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LOND..3ES;'.~~~;~e,\çonsta, informacões diplomáticas chegada~-~ 
de novo a esta capital - iltéJ'i'~aM ' 9ue a Alemanha e a Itália estariam ten
tando tirar proveitb do cónflito ' i"l!l~~ili(~~_i!~'~,ar~p~~cipitar nova,.f:~i~e 
na Europa em futuro próximo, semesperatpilo- outono,,~mo;seacred.t-ava 

A Espanha franquista 
nega o direito de asilo 

RIO, 26. - As naç<ies americanas eSI,;).o dando mais 
lima vez exemplo impressionante da sinceridude <:"m que 
praticam os princípios consagrados nas conferên(;ial! pano 
americana... .Ê o incidente diplomlitico ocorriào entre o 
Chile e a Espanha que lhes oferect' essa opor"midade. O 
incidente ê faci! de ser exposto: o atuai i(G~' êrno da Es

_	 Diretor-gerente : Altino Flores 

o MAIS ANTIGO DI ~, RIO DE SANTA CATARINA 
panha recusa rI/conhecer o direito de asilo, umll das mais 

nobres conquistas da Civilização ocidental. Ora, o Chile in· 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J voca êsse dkeil~ de qu~ aüá~ benefi~aram duran~ a 

guerra civil tantos espanhóis nacionaüstas asilados nas em
ANO XXV Florianópolis - Terça-feira 27 de Junho de 1939 N_ 7699 baixadas e legações em Madrid, inclusive na do Brasil e 
na do Chile, afim de que pudessem deixar a Espanha, soh 

]a proteção da sua bandeira, algumas dezenas de republi
eanos que se recolheram à última hora à embaixada chiF - 18 000$000 f - I Tecidos de algod~oCa!a editora o jciaIIDeSVI0U: e 01-_ Calcula·se que há pe lena, afim de escapar às represálias que ensanguentam 11d 1 d 10 mundo 7.457 fábricas terra espanhóla, prolongando inutilmente a grande trage

1 dia de que loi teatro quase três <1nos.para prop~gan a se queixar à po ícia e l ~~ot~~i~~~im~~iv:!gO!~fs 
O Chile protestou contra essa atitude que t/io pro

fundamente contraria princlpios paclficos do direito inter
nacional e os próprios sentimentos de humanidade. E com"il"'_I~O l~e:~h~ Em que havia sido roubado···1 ~1:f~ir.~~g~t::A";:) 
o seu protesto já se solidarizaram quase todos os outros 

consequência de acôrdo en- SANTA MARIA, 26 - Está metido ~ queixoso, ~ste pa~-I elas, a maior quantida- governos latino-lImilricanos, sendo que o Brasil loi do!; 
tre o sr. i\Irred Rosenberg, causando repercussão o caso sou li ~Izer. que haVia perdl- de dêsses estabeleci- primeiros a levar o seu apoio à chancelaria de Santiago. 
educador oficial do Partido policial em que está envo!- dt) o dlDhelro, tt'ndo, des~- mentos encontra se nos 
Nacional-Socialista , e todas vido o viajante comercial rientado, dado aquela .exPII-1 Estados Unidos: 1.327. 
as organizaçÕeS do Partido. Emilio Arno Linekmeyer, que cação como u~a ma!le.l~a de Seguem se a Inglaterra uma crian~a morta por um enxame 
uma casa editora especial chegou aqui alegaud? que se salv_ar da. Impo~sl~lhdade I com 1.245; a Itália, tem 
centralizará dOfavante a pu- Ib" haviam roubado lS con · rle repor as Importanclas que 'I 700; a França, 665; a Es ] de maribondos 
blicaçi'io de toda~ IUl ohm~ tos u'! réis. por meio c.!(~ um, g!l.~tll\l panha. 400: a Indla, 370; Baía, (I'. C., --.. Veritii;üü-Si, ' iiü iiêiixa dCis üuioias, umdestinadll:s a ~ropagar a c~n córte q_ue spreseot,;va sua I Dando busca nos objetos I o Brasil, 338; a Alema fato doloroso, motivado pela ingenUidade de algumas criancepçi'io II1os611c.a e POlftlCIl ca~ça, a altura do holso tra- ído queixoso, Q dr. Brasil nlta, 292; o Japão, 21:12; ças que brincavam junto a um sapotizeiro, onde havia uma
do Terceiro Relcb . selro, . _ IMilano encontrou. detrás de Portugal, 232; MéxicG, grande casa de marlJJondos. 

O sr. AlIr~d Hosenberg eon- .Irued\8!am~nte, o dr_ Anto _ um eRpüllw, vArias notas, ;~a~; ~);~g6~~~a,2i!~; ~~: - Omenino Hilário, aceitando o desafio de seus compa
trolará no lutur<! diretamente mo .l~ra511 M!I~n_o, eoo: 8~US montaudo a 4 contos de réis, cia, 101; Holanda, 100. nheiros, sacudiu o galho em que aqueles insetos tinham 
::~~~ e~~:I~~~f~::~ ~~egr:~~ ~rd~~I~i~eS~' ~~~~I~I~~n:~ ~~~ que toram Rprp.endidas, Os demais palses en- feito sua casa. Os maribondos, alvoroçados, atacaram furio

samente a pobre criança, que não pOude fugir_ MHhares dede parle pelo -Elter Verlllg», cohrir a pista do chatedor» . ~ acu~ado, apesar de pos tram na classe de me-

que publica o jornal -Vot'l- As medidas tomadas e os ~ulr re.cur.sos p~ra repôr a nos de uma centena. ~~~g,a~~~omr~~~~~:rad:s1:'~~~~o q~~n:gr~e~J:A:.e~:~~o:t~
kischer Beouachler». exames p\'fJcedidos (leio de - ImporlanclR deRlalcada, acha- Os Estados Unidos, 
 uma farmácia próxima, morreu entre cruéis padecimentos,A casa editora ofi~al serA legado Bm!'il M11ft 110 leva- se preso ~ .vai ser proces- vindo em primeiro 10 com o rosto disforme e irreconheclvel.a lirma .SI,henichen., I"unda- ram eBRa autoridade ú con- sado. O vIRJante sempre mo- gar, têm menos fusos 

da pelo escritor Dietrich von vicção de que OH ratos nfio vim ent~u bOl~est~mente e!e do que a Inglaterra : .. 

Eckart, célebre hoje cemo ocorreram como foram nur· VIlI1IlS Importnnclll~ das Itr- 25.9M,500 contra .. .. 

grande poeta e precursor do rados e, no minucioso 10 · mas flue rep!'es~ntn,. sendo l :1S.R07_925, Mas é maior o j Dr. Arminio TaV8iBS - ~UlmDS, InmZ, BARRARIA I

nllcionlll socialts/llo . De ago - terrogatúf'lo a que ioi sub estl:l. li sua prlmelfli [alta. seu número de teares. 

ra po~ diante, toda8 as obras -------- - ---- Consomem 7.279.249 lar- Asslstenle do prol. Sanson I
Cirurgião-Especialista 
de propaganda serão edita dos, enquanto a lngla Consulta, das 10 ,. 12 • d.. 16is 18 -Joio Pinto, 97 IOb. -T.1. 1451 

d 11 teua gasta sómente ...
I
a: ~b~a do sr. Rosenberg,] D J a-o de ArauJ·o-OLHOS, OUVIDOS, 2.63;1.270,

·0 mito do séculú XX" já r. O NARIZ, GARGANTA O Brasil, com 2.531.762 · Portugal recusou aderir ao pacto
rol editada pelo ·Sohemchltn.. E,pecieli.,. do C.ntro de S.úd. __ Assi,tente de prol. Sen,on ~~:~:~ d~S~~~ ddáe va~~~6: 

' 

I Consultas dldrlas das 4356 1/2--Rua VI(lo! Mel!elles, 24-Tel. 1447 mais de 892.000 fardos . anti-komitern 
As cUras norte-ame- O qovêrno de Lisbôa não deseja a intromissão 

O menor projetou-se ~~~ns~s ea~ng~~~~~d:e~ee do país nos conflitos europeus 
no espaço Nem Espanha nem 193H. As do Brasil lica- Londres, (V. A.) - Fontes promiss08 militores que fi 

RIO. 26_ - No Hotel .Lu· - ram em 1935. Nas de- diplomáticas autorizlldas,aqul, obriguem a ajudar o -eixo-o 

xor., em CQPs.cabana, oco r- Ita'11-a te"m hOJ-e von- mais nações, elas osci · dizem que Portugal, fecente- A. paz h'ouxe, para 08 oa 
reu lamentavll11 desRstre. Iam enlre 1933 e 1938. mente, )'ecUSQU insistente con- eionslistas, uma adequada


O menino Almo, de 12 Rnos, vite da Alemanha, Itália, Es- compreensão dos problema~

de Idadf', filho do sr. Barros psnha e Japão para aderir que foram despertados pela
tade propria
de Carvalho, !iscal do impos- ... ao pacto anti-komitern. guerra. 

to do consumo, nesta capital , Somooleocla e pezo , O «prilmier. português. sr. Mais de um milhão de eR
abrindo a porIa do elevador, PARIS. lV. A) --:- E~c~e- n!I~, porqll~ espera, com Il~- 00 estomugo depois Oliveira Salazar, citando o panhóis morreram; li agricul
no 6.' andar daquele hetel. ,'endo para () JUTII/lI " L (J~II - xllIo dn Rt'lch, retomar 01- das relelç6es? secular tratado anglo-portu tura, a indústria, o commér
projetou-se no t'spacll, tendo vre· diz a sra, Uénevil'\"~ braltar e fazer reviver 11 tra· guês e o desejo do pais de cio e 08 negócios estão desor
morte horrlvel. 'fab~ui~: dição impel"ialistR. (,; dlspepsla, não esta!' imiscuido nos con- g!lnizados e um fundo iduolo-


O enterramenlo da iofeliz «Os Illl'múes consolidam a .Os falllngistos ganham, Tome Hitos europeus, diz-se que gico divide as facções. Pelt. 

criança deu· se, ontem, às 16 posição qne tomarHm lia p~,uco a . P?uc.o, t~rreno e PIL UL recusou categoricsmente a menos até que esta~ rerida.. 

horas, Ealndo o ferelro dI! Esql!nha, graças à vitória do sao os prtnClp~IH ahados dos AS DE sugestão, segundo informam estejam de todo cicatrizadas, 

C.. pel" de Santa feresinha, g~neral Franco. U I';xêrcito alemães e Itah~nos na Es- REUTER. fontes at:torizadas. feita pelO!é crença geral, a Espanha 

em Copacabana. para o cem i é nacionaliRta a, ao mesmo panha. Os alemaeg exercem irmão do generllIissimo Fran- deseja a paz. 

tt>rlo de -São João Batista. tempo favorável li Alema- lá postos de comando ou, cisco Franco, Nicolao Fran- As cooversllções diplomá 

' -- pelo menos, postos extrema- ~ _ co, embaixador espanhol em ticas, aqui, tambem serviram 
mente influentes na admi- ~ Lisbôa. A recusa foi feita para remover o receio bri
nistração civil, estradas de 66' abaixo de zero apesar da decisão de Portu- tãnico de que a Espanha,
ferro, companhias de nave- gal de combater o comunismo. transformada em potên~a for3.0 Sorteio «(ilória» gação, comércio, indústria, ROMA 26 _ Tres aviões O sr. Salazar, entretanto, te, pela ajuda de suas com
impren@!l, propoganda, edu- da secção de vôo de altitude acredita haja explicRdo seu paobeiras de «eixo-, tentarill 
cação, Exército, Marinha e atingiram 13.000 metros e aparente paradoxo anuncian- tomar o estratégico Gibraltar 
Aviação. voaram duas boras entre do sua decisão de não asso- das mãos da Inglaterra. 

-Existe, é verdade, entre 12.000 e 13.000 metros. A ciar o seu pais aos o!hos do O duque de Alba, embaixll.
1.° Prêmio - Um córte de cascmira o povo, um sentimento vio' t~mperatura mais baixa . re- ~undo com ~s 'politlCas de dor espanhól. tl. COrte de SI. 

para sobreludo VallJr 240$000 lento contra os «senhores_ glstrada durante o vôo fOI de força' das d!tadu~as. Ja!Des, acredita-se que tenhli. 
2.° - Um córle de casemira estrangeiros, sentimento és- 66 gráos abaixo de zero. A revelaçao velO relo.rç8r delxad~ claro nas sua~ con

para lerno 15f'i'OOO se que assume a fórma de , a c~ença nos clrculos tbplo- ve.r~açoes com as autorldlld~s 
3." - - Um colete para inverno 611$000 coligação em lôrno dos mo- Condenados na Hungrra mátlCos, .aqul, que toda a pe- bntan!ca8 que o seu pais nRO 
4° - Um lino calçado fiO:f.ooo Darquistas e requetes. Êsse 25 nazistas nlosula Ibérica, em caso de ambiClo~a 8S cro::ks», apesll.r 
á .o - Uma bola de futeból sentimento poderia tomar guerra. manter-se-á neutra. da conVICção de muitos es50$000 
6.° 	 - Todos os que terminarem uma lôrça considerável se BUDAPES:r, 26 - O. trlbu- Os diplomatas dizem que os panhóis de que aquilo per

com os 3 últimos algarismos tivesse o apôio das potências nal prOnUDCl()U _cveredlctum» porta-vozes da Espa.nha Na- tence à Espanha... 
corridos do primeiro prêmio ocidentais. . ~::.tra 25 naclonalsocialis- ~~onnva~~!~çõ::opa~~f:~~~~:sn:~ pa~~ói~~a!~:~dom~1~~:8 f~::
terllo brindes em c'garros, 

no valor, cada um, de 5$000 
 ..O contrOle exerCido. pela O chefe e investigador do generalissimo Franco, e asse- tes bem informadas, encaram 

50$000 I Alemanha sôbre a. itália se movimento cCampelus» foi veram que, apesar da ajuda que a importância de Glbral
tOrna cada dia mais rigoroso. condenado a ano e melo de recebida da Itâlla e da Ale- tar perdeu um pouco, no POIl VALOR TOTAL DOS BRINDES 600$000 Encontr~m-8~ ~le~lies nos prls/io por «tentativa de per- manha, durante a guerra cl- to-de-vlsta estratégico, _com 
ministériOS, mdustrlas, trans- turbar pela violência a Of- vil, a Espanha fará o possi- o reforçamento -de Ceuta, 15

Não se pagam Vales com emendas ou rasuras. portes, etc. Não. se p6de dem do Estado e da 60cle- vel para não ser envolvida m,llhas depois _do estreito,NlIo me perdas. mais dizer da Itália que p~s- dade•. Seu colaborador Ime- numa guerra geral, formando A neutralidade de -,Portú:responsabilizo por
O brinde entregue sua ainda vontade própria. diato, Tertsan, foi condenado ao lado das ditaduras. . gal, a menoseque,_ a ,Eàparihà _ premiado será unicamente 


ao portador do vale. 
 Está quase t~nto sob o do a 18 meses de prisão, pelo ~sses portas-vozes sempre eeja ' envolvlda illiála - rui r",
Os brindes premiados e não reclamados dentro de mlnlo germanico quanto a mesmo crime. Cinco outros IrizaID. que a as.sinaturado ger~l;; e8l' &,araoUd&. OI di .
15 dias após o Sorteio perdem o direito ao meslroo. ~8panha sob o domlnlo teuto- acusados também foram con generaUssimo Franco,' no .pa- ploilUàtii -acredUam que loa

Esle Sc.rtelo em Brindes est~ de conformi Italiano, ,denados a 8 e to meses de cto antl-komit~rn; :E.De.ó-: signl . pt.rttCllpaÇlo.. tuca latemadade com a lei 15_524, de 14 di Junho de 1922. «E' certo que também na prislio. Quatorze . aeusadoB, flcli ,qjle a E,-~~~~,!!ji 111U1~~ 101 d....da por cooatl1.ra~05e. 

IItália os alemães slio multo beneficiado8por, umamodl:, c~gam'llt• • liillo o qlll ditar ldeol6ctou apeou . que _
O Proprietário impopulares. Todavia, tudo ficaÇIlO _ da.;leii " forall1 ~,~ónde: . ,«fibro» Roma-BerHa aUupa co.. a l.,late,.,.o	 .. 

-Indica que, em caso de guer nados -apenut à",aliUnl:" dlall -" Ap..ar da a.Nlo ao pacto a .,.ôa.....rlo o p.. 
!.oli~i!!íooo--"""'-------"""-~~-_ ra, a itália acompanharia a dé3pri. lo. Quatro foram ab àoU·kolD.ltera, 111.. rrtaaa 16N de qaalquar aoDWao.

18v - 'J Alt'manha.. ',," '- _8olvldo.. :que a Eepuãa _ te. com- hllllto, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Terça feira; Zi de ,Junho 4e t0192 

P-------------~----.----------------~I :;_-
Verdadeiros 


Venenos! 

Um:. verd:.de que todos 0< medicos conhecem e confirmam: 
Dentro do estOInago c intestino:) ha $cmpre i n'rt1n~l. a.s e substancias 

infectadas. muitas vezes das 111 3 i5 perigosas, ycrdad(,lros venenos, 
produzidos pela.s fC fill cntaçõp~ toxj(,,:lS int('rn:l.~. f]lie pouco a pouco 
in\-adctllO sangue e e~t raganl todt'::; os orgão5, cau~ando dor de cabeça, 
peso. calor e nUll c.slar na cabC'ç'a. dores no corpo e nas articul~çõcs, 
coiicas c brayc:; <.1csarranjos repcn:ino:"- do ventre, i n!b..nul. ção da ro:11.:1 ('o~a 

do estolna~o, inf1all1ac;,.'üo in tC's tinal, persist.entes e dolorosos sofrimentos 
do figado e rin~, inchar,rto <lo baço, íalta de energia para o trabalho, 
nervosismo, certas IIl01",tias da pele, f alta dp ar. sufocações. palpitações, 
congestões na caheça. tonturas, vertigens, ancias e yontadc dc vomitar. 
biliO!lidade, arrot~s . nlau gosto na boca, indigcs t r~o. n1uila. sédc e 
quentura na. garganta., alia, gazes, f;"H a de apetite. ('n:.p ;:~~·ha:11('nt.o~J 

lingua suja. mau halito. pri.;ão dI.?: \"crnre. COct'lt'ils. n~I;1.l (" :lar dcpoi::; de 
comer. t osse ga::.tric~ , pff'guiça, proiundo es~otan!Cllto, sornnolencia e 
ruolIcza geral. opressão no pC1 tO e no coraç:t.o, artcrio-p,~clerose c rnuitas 
doenças prolongadas e 111ortacs. quando 11;10 se tO! lla cuidado. 

Para. evitar e tratar 3. d o..- d e caheça. (' tod(J~ estes malc:-;, t1~~e Ventre
Livre, rClnedio scrin e de intc'i ra confla.nça. 

Ventre-Livre tonifica , j,)rt ifica I,) {'.'~tolllUgO c intestino;:;, c o::; linlpa 
das itupufezas. subs.tancias in ff·cladas e ferm entações toxica:;, e assim 
evita e trata tão perigosas nocnça, 

u se Ventre-Livre 

Lel11bre·:;e 5cmpre: 
Yentre-Livre não é purgante 

Tenha sempre em c!lSa 

alguns vidros de Ventre-Livre 

s. PEDRO I S. PEDRO I 

MIL CONTOS 'DA FEDERAL 

EM VIGESSIMOS 

SALÃO PROGRESSO 
Rua Felipe Schmidt D. 5 


FLORIANOPOLIS 


- >"1 

I 

I 
IIRegi St\r:'~p;il 
Iseus !aHlosI 
I Comunica li Oirt'to ria Re' l 

I~~~~~~dOS Correios e Telé 

Itr:l~;j~l~(~8dOd" C~~~~~~~~i~llç~~ I 
do cadasti'o e «coutrôll" do 
registro cle aparelhos re · 
ceptores OI' rádio -difusão. a 
Diretnrin Rf'gional dos Cor· 
rl'ios e Telégrofos avisa a08 
possuidores de apare.lhos, 
/linda não rl'gistrados êste 

SEMPRE FATIGADO? 


FCO. MilTON DA COSTA CARVALHO 

Ex·assistente do Prol. DL Erasmo de Lima - Rio 


Cursop~á~i~:Pne~it~~~çr!~o~~om c?e~~~:' d~rM~~i~~~':i~~o· Rio. 


Análise de urina, féses, liqui<.lo céfalo·rachiano, sangue etc. 
Exa mes de pús, escarro, mucosidades, serosi<.la(l<s, etc. 
Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra· 

videz) . Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton . 
Vacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação 

de diagnóstico. 

Rua Felipe Schmidt. 8 - Fone 1259 

de ser apresentados no «gui· de Fogo e de trilnsportes Terrestres e Milritimos 

Fundo inici~1 integralizado Rs. 51O:0!JUl!iUlIU 

Depósito IH! T ,'~ ou ro Nacional Rs. 200:000~OOO 


Séde em Blumenau

.Colchões Fl~~:::~ ~::ii~~::':~",: I 

Colchão para casal Há, na Françã-,- malsde IComerciantes Industriais Proprietários 
30~00 5 milhões de recep· 

I a q O. tores de rádio Na realização dos seus seguros contra INCENOIO e 
!ColchãO para solteiro, TRANSPORTES prefiram a MÚTUA CATARINENSE 
. desde 18$000. PARIS, 25 _ O sr. .Jules DE SEGUROS, por ser a única que apresenta aos seus 

:Travesseiros de pai na, ~u~:r~g~~~~~t~oo~l~ni~~rr~i~: segurados a vantagem da participação nos lucros anllais . 

: V.S . encontrará na u número de receptores de Mantem Agentes em todo o Estado 

C A S A B E I R A O rádio·di1usão rl'gistral\os na A LIVONIUS & (IA P 15' 1 

~ ~~J~ris~:!~d~ :r~ 1~~iO . -::~~'::"9n_t_e_s: 

j;I~)l'O q~li~d~~I~~~l~;'e~~~r:l1êS~: II--~:---------------~;;::-.::,,:,!,,--
rt'gistrr> na IIgência ou 8U · 
cursai mais proxima, pois que Representante produtos farmacêuticos 
11 contar de l.o de agosto , n Procura·,e um bem relacIonado no 8mblente !Dédic~ , pU8" prepR'
carão tais apare lhos sll.ie i to~ ganõa médica" venda d~ especialidades !. rmllcêut!ea. nacionais e .s· 
à apreensão lega), de aeôrdo tIHnl.!ci~hs. lnutll f16crc"cr Rem dar rererp.IJcins comerclaid e banc.1rltls 
com o *iJ ." do ar!. In, do de l' ordem. C. 1'08181. :i.i56 - S. "Bulo 
decreto n.O 21.111, de 1.0 de 
março de 19:\2. 

Em virtude da organização I 
ora concluidu. há necl'ssida· Mútua Catarinen!lE: de: Seguros
de, para o fl'gistro rpgular, 

w..2.:nÍIII____.•. .•...- _•..--__- .•. _ •. •..•.._• .--.S.V....7•._... IIHtRua Tiradentes30 __ p.ró: 1.__ _________.__r_a_ç~a3~Oy::".~ln~a;_"" 
.1••••••••••••••••••• -===-:::::=-===:~:-:--:::-- •••••••••• ._.... .__ .--~ . .. . • ••••••••••••••••••••.;"

••: Retribuindo, numa 

i 
•• 
: 

constituirá a
•• 

••demonstração de !Sincero e desvanecido agradecimento A PREFERÊNCIA generosa : : 

e gentil da distintG freguesia da CAPiTAL e do INTERIOR : 

A M OD $: X. IA. a o MÊS DE JULHO i 
•• 

••: o Mês dos Móveis. O mês dedicado à nossa freguesia. Servimo-Ia SEM LUCRO ALGUM : 

• Mobiliários pelo custo exato • 
UM M~S DE GRANDIOSAS BONIFICAÇÕES AOS FREGUESES -' Mês de mobiliários fino! e estilos caprichosos 


ao alcance de todos e para todos 


- O mlior brinde jamais ofertldo por qualquer estabelecimento comerci.1 do Estado 

Reais e leais bonificações --- ESlupenda e rara oportunidade 

I Uma inovação que lllareará {~poca, na qual sú (, vi~ado : 


I CORRESPONDElt A' G~~NEHOSA g QUASI UNÃNl:NIF~ PR.}ijFER.I~NCL\ DO PÚBLICO .: : 

: BENEFIOIANDO-O 

•• Pegemos uma divida 

•:••,I, 35 010 de descontol para ~5 v~ndas à vista
li: 25 °10 pagamentos em 5 meses ·• li 

• 15 010 ,. f ,. 10 meses 

• . ~ .....................~---::~,-~,._ . ~~._ " ~.. • •••••••••._--====.::--..:-=,.:. --= 


CO~I O NOSSO JJUCllO DURANTE 

de gratidão para com quem 5emp~e nos 

B ·f·=-== onl Icações ==--= 

UM ~I1~H 

distinguiu 

;.:

•• 
I•li•I 
.. 

•• 

••. 
'" h~.,~, • , - -- • 
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o BST1\110-Te~ feira 1,1 Oe Junho Q8 1938 

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

: A.R FRANCE 

• Correio aéreo ;=:a._~ AmépiDa ~oSul·frança ir 
, , . 

'";-EÊ~liAMENTOS DAS MALAS: • 
Pa-r'a. ElJRQPA. AFRICA. ASIA. OCEANIA, cada • 

· -S~ADO. ás 11 hora. nos Córreios. • 

Foram amortizlI.dos pelo sorteio de 31 de Maio de 19i19 Para: .~a~~G~ctll1fi':;R~A••cr,fh:Ó!ã~O~~~IAé:.~~o~: : 
79 .TITULOS AMORT1ZADOS POR 945 (ONTOS : =-Btct$il.:E;~J~~T=···2 dia:s - : 

com as fegulntes combinaçõp,s: 

: ERNESTO RIGGENBA!~17t 	&CIA. LTOA. :DBE JFP PMY JDP XEC • 	 RUI Conselheiro M.fr.,35 • 
• Telefone: 1626 Florianópolis. 
• 209 v-20 •Amortizado com 100 contos: 

LANIFICIO ANGLO-BRASILEIRO. lU. C.lumby. 430 - - Sio P.ulo. 
O dr. Diniz Junior 


Amortizado com 50 contos: ficará mais um 

SNR . JOSE' COSTA. Faund. Paciência - &.,b.c.n. mês em B. Aires 


Amortizados com 25 contos: BUENOS AIRES, 25. - O 

SNR. J. PERRET. R Bueno. Ai,... 100 A -3° -.- Clpit.1 F.de,.1. dr. Diniz Junior, diretor do 

SNR. JOÃO WALLlG. grande indu.triol, .ócio d. Firm. Wallig & Ci• . Instituto do Mate do Brasil. ; 


Porlo Alegr. - Rio Gnnd. do Sul. que, Ilor OCRRlão de sua che- ; 

SNR. GENESIO FIGUEIROA. comercilnte. R Flor.ncio d.IAb"u. 32. S. PlUlo. gada 8 esta capital, anunciou ; 


?~edraeSrm:~~~e~:~it~~~~a v~~ IAmortizados com 10 contos: 

70 títulos no valor de 700 contos. 
 Buenos Aires, visto que já co· 1 

nhecia seus costcmes alra 
vês da leitura de numerosos 

Amortizados com 5 contos (Premio Unico) livros e jornais. assim como 

4 títulos no valor de 20 conto... por esta r vincullldo a pes


soasargentinas~ . deverá ainda 	 SFOSTO 
permanecer aqui. segun · Ate ,\llaio p. cassado do estamos informados. pelo PA.A

já }olam amortizados 59.935 contos de réis espaço de mais um mês. pa
ra finalizar negociações que VI~"'AR 

Solicitai a relação completa dos lítulos amortlzado~, na empreend eu com o minisl~o 
da Agri cultura e com os di 	 Vioior é urr prazer. Sim, ô um prazerSéde SOCill) ou ao Sub-Agente da quando S8 viajo com souderetores da Junta R~gUladOral 

Entretanto não ha motor to rluro que so irde Erva Mute. afim delconse 
olguem dos seus comode» e fa zer uma gUlr um &umento na importaSul América (apitaliza~ão 	 ~~sdo. por exemplo. ·~~J:do;ur eslci atoção do mate brasileiro. 

AUOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felipe Schmidt, 11 	 Todo o or9oni~o sofre os com.e"1 :.:encias 
do moi e o espirito sente-se aniquilado o próximo .o,t.io d. amolliução ••,. ,..Iiudo em 30 de Junho d. 1939 i. 14 hex... Evite tal suplicio, tro tendo o scu opore 
lho renal limpo e desinfetado com HEl· 
MITOl de Boyer. E. quando via jar, frote _ ._ -- ----- - - - - - - - --- de i.vo , comigoum tubo de HELMITOl

Serão expulsos das poro combater a iempo q \':Jlquor in~i' 

indústrias polonesas.-;-B;esl~,i,a,d,o 	 Q~ro~ 'f 	 ~~;Otdo:s~:~~ra o bem .e's'or presen te da Alta Silesia SI~=rJ!n c um a "olhi," sod;a e liv'e de ochoque._.
KATTOWISTZ, 25 - A~ 

HtJtoriclades pol onesas estão da .aá Criança \'xerceodo pressão neste 
distrito industrial da Alta Si  (j{lELMITOL EBlésia. pRra que aR indústrias
não eSlá Ilité primeiro de julho te· 

llba m toclo o pessoal alemão 
 -U.i'i.Z'••"!""'i'·'·"-j·:,i.}Está ~ no eslomago despedido. As reclamaç ões 
nlio foram aceitas, tendo os 

- PARA COMBATER UM RESFRIADO Icllp(es ordens de fazer a 	 I} F llla qll;lIl1i,l in~. iJ.:r ::fil.1ntC' p"Jc 

wc;;____...J Vapon,ub no 1X"~oço c 110 peito. Nada que m,tr(.lr:1 dilcrt-n,.t cnlõc "(uhr!: " 01 


NAO aqui :,~~:~!:eM<~::-;;I~}!~f~i~~:~'~:s~[~k substituição por elementos 
poloneses. 

tngulir, nada que poisa pertur bar, de m:md r' l :alguma o estomugo. 	 SU l hC:Ic:Z:l (' dC!'Io(ubrir· lbt: 1l\l\'IJS O advogado
A. crianças até gostam! 

8trJCtivO!>. o b.lIon T.IIl~C:C: (U s ra J' A . S res Morel'ra 
ALLIVIA O MARTYRIO EM SEGUIDA: No momento que a 	 11 m pOlico JI ,.,i,. "", i·i,-.p,-o.I", ,,,n ose ccaClO oa 
tmhora friccionar Vlck VapoR ub no pt:scoço c no pei to do seu filh inho . I(asa Eledrici! I 	 IcommuolclI IIC~ seUII c\leale8 dura ceplllll etlCi toC",.. \nlih:",. " "';'_"\ 6ob.,,,n 	 do loterlor 
o calor do c:orpodesprcnde os poderosos \'õl porcs mcdicin:lcs do unl!lIcnto, 

oa quaa são aspirados d ircCl<lmcntc tI,.; vias Tcspiratori'ls irri lótdas e 
 de m.is ,,<nd., no. b"d," Coid",. do eSlado que coatlaulI 11 exercer lua prollaao perante. 
obstruidas-o lugar uaClo onde o resfriado e~lâ. Ao mesmo tempo, a 

vende medidores e ::~ i:e:f~~~:;\:;\ ~~~I r,:~ :;~~' Ni;o 5e Cô rt,e de appe1Jação
~r~fcia:;'di::i=~t: ~~!~~ad:I ,~~,~~:~~ ~::~.~~.~n~~~bitte installa os «quadros» 

O ItESFRlADO PASSA, DA NOITE PARA O DIA: A-duplo "cçao para os mesmos. ~:.aJ.I~ 11, in/M' fdJ'~. '. ----- ' õ. c> ,,~C. (,-"". - ._ 

do VapoRub allivia ra pidamente a irritação, desprende o c<l.ta rrho, :~:'i.\·c:~ d c r.sc: , ~ ', ____________________ 
.calma • tOlR, faz c:.eder a congestão. Respi
rando com (adlidade. " criança cae JoRoo num Preços modicos. I
sonVlO ,reparador, emquanto VapoRub continua 

agindO duranu horas. Peb manhã. o peior do 

,..friodo iA passotJ . 
 RUI João Pinto, 14 

ServIço garantido 

~ v.-Ill 

Mais abrigos anti  .' _ P.s 11.. livulcs ao lado ..p,...,Iam:
aéreos de ac;:oserão Quer ser feliz? /' ao alto. um microscopia ; ao centro, (f"CO'


construidos Em negocias. amores, ler sor- beca de um ...rme da OpUaçã.o grudado

te. saúde e realizar tudo que 	 no intestino de um opitado; • . em baixo, a I 

bocco do mesmo verme mo.trando oe den· ! 
iOo.,....~~ .. ., te •. pot meio dos quo•• M agona á mucoetl 

~ der8on, Jord do SêJo Privado, Caixa Postal , 407. Rio de Ja. t ! do in,..tino. 
-.-em6ns Schucke_rt S.A. Londres, 25. - Sir John An ~e:~~~~v~~~d~r~tl~IlI:~~~:~~~IS	 I 1anuncIou que. em consequen· neiro. que lhe indicará o 	 melo Grecol5 00 qrande auqmenlo que o mio. 

Materiais electricos em' geral cla do 8:Jôrdo concluido com de obter triumpho. prosperida- , croscopio permHte. póde~se apreciar a ma· t 

neba pela Qual o verme voe preiudiear o i
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ~o~~~~:~~ ~I::~~~~~:;I s:Ó~ de. fortuna e saúde. Não hesite. 	 doente: a bocca. seodo uma especie -de i 

venlO6O, chupa um pedacinho de mucoea :Installadora de Florlanopolis 	 CASAmero de abrigos anti-aéreos
de aço. 	 ~I\ ~h::b:D~~ ::1::'::~:=::: 

R. Trajáno, 11 Phol1e 1674 O total desses abrigos será Precisa-se alugar uma casa de 
d 	 -1a ul=m~~:;o':::: solidamente instaI- , 

__ • 	 ~~e~l~26~m~Il~Cºom~ªc~ap~a~c~ld~a~d~epara 4.400.000 pessoas. Imoradia, !)ara casal. lQOSOOOalu· lado, sugando, dia e noile, pequenas Quao· i:=~,1I:1~O~~~~::~:::::::::::;:::::::V::l:2~2:::~~<_ " _ 	 Il guel não ultrapasse cujo 
tida dH d. sangue, através o insignificante \:	 mensais. lnformaçOes na redac orlticio aberto pelos dentes, ao mesmo tem· ~ 
po que lanca no !Ianque um veneno proprio: ,E:IRIDA que resista Dr. Augusto de- ç30 do «Estado». v-tiS ta.:. é a obra de um verme !tã. Ímaoin'" .~ 
.. Qgora, o ma l que lazem oa mUhana ~ i- r."II' 	 •.:rm.. qUe uma meema pessoa pôde traze~" 
DO _IDt..tiDo ........-ó ideia da qTavidad.. ~ou.o· ; di -MEDICO ' 


--" ,:, I)~~~ .CO~.~.RETA --~t!...""'  ~~~~.~~;;;;~;~t~a '.. ' - a )para ·;, I"rld&8, · quelní~dura. e UIcc 

!li riL8 , a~Ugas ' _ -i, __", ).~ __ ~ 40ee de ...."--- ..da.........__ 6Qiia. .ma. ....... 00.. 
Na. oollhm4lr .o. apoÍÍla<lâ -,\commum e.'Caleadula. .,CóHSiJLTOlIOd_ 	

~~_~O,,",bljaa CALBNDULA _CONGRETA êiÍI tõdas a8 Ru. VICIOf ' MrlftIn D 21 

,hliJ:';llÍaclaà. b 10 IJI • _ t b 4 •• 


D,puaUatlo aNca eaplcal: PflAIUI. fiTO, AOOSTINIIO Ruldc..!~·V::'d. OIi1V 
Rua eon..lbt'tro Wa'ra-18 ~_. 41 _ T,I IMS 
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CA '$A 

Artigos de inverno para homens, senhora~ :'ê.c~i~,nças, em maior e maiª 

:~-:-=_:.::~-:::==' ~:~-:- _::--:::~~= variado sortimento, na CASA liA CA~ITA.L" 
Matriz - Rucl Con!elheiro Mefra n. 8 	 Filllil --~ Rua 1r;,ano n. 11~6 

o,. - ~ _ _ ....~ ••_ . _ ••• ~._.. . ... ... ~ • ~ .. ..... . ... . : ..,.;,._ ~_ , ~.~ ,ti(T .....w;;.n:.. . 	 ...____________ v .5:!........
h • 'Wi'~.M't.5"; I'IiII'"'Q"Z""_______________________ 

:a••08•••••••••••••••••••••'•••••••••••,,------.-	 ' G-' E : t última ' novidade . 
em jo~os de .8ulão é o• 	 - . • O R .. B R I D «AUTO-BRiDGE- Ideado 

e fabricado por CIJ LB ERT~)?\ . QI\I\lqu l'r II"SSÚU póde jô
Aconselhamos o afawado WMBRlCOIDE INDIANO de Sar- • CLlNICA·MEDICA 

--:-- .il..,' S-" · '~ ·· A J~~ S :" . r. emlSlo 
gar bridge sozinho, rp(lroduzindo no «AUTO BHIDGE. as 
purtidas tlisputadas p or GulbE'rtson e os melhores parcei• 	 d P It I g1 d F uld d d M Moleslla mternas de• mento Barata, professor e aras o o a 8 8C a e e e· • I Senhorils e Crianças em , ros do muodo. O Jôgo vem acompanhadOR por cartülls, 

~ dicir::a de Porto Alegre. E' 1!1!alUveJ na expulsão, de vermes, ~ Geral. mensalmente renovados, com as partidas e os (olhetos ex. 
• tal como Jombrit.~88 OXiUtU8. 8ncylostomu!i. etc. 30 8nn08 de. C~NSULTOklO :, 

tt u';o têm demonstrado & sua t3fHcacl",. ~ Rua fralan o, I - Sob, !~~E~~~R d~Rió~E dco~tacJ~fiÊ~~i'sci~D~S JÓ8~~MCb~t 


, . • . ~ONSU~TAS: ! CULBERTSON. 

9 D !- F' t" ( / 7 \ - / O (. . • 9 as 12 e 14 as 19 horas. Distribuid'l('es exclusivos para o Brasil da edição ' 
• ,- '.) ~) I ft 	 .-' . RESIDENCIA: em português: H F. LEITE DE ASSIS, rua Consolação, 54 

-	 loja, S. Pllulo. Aceitamos represel1tanttls oas principaisI:Up.CARLOS HOEPCKE SjA-florianopolis : Av.:..r?~:~~I~~1~9~,~78 	 i pr~çlls do Brasil para r epresentação dos jogos e diotri 
; bUlÇão mensal dos cartões com as partidas ..;.l_~••~_!....,.~........~•••;j••••••~••.!.~~ Attende a chamados 


11:__P.7_5________ng~g _______ 

. -I Cansado de gastarIAntenor MoraiS .VIAS UIUNAHIAS , 
Matriz: FLORIANOPOLlS Especi ,llista em molestas II Ci rurgião-dentista dinheiro com reme

FilIail'l em: Blumenuu, Cruzdro do ~ul. LHge;;. pleurn- pllIlHonares (bron- Trabalhos moderl1issi 
Laguna~' S. Fmncltwu-Mustl'll'1,'io em TutJl:Il'ãú chites .- ~sthrn~ luber- mos. Pontes e dentaduras 


culose. elc.) I anatomicas, e m todos os dios sem efi(a(ia ! 
REFRIGERADORES ELECTRICOS iI 	 II mate.riais ado ptados.i 	 Consulturi o: R•• João Pin° HORARIO: 

lo, 13 da. 14 á. 16 hOJas. I Dlls li ás 11 e dlls Ui limo. Sr. Depo~i !arlo do <GALENCOAl», . - .. Phone 1595. --- 1\.8 18 horas. N<sta Cj olid , .:I" ~esidencia: João Pin- 1'1Rua P. Miguelinho, 6RUI O 8bo,xo 8s8ioíldo, condUlor dI! Llght aod 
ta, 1 (Sobr.)- Phon. 1214 , . P. wer, residept,· iÍ AV€Dlda ~O de Setembro. nest .. 

cldôde, v.::m, c , 'li o mais justo ~grlll e profunda
--------.~.-- 71 v - ! CO i g l6t!dão decl " rar Que. de poÍ3 de ~ujeillH, dur.,nle um 

ano, :>Uil 61bloh:l DELMA - <001 b anos de idad", /I 

penosos Irafl' men'o, deVido a uma con.t, me ~urgaç!lo 
de olh r 8, ot rlz e ferida.. e~p&lb t. d" , em t(i da li côo 
bcç~. s e m ~lcl1oçar resulkdo a1llum cHD >ado d~ ga~ . 
tllr dinheiro c om rernedlo~ s.m eficád~, r"snlvf'U f/l ' 
zê ·h tomM o Ij < U mll~lr'oso deplI,erivo -GALENOI 	Para ciê ncia dos srs~ c~ntr~ I~ ~ ~ocuradores e repre· OAL" Com i'I m, ior ~ .tI, fação e 11' ande Surpr.lld. ml· 

I IMPOSTO DE RENDA I 

! huint~s do Imposto de Renda, sentantes de rt'sidentes róra oha filhioha licou réldi ~h lmenle cur8d~ com 2 vidros 
I lranscrcvemos abaixo, por meio, do Pais, responderão peh, ~pena~. Em p ' ova de que ~firmo. ofenço Ih·, o retra · 
do presente ed ir al, algu ns di s· · pagllml'nto do imposto por lo del~, com os sinceros Ilgllldecimenlos ml'U~ e de 
posilivos dos Dec relos 21.554 e este!> de vido. quando à fnnte minba el'nh e. ro», 
1.168, respe~ ti va l1le n le de . . rde rendimentos nã o couber Pelota " Rio Gr; n 'e do SUl. 
20/6j I 9i!~ e 72j3/ t9:i9. a d ed ução do tributo. Waldomiro Cardoso

Ar tigo 78. (Decreto 21554) - Artigo 26. - (Decreto I IfiS) (FIrma reconh,crda pdo notário D,mr·c ·lto ~, e
Todas as pessoas lisicas ou 1- O impos to de renda ioci da Silvo).Vendali em prestações - Garantia de 4 annos jurid icas que por si 011 como de 86bre os ,iUl'oS de apóli 

DOIS modelos (de 90 e de 120 litros) represenlantes de terceiros, pa · ces da di vida pública qual impre .• ~ionante elaAh . está mais uma l'n VII 
ombos de um~ ecollomlll su r pr~belldeare. pois) em 9.4 garem ordenados, gratificações, quer qu e S~j ll a data da e mis· riJpldez do~ efelios e da erlclIdd g -ranp'lIt. rio vnnde 

boraa COO~(lmem meaos eoergill elecrrlcC! do que um bonificaçOes, inlcrcsses, comis ' são, satva expressa conces· e podero>o ilot'·sifll,t ·co e tootco .GALENOGAL., de 
ferro de ellll'omm.u ~m 2 hOliJ. de aerviço. sOes, pertel1lagens, juros, di· silo, por lei, da imunidade cuJ~ benéfica r.ção e positivos re~UlliJl",II, só OilO (.

videndos, lucrus, alugucis e lu · fiscal. proveilllm. aqueles que, p',r um/J .rrlldo orit·o! çãn,
Mantemos em depósito lOdas as peças SODre vas, pres tarão informaçoes á Artigo :!O. - (Decreto 1.168) perdem o lempo, prolonl?tndo e 8IrraV~n~o /J mole:llia 

salente8 e mesmo mecanismos completos. Secção do Impos to de Renda - 8erá de 4°.'u a taxa pro· g6~t~ndo dinheiro inutl\lT'eotr, a IC7.e"m "x ne iêoclas
anéxa .à Delegacia Fiscal. porcional referente aos tltu·. com oulros medicamen!o5 que em ~ercl fraca'8lm,

Em cosoa de dU!lrr/lolol ('~ prIJp.rlelarl o. serllo allen· 	 Artigo 86. (Decreto 21)'>54) - los ao portador e de ::1"-:0 .a des,ludlDdc o enfermo, ~lIt'Bg , nd(l-lhe /I re61 .' lê eI/J dn
dldoa tmmedl~Hllmeole••em 1I": ~g~,t'f.l d,, de agaC!rda~~rn As infraçOes do artigo 78 se concernente 80S nOffi 111IIt1 orgGnl8me enc/lmlnhbodo·o 88slm lT.als ropldllmenlf
a vlud~ de peçaa ou de'/olver..m ali relrlgerodores para rão punidos com a multa de vos. 1 par/! 11 Morle ! 
serem cOlllltrladoll em ~1it' Poulo ou 00 Rio de JaDelro. 500$000 a 5:000$001). Artigo 27-(Decreto 1.168) 

U~/I1, 8em vilcll8r, com ab~olu ! 1I conllélDç<l oArtigo 8B._. (Decreto 21.554) Estão sujeito s ao imposto de .GALENOGAl·,- Até (aO) trinta d iJ Junho renda todos quantos recebam 
podem ser [eitRH 118 de c lara· vencimentos dos cofres públicos, 
çoes de r eodimentos, ind e· federais, es tadua is ou municipais, Encontra-se em todas aR Fllrmacla.. 
I)ente de multas. inclusive os membros da Ma- tio Br8 t-1 i1 t\ Iiepubliell!' Sul AmeriCllll8t-l 

Artigo 6.° - (Decre to 1.16S; ~istr~ll1ra da União, dos Esta, '" iiO Ao. L D. N. S P. - N. <)6,~ 
- As pt>S6Ôf1S tisica8 não são d ~s, do Distrito Federal e do 
obrigadas a a pl'esentar de Terrili>rio do Acre e. bem assim, 1---------------------1 
c lnrações, quanrlo a (otalidll- os l'ullcionár ios de estabeleci · 
de de seus rendimentos ni1n mentos autônomos, ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRAS 
excl'dl!r rle dúze contos de Artigo 30- (Decrelo 1.168) ·
réis (12:000$000). As decla rações de rendimento 

Artigo 13. · (Dec reto J.168) lá apresentadas, relativas ao e = ' ;l:~;;:;~;~;:;;:;t~ PIe". 
- Os cssos de dcclnraçiio do- xercício de 19a9, serão revistas, um parasiticida encrgico. a base deoleo 10811, devidamente compro para o efeito da aplicação rias olco de Cllde purificado e BaIlamo 

vaas, quanto ao pilgamento ou normas des te decrelo·lei .E' DE EF r(,cehlmento rle juros comi~ SObre os dispositivos aqui.......... r.....ld••• Iroiç•• iI"••, 00........... ..... 	 do PÃiiVÊNEsuj.. . .il
~~!t)...... _ almp.... grlpp......Irl...... r.uqulll6ea, ...... _ 	 sõea Il outro!! rendimentos, transcritos e quanto aos demais 
esca,...•••ngu'neo•• dores no peUe • na. c••,''' ........... 	 sel'ilo pUl1i,los com a multli das Leis em vigor para o Im· 

de 1:000$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secção, labore/orios Moure 8re,i1 ~: :=::I:~~~II:~!~ ~.:r:,I:::!~~~h.~=:= 
.0 ..... .do. luberculo.o. 10....1MI.__" ............. . equiparados, para o efeito em ra zão do ofici o, eSlá habi· 
CO"TRATOSS~ li rec.beu mola" 24000 .....t.de. _ da sanção criminal, ao delito lítada a fornecer a interprelação 
....lr.L 'Tenho", culdlldo! Mi......._ ..._. AoeoI previsto no artigo 248 da dos mesmo,atendendo a qualquer......6. CONT".TOUE, ,,_ • ___te. ... Ia. -._. ESSENCIAS E MATERIAS PRIMAS, 
........·b·blno'l.................. ... Consolidação das Leis Pe- consulta feita pelos contribuin

aais. tes de todo o Estado. TALCO. VIDROS, 

ArUgo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis, \. ' de Junho de kaolin, córantes pãra fábricas de perfumarias e saboarias . 

.- Será de :; (l/" a taxa pro· 1939. EspecialiJades qulmicas e farmacêuticas pala laboratórios

LLOYD BRASILEIRO porclonal concernente aos CARLOS CONCEIÇAO F. G U E O E S 
readiluent08 da 5.· categoria. Chefe da Secção IMPORTADOR"PATRIMONIO NACIONAL.. ArtIgo 21. - - (Decreto -"_16~)_2í!7 t5v-IO Vendas semente lOS labricantesLINHA ARACAJUtpORTO ALEGRB (Para o Nortt· Rua Grie~te, 790 - Telefone: 3, Hi70 no Sábado, e para o Sul na quarta feira): «COM TE. AL· São Paulo - (Brasil)CIDlO•••COMTE, CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO• . -- -_ .. ._---- _. 

LINHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA. 
_-~.__Dr. Joaquim Madeira Neves 

LINHA mO/LAGUNA : .ASPIRANTE NASCIMENTO•. 
TUTOIAJFLORIANÓPOLlS 	 Medico - Oculista Dr" Biase A. FardCO

FRETES DE CARGUEIROS Pormodo pel" Pllculdade de Medlcloll da Unlver:shllld' 
Médico chefe do Dispensário de S!lilis do Centro de Sa1Í· 

VAPORES A SAIR: 	 do Rio de JaDetro 
de de Florianópolis, Ex-interno, por concurso, da Assis"

PARA O SUL: Tro:nmtDlp clinico e CJ~~g~lhOtl de rodas aa molestloll tência Pública de Porlo Alegre. Ex-interno de 
COMTE. ALCIDIO, dia 28 para Rio Granrle , Pelotas Clinlca médica e Ginecologia. 

e Porto Alegre, Curllo dI: operlelçollmeDIO DO especllllldade, com o dr. 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· Ponlo Pilho, 00 Sr.rvlço do Prol. Dllvld SIIOSOD, 00 HOII· CUNICA E CIRURGIA 

elA AOS VAPORES DO LLOYD. BRASILEIRO. plllll do Pund"ç60 Ollffrie·Gn'ole do Rio de JODelro 

Comp!~11I ""par.lhllllem p!!rll examell de lIua especlalldode 
 --- Sífilis - '-' -Eltotrlctdllde MédIca, CHalc!! Oerlll 

Agêncla-Rl!a loão Pinto. 	 (onlul"l dl.rii...nl. :.... 16 í. '19 horl'.
Armazem -. c.., ."';1 CODSDIIIIS dlllrl/lmtoue d!!s 16 411 la9- Phone 1007 t2 - Phone 1338 	 Rua Felipe sm~~~ri~~if. · F~_ne ' t6~CON~ULTORIO Rua Jolio Plolo 7 sob, Telepb. 14lI6 


BB8IDBNCIA: 'Bu T_Dte SlI....ln 57 TBLBPB, 1121
· · H. "C.~ Õ1\;;;êés:rA ·.A~nt.- -;X 

:S ' ",-
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Ó ÊSTADO=Terça feira, 27 dp J fihlí'() h 1939 6
~~~ri~..~..a... ~.....o....""~~~~"~~~~~~~~~~""w..... ~.. ~~~~~~ ~- ~~~~~.. ~~.... ~~.. ~~~ ~ 

I ) 1--.. ~ d I 13 ~•••••~••••••·•••••••~•••l ••••••••••: 
<-. ~sta ()! 

I! Díar io V:!s.ocrtüw II [mpresa Nac. ~e Nav. "Hrepc~e" I
R tHla"Qlu o O!i;olnaa' 11 _ 

rlla .lo!'to Pluto 11. I :) 
 '~ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • 

. ; . ~~ ~02'l-- C% . ~,c .ta~ l S9 . • Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". • 

A ~~iUN.'\ . L..:it l'..~ I I: : 
" SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS :N. CIIOI/<:!: . 

i(~~~8tre ~~~~~~ I 
I : ~ e

~~;:f>~~rl' I ~t~ sI' I • Linha Fpulis.-I'<iu úe Janei ro ; Linha Fpolis ,-Rio de Janei ro Linha FI..rianapolis- • 
\ll ' m(~ro tt \' 111_0 5!fkJ ' Escala lt ~ j 3 I1 v -S , Francisco 1 Laguna.:.! e Sa nlos. 4 Escala São Francisco ... 

/\'~ In/uI,,, I.. T ranspo rtes de passsageiros ! 

~~n!)Q , !'".StJO; :' ,_ e ca rgas . Transporle de cargas Transporte de c~rga s . •I 
Serueatre 25$O(): "' : .@ •Trlm88tr" lósovn I 

I- P.lqtl e re .Carl Il cc pcke' dIa 1 I Paquete «Max' I' Paquele -Max . !I 8' » « r'\ nna~ t 8 _

l&,· -Cal Hccpc ke . » Ib dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • 
AnDllDctol m~~&ntt' cuntnl(' f (' 

O. or1tc1n.'l It::. mr :nnn c!,p nl'h: :l..'.! ~ • · Anna. • 23 I) 
IlflM. nlo H~rl! (· cl t~ .. ,..h l rlo" ! e S alda á I hora da madrugada • 

(18.0=:. rt~ r'lp(JPP:i1.tHa ·, I Emb.rrqtlc do S rs passagel ISaidas ás Ib huras p . n1. I Saidas á 1 hora da (i) 
pe)UlIl cODcelto8 emitt l(;(· :,: !.HII /-. ros a te as 22 huras das vcs · madrugada, 

" dlrt·cçA,o 
1..~ • 

arlll(o , aooll(n!ldo. ! lI.' peras das s;l'idas. • 

':' Ordens el e embarq ues a te .is IO rdens de c.'mbar4tl C.s . ale I Ordens de elllbarques al~ i:I 
'li" ! 2 hordS d a~ vcspera s das ás I:! flOras ás 12 das vesperas 
• sa lúas. das saidas. 64'ii ~_. __________ ._~.______.___."___.~ •Leilão 

No dia :!S, qllllrtn · ft'ira. i1 ~ 
19 horas. no pré dio da rUIl • A el : 
Ft'lipl' Sehmidt 108. ~ ef'úo Corre io Passagei ros -- Encomenda '3 Ob'lerV.H;Õe!: p~eia,: s~~C~i~~lt~ e ::~~e~~~r~ç~' d~O 3~~~::~~:i~e ~.~acc7~: ,~ 
vendlr!os ~m leillio os St'g Uill- 7\fod e rl1 is~iml l S Hvi'·Hc~ .l( ' ;-,2 lig-,!m "(HI) n mHxima : t ' ~xprr~ s a 111 r nte prohibida a acquisição de passagens a bo rdo dos vapores. ~ 
tes 111 (l\'<,is: ! mohílifl d e SIl SI'!.I."llrtlP\'; , (. pflil tllatidHd l~ : ~ _Rit a M·~:~~ ~), v mo vimenlo de passageiros e cargas é lello pelo trapiche silo á li 
la com 8 com ~ m{t\sll. - 1: I, U:; tj\ 1 .. .\iW I·::\ II"A - CII I1.I·; peças eaplt

Hll l.I \ ·!.\ - - l' ERC ' $ Paril ma is in[ormaçôes, na séde da fi.de linho branco. 2 guurda' 
roupas, 2 guurda l ou~,a~, 2 • Emuresa Nacional de Navegação Hcepcke • 
guarda'comidas, :l cumus d" Syndic (.h Condo, Ltd ..: , ~ á rua Co nselheiro Marra n: 30. I1
cu;;ai , 2 camas de so iteiro. Agentes : Ci:"RL0 ::. HCEPCKE SIÃ. 

com ~8trado de urame. 1 l' tI  IHI,\ cü..-SELl II: IIW :11.\ VI' i\ , 34 ,- F lorillfl ll J!o li B ~,:,.',~ u~, $l<lí'~. ~." ó~i,~ .;;",,,r, '!; :. '· ,, ~, .., ~';i;.g., I'!ll; "iio.r;'.,7) ',;« .;.),· ô' , ;~, .r:'; I1llI; <IJ1: '~ 1.:;" ,~~ .1:<. ~,~ ,: 

ma de criança, 1 l' s p é ll ~(I T !-: LI'YOi\E 1'<i . L50ll 

grande. I étagé re, 3 colunas, I-----------~_____.
_____ I 
I lavatório, 1 mobilia anliga 
para 8ala de visita, 11 CII - C h. ~ j ! M' Sandalias 

i~e~~~;o~ ~::: s~r:nddee j'~~~ . _ .,i3_.. _ ,oa .. ___011p_ltnu_ · « 1\,dUn 0_3· u3IB» 
tur. porta-hihelul~ . m esa de _. _ de tiras 
euzinha. 2 criados mudos . I para verão 

solá ~ cadeiras pura va · 

randn, prnteleiras, etc ,. ele . Fundada em 1870 S~de: BAÍ,~ 
 CALÇ/\D()S2:19 4V -3 ~ Df JUlH~

Seguros Terrer,tl'es e Marítimos de todas as 
USTITUTO DE DIAGNOSTICO qualidades 


CLINICO 

do Capi l ~ 1 Hc"l i .~ :!llL) I\s, !I,OOO: OOC;;OOO TAMANCOS MEXI l-ERCA.FEIRADr.Oj.lm.. Madlmann Capil a l e l~ csl'r\' ;l s 50058:377:;;952 CANOS para

HeSp(,nSilb il ill ,lll es em : ' l. , -~ ;:.1 88.652:1')99$714Formado pela Universidade de PRAIAS DE BANHOS 
Genebra (Sulça) Heceilo e l11 J!13S 22.78G:183:;; 148 


(;om prAtIca nos bospltais europeu! Ative t o} a: ue d l'/l' m b rn el e H)3 '~ » 7L47.~ : 79 i $813 

Cl1nicll médica em geral. pedlslrlu, Sinislrus p agos 5 O!)~:7 15S170 Cinto& - Chinelos - Bo
 Realiza-se mais umdoeDças do slslema vervoso. de (pí 0d p~; t »Bens \; liL . i krrt n, ;s ) 17.18(i:24tl$!I';!) nis - Luvas, de.Assislente Té~nico 

Dr. Paulo Tavares Artigos para sapateiEapeelalízado em higiene e salide sorteio da
pública pola Universidade do Direiores: ros e selleiros 

Rio de .Janeiro. F,all cis cr, IO,'e Hot! ri gll(" l 'c"'l' ir.l. J) f. P:; llJil o d ' Utra 
Gabinete de Raio X Fre ilé de C;1I va li )v e Epil:r nill JOSé lI e Suus a Cortume e FábricaAplrêlho modernn SI~;MENS pare


dlalnóetlco8 das dorncas inlernas: de Calçados 

CeraçAo, pulmOe., vcsfoul.. bllfar. 


est6magos, etc 1 ~~g 1Jl.ld "rl's <' r aV;]" ,1' l1 a:, princ ip:.is cidadeS .-,BARREIROS»aadlograflal ó. sea. e rndlograIías Créoito Mútuo Pre~ialda América, LUl opa e i\[lIca. 
Electrocardiogralia clínica 


(Diagnóstico preCIso dos moléstlns 

cardiaca. por nle io de truçados 


elétricos.) 


dentária! 

Agentes em Florianópolis 
Metabolismo basal 


(Determlnaçlio dOI dllúrblos das 
 I I Depós 

A.l~eureux 
ito: 

com um premiO emCAMPOS L () BO &. (ia.Ilft~dulaB de 8<creçao IDterDa) 
Sondagem Duodenal 


(Exame químico e microscópico do RUA FELIPE SCIIM IUT N. 3\1 
 Rua C. MdF.a, 39 

IUCO duodenal e da blli , ). 
 J mercadorias no 
Gabinete de fisiolerapia Caixa (lostGi I Q Tele/Ih,,,/(· 10133 - E lld . Tel. . ALLlA,VÇA.j 21 77, Ondas curtes, raios ultra·vlolet ·. S I

raJ eletricldad~ Escritórios em ItaioÍ, Laguna. .... oa Infra.ver:::l:~a e e valor de 
..·· Laborató,io de microscopia e Blumenau. Sub-Agente em Laqes 
. análise clínica 12 --P) OH. RICARDO 
~~:.ml~~I~~~~rll:r:od::.g:a~~~~~~ I ~------~:,"-~-_,~.__-~-- ~=~=:=~::::._==~==: -___, ___ '
mo, dOlalem da urén DO 8. ngue, 

ete. Exame de urlnli, (reaçAo I!e 
 GOTiSMAN 
:'-:::: ~eDd:~~IK:i)a ~;:~~stl~~ 6:000$000 I
puz. eieaTroe, liquIdo raqul~no e Ex-chefe de cll

quuquer p::q~;:;r. c~~~o .elucldação 
 nica do 

8118 FeroaD lo Macbado, fi Muitos Premios menores
Tel..ro~e 1.11/5 Hospital de 


FLORIANÓPOLIS Ntwrnberg 

(ProI8. L. Burkhardt

Dr.BulclO V,íanna e E. Kreuter) GONORRHEA (HRONICA 
-0- Nlio d "'~l\tllme I A sclencia progrediu e bá umaEspecialista emConsultorio á Ruo NOVIDADE que resolverA o seu caso. 

JOaG Ploto D. 18 (so U1'u1'gia Ge1 ai'" Msxtmo slgfllo. Carta para: 
brado). Consulta8 da CAIXA P()STA11849 - S. PAULe)1 é.8 3 bo1'&8 da tar Alta cirurgia, gyne 

de; ' Aoe .pobres - coJogla (doenças de 

Cooswtasno Buspt seDboru) e parto8.
r ' \&l '. cie .Ca!ldade. A8


Í,8\bon.a..~cJao:maõhl. 
 ~~= :~p?r!~3!~ MEDIDORES DE LUZde plastlca. 
COD!!ullorlo li rua TrolD- Precisa V. S. de medidor para sua instal
~~~ l~~d:: 1!2,~) i~ie~ lação? Procure obter na INSTALLAD()R~ 

RefiJd~~":I~é.L~::aEs~ ~Fe~~~~~A~~~~~~r~~r~~~:~1i~~P~~g:I ,·.'.,,... 

teve8Jlií11o, , R. · .. .. 11:.' , ; P . ....'~,20r± T.r.,·ano," _ ,.hone:. 1674TelcpboDe-.;; U31> 
III!..________J. i~ : ', . .;;- " :,f:' .,~'.. V- I.' 
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6 o ESTADO, 27 de Junho de 1939 

'Machado
AG,lJARDEM PARA 'JULHO : de Assis 

(De um .rtigo recente)

A prifgneira e real LlQUlDA~ÃO I~::er*',' 	 ~EBQ A 1::....:I1~~~ .&,<~ ,~ ~~) .& I r. ~ . r 1~~:-c::.'Ir':~~:::!-na ~~Q~ ª~~ -	 ~=1..o:. C:=-ar:r-. = 
(A casa 	que mais' baralo vende) =~~=.~ 

11... ...... rin... I QIICIda.. 

:r.•~.:.:tt.-:'J:':BREVEMENTE: Novas instalàGÕesâ ., R.U.ÂtRAJANO 8 ~~.:~ 
~ '. , .... ',' l· > ,r.{~ 	 ::~~..""'" o P.-I ... "

Vendas de liquidação exclusivamente aCl:iin,i~!~i,r~9 :~y - 11 :.:U:-':::i:,:.:n 
__ _ __ 	 ______ -.-~' . -- ~-- ~ - . __=-~_.___ __ :: ro;:~';rr=~........ 


quem 1Dirdores t~c;iF:;mácias ~ Hitler odeia muito mais a A~nda , há l! c ', N.;-;;,.3 :~~~orÍ:.s:a:ea~IH::~::" 
o H . rco. R;;;-ullo .l , de sou.11 I t 	 · d no «~a(ote))... ClNE OOEON - A's 1930 o nãvio-tanque 'Mlrajó'va 

~a ~obrinho requereu e (lbte· ng a erra que os JU eus Ontem, ao cair da noite, 0 11.0'." .Hollywood Hot.I. , vai de novo sair pita 
~:sii~r~ç: di~~ ~ ~~c~ic~a~:1 	 . s~. Pedro Antôni? .Simas, .~e CINE REX - A', 19,30 1.0- .. ilha Aruba 
. 1>ll rmlÍc ia Ce~tr8", de pro- .. Londres (V. A.)-Escreve. o redator dlplo- sldente DO ~un.lclpIO de ~IJt '.', .Piloto d. prov... . Rio, 26 ._ E;itá.se apres.") 
III'iedade do sr. Carlos Horrer.! matlco do "Manchester, Guardlan.: - "A Ale~a- ~~!g~J~e~ el:t~l~t~)i~~f' ~~~~~ 1 CINE IMPERIA~ - A', 1930 lando para de novo deixar o 
munn . em ,Jllraguá. " n~a segue co~. a mal(~r atenção as negocia va.se na~ proximidades dO !, 1.0'.', .Amo. d. ,di. volt... nos~o porto o n8vio , tanque~; 

A. mesm/l. I~culdlld.e rOI COI! · çoes a nglo-sovletlcas. E provavel que tivesse Mercado quandu um sujeito I N t d .Mllr8jÓ·, do com8ndo do 
cedida I~O Ico. sr. Nllrbal ,'.1, h3vido desde há muito um acôrdo germano- de regul'ar estatura, mureno, : OVO ge~en e as capitão de fragata Francisco 
ves de SOUS8. para 8 1!~ Umlr I . .. f - h tTd d I d de bl od 's pr t08 se ab,;irou i Casas Perr.ambucanas Pedro Rodrigues da Silva, e ~' 
a .responsllbllidade técnic lI da r~sso, SI n",o oss~ a os 1.1 . a e pes.s<?a O sr, dêle ~eo~o à emã~ urna ma I Por ter obtido traosferêo que tem estado, desde a sua 
_Farmácia Estrêlll ". em locla · 1Hitler contra a União Sovletlca. O ministro dos 'n'a' un-I-ada d ' o'A o"o ~n cia para uml\ lIIil\l "UI Ca· chegada. e!!l U!!l dos primei. " 
iai, t; de pr" pr.i~da(le d ! ~ ia!" Negócios Estrangeiros do Reich, sr. von R!b- iâiici e~U~~nt~uel~a;~;;;~du~~ .1 choeir8. o sr. Frederico Pru ros dias do mês corrente, /l 
mllcc utJco IlIlbllJtado \Valter bentrop. é partidário do acôrdo com a Rus- duda s. zel. qu.e desde dezembro de bastecendo as unidades da 
Hrummen. sia, e o sr. Hitler--a julgar pela ausência d e Começou o descoohecido 1937 vlDha exercell.' I,".? cal'- Esquadra e descarregAndo o ,J 

Um tubarão pesando alusões hostis à União Soviética em seus últi- 11 puxar conversa com o sr. gtO de
d 

gerdeule dfa ,sdcC\"r de óleo r{'staote n8 Base de10 

. 	 d . . fi . Simas e daí a pouco Ibe de· 11 !lca o a re e1'l a Irma. Combustlvcis Ltquidos, na 
600 quilos 	 mos discursos, começa a .e~xar:se 10 uenclar. clarou que tinba na rn'aletu roi nomeado s.eu substituto o lIha do Governador, à Ponta', 

sobretudo porque nele o adiO a Grã-Bretanha 20 contos de réis para dia nOllso c\Joterraneo sr. Caro do Matoso. 
FORTALEZA, (P . C ~) - Os supera qualquer outro ódio, inclusive aos judeus ". tribuir com a pob;eza de Fio. los Gaygnett, que t~mbéID Logo que termine o dC8· 

jo rnais publicam intere~sau· ----- - - - - - - - ---- - - - - - - rianópolis; e indagou si êle em dezl'mb~o de 19.n .In· carregamento e que o -MIl
les pormenores da captura querill eutrar com mais 2 gressou .D!" IIrma c0l:00 sIm· rajó. esteju pronto para ri 
(h~ um tubarão monstruoso, D P d (t lli Clínica médico· contos, parll que a distribui. pies !luxlhar ~e escrIta, teu nova vi8gt'ID. zarpad, êle 
pesaüdo 600 quilos. O mODS· r e ro a i) ;aO .. ção fóssl:: feita mais larga- do. SIdo, mais . tarde._ apro , COlO rumo dll i1hu Aruba, nil!! ;; 
Iro [oi tisgado acidentalmeD ' cf 1 d b ClrUrglca mente. .. veItado, por IDdlcaçao da Antilhas, 110 Norte da Vene· -' 
tE' . por pe~cadores que esta, as mo estias a ca eça e pescoço O sr. Simas besitou. O casa matriz. para d{'sempe· zuela, e onde êsse navio · tan .~ 
":Im numa pequena embar· ESPECIALISTA EM desconhecido voltou à carga. ~har~ no sul,.rt? Estado, as que tcm já feito o abastaci · 
caçiio . OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS insistiodo e dizendo, mesmo, lunçoes de vlajuote, .e das mento preciso para o nossa 

Foi durante várias horas Consultorio: Rua Trajano, 18 Que deixaria nas mãos dêle q~als s~mpre So! deslDcum· Marinhu de GlIerrll.8:~~Il ~u~~~:st~~~lli~i~j:def~~;~ Diariamente da:c,~~.~c~, : 12p~0::s1 :6: 6 horas a maleta com o dinheiro, bJU dedlcadameote. se~~~:Jv::~~n~~a ~JO «~~llr~~Úr~ 
descomunal. muitas vezl's. a· 43 V-ili faa;:r q~ed~~r~~u~aç~~ga~:e p~~ rente. 

meaçou levar para o fundo f bres. Nessa VuZ, o sr. Simas TENENTE JOÃO FERREI- "'FI-:-t-'I-lr-Is-te-,-m-..q- ' -III-A-r-='-
d - u Suicidou se o pre eito II ~ 	 RA DE RESENDE e • • ,,11o~u:aa;tesal'~~~?~e~t~~ o:~lá~ de Valença V ,.. 1 passou 2 contos de réis ao SENHORA Teal brollcbUe' Serres 10IIII t 
heis pcsclldl'res ccoseguirllm RIO, 2i. (A. N.). - IngeriD ' rda ~ocÍa ~~s~o~~~~~~~~~laq~~\:l~~igu E' lei de Nosso 31lilbur, ./ , . 
trazer para a praia o tuba · do forte dose de cianureto juntamente com o outro pa. parllclpam aos seus parenles e ~õ te salva" C6NTllTO!!I! ~. 

rãO' figadc do animal pesava ~:u~~~c8í~itÓ'ri~~i:~d!~ar:D~~1--- cote que ali já estava e que, ~~!S~~~h~:a s~a Ir~~iZr~~~el~~~ O cozinheiro põ~ 
85 qullus. Toda a cidade de de cujo mUDicípio era pre· FAZEM ANOS HOJE: . ~~~~e~~~~ato, parecia mesmo menle, MARGARIDA MELO. veneno na comida ~' 
Camocim acorreu à praia pa· feito. o dr. Osvaldo Terra, a sra. Maria do (armo Goes; Em seguida, o desconheci. conlralou casamento, no dia 10 S. Paulo. 26 - Numerosos 
ra assistir à retirada d'ógulI, deixaodo viuva a 8ra. d. Cé a sla. Alda Godlnho Furtado; do pediu licença ao sr. Simas, do corrente. com o sr. ITAMÁ hóspedes do Hotel Batisbi, 
do enurme animal. lia Terra e 4 !ilhos meDores. a srlta. Aurélia (esar Rodrigues; CO!!! quem ncara a maleta, FORTKAMP, resldenle nesta situado oa flllI Dr. AlméidÍl " 

' Cl'a fechada São ignorados IIS motivos que O sr. Iré Ullsséa, ahvo , represen- dlzenuo.lhe que dentro de 10 <apitaI. Limli, 7, qucixtl ram-se ao de-Farma o levaram 	ao suieldio. tante comerciai, nesla capllal, ?nde ou 15 minutos Voltaria. legudo de Sl'gurançll Pesso8l ., 
conla com lalgo <lrculo de amizades; Mas Dão voltou. O sr. Si ! contra o cozinheiro do rere·IA 16 do correote, o D. S. P. o :;r. Abllio Mafra, nosso prezado mas, já com 8S pernlls a Ir ,;,' ITAMÁ e MARGARIDA rido es1abelecimento. de nu-,'eleu baixli à -Farmácia Cris ' d· ? conterrâneo; . . mel' e com /\ cllbeça cheia 	 me José Martins, afirmandútúvam •• que ocupava o pré· R a lOS. 	 o lóvem espoltlsta !'lell M~rltz; de máus presentiment()s, a. apresentam-se noivos. que o mesmo havia envenc- ';dio U . 17 dll rua João Pinto , o menino José·Edu,. 1 0 1~lnno do briu a mllleta e _ oh. cêm! 	 nbdo a comida, fazendo compor haver sido Iiqllidadn . ~;:~~I~()d~lã:()~~~~~: bSe~~ sr. José Rosa, luoclonarro d_ D.R.Cl . _ os deus 2 contos haviam 237 QV. -4 que numerosos hóspedes pas- " Pal'/\ o meRmf' prédio mu , 

dou ·se a cTinturnria Gua· as transmissões'? Mande St'obnrit., t'xlla Qu~l"eu nolvlI desaparecido e nela súhavla Morre num desastre o ~a~"dmlmllld d S ,,' 
faoi ». modificar o seu transfor- 110C chapéu R."ME/iZONI. "m pacote que, aberto, ape · sr. Afonso Vergueiro P elegn AO i e .egu~lInçll ~ 

mador variável (estabiliza - VIA.JANTES nas continhll papéis vtJlhos! S PAULO 26 ( N ) ~ c::(~~a eBt nveshgan o o',
O quilo era de 750 dor) . Peça demonstr. çao. . ,ft.. - , ~ -=-______,--___ 

gramos Informaçaes na O esllmado e compelenle diolco. ------ --- ~s~r~~~t~.d~mh~~:mP~~X!~r~ Os perigos de guerra : 
foT'RICA sr. dr. saulo Ramos, partiu para a 15 b h 10 na Europa ," .CASA ELRIO, (P. C.) - Na feira li , ~ cap!lal federal, donde regressara em Morr~m em Minas ~~m~;'~~ ~:! e~ec ~Ialaova au~ Lon~res . (V.A) O .iNe*. 


vre do Campo de São Cris · Hua João Pinto - 34 mel~dos de julho vindouro. mIl tuberculosos fam\lia Campos Vergueiro. ChroDlcle • .J:'ubl!c!i o ~. I_ 

~Í1aVãpOr!eO'ei l'tPurreaso'JoPa~olvs BnIlStCI' ~tia8 ~41---"""!!'~~. Senhorita. foça com que "ell na· anualmente Em conseqiJência dêsse hor · tado do mquerllQ publle., 

" r <. OOv . ,.. 2 morado U8. chapéu RUIENZONI. rorOBO desastre morr{'ram o realizado pelo Instituto Brt· 

Campos e Am€rico FonseclI. --- - - - - - Belo Horizonte. 26 - O sr. Afonso Ve'rguelro e o tí1nico, àcêrca do aumento ou 

o feirante PAulo CaetaDo Fa· Academi. de Letras HóSPEDES médico especi8lista em mo· .chaulfeurlt !lo veículo Be. diminUição do perigo de I[uer
ria, residente á rua Generlll Em ~es8ão ordinária , reu- Estao hospedadas n~ GIÓlla.Hotel léstias das vias respiratórias, Dedito Potec. ra desde Setembro último. 

Caldwell, 78. e proprietário nir ·se í\o, huje, às t9.31l hl) . as segulnles ppssoa~: Artur Peixoto, dI'. Paulo de SOIJZfl Lima, em. . ~elQ resultado obtido, ve. 

da barraca 1.869, que Dego· ras, os membros da Acade · Robetto Ralston, W,lIlam B!nns, dr. entrevista que concedeu 1\ Saude do Porto rlhca-se que 57 por, canto 

clava com um qUilo de 750 mia Catarinense de Letras. Enéas V. OJelrGl e famllla e Mario imprensa local, declarou que O sr. dr. Sebllstião Franco das pessolls que respoadlll
gramos, infringindo li lei de do (outo liberato. morrem em Mloas t5.000 tu· da Rocha teve a gentileza ram às perguntas opin'flm 

economia popular. Os magistrados e o berculosos por aoo. de. em 01lcl0. nos comunicar que o perigo de guerra .u. 


Imposto de renda 	 baver 88sumido o cargo de mentou e 10 por cento: for. ruo cancelamento de 
Pr-dl·o. d .. Estaço-"s O «Pará" traz os sub inspetor do Serviço de de opioião que tal perig<Fdi · 

dívidas fiscais RIO, 27. (A. N.) - O de· .. ~.... escoteiros Saúde do Porto dtlsta capi- mlnutu: 13 por cellto .batI· 
sembargador Candido Lobo, Experiment6is tal. veram·se 'de respoIider.

O govêrno do Estado bai em entrevista concedida a O paquete .p A R A-, do . . ,
xou ontem um decreto·lei, de · cO Globo», disse que li cal'· No -Diário Omclal> da «Lloyd Brasileiro-, chegará DO VENDE SE Sala, .dormltorlO e salaclarando competir privativa ta constituci!'nal de 19b7 não 	 União fui publicado a 15 do dia ~1l a este porto, condu -

e 

- ," e de Jantar, de poucomente ao governadClr ou in deixa dúvidas quanto à lega. corrente mês um edital de zindo, espeCialmente, 116 es uso ptllo preço de 850$000.- N a ruaConso, 

de mandar cancelar ou anu · cotelros. que tornaram parte Ihei~o Mafra 153 dàs 17 horas em diante.

terventor federal a faculdade IIdade da cobrança do impos. coneurrência r-ara constru

to sObre a renda de todos os ção de prédios para Esta· no grande .aJurl' realizado 240 " , ., 2lar dividas (1scals. 	 magistrados. ções Exp'erlmentais de Trigo. Da capital feneral . 	 '" V. 
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