
OS MAGISlRADQS · o 	 I EOI~PQSTO<DE R:~NDÂ 
RIO; 27. '- Em editorial sÔbre o pagamento do 

imposto de renda. por parte dos magistrados, o "Correio 
da Manhlb observa: 

.Por que não deverão êles estar sujeitos ao trl· 
buto em discussão? Porque não têm renda, vivem de

Iproventos de seu cargo. de vencimentos - alegam os pra

O MAIS ANTIGO DIÁ.RIO DE SANTA CÁTARINA 

Diretor-gerente : Altino Flores xistas. Mas, se fôra assim, todo o funcionalismo públiCO 
estaria dele também isento. No entanto, todos os serven-

ANO XXV Florianópolis Quarta feira 28 de Junho de 1939 N. 7700 ~~~~f:' ~!:~~::: :e:!:p2i~~ ~efir~x:o~:~~!e r~~:s ~on::: 
_ .............~~~~~.....!.~=~_~=________________~____ ma..L______ vencimentos, os impostos respectivos. Dêsse modo, os 

gistrados só deixarão legitimamente de pagar sua cootri-
Absolvido o chefe na-I ; . Legou 240 contos plre bUição, quando se encontrarem em idênticas condições, 

I Itr Armin'o Tava'os UHUIDOS anRIZ BARBAIIn . d d 18to é, quando seus ordenados estiverem aquém do mlnimo d Azista argentina, ; li. • i ; - ,11. H· IS socut • es protetoras estipulado pela lei, rara o cômputo inicial do Imposto de 
Henrique Müller I; Cirurgiilo-Especiulista AS;lstente do prol. Sanson . : dos animais Irenda. M!1s, como tal não ~ucede, ser-lhes-á êle cobrado 

' Con"ult.." d.. 10 il 12 • do.o16. íl 1 B - J.oOO Pinlo. 97 IOb. -T.I. 145 com equldade que parece IDcontrastavel. 
LISBOA, 25. (U. P.) _ O fi . Depois d.e outras considerações. termina: 

BUENOS AIRES. 27 (U. P.) _._._ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ 18ntropo hol8ndês Afonso .Ora, pOIS, se todo o mundo paga imposto de renda/ 1 A Imprensa deve ser- A Côrte Feder!,l . . ab~ol.! 	 Br8nds roleci"o em HAia .DO - runclonárlos rederais, estaduais. municinais. Dortadores 
veu, de m~~o dehDlll~:'. '''1 	 ano de' 192i, deixou 240 con d: apólice!!. jorn811stas, e8cri~ores. · profesêoreÍ! .:.... 1'01' que 
.. Iaader> .nazI9t~. da ~,.genll . _ _ t08 para 8S Sociedades Pro. s';lmente os magistrados teriam 8 regalia de viver dêles 
na, Henrique Muller ..~(U~~d,: tetoras dos Animais. de L18 dlspens8d08, de~tro de ~ma organização fi8cal que hojelivre mas digna
de m~nttlr comUDlC8ç()e~ I 	 boa e do Porto. não .perd.1a a Dlnguém ? Não há evldentementt: nenhum 
lIubverslvas com a Alema r O I d I i b·d d motiVO, nenbuma razão de ordem material ou moral que 
~~r~:n~~ ~~:~~~f~~1I00"'.~f;" i Paris. ~7. -- Em discurso prorEl rido por ocasião d6 vldo :~: :sro~ç:aec~ol c~n8~i jU8ti.fique essa concessão, essa pre~og~tiva ainda agora 
mento de Henrique ,dlrge~ Ib'\O'llIcte da Imprens r. departaIDPntal. o ministrl' do Interior honorário de Portugal em A- relvmdlcada por algun~ membros da JustIça. 

ue fôra o denunci8nte d~ Albel't 1'arraut dednrou que «nAu podia conceber a Im- msterdão, sr. Johan Voetlink.. cP~gue~ seu~ Impostos, senhores representantes da 
~füller. prenoR s~nílo Ii~re» . vist." que lod?: e qU81quer atentado leI e do dlr~lto . Os senh.ores encarnam, no P~f8. uma ~or-

Ht>nrique Müller hnvia nido i ('ontra eSRe r"glme '~e rl!l tao pe rnicIOso como as ligadu.: qs agressores pe!~e- pOfaçllo C?Jos atos e a~ltudes devem ser mUito medIdos, 
anteriormente apenlls ahsol. I rus que Impt'dem a clI'l'ulnçilo d(\ sunl{ue num org8nismo>. rao 1 em cada 5 aVloes pOIS ':.:>Dshtuem verdadeiros exemplos, que o rosto da po· 
vldo provisoriamente pelo I .".Mns. uerescpnt~? o mini~t!'o, a Iiherdade tem por Londres. 2i. - Em discur· pu açao cO~!.Dpla para edUicar-se, il sua imagem . . . > 
juiz federal Miguel Jlintus 	 i e,~~()181'1() 11 resJlnllsfl.lllh~lide.. " es~e ri~co I't'presenta a so que proferIU em Woodford, 

A decisão da CÔl'te . Fede· I h ..... m m. P8ma d" prol!ssun. O ,jorna.h"ta e um combateut;,! co condado de Essex, o sr. 
ral começa com li consid~ · d~ vlinl{unrda. que nl!<r der.rota J!~mens. desarmados, mas Winston Çhu!chil decla~ou 
ração de que Jur~es. dt'sde atira contm quem ~ê~'l' nllmr... E po.sslvel que. t-:nhamos , que a 8VI8Ç~0. e os ~el().s 
sua chegada a este pais. que enlren~nr especl/lllstas !la dltnmaçllo ~ da mISI.IHcsção; Ide delesa antl·serea atlDgl 3,!l.~')fteio .Cilória» 
concentrou suas atividades mas t"da hher~ade encontra a sua barreira na liberdade rum tal g~áo de. eUc!ên

em atacar os dirigentes ale· . dI' outrem A lmprt'nR/l nllda perde em conservar o sen- Cla, que serla «mUito perigo· 

m~eB na Argentina. I ti~~a_~didll. da pr~idn<':~.'_~.a dignidade». so para o inimigo que nos ~e.J! ."NO « VYBA. 


E ;1.. notar qüe ~ absolvi 	 a~acasse pelo ar em pleno ~ 
I 

çlo dos nazistas se verifica I _. 	 dIa». 1.0 PrêmIo - Um cÔfle de casemira 
dois dias aotes de a Clima!'a Dr Joao de ArauJo_OLHOS, OUVIDOS. .Isto. - acre8~entou - não para sobretudo Valor 2,f0$()()()
dos Deputados aprovar - • NARIZ GARGANTA quer dizer que esses ataques 2.° - Um córte de casemira 
aeguudo se espera por m.. io . 'não se produzam. Quando os para terno 150$000 
ria e englobando 08 partidos! E,plci.Ii.la do C.nlro d. S.úd. -. Anilte"t. d. prol. 5.nlon agres8~res pe~~erem um. em - Um colete para inverno 60$000 
que apolam o govêrno - 11. 1 Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1/2-Rua V,ctor Melrelles, 24-Tel. 1447 cuda CID co aVlOes, termlDa- - Um fino calçado 50$000 
realização de uma investiga· r~o bem depressa com n sé, 5.° - Uma bola de futeból 50$000 

1 
6.° - Todos os que terAlinaremç~o sôbre todas aK Rtividnde~ --_--~.~--.~-- - _.- - --- rle regular de ataques de dia. 

elltrangeirlls, compreendendo Nao podendo embarcar 9uanto aos. ataques qot.urnus com os 3 últimos algarismos 
corridos do primeiro prêmlu o nazitlmo. .._. _ _ 1 	 r ~i~~~i: ~1~!S n~~o~~~m:j~~~d~ lerão brindes ~m cIgarros, 

flUI trllte ••ta am/lr ' . . 1 !pe.r!D!tirã à aviação britânica nu valor, cada um. de 5$0003'· dos eXI-IadosT_lIrtteblle' SlJlres tos~e . . 	[ At !n~hglr pesadlls perdas ao 

I o- VALOR TOTAL [)OS BRINDES 600$000I' lei de 10110 ~eDbtll.. t-	 - lDlgl~~:dor mani!estou aaIraram-se ao marU 11 11111 !I t:ONTKlTU:i!lE 11 	 Ipinião de que 99% do tmi 
N~f.1 ~c . ~gam Vales com emendas ou rasuras. 

S· d d E d·-	 I i tório bl·itâüico "stá ao Ilbri Não me responsabilizo por perdas. 

em HotelS. etc. IOHIIU ». navegando ~ob o pavi o deixou o c;ies, 3ó dos que fica· mesmo não lIe dá com as re

m. OS IJ.lprega os I ~llcarest. 27. _ .. O paquele.[ zisse. Assim, quando II paquete go de ataques aéreos mas o 
O brinde premiado será entregue unicamente 


A 23 do correntl', elegeI; · Ih50. do Panam<i. deixou ontem. ram cumpriram a palavra e a· giões urbanas. onde 08 pilo· 
 ao portador do vale. 
se e emp08~ou~se a DOVIl ,dI · ;1 nOIte, o porto de_ C~nSlan la. tlraram'se ao mar, mas furam tos inimigos lançam bombas Os brindes premiados e não reclaAlados dentro de 
retorla do SlDdlCato dos Em· levando a bordo 4:>0 Israeiltas Isalv0s graça~, iI abnegação de sem vêr onde caem. 15 dias após o Sorteio perdem o direito ao meslf.o. 
pregados em H?teis, Re~tau e checos da mesma religião. que diversos marinheiros. Falando do perigo dos sub. Este Sorteio em Brindes está de conformi
~nt~s e Congeneres. preso ~eglle~l. 311 que parece. para a I marinos, declarou que é me. dade com a lei 15.524, de 14 di Junho de 1922. 
FlorlDdo Rover~, secr. Carlos I alestma. I nor hoje que em 1917 e 1!l18. 
Nestor da Silveira e teso Paulo Entre os ex ilados encontram· Os poloneses alvejam ---- o Proprietário
José Vieir.. ; comissão ext'cu se 152 pessnas que es tavam no i Instituto Histórico 
tiva: José Menezes, Maooel campo de concentração de Da· um avião germânico Realiza-se, amanhã,às 19.301:"_o::or::~_____________~!"-" 
Brito, José Dill8 e Aldo Luz: chanix. e há quatro meses es· VARSÓVIA. 27 - Um avião horas, sessão ordinária 00 232 J8v-W-
coml.ao fisca!: Alcindo AI · peravam nos pOIOes da allânde· alemão que apareceu a voar Ins\. Hist. e Geogr. de Sta. 
vel, João Alceno e Paulino ga de Constanza a possibilida. sôbre a peninsula dI! Hela. Catarina. Rompeu-se o dique do Padres católicos presos 
Leal da Cunha. de de deixar a Rumânia. no gollo de Dantzig e onde canal de Albert no Reich 

No momento da partida, uma se acba importante base mi· Hassell, 27. ___ O dique do BERLIM, 27 (R. T.). - Fo-B A N C O S cena t"i~ica ocorreu. Os emigra' litar polooesa. foi derribado Mach-do & C,'a. canal Albert rompeu-se on- ram presos na Alemanha 
dos checas chegados nos últi· pelas b8terias anti·aéreas, .. u tem á noUe, no monte Has- yários. padres cató~lcolI por 

Fillou convencionado entre mos dIas pediram logar no va- depois de ter desatendido o seU, nesta localidade. Ignora- InconllDêncla de linguagem 
OB Bancos desta Capital não por. As autoridades declararam primeiro disparo de aviso Agência e sa ainda se há vitimas, mas e~ relação ao chanceler 
haver expedienle nos dias 29 que não havia mais lagar e que que contra êle !ôra feito. O Representações de toda maneira trata-se dei Hitler. 
deBte mês e 1.° de Julhu pro· a vez de embarcar não havia avião ('lIlu ao mar e seus grava acidente ---==-------- 
ximo, sendo que, no dia 30. ainda chegado pua éles. Os emi- tripulantes loram salvos por C.lxl poet.1 - 37 Foi am Be1es qua as pa_ Telegramas retidos 

~oe:!~~~;gt:o~:~~ apenas dlls ~:~~~ :n~~~~a:a~ola~sçar~~~d~~ I~:v:::~o :~~~~~da~~:. pas Ru. Joio Pinte - 5 ~:~:~ d:~:,~ a:ta~slos:a'1'r~; r~~~b~~T~~é~~~1~: n~: ~r~: 
F L O R I A NO P O LI 5 qullómatros, começando em rlanõpolls telegramas p~ra: 

5 b um Donto onde sa abriu enor- João. Mendel. AlmerlDda 
u~:~;c~~:.nd: 'E!~:~-:il ma bracha da 500 matros MartlDs, Gerenaldo. dr. Pedro 

P 77 Duas comportas S8 rompe- Ferro, Rudol! Demuth, Jollo 
. ramo As águas lodosas cor- Duarte e Alice von Moers. 
Descresce a população rem am dtreçio a asta ci- A d 

n I sa? dade, amaaçando Inundar as cossa os pelos caça-
I g e 'ruas. dores, os leões devora-

LO~DRES, (v: A.) - Caso A policia a a população sa - ram 12 indigenas 
tradUZIrem .a reahdade os ~a- esforçam por salvar o gado Lisboa 2'1 lU .) __ I 
dos. publicados pelo 'Dally acossado pelas águas d M 'bl .. Ir mormam 
Herald~. a Inglalerra, no ano . a oçam qua, c clUlScrlçio 
de 2.039. terá decrescido de Formidável incêndio de MaIJUMda, distrito da LOu
39.000000 a 6.000.000 de ai. ? rança arquas,_ que parto de 
mas, se continuar a alual es- LONDRES, .7. -:- Milhar~s Sable vários laoes. acossadas 
cassez de nascimento. de pessoas assistiram. hOJe, pelos caçadoras. assaltaram a 

O jornat londrino reproduz no. dllltrlto da .Clty., ao devoraram doze navros que 
essas cifras alarmantes, em maior incêndio ocor~ldo nea· tentavam atraV8I1U', clan
conedo com os próximos de- ta capital nos últlmos ,10 destinamente, a flOatetra com 
bates parlamentares sÔbre o an08. O fÔRO Irrompeu num dastino ao Transval. 
problema democrático na In- grande edUtoio..de fi anda· Um caçador qua la ancon-
I I o . I reB e transmitiu-se a vá- trava a carta tIlItbcl& pra
~:d~~:S eaR~P dee a:nf~::t~lrn e~ riOS armazedns de merc.a~o. sancieu a trag6dla. fllllDlla 
desaparecimento das familias r a8, causa0 o um preJUlzo alamrlzado. para lavar a DO
com prole numerosa: Maiores superior a 1 milhAo de 11- dcla i adminiltraçlo da Ma-
salário~, maior <oportunidade bra8. guda, 
de trabalho. melhores escolas OI Id 2·õ E é .. 
e uma polftica de paz que a- erec OS IVI es 10 . X JCltO 
:~~::s:;aCér~b:aO ~~n~~~~:;:! Irgentino pelo nosso gova ····r··no. 
IminênCia de guerra. 	 .. • 

Deleqado substituto RIO. 28 - Dando mais uma demonlltraçllo do pro-
Em oUclo,. que agradece· funrIo esp(rlto de amizade e de simpatia que . tantoapro

m~8, comunlca·nos o sr. Vir· ximam os povos bra81leiro e argentino, acabao · noll8o .· · 0-· 
glho Gualberto haver aS8U vêrno de olerecer ao da Repúblic8 'do Prata doljj " avlfes 
mldo ontem aDelegacl~ do de . fabricação nacional, do . typo .,: MunlZ·9. : -Ec acentuando 
Censo doe Empregad08 em alnd8aqqele gelto de cordialidade : ciontlnental;', os :, a j ; 
Transportes e Cargas, ... em Iudidosapa,relholl, pilotados por"avladorelbraiUeiroll .··âr"~ç
SUb.8~ttulç~0: a? : efetlv~tltular.· ~rao~Q;,Câmpo . dOI . AfonlOei: llogdla1::S ;do<: mês"· ;,ntra'dtê"S; 
,Ql!e, L;_~IIl:;:obJ~tc).~~e.3 ser!i90, ~()III··· elcala; apenas no. Rio .·.,G.randê :Kélo .'·.·Sul/ J aterrlãib'dc)

.:..-_---_______ __________-----,~.,.__-~~-"-'~-IC~~~~. Tlajóu .,.ra rÓnI do ~!"::ti+~~~~~a9~~~~~~~\ :~~~~~DJg~?~pe. .. 
= --:.------. (~ ' ':..,;-' '." , - ,,-; <~.~.; ~:;: .~--- - <. ' ,., . . '. o,: í ' - \ ".~ - '::~: 

c 
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O,ESTADO- Quula felr8., 28 d, Junho 11 " 19392 

!ii-----------------I!IPor bom fazer. 
mal haver 

'i S. PEDRO ! S. PEDRO I - mo MARILIA, 26 NoCasada m Dto em qoe cbamava li 
ateoç o do um .eu empro· 
Irado, por b&l r Jmprud.IlCeou 	 Dl 01 m um cav lu deMll "" (ONTOS DÁFEDE!l;fL 
I\ma~40, O r . (..uI. Rlp r.1 foiEM. VIGESSlMOS atJIISldo DO Olho dlr 110 pai" 
" afa qu ocootrava o..Solteira SAUi't;) ,PROCiRESSO m~o.. "do, raP:"~ _ ~rd odo 

Quando levar uma quéda, um susto ou tiv~r rai\'us , todas as Rua Felipíf Scholídflí. 5 ·cillifpletameôte l.a \~ ista . O . r . 
\"C7.C$ qu.c lnolh.."lr os pé:-;, SC1nprc qnc se ~('ntir ncn"osa.. t r í:;te, :~.1.11g:ada ;I..uis 'Joi operatlofe>encontra-

F L.. O R I A N ,O PO L I S J, 8t' IDIt. rnado , em lima cu.e lua! disposta. qUâlndo recebe r 'mna. noticia lJ':i. <p! \! cau·'(: tri:,tc.· ;.: a c 
'11 41 "üdeeJoc.1.aborrecilnento. tonlC uma colhl'r (das dI.! t.:hú) de Rt'!!,ulaJur Ceateira 


e lugo cnl. cinUl. 111do copo de agua. " 

Faça senlpre assim , que e\'itar~i tnuita.... do(';)çn~ perigosas. 


Use R"glllador Cesteira 

RefuJ.ador Ger.teira ('vila c trata. O~ pa(kc:inlent.o~~ nervosos produzi


dos pelas molestias do utero, a a:-: Illa nervo~:l.. peso. dor,,:;. c col1c:1.s no 

;;entre. as pcrturbaçõc~~ c doen ça$ da menstru..:1ção, rtnemia, p~tEd (.':~ . 


!l.'P.!3:"elidüo e hemorragias provocadas pe14)~ sofrimentos do utcrn, fra 

qucza gc.al e desanimo, a fraqueza do utcro, tristc7.a~, f.uhttas, palpita

ções, opressão no peito ou no coração, sufocaç-ão, faI ta de ar," tont.uras, 

peso. calor c dores de caueça, durmeneia nas pernas , Cl1jôo~ , cC'rta:; 

coceiras, certas t osses, ponta<;ias e dores no peito. don! ~; nas costas e nas 

cadeiras . falta de aninlO para fazer qualquer trabalho, caw:;aços c 1I.)(l:\s 

as perigosas alterações da. :mude causada~ pelas congestões c in{1:1.nla~'Õc~ 


do utero. ~ 


Rrgulador Geateira evita c trat a C'stas congestões c in Hall1açijes (lcsdc 

o começo. 

Rt~glllad(lr Geateira C'vita (' trat a tmnbeTTI as c0J11plicaçõc!-\ internas, 

que sio ainda lllai ~ pcri~osa5 do q ue a :; infiaIllações. 


C~nn(:cr- huje lll~smo 


" ",ar R'gul",lor C!..i,teira 
 ... ~ d, ~"I(A\ li! PI11 2 ~..IJ~ ' .. ' , .' v 

~----------------~HIO------------~ CÓrlume\ e:1F6.bricaVIOL:\O VIN.~~~~·ÍQ'GENlr~--__________________________~nbtO$8n~·~__________________________j 08In.lru' 	 , dê Câlc;õdos 

" -~~~" Quer ser feliz ? 	 ' .~'~RREIROS. 
laboretorio de Análise, Clinicas te,E;~ú~~g~ci~~ti~~rore~~dt~r ~~:~ I.....;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;__;;;;;;::.;;.;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iioiíii 

deesja? Mande 1$100 em sellos

FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO e escreva ao pro!. 011'lar Khiva, 


Caixa Postal , Rio Ja· 

Ex-assistemt de, Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio neiro, que Ihe indicará o meio 


I 
407, de J~~;",,~~~,~~,;"f:-~;HH'~~'~I~~~ ~;" "fl~êureux I 

SSiSCurso de especializaçao com o Prol. Dr. Abdon Lins - Rio. de obler triumpho, prosperida· de detê~~~~iap~~:~~ ~~-i~~~~~oAfe~~e~O~~~i~t~~n~a d: - B~p~"to; R... C Mal,. , 19 
Prática no Laboratorio Central da Marinha-Rio de, lortuna ~ saúde. Não hesite. Clínica médica e Ginecologia . 

Análise de urina, leses, liquido céfalo-rachiano, sangue etc. 

Exames de pús. escarro, mucosidades, serosidades, etc. 

Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra-


Videz). Reaçoes de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton . 

Vacinas Autoger.as . Todos os exames para elucldaçilo 


de diagnóstico. 


Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 

._-"" ._ ...._ ..... _-- _.... 	 ._... ._-..--- ....................... -.__ .......... 	 ...........•.•••.••• I 


· 
• 	

...
•


.. ..~. . 

: RetribUindo, numa demonstração de sincero e desval'\ecido agradecimento A PREFERÊNCIA generosa ':·• e gentil da distinta Freguesia da CAPlTAl e do INTERIOR "~. 

I 
•• 

constituirá a IA. M O:l) 8t. A 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 Mts DE GRANDIOSAS BONIFICAÇOES AOS FREGUESES - Mês de mobiliários finos e estilos clprichosos 

10 alcance de todos e pcU' todos 

.-- O m.ior brinde j.m.is ofertado por qualquer estabelecimento comercial do Estado- · 

Reais e leais bonificações --- Estupenda e rara oportunidade 
Uma inoyação que marcará época, na qual sú (~ visado .L:•••• 	 CORRESPONDF.at A' GENEUOSA I'; QUASI UNÂNIlVIE PH.F~FER]~NCL\ DO PÚBLICO o::BENE}"'ICIANDO-O COl'1 O NOSSO LUCnO DURANTE U!\1 ~If~s 

'te 
Pegemos uma divida de gratidão para com quem sempre nos distinguiu 

t. 

Bonificações ==-= 
35 °10 de descontos par••u vendas àvist. 

•••••••••••• 	 25 °10 p.gam~ntosem 5 meses '..', 	 ,15 0 10 ,. ,. 	 • ,.10 ·mete• 
t,,<' 

.Ie•••••••••••••••••• ·	 - 
••• 	 - _-- - - •••••••• •• -'- --=---- ••••••••••••••• •••• 

•••••••••••••• 
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.. 

o asTAOO-Ouarta feira , 16 .e Junho Ge 18S9 8 

.. Particularmente ativa. 
a propaganda ítalo · 
alemã em Portugal ••.•ie 	 m motor de 
Londr~~. (V .A.) - Chegou 


esta capital ~ir Wal!orrt sei-I 

by, "mbaixador da Inglaterra 
em Lisboa. D~pois de conver 	 Ô:~ V NICO DE $UAiuCtASSE 
sar com o ministros uos Ne ' 
gÓCi08 Estrangeiros, partirá 

. para o campo, onde passa· I 	 .CÓM "~M 01.0 RIfE 95 c. v. 
rá alguns diss. 


O ~edator dos I:COS do .E.: 

vening News. diz que o I • 
 Força adicionQl am um camlDhão 

embaixador é portador de u- : significa economia .para os ..ua 

ma mensagem pessoal do sr. serviços de transpOrtal Porque a 

Salazar e de documentos si> i reserva de lorça pode aer utilizada. 

hre a propllgandll al"mà e quando neceBllÓria. permitindo d.. 

italianà em Portugal, que. .envolver maior velocidade. liam. 


desde IIlgum tempo, se toro . entretanto. atingir o limite mCÍX!DK 

DOU "particulurmentt' ativa> . do motor. AIIIIim. este••em ..torco.. 


.Sabc-stl - acresct'nta o trabalha folgã damente. e com IIDMI 


autor do tópico - que () Nr. cmpla margem d .. ·Séil\lnmça. E 

Salazar ile~ejs acentuar que. ainda mais: há menor dasgClllt. da. 

a aliança de Portuglll com 1\ , peças vitais do motor a maior eco

OrA-Bretanha, aliança qlw ' nomia de manutenção. - 

remonta a 1586, é IIgura mairi Uma demonstração o CODTencwá 


IIrme que nunca-. 	 d. que o Ford V-8 de 95 C.V•• 

um caminhão de absoluta conllcm

ça. essencialmente econômico - o 


PRECISANDO 	 mai. indicado para o .eu trabalho. 
DilPuRAR O SAIIQU!!:... 

luulu 
PElUDAS, FOIt'D V·S 
R8WIIA..... 

1 
CAMINHÕES E 


CARROS DE ENTRIGA 

Para que o Brasil co

~~~~~á~~ ~o~~:~~t~~O~ .- tos~ -~-e~essid;d;- de I~E~~rXoOdEoRRCo;:RIOIHnL.ltr~ulDe-·n-- À 
LIsboll. (V.A.) - o edito·

rlal do .Comérci<, do Porto", De! Ve.c~hIO Rlio r~br~ca.- : d· 	 tA. I 
Assinado pelo sr. Ag()~tinh() do. PT:::'b~:~~x·'''III''1 IV'ersas pO enclas I 
Campoil. comentll o artigo do 	 I 
sr. Valdemar Mendonça. pu- PeçAID cAtalogoR grátis , O . I d - t 3 t 
blicado na _Revista Muoici- RUA AURORA! mu lHo. vó or d opçao en re mo 0
~:IJ~:e~r~~eD~)~r::~~Íls1t~ RJ~ :Ã~e.p~ I r t's para um caminhão 

Hogua portuguesa. I

Depois dt' elogiar as pala· 	 Pioneiro dn iodústria auto- ação e resistência, mas, Iam·(asa Electrl-ca 
vrRS do sr. Mendonça, o arti- mnbilfstica, Ford 	 tem sido bém, os tornam especialmen
culista sugere que o govêr-	 sempre o primeiro a dar o te indicados para as Dossas 

~~.![:sJ~eIL~tr~~Ii~~: ~Ol!~~ vende medidores e it~~S~r~~il~:::a~!li:p~st~~IU~~~ cOI~~~Õt~~sde~r~rai~~~?:~:;ente 

re com sua congênere de installa os «quadros.. Ias necessidarlos qu e vão nutuaote, novo diferencial 

Porlug..I, na elaborução do para os mesmos. .upal'eceodo nos serviços de de duas velocidades (opcio· A ANGLO MEXICAN 

vocabulário; ortogr1l'ic:.J, do transnorte nal, com ligeiro acréscimo PETROLEUM COM

dlcloDárlo etimológico hislú · Preços modicos. : g 'ê Ilssi'm qUIl vimos os no preço), anel do pistilo em PAI-.JY, LTD ., lem Orico e da gramãlica dll lin· 	 : caminhões Ford V·H apre· novo tipo, para maior econo

'honr o de apresentargua, que dev ... rão ser publi · RIJa Joio Pinto, 14 :sentarem. anualmente. uma mia de óleo, vãrios modelos 

cad!l8 em Portugal. por oca· :18érie de melhoramentos me· de currosseria. silo apenas esla noite, ás 9,30 

sião daB Bolenes comemora- Serviço garantido cânlcoR que nüo só Rumen- algumas caraterlsticas que o . horas. ao publico 

ÇÕU8 de 1940. _ 'Iam a ~ua capacidade de caminhilo Ford V·S apresen- . 
 radio . ouvinte do 

--.-- - - - - -....- .......... ---.....--..- - -- ..- ------ --.--- ~~~~~i~a~~s e~~~i~~;~~te:' ! 
 Brasil , a insigne 
em boas ou mã8 estradas e ; conloro patriclo . 
sob /lS mais adversaS cl'n'l Snro Violela Coelho 
dições. r NellO de Freitas . 

E, agora. oferecendo a I 
vantajosa opçilo entre tres 
~()t~res diferentes - 60 C. V., 

:':il~' r~~ic~~a~~~'-;;-:~~~vf;:; I 
de transportes, usando exa· 
tamente a lôrça necessária 
para cada serviço. 

De preço accessivel. tra· 

~~~d~ ama~~~t:g~~lsd~~~~~!~ _:.:.:.-::..-=====::==::::::::::::=::~ 
ta erganlzllçílo de asslBlên'l 
cia mecânica do mundo - o

Foram amortizados pelo sorteio de 31 de Maio de 19;19 	 tradicional «Serviço Mecâni- NSoo ha' 

co Ford»-não é de admirar a 

que os caminhões Ford V'S I' 
 .0 UIO d.já contém mais de 4.00U.000 
de possuldore8 inteirllmente 

79 TlTULOS AMORTIZADOS POR 945 (ONTOS 
. ) com as fegulntes comblnaçõ~s: satisIeltos. CALENDULA CONGRETÂ 

. __._ ......... . _ ..---_._. .,--- ... . a melhor pomada para ,feridis', quetmidur_a' • 
ulceras 'antigall '. . .ECLECTICA NILo confundir com a pomada commum de Cal•••~LDBE JFP PMY JDP RAI XEC ANNUNClOI _. Jor Exijam CALENDULA CONCRETA em toda....,c,., 

, __ e re9'l.ta.... pharlilacias. . s" 
\eIIe. Ir••U ....Amortizado com 100 contos: ~ Dep081larlo nll8ta capital: P1;1Í\RM. STO. AOOmNae 

LANIFICIO ANGLO-BRASILEIRO, 'ruo Cltumby, 0430 -- Sôo Pulo. a.a". !ht'r."'1."'"C"....~ Rua Con8elheiro ~afra-18 ,: 
.~:<- .:-.ç' =..'1" ....~~.:......Iiii.. 

Amortizado com 50 contos: 

SNR JOSE' COSTA, Flundl Peciôncí. - Barb.cen. 


Amortizados com 25 contos: 
SNR. J. _ PERRET, R. Bueno. Aires, 100 A·3.° - Clpitll FedereI. : AIR FRANCE :
SNR. JOAO WALLlG. ,ra"d. indullri.l, .ócio d. Flrm. W.liig & Ci•. 

Porto Ale,r. - Rio Gflnd. do Sul. 

SNR. GENESIO FIGUEIROA. comerci.nll , R Florencio d. Abr.u, 32. S. Paulo. 


Amortizados com 10' contos: ! 	 América ~o Sul-fraDÇ8 I
70 títulos no valor d.e 700 contos. 

Amortizado. com 5 contos (Premio Unico) • FECHAMENTOS DAS MALAS: • 
4 títulos no valor de 20 contos. • Para'. EUROPA, AFRICA, ASIA, OCEANIA, cada • 

I • SABADO, ,. 11 hora. n08 Correio.. • 
Até Maio p. oassado : D.ara•... .URU'G~ ARGENTINA, CHILE, BoLlvIA. PERU, :

ia }OIam amorti2ados 59.935 COlltos de réis • 	 ru ' - cada u:.llCA·FEIRA. ,. 11 hora. no. Correio.. • 

SoHcltala reJacAo:, completll dos titulos amortizado~, Da 

. ····'·''' Séae Scicia]\ou' 'ar. Sub-Agente da 
 ';:~- ',:., 'j3rasil-E~~f~T ~~ 2 dias - : 
Sul Âmérica 'Ca,,'ii'â;l!i ,tâ~ão~ 1 wl " "lRNESTO RIGGENBACH & CIA. LTDA. : 

• 	 RUI (ol\l"".lro M.f,., 35 •AlJOLFO BOETTCHKR. FiorlallópoUfl. Rua Felipe Scbmldt. II 
• relefone: 1_ FIodcm6poba.o ..6......... \0 4e _ootiufio ...i ,..I~He .. lO oh ' ...100 d. t9J9 i. to4 . '_"__1
• 109 	 .-:.11 
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 ~ 

o Eb'TA ~O Quarta IC'ra, ~8 dt' Junbo de 1_ 

CASA. CA 

rtiqos de inverno para homens, senhQras e cr,ianças, emm'QÍot e mais"y~ 

---.-..._~. =~.=---=-~ -~==~.= variado sortimento, náCASA "A'" >"CAPITAL" '- --- - - ",. 
Matriz - Rua Conselheiro Mefra n. 8 Fiial ~ Rua.;f" T~ajeno n.. 1 Y.5-1

·····································1-----·_: A' a 'M .~ lj--" ~ : Dr. Remigio
• ~~ 1: .L_"- ~ ~~ •
• i\eouselbamos o afamadQ LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- • 
• mento Barata, professor de Parasltologla da Faculdade de Me- C 
• Jlclna de Porto Alegre. E' l!1IaWvel na expulsA0 de vermes, • 
• !al como lombrigas OxiUlUB, ancyloBtomuR. etc. 30 anDOS de . . 
., u!'o têm demonstrado. lua emcaat.. • 

e D t:. P o .s I 7 A R lOS': : 
CARLOS HOEPCI<E S/A-florianopolis e 

llP. • 
•••~.~~~.~••••••O&e••••••••••~~O••••• 

Carlos Hmp(ke S.A. 
Matriz: FLORIANOPOLlS 

FUIaI!! em: Blumemm, Cruzeir,) do ~ul. Lllgel'l. 
LaguDa e S. FraDclllco-Mostru '! rlo em TUDllrão 

REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações - Garantia de 4 annos 
DoIS modelos (de 90 e de 120 litros j

ambos de umn ecoDomia IIlIfpr"beDdule, pois, em 24 
borall coasomem meDOI eDerlf'll .:Iecrrlca do que um 

ferro de eOlrommar em 2 boro. de servIço. 

Mantemos em depósito todas as peças sObre
satentes e meamo me(',aDbnnos completos. 

em callo. 'de desarraD/o, 03 prolU'lttarlol serõo allen

dlda. Immedlalameale••em ·aece.~ldade de /Iguardarem 

I vladl de peças 011 devolverem o. refrlverldore. pari 

aerem .Cloascrrados em 3õo Paulo ou DD. Rio de laDetro, 


~R NmUBL BOABAlO 
CLiNICA GERAL 
VIAS URINARIAS 

Especialista em moles tas 
pleuro-pulmonares (bron

chifes -- astllma tuber · 
culose. etc.) 

I 
 materiais sdoptados.

Consultorio: RUI joio Fin HORARIO: 
to. H d•• 1~ ., 16 horo•. I Das 8 ás 11 e das 15 

- Phon. 1595. 

I 
ás 18 horas. 

Resiclencia: RUI Joio Pin- Rua P. Miguelinho,6
lo, 1 (Sobr.)-Phon. 121~ 1I
=--_________"71 

v-!()I

I -....----.-- ----."---.-.-.-_.---.--.------...--.---.-_..-_.
I IMPOSTO DE RENDA 
I Para ciência dos srs~ c~ntr\ I~ ~ ;'ocuradores e repre· 
: buintes do Imposto de Renda, sentantes de residentes fóra 
transcrevemos abaixo, por meio ,do Pais, responderão pel"

Ido presente edital, alguns dis- ' pagamento do impo8to por 
, positivos dos Decretos 21.554 e estes devido, quando à fonte 
í1.168, respectivamente de . .! de rendimentos não couber 
,20/6/ 19112 e 22/3[19:-19. a dedução do tributo_ 

CLlNICA -MEDICA 

Mo!e~ tia inte.rnas de 


Senhoras Ge~;~anças em 

CONSUL TORIO : 


Rua lühsui-'!r\S: Sob. 


9 ás 12 e 14 ás 19 horas. 

Av. ~~;~~i~Nt~::178 
- Phone: 1392

AUende a chamados 
P.75 

Antenor Morais 
Ci rurgião-dentiste 

Trabalhos modernissi· 
mos. Pontes e dentaduras 
Ilnstomica8, em todos 08 

I Artigo 78. (Decreto 21.554) - Artigo 26. - (Decreto I 168) CIOIO., .COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO•. t 

e .As dores de ouvido e de cabeça, :as dores nevral
gJC!lS e rheumaticas, impec::!em uma pessôa de dedi
c:)r-~e com U',tnquiJlioade a qualquer especie de 
trabalho material ou mental. Quantas vezes são 
e~s~s do~res a causa de fr:t.cassos na ""'ida! A C:lfia~
plrm!l e providencial para 'o. que solfrem dores 

!a;!;t~;::e ~~:! ~I~!:~~, como reanima o organismo 

r====~-"';'

• 
P'{'M 01 co",ftri",Mor de 
CllfiIlJ~;ri"a ~ "o ',·gillu. 

co", Jlolp.:1 CELO~ 

PHANE. 


(iFIAIPIII.HA; , 
O REMEDIO DE CONF" AN<;A 

confra DORES E RESF~IAI?,OS 
'!i'M' < 

LLOYDBRASILEIRe 
..PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJU/PORTO ALf~GllE (Para o Nortf! 
no Sábado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AI,- · 

I~~~~a~sqU~e~s:ra~i Ií~~ca~ol~~ ~ ?ô~~:o~~ojU~~:~~daa~ó~:: 
representantes de terceiros, pa· ces da divida pública qual

~~~~~c~;g:s~a~~~~es~~~t,ific:oÇ~~:: ~~~,r s1~:aSi!J~p~e~~~a d~o~~~:~ 
~?~!~d~s~r~~~~~~~n!iugi~:i~\ ~~: :i~~~I. por lei, da imunidade 
vas, prestarão informações á Artigo ;!o. - (Decreto 1.168) 
Secção do Imposto de Renda - Será de 4% a taxa pro
anéxa à Delegacia Fiscal. porcional referente aos ti!u-

Artigo 86. (Decreto 21.554) - los ao portsdor e de 30io a 
As infraçOes do artigo 78 se concernente a08 nomiuati 
rão punid os com a multa de vos. 
500$000 a 5:000$001). Artigo 27 -(Decreto 1.168) 

Artigo 88. - (Decreto 21.554) Estão sujeitos ao imposto de 

UNHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. e .MIRANDA. . 
LINHA RI°q.J10~~~~Lo,,~rlNs~J~[SNASCIMENTO•. 

F R E T E S O E C A R G U E I R O S 
PARA O SUL: VAPORES A SAIR: 

COMTE. ALCIOIO: dia ao para Rio ü11Ilnde. l'etutris 
e Porto Alegre.

JANGADEIRO (cargueiro): dia 8 julho oara Rio Gral!
de, Pelotas e Porto Alegre . . 
PARA O NORTE: 

. ASPIRA~TE NASCIMENTO: ,Iill 6 de jlllho pl\ra !til" 

Jal, S . Frllnclsco, Hllntos, Angra dos Heis e lHo de .Iriueiru. 


COMTE. ALCíDIO: dia ~ fi de julho pllrs ' ParaDllglln. 
Até (30) trinta d ,' Juobo renda todos quantos recebam Sant08, Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, IIhéu8, S. SIII

podem ser (eitas as declara· vencimentos dos cofres públicos, vador, Aracajú e Recife . 
ç,ies de rendimentos, inde- federais , estaduais ou municipais, DEFENDA OS SEUS ' INTERESSES, DANDO PREfEREN
pente de multa~ . inclusive os membros da Ma- elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

Artigo 6.· - (Decreto 1.168) gistratura da União. dos Esta- Ir----------.. 

;;t,r~:II~:!SÔ:B ~I;~~~!n~!~ ~~o ~~~~it~~íOD~~r~~re Fee.d~~a~ a~si~~ Agência-Rl!a loão Pinto. IArmazem - Cáis Badar.ó...·...·....•..'.•·............I 

claraçôes, quandu a totalidll - os funcionários de estabeleci · 9 - Phone 1007 12 - Phone 1331l /. 
de de seus rendimentos não mentos autônomos. 

~:I~I'(~rog~$~O~~~ con~oB de AsA~t!~far~~~~De~~et~en1d~!~~~ H. C. DA COSTA - Ag~nt.- 

_ ~~t~~~o~ade(~:~r:rt~çãl~1~~~ ~áer~r:i~se;~a~~39, r~~r~~ar~v~~ta~-, VENDE-SE Sala•.dormitorio es~l~ 
108s, devidamente compro· para o efeito da aplicaçao das de jantar. de pouco 
vada. quanto ao pagamento ou normas deste decreto· lei. USO, p~lo preço de 850$000 - Na rua Canse . 
r,::ceblmento de juro~ comis · SObr~ os dispositivos aq~i Iheiro Mafrar 153. das 17 horas em diante. ~, 

:~~:oe p~~~~~~ ;~:d!m,:::~~~~ ~:;s~~it~se~ q~~~t~ :a~: ~e~:s 240 . 6 V.- 3 
de 1:()()()$000 a 5:000$000, e posto de Renda, esta Secçlio, 
equiparados, para o eleito em razao do ollcio, estôl habi
da sanção criminal, ao delito litada a fornecer a interpretação 
previsto no artigo 248 da dos mesmo,atendendo a qualquer 
Consolidação dali Leis Pe- consulta feita pelos contribuin
nals. tes de todo o Estado. 

Artigo 20.-(Decreto 1.168) Florianópolis, I.' de Junho de 
- Serã de 3 % a taxa pro- 1939. 
porclonal concernente aos CARLOS CONCEIÇÃO 
rendimentos da 5." categ\lria. Chefe da Secçllo 

Artigo 21. - - (~e~r.!to \.168) 227 15v-ll 

! 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

Formado pelo F/lculdade de Medlcloa da Un'vt.rahlllde 
do Rio de JIIDelro 

TralameDto cllnlcD t olrllrvlco de lodas a. moltllllas 

ME.U ~M\()O. PRRA TOS~(5 :~u . 
sei ~CON5(\.HO UM 1\(~EOio; 

O 

do. olboa 

Cur.o de lIperfelçoameDto Da especlll1dlldé, com o .dr.\
E' CIONAL Paulo Pllbo. .DO 3erVlço dI) , ~r()f. DIIVld\~aD$OD,DO 11011"(.;
..................------............... 
 pilal dlJ pu~d~çao i(}tltlrit-Ou~~Jê clo;:i RIl' de IIIDdro 

=:.::=~.~....~~~ Compl~ll1 /Jltoa,êlhiíllêirr) p!'r. tXlines di suô u,..;lalld••h 
................. 1.1t.......... • z.::::-=.=~ Eleo'(rlcldllitc- , Mé~iu. CltDIC4I 0.,.1.........-.,..... ......... _......... ......_............................. . co..â1i.. dl~rtllattDIt d., 1& .ta li 

~D..T••YO" ............................ _ 
 CON~ULTORIO Rue Jo6o PlDro 7 aob. T.,~pb IAM. ....-.,..................... ---F-"'" EXCELENT[ TONICO DO~ PULMOE~
1IINDIItaA: ... ~.. 111•..,. 17 ftLIPll 1111........ ~• ...-a. ............. -- 
..... d t. , , ......_ .....,. 
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,,,,.9 __ ESTADO- Quarta relr, ZS de Junho d. um 	 li 
~. 

() I~stEiCIol ' 
Dla;';O Vespcrtlr.lO- : l·i~;;;;;·il;~·~;·N·;;.·~7H;;.~·lê' 

Rildac Qfiu .. OUlolua•• 

rllll .To.lio Pinto Q . 13 
 Ii ~'!~'t.~~t~':~~~~a~~.!'n~:~:~;~·d~'~\"~~~ c:'~o~ ~a:"o;.ii~;'~~1 ~ 1',,1. !o22 -Cx . poetal ISII 

Uiuo 
":~ruc(!lilrt: : Li"h. FP"h,~:I:AJ:":-ls:::.::,:::~.od,D:":iIAN:P~[JF: ' r :
l'r1!1lCli.trt' 
'lê. e Escala ltajahy.S. Francisco In la la;~~:.!I. IS· _ 
Sumero n l ll J~ • e Santos. Escala 5:10 Francisco 	 •I 

_ Transportes de passsageiros 	 • 
No Intu/(), 	 , 

• e cargas, Transporte de cargas Transporte de ,areu. • 
IUlIIO 
Semeatr~ 

l'Ttmewtr~ 
 - I .e_ Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete 'Max ' Paquete -Max> • 

• -Anna. • 8 • 
• -Cal Hrepcke. • 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 • 
• -Anna.» 23 • 
• Saida li I hora da madrugada. • 
_ Embarque do Srs. passagei' Saídas ás H! horas p, m' l Saídas á 1 ho ra aa • 

" dlrl'OI"..ao alo ~e respooflH-híl ll" , 
• ros até ás 22 horas das ves · 	 madrugada.pelO. cbncettoB emUtldo .. no. 

&rllgo. UIlj(lllldol 	 • peras das salÍdas. 
• Ordcns de embarques até ás IOrdens de embarques a lé 'hd~ns de embarqllc5 ate -. 

12 horas das vesperas das ás \2 horas. as 12 das vesperas 
• sa ídas . das saídas. • · • 	 .•. " - " . , ... 

No dia :!8, quart!!.· feira. às o
19 horft~. no prédio da rua : Observações: ~:eta~s ~~;Ji~~I I~e~p~e~:~~~g:~, dnC a~~~~:~~~ri~c dvaacc~:a: :Passageiros . Encomendas CorreioFe lipe Schmidt serão108, 	 • E' expressamente pr?hibida a acquisiçao de passagens a bordo dos vapores, ..MlIderniss i Dl O~ uviüeR Jt.i i\2 1i!!llm com /I nlllxima 

~p.g u r(lnça e pontualidade: • -Rita M;r~~~. o mOVI mento de passageirOS e cargas e feito p@IO Irapiche situ •vendido!' pm leilão os seguin· 
tes nníveis: ! mobilia de sa 

UH:\.SIL - \ il\UGUAI - AIWENTlNA - CHILE peças caplls 

de Iioho branco. 2 gUllrlltl ' 

la com 8 com 	 • Para mais informações, na séde da •BOLI VIA -- PER U' e Emnresa Nacional de Navegação H<»pcke • roupas. 2 Iluarda · louça~. 2 Syndic3to Condor Ltda. : 	 á rua Conselheiro Malra n.' 30. Ij!uarda·comidlls, a camUij Li .. 
CHiai, 2 camas de solte iro , Agentes: CARLOS HCEPCKE SIA, 

com estrado de arame, t cu· RUA CO;.,SELH EIRO MAFRA, 34 - Flo ri an npoli~ !..,!,~.~~~__~$•• ~.~~•••••S6~" ·~(J~~~~•••••_4'\H"." 

ma de criança, 1 t'spélhn TELEFONE N, 1.500 

grande. I étagere, 3 colunas. I~________________~_____ 
I lavutório. 1 mobilia Ilntig!!. A desmoralização 

para 8ala de visita, 1\ c!!.· 

deiras. I mesa grande c om do suicídio li 

3 mptros pura i ala de jan. 
 Ir ~Da1pan~~__« Aljan~!Jª-. 8aía»
toro porta. bibe1ot~, meNa de Os 8uicidios continuo I ~ 

cozinho, 2 criados mudos, 1 am.. , Os desiludidos da 

80fá :< cadeiras paru va· vida vão abandoo!!.ndo 

randa, prateleiras, etc.. etc. Fundada em 1870 Séde: BAIA o Mundo por conta pró· 

239 -IV. ,. pria, Embora não con · 


Seguros Terrestres e Maritimo8 sigdm de~povo8mento a

preciável, não deixam 

contudo, de causar cer· 

ta inquietação em nós 


-0- outros, que, muito li 


Or. aH. Vianna Capit ,, 1 Hea li zado Hs, 9.000:000$000 	 TER(A~PEliRA 
Capital c Rc ser v~ s 50.058:377i952 


COD8ultono A RuIS Responsall ilid(ldcs em 19.iS ;~ , 188,652:899$714 
 contragosto, aliás, pre· 
tendemos morre r deJoio PInto n. 18 (so Receila em I !l3H 22.786:183$148 


Ativo el1l ;H de dezem bro dc 1 93~ » 71.478:791 ~813 

morte natural, isto é, na 

Sinislros Pil(!OS 5.094:715$170 
brado). Consultas da 	 cama, e tomando remé· Realiza··se ,mais um
1 68 S horas da tar	 dios presumivelmente aBens de raiz, (p rcd ios e lerrenos) • 17. \86:248$9 49de. Aos pobres - ce~tados.. , 

Consultas no Hospi
 E pena que não pen

sem assim os suicidas, sorteio datal de Caridade. 68 	 Diretores: em gE'ral, criaturas pre
R boru da lD9bI, Francisco JIJ5é R.(l driglle~ Pedreira , Dr, Pãnfilo d'Utra cipitadas sem «contrôle» 


Freire de Carvalho e Epilâ nio Jose de Sousa de si próprias. 


tECLE(;TICA Na quase totalidade 

"-'Pat-- • __d .... ,.... 
 dos suicldios, o motivo 

.. tontIM • n.c..c. 4. pala • l~cglllall! l r r s OC ava ri as nas pri ncipais cidades nã o corresponde ao ato 


da América, Europa e Afr ica . tresloucado. Os suicidas 

~-=-::eIf· • cariocas, por exemplo
• ___ ___ ........................c ....
....._.. 4h 

_~--

- diz a -Gazeta de No· 

...... . L 'AVLO.A...DldeIlle Agentes em Florianópolis 
 tlcias» - são de um 

_,IIJ.~,..."'ISII·aJO proBa(smo alarmante, 


chegando, mesmo, a 
 com Im plemie em
desmerecerem o noti'11lTlTUTI I. 111&IIésTICO 1CAMPOS L O B O & Cia. I 

I 
ciarlo da imprensa sen


CLtlKlO RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 sacionalista, para a qual

do qualquer tolice humana merci:dôriás noO,. Oj.lm. Mcellm.nn I Caixa Mstall!) · Teleplton, /01J3-End, TeI. -ALLlANÇA· !IS6Ume proporções im· 

..J previstas, Já muitos jorFormado pela Untnuldade de
OeDebra lSulça) Escritórios em Itajaí, Laguna e 	 nais da espécie se de· 


sanimaram, E, quando
Cola prittca Doa hospitais europeu. valo'" de 

Clla~~: :I:tcg::a~e~~~~rla, Blumenau, Sub-Agente em Láqes muito, publicam um ro


mance ,sem vibraçilo,
Dr~s~~~I~ V~~~~es 1':.._1;,;;2~-..;P..;~--:~_. :-._ ..~_~.~~-=-=-=~~~~~~~~~~ acompanhado de ) . ~...~_,"" _ foto

I!-sIectlUzado em higiene e saúde 
 grafias inexpressivas, 

Realmente, o suicldio';' públIcaaf:l~eU~!~~~:ade do I 6:090$000 Iperde aquela antiga imo 
. Oabinete de Raio X 	 pressionabilidade, tor
Aparelho modernn SI8MENS para nando-se, cada vez maisd\q1lóttlcoI das do,ncas IDt...na,: 
CoraçIo, ·puIDl6e., vealcDl1I biliar, 	 um geeto ridlcu10, Muitos Premios menores

e,tOmagos, ele 	 O melbpr, pois, é a 
RadlollralIal 6. aea. e radlograli.a gente Ir aguentando a

dentúla, vida, sem com t'ter a ir·Electrocardiografia cHnica 

(Dlacil6l11co preoiao d.. molêlllaR 
 r emediável asneira de 


clld'-' por melo de traçado. dar cabo do próprio ca· 
 GONQIlIRMIA CHRGNICA . elétricos.) 	 nastro, 
Nilo des8.utWe·1 A ecleocla progrecJ.iu ,e"báUma(~=li::'°d~g::I~. dI' NOVIDADK que resoherã .0 seu :caso. IlAlIIlaiU, de Itoreçao toternl) 

Maxtmo I lgtUO. carta para: ~ (I!xam~~C~:e ~=aIIcO do 
:'; nco:daCldeaaI , iI t da ';bl8.), 	 CAIXA ·IlOSTAl18~9- S'~ P~ULO 

Cbbl te dc 'fliiotft ipia 	 ;.1));••uSlI~~O 'deO.... ,... rrJ,M ...,.,YIcNMa'. 
.; n6De !lllra-V-:=:' • ~ 	 " .,.;; ····11.----------- 

u bor. tÓllo IH mlaOJCDpl. t MEDICO . dltM dl.alca 
-- ....... .......~ i· 
 MEDIDORES DE LUZ::a:- "4LI-=:-~~~ 	 pue._, ........ lUta ao HOIIM. 
 Precl.. V. S. d. medido, p.r. au. Inat.l- ....... r:...baia40~....... ~~..!, I.çlo? Procure obter n. INSTAlLADORA 
hl VktOt Mtlrdlea ' D 2e 

Cot&lUOQ)
..- de 1fIYsl:3 1tU.. 4. 	 DE FLORIANOPOUS o medidor m.rc. 
...... - ..... Klju"',...aI.a.ao . 
q....-~.•~ as tÓt/l1 dIIl 614 .... SIEMENS. com abaoluta .arantl., porque

Tel. ta , • o melhor. !la , .,..... iIMIM4o,' Rutdalcle: V'ecoeM Oarv 
"'-to. 11 - T.. 1"Türo.e 1.1815 	 R. Tr.Jano, 11 Phon. 1874 

fLO RIA NÓPO LI S 	 lIOII v- In 
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o ESTADO, 28 de Junho de 1939 

Teria sidtô"trem,01!1le~ter r a~, r.,' D~a8P!~I~HO~a!!I~lin~:!?:to. 
, ' . " .y_' J;:SP~C1ALISTA ~ . 

OnHOS, NAlUZ. GARGANTA e OUVIDOS 
, .... Con.u)lorln: Rua T~JaM, IM 

Diariamc nt da. 10 .. li " d.. 4 • • 6 Mr..Florianópolis alarmada esta manhã R. IIkI. ....Ie: Pk- ,~s 
43 V- à7 

De ontem para hoje. a capital v€ ,m sendo batida por dos sorteios, foram fortemente sacudidos, batendo com som - - ---------
uma ehuvinha miuda. impertinente, prúpria de inverno. cavo contra a 'parede, . . 

Nesta manhã, às 8,32 horas. quando a população co · O n0880 dlSlint? amIgo sr..Joseph ,Ja"quinot telefonou· 
meçavll a sua labutll diária, roi ahumada flor um estranho nos do Campo ela AlI' France. no Campeche. dizendo que I 
fenômeno: 0< 6010. as casas e tudo o que nel48 havia 'oram o abalo foi ali sentido co~ fôrça. ran!l:endo as vigas de' Frei Evaristo Ultima hora 
ligdramente abalado~ por uma t1spécie dto te rremoto. Talvez. aço do «hangar• . Calc ula ele que o renomeno durou 5 se· 

mesmo. um te rremoto nropriamente dito . pnrém, leve e da gundos, Niei loi só a JltftllacJe.c~Jt. 

duração de poucos 8eguudo~ . I Estamos in.l'ormlldos qu e \,~ Osór.iti (Ri e. Grande do IIca dil cldlde qUl Hevu óalem 
 esportiva

Nos cafés. muitas pessoas n sentiram. Várias famílias . : SuJ), o a~alo. rO.I r~rtemente sentIdo. E posslvel, portanto, a dolorosa a II.r,fa
lecido.' lia lÍilraalarmadas. chegaram às jlmelas e outras. lI'enOR calmas. r que n~tlCla s Ide ntlcas.llo_s !'heguem de outras partes. . . Mofreuitôrsendo pelo 

chegaram mesmo a sair pura a rua, I Dlzem~n,os que h~t cerca de 40 UDO~. dE/. DI'lte, venfi, allm de Váscb ;' ..' 
Do Estreito telefonaram ,i nossa rednçao comunicando (:OU·8e ti 'I 111 IgullI lenomeno, que tambem ,kIX(lll a popo- SUl laú Durante O'Jog:) , 

oade 'hilYl 

RIO, 27. frei EVl 

servado. Outro leitor, morador na Avtonids Rio Branco, !\ CIdade es~â \J heu~ de comentárIOS. e e curioso ver· 
o fáto e perguntando si ê le havia sido também uqui ob ' l lação alll:rmada. , . . , Ordim Fr Vaseo X São Cristóvãôi;IiíÔf" 

le I lamentlrlm e ló OIÀ'luan- reu de "moção, em plenairr.
também pelo telelone nus de u c iência de qoe, naquela zo· 8e como o CIlRO .e descrIto, Algum; há qu e o exageram, 101 o coaheclâm '""ei llrA,Iill. qui bancada de São ,J iÚiülifio; 
Da da cidade o abalo fôra b"stante sensivel. com uma fantaSIa exaltada,,, vez lallo dlDr . liúe <,hOuv8sse 

O prol'. José Martins , faiando a nossa reportllgem. . - O nosso diretor: que é aqui. repres,eot.ant;, da lqul alguem 'que o-[n~ci,coahe· ~I:~~ ~Jr~~~a~~:~~'. i~6Cf~~m~c_, pois ... ,Silcerdàtei .nãodisse que se Ilcbavl! à sua meslI de estudo. quando se deu UDlted Prese. ~el('grafou a sé~e da refendl! AgenCIa I ele obllaale a baDilldlide xda ' sua do finado estava, r,"uoidifêm 
o fenômeno . Alguns livros, mlll empilhados, que sôhre éla gráficlI, comunwa ndo o oc orrl<10. Ordem. ilvuHancómo ÚDlil per casa, ouvindo a Irrarliaçiló<lo 
havia. roluram ao chão. EM ITAJAí jogo, e recebeu o re<l!ldóqiiesoaaUdadi superior. :.: alliulma 

pelo seu grlade "plrllo ' carl

Um transl'ormador da iluminllção pública, à e squina .0 Estado. telefonou para Haja! , indagando do que latlvo. 
 o delegado Dulcldio GODCal ; 

da rua "isconde de Ouro Preto c om a rua Anita G<iri ali se tinha notado. O delegado de polic ia . sr , J.lão Miranda, Nascido na Alemailba. cedo ves mandou que o speke'r 
haldi, deslizou alguns centimetr06 para baixo. provocando informou'Dos de que tambem aquela cidade foi abalada . veio para o Brun.' lqul · es d6sse, noticiando o d~@enlã';

tadou I li ordeaou ' sacerdote. 
o contaclo de dois rios que. em curtt, circ uito, se fundiram, As famflias alarmaram·se e algumas, mesmo, correram para Em nOIlO E.tildo PllIOa:. mai ceÓ finadorebenlando. rU8, Com o terremoto, cafu a cbaminé de uma residenc ia, or Plrte da vldl, leadó' íldo um e ra homem de 50 

Pouco acima, no préf1io n." 1 t da dita rua Visconde na rua Camhoriil. Não bouve vitimas pessollis . corilçio pio I Illuetoio.'e.tlma a!los e sofria do coração. 
de Ouro rrtoto, hllhitlldo pelu familia dll Ilxma. viuva Co· do di todos e lendo. • mel mo. I 

leaia ilmlgOS entre ·, as ' nOSSls
eilia da Costa SO:Jsa. uma vidra~' a partiu ·se. NOUTROS PONTOS mais allu lIIuras . POBtlcas. I O futebólna Suiça 

Em diversas easas comerciais. as garrafas das prate· Sabemos que o siamo (ou coisa que o valha . ..) foi Não erl dhRlllue ." dllere RIO. 27. - G e r a I m e n te 
leirs!> entrechocaram.se, tilinlnn!lü. observado igualmente na Laguna, Tubarão, Imbituba, Cres- teiam sGbre ai virtudes crls queixnm·se os organizadores 

Um le itor nos comunica que o fato ocorreu no mo· c iuma e Lauro Mül\t,r . suiços de .matchs» debite.til em belo estOo I proclimam
a caridade como 'pedra-de-16· 

mento em que éle e scutava o rádio de Buenos Aires, o Em 1mbituba, algumas táboas do fôrro da estação ból, da pouca atração queês·.lIue di religião. e. todlVII. le
quai nuticiava ii repetição do t~rrc mot .) nas cercllnias de telegráfica despregaTllm-se e uma delas caíu. vantam. enlre os enfermos e ~es r:ertames exercem sôbr& , 
Cuzco (Perú) - e essa coincidência eucheu, u de terror. No distrito joséten~e dos Blirreiros uma casinha velha Decelllladol. dum lado. e as o público. Os re~ultadoB das 

Dee!!ln'!!,no~ o ·e!!!!!!f!'! ur> S!' , 'l't'ó!i!o Botl'tho IJlle foi derrubada. Consta que na Palhoça tambem alguns ran caixas diminuem cOÍlstllntt! SUIS pelSOill, de outro. um frio 
muro de orvulhosa indiferença...estava dentro de seu ;!arrb. lia Praça Quinze, quando sIln' l cIJos ruiram. !!!t'!lk Como motivo indiell ti•. ao coatrarlo tiDha sempretiu que o veiculo bailoçllva levemente sôbre as molas; As minus carhoníteras da regiã" "ulina nada Bofre se o baixo nível dOBjogoso corlçio aberto a quantos se 

tunto que êle desceu do auto, pensnndo que algum garoto Iral!!o lIIallam atribulados: -- por Is ultimamente apresentadof. 
estivesse 8 bailoçllr o carro, No norte da Estado, Regundo nos informam, () abalo lO mesmo. a CIIÚDiu. as reve· 

zel. teataram encarvoá-Io I a InNa séde da Agência da .Crédito Mútuo Predial». os Ifoi sentido em BI·usque , Blumenau. e São Francisco, não o O inquérito pedido pelogralldio de tantu crlaluras.grande s quadros n E'gros. onde se inscrevem os prêmios tendo sido, porém, em Jaraguá e ,loinville . ___ por ele socorridas. freqUeDte Flamengo 
meate lhe apunhalou a alma Rio, 27.-A comissão Ite' jmí ; cindida e conflanle. As árvo tiça da Liga de fut"ból reu ', res que dão fruto são as úni·Clube Doze de AgostolDoutora AI-!SARA SIMONE cas apedreJadas .. . nill 'se. no dIa 25, e tomOU 08 

Selam ellla palavras um mo· depoimentos dos joglldoi'riil
deslo prello de veneraçio a Leônidas e Dorival, do jlliz- t e iZI-ra Vargas PEREIRA memória do sacerdote. do eduC O n V 1 Pereira Peixoto e do bandeiet A Família de Pas- cldor e do amigo leal que sou

Convidam'I'" os se nhores sóeios e exmlls. falDllias a coai Simone convida be ser o revmo. !rel Evaristo rinha do jôgo Flamengo x 
assistirem a somtE DANSANTE que este Clubll levarâ a RIO. 2i. (A . N.) - A srita. aos parentes e pes- SchQrmann. BangÍl. 
efeito na noite de \,0 de julllo próximo futuro, com inic io Alzira Vargas acaua dI> pedir soa:; de suas relações O jui;r, Peixoto eDco(Jtr8.v!l~ 
IÍs 22 horas. inscrição na Ordem dos Ad · para assistirem à mis- se na sala de imprenl!" tltJàn : 

Pela Diretoria OSCAR ABRAHAM 1.0 Secretário. v{'gados, afim de eXercer a sa de 30." dla,queman- ---- --- --- do chegou o «keeper• . Doric 
~.J::l 4V-1 profissão para Il qual se ba da celebrar na igreja de S. vaI, que o agre:liu n~(uele 
~~~~__:;;;;;;;;;..;;~;;;;;;--: -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~Icharelou pela Faculdade de Francisco. sexta-feira (dia 30). Promovidos no D. E. P. jôgo. O jogador esten!leu.. a:" Direito da Universidade do às 8 horas, em Intenção à alma - mito ao árbitro, perguntando 

se este ainda estava zaÍlg~;

V~da Socr,al Ra'dI·os? Brasil e~ 1957. Atualmente a de sua saudosa filha. irmã. Pela resolução n. 51, de do , A resposta foi negatlvri; 
as lunçoes de secretárIa 'par· PEREIRA. vidos Milton Leite da Costa, 

• _ srlta. A~zlra Vllrglls ~xerce cunhada e lia. SARA SIMONE 26 do corrente.loram promo. 
o que levou o jogador arle· 
clarar·se arrependido do queI I ~~~~êl~'Jd~ à~110:~~~~: b~en~ tlcuJar do chefe do governo, 242 2v -1 Virgllio GualbHrto, Lourival fizera. 


FAZEM ANOS HOJE: as transmissões'? Mande Câ mara, Osn! d'.l Medeiros
------'----1 1=----------...1 
Ivo Maes e A'~ Regia, Giovani 

a sra. Emllia La(erda Silva; modificar o seu translar- C I NEM A S Pa~qualino Faraco, os 3 p~i ' rtlgas irá para o 
os srilas. Fl3via LlmJ e Norma d~ maclor variável (estabiliza- Para os cargos de _ metros a08 cargos dp a8818· Flamengo 

ve~g:II~~rrg~(js, fIlha do nosso pre'l dor). 1~~Ç~l1a~~~;mnS~r~ção . RI~~~t~'~~I~~a~o\8he. (INE OOEON - "" 19.30 !~~td:~~~st:nr:tlcni~l~~mdo~ .d~~~r~i;~?epo~s ~ra:::~:;~ 
zado conlelt~fI(eo Ico. Eduard~ Santos, CASA EL~TRICA com a últimll refórmll no hora., .Hollywood Hotel.. Departamenle de Estatlstica conseguiu, do SlIotOS, o mé,· 

o sr Vmoflo Zanelll dlg,lO e la H J P 34 Imposto de Renda roram cri , CINE REX _ A', 19,30 ho- e Publicidade. dío ArUgas, que virá 8ubltl· 
bor.osG gerenle da I hal' da Cla Sou' ua ..ão inlo - ados cem logp!.res de perito ru, .Pilolo de prov... . Pela reslllução n . 52, de 26 tulr Brito na linha média dI) 
sa Cruz nesta (apitai e ondo pelas - contador, independente de do corrente, loi promovido clube da Gávea. O Flamen', 
suas qu~hdades de p~IIello c~~alhel- :!41 ilOv. .. 2 concurso. (INE IMPERIAL - A', 19 e Aroldo Caldeir!!. ao cargo de go darâ 10 conlos de «Iu:vaso 
lO. soube (onqJi~lar geral estima; \'IAJANTES Houve, porém, uma repre 110.30 hor", .Fugindo à !Ióri••. cartógrafo ,chele do Departa· f. pal(ará o passe 110 Saiitf., 

o menIna Norma, f,lha do sr. Nel· Em visita a seu venerando genl' sentação do D, A. S , P. s~. mente de Estatlstica e Publi · com um jôgo na Vila Belnll ' 
!on ~oreita; tvr, que se achava enfermo em casa bre a dispensa do con curso E t' . T C cidade. ro. Ainda esta semana Ani ' 

os Jovens Protaslo leal Filho. gj , IdO sr. Ernesto Meyer e, af,nal, faleceu e até hoje não se !Izeram X Ingulu O . • FOI" - ---- gllS estará no Rio. . 
naslano, P. Argemlro Cabral, comer onlem às primeiras horas da manha. as oomeações. Cresce. en· promovido 
( 'àrlo. chegou por Via aérea a eSla capital tretanto, o número de can o Bele Horizonte, 27. (A. N.) Não servem para "" i 

, - o nússo prezado (ontenâneo SI. Mã· didato aos 10~lires criados. - O govern&dor Benedito O São Cristó";ão 
Senhorita. roÇa com que . eu ,na· rio L.beralo, alio lunclonário do Bco. Despachando, agora , o pe· Valadares aSóinou decreto Por decreto recentemente Rio 27. -- Botafogox ';'SAo 

morado U8< ch.péu RAMENZONL do BraSil, exercendo as [unções de dido de Aristarco Washing. extinguindo o Tribunal de baixado pelo sr. interventor Cristóvão é o jôgo p~lo'clpal 
CLl'BES Inspelol geral de <ãmbio. S,s. se a· ton Migon. para ser apro , Contas do gstado e pondo federaJ, o sr. Cantldio Quin, de domigo próximo. , Já?';.!!'. 

A's 20.30 "fi raS de hoje. o bal i cha hospedadO na lesldén(la do sr. vcitado nB carreira de p~ri. s.eus membros .et,n dispooi~i. tino Regis, comandante da notório que o São CÍ'ist6'VIlÓ 
lono Antônio Marzo raallzarã um~ Erneslo Mtyel. to· contador, mandol1 o dlre- lIdade, sem preJUlzo de quaIs Fôrça Pública do 8stado, roi niio aceitl'arla para0 l'éfê'l'Hló 
«Hola de "Árle- nos salões do L'ra Hó8I'EDJi18 tor d.o Pessoal da Fazenda quer. direitos, . r~g.alia8 ou promovido ao posto de coro , jôgo, os juizes Sanchês;',D1ií'z, 

Tenls Clube. ;tS E;~~ln~~S:~:~::: ntau~!Ó'~~r~~I~e~ ~~~:~~~~roOr~~~I~~:tede !ice:: ~endi~r:e~~,:': Jr~S~~~~~u :r~~~ neb ilustre militar, por êsse ~:~i~ j!:~a'F~r~~rr~~:in~'!: 
SeDborlta.•xl)" que seu nolvQ l'no e famiha, dr. Marlns (amugo e tador, que o habilita à no · ção, por decreto federal, do motivo, tem recebido inúme ' Do que fica, po,uco ' háon· 

use chapéu RA.MI>NZONI. famllia, e José Pollo. meação pleiteada. Departament<l Administrativo. ras felicitações. de escolher. 

AG,UARDEM PARA JULHO CAS~ ~~f~{~~i 
rua Almirante . Lamegó}j84'. 

244 ,5v- 1 

A pri.nneira e re~~ UQUID~, 
Viollt.~t~ .i.~êhd.lo em 
, 'Um enge'lmo de 

lerva mate 
cu RrrIBA. 27 - Vlol.nto 

la~ .adlo Irrclllpell, G. ma· 
drugada de oal. ID, DO e!lle,

n,a f\ .. 1IJt fCBBemrJlA 
(A cas~ ' CI'I1e ,mGli~c~parato vende) , aho de .,,·a·mat, ..rido FOD

_ _ _____ _ _ _ _ _ _____ ~........-'-"_ 't.:"/ ... .. ,;. "r ·{ tana' , que ticou qu ... com

pl,tam'Dle d"' ruldo. O. 
bombeiro, Impediram que o 
fOio r~ull..e a elDus to 
da. " de~lld'.olall do .aBREVEMENTE: Novas instala~ões à RUA TRAJANO 8 genho. Alllda 'uJm OI pr~,
Juf&o. loram '1,,11010.. () 
IlIoéDrtlo 101 proyooado porV.nela. eI. liquidaçio exclusivamente a dinheiro um. buab. de baIlo qUI 
qu. ".Iu lIum. d.. <lepell' 

\. 

~~......~~m.~-=......................................................................................~ dl~I•• do .DI .llbo. 
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