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Mais noventa locomotivas para
as nossas ferrovias

No Ministério da Viação será assinado o contrato com as firmas
francêsas. - Declarações do engenheiro Ptmiaieiio de Morais.
RIO, 30 (A. N.) - No gabinete o 111i- )le", '<o' "Sch in e ider'", e "Batignolles" e a

nistro da Viação, foi assinado, ontem, às "Construtions i\'Tecaniques".
17,30 horas, o têrmo de contrato para Destinam·se a. reforçar o parque de

fornecimento ao Brasil, pel&t3 mais imo tr:ação das nossaâ 'ferrovias, cuja carên

portantes em pj-êsas da indústria pesada cia em Iohomo tívas, mesmo a vapor, í'ô

ftancêsa, ele 90 locomotivas a vapor, as j-a estimada' em '<o'lgumas centenas, na:

quais serão pagas com as elivisas em bitola de um metro.

franco de que dispõe o nosso pais e o • Sua potência, nas maiores, é de 1.900

seu' preço convertido em dólar. HP e, nas menores, de 1.400 HP.

A propósito do ato, o engenheiro Pari- Serão elas adquiridas com as divisas

taleão José Pinto de Morais, chefe do em franco de que dispõe o país e o seu

gabinete do ministro Clóvis Pestana e preço convertido em dólar oscila por
que será desjgriado para fiscaliz:t. a res- un ídsíde, entpe canto e trinta mil dóla

pectiva construção, na França, declarou I'es e cento e sete mil trezentos e seten
à 'impi'ensa: ta e oito, conforme o tipo. Obedecerão
- T'rata-se da assinatura do contrato a caractertsttcas da construção america

pan' fornecimenti de noventa locomotí- cana, afim-da não contrastarem com os

vas a vapor; a serem constj-uídas nas padrões já admitidos nas ferl'ovias na

mais Impoj-tantes fábricas da indústria, cion<:'is.
pesada nancêsa .tats como a "Ftves-Líl- O contrato de fornecimento tem a ga-

1'antía do govêrrio francês.
A compra dessas locomotivas, bem co

mo a as l'efinarías será p<.'"a com par
te dos 57:;' milhões de cruzeiros de que
somos credores, vindo isso restabelecer o

equilíbrio financeiro com <I França".

Ano xxxv,,-·-,------·--Florian6PolisD;;�g; 31 de Julho de 1949 K. 10.541

Desolução
conciliatória

Ministério ú.nico para as classes
armadas

WASHINGTON, 30 (U. P.) - o Se
:nado aprovou, por unanimidade, a deci
-são concrltatórtat que fortalece o secre

tário da Defesa Louis Jollnson, para run
dtr o Exército, lI-;arinha e Aviação num

Departamento de Defesa Místa. Essa re

solução do Senado foi adotada pouces
horas depois que o Comité Conjunto da
<:-âmara e Senado concordou com a rór
mula conciliatória entre os dois proje
tos de lei. O presiden te da Comissão de

Defesa, MiÍlard Tydengs, declarou que fi

moção, é a melhor fórmula coneitatória
a ser redigida no momento e afirmou

Llue esta medida não permttn-ía a abol í

ção elo corpo de Infanlal'id da :\!Ial'lnba.
O projeto de lei contém disposições das

tmadus a evilar a "ditadura militar". Ao
mesmo tempo, coloca tõdas as resporisa
biJidacles ·e tôda a org<.'oização do síste
ma militar sõbre o secj-etãrío da Defesa,
qll� será o único responsável pela "dire

çáo, autoridade e contrôle" elas Fôrças'
Armadas. .e:sse projeto ainda introduz

I-oertas 1'ef01'I11<J.' quanto ao processo de
tr-abalho. Assim, os chefes do Estado
Maior presidirão às reuniões, mas não
terão direito de voto,

PerOD candidato P k
DOVO período I
presidencial

'

Seu partido, em convenção na

aionai, proclamou-o concorrente
ao pleito que se reaiizará

em 1952
nUENOS .A1Rf%, 30 (V. A.) -- A Con- Ivenr-ão Nacíonat do Par rlüo rerl?ni:Ji'l. l

proclamou Perón candidato do partido, Inas eleíções presidenciais de 1952.
A nova Constituição, apl'OVnUa ê,;te ar.Ji

Eob a influência ele Perón, perm'te que
UIl1 presidente se suceda no Poder.
De élcôrdo com a Constitl:ição de 185��,

")s presipentes argentinos não podiam se

canclidular à presidência antes de decoro
ricl.os 6 anos após o término do periodo
-anterior.

O presidente Pel'ón já disse em várias
oc;,l.,iões que talvez não aceite sua eal1-

didatul':.1 à reelejç-ao, !nas seus anligos
acreditam que pOderão f�zÊ:-lo mudar de
idéia.
Pel'6n foi eleito em 1946, para um pe·

rÍodo de 6 anos.

A resolução em favor da reeleição de
Pel'ón foi aprovada por unúfnimidade, por
aclamação, na sessão ele encerramento da
Primeira Convenção Nacional do Partido.

o MOMENTO

Contúndente réplica
Publicando, em a nossa edicão de ontem a bri

lhante réplica oposta pelo nobre deputado Heit�r Libe
r�to a? dis�urso que, também, na Assembléia Legisla
tíva, fora dias antes proferido pelo sr, Konder Reis, re
p�esentante udenista naquela Casa, quisemos não só

�l�ulgar um documento de assinalável importância po
ll�lca, mas mostrar à evidência do público, o superior e

digno porte moral do ilustre membro da bancada do P,
S. D, O sr, Heitor Liberato, tratado pelo jovem e ardo
roso deputado udenista com evidente e chocante injus
tiça, não assomou à tribuna para revidar insultos. Des
pl'e�ou-os - e fez muito bem auscultando as próprias
razoes de compostura, refutando com exemplar sereni
dade algumas aleivosias chocalhantes do oposicionista
ítajaiense, .'

Os interêsses do Município de Itajaí não poderiam
repousar num representante mais leal do que o sr. Hei
tor Liberato, cuja atuação na bancada majoritária é
uma segurança de defesa das causas da população da
quela comuna, A enumeração de uma série apreciável
de aquisições em favor da S1.Ia terra constitue, no seu

discurso, uma contundente resposta às críticas demoli
doras que o �r. Konder �eis lhe tem dirigido, quase
sempre em termos que nao correspondem ao cavalhei
rismo e à educação parlamentar do jovem político.

Feliz, pois, na sua réplica, o prestigioso represen
tante do P. s, I? de Itajaí na Assembléia Legislativa, o
qual se conduziu com elevada dignidade pessoal e com

extraordinário respeito à opinião pública e ao augusto
recinto em que falou.

,
Homem "de bem, dado ao próprio sacrifício de suas

comodidades e saúde para servir a coletividade a que
JCl'tenee, não o animam conveniências facciosas nem
o tenta o es�ír�to de competição pessoss. E a sua pala
vra, que, assim, Sf; reveste rir 8.ütoridadl' U1:1rq) ínsus

" peita, ganha tanto maior fôrça quanto não se afina
pe1as do 'seu opositor, cuja <>.gressividade apenas rle
nunc'ía a insegurança da atitude em que se postou.

"Sem saber guardar ódios ou ressentimentos não
-

por mero cálculo político e sim pela formacão d� sua
consciência moral, o honrado representante 'do p, S. D,
itajaiense póde afirmar, como o fez altivamente, que
onde quer esteja uma causa de seu Município, condu
zida pelo seu adversál�io de partido, também êle estará,
ombreando-o na defesa dessa causa de sua terra.

O esclarecido e nobre povo de Itajaí terá motivos
para cada vez maior estima e gratidão ao honesto con
terrâneo que, havendo, em sua campanha política, erh
penhad,o � dignidade do, se� mandato a serviços que
prestana a terra natal, pode agora enumerá-los como a

c0!lcreta prova de não haver olvidado os seus compro
mISSOS.

um aos SilJalS JlJ1WS e\'wenLes cio granel e menta ue

obras COÜ10 os L u8Í(1rJus, é lIiIo ficar'em circunscritas ao

n:eio em qne, apareceJ'am, Transpondo fronteiras, são vel'

tlda.s para ouLras 1.íngu as, e, com o andar do tempo, sã o

cl'ltlca>das, comentadas, analisadas e interpr,elaidas, às v.,_
,

zes de tal forma, que, se Iôsse dado ao autor o milagre de
'Vo,lt.ar a êsl,e mundo, ficaria admirado da. pl'ofunclidade
-da significação, do objetivo que jamais imaginara�Plldes�
se' tel' - .digamos em têl'nios de l'evelha metáfora - o
.fruto de sua conccpÇ',ão mental.

'Como as obras de S'hakspeare, de DanLe, de Cervan
tes e alg'uns oulros, a de Camões t.ambém conseguiu tOT-

.

nUi'-se ,paLl'ünõnio ECspiritual da humanidade, sendo, Lra
>(luúda em espanhol, ing'j'ês, francês, italiano, alemão, po
laco, russo, húngaro, dinamaJ'(jllês e latim. e vários de
.seus epiSÓdios, em uoúmio, sueco, árabe, l'omáico, hebl'ai
.co e grego. E, ap·esar de [resen! os e se Lenta e tantos .anos
lhe emal'E'Jecel'em as fôlhas, ainda é nos nossos dias ree-'
dlLada e lida com redO'brado int,erêsse,

Portuguêses e IbrasileiTos, reconhecemos com Rama),ho
O,·tigão ,que a nossa língua "1'01 ,Camões queni a criou tal
corno a inda hoje se escreve e se fala, disciplinando-a' do
.brando-a a tôdas as formas, tornando_a um dos �nais
Poderosos e dos mai,s ,belos instrumentos das lite·raturas
modernas".

.

",

�a opinião de Cm'ofina Miühaelís, a obra de Camões
f' a de um sábio-arl.ista da Renascença, possui.dor da -edu

�açãp compj,eta. dos .esPíritos mais cultos da época", ou,

t
egundo ,escrevl.a Ollvell'a l\Ial'lms, os Lusíadas reunem
oelos os conheclmr.n!os do século XVI. O que então g'eral-
m�nt� �e sabia sOibl'e astronomia, ])oLânica, medicina,

!:lllCl'PlOS tl'adicionai.S de di.reit.(J, ali se âcha compendia
, como o demonstraram LLlclàno Pereira da Silva em

.A. Astronomia dos LlIsíadas, o Conde ele Ficalho em A.

Agitação em
Fortaleza

Morto a tiros um. redator do
orgão comunista

Fortaleza, 30 (A,N.) - Che
gou a esta capital, o sr. Plínio
Salgado, afim-de presidir ao

encerramento da Convenção
do Partido de Representação RIO, 30 (Ar'g'us) - Fol realízada esta

Popular. Sua presença criou
um cljma de agitação na cida
de, alfmentada por elementos
anti-fascistas e com.unistas, que que compareceu nosso alto mundo poli-

. ,

t
ti co .sconórnico, financeiro e oancárto,

promoveram comlClOS de a a- além de elementos populares e da elite

ques ao chefe perrepista. Hoje, social, teve grande repercussão pelo que
às 16 horas, e 40 minutos, ,igllifica na vida futura do país. A pro

-quando membros do PSP que pósíto devemos esclarecer qUe se assinut

se encontravam no Teatro José ram dois contratos: o primeiro com urna

de Alencar ornamen tando as
t'irrna norte-americana, a falaelissima

Hydrecarben, para o planejstmento da

suas dependências para a sole- o;rande refinaria; o outro contrato, com

nidade de encerramento da a firma de Five·Lille, francêsa, para a

Convenção, ali tentaram pe- construção e o fornecimento de l11óterial

netrar elementos conhecidos
A reunião f.;;l prestdida pelo geners'l João

, Carlos Barreto, presidente do Conselho
agitadores comunistas. Imedía- Nacional elo Petróleo,
tamente se verificou um cerra-

do tiroteio, resultando em con "lasS1*fl·l'uda comosequência um morto e três Ie- V \I ..

ridos dentre os (j11(' tentavam 8o'larqu"linvadir o teatro, O tiroteio
atraiu as proxiro.dades do 10- ,lUO, :30 (Ar;;Uis) - A Ordem dos Ad-

vog�üos do nr�sil foi fJl.aUfi('ada na ca

cal grande multidão, criando- legO! ia áe autarquía, por parecer' do
se con1 isso, um clima de agi- Preslde lle do Tribunal ele Contas, O ju

tacão, em melo a0 qual �oi 1'1:'a- r'st1 ;l8t!'ÍC'(l ('�l'doso da Veiga e i &lato.!"

'Iüzadü um ·C01111...'k .ia t),,·Gt.lU ",1
.

<:,'" «or; '1'l('T"'<I -'s,a de-

José Alencar seu-v. o 110"0 í.08-
� e1,0 '

O.)'(l�' ... ,,'sl; (,tl'l.·g"':lfl , prestar
.

.

• ,
1-- _,.<..::...:. 2'>' orga.. do ('0,"1'110, f,ca,ndo

persado pela cavamnH é pel? I subordinadà ao :cYUnistério da Justiça.
Corpo de Bomb"�Il'G,�, .Apazl- ,----.

guadcs os animo�, conf>tatou- Ree,nV·lnd·I"8"o-es dese que o morto eta ") ]orn3lif:ta U \I "
Jaime Call�do, rc,::ktor d� jOf- aumento dA salárl·osna1 comumsta local, abatldo a V::.

arma de fogo, Os demais feri� NOVA YORK, 3(1 (U. P.) - o econo-

mista Robel·t Natllan deverá apresentm' à
dos foram medicados .na tJ. ;C;i!3- Comissão de Inquérito de três membroS'

tência Municipal e po':;:(·s fora constituído por Truman, as estatísticas

de perigo, após interven(;&o ci- sôbre as quais o Sindicato dos TI'abalha

rugica. O teatro continua j> t'e1'- dores na Indústria Siderúrgica b�eiam

ditado por fôrças das ? )Ueias suas reivindicações ele aumentos de sa·

lários. O sr. Nathan fêz pesquisas na

Civil e Militar. O clim'l de agí- indústria do aço :para o Sindicato e de·

i tação, porém, prossegc'� te- verá comparecer hoje, d uma reunião da

!mendo-se novos disturbi.os. referida comissão.

I
..··ww_ :

. Somerset Maugban I
e os <'Lusiadas)) I

• •
,.............. .. .

Plora dos L11,siadas, A,fl'ânio _P,eixoto em A medicina dos
J,.,us1adas,\ e Pedl'o Calmon em O ESl.ado e o Direito n "(Js
Lus'ía(!os" .

Não houve espírito cult.o na Emopa que ignora�se a

oJJ1'a do épico l)orLuguês, desde M"nLes'quieu que dizia
sentir no poema camoniano "'lualque choso des c}larm('s
de l' Odysrie ('t la ma,gnificence de l'Enéide", e Vo�taire
que aJ:'irmava, não obslante fazer algumas r,esLrições, "que
l' ouvrage est plein de gl'andes beaut.és", --:- até Milton,
Tasso, Chaleaubriand e Victor Hugo. l\'ão houve €' não há,
UI1lH ,'ez Lomemos conhecimento de que, sem falar em Oll

�l'Os, llPm \V·. Homerset Maughan, escritor inglês nosso
con lemporâneo, deixou de ler Camões.

Aliás, cxistí'm ,em língua il1gl,esa setr traduções dos
Lusíad(!s, sendo a primeira, ue .Richard Fanshaw. em

, 1655, e a úM:iTl]a, de Ricbard Fl'ancis BurLon, em 1880. Foi
êss� �urton - l'egistre-se de passagem - um viajante in-
1aJ.,lga,vel: perCOrl'eu os cinco cont.inentes, estudou usos e

coslumes de povos exóticos, .fala-và trinta línguas e diaJ.elos
e foi cônsul de seu país em Santos, no Brasil, ond:e perma
neceu perto de quatro anos. De sua peregrinação pejo
m�nd� escreveu várias obras, das quais desta·camos Tlie
fizghlmuis nf lhe Bruzil. Dedicou a sua tradução dos

Lllsí�das a D, P'edro lJ, talvrz em l'ecordaç.ão dos dias
passados em noss::('�erra. Mas a fraduçã() de J. J. Auber�
lin, que também esteve no Brasil, em São Pal1lo, como en

genheiro constl'utor do esLradas rle ferro, - ti consiclera-

Construção da refi
naria de petróleo
Ássinado o contmto com a

Five-L1.Ue

tarde a cerimônia de assinatura do con

trato de const.,ção da refinaria de pe-.
tróleo, de ,15.000 banis diários. O �o, a

ua
.

a IJlCllS llCl e, SCg-LlllUU .lCOl1J() .DL'uga, "IlCl1fllGl\ a"_

lt ele frisar o interêsse que a cultura inglesa sempre reve

lou pela obra r.le Camões, informando-nos Luis Cal'dim_ ter

sido a Gl'[.,Br"éümha, a,pós a Espalll1,!, "o primeiro pais;
onde veio a pÚ1blico 11ma traelução dos LuSíadas, pouco-·
mais ,de três quartos de sécub depois da nossa eúioão:
prin'c.eps'·. Ainda 110 lJE'núltimo ano do primeiro quartel
dêsle século, o prof. Edgar Prestage uodicava-se ao estu

do das obras do poeta lusitano, pl],ulicando, acel'ca do as

sunto, vários Ll'abalhos.
ICremos ,qLle foi a d,e Burrun a lradução lida pOl' 80-

mers.et Maughan, t.endo-,se wprove-ilado· desse conhecimen
to para emprestar a cerLo personagem de um de seus ro

mances, como traç',õ pr-ed(}ll1inante, exagerada e obsiden

te admit'ação pelo lwema camoniano. Mas traslad,emos pa

ra aqui, em resumo, essa ,página do conhecido escritor

Após haver tentado, sem exíto, a sorte em Borneo,.
Calculá 'e Singapura, foi um inglês de Cambridge paral

numa das ilhas do al'quipélago malaio onde casara com

a filha de um sueco, planL�dor de 110;; mosc.ada. De seu

consórcio nasceu uma menll1a; e, tencto enVIUvado, con

tinuaram os dois a viver com o sogro e a.vô, Fazia vint.e

anos, Frith - era êsse o seu nome - estudava a religião
hindu e quatro anos ocupava-se na "tradnção métrica dos
Lusí«4as de Camões". Dizia êle ao mé"dico que um dia:

avortara á ilha com outros :personagens do romance, e o'

inte['pe�ara se já não existia uma tradução do céle.bre poe
ma, - que, efelivamen�e, existia mais de uma, entre 011-

tras a de Burlon, que não era ,poeta e fizera obra intole-·

rável, acrescent.ando qne "cada gera(;ão elevia re1.radnzir
as gTandes obras humana,,", e o seu desejo "não era alie-
nas reprodu),Ír o ,sentido, mas preservar o rítmo, a· •

música e a qualidade lírica do odginal". OCI)r!'Pl'a-lhe a

idéia ele fazeI' es"a Yf'l'são, por ser Camões "o último dos

Cont,rna 3a página
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,-ratamento peJos mais modernos metódos Europeus e Norte-America

nos. Choques elétricos, pelo Cardiasol, pela Insulina, pela Picrotoxina,

Malari_apia. Febre artificial. Desintoxicações -- Alcoolismo. Insufla

ção ventrJcular na Epilepsia. Psicoterapia.
Narcoanalíse. Repouso. Regi

me alímentar
)

ABERTA AOS SNRS MEDICaS EXTERNOS

Amplo parque arborísado, 'Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância contínua, Enfermagem es

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.

Transporte de doentes.

ELETRICIDADE MEDICA
{.

Imoterapía transcerebral nas paralisias em outros transtornos vascula-·

res do cérebro.

Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios Ultra Violeta
laxia, cujo perf'ei lo í'nncionumcnto

e Infra Vermelho

lhe permitiu anllJ�ciar: dentro de

AVENIDA DR. MUNHOZ DA ROCHA N 1247 _ 'C::r
l'0UCO Lempo, o sileneiamentc de

.
BA AChERI -- 95 por cento dos tocos, Vetcriná;

FONE 3055
' "1' I' I

ENDEREÇO TELEGRAFICO "PS1QUIAATRA" _

'_ I nos patrícios ,o�am os 101'015 ,e es��
,

"

CURITIBA PAnANÁ.
í
campanha sanítái-ia -- a maior ja

, levada a e lcif o contra a peste suí

na, em todo o mundo, pelo empre

go da vacinação. Da falta completa

ele.vacinas, passamos em curto pra

zo à posicão de maiores produto

res mundi ais da vacina crista', vio

leta, porque os vetet-ínáríos lirasi

loiros montaram laboratcrios, puse

ram-nos a trabalhar a pleno rend i

menta, empreenderam pesquisas

que vicrum melhórar a qualidade

ela vacina, modificaram os melados Iclássicos de profilaxia e nãc 00-

nheceram descanso, sob' ° solou a

geaela.
Pois esses brilhan tcs resultados

estão agora ameaçados de ir POI'

água nba ixo ." Os 24. milhões de

cruzeiros pedidos l2.e10 Mínistério

da Agr-icultura para todos os ser

viços de defesa sauítáría animal,

em lodo o país, foram reduzidos

arbitrariamenle a 3 milhões, se

gundo comi a do Orr-amentu do

corrente ano, Três mil contos, ape

nas, para o combate às numerosas

zoonoses que de norte a sul devas

tam os 110SS0S rehanhos l O resul

tado aí está. 'I'aní.o esforço e dedi

cação empenhados no combate à

peste suína se acham comprome

tidos nesta fase de coroamento da

obra, porque neste ano ainda não

foi disLribuido .ao quartel general
da campanha (a Inspetoria Begio

nal de Defesa Sani tária Animal em

São José, Santa 'Catarina) um só

centavo para esse fim. Já foram

produzidas ali, no primeiro se

mestre deste ano, 14. 1.880 doses de "

I
vacina (de 5cc.), no valor aproxi;

mado ele 4.35 mil cruzeiros. Num "
..... ,

só mês, o de maio úMimo, a Inspe-

toria recolheu para os cofres pú-

2

• •
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a peste suma
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Sabatini & Cia. Ltda.

Fabricantes de caldeiras a vapor de todos os

tipos, especialistas em Auto-Claves para quaisquer

fins. Depósitos, Alambiques para produtos quími
coso Tachos para sabão, etc.

Aceitam-se serviços para consertos pertenceu

tes ao ramo,

RtTA CATUMBÍ N.' 637 SÃO PACLO

bhcos, proveriicn! e da venda cios

pioduf os que elabqra, a quantia de

855 mil cruzeiros. Truta-se, por

Ianí o, ele um serviço que, além de

defender os rebanhos - c, por

tanto, a economia ele extensa re- I

gião do país - não pesa ao Te

souro porquo produz renda, a qual

ainda poderia sei' aumentada se

houvesse recursos para f'abricação

de outras vacinas, como a anti-aí

tosa.
'

Os homens públicos desl e 'pai�

não podem negar apoio, nem ,5i

quer Iicar indiferentes, aos tra

hallros que os veterinários estão

levando a têrrno, à custa de lanto

saci-íf'icio .. \nandonar a campanha

da peste suína seria um crime con

fl'a o ·Brasil.

Por incr-ível que pareça, ainda se

ignora no Brasil a exata sign if'iou

ção do tra lralhu que os veterinários

vem conduzindo em si lêucin, a ser

viço do país. ,�; um esf'õrço tenaz,

em beneficio da economia nacio

na I, que bem reveja a capacidade

realizadnra desses t<\cllicos, modes

tamente devotados as suas ingentes

tarefas nas fazendas, nos Jl'igol'ifi

cos, nas escolas e laboratorios.

Foi graças a esse esforço bem

orientado 'que se conseguiu domi

nar em, grande parte a pes!e suína

no sul, onde o violento surto che

gou a diz imar centenas ,de milha

res de porcos, causando prejuizos

tremendos aos ci-íadores e a indus

Lria de produ Los suínos. Desapare

',har[.o para o pi"f,1TIlo combate ao

mal. "Unist('l'iq rh Agr'í cult.ura, lo

gO que Vi �fJ,"'��Ctlr"os exl raordi-,

nárfos irulispeusaveis, organizou

rapidamente um sistema de profi-

Doenças 'nervosas
Direção: Prof. Otavio da Silveira

Dr. Arnaldo Gilberti

Clinica: Dr. Lacerda Manna

Dr. Laufran VilIanueva

Dr. Severo de Almeida Netto

e mentais

Vasa Ae Saúde

N. S. da 81ória

Magnésia
Bisurada

._�-....,.---

._-_._-----,--'--,----

J. p, L.

(De "O JornaJ:, dr' :?í-7-l!1),

PASTA DENTAL

ROBINSON

Encontram-se 'atualmente em uso,

em todos os recantos do mun.ío,

centenas de milhares de Motores

de popa JOHNSON, prosorcíonande

aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGURO. Dístribui

dores: Comércio & Transportes Co

Ramos S. A. - João Pinto, ·9.

..

VARIZES
�E

HEmORRóIDas

emo�rtus

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE ESTRANGEIROS
'

Os estrangeiros diplomados no exterior podem revalidar seus

titulas. Os brasileiros, engenheiros formados no estrangeiro,

obtem carteira sem exames de. revalidação (Resolução 60),

A INFORMAÇÃO UNIVERSITARIA fornece cópias ele lei. reso

luções, aceita incumbências do interior e Rio, orienta qualquer

assunto de. ensino

Avenida Rio Branco, 277 apartamento 1.802 - 180 andar _, Itío

d13 Janeiro

----'�-�-

CHIFRES- E CASCOS DE, BOIS

Compra.se qualquer quantidade
Ofertas para

CIA. PAULLSTA DE ADUBOS S/A
C. Postal, 6042 - End. Teleg.

"COPA,lDUBOS" '-_ SÃO PAULO

�,
,C,URtTI3A ;�-.:...__.rr.!.E.cr:Alf}';

PROSEBRAS

................
�

.

ESCRITóRIO IMOBII,IARIO A. L.

ALVES

Encarrega-se, mediante comissão,

compra e. venda de imóveis.

Rua Deodoro 35.

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

� ..

JlASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIe Julho ele '.49 -ri -,.� � �!

- -'6 � = �l!A
de Normam Krasna, que s;rviu IC 1 �� r.�.' '!' "

de. argumento ao filme -Ia I

;:ra-,
'- ,�.

ruount: "}{utb Querida",. ,

'o.:::.,; � '. ,,:," ':
2 anos e meio em repr�senta�ões (S,eTmrço dªg�v-ç;�ELr Argtis)RITZ, hoje ás 10 horas rlu manhâ

em um mesmo teatro de Nova \ I,di "l'ARZAN E ,�<\. MON fANHA

Colossal l\'Iatinad;t TI'a�L1ção de: H. Magalháes Jor. 1::;J:'Jt:tl.E�'"
'Serão sorteados 2-00 oruzeirr-s - Irireçâo de Delorgcs , ,.' a critica carioca é um

2 prêmios de 50,00 e de 20,00 (.01 Preços: Cadeiras numerada;' LI·li I
r

'c " '

Caderneta da Caixa Econômica, Fe., 25,00, Localidades avulsas C!';j; 20,00 -i-ea izaçao aprecia V�!.
dcral P. 'Camarotes Cr%i 125,00 constitue, no

' gênero, um espectá-
No programa: 1) O Esporte em Censura até 14 anos, I culo d iverfido pâl�ã"'�;s fíís do herõi

Marcha � Nacional, 2) Atunltr'ndes
.

Ingressos à venda dur-ante lodo o das sel vas e poderá divertir as

Warner Pathé - Jornal. 3'\ A Voz do dia.
.

, ' .' crianças de sete a setenta imos. Há.
Mundo - Notes, 4) .Enric Madrr- ..

R'ÓX:V, hoje ás 7,30 horax no f'í lme todo um grupo de coadíu-
guelra e sua orquestra - ':->h?rL 5) :! grandes filmes vantes da interpretação excelente
Fox Airplan Ncws - Atualidades. R ç-O Ul\1r PECA110

G T L EM" CADA CO A A l.l .1" Lex Barker, o novo 'I'arzan. A
C) Homenagem à eorge. esse -

Sh id R t t
u�

7) C 1 d D COM: Ann eri an - 'o Jcr
cínematogrütia e' boa e os quadrosDocumantário. arnava.o, c-

Cummings _ Ronald Heagan '"

serto - Short Colorido. 8) rlaite dos
Betty Field bem compostos, tirando-se IJ,11 hllla

Esfarrapados - Desenho Co lorido
James Cagney _ Humphrey 1.)0- partido da selva é dos animais,

(I) Os 3 Patétas em
gart cm: "QUO VAl>IS'"TONTURA CELESTIAL FO li'

C 'do
A LEI DO MAIS R'L_ A Metro Goldwin Mayer, tendo re-;Gozadissima ame 13 No programa: A Marcha da Vi-

Preços: Cr$ 3,20 e 2,0 da _ Nacional tardado por algumas semanas, de-
LIVRE. Creanças maiores de 5

Preço: Cr)\; 5,00 unico vida a enfermidade em Grzg'o!<y
anos pderão entrar. Censura até 18 anos. Pcek o inicio da filmagem dt'
.

'O"DEO'� '(i'e�i:�.�' 'A.' Ú 'é,f;r'�,�Ú;�)' , .. , "QUO VADTS" Da Itália, decídtu

A•s 3 hor-as DiPERIAL, hoje ás 7,30 horus , .

" MONSJEUR VERDOtTX agura adiar 'Para o inicio do P,'()Xl-
Grandiosa Vesperul CO:\1: Charles Chaplin __ Carli., mo ano êsse trabalho, em vista de

BIB! FERHElRA e sua Compa- tos _ Martha Haye ser ingrato, agora, o tempo naquêle
nhia, apresentando a peçn cu: 3

No programa: 1) Notici as d',' Se."
" ,,_, pais, chuvas constantes, demora-

atos:
PEQUENA CATARINA Il!ana - Nacional. 2) Fcx Airplan d as, p,tr. De sorte que só no, inicio,A 1,

_ N('"\vs ---'- .Jornal -

De Jf\c([ues_ Thery �1l1 _Iradur:.at\ Preço: Cr$ 5,00 unicr,l de 1D50 e que GrcgoTY Peck e E,li-
de R. Magalhaes Jr. DII'eçao (l,f> BI- Censura ate H anos, zabelh Taylor partirão com o dü·l.l-
BI FEHHEIRA

' -

tal' John Buston panl -Rúma. E "Quo
Preços: Cr,:ii 15,00, Cl'eançns ,� es-

.'

R''1;I;Z',,' 110' ,'J'e",\s: '4',' 6",'3'0' 'e' 'S','J:!) 110',','18
C .. 10

,c. o VADI:::''', terá rodada a sua pl'irnei-Ladantes r", ,00,
..

Sesl.'ões Elegantes
(Localldad.es aVlll�!1s) Da lloyela de JOHN STEiNBECK l'a eêna. E não há dú\'ida di: qu,}

LIVRE. Creanças l1laIorc� de 5
A P E R Ó L A "QUO VADIS" será dentro elh IJl'C-

anos poderã� entrar,
" J"TZ CO:\I: Ped�o Armendal'i:� -, :\1;1' V'l', o que BEN HlíR foi no passa-

Jngressos a venda no C�ne " �

['ia, Elena :Marques l'
(!esrle ás 9 ho:ns da maJlh�-\ Direção de Ellli lia Fe,:-)·brniez. do.

... , , . . . . . . . . . . Pot'll,grafi<i surpreendcnte de Ga'
3il Feira l)J'jet FigueronSENHORA Cm filme no Fe5tival Ch,er.wto-
....... , ",............ gl'úfico til' Veneza, bem C'm1-l ir·dos
HOXY, hoje ús 2 horas

[[lH' nele participaramMatinée Colosso No programa: O Espurlp (,lll
1,) Cinelandia .TomaJ - Nacional �I<lrelHr, 2) :\Ietro Jornal - AliI:;!i-
\ A GAIVOTA NEGRA d:,des-..___/ (Technicolor) "h

CO"?l1: Joan Fontaine _ !\rlul'I) de rreços: :IS 4 hs, Cr$ G,20 e ;l,20,
ils (i'30 hs. Cr$ (i,20 uuico t) ás S,:�O

Cordova 11:::. CrB (i,:!o e �,(jo
'

Jornny "?IIe Brown I \T L' C
. -

.

ENTRE HOMENS .1, lho. rennças maIOres de ;)

A GARRA DE FERRO
allOS poderão entl'ar na ses:;iio de
4 horas,

'

CO"?l[: Charles Qllighlcy
� e 9° Enisóllios
Preços: -Cr5i 4.20 e 3.21)
Censura nté 10 anos.

I?vI P 1':lUO. hoje ÚS 2 l',om:s
1) Cine Jornal - Na(:i\)!1aL

ENTRE

HO�ENSCO)[: Jo!1nny Mc Brown
A GARRA D< FERRO

COM: Charles Gnighlcy
S e 9° Episódios

VITIMAS DO JOGO '-..

CO'NI: vVürrl'u Douglas
Pre(;o: f.r:p 3,20 unico
Censura até 10 anos.

IMPfJU0, hoje ás 7,30 nons
A LEI DO MAIS FORTE

COM: James Cagney -- Huphrey
Bogart
Preço: Cr$ 4.20 unico
C:t'nSllra até 18 anos.

Ao primeiro espirro, clôr de gar

ganla otI dôr no peito, comece ime-
.... , . , ' ,diatamelltc a tomar "Satosin" em

HITZ, hoje à 1 ,45 hor:�s doses máximas, recomendado pelos
MONSIEUR V_ElRDOUX .

COM: Charles Ghaplin _ CarÍil('S mélJicos. "Satosin" d-esconge<;tlOl1a
No prugral'iJa : I) A M:�reha da os pulmões, tira a opressão, solta o

Vida - Nado'nal catarro, desinféta e acalma s, tos-
Preços: -Cr$ 5,00 e 3,20 se. Pela sua poderosa ação revi-
I.IVíRE. Creanças maiol'�s de ;}

"orante combate a fraqueza dei-
auos poderão entrar. '"

xada pela gripe, levan,tando rà}Ji·
d:Hl1e'nte as' forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" - o di)mÍ

nador dns Gripes, TosseS e, Rron
(fuítes.

. .. .. . . . . .. " " -
.
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Vida eocial CIN'EMAS
ANIVEHSARIOS: I

Tte. FERNANDO VIEGAS

D, HUTH DA COSTA ÁVILA
LlGOCKI I

Deflue, amanhã, o aniversário ill1t·

A cJel�éride de hoje assinala o ta:icio do n.�sso dist,illtO, cont.el:a�
ani versúrio na talicio' da exma. srn. nco Tte- a viador Fel nando V iegas.

: d, Ruth da Costa Avila Ligocl.i, (!Jg ..
O natalicianto Que J;>0r sua íuvu'gar

na esposa do nosso distinto conter- distinção goza de merecido conlr-uo

raneo sr. Nélio Ligccki, alt) fun- na 'nossa sociedade, será, sem du

cíonário do Banco do Brasil nesta vida, hoje, alvo das mais expressi-

• capital, vas manifestações de aprêço , ás

Aos muitos cumprimentos que re- quais nós nos soüdarizamos.
fpiizcebcrú pelo transcurso do

.evento, juntamos os nossos.

GERSON NEVES

Comemora hoje o seu aniversá-
,rio natalicio o interessante garoto
Gerson, dileto filhinho do [or-nalis
ta Gustavo Neves, diretor da Secrc ..

laria da Justiça, Educação e Saude
,e diretor dêste periódico, e de d.

Benta dos Santos Neves.
.

Ao Gerson o 'nosso afetuoso abra-

DR. CID AMARAL
Faz anos, amanhã, o nosso dis

tinto patricia sr. dr. Cid Rocha

Amaral, competente engenheiro e

operoso diretor da Escola Indus
trial.

O ilustre aniversariante que
•

e

destacado elemento nos meios �1rn,
f'issionais e ISOCÜUS desta capital,
terá oportunidade, amanhã, de ("f)!�S

tatar o quanto é apreciado por ;;rlls

ra, digno diretor da Bibl.iot�ca Pu.

lliea do Estado e Presidente da

"�' com votos de felicidade.

SRA. NAZARÉ MARINHO numerosos amigos, que lhr tl'ibu'

Em São Paulo, onde se eneontra tarão significativas homenagens.

presentemente, vê passar h)jc,
'mais 11m aniversário natalicio ::: sr.

Nazere Marinho,

SHA. CARLOS PERElHA
Aniversaria, amanhã, a exma. sra,

d. Amanda Pereira, virtuosa con·

sorte ·do nosso ilustrado pat:'icio
e brilhante colaborador dêste pe'
riódico, sr. Carlos da Costa Prrei-

Fazem lmos, hoje:
-- o sr. dr. Arnaldo Lima, t;Ju

,',petente engenheiro agrônomo.
- o sr. dr. Manoel Fontes; !l·:lvo-

;gado em Joinvile·
_ a sra. Castorina Virgi'lÍa Ri� Cespl', r suplente de senado)' el.:i

beiro, digna espôsa do sr, Jaró In, to pelo Partido Social Delllocr,:lti

'beiro, funcionário do Centro de co'

S d 'I n. Alllanda, por seu coraç5'O :1wg'
_, au e.

_ a sra. Maria Isabel C:�ht'r,I' Ilanimo se�lpre solicito, prática

lUbeiro, viuva do sr. Nabal' Ri,hei, do bem, ver-se-á, amanhã, !lluilu

':l'O, homenageada pelo vasto circulo {�,}

d suas relaçôes de amiza,des c f<1m:
- o jovem Nelson Silveira '

e

Souza, filho do SI'. Adolfo SilvpÍru, Iiares.
A essas homenagens, o "O Esta,

,\le Souza.
do", respeitosamente, se ::l�SOdH,

- a srta. Olga Freyesleben, filil:'!
do nosso co'nterraneo sr. Hlj).!Q
'Freysleben. categorizado fl1nei()11�" Fazem anos, al�allhã:
.:-rio do Tesouro do Esta(10 e ren'ür>w-j --

(� sr. dr. AntolUo Lope<; .di':
'1 :M str [\'[esqLl1ta, comprtente engenheJ.ro

"�O o r ae o.
Il"rônomo,

- a menina Isa-Mal'ia, quprida '"

filhinha do sr. Nelson Mach'ld�l e

·de d, Izabel Machado.

LV[PEFUAL, hoje ús 2 Itonls
Matinée do Barulho,

1) .1oT'lul da Tela - Nariol1'1l. 2)
Enric i.\ladl'igllt'ira e sua orquestra
_' Shor!, :11 Carnaval IH' Deserto

- Short Colorido. 4) Baik dm' Es
farrapados - Desenho Culol'id.J

TONTURA CELESTIAL
COi.\I: Os 3 Patétas

,. . I A GAIVOTA NEGHA
- () interessante menino S!!\'la,

I (TechnicoIor)
filhinho do sr. sgto, Calandri!l!', da CO;\1: Artul'O de Crdol':J - Joan
Base ,AéTea.

.

fontalne
_ a graciosa Joana Dalva, fi- ENTRE HOMENS \

CO;\-[: Jol1nl1Y Mc Bro\\'ll
Ihinha do sgto: da Policia Mililal', A GARRÀ DE FERRO
sr. Antônio Nunes Pires. COM.: Charles Quighler

8 (' �IO Episódios
Preços: f.r:íl '1,20 e 3,20
,Cc'nsura até 10 anos.

- a sra. d." ::\Iaria EnrrÚSl'1 da

Sil"a, digna eSj)osa do sr. Raul da
Silva. eorreto sub-ten. da Poi!C'ia
:\'Iílitar.

- o inteligente Aderbal.
"ttho do sr, .Tosé Silva.

- 0-

D. OHLANDINA -GONÇALVES 1',0.
CETTI

A data -de amanhã é auspiC;(l!;'fi
,:para o circulo de relações da ('"'{''l:;a.

. sra. d. OrIandina Gonçalves Nocet

li, digna ell1posa do nosso pl'czwlo
·t:onterraneo sr. Hômnlo Nl)cetti, e

'_(,lenítora do nosso diretor-gerente
':81'. Sidnei Nocetti. Á v·eneranda Ila�

CASAS
Vendese 3 easas hoas,
Bt'm situadas, nesta capitaL
Tratar à Rua Bocaiuva, nO 13H,

ODEON (Tealro A. rle Carvalho}
ÁS S horas
Mais outra noitada ai'!istica de

BIB! FERREIHA e sua gl'qude Com,
panhia, apresentando i:l. 'adOl'uve1
peç�,enl 3 átos:

DIABINHO DE SAIAS
, .

(DEAR RUTH)

taliciante juntamos as muitas reli' • , •... , . . • •• . •••••••••••••

·oftaçJ'es que recehe!á as no,;sas, Se rLc9..� ;q,u.�r�it ficfÍ,r
'pel? transcurso de tao grato. ae0n, De �l)êtq \f,a.di' �!e.gB� ,

''teClllleD.to, c lhe formulamos os

I %,í,ei boje unta �à1fÇl'içilo
,melhores votos de venturosos ai�,OS" - Í"'\-'o.".-i iJ.,,;.'" ·!-�'o ,-p-.....:.t:;.

,

NOTICUS DOS 'ESTUDlO':l

Yejam comu é not.tI.\'el o elenco

de Malaya, qne Richal'd Thorpe di

l'igiu llú �)OL1eo I!ara a Motrl) Gol

f}wyn Mayel': Sl)enCer 1'rac/, Ja-

mes Stewar·t, Valentina O,)rLí!;;c',

Sydney Greenstl'eet, John Hodiak

c 1.1011,,1 Bal'l'ymore.
Um el(,l1cO qlle imlJl'essioil:J. é o

ele ,.A GLORIA, DE A�lAn", iitú

lo definit.ivo, vara o Brasil, de

"Tl,lE FOR:::iYTE SAGA") : Grete

Gal'SUll, Enol Flyn, \Valter Pitl�

')' geon. HoberL Young e Janet Leigh.
_I

Cotnllton BenneH (que dil'.igJ'u AlIll

Todo ri' James Mason em
" O SETl

M,O VÉU) dirigiu êsse filme.

........ .. " ,.
,. .

PASTA DENTAl.
ROBINSON

..............,..�...,�..._-.y.�........J4

Trate as gripes
e resfriados

'granues cflWos". Ademais, o ,1Yro que tencionava, eSCl'e
';veI' sóbre o Vendat.a destinava-se a um pl:lblico restrito
.. oe seleto, aiO passo que a Vf'J:sl1'ó 'dos' Lusiadas seria de

ieir;ão pO]Jular e iria {',onstiLllir a herança que deixal'Íll á
filhn, a única a unú.'rir o lucro (la venda da obra Que
.empreendera. Mais do que isso, porém, deséja,'a, Frith
"que ela se Ol'glllhasse de seu nome que, certamente, pas
"saria à posteJ'ida,de.

O' médico otlvJa tudo i�so silenciosameute, admira
,do de' que o �l! compall'iota cspera,sse obter lucro e

-conquistar a imortalidade "com n Ll'adllç1\o de um poe.ma
':pol'lngllêf:, qllr djJiçihnt'nlA intel'e�sal'ia a cem pessoas".
,:M as Fri!!J ta,�vez se julgasse predestinado a realizar êss(�
'inLenlo. Camões estivera naquela ilha e do forte silnacio
numa colina. ali a.dianl.e. tec-se-ia extasiado inúmeras
yezes pernale o mal' azul e calmo que se confundia c-om

'o horizonte. E qual a razão por Cjl.le (�Ie, 1"1'it11, fôra Da
TaI' ali, depois de ha\'el' percorrido outros ]ugares? -

"O interes�all1l' - dizia à guisa de explieacão - ti que
minha mulher se ehamava Cal arina. que ti o nome da
úllica mulher" que 'Camões amou. Foi paJ'a ela qne Ale 0S-

,creYCl1 os SPus melhores poemas líricos, Se há alguma
'eoisa em que cu acredite piamente t" na doulrina ela
tl'ansmigraçiio que os hinclu� chamam Sans(1!'a. Mllilas
vezes, Lenho lJerglllllac!o a mim n1(>SrTlo Sfl a celllelh;l
,{jl1C saiu elo rogo e fOl'1110U o espírilo de Camões lliío se
l·tI a mesma que 1'0rmol1 o meu espírito., Frequentemen-
1 e, quando e;;tou ��nrlo os LlIsíadas, enconlro nma passa
gem (ll1e me parece familiar há muito tempo, Bem salle
qlle Pl'dro de -\.1c,\\,o\"a rlis;:e rio poema de Cami'ies - que
só tinl"::l um defeito: não C'ra haslanl r cnrJ'o pCll'[I sC' sa

heI' ele cor, nem bastante !zmgo para ser in finito".
,\ri)[1Y:1 o sogni que o genrll nã(l [laSSllYa de um ma- tugl1(iS, acrescentoll: - "Esta II quasr lima tl'adueií.o ]Jal�!-

Jandro. �asj�so ora uma injusli�a cometida CU_I_lt_I_'a�q�u�e_m��,_'r_a�p_o_r�p_a_h_l\_T_a_._,_s_el_i_a�h_l_Le_r_e_s_sa_)_]t_e�_s_e_o�s_e_n_l_]O_I_'�l_rr_ld_e_'�_'�_e���������������������������;'lj��

'Mallgba"b••:
Condusiio da 8a. pug.

�omer8e.
,

,} .

\

cstudà\'[l ha\"i'<l longos anos a religião dos hindus e sen

tiu que denLro rm si ",habitava, prováyelmente. o espíri
to de um grande poeta :POl'tug·uês". Aliás, era 'o velho UIll

perver·so. ·Certa vez, ras'gara el� mil peda�os 'o It1anusnríto
de dois cantos dos Lllsíados, que o g,el1r-o levara um ano ti

traduzÍ!', }<'rith não se perturbara. 11:1e Linha dessas coisas.
E, enquanto Catarina, que conbecia o valor de FriblJ, se

indignara com o pai, o mar'ido saira a espairecer a sua

profunda mágua e voltara com uma gart'afa de rnrn para
o sogro, comprada com O dinheÍl'o dêste, dizendo-lhe:
".!'Iiio faz mal, meu veloho. \Tocê rasgou apenas limas poucas
Jólhas de pape�. Eram uma simples ilusão, e seria 10Llcura
minha dar-lhe maior importância. iI'las a realidade ,fi('u,
porqur a realidade é inde'sLruLível". E recome�ou a tradu

ção.
Frith prometera dar Qo médico. para ler, o seu t.eu

baIlio e dias depois apareceu 110 hotel com um pacote en

volLo em 'papel pareio. Abrindo-o" relirou 111m maço de fo
lha!' escrilas á má.quina, e dedar-on: � ·'Quero. natllra�
mente. llma opinião bem, fl'�n('a. Se não está nIn.il.o ocupa
do agora, poderei ler-1,he algumas p:-iginas. 8empl'e achei
que a poesia deyp ser lida em voz alLa e qllO só o aotor ti

cavaz de fazê-',o bem".
• O cOl11pal1'iola, não tendo por onde escapar, acedeI!

r,e�ignaclam('nLe a OU\'ÍI' a leilllra do canto tereeil'o ql1(·
pal'a o lradnlor tinha "uma qualidade lírica" de sell e:,

pecial agrado. afigutanrlo,-se-lhe o melllOl' passo de SII:1

TI>l'sno. Lamentando que o ([ontol' nilo conheceó'sr o po"-

", nõtar "corrlo"eu:..repro<}uzo'ifie-Imenfe o'rítnio, a "múllÍca, o

s't>ntiIÍ1ento, lôdas as qualidades, enfim, que fazem dos

Lnsüldas um grande 'poema. Exijo, natllI'almenfe, que o

senhor não he,siie em dar opinião. Ouvirei com re&peitl)
qualquú reparo ql1e fizer, apesar de estar convencido de

qUE' esta é a tl'aodução definitiva. -i\"ão posso crer mesmo

que ela um dia seja llltl'a�passada por outra,.
Fl'ith passara a ler com ênfase seu trabalho, ql1e s,e

afigurara ao médico "fácil e fluente". A principio atento"

eomecou o �toutor a I.oscanejar c por maiores esforços que

fizess'e no sentido de manter os olhos abertos, não C(JI1.se

guin vencer o S{lllO que se a'Poderara dêlie. Quando abriu

os olh.os, Frit..h jú se havia retirado, pedindo a um dos

companheiros do médico, que ali aparecera quando êle

terminava a leitura, - que ° não acordasse.

iPol' fim, chegara o dia em que o médico devia par

tir. T<� quando foi despedir-se de Frith, êsLe, não se lem

br:mllo mais do ,que ocorreL'a por ocasião da leitura de

nm dos cantos dos Lusiadas, ou não dando ao caso maior

importância, - voltou a ref.erir-se ao seu trabalho, di

Z"lldn qne esLava a terminá-lo e que fôra tliffcil levar a

tl'rmu {) intento. E, ao suplicar-lhe a filha. não fl'abalhas
S(' eXfl'�si\'amente, respondeu-lhe o pai, compellc'trndu de

"'-ia missã,): - Tempus tu,grt. Ars longa, 'oila b1"(' vis, , .

Ui'ixandn de lHld€\, a ir,onia que tramuda cles:::a pági-
nil ele romance, dl'1! I) antor, todavia, \11ust,l'as clt' lra"cr

lido L:lmõe". niio desmrnlindo o interesse dos inglese,;

1)(,da 01"o1'a '.li' imilrla', (pico português. Diante disso, acha

nlf'S nlIT)llrr-po", l�(lm rnai3 razão, conhecer os Lus'íadas,

11'.':'(,<;(,01\11(1 a Cirr1'l1 ,.i 1\11'0 ia lle que é moderno agora ler-se

',:S <lnl:gCls,., r n:t() 1"":':1 tamhém o poema do vaLe lu�i-

r

G:'HI:/Jé' n:) inn]Jo cmti{JlIo e no modenlO!
C, P.
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,�, Rua Conselheiro Mafm 35 Telefone 1565

Dr." ����!� d�e�r�:��:lho Dr. Guerreiro da L)�()-.<)-.<)���)��)�>.-<)�0411_()!
Consultorio: RUa Tenente Fonseca

B11veira, 29·
Horário de consultas: 9 ás 11

ba. Médito -

Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton' Simone
Pereira

Clinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
,

Doa Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Píragibe No-

gueira (São Paulo) /

Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento
lN];HlCializado da gravidês, Distur

Itloa da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, 1 '}"1,\,

mações e tumores do aparelho seuí-
tal feminino.

•

Operações do utero, ovários, trem
taa. apendice, hérnias, varizes, 'etc.
CirUrgia plástica do perineo .(ruo
luru)
IlSSISTENCIA AO PARTO E O1"E-

RAÇõES OBS'rnTRICAS

Doenças glandatares, tiroide, ovA
tioa, hípopíse, etc.)
l'fatnrbios nervollos - Esterilidade
..- Regimes.
ConsultÓrio R. João Pinto, 7 - Td.
1.411
Resid. R. 7 de Setembro - Edít,

Crus e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S.
THIAGO

Médico ti pJl.rteiJ.
1)0 HOll:Dit�] de Caridedé de FIo--·

,rUIDópoIis. Assistente da
'Mãter.nidade

Doenças do� órsãbs internos,

��Je.·lrclaImente .do -coracão e vasos .1
lloençU da tiroide e demais Idan. .

du1as internas
CUntes e cirurgia de senhorae

-i.

Partos
f'ISIOrERAPIA

.

� ELECTROCARi'
DIOGRAFIA '_:_ METABOLIS1dO

I:BASAL
.ORARIO DE CONSULTAS: - .:

,

Díàríamente das 15 às 19 no-]
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles a, 18

Fone manua' 1.70;!
RESm:€NCIA:

Ave�da Trompowski 412
Fone manual 7611

Dr. Mário'Weadha....
I:tllllea médica de adultos e cria..ç..
G'onsultório - Rua João PInto, 16

Telef. M. 769 I

Cou8ulta da. C A. 6 honl
ibaldencia: Felipe Schmidt .. III.

Telef. 113

Especialista
Efetivo do -Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

,Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: 'Rua Visconde de Ouro
Preto 11, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11 ,30 horas e à tar .

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

VENDE-SE por motivo de mudança.
�Grande área de terreno jà cultivada
(Distante cerca de seis quiiometros da capitai-Bairro-Barreiros
Aréa de 142 metros de frente por 1.850 de jundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
.

TRATAR:

fi'loria'Ylirpolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

Blumenao - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Ouçam dia riame·n te, das 9 às, 13 e das .17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocieloe ondas. médias de 196 mettos

TUBARÃO _. S. CATARINA

g é

o e SOCt .... L.:

PO�TO �lJGRS.
RUA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

CA!XA POSTAoL, 5113 ' TElEFQNE 6640 • TELEGRAMAS: _orECTORA.

Agene'ia GeraJ. para 8ta. 1}atariU8
I Sua Felipe St;hmidt, 22 - Sob .

1 Caixa pos·tal, 69 - TaL "P',otqc1qra" - FLORJANOPOLIS

LUJA OIS CASEMIRIS
VARiADO SORTIMENTO DE CAS'EMIRAS NA
E INGLESAS PARA

I

HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,' GRAVA'

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preco da praça
Faça uma vlsUa ii nossa üasa e verifique

nossos pre�os e artigos

Clfnit�a Médie8 e Cirúrgica 40

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas. de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coracão
- Pulmões - Bstomago - Figad:>

Tratamento da lltberculOlle
.Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atriz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8-
Conaultaw das 9 Ú 12 e das S ás

__ Fone 841. FLORlAN0POLIS

Dr. Roldão Co..."

Mhl'lCa;!1, 1-). (;:1;'l.1f.� "'li CI;PITA1.q" �hQmQ � ·t�bf.!çaCl dOIlt
vitlftCll ('\\n\\:.." da e.flltt'lJ!t:I;1'('m IliUC,iI illIQmpIt'N•• MATRIZ 4Cm

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
tURGA - ivIOL1tSTIAS DIt S..

NHORAS - PARTOS
Jl'ortnado pela Fal:uldade �. MI4l· -'. _._-

- da Universidade de Sio Paulo,

LIVRA� R'OSAorade foi assi�tentl: por .,ário. aJl9'l do
Seniço CirÍlrgil:�do Prof. AlC,l.

Cirurgia do �mq�-:- m� eIreaJa· (RUA DE . ORO,
-

N. 33)
reaje.i���!:no�is�t��O���:-. ACE1TA ENCOM'ENOAS....tIOtr e tromPl'. V...icoeel��. ....

��ta��:ii:'1ja��!o':l�:-, DE SERViÇOS TIPOGRAF1CO'S
llealdénci:�faii�_i;1641=ot. 110; APRE�ENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
.' ·1Jr.; ra••_r� '. J.tWlDA

ClÚl_iC(J. e operatfór I I'
.

.
..

•

c.-ult6rio: Rua. Vitor MelreI.. I.,
'. Telef9n��. 1.t0S'
Couulta.: das 10 á� 12 e d... 14 II
U \r.. Re.id�ncla·:. Rua ·BI1llQllllll,.

:2�. - Te1ef�: 1.621f
.'" .... ;;a' 't _,o(j ..........__... .

"'

ór. Bt s. Ca.,.1euII
CIin:t!a '�ld!�en:ari:ho.�· Esp·ecializada em arjigos p.araTelefone :al.7$3. ".

DR-:-Â: SANTAELI'_ bomens
(lI'ormado pela Paculdad", Nacio-' .'

nal de Médlçlna da. Universidade: RECEBE:U
. do Braatl) .�

IUdI�o Mr concurso da Asslstên. ClONAIS
ela a Psicopatas do Distrito MANTEM

'Federal
IIx·lnterno dr Hospital PslquJi·
trlco e ManicÔmio JudlcllLrio

da O�pital Federal
b-Interno da santa Oasa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNIOA l.\ttDICA - DOENCAS

Nl!lRV08AS
Oonsult\5rlo: Edifício Amélia

Keto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

ralho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone':
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.30:'.
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•
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•
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.,.l'eune som". acabamento ••

solidez••. no piano perfeitot

Além de vártes modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do 'plano de

pagamento a longo prazo!

Suhwartzmann
REPRESENTANTE

.......................................

para Santa

KNOl'
Catarina

S/A
ex. 134 - TeJ. KNQT

Florienápotis

Aviso aos

Ieíteres
PRC-3 - RÁDIO GUANA

BARA, do Rio de Janeiro -

1.360 .quílocíclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" d '·0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal
Escrevam para a Rádio Gua

nabara - Avenida Treze de
Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de. trágico, de engraçado
ou fora do comum, e candída
tem-se a um valioso prêmio que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das H,OfJ
às 15,30 horas; e aos sábados"
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Palll,lt.

DR.:
..

FIiÂNCÍSCO· cÁMAiul
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa HO
Paraíso" )
Resíãenéía: Rua. Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis
........... " ..

SENijORITA.!
A ultime creaçio. em relri>
gel'árite é Q Guaraná K.NQ'r
EM.. GARRAFAS GRANDES

Pl'eferind.o�Ó está
acom,panhando fi muda .

CATAL<DOO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas d.
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
fias da cidade.
Pelo correio crs 25,00.

........ :1 ••
,

..
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o prélio amistoso, onlem efeluado em Cresciumá. entre figueirense,
desla Capital, e Prospera, local, lerminou favorável ao primeiro· por 3xt

I DO MEU ARQUIVO ___

XXII
EM 1917 o saudoso S. Bento, 1'0, Orlando e Osní, Gulo, Ru

da capital bandeirante, dispu- bens Sales e Lagreca; Formi

tou três partidas no Paraná. ga, Demosthenes, Friedenreich..

Em Coritiba venceu o extinto Mac Lean e Hopkins. Cariocas
Internacional por 6 a 1 e uma - Baena, Pindaro e Neri: Ro-

• .
seleção por 4 a O e em Ponta lando, Cantuaria . e Galo, Me-

PREPARA-SE SANTA CATA- A F. A. C. NOS JOGOS UNI- Grossa derrotou o Operário nezes, Sidnei, Wélfare, Mimi

RINA PARA O CAMPEONATO VERSITÁRIOS DA BAHIA por 4 a 2. Foi essa a primeira Sodré e Silvio. Marcaram os

BRASILEIRO Conforme noticiário do Rio temporada de um quadro pau- tentos: Domesthenes (4), Frie-

Parece definida a favor de a Confederacão Brasileira d� lista e171 gramados paranaen- denreich (2), Mac Lean e For-

Santa Catarina, posto que de- Desportos Úníversítários fará ses. miga.
pendendo de ratificação oficial, realizar, de 10 a 7 de- setembro EM 1933 foi disputado o pri-
a luta travada no setor admi- vindouro, em São Salvador os meiro Grande Prêmio Brasil. A EM JANEIRO de 1949 o .

nistrativo entre aquele Estado Jogos Universitários Extras' da v-itória coube ao notavel to1'- América Mineiro disputou, três
e o �e .

Pernambuco em torno Bahia, em homenagem ao IV dilho. "Mossoró", de criação e partidas "em Coritiba. Estreou

do direito de promover o pró- Centenário da Cidade de São propriedade do sr. Frederico empatando com o Atlético por

ximo Campeonato Brasileiro de Salvador e I Centenário do Lundgren. 3 a 3. A seguir, enfrentou o'

Basketball. Quando do Con- Nascimento de Ruy Barbosa NO DIA 15 de outubro de F'erroviário, empatando, ',tam

gresso da Bahia, o delegado - o precursor da legislação 1877, em Preston (Inglaterra), bém, pela contagem de 3 a 3_

"barriga-verde", Isr. Osmar desportiva do Brasil, o Preston North En abateu o Encerrando sua temporada,
Cunha, num golpe de muita Serão disputados certames Hyde pela quilometrica conta- derrotou o Ferroviário por 2

habi1i�ade, conseguiu pleitear de futebol, valei, basquete, re- gem de 26 a O
..�oi esse o ,mai�r a O.

em prímeíro lugar aquele direi- mo, tenis e xadrês. resultado ve�flCado ate hoje NO DIA 11 de abril de 1930'.

to, embora a representação per- A Federacão Atlética Catarí- na disputa da "Taça da Ingla- o selecionado paranaense num

nambucana já viesse falando nense de Estudantes (F. A C. terra". prélio amistoso realizado em.

no assunto, extra-oficialmente, E.), que vitoriosamente se em-
A PRIMEIRA partida inter- Coritiba, venceu o Botafogo,

ant�s mesmo da chegada do penha pelo engrandecimento nacional sul-americ�na foi efe- por 5 a 4., �

enviado da Federação Atlética do desporto universitário cata- tua�a entre araentínos e u�·�l .� ESTADIO de Pacae�bu!
Catarinens�. Posteriormente, a rinense, ao que soubemos jun- gualo�, em. 189�,. por OC�SIaO fOI maugurado a 2� de �bnl de
Confederaçao deu a preferência to aos seus denodados dirigen-I d?:�

amversano da ramha 1940 com duas partI�as I�teres
a F. A. C., de sorte que a entí- tes acadêmicos Renato Ramos Vitória da Inglaterra. Venceu 1940 com duas partidas íntees

dade catarinense aguarda, ape- da Silva e 'Hélio Milton Pereí-.' o "o�ze'.' argentino por. 2 a 1.11 tad1_1�is. O Palme,iras venc�u ?
nas, a p�lavra oficial da men- ra, participará desses jogos, Inutil dizer-se que os dOIS au�- Corrtiba por 6 a 2 : ? Cor�nt�
tora nacional para agir com envíando valorosa e forte re- dro� eram form�dos por subdi- i

ans derrotou o Atlético Minei-

maior autoridade nas "demar- presentação. to� mgl�ses radicados naqueles Iro por 4 a 2.
. ,

ches" necessárias. .·0. o o o. o ••••0...............
dOIS palses. ,

DEPOIS dos E. Umdos, o paIS::

Trabalha-se desde ja
A .MAIOR

I
vitória �a seleção' que conquistou m�ior .número-

De pasagem para a Confe- Curso de gUbrda paulista sobre os cariocas, nos, de medalhas nas Olimpíadas de .

rência de Araxá, o esportista
'

..
-

jogos disputados no Rio, foi a,: 1948 foi
a Hungria.

Osmar Cunha d�u-nos o seu sanitário de 1920: 7 a 1. / O ATLÉTICO Mineiro foi

depoimento sobre aquele rumo . .' . __

PERNAMBUCO obteve seu (fundado a 25 de março de 1908.

dos acontecimentos e fez-nos
° �epartamnto de Saúde PtlblIca' maior triunfo no Campeonato O AMÉRICA. de Joinvile, foi

sentir que desde já a sua entí- �r9 E�tadl> chama a �t�n<:ão �o� Brasileiro vencendo a Paraiba fundado a 14 de julho de 1914�

dade vem trabalhando para a l11teressa�l.o� p�a �o Edital pl!b�ICa- por 15 a O, em 1939;.. EM NOVEMBRO de 1948 o:

efetivação do próximo certame do. I�O lJlano O:lClaJ, que ahre ;"';- EM 1915 a séleçao paulista Caxias, de Joínvíle, disputou
acrescentando, ainda:

'

c�lça� para o Curso de Guarda SQ· venceu o selecionado carioca
I
duas partidas em Mafra. Ven-

_ Está prevista a realização
uítnrro.

.

pela esmagadora contagem de ceu o Peri por 6 a 2 e o Operá-
de jogos não só em Florianópo- ?� ('andlda�os deverão pedir jus- 8 a O! Os dois "onze" forma- rio por 3 a 1.

posições desfavoráveis nos cer- lis, como em Joinvíle e Blume- crl?oes ao DIretor do Departumcn, ram assim: Paulista -- Casemi- Nelson Maia Machado

tames promovidos pela nossa nau, onde o. basket tem largo
to :Iuntando ao requerimento O� se-

_

'''máter''. Com o esforçado es. de.senvolviment:o e grande pú- guíntes documentos:

p�)l'tista Jorge Daux na presi.1
blíco. �a capItal_, . esperamos

1 - Prova de identidade da (1'1:','

. deneia, a diretoria do grêmio da I
construir um estádio mais ou

se infira a idade du candidato,

rua que lhe empresta o nome
menos nos n:oldes do que er-

2 - Atestado dr sanidade f'isi-

vem realizando ingentes esfor- gueu a Bahia para o último ca e mental. Desnparecerosti em Moscou t-rês telefonistas da

.

ços com o fim de fimar-se no campeonato. 3 - Atestado de vacina. Embaixada �ngIesa

.

"soccer" da Capital, a exemplo .

-

Formulil: ideal 4 - quitação escolar. Londres, 29 (U. P.) - O minis- então embaixador britanico em

de que aconteceu com o Paula Dls�e-nos, depois, o paredro O praso de inscrições � de .l5 Lro de Estado Hectar McNeil de- Moscou, a qual diz que "os tatos

: Ramos, clube dos jovens, que catanne_nse: .

(qminze) dias a contar da data dr .

clarou qne (J govêrno hrttaníco : nos mostram que ínt imidação a.'

. hoje ocupa posição prívilegía- ,- O Ideal sena a-adoção da publicação do Edital no D'ário abandonou praticamente ioda es�

II
mais direta foi exercida sôbre esta

da no futebol estadual deten- formula preconizada no Con- Ofi�ial, tendo o curso a duração perança de descobrir o paradeiro empregada da embaíxada. Quando

do os. honrosos título; de bi-l
gresso da Bahia, cQW ;a disputa de 6 meses- da teleronísta, natural da Inglater- a intimidação não deu resultado,

campeão da cidade, vice-super-
do certam� em zonas, reunin.. Para mai()r informações, os {�all- -t'a, que trabalhava na embaixada senhorita Pe.t-ers foi detida, �em

campeão do Estado. Vários jO- do�s� depoIS, na sede escolhida, didatos poderão !Se dirigir aCl De-, britanica em �foscou, a qual( desa-- ql1alquer explicaç'ão ou informação_

gadores de notáveis qualidades
I os fmalIstas das zonas e o Es- pnrt3mento de Saude. pareCt'u no dia 27 de janeirÓ 1)a5- Rsle é o mais l'rcente caso da sé-

técnicas conseguiu o sr. Jorge
tado' P!omot?r. Isto seria mé- sado, acrrditando-se que tenb�si-

rie de incidentes semeLhantes 'lne;

Daux arrebanh34 para a sua
nos dlSl'endlOso e mais atra-' .•.... -

"_
'" - .. , . . . . . ..

do detit1a pela policia so"'\:-ié ica. implicam em íni(lrv'en�,ão com eoo-

equipe. Entre eles destacamos: ente.. . . . . . . .. _. . ,.
E}m resposta a uma pergunta de pregados da embaixada, sem notí�-

Diamantino, Luiz, Lauro, Gati- E c<_?nclUI? ? delegado da Fe- Os motores JOHNSON: Sea Hon. Leonal'd Gammalls, membro COJl- ficação alguma de falo ou de m·e

nho, Ali I, Arí II e Lebetinlla. deraçao AtletIca Catarinense: são C\)nstruidos .em fábrica modero servador do Par'ümento, McNeÚ dida.� que sr. projetam tomar." A

, , .

- De qualquer forma, já dernas em precisão e rapidez. O" disse quI-' a srta. May Peters, de I nota de Pet-el'son ménciona, a�

O Aval e apontado favonto estamos trabalhando. Espera- engenheiros lIa Johnson são reputa- .36 auns, que já 1layia sido alvo ele mesmo Lempo. o fato de 'ClUB duas

,
da contenda. de hoje. O alvi- mos, apenas, a palavra oficial mente são utilizadas máquinas I1llJ visitas e pesquisa::: por parle da po- teJiefonistas da embaixada desapa

cele,ste. possue um planteI dejda Confederação para rêcorrer- na sob todos os pontos de vista f licla svvié.>{;ica, desapal'eceu (luan- l'(>�er::lTn anteriormente, p.r.esumi.u
notavels mestres da "esfera", mos aos poderes uúblicos cer- dos como os melhorea do ramo, Dis- do se dirigia da embaixada brita- do-�-e que lenham sido detidas�

com,o Sa�ls�nho, Boas, Nizeta, 'tos de que eles sabLerão c;�pre- tribuidol'es: Comércio & Transpor nica para sua rt'sidôncia e ({UD des- Acre:t,seenia ql1e "t�m havido ou

Fateco, Nlltmho, Augusto, Jair, ender o alc�nce da iniciativa tes C. Ramos S. A. _ João Pinto. de esse dia nada mais se soube a 1,1'08 �asos de in!imida('ão a emp-re-·

�anda, Quido, Bitinho, B,ente- (Do "Jornal dos Sports" do seu respeito. gado�1 da embiaxarla". McNell de--·

VI e a noya aquisição Paulinho Rio, de ante-ontem).
'

�..................... clarO't�tle
Pet.erson D1'oLeslou I

qu� poss!r,.elmente será o co-I': lN,],_[)J\HDAÇAO DIRJ1]TA "ener icamcntc" ante o govêrno

:afo��n;::a�s� �taque na pugna II Mariub.a de 8uerr;t I Datilógrafa \i:'��N�)i(�rlC�il:lI1�,���;;�llli�):���s��� :��:;.�;a�\��n(�;�ae�1'b���:�E��i(:�O
�

Avaí e Bocaiuva deverão ofe- . vai cODs.troir obras I diplomada �
recer

.

uma boa luta, pois am- e \.
bos empregarão todas as SU'3S nllvas 1"-:.

Oferece seus �se1'viços. S'e" rv.lillço de Luz e1 Forçapossibilidades para ver vitorio- RIO. 30 (Argu,) - A Marlt111a elo C t M�
� ar as a aTia Inês

-sos os seus pavilhões. Tuerra anuncia lima série interessant€
11e obras novas que vai encetar ,de acôr, •

Ferreira. '\. ""'T 1 C� (JAntônio Pereira e Oliveira
do com o orçamento votaç'ão para o se- I Caixa Postal .1-"" ...'"""""\ \.

,

d" t . g-lll:dO semestre. do
.

3no corrente. Are. ..
55. • L

sera O. �ngen'e da pa�tIda. laça0 dessas obras causa a melhor imo
D

_

A Direto�ia de Obras Públicas - SERVIÇ(!JS DE LUZ E

�rellmmarmente defrontar- wessão: evidenciando-se a clare7.a COll1 .QMNI.���.���.�����. FORÇA - aVI�a que serão racionadas nos dias frtllaixo relacio

se-a� ·os qyadros suplentes em I (.�lle os nossos marinheiros sernp1'e' trat�. -contra-lorpedeiros. num montante de 4 �ados e no pen0do das 17 às 21,30 horas, as segu ttes zonas:
contInuacao ao certame de as-' lan: s_eus assuntos, que são os de tôda milhões e duzentos mil cruzeiros. Des- no e r.ua Dr. Ferreira Lima) e rua Laura Camin' d'Meira.
pirantes

J 1;.1. !\açao. Entretanto, da longa lista anun· t f I D 31
- . clada destacamos a cOl1struç'áo de 110170S

,ar � o:talece-se nossa Armada com b.ar·
la ' - 5a Zona - Coqueiros São. JO,,6 f U'�.lhoea

--"

cos mtelramente fabricados no Brasil. Dia IOde julho _ 6a Zona ._ Estreito.
uv

�
•

.

�

AVAí x BOCAIUVA

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

L ,..... �itiI!II!4ttMá�·.lItlfD.,. _II
Adiado do último domingo,

devido ao estado ímpraticavel
do gramado, será efetuado, es

ta tarde, no estádio da F. C. D.,
o segundo encontro do Cam

peonato da Divisão Extra de

Profissionais, reunindo os es

quadrões do Avaí e do Bo
caiuva.

Este ano, ao que tudo indica,
tudo irá bem para o esquadrão
boquense que tem ocupado

ln". :}'. '.::-:�

\

Sequestradas pela polícia russa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7BSTAOO Domingo 31, ele Julho d. '.49

Industria . de aquinas,
ardin; ltdaD

,,_ ....

·JfOMPlNHi:r-·zZ'ÃLÍÂNCr·-íiX·
....

BA1iíA;;-
...···.......,

Fundada ein 1870,- Séde: BAHIA
INCilNDIOS E TRANS�ORTES

:Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advo�do-Contabilista
Cível -- Comercinl

Con.tituições do! sociedade.
e lIerviçoa coreLltoB, em geral.
�O.rganizaçõe5 contobei•.

Registrol e marcaIS, di..pondo.
no Rio, de corr.llpondente.
Elcritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
DOI 8 à8 12 hora.,

Telefone 1494

Aceita-se rf'presentante no
í

rrter-ío r do Estado. Co r to s para
C,.,ix .... Po .. tol 139 - Fl('l'inflf..DoH�

'Bom

1
binóculo
Grande visã.

A maior e mais iIIpei'feícoada Fabrica de

Maqui,nas agrícolas" Jornos, Teares e

Artigos de, Cutelarias
FERIDAS. REUMATISMO e

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Med1oaçao Quxiliu no tratQ,m.ntf!

da lifUi.

Fabrica em Americana - Estado de Sã'o Paulo
.J

rq_QPPQSgntan tQS Q,Aelusi-Vos papa o 6,atado
Ci� barlta @atapina

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem .6lida
instrução.

'

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos: .

LIVRARiA ROSA·
Rua De odoro, 33 - Florianópoli.

Cifras do Balance de' 1944
CAPITAL E RESERVAS .. :: ...

,
....... Cr$

Responsabildades ....•• ...• . . • Cr$
Receita ....•• ..•... .•.....••....•.... Cr$
Ativo........ ...•... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .. '. . Cr$
Responsabilidades cri

Diretores:

80.900.606,38
5.978.401.755,97

61.053,245,30
142.176'.603,80

, ,
.

98.687 áisI30
J6.73S:40Ü06,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, 'Dr. Francisco de Sá,
Anísio MaMorra, Dr. Joaquim Barreto de �raújo e José Abreu.

",.__......._....-_-........_-......-_-.-.-......
- ..._-_-_-..-_M_-.-. ._._..-•.•-.-._."......-._.-. -_-_-.-.-....".

Transportes' Colelivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA )
. '-

ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do R'ápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em'
CONFORTO E PONTUALIDADE

Carros· para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman
H O R Ã -Ir ,t-(j"'S:' �'--, �'".- ',�

Carro direto a Curitiba: part. 6 Hs.
. Carro de Fpolís, a Joínvíle. .noa.dias-úteísc- Partidar,'às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no 'dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.
Aceitam-se despacho de encomendas.

Agencia: Rua Deodoro, esquina da Te:r:�nte Silveira n? 29

QUER VESTIR.S( COM CONFORTe E ElECiAHCIA 1
PROCURE A

alfaiataria

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
os MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

,

QUALIDADE

"...

Cirurgia-Clínic'8 - Obstetrícia
Dr .. Antônio Díh Mussi

\

Médico efetivo do Hospital de Caridade
I' ,

Serviço especializado em Doenças de Senhoras.
Modernos métodos de tratamento

.

Horários ..

Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às 14,30 horas

Coneultôrio : Residência:
Rua Tiradentes. 9 Hotel La Porta

.

I

Rua Felippe �chmidt 48·

,
.

,�.

'" .:.

"VrRCiEM . ESPECIALlDA
.

E"
j

(lA� WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Motel! re;fl"l

TORNA A \ ROUPA BRANQUISSIMA

\

·Industria Comercio e Seguros KDOI S.I.',
Praça 15 de fiovembro. 20 - 2,0 anda.r·

Caixa Postal 139 - Telefone - 1324

KNOT·Tel.End. t·
•

r=:lopianópn:]s - �'Santa @aiapina

o TESOURO

V S'
..

7 R
'

Ide ����fl=e t!!�oa�6&=:. . viaJa. eside no nterior
amigo analfabeto, levandO-O. & um,' v. S. viaja? Reside no Interior ,] Adquira um Catálogo de Moedas
curso de alfabetização no Grupo Antigas do Brasil e enriqueça depressa. '

Eseolar São José, na E.'8001a IndU'"'l Peça em qualquer livraria de Florianópolis. Custo crs 20,DO. Pelo'
trial de Florianópolis ou Di& c.ta. Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
dral MetrúPolitana. Bíttencourt, 91, sob - Florianópolis.

o Sahão
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IUm catarinense Hoje e amanhã no passado
-I t 31 DE JULHO dente do Brasil;
I DS re A data de hoje recorda-nos - em 1932, no Rio de Janei-·

An<lrêlino Natividade da Costa que: ro, onde se achava reunida
Quando a capital do nosso Estado ain-

_ em 1615, em obediência desde 25, deu -se o término da-
da se chamcva Destêrro, em o ano de

as ordens recebidas, Jerônimo Xla Convencão Mundial das1831, nasceu no dia de amanhã aquele ti·de Albuquerque comunicou a .c..3colas Dominicais. Estavamque se tornou uma das mais autênticas

glórias da pintura nacional. La Ravardiere, comandantedos presentes 1.819 delegações de
Na c�l;a .existente na esquina da rua franceses na Ilha do Mara- vários paises.

Saldanha Mar inho com a que tem o seu nhã, que iria romper a tregua
.

1° DE AGOSTO
nome, nasceu VrrOR MEIRELES DE

del27 de novembro de 1614; A data de hoje recorda-nosLn1�. Desde tenra idaele demonstrou
�

vocação para a ptntura, animando seus respondeu-lhe o chefe frances que:
conter-râneos Senador José da Silv,'-' Ma- que evacuaria 'a ilha dentro - em 1624, um destacamen
í'ra e o General Jerônimo Francisco Coe- de cinco n1eses e fez entrega, to holandês que escoltava o co-

"Homenagem à heroína dos dois mundos, nesta capitaL, lho, a levarem-no para a Côrte e as suas
como penhor, do Forte de São mandante do Forte de São Fi

expensas o matrícularam 11a ACálJemia'
pdo transcurso do 1.0 centenario de sua mcrte, por ini- de Belas Artes. José do Itapari; lipe de Itapagípe, foi atacado
ciativa da guarnição milita1i Concluídos os estudos, e111 1832, seguiu - em 1645, o exército per- em Monserrate, sendo derrota- .

I
de Direito o Dr. Edmundo Acácio para a Europa, afim-de aperfeiçoa rse no nambucano, acampado desde 9 ,do, pelo Capitão Manuel Gon-

Transcorrendo no próximo (lia 4,
.

Moreira.
�

seu gênero preelileto - a pintura histó-
no Engenho de Covas, mar- çalves; ficou prisioneiro o che--.·

o 10 c-entenário da morte de Ana'l No dia '1 de agôsto, ás 10 hJl'a�, rica. Teve então ocasião ele estudar m!
1 M t d T' Ie Inímízi�

Itália com os mais notáveis méstres, e, C 10U para o on e as aoo- e lnnnlgo,
de Jesus Ribeiro, a intrépida cala- ramalhetes de flôres serão ::-o!oL,r elepois, na Academia de ParIs, onde fêz cas, onde foi esperar o ataque - em 1640, o Mestre de Cam-
.rinense que com o nome de Anita Ga- dos junto ao busto de Anita Carl., [ús a duas rnedalhas elo mérito. inimigo, tendo os holandeses po Coronel Luiz Barbalho ata-'
rtbaldí e cognorninada "A heroína baldi, na Praça "Getulio Varg-as" _Regreso� a

Pát�'�a_ ,e.é nomeado profes-lChefiadOS pelo Coronel Hen- cou e tomou, depois de renh_idos dois mundos" ingressou no pelas Exmas, Esposas dos Coman; Sal' de píntura h1stonc<J em nossa Aca- drick van Haus atacado a 3 de do combate, um entríncheíra-
, demia de Belas Ar-tes.

�

to 1 I dê R' R I:panteon da glória incorporada à dantes das Forças Armadas aqui sé- Ao falecer ,em 22 de reveretro ele 1903, agosto; men 10 an es, no 10 eai;
_galeria dos heróis 'nacionais, por ter diadas, numa empolgante homena- no Rio de Janeiro, deixava vários qua- - ern 1646, dois navios vín- - em 1645, foram executa-
unido com o seu sangue a hí stórra gem à heróina catarinense e 3{�r- dros notáveis, destacando-se "A Primeira dos em socorro dos holandeses, dos em Recife, apontados como
do Brasil à da Itália, ser-lhc-ão mação do civismo que sempre aní- missa na Bl'asil", "Os primeiros dester- chegaram a Recife. Pertenciam cumplices na insurreição 'Con-

rados no Brasil", "O combate de Rlachue- _

t t d
.,

h I d bprestadas, nesta capital, significa- rnou o esph-ito da mulher brasilcir a. lo", "A passL1_;em ele Humaitá", "A Ba- a Esquadra do Almirante Jos ra o omimo o an es, os ra-
fivas homenagens, por iniciativa da Nesta solenidade usarão da nal-ivra talha de Guatarnpes", "Panorama da cí- van Trappen Banckert e um sileíros Gonçalves Cabral e To-
Guarnição Militar. a' gentil senhorita Layla Frevesie- dade do Rio de Janeiro", "Entrada ela dêles conduzia Siegemundt máz Pais;
Assim desde o dia 27, pela Rádio hen, Dr. Carlos Gomes de Oliveí- Esquadra legal em 23 de Julho de .. von Schkoppe, que VOltava no- - em 1734, uma expedição'1894", "Família Imperial Brasllerrar', meado Comandante em Chefe sob o. comando de Manuel Ro-Guarujá, ás 11,45 horas, se ·vem de- ra e Capitão Jaldyr Faustino du "Visconde de Guaratíba", "Marquês ele

d
.

Isenvolvendo O programa, falaudo Silva- Abrantes", :Jlém de muitos outros. das tropas; rigues Carva ho, desceu o Pa-··
vários oradores, representante= de Para as solenidades do (lia 4, jlW- Hoje, a casa em que nasceu, eS,lá sen- - em .1795, em Lisboa, fa- raguai, tendo partido de Cuia--
nossas agremiações culturais e Uni- to o mail mento de Anita p"H do recupertf.Ia e é bem possível que se leceu O poéta José Bazilick da bá, indo derrtar a dos Guaícu-a u " . ,_,,,-

venha a transroi-mar em museu, pela' 1740' p'
,

f' d tilad MTt Em prosseguímen o povo convidado a assistir, pelos Gama, nascido em , na ep- rus e araguas, ican o ca lVOS
.

(ta es ! II ares.
" e -

necessidade tmoeríosa que tem a nossa
tão Vila de São José do Rio das 292 indios;to ocupará o mícrotóne da nossa promotores de tão sugesti vo át« de Capital, e o iocal é bem apropriado.

emissora, hoje, aquela mesma hora, patriotismo. Rendamos, poí s, as nossas 1m!,s justi- Mortes, hoje São José d'EI-Rei, - 1822, D. Pedro, Príncipe-
• I ficadas homenagens ao catarinense ilus- em Minas Geraís., Foi o autor regente do Reino do Brasil, de-a representante do Instituto Histó- A noite dêsês mesmo dia 4·) na

rico e Geográfico, Profa. Antonieta Praça "15 de Novembro", será rea-
tre que soube elevar o nome de nossa de "O Uruguai"; cretou que seriam consideradas

,"
. terra e de nossa Pátr-Ia.

_ em 1821, a Banda Oríen- inimigas quaisquer forças ar-
.

.de Barros. Amanhã falará como re- lixaria uma retreta pela Banda de Cultuemos, com entusiasmo cívico e

t t d P 1·· "ITt Musica do' 140 B. C. reverentes, a sua memória e que seu no- tal do Uruguai foi incorporada madas vindas de Portugal quepresen an e a 'o reia �,l 1 :U', o
me seja sempre lemhrado como urna das ao Brasil, ou seja, ao Reino não atendessem a intimação de'Capitão MárIO Guedes. Dia 2, !)plo Agradecemos ao comandante do
glórias da pintura nacional! Unido de Portugal, Brasil e rendição imediata;14° tE. C., falará o Tenente ::\1'áreio ; 14° B. C. a gentileza tio convite que

Algarves, com o nome de Esta- _ em 1822, D. Pedro dirige aRemor e no dia 3, pela Faculdade nos foi enviado. FI g t do Cisplatino, a incorporação célebre "Manifesto aos povos.................................................... ' a ran e foi assinada em Montevidéu do BrasiL Este manifesto foi re-Dados sôbre a Comíssõo Contraste pelo então Barão da Laguna dígído por Gonçalves Ledo.
(General Lecor), representan- "Não se ouca entre nós outro-

Ml·xlo· Brcsil-Oíl LONDRES, 30 (U. P.) - A rádio de do D_ João VI e pelo Presiden- grito que não seja Independe->
'

:I{oscou disse que o relat.ório da secreta- te e Deputados do Congresso da!";
ria da ONU sõbre a sttuacão econômica Oriental; - em 1823, entrou em Ca-mundial apresenta um flagrante contras-

_ em 1832, a cidade de Ca- xias, no Maranhão, o exército-te, entre a crise aguda por que passa o

mundo Qapitalist� e a vigorosa economia xias, no Maranhão, durante a Libertador;
d,} União Soviética. Guerra da Independência, ca- - em 1831, na rua que hoje
A rádio disse o seguínte, baseando pitulou;. tem o seu nome, em Florianó-pelo e,:cl'il,ol' 1\Iar'ques Rebplo, um rir da imporlancia da imigTação se'us eomentál'ios em despacho de Nova

_ em 1867, sob o comando polis, na-sceu o célebre pintorinleJ'p;sunle opúsculo sô,bre imi- para o Brasil. York, via Agência Tass:
de Caxias, a vanguarda dos Vitor Meireles de Lima que veiu"Sem embargo de certo número degr:Jp,fí.o. Além de oportuníssima é, sem

importantes falllas e omissões, êsse rela. exércitos aliados, na guerra do a falecer em 22 de Fevereiro de-Farlamenle i',ustrarlo, Ale se di- dúvida, necessária, a Jeilura, que tório proporciona um quadro vi"ido da Paraguai, acampou em Tuju- 1903;vidt,. numa linlta nwtodológica de aí se oferece aos esllldiosos de agn'vação da crise 110 mundo capitalista. Cuê. Ao amanhecer dêsse dia, - elU 1836, os legalistas tow]1J'esentação, em. duas -partes. A nossos 'Problemas soeiais e p.conô- "O relatório assinala que 1948 foi o 2 colunas inimigas, de Infan- tomaran1 Oeiras no Pará, aos'
primeira nos dá "O Problrma", micos e aos leiLorL's em geral, êle ano em que se deteve o crescimento in-

tal'ia e Cavalaria, comandadas insul'g'entes .. q_ue a retomaramdustrial e a produçâo agríCOla de todossnhdiviclido em: ''-Sua Origem", "A tem o mérito de focalizar, com a os países, no após-guerra, com exceção pelos Comandantes Medina e 19 dias após e os legalistas a:
Volta", e "O· Problema ele Hoje". luz d.a verdade, um prol)lema que da Vnião Sovi_ética, ao pGf.3so que o co- Rolón, foram avistadas entre retomaram a 20 de Setembro;A seg'unda p.fi#rte é "Como a OIR ncm sempre é tratado com justiç.u mê':o ele 1949 se c'aracterizou por notável OS laranjais de Guaiaivi, ha- - em 1840, o então major Joestá enfrentando ° Problema" e se e, principalmente; com conheci- baixa na produção industrial e agrícola vendo o General Osório deter- sé de Souza Martins atacou e) de todos os países capitalistas. Em troca, _subdivide fJ�sim: "Cuid,ados ti s- mento dr causa. ".'s estatísticas publicadas no relatório minado o ataque de Cavalaria, destroçou, em Santa Maria e'
lpel1sados" "Saúde", "Treinamento constituem prova de crescimento da in- efetuado pelos Generais An- São Domingos, os rebeldes de'
,de vocação e emprego". "HeidpLa- SERVIÇO, DE METE0- dústria e da agri._cultura na União Sovié- drade Neves e Mena Barreto, paranaguá, ficam mortos mais,'
(;.ii·o", "Hepatriação", "H,eslaibeleci- tica e nos países or�ientais europeus".

que p.uzeram as duas colunas de 100;
I ROLOGIA Afirmou a Agência Tass que <13 esta-mento", ",Como se opera o reesta-

.tísticas sôbre os páüses latino.americanos em fuga, fjcando mortos 102 - em 1867, Caxias realiza a;:
belecimento", "Transporte", "Rea- Previsão do tempo, até H horus "demonstram eloquentemente que a ati- paraguaios, além de grande ocupação de Tuiu-Cuê, na�
jnstamento de especialistas", "O do dia 31: vidade dos monopolistas norte-america- cópia de material e cavalos; Guerra do Paraguai;
qne oferecem os deslocados" e Tcmpo: Em geral instável sujeito nos, que se intensificou de maneir� espe- - em 1903, foi fundada a-

I 1" daI no período ele após-guerra, levou ês-
b"Pl'otec_ao eoo'a . 1 Ie:reJ'a Pres iteriana Indepen-a c 111vaS; ses paises a situações dificeis". �

InJci.almente, essa publicação Temperatura: Estável;
oferece. não só o decreto que cria V D S 1 I' t fenios: e li a �es .e. resccs;
a Comissão Mista Brasil-OloR como T d 1

.

emperaturas extremas e lOll:
seu organograma administrativo e Máxima 23,3 minima 16.3 ...suas finalidad,es. Em seguida, já
-na intl'odução, temos. uma síntese
de como se gerou ° problema 'dos
"deslocados de guerra" e se chama
a atenção para os conceitos fa1t)'os

florlanõpolll, '31 ele Julho de 1949

Anita Garibaldi

André Nilo Tadasco

Dizem que as sogras dizem que de noivado rixento
não sai casamento feliz. A verdade, entretanto, é que
os três presidentes dos partidos do acôrdo estão de acôr
do. Dentro do espírito da fórmula Jobim, todas as ou

tras organizações partidárias vão ser consultadas sôbre'
o problema sucessório. E o Brasil espera, para o próxi
mo govêrno, a pacificação nacional, com a sadia e ho
nesta convergênc�a de esforços a prol da própria Na

ção. Mais uma vez, pois, desfraldemos os propósitos de

paz, concórdia e harmonia.Neles, como não ,está a nos_

sa Inão quer,emas a alheia renuncia aos direitos de crL
tic� e de divergência, que reG.Q_nhecemos inalienáveis'
dentro do processus democrático., O que há-de conju
gar e congregar vontades e decisões .v�rá à n?ssa_ acei
tação sem exigir de quem quer que seJ� decapltaçoes ou
esmolas. O Brasil está exigindo ês&e pichirão!

.y:3_��

Foi editado e está sendo posto : que a respeito dos mesmos exisle.
.em cíl'cula(,'ãtJ pelo Serviço de Do- O opúsculo fOl'nece dados sôbre
cnmetJtar.ão e Publicidade da Co- falos verídicos dos quais o leitor
missfío �ljsta Bl'asi�-O[H, dirigido poderá tirar suas conclusões e are-

CASA MISCELANEA .dbtri.·
bu1dorl dOI :Rádio. Rj ....C. A
Victor. Válvula,· e DiICO"
RU9 Con.elheiro Mat,.

o PRECEITO DO JJlA
o PERIGO DOS DENTES QUEBRADO�
OS dentes quebra.elos, entre outros in-,

convenientes, podem provocar ferimen
tos da língua, das gengiv;1s e da IÍlUcosa
que reveste Internamente a cavidade bu

cal, ferimentos êsses que SI' infeccionam,
às vêzes até, por germes pi'ovenientes da
própria cãrie dentá'-'lt.

Pl'O,ieta·rw "'Atrlt. as infecções da
bôcR, fl"M:lll"ando o dentista pa
ra tratar as cá:ries e l'entovel' os

dentes quebrados. - SNES,

PARTIDO SOCI�L DEMOCRÁTICO

QlJALIFICACAO ELEITORAL
SER.IO ATENDIDOS TODOS QVANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCnlflDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 1D DAS 14 AS 17 HORAS,.

DIARIAMENTE.
. I .

•

CO.IRA CASPI,
QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


