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Uma cri~l1~êI,~,!ropelada, o MAIS ANTIGO OI.~RIO DE SANTA CATARINA morta e ':'Cieixáda

Diretor-gerente : Altino Flores 
na estrada 

ANO XXV Florianópolis - Segunda-feira, 19 de Junho de 1939 N. 7692 Já esta folha se achava, no novíssimo, Examinada pelas 
sábado, em circulação, quan- autoridades, apresentava o 
do nos chegou a noticia de radiador amassado para den-

Uma onça num I ----,---- --'----------- A carn~ ba ixou q.Ut; o engenheiro Remo C?r- ~ro. Quando o sr. Corsini foi 
181Ill . 1>0 voltar das cerCilDlas rnterrogado sôlH~ a causa do 

q uintal I I a 1$400 Ide Paulo Lopes, aonde lôra amolgamento verificado, res
efetuar o pagamento de ope- pondeu que tinha sido cau-

RIO, 18 - Em Belo Hori- rári08 que sob suas ordens sado pelo eabarro, 'lue dera,Q
zonte, às primeiras horas da Porto Alegre, 18, -Instalou trabalham na construção da num bezerro. na estrada.uFíIUI:.ade 
tarde, os habitantes da casa -..4 ...1.1 seus t~abalhos h~ !lOUCOS dias ponte da Penha, na estrada "*,,, 
196 da rua ,Jussára, no bair- ~~ a C?~ISSãO ~e~lgnada pelo da Leguna, havia com seu Parece que as autoridades 
ro da Graça. foram sobre- ric'in"~l-a prelelto ,mUDl?lpal para es- automovel eMercury», da cha- vão sindlcar em que ponto
saltados com o rosnar dum ~ .......'1 LI tudar o forneCimento de car, pa 5-P, atropelado e matado do caminho se deu êsse aci
animal, nOR fundos duma re - ne verde à população. uma criança. dente e investigar si, pelas 
sidência. O dono dll casa, ll"'lJIWllU.~-. Entre as funções da citada O&ando foi a nossa repor proximidades, há alguem que
José Melge!, procurando t,) ..., comissão, figura a de tomar tagem à Detegacia de Policia pússua um terneiro e si este 
descobrir o que se passava, conhecimento do preço, do para f olher esclarecimentos se acha ferido, pois, neces· 
verificou tratar-se de uma produto em vários pontos do sôbre o facto, ali ainda se sáriamente, o animal deve 
onça que, durante a ÜOit6',I Estado. Iachava o sr. Corsini, que, apr~tlentar qualquer [erimen
havia penetrado no seu Agora, foram recebidas no- falando a diversas pessoas de to, visto que o esbarro foi tão 
quintal. tlc\as de D. Pedrito. segundo suas relações, narrava o se- forte que amolgou o radiador. 

O felino corria dum lado as quais 11. população dali vai guinte: ' ••• 
para outro, ameaçando os adquirir o seu principal ali - - Hoje pela manhã, fui pa- LOl!:o Que o sr. dr. Secre
moradúres da casa. e !oi mento a preço razoavel, de- gar meus operários, que fra- Itârio- da Segurança recebeu 
prlociso alvejâ-lo. qUllnto I Ipois de, durante largo tempo, balham na ponte da Penha. o aviso telegrAficf\ do sub-de
antes, para que fôsse domi- Itê ·lo pago à razão de 1$700 Ia meu Iilhinho comigo. Fui legado de Paulo Lopes, de' 
nado. por kilo. . e vim, sem novidade nenhu- terminou seguisse para ali, 

O animal fugido pertencia Os rrarchantes pedrltenses ma. Chegado a casa, no ES-I afim de abrir rigoroso inqué
a Francisco Caetano, resi- resolveram baixar 300 reis treito, pús o carro na gara- rito, o delegado da Palhoça. 
dente à rua Itapeva, e tinha em cada quilo de carne, pas, gem e sentei-me a ler os jor-I A população de Paulo Lo
ainda um filhote em casa. sando esta a ser adquirida nais do dia. Assim estava, Ipes etltá exaltadissima com o 

Amante de viagen~, Caeta- Ct'lIl,~ a 1$400. quando dois pOliciaes me [0- matador do infeliz menor, que, 

~~r~: :~!t:~or ~~!l~~~ad~er~ ~lIllpJl(I(IS O!i reis da Albãnia D~~eg~n:i~aJea p~1:!:f:.re:;~ ; ~;,(J~~:~~f ~;ix~â~~ :6amG~~:= 
a última vez compro;; no Viverão na Inglaterra acusação de haver matado, hum socôrro, por deshuma
municipio de Quitanda um - LONDRES, 18. - Os circu- por atropelamento, em cami- no automobilista.06 .AM 
animal tipo jaguar, por ,....... .. .. los ollciais infór.mam que a nho, a um menor do distrito *•• 
120$000. Trouxera a onça ' •.. .... rainha Geraldina e o rei Zo- de Paulo Lopes. A intimação Na Delegacia de Policia, no 
para a capital, encerrando-a .. , gú pildiram permissão ao go- me Burpreendeu, pois que, ga- ato de prestar declarações, o 
numa jAula pouco resistente, vêrno inglês para viver na ranto, fiz a viagem de ida e sr. Remo Corslni loi assistido 
motivo por que poude e la Inglaterra, Infórma-se que, volta sem o minimo incidente. por um advogado, que a prin
sair dessa prisão. fóra de toda a praxe, foi E aqui me acho. ::ipio nos disseram ser o sr. 

O animal recebeu tres ti- permitido aos ex-soberanos ~*" dr. Fúlvio Aducci, mas, que, 
ros na cabeça a ainda vlv~. da Albânia viverem na In- Com essas declarações, depois, souhemos ter sido o 
Com dificuldade abre a boca _ __________ glsterra, sabendo,se, de an- como se vê, o sr. Corsiniarir- sr. dI'. Aderbal Ramos da 
tentando morder os que lhe T e oel temão, que 08 mesmos deve- ma estar inocente da acusa- Silva. 

.. tocam. E' um belo exemplllr ermlDOU em C"D I o rão abster ,Re de toda a ati- ção que sôbre êle cáí. Aguardamos mais nitidas 
de pêlo luzidio, malhado, U vidade politica. A acusação assume feição informações para trantlmlti
medindo cêrca de 160 cent!- gravíssima, pois 101 Implici- las ao público, em cujo seio 
me.tros de comprimento. O bal-le na «Uni-a-o dos Vai ser operado o in- tamente formulada pelo pró se fazem os mais diversos - I' prio 8ub-delegado de Paulo comentarios, unanimes, po'Chauffeurs...... te~ventor pau Ista. Lopes, o em . verberar oqual deu eiência do rêm, todos, 

I
Dr. Manoel Pinho II S. PAULO. (V. A:) - O ID· acontecimento à Secretaria procedimento do autor da 

terv,:ntor A~~mar Barros de Segurança, . nomeando morte do malogrado menino 
Doença. de oenbnrlla PHft08 Há " " . , _ , segUIu de aVI!lO, para Cam , squelle engenheiro como au- de Paulo Lopes, tão humild~ 
-VI•• urla'rlaa- Operações - . tempos, os. _~()(.IOS sol , do _ com ex~orlUçoes, con, pos de JordAo, devendo re· tOI' da morte do aludido me- que atê hoje lhe não conse-

Cllolca médIca Testa telros,. da ,UDlIlO R . d08 tusoes e equlmoses no rosto. gres8ar ua segunda-feira, nor. guim08 saber o nome, nem 
de Ilaadulal eDdocrln~s. ChauHeurs de St!l' Ca.arma», Ambos f~ram apre8~ntados quando sofrerá uma interven- *"", quem são seus pais. 

CONSULTORIO: ofere,c':lIl'm umballe ~o s seus à Dele!(aClIl de P~licla pelo çilo cirúrgica, num hospital A limousine «Mercury. do ___ 
Rua João Pinto, 13 (sob) con~o~ lOs cll8ados, . estes. praç~ Osol .M~rcehno ~af!a. desta capital. sr. Remo Co\'sini ê um carro 

i ~~~~JF.N(!f~~ ~~tr~~~~°it;~~I~diencl~~~:~a~ ~~ t:O:i~d~~~~~aje~oh~:~oel!~ Os tempos mudaram 
Rua José Veiga, 186 promoveram. i~ulllmente , na Hospital de Caridade e o O A .. T BUBIDOS InD1Z 6AlftllA Roma, 18 - A imprensa

sêdeda «União», uma 'soiré". sargento, ao Hospital Mi r. rmloro avaies - • 1l1U. " interpreta ü bloquêio japonês
PHONE 1.199 dansante, cujo convite publi- litar. em Tientsln como um meio 

70P. cáwos. _ Segundo nos in!orm!lm, Cirurgião-Especialista AJSslstente do prol. Sanson de terminar o prestigio britânl 
~~~~~~~~~~~ D~ rato, o baile roi con- o sargento Raimundo Bessa, (on.ul... eLo. 10 i.12 • eLo. 16 í. 18 - cio Pinto, 97 IOb. -T.I. 145 co no Extremo Oriente_ -La 

Acumul.ndo tropas na corrido e animad ... Por volla antes de ir ao baile da «U Tribuna>, em editorial, declara 
. da 1.30 da madrugada de 00 nião dOR Chauffeurs», tinha que certamente há pOUC08

fronteira tem, porém, quando mais a- querido dansar no «Clube anos atrás , não se poderia 
ZILlNA, Eslováquia, 18 _ legres estavam os partici-lpri~a.verlu, .onde não rôra conceber que a concessão, 

Informal-se de fonte auloriza- pantes nele, ho~vt' ~uem no- admitIdo; e, Já no sabado a- dentro da qUI\! tremulasse a 
da que mais de 20.000 solda tasse no salão, a paisana, o trasado, a sua presença num bandeira do Iml'ério, !ludesse 
dos alemães paRsaram por sargento,enfermeiro. Raimu~, b~iI,: no distrito do SdoCO dos ser alvo de cêrco... 
esta cidade nos últimos dias. do Bessa, do. J:!0spltal .Mlh· Llmoes dera causa a um Declarou ainda o jornal 
em direção à fronteira po- tar. E lügo dUVIdas surgiram, conlllto, de que resultou a que no Extremo Oriente co
lonella. sôbre si havia sido convida, terminação das dansas. mo na Kuropa «os déspotas

I A missão militar alemã do ou não. - O cchaulreur_ Ademar antigos devem olhar a reali 
" chefiada por tres generais: . A d~vida degenerou em L~ma é arrimo de .sua mãi, dada das coisas em face da 

encontra-se aqui. As ruas dlscus8ao, parecendo que o vlUva; ontem lhe fizeram a- nova ordem e do novo curso 
elllAo cheias de soldados a- relerldo sargento roi con· penas curativos de emergên- impostos pelos acontecimen
lemães. Oa habitantes acre- vldad? a sHir. E' possivel cia e só hOje é · que será tos da história. 
ditam que as tropas se diri- que ele tenha relutado, e exam!nado a(lS Raios' X. A bli. triste, alll I~ 
gem para a8 fortificações da corre até a versão de que bala penetrou-lhe um pouco TIII. brollGllUe! Surres taae t 
fronteira. =~t~~a~ep~:a J~~j~~ :~!~ ~~~~! ~o pejr~~heOtr~:L~~~~~~: I' lei dll 10110 :Slllllur, 
AL:UGA-SE I~~ s:~ ~~~d1~~ ~~f~e, ':~to~~t~ ~~ IhÚ~ ~êe~Ur~olega disse-nos S6 te uiva 9 CONTRaTOSS. ! 
Cáes Liberdade, esq. Saldanha rão Bonifácio, que lhe segu, tê ,lo visitado ontem e que Na «morada dos 
Marinho. e uma sala na dita rou a mão que ~mpunhava a Ademar está com a perna deuses» agora se faz 
rua (fundos do prédio n. 14 arma. grandemente inchada e sen esporte 
rua Tiradentes). - Tratar na Já então na rua, diz-se, o tlndo dôres forllsslmas. Recife, 18-A bórdo do cHigh
cCasa Oaura-, rua Felipe Sch- sargento Raimulldo deu um land Monarch. passou pelo 
~Iigt, 19. 15V.5 tl~~era~ :~r~t~~ã~ d~:~hadu~~ porto desta capital o consul da 

DOR DE Argentina em Atenas. Falando 
, JornaJjsta polo~esa ~1::~'s~lefr~~or~~t:nd!de~:~ ~:!~:I! a cou. KOLYNOS à reportagem sObre os aspectos 
t:onvidacia a deIxar a gava à porta, para ver o que sa lambem Com :~~~:~od~e~~~~~' qOue co~su~o~~; 

' 11 AleSmcmha H se pas88 na rua, redce~teu Ás mães sabem que ns 1.,ls lns >;Ibem que este creme dental é Olimpo serve, agora, para a prá1 va 
, Ber m, · I ~ Madame e- um ba aço na ' perna lreI a, tica de «sport> de skl. 
hina .. Heinldorf, correspon- desfechado pelo referido mi- . ~,~::;~~~:~ ~~~i~~~~s~~~~:l;~c,t:~ de noção segura e ao mesmo 

' dente em Berllín do «I1ustro- Jltar. dentes c n. :;engivas tcnms ~~:~;~Oo:':i~~~~:ii;~;)l:sq~I~I~~~~ Os dois protetores 
v.aDY , ç~Í'yer C0d.zannp de Diversos motoristas, vendo Cem mil toneladas de dus criança.. E sta'; Il 1'"",'0 e ns gengivas sadias. Cidade do Vaticano, 18 - O 

", ' CtaCóvla,DIl .Polônia, desde seu çolega por terra e, ao carvão estranaeiro para pOl'que os dentistas rc'<:ommcn- Adquil'll Kolynos - as cd- Papa publicou um breve apos· 
, lili. fob.nôtiflcada: pelo go- mesmo tempo, tlio indigna· a. dam Kolynos especialmente unças adOl'am seu go. to ngl'u- tóllco declarando que S. Fran

,.trao ;aléDÍllo ,de •que deverá dos , pelo procedimento do a Central do BraSil para a. el·iunças. Os Dentistas duvel c refreseunte. cisco d~ Assis e Santa Catarina 
oarUr i1a ;Alémanhll até o dia sargento Raimundo quão - de Sienna são 08 protetores da 
~.. do corrénte: , ...' - receiosos de que fizesse RIO, lR - A comissão e8- LEMBRE-SE um CENTI- Itália. 

B' elà'~:ôg; 22~}r.orÍ're8pon- inala vitlmall atiro, lança- pec\al para a METRO é SUFFICIENTE 
deate ~!igelí'Ó}5~êil1e é ex· râDl;,Be, sôbre €lIe para to· combustivels e M()rto· como,~tf~i~o~]E$t
pu\lO dô Relob d..de a vl- m.ar;lhe ,a . . arm~ ", e, encon· abriu concorrência para Varsóvia, lS ';';"" 'Uma allêociá ': 
16ft. do rettlDe aul1lti..tl'Ela tra!!lI~':,~; reBIstê!!él~; tlve~am compra de cem mil to!!~l~  denotlclàs., da PolO 1'1 Inuncla 
deal.roll que rol expu'" d. de 8I11pr..,. rOrea nSlca. da9 ,de carvão de"J )edra;0•. ~8 . qÜeliÍlliHãõrllâdo polDllt. 101 c-
Ale..anha por cau•• da aU- Do c:onatto r"\lltaram :fe:. trangelro. , de .. .pr~~!'l!lêDêJa xccul&do, fGI Pomu., por ~r 
tude de ..u pala para com "doe, pot.. o dito motorista eu~opéã oU "norte-IlDl~rluna, 
n 1l.lall . mUlllo. por e.u· Ademar COIII uma ;~bala.>nade8t1nlldas . , .• '. à -1i~.Celltra l do ~::~dNI~~I:::~'2~~::d: ~ 
.. dco 8U. atitude ~...oel. I pera., • o ..~ento lUi llUllI ' I Ikilliil . I.III~ d.. ~&IO. 
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2 o ESTADO-Segund~~réir& 19 de Junho de tOJO 

I 
-------------,~~_.. ,~~~~~. 

! 
Dor de Cabeça 

Perda d~ tempo e de dinheiro! I
IQu:mdo V.S. tiyer d () r dt.~ caheça, lembre-~e que q\la~i sempre dIa é 	 nhõ será o melhor que o" hoje v. $.. <..... . 

causada pur desarranjos (! perturb;Jç{~.cs do estomago, intcb t'l1o~1 figado 

e baço . e n:to esqueça nunca que romt!IHe t ratando LosteS org:ios é que 

fica rá curadu. 


Se V .S. d uvida, pergullte i~to a. ~l'\l medico. 

OtI~~O(I~I~~:~~::·; ~~~~~t~;;~:\:::~I ~~; 'J~~i:l~~:~i~;~~ri~\~~(~~;;-nJ~;;~r~f:!~~~~ 	 Londres..JeON1ELHOS DE BEUe:zi Rádio de 
tempo e dinheiro e não se fará nunca desaparecer a Cal! :-:a da do r de cabeça. 

Em todas as doenças () rnajs importante é tratar a caU5:1, Q os ll tcdj(os I (d Na. onda. da 25.29 ",to. a 19.76 
~abem que:..!. dor de c.a hec;;a qlla~ i ~C'mprc é causada ) IIIT impu rezas, suh I omo se evem comprar os d.~~. ~1T:d~~oa.~o~:~~y~ ~:9~i~~~ 
stancias infcctad3S e fermCllti.lt;ilI:5 tox icas no estcm:ago c intestinus; pur 

isto l:nllvem limpar estes (l rg:~ ")s usando Ventre-Livre Sl'm demora. progro",o. horí,ioda Flo,ionopoli"
preparall"vos de toucador 

Ventre-Livre tonifica o esl omago c intcRtinos, e O~ limpa d a:; i m~ . . . 20.20 - NOlício. a.pOilivo. · a 
purezas, sllb~t a ll l'i~IS inf(>ctada~ (> fern am t íu;C1CS toxicas, que causam a dor Por Mme. De Savlms Nolas .ôbra a Boi... am ingli•. 

I Ouve·se hllAr muito. hoje InãQ se derretem. não embo- 20.25 -.0 Novo Exército 
e vontade de vOJnilnr, oprcs~ào no coraçf'io, sufocaç:l.o, lingua s uja, falta 
de cabeça, p tSO, calor C ma l c=, t a r na cabeça , tontura~, ,:crtigcns , anciuli 

em dia. do custo extrava· loram. nilo fermentam. não Britânico •. Pole.tro em inglê•. 
de apetite, n l aU go~to lia lJüt.:a, quentura na garganta, empacharncn to, gante dos urtigos de beleza estão -criam sedimento nem 20.55 A O,qua.!,o I",pa,i.1 
peso e dor no ('~toma~o, mal c:"tar depois de- comer, arrotus, azia, prj::i;~o mais afa mudos. Há livros que sujeitos a inconveni' da B. B c., ro~incieoutros . .ob o d. 

debla teram CQntra as mar· entes comuns a os produtos Clilton Halliwall. .Clí"ico. po' de y('ntre, dorc~ tla~ adit.ül.ii.\·'\.:~1 indigl."St5.o, c.!on :s , co!!cas e outr:'ls, Iwr· I cas anunciadas. Há bQletins mal fabricados. pul...... Ouverlura. Cornovol (0.0' turbaç'ões do \"cntre, ligado e bW;o, mnu halito, preguiça . sOnl nolcn c.:ia 'c que aCQnselham as mulheres A mulher moderna nãQ la-I rík). Tri. movimonto. de Oi.a,ti·molleza geral . coceiras, ccrtas.Jllo1cstias da pt::l~ e d (ls rins, ncrvo5ismo R misturar um pouquinho brica QS seus próprios ele'1,mentol: (1) Allog,ouo (K. 131) !-' e OUl1;a~ altcraçôcs gT.... \ ·C:; da SJ uuc. distQ com QutrQ daquilo. mentos de beleza. pela mes- (2) Andonle (K, 252) e (3) Predo
Tenha todo o cukbdo o-n1 ~Ha ~a lldc . para fazer os seus próprios ma razão por que não com· (K. 205) (Mourt). Peer Gynl. Sui ' i' 
Para tratar a àor de t:dht::~a e cst<:~ ~mfr:J11cnt()s p(.rig:l)!"Ôn~ usc Ventre preparados de beleza. Em pra um sacI.' de batlitRs pa· le N.o 1 (G,ia!), Sonhol (W.g·

Livre, rcmeúio esplt:ndido, que ~e "cllt.lt: hoje tIoS mai:o: imlJonante~ 	 a creditar a mu ra fabricar amidQ; porqueque deve · 	 é II na'). Ou.e,tu,e, O Morcêgo 00' 
paizes uo mundo. lher ? mais conveniente e prático honn 51'0."), 

Pois bem: qualquer mulher co~prar amido feito à ma. r 21,OO-21 ,1 5- Noticí••io.m po' 
Lcmhrc·se ~el1lprc: que deseje póde experimen. qUIDU, num pacote decente loguia (.ó em GSO 15,18 Mei .). . 

Ventre-Livre 11 :10 é purgante 	 lar fazer os seus cremes, :ie tamllnl!o adequado às 8U- 21.45 - Noticiirio am ingli•. 
loções e pós. Eu já o expe· as necessl.dades. 2200 -- Bis 8en. A B.ndo do 
rimentei , e que IIngú saiu' Ê vantaJoso, também, com- Hotel G,osvano, Hou.... aob a ..' 

1'er:.h.n. sempre em ("..~a algun	 Fazer um bom c reme para o prar os produtos anunciados, direção de Sydney Lipton. irrodi~ 
rosto não é uma simples ta· que contam com grand.. nlt · .ndo de G,o.venor Hou.e, P.,k.r 

rela culinária. E' um com mero de consumidores. Eu l.n.., Londr... 

plicado processo qulmico em tre os prudutos de bdezll, eu 22.30 - Tronaminao "em GS8: 

que entra o calor governado. costumo reco.mendar o Sa · NOliciírio em e'Plnhól. 

aque cimento rápido e conU bon.e~e Palmoh\,p.. p. IS tenho 

nuo, além de vários outros verllICado por mlw mesma 

pormenores que crillm a r.s suas propriedlldes embe· 

emulsão suave, firme e uni lez.lld~ras , de que falam os 


Viuva Olivia Régis fúrme que Você gosta de anunclos. 
Prazeres usar e a sua cútis exige, 

vidros de Ventre.Livre 

MEDIDORES DE LUZ p81'a aceitá· Ia . 
DEL VECCHIOPrecisa V. S. de medidor para sua instal- participa a seus parentes e ze~eal;~~~ ~~~!1~ceo~t.arco~: o MI!.LHOIt VIOLÃO 


laÇa0? Procure obter na INSTALLADORA ~;~~,~~! d~e (a~~~en:~Id~~e\u~ preenderá logo por' que cus · 
 TodCl8 08 ID~lrumeDtos 
n~1 Veccblo 0110 I.brlCH'DE FLORIANOPOLlS O medidor marca I tllhd IRIA com o sr. ta dinheiro para rHbrlcar ar dos pelo nCJvo 8istemu 


SIEMENS. com absoluta garantia, porque I loAo FREDERICO HACKER. figos de beleza que não en Timbre·Vox. 


é O melhor. 'I caroçam, não l'llc ham nem Peç , m calftlog'\8 grátis /

R. Trajano, 11 Phone 1674 	 Florianópolis, 8·6-39. ~~s cr~~Ii~fdar~, ~O~() ~~ft~:~·, RUA t!'~~?~:~~4J9U 198, 1 

SAO PAULO-~~f)()9~r.;;;;;;.~~~~~~ ..~.~V~--~1~3~5~~~~~~~~~~~;~ não rançam, não" _.~.~tt_ descoram,.i................... ____
o •••••••••• - - --..--. 

•••••••••••••••••! 	 AVISAMOS 
MUDANÇA de nossas secçô,es de: 

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

para o n. 7 da Rua Trajano 
"A MOOEL.AR" ••••••• 

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

dias a mais bela e completa 
•• 

EXPOSIÇAODEFINO~· ..E ...... -MODERNOS MOBILI~RIQS 

•••••••••••••••••• 

do .Estado . 


Preço de . caÍJ.~~r ·~ ~~hSaçl.ol!! 


: . ~·C"}.c.....................,,-;--.-..--~.~-:. ••••••••••--~.=. , ....'''~..~,.''''''::'':':'': :~. ••••••••• •••••••i• 

•••••••" , ••.

I 
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D8. mRLMR MBB~LNgHI 
Com pr,, ~l Cd DO~ b05p · !!:11~ 

) 
europeu~ Quem me o hece

CUNICA MEDICA 11111 
OE.'lAL 


CODllultas dll8 10 iÍa 12 e 

dil15 16 iÍs 18 hora3 


INSTITUTO DE ELETROCAR-

DIOGRAPHlA CUNICA 

Cur80 de aperfeiçoamento em 
doença do coraçao ldlagoOlt
1100 precIso dae moleatla. car

=crDM"~~~~'~ 
ENCAS DO SYSTEMA 


NERVOSO" 

GABINETE DI> ELF.CTRO


TERAPIA 

Ond&. curtas, Ralol oltra-vlo
lOIa., R&l08 Inlr..-vermelboa o 

Electrlcldado médica 

Laborltorlos de Iwrosco
pia., lllilpel CllnÍClII 

Bxamee do lI8DgIlo para dl..
pOlltloo da 8ypblUa (reacçllel 
de Waloennano de Hecht 
1'10, KahD e Saab. Zorga,

Dlagnolllco do Impalndl.mo, 

~"1::mod~ao~~:(r::~:i
da AlOlielu Zondeck, par.. <lh1

C:!': s~ecoc: d:~~~~~e~l: 
quldo racb!g;;,no e qualquer 
_01.... pIOra elucldaçlo do 

dlagoostloo._ 
Fel n_ Machado, 6 

Td...ph"ll~ 1.195 
f"L0Rl.\NOPOLl.3 

Ir.~·~
.~
~\b · .~ 

Nenhuma joia 

VALE MAIS! 
Ali"•• como .aphira. ou y.rd•• c..
.0 ••m.raleiall, ••us olhoa ~o o 
.." maior theaouro. Cons.ry.·o. 
..,.mpre llmpldOA _ sadio.. usondo 
'lorlamel1t. a19uma. gona. d. 
Layolào. 

...- - ---------

Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 

Moleslia inlernas de 


Senhoras e Crianças em 

Geral. 


CONSULTORIO : 

Rua Trajano, I - Sob. 


CONSULTAS: 

9 ás 12 e 14 ás 19 horas_ 


RESIDENCIA: 

Av. Hercilio Luz. 178 


- Pllone: 139:! -


AUende a chamados 

Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 

-"'1 lIe lIIa.oral 
Puta-"'.cOel 

(ONStILTORIO 

Rua Viclor Meirellas o 26 

as 10 1/!e das 2 as 4 horas 


Tel. 140Ii 

Reeldencla: VIsconde Ouro 


\>''-10_ J~ - - Te! . 1365 


JUVENTuUt 
AlEX~NDDE 

um ""tom 'veJ? 

FORO t O CARRO QUE MAIS CIRCULA 
..___ __.-_.. ___.-.____._ '- -."-:---::.__-.:::-:::"~ _ .- :::"-:-.._. -...- .-:--..~ ...... .._- .. _ ...- --- -".. ---=C~ ._-· 


PELAS ESTRADAS DO BRASIl! 

Realizando 03 seus serviços d e transporte sob as mai~ des


favoráveis condições d e clima e estrada, o hom :.'m do int e rior 


adquiriu invulgar experiência e amplos conhecimentos p1"5· 


ticos do. veículos. 


Nenhum outro autOlnóvel é usado por tantos milhare~ dt: h3hi · 

tantes do interior, como Fard . Isto porque eles sabem t.}lW Ford 

reune todas ~s ql1t:Jlidad e-s d{' um curro exr-epc!o!wl: F rL' :OS hi 

dráulicos, motorV-8.carrosseria intei riça de aço. vidrm~ de St'~~lI ' 

rança e _ assistência do tradicional "Serviço Ml:cânico" Ford . 

FORO V~8 
-_.._------- ---------------------------------'-'''---'---'-----'';,...,.;;=---:........_--- 

IMPOSTO DE RENDA I A imprensa fascista 
- EDITAL I 

bllf:t~~ ~~ên~~p~~~o s~~_ ~~~~~,I ~n~snierso~~r~~~r~:nt~8rerJ~~ 
transcrevemos abaixo. por meio 1do Pais. respoDderão peI(, 
do presente edital, alguns dis- pagamento do imp')sto por 
posilivos dos Decrelos 2U;54 e estes devido. quando it fonte 
1.168, re~pectivamente de . 'Ide rendimentos não couber 
20/6 ·19;12 e 12 '3/19:-19. a dedução do trihuto. 

Mligo 7fi. (Decreto 21 55~) - Artigo 2(j. - (Decreto I WS) 
Todas as pessoas fisicas OU 

1
\- O imposto de rendB iDCi

juridicas que por si (lll como de sôhre os juros de apóli

garem ordenados. gratificações, quer que s;>ja li data da emis
bonificações, interesses, comis · são, salva expressa conces. 
soes, pertentagens, juros, di· Rão, por lei, da imunidade 
videndos, lucros. a'uglleis e lu · lisca!. 
vas, prestarão inlormações á Artigo :!o. _ (Decreto 1.Hi8) 
Secção do Imposto de Renda - Será de 4"0 a taxa pro
anexa à Delegacia Fiscal. porcioDal referente aos t!lu-

Arligl) 86. (Decreto 21."54) - los ao portador e de 3"-'" a 
As infrações do artigo 78 se concernente aos norniElati 
rão punidos com a milita de vos. 
500$000 a r,:OOO$OOfJ. Arligo 27-(Decrelo 1.168) -

ArtifZo flS_ - (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposlo de 
- Até (:lO) trinta d.. Junlll' renlia todos quantos recebam 
podem ~er feitllR as declara vencimentos .:los cofres públicos, 
ções de rendimentos, inde- federais, estaduais ou municipais, 
p\!Ilte de muHas. inclusive os membro5 da Ma-

Artigo 6.° - (Decreto 1'.1(8) gistrõtura da União. dos Esta
- As pessôas !lsicas não são dos, do Distrito Federal e do 
obl'igadas a apresentar de · Território do Acre e. bem assim, 
clurllções. quando a totalida- os tuncionálks de eslabeleci
de de seus rendimentos não menlos aulônomos. 

contra a Rumânia 
e a Turquia 

ROMA, 18 - A viagem dOidO eixo precisam d6 escla
sr. Gafenku a Ankara.• o recer o situlição, para agir 
estreitamento das relaçoes de acôrdo com os seus in
qU,B .dat resultou~ntrea Ru·,teresses.. , 
mama e a .Turqma e, em ge-I 

representantes de terceiros. pa - ces da divida pública qual- ral , ~ po_litlca. adoptada p.or 
estes dOI~ pU,lses a , r~spelto 
dos uegoclOs .balcamc?s e i 
europe,:,.s, suscitam p.l'Ofunda i 
d~sconflança DOS meios ras
clstas. que" eSpoDtnne~mente 
~e torDam eco ~os arh~os da 
Imprens~ alema, . cODvldando 
a :rurqula a explicar a sua 
ahtu~6 a respel~o dos palses
do eIxo. Advertindo a Ru
mânia contra .os dissabo~as 
I!- que se expoe, se .assoClar 
as grandes democr_aClas, m?s
tram que a sua 8ltuaçlio. lO
terna, exp~8ta &o.s perIgos 
do bolcheVismo, nuu é !Dais 
brilhant.. do que a sua slt,!a
ção externa, .qu,: se ~ompll~a 
com as relvlDdlcaçoes bul
garas e bú~gara8. . 

No que diZ respeito à Tur

:..;p...7.S________ Artigo la.- (Decreto 1.168) lá apresentadas. relativas ao e- dos Estreltos_• 1 
- Os CIlSOS de declaração do- xercicio de 19:-19, serão revistas, Contado com a absoluta ~-----------------

excl'der de dôze contos de Arligo 30-(Decreto 1.168)- qaia, 08 mesmos meios in 
réis (12:000$000). As declarações de rendimento quietam-se com a situnção 

losa, devidamente compro- para o eleito da aplicação das neutralidade da Turquia, .a 
vada,'quanto ao pagamento ou nurmas desle decreto· lei. Itália - diz-se - não subs· 
recebimento de juros comis· Sôbre os dispositivos aqui creveu os compromissos de 
sôes e outros rendimentos, transcritos e quanto aos demais Montreux, mas jamais tolera· 
serão punidos com a milita das Leis em vigor para o Im· rá que a liberdade dos Es· 
de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secção, treitos se torDe uma ficção 
equiparados. para o efeito em razão do oficio, está habi- em proveito único de algu
da sanção criminal, ao delito Iitada a lornecer a interpretação ma8 nações privilegiadas, 
previsto no I1rUgo 248 da dos mesmo,alendendo a qualquer nem admitirá modificaçõe~ 
Consolidação das Leis Pe- cClnsulta lei ta pelos conlribuin- na bacia oriental do Medi
nals. tes de todo o Estado. terrâneo, onde a situação já 

CASA 
Precisa-se alugar uma casa de 

moradia, para casal, cujo alu
guei não ultrapasse 100$000 
mensais_ Informações na redac· 
ção do «Estado._ v-29 

VENDE-SE ~~r d~r~~ 
casião a casa e terreno ane· 
xo, n8. Travessa Harmonia 
n.O 1 (esquina rua Bocaiuva). 
- Tratar nesta redação. 
220 5v.-5 

Artigo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis, 1.' de Junho de lhe é desfavoraveI. 
- Será de 3 "in a taxa pro- 1939. .Aproxima se o momento I 
porcion8\ concerDente aos CARLOS CONCEIÇÃO em que teremos de pedir ex 
rendimentos da 5." categ<JriB. Chefe da Secção plicações., diz particularmen I' 

Artigo 21. -- [Decreto 1.168) 227 15v-1o te o .Stampa». «As potências 

AGUARDEM PARA JULHO 

A primeira e real UQutDk(io 


na CASA IIACBBGRIA 

(A cd!5a:Gf:~~'iimais' D<êI.ralo ve~pe) ......,... , 

BREVEMENTE: Novas instala~ões â RUA TRAJANO 8 
Venci de liquidação exclusivamente a dinheiro 
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o ESTADO-Segunda feira, 19 li" Junho <16 19a9 

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

14t1 Matriz - Rua Conselh~iro MaFra n. 8 Filial - Rua Trajano n. 1 v,47 

--:-'''-'''' {)jê7catele 
CONfORTO 

através dos 

~ tempos 
0~~ 

~~7 
;;J) 
, ./ 

+
i\ Ilolmra 

II 
 ..;\t~~~l;;~(~~~ .:1 ~l:~~~~~~:~~H :~:~~~t~:()::i:~if;r~:i~:.ll~l= 

ttC~U ~:.~. m istun'r enxcf:'(,. ct\n'~lo e satitrt". !: .{:' ,;p~ra· 

A(lt~s dl·~h·, pt}fêl:l, no 5;'..:;u10 XII!. R,·gerio B,lcon 

jil hav!!1 (' .·.:~::l(!o dos ô1f; ,:;~S " formula d<l po:..-ora . 

O not::wt:! l'IO;),I"C:>50 n :1 histuri« tIos ~xr,los:\'os foi 
a dt":1ccb ::!"\fl "alg()d ~!o-j)t)l vora" ~~ da <lynamite. 

E s tn ll::..i~ ll t t:1l1 contriht:idl) IJ ~l ra .l! grauc.ici c 

orrnjndas renlí7.3ç(!eS d3 en;;enharia cQnlernporanea. 

Quem pela jlrimeim vez usa GilTette tt:m t~:;mbt:n 

a inlprc!s50 th' CJue " lh'~cobriu a pol\'ora" En«Cilória»-\ PROCALMA 
tretanto , Olilhi"ics de pt"ssõas 
ji. h .tvinm .. d escoberto" qu e: 

Sorteio 
Gilletle offercct' o m::-in mais 

rapido, hygil."uicu e ecol.omico 
ue fazer, diarimncntc, a barba 

em Casa. Sf'j.1 desse numero: 

PL·~NO «YYBA» I 
1.0 Prêmio - Um cúrte de casemira "aJople tcllllbcm ti Gillc:tte f 

para sobretudo Valor 240$000 

2.° - Um córte de c~semira 


para terno 150$000 

3." - Um colete para invernt· 60$000 

4.° - Um fino calçado 50$000 

5.° - Uma bola de futeból 50$000 ANTONIO DO CARMO, pa-
 Gil e t e 
6.° - Todos os que terminarem 


OURO FINO, Minas, há mais
com os :3 últimos algarismos deiro, resadente na cidade de i.==~~~~~~~~~~~~~~~c~a~;.~a~p~o.~ta~J~J7~Q~7~-~R~iO~dC~J~a~ne~it~O~~~=:._ 
corridos do primeiro prêmio de dois anos ,que se encontra 

terão brindes em c'garrus. I radicalmente curado dos ata-
 I I
no valor, cadil um, de 5$000 50$000 :~~~ae~r~~;:~~~~~7~:o~a~~la~~1~~ Gerci~:n;o~~es e Siemens S(hu(kertS~A~ ;i :.!•..VALOR TOTAL DOS BRINDES 600$()OO 

ravilhoso preparado PROCAL- parllclpam aos seus parenles . 
Não se pagam Vales com emendas uu rasuras. MA . e pessoas amigas o nas(imen· , Materiais electricos em geral ; 

Não me responsabilizo por perdas. PROCALMA assegura o êxi- 10 de sua Illha MARILlA DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
O brinde premiado será entregue unicamente to no tratamento da EPILEP-


ao portador do valc. SIA, sendo um medicamento Florianópolis, 11 ·6·939. 
 Installadora de Florianopolis
m.Jderno e inofensivo. 


15 dias após li Sortei() perdem o direito ao meSIl'Il . 

Os brindes premiados e não reclamados dentro de R. Trajano, 11 Phone 1674 , i 

510 V l~L 
dade com a lei 15.524, de 14 di Junho de 1921. 

Este Sorteio em Brindes esti de conformi· RESFRIAD S 
MEU ~M\úO, PRR.~ TOS&(S tU · o Proprietário 

SO' ~CON5(lHO UM I\lM~oio.das CRIANÇAS 
IHv··-2-?~2 

Representacões 
Comerciante alemão, com rllferênciu de I' ol'd~llJ 

bem relacioasdo no ramo ürm8rinho - atllclldo & VIII'Ió'jo, 
aceita para Rio de .Janeiro. Caixas: Caixa Postal 350ij - Rio 

de Janeiro. 

' fi as rcspiratorjasLLOYD BRASILEIRO Seu filhinho 11iio tem llllC cngulir rrJllC'· 

..PATRIMONIO NACIONAL» ConfGrto toda. noite 

l,umA ARACAJU/PORTO ALEGRB (Para o Nortt· 
 rB~:r.~{;!~~~~t~l~~f~~ii~§.~~:~~~ 

DO Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL lhe o pe:icoço c o peito com Vic :" t.~f,l~~;H:~:ti!~~ ,~[~~;,~~~ii~:VapoRub.CIDIO», .COMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO». cong\!stão, torna fndl fi rcspir;;ção. A 
Acl(sa de 2 manoi.a.LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO» e -MIRANDA. criança dorme con[ort::v02Jmcnte em

fIle começa immedia tamcntc li !-:cnl ir-~t: quanto VélpoRub continua agindo duLINHA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO•. melhor, fls..;í rn que VnpoRub prÍllcipia a Tílf1~e horas. Pela manhã, o peior do 

, TUTOIAIFLORIANÚPOLIS atncar O resfriado de dU3s nuncjr.tS (lO resfriadoj.6~ 


mesmo tCTllro : (1) direCl.nlnente n ltll\'(~ 


FRETES DE CARGUEIROS 

VAPORES A SAIR: 
 EXCELENTE TONICO DO~ PULMO[~

MIIIS OE 26 MILHÕES DE POTES 
PARA O SUL: USADOS ANNUALMENT! 

COMTE. ALCIDIO: dia 28. para Rio Grande, Pelotas 
e Porto Alejtre. 
PARA O NORTE: l~j~. ;Biase A. Faraco 

ASPIRANTE NASCIMENTO: Dia 21. para ltaJal, S. Oportunidade. Foto-Est4tuet~. 
Médico·chefe do Di'Pt0úrio de Slllll$ do Cfotlo de SaliFranel,co, Saat08, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Grande novidade em fotogralies 8ôore madeiras. Pre· 
de de FlorilnópoU,. Ell·intclno. p"r cOllcurlO, da A"Is

tência Nbllea de PNto A,legft. Ex·hltftno deANIBAl. BENEVOLO: dia 24 rara Paranguá, Santos e cis/lmos de Agentes . em todo o . Brasil. Grandes . lucros 
Rio , de :, ~ai,'leiro, Vitória Caravelas, IIbéu8, S. Salvador, A· C~~~~~Hl~_.~R_T_IS_~211~-j~*;;i':Ó~~u~ry, 02 . (R8~08) Ololea tdlu e OltltcOlo li.
acaji1i,·e ;'Reclre. ' : ", .. 

OfRNOA OS iSEUS lNJ'ERESSES, ' DANDOPREFEREN
ClA A()S:i;VA~ORESyêDO , ~:2YD ,~!ASILEIRO. G'ONORRHEA CHROMICA\ CLlNICA E CIRURGIA 

--- Si'illl --
A,tllCia-RuI Joao Plnl.. Armll(m - CJI BalÚró, NAo de~"oIDJe I A 80lon61a progrediU e bÂ wn& I Co_I'-1...1_ .... 4.. 16 " 14) ..... 

q - Phoee 1007 12 - PbOft. 1338 NOVIDADE que u ,::.olvor6. o .eu c&bo. ' RIM r pe ~ ~ - rOlll 1648 
aximo slRlUo. Carla para; P!orllDltpolll 

.ti. (. DA (051A - A..". CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULOI·-~t04~--------=1Ow~-IIiO:--' 

--- ~ ~ ~- .-
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o ESTADOc-:Seg~nda relu, lP ele Junho d~ 1939 	 5 
~,~, ..? ..~....~..~~~..~........................~~~..............................~~..MM..................--~••~·~.... 


J. 

-'I' 

J 

o :C~StE.i d.O I:=~~···~~,~_··························: 
Diana Véspertiíco r8nfJtt&âj,Nac: .~tKa,~ 'lm,p,cke:: oi.	 ,.,. .'.Red8C'J~O e Omolna, , "', 
r•• Jollo Pimo o. 15 • Transportp. rapido de passageiro5 e cargas com os vapores "Càrl ": • 

• Hcepcke- e ' «Anna-; unicamente de cargas com o vapor .Max-. • 

~5~IONA J UMAS 
- SAlDAS MENSAIS DO .pORTO DE FLORIANOPOLIS • 

.'Utlt) .. 
RCIJJt!:.tr& 
rrlme:itr~ 	

··• •• Linha Fpolis.--Rio de laneiroI Linha Floríanopolis- ' . • 
"Linha Fpolis.-Rio de Janeir t> I 	 -.

..li. Escala Itaiahy-S. Francisco Laguna. 

~~)Jj)"A;", l: :: "1ullo 
 • e SanU\!' Escala São Francisco : 

• Transportes de passsa"ciros I T I •No Intalo' 
.1 • e cargas. ransporte de cargas Transporte de cargas. . 


!..noo It>S<JOO A 

s..woolr" HOOO 

1'rtme8trp Ifi"~J(l • Paquete .Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete "Max' ••

f'. cAnna. ' 8 
'oDunctc•• m~\!1H.nte C:(lDtr,u~ t f : ! ' Cal Hcepcke, lO 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 ._ 

., ·Anna." 23I• Saída á I hora da madrugada. • 

, _ Embarque do Srs. passagei - Saidas ás l /l horas p. m' l Saídas á 1 hora da • 


" dlreeçlo nlo 88 raaJlOIl8ablll. · 0 ros ale ás 22 ho ras das ve~ - madrugada . • 

pelOI concello. emllUdol nOI 

&",Igo. aaelpadOl 	 • peras das saídas. • . 	 Ordens de embarques até ás IOrdens de emba!ques até 0rd~ns de embarques até • 
• 12 horas das vcsperas das ás 12 noras. as 12 das vesperas 

~........__.m~'~ ' • saidas. das said..s. •: ._. - - -	 I
SlIGUEI SUGII! SUGUE! 

• Observações: ~:eta~S~~Jí~~t:e~a;e;:~~~g:~' d~O a~:~~:~à~ri~e dvaacc~:a~ • 
Correio Passageiros - Encomenda : E' expressamente prohibída a acquisiçlio de passagens a bordo dos vapores. :SANGUENDl MOdtlrniSSimo:eg~~~~eçSa ~\.Tp~~I~~f3!rI~?m 1\ mllxima • "Rita ~;r~~~. o movimento de passageiros e cari:as é feito pilO trapiche sito • 

BRASIL - ImUGUAI - ARGENTINA - CHILE -. Para mais mformaçOes, na séde da • 
(F..........) BOLlVIA - PERU' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 

f ' ouolcoforrificooleoo Syndicato Condor Ltda... á rua Conselheiro Mafra n.' 30. ..1 
muodo com 8 elemeotos A C RLO HCEPCKE S A • _
loolcos: Pl!osphoro, ClII- gentes: A SI · •••••••••• D.............., ••a .........., ...· . ',

cio, Araeoloto, Vooodoto, RUA CONSELHEIRO MA FRA , 34 - Florinnupoli8 __ - . 

- · · ;;;;- __. E_FO.;.N;..'E.;.; . ;;;;1_ - - _ -- - -etc. Com o seu uso DO nm .h----~,;.;-;;;;;;;,;.;----~;;.E.;.;I:..;;;. ~ ;;;;N;;;; .5_0...;0-.;..;.;...- ---·· ..;----;.i I Colocho-es
de :lO dlllll, Dolo_: 

da!·,Õrça~!:::r~':..::. CirurgiãO' Dentista MOENNICH COlc:ã~dsa~ôcfasal Crédito Mútuo Precna:I,~ 
la :~=p~';eclmeDlopor FLORIANOPOLIS Edifício Amella NetlO Colchão para solteiro, 

completo do dÔlel de CI' Rua Fellppe 5chmldl SOBRADO, SALA N.· 1 desde 18S000. 

brçe. IDso..ola e oervoIII- Travesseiros de paina, São Joio I São João I 

11I~'_Comb.le radicai da Clínica-cirurgia e prothese da bocca V.S. encontrará na 


l1epresslo oervo.. e do eIII' App.r.lh.m.nto rRcent.m.nte adquirido, com todo. o. C A 5 A 8 E I RA O 

m"lreclnleoto de ambos OI aperfeiçoamento. d. techníc. modern.. Rua Tiradentes, 3 19 de Junho 

IC~?~ Aqmeoto de pele DIA THERMIA - ALTA FREQUENCIA 181 30 - 28 

vartando de 1 a 3 klfos: . TRATAMENTO SEM DOR 
 GRANDIOSO SORTEIOO S..,.lIeool ~ am8iTln- ES PECIAL.IDADE: 

de descoben. scleotiHca.·- Pontes de Odro, ou de Plstao, SEM COROAS, para Imitar os 

Oplollo do dr. Manoel Sr·. dentes natural.. Dentadura s An8tomlcas, systema alemlio que OH. RICARDO Relação dos premias que distribuiremos DO 
,e. deColt.., 	 permlllo obter a Imll.cão absuluta da deD Isduru. natural. - Den próximo sorteio de 19 de Juoho, sem outra contribuiçlo

tadurll8 SE,. Abobada Pah.tioa. - Dentaduras parci~18, fi base a não ser a habitual de t $000_de Aço·Krupp Inoxídave!. -- Extracção INDOLOR do nervo, 

sem rleacolorHc30 da cf.. do dente. - - Branqueamento dos den-
 Para que todos possam tomar parte nfiS8e (ormidavelGOTTSMANtes. -- 1I0lestiH8 dI! boccs. --- , DcscolorsçAo secundária}. --. Re sorteio, resolvemos REHABILITAR GRATUITAMENTE, 
secções de raiz. -- Reimrlant. ~ ilO e Imptanta ção -- Tberapla da todas 88 cadernetas atrazadas. cobraodo 8ómente o 

Paradeoto8e (Pyorrbéa). ." clrur!lla radicaI segundo Ex-chefe de c/l	sorteio a correr. o Prol Neamann, Berlim.IS~dalias n/clI do Os prestamistas que queiram gosar de8se previlel[io 
deverllo trazer suas cadernet8s a Dossa lIéde ouConsultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas Hospital de remete -la8 por intermédio de nOS80S agentes.

Nuernberg O premias são os aeguintes: 
de liras 

A. tl:rç•• e sutiS-feiras, consultas nocturnas da. B ás 9.30para verão 

Aos sabbadns de larde não hú 	 cons ultas (Prols. L. Burkba.rdt 1 Premio DO valor de 6:000$000
CALÇADOS 	 e E. Kreuter) 1 Premio no valor de 200$000 

HGRAS MARCADAS, 	 1 Premio' no valor de 100$000de todas as 

qualidades 10 Premias dfl


Especialista em 15 Premies no valor de 15$000 
no "alar 30$000 

(A'I'urgia Gtn aI '1 10 Premiol no valor :le 20$000
TAMANCOS MEXI· 10 Premi08 DO "alar de 1~$oOO 

CANOS para 10 Premlol no valor de IsençõtlsAlta cirurgia, gyne
PRAIAS DE BANHOS coloRia (doenças de 

senhoras) e partos.(into, - Chinelos - Bo	 M' I L C O N TOS 
Cirurgia do systema Sortearemos tambem um bl hete da Loteria

né. - Luv." etc. nerV080 e operações Federal, extração de Junho, de Mil Contos.
de plasUca.

Artilos para sapatei Coosultorlo 6 rua TraJa

ros e , selleiros DO, 18 (das 10 ás 12, e 
 Não hesile porque:dali Ib ás 16,110) Tele

Cortume e Fábrica 	 pbone - 1.286 Se rico quereis ficar 
d. Calçados 	 Restdencta , rua Es· De moeda boa e legal 

teves Juntor, 20. - Inscrevei vos hoje mesmo

.BARREIROS. • Telephone - 1.131 Na Crédito Mútuo Predial 


-Quer ser feliz f- A qult menos promete e I que mlior número 
Em negocios, al1)ores, ter sor de premios entrega I 

te, saúde e realizar tudo que 
deeaja? Mande 1$100 em sellos .....&........O••O~,•• 

e escreva ao prol. Ol1lar Khiva,A.L·~:1 ~,cp6.ItO' ~7" (~i;;~,39 i .' 	 ~~~~~ ~~:t~~e ~~ca~loodem!~~1...........__._............. 

de obter trlumpho, prosperlda,- ..........'--. ---=!~
_,~ " -
d,e, fortuna e saúde. Nâo h:Síte. r-
i;'Ântie'no,MorIIS I Mio hl 

-	 -C3i!Ú~Siio-~entist. 
Trabalhos modérÍllIIl· 

Couultorlo 'RuI !D0'I. ,p'on~e8~edentadura8 
Joio PlDto D_ 18 (.0- o advosadd r aD~t.ólÍilc~, ,em ,tOOol os < 
brado). Coanltu da . f mal~1\~W~l18~~01. . .-: 
1 .. !l bora da tar José Accacio Soares Moreira Du 9 .. 11 to du 16 
de. AOI pobrel - co_gol"a na. I:fkoa du'o Çl ""u • da IlIlerlor 

" 18 bom.do e.tado qu« (oallaa 41 u,,08l , •• proUNlo p.,...'••CoDluJlu DO Bo.pt R. P: M1suclln"o,6Córff' de appellaç1(ltal de Cutdade.. .. 
bo_~ __ma·~8__ ___d_. __n_b_L__JI~--________________________________ T 
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e 	 o ESTADO, 19 de Junho di 1939 

!o " 'Estado" e5p;;;rfiv'ottvida~beiâ11\ 
1\0 • "d . b '. . -..'....,.. :-. . A . · ---;;;;; ANOS HOJE-:---' 

I 

'"rODOS gostam de s.n 
.-.. tir o haiilO puro e 

perfumado de uma bocca 

bem t ratada. E que in
con venientes traz o mau 
halito ! Evite-o. usando 
constantemente o Creme 
Dental Colgate. Sua es

puma penetra entre os 
dentes e renlQVe os resi· 
dua s de alimentos, que 
provocam o mau halito e 
as earies. Além disso. o Cre
me Dental Colgate realça 
o brilho natural dos den

tes , fortifica as gengivas, 
envolve a bocca numa deli
ciosa sensação de frescor. 

GIGANTE 5$000  M~Dro r$5OO 

ep.ols e a rir a cOIl~~~em, o"yal Anr:~~Ar~~~?a0;t~nio~oe::J
capllulou por 2 a 1 frenle ao AUellco e ~~r.~ltjofou~:' Caslro Gomes e Fa

. brida Orlando Gonzaga.
O tricolor assumiu a liderança do campeonato Menino: Vllmar, frlhlnho do SI. 

_" Uma vitória brilhante e significativa _ Brito. Nestor de OliveIra Gama 

Gilberto e Nlzeta, os marcadores 	 U8~e~::~~~'Rtii~Nz'buJI. seu noivo 

Foram plenamente c~n!ir Ice~divel auxílio à . del.esa .e r Meyer X Telefônica Hi\BIJ,ITAÇoF.S
madas as nossas· preVlsoes oncptou·;·- com-..---rn.:H!a--!ct-@!~· !1 - On}em,,'p~Ja manhã, rea. _. . 
em r~laçào a pelêja Aval X 
AtlétiCO, tr.avada. ontem no 
estádio Aoollo Konder. . 

O conlr~nto dos dO\~ a~. 
ver~árlos, SI be~ que nao ti· 
ve~se a Cllratertzá·lo uma tê · 
cn!ca apurada, revelou um 
desenrolar movimcntadíssimo 
e bem disputado, onde as re· 
taguardas apareceram num 
graode dia, principalmente, a 
do Atlético. que cumpriu nu · 
tavel performance. 

Afirmamos que, si ambos 
os quaelros cumprissem 'bôa 
aluação, a vi.tül'ia . de um ou 
de outro se.na registrada por 
pequena diferença. E quem 
esteve outEm nu grtlmado da 

~~a qll:o~:I~V!soC~er~!i~~~'t~~ 
rios anteriores ao jôgo foram 
conrirmados, pois até o últi
mo momento do prélio, não 
se h!1via definido se"uramen 
te a vitória do Atletico, se· 
riamente ameaçada pelOS a· 
zurras. 

A t:lelo transe, procuram 
os avaianos igualar a conta

gên~la, . os .atall,ues .da arti· Iizou 'se, no gramado do Can- ~o Carlono do Registro CIVil, es · 
Ibana Incolor. FOI, lDl>gaVel-!tista, o ennontro entre os t~o s~ habilitando. para casar·se o 
mente. o melhor homem em lnadro~ dQ Meyer F. C. e s~. Lrdlo Sousa Fllno e a srlta. Na· 
campo. 'da Telefônica Catarinense. dn Beilraml. _ 

N.?s <fl:zurras., também co~. Desra~cado elo seu gr~nde Senborlta. laça com que .eu na
b:, ,t delesa o po.nt.o alto. L- arqueiro Russo, li rapaziada mõra<to 00. ch.pé" I!!\MENZONI. 
Dlcamente Procoplo, esteve dos SI·S. Botara foi abatida 
a quem de seus companhei· pela nlta contagem de 5 a I. HóSPEDES 
ros. Na linhu, Nizeta roi a Eslao hospedadas no GIÓria.Hotel 
melhor ligura, seguido de Brasil X Caxias as seguintes pessoas: Ku;t Rless, dr 
Forneroli e Saul. Pernambu· A estação de r1.dio de Blu- Jorge Malsonnelte, dr. Oswaldo V. 
co, foi o peior elemento. 1'a menau, em nítiub difusão, B. Oliveira Facchlnelli, BrasllJo J Sal. 
II10u como condutor e na im- irradiou ontE'm o jô~o reaH . lu;;!, Oscar Sleln, Cláudio Seiler Bar

gemo Foi quanelo se viu a de- ocasião. Brito escora inteli levaotou da. cama no hospItal 
lesa tricolor desdobrar·se com gentemente o passe de seu onde M mais de uma sema
grande energia e libra inque. companheiro, igualando a ~a ?eu e~.tra?a em estado 
brantavel para conter o im- contagem. - Não havendo e lDCOnC!e~cla. 
peto dos utacantes que não cessado os aplausos da tor- Os medlcos mostram:se 
se conformavam co'm o «pla- cida tricolor. quando Tava- sur1Pbresos com dsua rápida

d res centra da sua ala UiI- me ora. enquan o os toro 
car ». berto, num «sem pulo~ 101'- cedores do Atlético vibram 

midavel. conquista o tento de contentllmento. na espe-
Vitória justa a brilhante da vitória do Atlé tico. trraonÇaatadceanqteueVoOltefammOaSI'so cceedno' 

O Atlético reapareceu com · 
pletamente remoçado e com ~useco~reeSesdPoersaevua Caludbee!Arbitragem .·eGndu~ 
um «onze' bem treinado. O A arbitragem do sr. Alber . ~ 
'pivot- Haroldo. jogando com to Moritz deixou muito a de. ~:if:~~e~~~~:~\~~u:~t~~~: 
rara intelígencla e arguta in- sejar. Permitiu Que Villlio. 

tuiçilo, loi. inegavelmente, a . contrariando os r.receitos da culos. 

alma. e o cérebro do conjun· regra. se movimentasse an , . . 

to trIC?lor. .. . . tes de Matos desferir o tiro Faleceu Julio Morats 


.A:nahzando a VllOfla do~ a penal. Deveria ter mandado RIO, lV. ·'A.) Faleceu no 
t1etlcos. sob.; .ponto de vista bater novamente o tiro pe dia 16, nesta capital. repen

prcYisada posição de eRtre· zlldo naquela cidade entre o 
ma direita. Sua substituição -Brasil., clube local, e o 
se . impunha desde.. a08 pri · «Caxias», de Joinville. Os 10
melros mtn~to~ de .logo, ... DO cais venceram pela alta COD' 
entanto fi tecDlco Valdemar tagem de 4 a O 
o conservou até o final! Os- _ . 

~~. e Pacheco não aparece- Que é que ha? '. 
Soubemos .q.~e o técDlc? 

., . Va.ldf.mar S?h~ltO~, ontem. ,l 

A hlst~rla. dos ten~?s nOite. demlssao Irrevogav~1 
Aos tres mmutos de Jogo, do c~rgo que . ocupa ná di

Nizeil1, llepois de "fintar - retofla do Ayal. 
dois II.dversários. assinálo, Guará deixou o leito 
com forte tiro inderensável , 
o 1.: e último tento do A~aL Rio. 18 - Informam de Be · 

Gilberto centra em ólIma lo Horizonte que Guará . se 

e~ /lue a l'ealIdade lie sobre ' nal, como o preeeitúa, clara. tiDamente. o capitalista Júlio Icondennvel processo de di 
poet qualquer f ~rgume~~o, mente, as regras do {uteból ~oo::~s·d~I~~r~?s.e~~~~~a r:~t [aO:ç~~~nais alagollnos di 
;e~~;lt~'::e. que OI merecI a «Rssociation' . to relacionada e conhecida zem que a inicilltiva tem fi. 

Os tricolores souberam a· nos meios desportistas, on· nalidades moralizaeloras, uma 
proveitar das oeasiões e a Nizeta foi expulso de de ocupava logar destacado vez que em Maceió aquele 
sua defesa portou-se de [ór' campo no a~tomobilísmo. .JÚlio d.eIvergonhoso ·sPO!t. a~su~e 
ma tão notavel que rez rÚM á O árbitro expulsou Nizeta !'A0rals era ~asado co~ LI!! euormes prop.orcoes, allD~lI~' 

conquista do triunfo. de cam po. po~ndisci plina. 

-=--_____'_'])1;_.._.1'_-:••_'34_--:- O que apontou a partida Acidentes 
Um policial atropelado Apesar da não predorninân No transp.urso do movi-

O soldado da F(\rça Pública, cla de. uma técnica apurada, menta~o pré~io regist~aram · 
Manoel Quadro, quando saia a pa~tlda agradou ple~~men- se várIOS aCIdentes. Dlaman
de sua residência, na rua No ' te, l!0dendo.se classificá' la tin", ao tentar recba~sar pe

va Trenlo, apressadamente, loi de boa.. rig?so ataque dos trlColores, 
lo automüvel 514 que, guiado prlDc~plO a rim com (I mesmo num choque casual com 
pelo motorista Cid Silva, volta- entusiasmo e ardor. . Brito. tambem se con.tundiu, 
va do Cemitério do Itacorubí. Aos tres mlDutos o Aval sendo obrigado a deixar /) 
conduzindo os srs. Eduardo abriu a contagem. O Atléti· gramado. para não mais VbOI

colhido, derrubado e ferido pe- ~s .d?IS baudos lutaram de lerlU' se no rosto. Arnaldo 

Horo. Pedro Goulart e Odilon tic~, longe de desanimar. re- tar. Vilain e Borba. am 08 

Fernandes. aCiona valentemente. ~atos do Avai. choc~ram-se numa 
A vitima. que perdéra os seno cob~a mal uma penahd~de boi!! alta Itlhz~en~e sem 

tidos foi recolhida ao Hospital máXima. perdendo. aSSim, maIOres consequenclas. 
de Caridade. excelente ?portunidade dI! 

O motorista do carro 514 empatar o Jõgo. A vanguar- Cotação 
rompareceu à Delegacia de Po da ~ricolor, otimamente con- ATLETICO - João 8; Ma· 
Iícia; relatando o fáto e alegan- duzlda por Pavan e a~pa- tos 9' Chinês 8' Billuá 8' Ha

bosa, dr. Hermes de Barros lima e 
sra., R. G. Watther. Palmira Mala, 
Josê Mota Pires, PablG Conslantlno 
Battlstelll. Benevenulo Sanllm e Ney
Marlin. 

A d t 
praga a "car a 

anônima» 
Rio, 18 - Informam de 

Maceió que um grupo de mo· 
ços promove naquela capital 
a organização da Liga Con 
tra a Carta Anônima, visando 
a defesa das vítimas dêsse 

~~~ád:i~ firl~~Ac::~~~~~: ~eJ~ ~~e~~~~~ aa~i~:~:~:ses~~~rl: I=-íiiiiíiíiiiiíiíiiiiíi==;i:;;;;;;;;;;'ii;;;i~ 
lio Mário e Mário .JÚlio. . alheias. 

lei 

CIHE IMPERIAL - A'. 19.30SADAO BUSS" o 

do a sua incl1lpabilidade. sôbre rada por Haro.'do, assedia a Id ' 10' G t '9' Gilberto ~. 

que (disse) poderia apresentar méta adv~rsáf\a. Ao faltarem ~oel~é 4; A~d~goi 6; Pavan 9; Carol da Rumânl·a 

como testemunhas os pas5~gel- p~ucos ml~ut~s para ~ t6r · Brito 9; Tavares 8. AVAl 
ros que no mOOh:nto do aClden· ml~o da I lase. assmalam Vilaln 9' Diamantino 9' Ar
te conduzia . dOIS belos tenlos. naldo 1).' Boss 8' Borba 8' 


O dito policial, não resis- Veio O 2° tempo. Os ·azur P 'i 5" Léo 9' Osmar 6? BUCAREST, 18 - A de_s- cial, com granadas ocultas 
tindo a08 ferimentos recebi· raso procuram Igualar a con- p~~~~~~uc'o 2; NI~eta 8; For~ coberta de uma conspiraçl1o sob os casaC08. ~o momento 
dos, velo a falecer. esta ma- tag~m. mas a defesa do A- neroli 7' Pacheco 6' Saul 7 para assaspinar o rei Carol de maior s~nsaçUo.J. provav~1
drugada, no Hospital de Ca· 1I~t1co, resiste, ~om galhar- , • e os membros do govêrno D!ente no flll? do páreo prln 
rldllde dia e bravura•. as arremel!· A' r . provoco\: uma perseguição clpal, lançariam pelO menos 

Seu 'corpo foi removido pa· das da vanguarda adversá pre imlnar geral aos antigos IDembros vinte granadas na tribuna 
ra o necrotério d& Delegacia ria. Haroldo, Gato, Mato, No encoDt~o ~os segundos da Guarda de Ferro, organi' real. 

de Policia, afim de ee lazer Chinês e Biguá r.ecbaspam quadros, a vltófla coube aos zação essa declarada lIeg~l. A poll~ia revelou que. a 

o 	exame cadavérico. os ataques dos alvl celestes. avalanos por 6 a 4. Enquanto sete guardlstas, In- trama fOI descoberta segum·· 

Esgota·se o tempo regula· - , cluslve um 8acerdote ortodo- do a pista do sacerdote Ion 
mentar sem modilicação no Departamento de Sau- xo, silo Interrogados pela Paslaru. o qual tinha feito 
«placard·. que na sua ~u · de X Tele:fônica policia sôbre a acusaçllo d~ aSlerções «inflamadas' em 

Mechado & Cia. dez, bem expressiva, a6sma· Em embale amistoso, de- que planejavam um 8esaSSI- sua pequena cidade de Ro
lav!,- a quéd~ do campeão Irontaramse. sábado último, nlo em mllssa, com granadas nano Há várl08 dias. êle vei.o 
InVicto de 19iJS e mar:cava a os conjuntos do Departamen· de milo. c~Dtenas de «~ete- a esta capital e os edetectl ' 

'. . . , 
.'. ,{ ! 
", '. 

Limpa a péle, de modo perfeito. Higienizl!. 11 produz 

o IIspecto da mocidade. Usar SABÃO RUSSO 

(sólido e liquido) uma vez, é usá lo sempre. 

M . I · orrena on em orei 

horll, .Caminho do amo,.. 

Um jornalista e um mé
dico denunciados ao 

Tribunal de Segurança
Rio. 18 _ Contra os srs. 

Nelson Vieira Reis, jornalista 
e director do «Correio de 
Barretos., e o dr. Júlio Fer
reira da Cunha e Silva, foi 
instaurado inquérito, em Silo 
Paulo, por ter o primeiro pu
blicado em seu jornal. de2 
de abril de 1939 e o segun
do escrito para tal fim, os 
artigos «Petroleo para os 
Netos» e -Sete Dias». tenden
t P déd'! 
eesaade:~::f~:~Ç~ ae!~~8 ~~ 
poder público injuriandoo 
chele da naçã~ e o ministro 
do Exterior. 

O procurador. Kruel . -de 
Morais do Tribunal de. Segu
'. 

r~~çadl~r3~~f:u ~o CI~:~~f:~da~ 
~roces80 dando os como In . 

• i . ') d ,. " 
~:r8i:1 n~l nCl80 ~5 o art3 , 

O resid~Dte Barros B~r~', " 
reto ':iesi nou para relator ' 
o juiz Pe~eir~ Braga, que : j!
mllndou ex 'edlr" recatÓl'ilAgência e vitória bem dlgnlflcatrva dos to de Saúde e Cla. Tehllonl- ctives. revistam as ,re61d~n ves. o seguiram até uma pe qUe Imedi~ament~ . ' 8t>gÚI~ Repr...ntaçÕ88 pupilos do tenente Bllbáo. ca C4tarlnense. D~pols decias dos antigos partidáriOS quen~ c~sa num 8ub.úrblo. A para, Sllo PaUlo. ... .• /'< '4"" 

. . .. . uma partida renbldamAnte dos falecido ·leaderu da poliCia ~18se que o sacerliot.~ . ""' . :... - ........,é-lxI poítel - 37 Valores .lndlVldualS disputada, o Departamento a- Guarda de Ferro. CorneJll) pretendia reunir OSCODSPI,', \;~.r::~iID'E / -SE ' por' pre-Rue Joio Plnt. - 5 bo·oJlje. v:eDcedor . todos .bateu a Telefônica pelaa. Cod.reanu. radores na adega dessa casa; ;! yliil.... - ço d. n. 
FlOlIANO'OLIS q

portaram... m.. . . a..m" .. n.. l.e• .ad. ....,. on •..3.. . ' c ........s .. ...... .. . ntad. o . que realmente .fe........• •.....' .....e ........d.O ......a..••....... Il. o... e le rre.ao ali..
lI:g' blflC .....•... e .. . pert ..a c . tagem,de 4.....a ' ....o·n. t_ · .. ue. .o ate o de- z ..s . n ......' ~ I O •Uarolllo, WIolO'\.'.9Jlto .!Brlto; A\ turma , vencedorà cenquis" v~rla ·..ter;logar d~oje, .no hipó descobertos. . .•• .,. ," . . <'\ xo. >ua T,a" .. HarmoniA 

:J.,.:.pSJlr...:.7~;.·_"""-_._'i_!:.._"' ~i!~:~: \teÍ~~~~r~ itf : 8~o~r:;~!~ ~1r!:~~Qata'U~et::t~~~__ __.r:-:1;:~:1::t~:S: r:r~ ~ rl!!lli~~:~I:r;~r::I:~i; :tm~=~~~ ~~~
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