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A d d I 

morte ulft republi(ano na Espanha
" " , iIo'.' 

Dez tribunaià ,, 8special8 funcl.oncm1 iem sessão 
pennállentê. devendo ,pioceSsãr '400 

suapêi~os cada ,24 horas. 
Paris, 14. (U~P.) - Se'guncto informações 

procedentes da fronteira franco-espanhola, os 
, presentação e ec a- «tribunais especiais.. e os cconselhos de guer

lDesoladosamente triste aRaptou a irmã rlções do imposto sõbre ra» condenam à morte um republicano, cada 
a rendi pelol militares nove minutos.de sua primeira I existência em VieDa Rio, 14 - O secretário ge. Dez tribunais especiais não fazem outra

vitima ral da Guerra mandou publl- coisa senão julgar republicanos, presos pela po-
PARIS, 14 - Setenta por cento dos vienenses car em boletim o seguinte; Iícia fraJ1'quista. 

RIO, 14. _ Catarina Men. :c~~:cl~~:ot~~o u~~r~~e;~;~ig:~ r~gi~~hi~~~~!a i~U~~IS~ s ' .Para conbecimento dos As prisões são feitas de acôrdo com uma 
des, upô8a de Belarmino sa» _ publicada por -La Croix., orgão oficioso da Igreja, c~is ~~~~:iSseecr!~nr~~on~r~~~ "'lista negra», que conta mais de um milhão de 
Mendes, que se acha interna- da França. partições subordinadas, traos- nomes. Cada tribunal, funcionando em sessllo 
da no hospital .Carlos Cha- Antes de mais nada, o cu~to da vida faz-@e sentir crevem-se os dois artigos permanente, deve processar quatrocentos sus· 

"as:>, comunicou à polícia que duramente - escreve a testemunha ocular citada pelo abaixo, da lei de imposto 'sô- peitos, cada 24 horas. 

sua filhll menor, Maria Apa- ~rande jornal católico. bre s renda, aprovada pelO Não há apelação para as sentenças de 

reclda. de 16 anos. foi rapta- .Nas ceSRS particulares ht\ falta de tudo_ N081 decreto lei n t 168 de 22 de t d 
da em uma climousine» azul açougues falta carne. Mulheres, que fizeram cauda diante ma....ço de 1939; públicada no mor e e os con enados são executados na 
da frente de 8ua residência, de um açougue, tOTam condenadas a dois marcos de ,Diério OficiaI>. de 24 do mesma noite ou na manhã seguinte, próximo à 
por Trajano Vieira, sem pro- multa cada uma,qpor terem prejudicado o prestigio da mesmo mês. cidade em que funciona o tribunal. 
IllIdo nem domicilio conhe- pé.trla " servido à propsganda inimiga. ,cArt. 6.° - As pessoas li Na prisão de Madrid e nos ccampos de 
cidos. .Milhões de vienenses, como os bE'rlinenses. estilo aicas nAo são obrigadas a a- concentração.. contam-se 16.000 oficiais do e ,

Adiantou mais que Traja- privados de tudo. ao passo Que algumas Cf'ntena8 de presentar declarações quan é·t br 34 000 
no saiu há pouco tempo da hútei8, carés e confeitarias estíi.o na opulência A des- do a totalidade de se~s ren: X rCI O repu Icano e. funcionários do 
detenção, onde cumpriu pe· proporção é evidente. O descontentamento material é dimentos nllo exceder a . . . govêrno. 
na de um ano pelo mesmo 
crime de rapto. 

A. primeira vitima do se
dutor tinha 15 an;)s e era
IrmA de Maria Aparecida. 
que IlIlliu allora com o mes
m!l. 
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Sub·.,enl.. n... ",incipei. 
••nicipia. da Eot.do 

P.77 

e 
Ja precedido por uma moto·
:~~~e:ÓV:l~ policia e de um 

..... trJlIe, .... 1 
I~":*.!: ~:1tIIe7 
UAllln~lalte 1 

• 
-!lrrçOa'Tclrl~a-rá.0 

Mini.tér~~n~~ propa· 

apenas um dos aspectos da revolta latente . 12:0001>. A média das prisões diárias eleva·se a 
.Os vienenses, muitos mais finos que 011 alemães Art. :28.0 - Findo o prazo cêrca de 200. Tudo isso significa que os ",tri

do Reich. eslão cansados d<i espantalho da guerra. Há para apresentação das decla- bunais especiais» ainda terão muito que fazer. 
casos revoltantes de injustiça; antigos onciais e cavah. ' ernCeenbheUrm vfeUnncclmlonenátrolos antes de dare.m por e. nc.erradas as•i· rauçeões sua.sltarefas. 
ros da ordem de Maria Teresa morrem de lome. q p

-Alllumas vezes à colera reprimida se dá livre !uperiores a I il:(){)()$OOO pode- O matutl~~ soclah.sta «Le Po~ulalre. trans
curso, emb-ora ninguem deseje ir parar no campo de con, rá ser pago sem que _exiiJa crava uma notIcIa publicada pelo lornal de Va
centraçíi.o de Dachau. Mas houve chóques nas ruas e a prova de entrega de sua lencia, -Levante». em que diz que foram conde
~:~d~~i~r~:I:~~~O~:rz~Jo:[j~~~:'sere;~~:~~teor~~m o~~ declaraçllo. nados à morte 270 acusados. em 15 dias, pe-

U••ndo c.mi... ti pró- Halilax e Daladler, diz que «os últimos discursos dos me.s
v. de b.la mos produziram aiguma surpresa. Oaladier. opondo co

l~b<;;;:Za~o! ~~:'~II!!çt~r~~s~:~~i~rodàis°~~n~er~~~~~~er~~
SHANOHAi. U . (U. P.l - ô d . . t' - d té . .A ameaça que pesa 8ôbre o t rno e uma eqUltlltlva repar Iça0 us ma rI8S prImas. 

embaixador britânico ns Chi Lord ralilax ~f gfrungeu ~e :o~a a tentau;a : .0 cêrco di 
Da, alr Clack Kerr. decidiu mas ~ quem . Iam erlatn OI mesmo at IZl'\r' se s· 
& policia municipal a adotar posto a .certas m(\dificações DO estado de coiRas t'xisten· 
grandes medidas de precau- te-! mas sôbre que pouto~'!
çõ.. E~se genero de conce~sflell à Alemanha - acres-

Cinco inve8t1gadoreR €S - canta o sr. Tardieu - lem dois inconvenientes: primeiro, 

de Hdbsburgo. para dizer bem ou mai, mas [ala-se; e, às 
6 horas da manhã. em pleno centro da cidade, foi possivel
vêr, escripto. a giz, o texto de uma das suas recentes 
mensagens: "Não terei tréguas nem repouso, enquanto não 
relomar a Viena Imperial». 

"A hora é de fôrça e 

sangue frio" 

PJ\RIS. 14 - O sr. Audré Tardleu. comentando no 
«.Journal » as reCenll\S declarações dos srs. Chamberlaln, 

da~ ie~:~?da~~:cll~raÇeõnet!.e~~ los -tribunais especiais». 

tÍ'aDgeiros guardftO! o gabi- ser inÍltil. e, segunr!o, ser perigoso. Em tróca das injúrias capital envlarllo ao ministro 
Dete do embaixador. Agen, e ameaças Italo.alemii.s, que temos a oferecer'? Polftica de da Educação e Saúde Públl
lei chineses vigiam os eleva· mão estendida'? Nilo! enquanto virmos punhos fechados Cll uma moçAo. replicando
doree, inveallgadores e sol- diante das laces de nossos amigos. Política de concessfles '? aOIl termos da que foi envia · 
dadol japonesel patrulham Não! enqullndo diant~ dI' nós só houver vlolência-: . da ao mesmo titular pelos 
o ecllliclo, investigando a 1- «Relêde o «~etn K~mp(. -:- concluiu o ~rtlcuh~ta componentes da Sociedade 
deatldade de todos OI visi- - e compreenderel.e 11 crise, pOIS que uma crise e~{\s , de Medicina e Cirurgia do 
lantes. te e ainda não termlD'Ju . A hora é de rôrça e sangue IrlO •. Rio de Janplro. os quais re· 

Quaudo o embaixador par· quereram a proibição da 
U. 'para a sua residência, loi I cHora Radiofônica do Elpl
aeompanbado por I~vestiga. Dr Joio de ArauJ'O_OLHOS, OUVIDOS, rillsmo,. . 
::r:l:om ~a:~aSa~to:óó:~ I . NARIZ, GARGANTA Rescisão de contrato de 

Eapecl.li... do C.ntro d. S.úd. _ A..i.t.nt. d. pral. s.n.on uma funcioniria 

Consultas dlarlas das 4 ás 6 1/2--Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 eltrangeirl 


S. Paulo. I.j - Outro técoi.M e d ded ·· co estrangeiro, a sra. d. Llly 

oço lU eu 'agre I ,o .por ~~~~~:::u' q~:ia~~!~l~~!n ~ 
estudantes anti - salllitas ~:~i;:~~r~:f~~:::~p~~~;91;~ 
A8B:~~:~~!~, ~:'ã~U , kte;lre~:r~:u~~t:t~d~~ no~~nt~~ ~a~!:~:se::~::l:l:ãod:e c::~ 
ligando uma denúncia se · rapaz agredido; mas sabe-se trato em obediência ao recen. 

a. Propaganda, allm de refu- uma escola s~erior de Informa tambem a dlreto 
tar.. acu.ações aJemAB de GWYDlalls. torla que. desde algum tem
«cerco» e outrall propagan O superintendente da Ins- po. lIe vem notando o sen 
da. e.trangeiral coneldera trucçAo Pública. dr. David timento anti·semit8 de alguns 
da. ,_ perlgollas para a paz Wegleln. declarou ter o pai alunos contra seus colegas
múndlal. do rapaz alegado que vários judeus. 
, Nlolol fella nenhuma co· estudantes, usando braçadei· 

1iúÍllcaçAo ollclal a este rel- ral com a cruz cswastika». 
.pjâlto;' ma., o, clrculOl Inlor- marcaram leu filbo com uma ,_OI iSlZém que prolsegue inicial bebrAlca no pescoço. 
: rà:pldaiDiiite a , preparaçAo VArlos amigos do rapaz.
'.dÓl pIaDo. donovo .mlnlstê. Inclulllve aela moças, anlllo· 

'tici~ que podên. ' começar a sOI .de vingança. penetraram 
riiio&Ouar délÍtrõ ·em breve. no pAtlo da escola. verifi· 

,Êi$a ..ria a prbDéíra vez na cando·ie um conflito, que
bIII6rta .. que . ~glaterrâ termllloo com alntervençllo
t.M tal deputaIDlíat!J' ellÍ"tlllÍl' dá'\pólfcla. '- '.- ...... ) 

pG d. pu. Mio bavêfl.." ~.en Outro funcionArio elcolar 

1\1....... o IIlIDI.térfo rcoor· d.elarou qu. o inquérito 

duart a tra.IIDlulo dI DO· .bruJ..r' talDbem ~a ' IUp()8·
LI"" pera o Htraa,.lro. A ta .x1ItêDCIa elo utria< aliio
.1.. caberiam. ,atrltanto, OI olao&o 10" nH, ao molde da
••oarrOl do ce.lUra• •• c.· F.terao&o O.rtllaao·Am.rf· 
,a de ~crra. eMa. dlrliVdl [I lo r , Kuho. 

Dr. Manoel Pinho 

DoeD.,.' de I8Dbor.. P.~. 
- VI.. ur10itlu -Operaçht
deCt~~~~::t:Sd~~. 

CONSULTomo: ., 'i 
Rua JoAo;Plnto,,}.:Héob)

Phone I~ 
RE81D0tClA : 

Rua José Nllra. 186 

PHONB 1.199 
70P, 

corrente ano. terminará no 
dia 30 de junho andante,.. 
-

ENXAQUECAS? 

Acçõo suave 
e segura 

ENO~ 

Os médicos espiritas vão 
d 

éonte.tar I moção. 
Sociedade de Medicina e 

Cirurgia 
Rio, 14 - Segundo inlor

ma o dr. Gonçalves Mliia,
médico do Departamento de 
Aviação e Militar, diretor da 
Assistência Hospitalar da LI· 
ga Brasileira de Espiritismo, 
08 médicos espiritas desta 

Homenagem a 

um morto ilustre 

o If. Antônio Tlv.,.. d'Ama·
ral. vlce·coDlu) di Reptlbllcl
POrtUllulllI. b6 IOOIlDl UOI rll' 
dicldo Im nosso Estldo, ood. 
CODItita!U l.müI.. • ma isPirito 
suW. Imlnll dll beIu·lltru. 
Amigo qUI loi do lDlIII1Ieclvel
~!~'ro::~~I~H!A~=:~ 
de Jllil1.coaviven.tlmb6m.par

DOAU r6du~:UTrel:tve!:~11e'eemm PortuIlI, um 
grUde e noblUnlmo ImlgO, o 
,r:d~o=~~'0tlll!:=:'~ 
inllacla coDhecea, DI moldura 
buc6IIcII e IUClDtldorl di 
lldela dt Porto MUIO. LtruOl 
~:ro:a:. ~-:o: :::deOIJ:P:; 
Irreleceu: ao contrArto ..-nll. 
naa'lI PIla ..tida., crlata11. 
..di DUU clllT8lllCllldlllcla 
q'W ~~:C 'cs.1Dt~ra;::•• 
morto. '11 PGUCOIIDOI. Agor.. 
0111'. Ant6nlo Tlnnld'Amarll 
:~~blA:t:C~~f:al,d~:~: 
fenor di Ua!venldade de Co-
Imbrl i cunhado do laDlvldhel 
Intor doa -Doenle.de Belezl". 
cDDlua!cando-lhe qui OI .1...· 
~D~~J.'t:~om:'r:.~.::: 
:iD'F.t~=,I~I~II:r: 
uml IveDldl lIIIII·clrcaiar, lO 

:1f:I5m::~:r.:~ 
IbrllIOII 11/11111 iDcoDhUIdIvIl 
IIprl IlIIIluI, qUI era um 

i::I~:d~:'~:Ii!0~ 
~\~~7::~:'::1 :1 ::~ 
.!lddedt, tlm ama ~DIIIOytdorl 

::~o, qut IObnmodo I 

I 

Sogra querida do 
genro 

RIO, 14 - Manoel Natali· 
cio Silva, viuvo. residls 
com sua sogra. Maria Lúcia, 
a quem amparava, em tróca 
dos carinhos que ela passou 
a dar a 8eus filho8. 

Há cêrca de onze meses. 
uma questão domé8tica fez 
com que Lúcia abandonasstl 
a casa do genro, não dando 
mais noticias 8ua8. 

Agora. edtando Manoel Na· 
tallcio Silva no trabalho. re · 
cebeu um telefonema de 
uma pessea anônima. dizen
do que sua sogra estava ago·
nlzante. 

Sobressaltado e cheio de 
cuidados, como se se tratas· 
se de sua própria mlle. Nata· 
Uclo, na falta de enderêço, 
esteve na redação ds cA Noi
te», fazendo apêlo para que 
«Carioca repórter- descubra 
o paradeiro de sua sogra. a· 
crescentando que lhe re
pugna a idéa de :(ue ela ve
nta a morrer sem se recon· 
ciliar com êle e rec6ber o 
seu auxilio. 

ALUGA-SE I~: s:~ 
Cáes Liberdade, eSQ. S,ldanha 
~:ri(rUo~d~S u~~ s;::di:an. d;t: 
rua Tiradentes). - Tratar na 
cCasa Daura». rua Felipe Seh· 

2:~t, 19. 15V·4 

~n~ê~~~o: i~:r:so a~~ 
d R-

m:~:~!E~~~O:~~~JIl~~ 
to Incêndio a bórdo do Vil.· 

LONDRES, 14. - Infórma· gundo a qual um rapaz ju- que a diretoria da escola te decréto.lel, que criou res- As inverdldes de uml por cBrittaln-, atracado no 
se de fonte digna de crédito deu, de 15 an08. teria sido lorneceu os nomes de dez trições aos estrangeiros para diFulorl itali.nl armozem 2·Y. 

:;. ~n.&'l:~r~~ PM~:~:~~: ~::::::~ fi81~::~~~lra~r ~s~ ~I~tl~~~~te:~ ~~:q~:~~mjUS:~. ~li~~:~mpenho de cargos pú· PO~A~o:.o3, ~:~~e:~~~:e c::. 
LONDRES. 14 - O -Times» ca de 200 toneladSl de al-

Horroroso crime em publica a seguinte nota do godAo paulista destinadas à
T seu redator diplomático' cA Inglaterra

ri. Corlçõe. elltaçAo de rádio de' Barl, Toda e~sa mercadoria fi· 
Rio. H - In[ormam de que laz Irradlaçõe8 em lIn· cou inutilizada pela água.

Trê8 Corações que e.la cl· gua arabe, excedeu na sexo 08 bombeiros trabalharam 
dade sul-mineira foi abalada ta-feira 08 limites Imp08tos na extlnçAo do fogo até pa 
por horrlveJ crime. pela equidade, anun,clando la manhA, Ilfnorando-se até 

Alta madrugada, na própria uma revoluçAo na TransJor- Ilfora a caulS ,do ·alolltro. 
cadela onde le encontra· d!lnla e a vitória dos re- '" -- 
va, foi covardemente ala8aal- beldel sObre as tropa I re· ' 
nado aUrol de revólver, um gularea. A verdade é que Vluva O,U~ia Régis · 
rapaz de nome Artur Sampaio. nAo houve neDhuma revólta Prazeres _'.' 
:. O all18881ifo é sargento da e precllamente naq~élê 
policia. 'A~pulaçAo da clda- meemo dia o cbefe ' naól~- ,.... • MUI 1*......
dtad~Xê.tA' revoltadaaJite~ a lialleta~ Bfrlo Abdur : R.abman. paIOII di ... rt1k6tt •brúíâUdàlle' \10 ctlme;;yO , pre· Sblibàndàb, acompanhado-de: COIlf di <--.. ..feltõ pediu a pruen1;ía' do "arlói Dótinla llrioa, ~..- ; .. IRIA <011 O 11.em.r. dI policia para preel· tou o Baalr da Traa.jorda- · 10M rR1DlRKO HAactt.
dlr ao laqn.,lto. llJa • I.Uolloll·O pela Ja'tloa"'I 

D.pol. d."orte, Sampaio qae lalia r~IDar ao pai.. a
101 aliada a"utado ,.ra o IIrmaado ao m.amo lelllpo, i I ~ .6-39. 
pAtlo d. cade'a, ODd. lloou o leaUlIDo ctl todo. oe '-:~_____ ""!"_• ....II 
duraat. IDol. da 4 1I0rM. .NUOI-. lU. 1\'. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:dtad~X�.tA
http:itali.nl
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o ESTA n O-Quin1afefra.. '1!Sdll Junbo :de ,,1939 
::... 

Rádio de Londres i 
N.. ond•• de 25.29 mIJ. e 19.76 

I, mIJ., I e.tecio Davenlry. de Lon· iMocinhas e Mulheres I drl'l, irr.dil~á esta no ite o seguinte ! 
1 programe, horário de Flori.nopoli.: I 

i 20.20 ·- Notícia. .spo,liv.. .1 

... congutõe$ e inflamações de certo. orgõoa internos . Nol.. sáb,. o M.,c.do. em inglês. I 


, 20.30 - Di.cullo do Mini.t,o 

I d.. Colôni•• Britânico. Snr. M.ICertos orgã(l~ internO$; das m ulhereR 

Icolm M.cDon.ld. dur.nJe o b.n '';.,01""_-. ~~::i~~ (i~. l' com do Clube..ls ~~~cil~~~- inJla ma m-sc quelk .Corona 
21.00-21 .15- NOliciá,io em por...........-:1. Para is to. bastn 11 m ~lI :::tO , um aba lo 


luguis • Nola. Sem.n.is lábr. o 
I M.,c.do do Açuc.r (.ó em' GSO;~)::~~~~F;~:~~;:~~' ~~:~:,: :,:E:~~~~:~:~ 
I 
115,18 Mc;.). 

mf'ntn 0;1 :~ ig\!ma impnlol·l1ci:\ . I 21 .00 - K.lhleon Moorhou•• 
"A -:::. mole:" t ia s m a is pcri g:o~a:; d ;t ~ mulhcr(~s . (violoncoLi e F,.nk Metr;ck (pi. · 


conwçam ~(,'11 1pre us....inl. 

\
no). 

21.30 - - .C.rds on Ih. T.bl•• . ! 

~e J(t:I~~;L~:i~11~ ~:1~:. (i~fflã;~~<:~~~i~!:~~I·~i::;)·;:~!~~.~~~nO~ l~l~ : Palestr. de inq:êl 


mulher ~inta l1uri.t 1111 ~-'~ ; Ill(' (;O. • I· 21 .45 - Notlciá.io em ingiê •. 


N ada sentindo no LOIW"\·O da congestão interna ou (la i nflamaç[lo, a 

mulher 11 ;·,0) ~ f" tra ta a h ' m po de c\' il ar q ue a doença ~e agra ve te \"i . d.:t~..-d. B~!,v.~·d~ B~k.~h::~ I 

peio randn ("aeI ,} YCZ 111:1;:-;. Regênl•. WiIIi.m H.ydock. Ou


ve.lu,e. R.ymond. (Ambroi•• Thof: e:::ta a C,i.!:":,1 da~ Il1 l)l('~t i a::; m ai5 pcrif:o~a~ ! 
mal). S.I.çio. Fr.d.r:,. (L.h.r).Para C\' iiar e tra ta r a~ ('nll gt~sl()('~ e ;1 :; inflama ções in1"crnas, use IPOI-pou,,; d. Valso. (arr. Winler) . R egu lw.luf G~steira ~t"m d Cllttlr,1. 

22 .30 -- Tran.missõo em GS8: 
Noticiário em uPlnhól. 

o capital necessário ás 
operações das ,casas 

bancárias 
Hi o. 1-1 - O miniBtro da 

Faze nda, 'de acôrdo cum os 
p!! reCE'reB da Procuradoria 

~~l~~ji\!!;;Jll~Jilf!llfl~,~l:!~f~i 
I 

a s p(' ri:-:Ol ~'; '~ ,:i kr.H;tJl'- d ,1 s:l llde ca\l :-::ad a~ pC'b !-' \()J\ g:e~1ih:.::, (, ili tla maçücs As fôrças-- chinesasin):Ge ral da Fllu nda e Diretoria 
do uh'rn. GemI da FI1 'l.enda. derl~ riu o 

Rcg:da./.j j ," G esteira t...:Vi i ;1 {" trata ('~ 1 as r(l1L g:e:-:.tõr,," l' infl a maç.';cs d esde lIetlido de Georg ina B r fl t:!"a 
o COt1w\,'o. ciam contra-ofensivaL~mboglill para fUllciollur 

R (f!.u i1l df)( Ges teira p\'ila ~ t rata tal11 be m a-s f"o m plkac;ôe:-, in terna s, com casa bancária. I
que s;1 t) ,i ill tla lIi a j~ pcrig(l~as do q ue a !o' i llfl~Hl1açõe :-,. Outrosim mandou baixar gera

circular, de clarando que o 
a U~r Regidtidv; G ast.çir; 

COIll Ct'(~ hoje mesmo 
mínimo do ca pitlll necessário 
às op~)'açües das casa.s 080- CHUNCHINq .. .14. (U, P.J . Isagem do do .~mãiékt e i) ; ~b
cárills qU E' vierem a funeio· Despachos mlhtllre~, recelll ,.'ervadores .mllltares calculam 
nar no puís. é de 250:00()$OOO. dOI> ne~ta capital, expe~id os que, em seguida, as fôrças chi 
IF;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;:;;;;;;:-=-=-;:;;;;-=-=:- g~efr::terôr~~sba~~i::~~lI~iZi:~ : ~CS~~m~l::;.onesas travarão for

.-- ------------------- Dr Augusto de c~arllm vigorosa contra oren-! As noticias chi".esas indicam 
• 81"\ia gernl . Acresce utam as que as ba!xas Japonesas no.....0............................... 
 Paula ir.rorme.ções que, dep' i8 de comêço da contra ofensiva já 

• • longo período de fl'Iativa iml· se elevam a cinco mi I homens, • A I ~ F ~A N C E • novos MEDICO tividade, esperam-se tendo perdido os nipô nicos im
• r-'IIt ~ • -DueoÇls de IIIlIboras- encontros de vastas propor- pOltaoles posições estratégicas 

• •• Partos Çõxsl~::.tr:8t~8q~~I~f~~~:I~!·n. ~~s ~~~:~~~I!a Ot!~~e ;s~~ng-TSi
• • -- Operac:iieI .-- te concentrada ne"te momen · Entrementes. esla cidade foi 
• • CONSlJlTORIO to na provineia de Tsh ~ng- bombardeada intensamente p~lae. •• Rua Victor Meirelh!5 n 26 Tsi, cujo extrpmo norte se aviação japonesa que lançou 

as 10 1/2 e das 2 as 4 horas .:ncontra e 170 quilõmetros a cincoenta bombas na zona oés 
• • Tel. 1408 oéste de Pekin, uma das cio le. Nesses ataques tomaram par· 

• FECHAMENTOS DAS MALAS: • R~,'l de(.c:tl: VI~..oude Ouro ~~~~!d~~ gr:~~~ i~i~~~~~~;!! i~ui;:e aa~~~~\~~~OS Clll~~~~~iC(!::• Par.:a: EU~OPA. AFRICA. ASIA, OCEANIA. cada • 1""10 . li? ..· T..L 1305 V quando invadiram li China. vantaram vôo afim de dar com ' 
• SABADO, ás 11 horas nos Correios • Mat's 86 ml'lho-es de O comando nipônico ccn- bate ao inimig·). As informações 
" . • centrou importantes fôrças e nficia is dizem que foram aba,• Para" URUGUAI. ARGENTINA. CHILE, BOllVIA, PERU. • litros d'água para abas- enorme quantidade til' mlHe tidos tres a v iõe~ inimigos. 
• • cada TERCA-FEIRA. ás \1 horas nos Correios. • tecer São Paulo rial bélico no Si!ctor de Lio- Não se acredita que sejam 

.. São Paulo, U - O inter- rin, onde a luta se desenvol, muito numerosas as vilimas 
040 - BraSl-1-Europa em 2 d l-as - -•. ventor federal do Estado, SI' . ve encarniçadamente. dos bombardeio~, pois a região} 
... el.d d B os 'naugura Espera-se para breve a pas· é pouco povoada. 
• A G E N T E S: • ~á,eml~~je~ ea;;,r 'c~mpanhi~ 

: ERNESTO RIGGENBACH & CIA. LTOA. : ?r~~~~r~~ári~d~~O~~aç:~, ~~ 

• Rua Conselheiro Mafra, 35 • Claro, que virá proporcionf!.r 

· 1 ú população desta capital um 
• Telefone: 1626 FIorianopo is 1 e. abastecimento de água de 
• 209 v-1 cêrca de 8r) milhões de Ii
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tros. 


'1 Dr. Joaquim Madeira Neves l"boratorio de Análise$ Clinic", 
f Medico - Oculista FCO. MilTON DA COS1A CARVALHO 

formado pela Pllculdlld. de Mediclnll dll Unlver.,hfode I' 
do Rio de Jc!ntlro 

I 
Ex-assisteme do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio 


Tra:amtDlo CIlDlco. CJ:~fb:,1!. de lodu 81 molc:sl11l11 I Curso de espedalização com o Prof. Dr. Abdon Lins .. Rio. 

Prática no Laboratorio Central da Mar inha-Rio 


Cur80 de IIperfelçollmenlo Da ellpeclalldade. com o dr. 
 Análise de urina, féses, líquido céfalo-rach iano, sangue ele. Paulo Pilho. DO Serviço do Prol. David SlIoaoD, DO HOII

pifai da fUDdllçâo Galfrée-GolDle do RIo de JaDelro 
 Exames de plis, escarro, mucosidades. serosidades, etc. 


Completll aDParelbl!llem para Uilmes de aua eepeclnlldlldr. 
 Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra
videz). Reaçoes de Wassermann, Kahn. Klein, Hinton. FJtclrlcldad. Médica, CIIDiclI Geral Vacinas Alltoger.as. Todos ns exames para elucidaçllo

CoD!!ulta:! dlarlllaleDle dllll 16 IÍs 18 de diagnóstico. 

CONSULTORIO RUI! Joiio PIDIO 7 l!ob. Tel4/pb. 1456 


RE8IDBNCIA: Bu Tue.te SlI"etra 117 TELEPH. UI!I Rua Felipe Schmidt. 8 -'- Fone 1259 


•• Maravilhosas criações em I 
;~lra .. .=J?c!=;hef~~~~=e!rio~~i=fiIiS~~~f:J==:::::;:::"o
l.t l ~.~ · ,Ylliípara e~li~o~ íl '~~ú" ": 

de de Florianópolis. Ex-interno, pur concurso, da Assis" 

.·~..·.·AGASALHOS DE PELLES de Pc>rtolência Pública Alegre. Ex-interno de .. Clinica médica e Oinecológia. 

está recebendo a ECLlNICA CIRURG.I,A 

2'6 1' · - ""- ' -'. - Si Fi li s -' _ ... _. -....( Mafri, .' Con.III~~fdl.rlítft~i\t• . clal ',16 •• 19Lhorà;:·\)' Rua ··FeIlJie ~.. Schmldt; /46'.== Foneil648 · ' 
"<' Fldriâ n.o Polj,j ... /"..,'CASA ROMANOS RUI. 

Telephone 1288 .....-.. 
i 
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o ESTADO-QuinttCfeira ~ I!> clt! ,Junho cl4' J939 3 

·Ô8~ OllLlR IOeLLlRl1 
C e'm ~.rdJlc(l noa bospltals 

europeu!>l18m ~u~to ~! ~8,1IUfl 
CIJNICA IDIDICA BM 


GERAL 

COn:lUllll:l dae 10611 tI! e 


di!s 16 6s 18 boras

-~. lno navio do mesmo nomeI 

E' o uolco for o i PARIS, '14 - Foi o eSCUI_, colocado em rrente a um DlSTITUTO DE ELETROCAB
muodo com 8 O~ 
 : rtM Maxirne Hetii dei Stirtl< lindo .paneau» em laca, Que l>IOGRAPHlA CIJNICA 


10Dlcos: Pb05P l
 ! o encarreglldo da 	 execução tambem será ohrti de ~Del : CUra0 de aperfelooameDIÔ em 
doeDças do oorac;l.o ldlagDIdo bus:o de Pastecr, que se· Sarte. Para ornamentar o ' 


ele. Com o ,,€,U m dlaC81 por tra~ol eleotrlool) 

eio, ..\r~Dlalo, o, 	 tlco pt'IIC\8o dai moleiItIU car

rá colocado do novo transa· lundo, o a~tists. dest'ohou si · 

de 20 dias. nol 
 I t\!lntico «Pasteur» que deve Ihuetlls de bois. cavaloil !lel  CLINItJl~A~EDORJ~~DO

I retilizar "m s"te rub ro sua vagens e carneiros, que são 
..l ' - Levanta ai NERVOSO 	 ~~ 	 primeira viagem á América a riqueza do Brasil. Argen 


do SuL tina. Uruguai e Chile. In8cri - TERAPIA

I . das fôrças e yol,la-	 GABINETE DE ELRCTRO· 

I. do mppellte; : O artista, cuja obra estará ções em relêvo lembrarão Onda. ourlU, Ralo. "'tra-~o

2 '· · D~5app~reoor br,wernente tel·minada. escul· 38 mais importantes desco· letae. RalOI Iolra-vermelbo. e 


eomplelo das dlf:l	 E1eotrloldade médicapiu com ml'stria o busto do bertas do sábio: doenças doIbe~, losomola ~II-	 gr8nde cientista. represen- carbúnculo, geração espon- Laborltorlos de Ilcrosc:o
mO; . 

. IIIndo·o em uma atitude [a · tânea. vBcinas cootra ti rái  pil e Allallsel Cllllm 

3'-Coml!Ble ~da ruiliar. com ti cabeça leve- va, etc. Nti pl1rte de baixo,
deprellSlo nervo m· 	 ~:~ ~~ ".';~I~;mente inclinada, e com a o artista r epresentou os prln

fisionomia grave e indicando c:pais in8trumentos de labo· Tm. KaIm e Saobl Zorae,
nlllllrecJmeoto d oe 	 re WuaermaDD .de Heobl 
sexos; , ; refl ex,10. D" ntro de pouco rató rio de que se 8erviu Pas· Dlagnoatlco do IlIIpalndlllllo,

4' - ADR'meotr' o 
YIIrlando de 1 I Iterupo. serA fundida em broo· teur . Com magnHico conjunto. :'1I8l:med~e~~:{=:' 


O SanilPenol bn de A.cheln Zondeck, par!! d!!lzp e remetida par ti Saint· se hem CJue de dimensões 

. Naznire , oode deverá ôer mais modestas a eslátua de
de desc(,berfa ~J.

()plollo do df, M,.-.· I	inbt81/lda 00 s",gundo aodar Pasteur ~ tão 'bela quando a8 &~~~d:J!:r~~ew: 

do navio. em frente il e8ca· ohras tlnt'uiores de dei Saro 
 quldo racblCo e qualquer 


~I d~Co.t., f peequlaa pIU'II elualda9lO de 
da que conduz /lO 	 primeiro te: Jeanne d'Arc e o monu· dlagnoetlooa.
andar. mento 80 marechal JoHre, Fern. Machado, 6O busto de Pa8teur será inaugurado sabado atrasado. Telepbooe 1.196._-- - - ----

FLORIANOPOLlSColch$ 
Colchão pa~al 

aColchão 30$tpar .ro, 08. Ml&U6L BDRBRIDdesde 18 

Travesseiros ina, CLINICA GERAL 


V.S encon 	 VIAS URINARIAS 
CASA 	 B Especialista em molestas 


Rua Tirad 3 pleuro-pulmonares (bron 

ISI -2; chites - asthma - tuber

culose, ele.)

Alegria e contr3hindo as membrõ H1:ls inflam

No estado oor nkldóls. dC!;prcndendo o c<t tarrho 
 Consultorio: RUI Joio Pin° BOM PARA TODOS 


pre motiv3 paro r a 
 to, 13 d.. 14 áa 16 horu. ~~.. :~~i:e.~~i ~~~\~v~e~~;~u~~: Phon. 1595, -
Os tristes de'\, em azer lambem evita muitos resfriado. Residencia: RUI Joio Pin

um auto-exame .scu, Pingue :Ilguma~ gOlas do rapido NA PROXIMA VEZ, n50 espere to, 1214. 


vida c;,m alegria smo 

1 {Sobr.}-Phon.Vit.: k Va-tro-nol . ~m cada nann; •. a té j {1 ler um a bomin a vel de

Num instante V.S. snl rC o estimu- fluxo. Usado a tempo. ao primeiro 


hrir a razão do o 	 e 
combate lo. QUtl ob espi rro ou ao começar n fungar. 

tivt'rem resulta . a SI' Vick Va-tro-nol ctlita de facto que 

ne::es~áriu re CO 'rj m~· 

1~~~:·~,~~~ i~~1!~;?:~,(~f~~r;~~=: muit o~ r~rri ; l dos se desenvolvam. 	 MEDIDORES DE LUZ 
dico, que \e~Hic~ tri~ . ------VICK -	 Precisa V. S. de medidor para sua instal
teza e a depres:~vosa Usado por mail ~nôas .101. Iodos U lação? Procure obter na INSTALLADORA 

•• dem.l. ",.p...,õ•• d.... ....... .".~.TRO.NOL
~~~~~~ g~rd~l>n~~~,~ 	 DE FLORIANOPOLIS o medidor maréa 
SIEMENS. com absoluta garantia, porque~~~~~?ã~es~~ CJ~' c~~,~ 	 é o melhor. 

hastará. muitlls odi· 1;:---------------- A. Trajano, 11 Phone 1674ficar a alimeota usar V-13:!um medicsmen base Mútua Catarinense de Seguros
fosfórica para cer· 

de Fogo e de transportes Terrestres e Maritimos 
Simples dese da 


glicemia ou do ismo 


se . 	
Indigestões-FlatulenciaFundo il\ici~1 integr,1Iizado Rs. 510:()90S000 


d08 açucares ~e@or. Depósito no Tesouro Nacional Rs . 200:000:3000 

den8 oervosas pdem 
 S~d~ em Blumenau 

resultar, tambélDa de 
 "'."'"" ~1 comPle'.ID~:i:~:;;;':;';: .oI 
element08 fosfor; or  Comerciantes Industriais Proprietários 
gani8mo. A mqatual Ire r de lndrgClltõell, natuleDcla e dlslur-Na realização dos seus seguros contra INCENDIO etem recurso pars os 1: ", \e, 010 , .... """ hd" .' .. .. b!os urlnarlO:l. O mvu 80mDO era cons-THANSPOIHES prefiram a MÚTUA CATARINENSEcaBOS. Em se trst. de ",ei",". u" ""I.. h,,,,,,,, ;,,!'nI"f' I t80temente Interrompido por pesi!dello:l DE SEGUROS, por ser a tinica que apresenta aos seusIIciência de rósbtedi segurados a vanlagem da participação nos lucros anuais . ' .de.' 1'<"" ~,, ·. I;"· ",., i, "'" 1'''''''' , 1 medonhos. As forres e prolongadas do-
da é [aci! e coni al

l\iLl.,I ,'.lr 1111 1.1 h~ lu,l 1';\<1 ,.1 11:"', " . .1(1(". ras de e:uom~io tlnh4m dado 3 meus 

.•
gumas injeções ;0108 Manlém Agentes em lodo o Eslado 1/1 1\ ' (' .t: r.H'J)lt' l ,,;n T.I: ~ .~ l·'.-l1m· olhos e complexão um olpeeto de com
lan que concorri que 
o paciente apre Ima Agentes: LlVONIUS & tiA. Praça 15 n' 1 ; :." I: ::',:I~i:~.:~ d,'; , 'I: I:~::;',' , : : ': I,,! :I ;: :'. : I pleto e8J~~fd:,e~~~ meus dl:llurblos url
dore8 resultado I na8 
primeiras vlote E ho· "" """0" "'" I,I"''''',''!O i,m'm" Iacld08. nllrlo8 lui problbldll de u:lar allment08 

iI 
raB. 219 30v, fi E " qU<f UI" ",.u" ,1" "1., "'.1 i , j' experimentei 08 .PAPeIS BANKeTS. e ounell po

vi ndu li, u '1'.. ",« 'TII ,w i,,,i' dere! IIgradeeê·lo& 8ullloleotemenle. O primeIro .pape!- 11_ 
,~) vrou-me delSa seo811çAo de pe80 no esromalo. Alfora comoPBOCAA' !~!~~d~l!en~~0:e::~.8collndo tAo bem dlllposta como ba, 

Desde que uso 0:1 .PAPeIS BANKeTS-. meu lomno 
~~~~~U-::m~~~~IIC:U:n;:.parador e mlnhll lrrlli!bllidlldc deaapplI-I .... 

Como prOVi! de gratldAo olfereço-Ibel mlnba pholo
grapbl8, aUlorla:endo-ol a razerem o UIIO que Julgarem rOD ' 
veDleDte, (11) AHrlzlrla de Almeldll. ~ 	 VENDE-SE ~~r dEr~: 

casUlo a casa e terreno aoe,. 	 r----------------------xo, na Travessa Harmonia 
n.o 1 (esquina rua Bocaluva). 
- Tratar nesta redação.111 220 5v.-4 -Móveis de a~oo ar. delo Burz4 "ardi'c::D livros, proprlet',10 • Cea· 	 DEL VECCHIO 

Ir.I, ,ealdeDre na ct Ouro -- =-~ 	 O MELHOR VIOLÃO 
Todos os ID~lrumeDlDs 


lDeate curado dOI - p- nel Veccblo alo rabrlca

11~OS que o a~ ~IIBD dos pelo novo aletema 

do psra 1.10 1 (umjdo ID- Tlmbre·Vox. 


FIno, Min.., altell~lcaJ. 	 ·c.,.... - ........,..... 

••••• , .... aáoW.•• 

•u~R~C~Lar~:~"~:o 	 Peçam catalogoe gr,tt. 
tralamealo da E.pf"lido 	 RUA AURORA, 196·198, acabamos de receber, em estilos os mais modernos, 
lIm medicameDto ni IDO'- jlef~1~.~~d.d' • "."•• o. ~ ~ p~ff:.~ Esmerada rabricaçlo das Indllstrl31 «Neve» - S. Paldo
r_Ivo. . 	 breludo a indolencia que lorna o lIabalbador §Ã~e:


incapaz de produtir o que se espera delle  Recommend.mol aOI nossos clientes 	 e amigos uma 
e que eUe, de resto, p6de dar - não é a Pre· visita 'nolSl expos1çl0. quica-Vicio ; e peOI: e a Pregulca-Doenca. a caracterís

tica da "Opilação", da qual .. um dos symplomas maio Or. BulCIG VilllRl 
expressivos. Preços excepcionais! 

Para combater essa preguiça doentia, basla loma, -o
a uNeo· Necalorina", que restitue ao enlermo a .aude e Conal11toi1o 'Rua 
a disposição para o lIabalho J.~aG PInto. D. 18 (80

A Neo - Necalortna é um vennilugo poderoso, acon · bràdo). Conaultaa ·da < • ~.iacIlI.do 4 tia. 
dicionado em capsuios roseas contend o te trachloJeto de 1 .. 8 boru da tar

carbono em solUlo 50lido e optimamenl.. lolerado pelo Rua Joio Pinto - 6
de. AOI pobree 'organismo humano. 	 Telephone - 1t)58 eX. poata' - 37CoD.ulta. DO Bo.pi


tal de Cartd&de. ti F L o R I A N o P o L I S. 

· ~ ho,.. d. t5., -. , •.-0 
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i I 
4-	 o ESTADO-SQuln,t!l relIa 15 dI J\Ulho dr HJJ9 L " 

'- .~: 

r
:z:;. 
~ 
c::t 

7--'$~:..... . ~~4~:'i;C">?; -'-0-" , . ./.,.c...~~"C~A~ A----~-~ ~ "íriíIíiiiiI .. •-.. .. ... ~r~c". -i~~-A~,, IIÍDiriIlIiII.-
Artiqos de inverno para hom~ns, senhoras e criaD(i:as, e~ "*e" mais 
--==-' ~.'- - =--=-= variad9 sortimento, na C.A.S.A. ".A. , C.APIT:A.L"-~~ 
'"" M.tdz -~ Ru,' Conselh.iro Mal,. n. 8 Filiei - Rua ~"!::. "J=.._-,.,,

:.....•••••••••~•••..!.... ....... 
Não se acollorde!ReaJO, contra a : . A' S M . E ~ •• 

7Ph -l- ,,, • 	 A ~ 
ACOD8elb.amo8 o afamado LOMBRICOIDE INI de Sar.• mento Sara" professor de Parasltologla da Facj; de Me- • 

'l S 1 IS e vent;a- a • • • • dicina de Porto Alegre. E' i!1lalDv81 n8 expu:;.:vermes, • 
'\ À • tal como lombrlgaa oxiurus, ancy108tomulI.. et Q8 de • 

Nau se acovarde! Nlio espere que 8S Impurezas do .~ '~\,\i\ "\ • URO têm demonstrado & Rlla enteacla. ' . : 
:=~~~~t~:~7:~it~iI~~Si!~<n~:n11~8~::. r~~~~~':':e~t~~ ' " ~'/ • t • 

~~I~l~~~~I~~)i {i_..·>~~· ··.~·.,·.-..·~.(
À 

,;.'~:,:_·l'.:..·.....•.:.'~~.. t~· .	 S/ÁJ_~Fiobp~~!.J·... .· ~, , ; . ·J!,. ~ ~·•••• .', . ;; i~;;~~.~~~.'!1:!~k~
7 

ua da Impureza di, ""ng'.I\-' . o ~;LIXIIl Bi{ASIL a hasp 'Rf';~. ':;:'" \ 

de planta. medicinal. brn. ileir"8 é acon.elb~do pela elas ' 


:~e~~~~C(~ ~~r~~:;j;~'o\y,"\'i Zr~;li~i~ç';{,p~':;~~~~I~"lIs:~; \ \(~1:~\, 1 \" . (asa Electrica SI-emens S(I..\IO It,.1'S.A. 
molestin.- .1n "Hnglle : <(' i ,R ·\ ENHOIUlAR E PRELlSU. \. .~~.~: . ; \ .: 	 11 U 
EM I'HIMElllO LuGAR, OF.PU RAIt o ~ANGlIE_ e três J " , f/. 

i1~!:'n" :~~~~~.:c,. :~I~~lfil~~(A;~L ~~etc~"::,nm~o~Il~~~~r~ : .: .'~~.-~ ~nes~~~a ~Se~qi~~~~~s=
tréd vidros de ELIXIR BR ASIl,. ve,lIiqu8 .eu peSO e 1' ~(, '!.f /.'\'" ' .~ 
loleie o t,,,:amen!,'; ao finder a cura. verifique oov.· , 7 ' l' para os mesmos. 
mente o seU peso: fictiré. admirado ~:om o rt.'tolultadn. . :;" , ( .\., \ V:. 

- Preços modicos. 
R. Trajano, 11 

RUI João Pinto, 14 lHOELI IR ASI~L 
Serviço I,(llftilltldoDepura e Engorda 

v.

GONOR~HEA (HROHICA! LL~!~'Mo~!i~~J~elRO 
Não def.!lotme! A sClencla progrediu e há uma , LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para \) Nortt-


NOVIDADE que .resolverá o seu ca!ilo. Ino Sáhado, e para o Sul 11ft quarta feira): .COMTE. AL· 

Maxírno l'ôlgillo. Carta ' para: CIDlO-, .COM1'E. CAPELA-, e cANIBAL BENf~vOLO• . 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO LlNL~~tl~E~I;gg!l't8~:A;~~~mÃ~~'PEON~s~~t:.fÓ'.~ 
TUTOIAWLORIAN()POL!5 

FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

ANNIBAL BENEVOLO: dia 15 para Rio UI'llnde, p(>. 
:Ot88 e Porto Alegre

COMTE. ALCIDIO: dia 28, para Rio Grande, Pelotas 
e Porto Alp!rre. 

PARA O NORTE: 
E' 	DE EFFEITO SENSACIONAL ASPIRANTE NASCIMENTO: Dia 21, para lIaja!, S. 

N•• t4tSses rebeldes e tra6ç:oel...., a •• b,......... .,...... Francisco. Saoto~, AlIgrll dOI! Reis e Ilio de .Janeiro. 

o QCONTRATO E' 
••• 011 simples. grlpp.a, ....lriado•• rouquld6ea, t__ ANIBAL BENEVOLO: dia 24 rar8 Parallguá, Santos e 
esca!'1"eS S."Dulneos. dores li. peito. nas costaa. ........... Rio• fraqueza ger.l. 'elta do appelil. e febre. ° CONTRATOS• de .laneiro . 
• • ,emedlo absolulo, horefc o. que Dáo t.,.... EtIlo......... 
•• tosse dos tub.rc.'oso" tomando-e cettv..............I•.• DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN·CONTRATOSSE I. ,ecebeu m ..l..... 24000 .....ta.... _ 
__lroL 'Tenha... culdadol N•• _ dM,._ .....0.'...... CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.:.m.;: ;~r:::RAT~~::::,=-::0':':........ 

Ag~ncia-Rua João Pinto, I IArmazem - Cáis Badar::l~---_.~~~~~~~~~ 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 
- "..... ":;T 

'1 
}\ia \:am~~~aH. c. DA (OSTA -- Ag~nt~Carlos Hmpcke S.A. 

~~~~~~ Matriz: FLORIANOPOLlS 
FtllalB em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages. 	 ;~olBPanhia -'''ianea ~a Bahia-Uiguna e S. Franc1sco-MostrUfuio em Tubarão o !r. Augusto SlqÍldr~"o, trlpul••le 

do vapor «hllberá. rasldvnle u,,"rll8, 378 
REFRIGERADORES ELECTRICOS Rio de )doeiro, 8531m a08 escroFundada em 1870 Side: BAHIA «Marllrlzado, qnalll um.com enormes 

ulceras puruleat811, em umo per;ei muitos de
purallvOII, lIem obter le~uJt.do P03It,VO. DeSeguros Terrestres 8 . Maritim08 lodo des8nlmado, por me julll'ctlvel, fuI obrl· 
gado a d~lxor m'u lugar" bo!,conlrel eatAo 
que me ~conselhca~e a uSM o ilOGAl., coa·Capllol llelUzado Ils. 9.000:000$000 -


Cllplull e Rellervos R8. 57.000:000$000 ~~~c3q~:8:~..b~:e!;:~e::eei!tirepr~~rtrg:!,~~

Bens d( raiz (predloa e lerrenos) Ils. 16.0b4:5lOO$749 remedio, Hquel completómenle ;'Ilndo lO meuSVlfllros elfecluadOIl em 1937 Rs 3.1 69.677:11>4$M4 toabalho Engol dei milho vollcu pellle e rcod·Reeellao em 1037 Rs. 22.lI35:5!111090 

Stallllroll PII!j'OR em 11137 R5. 3.797:i580S0õ0 qulrl o vigor de oulr08 (j:fr~:·tlda) 


ULCERAS purule"t". 0\'1111, tumores
Opera com as maIs modicas taxas em br"Dco~, pu_tutaa, l"lulll/l. lum~lOto$, ,h,gall

todo o territorio nacional Icrldll& de mau olltllter, fOCN!·;lih,ç60. IIl1rn~, 
eeum!ls, da'lhr08, etc., enconlf~ e'.ni<lIO d 'cez 
de deito mall rilpid<>, no Bobe urllllvo «GA· 

Succufs.1 no Uruguay. R~luladofe. de IIvarl1l5 e Ilepre· LENOGAL,., ró·mula do nolavtl· ogle·, espe· 

lleal8alea nlls prIncipais ddades da Amerlca, cl..lIll" em Sifili3. DT. Fred.erlqomllao. . Todo 


Ellropa e Alrtca. IIqude que tiver conUançll De*rolÍo medica

mento, elcllnçar6 o mall pll,IIIU,\,,,heotlra!e rc
Vendas em prestações-Garantia de 4 annos euUlldo, como aconleceu cOIII"Cj'Ullto Sfquel,.

DoIS moaetos (de 90 e de 120 litros) Aqentea em f"lorianopolia de Brltô c:Õ:lBNC;OALII~..él~~putIIlIVO.CI.-"b'!'::'::a:o':e!c:\~~!aelÍse~~eb~:~~~!~ ::I~u:~~ fDllfIco. premiado ·com , Mc.dalbMo, em· várie. 
fmo dI!: e~ommat em 2 boro. de !!Irvlço. CAMPOS LOBO & Ci•. BAposlçõe~; pOllue dols ..DlplollJlorll , tudo ex_o 

pOllO ao público em uÍÍlal!lla. ~ "lém .,d~s"!1!MIiâ~DU)~ emd~pó8lt6 :, t0da8 i~ /~ça8 lobre RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 disllo~GtII é o :UNICO. a'é, clll ' pO' ;,um ·.,}híry
", iãleiitee·•.•• e'meellÍo ·· liib~08completo8. 	 ccmpeleolecomo "":' ,'. P~E~~~.eNTIrIGO. 

Caixa postall()- Ttlepho", 1083--l!nd. Ttl.•ALLlANÇA' 
e.n c..- dI de ."utoe eM PfOPir.ktilrIOlt a,er6oaltell-	 EnCOIítrâ-.e ;'- [0 Fumacl.. 
41.. "'Dledlel_eM, _ DeC . '~~... Eacrij:)t()~~~ê~~, ltâJahY. Laquna e do sn..-U"êRepubUca" lcan... 


N &5 Ap. L. D. N. N. 98a
:~:s-~08..~C:..~ Blumellau. S'lib-Aqente em Laa.. 
IJ-P) 
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o ESTADO " Qulnta·felra; 15 te J mho fte 19S9 	 ~ . 
~.r's'l>i;l>i·MI_' ... .. ·WIlt· _ _ ____~;.:;~~~;;;.~=;;;;._i.::..;___ __________~~~-...~-IIIIi~-..-...· _;iIt'IiII iIIiíii :;"rL""';•."~~...... ... 	 -- I:·o•••~•••••••••••••••••••;.•••••••••: 
o r~stadol 

ÚUi.rw Vé':,,·p,;r1i:!.o I li Empresa Nac. ~eIM. "Hmpcke" i 
RfI!lItCOãl' e O!flolnaa to 
riu. J ::>!\o Plcto D. 1~ • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

• Hoopcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor .Max". •J'ElI Ic; : ~2 - ex. pC.II., í :!ol! ••: _. ""'. SAlDAS MENSAIS DO ~~TO DE FLORIANOPOLIS 
••= 

\n!Jo 
~"::Jl!eatre 

Trl",...t.. 	 0. Linllô fpuiis .- RíO' de Janeirtt Ili;;ha Fpolis.-Rifl de JaneiroI Linha Plerianepens· .: 
~":-'!I 	 Escala ltajahy·S. Francisco Laguna. 
~"Uten) ••ulao • e Santos. Escala Sao Francisco 	 • 

• Transportes de passsageiros
No InCuto, i : e c~rg~s. I Transporte de cargas I TróitiSpilrte ile çarjóis. : 

AnDU ,6$000 K 
&m,,"tt~ 2:i$O!l() 
Tr1m(lt.lrC' Ir.sf)(~, 

3l Paquele .Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. -.Ifi «Anna. • li 

~.~ :~~In~.cepcke. : ~~ días 7 e :::2 . días 2 e 17 '. 
o. 	"rlglnahl. musmo Dln p~hl1r..8 · 


l!O_. Dlo t'lerl('l l1e'S'tlh-llj(l1l Saída á 1 hora da madrugada . 

_ Embarque do Srs. passageí ' S~ídas ás \8 tIO/ as p. m' l Saldas á I hora da • 

\ .Jh·cçAo nlo .e r~.poo""blli.· ros até á" 22-horas das ves. madrugada. • 
""Iou oonoelto. emltttdo. DO_ 


artigo. "".IK1h"Ioa 
 \ : per:.s das saídas. • 
Ordens d~ embarques alé ás IOrdens de embarques até 8rdens de embarqlles ate 

• 12 horas das vesperas das ás 12 ngras. ,áS 12 das vesperas ._ 
_ saídas. das saidas. • 

1 hmandade do Senhor 	 ft. . _ _ .'
Jesus dos Passos e v.- _ 	 . . 

Hospital de Caridade 	 • Observações: ~~eia~S~!:i~~t:e~~~e~:~?~g;~, d~O a~~~~:~~~ri~e dvaacc~:: = 
E D I T A L Correio Passageiros - Encomenda - E' expressamente prohlbida a acquisiçllo de passagens a bordo dos vapores. • 

Mcdernissimos avi iít's J l] :12 !i~U!!l cnrn a m!lxima. Todo o movimento de passageiros e cargas é feito pelO trapiche site • 
F O R ~ E C I M E N T O segurança e ponl\utlidHdE': • «Rita M~~~: 'mais inlormarões, na séde da • 

daD~r;:~~:de ddliO ~!~~~~~r~~ BRASIL - - l' W~Itt;tll\1A ~W~:~0~A - CHILE - : Em1)r~sa Nacional de Navegação Hcepcke " 
sus dos Passos e Hospital de Syndíci;'lto (ondor Ltda.. á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • 
Caridade, desta Capital. pre- Agentes: CARLOS HeEPCKE SIA. • • 
::~o o ~~: 2it~~:~:ad~~/I~e~ RITA CONS ELHE!I{O MAF RA , 34 _. FlorillllOpo!is •• .:,~~1l6';IEHB' ;g.O'4)••'~.Ct&••••"'04l;0t~"' !llt .:m.~~.$~~.H"C;~ 
::a:3!~:' /H~~~~[:I. ~~as~~ 11________' .. 0_N_E_:_N_._1._5_(lO_....;.;;......;.;;;.;..____r_E-I_-I_~l_ 	 : IVENDE-SE ~~a mC:t~~ 
Secretaria, propostas em car-	 rial, tipo «chalel', em Joã.o
las recbada~. de todos os C - D ' MOENNICH Pessoa (Estreito), na rua SPI-

Cre'dl-to Mu'tuo Predl·al 
artigos neoessarios 11.0 'seu irurgiao entt.,t.:i J vack n. 19, com 7,80 de frenle 

consumo. durante () semes· FLORIANOPOLlS Edlfjelo Amelia Nello e 19 mts. de tundos. bem co 
~:rr~~t~UI:~o.a dezembro do Rua Felippe 5<hmidt SOBRADO. SALA N." 1 ~~a~~ad:~re~~~Sí~O namt~.es~: 
 São Joio I São João Ite~~ ~~~:~~::ref;::~ãt~~~~ Chnica-cirurgia e prothese da bocca :~~n~~ 1~02~:'0C~:aI:~~d~~~h;r~aS', 
Otl artigos aOIl qUllis se refert' Applr.lhlmanlo reclnlamlnla Idquirido, com todol OI na rua Vitor Meireles, ! 7, nesta 
este Edital no Hospitlll, ou Iparl.iço.monlol di loch"iel mod••"o. capital. 

.,\ com o Irmão Secretário. li 	 193 15V-lfl 19 d. Junho 
. ruêo~::~~Óri~c~:i~:~r~;!~~po DIA T~~~~i~\ENtàT~E~RE~~NClA 11 :';;; ' '-';; " -·II.-;;;;:;;;;; -'~~-;;;'-;;;;;;;";;;;-;;;;;;;;;;';---;;;;-';;-';

Ih.. , 12 de juoho dI:' 1939 	 OH RICARDU'" GRANDIOSO SORTEIOGUSTAVO PEREIRA ESPECIALIDA.DE: 

Secretflrio Pentes de Ouro. ou de PlataD, SEM COROAS, para Imitar 08 I 


22:1 8\'·2 	 Relação d08 premiol que distribuirem08 nodentes naturai.. Deotaduras An~lomiea8. systema alemllO que GOTTSMANpermiti0 obter a Imlt.çâo nbsnt\lla da denbdura nutoral. - Den próximo sorteio de 19 de Junho, 8em outra oO!1tribui~Aotaduras SJ>M Abc,barla l'al. tion. - IJe.lnduras 1>8rei.ls. ' bShe a não 80r a habitual de 1$000. 
Rem de.eolorucào dOi cõ, do den te. - - Branqueamento doa den· Para que todos possam toma\' parte neS80 fnrmidavt'1
de Aço·Kru!'p InoxidRvel. -- Ext':lCçãO I NnOLOR do nervo, 

tes. -- Mo:•.• li.s d. boe"". _.• ,fleBcotoraçAo secundárl.). .-. Ro· 	 sorteio, resolvem08 REHABILlTAR GRATUITAMENTE,Sandalias secções de raiz . -- R.imrl.nt"çe." e Implant"ç'o .. Therapla da Ex-chefe de cll todas as cadernetas atrazadae, cobrando sómente oP8r8dent".e (PynrrbéR). .., cirurgia radical .egundode liras o Prol NeilDl8Do , Berlim. nica do 	 lortelo a correr. 
Os prestamistas que queiram gOlar desse previleiioHospital de para verão Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas deverllo traze\' suall oadernetall a 110115& aéde o.

Nuernberg remete ·lu por intermédio de n088011 agentel. 
As terços e sutas-feiras, consultes nocturna, d.. 8 és 9.30 O premi08 8110 o. &eiuintel:CALÇADOS (Prols. L. Burkhardt 


de todas as Aos sabbados de larde não Ilá c(ln~ultas a E. Kreutar) 1 Premio no valor de 6:00II$000 

qualidades 1 Premio no valor de 200$000 


HCiRAS MARCADAS. 	 1 Premio no valorEspecialista em 	 de 100$000 
TAMANCOS MEXI 15 Premios no valor de 15$000 


. CANOS para (A,'u'I'gia Ge'I 'al" 10 Premlos no valor dI'! 30$000 

10 Premioll no valor :le lQ$OOOPRAIAS DE BANHOS 10 Premlos no valor deAlta cirurgia, gyn e 	 '~$OOO 
10 Premlos no valor de Isel1(:õesCinto, - Chinelos - Bo	 coloRia (doenças de 

8en601'aB) e partos, 
I nil - Lu..., de. Cirurgia do systema M I L CONTOS
it~ 

Artigos para sapatei- nervo8o e operações Sortearemos tambem um b I hete da Loteria 

ros e selleiros de plasUca. Federal, extração de Junho, de Mil Contos. 


Coosult..,rlo G tUc!I TrllJa

Cortume e Fábrica DO, 16 (dali 10 4S 12, e 


dl.ls tó Gi! 16,30) rode-
de ' Calçados 	 Não hesite porque:pbont - 1.266 
Rcsldencla á rua,Es· Se rico quereis ficar 
.•BARREIROS. tavas Junior, 20. - De moeda boa e legal 

'falepbone - 1.131 
 Inscrevei vos hoje mesmo 

Na Crédito Mútuo Predial 

Quer ser feliz ? A que menos promete e • que mlior númerolL~eureux' Em negocios, amores, ter sor de premios entreg. I 
te, saúde e realizar tudo que

Depóllto: . Ru. C. M.I••, 39 	 deesja? Mandt 1$100 em sellos .....i •• _...........&••. 
e escreva ao prof. Ollla.r Khlva, 

~~~~~ :~:t~~'e ~0~~!1°odem{~~I;.-------------------..:
de obter trlumpho, prosperlda· ..----'-----------.--------.----- . ~-----.- -"de, fortuna .e saúde. Nlo hesite. __,______....________.............. 


Dr. Remigio 
CLlNlCA -MEDICA ,Ántenor Morais IMio ha FERIDA·que resisti
Molutla Inlernas de 


Scnhoru e Crianças em lO UIO · d.
Ci rurgiio-dcntl.taOeral. 

CONSULTORIO : 
 ,Trabalho8 modémlllll· 


Rui Tralano, .1 - Sob. 
 mOI.. Pontel e déDta'duraa CALENPULA CONç~~r~ 
CONSULTAS! ", O advogado ' 11.&OlOlcâ8, em. todo8 08 a melhor pomada pua r.rldu, qllmliadUl'ale 

llIoeru o u,..
9 'a 12 .14 •• 18 bOf11. lO.ter1a.18jado~... d.. 08. N&o .ooDlunclliClÔ. a _'pomacla GOma... d. Cal.......RORARIO': .! 

Du 81111 .. da8
RfSJDENClA: José Acç?do Soares'Mor~ira 	 Biljam CADENDULA CONCRBTA• • lodu .. 

_l~. _ a aeD~ , clleu.es desltl ..c:tIpltol e d(l;IDtértor '.' '. ptw.aclu."'~~~~I~l·~18 ., e..ado q lM cOellaue. ",roer ... "pNtlMlO peraiít. a " .8 horu. 

CÕrt~ de appellaçlo 
 Ru. p, MISUdlnho, 6 o.J*lwto n.... oapUaI: P8AIlIl. I!ITO. AOOSTrN80 

________________________~AUende a chamado. 	 , 7 Ru. eou.Dletro llatra-It
' .7S '1" 
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~<6S1. !til! '''''ir 'I O P d ( I. Cli ' ~ d .'~ r. e ro ata ao .. ~~ur:I~aiêo ' I, Vida SocIal I 
o jornal "Der Urwalds- das molesüQs da cabeça e pescoço _

I Última ~ora esportiva
---.-------:.--- I b:~:~ad:~;~a~~:~ oa j:r:~II'1 OLHOS, ~~~~f~i~,el?UVIDOS D~~~,I~-:;~~:~~s~ aniversArio 

-Der Urwaldsbote> começou Diariamente da8 10 ás 12 e da8 4 ás 6 hora!' da exma. sra. dr. Marta Carlflrlo 
. a ,~~::-____~R:: 	 d dcircular em Blum"nau, ne8- ••::.:id::..n:::c;::i.:.;.:...:Ph:.=on:::.:....:o15~6::::5:....._'""l":"--.:'::-_·lR

Ciclistas catarinenses Iregulament~çl1o p.ara a di" te Estado, inteiramente redi . - 43 V-ã2 egls, consorte o nossa preza o 
na Terceira Competi pu~a ~a ~Copa RIO _Branco>, gido em alemão. Fortuita- --- ~:.te:~~:~d!~lelnJ:· -F~;ç;ilPJ~:~aR!~ 
ção Internacional de cujo IOlclO se dará alDda este mente, em toda a 8ua exis- I ~ DOIS BARCOS MOTO Estado. 

CI·clr·smo 11100. . . . tência. apenas /lparecia nas C • N E IVI A • RES PARA A PESCA _ Faz anos hoje o sr. M'r',o
O cfltcrio a adotar e o da 8ua8 página8 uma Que outra _ 	 • 

Encontrt:l-se nesta capital. Imelhor d~.s três ~itórias_ frAse em IIngua portuguesa 	 DO CAÇÃO Candldo da Silva, compelenle conla
o _conhec!dc: e valoroso ci No proJ«:,t0, porem. a C_B.D_. . -P .Q.l:..Yâ.riM.feitBs, . conceitos CINE OOEON - ~'. 17, 1Q Rio, 14 _ O ministro da billsla e ~Uo lunclon~rlo dI Conta· 
chsta Amomo Alve8 Slquel!"8 rs~. questão rle eon~a.r .pS!-lL.O · €'mitidml-prop~iRm.f.'_nie.- i)lI PQr. .-'10.30 hor... .MI.,do. cuotlm AgrÍl!ultur.l\-.~~(l,-"beu. em seu dorla do Eslado. 
que. cheliaru a delegaçao Br~sll a8 du~s vltorla8 .lá êle transcrit08 déram causlI Cllb. _ gabinete, o sr. Guidó Gibelli, Senborlta. faça com que ••u na
~arrlga-.vt;rde A TE'rceira ;obhdas aottmol'mente, de tal a protestos públicos e. at'-' , C1NE REX _ A'. 17, 19 • técnico especilizado na in morado u.. cbllpéu RAMENZONL 
~?'".Pl'hÇIlO InterRaclonll1 de Is?r~e_ que,.oo caso de uma a reações v!01enta8. Era-lhe '10.30 hOI••, .Ju••ntude ••I.nt••. dustriBlizaç!lo do pe8cado e 
CI~hsmo, a reBhzar-se no Ivlto~la _ nacl~081: \iste ano, os dificil esconder 118 SUiiS ten- "ontratad por <J I - - FAZEM ANOS HOJE: 
mes de Julho proximo, na braSileIros hcarao ('om o tl'O- dências purameote germanis . CINE I~~ERIAL - A'. 19.30 tério, P/lr~ e8se afl;;'~ e mlnlS- Sras.: Aurea Furtad:J Schmldl, MiI-
Capital da Hepública. féu em definitivo. tas. hor.., .U IlImo Imor» _ Apre8entou êle li conside- ria SarlOralo. Noêmla Camal: da SII

A ~q~ipe l'atarinpnse será . . Localizado no centro de raçHO' do titular da pa8ta os va e ",malta Maria Bohm. 
~onStít.ulda dos ~eguiote~ ci A sele.ç~o Italtan~ não vasta zona colonizada por M . projetos para a con8trução Srita.: Gracllda Benlo da Luz. 
~~Istas . CIl._rlo~ Caz~k, }'~an- vira ao Brasil alemães, Que só agora estilo oVlmentlm-se d(' doi8 barC08-motore8 que Srs.: Vllor Santos, Aldo Fa,,(o, 
CISCO SIlvelrs. I'ra_nCls~o Rio. 15. _ Noticla o •.lor- sendo atraÍllos ao conheci- os ~scoteiro, se de8tinarão à pe8ca do Amélco R~sa da Luz, Vitor MMlilnG 
~farCO S"d~)S .~an_~os. valérlO oal do Bra8i1. poder informarImento da vida brasileira, êsse c .omo já notlciámos neste ·cação>, no Maranbão, onde da Silva, Joao Rodrigues Moreira e 
'!lu_x, ne~_alOo. ,",oma e An - com absolut,/l confiança n!lo jornai tornou-se uma eMl'éci .. mês se ·vai realizar ~o Ri(\ o ministério instalará uma o jóvem Valdo Grunner. 


lODlO A.. IqueJra.. ser possivel a presença da de orAculo para a popUlação de Janeiro talvez' o maior fábrica para o aproveitamen- 
O dedICa".? ('_hele da ~ossa seleção italian/l, para visitar colonial, onde (;irculava, se- «a ·uri. do ~scoti8m~ nacional to industrial de8se peixe. Senborita.•xll~ que .~u nolYo 

~~~e:~n~8:a~r;~0:r~~~cl~~~:: ~.Brasil, a. convite do go I~analmente, aos milhares. !,lilra ali se _mOVimentam o~ .O~ barcos em. apreço, em "IH! cbapéu RAIIol~OM . 
j ' P, ç, P ,_ . ' j \'erno pauhst~, afim de In,,~- }'.ra. talvez, mesmo, em t~do Jovens escoteiros de todos 08 Virtude da téCDlCa a ser em- HABlJ.JTACõF.S 
I s casas _comerc~lIls, afim gurar (1 estádIO de Pacllembu, o Estado, a folha do! maIOr t d B ·1 pregada na sua con8trução . 
de con8~gU1r auxilio para a poi.. os bi-campeões do mun- tiragem. pois os habitautes re~anti t o r~:~I · e aparelhos auxiliares de No Canórlo do Reglslro (.'tl, es
reahzaçllo de tão arrojada do já assumiram compromis de Blumenau e regiões vi b S e8 ~ ~apI , .~omo t? que diaporão economizarão lão-se habilitando para casal-se o 
l'mpreitada. sos na Europa até' 1$)41. .! zinhas timbrav_llm,,,~ geral, ~:m~m3: d~lt~~er~~ Üniloa~~-- cêrca de 80oio do númtlro d.e ~ar~1(~!t!e~~or~0::a.Slln e a sl!la. 
C ,na recu~a sistemática r10~ guiram nll madrugada de ante- tripulantes, atualmente eXI

riaçãode uma entida- Padronizando as j{~rn~i8 brasileiros, mesmo ontem. Tambem ante-ontem, . gldo para os barcos dessa r ,\S.-\:\IENTOS 

de _con~rnental _de remo arbitragens diárIOS. . . . pernoitaram em Jaraguá 3-!01 nótureza. - No prÕXI;õ10 sábado. às 18 
. RIO. la. - _CogIlR-se. nos S. PAI ,LO, 15 - Em fonte I Como s~ 101<:la98e a cam escoteiros dos municipl08 vi ;;=.=======~~ horas, na Avenida Hercillo Luz n.o 

clrculos. nauttcos nacionais. autorizada apurámos ser pllnha naclOnlllríladora, o «I?el' zinhos, donde viajaram on- G . 2, se realizara o enlace matrimonial 
e~ cIJnJunto CO!» a!J h~d~ra - pt!nsament~ dominante na IUry.'ald~botte· ru! c()~pel!d[l tem com rumo a Curitiba. erclOo Gomes e do SL GJ!l.>er!o Vp.ntura Ramos com 
ç"e~ da Arge~hoa e cio lJru- diretoria da Liga de S. Pau - a IDclUlr em SUbS págmas re- _________ senhora a sra. d. Maria ele Sousa Soares. 

guAl, da cr~açao de lima en- lo, a criação de um quadro t~lh08 de. prosa P?rtuguesa (no

lIdade contmentlll de, re,!!o, fiscal, cuja finalidade seria tl.ciosa: mformatlva, el~.) Fa- que 8e ac~ava no seu 46;° parl;clpam aos seus parentes VI.-\.JANTES 

e!1P~z de reatar 6.8 reJ6çoes acompanbar cuidados~mente Zl~-O e~e ,no la~o de fora da a~o de eXistêncIa, vem a p~. e pessoas amIgas o nasclmen- Chamado, em objtilo de serliço, 

t~cmcas desses p!lr~e~, pllra- o trabalho dos árbitr08 du ~. .páglDa. Agora, estava_ a blrco declarar que, 11. part.lr 10 de sua filha MARllIA pelo sr. ministro da VlaÇaO, SeguiU, 

hSlldas há quatro anos. rante o jôgo laze-Io na mesma páglDR, de 10 do corrente, «em vlr- FI I 6 9 9 onlem, para a (~pltal leder.I, 1* 


Acredilll.' S;- que _a fundução Tal quadro· será composto po~ém, na8 coluna8 princi- tude ~e !nvenclvei8 ~ificulda- orlaDÓpo Is, 11- - 3 . via aélea. o sr , dI. F. Boulltreau, 
de u~a no\ a entldade sul- de quantas pes80a8 8e toma- pal8, de aberll~ra. . da8 tecDlca~», re80lvla encer-I·====::;=;:::;:;;:;~~=~~~ Idlrelor das obras do 1I05S0 pono. 
amerlcanll de r~mo. nos mol- rem necessárias, a critério Iam as cOIsas nesse pe. rar a sua clrcul'.lc1io... O ROUBO DO QUA 
des das que eXistem para a e livre arbitrio do diretor quando o -Der Urwaldsbote',1 Sem comentárlOs_ ORO OE WATTEAU· HóSPEDES 
b.ola ao cesto, .nata~iI?, alle- técnico. que terA a incum - p. 4 Ali· Estao ~ospedadas no GIÓlla-HoIeI 
~:~mo e 	 .[lIte~ol. viria dar bência de destacar para 08 I' Dr. Arm,'nio lavales _ IDUIDOS. InD1Z. In81AlIn cur:~~~ le8~~rec~~ (,~8~0':1~~ as seguintes pes~oas: CIII Helnz~I~nd_e Imp\;lso 11.0 roemo, campos onde 8e rEalizem jo-, IlIU • 11 de uma téla do museu do lange. dr Armando R. Carvalho. 
prlD_C1palmente _quandO Já 8e gos quantos IIscais julgar i Louvre, está 11 procura de Ney Salim Malhlas. Aureliano Less., 
cogita de 8eleclUn~r vlilores conveniente. ,Cirurgillo-.Eflpecialisto Asslsl~nle do prol. Sanson um jóvem artista qUe recen- Cassio MedeirOS. EII~lede T. Karll!f, 
Jl~~·a os pr~xI_mo~ Jogos 01101- Os fiscais apresentarão in- j (on.ul... d•• i0 ,. 1i • da. 16 ,.18 - Joio Pinto, 97 1Ob. -T.I. 145 temente pas80u muitas bora8 José Gal/oUl, Leoveg,ldo Veloso, An
piCOS da Flulaodla. dividualmente um relatório trabalbando na cO·PI·a do ou. lonlo Cunha Braz e Demenal RlI(ha. Y,

F . - eXllondo 8S [albas téc- - ------ - - .------
~tebol 	 e macull'ba.,. nicas que hajam Dotado. IMPOSTO DE RENDA tr~80;~:~d~: ~~~t~auque o E:~:~L:~,~~~~T~~ua 'DêOd,;r{
Santo>,. 1~. - -A Tri,huna», Durante & 8emana 8eguin ~ 	 jóvem trabalhou no de8enho n.o 5. faleceu a ex~a_ sra. d. To

em sua 	 edição _de hO.le, p~- te, em reunião comum, o di- E O I T A L
bllca o lôegUlnte. .0 futebol retor técnico da entidade -Gilles_, 8Abado e domingo, m~sta de Oliveira, cujo enlerllflltnlO 
..~rá sempre o .eterno manan . discutirá com os juizes as Para ciência dos SIS. contri' - Os procuradores e repre- e estava na galeria da qual se elelUara hoje. às 15 horilS, 110 
CIIl~, . a l~te lDe8gota~el de falhas apontadas 00 relató ~ buintes do Imposto de Renda, sentantes de re8identes lóra desapareceu o quadro. Cemllérlo Público 
nollCIH · IDlere~san( transcrevemos abaixo, por meio do Pais. responderão pelIJ - Enlenou-se hoje, às 11 horas, 

.s ." el'. a.s ve- rio, de fórma a corrigirem- do presente edital, alguns dis- pagamento do impo8to por Banca nomeada no Cemllérlo Público, o cadaver do 
ze~, ate bem JOC08as. VeJamos se os defeitos, procuran . 
por exemplo este fáto, que do também .~tandardizar» os positivos dos Decretos 21.554 e e8tes devido, quando li fonte 	 sr. AleXandrino Galvao,lalectclo, on
o I - t d d' 	 1.168, respectivamente de . ,[de rendlment08 não couber A banca examinadora do lem, à rua Delmlnda Sllvella n." 234. 

~ord d~I~S~~:h~ ~o~o~[~rm~:~ sistemas de arbitragens. 20~ft::;278. ~~;~:~~921554) _ a i~~~~ã~6~ ló~b:rt~io I 168) ~~n:eu:;~op:!a ~:~~~:I~~~:t~ ASSASSINADO EM 

~~~r~~~::~:I:''k~i~~~i:~jô~~ Todas as pessoas flsicas ou - O imposto de renda inci- Prática do En8ino, do curso CRESCI UMA 
do clube do Macuco, contra juridicas que por si ou como de 8ôbre os juros de apóli- normal d08 Institutos de Erlu- Registrou-st',ante-ontem,em 
li lpirabga, no final do prélio, representantes de terceiros, pa- ces da divida pública qual- cação de Florianópolis e La· Cresciuma, o 888a8sinalo do 
o roup~it· f) di) IZrémio Han garem ordenados, gratilicaçoes, quer que 8aja a data da emis- ge8. será prl'sldlda pelo sr. "oldado da FOrça PÍlbllca. 
tista achou um embrulbo G bonilicaçOes, interesses, comis- são, salva expressa conces· prol. S.,bastião Rochil e cons· )<'ranci8co Lallrentfno da 511
.meio» exquisito; e, não resis- e. Q ~ sOes, perlentagens, juros, di- são, por lei, da imunioade tltuída dos prol8. Egldio Abade va, pelo bandido polaco José 
lindo à curiosidade, abriu-o \.~";J \. videndos, lucros, alugueis e lu · fiscal. Ferreira, Jorge Maisonette e Wlenski. 
e ... ficou 'passado>, como se ~\\.U e. ~ O vas, prestarão inlormações á Artigo :!o. - (Decreto 1.168) Franci8co Scottini Filho. O a88assin(' foi preso, on
diz vulgarmente. Havia eo- '" ~ , Secçilo do Imposto de Renda - Será de 4"/u a taxa pro- tem, pelo delegado local, ten
contrado uma perfeita «ma- \l \ %1.''' anéxa à Detegacia Fiscal. porcional referente aOIl tI!u- DESPERTE .~BIUS a populacllo linchA·lo, o qlle,
cumba>, com os rllminhos de t. e,,'<l"';',c<lf- Artigo 86. lDecreto 2l.f;54) - 108 ao portador e de 3"!" a " , tando 8 muito custo, foi evitá
arruda e a competebte gui- ",\\"\lg,~,~O<l~\~:..\"("\o As infraçOes do artigo 78 se concernente aos nomi8ati DO SEU FIGADO do pela '1utorldade policial.
né . . . • ""OI .. \10 rao punidos com a multa de V08. 

E, disse-nos o diretor, ao ~: co1fo 500$000 a 5:000$()()t). Artigo 27-{Decrelo 1.168)- S.CoIe..-.o-Es.lbrU.c:.a 
terminar, plenamente conven-'" Artlg~o 88.-(Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de ~,..T'" 
cido: Foi bom ter o roupeiro - Até (30) trinta do Junho ren~a todos quanlos recebam IP.u ~... 

Atençãol
fi....". dw,...... .


Ilcbado o «negócio>, pois, as- podem ser reitas as declara- vencimentos dos colres públicos, ." "tOtn'''', am litro de b\lã., s. ...... ... Dispondo de peql'ena 011....,,,, Ihre-an.... .. alimento. -'ao ..sim. ficamos convencidos que çóes de rendimentos, inde- federais, estaduais ou mUbicipais, .iaeridOl • apo&eeMIII. O.,.......... • cina, porém. adequzda, com 

bÓ mesmo com li embrulho de pente de multas. inclusive os membros da Ma- 1IItOn1.,o. Sobhrtem .. pl"5••o .. ,,_sn. aparelhamento de precisa0
\'uo/ll MIII&'...t.til'loeeomo.- ..........
-macumbll' é que o Espanha Artigo 6.° - (Decreto 1.168) gistr~tura da Uniao, dos Esta- tio. ' ('. , AIIIII,IO o ...ida' .. ..-t7tMl. absoluta e um provador 


limA .....plel .....CllllÇlct Dlo to.t' • de lâmpadas,
d..... NftCI. ha «NIlO _ r...... rinu.. 

CARTRRS per. o Fi.., .,.... .... aoÇle NOEL MENoOZA 


A próxima disputa da dor do Juizo d~ Menore. claraçõe8, quando a totalida- os funcionários de estabeleci- dfl hili., • voct .... acha se à dlsposiçllo, à rua 

11110 foi... no «embrulho». Criado o cargo de cura- ;;b~;a~::8Ô:8 ~I;~~~:n~:~ ~~o ~~~~It~~iOD~s~r~~r/:d~~a~ a~si~ 
_'a, Faltem 	corr« U.,......,&. ... litn 

_ üpcMo~, ~ 

..Copa Rio Branco.. Foi ontem baixado o de de de seU8 rendimento" não mentos autOnomos. NJo "..uniDo dtI_ooi 110 ...... _t.de Padre Miguelinho n.· 17,
tinraar.-.iu.o...pWar..... biIia_ 

l""ca Pilha'" 
pata o r....o. Nlo .....&4I ......... 

Rio, 15. ~ A C. B. O., aten- ereto-lei n· 351, criando o ~é,~f\(~~~~$~)~ cont08 de A:~t!~~ar~;~De~!et~en~f:~~ ".,~~. _ CARTBM até o dia 20 de cada mês, 
para consêrto de recepto..... 3_.i~~~~i:Ç~I:dUr~~~~::ç:~'F~a ~:r~e:~rel!~u~~~ro~o v,!~i;iO Artigo 13. -- (Decreto 1.16S) lá apresentadas, relativas ao e- res de rádio, modlficlçOes 

teból, ealá concluindo a nova ment08 menl!als de 800$000. ~~~ c~~~~d~~~~~~ar~~~p~~: ~~~~iC~O e1:it~9~;, :~~r~a~~~is~a:~ ----------. técnicas, etc. 

vada,fquanto ao pagamento ou normas desle decreto-lei. O .C.rl Hcepcke»gosto recebimento de juros comis- SObre os dispositivos aqui _ , • 221 25v.alt.-2 
, 	 sões e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demais MO entrou em Itl'" -------------'- (I b D de AU e oze 

8er!l0 punidos com a multa das LeIs em vigor para o Im- O paqUete -Carl Hrepcke», Leilio d. r.dio. 
C O N V I T E de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secção, de viagem do Rio para e8ta A'8 14 horas ~ do dia 26 do 

equiparados, para o efeito em razao do ollcio, está habi- capital, nlio conBeguiu i!sca- corrante, na frente do edttl
Convidam.Be OB senhores sócios e exmas. fammarl da sançAo criminal, ao delito Iltada a fornecer a interpretaçllo lar em Itajal, devido 6 agita- cio do Palácio da JU8tiça, na 


11 al8iBtlrem à Domingneira lnt8ntil e o Saráu Dan8aDte. previsto no artigo 248 da dos mesmo,alebdendo a qualquer ('lio da barra daquel,e porto. praça Pereira e qUvel ra. ••• 

qlJe 8er/l.o levados a etll.ito no próximo domingo dIa 18 a- Conaolldaç!lo daB LelB Pe- consulta feita pelos contribuib- I H '. rlio léiload.os 1 apa. rêlb. O de 

quala com inicio ás 17 'hora8, e ê8te áll 2t horaã. ' nalll. . tes de todo o Estado. nstltuto .ist6rico rádio .Philco» e à.utro "r_

Servirá de ingrelllo Ó tallio do mê8 de Maio. Artigo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis, I.' de junho de 	 peralor», que loram .,.Dllo· 
- Será de 3 % a taxa pro- 1939. 011 membroll do Inat. Hlati fados ao dr. Jolio ÁC&clo 00· 

Pela Diretoria: OSCAR ABRAHAM, 1.' Becretárlo porcional concernente a08 CARLOS CONCE1Ç-A0 e Oeogr. de Santa Cátarlná m.ês de_Oliveira; Da açao e"'a' 'o 

rendimentos da 5." catego)rla. Chefe ,da Secção raunem·lle, hoje, áll lU.lIO,h..... o.. ......'.~ ...C~ ..Dtl.. ya. \1~8..Cál que Ibe lIIoye a 
226 	 3 v-l Artigo 21. - (Decreto 1.1~) 2~7 . 16v-1 rall, 11m sellslio ordlD~rla;';o;:' ~Il,ze,Dd!id,o Batado. 

Brevemente: HQVAS INSTALAÇOESI. Aguardem para Julho a primeil'. e re" 
ci Rua, :r'.j.no, 8. - Vcnd.. de hquiddÇio,liquid.,. n. CASA MACEDONIA ' 

(A CASA QUE MAIS BAllATO VENDE) 	 EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO "Y , 

, 
 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Convidam.Be
http:In,,~-}'.ra



