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Elltre C.lha...Hl l11a.Q e 1'-·(.1 barões Mais uma pequena .

1 W I.· 1\,,1)...:. reclamação
Declarações de Stoppaní

RECIFE - O aviador stop. deltas para fugir aos tuba
pani fez declarações contan- I rões que nadavam nas pro
do como se deu o desastre l xímldades. Passei assim,

.

en

.no qual perderam a vidft di-I ire RS cnsmmas e os tuba
. versos companheiros seus. O rões quasí duas horas até
fogl), diz eUe. «começGu de I que fui soccorrido pelo aviso
maneira realmente ioespera-] nr, 4 d'l Air Fraacc».
da e desci em pleno mar, 'I Diante do acolhímento eu
dando-se nesse momento a rínhoso que teve pOl' parte
explosão, Os meus eompa- dt) povo h!'llsHpiro. stoppaní
nhetros, não toram atlrados commovído teVf\ US seguintes
a dlstancla como tnrormam palavras. ',São dérnonstrações
cl}versos !otegrsmmas, mas de .. gcnerosu symputhia· do
snn envolvidos pelas chamo dígn» povo brasileiro, as
mas, cuja vasta extensão for- quaes recebo com emoção
mada pela gazoltua ardente e irei communtcar li Italia,
sobre a agua, não o-mseguí
ram ultranassar-.
Continuaudc, conta c nno

eüe o unlco sobrevivente
conseguiu se salvar: -Duran
te duaa horas passei nadan
do eontíante no 80S que ha
viam stdo Irradiados de bor-

.." do, mergulhando para esca
-

par as chammas que me
arnblam e aproxímando.me

Ao passarmos hontem pela
rua Iõde Novembro, a nossa

principal arterfa, a qual d�.
ve ser tratada com todo o

carinho p _�los dirigentes des
ta rica eomuna. notamos nas
alturas defronte das, Casas
Pernambucauas, que a calça
da no referldü Iogar acha-se
em pE-;!'lf:limo estado de con

servação.
Nesta altura aonde é o

ponto �h' parada dos «níbus
em transito para Flcrlanopolls,
eIn que viajam muitos admí
i-adores de nossa cidade, por
isso chamamos atenção ao

Sr, Prefeíte municipal, que Cio. Brusllelro de Artefactos de Borracha, . �1;,') dé� j oneln,
o dlto lugar ateia bastante

_ Distribuidor geral para o Estado:
nossa principal arter!a, toro SCHRADER tfiI"f. ( 1· A Bl:t�· --

l-A It I'
.,

nando-s» talvez uma medida· ,,� 1... \;. ii:ae.lÂJ.l.ll.
I .a la enViara novas

_ .....� __ "ne�'III"l!� em jada§.as praças ----:..:-.--necessaría, para que I. OjlI l'e, _ a�, .IU\n.,� AlUI 'U I'

tropas á Hespanha concertada a (lHa. ealeada. H. II, Pf/:l:l'ellilllOS dOS srs. ;:�fliilimidores qU;t e "B,il5a" nao f"blí,'.> rm:'!l� de 2,� !inhl! ii Çlle·çf.l ci:.: eORlb..,�;:: Os
•

pl'\tl\iS "SNSW' l\.:ig íabricat{tls car.l ii melhor b(lUilCh.� � loü;,;tt:; du' 10:;1, qualid.Çld� c} tltif ndo \&�ti!:c;;m sujeites
ees direites (Hhl�ll.;if05 I'. ff�i;;' t(all�atbntit;ô, Cl.Íst"lí1 .l:fI;;!re1l1\il:rÜ", nlt;iI"� âinlloi'.iro.
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Mulheres Decreto nr, 1 Governo do Estado

.
.

.

omaior perigo de toda e qualquer doença são as complicações internas,
sempre e sempre as complicações internas!
Em geral, amulherque tem uma dor no ventre,110 peito. nas costas ou

em outra qualquer parte do corpo, uma tosse ligeira ou mesmo forte, um
mal estar repentino; uma hemorragia, um susto, uma contrariedade,
nervosismo; um resfriamento, tonturas, dormencias, estremecimentos,
anemiaç palidez, fraquezas, palpitações, frios ou calores, tristezassubitas,
uma falta de ar, cançaços ou outro qualquer sofrimento, diz sempre: isto
não é nada, isto passa ! . _ ... _ . .

.

l; Nã�convem_nl!nca pensar assim, pois isto pode ser o começo de uma

grave inflamação interna que, se não for logo bem tratada como deve ser,
causará as mais perigosas complicações internas.

.

.

Para evitar a�. complicações internas e as inflamações internas, use

Regulador Cesteu."a, sem demora.
..

,
Qualquer perda de tempo poderá ter consequencias muito graves.
Tenha mais medo das complicações internas !

_Re?uladof Gesteira evita e trata as complicações internas e as inflama-
çoes mternas depressa, bem depressa, como é muitissimo necessario, .

de Blume- Servico do Fomento du Produ
ção Vegetal

Decreto-Lei rira 42

�. As Complicacões!
. .::.

Cria a Agencia Municipal Secretaria da Fazenda e

de Estatística Agricultura

Use Regulador Gesteira
";' l:einbre-se que Regulador Gesteira te: o remedia usado por mulheres nos
mais adeantados emais importantes paizes domundo!
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Séde social: RIO DE IANEIRO

A mais importante Companhia de Lapitalízacão
América do Sul

Capital realizado: 3.000:000$000
Amortizações de .Ianeiro de 1938

'Collegio Santo Antonio

da

61· anno lectivo

SEE
DZG
"'V'"' ... :E: Z

Todos os portadores dos títulos ern vigor, sorteados com.
estas combinações, poderão receber tmmediatame.:::te

o capital -garantldo a que têm direito
AGENTE EM BLUMENAO: Paulo GrasseI'

.......

Productos de Qualidade. lndispenscvels r.o preparação t:te orolquer pcstelurto

�.. Marca. Registrada.
" Laboratorio" Medei{'"os Blu�m enau

. .l1fAlilf iiiiii. IIT_a liiÍiiilliilllie!iiw"u"iIiI·.II·"iliii'iliiliíilli.lite5'iilfillil·i!il·lillli!!iliilímli__
·

II.·ilíiil2i*_ãiii��fiiii'liIIi·i1I'lI·.'fIl'iliiWS5WWWf.·_ii··ilil-llili·.'W•.íil�íliIiV:W=__,IiiiIiii_iif1l_'iiriííí'i""§iiiliili·iinti1iiitiiiiiifiliFliiiliiiill'

�-_ ... \
�"CuaA�

fulvW"" t-ti • .._. 1"
�

R I �,�../en"lOIa.r

1, ,o seu Jel11_

Medeiros Nr. I"
Para o excesso ou prolongamento excessivo

gras, o remeulo tambem é unico:

"Regulador Medeiros Nr. 2"

·-1---- BITTER P O L A R

�
1'!'�.

lH'feren" como novidade, exclusiva desta marca, UIIl rerrígerador
electrico conjugado a um Iogão electrico,

Procure conhecer «s:a nova corr.hinacào

Affred
Unico dtstribuidor e importador de proríuctcs

Bl'rTER POLAR em Sta, Catharína

RUA 15 DE NOVEMBRO NR. 74
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PAGA reses. E1vi CONTkCORREN1'E,
i'TE 7 -t. .li.0 ANNO

Recebe E'In

qUf�UJ tia
"Deposltos Populares"
de 2Ü$()(J(l até lfi.G')O$t,UÜ
'.r" ;"',i" jures ,., r�,4..�U\rl.V I.

\.;. ,_".

desde 3

pa. ."

C.i\PITALIZADOS

iodas
�',

o sabão

<,Virgem Especialidade))
de WETZEL «: elA. ., JOINVILLt: �Malca Hegtstrudu)

conserva o tecido da roupa porque lava Iacilmente e com rapidcz
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