
SANTOS, ~~~~J;jf~~ Olívia», que ontem aqui passou, ,~~â 
a bórdo 359 retirantes 'ale!'1ã'e:s.~1r< del~~ , ~:lI'Ijbarcaram em Buenos Ai,,~s, 

68 no Rio C;'rancle 'e - t1!4 >·;;em Florianópo~i~. 


o 

ANO XXV 

Distinção entre nomes 
israelitas e italianos 

Vê~~:\~~~~e\~/~ ~p?eá~' 
çll.o da Câmara dos Fasci05 
e CorporaçõeA um projeto 

>- de lei. pelo qual RÜO esta, Isuner a Roma, a prox,ma Vla- vam a pensar que o sr. Suner 
beler.id31! as distinçües pt'r- gem do conde Ciano à Espanha, vai mais longe do que o seu 
leitamente definidss eutre os e a recepção olicial em Roma chefe. a tal respeito. em razão 
nomes de italillnos IIriaDOS e do generallssimo Franco, em das simpatias pessoais pela cau · 
judeus, setembro vindouro, chamam, em sa do eixo; mas os relatórios 

Os israelitas, que em qual - primeiro Iogar, a atenção dos recebidos da Espanha concluem 
quer época teDham eariani- meios diplomáticos de Londres. na maior parte por afirmar que
nlzado. seus nomes, são que acompanham. ná;> sem cer- os partidários do eixo nada 
compelidos a adotar os nomes ta apreensão, a evoluçào politi- conseguiram sObre o partido de 
IInteriores, ao passo quI' os ca espanhola. neutralidade, 
súbdItos de saOl!"ue Durameo Sabe-se de fonte absolutamen 
te italiaDo, que " teoham no-I te certa que o pacto de amiza- Duvida-se. entretanto, que ai
mes que se assemelham aos de e não-agressão e de colabo ~~~lad~o~~~e~:/air::;d~s e~: ;~.
dos judeus, poderão obter ração econômica italo-teuto-es- tembro. Ora, é precisamente du' 
au~r~~~1:~0 ~~~:b:~~e~'!-I~~'m ~~~~~~ jf~~t~~~~I~i~~I~~ J~n~d~= rante este critico período inter
bém ::tue o filho de pai is são de Franco ao pacto anti- nacional que se receia vêr a 
raelita e mãe ariana pÓde comunista. Espanha assoc iar se às duas 
adotar o sobrenome desta. Informações aqui obtidas per · ditaduras . 
pois, de acôrdo com os de- mitem julgar que este pacto não Até agora, as relações diplo
eretos raciais. o !ilho nascl- ultrapassa, para cada um dos málicas ispano·britânicas per · 
dó de casal mixto, antes f!a signatários, o compromissl. de manecem corteses e desejar-se
promulgação daqueles decre- não assistir, em caso de con- ia que as dificuldades que sub 
toP, é considerado ariaoo, llito, a qualquer inimigo dos sistem entre a França e a Espa

::it~eemr~~?zar:qU~as~~ee:t~ ~~;sifnsaetá~~\s?or~~~ r:~t;re~:~ ~~aa I~~~~~i:~~~ef~~ga~r~fa~~~ 
'í mixto. dos pelos alemães e italianos. desenvolvesse uma ação diplo 

_,,"~"':~oLges_ Sa..bles· ~~~~c~~:~e~~~r~: C~~PI~~~e~=I_ ~há:iC: s~~e ~e;~[J:~s~en:d!~~~' 
PARIS, 15 _ O prêmio-pa- ram ou não resultado. ria' dos paislls totalitários. 

ra o melhor romance de a . 
venturas. no "alor de 10,000, I 
~~~;O~~;.di:: :~.or~i~::: d! 

PRC::I·t~~sY's::l~s/o~;anJ'~~ «~~ 
presidido pelo sr. Francis 

Garco. 

..... trlsle, .111 ••ilr , 

1_"'R'lte' Surres tosse 1l' lei ., I_ 81101l1lr. 
.. til 11111 li (lO.T.ATaSSE 1 
4.000 soldados chécos 
a'rjvessaram a fronteira 
,"-l' polonesa 

Varsóvia. 15. (U,P.)--QUII 
tro mil @oldados, cliciais 
e graduados do ex-exército 
cbéco atravessaram a rron
telra nos últimos dias e fo
ram alojado. em um climpo 
militar de concentraçll.o po
lonêl. onde aguardam as de
terminações das autoridades 
poloD~8Il8.

O antigo general chéco Pr
cbala visitoll aquele campo, 

Os relugiad08 Informaram 
que a população civil chéca 

- e.tA .olrendo as consequên ' 
elas da ocupação militar ale
ml.. 

Mechado & (ia. 
Agência e 

Representações 

Cei•• poIIaRI...-J_~07 P',nl. _S 
-

FLORI A NOPOLIS 

StdI-.,.nta nos princlpall 
_.Iclplos do E.t.do 

P,~	1.7 

.,.;~,..~ ........... ' 


:!f~t~~!C!a .a .6de do 
P!~tl~() ;} l.í.iberal 

V.I~!i!~. ;-l~.(U.P.)-Del-

MAIS ANT.IGO DIÀRIO DE SANTA CAIA.RIN.A-.. __. 

Diretor-gerente: Altino Flores 

Florianópolis ·.. Sexta-feira 16 de Junho de 1939 -I N_ 7690 

Receiosos os círculos 
diplomáticos 100drinos 
Lodr~s, 15 - A v.is!ta do sr.1 As mesmas informações, le' 

r... r. .o Tava:as _ 0"UI008. HnftlZ, &nRonllJR~ irm·!n;
a U li li IIn 11 

Cirurgião-Espeeialisla Assistente do prol. Sanson 
C I da O da 16 ' J P 145 

onsu t.1 .1 lil 12. I •• 18 - oio Into, 97 lob. -T.I. 
~~=~======::::~===~=====: ICJS!lID que o vul~~o PiaD- 6.' prêmio - Todos os vales terminlldos em 084 ga-

Preso, na França. 
um dos chefes da 

espionagem
alemã 

Bordeos, 15 tu. P.) 
Os gendarmes, ao deter 

:!t~ n:~:~~;~~s~a~ r~~~l;~ 
mento do tráf..go, preDderam, acidentalmentt'. 
uma mulher de naclo
:::!~~d:eDfJ~n~~~~'ur~~: 
por toda a Europa, pelo 
~~~v~~o dd: F~:!~~.esPio. 

A mulher. que loi 
presa, é considerada co
mo um dos chefes dos 
agentes da espionagem
alemã. 

Depois de detida, 101 
conduzida imedialamen
te a Paris, sem, contu
do. dar-se a conhecer, 
se bem que teDha reVB
lado haver leito recente
mente uma villgem à 
Alamanha. 

O motociclista decla
rou que não a conhecia 
encontrára,a momentos 
aDte8 no caminho, e a 
r"rerida mulher lhe 50
licitara permissão (lllra 
ser cODduzlda na moto
clcleta. 

P d 

o C~~V!I~~n~~~sade 
como S. Tomé 

le~~se~ .T~~~~\~!:Ot:l~: 
grama:

eFLORlANÚPOLIS, 13 
- Abordado pelos repre 
sentantes da imprensa, 
sr. Tolentino de Carva · 
lho, diretor do Leprosá
rio SaDtll Teresa, sôbre 
a descoberta. por um 
médico goiano, da cura 
da lepra por meio do 
pó de fígado de-urubú, 
declaroli: 

-	 Acho que devemos 
vêr para crêr, como S. 
'lq'uOemea''!éE udgiogrOa iSnSa~o' P:nr~ 

~ 
~~f~e~o~~ n:~hu:éJf~~ 
que faz a extravagante
descoberta, podendo dar-
se o caso de vir a ser 
êle como aquela «Santa 
de Coqueiros', que Din
guem até hoje cODseguiu 
saber quem haja sido, 
ASSim, julgo prudente ' 

~:~i::J~: d~sser:t~bÚ~: 
~~~~r~::lO~ue~a~~!s ~i~ 
rOll os fígado" para ta
zer o pó . , .' 

o Planchon irado 
MENDOZA, ArgentiDa. 15 

chon .entrou ~m atiVidade. ~ nharam cigarros no valor. cada um, de 5$000, 

Um avião que será um relerldo vulcao acba·se 51 - 231 2v-1 


dia muito útil tuado no desfiladeiro do 

Berlim, li>. (V.P .) -Por or- mesmo nome, na Cordilheira O bloqueAI·o de TI·en-Tsm· 

dem do chaneeler Hitler e pa- d_o_S_A_D_d_e_s_._______ 


~:D::uco~:~ruÍd~rt~<;;:laern'o;:! Manóbras da Esquadra 

Londres, 15 - O bloqueio de Tien-Tsin 

l~~~~oq~~â~i~~~~~' ~:i~êI~o~.. RIO, 15. - Com destino .às pelos japoneses continuou hoje. Lord HaliFax tem 
W. 200. ádgeUraesaldl·zaarllhoas uPltrl,~nodse'treal·fnl~ estudado todas as Faces do caso, que é conside-O relerido aparêlho conta
I	~~eco:e:~~~:~ç~ss::P:tW~:: :e~t~:iO~ee::r~~ci~~llr:!~~f8~ rido grave, achando-se em contado com os mi
ção como «Gabinete Voador», partiram as segnintes uDida- nistros do Exterior da França e dos Est.dos U
seDdo idêDtico ao que reali- ~~s «~~ ~:~~~~r~oeD~~:!:,:~g~ nidos. Si os nipões não modificlrem sua atitude, 
r~r~d~d~rim:!~ri~~~O~:_~~~~: do capitão de mar e guerra a Grã-Bretanha adotará severas represálias co-
Berlim, no verão pas"ado. e AIrredo Carl08 Soares Dutra, •. 
mais tarde fez o rêide B~r- e capitânea da Esquadra; os merclals. 
IIm·Tóqulo. 

Dr. Manoel Pinho 

~~~~a~r:;,e,r~~~~Õ::r8~~~~~ 
CHalea médica Ttl81a 


de gllmdulaB endocrlns8. 


CONSULTORIO: 

Rua João Pinto, 13 (sob) 


~t;~P~EN~15~~ 
Rua José Veiga. 186 

PHONE 1.199 
70P. 

Q 6 000 d 

_ 
(U. P.) - In[ormdções cIte, curada);
gadas a esta capital, pro- 5.' prêmio - Vale 5059 - 50 passes de ônihus ao sr.c~dentes de Matarque, pre- Paulino da Cunha, garçon da «Confeitaria Chiquinho.; 

Para quei ~ " II'f~diE9: 
nãodi,gaá' ve~d~~de 

Paris, 15 - A propósilo do assassínio do policial
alemão Kniest, em Kladno, que deu pretexto às autoridades 
alemãs do Protetorado da Boêmili-Morávia para tomar se
veras medidas de represália e impôr à cidade ~e8ada con
tribuição• .o .Figaro» publica a inform::.~·ã-e-seg;;.kt·t; 

«Sabe-se Iloje---q-ue "os"-all'ro1ie;sprenderam o mé'di:'- 
co chéco que tratou o ferido, Esta medida de precaução
foi tomada, provavelmente, para impedir o médico de di
zer a verdade sôbre o assasslnio. Com eleito, a autópsia
do cadáver revelou que o homem roi morto por bala de 
revólver dos que usam os militares alemães_ 

ePodt!mos afirmar que b vitima teve violenta alter
cação com um dos seus colegas a respeito de uma mu
lher, Dllsde então, os dois homens desaparece_r_am_",___ 

Importante decreto 
sôbre energia elétrica 

RIO, 15. -- o sr. presidente da Repú

blica acaba de assinar importante decreto 

sôbre a exploração e fornecimento de ener

gia elétrica. 


O decreto é longo. mas diz, de inicio, 
que: independentemente da assinatura de 
novos contratos ou da revissão dos existen
tes, o govêrno feàerai poderá. quando o jui
gar necessário ou conveniente, e sem pre · 
juizo de outras atribuições previstas em lei, 
ordenar a interligação de usinas elétricas 
ou suprimento de energia de uma empre
sa de eletricidade a outra ou outras empre
sas congêneres, etc. 

BRINDES "GLORIA» 
No sorteio realizado a 14 do corrente, saíram sortea

dos ~~o ~;~!~~ ~g~~~~e~084 _ uma bicicleta ao sr. dr , 

Felippe Bündgens. engenheiro da Diretoria de Obras 

Públicas; 

2.0 prêmio - Vale 2061 - um colete de inverno ao 

sr, Tadeu Silva (alfaiate); 


vald:~arP~!m~?~ ~~;re8~:~0dou~:n:!~~iO~amisa ao sr,
4." prêmio Vale 8752 - uma cinta (ainda não pro

cruzadores cRio Grande do -"-------;:-.-------------- 
Sul•• do com,ando do capitão Morto em mel·o a's
de Iragata Atila Monteiro, e 
«Ba18 . , comandado pelo ca- • Ir t tu 
pilão de fragata ADlbal Cor mais a ozes or" -ra"s 
rêa de ~~t?S, e d qu~ condti
tuem a IVlsão e ruza 0-. 

res. do comando do contra- Nova York, 15 - O cadáver de um desconhecido. 

almirante Eduardo Augusto de atrozmente martirizado, foi encontrado pela manhã, em um 

Brito. e Cunha; 08 contra-tor- bosque à margem direita do rio Hudson. diante de Manhat 
pedelros -Rio Grande do Nor- tan. A vitima foi presa a uma érvore com fios elétrico!!, 

te», comandado pelo capItão antes de ser queimada viva. Nos seus bolsos loram colo-

de corveta PAulo da Cunha cados muitos fósforos e suas roupas molhadas com ga·

Rodrigl!-es. -Santa Catarina», solina. Um dos pés do morto estava descalço e sôbre êle 

do comando do capitão de estavam fósforos. 

corveta José Paraguassú de Segundo as primeiras constatacões, a vitima é is-

SA; «Mato Grosso», do coman- raelita. Os torturadores começaram por queimar-lhe as 

do do capitão da corveta A- plantas dos pés. 


reocupa os o. .migo. dentistas, sendo que. 8Ó nes- plDdola. 	 Oportunidade. Foto-Estatuetts 
de Schullchnigg . ~~u~~!!:\::::t~~m~;!3;ê;:~ tr:eo::~i'::88:~;m!:e~eil:a~:~ Grande novidade em fotografias sôbre madeiras. PrIJ-

LONDRES. 15 - <?s aml- de \.300 deDtistas práticos em manóbras de estação ou - cisamos de Agentes em todo o Brasil. Grandes lucros, 
gOIl dOllr. SChUlIschDlgg es- licenciados. doa quais funcio- tonal. até o dia 30 do corren- COMPANHIA ARTrSTICA. - Rua -Araguary. 92 (RaMOS) 
111.0. de algum tempo a esta nam nesta capital cêrca de te, quando deverão regre8- RIO ,DE JANEIRO. ' 

uási. enti.tas genor Corrêa de Castro. e Nenhum Indicio pormlte identificar os criminosos. 
S. Paulo, 15 - Existem. no «Maranhão». do comando do 

Estado de São Paulo, 5.738 capitão de corveta José Es

=:'OIA~;~J:~u~~va~~ ~:~:·vemoul~~ldart:~~~up::~: 450. sar à Guanabara. Cêrcaàe\24000:zesédtêiros 
ruarda PopíiJií'\SÔcI....a_: I.iata ......a..... ~ . o .• •... Ev.enin.g s ta ..... dard•• que .. . ......................... _ , __ . __...... .· ..•.: ... d . ......... n 	 . ."".lacsaram daraDte a: Doite ' l1 afIrma .que. há -algumas se-I .: . ".. ', .." ' : • .'>,/ . 

='~ ~c:..~·~::ID~~:~~~t~:~;;é~e~ -; d~~rf~:t;I!~ a:t~: IDr.)()~~ ::de>ftrluJo-~~~~~G~~:~~ ••Ia ~~?t.1(~0~·) -;;.n~·~:pe~"!I..VI·::.:urn~: 
druta• ~:r::r:: :~n::!: :?:~::: ::ott~:a, :eDÍ~I:~, i Ei~~êil.li.tài.a. CeM... Se... _ A........ JIOI. s-. c6rca d. 2 mil .,col.lro. do ParaM e de 58,.. 
:!iba. ':u IUDcllara .. Dlo mall o ,."lIoll n~Qlouvi~, Consultasdlarlas daHs61/!-a1H VIuor ~ 24-Ttll4117 ta Catarina. que v6m tomar parle na conceft'· 
par.d.' • porta. do. edlrlolo. r.lar dll.. , . . ./<-;($""'0 traça0 d, Sor"Sc:ott. aqui. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

----- --------

o ESTAO-Ó'--S("x1aJelra, 16d" Junho de 19392 

s. PAULO, 15.--Noticia-se que foi verifiêél~~ .ü*", ;deifa.,!!~e <de grande 

vulto, de valores dos Correios desta capital, tendoêlesaparecido 


uma mala postal, sábado de tarde. 


Ios NIPÕE~ RECUAM I: •••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
Laboratorio de Análi5~5 Clinicas 

Chung.King, 15 (U. P .) - : . A I R F f:;p ANOE • 
FCO. MIL10N DA COSIA CARVALHO . 

_____t_Ú.·a~giSfe"lP ri(\~ P-.c{Ú.. D~- ~-r-:~~~--4~:7:Z - R:;:;-- - ]~g::i;1r~ifiiL~~:I: ....~.=...--- -~-.-7 =.t 
.---- - ---- .. ..- ··-Curso--de--t:-s·':'i:"Ciõ;h:cii;dtr(ü'1I1 o ·Prol:" ·D·r. Ab-tion Liii!f·::- Rtõ. 

Pratica no Laboral",i" Central da Marinha-Rio nI!~~~~~.~::~~Fdiee;:~~ I! --Corl elü-3heféo- '-*%'- -~ .Àméi!Cado Sül~flaõca : .. 
Análise de urina. féses. tiauido céfatn-rachiano, sanoue etc. 
Exames de pús, escarro. - mucos idades, serosidad~s, etc. ch:~~éscenta que as troplls • •• 
Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra- nipônicas tive ram que retro- • FECHAMENTOS DAS MALAS. • 

VIdez). Reações de Wassermann, Kahn, Ktein, Hinton. Iceder de Chung-TieD-Bhan. Para.. EUROPA, AF~ICA, ASIA, OCEANIA, ~ada • 
Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação Iem direção a Chang-Tien. de- • SABADO, as 11 horas nos Correlos_ • 

de diagnóstico. 'pois de terem sorrido uma. .• 
bllixa de 2.000 bomens_ • Para. URUGUAI, ARGENTINA. CHILE, BOLlVIA, PERU, • 

Rua Felipe Schmidt, 8- Fone 1259 .--. ----- ------ • • cada TERCA-FEIRA, ás 11 horas nos Correios. • 

16a . Dr. Bulclo Vianna : - Brasil-Europa em 2 dias - : 
• A G E N T E S: •

MlU -0

ConsuJtorlo á Rua : ERNESTO RIGGENBACH & ClA. LTOA. : ..
so' J oAo Pinto u. 18 (80 • Rua Conselheiro Mafra, 35 •brsdo), ConsultaR da 

• Telefone: 1626 Florianópolis.1 As 3 horus de. ta.r
de. Aos pobres _ • 209 v-12 • 

Consultas no Hospi

tal de Caridade. tv; 

8 boras ds "ulnhA 


NAO E NEM FRAN
CÊS E INGLÊS NEM Fundo inicial integralizado Rs. 510:0!lO$WO 

YANKEE Depósito no Tesouro Nacional Rs. 200,000:5UUO 
Séde em Rlumenau 

11Cl~O~~~io~a ~e~~~::in~e ~~; Comerciantes Industriais Proprietários
inquérito para /I t'xpulõãO do 
livreiro .John Roz Yong. scroc 
internacional, preso, mas o 
cousulado ame/'icano não co
nhece .lobn como natural de 
~:~d~8í~~~ mO~smC~lO:~~~t~~ Mantém Agentes em todo o Estado 

~~~;~~~ee»ing~!~~ ~ l'~~p~r!~~ Agentes: L1VONIUS & elA. PraçaEXCELENTE TONICO oo~ PULMot~ 
~~doini~ifr!~~rq~~ll~n, COn~jde-l'lo.oo_~2:'!":19:----_________~~~ 

-- . ---------~~:.:=~~-~~~---~----~~~~~~~~ 
.~....•..........•... ..........
•••••••••
••••• 


AVISAMOS 
•••••• 
11 MUDANÇA de nossas secções de: 

Péles..Roupas feitas-Porcelanas 
Joias--Rádio Crosley-Tapetes-etc. 

para o n. 7 da Rua Trajano 
"A MOCEL.AR" ., 

-,. Importante: 
No prédio n. 15 da mesma rua 
será instalada dentro de poucos 

dias a mais bela e com pleta 
EXPOSIÇAO DE FINOS E . 

MODERNOS MOBILlRAIOS 
do Estado 

Preço de causar sensação!!! 

::.:=:::::==::=••••••ii. '. .i... 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:MOCEL.AR
http:Autoger.as


I ACIDO URICO IMaravilhosas criações em 
Dõres nos Musculos e nas Juntas Provam a 


Acção Deficiente dos Rins. 


A causa fundamental do rhcnmatistllo en
contra-se na faltn de cumprimento de 511& 

tarefa por parte dos rins. Estes, que devem 
t:timinar lodos os trac;os de substancias toxicas 
ou impurez.:o.s do C'rgan.ismo, estão pcnnittindo ' ~trakan~ -lã~ para IH~ ·~O~ I 
que um excesso de acido nrico se a CClIlllule e 
penetre em todo o organismo. 

Este acido mico rapidamente forma crystaes 
agudos, á seme!hrmç~ de a~:!Ih=\..c; , que se ...___4_ÇA_$~~_HQS 	DE PELLES~!~~~:na~~So :r;~~:~:~Ó~S'asc:;:~i:~t~"sa sua 
do . rh~\lm3tis~1O. ,O t r"1.t;lflV'l.t.tt).'~~;~?~':;~~;~-~~~ -,~.--: 
~~~~ !:Z;d:~I::~-~~;~!~~:OOS~~i~s~a~~;o~rIJl~l . ~ 	 está recebendo a 
por isso que as Pillllas D e Wilt con
seguem dar al1i... io permanente: nos mais 
ft-beldes caso:; de 1"hC'lImatislIlo. 

As P~ hl1as De Wnt ólcltlam dirccttl
Glente sobre os rins. d<,volvcndo.lhcs IC~SA ROMANOS Rua (. Marra, 26 

Telephone 1288 
~\~r\~~d:c~~o 0~~~~~1l!~ filtros das im~ aov.-~~ 

Terá '1.5. provas visivcis d("ssa aCCjào 

saluL-.r dentro de 24 horas a pós o 115 0 das 


~'i~~a~:!~: o~~~ns ~S~llcª~t;;:;: a~~~~s~~ 
venda em todas as pharmilcias. 

.' Pilulas DEWI TT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

jndicada~ par3 Rhel1lnütismo, Sciatic~ Dõrcs na Cintura, Disturbios 
R~naes. Molestias ch Bexiga c. em geral, para cnfermidad~ 

produzidas por excesso de acido urico. -._------_._---_._-------

«O ESTADO" 
ESPORTIVO 

Imprensa Oficial Es
porte Clube 

A diretoria do novei grê 
mio esportivo "Imprensa O
ficiai Esporte Clube», recen
rundlldo nesta capital, está 
assim organizado: presidente' 
de honra, J. Batista Pereira : 
presidente Vardir Griasrd; 
vice-presidente Celso Silvei-I 
ra ; 1° secretário, Erico Fer

I reira: :!o secretário. C"IRo 

i .. . _ , . i 
G,LiI nao na tempo pard se coç.ar. 

Ante~ de vIr para o "rmg«,dev.a 
ter pd~sado Mitigdl.~ 

Vieira; 1° tesoureiro, Helio 
Teive; 2° tesoureiro, LúcioPara sífilis... Hão ha Sousu ; diret'JI" esportiVO, AI· 
varo Godinho; representantes 
à L . A. F ., Valmor Vendhau 
sen e LindoHo Sousa, e Ofanenhum igual I dor Valmor Vendhausen. 

o sr. Murilio RQdri l!'uc~, arlis\a ~rárico, muilo Os clubes esportivos 

consIderado em D. Pedrilu, Rlo Grende do Sui. terão auxílio oficial 
 IMPOSTO DE RENDA PROCALMAescleve: filO, 15 - Falando á im


.Cumpro um s"gr~do dever de g·~tldão lor prensa dest'l capital, o sr. 

naodo público qUI', se huje gozo exceleot.. seúde, Luis Afilnhu declarou que o EDITAL 

devo ao mitdg .. o~O cO~LENOGAL", o qU1l1 m? ~llmi projeto de rt'gulamentação 
 Para ciência dos srs. conlri , .- Os procuradores e repreuou a SfWis Que mt .:U-fulu<lVd, /Ir! b08tMlle lempo. dos psporle8, que ~erá en· buintes do Imposto de Renda, sentantes de residentes lóra
Julgo lambem nec"$~arlo dlClllrllr OU " , d" lo<!O~ os tregue hoje uo presidente da transcrevemos abaixo, por meio do País, responderão pel!'
medlcllmentos que tomei, o eG.\LENOGAL. foi I) unt- Hel'ública, isenta os clubes do presente edital, alguns dig.; pagamento do imposto por 

. co que operou rie tórmll' T"d 'cd, p:>f 1.%(1, "fI,mo qu< de impostos. reg111nmenta u positivos dos Decrelos 21.554 e! estes devido, quando à fonte
NÃU HA NENHUM IGUAL... 	 número di! jOg"acJores estran· 1.158, respectivamente de . . \de rendimentos não 	 couber

(Fl,mrJ rc~oDhl:ddli) geiI'G8 e cOllc«df! auxílio o· 20/6/19:12 e 22/3/19i19. ti dedução do iributo.
ficiul aos gremi05 esportivos. Artigo 78. (Decreto 21.554) - Artigo 21;. - (Decreto I 168)o s~. Florentino Aguiar, re~idenle em P iratioy, Todas as pessoas físicas ou - O imposto de renda inci


Rio Orande do Sul. diz: - Quer voltar a rnuque juridicas Que por si ou c'omo de sôbre os juros de apóli·

Sofri·', de_de muitos ilO'JS, de um c~rtimdl!() lHO. 15 -Apeslu do Flumi· representantes de terceiros, pa- ccs da divida pública qual- _

do nariz (OZENA) e já dv.~ · lnirj]'irjo du 1l1? ru'ar c:!~ nen6e não se interessai' mnis garen! or~ena~os, ,gratificações, q.:Jer que S"j~ a data da emis- \lV~O~~P~~~~i~~:Ío~ d~et~<:iarr:'C:~:Ulo importuna mOle'liH, r{)m~1 o «GALENOGAL. rio pelo seu concurso, o médio bonlfrcaçoes, Interesse~, coml~' s~o, salva e.xpresB~ c0!lces. traI, resIdente na cidade de Ouro
Dr. freder,.::o W. l1!om,;no. il c"n.v.lho a,) meu Santamariu está no firme pro· sões, perlcntagens, IUros, dI' SIlO, por leI, da ImuDldade fino, Minas, aUcsta e.tar radlcal
parlicular amigO sr. c~plt(iO J,). é M"rill d'Avil~ pósito de vollar para est'l vidcndos, lucros, alugueis e lu· fiscal. mente curado dos ataques EPILJo:P-
Garcia e com;) rl~SC')"5 'Ip~n,,, tlquel ';111 Ü: 11 1- capital, al'im de entl'llr em ~a5, _ prestarão informações á A~tigo :l:. -;;-,(Decreto 1.168) J!C~~a ~:s~ 10 (~~)o:.ót~~~;, ::al~~ 
mente 'bom e prOfUDdJmente gnU,) d e51'I) .xlrllordl entendimentos pessoais com Secçao do Imposto de Renda - 8~rá de 4. :0 a taxa pro· superavel preparado PRQCALMA.
Dario remedl~» . dil'igellte~ de ~ell ex-e1u· anéxa fi Delegacia Fiscal. porclOolll relerente aos tHu- PROCALMA ..s..gura o exIlo noos 

(firma rec ··nh"clc!al lIe. Arligo 85. (Decrelo 2t.fif>4) - los ao portador e de au:,u a tratameu.to d" EPILEPSIA, scndo 
As infrações do artigo 78 se concernente aos nominati r~o,:8i,!,~dlca/UeDIO moderno e lDOI

Hoje Que se luta de~e·perdd1m<nte crJiltrll a O basquete voltará rão pumdos com a multa de vos. 
lerrlvel sIrIUS, que pouco u pouco vt,I õni(julan~o novamente para a 500$000 a 5:000$O()l). Arligo 27-(Decreto 1.158)
a HumoDtdl!de, dellcobriu-Ee. fdizmllnie, 1\ dtlnil mai~ C B D Artigo 88.--(Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de :-______ 
surp:eeeodeole e podeToRa p3rd delll' ul·la QUP. é o IUO l5. :.. .Iá está conclui- - Até (30) ~r!nta d'1 .Junho rena? lodos quantos r:ce.bam Dr. Augusto de
graode e IIbeo\-olldo d~purdtlvo «G-\LENOOAL». A do o t~abalbo da regulameo. P?dem ser felt~s as de~lara. vencln;ent05 dos. cofres pl~b!,C~S,

coofirmação positiva de ,SII verddd" o~liÍ nos deis t - d t b ' Ieifo çoes de rendImentos, mde- federaiS, estaduaiS ou mUniCIpaIS, 

IIteatedos "cima. 
 açao I) espnr ,e r8S1 N ' pente de multas. inclusive os membros da Ma- Paul" 

~:~~~rat~~ bt'~;p~~~:~I~~ p:r-. Artigo 6.~ - (D~creto U~8) gistratura ~a .união, dos Esta- U 
Encontra-se em todas aR Farmacias te refereote ao futeból, tenis, - ~s pessoas I1sICas não sao dos,. do. DIstrito Federal e .do MEDICO 

do Brastl e Republlc8.8 Sul-Americanas. , atletismo natação remo etc. obrlg&~as a apresentar .de· TerntónC? d~ t\cre e. bem asslt1~, -- Doenças de seoboras
". N. õO Ap. L D. N. S. P. _ N. 965 li medid~ será re~ebida' Bem' claruçoes, quall(~o a totBhd~- os funclO0,!l"oS de estabeleCI· Partos 

maior,!s discu~Bões; mas, na ~ic~~e~e~~ ~~~~m~~~~~B n~~ mA:~~Oa~~o~(~~~~eto 1.168)- Operacõel -
que dIZ r~~pelto as basquete: réis (12:000$000). As declarações de rendimento CQNStlLTORIO?:~~c~rov. car acalorada po Artigo 13..- (Decreto 1.1ti8) Já apresentadas, relativas ao e- Rua Viclor Melrelles n. 26 ' Doze de Agosto Sabe' s que p la oficiali- -Os C8S0~ de declaração do- xercicio de. 19a9, serão revistas, as 10 1/2 e das 2 as 4 horas
za~ão do~ eBPor~es, haverá losa, , deVidamente compro· para o efeIto da apllcasão das Te!. l40óClube uma única entidade n clooal vadn, quanto ao p.ilgamento ~u nor.mas deste d~cret~·!el. . R~!lld'l!.lcIG: VIIlCCttrl~ Ou,,, 

a , recebimento de Juros comls, Sôbre os dlSpOSlllvos aqut PrelO, 42 - Te\. 1365:e~:ea ~a'leba ~ua tra~~~o, sões e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demaisCONVITE 	 . . . esse 0, serão punidos com a multa das Leis em vigor para o Im· 
o. e.spor!e da cesta, qu~ tem de U)(JO$OOO a 5:000$000, Il poslo de Renda, esta Secção,I----------_ 

Convidam.se os senhores sócios e eXm!l8. fam1lia6 VIVido ~ mar~em, em. vlrtu~e equiparados, para o efeito em razão do oficio, está habi
a alsistirem ir. Domingueira lntamil e o Sarau Da.n~ante, d~ rlecunll~c~m~Dtn ~ote~n " da sanção criminal, ao delito litada a fornecer a interpretação1:-----------
que ser'üo levados a efeito no p~óxim.o domingo, dill 18, a- c!o~e que a e eraçao. ~a · previsto no artigo 248 da dos mesmo,atendendo a qualquer Gercino Gomes e 
quela com inicio ás 17 hor&s, e este as 2\ hom",. slle~ra bd.~ ~aHqUet~t dlspoe, Consolidação das Leis Pe- consulta feita pelos contribuin· senhora 

Servirá de ingresso o talãu do mês de Maio. s.er o Jlga o a vo ar a en· nais. tes de todo o Eslado. 

tldade do Sf. Luis Aranha! o Artigo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis, 1.' de Junho de 


Pela J)lretoria: OSCAR ABRAHAM, J.' secretário que não será .bem recebido _ Será de 3 Ofn a taxa pro- 1939. parlicipam aos seus parenles 
'. pelos seu~ dirigentes. ~ pro.· porcional concernente aos CARLOS CONCEIÇAO e pessoas amigas o. nasclmen

226 3 v - 2 Jet~ cont& COlO o apôlo de- rendimentos da 5." categ\Jria. Chele da Secção to de sua Iilha MARluA 
~j1~~~a~op~l~efqeu~ao:oar~!~ o~ ArtIgo 21. - (Decreto 1.168) 227 15v-2 FlorlanOpolls, 11 ·6-939. 

i ~~n~~t~~ ~~mé~~~o:~!ã~ã~~~: 1"'~2í!~í!~----~5!!"v-.-'""l!'3..1 
, I Df. JOlqui~ Mede.lra Neves formar-sel CDm a medida, sob I~-----------------

pena de extinção da Fed'3ra
' . -f" MedICO - Oculista ção. Brasileira de Basquete. 
 Dr. Biase A. Faraco 

t" '~.. fIPormado pelll f'lIculdllde de Medlcloll dll Un\vllf,,'dllde Médico·chefe do Dispensário de Sifills do Centro de Saú1 do Rio dI: JIIDelro 	 Viuva Olívía RégíSde de Florianópolis. Ex-interno, pur concurso, da AssisVENDE-SE ~:a mC:I~~ tência Pública de Porto Alegre, Ex-interno de Prazeres 

I 
Trete.....to cllDlco e °J~:~f:oa de todll" ai moleatlllll I rial; lipo «chalet-, em João Clínica médica e Ginecologia. 
.'.: em., de aperfelçollmeDto 011 upeclalldllde, com o dr, Pessoa (Estreito), na rua Spi participa a seus parentes e 

'Paulo f'Ilbo• .DO oServIço do Prof, DlIvld 511050D, 00 Hos- CLfNICA E CIRURGIA pessoas de suas .rela(6es o
vack n. 19, com 7,80 de frente 

l pltal .da .PuàcllIÇIo Goflrie-GD'Dle do Rio de Jlloelro e 19 mts. de fundos, bem co contraio de casameÍltode . SUa . 
I Complilll appárelbagem para examea de BUli espeCialidade _filha IRIA . com .oOsri ,. mo um terreno, sito na mesma 
, Bléêtr1êldade MédlclI, elloJcll Oeral IOAO FREDERICO .'. HACKElhlocalidade, com 20 mls. de --- SíFilis --.

frente e 25.30 de lundos. Tra· CORIUII.. dialiemenle d.. 16 ., 19 hOl.. ' 
· ,y.. . ·COâ.alt~. dlllrlllíDeOle dlls 16 ás 18 tar como sr. Carolino Linhares, Rua Felipe S<hmldl, 46 - Fone 1648f CÔN~ÚtTÕR!O TRi!.IIJ~~~". ~I~f?? 80~. T~'~~b 1456 !la rua VHol ,'v\elreles, ;7, nesia FlorIanópolis r - d3t'~' -J 
lIIIIJ)aMU.: W TêDiDÜI:8t1't'i11l3 '· 57 " 'l'BLBPBi 11121 	 capital. 

193 15V·I& 104 1240 1v.- ~ 
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,( o ESTADO-SexttL leiiâ tfj t1~ Junho 11 " 1939 
~~Itia'lt - ...85"'79 S • 

Artigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
-----=--=~-= =-.=--=..~-~-- .. --- variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" 

\ 4 (; Rua Conselheiro Mefra n. 8 FIliai - Rua Traj~no n. 1 v.4ti 

o 4'CONTRATOSSE' 
E' DE EFFEI"fO SE'~SACIONAL 

N •• tosses rebeldes ct traiçoeiras, ••s broncWt......... 
4IIe•• ou simpie•• grlppes, ....lrl...os. rouquld6es, t_ 
••carro_ ••nguineos, do,.. no peito • nas e••' ••, ...0 ........ 
• Ir.que"a gorai. t.ll. de appotlle e febre, o CONTllAT05a 
... r.medlo absolulo. herolco. que nao '."'!Io E..ie.e...... 
... losse dos tuberculosos to•••do-e c...v....n....n... • 
CONTRATOSSE ~ recebeu m.l. cio 24000 _U_.tado. ,,_ 
"delros. ·Tenha.. culd.do! Na... cIoIa_ ......r. Ae.... 
.... • ó • CONTRATOSSE:, q_ ......Ie. ... lo.......... 
....... Hh..... T.......... __ .. ... 


~-

Carlos Hmpcke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

Filla18 em: BlumeD8u, Cruzeiro do Sul. Lages. 
LaguDa e S. Franclsco-Mostruario em Tubarão 

REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Venda$ em prestações-Garantiâde 4 . annos 
DoIS moaelos(de90 e de 120 litros)

4mbos ,dé.I,IIIIII :~o~omtll .;aarprebelldlflfe. pol., em 24 
borlil lC(jUôíDtm) ~~oa taerlJio •. eJectrlcà ; dO" que um 

. :~~;~ei.êbgomm~: :e~ .,.•2lJC)r~llIe••. ~e",lç~: 
tUti~" ~ 4e'*It~: toda.'~ ~. '1O~~e~ 
_eo_ • metIDO mec&Dilmoe compk!,~08. 

em c..- d. duaITa"'" oa PlOprldUtoa ..,ao .. .... 
dIcIoa haJned,.,a"':t. _ ..cu.11iedt ........'an 
11 'iteM .. ,.pa o- d..ol...- oa rwtrt...... ,.. 
ur•• ~ UI 3ío Paalo 011 DO RIo di ~ro, 

VAPORES A SAIR: 
PARA O SUL: 

COMTE. AL.CIDIO: dia :~8. para Rio Ol'ande, ['elotas 
e Porto All'grt' , 

PARA O NORTE: 
ASPIRANTE NASCIMENTO: Dia 21, para Itaja!. S. 

Francisco. S6nto~. Angra dos Rlli~ e Rio de Janeiro. 
ANIBAL BENEVOLO: dia 24 p1il'a ParBnguá, Santos e 

Rio de Janeiro . 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, 


AgrnCia-R:]OãO Pinto, I Armazem - C:;:-;::;,"]',
9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 '1 

~-------------- ~--------------iH. c. DA C05TA Ag~nte 

Compan~ia ./-'llisnes ~a Ba~ia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Sequro8 Terrestres e Marítimos 

Capttal llelllzado RI!. 9.000:000$000 
Cõpltal e lleaervas RIJ. 
Bens d~ raiz ("r"dIOI e 1 •. rrI100s) Ra. ~!:~=:m 
Seguros elftlCIUl>dos em 1937 Ra. 3.169.67i:1ó4$8Õ4 
Reeellaft em 1037 RI!, 22.õ35:211 $090 
SIDlslros PlIgoS em 1037 RI!. 3.797:õ80$0õ0 

Opera com as maIs modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

ISuccursll DO UrulJlla-y-:-Re-tr-ul-ad-o-ru- de avaries e Repre· 
sentaolPoII DIIII prlnclpills cfdades da Amerlca, 

.. Buropa e "'rica. 

I 
Agentes em Florianopolis p 

CAMPOS LOBO & ti~. 
RUA . FELlPPE SCHMIDT N; 39 

ic;illiiG ' pfJSiQi.19l.:riliPf}Q;,;y.j083-i!JId, Td. .ALUANÇA· 

Eacdptorio~ em ltaJahy, Laguna e 

BlWIWIICIU. Sub-Agente em Laa.. 
12-P) 

MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instal

lação? Procure obter na INSTALLADORA 

DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 

SIEMENS. com absoluta garantia, porque 


é o melhor. 

R. Trajano, 11 Phone 1674 


509 V--l3l. 

SAlGUE! SaIGUf! SaIG(J[! 

SANGUENOl 

ELIXIR 
DE ESpêdllJ.ta c mole 111 

pkUro-pullDOflarCl (bronNOGUEIRA:, thllés - ..Ibm, - tuber
culose. dd 

MII""r.. d. Cti~~ oII• • 
Co lullorio: R.. Joh PI.. 

I
o UI", ..~ i'I6a••lr. ... n .. 14 " 16 1000... 
, ••• ' • ",l i .. ~• • - "'-- '59$. - 
•., IIo,M • p"'.... ,... 
,.. ...... Rc.s.d~. I . R 1 ... 0 I"i
,~. 

... , (s..J-~ ltl. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ESp�dllJ.ta


~-------------- f 
O Esté..""1d.o! . 

Dwrio Vt's.vertt.o- , II·i;;p;;;;··N;~~·~;·ii;;~~;H~;;k;:·i 
ReuacQ:!.o e Oftlolnal • 

fila Jo!l.o PInto n. 18 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl •
·• • 	 • 

• 
• Hcepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max». •Tel. t022 -- t~x. poctsl \89 

~ • SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

A nDO IO:SOCC:' _.- ! ---- :-	 .. h- ·- ·:. · · · ·:·--~·- h~::~i-~.~h_.:~_: :~__::.~ ·~~:_~~._.~~_:_~::~-:..:.~:: _ .h.h .-.- .:. :-.:.i :::.....H- 
S"m68U"Cl ..___ _~~~L.--...--- .... - ;--1.iíillã- FpoliS. ~RiÕ · d~ J~~~i~~ ,. Linha Fpolis.-Rio de JaneiroI Linha Florianopolis- •;"~.lt.:tmr;~ •...~ . 

'SOOO"~a 	 • Escala lI:ia~~~~~s.Francisco Escala São Francisco laguna . •NlImero avullO 1200 
., Transporles de passsageiros • 

INo Int"lo, : e cargas. I Transporte de cargas I Transporte de cargas. : 
o\nno ,M;I~1O j' 

8emeette 2f>SOI!O 

Trtm""lr~ I~SI"'O ! Paquete ,Carl Hll!pcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. •• 

w -Anna. - 8 
{jp -Cal Hll!pcke- " 16 dias 7 e :':2 dias 2 e 17 • 
tlJ -Anna-. 23 •o. orl,,:101118, mCflimo n&o publlf':I ' 

doa, 010 Mor!o rlevoh'!dna I• Saida li I hora da madrugada. ! 
..... Embarque do Srs. passagei- Saidas ás HS horas p . m. 1 Saidas á 1 hora da ._ 

, dlr,.cçAo Dllo se reapons!\b1l!s ... ros até ás 22 horas das ves- madrugada. 
pelol wnoelto. emlttldo. no. \ ~ peras das saidas. 	 •

art\~o. a••IJlDp.do. 
'~, Ordens de embarques até ás IOrd~ns de embarques at~ 0rd~ns de embarques ate 
• 12 horas das vesperas das ás 12 horas . as 12 das vesperas .. 
• saidas. das saídas. •Irmandade do Senhor 


Jesus dos Passos e 

Hospital de Caridade 
 :• Observações: ::et..~s::~~i~~I~e~~e~:~~~g:~' d:

Oa~~~~:~à~ri~e d:acc~~~ I= 
Correio Passageiros - EncomendaEDITAL 	 • E' expressamente prohibida a acquisição. de passagens a bordo dos vapores. •Modernissimos uviôes Jli !i2 ligam com a maxima .. Todo o movimenlo de passageIros e cargas é feilo pilO trapiche silo • 

FORNECIMENTO spgllraIlçll e pontulilidade: 

De ordem Provedoria
da BRt\RIL - lTf,UGUAI- AtiGENflNA - CHILE - • «Rita M~~~:·mais inlormaçoes, na séde da 	 • 

BOLIVIA- PERU'da Irmandade do Senhor ,Je	 : Em1Jresa Nacional de Navegação H!:epcke te 
sus dos Pas8o8 e Hospital de Syndic :; to Condor Ltde. : . á rua Conselheiro Mafra n.· 30. I
Cl\ridade, desta Capital, pre· 
vino a08 interes8ad08 que, Agentes: CARLOS HCEPCKE SiA. 

••••••••••i$j>. ~.-.,.oI&......~,~,....._..._.;,..~""f.","@ • .•
até o dia 21 deste mês. ás RUA CONSE LHElHO MAFRA, 34 - Floriano)l01i8 
12 horas, receberá esta I~ TELEFONE N. 1.5UO 

mandade e H08pitlil. na sua 11--.,....-------------------; ColchõesSecretaria, propostas em car

tas fechada!!', de todos os Colchão para casal 

artigos necessarios 110 'seu Cirurgião Dentista tviOENNICH 	 Crédito Mútuo Prediala 30$000. 
consumo, durante o semes· FLORIANOPOLlS Edifltio Amelia Nello Colchão para solteiro,tre de julho a dezE'mbro do Rua Fellppe S<hmidl SOBRADO, SALA N." 1 desde 18$000.corrente ano. 


Og proponentes poderão ob Clinica-cirurgia e prothese da bocca Travesseifos de paina. São João I São João! 

tera8 listas completlls de todo~ V.S encontrará na 

08 artigos aOIl quuis se refere 
 App.rclh.mcnto reccntcmont.. .dquirido. com todo. o. CASA BEIRA0este Edital. no Huspital, 011 .p.rfciço.montol d. tochnicl modern•. com o Irmão Secretário. iI 	 Rua Tiradentes. 3 19 de Junho 
rua Felipe Schimidt, n036. DIATHERMIA - ALTA rREQUENCIA 181 30 - 27 


CODRistório em Floriaoõpo TRATAMENTO SEM DOR 

1i8. 12 de junbo dE' 1939 
 GRANDIOSO SORTEIOGUSTAVO PEREIRA ESPECIALIDA(:JE: 


Secretário PLntcs de Ouro. ou de PlalaD. SEM COROAS, para Imitar os 

8v·8 
 dentes natural , . Dentaduras Anatomicus, systelRs alemllo que OR. RICARDO Relação dos premios que distribuirem08 no 

permitte obter a Imitação absoluta dn deotHdura natoraL - Den próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribui'líio 
I8durll8 SEM Abobada Pal&tina. - Ucutaduras par{\i~ls. â base a não ser a habitual de 1$000.de Aço·Krupp Inoxidnvel. -- Extrucção INDOLOR do nervo, 

sem descolor/lçáo (i .. til r do dente. -- Bronqueamento dos den· 
 Para que todos possam tomar parte nesse formidavelGOTTSMANteso- Molcslitts d" bOCCR. --- ,])escoloraçl!.o secundária).•-. Re	 sOI·teio, I'esolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE.ISandalias secções de rtii".•- Reimr-luntnç1io e Implant,w"o -- Tberapls da 	 todas as cadernetas atrazadas, cobrando sómente o 

PuradentoHe (pyorrhéa)..-- cirurgia radical segundo Ex-chefe de cll sorteio a correr. . 
o Prof Nellmann, Ilerllm.de liras nlca do Os prestamistas que queiram gosar desse previleri. 

para verão Consultas: das9 ás 11 e das ·13 ás 16 horas Hospita.l de deverAo trazer 8uas cadernetas a n08sa lIéde o. 
remete-Ias por intermédio de nossos agentes. 

As te Iça, e sexta3-feiras, eonsultfts noelurnas das 8 eis 9.30 Nuernbel'g O premi08 são os seguintes:CALÇADOS 
(Prol!!. L. Burkbardt Premio node todas as Aos sabbados de tarde não II;i cOllsullas 	 valor de 6:000S000 

e E, Kreuter) Premio no valor de 200$000qualidades HúRAS MAHCADAS. Premio nl) valor de 100S000 

' TAMANCOS MEXI Especialista em 15 Premias no valor de 15$000 


10 Premios no valor dA 30$000CANOS para CA1'u'I'gia Gemi'" 10 Premios no valCtr :ie 2OS000
PRAIAS DE BANHOS 	 10 Premi08 no valor de I!'$OOO 


10 Premios no valor de Isenções
Alta cirurgia, gyneCinto, - Chinelos - Bo cologia (doenças de 
J. 	 nés - LUVlS, etc. senhoras) e parlos. MIL CONTOS 

Cirurgia do aystema Sortearemos tam·bem um bl hete da LoteriaArtigos para ' sapatei nervoso e operações Federal, extração de Junho. de Mil Contos.ros e selleiros de plasUca. 
Consulrorlo (Í rua TralacOrtulne e Fábrica DO. 18 (daa 10 IÍ:!> 12. e

de Calçados 	 Não hesile porque:dC3 Ió iÍa 16.30) Tele
phone - 1,286 Se rico quereis ficar

•BARREIROS. Resldencla A rua Es De moeda boa e legal 
teves Junior, 20. - Inscrevei ·vos hoje mesmo 
TeJephone -- 1.131 Na Crédito Mútuo Predial ~I , t'L~ . ,u I 

Quer ser feliz ? A que menos promete e I que m.ior número :~R;í ' ' \lleU~8 X Em negocios, amores, ter sor de premios entres. I . ...... 
te, saúde e realizar tudo que 


Oepó.lto, RUI C. M.fr., 39 deesja? Mande 1$100 em sellos 
 .*,..10••• _ ..*'••••~~,. 
e escreva ao prof. Oll'lar Khiva, 

71 	 ~~~~~ ~~:t~~e ~O~~a~!Oodem{~~1;.________IIIÍIIIIÍI_IÍlÍi_IlIIIÍIIIiiiii·,,·'ÍIII~...--= 
de obter trlumpho. prosperida· 
de, fortuna e saúde. Nlio hesite. 

Dr.Remigio 
I· 

AntenorMorais f';o-h.fERIDA que reslSIlCUNICA ~MÊD1CA 
.. Mole.Ua internas de 

'Sénlíoràs ~é·;Ci'IÍlnçás em Cirütgiio-dantilh .0 UIO d. 


'Geral. Trabalholl modernl1l81
CONSULTÓ~I() : " I ~. 	 ,mói; Pontell é dentádliraÍl : CALE~DULA CONCRETA 

Rui T'ljino·,;.1' =-,/ Sob. ~ 	 a melhor polDacl. pua 'ertdu, qll.tJud1lfU •laatomliíaIJ" eiD todOIl,. 011.'OONSULT AS: <+;?<;- O advogado '., .,. "" IlIceru UlUI_lI1.t·~tfl:~r~dOIl;;>".: .li"'- ôlúlaDdir~•• _PO'" oo_ua d. 0.1.-4...~ u I:E~W~~ci~:bo'U. Jiôsé Accado Soares Moreira BIdjaIIl CALBNDULA CONCRBTA. •• loca.. •DAI 8 " 11 f' d•• 1&Av. Htrdllo LuL. 178 11O_lnale-lll _ .~ cn..nlo de"ta C41?tl.1 • do lalertor 	 p~" 18 ho.....- Phone: 1392 - cio e.'o4o li'" toariara 11 u"cer ... prortaalo p. rallt•• R... P. Mlsucllnho, 6
Attende a chamado. CMt . d appellaçlo~~~~~__________-'I ______________________"'n 

.,-fi 
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Brevemente : NOVAS INSTALA<;ÓESI Aguardem para Julho a primeira e real 
à Ru~ Trajano, 8. - Venda, de liquidação,liquidação na CASA MACEDONIA 

(A CASA QUE MAIS BARATO VENDE) 	 EXCLUSIVAME~TE. A DIN~~IRO 15V-11 

'-1LU'lt;ml)._.. ~. - - ··~ J!· · ...Jeora-- '!~nrtiva II ~ari'~~:'V~e:: I'[~a Soc!al 
l rll·· .. ~·IT ::- fu. 10' 11 ti ,,... - --~,-... I)f\J~nZIG., -	 :.:J ,O. , ;.'-. 1.5 C? 

presidente do Senado I FAZEM ANOS HOJE 
de Dantzig está licen o sr. loão Aurtl,ano de Assis. ai· I 

----....:I1ciado, desde 10 do cor- lo funclonarlo dos (onelos e Telê·
- t t - - t d Irente, afim de tomar I grafos e que. pelo seu gemo af~vel 

parte nos exerciCIOS da Ie. comumCdl ,vo. soube criar se vdsl~ IO qUln e o mVlc o o . ICllculo de am 9 0~ . os qUi1IS. hOJe I- Ir t rese:rva da Marinha de lhe provarAo quanto o estimam,am 18 en e ao Guerra alemã na qua a sra d. (ec:na Wolf da S,lva . 

I 	 Ilidade de capitão tenen espõsa do sr tnle Boavenlura Silva I 
ércld 

F 
FI
Ü-guel-rense te. 	 a 5ma.: !'A GutrrellQ.o sr lose MadaJom lun oro 

_ ____.___ _ __ o SI. SebastlãJ Coelho; 

A noitada de hoje. do cer. : rapazes do c lube .azurra• . I • • o sr Anlõnro Ma(hado, 

tame cestuboliSlico promo· IMa~ o liilici! é Que o Familial Concerto de plano A 01 JOre~ /,Y'pIOn, f,lho do sr 

v.lIl(l pela Li!!" Atleti cll CuIa . de~t'.ia t'onquistar o CBmpeo. yr on uc a azo 

rmense, promete revestir·se nalo sem derrota e por certo A sociedade culta ele Irmandade do DIVinO 

de grllnde b~llhanlismo e el e· empregará toelos ~s esforços Florianópolts teve eose.lo Espirito Santo e Asilo 

susndo entusiasmo. Ipara evitar o sucesso dos de apreciar, ante ontem, d Ó fã Sã V' t 


O c llOQu e. que irá. se r Ira. alvi-nt'gros. o concêrlo que. nos sa . e r s« o Icen e 

v~do ~a . qll~dl'lI lunllnosll do I A vitória do Família impor' lões de fesla~ do ilustre de ,Paulo» 

Lira 1 eDl~ Clube. atrairá 80 tará na conqui~ta do cétro Clube 12 de Agosto, rI' O CONSI'A,liO ADMINIS 
10c~1 ~Ima assistên.ci~ numf7- de campeão. Se, porém, o Fi alizou a nossa contenfL· TR~TIVO desta Corporação 
rOSISSlma e e.Rtu8IU~t1C,a. I)(~IS gueirellse conseguir abater nea Aleida Ferrari da Itarll: celebrar. e!D. sua cape· I 
o possa.nle «1I"e••io l' amilla. seu valoroso adversário te. . Silva, qUI; loi, há pouco, lIa, a praça Getulio Vllrgll~. 

que .se mantem iavicto no remos novo embate.' merecidamente, diploma· no dia \9 de~te mêR, às 7
 
iürneiV. lerá qU<3 se b<l!e r da pelo Conservatório Itoras, uma Missa em ação 

com o .Figueirense. Que li Nacional. Ide graça" por todas as peso 1 

possuidor de 11m quinteto Abrinllo a interessante noi. Muito nova , ainda, re- soas que tanto ° ajudaram

adestrado. onue milittlm tam. tllda esportiva, bater.se.ão veluu a inteligente pia· nos trell lIias de festividades 

bem valor~3 elevados (lo nos. em cot€jo amistoso, os crives: nlsta aprecia'leis qUllli· do se.u Ora~o. manda~do.me. 'olngrd[j>l tir.! r!:" pnr ,) easião ela partida'. pnra ·Béló 
so cesto.bo!.. do Atlético e Tamandaré. dades de concertista. No- por ISSO, que convl~e _as Horizo.nte, do G~m~rlll George c.. Marshllll. chefe do EstÍl." 

O gremto. alvl.negrn. que .0 prélio entre tricolores e tam·se·lhe. de longe em mesmas ~ !i todos os Irm~o~ do Ma~or do EXt'ren" norte.~~erlcano. que cbeliou a Mia· 
!em umll,;u derrota. aliás Dlnbos Rubros está sendo longe. ligeiras oscila · rara assistirem ao aludido são MIIi.tal' AmerlC9na em VISita ao Brosil. . .. 
Imposta p~l{I s~u auvl!rsário IespPl'ado com grande inte. ções no .élan. interpre· Ato. . .. . A esquerda , o General J. Mendonça Lima. Minisiió' 
de bOJe,:~ nOite! .llrocurarâ rêsse pelos tlmantes do es. tativo. como na «Tocata Consl~tor!o d.a Irmandade, da Viação: que comp,!-re~eu 80. Aeroporto da Panair pia
tlUebl'ar a IUvenclblhdade dos porte da cesta. e fuga em ré menor- em Florlanopohs. 16 de Ju · ra despedlr·se dos ohchils americanos. e à direita, o geni!"~ 

(Bach .Tausig), _ o que nho de 1939. ral Góes Montl'iro, (~ he[e do Estado Ml\ior do Exército brâ;;' 

Não haverá mais subs. continuará a pl'rtenceJ' ao talvez se deva atribuir O Secretário s.ileiro, q~~. a, convite do g?v~rno .dos EstAdos UnidOS,1iar~ : 


tituições A.mérica por muito tempo ao lâto de ser a primeira J. OCTAVlANO RAMOS tlU em VISita a grande repubhcR Irmã, o hordo do cruZa"·' 

Em uma dRS última~ reu tllUda. . vez que ela ~e apreijen- 2:30 2V-l dor yankee «Nashville.. . 

niôes do Consêlbo Superior tava ao público de sua Durante a sua visita ao nosso pais, !l )fissão Militai" 
da Liga Cariuca. Ilsteve em Novo clube terra e ser, lambem, Fuzil semi-autom_ norte·americalla visitou. viójanda pelos aviõel! da Panair 
lóco a lei de suhstituições Os funcionário!; dos Cor. aquela partitura o inicio do Brasil e Pan American AirwRys, os Estados de São· 
de jogadores. cujo parágrafll reios e Telegrafos organizR. da .audição. BOSTON, 1:1. _. Na Base Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa C&tarina c Rio Grande' 
principal é permitir. apenas ram um quadro de (utehól Obvio é que todos os Naval de Guantico. Estado 110 Sul. · 
a mudança do arqueiro para disputar o campeonato começos ailo diIiceis. A· de Virginia, foi [eita Dois oliciais superiores estiveram também em \'isi~ 
em uma partida de futeból. da L. A. F. demais, os grandes con· experiência de um fuzil se. ta aos Estados do Norte, aCflmpanhados de dois oficiais 

Manifestal'am.se favoráveis certistas são rarGS, e nem mi·automático. inventado pelo brasileiros, vôando nos .~e!~~~pre8a. 
à nova lei os 8eguintes clu . O FI - , mesmo a gentiliaaimll se · capitão reformado .Melvin 
bes: S. Cri~lóvam. BODsuces.! amengo . a.s _v~ltas nhorita Aleida Ferrari Johnaon. A experiênCia sur· "·' . 
so, Vasco, Madureira. Bangú com o Mmlsteno da Silva se apresentou tiu resultado. O nuvo fuzil Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico' ::; 
e América; volaram contra: do Trabalho com tão ambiciosas cre· [oi considerado melhor que -	 ClrurÇJlca 
o Fluminense, o Flamengo e 	 denciais, o denominado Garaud. e pó· das molestias da cabeça e pescoço 
o Botafogo. 	 RIO, 16 _ A exemplo do A critica justa tem de de disparar 60 tiros por mio ESPECIALISTA EM '. 

Com êl:ltH! resultado. a re. que aconteceu com o Vasco levar em conta não a · nuto. OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS<" . 
ferida lei foi aprovada e en. o Flamengo vem de ser mui: penas as intenções do - --------- Consultorio: Rua Trajano. \8 .. 
trará em vigor na primeira lado e intimado pelo Minis artista que afronta o jul. Vai ser expulso Diariamente das lO ás \2 e das 4 As 6 horas . 
rodada do 2.° turno do cam. tério do Trabalho, por não gameto das grandes pia· Rio, 15. - Foi assinado de· : ~;J__-::-:;_____.::R::.es::;id::.:e;:::nc~i.:.;....:.:Ph::::o::::ne~1~56~5:...._~_~,;;;
peonato cllrioc!l., marcadll cumprir a lei dos dois ter. téias, sinão, tambem, o creto. na pasta da Justiça, 4:i 
para o dia 25 do corrente, ços. seu tirocloio e o treino, expulsando do território na V-ã2 

O grêmio ruuro.negro apre em que se refinam as cional Rodollo Chioldi. Con· TROPAS DO REICH: Vinho qu~ mlta I ' 
Expressivas vitórias sentará substanciosa delesa, capacidades e os t~mpe· forme apurou a policia. Chio NA FRONTEIRA 

das nadadoras provando que está perfeita. ramentos. KOldi loi subvencionado pelo POLONO ESLOVACA .Tóquio, 15 (U.P.) - O ml· 
mente legalizada a sua situa. A jóvem pianista, dian omintern, jGDlamente com - OIstro dos Relaç<ies Exterio· 

brasileiras çao. Apenas dois profissionais te de quem se abre lar· Harry Berger, Allin Baron e - res Ilnunciou que dois lun· 
Santiago, 15 - Uma mui. brasil Iros b . go futuro. deve encarâ- .Jules Vallet, para fazer li pro VARSÓVIA. 15 (U. P.) -' c1onârios do consulado do 

ti.dã.o de tres mil pesso.as as. mentoe iO[erl~:ecse a~~ e~~~ac~ . lu confiante. Sua sensi . paganda vermelha em nosso Cidadãos chécos, cbegl\dos Japão em Nanquim, Tamebit'hl 
SISt:U . anle.ontem: á ~Olte. ao geiros cootratados pelo Fia. bilidade ê inegavel e pais. Esse perigoso extremista a um eampo de conc (~ntrll : Miyashita e Mioosaku Funvll' 
torneIO de nl\taçao dIsputado mengo, são éles: Carllnho e muitv a ajudará na in· aCtlba de cumprir pena na Cão de refugiados nas proxi. · ma. morreram envenenada 
pelos nadadores, 9U6 toma. Jaime, que ocupam lugares terpretaçãu dos grandes ilha de Fernando de Noro· mldades de Cracóvia, iofor· i pelo vinho que beberam " dit · 
ram par!e no Campeonato de resel'vas de seu qUtldro mestres clássicos. Isso nha. donde será embarcado. mam que. as tropas alemãs i rante!l banquete o(ere~hlo 
Sul·AmerICano. Maria Lenk, principal. ricou demonstrado no B' . se movimentam 00 longo na sede da representa~1I0 
li (amo@8 ntldadúra brasileira 	 manei:-a como venceu alie na «Untão dos da fronteira polono Elslo· consular, no domingo 'pÍl8SKo 
venceu ~ pro.va dos 50 me· Tadeu será operado as dificuldades da «Rap. Chauffeurs.. vaca. do. . 
Iros, estilo livre, marcando 	 sodie n. 2- (Llszt), e no 1\ «União dos Chauf(eurs 
o tempo de 34 segundoR e 4. sentimento Impresso na de Santa Catarina- avisa aos 

declmos. Sieglinda Lenk, R~O, 1~ - O valoroso ar execução dos .3 estu. 8eu~ associados que reali· 

venceu a prova de costa8, que!ro 1adeu vai ser sub- dos> românticos de Cho. zará, no dia 17 deste mês, 

com o tempo de 40 segundos metld~ ~ umo operação de pln. em SU8 séde social, à rua 

e 4 decimos. apendiCite. O excelente piano do João Pinto n, 32, um Baile 


Todas 8S provas de cem 	 fabricante Alberto Scb· que os SÓCl08 casad08 ole· CINE ODEON - A', 19.» 
melros roram reduzidas para O Veterano, de S. molz muito contribuiu recem aos seus colegas sol· hor.s, .MeridOl clIstem cero ; : 
50, diante do cansaço mani· Paulo, foi vencido em pa~a o êxilo obtido p81a teir08, em retribuição ao a CINE REX - A', 19.30 W;,....
restado pelos nadadores, !to Piracaba novel pianista, que re· que estes lhes ofereceram _lO enorUlr- :011 .Jllventude v.lenl... ,./

mens e mulheres, depoia cebeu justos e cálidos bá meses passados. auaelUC:OC :lIl1a
da viagem do Equador até S. PAULO, 16 _ O Vete. aplausos. Não p~derão tomar parte ~~~: d'aeaUvo. CINE IMPERIAL - A'sI9;)o 

aquI. rano, desta c p·t I j no referido baile os . chaul· .. ~..........'..---...,.,. hor.s, .U'lllmo .mOf.. . 


_ domio o P a 1.0, ogou feurs que não contrlbuirem. 1m3 

O América e Tadeu tr8 o ~5 ~'! N~:~~aba, con· _. . • Serão admitidos os Amigos . 

Rio, 16 _ A diretoria do do derrotado ela bro, saln· DlSlrllo PoliClal da classe, quando acompa- Nomeada para o DAM 
ALUGA~5E ~~ 'J:~América não concordou com de 5 a 3. O q~adro c~ntagem ~or .decreto n. 6, d~ ontem, nhados de um sócio. Aque· Pela resolução n. U 

6.436, de 
o pedido de rescisão do con· tlgO!! «ases_ do fut bó18 ban f~1 criada nova região poli· les que não forem convida· ontem, foi nomeada a arUa, Cáes Liberdade,c.' esq. S.1~aaha 
trato de Tadeu, alegando não deirante Jogou as:! an· C1al, . q~e compreenderá 08 dos pagarão a cóta de . . professora Maria . Aparecida Marinho, e u"ma "sala 0.1 dll.l 

haver bases para tal. Em de. t1tuido' Dionísio G m cons· mUDlclplos do Tubarão, La· 10$000. Salgado de Oliveira para 'lia (fundos ' do ; III~io R. 14 
clarações à reportagem, dla- Dslbio' Xingo 'Am~~né, ~el guna, Imarui, Jaguaruna, Or· FpolJa., 15 de Junho de 1939. exercer o cargo de dactiló rua Ti,adeilles).....-:;;.; T,al.l' oa 
se,? , presidente do grêmio raflm, 'Formlgà Hei~ car'F le. léana, Urussanga, Crescluma ESTAQUlO DOS SANTOS grafa de 3.' classe do Depar· .~asa Dau,a."iia .: f tllpc Sch· 
ru.b.f!.l: .c ~Tadeu; é , rub:o e denreich · Néco' e .Dor, M rie- e Arara!lguá. tendo por aéde Presidente lamento de Administração Mu· mlot, 19. • 

. , ,.,", " .. _""-<>,, . ..." ..• . , ' " e ar a. a primeira dessas Cidades. 229 2V.\ nlcipal. 218 I~V ~ '9 

o .· Sabão 

"1'1B8E ESPIOIALIDA EI' 
DE WETZEL & elA. }OINVILLE ()tarca reg8trada) 

OON8BRVA o TBCIDO DA ROUP. PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ 
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