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ROUEN, 28.--,,0 que é imperio,' imperió permanecerá. Si ~\~~~~\ :1 
rapina se querem apoderar delle, que venham. ~ Ft~"sa e 0:1 i',i:~J'1 \ 
Britannico acham-se fortes, tanto pela sua fôrça como ' ~~I~> seu di.ito». ~ 
Estas palavras foram proferidas pelo sr. Voss, alto commissario da · Aus·~ ·' 
tralia, em Paris, durante o banquete annual da eeBritis'h Leg;ion", que 
constituiu uma commovente manifestação da amizade franco-britannica, 

á qual se juntáram os ex-combatentes belgas. . 

10 ENSINO RURAL

OEstado 

o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director-gerente: Altino Flores 

ANNO XXIV Florianopolís .. Quarta-feira, 29 de Março de 1939 N. 7626 _ ~ ~ 

T,'nham A Polon."a accusada de maltratar Alemães.. corpos 

estranhOS no 
 -' I d 

esophago Concentraçao de tropas po onesas no «corre or,. 
_ 

IUO, 28 _ Na secção es · ~m~L\l\f. 28 (I i. F) .- A Idas campllnhas de i~prensaImente-se que a minoria ale
peciali:t.a(\s, li cargo do dr. primeira accu8sçUO !mpor~ que ~recedem a raplda ag-
CalBdo de Castro, foram tl\!lte contrli II Polom~ '?I gresRuo lia Alemllnha con
eperadas cinco pessõas, rel.~a. anteontem pela agenCIa tra os E.stados ~ccusados de 
apreseDtando corpos e8tra- O[\tcl?Ea .DNB_". que recebeu perseglllr Alemae~. Antes. do 
nboa no esopbago. A pri. uma mformaçao do seu cor «Anschluss. ,.auRtrlaco. a Im 
melra vlctimll foi a menor respondente em Nemberg. prenso alema denunciou que 
YolaDda de 7 anDOS filha dizendC' que membros da ise haviam commettido in· 
de José Clltaldi, residente A .OrgIlDizaç :í.o Occidental Po· .ius~iça s (~ ontra a população 
rua Vldal de Negreiros, 8:3; lonesa- haV!8m atac3d~ mu I alemã. 
li 8egunda loi LeR . de (i Iln- Iheres e erllln~as alemas no I O mesmo acontllceu no 
n08• . filha de Hugo Costa, corred(~r polo~1'8. Esse des · caso dOR ~udetoR e da Tche· 
domiciliada á ru'a Gomes pllcho c eonSlderR(lo como coslovaqUJIl. 
BrAga. 44: a terceira, o me- u!D[l" aml'nc,ndora. allverten VAR~OVIA, 28.. (~'. P.) - 
nino .10110, do 2 annos, ape. Cla ,\ Polom8, pOIS é typlco Nos CIrculos olflclals des
ns!!, de idade, filho de ,Iovi. _ ______._ _____..._____.___ _ ________ 
no Duarte e morador á rua 
Lucia, 15. Cada qual havia j 
havj/l. engulido uma moeda ; Dr João de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, 
de 200 réIs, quando hrincli- l' _____ NARIZ, GARGANTA 
vam, sendo todos operados c 
com exito pelo dr. Calado ! E,pedaliste cio Cenlro de Saúde _ AssilCenle d. prol. San,oR 
d C t M· t d t I C 11 di I d 4 ~ 6 1/2 R V M " 24 Til "7d~as a8 ~~~8Ô:~S ~~mep:I~~:~ on!u as ar as as . s -- ua Ictor elre es, - e. 4.. 
rum á Asslstencia por terem 
engulido pedaços de ossos - - ---.---- - -- - ....-.--. 
de Invul~ar tamanho, quaD- A F 
do alm08savam. Tratava-se rança prompla a 
do empregado no commér. 
cio Domingos Aleixo, resi  neqocl-ar 
dente á rua Pedro Alves, 239 
e d . Maria Novois. domici · Paris, 28. (U_P.) . - Após a reunião do gabi-
Iiada á ruo Valparaiso 5J!J, nete, O sr. Bonnet, ministro das Relações Exte
"ç:o.qU~~~a~~~8nteli ~~~~:~~; riores, declarou que a França está prompta a 
de ple;o exito. se retira-
ramo 

Balá trlstel IMII ••4rl 
Teu breBCllltef 
!alá CGII tOll8 
I' lei lIe 10110 Seubor 
I. te 11118 D COITBdOSSE! 

Aproveitamento dos 
servicos dos estrang-ei" 

ros residentes na 
. Franca 

Pari., :29 - Duranté o pro
xlmo conselho do gabinete 
~~eA~~e~~vi:~::tU~i;r~~~:ta~ • 

1" um projecto relativo á u
t11lzaçllo lios serviços dos 
eltrangeiros residentes em 
França. em caso de guerra.

O ministro do IDterior ex

negociar quaisquer propostas diplomaticas ita- !~c~~~eacaç~em entregar nes · 
lianas no sentido de resolver os problemas do 5V-3. DO SANGUE C~IARAVILHOSO) • 
Mediterraneo. - - - - - - ---- • • 
___ _ ________ _____ ____ __.___ Pormenores do Icôrdo. 
_ 

-Caldas"'--d--' a -I-m--p- -er'-a--Ir-I·Z 
• 

I 

porá ao conselho a situaçao SI(;clelf pro esta contra a emissiIo da ;,slaçiio de radlo de 

o proprietario desse important., estabelecimento 
balneario, distante apenas 34 kllometros desta capl
~~~ ~~~tl~~' aa~~oM~~~~~~s~~e~~~~iÇO de Qmnibus, 

Partida ás 8.30 da manhã, regresso ás a horas 
da tarde. ' Ponto de partida: Conselheiro Marra, liO 
lado da Alfandega. 

Empr~~: s}'~~~~fr~ ra~o o ~~::s~s~t~ar~s ~~~~íl: 
balnearlo a 5$000 por passageiro, ida. 

30v.- 30 
___..__ _ ___________

I I 1 1 - I - n O erave In romlssao 
BRUXIi:LI,AS, 28. - O jornal catholico «Vlngtiéme 

má residente no «corredor& o Brasil, em cada cem dos seus filhos, ainda soflre o 
rolonês seja objecto de máu~ deslustre de setenta analphabetos. 
tratos . Cabe, pois, ao govêrno a missão berculea de afastar 

Os circulos pollticos ad- esses estorvos que em todo o pais tanto se oppõem á llvre 
mittem que houve algumas dil'fusão do ensiDo primario. 
demonstrações patrlotica8 no Que se delongue a abertura de um& nova avenida, 
«corredor» e declaram que a m~s niio se demore jamais a abertura de nova escola, 
PoloDia está di8posta a lutar, seja ella no mais recondito de todos os sertões. Porque a 
caso se verifiquem ataques avenida beueliciará apenas uma cidade, ao passo que a 
ás suas frcnteiras. escola há-de beneficiar o Brasil todo. 

Os mesmo circulos inror- O problema, todavia. nl10 está sómen!e no criar esco
mam que as demonstrações las rurais: está, antes. no criar a escola para o meio rUfal. 
pro-Polonia se reoll:t.aram em Está no criar a escola de que necessitamos. Escola em que 
ordem e sem hostilidades á se aprenda a lêr na cartilha e a lêr em a natureza. Escola 
Alemanha. que simultaneamente inculque o amor ao livro e insinue 

DANTZIG, 28 (U. P.) - Se- o amor á terra, IA~e!ldo com os alumnos que recolham nlio 
gundo informações coIbidas só a més~e das hçoes que o livro .oflerta em ca.da umll 
em circulos aJemfies m~re- de suas lolhlls. mas, tambem, aproveitem a clara hçllo da3 
cedores de crédito, ~randc8 mésses que a terra in8pira em cada uma de 8uas varz~as. 
contigentes poloneses es- Escola, em cujas aulas o filho do agricultor 8e pene-
tão calmamente concentrados tl'e de enthllsiasmo e de carinho para a insigne tareia 
em Dantzig, extremidade do de seu pai.
Corredor Polonês. Escola, rInalmente, onde se ensine aos educandos esse 

Essa concentração é uma patriotismo superior e sereno que se traduz no defender ti 
medida de precaução contra glória do Brasil com as armas pacificas do trabalho, entre 
ql!alqller possibllidad8 de a as qu.a!s nnl? deixe nunca de refulgir. em toda 11 lua 
Alemanha tentar realizar magmhcenCI8, o limpo ferr.o des arados! 
uma raplda occupação de 
Dantzig, sl'!gundo consta. 

Pulseira perdida • • 
Perdeu-se uma de platina,. - • 

brilhantes e saphyras. Grati-.. TRANSFUSAO •• 

teuto-argcntino •

A!~e:C~!-~:r~~Íici;~m~~;ePq?le-a: 
Argentina e a Alemanha conclui·. 
ram ontcm um acílrdo de com- • 
&~~~~~a~;i::I~o~U~a~e~~ref~~~~~. 
vlario alemão. • 

O acôrdo foi assignado pelo • 
ministro das Relações Exteriores, • 
sr. José Maria Cantillo, e pelo •

Õtt~a~~~~~n~o Reich. sr. Erlch • 
A Argentina concedeu á Ale· • 

manha uma parcella maior em. 
seu mercado no momento em. 

~~eq~~n~!U~~r~;:~,p~:::~Ôrd~~~ • 
compensação pelo qual collocará • 
o excesso de sua prodllcçllO de • 
trigo. • 

O communicado oflicial ares-
peito declarou que o acOrdo es

~:n~~u~la:~~r::t~:~fói: ~:. ~~~~:!~: d~I~~~oa~eSm~:I~~~!~~ fJ~~~~a~ ~o~:~~r~dra~zr:~ ~oafnleel:a~cdneaeusla~dae:~I:,O{rlpi~a~rllaOe da~e 8A·~II~-provação de seus collegas u- Berlim as observações que 8e Impõem. Ouvimos o «speaker» t •d 

ma proposta para o respecti- declarar que os wallões sito alemilell e que o coração ale- manha, em um prazo de seis 

I '- (GUERREIRO NETTO) 

Está na bolha o problema do ensino rural no Brasil. 

I 
Apontam-se as barreiras diversas que o difflcultam. 

Robree~ev8ndo-se entre ellas o desmarcado impecilho da~ 
extensoes Immensas, onde não só hâ [alta de genle, sinan 
lilnda notorla escassez de estrada8 boas e carencia de COD

Idllcç~~r~~i!~s tais, as vivendas rareiam na vastidão interIminavel dista~do entre si kilometros e kilometros de cha" 
lnCU!to. No Jnverno, ou após das chuvas prolongadas, o 
camJnho transmuda·se om atoleiro e as trilhas desapplue
cem 110 banhado. E, muita vez, as crianças não attinglrão
Iae~~a~. ~u~Wct~~Th~WfuOd~a~~~.o~fflI 
as grandes travessias, de êrmo a êrmo. 

Ahi, nã" é sem muito diligenciar, multo insistir. muitocondescender, que o educador alllciará para a8 sua8 aulas 
uma porçllo razoavel de alumnos. Dias sem c(>nto, a fre
queneia dos escolares será Insignilicante. E o professo I' 
terá que supportar, com abnegaçã(l. as contingências de 
uma vida rechlSll, numa casa. onde .nem scmpre há o eOD
fôrto que elle remerece, largamente. 

Tudo isso é certo e é triste; mas, não o é menos que 

Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos • 
Unico fortificante no mundo com 8 elemento. tonico • 

Phosphol'os,Calcio. Arseniato,Vanadato,etc' : 
Cuidado com a tubel'culoso • 

• 
Os Pallidos, Depauperados, • 

Esgotados, Anemicos, • 
Mães que criam, Magros, • 

Crianças Rachiticas, • 
• 

SuperlO~elloB~~:?h::' Flglldo • 
Receberlio o eflelto da trans- • 
fusão do songue e a tonifica- • 
çiio geral do orgllnillmo com o • 

• 
• 
• 

~ "~l'I~·"~~tu'I t~Art~ 
vo repatrlamt'nto. ~fgle~~~:' ~:ti:~~:s::on~~CO!~~s~s e:eg~~f:sn. ::~~r:o:'~~ meÔe~oculnento nllo mencionou 1 • 

Or. Manoel Pinho ::ni~a~~t.Pg~m~u~o~8!e~~~g~~mt~ex~~~~la t:i~ .f:I~:~;~~~:~ !ia~~::~t~~a~eA~:e~~~:rl~~l~~~~~= 
guia, estão equivocados. À acçllo do govêrno belga junto rá em tróca do seu trigo e da 


DoeDO" de Mobor.. - Parto. a Berlim deve ser immedlata, firme e de fórma a allo per- sua lll, mas declarou que o va- M · d - b 

-;~~~f=:~J:I~ri=e.~- :f~!t1~oe~~:0~~8s.~~~~!0 naa

o ~~:te~:: ~~c~é::;~.mos prevenl- ~~~~~~: :~~~~~!~~t:.ao das mer- aM~s~J~ _ ~jO~~~vS~!men~~!-!
Entretanto, ao que se soube discurso do sr. MUlaollnf, declara que, apelar de se terem 

CONSULTOBIO: exlra-ollic\almente, o material aacentuado ultimamente as dlvergenefas entre os srB. 
Rua JoIo Pinto,13 (sob) ferrovlarlo a ser importado com- MU88ollni, e Hitler, nlo se poderá afflrmar que o momento 

~~~rJ'ENJI5i~ O A.. T nUUIDDS III BRIIIIA prehende 64 locomotivas, carros- da ruptura tenba cbegado. «Roma e Berlim precisam ainda 
Rua José Veiga. 186 r. rmmlO alaiSS - Ii '. doóm~~~~u~i~:~~e~fr~i~lcf~~r: :~\~~t~~~:B.edt=. ~1~~~I~~:~i..d~ea~~r ailf!~l~ç:~ d~e~: 

PHONE 1.199 Clrurgll!.o-EspeclalIsLa ASSistente do prol. Sanson ca sómente que o material é de.- tllrraneo, e Mussollni nl10 póde prescindir de um aliado no 
70P. (_Itu dH 10 .. 12 • da. 16 h 18 - Joio Pinto, 7 1Ob. - T.I. 1456 IInado ás estradas de ferro do continente europeu para auxiUar a reallzaçl!.o dai rélvlndi.1-_________"1 ~.____________________" Estado. FraD9a.,oa911H oontr. a 

I 
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o ~8TADO -. Quarta feira, ..~. de .. Msrço de 193~__. 
Bl!t : a 

PRECISANDO DEPURAR OSAN6UEmrtr.rw ' -Wg* 

Não faça experienciaal 

rime só: fLIXIB Df BISUlll1 
Do Ph.rm. Chim, - João da IlIra I/In/ra 

Se quer comprar Meias, Bôlsas. Cintas. Beijoulerias e Novidades, 

pelo menor preço, veja o deslumbrante sonimento 
 Combate I SYPHlllS • o RHEUMATISMO 

que recebeu a EN TODOS OS SEUS PERIODOS I 

60 ANNOS DE TRIUMPHOS I 
UM O SEU .UTESTADO NA VOZ DO POVOCASA MACEDOI iA 

A case que ma h barato vende 
6-TRAJANO-6 o advogado 

José Accacio Soares Moreira 
15v.lilt ·-- " -------- . . _.... _--- --._-.-.. ._• . _._.__._- '._- -.- -'---'-- -_.-... . communlclI lIoa 8eus cllenlelJ deelll c4pll,,1 e do Interior 

do Balado que cODtlouall eurcer lua prollu&o perante a 
Côl'te de appeHação 

AGUARDEM 
DIA 15 DE ABRIL PROXIMO I 
OA r*O••AL l. 11 [ nJ11 Salão Progresso 

Joqam apenas 15 milhares 1 Rua Fellppe Schmidt .n. 5 

117 
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----------------------------------

II Os mÜhicipíos cons- \1' 
truindo aeroportosII O .Correio de Manhil .• que

I Se edita na Capital Federal, 
insere um interessante «su-

GO USO di) 

l
eito. , na qual se destacam 

a8 seguintes considerações:
CALENDULA, (()NC.RETA «As linhos de aviação pa


a melhor pomada plIl'tl reridas, queimaduras e ra o interior do paiS ganham 

ulc~ra[:; untigü.s rapida aceitação, sendo de 


Não confundir com 11 p:lTl1ada commum de Cl\lendula. notar o interêsse com que 
 CO~~NACION.".t
ExiJl!.m CALENDtóLA CONCRETA em todas as 08 municipioe procuram at

pht.f:!W!: t!1s. 
 'FAVORECER A ECONOMIA 
I;;;~~iCe:;ge:~~~~saci~~de~~: AutORIZA0" I! FISCALIZAM PELO GOVER~O FI!DI!f!,Ü, 

Depositario nl's!a capital: PijAIiM. STO. AGOSTINHO neiras, Uberlandia e Aragua SDE socw:~~It~ s~~?c-'::~~Á3AOLo~~~~~~t (E5Q:Q\JITA.liDA\. 

11t;.8 CÜIJ&~ll1t:üro i\{; l!rB---lfl ry, já foram até destinar ' . ' CAIXA POS""," 400· RIO DE JANEIIlO ~ 


verbas para subvencionar a

_ o- o _ viões que por ali façam es Foram amortizados pelo sorteio de 28 de Fevereiro de 19li9 

calas. No Brasil, pais de exMais uma victória do Itenso tcrritorio, com ope
rosos centros localizados a 70 TITUlOS AMORTIZADOS POR 860 (ONTOSFORD V-8 muitas Ieguas da civilizaç!'io 
Iittoranea, as ael'ovif\s estão 
pl'erle"tinadas a um pllp~1 de com as ~egulntes comblnaçõfls: 
c(] o;wraç1io econumica e cul~ I 
IlIral de illeHtillll.lvel valor. E i 
não terdará qu e nutros mu RIU IEO XRN OMR TVA JUUnicipios do plll s tl'nham a 
mesma compr r- li ensiio, inte
fO'ssllndo-s tl poIa con~tl'ucçiio Amortizado com 50 contosde neroporlos. e a~siJll con· 

SNR. fRITZ FRANZ HOTZ, I ...nd.iro em Beb.douro • r••idenl. á Ru.tribuindo para o desenvolvi 
C.rdo.o Almeida, 171 - Sio P.ulomento da DllH'góção aeres 

civil e C'omml'l'cial». 
Amortizados com 25 contos: 

SNR. MANOEL ALVES DE ABREU P,.I.lto d. Sio Luiz - M...nhioMissa em aeção de SNR. THIAGO FERREIRA DE MENDONÇA, .oclo d. Flrm. Jo.é Mln

graçu donç. .Calé Lib.rd.d.., Avenld. D,. Jo.quim N.buco, 1727 


Ollncl. - Pern.mbuco 

C.cili. Rêgo Di Bernardi SNR. JOSE' RANA VASOUES, pfopr. d. P.nillc.ção Ouinlell., r ••,:. A


Acaba de ser disp;; lad!\ Em rOl til AI~gre (Ri o Gl'l\u!le' convida _ todo. OI pafent•• venld. Sele Setembro, 185 - Sol••dor - 8.hl. 

do SIII) lima importante Jli·O"" I.1 uu!(: molJilistica. na qU1\1 to  • passo.. amiglll par. a •• i,ti  SNR. JOSE' SIMONINI, ••I.b. c/.II.I.llri. em Viço •• - Mln •• G.rei. 
murum parte os mais destacados ""Ian tes gaÍlchos. rem é mi... em acçio d. 911- SNR. DR. JOAQUIM AUGUSTO PEREIRA LIMA, advog.do • prol ...or 

O trajecto pel'(!llrrid o roi de L:S kilom~tro~ e 8·10 me ç.s, que, p.lo SlU compl.lo d. E.col. Normal d. Ilaún. - Mln.. G.rel. 
lros. Enfrentando eorupeti!lores Que "ilolr. nl m v\: hfclIlos de r •• tabelecimento, mlndl rezor, SNR. JUVENIL PEREIRA, Ru. D." Zulmire, 26 - C.Dil.1 F.d.r~1 
elasse maiR {,levada, o uutomobilista Nnb""to )'ung, cvndll' no prQ, i",o ,abb.clo,.s 7 SNR LENIO MONACO, cO-pfopr. d. I.br. de c.lç.do. S.lv.dor Mon.co 
zindo um FOl'd V·S de apenas 50 C. \' .. V(! IlCI'U este cer· hor.., no .lt.r do S~nhor J.  & Filho., R. 3, n.· 113 - Rio CI.ro - São PlUlo 
tame, fazendo uma média hOrlll'ia de 11 0 kilomell'os e 520 'us do, Plnol, n. igreja do SNRA. ELVIRA DI COLA, R, Lib. B.d"ó, 73, 2.° .nd. - Sio P.ulo 
metros. Menino D.u.; • d.,d. jí 

Esta nova victôrirt conl'il'JIla o lJue frequentemente se exprime ••UI glltidõo • 10- Amortizados com 10 contos: 
verifica, quando o Ford V·S torna Jlurte em eompetiç.ões dos quantos comp.r.ccr.m I 61 titulos no valor de 610 contos.
esportivas. Não é um carro especia lmente construido pare ~lte piedo.o .elo. 
t'orridas, maa seus excepcionais )ll'etlic3.!Io&;de accel e rução , 118 4v 2 
vel .. cidade e l'csistencia, sem)li'iJ o rollnram entre os pl'i Até F"vereiro p. passado 
melros, quando nãollle dão, co mo ::gOL'll !lcontece, a victó iá jOlam amortizados 57.125 contos de réisMov~h ~:rnn~~~~!~ l~)~~;ll~~riu absoluta. 

de quarto e lima mesa de jan· 
tar por preços modicos. Vêr e Solicitai a relaçlio completa dos titulos amortizado!.', na 
tratar a Rua f'elippe Schmidt Séde Social ou ao Sub-Agente da 
li6'. 

V ende-se ~~~:s~~~o \?~ Sul Ameri(a Capitaliza~ãolote de 6 cusinhas. todas cons· 
truidas de tijólos, nos altos 
da rlla Ruy Barbosa. proxi ADOLFO BOE'fTCH8R. Florianopolis, Rua FelJppe Schmldt, 11!TIO uo Abrigo dos Menores, 
Informações com o proprie· I 

O pfoximo ,orleio d ••mortizaçio ••ri r..liudo em 3! d. M.rço de 19'9 ia 1<4 hor•• , \~~iO, João Carreirão. 10v-LJ I 
~----------------------------------------------~ 

II Siemens Schuckert s.A.1 
Materiais electricos em !eral 

I Install;d~~~DOd:EFI~;i:~~poIIS 
R. Trajano, 11 Pho'le 1674 

fí o V-~3 

REPRESENTAÇÕES PARA SÃO PAULO 
J. M. GONÇALVES DE ALMEIDA, firma bem re!adona

da, com oplimas relerencias bancárIas e commerclaes, aceita quaIs. 
quer representações. - Rua Libero Badaró, 314 - 1° andar):Iolestias dos rins e Cül'icicão salas 4, 7 e 8 - S. Paulo. 

t ' beXlga~ ;;'O~1!~,Aa~D;~p~·It~~~I~~e~a~~ ~~~:s ~~Il~?;~~~i~~~~ a: 
urlDU. '1'lr8 88 locnaçõc8 doe pés e ro oto, hyd ropd~s, falta de 

ar, palpltaç6eB, dôres do coraçBo, asthmü, Ilroncbite 8slbrnatlca, 

arterlo·sclerose. 


Remediod das senhoras 
E' o 10Dlco utero·ovarlo SED ,\NTOL que restitue a fllude 


perdida: pela aDemla, pallldez, magreza. la"tio, flOro! btllllCas, 

regulador d.8 vi81t1l~, ccrll das (jO"nçdS do utero, ovarlos; evita 

.. hemorrbagla8, aDtes o depois do p"rto; coutra todas as enler

mldades dOI ICflboral de qualqu(,r IO.ud~ , 


Lesões do coraçã,o o asthma 
Uae a CAf;TUSGENOL Especlllco do Gr. 1(log Plllmer, 


cODtra bydropslus; pés locbedoH. IlIlt. de aI', palpitações, lut!

meDto dll. velas e artei'la., b.-onnchlle ll"tbmaUcD, aneurisma, 

aypblUI e rbeumatlBmo, leoões, CBJl~IlÇ" , u,lnus cscaS.BS e dôrce 

DO ooruçAo poutadas nos rins c Inchuçllo • . 


Aos fracos e cnn valescentes 
Devem UBar o S'fEKOLINO, que laz engordar.llugrucnta o 


vigor dOI oJUsculoB o doa ncrvus, Fortalece u saogue na. POB
108a aDemlcas. Evita a tuberculose, cicatriza OH p\llmr.e~ doentes 

com pODtadas, tosse. dores DO peito e na. costas, pornss Ir/lcas 

IIDa;ua luja, vura a neursstheula, o desanimo o li ~Y8pcpsla, e a 

collvalelooDça é raplda, . 


Syphillis - Pelle - RIH.mmatismo 
A SPIROCHE.TINA (Elixir de Caroba) do 81lblo dr, WlIlIam 

~~:~nr'Oa~U::PI~~~~·~\:;UI:~, ~~~:~:Õ3:;P~~~ll~fl.~C~~'::r~::I~~~;~: 
&:la: :::~~~~18mo. Unlco depUl'liUVII que limpa o corpo, lonl

Depolltarta8: todas as drogarlu de SAo Paulo e Rio, 

AS SENHORAS DEVE:à'I USAR 
Em SUlI tollclte Intiri;8 [ómente o MEIGYPAN, de 


IJr811de poder byglenico. cNltra mnleaflas c{) ntaglosas 

e luspellss, Irrlteçõl's vàg~Dab, corrlm211tOtl, mole, · 

USIi utero·vaglnals, m6lrite ~ e tedõ aorte de doenças 

locala e grondt preservativo. Droll'~rlil Paloheco, RIo. 


I~~à~~--------------...-------------------- · ' 

'" 
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REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações -Garantia de 4 annos 
DOIS mOdelo,,,; (de .90 e de 120 litros)

ambos de un.u.. eC~l~~C!';· : ,'" ~ !J ;pn; hB IJ Ó>!r~! {'r nc;(.!\; em 24 
boru COD!I!lmtlil mcm, ~ Eilt'rlfÍl: "l;~c~rj c .., do qu~ um 

f,no de er;gomm'~r e.n :il b.., ;-,,~ tI' "t~': ;ç ', . 

Mantemos em de'{)Ó&ito todM fl.B peças so()r~-
salente8 e mesmo mecao18moG completO;;. 

em CDS!)!! dI< dC!I""'7I1nlol 015 proprielllrloll lIeri!o oHw

:!~:d~n:.~e:~~rn~~;~!:~f=·:d·~~rlde r:fo:::~:~ 
eert.m ceneerllldol em ~,Pllulo 011 DO lr.o de JODtlro.t~~_______________________________....... 


para verão 

CALÇAD\:JS 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEXI

CP.NOS para 


PRAiAS DE BANHOS 


Cinto~ - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

~ , B/\RREIR()S)& 

Anterior Morais 
Ci rurgião-dentista 


Trabalhos modernlssi

mos. Pontes e dentaduras 

anatomlcns, em todos 09 


materiais adoptndos. 

HORARlO: 


Das 8 AI! 11 e das 15 

ás 18 horas, 


Ru. P. Miguclinho,6
9. 
\'-53 

~ ~~;;~telr:7'e-:;:~~e:a-- O-I 
diplomada 

Fro:~ Müller I 
HII :! Tirll<!pnt"". 17 

-'ffti-~~70~-~~~~~ '~ ' 

« Chocara ))
o "GAlENOOJl.L" i,iumph. S,D1pre c-ôb,c o 


RlWU7,~ I;: mo, mH'6 H:: ú .lc , te , I~ tll!e muscuhr. S1'tlcular 

Vencle-~e IImu ~i'l\ndc diil 

~ ,~:C~;i;~V~lJo g;;: \~ ~: ~!, ~';~~~~~:'f~~;,s :,~~~~(' ~;~~~:~~' ;~; ear{l, eurrl hún CllSH. de mnt',t. · 
dia, Oluitos ál'vOI'l's l'l"lIlir,, du , s le8 ' <~;l1l1b ',~ mUi ~ O ccdh . dd, 8 e d" I!lcod ! ti~vd l'as, pUHto para li a 10 IIni 

ld\:üdd l.\ d ",. mais, e hôa 6gll!!. 

EnCOI' !P3-t; f.l em tm!w< Ut-1 Ph 'l.,m!wf!\~ ulli:~;1 eMl~lr:l(:"r d{)co~L;~';:;:: 
do Br::!"!! e !h'!'"bJka:; Sul 1\ meriel'!08 fl . (Capoeiras) 
" M .\". L. D. N. S .!J. - N. 96·~ I~____._.. _..._ .1_~ v ..Il!~..: 1l 

.------------....	---:':':':~ VENDE-SE ;~I~I:J~~'~ ..- ..=-~~-~,.. 
.~ 	 com \06 metl'os de frente, pnr 

800 de fundo, situada ua ci
clade de Biguassu com duas 
casas pequenas, cafesal, gran
de mlllldiucal, pastagem e ma
to cerrndo. 'frnta-se .com o 
dr. Fulvio Aducci, á rua João 
Pinto, 18 (sobrado). V-!lO 

Afl:l!líQned :uQi e annunc1o. em. todo. 
OG lorn091 _ r."I.~C:. elo gola: • 4. 

ã~~Jotl~·brr~p~v~bJ~c~~~:~8: 
r-hotl .. CCRIQ~" .. Imprea... Vea
da Cl'Yult.. d. r.YIst_ eatreD.... 

R". 50.1••1••17 - PIa.... ...,0 • 
1-1t01 - S. 'AULO - A9enl<l. m• 
......... ln.C_'-.IIH.1IO 


Médico e operador 
E"-1i6"jsl~nle do "ror~..or 

Bramlno Filho 
Rio de Janeiro 

Ee.p~o!~1I81" em ""'\cH. Mo-

I

Ie81ha de Se!.' hor/ls - Uro

. lc'glfL - 1'runmalogia: Appa·

relho. de Gê.s" 


CODBulttlrlo RUIL JeAo Pinto, 7 

'l'olephone -- 1,6-101. 


I 
Reuldunoln: Rua Vleconde de 
Ouro Prelo, 11 - Telepbone

1009. 
88 P. 
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li , P I •• , • n;" I I 
lireUltoz MUIUO rreOl81 

de 

4~e IlJril 
FANTASTICO ... 

6:000$000 
PREMIO MAIOR 
Muitos Piemios menores 

(ontribui~ão 1$000 
Inlcrevei-vos I ! 

~ 

A CAIXA SANITARIA KELLY 
AUGí1ENTEM SUAS E' a última palavra no genero

OR. CARLOS DE FREITAS VENDAS ENVIANDO 
Simples como um brinquedo de criança I

De fatto, viviu em C{ln6 t~ ntn r(~· AS ENCOMMH~DAS URGENTESgirue: qu.,Jquer tlUmcnto JIHt fs i'or lo 

r~3~~~~;:'~'~t~n~:~~;P~~~i d;;!~~~ Vt1bl~~(! 
rlvel nl1 Meca do e stcmogo, umr 
l1"dfl Jusuvpurta'"1!J. 

g de certo p<mto em lHhu:e OI; 
via COMDOIl To~a embuti~a na pare~e

JUaleB se agKra" uf'HUl tanto qu.;· .. -~ 
me fizeraw JH:D'·s.r f;té quo tl ri ll :-: 
u lceu. DO C2(emogo. li: não óuvldO I Svndicalo Condoi' Ltda. Agentes I Belleza e efficiencia incontestaveis 
muito de que m!jtcbu'tu Ji J:l rtl ti ui· 

I
Curlos Hc:::epcke S.A. R\\a Consecera, pois jê tlnb. lello "60 da In· Fabricantes:

numerol eBpeeilico8, l! 'utllOlenl9. O lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 
mlll aggran·.e c.da vez n:als: lul 
quando tive. de um méaleo um lg,' , 
o conlelho de ~xpcrlrr.e~t8r o EII· Fundi~ão (juanabara
xlr Clotra. Confielho ab~bçolldo I Quer ser feliz ? 

IA>gl\.0o primeiro vid.o r.om~cel fi Em negocios, amores, ter Soro Rua da Gambôa, 11'4/118 __o Rio de Janeiro

obs'i"rvar melhOt·as. O pCIIO DO es· 

de98r'tomügo. a dôr de cabeçn, 09 II~____~_"-'__________ te, saúde e realizar tudo que 

raojoo gallro-!ntestiDala 1(,rau' de· deesja? Mande 1$200 em sellos A' venda nas casas do ramo 
'ftpparec~odo, e. agora. d~poll de e escreva ao prol. Ornar Khiv3 , . 
a!guD' vIdros, pO~"O alllrmul' quo Caixa Postal, 3407, Rio de Ja-I AGENTES: D. Morilz & Cia. eetcu redlcalmcnlco cur~do. neiro, que lhe indicará o meio


Para quem lofl,~u ann08 s~gal· de obter triumpho, prosperida Rua Felippe Schmidt, 39 , .. Florianopolis
MEDIDORES DE LUZ 
~~d~O:~e~&ré ~:tu~~bll~lde.ide~e:~ Precisa V. S. de medidor para sua instal- de, fortuna e saúde, Não hesite. ! 
Dllo heHltel em vir a públloo attee· I~ ã ? P obt INSTALLADORA 
lar o. beo,"l1cl.-,. quo me trouxe o I "ç o. rocure ar na •••••••••••••••••{#j~••••••••••~••••••• 

!:~X~m';!D;~~~:9!'auc:~:)ii.°IE·m~~ ~FE~~~~,IA~oO:~~~~lut~ g":t~:~1i~r, pr:;~qr~: 8 -• 
• untO remedlo, que faz realmente :. A I ~. F ~AN C E :maravilhaI no tratamento dOI ma· é O melhor. r-.:: _.-.:: __ 
'eA:ri,~~:~~~:ac:or~~:.~O':t~~~: R. Trajano, 11 Phone 1674 
~u~I~:r~tg!! ~:I~.~~lçoq~ehrm~~1..._509~_______________.;.V_--..;8.,;;:6_-r 18 • 

_____ _ _ ~~ Amorica ~o Sul·frança iDldade 10Urooora.. .. _ _ • _ _•__ _ ..___ __. .._ __.__._n__ i Correio aereo 
", I~L~~!!LG~~~!IO Dr. Joaquim Madeira Neves: FECHAMENTOS DAS MALAS: : 

1\,f'edl'co _ ÜCUll'sto e D"r" ONorte· EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada . • 
Curso de especllizaçlio ..ll.L <OI e J'u u • SABBADO, ás 11 horas nos Correios. • 
em molelltia do Pulm!l.o. Formado pela raculdtlde dI! Medicina da Unlveroshi/!dll • Para o Sul. URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, BOLlVIA, PERU ' • 
Tratamento moderno da do Illo de Janeiro • • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 
,Tub",rculose Tralllmenlo clInico e clrurglco de lodos UI! molelllllllS. B -I E 2 d- • 
\-8RONCHITE-ATHSMA dos olbos • . - raSI - urooa em . las - • 

PNEUMOTHORAX ~:~r~ ~iho~P:~f~~~:l~:DJ~ p,or&:~~I~~~~o~~I~o H::~ • A G f N T E S: • 
Consultoria: RUI Joio Pin- pll~l di! Fundaçao Ootrrie-Outnle do Rio de Janeiro : ERNESTO RIGGENBACH & C~a.. 1tda. : 
lo, 13 (Sft.}-Phon. 1595. Completa ~~::l~:::~: ~::I~:~~:~~ ~!:tPeClalldDde • • 

Resldencla: Hotel Glórl. Cousultas diariamente das 16611 18 • Rua Gonselheiro Maf:'?a, 36 • 
Phone 1320 CONSULTORIO Rua Jolio Pinto 7 sob. Telepb. 1466 • Telephone: - 1626 Florlanopolis • 

Consultas. das 13 3s 15 horas. RE8WENCIA: Rua TeDooto 811nlra 117 TELBPB.18Z1 • . •... .... ' . 
4~-P. • ••••••••••••••••••••••••••••'•••••••• 
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6 o eSTADO, 29 de M~rço d~ 1939 

Dali e de acolá 1,I T -"W 11I ,'1' d ('1 1 1[1-ll .l T r lí" r-~ L."'1' \ 'lj"ü i V Í a ~[jcfa Curso C.. thar,·nense de Madure ZA 
Serviço especial para' ....LJ - V _1:1.; .fi.U '-.1 .J.~k:) II1 - ---- .- ------ li11'" '" <J

O ESTADO ~_________ ______ 
MATRICULA 

Acha se aberta a matrícula do Curso 
MADlUU. 21;, - Esta capital _..' ..:.........,_...;.",...,-,.\.....~.. cansa~~E:eT~~r e-;;;- r~~ovonoas ~~~e~~ I sr~:~~~rd~~~O~ri~i~!E ~e Mello III Ide Madureza, que funcciona á Rua João 

cion!liista~. que en tÔ·ll.mm ll ~ I r r r I I Pinto, n, 32, das 19 ás 21 horas. \~ 
rendeu-se hOjiJ ás )'ô rç as na- _ sldirde _ de ordem cullural _ de e Maria da Glória Figueiredo. 
cidade encabeçnd,,~ Ve l",s se mandar vir, de quando em quan- j .oiiiôs: " êSiã ,,;ünde:, Lygia e I
ccmh!!tentes italianos. do, a Flor lanopolis, uma companhia G!ldd Gaffrée. Os interessados serão attendidos na 

séde do referido curso, diariamente das 
V ALENCI" ,-21>. . _ O cel.1 ~·~êàf;~1' ~~; ~~~nl~~~porCione serões I no Sp:i~O~~~rRe~~g~~rs~~:oni~II~~~~~ ' 15 ás 21 horas. ' 

Besteiros. que aFsumiu a pre- , fez oA~~~~da~etr~Ud~ «Thueaa~~ Ale I~~~~~:~~ Filho e Ar,hlmlmo Gonçaives 

.:idenda da Repúbli ca. chegou I varo de Carvalho», balemos de nO-'1 Menino: Milton., f,lho do sr. Leo- 30v,-22r 52 
li eAtl! cidade e. possivelmen · -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;.;;;;.=;;;;;-~;;;;;;;;;;;;;;.,~;;;-;;;-;;;;;;--:;;;_.;;-;;;;-;;;_
te iniciará entendimeutos com vo na velha tecla. demonstrando a poldo SeI!. ~ 
o '''ellel'ul Franco para a e n- (onvenieq,la de o crrendatarlo Qbrl - # 


trt·:.o·!t da zonR levantinli . I gar se <l re,1l!zcr aquelle Drojeclo, H.\R1U'I·,\('üf:S - ~ •
UItl 

Nossa suggest~o foi acolhida e no 1 No ,arforro do Reg!slro tivil. es- .. Ima ora esportiva ' WASIllXGTO:\i. :.'S, - o pre - i (onlroelo de arrendamenlo se Incluiu i tão-se habil,tando para casar o SI. 
~!dente H.oo~evelt a utorizou 1 uma cla,~ ~ ula..re,f:rente :.0 ~~~~Pto, I Hemlque Costa e ~srlla , Nérica S,lva 

~~US~~illll~~t~;~ tl~; p~i:;:!?~~ ~ I PÕ Ílh i~~;~' ~rori~~~~;o~;I~~ ..~- ;.~~~ HúSJ>F.nES ' I'I 

('ouraç,]tlos de ~r) mi l ton e · lyson Gaster •. Não será. talvez. um Eslão hospedadas no Glória· Hotel 

conjunlo que (orresponda ~s exl - àS seguin:es pessoa;: Eugenio Pollo, 


ladas. gencias da verdadeira arle Ihealral; Leopnldo Neufeld e sra., Karl Edu- Intermunicipal de I C(lU tão impressiouado COlQ 

VAHSOVI}\ . ~I:i. - Começon mas somos levados a crê, que o empresarlo do "Alvaro de Carv~l/lo» ardo Slaub, Henrique A. Penna e Basket a delTota do seu .tt~llm., que 


n distribuição dI! máscaras não quel!a proporcionar um ·àbaC3Xi~ , , . fdmllia e Raul Malta. Realizou· se domin"o em tentou matar se. Assim, de-
contra gnses á população deR · Nao chamemos, por enquanlo. genios ás figuras da «troupe». ma. "ISI'I'M; Jtajaby, uma partida ,tmistosa pois de .embriagar-se, atirou
tn ('apiial. reservemo 'n_os para dar nossa OprntãO leal e despretenclosa depois da pri- . entre as aguerridas turmas se ao ribeirão das Arrudas, 

mella funcçao, que para breve se annuncla. FOI com grande prazer que reee - de Basket do CIP e do Sport no hairro de Santa TeresR. 
KAUNAS. 28 - Os jnrnais - bemo~ a visita do nosso esl:mado C Floria nopoliE Entr!'tanto, o exaltado - tor

da Lílhuania pr~gam a alliança RADIO. - Nos ond.. de 25.29 1' 22.30 - Big Bon, Fim do Irans conterraneo SI Ip lranga Campos. com- A pelê ja decorreu bem ani cedor» ath!eticano não logrou 
com a Polonia , dizendo que «s(, mb. e 31 .55 mh.. o e.tação Da- minão GSE. pelenle pharmaceutlco, proprlelarlo da mada terminaudo com a vi o tragico intento, pois! oi soc
a Polonia nos poderá defendrr' .enlry. d. Londre., irradior•••to · 22.30 - Tron.mi..ão GSB: Big Pharmacra s_.ant~ Tereslnha, situada ct ÍJ ri~ dos visitantes pela c on. 1corrido em tempo e posto 

-- noile o .eguinte programmo. hora- Ben. Noticiario em e'Plnhol. no dlslnclo Josephense de S. Pedro tagem d. e 20 a 16. Iróra de perigo_ 'o:-> 
ESSE~, 28 - O inrnill . Na · rio de FloriancPo!is: 22.45 --- Fim d. tr.n.mi..ão de Alcanlara. O quadro do S.C.F. estaVil 

zional Zeitull g», que segu~ a ins 2020 . ':V0rld ,.... ff.i".: Pa - i GSB. P<;í sua f.na educaç,M e maneiras assim l'onstitllido: Pauio. So. - - - ..-----.-~-
piração do general Goenng. 8- leltr. em IOgl•• por J. L. B".,ly, 

l
i genlls, O SL phco. Ip,ranga Campos lon e Alemão; FonsEca e [(urt. 76 . . 

Aalysc as o~cLHrenci~s do · cor· Profusor d. Dir~ito Internad~noll _. gez. de o mulla conSideração naqut lla Ao quadro ve ncedor foram I lqre)as 
redor polones» e dr.l. 'lUe ~s (~alhedra d. Ch,ch.f.) na Unlv" ' I' LUClLlA SIMO~S ,- Rro. 28. lo c~~dad_ e em lodas,as re.do~deHs, orrerecidas c inco ricas me- • 
auioridatieS p"laca~ j ~ llao sal.' "dadO! de O.ford. --- Com o companh,o R.y Colla- .T~m?em co~ pro.zer r~~,st~_~~s dalbas. na 'R-hla 
st!l1horas da situação. 2035 - .Jogos Mu.icai, .. com Iço amborca a 14 do mês pro,imo a amaOlllssrma VISlla du no»o pl~ta- Na preliminar pelejaram a~ I. __ _\.I, 

o Orch.sbl d. Revisto do Estação lem Li,bol paro eslo capital o 1 - do cOnlerrJneo. sr. Piudenle SOler turmas do <Itaj ll hv Baskel _ 
RIO. 28 - Pelo paqucle ~ All- .Midlond. da B. B. C . clr;. Lucilio Simões, muilo gran- C~rrêa, digno Ins!)eclOr de produc Ba[[» e a turma s'ecundúria BAHIA. 28 (A. N.) _ -O 

tonio Delfino», chegar,; amanhã 21.00--21 .15 - Noticiorio em I d. entre ., maior••• e que. como çao da Cla. de S~guros de Vida «A do .Sport C. F.>. terminllrHlo Estado dn Babia» publlell 
o almirante Gago Coutinho. quc po,tuguês ., Noto, Semanoi, .Ôbre, te .obe. " bra.ileiro de origem, Equllatlva., qUE lão alio conceito go- com a victória do primeiro. lima reportagem 8ôbre o 1IÍ1
comandará a vôo a PNto Seguro. o Mercado dos Derivado. do lendo nascido no coroção do ci- za em todo o Brasil. Freamos-lhe _ mero exacto de igrejas des-

Algodão (só na frequencia GSE doele guonabarina, lucília, que cri ' gralos pela. corlesla. Culpando Jurandyr ta capital. demonstrando não 
.---- - .- ----...- - - - - 1186 Mel.), I ou em nosso lingua g"nde núme' --- - S. Paulo 28' __ O Palestra passar de IIwa lenda a exis 

21 ,05 -- .Esp?,.! de ~in. iroh . 'o d. figur? do the.lro ..,llIngei respons8bÚiza'ndo ,Jur!Lnrlv~ tencia dt; 365 igrejas. Ni\ rea-
Progrommo d"maloco-d.,c"ptivo, a- i ro. a .Z..... o .Blanchell• • , a pela última derrota SUSpcD. lidade. somente exletem 7h.AVISO 
pr.senlado por Ol/vo Shapley; re- _l~g.rlixa"., ~ntre outr... , e.love deu-o por tempo inul'termi- Desta~. segundo i~forma oRepfesentante gonte. R, Bursto~.. . ., IqUI, pel••llom. v~., ha dou A «RADIO IMPORTA- nado e está disposto a con- mesmo Jornal. a mms antig'l 

Pessoa conhecedora do ra 21.40 - Notrcrlrro em 'n91••. anno., e mostrar nO"1 nut. «Iour DORA». de GERKEN & ceder-lhe «passe. pura qual- é a de Nossa Senhora da VI. 
mo commercial procura re .21.45 - Signal hororio d. Grecn- née. 5' ma~t ,ecente. heroinas do CIA. LTDA, Ilnicos distri- <[uer outro clube. c tríria, sitn na praça_do mes
presentaçõcs, d ~sde qlle se wlch. .eu ropartorro. buido res dos afamados ra- mo nome, cünstrlllda pOl' 
jam bem remuneradas. In 22.00 - Big B.n. Mú.ica d. dios PILOT, avisa a sua Tentou suicidar se um Díogo Alvares Corrêa. o Ca
formações. por obsequio, na Cama.., Ouinleto de Norbarl W.- ClNE ODEON - A'. 19.30 clientela e ao público ~1I1 1'(Unllrú. sendo que a de Silo 
redaccão do ESTADO; en thmor: Norb.rl Wlthmer (violino), hora., .F.lil Alerri"agem». geral que vai transferir bre- torcedor do Athletico I"rancisco, construida hA 2\ij 

tretanío, caso lima firma in ' Nalhan Comr.. (violino), John CINE REX - A', 19,30 horas vemente seu escriptorio, de- Mineiro annos e cujus decorações 
teressada assim deseje,o Y.we Dry.r (viol.). W,lter Nunn .Amor.m duplicat... pósito e laboratorio telllni- BELLO HORIZONTE, 25 - internas são todas a ollro. é 
compar~r.erá clla, immedia (violon«lIo) e Wilf,id Parry (pi. ' CINE IMPERIAL - A'. 19 e co da Rua Conselheiro Ma O jOgo travado, dia 26, en- a mais rica e bella, consU-, 
tamente, á sua presença , no). 20,30 horas, -A g..nd••"rpr.... , Ira N.O 10 para a praça 15 tre o Alhletlco Mineiro e o tuindo ponto obrigatorio dlJ ,. 

-----_._-- de Novembro N°. 21, anti- Palestra Italia, em disputa do couvergencia de quantos til .. 
~7..3..........~30~V~-·!~7~1 ga «AGENCIA PFAFF», Campeonato da Cidade, em · ristas passam na Btlhla. 

on de espera merecer a polgou a enorme «torcida. fiá, ainda, a Igreja !lo eM-

Pedro (1Illt21.io Clínic.a m.édico· prcferellc ia de sempre. de ambos os gremios, que se mo, com os seus altares se-Df ... go iiI fez presente ao encontro, a- culares, as suas antigas ban-
Convidado a assistir • cxrurglca 104 v-7 nimando com seus applausos cadas de jacarandá, os seu s 
ás manobras militqres das molestias da cabeça e pescoço os respectivos quadros. candelabros de prata massi 

francesas ESPECIALISTA EM --- -- ..- - ----- gOD~~~~ ~~~~~i~e~~~, ~~~~ ~r[e~~:i~ecg~Jo~o ~:~a~-~~~ 
OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS V111 i faliU no «dia um para outro dos dois valen· sacristia de 400 annos. toda 

da L~~~~~!. 2:~~ndi~~i8t~r~~ Diariam~~~cS~!~rit;j á~u~2 ;r:!~n1' á~8 6 horas de engafJar os tolos» ~~~dc.o~:~!~~~~irii~soen:f;~i ~:a_~~r~; ~~~~ il1~~J~iC:~g~~~ 
o ge neral Visc onde de Gort. 43 V-3t a09 esforços ingent~B dos com - a qual 08 Hollandeses assig
ch éte do ESt'ldo Maior lmpe- Berlim, 28. - Depois de as- batentes. Em dado momento, lIaram a eapitulllç ão, qnundo 
r i"l. roi convidado pelo gene· - - ---- -----.- - - - slstir 110 d 11 I ' do> Abril pro- porém, e esquadrüo palestri- ~xpulsos do Brasil. 
l'a1 Gamelin, chefe do Estado xlmo ao lançamento do novo no, num esfôrço supremo, _ __________ __ ..__.. ___ 
Maior do Exército francês. couraçado de grande. lonela- consegue o ponto que lhe 
para uDla viRgem á Fril/;ç1, gem . 'l'irpitz"" um Wllhelms · ussegurou a vlctória , 0 8' FORD 33 
onde uSôistirá ás manobras lIalco, o sr. Hitler visitará «Ians> do quadro verde re- \ __ 

militares e visitirá 1\ Iir.ha o novo paquete .Robert Ley», jubilam com o feito , a tal 

lIIaginot. O convite foi feito da associação "Fôrça pc!la Iponto que o sr. Alltonio Pa-. Vende:ge um a uto .F?rd, 

pessoalmenie lido gtnc!ral Alegriu». ce, the!!ourelrQ do Palestrai typo g J3 3. opluuas conllIç ocs. 

Gamelin por occa~ião da pS8- I I A's t7 horas [alarà em }~am- HaHa, nüo resistindo á s en-I ver. e tratar .e .m São ,Iosé, 

sagem do Visconde G01't em Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. burgo durante_ u!Da maDl!es- tação que o empolgára, des com Pedro Ma;v voI'me. _ . 
~~~~to:ullndo regressou do tRI;ão que se realIzará na mu- maiou, 120 8\'. ) 

__68___________ ____30_v_-_-2_1___n_i_Cl~·p_u_li_da_d_e_.______ za~f:8 s~: Xf~ietfc80 Sfu~~::~~: --ruoojazid~d_;-'~ -
Esperanças de salva- os mais exaltados, uão oc -I malacacheta 

mento do "Prudente ~ cultavam o seu desaponta- H' I f. III 

de Morais" It er e' c~e e, e na-oa.18 o mento, porqueda suade bá muito Irada a nOVI)28:kllometros. Foi deshl· o clube predJIecção Goyanill , _ encolI 
Punta Arenas, 28. (U.P ,) -- não conuecia o amargor de capital, lia fazenda do sr. Or -

O commandante da base na- uma derrota em campos bel· lando Rib eiro, uma Jazida lle 
vaI assegurou que o vapor 19rizontinos. Um delles, o sr . malacacbeta, que vem clJa · 
brasileiro -Prudellte de Mo- PARIS, 28, - .Hltler . to político. lS80 é o q\!e José Angusto Deslandes, fi- mando a attenção nllo s6 
rais. ainda poderá earar-ee não é um alliado. mas ascendente cada ve z ma- Od dirigentes da Itaha pela excellencia do producto, 
com as marés de mês de A- um chefe», declarou ao is accentuado da Alema- parece não terem c.om JUNTA COMMERCIAL cdaomnCOt'at.ambem pela sua abun~ 
bl'i! e informou haver possi- correspondente do .Paris nha bitleriana sôbre a prehendldo. O sr. Jhtler 
bilidade de ser requisitado o Solr. o coronel Santo Italia. Agentes de Ber- não é apl'!nas um alliado. DO ESTADO -. 
transporte de guerra «Maipo» Garibaldi , presidente da lim acham-se nos minis- é um_ chef~ arrogante . . CONDEMNADO POR 
para fazer-se uma nova ten- Federação dos Volunta- terios, n!lS rábricas e nos que !lo SAbe Imp~r-se pe- ' ZaatdraICnuoladdl~a ESPIONAGEMNeEgmOsCelsaSãnotereamll
tativa de salvamento. rios garibaldlnos que acrandes centros indus- 111 força. É por ISSO que 

Commandante I! de navios combateram na Irente' triais do pais e mesmo os nossos esforços, os 25 do cOfrente, foi expedIda 
mercantes, que têm pas6ado francesa durante a Gran- no Estado Maior do exér esforços dos italianos Ii- carta de matricula ao negocian- Budapest, 28. -- A Agência 
junto ao local tio escalhe do de Guerra, .Para os ita- cito, Em caso de conm- vres e garibaldinos pr?- te J01l0 Nunes Netto, estabeled Teleg\'apblca Hungara annu~ 
«Prudente de Morais., dizem, lianos conscientes dos cto , o Reich apoiaria a curam libertar a ltaha do na praça da Laguna, ficando, cia que a CÔrte Militar COI\
porém, que a situação do re- verdadeiros interesses Italia, ao mesmo tempo da InfluêncIa alemã para desle modo, habilitado para go- demnou a 12 annos de reclu
ferido barco é demasiada do pais, prosseguiu o co- qne defenderia sua pro- cimentar nma 8olidarle- zar das prerogativas e protecçllo silo por crime de espionl:l ' 
mente dilflcil para que possa ronel Garlbaldi o ponto pria situação servindo-se dade latina em bases 80- que o Codigo Commerclal Iibe- gein o alemilo Karl Kuhl
salar·se. essencial da qU~8tilo é ° da Italia como instrumen- lidas e fecundas». raliza aos que sllo matriculados. mann. 

Exijam o Sabão 

'~y aSB. SPBOIALIDADE" 
d. WETZEL & 4J11.-Joia'rille (Marca registrada) 

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA UOUPA 

( Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1Illt21.io
http:In�22.00
http:ra�21.40
http:21.00--21.15
http:entԷll.mm



