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IC~~~~g~:Vi::'~~~~eoO E ~111 BALTlMORE, 27 -	 D.,.i..... Bole di"..." ..."mit
de tt'f realizado a viagem, te visitar os motores durante 

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA por etapas, partindo da Ca- o vOo. A envergadura daB 
litornia, chegou a esta cida- asas é de 46 metros e o 

Director-gerenie: Altino Flores de um . hydro-avlão gigante, comprimento total do appa
que .vaI Ber emp~egado no rêlho de 33 metros. No inte. I 	 I servIço transatlantlco. O ap- rior tem dois andares. Um é 

ANNO XXIV Florianopolis- Terça-feira, 28 de Fevereiro de 1939 N. 7601 parêlho se~á, no dia li de reservaúo aOB passageiros' 
.. ~a~gos~~~~~~~~~ P:I:o=:h~~ Tem 8ala de ~efeições, sala 

_________-----: 'Yankee Clipper' . d,: lumo e cabIDe, que per' o commaudante Gray, que mltte traosportar 74 pessoas. 

p----- ,//:Lf! pa:1F epeft e-na pilotou o apparêlho, decla- O. outro andar ê reservado á 
~_-. t1~~_~III A . ~ a. . -".a 1." rou-!!e inteiramente satisfeito trIpulação e ás bagagens. 

- II 	 com a viagem, na qual o hy-1 O posto de pilotagem rl t'8 
dro-avião cobriu a média II na frente da carlinga. O apl!= 

f... d t" commercial de 2'75 kilome parêlho pó de desenvoher a 
OS NOSSOS PRESIDENTES da união de todas as ortas emocra Icas tros á hora. velocidade maxima de 2g0 e 

- Dos 14 presidentes que 1 I O apparêlho é munido de a viagem commercial de 240 

tem tido a República brasi· quatro motores de 1.500 ca- kilometros. Tem um raio 'tIe 

leira apenas, sete concluiram Rio, 27. - E' de .0 jornal» \ mar as novas directrizes da i' ça, uma fôrça maior, e, por vallos, com helices de tres acção de 6,840 kilometros. 

o mandato, si exceptuarmos o seguinte e brilhante com- politiea internacional. a par- esse. meio, impedir a occor-

OI vice-presidt'ntes em exer- mentario: tir do segundo periodo do rencla de uma guerra desas· ••••••••••••1•••••••••••• 

cicio. Esses sete foram: Pru- .A imprensa dos Estados seu govêrno . Itrosa. • ' • 

dente de Morois, Campos Sal· totalitarlos recebeu com aze- «Que faz o grande homem .0 titulo que o sr. Daladlor. Grande descobert • 

les, Rodrigues Alves, Her- dume o discurso do presi- de Estado'.' Mohiliza a opi- d eu ao presidente Roosevelt • a 

mes dli Fonseca, Wencesláu dente do Conselho da França, nião das democracias, com o é,pois"perfeitamente justifica- • para a mulher •• 

Braz, Epitacio Pessoa e Ar- sr. Daladler, no qual esse il- mesmo ardor com que os dO.-A paz dependerá da união 

Ihur Bernardes. Não conclUl- lustre homem de Estado fez srs. tlitl er e Mussulini mo- de todas as fôrças democra· • • 

rIm o mandato quatro: ~eo- o elogio do presidente Roo- biliz8ru para a violencia a ti~as do mun.do, postas. a ~er- • • 


.,4oro, por haver reilunClado; sevel!. · opinião dos seus pnlses_ Mas, VIÇO de um Ideal de JustIça. • • 

. Anonso Peuna, por haver I «O ponto que pareceu es- Roosevelt não tem planos de Si as democracias continuas· • 
fallecldo; Washington Luis, pecialmente digno de censu· conquista e os argumentos a- sem inllrmes, apatbicas, di (O R d VI I ) • 

" por ter sido deposto; Getulio ra, na oração do sr. Daladier, mericanos, que garatem e ante da aggressividade dos • A mulhel ~-;Oll! ;~u;:r·á dorps • 
Vargas, por faltarem dois é aquelle no qual o chele do asseguram a ordem juridica Estados totalitarios, não tar- • ',/j' ~ • 


meses p~ra enc~rrar:se ti gabinete deline o primeiro no hemispherio occidental e, ~aria que o .poder fascista. ALIVIA AS eDUCAS UTERINAS EM :l /fORAS •
A 

quatrl.enmo na vlgencla .da magistrado americano como qui çá, em todo mundo, ~~m Impnsesse IImve~salmente a • Emprega-se com vanlagem para • 

Constituição de 34, abolida o «anjo da paz». Contestam como [inalidade oppõr á Ior- Bua vontade dommadora.. combaler as Flores Brancas, CoIl- • 

pelo golpe d'Estado de 1937. os jornais nazistas e [ascis- • cas Ulerinas, Menslruals. após o • 


Quanto ao Estado de nas- tas que o sr. Roosevelt seja parlo, Hemorrllglds e Dore, DOS 

ci~ento ou de 8.dopçã~ P?- um elemento de paz, e a ccu- I • Ovarlos. • 

IIhca, foram presl~entes.. dOIS sam-no, pelo contrario, de Dr João de ArauJ·o-OLHOS, OUVIDOS, • E' podero50 calmaole e Regu- • 

alagoanoB,. ,",uatro pau!lsta~, perturbar o entendimento en- ' • NARIZ, GARGANTA. IlIdor por excelJencla, • 

quatro mmelrO,8 um Ilnm.l- tre as democraticas européas FLUXO SEDATINA, pela sua •
I 	 • 

ng:?~~~~.m parahyhano e dOIS e 0Esvl.EdesntatdeOmSenautetoraitatrhieOsSe· da E.pedllisll do Cenlro de S.úde - Ani.tente d. prol. S.nlOn • comprovllda elflcllcla, é receitadll • 


• • • imprensa ilalG-germanica ca- Consultas dlarlas das 4 ás 6 1j2-- Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 • porpr~~~ed~g::/ir:tiC::~onlrll_ • 

SOBRE O CORREIO, _ A rece de ra~üo. Para sustentar _ _ ___ • se em loda a parle. • 


China mantém um 8yslema a paz do mundo, de.sde que • • 


~:n~~r~:I~~?:Ui~a~=.d~c~U~I~ ~~i~I~!~u~:sre~~~~Pde:sD~~~. Or. Arminio Tavares - ~uumDS. ~A~IZ. BORBARIA ••••••••••••m•••••••••••• 
mente os seus carteiros per- to Iot~rnac\Onal , oppondo-i~es 	 100 navI·os Pavimentarão asph.ltica
correm ã pé 36 kilometros vant~Josamcnt~ uma .doutrma Cirurgião-Especialista AssIst6nte do prol. Sanson "T 


por dia, e cada um trlinspor· de força, ? U~IC? m~lO. capaz . Con.ult.. di, 10 h 12 • d1l16 .. 18 - Joio Pinto, 7 lob. - T.I, 1456 em Livramento 

ta 35 kiloll de corr~spondeo. de. prodUZir ~!relto se~\8 o de ~_____________________ 

cla em um saco suspenso a crulr. .uma força . ~alOr, e~ _ ___________________ ___ 
 GJBRALTAR, 27. - Quan
um pãu que leva nos ombros. condlçoes de . resistir· Ih!!. E 
 do as unidades da esquadra PORTO ALEGRE, 27 - A 

NOI Estados Unidos é pro- esse o.proposlto dO.lre,slde~ d~ Mediterraneo cbegarem Prefeitura de Livramento, de 
boje a este porto, mail de acôrdo com o contracto, hibldo ao pessoal do Correio te Roosevelt. A Umao ..",merl PORTO ALEGRE, cem navios de guerra de to- designou varios trechos dapõr no bôlso as cartas que caDa convenc~u~Be armai de 


'. devem distribuir, e não pó- que tl BU,!- poslçao de neutra. PORTO DE ·MAR das as ca~egorias estarão reu- cidade para serem pavimeD

dem nem I1Ql instante collo- Ildade dl~nte d.os aco~tecl · com pela
nidos sob o commaodo de do- tados asphalto 
car fóra das 8uas "istas o sa- mentos umversals poderl8 Ber ze Barcellos & Esvice-almlrantel e dez coo- . firma Cia, 

co da correspondencia. Nos em detel'miDa~o instaDt~ .ai?e· P. AI\:lgre, 27-Na Secr. de Obras Públicas, a cargo da 
 tra-almirantes. Itando conclulda e conside
elevadores têm que collocá nas uma pol!tJca de slIICldlO. Directoria de Viação Fluvial, umll commissão vem fazen O almirante sir Duddley rada em estado satisiactorio 
lo lÍ 8ua irente. -Com os l1~m~nsos po~e . do, há tempos, estudos visando transformar Porto Alegre Pound, commandante da ell parte da obra, aquella firma 

Relere o «Fact Digest» que, res de q.ue dlspoem os. Es- em porto de mar com a abertura de um canal de ligação quadra do Mediterroneo, en- Bolic!tou a devolução de re
para enviar as cartas aos tado~ Umdoe, a sua IltJt~d.e com o Atlantico. O local, por llnquanto, não está determi contrar-se-ã com o comman- tençoes para garantia da 
!Iold!!!!!!!! rrlln~elleR e8ta~ion,, · passiva em .fa~e. da deStl,lII- nado, pois varios estudos e observações se vêm fazendo dante do .home fleeb, almi- execução dessa parte. 

dos nos Alpes, são emprega- çào dos ~rIDClplO.S 9~e lor- pura se I1xar u altura das águas da Lagoa dos Patos e 
 rante alI' Chal'lei Forbes, a O IlS8umpto foi examlüiido 
dOI cachorros. mam . o ah~erce JUrldICo d!1 do mar. bordo do couraçado eNelson». pelo Tribunal, que julgou

legal a restituiçAo das quan
• • valeria de certo modo a uma DlIhne, Conceição cf(: Ci8. e a Societé Belge des Betons Istil trIste, mllll ••&rl tias pedidas, respectivamente 

O MAIOR 'l'UNNEL DA cumplicidade, S. A. dirigiram-se a elle'.iofl'erecendo seUB serviços para feas broDcllltel 
• convI venCIa dos povos eqUl- Sciente dos intuitos do govêrno do Estado, a firma 

de 1:469$400 e 2:214$100. 

FRANÇA, - Em Agosto últl- _Além disso, as IUllnobras estudar a possibilidade da construcção de um canal na
 BstAs com tosse mo o presidente da RepÍlbli- desenvolvidas pelo totalita- vegavel entre Porto Alegre e um ponto da costa 

ca f,'ancese inaugurou o maio rismo na America Latina atlllllticll. B' lei de Noslo Selbor, 

or tunnel da França. Ficll nu- convenceram os dirigentes Accrescentllm 08 interessados que, no caso de via- Só te salva o CONfIA1OSS1! 

ma linha nova, de 24 l;lIo · da União de que a neutrali- bilidade de tal emprehendimento, propõe-se a executá-lo Importante descoberta 


:::,r~~e n:á:g~Jmde~~a v~:;. ~:~: ~~d~~:~r~u:taí~~;~i~'~::: median~ ~~~~~~~!OiOi encaminhada á Secretaria de Obras de uma scientista russa 

foram perrurados. o presidente Rousevelt a to· Públicas, para 08 devidos lins. 


O tunnel, qne se estende MOSCOU, 27. (U. P.) - No· 
.. _- ._..... ------ --- --_.- --- - ------ por 7 k\lometros, liga dois ticia-se que a sra. Lia Etern, 

. valles importantes que, antes a unica mulher na Academia 

della, para serem attiogidos de Sciencias de Moscou, pre


~'por automovel, precisavam parou no Instituto Central de 

': 4e 24 horas, e precisam ho Physlologia uma lolução que, 


Je apenas de 25 minutos. injectada oa columna Terte-

O trabalho, que começou bral, alguns mlnntos após um 1 ___ _______ 


em 1933, roi em' extremo pe
 accidente que resulte em ell- Contrarios a qualquer
nOlo, porque, para os tech
OiCOII, le tratava de excavar ~a~~n~~i~~~i.~~tor:~t~~:~~~~ revisão territorial 

um exteoso subterraneo em e augmenla a pressão san· 

leguida a operações geode gUloea, Sucarest, 27, - O jornal
Ilcal que determinaram a Recentemente, ao que se cTlmpul- salienta que OI Eg· 
natureza da materia a per allirma, aquella soluçA0 foi tadoB da entente balkanlca 
furar, inteiramente granitcs. Injectada em um bomem de são oontrarioll a qualquer re

O avanço médio da obra foi Leningrado, que se achava t visão territorial. .Os quatro
de 6 metrol por dia de tra morte em oonsequenela de palses da entente - declara 
balbo, 00 qual se emprega uma fractura no cranio, po- o jornal - desejam a c01la
ram 15.000 op~rarios ! rêm com resultados tão sa- borat,lAo e a amizade de to

tlsfactorios, que o homem re- dOI, mas Isso só é possivel 
cuperou os sentidos em 90 dentro da ordem polltlca e A AUSTRIA .VIVA-. segundos, o que permittiu que territorial, sem o quô, em 10Certo número de personall


dadel da vida lotellectual e ~sm~~::c~!i~o.operassem oom Ifr'::c~~:,~~:Ic:f~:~'!~::o~~ns
artlltica da AUltrla (e que, 

naturalmente, não aceitaram 

a IncorporaçAo A Alemanha), 
 II.~-----------------------------------.decidiram fundar a .Lila da 

Aultria Vlva-. EIlIl8 liga de

ve reunir os artistÂl, eBcri
 Caldas da Imperatriz
ptorel e sablol que vivem o proprletario desse Importanta estabeleoimento DO 	 eltrangeiro, bem como balnearlo, distante apenas 34 kllometros desta capitodol OI que, de qualquer tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnlbus,man.elra do lIgadOll A clvi ida e volta, a 5$000 por passageiro.

liza.. . ..0 Partida .ás 8,30 da manhA, regresso ás 3 horas
Ii1&	 aUltrlaca. O obJectlvo 
daJ\õva aIIociaçAo é criar da tarde. Ponto de partida: Conllelhelro Mafra, ao

~~~u:~~~d~:ale e~\~~ 
 lado 	da Alfandega, ' 

Aos .lIabbados, e do mesmo ponto, ás 14,30, aperaol pelo mundo, mal de Empresa Ferreira faz o transporte para aquelIeleJolol de conlervar a tra balnearlo a 5$000 por pasaageiro, Ida. dição Intellectuai do seu JOv.-8paiI, 	 BRASIL LTD I>. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eSTADO Terça-feira, 28 de Fevereiro de 1939 

Os 
Medicos Parteiros 


e 

as Mulheres 


Os bons ?vIcdicos Parteiro:; s:tb(> m que os n~ais perigosos s(li1"ilnentn~ 

~!~_~~~~~l~ltC;~:;~-:~:l~~{;:~~;'~o~~t1sadtlS pcla~ congestões c infla1l13çÕCSde 

Os sof';m('IlteJ,', tis ,·cz('s, :-:;10 tão gra,'C:~ que tnuitas nlulheres têm 
nledo de c:llouquerf' r ! 

A yiàa as~iln é uu\ in[crno ~ 

Para êvil :-tF C 1 :'..~ta.r .tS cl>1lge~tü('s c as inflamações internas, e todos 
L'S':es lcrrivpis sofrjnl('nto~. use Regulador Geateira seUl demora. 

Regulaàor Ccsteira c\'ita. c trata os padecilnentos nervosos produzi
dos pelas 11lo1csti:ts do ut.cro, ~ a sma nen'osa, peso, dores e colica~ llD 
\'entn'. u.., perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez . 
il!narciid:10 c hCl1l0rragias provocadas pelos soCritncntos do utcro, fra · 
queza geral c desanimo, a fraqueza do uleTO, tristezas s\lbitas, palpita 
~'ôes, oprcsscl0 no peito ou 110 coração, sufocação. falta de ar, tontur:ls, 
peso, calor c dore::; de cabeça, donncncia nas perna.s, enjôos, cert.as 
êoccir3S, ('ert:\~ t O:-lSC5 , pontadas c dores no peito, dores nas costas c nas 

~~~;~~,~~:~~t~~a~~~~'~'~;):~d:~~~;::!;~~~:;~~::~~~~~~;~~~~:~~~~: 
do utCf ('l. 

Rl'f,uitlt!oi' Gesteira c,-ita c t.r:1.ta c~tns congestões e illflanlaçõc:; desde 
Q começo. 

R'·.~li!r.d"r Cesteira cyita e trata tambem as complicações internas, 
que são ain da mais p{'rigos:ts do que a~ inflamações: 

Comece hoje mesmo 
a usar R"gulado1 Cesteira 

Devag~~lolestias dos rins e coração 
o TON/cARDlUM toolco dos rloa e do eoraçlo limpa a 

bexiga, 08 rlD8, 8a oepb,lteE, areias, COllCll8 reoals; augmeola a8 Morais .. ,
urlnal. Tlr~ aI 10coaçõeB dOI pés e rosto, bydropslal, lalla de 
ar, palpltaçoel, dôre. do coraçao, astbma, bronoblte 8slbmatloa 
arterlo-seleroae. ' Perante o Conselho

Remedios das senhoras Federal de Commércio 
E' o t~nlco utero-avario SEDAN'l'OL que restitue a laude Exterior, o sr. Luciano 

perdida: pela ao,emla, lIallidez, magreza. la8\lo, !l4res braooal. de Morris rez revela
regulador dsa Visitas, cera das do~oçaB do utero, ovari08, evlla çüc!, qUe estão a pedira. bemorrbaglas, aotel e depois do parto; cootra todaa a8 eo!er
mldad81 das leoboral de qualquer Idade. registro especial. Lon

gamente discorreu elleLesões do coração e asthma sôbre o petroleo de Lo
Uae a CACTUSGENOL Especlllco do dr. Kiog Palmer, bato, fazendo o historico contra bydropslal, pél locbad08, ralta de ar, palpllações, ball

mento d .. vela. e arterla~, b,'ooncblte astbmallca; aoeurlsma, do logar e da riqueza 
.ypblll. e rbeumallsmo, le'ões, caosaço, urlol8 esca818S e dôres que ali tem jorrado. O 
00 coraçlo pODladas Doa rln8 e locbações. sr. Morais remontou ã. 

Aos fracos e convalescentes origens da questão, vindo 
de etapa em etapa, até 

vigor dos musculos e doa oenas. Fortalece u saogue oaa pel cbegar ao que hoje se 
ao&. loemlca•. EvIta a tuberculose, cicatriza OI pulmões doent88 verifica. De sua elo
oom pooladas, to ••e. dore8 00 peIto e na8 cosias, pernal Iraca8 q~ente exposição, que
~rv:I:'~óÇ'áu~a r!p~~;:a8thanla, o deaan:mo 6 li dyõpepsla, e li 80 os technicos pacien

tes saberiam resumir, 

Devem U8ar o STE!\OLlNO, Que [az eDgordar, augmenta o 

Syphillis - Pene - Rheumatismo percebe-se que, a 214 
A SPIROCHE.TINA (Elixir de Carobal do ublo dr. WUlialD metros, se encontra a 

Green, cura mole.lla. do '.Dgue sypblll., eczema. tllllloreo. renito compacto, que é 
h!:la: :::g~~\I.mo. Uolco depurativo que limpa o corpo. toul
darlbroe, e.ploha., fI.tula!, purgações, lerldas, caocro8, elcro

o mais sorridente dos 
symptomas, pOis denun

Depoaltarlu: todas as drogarIas de SAo Paulo e RIo. cia o petroleo. Procedi

da a anãlyse, caracte

riZOU-se o melhor arti


AS SENHORAS DEVEM: US.A.R go com 50 0,'" de para

Em SUil tollelte intima Eómente o MEIGYPAN, de fina. 

graBde peder hygienlco, contra mclesliall contagloslls O sr. Morais loi além 
e luspefI88, Irrttllçõt>8 v~ginats, corrlmentop, moles.. e garantiu que, dentro 
11811 utero·vdglnals, melllle~ e toda lIorte de doençlls de poucos annos, eom 
locais e grande preservativo. DrogarIa Pac>heco, Rio. as providências tomadas 

ou a tomar, segundo o 
seu plano orncial orga
nizado, o problema es· 
tarã resolvido, pois que
tambem !e prevê a e
xistencia do ehelium •. 

Essas coisas propor
cionam alegrias patrio
ticas. Mas, - observa 
com muito sal o «Cor
reio da Manhã. - como 
é preciso ter cuidado, 
por causa da elferves
cia que se nota a res
peito do assumpto, con
viria ir um pouco mais 
devagar com o andor. 
E' claro que o petroleo
de Lobato é o que é, e 
não o que porventura im
aginemos que elle seja,.. 

----- ----_. 

OH. RICARDO ~c'P~:~~' ::~.~~~:'a:d' 
Io ESTADO} 

HERNANI PEREIRA

GOTTSMAN , Hã I)ento · e dez ann08 p!\l:!s!ldo~ , pr/lci8"mp.~~
de Fevereiro de 1829, nasceu na Provincia do Maranhão,

Ex-chef. de c/l ãs margens do Itapicurú, ogeniai «80uzinba. , Joaquim Go
nica do mes de Souza. «o caso mais typico, mais ~itoresco, mais 

interessante de precocidade, na raça", no dizer de HumHospital de berto de Campos. 
Com dezoilo annos apeuas, Souzinha, já alumn08 ..Nuernberg da Faculdade de Medieina, requereu exame vago para to

(Prots, L. Burkhardt do o curso da Polytechnica do Rio. a antiga Escola Militar, 
sendo approvado. contrariando o insopitavel scepticismo dtle E, Kreuter) seu! examinadores. Sem perda de tl'mpo, candidatou-se ao 
concurso para professor cathedratico da mesma Escola,

Especialista em conseguindo, contra a espectativa geral, derrotar velhos e 
veneraveis concorrentes. As primeiras férias, que tevl', jáUl'u.1'gia Gemi 	 cathedratico, resolveu gozá-Ius na saudcsa fazenda de seus. 
pais, ãs margem do velho Itapicurú amigo, e, lã, descan-

Alta cirurgIa, gyne 

I 
cologia (doenças de fi~I~~:' :~~:~!i~e p~~m~~aseágr~~~~' c~:s~ft~~ro~atlee~!~~a~! 

vés do alemão, assimilou as pliilosophias de Kant. de Hesenhoras) e partos, gel. Krause e Fichte, distraindo-se, nos o:omentos de lolga, Cirurgia do systema com as obras· primas de tres ou qu.1tro literaturas exoticas ...

nervoso e operações Bellas fél'ias ! Annal, pouco duraram, pois foi Souzinha 


de plastica, solicitado pelo govêroo imperial para, como especialista, 

CODllullorlo iÍ rua TraJa estudar a rel'órma penitenciãria do Brasil. 

DO, 18 (dcs 10 iÍs 12, e Em 1854, na Europa, assistia a uma aula do famo
dlls IfI iÍs 16,00) Tele- so Crouchy, o mais notavel mathematico do tempo, quando 

phone - 1.285 este professor, num Ivmentavel rngano, apresentou deter- o 
Resldencia á rua Es minada equação como não integralizave!. Scuza não se 

conteve, levan~ou-s" e, dirigindo-se ao célebre mathematiteves Junior, 20. -  co, pediu ·lhe lict:nça para discordar dtl sua conclusão, mos
Telepbone --- 1.131 trando-lhe doil1 erros commettidos no curso ,:e sua complica

:...-_________-Ida demonstr"ção. Cruchy, visivelmente commovido, abru

---------- -çou-o, ~i~~~d~~e ~:~ifr~~l.~:a~~~ode que hal'ia abando
nado seu curso médico no Brasil, e, resolvendo completá· 
lo, inscreveu se para exame vago de todo o curso da 
.Faculté de Médicine de Paris», sr.indo·se brilhantemente 
No Instituto de França teve OPPol'tunidade de apresentar
uma série de memúrias nottlveis, o que se deu mais de 
uma vez na célebre British Rnyal Society de Londres. 

Voltando ao Brasil, elegem-lIo deputado ilS Côrtes 
e, na qualidade de representante do povo, torna-se mais 
activo ainda. Referem as memÍlrias do tempo flue, certo 
dia, na Camara, quando mais acalorados, iam os debates, 
um deputado dirigiu·se a Gomes de Sousa, e esbraveja: 

- O assumpto em discussão não é da especialida · · 
de de V. Excia.! 

E Souzinha, com absoiuta calma, responde ao pô 
da letra: 

Trabalho, mcntaes - Í~ por esta razão Dlesma que eu discuto com 
e physicos muito exhaustivoa V. Excia .• poiS si se tratasse úe assumpto da minha es
- um gnmde dispcndio de pecialidade, não admittiria V. Excia. ao debate ... 
enercias. Essas energias pre· Aos trinta e quatro anuos desappareceu o genial 
cisam ser rcnovedolS 3cmprc, maranhense, que atravessou o firmamento intt>lIechlal hr!\
para que el1ea ponam venCer 

todos os obstaculos d'cs•• 
 silelro, qual fulgurante meteoro, rapido e ephêmero.

Seja esta Iigl'ira reproducção de traços de sua vida: 
riomente li as 3uas rereiçõe1 uma singela homenagem á sua iIlustre memória, que não 
OI 1iiSbOr050s salgado" Cremei, deve ser esquecida dos Brasileiros. 
doces, tort:lS, etc., prcparados 
com a MAIZENA DURYEA 

- o producto moi, nutritivo 

que se conhece, um vcrdaa 


dciTO icrodor de cner,ial. 


phase da vida. Inclua dia

MtU AMiúo. PRR.~ TOS~~5 tU 
50' ACO~St\.HO UM I\tM~Oio.• 

GRAT1SI - Envie-n", o 

coupon abai:to e receber' 


~f~l;~~~T';1preparar pratos ~ 


delicio!Jos com a .. 

celebre Maizena mJUl,o(UJ&I 


Dury ell. IIIID"'" 

MAIZJ>:NA nRASII. S.A. 
C.h. Pu•• al 297% ~ Sh r.uJe 
Remett.-me ORATI9 o _D Uwo. 

_ ••çO ______ 1 

"üCU~[ O NOI,U "DURYE~ 

t O .
~C..\MP HHHTO INOIO 

fM CAO~ ',"OI[ 

EXCELENTE TONICO DOJ PUlMO[~ 
CLINICA GERAL 

Or. BulCla Vianl-- • Rua Conaultorlo 
Jola PInto n. 18 (so
brado), Consultas da 
1 6s S boras da tar
de. Ao. pobres 
Consultas no Hospi
tal de Oarldade, 6s 
8 bolU da lIWlbI. 

Curso de especillzação
em molestla do Pulmlio. 

Tratamento moderno da 
Tub.,rculose 

BRONCHITE-ATHSMA 
PNEUMOTHORAX 

Consultorio: Rue Joio Pln' 
to, 13 (Sob.) - Phone 1595, 

Resldencla: Hotel GI6rle 

Phone 1320 


Consultas, das 13 ~s 16 horas. 

42-P_ 

FERIDA que resista 
lO USO di 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para feridas, quelmadura8 ti 


ulceras antigas 

NAo confundir com a pomada commum de Calendula. 


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas 88 

pharmacias. 


Deposltarlo nesta capital: PJ;fARM, STO. AGOSTINHO 

Rua Conselheiro Marra-l6 
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8 o ESTAOO-Terça-!elra, 28 de Fevereiro ae 1939 
...-.E~=r~..~...a~~nB"a.........................................................~................................~........ 


E STADott 8S'-O""SVO 

Festejada na Argentina . tam bem algumas inchações em Ireparo a quan tidade excepcional deixar o Fluminense, o sr. Car- 3 meses, voltando depois ao Ihaver poucas probabilidades 
a façanha de Candiotti ' o utr~s partes. do corpo, sem de boatos ~ôbre transferenc i~s, lo~ Nascimento mos,ira-se opti- Brasil. para a realização dl';8se jô 

I dúvIda produzIdas pela longa fugas e quebras de compromls I mIsta e decfara: .E precIso que . - go. 
_ . ' Ip(' rmanencia na água. Apesar Isos de jogadores antes do inicio saibam antes de tudo que o ~. P~ulo, 27. - Logo após' 

BUENOS AIRI:S, 2h (U., P.) de não pode r falar, Candivlti da temporada olficia l, Icontracto de Tlm Só termina a a f1ll:ah.ssima do campeonato SantoB, 27_ - Raul l'~q~e -
-: A laçanha do nnoól d.or Can: mostra va -se jovial, bem dispas-I . , . 7 de Abril. Muita gente ignora b~a~llelro ~e luteból, será rei- reu ,á Federaçiio B~a81Iell'lL 
dlOtlI, que .s.e acha em ~anta Fe. lo e animado. O ultimo a ser envol VIdo ~os que antes de Tim seguir para D:IClado o mtercâ mbio. cspor- de Fuleból o seu remg resso 
encheu de lubllo os clrculos es· Ao meio dia, o célebre nada- esc.an~ alos?s rumore~ 101 Tlm, !São Paulo ficou mais o menos I' tlvo entre clubes paulistas e no Santos F. C. Entretan.to, 
portivos da Argentllla que que dor almossou abundantemente e ~OIS. JornaIs .se referoram ao me-I assentado o prazo para a reno- cariocas. Assi~ é qu~ ~e an- como o ~entro-avante sanlla
rem prestar ' lhe suas ho mena- depois entregou-se ao repouso. Ia tncolor, alhr~and.o que o i't u- vação do contracto T enho lor- nuncia a pro~nma visita do ta, em tms do anno passado, 
gcns . . . . _ BUENOS AIRES, 26 - No- mlOense se .v~rla privado do seu tes ra7.Ões para <!creditar na vai- Palestra á capital do pals, on- requereu A obteve . 'pass~ » 

Cand lO th 10 1, ontem de. ma· ticias de Sa nta Fé annunciam con_curso. Iria . pa~a São ~~ulo ou, ta e pcrmanenciá de Tim no oua-' de enfrentará o esquadrAo para o Cercle Athlel1c Paris , 
~hã., entrcv is.t.a.io pol", l n rn~ -I que muitas socie!lades esporti- cntao rcverteflâ a cÜlí d,çaü de Idro do Fluminense» . . Ido FlumInense. _ aquell~ entidade encaminhou 
hS!aS, que __, o e n co_~!~~r_a:n :~: va s locais estão preparando les- ~~~o.~.?ara defender o Vasco . Tamb~m fo~ dlVulga~o que o pedido de R~ul á_ C_ B·,E·' 
ca~", lullld llO do 'U"'U '." hC' ''' lia s para commell1orar o ""ta- ua ua.'Ud. . . . .. Ino pr~xlmodla 19 «?Sao.Pau-lpara que a cnt.dad" muxu..,!I 
hU I~lO r, apesar d e ler passa.d.o Ive l feito do nadador Pedro Can- Carlos Nas5lmenw, la lando â 
lI1 alS de 100 horas dentro d ~- diotti qu e. sef:undo OS jornais reportagem, nao demons trou sur
gua. . ' Idecla ra m, já tem em seu «car-

Ao recch ~ r os Jorna ll s las . I!O, nel» esportivo 4.398 kiiometros 
leito, enlrelonha'sc com am'gos I percorridos a nad o. 
em anlllladJ pa les !ra, ap resen- ' 
tando, entretanto, at j:( '"IJaS pro - I . -. 
nllnciadas inflam mações em tôr- , Ttm e o Flummense 
/lO dos olhos e da hôca. como I mo. '27 - E' assllmpto para 

-
Esta Fraqueza Attinge 

de 

40 
annos 

A. Perturba~ôe. da Bexiga sãa perigosas 
Diz· sc que o OI ganislIlo muda Essa fraqueza que o aborn:t:t: 

completamente de sete em sete c irrita, é resultante das sub
annos. O certo é que, com () stancias toxic:l.s 110 sangue, q llt~ 
p."lssardo l~ :upoa salldc 5(" 1110,li· nC~lIalll COIllO irritantes sobre O~, 
fira e em lllllii:"S PC~!>O; L ~ de mais IlcrvoJs c ,as ll\embnlllas seu 

soriacs. E por is!'io q ue mesmo~:r 4~i~~~~~i~;:O~:'~,7~~ ~~1)f;"lrJ~ sem necessidade alguma, a bexi
n.1.tUfeza seria. Entr .... estes o ga é t.:0I1~ 1 ;lIIh::JIC1l 1c cham:t.b :1 
principal'; o distu rbio d:l bex iga, futlcc ionar. 
uma tmqUt"za cujas cxigcncias, Liberte o seI! sangue d C!ô5a~ 

substancias to xicas c lcrâ ccrt e:.!., 2~~~i~e:l~~:~~~~~~J~~~'A~;~~~~:~~~~ de fi.ar curn.do. Nào ha meio 
lia cama, sào JllIu to il'nta lltcs. mais mpicio e CffiCôlZ ce cons{!
Essa dcbi lid:uJ(' da be>: iga é um g llir esse resultado do que tom:u 
resultado de disturbios renaes c uma scrie da s a famadas Pihll;l ! 
si fôr dcsprcz•• da , podera tornar  DcWi~tpara os R inse a Bl!xi~~ : . 
se perigo:>... . trallS fo rlll:uuto-se conheCIdas em todo o mundo. 
em calculas. pctiras ou cystitc (in  A venda em todas a s ph 'l: 
fta l1l1uaçào chronjca da bexiga). macias . Compre as Icgi till lHS 

Pilulas DE WITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA 

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura , Distnrbjl\~. 
Renaes, MoJestias ~a Bexiga c, em gcr~ l. tod,ns enfermidade!' 

prodUZidas por excesso de a Cldo unco. -
Dr. Joaquim Madeira Neves 

~Iedico - Oculista 
formlldo pelil fact!ld<1<:lc de M~(Ecl!lll da UIl!\'P.. rahlllde 

do Rio de JCDe!ro 

Tratamento clinIco e clrurglco de lOdas 8S molesrllls 

- doa olho:! 

Curllo de op [:r r,lçú~m~DrO n il e~peclalldade, com o dr. 

Paulo Pilho, no SHV!ÇO do Pro l. DavJd S~DSOO, 00 Hos

pUal da Puod·)ção GDffrée-Gu'ole do RIo de JlIDelro 

Completa "pparelbllgem pM8 exames de sua espeCllllldQde 


Eleclrlcldi'lde MédicII, CllniclI Cerlll 

COn!UIIIl ~ dler!llmeDre dlls 16 65 18 


CONSULTORIO 1?1l~ João P i!Jlo 7 sob. Teiepb. 1466 

REBIDENCIA: Roa T8u8ute Silvei.. , 67 TELEPH. 1621 


presa e lembrou que boal~s não Retalh~s... , 
fa ltam nesta é ~oCJ. «Ha dIas --: S.. Salvador, 21. - 1 endo 
pro.s~glle Nascllll cn.to - rEc~bl ter.mIDado o seu c?ntracto, 
nollclas do !10SS0 Jogador Tlm, deiXOU o E. C. Babla, cam
c, aliás, • essas noticia s loram peão habiano, o jogad!'r Ku
milito boas.. ko, que, embarcará para a 

Sl\bre a possib ilidade de Tim Argentina, onde descnnsará 

lo vai ao Rio medir rorç~8 rl!soiva. 

com o Flamengü. Sôbl'e est.e. -T . • 


~ncontro, ~odavla, se mam- RtO, ~7. - NotiCia-se qUI! 

lestou o dll'ector geral de es- o S. lJ... rlstovão acaba de cOl~-
portes do Flamengo, sr. HiI - segu.ir o concurs? de maIs 

ton Santos, que declarou pe- um Jogador argentmo_ Trata 
remptoriamente ignorar qual- se do médio Engel Ibar racin, 

quer «demarche. nesse sen- do Rosario Central. Plcabé" 

tido, accrescentando ainda loi. o intermediarlo. 


Foram amortizados pelo sorteio de 31 de Janeiro de 19158 

77 TlTUlOS AMORTIZADOS POR 880 CONTOS 
com a.s Fegulntes combinações: 

QYQ DYS VGT BNQ VPO HPQ 

Amortizado com 50 contos 


SNR DR. BERNARDINO DEL VECCHIA, Gerente do Branco Frlcê. I 

1t.Ii.no, em Rio Preto - São P.ulo. 


Amortizados com 25 contos: 
SNR. M. LEAL - It.bun. - B.hi. 
SNR. LEANDRO AUGUSTO PEREIRA, Cortector de 	 Fundos Publico. 

Edificio C.ntenario - Viclo!i. - Espirito Santo. 
SNR. 1.° TENENTE OClNAR SEBASTIAO PINHEIRO DE ALMEIDA, 

São Barj. - Rio Grande do Sul. 
SNR. BENEDICiO DOS SANTOS GUERREIRO, commerc. P'Opt. d • 

•COSI São Benedicto» e.tação de S.ldlnha Marinho, Doi. 
Corrego. - São P.ulo. 


SNR. J. C. Camargo, residente em São P.ulo. 


Amortizados com 10 contos: 

70 titulos no valor de 700 contos. 


Amortizado com 5 contos (Premio Unico) 
SNR. ALFREDO MARCOZ, Ru. Gonç.lves DI.s, 39 - C.pitll Feder.1 (Premio Unlco 

Afé Janeiro p. passado . 
iá }olOm amortizados 56.265 contos de réis 

SolicitaI a relação completa. dos titulos amortIzadop, na 

Séde Social ou ao sub-Agente da 


Sul Amelica Capitaliza~ão 
ADOLFO BOETTCHER, FJorlanopolls, Rua Fetlppe Scbmidt, 11 


O Plo.imo .ortclo de .morliuçio SItI. , ..lindo em 28 de Fevlreiro d. 1919 ,. 14 hOlIl. 


Aos alumnos do Art. 100 e do 

(urso Gymnasial 
Acha-se aberta a matricula de um curso diurno 

e nocturno intensivo (mathematica e cbimica), para ' os 
alumnoB de 1· á 5" series. Os interessados poderão 
obtpr Informações com o prolessor Martins Netto, no 
CURSO MILTON, das 18 ás 18,30 horas. 

~ 	 U~-7 

o 	advogado Fllt • "'orte certa ,ara OI in••doa porque con.l,te numa 
combinasa. d. pod.,OIOI .Ie",en'ol ",Ortif.'DI que "aO 
pode". I.r superados, Flit paliou por proYal Clt ma.. 
"gO'Oaol, ,.,.do conhecido o ••u poder d. exterminer. 

José Aeeado Soares Moreira 
commoDlco lIoa seus cllenles dealll cspllal e do Interior 'or •••• rOIa. V.S. deve sempr. exiair Flit-. r.cu",
do Balado que cODflnDaa exeroer aua prollulo perante B toeIo••1 aucCHon.... O iacto d. FIIt n60 mancha e , 

inoff.nlivo pano OI p...ôao. V...... li ............".Côrte de appellação 	 apparece rto I.... 

51 o lato noo troux.er o soldadlnho~"''''n 

(asa Eledrica 
vende medidores e 

installa os «quadros.. 

para os mesmos. 


Preços modicas. 


Rua João Pinto, 14 

Serviço garantido 


18 v.-3\ 

ELIXIRDE 
"OGUIIRA 

I Vende se ou aluga-se 

-

Vende-se ou aluga-se a Cigar
raria «Rio Branco», bem co
nhecida e alr~guesada, annexao 
ao Café do mesmo liame. Tra
tar' na mesma. 
96 20v-fl 

Vende-se--i1~~casa 
há um anno construida, si
tuada a rua Piazza (Estreito), 
com 450 m2, tendo água e 
ó8sa sanitaria. Tratar á rua 
Tiradentes n . a, Florlanopolis.
47 . 3OV-'i 
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4 o BSTADO:....Terca-fetra. 28 tle Fevereiro d~ 19;;9 

••••••••••_••_••••••••••••••••e.;ii<~ r Cumprindo uma 
: A' S ~1 A ~ s i I promessa
• Aconselhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Saro • I Damos publlcldbtle, p~lu interêi!
" mento Barata, professor de Parasitologia da Faculdade de Me- .. se que pÔde represenlar para mul

• dictna de Porto A.legre. E' infall1veJ ns expulsão de vermes, ~ ~~~t~~~.~j':~~~~e~~~e~rti c~~f~~nJ: 
.. tal como lombrt~as oxiurus, ancylostomus, etc. 3fl snnos de ~i Freitas. advogado no Rio de Ja' 

neiro:
• 	 uso têm demo:llitrado & SUl' elfloacla. ~} .Venho com fi presente cumprir 

uma prome ••a quo é a dlvulgaç40
do meio pelo qual me sarei de

• 	 Dl:.PUS17AN/OS: !b tias fosses rebeldes e traiçoeiras, nas bronchites chro- borrivel. so!frlmentos do estomago. 
4tfcas ou simples. grippes, resfriados, rouquidões, tosses cone Faço-o. unicamente com o Intuito 
eS~af7OS sa..g~i"cos, dores no peito e nas costas, insomnla. de aer utll li. pessoas que soifrem 
e traQue..a gernl. falta de appetito e febro, o CONTRATOSSE do mesmo mal. Ha multo que era 
é o remedio absoluto, herolco, que não falha. Eflicacisslmo conhecido em caaa como doentd 

:up.CARLOS HOf.PCHE S/A-Flo.rianopüiis i 
••••••••••••••••••e ••••••••••••~e•••• na tO'S5C dos tuberculusos tomanLlo-o convenientemento. O 	 do Illlparêlbo dlge.tlvó: .EUe lollre 

CONTRATOSSE ia recebeu mais de 24000 at!e!;~ados ver muito do estomltgo. . dizln minba 
dadeiros. TGnt;~m cu;dado! Nilo se deixem enganar. Accel.. ~enbnra pen~J iz5.aa.

' lem só o CONTnATOSSE. que ê b3rato~ não tem resiluarde 
•• agradabilíssimo. lemham.. no sempro em c.s••(cuios Hmpcke S.A. Ilii;;HG;;u~7jI<i 

Matriz; FLORIANOPOLlS I A 'li f.~ ft:, l! UL 1:-----------
Filiais em: B!UllltHlaU, CruzeL'o do :~ul. Liiges. ! . ~ . • 

Laguna e S. FrIlDclsco---Mo~trUfJ rio em Tulltlrão i (Formula lliemã) ~~~-,.~, : r;L' -;; -:~j 


I E' o unico f() ri jr(,~G!~ no c", .. ' _ _ o ' 


REFRIGERADORES ELECTRICOS I mundo com S el"mel1l08 

~ tonlcos; Phosphorll, Cal- ~ ,


d .__ .,.;.j1. 	 'I cio, Ars~Didlo, Vaoód"It:" '-" ',<..."~~U.''1;1. elc. Com o :;~u u:;o no f!m ~ 

, , de 20 die~, COI<l-se: ~.,.",;;~ 


~_... _. - ~1. ~::.::.""', I l ' - lcv:mtameot'J: gera! 	 " . • : 

- .-., ,.J i : : das fôrças ~ vuhtt Imm~~d;E:- ~ 

! :-;:--;:-! I 111 do Dpp~tite; 


! 3'·-DesapDftn:dmtrHu por 
completo d.;; ;jôrr~ de cn 
bec;~i. fn!lc-!'!!r- lí! ~ 11C:Vf''l~ :': DR. CARLOS DE FREITASA CAIXA SANITARIAI

I 	

KEllYmo; , 
3·-Cor.-.l ,~;~c ,u:H..::sl j;l I E' a última palavra no genero De hi.íto, viviü em constante rc. 

depre~silo nerv:)3~ r, t10 tm gimc: qu<lquer alimento mais forte 
l!1elltt:dmr.~l~:) d~ amboa ':~! provocava-me dispepsia.delxava-meI Simples como um ~cinquedo de criança 	 .ndlapoato. sentindo um peao 1I0r·sexos ; "Ivel na Mcca do estomago, uma 

Kzla in6upportavel.v~~~;;ct:~~:rrn: ')3Óf'!;'s~S!l E de certo ponto em diante 
O S'!nznC'G,' ~ ~ ~rna ~tCI;~ male!! se aggravüram tanto que: me fizeram pEnsar até que tinhade de,,,-,,berta ~de!ltliicil.- "lcere. no e8lomago. E n9.o duvloo 

Oplolac d(' dr. Manoel Sns muito de q~e marchava para a ulI Tu~a embuti~a na pare~e 	
08 

'es deC ');iõ. 	 ~era, pois lá tinha leito uae de In
1umeros especlflcos. inutilmente. OVendas em prestações-Garantia de 4 annos 	 Belleza e efficiencia incontestaveis mal 8gg....V"-~e cada vez mais: 101 

DO($ moaelos (de 90 e de 120 litros) Fabricantes : ~u:~~.~I~~eded;x~~rl'::,~~\~~ !mlli;:IImbos de uma economia lSurprebeDdeDle, POI~1 em 24 xl. Cln!ra. Ccnselho abençoado!Nas feridas.bores COD:lOm~m meDO:! tDerg:a ele~ lrlcc do que um 
ferro de eDII'Cmmllt em 2 horl!8 de lIervlço. "hservar melhoras. O peso DO e8, mesmo de máo 	 "ogo no primeiro vld -o comece: a (juanabara

cnracier, ecze.. 
lOmago. li dôr de cabeça. os desar

, ranjos gH81ro-Inlostlnals lorap' de
Fundl-ca-O 

_mas, espinhas,
Mantemos em depósito todas as peças sobre ~ ~ntir;.,a8 hJa~i es~~ Rua da Gambôa, 114118 - - Rio de Janeiro ;:~~r::e~~~g~. :~.~~or:ift~:~8 q~:salentes e meSIDO mecanismos completos. :"no~as l contra 

I corrimentos, fia- A' venda nas casas do ramo ~B~a~;8qd~~~m:~[ll~:~lr~~~08 segui..em casos de d~sarrenlo. Q~ propr!~tllr!o8 ~eriio alien. res brancas. 

doa. como ru, é "aturaI
dldos Immed!alflmenle, 8im ne(es:!ldl!.d~ de "ill,m!ar~m elc.) -iz & el-a. que. ven

a vlnda de peçl!!!! ou d~volvfrem OI refrlgeredoru parll GYSA o!lo besitel em vir 11 público IIUe8· 
AGENTES: D. Morl cendo o lemor da publicidade. eu 

é unlo remedioMrem CODSerll1do~ em São Poulo OU IIQ Rio de jillldro, , Lab. : lUA PIOF. Al. Rua Felippe Schmidt, 39 -- Florianopolis k~rxrr8 grD~~~c~~8p~~tu~;. ~~~u~e~ 
FREDO GOMES, 9 • RIO 
PELO CORREIO 8S000 	 ----.11 :::.~!I~n:.~.E~~r~:ss:u~~:zli;ea~e~~ 

maravllba8 no tratamento doa ma

leo do! Inl~~tlnos e do estoIDago.
MEDICOS E DENTISTAS Ahl lica. sr. redaelor. e88e altes

tll'lo da mlnhll gratidão. que peço 


Regiltr.m "u' diplom.., no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. pu !;flcor como um 8ervlço , buma

nid~lde 90~tredoru" .Sandalias IF. C A S T R O Quer ser feliz 

Muico n." 164 10." "I•• 101. 101A - Elpl.n.d. Em negoci as. amores, ler sor
do C.st.llo - Rio d. J.n.iro. de liras 	 le, saúde c ludorealizar que 

para verão deesja·' Mande 1$200 em sellosInform.çõ.s , ..Iil - Remello .êllo. e escreva ao prol. ümar I(hiva. 
Caixa Postal. 3W7. Rio de Ja·CALÇADOS neiro. que lhe indicará o meio 


de todas as de obler Ir iumpho. prosperida

qualidades de, forluna e saúde. Não hesite. 
Affectado de graves e 

TAMANCOS MEXI PRECISANDO 
CANOS para 	 DEPUR"R O SANGUEchronicils enfermida. PRAIAS DE BANHOS 	 Tom• • tlt 

EIIIJr fi 1IIIIIrlCintos - Chinelos - Bodes syphiliticas! Combate u FERIDAS, 
nés - Luvas, etc. 	 BSP!F:':ÓS, ~UIlAo ar. João Lul~ Mon!!'I ·o. c~· n~eitu 'do com


merclaDte Da C'dade do Rio O.lInde. l·ode é multo 

ccnbecldo, rdaclontdo e ba,taOle e~llm8d(l, a!tlm nos 
 Artigos para sapatei

Il!Crt'veu: ros e selleiros 
 08. OJDLID MOBtLNRl1

«Declaro em nome da verdede e em b~Deflclo 
dOI que lIeUrEm, a quem a lellulR d~ p!e~enle poderá Cortume e Fábrica Com prJllc~ i'05 hospi l~ie 
IIprovetter. que. há multI', I fI.clodo dlt grl!ViI! e chro de Calçados europet!~ 

n :cas cDlfrmldadu 6yphllilicBP, depois Gtl lomar IODU
merolS nmtdio~. Sim provel lo absolutamente algum CLIN!CA MEDICA hM.BARREIROS. GERALdepois de p~/l58r 011 m!liofes dissabores e decepçõef, 

CO:Jl:lul!a~ das 10 iÍ!l11! tpor conr.elho de um bom c s'ocero tmlgo, fiz uso de 
d~~ 16 á~ 18 hor/ls "lguns vidro] do marcvllhe80, do mil"grollo, posso INSTITUTO DE ELE·fROCAR·

dizer ..GALENOGAl", fó ; mulll de Dr. t'r.derlco W. DIOGRAPHJ.I\, CLlNICA 
Ilomllno, f,ccndo ccmplflllmrnle bom e reet ~ btlecldo Curoo de aperfeiçoamento em 
de lodos 08 mele! que mil IItormenrevam e que ml dGenÇ&~ do coração ldl\lgoos

Uco precIso dao molesU ... CllrI'A.l~eureuxtorDavam um cnle !Io Inf_Uz, a ponlo de multas vezes dlacM por tr8~dos electrlc08)
duelar a morll'. E, por ~er l'~liI a fli! upril~~lI.o di 

ve~djlde, com IlrOUde plllur e g :lltldlo 8 commualco, 
 Depólllo: Rua C. M.fr., 39 CLINi~~A~EDO~~~DO

pOdendo féZU dutll o U80 que entender». NERVOSO 
OADlNETE DE ELF.CTRO·Rio Grande, Ilfo G 'ônde doSul . 16 	 TERAPIA 

Ondal curto8, Ralos ultra-vlo
(Firma rgccch~~idll peto DOlllrlo Abr IIno do 

JOãO Luis Montezro 
let"8, Ralos Inlra·vermelho. e 

Eleclrlcldade médloa Silva Moncorvo). Laboralorlo& de Microsco-
A primeiro riqueza é a /lllud\', IDas pala ter noa Dr. Augusto de pia e AnAlIses Cilnicaa 

Exames de 8an~e para dla

1611e oblem, ueando de qumdo (m vez, t1gUD3 vIeira!! Peula ~:osW:o~:r!~~o Illd~ea~~~; 
do poderoeo depurlllivo vEgelal, SEM ALCOOl, o 0" ' TIO, Kabn e Saohl ZorgeJ 
mado «GALENOGAL., que hd 50 Imuo!!! dllltlamenle MEDICO Diagnostico do Impaludismo, 
yem alcançando rl'sulrados 8urpõtbendeDI(II, OI: mo - Doelçal de slIlboral

laude e Dece,st!rlo que ae renhA o st!ngue puro. llto 

pro' 	 ~~~~::m:~o~:':(':=
va o IIlteMildo aclmll. P.rlos 	 de A.cbeln Zondeck, pars dla-

UNICO premiado com-DIPLOMA DE HONRA - Olle,a_  &c::~: 8~40~ d:~:,~?eil:- e classlllcado - PRePAIlADO SClENTlFICO. (ONStlLTORIO qnldo rscblElano e qunlqll8f 
Rua Victor Meirelles Q. 26 peeqnl.... para elucld.çlo de

Encontra-se em todas as PharmaciaF! 	 dlalloosllcll.as 10 1/2 e das 2 as 4 horas
do Brasil e RepubJlcas Sul· Americanas. Tel. 140& 	 Fem. Machado, 6 
N. 	 fi5 Ap. L, D. N. S. P. - N. 96õ RtsldeDcla: VlscoDde Ollro T~I~pb[lDe 1.195 


Preto. 42 - Te!. lM5 
 FLORIANOPOLiS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pen~Jiz5.aa


--

--

o KSTADO-rer~-feir& , 28 de Feverelw de 1939 

O Esta(jo : " :1·········_···························· COII~an~ia «Alliança .da Bahia. 
Diario VeSPerli..- Ili [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcte i Fundada em 1870 Séde: BAHIA 
Redacç!o e O!flolnal á I1 • • 
r.a Jollo Pln'o n t:! Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «earl • Seguros Terreskes e Maritim08I' • 

,. A Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". •Tel. 1Il22-Cx. pOltal IS9 111' 

I- -"""""""'_. : Clpltlll RealizlIdo Re. 9.000:000$000 
57.000:000$000i • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORlANOPOLIS . • i::!'IIJee r~,~~(~~:â,OS e 'erreoos) ~:: 16.054:200$749 

Anil" N. Car-ltl>l : 40:Sooo i: -_... .... . ... . .. Segur03 elfec'uados em 1937 Rs. 3_169_67i:!54!8M 
22.635:211 $090t:':!~~c ~= .: Li nha Fpolis.-Rio de Janeiro ! Linha Fpolis .-Rio de JaneiroI Linha Floriannpo!is . : ~~~I,~~I!S e~gt;;~m 1037 ~~: õ.797:õSOi050 

:e8 Escala Itajahy-S. Francisco i Laguna. . _____'= .• 
umero a~nl.o ti. Tran spor~es S~~l'~~ ~SSageirOS ~ Escala São Francisco • Opera com as mais medicas taxas em 

o In ti o, : . .~_ • e ca rgas. I Transporle de cargas I TranspGrlc de cargas.f' .~~.!J() _,.~
=~etre , ,,,:.. • • todo O territorio nacional 

TrImestre 1&$000 -. Paquete .Carl Hre pcke' dia 1 Paquete . ",la x· Pa"uete . Max~I .-i
ADDUDC!08 med!aotecootraclo » «Anna.· 8 Succur~.1 DO Uruguay: Reguladorea de IIvlIrlllS e Repre

.. ",CAanlnHa.ce pcke. ~ 2163 di as 7 e :::2 dias 2 e 17 •• seo'aotell OIlS prloclpals cidades da Amerlcll, 
a bll • - EuropA fi Alrlca. 

o. :~!~::~··:r~~m~e~oMdo.ca . • Saida á I hora da madrugada . • I 

Embarque do Srs. Sali as. j as 18 lOras p. Saídas á 1 .'
passagei- . I m'l hora da 


" a:!.~~~o:'~e~:m;:I~:a:~!SIl 
• 
• ros até ás 22 horas das ves - madrugada. _ Agentes em florianopolis 


artIgo. a8llgoado. • peras das saídas. • 


t..._________.!I! ?;dl~~~a~cd:~nh:~i~:~1~ té d~': 1 Orde n s á~cI2ell.~~~~i~lCS :Ité I Ord;~s l~e de~b~~i~:;a :té : C A M P O S L O BO & Cie. I 
" ------------- .. saídas. das saldas. RUA fEllPPE SCHMIDT N. 39 

: _. .- ... .- - I Caixa posfal19-Telepllone 1083-End. Tel. • ALLlANCA I

JUVENTUDf : Observações: ~rscia~s~:;Ji~~t~e~ãpore~~~~~~~~' d~O a~f~::~à~ri~e ~~1CC~I~~: I Escriptorios em Jtajahy, Laguna e 
• E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. =I 

T odo (I movimento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche silo ' Blumenau. Sub-Agente em LagesALEXANDDE' • -Rita Maria ». • 12-P)1• Para maIS on[ormaçü"s, na s~de da 1.......;;.;;.....;;..:..---------------. _ ._ _ 
• Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke ---_--_..---- .. 
.. ã rua Conselheiro Mafra n.' 30. •; w
••~~••~~~~~~~.@e~~e~~~~~~~~~e~....... 

Carne barata em
I• Lisboa 

I Lisboa, (V. A.) - Em con
sequencia dos novos preços 
relativamente á carne verde, 
estabE'lecldos pela Municipali
dade desta capital, destinados 
a tornar mais barato o pre 
ço da referida carne, as clas
ses menos abastadas pódem 
agora comprar diariamente a 
carne de "acca pelo preço 
de tres escudos e sessenta 
centavos por kilo, 

VENDE-SE ;~~l:3~ Justino Adalberto 
com lO!> metros de frente, por Leal e Izaltina800 de fundo, situada na ci
dade de Biguassu com duas Augusta Leal 
casas pequenas, cafesal. gran· paiticlpam aos seus parentes e 
de mandiocal, pô6tagem e ma pessoas de suas relações queAUGMENTEM SUASto cerrado. Trata-se com o sua filha MARIA-JOSE' con
dr. Fulvio Aducci,6 rua João VENDAS ENVIANDO traclOU casamento com o sr. 
Pinto, 18 (liobrado). v- fi!l JOSE' MENDES.AS ENCOMMENDAS URGENTESMOBILIA 

JOSE' e-MARIA-JOSE' J
Vende-se uma mobilia de es 


criptorio, de embuia. Tratar á 
 vi. CONDOR apresentam-st noivos
Avenida Hercilio Luz, 110. Cré~ito Mutuo Pre~ial
i7 5v-4 Fpolls, 15-2-39 ..............m................
Y

18 5v-4Antenor Morais 
A dentada do Clube de sorteios em

Ci rurgião-dentista 

Trabalhos modernissi-
 Manoel sapateiro, mos. Pontes e dentaduras _.._----_.__...._-_ ._ ._--_...._.._------- mercadorias 

\ aDatomicas, em todos os Lisboa, (Pelo correio) materiais adaptados. Há dias á saida dum espectaHORARIO: culo effl"ctuado Da localidaDas 8 ás 11 l" das 15 de de Catlvélos, envolveramás 18 horas. MEDIDORES DE LUZ se em desordem Manoel 1.0
Rua P. Míguelinho,6 Precisa . V. S. de medidor para· sua instal- re~~0~oc~~3~~ld;u~~o~DDI!:.::a~ 

lação? Procure obter na INSTALLAOORA Manuel Ignacio Ferreira, pas
11 v-33 DE FLORIANOPOLlS O medidor marca tor, casado. Depois de vio-

SIEMENS, com absoluta garantia. porque lenta refrega, o p~imelro 
é O melhor. contendor cortou á dentada Anno Novo••• Nova Sorte•••

R. Trajano, 11 Phone 1674 o lablo inferior do seu ad-eu.IE .o'lflU(lO 509 V--68 versario, gabando-se, apóa

AOS AUI •• AnlS 
I~================~~~-.:I~~~~n~~ a~~~!Ote:~~I~~~~a ~ 

~ ...-== GONORRHEA (HRONICA ~~d:ra::ulac~~De arrancada
._.__. 6:000$000-..,..~. Não desanime I A sciencia progrediu e há uma...._-_................... NOVIDADE que resolverá o seu caso.
_._ Muitos outros::=::::::::.= CAIXAPõST~Ló1~4:-PS.&PAULO Dr. Saulo Ramos •----......- premlos menores-_..........................---... 
.... _ --..-............-. Formidavel... Fantostico... 
-- ---.----._• 
A ECLECTUA ........-~,,-~-............... 
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6 o ESTADO, 28 d~~,flevereiro de 1939 

ÚLTIMA HORA 
ESPORTIVAIR~~~e:':~::'7! (DS~LI E .DIE AOCESOTALOAO') I~:::'''~7~Cíall VÁRIA~ Remo 

mil. ou 31 .55 mil., I est.ção DI- I ervlço espeCII pena . I Passa, hoje, o nata ilclo d~ exma. - - 
venuy, de Londres, irr.di.r. cst. sra. d. Hr/da Silva Spoganlcz, vluva E' de esper'ar que a sessão, Partirão para o Rio, nos 
noite o sesuintc p,og'.mml, horl- ; -- -- do nosso Inesqueclvel conlerraneo sr. que hoje ás 19.30 horas a primeiros dias do proxlmo 
,io d. Flori.no~lis: i PARIS, 27. __ Caso a -Italia ataque a Bruno Spoganlcz. . . Academia .Catbarioense de mês, os representantes. ~o L 

20.20 - - • Lrvros » - P.le.tr. : 
••m.n.1 em inslê. por Lord Lyt- ,
lon. K.G .• G.C.S.I. G.C.I.E. I, 

20_35 - .Prós c contr•••• um. . 
controvelSi. music.I , .rr~nj.dl pO' , 
Ch.rle. H.lton, com M.rlery Wyn. : 
c a Orche!tr. d. R.visto d. Est. - : 
çio «Midlond. d. B. B. c.; re - ' 
seneio. Roginald BUlllan. Compe- : 
,e. M.rlin C. Wcb,ler. : 

21 .10 - "Tres my,terio. c~I.- : 
brw.». 2 - O Dos.ppa,ecimenla ·,
do Sr. BothuIII. A.....in.da par 
asente. de Nopol.ão? Simples
,~u~o? Saci.d.des .ec,o\~.? S~i- I 
cldro ? ... E por que a rnquento
d. ~erlebers revelou !~o pouco? 
Escrrpta par D. F. A'I~en . bos., 
ondo-.e em d.dos da Lrcul. Com-
m.nd!, Rup.'! T•. Gould. Apr., 

.en~~~:~ ~ ~;!i~~~:a:! inglês. 
. 21 .45-5isn.1 har.rio de Grccn ' 

wlch. . . . 
22.00 - 8.'g Ben. M~"c. Ir.n 

CCH: um recrtol por Pre..e Ber· 
n.c (Ienor) c Froncis Paulene (pia 
no}. 

22.30 - Big Ben. Notici.ria em 

"s,;;.~~I. _ Noticiaria em portu 
guil e Ni)ta. S.m.nais ,obr. o 
Merc.do da Alsadia. 

23.00 - Bis Ben. Fim d. tr.n. 
missõo. 

CINE ODEON - A'. 19.30 
haros, .Sesund. lu. d. mel • . 

CINE REX - A's 19.30 har••. 
.Feitiço na Tropico_. 

CINE IMPERIAL - A', 19.30 
horos. • Forl.I".. do ,ilência. 

Representante 
Pessoa conhecedora do ra

mo commercial procura re · 
presentações. desde que se
jam bem remuneradas. In
formações. por obsequio. na 
redacção do ESTADO; en
tretanto. caso uma firma in
teressada assim o deseje. 
compar~cerá eiia, irnmedia 
lamente, á sua presença. 

30v.- 8 

Horas de angústia vivi
·ldor.s 

das por 4 aVI ... 
. 

argentinos
BUElIOS AIRES, 27 (U. P.) 

- Um desarranjo que se 
"t!rificou no trem de aterra 
gem escamoteavel de um 
~i~~:b:!d~i~~;!.a~~:. r~~e~:; 
pe!a. ~ida de quat,ro sub-

França, a Inglaterra enviará immediatamen
t - Ir d -11' . - I d 100000 
e, a sua a la a o auxl o iniCia e. 

ho!'"ens, abrang~ndo quase todas a~ suas 
unidades motorizadas, e ~.OOO aVIC?es de 
caça combate e bombardeio dos mais mo-
d"rn~" typos voarão para os aerodromos 

- ~ 
da França. . . 

Essa.•determlnação fOI.tomada na re 
cente reunJao dos estados-maiores das duas 
grandes potencias amigas. 

GIBRALTAR, 27.-Terão início, sexta-
feira, os exercicios conjuntos da «home 

fleet" e da esquadra do Mediterraneo, as 
quais já se acham reunidas. num lotai de 
mais de 100 be"onaves. 

MOSCOU, 27.-A viuva de Lenine, 
que ontem completou 70 annos de idade, 

fa"eceu, hoje, nesta capital. 

VARSOVIA, 27 - A - Oazeta Polzka» dá boje 
as impressões da visita do Conde Ciano. ministro das 
relações exteriores italianas, a esta capital, fazendo o 

em ter~~dr:;~ii!~ coor~~!~rno se acba preoccupado 
com a repetição das manirestações estudantis anti
germaoic!ls. A imprensa (oi prohibida de noticiaI' 
acontecimentos como os em que se ouviram os gritos 
de: -Abaixo Berlim! " e -Abaixo o eixo Roma· Berlim '. 

VARSOVIA, 27 - O conde Ciano não mani
festou surpresa ao saber que a Polonia não pactuaria 
com o «eixo» Roma-Berlim. nas proximas reivindi 
cações, pois. de ante-mão, o govêrno polonês o bavia 
scientificado de Que desejava conservar· se neutro 
em lace do problema. o qual não deveria. portanto. 
ser ventilado nas actuais conversações que se reali · 
zam nesta capital. 

BERNA. 27 - O govêrno acaba de determinar 
ao representante suis80 junto a Roma que peça ex
plicações ás autoridades fascistas por que expulsaram 
da Italia os jornalistas suissos. 

CRACOVIA (PoloniaJ. 27. - Novas e violentas 
manifestaçõea anti-alemãs occorrerom hoje nesta ci 
dade. Centenas e centenas de estudantes, a que se 
juntaram oulros sympathizantes. percorreram as ruas 
demonstrando seu espirito hostil á Alemanba e tentan 
do assaltar o consulado do dito país. A policia, porém, 
bem armada e protpgida de máscaras contra gases. 
cercou o edilicio, garuntindo·o. 

BERLIM, 27. - E' grande o mal-estar verifica
do nas espheras gf'vernamentais em face das tumul
tUGsas c ininterruptas manifestações dos estudtlntes de 
várias cidades polonesas contra a Alemanbã. 

RIO. 27. - No mês de Maio serú inaugurado em 
Petropolis o mausoleu dos imperadores do Brasil. As
sistirão ao acto todos os representantes da familla dos 
Braganças. O conde de Paris estará presente. 

BURGOS. 27 - Faz hoje 952 dias de lJOstilidacles 
na Espanha. O quartel general nacionalista. segundo 
se diz vai ser transferido para p!:lrto de Madrid . 

- Faz annos, hOle, ~ sr. .Joaqurm Letras realizará em SUil séde. R.emo catharlOense. qu~ Iruo 
da Costa Arantes, lunC<lonaflo esta- tenba a comparencia de to- disputar. com os demais Es 
dual aposenlado. dos os -immortais. presen- tados da Federação. o titulo 

. temente nesta capital. de ~amp,:ões Brasileiros. 
FA~EM ANNOS HOJE . o nosso peque.no mundo E preCls~ lembra.r .que so-

I [,ras.. Alzlra ~e Andrade Coelho cultural possue valores que mos campeoes brasileiros de 
e SUCdl~ Ede,IA, Buquedrque. '1' d hem podem restaurar, na ·skifh. e cout-rigg» a 4 rc

. rIIa. . u a a' rlgl o, auxllar as <Trandeza in conteste de sua mos com patrão. Podemos tl 

' I ofllc'n~s d~ livrõiiõ Cen:ra! . _ IPrOjeCção, o l'cncrne inte!!e- , devemos conservar estes ti
. Srs.. Joao Vieira CosIa e EI~soao ctual da terra catbarinense' l tulos. Valor a pujança niic 
i Dias. . . A Arte nã.o tem bandeiras raltam aos nossos bravos re
" Joven, . Dacy c,ampos de Oliveira nem crEldos il'reductiveis. E" I presentantes. TOdOS. ainda se. 
e Osnlldo Sousa . ainda. ~alvez. no mundo, a lembram do espectacular tri 

Hc\IIIlI'I'WüV S [ôrça mais alta capaz de umpho que conseguimos em 
No (artor~o 'do' R~'9iS1rO Civil. es- irm~~ar o maior número. de águas . babianas, ~óhre ad

tão-s habilitando ara C3sar' o ~r. esp~rJtos ,. desde Que os amme versarlOS de :espelto como: 
lenen~e Angelo Ctulo com ~ srlta. o. sopro Ideal. que, . e~ mate· C!auc~os. Cariocas •. Paulistas, 
!rene Margarida Baier, nesta (aDilal . ria ~e estbeuca.' vitalizava o HU~lDenses. Caplcbabas e 
e o sr. lauro ,Müller (om a 'srlta: ge~1O gmtbeano. -: a Umver- Baluanos. _ 
Itala Alzira Hildebrand na cidade de Isalidade do Sentimento da '!- .nossa representaçao se-

Brusque. ' Be8~~:iituto HistOl'ico e Oeo- ~~~~a toel~r~~'l~~t~i~u~, :::á 
!',\I .I. EI'I .\Il0 o'l 'l/" Igrnpbico. so.h a pre~idencia assim .conS!i!Uid~ : .Pre.sid~n-

Foi hoje ás 9 horas levado ã se- do sr. Henrique Fontes, ve~ te da Embaixada. Waldir Url
pullura. no cemiterio público, o ca- p~oCl,I.rando trabalbar com ef[~- sard. Rep.rese~ta~teT do C. H. 
daver da sra. d. Constancia Silva. ClenCla. Pode-se mesmo dl-I Aldo Luz. é\clol) \i asconcel
fal/eclda no casa n.O 73 da rua lau' zel'o que. do ponto-de-vista ,los; R~presentan~e d? C. N. 
la Caminha. cul~ul'al,. ao pbase de agora é ai' FranClseo M~rhnelll: João 

mais brilhante de sua exis- Santos; «out·rlgg. a 4 remos 

- .-.--- ---- - -- ~:~i~oJ:~~~i::iti~t~~e:!~~~ fj~~Tj~~:~~ov.;ga ~'la~~!~en~C~~~ 
-- tes e valiosas, através das mas, sota-voga Aurelio Sabi

«O ESTADO,. quais, felizes claridades vão no. sota-proa João Guima
sendo lançadas sóbre diver- rães, proa Washington Fara
sos pontos esqueéidos, ou co; .skifr» - Walter Wander
controversos, de nossa chró- ley.A partir de amanhã. a nica regional. Tanto assim «Out-riglJ' a 2 remos comdislrlbui~ão gralulta. que que o sr. intel'ventor federal, patrão - patrão Jairo Vazovlnhamos fazendo . desta tlemonstrando o seu apreço voga Octavio Ag!liar. proafolha, a v~rlas enlldades, ás actividades úu luslituto, Joaquim Oliveira ; Reservas:serã suspensa, sendo ape autorizou a impressão, na Im- Getulio Braglia. João Matosnas manllda em objecto prensa Omcial, de todo~ os (Pato d'água) e José Ramosde permuta com outros trabalhos lidos ali. (Juca).conlrades. Por oulro lado. registou-se O «quatro» com patrão, que 
o apparecimento da Associa- representará o nosso Estado. 
ção Cultul'al Luis DeUino, realizou mais um optimo trei
onde jovens entbuslastas se no, tripulando o . Santa Ca
estão adextrando no manêjo tbarina. , os 2 mil metros ro-

DESPERTE A BILlS ~~ai:n::s ~é~~ q~!I:V~:~;-m: ~~m7 r::~~t~~ eoP~imS~g~~~gs~ 

~ 

,; 

t 

DO SEU FIGADO 
Som CoIO...J.oI-ESlttorá .. c-

Disposto Plrl TM 
s, .. ri."d. "'" "",.mllr• • ;.,;........ 

:r;;~tI'Ir:::~~~c~:;~~i'~: d::~i:~:.~: ~:: 
!~~~~;.e ~~~:~:~'a O;i~- ~~.,-:~ 
v..... " ..... _ "'", ,;do o~m" QUO .......... 

do. Tu"" 6 . ... ,"•• o • v;d. 6 um ma..,ri. . 

,....:::,.N~:d:''b. ·':::':~"r.:,'.:..:o;;m~l': 
;~,I,: :m~!,~~.~':;,~:·";\~;:::",·::.,"r~: 
~~I~li~:~:I,,~~:a:~~·~~:i'=~~:.,:r~:~,,~; 
" .. "" " ... iII •• "" "". I • ..,. h," "'~_ 
~::;~UI:llt.:ir.J;ÇQ ~·i10 P!~~~~:. c~~~~~ 
1', ",V mou. 

Minis terio do Exterior transmit
tiu a embaixada espanhota ao 
representante nacionalista. 

WASHINGTON. :~7 . _ Nos 

ofhclalB que o tripulavam, govêrno francês offereceu ao isso como o reconhecimento do capaclda_de da . ~lem~llha na 
mss. felizmente. o apparêlho senador Berard o cargo de em direito dos patrões, nesse par- producçao d~ a ,oes e, actual 
aterrou em boas condições. ba;xadur junto ao govêrno na- ticlllar. me.nte, de nnl apparelhos por 

Depois de ter realizado um cionalista espanhol. havendo el- mos. 
vôo de treinamento. o piloto te recusado o offerecimento. al- RIO 27 Falleceu hoje o 
do . bombal'deiro» verificou. tegando razões de ordem pesso- indust~lal'Ã1bino Gonçalves. RIO, 27. - Espera-~e para 
ao procurar descer o trem aI. fundador da Comp. Paulista breve novo decreto-!el sobre 
dea_oatreurorcacgl.eomn~vqau.e o mesmo de PapéiS e Artes Grapbicas. as vendas a p~staçoes .n a 

Communicado o facto ao qU~,AI~ISpro;?~a -;eu~~~e~~ta-~~ PARIS. 27 -O govêrno fran- WASHINGTON, ~7 - . Inter
commando da base aero - binete. na quinta-Ieira. será ~o- cês eslá informado de que o mi - pellado. sôbre o .reco~heclmento 
n~val de PlIerto. Belgrano. meado o embaixador francês mero de lIalianos actualmenle do l1:0verno naCIOnalista espa
sobre a q~al voa~ a o ap.pa- junto ao govêrno nacionalista na ilha Maiorca é de 700, to- nhot, o sr. Cordell Hull .respon
relho, o piloto recebeu ms- I I h ' f ' Idos elles aviadores e auxiliares deu que os Estados Umdos es· 
truccões nO~.8entido de se ~~d:n :~; J'~~:» °pJ~'a OI F;:~o~hee da aviação. tão esl~ldando o assumpto. p~ -
conservar no ar. enquanto I' I t' ç Entretanto o sentimento ua rém, ainda não tomaram deil 
tivesse combustivel, e em pe a ng aterra. população d~ ilha em relação a beração a respeito. 
seguida tentasse ~terrar da -: esses estrangeiros não é de 
mel~or fôrma posslvel. S. PAUL~, 21 . --:- A te~~e: molde a que elles ali permane BRUXELLAS, 27 - O novo 

FlDalmen~e. ao cabo de 3 rdaetura"maxlma. hOJe. aqUi,.(O! çam. indefinidamente, porque gabinete belga, organizado na 
toras de voo, o al!parêlh? 30. Em Avaré, p~rem, isso feriria a soberania espa- última 3a. feira. apresentou seu 
desceu e os respechvos trl- elevou-se a 38° e em Jabu 39°. nhola. pedido de demissão, allegando 
pulantes nada soffreram. não poder dar apôio ao govêr-

PARIS. 27. _ Sabe-se que o braços cru zad o s~ . Consi.1era-se circul?S officíais diz-se que a 

~agrada, que Ibes ardil no Walter o «sculer» que re
peito e os exalta, se não es- presentará o nos~o Estado. 
lrie e extinga nas cinzas da está em boa form!1 ; e assim. 
desillusão e do tedio. tambem. a forma do 2 com 

Diante disso - por que não patrão é das melhores. 
darmos alento novo á ACR. 

demia '? Nella foram recebi- Campeonato Brasileiro 
dos, com carinbo, os n~Jssos de Futeból 
~als eleVad?s nomes .. htera-r S. Paulo. 28 .'_ Há gr~nde 
riOS, e deseJ~ve~ sella que propensão nos meios olliciais 
elles, em re.trlbUl?ão, lhe eles- do fu!ebó! bandeirante se al1en
sem a aS81stenCI& de suas der o pedido da Liga Carioca 
!uzes. para. qu,e o cenaculo para o adiamento da 4a. parlida 
lllustl'e cODtrJb~18Se, como Jhe do campeonato brasileiro, para
~~~J~!r~a:::~~,tepl~erS:~d~xal~ o dia 12 de Março. 

taçilo gloriosa - e impes- TYPO<iRAPHOS 
soai ! - de nossa terra. 

O ESTADO. que se orgu- Precisa-se de typogra
lha de estar a combater pela phos nas officinas 
realização desse~ objectivos, do ESTADO. 
~i~~gde~sd~iu~r~ s:~ad~PJ:i~~~: 
~.m nome das Letras Catba- PUBLICACÕES 
rmenses. Acabam de ser-nos orrertl

-- . u' , cidos o n.O 35 de «Nueva 
Pelo decreto-!el ~. . .102, de Espana-. que se publica no 

ontem, [oram IDstItUidas em Rio de Jaueiro. o n." de l<e
favor dos estudantes Evaldo vereiro do . Boletin de PI'en-
Lucchi t! Jos~ Haroldo C~I- sa>, que se imprime em San
lado duas bolsas escolales tos e o n." 7 da revista . No-
de 4:000$~00 c/ u, p~gll:s e.m tas' de Espana-, que se · edi· 
10 prestaçoes mensais IgU!lIS, túra em Porto Alegre. 
~!~~r~~,tl [~~~~amó n:u~s~pI~a~ Gratos pela genlileza. 

engenharia o primeiro e de 
clt:miea inrlustrial o segundo. zindo o peosamento da Federa 

- ção das Academias de Letras 
A commissão executiva do do Brasil, sob cuja orienta

2' Congre4so das Academias ção o Congresso se reali
de Letras e de Intellectuais zará . 
continua os trabalhos de di- Os institutos de Letras. as 
vulgação desse certame. que sociedades culturais, bem co
se inaugurará no Rio de J~- mo todos os escriptores8 in
neiro em 2t de Junllo pI'OXI- tellectuais brasileiros. estão 
mo, dia commemorativo do convidados a inscrever-se pa
centenario de Macbado de ra o Congresso e a apres"n-

Mais 35 aviões . te ~u~~~~~~~g~, h~je- ~m~~;: BUENOS AIRES, 27 _ O sr. no quanto á polftíca financeira_ ~!S\~:g:~r~~~~r!~r:;e~~:~ ~~ t~~~:~~~~a C~~~~~id:~~ , 
LISBOA, 27 - O go~erno tantissimo «verediclum' , a sa- Osorio Gatlardo. reprcsent3nte CAIRO, 27 - A ltalia apre lizações se prepara. tribue. 

p~rtuguê.s encommendou tnnta e ber: que a Junta Nacional do da República Espanhola. nesta sentou desculpas ao govêrno Solicitando o ap?io dos go-
CinCO aVIOes na Inglaterr~. sen- Trabalho não tem autoridade capital, entregou a embaixada egypcio pejo lacto de a 18 des· veroos e das SOCiedades de O engenhelro-~lectri.cista 
do. vinte do typo .~Iadlator. e para obrigar os patrOes a reem- ao Mintsterio do Exlerior da te mês haverem voado 6 appa- letras estaduais para o mall)r João Eduardo ~Ofltz I?I no
qUInze da marca -RaIO da Mor- pregar os empregados que ha- Argentina e passou a residir relhos italianos sObre zonas lor- realce do ce~tame. a com-I meado engenheiro-auxiliar da. 
te.. Iam tomado parte em -greve dos r.um hotel. Immediatamente, o tificadas do Egypto. missão executiva está tradu- D. O. P. '", , 

o 1'.10 

"VIB8•• ESPEOIALIDADE" 

De WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada 

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:peque.no
http:Nopol.�o



