- Flerlaneplísc

,.',-;'
.
,,� .
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•
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I Rh�i�gantz
emm ! ;-_�Indica: Banco de

Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp, Lida.)

Rua Trajano n, 16
(Edificio próprio]

J\dvogr;.do
I Rua Cons. M.:ifra, 10 (sob.)
I Fones 1631 f! 1290

__
1

úVlédicos

1- IDr. R ica rdo I Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
I (30tt.srnann I pelo govêrno do Estado.

Não deixem de ir ao Yispora Imperial país, nelei Ex-chde da dinici. do Hospi encontrareis. grandes vantagens, coníôrto, honesti-
: t::l Ce Nürnberg, (Professor dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I' InJ6.g Eurkhard, e Professor

I ,Erwin Kreuter) Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
I r::?r.leçi�ns,& em cirurgia de Novembro

.

I' geral
�--iiiiiiiiiiiiiiiiiilii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

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

I J •

operações {f' plasnca

J\dvogados
r Accaclo Mo-I

1. 70. -- Phoi 1'" 1277.-

tem seu escrip-

tálio de :advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

k.,,," POSla l, 110 I1
_

II{e.l Trajano, .r I sobrado

1
__�elePhGn�' n' 154�_j
I· - Dr. Renfl.to I--8arbo��__ 1

ADVOGAD,)

Rua Trajano, 2 (sob.)

II'
FOTJ.e 132S-Atede eh.·

Imadcs paI a o interior.

I Dr. Aderbal-;-.-I
da Silva

i
I CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. I 8 das I O ás 1 2 e

das IS ás i 6 112 horas.

I TELEF. 1.285

I RESIDENCIA- Rua Este-

I ves Junior N. 26

II TELEF. 1.131
1 ------

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diil'�tor da M;ierrsidade
;ill�d'�� di} H(ispital

1

(Cur�(' de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde- -Consulforio :

ANHA GARIBALDI, 49

Dr,' Miguel
B(oabaid

CEnica Médica - Doenças
de crianças

Consult.-R. joão Pint�, 13
Telefone, I 595

C.C1JSultas:
das j 5 hora; em diante

Dr. Artur Pereira
e OI iveira

Clinlca médIca de erlan
ças e adultos

Consulias diariameule das

4 horas em dianie

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Aviso Previoôj. ala.
Prazo Fixo 9'1. aja.

R�· iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

Tvpographla. Estereotypla �.•enecõernc-ão, Pautação, Tra. jbalhas em Alto Reieuo eie. "

FONE-1524

LABORATORIO DE
ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OI IVF IRA

Chefe do Laboratorio da
Diretoria de Higiene do

Estado.

PAaCHOA" SIMONE S. A.ILIVRARIA MODERNA

PunO_Oa em tsse �
Rua Felippe Schmidt o' 8 ,

�.

Caixa postal J29 Tel. out, Jo0.4 � ,
'

Codigo Ribeiro End. Telg. ,

SIMONE �

___________ , �

Curse. d". espeeialização em

{3actroriologia no LaD. de
Saud- Pühlica do Rio de

J íl!l .iro

Execut� analises para eluci- .

dação ddiagnos!icos

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOR E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Ultimas edições da
LIVRARIA DO GLOBO

RECEBIDAS PELA I.fVRARIA CENTRAL DE
ALBERTO ENTRES

O'timo emprego
de capital

Palacio de Diversões
- -

Familiares

o único

Nos altos da Confeitaria Chiquinho.
A

Seriedade e lisura. Fiscalizado pelo Governo

Estadual. .

ITorneio «mosca», Interessante e sensaciona

jôgo esportivo. át' 7':-'J;i'w.
De hora e em hora saboroso café. gr IS•. : ,.ol

Os jôgos são executados por graciosas senho-

rinhas.

_java _jornal
'Praça 15 de Novembro, 26-sobrado -. Fone. 1.360

PRIMEIRO E UNICO JORNAL FALA�O NESTE ESTADO

Duas transmissões diárias: pela manhã e á noite

Anunciar no JAVA JORNAL, significa: Grandes vendas t
ma iores lucros

Caixa Postal, 43 FLORIANúPOLlS
1----------_---------------

Oficina x
•

V I E R
==D E==

Antonio Xavier
LAVA- TINGE E REFORMh CHAPE'U':; PARA

I
SERVIÇO GARANTI:�MENS PREÇOS MODICOS

Rua CGnflelhelro Mafra N, 100

FLORIANOPOLIS

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

#

Laboratortos Raul Leite Rio

Epilepticos
o

L '\NS PARA BORDAR

, 1 nlo Im rival. Grande 80rtl-
mente de cores firmes.

MARCAS:

ALlCF., AMELlA. AURORA.

I
MARIA, MARINA,

. MARGARIDA

A' venda nas bôas
casas

50litarios!
S<:!nhoras e s-enhores de todas

as condições e de todas idades do
Erasil! Desejem padroeiros do
casamento?

Peçam informações, em envelo
p; fechado remetendo 700 reis
em sêlos postais. Deseja-s� idade
e preterições. A máxima discre
ção e todo o sigilo cOinprOnt1J,�IX� l

,e a Asula 95
Rua Duque de Caxias 518,

joinvile, Est. Sta. Catarina.

..

Dr.ArminioTavares IEsp'rclallsta em molestlas de
GAFGANTA- NARIZ - ou
':::> )5-- CABEÇA--PESCOÇO
(fl rrncõo pela Fcculõuõe ôe

mec.lrina ('10 Uniuersiôaôe õo
Rio ôe 1aneiro. Ex-interno,
por :oncurso, õo Hospital ôe
Pro ,to 50e orro e õc Assisten
cio ?ublica õo Rio ôe 1aneiro.
C'Gll' olg uns anos c)e pratica nos
se u.. OW eapaclallzcõcs no Pro
f" .•sor 5anson. no Rio õe 10-
r etrc-vnc Potlcllnlcc àe Botafo-
1a •• no Hoapltnl ôe 5ão 10ão
Batista õo LaAôa e 110 Hospital
l5affré--Buin I e).
Chefe de clinica e cirur

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoço
do Hospital de Caridade
de Florianopolis. i

Gabinete adaptado pai
exames da sua especialidade( E.
com sala de cirurgia propr

Consultas diariamente �

Hospital de Florianopolis. I

1 RESIDENCIA Hotel La

IPorta-Fone parecular 1246

Rheill1gantz
Precisam-se

DOS De cosinheiras I arrumadei- .

VERIFIQUEM 50' QUE PECHINCHA I ...

;mlM

A

,_ J f
r-

-I

���\�L��� ���__� �-L� � __

AZ
Ensino gratuitamente o

Ch' ras, copeiras, pagens para co-

modo seguro e iv,falível para apeU S locações, imediatas e garantidas
a cura da EPILEPSIA. em ótimas casas de Iamilias, 1),ro·
Cartas para o dr. Buchmann. Procu rem curem a Agência de Empre-

Caixa Postal, 165-8 - NO SEU gos Domésticos. Rua Conse-
Rio de Janeiro Brasil heiro Mafra, n. 31-Tele fone

Dante ViVO-por Giovani Papini Fornecedor 1561.
Terras Devoh.:tas-por Ruy Cirne Lima I

G�k���J���� �����.Historia Pop. do Rio G. do Sul-po! Alcides Lima �
_.;As Pantéras-por Lois Wilton ��

At ..._.,Cancioneiro da Revolução de 1835-por Apolinario � rrnçaoFontes compendiadas de Lcg. soc.arasilpo;, A��í� ! t� , •.� .• • • ç
ma Rio Branco �SEMANALMENTE RECEBE AS ULTIMAS j II;"\"!; T -t:'.'1 e pa"a a' �.'NOVIDADES!

.

I r-ans.er U·S I rua Tiradentes �

I':_._.:�·__�.�__ .. _�_�_�_._�_�-�-�.II
N. g",APreferida" �dBl�

I onde continuará a atender a suá dlstinta freguezia e o I
� publico e li" "'eral ...

PREFERIDA
está fazendo uma verdadeira afronta com os seus preços vantajosos; e uma

verdadeira liquidação, em todos os arHgo�, em calçados para homens,Vende-se ou arrenda-se, por longo prazo, em Floria- sellhoras e crianças.nopolis, o conhecido Café RESTAURANTE ESTRE
LA. Tambem se faz identico negocio com o·ESTRELA
HOTEL. únicona Capital, com 39 quartos sem pensão. A Casa A PreferidaMobiliario completamente novo, instalações sanitá-
rias etc.

APROVEITEM !O motivo da venda é ter o proprietario de se leti-

�� �rar para tratamellto de sua saúde. Para informações diri- --

FiUA T I FIADENTES N ajam-se á Paulo T. Posito, praça 15 de Novembro nO 24.�, (AO LADO. Df. DIRETORIA DOS CORREIOSiE !TELEGRAFÕS) "Florianopolis. I �]
1--------------� iiiiiiiiiiiiiil�1 .�������r� ���.

_. -,_ •. "_ - ..... _ ... -",-..-....�"' .. ,,�.'� .. '_ -

,
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5A CALETA Florianopolis-18-p-1936

G RL.
'-

POR MADAME MARIE

para noite
PUDIM DE. CEREJAS Idura quente, cebola picada sal e I,cr:!tn:! Chantilí e espalham-se por'Na-a quer"'.e

-

toma-se. Neste reíogar'o deita se ciml as violetas cristalizad?s. QiII-

1 quilo de cerejas, 150 grms.}o arroz e, logo depois, o
.

mito
G d zer roman-

de pão velho preto ou branco I cortado em pedaços. Deixa-se Ua r anapo A

Uma redinha de palha de sêda, de fio de ouro, de ralado, 200 grms. de assucar, 1 �frigir tudo b ern, .nexendo sempr . de criança ce sohre a
<chenille», será bem mais aderente se fôr aplicada uma ponta de faca de canela, 5 ovos, Acrescer-ta-se então agua quente I-t-trança colocada em diadema, isto é, fazendo revelo. Para a casca ralada de I limão. e deixa-se cozinhar até amolecer .. com rrlangas pa I Ica

,

fazer essa coifa são precisos três carreiras de palha de Batem-se as gemas com o as- Querendo, em vez de agua pode S. Paulo, 16-0 sr. Cirilho
sêda, oma agulha de «crochet» n. 14, 55 cms. de elastico sucar, a canela e a casca ralada se pôr caldo de carne. M t

.

I ". . 1 M d Junior, leader da bancada per-
. . a ena necessano: ea a ., bl r L J'redondo. de limão; peneira-se o pão rala- d d L' h I" (St reputa a assem ela egls ativa,

, � Seca a - In a mau me ran-
h d

.

I dExecução - O material se emprega duplo e o tra- do e tira-se os caroços das cere- CREME DE AMENDO.L\' d d C tt) . ANCORA c ega o a esta capital, Ialan o
. . .

1 00 d d
e o on marca (f'\

•
, A '.J ôb

.

balho é de «crochet-. JIiS; misturam-se a massa Junta- grrns de amen nas es- F 403 ( d ) F aos Dtartos ssoctaoos, so te o
'

. d' I
-

2
. encarna o escuro, .

bi d
. D'Fazer uma trancinha de 23 malhas, em seguida uma mente COUI as claras batidas. casca as e ra adas, gem3s, 478 ( ) F 483 ( I __

o jetivo e sua viagem ao 1'\10,

P 00 2 h, marron,. azu pa f'laçada, pegar na 13a. m. fazendo I fechado; 5 trancinhas, õe-se em fôrma untada e as- I grms. de assucac, c l�i\- vão), F. 504 (coral), F.j 14(meiC) a Irmou:.
_

1 fechadu com 1 laçada, 5 trancinhas, 1 fechado com I sá-se em temperatura me-lia. ras de leite, 8 grrns. de gelatina I ') F 54" (�I ) F 603 -oOs clientes nao querem po-
d f ) F d aranJa, . "r sa mon, .

I'
.

d d dJaça a, orrnando assim três quadrados (buracos. azer Ao servir polvilha-se com as- e creme e ('ban�ílí para guar- ( " ) itrcos, mas a voga os... e ma-

l! trancinhas e pegar nas trancinhas da carreira prece- sucar. necer. Põe-se a gelatina durante
creme.

neira que muitas viagens ao Rio
dente, de modo a formar xadrez. Assim segue toda a car- 15 minutos em' agua fria para 1 peça de viez 404 (alUI pá-

se prendem a interesses de minha
reira, fazendo-se os aumentos no fim de cada carreira, até ESPUMA DE UVAS amolecer e corta-se. Ferve-se o banca de advogac.ia. Aliás, sôbre
obter 20 quadrados. Daí por deante continuar sem aurncn- leite com as amendoas e despeja- lid�).Carretel de linha brilhante n.

o que poderia falar� Dizer alguma
ta r, até fazer 7 centimetros, depois diminuir de um meio Espreme-se as uvas, côa-se o se sôbre as gêmas batidas com 50 côr 404. coisa rôbre a decantada pacifica-
quadrado no fim de cada carreira, até que fiquem apenas caldo e adoça-se a vontade, Mis- o assucar, Põt-.;e no fogo e me-I 48 ção�
)i quadrados. Aí termina. tura -se CW) crême Chantilí e ba- xe-se, retirando-se a caçarola an-. I Icms.

dt! pano atoalhado
Não. E' melhor não dizer na"

F I ti
.

I di , t se muit b d bri f M' I azu c aro.
dormar com o e as 11:0 um Clrcu o com a me Iaa exa- ç- o em. ,tes e a nr ervura. istura-se a.

ta da cabeça, que adaptará á volta da rede, por meio de. Arruma-se em taças e serve-se esta massa com � gelatina, bate- S' t d fi Id d Mesmo porque isto tudo J'á é
di encon rare n i cu a e em .. .

Pontos de «crochet». ime latamente. se até esfriar e põe-se em fôrma ih I I I historia antiga que se perde r.a
encontrar pano atoa I ano azu c a- .

d di
'

fFazer então a grossa trança, que deverá ter 7 cms. SOPA DE LEGUME molhada que se deixa em logsr d _

. .

I poeira os Ias que se oram ...
»

.

-

f ro, po erao se ser '.'Ir 19ua mente
Ide diametro no meio. Trançarà as extremidades mais frio por esplço de I a 2 heras. d h

d I
e uma toal a mesmo. �u t

.

t I'apertadas, de mo o que o meio da trança pareça mais Legumes 1 col.ier de Iari- I:nfeita-se com crême Chante 1. F ld I
.

I ",�_n e I a I a no
P d t t êd

.

dI'
. - .

I I azer um mo e em pape 19ua, .

grosso. ren er es a rança na re e, por meio e a guns nha, 2 de arroz, 1 de gordura,!, I

ao diacrama e depois cortar o a t.J c1 �z ion I Ra ..

Pontos I V
.

� I, �. -
ABRICOT.) A PRIMAVERA "

s : f 'h• sai, ano. egumes, c mo cenou i trabalho.Fazer as costuras do hem- a io on 10 e

Alguns trabalhos que se fa- rbasvage?s, couv��f1ôr'dc('luve-ra- 10 aIS abricots 3 a 4cL,- broe manga; com ponto francês; )�. I. A. R,
, •

""
ano" aIpo, re��ll10; _ e:em, _ se� Iheres das d� sopa de assucar, 2 pôr o viez em volta do decote e

!i:'�,-,
-

1 !,",�.,
�,em rápldamcnte.; /�em

lavadas
de .. �1" "'t..,v __ ,:..

I"',ê L.l 'elo di:! ;;mão,vio- e� toda a volta do g":sdc,n"�""I:"'"', )'1u• ��.,�:�RO·ltflonkdaos em gor Ufa c; c, •

» r::'
"

L: , '.., ..
1

,
" d deixan.io 30 cms, extr., no p'_.• - toO _" • � I,.. � IJ'''' 'ijua a c.

O boné holandez, inspirado pela exposição flamen-í a farinha. e, depois de ,dir�a31 !��",s T'
.st, 0_, 'UJS e creme e

coço.
1 9635,

ga, é encantador para andar de automovel ou mesmo para ninutos, acres .enta-se agua quen- �np,)!II. b
. '('d .

l\,![nrcar o centro do bolso e I . .

O passeio. Em chenite é mais -toilette- mais elegante que c', deixa-se cozinhar então aso-
oem-se os a

)ncots
COZI c,s tambem ° centro do decote e com

hora do 1{ro de Janeiro 20,20
- . 'A .

"

h em agua e assucar em um" va�l-
em la. PreCIsa, para faze-lo, 200 m. de cherule e uma pa por uma ora.

Ih d
.

t I I 'Ih . um niquei r scar em volta do !Iles- Proorama de transmissão rQ-
agulha de crochet n. 14. Eis, assim, um boné d� custo re- jlRROZ cr\n,f PALITO

a e

cnsba"fPovI ,am-se c)odffi mo, contin�ando os circulos nos dio0nica especialp'ara a A-
• 1 l� [II "" assucar e orn am-se com cô. o ".

duzldo e na moda. d I' - D' 1 hora 'm Ilad')s até o nm. DepOIS fazer um me! ica Latina
C O f d d d

.

f
. e lfiao. elxam-se 1;.

amo executar.- un o re on o e elto em pon- F�z-"D umrefocr·,dn Cr..,rTI " I f
.

b d' circulo mf'nOr no centro de cada
,

-

n, .," gor- ogar riO co rem-se eDOIS com
-

Q 't f' 18 d J h d 1936tos sem laçada, aumentando-se regularmente ate que se
.

'! circulo grande. um a· eIra. e un o e J

tenha uma roda de trir:ta centimetr')s de diametro. Para. I Usar 6 fios da linha no bor- Anúncio em italiano, e5pa-

-f
aume,ntar, faça dois fechados na mesma m,dh.1, cada qua-I T t A I d

dado. Fazer ponto cheio em cad" nhol e português.tro pontos, nos primeiros 1:1 cms., e cada dez pontos nos ea ro Ivaro e centro com F. 603 e popto ca- Marcha Real e Giovinezza
1 � c�nti�etros seg�in!es. Ql1ando tiver obtido as dimen-I I seado em volta dos circulos gran- Noticiário em italiano.
soes indIcadas, continue a fdzer o crochet em redor, mas Ca..rva IhO

'des,partindo do centro na seguin- T
.

d E r A R d.

I d
. tansmIssão ia •• • • e

dimmuindo regu armente todos os tres pontos, e maneIra te ordem de côres x F. 483 no R d
.

I CONrERI d'd d b 1 5
. -

.

. .' orna (! um espeCI& '-

. "? a cança� � me I a e sua ca, eça �go nos. _cms. seguIn'- me'o,depols F;�03,F.� 14,F.504. TO SINFONICO.�es. Contmue fazendo o crochct, ma::;, agora, ,lao em redor, Sob O pa t roc i n 10 do F.544 e repetir .x: ate o fim do c" 7 d E GIULIO'd
.

d t C d on.ersaçao ong.mas em 1 as e VIn a�, sempre no mesmo _pon o.. ,1 a vez

I decote. No outro lado, voltar de GIULIETTI Lente do porté
que chegar pa extremldad� de l,lma carreIra, de1xe de fa- LIRA TE1\JUS CLUBE X F 544 F 504 F 514 FA03 F .

d M'I: "b O' 1�A , • • IQ II .. ,. ,. , ,. cnJro c I ao, 50 re:« VIO mo
zer OS tres ultimas pontos afIm de executar o arredondado I

FLORIANOP'OLIS 483�ir de x Rematar os I'
.

t I' - d'A'

Ih L t h II (d'd ddi' e e,rICO e ou ras ap Icaçoes Ta 10"
�oore as ore as. ogo que en a cms. me I os es e centr1s das ôres com estafi1es de I'

.

f
'

b d
' e etncas.»

O momento em que começou a azer a arra e carreIras nó francêr. com FA78( 12 fios) eM" d XVI é 1 •

d'd
.

d ). Em A t, t' T t I d T
uSlcas o s cu.o mter-

e 1 as � Vlll as, parar., A �
presa r IS Ica ea ra os ea- a linha enrolada uma volta na pretadas pela soprano Lina Biful

DIsponha o chapeo num cepo (forma) acentuando tros Municípa�s do Rio de Janeiro agulha.
bem as partes arrejondadas cto fundo e dos jados das e São Paulo I

co.

orelhas. I
Noticiário em espanhol e por·

SEXTA·-FEIRA, !9 de JUNHO de 1936 às 20 horas tuguês.
BOLO DE MAÇAs quente sobre o bolo ou pincela-se., .ft Hl&A; noGda

Marcha Real e Gievinez�a.
Pode-se acrescentar á geleia

21
UM UNICO CO NCERTO R • 1Qiiji"1iI II l1li

Massa mole, 6 a 8 maçãs, folhas de gelatina amolecida para :

d d O engenheiro GltJLIO GIU-
assucar. Entende-ie essa massa endurece-Ia. DO AF Aiv.AD0 CORO RUSsO DOS . I a asqus Ira LIETTI, do Real Instituto Poli-
em a,sadeira. Tiram-se as semen- CO II inglêsa do Mediter- técnico de Milão,aoresentou nestes

tes das maças o cortam-se em fa-I BOLO DE AMEIXAS

COMI'
SSAC S?S DO DON rânao dias a um congces;o de cientistas,

tias finas. ao comprido, põese por MASSA DE BISCOITOS Sob a direção do eminente maestro um seu especial instrumento qu�

igual ror sôbre o bolo e eõpa-I NiCOLAS KOSTRUKOfF LONDRES, 17 -Sir Robelt eletricamente realiza os mesmoa

::lam-se corintos embebidos em
4 ovos, 250 g.rms de assu�ar, ii! Hermes, falando perante o Clube resultados do violino, mesmo sem

rum. Leva-se o bolo ao forno 250 .grms. de far.lOha de tngo, I Espdáculo inéditJ para :Iorianopolis 1900, em 8eguiéla ao discurso a caracteristica caixa harmônica
quente e polvilha-se com ::ssw:ar.

I qUIlo de ameixas. Batem-Sé

I Url1a do ch3ilceler do Erario, sr Ne- até hoje considerada indispensavelb verdadeira orque·�tra de V(Jzes humanas,Esse bolo deve ser �ervido em-
em os ovos. e o aSSllcar com ville Chamb rlain, fez uma decla- para obter os resultados musicais

b t d t f composta de 36 I lOURAS
quanto fresco; por e�se IDotivo a e ar e mlS ura-se com a a-

II
ração que foi considerada muito dos instrumentos que tanta fama

rinha. Põe ..se a mima em uma CANTO� E 8 "IL Dr-..... O d S dsó deve ser aS'5ado um pouco an- ,j ,,-\ A ,J;:) RUSSOS significativa. isse esperôr que a adquiriram por nome e tra i-
es. Para tornar o bolo mais su -

fôrma bem untada, e"palhando-se esquadra britânica seria dentro varius, Amati e Guarnieri. Logi-SUCES<::Q MUSlCAL M.Jl\;OIAL
cu lento, cobre-se com uma cama-

as ameixas sem caroços, por CI-
I em breve retirada do Mediterra- camente, dos resultados obtidos

da de geleia feita Jr: pedaços ma, e leva-se ao fômo moderado PREÇOS: neo e acrescentou: liA esqm"dra pelo engenheiro G\ulietti, espera.se
de maças fervidas com um pou- por espl'lço de 1 hOla. Frizas (5 ertr adas) - 35$000 ev:�ou talvez uma guerra no Me- uma continuaçã0 e surpresas que
co de caldo de limão. Tiram-se Dr Pedro de Moura Ferro Cad�iras numeradas - 8$000 diteJrâneo, mas agora lá perma- camem modificações e efeitos sur-

as maças, �"'g'ossa-se a calda até Advo2,ado Galei' ,. - fI";"O" I nece con:t> t! lemunh') Jo nosso prcendentes no campo da acústica
ficar em po de fio, e �deita-se Rua TYdiano n. I (sobrado) ""'" --.��";:;;;;;"';;' I fracas�o quanto ao 0105<:,) p'Jiei iVD11• I mus; ·al.
____

�<W2B aarr;;aam· _�_��d:������s::�����,;,.����������'::"'!tt!J�'�,�",!"!,,,'!,,:P""�l--=�������������

II

Coifa

CADROSO

"
c' .. L."!I.

Elegantes e lindamente pad ronadas roupas PCU d crianças, possu i r:do variad�s�� rn :'�"

e abundante tock
Artigos para homens na casa A CAPlTAL, nas dua� esqu�nas da rua Conse!helro Mafra com a Tlajano

OSCAR
•

'1

"
!

,

'i I
ti

ii i
II'

"·1!'
II

,i

:1,
"
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I
I

I
I
I

.

,
j. 1 . ,"'�' ..

"

do Don
A o z o o

VII - Sinais Kolotiline

! VII - Os olhos negrcs=-Can
ção Russa

I'
IX - Kanavouska (canto co

mico -- Imitação 20 harmonium
russo) Chesnokof]
X -_ Canção dos barqueiros

do Volga Arraujo de Arkan-
helsky

,

Xl-Canção de Platoff-Cao·
ção Cossaca
XII - «Leginka» Dansa car.

tada dos caucasianos

o vDv Realiza-se finalmente amanhã
no TEATRO ALVARO DE
CARVALHO o esperado e úni
co Concerto do celebre côro russo

dos Cossacos do 'Don. A pro
cura de localidades para esta fi
nissima noitada de arte t:m 5id� Ienorme e as mesmas continuam a

Está despertando o maxi- venda nos dias de hoje e amanhã I
ll10 interesse o festival des- na <10alheria Boettcbe.>, á rua

portivo que o IRIS F. C .. Felipe Schmidt, esquina da rua

Cap, Ire. Luis de Miranda vice-campeão de 1934 e 1935, Trajano.
realizará no praximo domin·' O Concerto de amanhã, que

go, no estadia da F. C. D. terá inicio ás 20 horas, obedece
Nele tomarão parte, além ao programa abaixo:

de todos os clubes de fute
bol, filiados e não filiados á
F� C. D., desta capital, o I _ Híno de açõo de graça
IContin�ntal», de São José, Bortnanisky
o. «canttstaA», .Ot �:lnGde�bendId�n- II - Inspirai, Senhor, a minha
era- .e � « rn a

_

an a !», oração Arkangelskydo distrito de loao Pessoa. III _ Glorjficação do Déu5
Co�sta tambern do bem omnipotente Musica

.

de Bort-Realiza-se hoje no distrito do organizado programa um tor-
Festeja na data de hojt! "�pu dr. Sacc d"S Limões. civil e reli- neio de volley-ball, que será

aniversario natalício a dist;"�a sra

'I giosamente,
o enlace matrimonial disputado pelas equipes do

d. Hilda Pedreira d'Eça, 'IUtUO- da gf"f.t! senhorinha Celia Espe- 14' B. c., Força Pública,
33 esposa do destacado conterrâ ! zi.n, filha dn sr. vereador Francis- Aviação Naval e Escola de
neo sr. dr, Oton Game c!'Sçe 'I co MOLa ESF,ezím e de sua exma. Aprendizes Nlarinheiro.
consultor jurídico da Republica e esposa d. Maria Placidina da Já ofereceram troíéos, pa
lente catedratico da Faculdade ,I Silveira Espezim. com o sr. Iar- ra serem disputados nos jo·
de Direito. rnaceutico Nilo Laus, auxiliar da gos de futebol. os srs. dr.

II Farmacia Germânia.__ Tomás Woods, cel. Lopes
�aL, anos hoje o jov�;:n Mario Testemuntlarão o áto civil por Vieira, josé do Vale Pereira,Jose, fIlho do sr, FerreIra Bastos, part� da noiva, o sr: e senhora Roberto Müller e José Jorge.sub-procurador gerei do Estado. Alcmdo Mota Espezim e por par- Todos esses troféos serão

Aniver�aria-se hoje o estimado te do noivo, o sr. e senhora José expostos na montra da Ou-I
comerciante �r Feris Boabaid <1a Costa Miranda. rivesaria Müller, á rua Tra-

proprietario' d� �onhecida Cas� I Paraninfarà0 o áto religioso jano.
das Meias. por parte da noiva, o sr. e se- O programa está dividido

nhora Vinaldo Mota Espezim e em três partes, a saber:
pai parle do noivo, o sr. farma- I a. parte (inicio ás 12.30

GuiG';a- ceutico João Di Bernardi e sua horas) FUTEBOL.
exrna. esposa, representada pela 2a. parte (inicio ás 15 ho-
cxma. sra. d. Cecilia Di Bernar- ras) VOLLEY-BALL.
di Pires. 3a. parte (inicio ás 15 ho-

EXMA SNRA
-

ras) FUTEBOL. .

..

Na primeira parte particí- niansky
.

V -_ Ao som monotono da- Comica

V S h A parão sómente os clubes não IV - Senhor, protegei o vosso campeinba+-Elegia XVI - «Kcsatchek» -Dama
.. já con ece agência 'T' h k ,Ir VI S' C

Cat.irioen-c de ElllPlegos? f�ect:n- filiados: Cantista x Figueira, pm o 1 C esno o, I
-

--=-� an�ão popular canta.Ja dos Cossacos do Don.

ren.ente, j'1slalada nesta cidade, Florianopolis x Catarinense, A �E I ar� I.CA Na.meaçiftesconsegue com rapidez e dando as
Continental x Anita Caribal- � ...� � II lU

melhores referências qualquer em-
di e Independencia x Sul -- - FOI nomeado para quarl':

pregada doméstica com caderneta America. sem govêrno escriLurario d.o �esourú do Es:':
de condúta. A terceira parte constará tado, o funcionario daquela re-

Consulte..nos pelo telefone n' dos jôgos -Avaí- X «Ta- rartição, Osní Pessôa Maciel.
156 t mandaré- e «Figueirense» x BRUXELAS, 16-A Belgica ainda continua sem go- percebendo os vencimentos mar.

Ru� Conselheiro Mafra 31 -Atletico Catarinense-. v�rno. O sr. van Zeeland, que tinha sido encarregado, pelo cados em lei, ficando exonerado
----------

' .

O festival, que será abri· rei Leopoldo, de formar um novo gabinete nacional e em das mesmas funções, a pedido,
Cursa de Sa r .. Ihantado por uma excelente quem se depositam grandes esperanças, anunciou que os Felicio Dornii..

gent,Qs da banda de musica, é em hom�- seus esforços, nêsse sentido, acabam de fracassar. O rei

ForçaPública n�gem �os Campeões Brasi- Leopoldo, á vista da gravidade da situação, provocou a

lelras <10 Remo. reunião dos liàeres dos partidos.
Pessoalmente, o soberano lançou mão da sua influ

ência para convencer os partidos politicas, da necessida
de da defesa dos interêsses nacionais. Mais tarde, o rei
ecebeu o sr. Zeeland, com quem conferenciou, mais uma

CINE IMPERIAL ás 7 e ora. O sr. Zeeland declarou aosjornalista'l, que os sacia- Ferias
8, 30 horas, sessões chies, com o �istas exige� seis pastas, no novo gabinete, emquanto que
magistal filme _. O Pão nosso, ele estava disposto a ceder-lhe ap�ilas �inco. Os liberais

dileção de King Vidor um en- apresentar�m, !ambem! as suas eXlgenclas, que o sr. van

trecho inéd:to DO cinema. Zeeland nao pode aceitar.
A noticia de que a crise ministerial não tinha sido

ainda, solucionada, produziu grande sensação nos círculo�
politicos, e na Bolsa.

2a. Parte

DESPORTO

Festival dr,:,
Iris F. C

? Camilo Serra e Antonio Tei:xeira,

Retornou a ltajaí o sr. cap
L ' I' i d f\�. d

'

tte, UlS ruma e ivnran a, capi-
tão du porto daquela cidade.

la. Parte

Sra. MOfLOe! Pedro da
Silveira

OUTR05 PARTEm

'\s�inaia·se na cJp,ta de hoje,
a passagem do aniversario .ratali
cio -'e; exma, sra. d. Olga de
Araujo Silva. dig"a consorte do
sr. dr. Manoel Pedro da Silvei- Para Laguna seguiram hoje:
ra, Secretario do Interior e justi- Pedro Basqueroto, Lauro Freitas,
ça. Otavio Bascher. A. Maria Co-
Dama di: elevadas virtudes a J '\11'

mas e oão IVI8CUCO.

aniversariante, será vivamente ho-

menageada pelas pessôas de sua EHLAl'E

amizade.

3a. Parte

O eminente Maestro Nicolas
Kostrukoff dos "Cossacos do

Don"

XIII-Os doze ladrões -Can
ção Russa
XIV - Os sinos da tarde

Koltzoff
XV - ..Malônia»-Canção

f.AZEm nt,",05 H01E:

o sr, major Antonio
rães Cabral;

a senhorinha ZuIma Melo, fi
lha eo sr. Romeu Melo.

OS "COSSACOS DO DON" NO RIO

HOIUADo5

(�0m. a graciosa senhorinha Edi·
, OufO, f,lhe rlo sr. Eduar

do Cardoso, contr.tou casamento

o sr. rrélnc:sco Vieira de Souza,
«.npr �;i!.clo da hrma Caries Hoe
pcke, desta cidade.

Cem 0. senhorinha Alcidia Sil
va, filha do sr. Olímpio Floren
cio da SIlva, residente em Cam
boriú, contratou casamento o sr.

Anisio Dum h'l,-::ion ..;j'J do MI
Disterio do �1rab.Hjlo.

Foi. tambem, nomeado Ben
jamin Jorge para exercer o cargo
de guarda do Tesouro do Esta�
do, com direito aos vencimentos
marcados em lei.

�EL05 rLU SES

rHE6f'!m UH5

Clube 1?_ecreati: o Primavera O Comando Gera! da Força
Pública do E�tado, está fazendo
publicar, no Dia,io Oficial,edital
chamando c"ndidatos á matricula
para o "Curso de Sargentos, da·
que!a corporação militar, até o

dia 15 d� Julho próximo.

CARTAZES
DODIANo pr0ximo sabado. a simpá

aica sociedade recreativa-Clube
.Recreativo Primavera, d ..) Saco
dos Limões, oferecerá aos seus

a5sociadc s urna animada soirée
dançante.

Em portaria de 15 do cor

rente, for:lm concedidos 45 dias
de férias a Romão Machado J ...
nior, guarda do Tesouro do Es·
ado.

- ��-

BIBLIOGRAFIA

Luis Carvalho Pda agencia da poderosa com·

par,h:", de tran 'portes aéreos-Con·
Regressou de Blume..nau o sr' f r d'"

F
.

dor, no� oi orerta o um número
Luís Carvalho, inspdor de a· do bem feito e ilustre magazinezendn. de propaganda-Revista Aérea

Está nesta capital, o sr. ma. COll�or, publicação daquela com-

jor Heitor Liberato, farmaceutico panhla.
"

residente em Itajaí.

CINE REX, às 7 e 8, 30
horas, Coração de feira, uma

película Columbia com Jack Holt,
tendo por companheiro, Fay
Wray. VAPOR 8inasio

Cala ..inense

o Sabão'

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzer "Cia. •• Jain_ile

(MARCA REGISTRADA)

conserva o tecido da roupa porque lava facílmente e com apídez
�"�"�"""�"""".E""""""""""""""""""""""", -= -=�u. �y,

.�
'.
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