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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE AR�UDA RAMOS
Diretor de Redação GIJSTAVO NEVES ._

�equndo centenúri
nascimento de G
Promovido por [oveus cultores das letras e

tituto Histórico e_ Geográfico de Santa Catar ima, realizar':

da-feira, dia 29, ás. 20 horas, no salão 'nobre da Faculdade
um sarau literário comemorativo do segundo centenário do naseimeu

to de Goethe. Falarão, entre outros oradores, os acadêmicos' Silvio

Eduardo Pirajá Martins, Gunther Egan Becker e Walmor Card 'IJ da

Silva. '

. P.araàs 50 mil por
tuários argentinos
,BUENOS AIRES,; 27 (UP)-

Paga o Brasil,
suas contas

Três milhões, de'
118regrioos
VATICANO, 27 (D. P.) -

Calcula-se oficialmente em três
milhões, .entre os quais dois
milhões de italianos, o numero
de peregrinos que virão a Ro
ma, no próximo Ano Santo. En
tre as peregrinações estrangei
ras que já anunciaram sua vin
da a Roma, figuram 110 pere
grínaçoes francesas, 68 aus
triacas, 21 belgas, 18 espanho
las, 12 suíças, 9 holandesas, 7
inglesas, 7 irlandesas, 6 dina
marquesas; 4, argentinas, 4
norte-americanas, 3 luxembur
guesas, 2 canadenses, 1 norue

guesa, 1 peruana, 1 uruguaia,
Espera-se em breve a comuni
cação da peregrinação' brasi
leira.

Terras quase de ora..

�a para oma poetisa
CIDADE DO MÉXICO, 27 (liP) -

o govêrno f'êz uma concessãe de

terras, na nova colônia do Estado
de Sonora, á poetisa chilena l�a
bríela Mistral, Prêmio Nohel de Li

feratura, que reside tranquilamente
no Estado de Vera-Cruz - em For
fin de las Flores e 110 pôrto de Ve
ra-Cruz.
Gahri�la Mistral obteve cem hec

tares de terras federais na colônia
fie Costa de Hehmosillo, a 50 cen

tavos -(Cr$ 1,30-) o hectare,

\

Caiu a libra
NOVA YORK, 27 (D. P.)

A libra esterlina' caiu nova

mente no comércio bancário
novayorkino, ante-ontem, quín-

.

ta-feira, em vista de perdurar
a convicção de que a libra es

'terlina será desvalorizada.

o MOMENTO

o conlralo do Eslado
com a Empresul

- Foi publicado, ante-ontem, pelo "Diário Oficial",
o texto do contrato celebrado entre o Estado e a Em
prêsa Sul-Brasileira de Eletricidade S. A., para a re

construção das rêdes de distribuição de energia elétrí

c� na Capital e nas cidades da Palhoça, São José e

Bíguaçu. Deve ser, pois, do conhecimento público, em
s�us por�enores, aquele instrumento, que põe de ma

mfesto, aínda uma vez, o interêsse da admínístração
estadual pela solução de um dos mais prementes pro
blemas do Estado.

A 'Empresul se obriga, além do mais, a construir
uma linha de transmissão de energia elétrica entre a

usina termo-elétrica da Companhía Siderúrgica Na
cional do Capivarí, no município de Tubarão, e a loca
lidade do Estreito, numa extensão aproximada de. cen
to e trinta quilômetros,

Está, portanto, virtualmente encaminhadaa feliz
têrmo um caso, que tem servido úftímamente, a escusa

das explorações demagógicas,' evidentemente inócuas,
pois que datam de muito antes as primeiras providên
cias oficiais visando os resultados agora concretos.
Aliás, tratando-se de uma questão que não comporta
ria soluções simplistas, dada a sua complexidade e os'

diversos aspectos que reclamavam estudas técnicos, o
problema da luz e energia elétrica para a Capital do
Estado não poderia resolver-se sob a pressão tenden
ciosa de elementos em cujos intuitos menos prevalecia
o interêsse da coletividade do que o objetivo da agita
ção e da desordem.

O contrato ora publicado, estabelece, o prazo de
um ano para o término dos servícos que entretanto,
já foram mícíados com intensa preocu pação de abre
viar-lhes a execução tanto quanto possível.

Aludindo ao assunto, o fizemos pata chamar a

atenção dos que por êle se interessem quanto às con

dições em que se entenderam o Estado e a Emprêsa
Sul-Brasileira de Eletricidade S. A. Trata-se, na ver

dade de um contrato que, não só fixa a ambas as par:"
tes direitos e obrigações, mas - e nisto consiste o que
toca 'às necessidades públicas - representa um pas
so decisivo para a realização das justas esperanças das

populações desta Capital e. das cidades vizinhas.

o Si'. Octavío" 'I'arquiruo de Sousa, em cromca sob a

epigrafe - História e Homeopatia, publicada na pr imei

ra quinzena de Julho último, relembra a figura interes

sante do velho ?lIelt) Morais, hoje em imerecido esqueci
mento, expiando talvez li culpa ce haver Sido tão d'esor·

denado, tão 1'1'al1co em dizer Ludo o que lhe, ocorria ao

pensamento e' tão j)rolixo em suas obras de títulos quilo
métricos, a contrastar com a preferência que, em medi:
úÍlla, dera �t escola ele Hahnemann, então uma novidade
no Brasil. Dedicando-se ao estudQ do noss.Q passado, con

seg'uiu reunir aVll Itado d{)cumentário que foi prodiga
mente dando à' publiciõ,arle eni livros e revistas, sem es

-pírito \crítico nem método, num destrambelhamento' que
só encontraria símile na proverbial gaveta de sapateiro.
Não obstante, como reconhecl!m os que se dâo a esludos

llÍstóricos e confirma o sr. 'rarquinio de Sousa, tambénl
hisloriador, e dos mais 'l!s.c1.al'ecidos, - a obra de Melo

Morais é um rico repositório ele valiosos subsídios a 'que
·se. podeeá rec.QJ:l'e1', "embora com cautela".

Melo l\'IoL'ais, porém, não foi apénas apaixonado 110·

meopata e i.nveterado colecionador de, documentos his

tóricos. Preocnpava-o alnda a ânsia de difundir a cultura

através das bibliotecas públicas do país. Por Inocêncio
. Fí'allcisco da Silva sabemos qu e êl\l não só oferecera

mais de quinhentos volumes iI. BJblioteca Pública da ci

dade do Salvador e conseguira do. Ministro do Império a

criação da Biblioteca Pública da capital de Alagoas, Slla

terra de nascimento, doando-lhe, de iÍlÍcio, cêrca de dois

mil volumes, como ainda, aó ter notícia de que havia si

do orlada a Biblioteca Pública de Santa Catarina, para

!7iqui !,ogo se !lpressara a enviar mais de mil exemplare,s
Ide 'diversas obras. 'Por isso mesmo, mereoe-nos a ,memó
ria de Melo Morais especial afeição, sendo·nOs sumamen

te agTadável registl'ar o gesto do sr. Octavio Tarquinio
de Sousa, relembi'ando em nossos dia,f; êsse vulto singu
:!.ar que "está a ped-ir mais ind_ulgênpia da posleridade .. E

também mais justiça".
Dentre os .livros que êle o ['el'ecera iI. nossa Bibliote

«la, deslaca-se - por mais surpreendente que isso boje
,llO� possa pareceI: - o frecllei[ des LOix- COnslitntives des

PERSPECT1V_1S DE MELHORA DA Calcula-se que, 50.000 portuários es-

SITUAÇ.'4.0 tão parados, em consequência da

NOVA YORK, 27 (U. P.) - O greve dos marítimos, que entrou ho

Brasil reduzirá muito as suas con- je no seu segundo dia, Os tripnlan
tas atrasadas devidas aos expor- tes de rebocadores e outros traba

taâores norte-americanos, antes do lhadores maritimos iniciaram on

[iru; do corrente ano. Essa foi a es- tem uma greve de três dias, em a

sénc ia das declarações prestadas á poio de suas exigencias de aumento

imprensa norte-omericana peta sr. de salário. Os capitães d� r�boca
Osvaldo L. Silveira, presidente da dores querem um aumento dI' G65

firma L. Figueiredo (('; Cia., que para 885 pesos mensais ao paS30

partiu ontem 'pam o Rio de Janei- que os marinheiros desejam nr-i au

ro, a bordo do navio "Argentina", mente de 385 pesos para 5G5 ]:)°"08.

da stoore Mctlormack, depois de
passtu: dezoito meses nos Estados

Unidos, durante os quais esteve

tratando dos inierésses da referi
da emprpsa comercial. O SI'. Si l
oeira baseou proqnástico no fc/to'
de qne,' no mês passado, o Brasil
paqon quantia equivalente os dois
meses de contas atrasados. Ab'es
cento» que se as exportações ora
sileiras não diminuirem, de modo

pronunciado, a vnelhoro: da sitúação
aera; estará evidente, antes do fim
do ano, Disse mais que os expor
fadares morte-americonos não de
vem esperar que sejam reduzidos
(JS contrôles de im.portação no Bra

sil, a mel/US que o seu pais consiga
novos fontes de obtenção de dála
res. A este respeito, aiirmou que o

Brasil poderia mettiorar a situação
do dôlor, elm, primeiro luqo», de
semioh-endo a eeporteção ele arti
IjOS que POdfl:l� ser vendidos nos Es
tados Unidos 0/1 on/.r-o pais de moe

da conrersiuel e, em seaundo, 01'

(Joni:mu[o O ('rrJ/,dlo 110 Brasii, me

diante (I. cl'i,u;rlo de il'(n Bouro Cen

trnl, capaz di' fiscalizn1' () crédito e

auxiiiar I) (fovênw a obtê-lo, Eri
soú que entre os produtos de ex

portaçõo do Btosil poderiam [iqu
rQ1", se tioerem. estiniulo adequado
17m' parle de seu govêrno, os ma

ileiras duras e macias, 1)(!1'a as

quais, acr'escenlo1/., existe wn bom
mercado noss Estados Unidos.

, :
• •

I POR FALAR EM MELO MORAIS ...'i
i . . :
_...............' "

Cologries A.ngloi$es,. coh{édérées sous la delWntination
d'Etats-Unis, que estivera em POd�l' de Tiradentes e 1'6ra,
sob n. 26, junto aos autos de devassa da Inconfidência

j\·linéira.
Ao contrár�o do que, pelas entrelinhas, dá a entender

um dos colabol'adOl'es do Jornal do Comércio, do n'io, em
artigo de 4 de maio ele 1941. (v. Mensário, t. XV, vol. II,
ps. 265/2(6), 1\1,elo ::\10rais nunc'a ocultara a pr,ocedência
dessa valiosa obra, nem peocurara fazer segrêdo do des
tino que 1,he_ dera. ::\'a declicalória, escreveu êle () seguinte:,
"Ofer,eço esle precioso livro à Biblioteca Pública de Bta.

Cal.al'ina, pr, ter sido o documenlo nO, 26 q, achei fa
zendo parle do volumoso Pl'ocesso original ela Con�pira
ção de Minas inLitnlada - co Tiradentes. ,Suponho qlle
este codigo pertenceu ao Desembargador ':l.'omaz Anho-'
1110 Gonzag'a (o autor da Marília de Dirceu) ou ao Dr,

Claudio ::\1anoel da Costa. Como preciosidade bist.orica -

é digno ele ser estimado. Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de

1860. (a.) Dr. Melo illorais".

Af.igur&ra-se·lhe tão natural e Lão mel'itório o que fi

zera·, que onze anos mais' tarele, ao. publicar a História do

B'rasi,l-Reino e Brasil-Illlpér'io, em nota a p. 7, dizia, com

a maior si:mplieidade, 101' doado à Biblioteca da capital de
Santa Catarina "o exemplar das Constituições", que se

achava apenso 30S autos de devassa da 'Inconfidência Mi

neil:a. "pondo-lhe - aCl'escenJava - uma declaração, na

qual me a:ssinei". In fOl'mação mais.ou menos idêntica
dpra em carta a Inocêncio, segundo se lê no Dicionário

Bibliográfico, t. 8°, ps. 416/417,.
A propósito do precioso livro, de quando e'm quando

publicam jornais I) re;vistas do pais noticias pretensarnen
te sensacionais, como se se h'al asse de coisa desconheci
da dos própri.os calarin.enses. AIg'uém, em setembro de

Violento furacão
8880la Miami
MIAMI, 27 (v.p· - A população

desta cidade foi alertada pelo ser

viço meteorológico, contra um fu

ração vindo do mar das <\p.tilhas

que deve atingir Miami dentro de

18 a 24 horas. Segundo as ul+imas

informações, a tormenta atingiu f<S

ilhas Bahamas com rajadas de lHO

qilometros a hora. Amplos prepara
tivos foram feitos para enfrentar J)
vendaveI. Pelo menos uma estaçâo
de radio anunciou que permanecerá
no ar continuamente para dar as

ultimas informações. A Cruz Yf ,.�

melha já tomou providências par a

acolher a população nos abrigos
contra furacões.

VENTO A 194 QUILOME'l'ROS
Mia li; 26 (V.PJ - Violento f�1�

racão assolou esta noite a COS!:>. da

Florida com ventos a velocidade de

192 quilómetros P9r hora, Fortes

ventos e ondas precederam ao fura

cão provocando ondas de vario" me

tros de altura que se abatem cs+rc

pítosamente sobre as populares pra
ias entre PaIm e Beach e Porto Lau-

derdale, onde estão as hlXUOS2S re

sidencias dos milionários.
/'

.

19113, após a recepção de- inTormes para aqui solicitados
acerca do ajudído livro, e cópias fotos táticas da página
de-rosto e da dedicatória ele Melo Morais, - em entrevis

ta concedida a certo vespertino .carioca, passou por ter

sido o descobridor da Coleçã,o das Le'ÍS Constitutivas das

Colônias Inglesas, na Bibliotçca Pública de Santa Catari

na, "onde esteve esquecida durante 83 anos"; e como se
isso não bastasse, afirmou haver o livro pertencido a

Cláuelio Manoel ela Costa, circunstância que vinha escla

receI' a causa do suicídio do poeta inconfidente, acusado
de ser quem eslava, elaborando as leis que, decalcadas

s6b1'e as dos Estados Cnidos, regeriam o Brasil indepen
dente. E que o entrevi,stado tomara por C. M. COsta a

rubrica Rocha, aposta, com os devidos arabescos, na pá
gina-ele-rosto do neCH'pil, por Francisco Luis Álvares ela

Rochã, Desembargadol' dos Agravos da Relação do Rio

de Janeiro e Escrivão da Comissão expedida contra os

réus da Conjuração e.m Minas Gerais, conforme veriU

cárnos em confr{)n lo proc,edido com o tac·simil e da assi

natura do citado desembargador, a p. ,281 do voI. VI dos

Autos de De1Jassa da 'Inconfidência Mineira, pnblioados
. pelo Ministério da Educação. "

A verdade é que Tiradentes estivera com a Co�cçc7.0
das Leis Constitutivas _c, certam'enle para decif1'á-la, ad

quirira um Dicioná1'io da L'íngua Francesa que d,epois
emprest,ara a, Salvador Carvalho Gurgel do Amaral e ven

dera ao padre Franás'co, com botica na Ponte do Rosú

l\io, em Ouro Preto (A. de D., l, ps. 163/164). Não tendo

conseguido ler aquela obra, levou-a a casa de Francisco

Xayier M'achado e pediU a êste que lhe traduzisse "a, sec

ção oitava sôbre 'a forma da eleição do conselho priva
·do. - cujo conteudo leu ,em vulgar ao dito Alferes ('rira
dentes) êle testemunha; o qual depois folheQu muito o'

mesmo livro, e como quem querida achar outro lng:u,.,
deixando-lhe fioar o mesmo liv;ro, que é o próprio 1"111

oitavo com capa de papel pintado, apenso desta Deyassa'"

(A. de D., l, p. 143).
Quem teria emprestado a Til'adentes p a qL1em, pois,.

Conto na 3a pág. "I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

2 o ESTA '10_ Domingo 28 eI••gpsrO eI. '949

."

PAGINA
"'"

ORIENTAÇAO DO CíRCULO DE ARTE MODERNA Correspondência:
.

Caixa Postal 384'

LANGSTON HUGHES nasceu a 2
de f'evere íi-o de 1902, em Joplín,
Missouri.d e pais nossos sendo edu
cado no Oeste Centra 1. De disposi
ção para a' aventura, viajou muito,
com e sem dinheiro, Estudou em

Columbia, foi professor no México. O mar é profundo,
viajou como marLnheiro, trabalhou A faca aguda,
diu-ante suas aventuras, .na Espa- E Q. reneno qlleil'11A
nha, França e Itália; era emprega- 'Mas todos trazem. descanso
do num hotel Washington, quando Todos trazem aquela paz
Vachel Lindsay

desco,
hriu-Ihe

OI
Que a

alJl,W
cansada aspira,

talento r de nalguns dos seus poe-
mas para um auditório que ele Todos trozem o âescanço,
reunira a'jj,

'

Nunm. nada
Os .primeiros poemas de Hughes Do qnal

foram escritos "depois e do modo A alma não oolta.
das canções do povo negro, conhe-
cidas como "blues" e, sua procura
da melodia, enriquece a forma o

com aquela extranha combinação
de profundo sentimento e risos,
tão caracteristioa nas mentes ra

ciais. Alguns elos seus poemas apre-
,

Isentam a fadiga do í rahalho como

sente a merite primitiva.
Julia Peterkin, ci-lticando seu se

gundo livro em "POETHY", nisse:
"Puros e violentos pedaços trági
COS da vida são postos em palavras
simples, as quaís, mantem urna in

sistente batida ríti_mica. Não impor
ta de que modo seja, cada um des
ses. poemas tem aquela vibração
011 cadência definitiva, que é o

sinal de um sentido musical' infali-

______ .:::!!O!!:t

Cinco Poemas . de
.

Langston Hngltes
li'INS HOMEM CO::'-iVENTO'

Edições Melhorament?s

I
/' I

I

o

Dize-me,
Haverá paz
A�(;Jn dos t uos altas, paredes de

[perll'a

E [o.z olaun: estranho ou insistente

[aceno,
CO1/!, um desafio
.Oue nos prosta:

Olhos

Oue estão esquivos
.' Sem. chorar

•

Et» era 11.111. rapaz então,
fi,' não compreendia
Pensei que havia aniizade
No aperto de meio .

Pensei que o alno/' seria
Seu corpo junto do vneu
Pensei que a cmbrioquez
Era real

No vinho.

Paz,
Paro onde

GOETHE - Albert Schwe ltzer-:

Pondo em evidência o caráter-

profundamente de cultura e di

vulgação com que prepara seus'

lançamentos e dispõe seu progra··
ma editorial, Edições Melhora-

mentos acabam de publicar "Goe-

the", de Albert Schweitzer, no
nenhum deoer mundano

[alme

DANSARTNOS

Roubando da noite
_4lgumas
Horas desesperadas
De prazer

Rouúando da noite
Alquns
Dias desespreados
De vida

Porém, ell e1'u apenas um rapaz
.
E não comsmeendia
As coisas que wm jovem
Aprende u10 cedo
Quando ele' se tania
Um homem.

PESAH

ano mesmo em que se comemora

o segundo centenário do' grand
poéta.
.Todavia não pára- a, atividade

daquela editôra no programa ela
borado para festejar a efemér-ide
cultural. O volume ora lançado é
número I ela "Coleção Goethiana'"
no qual figuram, além de estudos

sôbre a figura e a .obra elo gigante
de Weimar, também duas ele suas

'mais típicas tragédias: "Clavigo"

F.

e "Estrela".
A tradução cio trabalho que ora

aparece foi confiada ao conhecido
estudioso da literatura germânica
prof. Pedro ele Almeida Moura..
Trata-se de um discurso pronun
cíado pelo renomado autor de "De,..

cadência e Regeneração ela Cul
tura" na casa onde nasceu Goethe ..

É um estudo acurado, meditado e

�ão exato e fiel quanto seria pos
sível esperar do tempo, ela pessoa, .

da obra e da cultura de Goethe,

ROMANCE

(De The New Poetry - an antho

,10gr - Editor MacMillnn co. 19H).

AUXILIE O l\'IOYfMEXl'O

EDITORIAL 1)08 NOVOS DE

SANTA CATARINA

Adquira un exemplar de
«IDADE 21�
Poemas d'C

WALMOR CARDOSO DA

SILVA

CADERNOS SUL N. 1

Pedidos ao C. Á. M" (Laixa
'Postal 384) Fpolis

. .. Coração
Qne não sabe

CO':Jlf) morrer.

CINEMA

o Tesouro da Sierra ladre
Ody Fr'aga e Sílva

A fotog-rafia de uma simplicidade i,llvulgar,
sem virtnosismos, alheia aos Lruques e efeitos espe
ciais, possui valor real e autêntico. O alto nível do
trabalho da câmara, em

" O tesouro da Sierra Ma
dre", pode ser notado em uma pequena análise com

o trabalho fotográfico da ·'Pel'o'.:=t".
O filme de F'iguerôa possui uma fotografia ex

cepcional, mas peca no excesso de laboratório e

composição preocupada, Na "Pérola" é usado em

demasia o elemento técnico, para produzir um senLi
do de beleza. A pelfcula em conjunto fica prejudica
da pela enorme quant.idacle de ângJ1los e tomadas
por demais caJ)l'ichadas, �o filme de John Muston
vemos lima fotografia excelente, pouco comum, gran
diosa por sua extrema simplicidade, sem virtuosis
mos, sem truques, sem angulos novos, porém,. impe
cavei em todo o sentido.

A câmara, em "O tesouro ", ", compl�ta todo o

trabalho de encenaç'.ão r de ambienLe. Perfi-eta na sua

sobriedade, sem tomadas improprias ou desnecessá
rias.

'.

.
"

Archibaldo Cobrtú Neves

I

(De F'ielrs of Wonder - editor

Alfred A, Knoff - 191,7)

D IA PERDIDO
Whingate

Como sua parte para ri. C??lCmO
ração do hi-cr-ntcnrir-io do nasci
m�nto de GOETHE- o 'Cíl'Clllo de'
Arte �lo(!el'l1a publicou hojé um

f-;uplE'mellto Literário, 11 qual será'
icrnet ido às pessos intr-ressartas,
mediante pedido dirigido à esl a pá-
gina.

�\ este suplemento, que é dedica
do inteiramente a GOETtn;,destaca-
mos, alem de pequenas poesias,
suas, no origina!. traduzirias Oll

'adaptadas, c, de trabalhos de mrm-

bras do C, A, -:\1., '0 arLig.o "Ooelhe.
cidadão elo mundo", escrito espe-·
cialmente para esle suplemento pe- -

lo. Padre JOI'ge Lutlerberck, S . .J.

CAPITULO III
O RAPAZ DE CINZA

Zaron permanecia ainda à porta, observando isso se me apresenta ri.Iículo. Lastimar :1 mort- de
os jestos e as atitudes de Levy. Prestava atenção às 11m velho que nun-ca soube viver e qllf' nunca me

SUrlS mínimas expressões fisionômicas para se COI1- deixou viver como eu quero, Olha, Levy dirige-se
vencer de que Levy nada percebera. Naquele mo- para àquela velha.Iuo canto da sala, observa . . , Bo-
monto o desprcsava mais do que nunca e o odiava' las." quando Ruth entrar na sa'o terr-i oportunhla-
mais do que os outros; êle pusera a perder o colo- de dr ohservá-lo melhor, Mas que consequêncí as ado
quío com a f illra r;e Ruth, no jardim. Agora queria ter vu-iarn se êlr tivesse l1ercPlJido?" Então Murdock!
a certeza ele que Levy-não estava.pensando e tirando '). ::\orriU'l1ara si mesmo.
conclusões sobre êle e a moça. Ela correra assusln- - A mrn i nada aconteceria, ahsulutarncnte nada.
da quando o portão ele ferro rangeu e êle jogara .-\. morte desse velho é a minha libertação, Chorar,
fora a ponta de cigarr-o ,e desajeitadamente, acendera 'sentir, eutrrstecer-me, por que? Só ele r-onheci a o

outro, Nunca suas <íLitlldes tinham sido tão fa)",a" e versn e o reverso de meu ser talvez por isso eu o

denunciadoras, .f.ILHmdo no momento em que Levy odzasse sempre e agora com a sua moi-te ::iOU, feliíl,
dele se aproximara e ambos entraram na sala. Ele' sabia o que eu sou; agora êsses lábios estão rí-

,

- Por que acendi outro cigar-ro? Viu óle a gidos nãl� balbuciarão mais, seus olhos não mais

.ponLa do outro, ainda acesa, no chilo: Eu teria per- soll!arilo aqLleles ráio.s qlle vascLllhavam lodos os

cebido êsses pequeno,s delalhes. Não ", mas Esthel' m'flns pensamentos, COIpO s,erá fá,eil, ag-ora, ser o que

já estava dentro de casa quando ôle se cbegou e me nãp sou 'para todos esses ImbeCls q11e enchem a

abraçou. Será que Levy não percebeu naquele abra- sala. Só a morte é silêncio; o �ilêncio, da vida atOl'-

!ta, que eu eSf'.'lldia alguma coisa? " l"ll mesmo doa, nos denuncia. Zabel chamou-me de Homem-

sentia os meus pensamentos eSQorrerem pdos meus Cinza, cOlllpreendí perfeitamente o que êle queria di-

nervos, Sentí-os nas ponlas dos dedos, Eu senlia zero Cinza que adormece a brasa, cinza que guarda a

aiJl(]'a ri l1erfume dela, o mesmo de- Rutb, e o caloI' brasa de paixão, 'cinza que e�col1fle brasas de ódio e

elas minhas últimas palavras, parece-me, estavam dngança, De Rap.az-cinza passei a rapaz de cinza por-

ainda no ar. Não, êle não percebeu, Que poltrão eu que os imbecís não entender.a.m ZalJel.
,

fui! Nunca em minha vida me portei dessa forma. Zal'on olhou os preselltes, olhou as pal'edrs e 1'e- - Depois uo êxilo das o])ras de'

Se êle o�bar fixamente p.at'a mim, lerei nos seus prjmiu um sorriso, A vela projetou na parede o per- F'oallLcrt, Edições Melhor'amentoli.,
o'.'1so. Olhos de peixe morto, Iãcjl ele penetrar. Dis- (iI de Levy, �ariz ,adllnco e compl'irlo; um eorvo, sim anunciam o proxlmo aparecimen-
far(',arei que não o vejo mas te-Io-ei sob minha vig'i- um coryo negro rodando.

, 'I "OI' '1" t" "I,·t d�,-_ '(Continua) 00 c e 1ver W1S e ,-,on o ""

lância - Ah! cheiro horri.vel de cera! Anles levas-
IV-ELA I Natal", ele Charles Dickens, .

Sem-no para um posto cl'emat.Ório! - Gomó ludo ,Próximo domingo, capitulo

- 1l-fai'qul's da Cruz, conhecido
educado]> e autor de mais de urna

dezena de va ',;osos trabalhos, pu
blicou pelas Edições Melhoramen

tos, o seu "Eça de Queirós-a sua

Psique", livro que obleve o primei
.ro prêmio num eoncurso promovi
do no Rio de Janeiro sôbre a vida
e a obra 'do autor, de "Os Maias".

, Traduzidos por

O Clube ele Cinema, do C, A. M., prosseguindo
sua programação de películas escolhidas, a presen
[ou a grande produção da WARNER: " O TESOURO
DA SmRRA MADRE", que com "Belillda", da mesma

llroc]lIf ora, são as duas maiores realizações do ci
nema americano em 1948.

O ,"Tesouro ... ", tendo uma história banalíssi
ma, mas tratada com tanta inteligência e proprieda
de, foi transformada em um film-e de primeira clas-
se, excelente mesmo.

'

John Hust on rea�iza sua maior perfomance nll
dire�\ão dês.tte filme, Ol!ieniando com sobi'iedade"
firmeza e ausente de qualquer truque, transforma-se
num diretor seguro e de gTande sentido plástico,
qualidades (llle tanto carecem os diretores de Holly
wood. É verdadeiramente impressionante o niveI
ljue Jobn Husfon consegue atingir. Com um argu
mento comum, jogando quase toda a película ape
nas com tl:ês personagens, dá-lhe um sehtido cine
mático e l)lástico tião profundo, evitando o monótono
e o grotesco, 'caminhos que tomariam o filme !las
mãos de um r1iL'etol' menos hábil e inteligente. Ou
tro mérito elo trabalho de Huston é li ·escoJ,ha do
backgrolld, o original da histól'i'a, como os coadju
"anles, usando nalivos aulên�icos e artistas caracle
ristieos mexieanos; eviLando, assim, falsificae,ões na

apresentação dó ambiente e elos personagens, O sen
tido honesto da realização cillmeálica é élaramente
nbserva.!lQJ1as minúncias ela montagem e na caracte
riza�ão de ambiente e personag'('lIs, IJPl'l'citas .

James

A mU::,.fca ele i\Iax ::-;teioer, aLuando com IJreci
são, t.orna as sequências mais reais, os momentos
dificeis mais angustiosos. Caminha com 08 perso
nagens, para j unto a êles todas as suas dificuldades
e eom êles termina ll'ágicU: e irônicamente.

Oulro ponto alto do filme é a interpretação de
Walter HusLon, um artista de ótima estirpe. reali
zando uma de ,sua.s maiores interpre.tações e a me-

10111' do filme, prêmio da Aba<demia em 48, O velho,
já sem motivos parÇ!. viver, que êle representa, lan
ean,do-se à, aventura com dois i10mens ainda jo\-ens,
só porque nada mais lem para fazer, é admiravcl.
Domina completamente o eJ.enco é torna-se o centro
de interesse do espectador, desde sua primeira <1pa
ri('ão, Walter Huston realiza uma das int.erprelações,
(Júe podemos colocar ao lado das maiores até hoje
feitas no cinema,

I

,1

Humphrey Eogal'L no ambicioso, insatisfeito e

desconfiado, sempre .pronto a cometer um crime e

um roubo, pelo que êle julga ser os seus direitos,
é convieente e possui alguns momentos ótimos mes-_

,

mo, Tim HolL, perdido em far-wests de linha, é tra

lJalhado com acerto pelo diretor e entra na unida
de geral da películoa, que varia sempre entre o bom
e o ótimo.

Alguns delalhes mais chamam nossa atenção,
mas est.a erônica já está um tanto long'a. Por isso

paramos até o nosso próximo filme, que será "Adul
, Lel'a".
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As 10 hs.

Colossal M'1.ti I iadaANIVERSARIOS: diretor do Grupo Escolar "Prof.

\VOOD

José Br-asificio ", da vizinha cidade
,�R HENRIQUE FERRARI JP�lüH. de Biguaçu,

· Comemora, hoje, o seu aniversá
.�rio natalicio o sr. Henrique Ferra
ri Junior, competente funcionário

. -dós Correios e Telégrafos e pessoa
muito relacionada entre nós,':l

,"Iíluem felicitamos.

o "Estado" curupr-imentn-o, de

sejando-Ihe perenes felicidades.

PROF. JOAO DOS SANTOS AIU:.M)
Transcorre, amanhã, o aniversá-:

rio natalício do sr. Professor João
dos Santos Areão, categortzudo
funcionário do Departamento de E

dudação e figura de projeção na

sociedade local. As inequívocas e

expressiva-, demonstrações de apre

ço que lhe prestarão os seus inurne
ros amigos e admiradores, nós nos

associamos, desejando-lhe feliz ani-

.. SR. LUCIO FREITAS DA SU.V/\.
A data de hoje consigna o aui

-versárío natalício do sr. Lucio Frei
j'·tas da Silva que,. por êsse moti \'0,
!.será muito cumprimentado. A esses

;.-cmnprimentos, juntamos os nossos.

.

SRA. ALICE CUNHA
Ariiversaria, nesta data, a gentil

..e distinta senhorinha Alice Cunha,
"dileta filha <10 sr. Euclides /(:unhJ,
.secretárlo do Tribunal de Apelação.

A nataliciante
'

que, nos nossos

:r;lneios sociais, goza de real estima c

admiração, será, pelo· feliz evento,
-alvo de multiplas manifestações de
-af'eto, e simpatia, ás quais nos soli-
.'(}arizamos.

versário.

SR. TOM.AZ

sário natalício o sr.: Tomás Wood,
competente inspetor veterinário 'lo
Ministério da Agricultura, neste
Estado.
O aniversariante que é pessoa

grandemente estimada entre nós,
cavalheiro simples. de naclon-rtída
de inglesa, mas radicado a lnngns
anos em nossa terra, o sr Tomás

'Faz anos hoje a sra, professora Wood faz jus ás homenagcn- que
"Zuleima Goeldner, figura de rclêvo lhe serão tributadas amanhã, quan-
'DO magistério catarinense. . do ocorrer:', o �eu' aniversár-io _

. ,

PROF. ZULEMA GOELDNER

SR. ARLINDO OLIV.EIR)�

Faz anos hoje:
- o sr. Francisco

",erva do Corpo de
�'Policia Militar.

- Short-

8) - O GRANDg VENDEDOR
- Desenho Colorido -

,

9) _- GUARDA ES'I'A ARMA
- Desenho Colorido -

maiores

CAN'fIFLAS
- o rei dos comiços -

- em

O CIRCO
J:Ul'. .. Rir... Rir, ..
Eis de volta ...
HOPALONG CASSlDY

de Souz''1, rz" - ° m:'nino Carlos
Bombeiros da Sou7.a.

- erp
Batista de LENHADORES DE

- com-

IMPROVISO

3

Hospital de Caridade
Serviço de transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessõa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre

g'atloSj do Serviço entre 8 e 10 horas, Terão 0$ doadore-s

gratuitamente exa.me clínico e exames, de sangue-
Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

LEONARDO .FERNANDES

- o sr. Genesio Joaquim GO'lhho.
.

- o sr. Max Kuenser. 'melhores votos de venturosa e.>ds-
ti·ncia.

(Premias nn valor de Cr$ 200,00
em Cadernetas da Caixa Eco nomi
ea Federal),

- Programa -'
1) - O ESl'OR'rJ� E!\1 MARCIf,A

- Nacional -

2) - ATUALIDADES \\'.-\RNr:;R
PATflÉ - Jornal.

3) - G...<\.MPEõES DE .BOLI 'VI
- SllOI't-

4) - MINHA AMIGA, A FOn:vU·
GA - Desenho Cotoridç.
, 5) - CA�,{PEõES ESQüU,.DO-
RES •

- Sports -

G) - RAP�ó.DlA UE PALJ:U'·
TAS fi; CORDAS

-

- Desenho Colorido -

7) - INSI'ANTANEOti DE HOL
LYWOOD - N. 10 -

Comemor-a amanhã o seu anlver-

NÊE!
10) - Uma avatauche de garga-

lhadas:
.

AL1'0, MORENO E HORROROSO·
- Preços: -

- Cr$, 3,20 - 2,00 -

"LIVRE" - Creanças
de 5 anos poderão entrar,
ROXY

- Vesperal CO.�osso -

Fazem anos, amanhã: 1) o- Cinelandia Jornal
Festeja, hoje, o seu aniversário - o sr. Constante André Dr-Inca,

_ Nac. _
'natalício, ,) sr. Arlindo Oliveira ativo agricultai' e prestigioso ele- 2) _ MINHA AMIG.A, A FORMI.

mento do PSD, em cujos qt:?rl':llS .GA _

D. IZAURA LEAL desfruta de geral simpatia. _ Desenho Colei-Ido _

'o Decorre, nesta data, o aniversá- - o sr Manoel Gal'da, fuuc+onã- 3) _ R.\PSODTA DF. PALHETAS
Tio rratalicio da exrna, sra. d. Izau- rio da Capitania dos Portos na ci- E CORD.l'S

•
Ta Leal, dignissima esposa rlo sr. dade de Laguna.

� Desenho Colorido _

'Miguel Leal, digno Secretàrio da ], - a srta. Maria Tereza de S"IIZ"I, _ Uma verdadeira tempestade
"Viação, Obras Publicas e Agrleul- aplicada aluna do Tnstituto ti0 Edu- de ri so J
1ura. cação nesta capital.

.

Aos muitos cumprimeritos quo re- - a menina Martlda. fi!hi,l)'!,a do
-ceberá a distinta senhora nelo SI'. João Ramos Furtado, cujo Jr:1' se

'transcurso de sua efeméride nata- engalana arnanhâ, para f'estciar I)

'licia, os de "O Estado" se associam, jubiloso acontecimento.

'.respeitosamente. --:- o sr. Guilherme Silva. fn!1r'io-
mil'io dos Correli)s e Telégl"afo� des
tn capital.

Transcorre, amanhã, a data anj-. Do nossso ilustrado (�ontcl'l'al1el)
'versária do jovem Leonãrtio Fer, sr. dr. Luiz GalloHí, digno prcu
',nandes, filho do sr. lndio Fernan- radar Geral da Republic:l. n·c(·jJe·
,des, fundonário estadual, e a quem mos atencioso- telegrama de agra
<?nv-iamos felicitações. decilIlentos pela noticia inserida

ue""" periódico do seu anive�:sàrio
n.�tcio.
Aproveitamos a oportunidade que

se :nos depara para felicita-lo 11ma

vez mais, desejando-lhe peren% fe·
licidades.

DR. ANTONIO GALLOTTr.

ROSANGELA

A data d€ amanhã regista o ani�
,'ersário natalicio do nosso di"tín
'to coestadu3no sr, dr. Antônio Gal
'lotti, provecto advogado no fôru do
Distrito Federal, onde reside.
O ilustre aniversariante que sôo

'ibre ser culto e afável é de invulgar
''lfistinção, goza de numeroso" cir�
"-culos de amigos e admiradores ({ue,

3.manhã, por certo, lhe prestarão
'merecidas homenagens.

Os de "O Estado", ,iubilosU11lente,

.

NASCIMENTOS:

MENINA

pst:í em festa o lar do nosso dis
tinto coestaduano sr. João Eiche,
categorizado funcionário da Fúbri
ca de Papel Itajai, e de sua exma.

espôsa d· Dirce Nocetti EiclH'. Cl)m

o nascimento,. ocorrido em RmInc-
PROF, DAIR MARIO L.AGO

.
nau, de uma linda menina qno_ na

A efeméride de amanhã cOllsig- pia batismal, se chamará Hos3Jlgela.
na o aniversário natalício Co ben- Felicitamos o. distinto casal e ife
'-quisto ,professqr Dair Mário J�ago. sejamos a pequinina Hosangela os

'se·:associam ás .mesmas.

teria pertencido o precioso livro? Peja J.eitum do pro-
· <cesso fica-se sabendo:

1° - que llm di'. José Pl'l'eira, de Mariana, possuia a

História filosófica e política. do abade Uay,nal, e as Leis·
dos Ingleses Americanos, tendo o dr. Domingos Vidal de
Bàl'bosa esclal'ecido que sabia disso pot' declaração do
llróprio dr. José Pereira, acrescentando com referência
'i:! primeira ül;ra, que "o sabe de cerl.o pela ter visto, quan·
do vinham ambos embarcados de Lisboa" (A. dé D., n, p.

·

95);
2° - que rui ouyioo tl,.m bacbarel formaüo em leis

Pelli Universidaclp de Coimbr'a e mOl.'ador em Mariana,
chamado José Pereira Ribeiru, que talvez se possa iden
tinCé1r com o dr. José Pereira acima citildo, nada lhe ten·

\ do sido pel'gnntado, no entanto, com resl1pito à existên
cia dos mencionados !.ivros em Sf�l1 J,JÜder. (A. de D., I, p.
198) ;

:)0 _ CJl1e 'l1m;; dos "conventículos" realizados na

... casa (�') cor'onel Francisco de Paula Freire de Andrade,

ENFERMOS:

JOHNALISTA JOÃO KUEHNE
Acha-se enfêrmo, recolhido a

quarto reservado do HOSlJitai je
Caridade, o nosso brilhante confra
de jornalista João Kuehne, rliretor
da apreciada revista "Atualidad(;s"
e alto funcionário do Estado
Desejamos-lhe pronto' rest2.hele·

cimento.

Simultaneamente -

As 2-li, 6%, 8% hs. - As 71/2 hs.
- Sessões Elegantes -

RECORDAÇõES
.

Robert CUMMINGS - Susan,
HAYWAHD
Agnes MOORHE.AD - Joan

LORR.ING
- No. Programa -

1) � O Esporte -em Marcha ..•
- Nac.-

2) - Metre Jornal... Atual.ida-
des.

' ,

- ÁS 2-4 lB. :__ ,Cr$ 6,20, - 3,20
- As 61,§ hs. - Cr$ 6,20 (Unico).

Cr$ 6,20

perguntado acêrca de livI'DS, - Jos� Álvares Maciel, in

tel'tog'ado sôbre se possuía as Leis -ConstitutivCls e as -em�

preslara a alguma pessoa, respondia evash'amente à perw
gunta que lhe era feita.

Daí, acreditarmos que, de qualquer forma, [lOt' llavê�
las comprado em Bil'mingham ou adquirido dêsse dr.
José Pereira - se {> que não exisLiam delas (lois exem·

pIares em Minas Gerais - as Leis Constitlltivlls elas Coló
nias ln(llesas, confedel'adas sob a denom.inaçrio de Esta
dos Unidos, que se encontravam apensas aos autos de
devassa e vieram, por doação de Melo Morais, parar na
Biblioteca Pública de Santa Oatarina, pertenceram a

José Alvares Maciel, Lendo sido êle quem as emprestou
a Tiradentes. Aliás, f'ram, um t: outro, os conjurados mais
ardorosos, m·ais ,esLreit.amente unidos e mais sériamenLe
comprometidos na causa a quc se haviam dedicado de

corpo e almil, e que os levaria par-a o degrêdo e para a

morte .

\VilIiam BoYD
- Preços:

c-s 4,20 e 3,20
"JAVHE" - Crearíças maiores

,de 5 anos poderão entrar.
[MPERrAL

- Às 2. hs. -

- .'Vlatinée <lu Barulho -

- Qlle Programa -

lj -

..'\ Marcha da Vida

-Nac. -
2) - Os 3 PA'l'ÊTAS

�,em-

SHERLOQUES MEDROSOS
UM SEIUADO COMPLE1'0

13 ESPETACULARES EPISODI
OS DE UMA 'SÓ VEZ!

27 PARTES EM UMA Só MATI-

A CHA'V:l;i: MESTRA
do

Cr$ 3,20 (Unico) .

"Jmp. 10 (DEZ) anos".
� ;

\ - Às 7lf2 hs. -

'1\1 argaret O'BRIl!.:N

Cyd CHARISSE
-em-

A. DANÇA Il'iACABADA
- Technicolor _-

- com-

Karyn BOOTU
Danny THOMAS

-Cr$ 4,20 (Unico) .

"Irnp. 1/! anos".
HOXY

-- ÁS 7% hs. - .

- Programa Colosso -

1) - Jornal da 'I'éla
,

- Nac. -

VENDAVAl, DE PAIXõES
- Technicolor -

- com-

Hay MTLLJtND � John WAYNE
- Paulette GODDARD

Susan HAywARD - Robert;
PRESTON '- Lyne OVERNAN -

Martha O'Dr iscoll .

UMA MULHER' DO OUTRO

(Teçhnícolov) .

- com-

Bex HARRJSON
Conslance CllMMIGS

- Preço:
Cr$ 5,00 (Ullieo).
"Imp. 1·'1 anos" .

IMPERIAL
- Às 7% hs.

- ;8SPE'l'ACl1LAR PROGRAMA -

Pr incíplo ao fim!

até 18(Rigorosamente Proibido
anos) .

2 F'ilmes. Maravllhosos
HT!MPHREY BOGAR'!'
BARBAn.\ '3TANWYCK
ALEX S?lH'l\H

--em

INSPIRAÇÃO TRÁGICA

-com -

Mílburn' ,STONf];
- Preços: -

ces 4,20 'e 3,20
"Imp. 10 (DEZ) anos",

I ODEON
-;- Às 2 horas -

-, Matinée das Mocas -

C.RGIL B. d� MfLLE:
- em �

VENDAVAL DE PAIXõES
(Technicolor)
- com

Ray MTLLAND
Pauletle Goddard
John WAYNE
Susan HAYWARD
Raymond lvL-\R:-4EY
Hobert Plm�'1'ON
Lyue OV.ERMA�
MarU1R- (l'Dtl1SCOLL
- No Programa -

AtualicJarles em Revista
�Nac. -
-:- Preços:

Cr$ 5,00 - 3,20
IMPEIUO

-eom
Nigel BThUCE
VENDAVAL DE PAIXõES

CfechnicoJor) .

Ray MJLLA�)) - John WAYNE
PallletLe GODDAR.D,

- No Programa
CINELANDIA JORNA.L

- Nae. -
- Preço - 5,00 (Unico).
"R)g'orosamenie Proibido até

anos".
RITZ ODEON

(Estreito)
.

- As 1% h.
1) - O Esporte em Marcha

�Nac.-
2) � O GRANDE VENDEDOR

- Desenho Colorido -

3) - Um seriado completo:
CHAVE MESTRA

13 Episodios de uma só vezl
27 parles!

-com -

MilblH'n' STONF":
- Preço: - f

Para o S�UI .8êbê
Enxoval vistoso e de �ino gôsto Roupinhas
e peças avulsas p/crianças - Tricô e Bordados

CONHEÇA O TR.,\B.,,\.LHO nA COS'l'UREIRA

CACILDA NOCETTi
Coqueh'os - 2a� casa I próxima à Capela do Bairro.

)
C. P.

/
I

POR FALAR EM MELO MORAIS...
ali compareceu o dr. José Álvares Maciel, levando consi·
go "o Códig.o das Leis por onde se· governaYRm os Ame
ricanos. Ingleses" (A. de' D., n, p. liO); ,e

40 - que, perguntado ao réu José Alvares Maciel se

possllia a História ela América Inglesa e as Leis Consf:itu
Uvas dos Estados Unidos, e se as el1l!Preslar! 'a alguém,'
- respondeu que "LinlJa comprado por dois shelings a

Histól"ia America:llC! Inglesa, em Birmillgham, e cuidal1do
que tin.l!a feito uma grande compra, por ser em um lieílão,
se achou no depois com uns poucos ele folhrtos e tuoa
mutilado; cujos livros se acham inda encaixo Lados no

Rio ele Janltiro, em poder de Frilncisco José Freire, nego
cian te daq nela praça" (A. de D., n, p. 251).

Enqmtuto Vidal oe Barbosa declarava ter visto em

podre do dr. José Pereira apenas a obra de Raynal, e ao

:ar. José Pereira Ribeiro, ou dr. José Peroora, nada era

18'
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EMPRESA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

-

-- EMPRESUL --

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul.
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta,

Iações -- Motores -- Dínamos
-- Bombas -- Lustres -- Fer
ros de engomar -- tampada!
-- Ventiladores- .:._ Serviço de
instalações por pessoal técni
co especíalísado,
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62..- End. tlegr. -- :'Empre
sul" Joinvile -- Sta. Catarina
-- Bra�il.

I
I

1
I

ELIMINANDO
os ácidos da boca@iI.. " ••••••••••••••••••••• ,. .

Os ácidos da boca, que causam

as c a r i e s , são neutralizados

pelos ingredientes anti-ácidos
de Kolynos. EBse3 mesmos in

gredientes dissolvem a pelícu
la que sentimos sobre os den

tes, antes de escová-los com

Kolynos. É nessa película que
as bacterias se ocultam e se

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

SENHORITA!
A ultima creeçêo

'

em reiri
�erante é o Guarauá KN01
EM flARRAFAS Ç'TR.f,NDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

2 DESTRUINDO
•
as bacterias ,

,
'

A bacteria "Lactobacillu" Aci·
dophilus Odontolyticus" é a

produtora dos ácidos que pro
vocam as. caries. Somente Ko
IYJl08 contem in gred i e n t e s
bactericidas, mortais para essas

bacterias. Estudos científicos
em famosas nnivel'sid�des
americanas e européias, pro·
'varam que Kolynos destroi
cerca de 92% das bactertas
da boca. Este efeito de Koiy-
1I0S dura varias horas!

YARIUS
&�_II: HEmORRÓiDAS

I

e1D8�VtrtuS
3.'-LlMPANDOperfeita�ente
A espuma penetrante de
Kolynos retira as partículas de
alimentos deixadas pela escoo

va, mantendo os ingredientes
protetores de Kolynos na su

perficie dos dentes, evitando

que se forme nova película.
Essa espuma penetrante leva
os ingredientes anti-âcidos e

bactericidas de Kolynos aos

lugares perigosos... atacando
realmente a causa principal
das caries.

[-'.' . . . . .. . .

,

MAS, VEJA ESTE CONTRASTE ••• ----'-

olhe os dentes de outra boca ...

cariados e mal cuidados. Isto

poderia ter sido evitado, com
uma visita ao dentista 8 o uso

diario de Kolynos.

J
I

- .

ftUA VOL.UNTÁRrQs.OA.·pATRIA No- 158 - ••• t.1)rlp'MI
�AI"AP05tN.,.;aa ""Q.0".Q!l.li104o. ·.ta.E.a.r.� ...cm;:Ct�

Agencia Geral para S. Catarina
R'Q8 Felipe Schmidt. 22--Sob.
C: Postal, 69. Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLlS

Delicioso sabor refrescante:
E ECONÔMICO TAMBÉM!

Basta 1 cm na

escova seca.

MALES DO
FIGADO

PhylobiJ normaliza o

funcionamento do fíga-
do, combate as cólicas,
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais. Remédio vege-
tal em gôtas, Tome 20
gôtas, 2 vezes ao dia.

i
• I

I

I
;

Pqra prisão de ventre

r;······�····tt.····················
.

,

----�---------------------------------��------�----------------------------------------------------------�-
nas �:���turaGelaf:�:erna�áq���� ��s�;�reve�oto!ti:

t M I":ssa de 2-' aH I"ve rsal rl·o- Máq_Uinas Industriais --

Lixad,
eiras -- Baterias Suecas para

. .,

AutomoveI e Industriais -- Artigos variados para presentes --
.

�rtigos de Natal -- Capas �ara. �utomóv�l de ,m:::terial plás Ambrosina Vieira Simo'"estíco, Pafha, Lona e Couro CIentIfICO -- Automóveis Europeus
.

e Americanos. I Severo Simões e Família convidam aos seus par-entes e

Distribuidores para o Estado amigos para assistirem à MISSA que em intenção à alma de
M. H. SIMON LTDA.. sua querida .mãe, sógra e avó AMBROSINA VIEIRA SIMõES,

Rua Jerônimo Coelho, 3 -- Caixa Postal, 396 mandam celebrar no Altar do Sagrado Coração de Jesús, da.
Endereço Telegráfico -- SIMON __ Fone .1.160 Catedral Metropolitana, às SETE horas do próximo dia 29 (se.

Florianópolis __ Santa Catarina gunda feira), por ocasíão do segundo aniversário de seu fale#
.cimento.

.Antecipadamente, agradecem.

Aviso aos'
·Iejfores
PRC�3 -- RADIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro -

(1.360 quílociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
...nais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bluce" e "O Es·
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal .

Escrevam para" a Rádio Gua
nabara -- Avenida Treze de
Maio, n. 23 -- 250 andar -- Rio
de Janeiro, contando o que sa

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

quem fôr contemplado,
"Copacabana Clube" -- de

Segunda à sexta-í'eira, das'I'Í:,l�IJ
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

_:_ HIGIENE ABSOLUTA -- ARTIGOS DE PRIMEIRA
QUALIDADE SENHORES INDUSTRIAIS E COMERCIANTES

Enviem as cotações de seus produtos à Distribuidora Bra
sileira de Produtos Limitada - Caixa Postal 4.782 -- Rio de
Janeiro -- que procurará colocá-los nesta praça à base de co

missão ou conta própria.

/

/I C A P I TAL A R�lI
Sociedade de sorteios e 'seguros contra acidentes

tendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

Inicial de Cr$ 111,00 apenas.
'

Par'Ueipaçio !l08 Incro.

pessoais. eonee-

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS
Deseja comprar ou vender?

Cartas a José Claudino da. Nóbrega.
São José - Ponto final do ônibus, -- DISTRIBUIDOR

Católogo de Moedas. Antigas do Brasil
Pelo correio Cr$ 25.00

DO ...
Cr$ 20,00 além da 1611

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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111- Fatores que irão melhorarl.
a produção

Escreveu Osmar Cunha, Presidente da Ass. '

dos Econ. de Santa Catarina
A conferência de Araxá teve, sôbre todas as outras confe

rências do gênero, o mérito de ser objetivista ém suas recomen

dações aos poderes competentes, responsaveis pela produção
.nocíonal.

No setor agrícola, que estamos, agora, estudando podemos
verificar as consideracões tecidas em torno da

,

ADUBAÇÁO
Considerando as classes produtoras, reunidas na estância

mineira que a queda da produção agricola decorre, em grande
})arte, do esgotamento das terras e que a sua recuperação re,

quer o emprêgo intensivo da adubação foram recomendados es

'tudos e plano para produção nacional dé produtos nitrogena
-dos, a importação regular e suficiente de adubos, o incentivo á
})rcduçâ!o nacional de azotados, a divulgação das práticas de
fabricação de compostos nas zonas e a instituição de subsidios
lmr,a o transporte de adubos até montante total dos fretes.

TRANSPORTE
Verificado que o abastecimento perfeito dos mercados de

pende de uma distribuição eficiente em tempo habil e reconhe,
cendo-se as sérias lacunas no sistema ferroviário nacional fi
de garantir condições técnicas perfeitas e liberação oportuna,
cou resolvida -a revisão da legislação' de transporte, ho sentido
:particularmente para os produtos pereciveis. _

Sabendo�se queE:!�:��e:r�i�;:���to da produção agro- Igentes e represenla�tes locat,s (capital' e interior)
pecuária, principalmente no que diz respeito ao beneficiamento Importante organização nacional precisa de representantes em todas as cidades e vilas do Brasil.
'€ industrialização no ambiente rural, concorre extremamente i, Negocio í'áoi], para adibos os sexos, mesmo nas hor as vagas. Escrevam sem compromisso, pedindo' de
:a energia elétrica e q-ue, tambem, contribui para ,a radícação I, t,.lhes, otima oportunidade para qualquer pessõa obter bôa renda mensal em poucas horas' de traba
do homem à terra, por 'oferecer-lhe melhores condições de ví-. lho: Escrever à Edíttcadora Brasil, Ltda. Rua de São Bento _:_ Caixa Postal, 3717 - São Paulo.
-da, foi recoinendado o aproveitamento das fontes de energia
elétrica existentes em pontos convenientes, (} em condições de
-utíltsação.

.

AÇUDAGEM E IRRIGAÇÃO
Foram tecidas as melhores considerações a respeito das

-condições de vida no nordeste brasileiro ,e, consequentemente,
votada uma recomendação de destaque anual de verbas capa,
-zes de enfrentarem o problema dos açudes oe da irrigação das,
vastas regiões daquela região brasileira, onde, há séculos, o /

'homem luta, estoicamente, contra a natureza inhospita.
MECANIZACÃO DA LAVOURA

Evidenciada a mecanização como fator decisivo para re

-dução do custo e. aumento da produção e a consequente valo

'rizaçâo do trabalho agrícola, foram votadas proposições vísan
-do a fabricação de material agrícola, adequados às nossas con,

«rlções, o estimulo á organizações, notadamente cooperativas,
para a mecanização da lavoura, o favorecimento da importa
-ção de tratôres, máquinas e utensílios e a organização de cur-

-sos para a .tormação de tratoristas e mecânicos agricolas.
Em nosso proximo trabalho evidenciaremos outros íato,

.res de melhoria das condições de trabalao na lavoura, reco- I

mendados na Oonferência de' Araxá.

Arvores :fruliferas
. . ,

Arvpres Frutífer-as enxertadas e plantas ornamentats nal

melhores qualidades oferece o grande Estanelecímento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

BOM' NEGOCIO
, !,lPara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda

, ,,�.rta de 10,/. 80 ano com recebimento dê furos mensais.
Informações nesta redação.

5
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A T E N ç Ã 0, \ G A R O T A D AI
Acaba de Chegar o 2° numero da
GAZETA IUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

•. ,reune som ... acabamento ••

solidez ...
·

no piano perfeito!
Além de vá-tos modêlos para
pronta entrega ... êste msravi

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

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaOD
_REPRESENTANTE
parà �anta Catariná

KNOT -S/A
Cx. 134 - Tel; KNOT

Floria'nõpoJis
.

......
-

_

,

'Casa Re�em
coesrruída
DE S o c U PA DA

RUA FELIPE lYEVES
'6xlO nfetros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

AGENTES GERAIS

COM. E IND. WALTER SCHMIDT S. A.
MATRIZ: BLUMENAU - Caixa Postal, 61
FIL.IAIS: JOINVILE & RIO CO SUL

... Oo. . • • • .... .. .. Oo ........ .. .... Oo........ .. ..

ESCRITóRIO IMOBILlARIO 4. L.
ALWS

Encarrega·se, mediante, comissão, de

Icompra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . �
'

Parlicipa(!ão
Oswaldo Damasceno da Silva e 1

Senhora

partictpam aos parentes. e pessoas

amigas, o 'nascimento de seu filho,
Reinaldo, ocorrido dia 25 do corren

te, na Maternidade Dr. Car los Cor-

USANDO A YACIHA

f:"ite tL.

J7t'st& gtuÍJtrL \

J)tjstd lltiJ&ta
'.;.::��;'�' .' '. '"

.. � .-,':';, :,�.�:'DO INSTITUTO PINHEIROS
�

• ',(,�;,_���;.... INDICADA PARA USO

!:?
.

INTRADÊRMICO E INTRAMUSCUlAIl. CO"�OIMi
-,,' DOSAGENS fEITAS PELO INSTITUTO 810LOGICO
• ,_'fi DE sAO PAUtO

I 'INS1ITUTO PiNHEIRÓS
SANTA CATARINA

,RUA NOVE DE MARÇO,638·CPOSTAl.95'JOINVllll':

reia.

Florianópolis, 26!S/i)!)

o VALE l)t) .lTAJ,U
Pl'oeaNJ,Di nA A5'*,,,,, ...j�

Progre810. '

LIVRARIA 41, w'"ViU.lUM
ROSA

DR. FRANCISCO CAMARA

"I/NETO'Advogado

I Escritório: Rua Felipe Schimidt

I
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Paraíso") \

.. Residel1cÍa: Rua Alvaro de Car-
l ,Rue Pelrnoe Scbmidt 48 : valhc, 36-

...;.1 ----------.....----..----- . l__ ,i/_::, , __
�' Florianópolis

..

QUER VESTlR·Sé COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria ello
/
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l.i8uei�eA$O >X .oe_luya
i: o encontro .de hoje no Estádio, da Federação Catarinense ,de Despertos pelo.

/Campeonato de Preiíssíenaísc+Amêricc e W.aldir no «unze» boquense .Marca a tabela do Campeenato da o potente "team" dirigido por Tito- . O dir-igente da peleja será o F'
divisão Extra de Profissionais, pa- "onze" boquense de vender b"IT'. ca- Rodriguez, terá feito algo de S"I'- Salvo modificações, os quadros Waldemlro Melo.
!l.'a a tarde de hoje, no .estádio da 1'0 a derrota. Para tanto, o Bocaiuva preendente e extraordinário que serão estes: Como partida preliminar ioga.rii_�)
F. C. D., o embate Figueirense x 130- jogará com o con-curso de dois bons naturalmente porá alerta 'os demais FIGUEIRENSE - Luiz, Garcia e os quadros secundários dos mesmos

caíuva, elementos, mandando vir do sul do 'concorrentes ao titulo de campeão Marcos; Minela, Chocolate � Geral- clubes, com inicio ás 13',30 horas;
Embora seja de -se notar enorme Estado o zagueiro Waldir e nono- da cidade. do; Leônidas, Néde, Urubu, Bráu- sob 'as or�ens do sr. Aldo Fernae-

disparidade de forças, considerando- vando o contrato do "center'" A- Para evitar surpresas, o alvi-ne- lio e Gastão, des,
se que o esquadrão alvi-negro é méríco, que se achava nas cogita- gro preparou-se condignamente pa- BOCAIUVA - Ari I, Waldir e

um dos mais poderosos do Es.ado, ções do Paula Ramos. ra' o choque, tudo indicando que Diamantino; Acimar, Luiz e Gaí i
teremos um embate repleto do scn- Se o quadro do sr. Agapito Ve]o- irá realizar uma das suas melhores nho; Lebetinha, Hellnho, Américo,
sações, visto o firme propósito d.) so conseguir vencer-ou empatar C0Jll partidas,. .Ari II, e Póvoas.

Preços: Cadeira - Cr$ 2(),00' AI'
quibancada - Cr$ 10,00 e Geral -

Cr$ 5,00.

, Brasil; Argentina e Inglaterra
os favoritos

P.t\R!S, (V.A.) Sob a. assí- metido aproveitar essa oportu-
o natura do.eonhscído Cronista .eS' nldads com todo. o ardor possí- ,

Direção �. 'EDIO 'AIJIJ) b,CIIADO portívo Roland
�

Mesmour, "Le vel. Nem por isso deixaram de
---------------- ...... l.:'.._.=.__---- Figaro" publica uma. entrevista ser vencidos ....

"

\ de Conrad Ross, novo diretor es-
o

Quanto aos o brasileiros e ar-

M
·

I

d portívo do "Stade Français", gentinos, o novo .diretor. dO:

o a IS U111 'g riin e una s.
'

Externando, sua opinião a pro- "Stade Français" acredita que�raq e o

pósíto da.prõxímo Campeonato sua força reside no fato de que
. ·

d F·
.

·
-

Mundial de F.oot-ball, a ser rea- eles muito evoluíram no terreno

cogltarõe.5 O -suei rense
. .

lizado em 1950, no Rio de Janei. tático: - "Asseguro queas ne-

� ro, Ross declara: cessidades de marcação não' são-
Nossa reportagem foi informada

I
e formou-se em medicina nc . ano

ignoradas pelos brasílaíros e ar-
i I ontem que se encontra nesta capi- vivamente interessado em contra- passado- ,'� :'Apenas três candida�os ,t�- gsntínos, 'enquanto que no Uru,...

I '
tal, servindo no Departamento de tá-lo, adiantando-nos que o "co-ich' Se tal acontecer, o alvi-negro da mrvsrs estarao pressnteaa vitó- guaí, infelizmente, se tentou du
Sande Publica, o atacante l'\jlo, ex- Tito Rodriguez poderá colocálo cm Praça Quinze terá feito uma uqui- ria final: Brasil, Inglaterra e, ranto muito tempo imitar 80-
integrante do Ferroviário. de Curí- condição de jogo, dentr 'ode 20 dias, sição valiosíssima, considerando se� Argentina.

.

mente os vencedores olímpíees, ..,.

tiha, e da seleção paranaense submetendo-o nesse espaço de tem- Nilo um dos mais perfeitos at=cnn- I Depois, justificando sua opí- Por outro lado, do ponto de
O nosso informante, sr. Irajá

GO-,PO
a rígorosos treinos, visto o joga- tes de Curitiba, atuando t'antn na níãn, Conrad Ross declarou que, vista técnico _ prossegue Con;

mide, maioral do Figueirense. de- .dor estar inativo há quasi um ano. �ia direita corno na meia esquer- no que. concerne á Inglaterra, rad Ross _ quando um sul-ame
clarou-nosque o sim clube adIa-se

.

Nilo tem apenas 25 anos de i lade doa. baseou seus- calculas na primei- ricano consegue -apossar-se da

UGA ESPORTIVA dÊlSTE CA-
ra ,exibição do Arsenal na Amé- bola, é praticamente impossivel

TARINENSE ric,�' do Sul, feito em recente tomá-la. Adeptos dos passes eur
"tournée" - "Sempre utílízan- tos, mas de urna precisão mate
do excelente técnica, os brítânt- mática, os brasileiros e argontí
cos apresentaram então uma nos são capazes de desorganizar
perfeita aplicação, a meu ver, de qualquer sistema dsrensívo."
como deve se-r utflizada a mar- Quanto a .Ísso, Gutierrez, Sac
cação em W ME iss.o apesar da co e Goddard, jogadores que (J>
lentidão dOS jogadores, a maio- "Stade Françaís " contratou . e
ria já de c'erta idade. Infeliz- que 'espera atualmente, pOderão
mente, logo após os primeiros fornecer aos franceSes uma
jogos, eles retornaram ao velho idéia do estilo de jogo que men_
hábito de não dar" tudo de si cionou Ross.
mes_mo. . . a seguinte a colocação dos con-
Conrad salientou o que acon- concorrentes do CampeonatO'

teceu no jogO contra o Vasco da Gaucho de Profissipnais, por
Gàma, "Os ingleses tinham pro- pontos ganhos:

DO MEU ARQUIVO· ...
XXXII pa:�a São Januário, conseguiu Segundo, apuramos, foi run-

A JOVEM esportista argsntí- marcar êxito .excepcíonal logo dado, segunda-feira, em Joaça
na Sarah Carrabajal é possui- no prímoíro tréino ,entre os ba, com a presença do sr. dr.
dora do honroso titulo de cam- vascainos, apesar da má imo Osmar Cunha, ,esforçado diri
psã mundial de tempo sóbre pressão causada na chegada. gente máximo da Federação
patins, patinando 63 horas. :Também o "Dengoso" chegou Atlética Cataorinense, a Liga Es
Trlata-se de uma grande de· lá de. ta_:nancos. '. E co�ta-se .portiva Oeste _ Catarinense,
monstração de resistência fisi- que �I nao. houv�sse, um� lUter- abrangendo naclla menos de 9
ca, aliada natur:almente a pre- vençao' maIS séFla dos dIretores municipios do oeste barTiga-ver
dicados de ordem espirituail do Vasco, Jagual'é teria entra· de.
que levaram a jovem patina· do em campo, logo no primeiro A iniciativa, que partiu do
dora a persistír na difícil pro- t.r·eino, comp1etamenie descaI-

operoso mentor da "eclética",
va. ço. , . repercutiu com a-Plaus,os nos
UM CICLISTA francês, Alfred NO DIA 30 de outubro de meios -atléticos do

.

Estado,sen-
Tournier, peda1.ando atr:ás de 1932, em, disputa da taça "Pe- do êste mais um grande passo
um 'automóvel em movimeItto, dro Medeiros", o Figueirense para o desenvolvimento do es-

_

----------___;:#--- ...:.....
_

�onseguiu a velocidade de 101 Vel1c.eu o Avai por '4 a 1. porte-baSé em Santa Catarina.
milhas por hora! MAX Baer tornou-se cam- Nossas felicitacões ao dr. Os-
A IMPRENSA de Varsóvia, peão mundial de box em 14 de mar Cunha pel� reaiidade do

referindo-se á atuação de Leo- junho de 1934, derrotando Pri- empreendimento que muito be
nidas na Copa do Mundo' de mo Carnera, por nocáute téc" neficiará Santa Catarina e o

I 1938, disse: "Léonidas é um nico no 11° ro}.lnd. Brasil.
1enomeno sem concorrência." O PALMEmAS derrotou o

EM 14 DE OUTUBJ:tO de Corintians por 8 a O, em 1933, TRANSFERIDO O CAMPEO-
'1'940, Botafogo e Vasco _empa- ) O AnQUEmO Ma,rco.s �n- NATO CITADINO DE ATLE C.'\S.'\S III TERRENOS

,Posllue v. S. casas ou terreno. parataram o jôgg. Na manhã s�- dança foi' campeão carioca em TISMO vender?

guinte, O zagueiro Laranjeiras, 1913, como de.fensor do Améri- Foi a nossa reportagem infor-. Não encontra compra(ior?
do Botafogo, atacado de forte ca; em 1917, 18 e 19, como jo- mada ontem que, por motivo Eptregue, ao EscritórIo ImOb7U'"G'
crise nervosa, consequente das gactor do Flumi�ense e em i�perioso�, a Federação Atlé- ,À.·-i:ia �:��ro 31. _

emoções da 'vés*ra, tentou 1919 e 1922 sagrou-se campeão tlc� Gatarm�nse_ resolveu trans
suicidar-Se quando viajando sul-americano. ferIr a realrllaçao do campeo
:[la Leopoldina, qUi� atirar-se O PRIMEIRO jogo oficial do I nato citadino de Atlétismo, de
elo trem que cOi'ria- em grande I América, do Rio, foi disputado 3 e 4 de sete�bro para 17 e 18

velocidade. com o Bangú, a 6 de agôsto de do mesmo mes.
, NO DIA 10 de julho de 192911905. Os rubros foram derrota- CAMPEONATO GAUCHO DE
um combinado RiO·São Paulo dos por 6 a1., FUTEBOL
Venceu o forte' conjunto ' do I NELSON MAIA MACHADO
Chelsea, da Inglaterra, por 2 I .---·-�--:-...·-·_·....�-·-::......·.-.·-......·"",-::ol.

O t t d F ·t· P 't PROFES,SOR AMERICO SIr.\..�
a , en os e eI ICO e e 1'0- 'E'

.

.

'Ih O" "b
•

'1"
�sta entre nos o sr. professor A-DI o. onze rasI eIra JO- ..

S'l d' t d G E.
'

t f -.
menco 1 va, . Ire ar o

_ lrupo _ "'..s-
gou com a segum e ormaçao. I "L' D li" "..d BI'1' J 1 G

.

H'ld d' N
co ar UlZ e mo, e un1_�nau,

I .?e, Frante e FI te�r R°.' e-
que veio fi' esta capital integrar a

'I nno, aus O e or es, lpper, . .

-I d
.

d J
.

F 't' P t 'Ih N'! T ó- eqUIpe CIVl e esgnma aClUe! a CI-
e! IeO, e ronl o, 1 o e e -

d d' h
.

"l' Ifilo,
•

a e, VIsto ac ar-se, ImpOSSIbJ lta( o

N6 DIA 2
-

de junho de 1920,
de Q fazer, ,por motlvo de sandE, o

oN 'ro- ••

d J' '11
sr. Bruno Schlemper.

'u .nmenca, e OlnVl e, venceu
-

o Operário, de S. Fr�ncisco, EM NOVEMBRO VIRA O CAM-
por 4 a O. PK\O SUECO
,o BiZARRO arqueiro ,Jaglia- Informe� Chegados do Rio
ré transformou-se numa atra- dizexrt que foram coroadas de lVIAL'l'J<;G" contem malte,\ ção, da noite para o dia. Con- êxito as demarches processadas ovos e mel _ os Igrand�s for

I' ta-se até que não chegou a e:tltre ci Botafogo e· o Malmoe, necedores de vitaminas. É i

disputar nem três prélios afi- campeão Sueco <;le futeból, pa- melhor complemento alimen

I
ciais para atingir á categoria r;a uma visita ao nosso paiz-, jo- tal' para crianças e adultos. J.

de internacional. Levado, pe- gando em São Paulo e l;la Capi-j venda em todas as farmácias

t
lo zagueiro Espanhol, da Saude tal da Republica, _ 1 armazens� .

.

)

\�,

LABo.RATóRIO FARMAC1!:UTICO
De São Paulo,_ procura representante neste Estado com

organização de propagandistas junto a classe medica,
Interessados escrevam, indicando petalhes,

_

referên
cias, ek. A "LABORATóRIO" ·Caixa -Postal, 1.771,
São Paulo.

.

Recorde Da epidemiai
da paralisia iO.fantil I

. .

NOVA YOBK, 27 (U.p.) - A

FU,ndayão _ N�cional ,

de �aralisia. Para um maior iD·te�InfantIl advertIU Çlue e possIvel que •

a epidemia de poliomi�lite"bata to- cambiO eu Ire o Bra-dos os "records" antenores. A Ftm-.
d,ação registrou 3.422 caso,s- novos sile Estados DOidosdos concorrentes do Campeona- na semana passada - cifra seTP pre-

to Gaucho de Profissionais,' por cedentes pãra uma só seman'l Até 'd '

t h'
' ,

. Acompanha o de sua esposa. se-pon os, gan os. 20 de agôsto tinham sido registradc,s Cf
'. _

10 lugar - GI'êmio com 10' _ c ",um, ontem, para Belo Hor)zonte", , no correr do presente ano, 1/.:.106· 1
. - . .

20 lugat - Internacional com " pe o aVia0 da PanaIr do BrasIl, OI
, casos. No mesmo penado dr, ..no· l'

.

8' 30 lugar - São José eRen-. Jorna 1sta norte amencano Eoner1_
,

[passadO
regIstraram-se apenas () 743 . _

ner com 5' 40 lugar _ Nacional ' ..

., _

H . .Johnston, membro da dlre-çao e
,

. o
' .' casos. A alta cIfra regIstI �üa lia

tambem redator do mensário "_<\me-com 4, 5 lugar - Cruzelro e Co· semana passada declarou o diretor' .'
-

.

-' t· n 3 'ncun Exporter", que se edJta ('lUnn la s, com . medico da Fundação dr. I-hl". E.. , . .

.
. ",.

" mgles e devendo segUlr sabado pa-
�an Rlpe-r, elmu?ou �odas �". �ll- ra S: Paulo, de onde continuará _pit
vI�a� de que a epld�mla de D�:l()- ra o .Rio <{rande do Sul e pais�s d')i
Il1IetIte de 194!J batera todos os re-

P t O b' t' d
- .

.

.

ra a. o Je IVO e sua vlagf:Tl� c
cords '1

anua_is anteriores",
estabelecer um contacto m:1is es-

Com a realização da penúlti
ma rodada do 1° turno, ficou
sendo a seguinte a colocação

-- .. _-- �-------

treito com as classes prodlltora'>, co
mercio e industria dos paise" visi
tados no sentido de àmpliar o ellfll

po de ação dó mensário que ,lirige_

CASA MISCELANEA dlatri'
buidora dOI :Rádiol R,�C! A
Victorõ Válvulas e DiscoI.

.

Rue Conselheiro Mafra

, \
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BSTADO-Dcnnllllo 28 de Agoslo d. '••9 7

Casa à venda
Vende-se Ul11Ç1. tôda de tijolos,

medindo 6,50m de frente por 11,00
m de fundos, com as seguintes di

visões: 1 área, 1 sala de visita, 1

cozinha e W. C. Consl.rúida em fins

do ano de 1942. Localizada no Es

treito, à rua Antônio Matos Areas

n. 511, bem' próximo, portanto, do

ponto de ônibus.
.

Os rnteressados poderão dirigir
se à residência do S1'. Aristides Bor

Da, em Biguaçú, para melhores in

formações-
A venda é motivada pelo falo de

o proprietário estar há anos resi-'

dindo em outra cidade do Estado. IA casa em aprêço se encontra de

socupada.

ApóS u�a
j indigestao

a mucosa estomacal
fica irritado e hiper
sensivel, exigindo o

uso de um alca/ini
zante como a Mag
oésia Bisurado para
protegê-Ia e pre.venir
a hiperacidez. Mag
nésio Bisurada - em pó
e em comprimidos.

.,
. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .

COMBATE A TUBERCULOSE

tonificando as vias respí ,

ratór ías
A Bronquite é uma porta ah"l:ta

à graves enfermidades. Corte _(' mal

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antíssétíco é "dcscorigestio
nante da traqueia, hronquios P p'JI_
mões, "Satosin" tem efeito ranido.
Fluidifica o catarro, diminue ii tos

se e torna a respiração livre e (,1.

cil. Nas Bronquites asmáticas, cro

nicas ou agudas "Satosm" é o seu

s-emédio de confiança, Peça ao seu

farmacêutico "Satosin" - o domi

nador das gripes, tosses e bronqui
tes.

p•••••• " •• " • " • " • " •• " ...... "" " "

.IAi •••
minha cintura III

A mulher sente-se acabrunhada

pelas suas ocupações diarías,'

-quando a atormentam as dôres

.na cintura. � dôres na cintura.
,

.

.o lumbago, a ciâtica, assinalam

a psesença de certas impurezas

nocivas, diminutos e ponteagu

dos cristais de acido urico que

irritam e inflamam os Tecidos.

Os principais orgãos encarrega

dos de expulsa-los são os rins.

Assim sendo, é especialmente
indicado um medicamento que

estimule a ação dos rins, corno

ti Pilulas De Witt para os Rins

ii! a Bexiga.

Meio seculo de exito é a melhor

recomendação das Pil"l\las. De

: Witt. Em todas as farmaçi.aa.

PILULAS

DEWln
'.

,
\ 1I para os Rin5 e a Bexiga \.

I EM VIDROS DE 40 E 100 P/LIJLAS.
1 LI GRANDE E MAIS ECO]iOM1CO

,
'

•

••

A entrega ia carga depend� do chauffeur....

�IJ
...

\

•••

f/

depend� o motor r
Sou mecânico de uma ernprêsa de trans-

portes. Minha reeponaabifidede é grande porque

Assim como meus pa-

trões confiam em

mim, eu confio em

SHELL MOTOR OIL;
r{::::� • J 1

Ç;;4 que proporciona per-

feita lubrificação do motor.

Shell Mofor OH acha-se

à venda em toda parte.

EXPERIMENTE-O I

- MEl BRIZIL LIMITED
EM PRODUTOS DE PETRÓLEO, UMA TRADiÇÃOSHELL •••

CURSO de Contabilidade ou contador com diploma? Fa
ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Gratis a to
do aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, material de estu
dos etc. Peça informações quanto antes, sem compromisso. -
,Caixa Postal, 6.215 - São Pa.ulo.

nervosas e mentais
Casa de Saúde

N. S. da 8lóri�

Direção: Prof. Otavio da Silveira
Dr. Arnaldo Gilberti

Clínica: Dr. Lacerda' Manna
Dr. Laufran Villanueva
Dr. Severo de Almeida Netto

"

Pilutas do- Abbade Moss'
PRISÃO DE VENTRE

Fígado - Mau Hálito - Digestões Difi

ceis - Peso no ·Estômago - Palpitações
� Gases - Gênio Irascivel - Calor na

Cabeça
PILULAS DO ABBADE MOSS

Todo êste cortejo de sofrimentos se re

num mal único - DESORDENS DO APARELHO

Trata...ento pelos mais modernõs metódos Europeus· e Norte-Ameríea

nos. Choques elétricos, pelo Cardlasol, pela Insulina, pela Pícrotoxína,
, Malarioterapia. Febre artificial. Desintoxicações - Alcoolismo. Insufla

ção ventricular na Epilepsia. Psicoterapia. Narcoanalise. Repouso. Regi
me alimentar

ABERTA AOS SNRS MÉDICOS EXTERNOS
.

Amplo' parque arborisado. Completa separação de sexos. Pavilhão iso

lado para doentes agitados e de vigilância continua. Enfermagem es
.

pecializada. Plantão médico permanente à cargo de especialistas.
.

Transporte de doentes.
ELETRICIDADE MÉDICA

Imoterapia transcerebral nas parallslas em outros transtornos vascula

res do cérebro,
Tratamento das Ciáticas e nevralgias. Raios' Ultra Violeta

e Infra Vermelho
AVENIDA DR. MUNH0Z DA ROCHA N. 1247 - BAGACHERI

FONE 3055

_______________________ ENDEREÇO TELEGRAFICO "PSIQUrIAATRA" - CURITIBA;_ PARANÁ.

sume

.,G-ASTRO-INTESTINAL, desorienta o doente, o sono, quan

do consegue dormir. A ação direta e eficaz sobre o ESTO

MAGO, FIGADO E INTESTINOS, que exercem as pllulas
do Abbade Moss se traduz no desaparecimento rlêsses so-

frimentos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 No Brasil dois emi
nentes juristas

RIO, 27 (.,>.rgus) - Chegou ao

Rio Hans Kclscn, um ·dos mais
eminentes juristas do mundo nio

demo. l)rüTes�Ol' na Iiníversidade
de Viena, é conhecido no Brasil

pai' suas i nurueras obras, muito
lidas nas nossas Escolas ele'Di
reito. Hans Helscn ti tido hoje em

dia como umavdas mais brilhan
Lrs autrcidades em direiLo pu
hlico c dir-ei Lo campa rado.

FlorlanóPoUl, 28 c:te Agoslq de '949

Um expressive prímeíre lugar
para Santa Catarina Quasi ao mesmo tempo, desem

barcon 110 aeroporto do Rio Lord
Jowitt, que é, também, um dos
mais conhecidos .juristas da In

glaterra moderna, Membro do Con

selho do Rei, II membro do Par
lamento de sua terra>, Lord Jowíí.t

Há' dias o dr. Altamir Gon- vultuosa soma de Cr$ .

çalves de Azevedo, M. D. Inspe- 3.175.000,00. No primeiro se

tor-Chefe da Defesa Sanitária mestre do corrente ano, como
Animal, em nosso Estado, rece- vemos, o resultado de suas ati
beu da sua Diretoria o oficio vidades cresce de importancia e

que passamos a transcrever: se considerarmos que "as ren

"Sr. Inspetor-Chefe. Ao analí- das arrecadadas" a que alude vem inaugurar no Brasil o Insl i

sar O quadro demonstrativo da o ofício em apreciação 'se rere-. tuto Brasileiro de Direito Com

renda arrecadada pelas Inspe- rem, unica e exclusivamente, à parado 'e Estudos Legislativos,
.torías desta Divisão durante o reversão aos cofres publicos do :B;sse importante organismo está

semestre dezembro de 48 a valor dos produtos veteríná- destinado a estudar, .ísento de

maio de 49, apraz-me salientar rios aplicados ao preço de cus- paixões politicas. Os projetas de

que a Repartição sob vossa di- to nas zonas de jurisdição de lei que serão apresentados no

reção colocou-se em primeiro cada Inspetoria, o excesso de l Congresso Brasileiro.
lugar, distanciando-se muito renda no valor de ' '. .

das congêneres, circunstancia eis 348J126,,60 obtido pela I. Chagaram '80 81·0esta que constitue justo motivo R. de Florianópolis, sozinha 1].
.

para vós transmitir e aos vossos s?bre as .8 restantes. Insp�to- p.eix8'S· elétricos���i�I:� as telícítações desta
:r:laS reunidas, bem como a dífe-

ruo, 27 (ARGUS) _' Chegaram
renca a maIS de .

I
."- ,. . ..

10) _ I. R. Florianópolis _ o-s' 1.112.673,60 que apresenta a� RlO,. { e aYIaO, varres p�lX(>S ('1€-

Cr$ 1.798.991,30; sôbre a 2.� colocada, a I. R. de trrcos, �hama(:los .. Poraquês. Ess�s
20) _

\

I. R. Porto Alegre - Porto Alegre, teremos o grau peIxes. foram retiradoe das !'efel'l-
Cr$ 686.317,70; de intensidade com que foram das caixas ?�l' pessoas. calçadas de

3°) - I. R. São Paulo - Cr$ medicados os rebanhos catarí- luvas especiais para evitar choques

354.698,20; nenses, bem como dos traba- elétricos. Os poraquês foram envia-

40) _ I. R. Belo Hroizonte lhos de profilaxia que sôbre dos pelo Museu Goeldi de Be�CJ�1 ::10
--Cr$ 149.823,80; êles foi exercido, neste primei- professor Carlos Chagas, especialis-

50) - I. R. Fortaleza � Cr$ ro semestre de ·1949. _'

ta Cem e1\tndos sôbre esses animais.

80.96'1,70; Cumpre acrescentar que pa-

A ·d d6°) - l. R. Salvador - o-s ra o segundo semestre, as pers- cusa· O mariO.,
68.101,50; pectivas são ainda,' mais ani-

axtrama "rueldade7°) - I. R. Niterói - Cr$ madoras, intensificado como
1] 1] ti

63.387,90; tem sido o preparo .próprio de RENO, 27 (DP) _ A sra. Suzan
8°) - I. R. Belém Cr$ vários l?rodutos,. �ot.adamente Stepheuson Schafft Guinle (z{j a-

31).401,80; . das vacinas Ar:tI-rablCa e c.on-· 'nos), de Nova Cork, pediu divcrc!o
9°) - I. R. Recife Cr$ tra a Peste SUI12a, esta ultlm� do 51'. Carlos Guínle, rico h0111(,111 de

11.466,60. com s�!l produçao agora duplí- negócios 110 Rio de Janeiro, Bnnll,Total - Cr$ 3.249.156,00. c�da, )a que para s�a. elabora- acusando-o de extrema crueldade
Atenciosas saudaçõe$.' (aa.) çao vem sendo sacrííícados 40

mental.

.

Aluisio Lobato Valle - Dire- suinos semanalmente, ao envés
A sra. Suzan casou com o sr. Car-

tor". de 20 como até bem pouco tem-
A simples leitura dêsse do- los Guinle, em Naya York, C'lI de-

pO. . zembro de 1946, tendo vivido no
cumento oficial, elaborado com Um passo decisivo nêsse sen- ., _ .

dados rigorosamente exatos, tido será, igualmente, o inicio
Brastl atde a separaçao, em feverCi-

. ,- , .

f" t d d
-

d
.

t
1'0 passa o .

por SI so la sena su ICIen e pa- a pro uçao e vacmas con ra
° 1;" t f'll

ra uma conclusão' consagrado- a Aftosa que ocorrerá, o mais
casa nao em 1 lOS.

ra dos trabalhos desenvolvidos tardar, em fins de setembro Leal, d. d. Secretário da Agri
em nosso Estado, pela Reparti- próximo. cultura, que não tem poupado
ção em causa. . Êsse auspicioso resultadó, de- esfôrços em proporcionar am-
Mais impress.ionante, porém, ve-se acentuar, é consequência pIos recursos ao completo ,su

se nos apresentará essa' situa- em sua maior parte, da infati- cesso dos trabalhos de proteção
ção de destaque que ela vem gável atividade e extrema de-. ao rebanho do seu Estado, bem
,desfrutando, em confronto com dícação á causa pública de que como o dr. Lauro Fortes Bus
as suas congêneres dos demais são dotados não só ° d�dicado tamante, competente Diretor
Estados, se atenUarmos para Inspetor-Chefe, dr. A'1tamir da Diretoria 'da Producão Ani
uma série de circunstancias Gonçalves de Azevedo, como o mal do Estado que, a� par de
q-qe comentaremos e que ser- seu competente corpo de au- outras ativüdades, cedeu sete
vem para enaltecer-lhe o feito, xiliares, que vêm suprindo com vacinadores á. Inspetoria Re
mostrando-nos o seu verdadei- redoprado esfôrços as deficiên- gional.
1'0 significado. cia� de verbas e pessoal para Os ilustres diretores, drs.
Assim, tomemos na devida obras de tamanha envergadu- Blanc de Freitas e Aluizio lio-consideração que dentro as no- ta. bato Valle, merecem, igualmen

ve Inspetorias Regionafs que a Não menos precioso para o te, a gratidão de todo o bom
Divisão de Defesa Sanitária êxito obtido tem sido o emprê- catarinense pelos esfôrços dis::
Animal mantém, distribuidas go da verba do "Acôrdo", em pendidos em beneficio do nos
pelas diversas unidades da Fe- bôa hora firmado entre o nos- so Estado ..

deração, a do nosso Estado é

aI'
so Estado e o govêrno da União, Aos cumprimentos recebidos

,de mais tece:qte criação, inicio e elogiável operosidade do seu pelo Inspetor-Chefe, dr. Alta
de 1946. Executor, o dr. Afonso Maria mir Gonçalves de Azevedo e
Não obstante, já em 1948 ob-I Cardoso da V,eiga. seus dignos auxiliares, junta-

teve o 1° lugar em serviço

dei
Decisiva e digna dos maiores mos prazeirosamente os nos

campo, aplicando medicamen- encômios, por outro 'lado, vem sos, com os nossos votos de um
tos, sôros e vacinas que fizeram sendo a preciosa colaboração ê�to cada vêz maior na nobre
revertE(r aos cofres da União a prestada pelo sr. dr. Leoberto causa em que se emp,enb,am.

...

COMlRA' elSPJ, 1QUEDA DOS CA-

BELOS E ,EMAIS I

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

3as. e 6as. para

Transportes Aéreos Limitada
NOVO HORARIO PROVISORIO

2as. e 5as. para Lages e Porto Alegre
Joinvile - Curitiba - paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hoje amanhã, no passado.e

28 de Agôsto - em 1711, um patacho in---
A data de hoje recorda-nos 'glês entrou no porto do Rio

que: de Janeiro. com a notícia da:
- em 1501, André Gonçalves aproximação da expedíçãr

e Américo Vespucci chegaram francesa de Duguay-Trcuin:
ao Cabo' que ficou denominado - em 1821, em Goiana (Pei-
de Santo Agostinho, quando nambuco) instalou-se L1':"l go
faziam eles a exploração da vêrno constitucional temporá-.
costa brasileira, Parece ser ês- rio, que foi presidido por Fr�m
te Cabo o que foi descober t() cisco de Paula Gomes dos San-·

por Vicente Pinzon em :c.6 de 'tos;
janeiro de 1500 e a que deu o - em 1825, Portugal e Bra
nome de Santa Maria de la sil assinaram um tratado de.
Consolacíon; paz e aliança, no Rio de .Iaueí-

- em 1817, em complemen- roo Nessa ocasião D·. João VI".
to ao disposto no art. 107 do de Portugal, reconheceu a Tn-··
Ato Final do Congresso de Vi2- dependência do Brasil;
na" de 9 de junho de 1815, 1 Ji - em 1835, quando em via
assinada uma conceção com a gero para o Brasil e nas proxi
França, estabelecendo condi- midades da Costa da Nova Ze
ções para a restítuição da landia, faleceu o Chefe de Di-
Guiana Francesa conquistada visão James Norton, nascido,
pelo brasileiros em 1809; em Newharp-upon-Trent, em.

- em 1865, no Rio de Janei- 1789; prestara relevantes' ser
ro, faleceu o Almirante Luiz da vicos ao Brasil;
Cunha Moreira, nascido na B'1-

'

- em 1842, contando 39>
hía em 1 ti de outubro de 1777. anos de idade, Luiz Alves de
Primeiro Visconde de Cabo Lima e Silva foi promovido a

Frio. Foi o prímeíro Ministro Marechal de Campo-Graduado'
da Marinha, tendo sido o orga- "pelos relevantes serviços pres-·
nizador das primeiras fôrças tados nas Provincias de Bão-

.
.

na;vals; Paulo e Minas Gerais";
- em 1868, o Brigadeiro ho- - em 1853, uma lei destacou.

norário Andrade Neves, Barão '
da então Provincia de S. Paulo"

do Triunfo, tomou? red':lto.do I a comarca de Curitiba, fican
Passo Real, no Tebícuarí ;

,

do formada a, Província do Pa--
- em 1871, em ultima dís- raná.

cussão, por 61 votos contra' 35, André Nilo Tadàsco
foi adotada pela Câmara dos

Deputados a proposta' do Go-
-

Não espere que a doença vi:
vêrno, estàbelecendo medidas site a sua casa. Defenda a su
para a abolição gradual dos saude e a :dos seus fill!os, to
escravos do Brasil. mando MALTEG. Frio ou gela

do, é uma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e. po
isso, o melhor fortrtíeante. A
venda em todas as farmácias 'e-

I

29 de Agôsto
, A data de hoje recorda-nos

que:
- em 1631, na Ilha de San

to Antônio, um reduto holan
dês foi assaltado e tomado pe
los brasileiros comandados pe
lo Capitão Martim Soares Mo-

armazens.

Cami... , Gravetu. PU_me.
Meial d.,"'m�lhor�,; pelo, me

nnre!!l preço••6 na CASA lUIS
CELAN"-A _ ,o .. (-.C. '''CI'.."reno;

Estava escrito que terminasse a s�mana dentro
do assunto com que a iniciei. Decidira, de verdade, dar
,umas férias a um nobre deputado, conspícuo repre
sentante da U. D. N., figura impoluta, cará.ter sem ja
ça, etc., etc ... Antes de essa decisão passar em julga
do, da tribuna da Assembléia me chegam novas alu
sões à minha franciscana humildade, de parte jtLSta
mente de, quem -=- só para chatear - definí como,

nobr� deputado, ínclito representante' da U: D_ N.,.
figura impoluta, caráter sem jaça, etc., etc ....

O exposto põe por evidente que o historiador irre
fragável - (com vistas ao sr. Ildefonso Juvenal) -
e erudito escritor jamais dispensará os serviços do seu

modesto crítico.
,

Reassumindo minhas funçõe�, escorçarei fugiti:;
vos adminículos aOs seus, M�ximas e conceitos, publi
cados pelo Diário.

Proverbeia o sr. Ó. Cabral: "Um fígado funcio-;
nando mal pode distilar venenos; um cérebro ôco"
mistura bobagens".

Há, por aí, um erro que um médico não cometeria�
Um cérebro ÔCO, vazio, vácuo, dentro das leis da

física e da química, não pode misturar nada. Servirá,.
quando muito, Para farinheira em mesa de pobre ou

vaso em casa de rico. Uma terceira e última utilidade" '

será a de ornameptar pescoço de determinados espé
cimens ,da fauna bipede, complementando aparên
cias. .. Tá bem?

O segundo rifão do Marquês de Curicaca: Tarefa'
inglória: catar pulgas' em juba' de leão.

Nêsse, ,a dose de verdade é' apreciável, que os ve

lho leõ!=s pulguentos, domesticados, de ferocidade ne

gativa ao chicote dos cdbmadores, são animais de cau
sar dó. Fazer-lhes cafunés, por certo, é tarefa inglória.
Felizmente, para evitar trabalhos assim repugnan-·
tes, as farmácÍlls vendem Detefon, D. D. T., Neocid e

outros preparadof:.
E para os leões de chácarà há mangueiras!

'j,. Valerá a pena contümar?
'
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