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LONDRES, 2o. -~- iAsnlülh "';'i/:' o regressando ,a Londres, 
na crença de que o 'perigode rêid~:~ ", ~!~@g§1 já tenha passado. 

Briga na_ Câmar~ I 6:&'PCl~CllribfilaçãoO COMUNISMO EM MARCHA 
PARIS, 20 --: U~ grupo ' CERNAUT(20.- ·Entre . os :refugadoa <." poloD .el, 

. O O R,. d de deput~dos comuDl~tas tra- se acham numerosos prelados '. e ' monges.<'.Tamb~ • 
Vaticano, 9.0.- «ss.ervatore omano expressa o temor e que vou conflIto com várIOS con· vêem mODjas misturadas co'mdamas da sociedade; oujo. 

O exército soviético siga o avanço da Polônia com~ uma . tentativa de disse- ~er~.dores, dDOS. c~rredob~'s vestidos de seda, reluzentes áo abandona~ :y_ai'sól'la. le 
. . . . E O' I F' . d' la ao;Iara, epols . e pu !. encontram agora em estado dilplorAvel. MUltas 'dela', ,,,..~ue 

mlnlr ainda mais o comunismo na uropa. ,orna 11 Irma que uma Irra la- carem ~ma d~claração apOl o antes estavam acostumadas . ao caviar e 80 . cbamP.a..n.....,h., . a, 
ção de Moscou declarava que «não se trata de proteger minorias russas ;~~Ônfs .ID~::a~s s~~:tt!~~or~: dão graças por pOdedr conselghuir um Plebdaço ~e PãIÓ.! 4!~~odOe' . um prato de sopa e repo o que es s..o o ereCl • 
e ucranianas, maS abrir caminho ao comunismo para ° mundo ocidentaIlO. foram rápulamente separados. pelos camponeses caridosos. "?i 

Os governantes I O bloqueio dá L 
poloneses I 

BUCAREST, 20. - ~ !ril  I Londre~~~~~a&?cialm~nte 
vêrno solicitou ao presIdente I se declara que o bloqu lo 
Mosisckl e coronel Bl'ck marltimo está dandoótilllo 
que 8rreSS!issem a sua suidll l resultado. pois já foraoill.p'r. · 
da Rumánia. pois sua dei ' endidss IIÚ mil toneladiís ide 
morada permanência no pui5 mercadorias destinadas à ,'Ale 

manba, no valor de maisíd Cl~~~t~~WJ:d~omprometendo 11 I 2 I í 2 milhões de dólares.·;N. 
BASILtA. :::0. - Diz lie. 1I maior parte, eram genéro 

embora sem confirmação" aliment1cios e produt08ol ... .

OE§tado

O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINAque o govêrno do Reich l'xi- i gin080s, estes últimospód o· 

giu da Rumâ nia que impe I do ser aplicados em Hns do 
disse a partida do prpsiden(e I Diretor·gerente : Altino Flores guerra. 

M08iski e do coronel Beck i ~~............,.,..",____~......~__~___........._ ........________~~~____________~~"'"-:~__~____ 


Tiveram de
pa~!r~~n:Jes ~u ~ari;~vêrno ! ANO XXV I Florianópolis Quinta feira, 21 de Setembro de 1939 I N. 7771 desembarcar ===~=~~ .. ..~ ,francês colocou à disposição I ~=~- ' ' ---"-.=~.._~~-=~~~__""""'-=~~~===~____~~=o!:-'=_~~=~ Nova York, 20. -- Os pasõii81n1 
do pr.>€idente MnsiEki e dI) I . alemães do IransalllDtico ",~iJ\UI 
coronel Beck a quantia de Os Estados Unidos e a I' I Dissimulando os ;:~x~rd:~u~oe i~~~~~.~lb~ 
6 milhões de francos . I soberania da Polônia poços de petró leo mandante inlorm~u ter recebIdo' _Assil11 morre um 

A atitud;de Léon Ito\Y~~~:~:~~r(; 2~~ - D~~r~~: I nUCAREST, 20 . . E~ca. ~~~~;ra~: ~~n~~ií:~ ~:u.=;
rllndo qualquer (" ventualIda- com passaporles de cidadãos aleililtl.

Blum ! mcuto de Estado di z que o I lnELrirlh~ir() inglês de, 11 Rumánia está procu- ';,?é',
Paris, 20. - O chefe so- I conde Potock i co ulinuHrá cc'· rando defender suas ri cas Posições de grando

cialista Léon Blum tomou! mo rer>l'es ~> lItant(" da Polô· \ Londres. 20. (A. N.).... Em impressionanle relalo. o «Uaily 

posição clara. no . Populain·,.1 nia nos Estad os l! njd()~, ape ExpressO) conla a morte heróica do comandante do porta-aviões !!~it~~~ . ~e gO~~~~~o'no~:~~ . im.portância .
"Courageous». ,,0 capitão Naiseig Jones __ o e~creve êsse jornal __ o 

se inteiramenteonde contrapôs à coli!!açiio I SHr da desintegração de ~('1I manteve- isolado dos seu~ comandados durante todo turmas de engenheiros mili. Baslléa, 2~ - A locahd~de 
o drama. não se alastando do seu posto, mesmo quando o vaso de tsres parll dissimular os po-I de Bebelsbelm, abandonada · , ~~3:~,:::so~~0;:!~i~:se:' .~~~:~n I i(~~~' éS~:lmfl(~~Ç:do ~~~'e~~Pd~ guerra adernava rápidamente. Antes da submergir com o seu barco, ços petro\[ferns modo dias pelos defensores alem1ie,~.de 

quêr que sl'jam 8S suas tl'U I mir Hurban. mini"tro d3 que se tornem imperceptlveis fOI ocupada pelos franceses .en ·o capitiio Jones iiiirou as aguas o képi e. de cabeça descoberta. 
esperou a morte, màntendo-se de pé, com dificuldade. porque osdênci8B». ' l becoslováquia. movimentos rio barco eram violentisslmos. Os oficiais e marinheiros aos aviões. i~:nct~rc~I;:~S fat~~~~~i~l~:nc~~ que ~e debatiam nas ondas revoltas levantaram o braco, despedin
do·se, assim. do seu bravo comandante». 

O .. Livro Branco» ~~~e~~~~~~'d:~~arri~!\~aale:~~~ 
L~NDRES. :!O --- Afim de Essas pequenas localidades póu 

exphc~r 11 marcb~ dos a- co significam, em si, mas, comoSeparando-se dos conte cImentos atuaIs e .res- posições da ala oriental do exér. 
taUrllr 11 Y~rdad ll tão tr~ste. cito francês do Saar. são .,de 
mente desfigurada. por HItler grande importãncia. Ambas" e~ .farsantes de Moscou em se.u rece~t,: dl~curso em tão na estrada a Sarregueminê .CupanhalJl1l. 20. - Um inspetor da pOlicia rnarilima e PARIS. (V. 1\.) - Ei .> o texto da nota de rom D8~tzlg. ? MIDlsténo do Ex: Zweibruecken nas margens ' do

Virlol palcadoras declararam ter visto, no horizonte, no I pimento da Confederação Geral do Trall:llho com 08 tenor :vai publicar amanha pequeno rio MandeI..xtnmo oorte do Skagerrak, as silhuetas de barcos de comuuistas : , um .Llvro Branco', que está _ 

...rra • ouvido para mais de 200 disparos de canhão de «A C. G 'T., eonstatando a invasão territó sendo ansiosamente esperado. «Pescando em
do ágUcfS1aartDha- O éco do canhoneio longínquo foi ouvido na ilha ri o polonês pelo exército soviético, a Comissão Con

........ Acnclitam DI ioformantes tralar-se de um com federal Yê que o pacto Stalin.Hitler, que jlt tinba sido As estradas estão turvas,.

lia,••nlr. naviol das esquadras inglesa e alemã. con<lenfldo, se !lojo de toda sua signiticação cheias Budapeste. 20 Apenas sim·reveste a 

de auxilio ao ngressol'. É uma traição para com os Cernauti, 20. - Grande nú· ~!~fCI~do;~m;~~O~md;ret~~f,;t~~!_operá,·ios. que tinham sido cODclamados a lutar conOUTROS TEMPOS, OUTRAS ARMAS mero de r("fu~i~dos, p~oce· to à Polônia. O único editci'd"I 
(lentes ~a POIODl~, contlDua- sôbre a invasão da POlônl.. ~. 

tra o nazismo. 
PARIS, 20. - Os franceses e ingleses /lproveita  «!1;sse liuxfli o dado 11 um govêrno agressor e vam, bOJe, Das prImeiras 110· la Rússia vêm no .Kisu:j.sljt ' 

fazer movimentar 08 reforços britânicos para a área du "ida de milhões dí1 sêres bumanos, entre 08 quais 
ram a vantagem da suspensão da hatalha do Sane parll destruidor de todas as ' liberdades põe em perigo a ra8 da tarde, bloqueando a8 onde se lê que «a Rússi~ «ti 
Llnba Maginot. Os «tommies. entraram nas fortificações se encontram milhões de trl:lbllllllldores. estradas da fronteira em tir..ndo vantagens da cónl",)u 
da Maginot por túneis cavados atrás da linha, em uma «Diunte dessa ~itllação dolorosa. a Comissão Cernauti. européa e pescando em ' ~ s 
fazenda, sob o raio de ação dI! artilharia alemã qlle Conred e ral declura quo não há colaborução possl P,e<yos em a.tlgos elétricos 1 tU'õas;~rtido nazista . húlÍgà,om8nteve fogo continuo. v(· 1 com aqu eles que não quiseram ou não puderam CASA RADIOLUX, Rue 'la está sendo severamente COI'II O'Alguns desses «tooimies" são veteranos da Grande condenar tal atitllllp de renegação dos principios de de Setembro, 28. lado. 

perário. 
Guerra. Noticias do «(roDt> dizem que êsses veteranos se 80lidtuiedade humana, que hnnram o movimento o

I:. !!'~1!~::aatr~!r::so~:a t~ii!~~~~~:s e~t!:t~ LJ~:a ~:~1~DO~le~ toma essa atitude, ··A Comis~ão Confederal se

lutaram em 191f1. gura de que não atenta contra a liberdade de opi· 
 CLINICA ESPECIALIZADA .DAS MOLtSlJAS DOSnião, que não está em causa para aqueles que per· 

maDeçam Il:Ido a l!ido nos seus sindicatos, em suas---I federações, em suas uniões departamentais. UU~IDDS-MallZ__ 8g~DIJD : C ..•. -,.. 
«Afim de respeitar a lei de unidade e da mo·Dr Jo~o de ArauJ·o-OLHOS, OUVIDOS,

• a NARIZ, GARGAN TA ral ê que a Comissão Confederal tomou essa decisão>. Dr. ARtvt" ~iº < .. 'TA\WARES 
A nota foi assinada pJr Jouhaux e ;lor 17 ( Asslstenle;;dó .llÍ'of:2Sanson') 

Et,eclaliata cio Centro d. S.úd. - Allial.nl. do p.ol. S.nlon membros da Comissão que se acbam em Paris. ACOMODAÇÕES PARA~PESCJ~NÇO I)()S OPBRADOS 
Consultas dlarlas das 4 ~s t6.30 hords Consulte. 20S000,o:. Op.1~ções .._ (0.._ 

CODlultórlo e residência: Praça 15 de Novembro, 10 Consultório: Rua JoãoPinto;'J'~:Tel:~·'146t .-R"lcI~Daf. 1.:16........•.••...........•••-------------°"miUldo não será con : ..~...-.:',.:";1 =Il_:a : Rã pe,ngo de epidemia
~ i u .... . ... -w:-.~. CaroauU/ 20. - blII. JIrl.. 111.............. ...
li..' ' ~ e. • pldamlalaolre DI mflhanl •• JOI...... ,.~ ......dlnado. à escravidão e dOlllUll~pa~JIi virtu 111"1 ... "11' lUIr ...... 

dlr.ta:" de paz feita por Hitler. O discurso do • EX.l8TEl\l No AJUNDO .• , O,.lDbIrqu.'.• d.1Jr1111.......Nlc~.""" ,... CnI 

Fuehrer. no qu~1 declara que a Alemanha não 

ooi ,'ltiIlllha%dol;c,lItaIII.. QUI... .... • ........ 

tem Objetivo, C()fllr~ . a . França e Inglaterra, foi • Morre diàriarnente grande ... e '. . •.~.&~ .....'.11'.., ..... ........ ..... ....... ...... 


:F,!al'is.2Q. A França rejeitou a oferta in .: .. "" .............. SS.Q~ DE ~n'ILITICOS ... 'r:-i""",,I . •• :::~~~Oq:... .,~:::-:.~=.:::--= :-==:" .. .. . . . . 

:. ~·_·. fei.m"".,. ........
.• ..
tornado públlcô~~:: na :t:rança.por meio , de des • t: ' . _ número de~ifllítjc08 ;,. 1:~l.~ 't'..!~~.te. Ieftr. trn ....... ..... .... 
pacho .eml-o'iciãH)Í'()ced~l'Ited~ < Bernél•. Um • Para combàtér a t ífiJi'; . ' 'C.._ • '__ 
comentirlo franê~! , publicadosim.ú!t,âneamente • ; I, •. 'I:' é um dever Imperlo.o • • 

r.~,~~~:n·:.I~..~~:n::.q~e ~it;~:i~~f~e~ I~ft::r: ·te;.. usar o : As popul_çõ.. ClVi. • 
=:"0·. 0y.J:,~::Om:r~:c~."~d~l~íflií~~~n~a~~ ,:~; .~~ t:t I:&#1 ~" ! -I OI horrores d. IU-'. 
berdad... e x , ... .. ... 10 fUI H fIm.IIS Iftl-II ESTOCOL)(O. M. - o -A'lo.bt.4la'. ,.bUGa ..a

• i=-&.:;::...u.:..,44~~ =-J::-'-.. • .odela da No". York • ~,O& di propoala do .ll·p....w••Desesper.dos, os nazistas irlo • 0.1"111 irttltlcà. • te Dort••mtrtcaeo. Ir. H.rbert Doo'l'.r, a6b... • .ria..., 
• -Du ..-ed..ato _,*'" do R8VIIAnIlMO, • 4. 1lIII. coml...o Ill.rluloa.1 dMÜO." • ,......., .. 
• 40.... _. da e.beçA. ele torMo "'ti 1kIo. • popU~.1 019'1. GODlra OI p.rI,. da I ••rra. o. ......._
atr.vls de tefflt6rio neutro 7 " - Deo.......~OIo ... ....,...~. .-.. • r.11I1, 'l,uDdo o pI••o do Ir. UM"., ••".ttaa ......a.

• 


ut6 prtJac,......" cllrJrld. contra OI 8 ltado. neutro., 

PARIB. 210. - A campaoha cllplolll'tlca .Ie ml. 4. 1od;~",ó'·.:~boc.dD ·•.::.(=:.~ l;:'eI&o poM o W. ctr aOI lDalDbroe d. ...r.rld. oo.-io, 00IIIIUlahIa po; 

• :tlR ~t4 DIo.1aOIl oJ.oLaco • alo OOIlt" íõ4 to. • DlulrOl, O dl..."o d....0....... 11.,..... .. ......

16rllo eI. ..r•.....a40 ..,....OU I I••oru e. .Uua çAo d.& • Ir.. '" •\> 'Iv~- .~ - H<MpIIIIt-, • dOi paIM••• ItI.r... A prt.oIpa' lanIa tia ...... ..a....ca .. d. HolaDda. a..lm 00.0 dOI ",Ie. bA,llIcf)II e • ele t.o lJo-da1 ••4.,· f'MhIooi. • I· ..'. • ria I......abar .. _ aoCrta.alol ".-na =r:..:aerda ........ 0.....0 l -yleoAo d. 1..1... • /rance..·• V1DROS DUPW8 - '" •• eDooa'" Y...· I ..IIMII ~ • ,.,..-- "~-::.* • 
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o P.STADO-Oulnta feIra 21 de Setembro ~e t9J92 

Con9idera~ões em tôrno da receita do imposte~ 

de 'OBlI9umo no ano de 1938 


acham·se já publicados os algarismos aliciais sô· 1 de consumo e o número de habitantes quase se equiva· to humano forte e selecionado, trazido pelas correntes 
bre a receita do imposto de consu~o no auo paes.ado. lem: ~Ilra_ná [{s. 13.424:9l4$OO() co~ 97~.:a3 H. '... Santa \i~igrantistasI que colonizaram o Brasil Meridional no último 
Para estabelec·er algumas comparaçoes, que essai! cllras CatarlDll Rs. n ,959:l51$700 com 94S.39ti H. Qualquer um seculo. 
sugerem. vamos da~ primeiro 11 especificação dêste tribll· dêstes Estado8, entretanto, acusou uma receitll mai o Mas. como não há I,uz sem sombra. e~tá li Indús
to por Estado. tlll qual nos; foi revI!ltlda olicialmente, e co· or do que li do; seis outI'OS Estados do Brasil, reuni· tria sujeita também de quando em \'ez a crises de venda, 
locar ..o lado de cada 80ma parcial o número de habitantes dos, a saber: Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Ide r,onseqüências funestas. Nota se. por exemplo, no mo· • 

::: . 

• 

• 

da respectiv3 circunscrição federativa . O cálculo da popula- Norte, Mato Gr08so, Piauí e Goíáz (Rs, lUI;\I:434$8oo), 
ção rel'erelle ao ano de 1930 e (oi ex!raido dae estatlsti cuja púpuh: cün C clliculadu C'II 4.4i2.5 ' ;:; habitantes ou 
cas e dia!!fllmaS dos Serviços Comerciais do Ministério sejam 4 1.'2 \' ezes m::is da q!le a do Parf\ná ou Santa 
dll8 Relações Exteriore~. 

Estados Renda 
S. Paulo :156,016:821$500 
Distrito Federal 225.807.99~S500 
Rio G do Sul 67.86;:.:071$4(10 
Rio de J&neir(, 43.9)2:776$:100 
Pernambuco 34.197:57515100 

. Mioas Gerais :14 t95:544$6oo 
Bala 20.7(i5:4g~$800 
Paraná 13.424:9145000 
8aolll. Catarina 12.969:151$700 
Pará 8.083:388$5UO 
Paraiba 7.302:306$500 
Ceará 7.195:847$600 
Sergipe 4.347:699$200 
Alagoas 4.243:295$900 
Amazonas e Acre 3.296:484$800 
Maranhão 3.2UO:059$IOO 
Espirilo SaDto 2.:>78:7575900 
Rio G. do No~te 2.468:6761560.1 
Mato Oroso 1.600:775Sl00 

. Piaul 1.082:184S500 
. Goiâz 964:981$6011 

Total Rs. 855612:8[,7$20U 

41,60 0,;, da receita rotal, para umll população estimada em • 
qu481 seis milhões o meio e t~ IJ\livalente à sexta parte 8,
dos habitantes do Brasil. 

tados d~tl :a~:~á~a::~t!o ~~~~;:~aa~iC~?~ar:fr~~d: do08 :U~I , 8 
verificamos que a r~nda dê~te tributo atingiu a soma dt! • 
Hs. 450 272:95B$600, igual a 52,6:1 % do rendimento global e 
~~ ::r~~~: equ~~~i ~r~:~:i~S~~ ~~I 1~~tne~~:r~s ~~~t&:!~~ • 
tI'O Estudos do Sul estejam concentrados apana8!!8 % dI! • 
população do palF, ou lU81.488 almas. • 

O segundo logar é ocupado pelo Districto Federal 8 
com uma arrecadação de Rs. 225.8ú7:999$5flO ou sejam • 
26,40 "'o do total. Esta posição de destaque da Ca[Jital da • 
República explica-se fécilmente por ser o Rio o maior • 
centro de consumo e de distribuição do pais. • 

Extrem~.~':!~~!~~S~. ':>:::::. ~:~~:b~:ta~~:atr!sR~~tag~:n:~ • 

obteremos o total deRe. 94.200:137$100, equivalente a mah, e. 
do que o arrecadado en·globadlimente no território dt> 
Acre e nos 13 Estlldos seguintes IRs. 90.373:233$600): Rio , 

, :~n~:~:~~~. r;:!~~.:;a;:.i!1~s~~rrall. ~:~~~~e'R~I!lt>:a!~deAm:~ •• 
;"" Norte, Mato-Gro!lo. l'iaui e Goiáz. No entanto. quanto ao 
,:.\7númerode habitantes, a pro;;orçiio é de 4.88:!,l98. nos. 
i7!i, trêl Estadol do Sul. para t3.0n590 h,bltantes nos treze • 
, '. Estad08 do Norte e Oéste, acrescidos do Acre. • 

Acre. a saber: Bala. Pará, Paraiba. Ceará. Sergipe. Alago · 
81, Amazona,·Acre. Maranhão. Esplrito S8nto, Rio Grande 
lIo Norte, .Mato Gr0880. Piau! e Goi<§'z. Estes Estados pos
eúeaa 15.213.585 habilllotes. enquhnlo no Rio Oraode Jo 
Sul vive apenas a quinta pal·te ou sejam 2.9õ9627 almas. 
: . Juntando a renda de PflraDá e Santa Cat"rina. 
constatamos para os dois Estlldos o total de RS.26.l,9-t,06557UO 
quáll · lgual à receita total dOR 9 Estados seguintes e o 
~errllóriodo Acr~'(Rs. 26.687:061$100). Isto é. Ceará, Alago 

~~' ~~~~;~:i:~:~s~:.r~T::t· eE88~tJ~.S:~~~ ~~ist~~a~~~ 
i:~~~ :t:~:nJ:8P:r~~t~1Ie~:n~: ~~t~~na~uarto ou .. . . 

Coutderando separadamente cada um dêstes Esta

~::,:IJ::,.:::~:~~u~o n:~br~b:~n::rr1~trioa c:[:~ne~~ 
•• (lt8..au7 K•. 2 ClóDtra94.998I{lÍ:I i:!).ar~n.. a ; do imposto 

Monaco & Cia. Ltda. 
RIO DE JANElB.O 

Fi,_ :Q~~iÇJa.: l~c-!a~:;~~tJ::';~o~~~enle .• 
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SeGçao d. REPRESENT AÇOE,S caa.., com pellOal lIabllnlclo c """ltO. 

Acalta ..ca,.- de "PUIU&a~6r. eI. qualquer

,eDero • t.mo. 
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~Am~-rTDS::-·_~&~~:!'."~O:'~ ~ 
A • • IlHA, 1.011. PORTO ALEGRE: 

aAIICO PA noVINClA 

aAJICO DO RIO BlAllDE 00 SUL 


Catarin8. 
Bste lig .. il'o estudo eomparati\'/) DOS demonstra à 

População evidência que a pujllnça ecnnômica do Bm3il repousa nos 
6.391:1.11<0 quatros Estados do :::;ul, Iir:!erlidos por São Paulo, cujo par 
t.46/oi.'i21 que industrilll, o mai",' ctn p:.li'l, C\lD~titue O mais legitimo 
2.Q59.627 orgulho dos hrasileiros. Um diário do H.io, ao comentar 
1.996.899 estas Cifl'tlS , a!irmou que fiS Estlltfsticas às n7.es iludem. 
2.869.814 porque, se de IIHo o Distrito Federal e Sfio Paulo con· 
7.442.240 tribuiram eom I{R. 581 H24:8~ lSOOI\, ou 68"" do to(al, na 
4. I;.\1i.894 realidade rui êste trihuto Fago pelos con8umidortJ~ do 

974.27:< resto du Brasil, pois o iudustnal realiza a{lt'nas o adia0 · 
948.398 tamento no Inc,1! (ia fauril',,<:;lo. 

1.4J2.~lIl A esta critica opôs um jornal paulista li demllnstra
1.322.06!1 ç:ão insofismável d,- que S, P>lulo nã!) só consome grande 
1.6?li.025 parte dc.s !;eus prÍJpri05 produtos fabris cumo uinda impor· 

mento atual, uma estagnação inquidante e quéda de 
preços em certas indústriae, como papel , fósforos e deter
minadas classes de tecidos. para mencionar ~omente a8 
mais diretamente, atingidas; mas esta super-produçãopa
rece antes uma crise de sub-consumo. oriunda da desva
lorização constante dos produttJs agricolas, (especialmente 
dos que sustentam a nossa exportação e o nOS80 câmbio. 
Verifica· se assim mais uma vez a velba verdade de que a 
lavoura constitue aindá e sempre. para o Brasil e talvez 
para todos os povos, o coração de sua economia. Quando 
êste orgão vital enfraquece ou sofre algum cola(!80. ' a 
perturbação rellete·se imediatamente sôbl'e todo o orga
ni~mo econômico e especialmente sôbre a atividade ma
nu!atureirll. Com isto não pretendemos menoscabar a . in
du~trialização do nosso país , embora seja ela em parte , 
uma crillção artificial das nossas muralhas aduaneiras. 
Oswald Spengler. o grande pensador teutônico, observou 
muito bem em sua obra·: A Técnica e o Homem, «que .. os 

547.965 ta em grunde cecala de (Iutros E8t'!dns !ll'tigos indu striais, palses industrilllmente fracos são geralmente pobres e 
1.189.214 ,ujeitos ao imp""to (]p consumo . .a mesmo pod"remos dizer impotentes politicamente. pois, sendo incapazez de maoter 

547.502 de cada um dos E~bd"'i do Sul, de tão inte n~a vida fabril. os Eeus aparelhos militllres de defesa, tornam·se os seus 
1.140.635 Repete·se assim no tI'Ú[Bi;ü interpst1ldual. em nossa modes lobrl'iros. dirigentes e dirigidos, méros objetos da política 

tiGI.416 ta opinião, o mp'm() [(~lIómpno que se dá no intercâmbio econômica dos seus adversários>. ' Mas será outra afirma 
738.889 das nações: mercadorias seullllgam com outras mercadorias, çiio sfldiçll proclamar se qUI', sem a exploração eficiente 
049.857 os grandes pro(Íuwres ~ão SelJj~l'e eXCdenlf)5 cnilFurnidores. e remuneradora do nosso só lo e 8uh-sólo. não poderemos 
809.508 Fica assim de pé o 1a:o indiscutível da pre ponderânCia dos assegurar e estabilizar a nossa grandeza industrial. 

7 ' 2.2 10 Estados do Sul no GlImpo industrial. Não há como explicar 


40272650 ~~~a BS~i~:;;~ ~l~~~i!éG~~~~i~~~tt'0s, ~~~lii,!)J~t~o~e oin~~~~~~~ , Hajal. Agosto de 1939. CONDOR 
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e, 

, . : 

.Iogar D~SI~~~:d~~ ~~ia?i~~~~ec~':n 8u~~~g~~!e~t~ t:~ceU~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'. , ~~:~~~~~. ;~~alo:tr!~m~3to~!~ad~r:e;a!ad~er~rtÓõi~' 'd~ 1----------- -----------~--------

O maior contribuinte CI,ntinú!l a ser o Estado·llder- . - -------------------- 
S. Paulo - com Rs. 356.016:821$500. correspondentes 8 •••••••O••••••o.9~••e•••••••••••C,lH§h".. ElFERlIlDIDES 'ElfRElSI 

Dt 'ÃlISISto ele 
" 111. 

',.::MEDICO 
-:-........... 


, ·,;;:·>'>· .r .... 
' ~~ ...... - 

' ~~;~~~~~:..~ 
Tel 1_ 

Qufdcada: V~ 0.0 
7 Prao. a - Te1. 'IM • 

A I F~ 

~ _ 


FECHAMENTOS DAS MALAS:Par.::ll"" EUROPA, AFRICA. ASIA, OCEANIA, cada 
li" SABADO, ás 11 horas nos Correios. 

Para" URUGUAI. ARGENTINA, CHILE, BoLivIA, PERU, 
" cada TERCA-FEIRA,· ás 11 horas nos Correios. 

_ Brasl-l-Europa em 2 dl-as _ 
A G E N T E s: 

ERNESTO RIGGENBACH & CIA. LTOA. 
RUI Conselheiro MIFrl, 35 

Telefone: 1626 Florianópolis
09 v-H .e .! 

I precisS~~!! casa de 
. moradia. ()ara casal. cujo a1u ~ 
, guel não ultrapasse , IOOJiJOO 
mensais. InlormaçOes na ceda\:;cão do «Eslado-, U-7

- ~)~ . :-) 

• Snr. Rogelio A,0'0 oe. Yol~. de Paysandú. Uruguay. 

• 
certifica 
que sofrio 
dura n t.e m u c h • • tiempo de 

e . ENFERMI. 
' DADESYE. 

• ' NEREAS. 

• 
• 

• 

~O~:::: . 1'.dei "ELIXIR DE NOOUEI. : 
RA", des.parecia por completo•e 1st. enfermidad. 

e A.., - ROl[elio A V..... 

e 

• Serviço garantido 
Limpeza em máquinasde; es-' 

cre\'er. Preço tOS e 15$000: . 
337 i30V \lI 

·~__________ 

As crl••ç•••••ta_ 
d••'e re••dlo .".... 
para resfriados 

.. ,- .,.Iir; 
...... "" ,m.rIH

• JJit_ atontazo 

Me ..........: 

.... a CII. UM. - .......a-.. I" Si110 Progresso VI c ....
iiIiiie....... - ....... - ......~ 
 _r....... HlI 
 VAr oRe i 
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o SSTADO-Qulnta feira, 21 Cl Setembro ae 1_ 

I .,' -r T -, _'o LI ' ...... .:••••••••••••~:';.~~~••!~~~~,:.~•••••••:Novamanei-; 
: Fáb,i(!! de Tecidos e \Altelci(torcdeBol~a(ha lira de 8nsl-1 \rI~~I~9. ~IOGENIC~ 
• OCO t r..RTE.f'-4C (a~apava Ltda. .. . Inar primei- .... --, .-, .. ~-n:":!&.-,:,,"'.-r ~ _.~ =. 
: 0<:) ~o 	 Fabricantes dos famosos sapatos :.:. "" I Ir 
• 'J...«i, d" de borracha ',e ras e as ,- 
: " Oriental":.. E8! &. !!eenllll\;n~ al[ola 110. Mio hl FERIDAQue resista 
• 	 • EstaMsl'nidói,úiii novo m6
• 	 e e todo deeDsino':.do .1~':.II4It0' ao u.o da 

• 	 li Caçapava" • :~~~?:aeD~saslt~sDc~~~'e~~~t:~ ,CALENDULA eONeRETA 
• • primeiras letras coma8j'~d8 .'a' melhor pomada. par. rert~ali quetmadul"M • 
• • de modelos caligráficos ea- :- . .. , ' ••.. llIeer.. -.uttgliii; - 
• • peciais. São esp!'ssos cartões Nilo .eoiifundlr, com,,,a . pomada eóiiimum tle CeJ.adul..
• 	 Estabelecimento indüstrial em • em que ~s letra~ dI! alfab~to, EXIJam CALENQULA CONCRETA•• toda. .. 

. pMrmacl&8.:
• • :~ ~~Ir:~~~,o~8~~n\r:~~e:~r:_
: : f:a~ â~br~ aeps:~~r~;:~~~:Dfl~~ Deposltarlo ne~:u;~i~~fe.::rt~~ii~l~~;t~081'UiiO 
• • seguem com um Illpls 8S de· '.' .' h: ' 'J 

• Rua 	 3·4365 • presdles do modelo e vão 

• ' ". 	 . . ' . ~o~~~~~o :: 1~~~~m~Jo~~~ 
...................................... 8fórma e chegam a escre· 


. ------ ---. ----..•.. . ---.---- ..- --_ .- ver as letras espontaneameD ' DI~:~O~;O AO 
te. ,sem rec()rrer ao modelo. 
Também há cartões em rele :LE,VAftfiR -SE 
vo com exemplos simples :- '1..:-,-;
de deseDhos sintéticos, ~~'i2d 

'.' 	 o Elixir de Nogueira 
i' conh.cido he 611 oonOI ._ • 

..rd.d.lro _ ••111•••OIS SYPHILlSI 
Forldn, ..Inhel, ",_hoo, oIcerMjNà~póde haver saúde com um sangue im- "'..rnllll_ 


S6 Elixir de Nogucir. 

o puro a correr pelas veias, O ELIXIR DE NO
GUEIRA, do pharmac:eutic:o c:himic:o João da As cerejeiras de 


Washinqton

Silva SDveira, é o maior depurativo do san	 :rrr~b~ihod; ~::d~n~!;[:atd:iSra~t~= Verdadeiro orgulho da ci Esse estado euforico depende em g....dade d~ WaRhington são as parta de um perfeito funcionamento ..eue. - O ELIXIR DE N OGVEIRA é mais CJue maravilhosas cerejeiras que rins e do aparelho urinOfio. 

flore~cem Das Imediações de 
Para fiscalizar, .' ~consegui-lo urgeum nome, é um SYMBOLO! 	 Tldal Basin e que repre· mente, o aparelho renal. evitando ' a -.. 

sentam magnífico preseDte
do govêrno do Japão. Ulti ~:~~~r~~:~~S~:ku1~~ ~~Sin~:.:1.-: 
mamente 101 colocada uma dolorosos, 
estátulI de Jefrerson DO lo O u,o do HELMITOl da Boyer , .......

Bronquite7 Tosse reb~lde? Tone CREOPHOSPHOL cai e para 1180 as autorlda denciol paro e .·~os rins; limpa.os 
des de Washington manda- 10-05" assegurando O bem eskJr ~ 

e garan~ndo uma ..ihir.. sadia o:. _
Não é xaope _. prod uto rigorosamente científico - efeito imediato, ~:~i~~~~ir:t~ D~:,:rol~a:an~:~ achaque, . uma velhice que .. ..-.q,...Q1tQ

A venda nas farmácias e drogarias ou «Instituto Científico veementes protestos, SI OS RinS vÃO ~n do numero dos anos. : -.- ~ ~~ 

Omnia Ltda.», Rua Maria Borba n.44 Sã.o Paulo. Uma graDde comissão de ASAUDEÉIÔA• senhoras dirigiu-se à Casa


GONORRHEA CHROHICA M ó V e I 5 :!~r~aR~~:~;:lt~rqu:oBtre:!~ () 

gou a recehê·las, No dia em 

NAo desanIme I A sclencla progrediu e há uma Famllia, que se retira desta que deviam ser destruldas 
NOVIDADE que ~e~ol~~rá o seu caso, 

I 
: capital, vende, a preços de o as plantas, essas mulheres ~~:a. 

Maxtmo slgtllo. l arta para: icasiao, IJS seus móveis. Ver e formaram um ~trculo em 

CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO I~,at~~/a Avenida ~5~{cIIiO 7V~ ~Ô:~~p!:~ ~e::~elcÍ:~~Ub~~~ 

mas tiveram de retirar·se, 

ante a ameaça do emprêgo 
 CLfNICÁ [;'E ; é~IÁNÇAS 
dll fôrça, 	 , D? \, ..'...••

Que remédio! Or. M. S" C~~~LCANTIo i!lglês J'lhn ,Jllnsson, du Formado e com o Cura0 de Aperfelçólimeuto'l_ mp.c I...... .rante a grande guerra, serviu Pedlat.lã peh& Fa~uld.ded. · lIedlclnado, It&o d. ""1" 
como lioldado, Devido aos 	 Chete do S ',viço ae Higiene ' IDlantlldo Cenl" d....... - KIIPROCALMAgAlel asiixiarles,sofreu hor	 AI.lslrnte dOI Sa08t6rl08 .Jnraatll de ....',... . 

-Bela VI.ts• . (Corrêaa)'.!.rorel, Mais tarde regressou DOENCAS DE CRIAI\ÇAS - REGIMES iAUMENTARA
it Austrália, onde rt:8idla an  H'GlENE INFAI\oTIL- PNEUMOTORAX 
tes da guerra. AI consegulü, Consultório: Rua Vitor Méireles, 28,\;:dasiia ls 11, 
o fim de seus males por um' RES. AVENIDA , HERCILlO ;,L,UZ. IM 
procelso dé sua invenção 'I 79P
pessoal. 

' 

se~O«d:rSe::r:!~:.ht!~:~e~ods~ I 
lO amigo duzentas e cinco· \ 
eDh gramas de égua do mar. "Receava 
Agua do m.n como é colhidll, 
lem IIItro ou processo que a 	 qÍle o resfriado prende... 
torne menos allpera 110 pa· 

ladar. Afirma Jobn JanSSOD o sr, Je~o Burz~ Neito, guarda· marido ao leito 

que o iodo e o los[oro qae livres, proprletllrlo da Pddarla Cen

contêm a égua do mu tonifl· , de pormuib ....
Iral, residente na cidade Ouro 

fino, Mina., atte8ta . edar .radicai·cam o leu organismo e eli! menle curado dOI ataques EPILEP
minam 08 tóxicos que ainda I 	 Tlr:OS que o acomelll,'m, .u.aD ~ 
16 estilo devido aos efeitos I 	 do para 1880 1 (um) .6 vidro do ID

.u~RÕ~~ILI.rÁe~~~~d~raP~~~~~~~:r.g1~~~ ~~;: d~ã!gU:re~;! Já festejaram as bodas de prata. e entre Iratomento da EPfLEPSIA, eeado
.ftlmll.o salgado, bacon frutlls ', tanto mantêm-se fortes, alegres, bem 11m medlcftmealo modera0 e laor 

e &Jgunl pt'txe8. Goza exce· feaolvo.
dispostos. A ve"Utice ainda não os atingiu
lente laúde, tem cincoenta e 

porque ambo. têm o sangue rico, limpo.ei. 80oe, é musçulolo e bem 
ihumoracio e preteode chegar e forte, em circulação normal e perfeita. 

taoeéem aaol. 
 P~dt',ibc; áSE_ riqueza do sangue-manancial deA receita ai fica, Quem 
qUiler, que a apllque. 	 MUde e ,vitalidade-é mantida peJo UIO 


áiario do TONICO BAYER, compoato 
 JJj,orbolalas 
cicbtüicodecola.ferró, uwenico, calcio.etc~ Nâ~ eallfofo'. lacar mal a

uinâ';;: borboleta pode eUltar 
~OO id61Ir.. d. multa ou 11.111
A tenor,i",rais· T..;;.,o -.,r, ...rlptu • ...p,. z;:.: mêa'fd. prlaAo.


Sttngue pobri, UIUÚ frtlCII 

Ao aproximar,.. o la".r· 

CJru,.&lo-dcMltte DOI b.ado. mwtJeor.. da bGr · 


TrabaUto. lDOdanaiut· . .,...~~_~ .#,, 1 ; tio a'....mllJram d.. MOllla

a_ Poat.. e dalltadar.. Ilha. Roebo... a procuram 

ua&oalCIAI, .. tocIoa OI !lO ellma temperado da Ca· 


IIfÓrnia abri o OODI,. a. Ia·
..t.1.~'R.::rc.a4ol. ,·~ # -"	 A. lutorldad..~':"i',' / " ' - .' 	 • t. ...,.tl...
Da_ 8 6a li I' da. 16 mua.clp.'I, ali d'II1o d. pro· 


6a 18 110,.., l~ier.m êI... formo... Ia· 

.aetos IIIlltaclo,,1, r.eolYa,
Rue P. Mi..,.knho, 6 ram 10m., ..,ad1d.a .a.,ara... r:':" para 'mpe41r qu. I SUl per· 


71 Y- :61 ··fUllOl. 
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Artiqos de inverno para homens, senhoras e crianças. em maior e mais 

variado sortimento, na CASA liA CAPITAL" ============== 
18 Matriz - RUI Conlelhelro M.fr. n. 8 Filial - Ru. Tr.;ano n. 1 " .11& 

I ." LLOYD BRASll.ElRO~ 7J:~t1~: 
'no .PATRIMOHIO NACIONAL- ·':3' • 
-'I ';: LU.'HA ARAOAJO/f'OItTO ALEORE (para o rf..... 

, OO:;íS.~,(I. • peu o Sul Da qllarta retr.): . COMTE. AI.- 
; CID1Q."••Cpt~;rE. CAraA. . c -"t"DAL QE~8~U)t.o-.I LlN'IIA P;E~'EDO{LAOlJNA : . WR1'llfflO. • r,MI-WA:~"D'A• 

.'UlNt:~A >R~O~J?o~~U:lrk~'J~~;~~g,~,.~~ifO.'
Co panhia • Aliança ~a Baía • F R,. E,. T E ?~: D E C A 'R ·'íGU E I R -OS 

PÀRA ·t> SÜ~: ~_~!'ORES A SAIR:
Fundad. em 1870 Séde: BAIA CUB.ATAOiéftla ' 2S-·do êorreilte para Rio Grande. Pe

10t88 e -Porto Alegre. 
- COMTE. ALGIDlO: dia 27 do corrente, Rio Grande. 

Pelota8 e Porto A~eg~e .· "eC.pítàl Realtiado Rs. 9.000:000$000 PARA O NGRTE:. ,-e~"1~ J :• .C.pitalj.í: ,Reserv.as 50.058:317$952 ASPTE. !Ii).SCÍMENTO: dia 21 do corrente para .. Ita
Ruponsâ6i1idades em 19,;8 :~.188.652:899$714 - A lalta de vivacidade, a tristeza ou s0- jal, S. Francisco. Santo8; Angra d08 Réia e Rio de _"~JiÍlnêlrõ. 


22.786'183$148 bretudo a indolencia que toma o trabalhado,
~~~~iW~il~:~ezembro de '933 7L478:791$813 Incapaz de produzir o que se espera deU .. ~ DEFENDA OS SIÚj~ , iNTERESSES. DANDo ··píu~l~i;N
Slolttrôs ' pagos • ~.094:715$170 e que e11a, de resto, pooe dar - não e a P, ... CIA AOS ·· VAPO~ÉS ltDO : LLOYD :,BRASILEIRO:,'

Bcns de raiz. (prédios 17.186:248$949 :- __.......~',:"-5:ii; ':,;;~;;:. <_· ..-, ". ,~IJUlca·Vicio ; é peoI ; é a Preguica-Doenca, a caracteri...e tenenos) __..... ' ';;;'iiiii ::-·:'.:; ,j:...

tiro da "Opilação", da qual é um dos .ymptomaa moi. 
expteMivo!. 

• AgêlÍtla'-RI!. IOIJ:i ~jn'D.Para combater essa preçuiça doentia, basta tornarDiretores: 9 - Phone 1007 
Q "Neo - Necatorina". que restitue ao enlermo a saUó" " frl cisco José Rodrigue5 Pedreira, Dr. Pânfilo d'Utra 
Q disposicão para o trabalho.

Freire de C.tvalho e Epifânio JOSé de Sousa 
A Neo - N.catorln" é um vennilugo poderoso. acon 9

dicionado em .::apsula s rosea s contendo tetrachlor.to d. 
carbono em 50lulO Bolido e optimamente tolerado pelo

Reguladores de avarias nas principais cidades orqanismo humano. 

da Aml!rica. Europa e Afrlea. 


NE O • N E C A T O R I N, t 

., À:gent"·- em-f"loriànÓpolia 


C A M P O $-_L,;O i~rG) :j& ;ceia. 
RUA FElIPI! SCttMIOT ti. J8 uat Dal SIR! FS~~rdalia8 • 

c.tu PMloJ 19- T"""',OQ-l!Iftl. Tn. •ALUANÇAo de lirasF.ac:rit6rloe em Italai. Laawaa e SAIGUEIDl para verlo 

8lumeoClUo Sub-AaeD" em Laa_ 


lftmIII IIIU) CALÇADOS 
~. o 1I1I1~ lonlt!c.-Df. no de todas as 

::~(~~~~ qualidade. 

~:.' ~I:~':; U~a:!IIR':; TAMANCOS MEXI· 
• 20 di... DO'."" CANOS par. 

I - 1...nIIa._to ra" PRAIAS DE BANHOS 

:-c1efOJ::C~:-" --.... Cinto. - Chln.lo. - 80. 
co!;a.O::'J:'=:r::: ': n" - LIoI~e., de.::a- ........ I Artilol p.,...patel • 
OUYoU" .....-=.=.........~-===.... :t-~ IICftht d. rOI. I.Uelro• 


• ~ ____ .......~ ...rechtolGa ..._.......di -tio. D. ~_ UIiIn
---:"7=:_ .... ~~--. e F~L.....Ica IIIL==~~~~~~~;;;;;~;;~~~~~~~;;:~ 

~!E i$-"- ir- ~~ .B~R~. Para slfilis... Não ha 
..~_----------:I·~~;....~*~!!!!!!!!!t··==~c;;.~~1I A.lllauraux' nenhum igual IMole..Uft8 d08 rins e corllQllu 

o TO .UlUtI lGelee" r • 00 00f'a9IG ,..,. • 

....... - ...... - .............. oollou , ....t.. ....... .. 9 .'. M,,,1II0 Rod,lrula. a ftl ... 1"Uoo. ... 

..... ftra. ~"'.J:. r~. "'H~.II" klla" O ELIXIR 10 CDD.,..,.do •• D. P.lltlIO. Rio 0,•••• ) Sal.
I:~ ........ - ut~.... ~.- • ulllea&IN.. DE NOGU EIRA O.,. to, Ib'l C. MJf"1, J' 
 .te"....: 

B lDeclío~ das K(\ohorH.8 • ~"'6J_ .c....pro •• "'fa do 'Iv,r ti. ,r.UdAo Ior
lfI'Ol. <_ • .,.,d.doJ,o I.! ..aJo p6blloo , ... " hol. ' ''10 .:lceI .... NA.. ti......:;.~--;:::::.~~.. r.::. r;::: t.::::: oh YO H .n"lrolO ..OALeNOOALa. o , ••1 ....It.·... 


• 
~~....... ~~~&~oo~o.~ t- SYPHILlSI • 31',.11 ......rr"'DavI.... b..'.... 11.,0. I....
. .....-. .!.... 
• ~- .......... vv ....__ •.u. Wu - .... - - ,__ _ _ CISI Eleml(1 ...w • •• ç.,.ar o d.et.,., ClI., d. &ocIoe.. ........ 

~." - ....d- ......... , ....... h - ...101 qUI 'o.... o -OAL2NOOAt.. 101 o 6.100 , ..


.LIt.",.6ft." O cOI'açAo O ast um 16 11m .. ~ N~Oo'~.'!'~N'ftUI4:'.laOU'.AdLe••.t. por 1..0. lU,.. q_
o.. • GACl'U.cJIIIOL ~ .. Ir. Kbc r,I_. vende medido,.. e A , ... .-. .. 


=~~=~~ inltaUaoacquadroa.· (Flr•• ,ec••bcd") 


:.-=.::~...~::.. ~u.:"" -_....,.. QUARTOS par. oa m..mol. O ar. 1"'0,.11"00 A....r. ' ......·••• PU.&IaI. 


Ao. fraool!t 6 OOO\'ale866lJteM ,/:.ro~~:rqUear1~~.'!r ~.~: Preçoe medica.. AI. Or=i.~od!'::. :~ll;; ••u . d••• con....,.

I::': - G ft'IIIiOLDIO. •• ~ ........ ....... o Pt,.,.ndo Machado na .' . '0 ...da (<,ZeN,\) • " ••..-1•••0 •• _ cu.. ..
:I:"':::-=':~...:r.....':IC.:':'•.:: ~ ~V. • u. ~ Rue J. Pw., 14 .....,.,.... ..01...... ao.oI o .OALI!NOOAL. .. 


tia ............_ =....L~ - ............ .,.~ S.r"" .........
...... ......._ Ot. ,., ....!co W. Ro.,.o. • oo••elho tio .t. "rU· 

.............. CllIer ....0 .t. CI.1l1o '0" ,..arf. lI'AvOa Oue... , 


'1'~....oli~f'IlA - Rheumatituno Or. RCllliSio =-~~::o:f:':-.·:':::~~:::!:'~'=Io!.....JáMonatty* .. c.u...l ...... .,. "... (rI,.. I~I")=-'-:.::'l ....... :.n=.:--- ....,...
11 CLINICA · M~DICA 

rt==r--- ===.......-:-:..-= ~!,'::!I•• ~"-:,.d~1II ....... ~~Jr::"~':-:'=-'1~a~::;:'

~.................. ..... ... o,,.,. ,........... ............. .......... .. .... 


CONlUL TORtO: .. ........ . ',.
Rui Trel.... I _ -,..... • _o.. ,.r. ~I.Sob. ,.. • 
CONSULTAS: ...... ........ ........vo -ClALENOO.L-. A 

t a. 'h 14 a. 11 1IOf... _... .......... ....di', .... ... doll 

RUIO!MC1A: --- ...... 

A ... lImtIIo t.&. I. ........ _ lodu &I ......... 


- ...... ,-- ........ IIIIIp6..........A........ 
 • 
............. .. .... LD.N.IP.- N._ 

'oi 
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o RSTADO-Qutr..ta-relra !H de Setembro dt 1919 

':...................................: 
o Estadol 
Diario Vesperti.o i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 

Redac9!!.O e Omolnal , 
r.a Jollo Plnlo D. 111 	 . TransporteraPid~}t.!p,a8!!:1.iros .. I!t : ca• rgas ;colll(~OS vapores .C.rl _• .• Hrepcke» ecArina:lt;t.IniC8rnente deca,rga~~ êoíTi' o vapor .M.)t-.Tel. I022-Cx. pOltal ISQ · ".," 

~S~IOt-lA1 U.AS I ,. S.AIDAS MENSAIS DO P:TO DE FLoRiANóPoLIs \,.>,1 
. ..._ NtI. C."lltl.l: 

AnDO . 
Semeio,,".. 
l'rlmtllllre 	 .11: Linha Fpoiis ,·Rio de Janêir6 11 linha Fpo\is."Rio de Janeiro Linha Florianopolls. .; •• 
lIê10 	 Escala Itajahy-S. Francisco Laguna. 
Nnmc::,o 1I,VU).C • . e Santos. Escala Sao Francisco 	 •i. Transport es de passsageiros 	 • 

!: e cargas. I Transporte de c~rgas Transporte de carjas. I 
AIUIo 
s-eMre 
TrlmNlre 

!. e. Paquete .Carl Hcepcke- dia 1 Paquete .Max" Paquete .Max. ,, 	 :,e.I
• «Anna. .. 8AODUDOlol mediante ~oDtracte 

' . -Cal Hcepcke- • 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 '" 

·::-. ~~~:~~~:::ai:s~I~~sus~~~f ás horas p. m' l hora da 1,Saidas 18 Saldas á 1 '::"
, dlr..'CÇIo alo .e reopon...blllsR ros até ás 22 horas das ves- madrugada.

pelo. ooDcelto. emlttldo. DO. 

artIgo" .....II11.do. 
 I 

peras das saoídas.
\ • Ordens de embarques até ás Ordens de embarques alé Ordens de embarques até • 

' 12 horas das vesperas das ás 12 horas, I ás 12 das vesperas '. 
QUE IDADE TEM ' O 	 • saldas. das saidas. 

JAZZ? :1 
Quando, aJguem quer mos-	 • Ob - - As passagens serlio vendidas, no escriptorio da Em" "" • servaçoes. presa, mediante apresenta,lio de attestado de vaccina: ";"~~~ ~~n~:~a~:i8t~~~:fi~~ s:~ Passageiros .-- Encomendas -- Correio 

• E' expressamente pr'!hibida a acquisiçlio. de passagens a bordo dos vapores. . ',:~.grandes loovações que o sé. Modernissimos aviões J U 52 ligam com a maxima 
culo trouxe, fala no jazz. segurança e pontualidade: • .Rita M~r~~~. o movimento de passageiros e ca"gas é feito pilo trapiche silo i.':.::. 
bando Acredita sinceramente BR,\SIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE  • Para mais inlormaçOes, na séde da . 	 ;' .que deu no vinte. 	 BOLIVIA .- PERU' • Emoresa Nacional de Nave~ação Heepck..
re~o:J!:~~~e:ue h~~n ~ngaO: Syndicato Condor Ltde. : 1 á rua Conselheiro Mafra n.· 30' \'.;1 
membros de uma expedição Agentes: - CARLOS HCEPCKE SIA. 
iDglesa liderada por Mr. Ro- RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Florianopolis ..................................... 

bert Mond descohriram no 1I TELEFONE N. 1.500 

___-.;;;;;~~;;;;;;;;;;- ·_~Egito - precisamente em -------------~---=.------ I ·- ;;;;;;;;;;·;; - . 
Armaot - enormes louzas I
que antigamente fechavam a 	 nR. 1II!II1!L angaRIO I 
entrada do tl.'mplo de Tutmo-	 U IUIIII U n AVISO AO POVO! 
sis lI. Nes8as pedra8 esta· 
vam gravadlls figuras daD 	 CLINICA GERAL 
sando uma dansa cujo litimo 	 VIAS URINARIAS CUIDADO COM AS TOSSES!! 
só pôde ; ser cotejado com a
academia do atual jazz nor. Especialista em molestas As mudanças brusus da temperatura 

te· americano. A dar.pe cré pleuro-pulmonares (bron- trazem comsigo um rttfriado, que, qUc!f\~ 


dito _ e porque não"? _ às chiles - asthma - tuber do mal combatido, produz um. Toue 
impertint.:nte, O que equivale dizer - ca· 

Informações deS8a expediçlio D J . M d I lId culose, etc.) 	 minho 4berto para graves enfermid4des, 

tl!!:S como: BronchiteJ. Celarrho pul·
mal. uma vez fica provado r. oaquun a e ra neves Consultorio: Rua Joio Pin
monar, Dor nas costas e no peito, 

que dificilmente 8e descobre ~1'edl' C() _ OCUll"Sto lo, 13 da. 14 i. 16 hor... Depauperamento e: uma Fraqueza geral, 

a pólvora. Há multo tempo ... :1. ao ,- Phon. 1595. - ficctndo, portcmto, o o rganismo predisposto 

que a pólvora Ji existe. Nln· Formado pela f'lIculdade de MedlclDlI da Universidade para um. dos maiores nagellos d. huma. 

juem ·tem o direito de lazer do Rio de )aDclro Resldencla: Rua Joio Pln- nidode: li Tuberculose: 

pouco . caIO da faculdade in- to, 1 {Sobr.)-Phone 1214. Nofaveis medicos aconselham o 

veativa de DOH06 antepaR8S Trlllllmeolo clinIco e cJ~~tr~f~oll de lodu aI! moltadlls 13 

dOI. Alada bem. Temos por CUra0 de aperfelçollmeolo D/I eapechtlidadc, com o dr. 	 VINHO CREOSOTADO 

uem ,puxar. _;0 Paulo Pilho, DO Serviço do Prol. Dllvid 5110aoo, 00 HOII' 	 VERMDEIW TONICO DOS PUlM(;)ESt E(;LEt;TI(;A RECONSTITUINTE DE 1•• ORDEMpltlll dll Puodllç60 Oll{fré~-Oulole do Rio de JaDelro PODEROSO FORTIFICANTE 
Completa IIpparelbagem pnra extlmell de soa especllllldade 

N.liO CONFUNDIR - PEÇAM 56
Elecll'lcldade Médica, CllolclI Oerlll 

"VINHO CREOSOTADO" 
-o- CODsultas dlDrlDmeDle das 16 6s ta 


CON5ULTORIO RUll João Pinto 7 aob. Telepb. !4ó6 
 do Phorm•••ulico-Chim;co JOÃO DA SILVA SILVEIRA
CODlwtono 'Rua 	 Vendem-se em todas .s Pharmo!lci.s d .. Amer;c.BB8IDENCIA: Bu TeDeDte SlIl'elra 57 TELBPB. leuJ~OiP1ntOD. 18 (ao

~~)" , CoJJ8ultu da II!.---------------- 

, i l i'~,? 3 1bõiU · de ~!il

de. ú : Aoi '~-P9bre8  Quer ser feliz ? 

Em negocios, amores, ter sor ----------------------------~~ Co...altaiIào~' Bospl te, saúde e realizar tudo que
bIl do CUtélide; As deesja? Mande 1$100 em sellos 

~.....~ dj:fâii~bA; e escreva ao prol. O.... ar Khiva, 


Caixa Postal, 407, Rio de Ja· 

nelre, que lhe indicará o meio 

dé obter trlumpho, prosperida ". . Mátri~h:;:;If()RIANOPOLIS 
de, lortuna f saúde. Nao hesite, FWata .em:BI~en~ú. Cruzeiro do Sul. Lag.. 

Laguna é S.'Ftánélsco-Moatruano em1'ubarlo 

Vend.. m pr••~... GarutIa de 4 unoe 

DDII fTIIIdIltJI tU 90 # • 120 1iboI) 


....... _ ........p ............... ... 
....,c.--_ ...........ca ... _ 

....0 .. ...- ... .,... ...,.,.. 

llutemoe .. d.~ 1Odu .. pefU .... 
..,......_ ••1' ........
Representações _.  s. __-..- .. P ........ ..., .... 


PI,.. IlDpo....at. em 810 Paulo p,ooll ra rapr.· 	 ............... __ 
t.~ 
.....~tIN elD arllllOll a.rlcolal lod\lltrtal, 

do. Batad"l ••lIa_. ......................... ''''1: __ 
- ................ .......Ol.rtu: U.llbe,.. LIda. 810 Pll.ulo - Rua LIbero 
IlMar6, 167 - Catu POMaI, m 
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o ESTADO. 21 de Setembro de 1939 

I n.: u - · Dl P dro C"t"'130 Clinica médico : I~., d (' ~lrs·0-~s li Qualidade e Potencia . ..... o,:j (I.. . clrurgica: i \i: a -..oc.. a ,I______LPt1r~ -- :o das molosUas da cabeça e pescoço 
para Cargas Leves ' •• >. . ESPECIALlSTNs,EM . 1 

OLHOS. NARIZ, GARGAfltTAe OUVIDQS ..... ,I; ;ojAllCI)lE'XTOI'!A Sociedade Mude.1 União dO'! 
Arti.t... que cerca d. 20 .no. , . . Con~ultorio: : nu\TrájRUO, 18 '. "~ . : ..Tr_«JfIf, . 1IGt«. o IIIIIlIdo • 
nio te f.:dl ouvir num. ludiçio Dlarl!lmenle dlls 10 ás I " e das 4 ás 6 horas ,.'.. nóssil/ plfl.cló ' <O/itenWo 11. 1kI. 
públic. (reudl), vai. ~oje. ci.. i 9 

há 

Re.idenei.: · Phon.1565 .'..' Grh (ost.f, calédrallé 6e 011«110 111· 
à. i1 horos. exccular escolhido 43 V- I ~8 · teínadon.( nâ .•.• Facülcl* • s.... 
"rograma, no Jardim Oliveir. B. Gitárliíà. , (ompetêríle~dvoga~. ...,..----_._------ - _.._ ----------'- 
lo, s.ndo .... exibição dedicado léllgeRcl. ..gula eJ.ulli~.~~.is~I.ri'~ u 
.0 sr. preíoito Mluro Ramo. 

Eslreará. por C(,I ocasião. e ins' pela ·L·lb·e' ' a"' '" ·ll~~r~~~~, 3' rd de ~m':I~al~i~:~ià~H:jiJ.~~ 
Ir~mental recebido de S,o Pulo Tudo .. .' . . · .i . ~:~~'!d~XE~T~8'ó~s~scÍa'~~!::~ 
e cuj. Icquisiçio se tornou pouí  mente. . .' ,;vai. gr.ç.,. .m po.t.. .0 lu.ílio -i~''':> 

·concedido pelo li. interventor fed. Londres, 14 - Há informações seguras de que Senhorita. 18Ç8 com ; que '~íi\_ • 
r.1 & "0 c.édito obtido. ·••gundo no. "TEIA o que os Intemational lhe ofie desde sábado RO vém dando constantes distúrbios na morado U8e chapllu R"MENZONI. 

V recem na classe de pequena capaciinformam. num Banco d.st. copit.1. Boêmia e Morávia e na Elováquia ocidental. Nesta última 
D.r.m-no. notíci. da r.tret. d. região, os alemães tiveram que desarmar 15 mil eslo Passa nest~ ddta ·o . aniversArló: • 

!:oje o. sr•. Hipólilo P.rei... lí· dade : Distancias entre eixos e Dimen vacos. sr. piaI. Mlllon Sulhan; dlretoi . 
dio C.rdolo e O.c.r Vioi". r., sões de carrosserias para qualquor Forças do exército e d6 po][cía foram mobilizadas «(urso Milton. e pessôilmuitoiíd. 
pct;v,mente. pnuidente. lecretirio pam dominRr os revolucionários. Repetem-~e ós chóques, clonada nesta capital.transporte ·leve Je ma••lro d. Soci.d.d. Musical lendo havido muitos mortos de ambos os lados. 
União dos Arthtn. Seja qual for a sua carga, haverá OR cárceres e campos de concentraç:io regorgltam FAZEM ANOS HOJE : 

O prog.am. .e .b.i.á com • de pri~ioneiros, e muitas já roram !u7giJados ou decllpitados Sras.: ·Ondina Brandão de BII! ,sempre um Intemational construido param.rcho .F.liz Eslréi. _, do ••udo· ti machado. Llege Gondln Macedo e GlseJaBclút,. 

so maeslro Alvaro Sou... e será e adaptar-se exactamente ao trabalho. Nos combates viram·se IlItar até mulhereR chécas, Srlla.: Maria do Rosário Pereira. 

xecul.do P.1. primei.. vez ° do" A construcção '''todo caminhão" destas que se atiravum contra Of! scldados alc mães dando-lhes Sr: Arnaldo Gomes 

br.do .Dr. N.reu R.mo.», d••u golpes com táboae eriçadas de pregos, ou atirando-se a
pequenas unidades e a alta qualidadelori. do maeslro O.c.r Vieir•. êles com unhas e dentes. 

International asseguram funcciona

mento perfeito _ economico durante 


HóSPEDES
muitos arinos. Prudência ou «rilha»?Tratar Eslão hDspedad,s n~ Glórla-Hold • 

a Jlri Peça folheto descriptivo sem compromisso. Budapeste. 28. -- Os vovernos da Europa sul-Driental estão te as seguintes pessoas: HenrlWag.
são de mando medidas drásticas allm de impedir que as centelhas da vuer
,'entre ra cáiam neste isqueirD aatural. A censura e as prisões das baa ner. major AIIur O' Relly e 'am"'A, 

com teiros ou entusiastas com a situação conlrolam as manilestaÇÕt!s de Hermano Machado. dr. lÚCiO (orrell., 
CAMINH6ES 1'N,TERNATlONAL simpatias por parle dD publica. Na Hungria. numerosas pessoas lo Artur Azevedo. dr. Joaquim M~cAiio · 

PILULAS DE ram presas por «tagarelarem sõbre a guerra" e entre elas se en i·ldo lisbõa. Mano€1 Gomés Ferréir.,contram diversas socialistas eminentes f varias lornallstas. Hans Stamberg e M3noel da"';'S,IY,
BRISTOL, Agente~ para o Estnelo de Santa CIl!harina A censura hungara torna-se diárlamente mais severa. A na

ticia do alundamsnto do "Courageous" apareceu sepultada nas p6gi P~lmeira. 


que asseguram uma MEYER & elA. aas inleraas e em tipos miudos. 

sua"e e perfeita 11m· 
 Rua Consclheiro Mllfra t-Caixa po~tlll lô peza do estoDlugo e 
lotestinos, é O nu~s Em!. telel!'r,: "Meyer"-FLOHlANOPOLIS 

mo que renovar es


--~-~---_. --_ ... _ - tes orgãos, e Isto _-- --- A campanha submarina (IMES (O!R~~pOS 
lmporta em um opll
mo funcclooamento. Protestou judicialmente ~------------~I Londres. 20 - Em seu discu rso de hoje. na Câmara Cartaz do ' dia 

contra sua reforma M h d C dos Comuns, o sr. Chamberlain disse que a campanha subma 
O tenente coronel do Exér- ac a o & ie. rina não deve impressionar !1illguem. Devem lodos lembrar·se de 21 de Setelllbro 

cito. Elói de 80usI1 Medeiro~. que, em 1917, qua~do essa rampanha atingiu o ponto culminan 
-~-------- não se conformando com o Agências e te, houve uma semana em que chegaram a ser afundadas 39 ti Bel[ à. 17, 19 • 20.45 ..... 

ato do governo, que o reror' Representações
Assassinado a macha- mou de IIcôrdo com n ~rtig .. ~~~andaeSseC~~n~r~u~o tt~lr~i~o1u27 ~n~12to:~I~~:r~;n~~ fo~~~~ q~:;d~â~~ MARIAS DE HOLLYWOOD 
do um casal de velhos 171. da Con~tituição Federal. e.i.. po.I.1 - 37 apenas 17 unidades, e na semana que t~rminou ontem, 13. A com um elone.) do o..lto .:. ;;...... •Lisboa, 20 - O casal de e por. ~Ouv6Diência do servi - Rua João Pinto - 5 diferença enlre 1917 e hoje provém do fato de encontrar-se en Vej.mos: P.lty K.lli. Lid.í R......octoge'lários Manoel Guilherme <~n,. aJuIzou. ,na ~a vli~n ~(J, tão a mari nha aliada na defensiva e. agora, na olensiva, não

FLORIANÓPOLIS J.ek H.ley, Ro.i';. L.wreríé. e.. .c sua espósa foram assassinados feitos da Fazenda Publica , dando trrgua aos submarinos inim igos. 
o Gordo e ° i....l»rá".I i·M.r...a machado, bem como lima cri · um .prott'fto. ~essalvnndo Sl' ll Sub-agentu nOI princip.i. n. querida dupl. dO : banll", ••ancinlia dt seis anos de idade, dIreIto de !I~~nD ' lr, op{)rtunn· muncípio. do E.tacfo. A 1'" Palavra de ccn.. irr••istívtÍl Umajhól. de 

duis velhinhos. O roubo foi o re;;sarctr 08 preJlIlZOs cnUotl- ____.__ Bucure6t, 20 - A pollciu VARSOVIA.20 (A. N.) 
Que residia em companhia dos fTll'nle,.a UDIIlO ~e.del'al, para -.!.:..Jl__ pO leia agiu russo... 

humor e g.rs.lh.eIal:.'. 
Si você .olr. d. "."i. dé H.Ilyi 

móvel do crime. ~~fid~~~ ~o ::r~r~~~l(l~~~ e ti Instalações de LUZ & FOR· ~~m~~~p~f~~l~~e;ã~:i~~~~: ~d~~ta~~t;o~il~:~t~VcSaPi~:i . wood. venh.· ve,... 
O .iuiz deferiu e mando\! ÇA? (AS" RADIOLUX, achavtlm ua provlncill de major William Colbern, de· No preg..",.: N.eion.I--D_f . .. 

tornar por termu o prntesto. Rua 28 de Sete",bro !!. Bucoviua prontos para se le· c1arou que o comandante e.re.ti. d. vid. -- mOlt ... .,_o 
. -~(.·) N; J desigu '\IIdo o 2' procurador --- "autaram Dum movimento de russo lhe disse que seus pa e.digo de Tel... - c"...... ._O. DU

.1'..... "" da República. parl1 represen- «Estranharam-se·... união dessa provlncia li A· trlcios não estavam contra i_ parte•. 

O líder dos cinemas tar a União Federal. Rio. 20 _ E-;;; seu gabinete, ~:a:~I~;:Os~in'!:8~reO!a:u~~~. a causa dos a~dos. Tr.il.... 


Um progr.... • cepricho ....
EIU. ClDtI~~::'to20!EOH Lida. :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I o sr. Waldemar Luz, diretor da f'ntemente da rronteira. Negócio de turco ... delOpll••. 

BENTO A. VIEIRA Central do BraSIl, ~esentfndell '. - BUDAPEST. 20. _ De8pa. Pre~o 2$000 

Hoje 50. feira - . Hoje e espôsa s,e c?m o engenhmo H_ernanl Mais reservas Icboll da Turquia dizem . que 


A'. 17, 19 e 20.45 hOI.. participam aos seus pu- Cotnm . che!e de Locomcçao da , Moscuu, 20 - O govêrno o pacto turco-alemlio de nãu 

VITOR MAC LAGLEN I... Ei-Io rente~ c pessoas de suas quela, ferroVIa. . chamou sob bandeiras mais ogressão será provavllmente Implrial à. 19.30 hora 

de volt.,. e'" um d.quale. lil. reloçüP8 de amiz:lde o O r~cldente entre os dors en- Rlgumos clRsses de re~ervis · 8eguido de igual acôrdo com R.pri•• do liI... . 

m.. como ge.lImo. de vê-lo. .. nascimento de mais UIIl ~enhe;ros assu~ll~ pr~p~ções tas, em número não revela a Rússia, o qual está atual- VOBAS DE HOVA yoiaí •P.eso a c!e..re. militare., mas '01 ' 1 seu filhinho, que tornou c~e!~e~~a L~~~OÇaã~' d:~la~ad~ do. mente negociado em Moscou.

do o Dome de Arnaldo. .." .. 
t.gn.d~i:. ::':..~.~~~ uE:o~c~;:' Florianópolis, 15 de Se- qr'e solicitaria a sua demissãn Do Canadá Pediu exphcações com: W.rner IIoxl.r·. i·Jo.......... 1l. 


.....venl",e. e nll... bri,..: tembro de 1939. daquelas funções. Otava, 20 _ . Estão em Moscou, .:0. _ O repre. Umlilm. de Plr~:'·;Toil"'" ht-

BRIAi'I DONLEVY. E com o. ~~------:7--::-- Dr. João de Araujo ~xerc(cio v3rias turmas de sentante diplomático frllncês. :~;.~.~n?~~~~..~ó~~':'~!~A:::.-. 


doi•• in.di.nte belez. de 358 :-1v." . ~ • Avisa aos amigos e clientes. pilotos I\vladoreR, que, em ~:di~o::Pii!~Ç~:Su vlr~~~!~~ Pr.ço 1$100. : .ilõ;,,~~ 

LOUISE HOWICK I Instituto Hi;tóriCO- 4ue l,rJ!,s!eriu seu consultóri~ ~~~:ec~~g~lr:~~qta":~I~asE~~ sr. Molotov sôbre a Invasão _ ....~_ 


aoCASAREMOS AMARHÃ Reunem se h'·je em sessão ~ere~~dvce~~aro Pn
ra :0, ~~Ç~re~l~ bombardeio e 2 de caça. da Polônia pela Rússia. 19nU', Sá~dC) 


Fin. co...di. cem nu..ero. ?~~;r.~~i~ 03.~~m~:~.s ~a~a~i~sat~ te ao Paláci.l do Govêrno. ra·se que resposta lhe foi , . ......... 

de .nht. d. FOX. ---------- 10p V·2 Não há bloqueio dada. No REX ài :19hOt•• 


f~.d.~, :~i~;~:1:::::.~ee g:~;i ~1~~9.nd~~d!~~d~~~~~~~ pre~:~,pt~slA ~ÀDiólturx' queR:V:!q~~dr~ã~u;s:~;~:e~: Rf.~ I:OdO ~Os fe~s. I Co~:I'Ir.~~-: .::-
. Cenlt.1 n.O" _ D. F. B. ~~ Esteves Junior, 48. HOV 1 Rua 28 de Sete",bro, 28 . ~J~~~eando !lS costas da Es- RY,I!' ~o~tin-;a ~~a. Po'?o~: ACONTECEU- MAUDIU IICIITI 


C_ndonto N ..ujo --- de••nho. • . ~U~~~I(:~. ao Indo do seu e- Fr.ncl.L••d.. .... L.... 

, .. ' i baile"... 8slAs trlsle••.,D IIm/lrJ Foi evacu.d. SUj)8r-eomédi. c_ ...t....l... 


Pr.~OI 1$100.5100...lo .ncluido Teas broDcbltef S•.lres IOISI! ~ AC(ACIO MOREIRA Riga, 20 - A capital da Ai dos vencidos! gio d.c.rtO. ..c~ •• 

iirli 

. ába-d ~~I:I ::1 ~OSSOC~;~~Arios~E1 C AiDVOGADO ~~~I~::~~, Hilsingfors, foi e- doB;~~r~it~O~iem~o c~:~~~ RE'eRlA81M DI WIIUI 
S' o 8 '!I " onsu tas e pareceres para 08 campos de concen- freei MIC 'Muiiy • f-ct. f_... • 

ADEUS. BROAJnfAY Vivenda Ações cíveis e comerciais Foi vêr de perto tração 800 oflclal8 pOlone· U.. lilill• ..,. -- ...... 
Tres~a~sa.se o contrat~ de FOnf~ : 1.2'i 'i Francfllrt, -S.- M.. 20 _ O ses. entre 08 quais, 2 gen,,· ACio ........... u..•.c!nIa;..~....nd. · ".Io' c_ urna óllma ,e confortá~e' vlv~n· Visconde de Ouro Preto 70 general von Br'iuchstlg, chere rais. .... •• . ' iiiirii 

, . _ ,rorlllel...I ·el.• ilcol da nesta Ctda,:le. Pedrdo de m· , do "xérclto alemão, e8teve "," 
E' . ceIIlIliNÇIod. formaçOe, à Caixa Poslal 111. hoje em inspeção à linha A praga -vermelha.. iDcf,mingo 

I • D .i;~.;BltY 360 V-i 77 .. P. Siegrried. BERNA. 20 - É de 110 dl- 'A'I H ...... 
visões, ou selam maitl ··rfe ,: ..1 ·· G'I.ell_ aMI_ 

.....S. .. ·. .....~. ........... ii -- \DomlllO'o ...... ':....... ........... ..... M il.; .. .. .......••·...·t..•, •~......•........,A..... R~~ê: ~.~ .. ;:r~~~ do ~:::~~i~i~~u~:~"at~ài~o~~ &,.....
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