
Não traem o mandato p01lüfar os deputados que votam pela manutenção da Carta
de 37, para efeito provisório, até a breve elaboração da Constituição democrática
definitiva. 'raem-no, sim,. aqueles representantes que retardam, com debates dema
g�icos o advento do Estatuto, que todos os brasileiros desejam se implante pela

sabedoria conciente da Constituinte Nacio'nal.
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Muito tensas
Argentina e

Nova York, 14 (U. P.) - Os

Estados Unidos acabam de pro

var, exuberante.mente, às nutras

nações americanas a culpabili
dade do govêrno Farrell, da Ar

gentina, govêrno êsse que me

lhor se chama FarreJl-Peron,
declara o "New York Times"
em editor-ial consagrado ao "Li
vro Azul" do Departamento de
Estado.
"Não se trata mais - acres

centa o jornal - de acusações
vagas. Sabe-se, agora, por meio
de provas acumuladas, que os

governos CastiJlo, Ramirez e

Farrell-Peron foram partidários
atrvos do Eixo e que só não en

traram na guerra, ao lado do

Eixo, devido à falta de armas.

O govêrno Farrell-Peron se

guiram, de maneira continua, as

diréticas nazi-fascistas, viola

ram, deliberadamente Farrell e

Peron, até agora, os acôrdos in

ter-americanos, enf'im, presente
mente, estão procurando reviver,
neste Helt}isfério, o Estado fun

dado pela ideologia nazista a

fim de poderem desafiar as De
mocracias. Os coroneis, em Bue
nos Aires, podem dizer que não
foram compreendidos, mas não

podem negar suas relações com

o Eixo, pois os documentos cap
turados na Alemanha dão os lu

gares, as datas etc. E foi isto

precisamente que fez o "Livro
Azul".

SENSAÇÃO NO SEIO DA O.N.U.

Londres, H (Por Jobet de

Saint Robert, da França Presse)
- Os documentos publicados
pelo Departamento de Estado
Norte Americano, relativos às

relações da Argentina com a Ale

mamha, durante a guerra, pro
duziram sensação nos meios da

Assembléia da ONU, onde se

tornaram conhecidos ontem, à
noite.
A atenção dos delegados, em

especial dos delegados america

nos, concentrou-se sôbre a si

tuação e a! política argentina.
Quais as' repercussões dos re

fel1idos documentos que consti
tuem a condenação sem apêlo
do regime do coronel Peron?

Julga-se, de uma maneira ge

rai, que Q Departamento de Es

tado desejou fornecer às Dele

gações da Asembléia, as provas
precisas para demonstrar que '0

Govêrno de Peron é responsá
vel perante o mundo democráti
co pela sua colaboração com o

Eixo, e Que o referido Govêrno,
além disso, constituí uma amea-

I

as
os

relações
Estados

entre a I
Unidos

ça para a Paz e para a tranqui
lidade ínternacíonal.

Supõe-se por outro lado que o

Departamento de Estado reali

zará, provavelmente, uma de
marche mais premente junto dos

outros governos do Hemisfério
ocidental, no sentido de ser to

mada, contra a Argentina, uma

atitude conjunta, seja durante a

próxima conferência pan-amer'i
cana, seja perante o Tribunal

Internacional, seja perante a

própria ONU.

Alguns observadores chegam
a admitir que o Govêrno norte

americano esteja disposto ai soli

citar das outras repúblicas da

América, que tomem uma atitu
de, seja qual for o resultado das

eleições, isto é, se o coronel Pe
ron triunfar.

Pessoas bem informadas di

zem que o gabinete se reuniu

com o presidente Farrell às pri
meiras horas da manhã, no pa

lácio presidencial. Não há con

firmação oficial da sessão. Mas

essas pessoas dizem que é de

presumir que a reunião fôsse
decidida ao estudo das acusa

ções americanas e do seu efeito

possível das relações da Argen
tina, não sómente com os Es
tados Unidos, mas com outros

�overnos do continente e possi
velmente COm tôdas as Nações
"Cuidas, visto que o assunto é
considerado tão grave que pode
ser objeto de deléberação por

parte da' 0]\U.
Em vista da seriedade das

acusações e da sua documenta

ção, acredita-se que o govêrno
não deixará sem resposta! o Li
vro Azul.

o dr. Luiz Gallotti IContinuará como
aos catarinenses 6overnador

Rio, 14 (E.) - o ministro
da Justiça, sr. Carlos Luz, en
dereçou ao capitão Janarí Gen
til Nunes, o seguinte telegra
ma:

"Tenho a satisfacão de co-

I municar a vossa 'excelência,
que Q senhor presidente da Re-

I pública
deliberou não aceitar.

sua renúncia do cargo de go
l vernador do Território Federal
do Amapá e incumbiu-me de

expressar-lhe o desejo de contí
nuar a contar com a 'sua dedí-

I cada colaboração á frente da
quêle Território em que a sua

administração se tem desen
volvido com tanto patriotismo
e brilho. Cordiais saudações.
-Carlos Luz, ministro da Jus
tiça" .

T.ambém OS

canfores
Paris, 14 (U. P.) - Os can

tores da ópera do Estado e da
ópera Cômica, se declararam
hoje, em greve, numa ação de
devem, segundo os grevistas,
aumento de salários, os quais
ser iguais aos cantores do rá
dio oficial.

Censora telefônica
de caràter poliCial
s. Paulo, 14 (E.) - Denun

cia um matutino,que a censura
telefônica continua agindo em
S. Paulo e pede providências ao
Interventor. Declara que as te
lefonemas são gravadas pelo
SSP. (Serviço Secreto Paulis
ta). E relata o caso de um ex

preso que conversava confiden
cialmente com um seu redator.
No dia seguinte o ex-sentencia
do foi intimado a comparecer
á poãcía, onde lhe exâbíram
um disco contendo a convresa
que tivera com o jornalista, e

que dizia respeito ao caso do
Gabinete de Investigações.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Em Franelort a
senhora Roosevelt
Frankíort Sôbre o Reno, 14

(A. F. P.) - Chegou a esta
cidade, hoje, a senhora Roose
velt.
A viúva do presidente ameri

cano, que viajou em avião pro
cedente da Inglaterra, ficará
três dias na Alemanha, e deve
rá visitar diversos pontos in
clusive Berlim.
Por fim regressará a esta ci

dade, de onde, sábado, seguirá
para Paris.

"CONFUSÃO E VERGONHA"

Buenos Aires, 14 (U. P.)
O "El Mundo" foi o único gran

de matutino a publicar um edi

torial comentando o "Livro

Azul" americano sôbre a Argen
tina, dizendo: "A nação argen
tina nunca atravessou um mo

mento tão infeliz para o seu

prestígio Internacional. A leitu

ra desse documento produz em

.nosso espírito uma impressão de

confusão estupor e vergonha
que não pode ser diminuída pe

las repetidas diferenças feitas

pelo documento entre o govêrno
e o povo".
Deduzindo que o povo argen

tino deve aceitar alguma res

ponsabilidade pelos atos do go

vêrno, tal como foram revelados
no documento do Departamento
de Estado, o "El Mundo", de

clara uma' nação deixa de exis

tir como tal quando é um possi
vel um tão absoluto divórcio en

tre o govêrno e o povo".
"Diante da inesperada impres

são produzida por essas 'revela

ções" - acrescenta ",El MulU
do" - "ficamos a imaginar
quais serão as sanções que a

opin iâo pública aplicara aos

responsáveis, mas é claro que

somos estigmatizados pela opi
maão internacional e que a res

ponsabilidade desse fato eabe

aqueles que foram empolgados
pelo espetáculo totalitário, com

prometendo o prestígio do pais".
O GOVll:RNO ARGENTINO PRE-

PARA A RESPOSTA

Buenos Aires, 14 (U. P.)
Anuncia-se que o govêrno mãli

tar argentino está-se preparando
palra responder ao Livro Azul
dos Estados Unidos.

•

o NOVO PREFEITO
DE BIGUAÇU

Com a presença do Cap
João Mendes, representante
do snr. Interventor Federal,
do snr. Manoel Ferreira de
Melo. representante do Pre
feito da Capital e dos snrs.

Secretários da Viação e da
Fazenda, além de crescido
número de amigos e corre

ligionários desta Capital, e

dos municípios vizinhos, -

entrou em exercicio do cargo
de Prefeito de Biguaçú o snr.

Antônio de Pádua Pereira,
recentemente nomeado pelo
ilustre Interventor Ul:1o Deek:e,

O cargo, que estava sendo
ocupado interinamente pelo
snr. Francisco Gouveia, foi
entregue solenemente, ten
do-se o Prefeito demissioná
rio congratulado com o povo
de Biguaçu pela acertada
nomeação do novo Prefeito,
que é pessoa de grande cará
ter, honestidade exemplar e

fidelidade política ao P. S. D.
O snr. Pádua Pereira 1a

chefiou aquele executivo

mU-1nicipal tendo-o deixado com

saldo em cofre, e contas lim

pas. Recebe-o em iguais con

dições. Ao voltar ao põsto,
agora, é de satisfação o am

biente em que respira a fa-,
mília biguaçuenee, porque, I
quer o Prefeito demissioná
rio quer o atual, são pessoas
dign�s da investidura e cuia
capacidade iá foi posta à

prova, airosa e proficiente
mente .

o dr. Luiz Gallotti, aten
dendo, genttlmente, ao pe
dido que lhe. fizeramo,"i,
assím se expressou e

"Pedem-me "A Gazeta"
e "O Estado" algumas pa
lavras aos eatarínenses,
no momento em que retor
no ao Rio, pelo dever de
reassumir o cargo de Pro
curador da República.
Eíl- al'l:

Xão me podia ser desco
nhecida, meus caros con

terrâneos, a vossa frater
na g·enerosidade. Nos Ion
ges da saudade, essa pode.
rosa fôrça, que, se, por um
lado, é o íman do Passado,
não pode .

deixar de ser,
1101' outro, a fonte perene
dos amores qne não mor

rem, vivi sempre a recor

dar os excessos da vossa
bondade para eomígo, to
da vez qne convosco convi
ví e comunguei. Não há
distâncias para o cora

cão. .. Fora de Santa Ca
tarina, afastado da vossa
fidalg'a e cativante com

panhia, ereseeu-me o des
velo pela terra natal e o

afeto pela gente que a ha
hilita. Via e sentia, nas

pausas do trepidante labor
na Metrópole, mais claros
e mais vivos do que os e,"

tou agora vendo e sentín
do, as suaves e enleantes

paisagens que nos cercam:

O rendilhado caprichoso
das nossas praias, as nos

sas águas de um verde dí
ferente do das águas es

tranhas, as nossas monta
nhas, com as suas curvas

macias e a sua penetrante
cor entre azul e cinza, en
fim, toda essa irresistível
beleza de que jamais al
guém poude Iíbertar-se
pela ausência: via e sen

tia, mais fortes e puros,
essa inimitável gentileza,
essa síngular brandura de
sentimento, essa terna e

carinhosa hospitalidade,
esses inconfundíveis tra

ços d'alma que fazem da
nossa grei uma das mais
nobres e aristocráticas do
mundo hrasíeliro.
Era essa, a confidência

flue vos devia, na hora da
despedida".

Encerrado o «caso»
da Indonésia
Londres, 14 (R.) - Depois

de haver o Conselho de Segu
rança das Nações Unidas rejei
tado a emenda soviética e a

popósta egípcia sôbre a Indo
nésia, o presidente Norman
Makin (da Austrália), declarou
que o assunto estava agora en

cerrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Pai de Família que mor

reu no brazeiro da guerra mun-l
dial, deixou a seu filho,

PO_\testamento, a seguinte carta:
"MEU FILHO: A mais ím

portante missão que um ho
mem pode ter na Terra é a de
encontrar uma mulher. Deixo
aqui pois, para êste caso, os

meus conselhos.
Não te cases com mulher rt

ca porque há de chegar por
fôrça o momento em que te
lance à cara a tua pobreza;
com mulher pobre também
não deves casar, porque dois
sacos vasios não se põem em

pé; não escolhas mulher boni
ta si não-quiseres ver em tôr
no dela um milhão de adora
dores; não busques, porém,
uma feia, porque te envergo
nharás de que alguém a veja
em tua companhia. A mulher
de máu gênio transforma a ca

sa em inferno, a de bom gênio
representa o papel de vítima
resignada. Se a tua noiva for
alta quererá sempre dominar
te; se fôr demasiadamente bai
xa' te ficará ridícula. Não t.
cases com mulher mutto ins
truida, porque quererá "fazer
vaza" nas discussões, e se fôr
ignorante, fará com que pas
ses "máus quartos de hora".
A mulher velha nunca poderá
fazer a felicidade de um jo
vem; a moça tem sempre mo
mentos inconveníentes, Se en,..

tretanto, encontrares uma mu

lher que não seja rica nem po
bre, bonita nem feia, de máu
nem bom gênio, alta nem bai
xa, instruida nem ignorante,
velha nem moça... aínda as

sim não te cases MEU FI
LHO ...

Não percas tempo fazendo o

que outros fizeram. - TE
RENCIO.

*

Sôbre alícercer d'ar aí socíe-
[dades

Sôbre alicercer dar as sociedades
Como sóbre uma rocha tem assento ...

E os cultos, as crenças, as verdades
A li crescem, lá tem seu fundamento.

ANTHERO DE GUENTAL
*

o Á1UOR
O amôr, como os frutos, de

ve nascer no seu tempo, fóra
dele envenena as origens da
vida.
Marcelino de :illesquita

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUCHE

TOMe SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
1.IC 01'1 $. N� IIU. _

DOENÇAS NERTf)SAS
Com 08 procre!l8o!! da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratada!! e_ tempo, !!Ão _ales per.
feitameJlte relRediál'eia. O curandeí
rismo, fruto da iptorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
t�is enfermidades. O Serviço Na.
clonaI de Doenças mentaitl dispõe
de um Ambulatório, que atende gra.
tuitamente O!! doentes nervoso!! in.
direntes. na Rua Deodoro 22, dali ,
is 11 horas. diàriamente.

�""""I"""""--�

Sanguenol
CONTEM

OITO BLEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFOROS.CAlCIO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pilldol. DepluperldOl.
EIIJOtedol, Anêmlcol, Mie.
que criam M,grol, Crilnça.
"quiticII. receberio I tonl·
ficlçio ge,.1 do orSlnismo

co", o

Sa ngue n 01
L1e D.N.S.P. rr 199, de 1921

LIVRO� ;

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
IdiGrnaa
portu'

guê•• ea

penhol,
tranclta,
inglêa,
etc.

Romance, Poeaia, Religião. A
viação. Matemático, Fíaico.
Químico, Geologia, Minero·
logio, Engenharia civil, mili
tar e naval, Carpintaria. De

aenho. SaneCimento. Metalur·
gio. Eletricidade, Rádio. Má,
quinaa Motorea, Hidróulico.
Alvenoria , Agricultura. Vate-

dnário. Contabilidade.
Oicionárioa. etc. etc.

BREVEMENTE
ReClbertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádioa, Ampli-

I
ficadoI'es-Transmi••ores

Mahrial importado direta
mente dos U. S. A.

Proprietário
Otomu GeOrgas Bõhm
E\ecb a - Tecnico - Profi.sional

I
formado no Europa

Florianópoli.
�ua Joiío Pinto n, 29 -. Sob.

140 BATALHÃO DE

CAÇADORES

EDITAL

. Venda de animais em hasta
pública

Faço público, para conheci
mento dos interessados, 'que
de acôrdo com a autorização
do exmo. sr. general diretor do

Serviço de Remonta e Veteri
nária, contida em radiograma
n. 53-D l-A, de 8-11-946, serão
vendidos a 19 do corrente, ás
� horas, no Quartel desta Uni
dade, em hasta pública, a quem
maior lance oferecer, doze (12)
muares e três (3) cavalos, im
prestáveis para o Serviço do
Exército.
Florianópolis, 11 de fevereiro

de 1946.
Waldemar Vieim Cordeiro,

20 Ten. R./1 Conv. Secretário
do Bt. 1.

VIAGENS
,

-

Fpolls. -- Jolnvile
Saídcia - 2 hora. da

madrugado

I .lolnvile ••Fpolis.

I
Saídaa 9 hora. da manha:

Informl:lções nesta

redação
--..---------------.....

O QUE SE PENSA DA MU-

I
Adicionemos-lhe agora ce-

LHER nouras cortadas em rodelas,
.

. t d aipo, salsa, extrato de tomate
O mando que mostra a o o

e ervilhas, deixando CJ:::2I" tudo
instante sua mulher e a

o

sua
junto, até que a carne e as

bolsa, acaba sendo roubad .

verduras estejam a ponto.
* ':' *

Quevedo Coloquemos f:m uma traves-
sa a perna de carne sem os

ossos, dispondo as verduras co

mo guarnição do prato.
I A medida que as mulheres

[compreendem menos, elas se

I julgam mais incompreendidas.
Etiene Rey AS DONAS DE CASA DEVEM

SABER: QUE:
:;: * *

CONSELHOS DE BELEZA
SEJA DISCRETA - As mo- �s discussões violentas entre

cas bem educadas não riem al- esposos devem ser evitadas
to na rua, não andam empur-I sempre, mas principalmente
rando uma a outra. etc., mas í diante dos filhos. Os pequenos
comportam-se discretamente, I problemas' domésticos,

as di
evitando sempre atrair a aten- vergências de entendimentos e

ção em publico. outras controversias devem.
* * * ser ventiladas particularmen-

(VESTIDOS DE FESTA OU DE te, sem necessidade de gritos
NOITE nem gastos escandalosos.

O crepe Georgette é fazenda * * *

muito indicada para confecção Uma dona de casa que to-
de vestidos de festa ou de noite. ma a sério o govêrno de seu

As côres que estão atualmente lar, deve conhecer uma infini
mais em moda, são o lilás - dade de fórmulas e receitas
que fica muito bem nas louras práticas que a ajudem a desem
- vermelho coral - em todas penhar airosamente a grande
as suas tonalidades e, por ex- tarefa.
tensão, as que se denominam
tons pastel.
Podem ser êsses vestidos

acompanhados de accessorios
de camurça, sempre que sua Hernias umbelicais
côr seja harmonizante. Não são poucos os casos de

* hernia umbelical nos recém-
RECEITA PARlA O SEU ?ALA- nascidos. Um professor da ma-

DAR téria, aconselha contê-la com
PERNA DE CARNEIRO A' VE- esparadrapo, aplicado sôbre a

GETARIANA salíencía e fixado na pele do
A carne de carneiro dístín- abdómen em forma de cruz, de

gue-se pelo seu sabor, mas re- xiz ou simplesmente transver
quer uma preparação bem tem- sal.
perada, O carneíro quanto mais O esparadrapo deve ser re
movo melhor, assim como o pou- novado cada três ou quatro
co gorduroso por ser mais díge- dias para evitar infecções.
rível. A perna, as patas e as cos- Quando levardes uma crian
telas figuram entre os bons pra- ça ao colo e tiverdes necessída
tos. de de entrar no ônibus, olhai
Tomemos uma perna de car- primeiro .para a fisionomia do

meíro de regular tamanho, re- motorista: vede si êle tem qual
cheemo-Ia e temperemo-la con- quer causa de humano. Si as
venientemente; I e vem o -1 a sim for, entrai; mas, si não
a dourar em manteiga beml apresentar esse aspecto, não
quente até que se torne quasijl entreis, mulher! Podeis cair e
cozida. r matar vosso filho .

às

AS MÃES DEVEM SABER
QUE:

Clube Doze de Agostp
PROGRA)fA 1m :VESTAS PAnA O MÊS DE FEVEUEI1tO,

DE 1946
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Esportes.

Informações úteis
FARMACIA DE PLANTA0
Estarão de plantão, durante

mês de Fevereiro, as seguintes Far
mácias : �

Domingo 3 - Farmácia San!!
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra. .

Domingo 10 - Farmácia Espe
rança - Hua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nelse

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farrnácla Mode!

na - Praça 15 ele Novembro.
O serviço noturno será efetuadl

pela Farmácia Santo Antônio si!
à rua João Pinto.

-

TELEFO::\E;S :\lAlS i\ECF.SSITADO�
Bombeiros 131�
Polícia .. ', ,... 103;
Delegacia O. P. Social 15��
Xl aternidade 11J'I
Hospital Xereu Ramos S.:;Y
Santa Casa .. , .. , . . . . . . . . 10.\6
Casa de Saúde S. Sebastião 11:':;
Assistência Municipal 11Í?.J'
Hospital �\IiIitar . 11.17
] 4° B, C .. .. , .. . .. 15';60Base Aérea . . ..

i8
7' B. 1. A. C . .. ' .. __ "''''

1593
138,
1608
]203
1515
1022
1656
1579
1643
1025

Capitania aos Portos .

l!la C. I{ .

����:en��:·��al . : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
"() ]�stado" ,., .

"A C;'azeta"· ..................•..
"Diár-io da 'Tarde 1J

.••••••••••••••

T" B, A. , .....••.. , .. , ......•

Ernp. Funerária Ortiga .

Precisa de um empregado
competente?

- Consulte o nosso fichá
rio de candidatos a \

emprêgos

Deseja obter
21 emprego 1

..
Procure então a nossa GereD

da e preencha a nossa. "ficha dI

informações úteis", dando tôda'
as indi(:aç�es possíveis, que tere-,mos praz(!r em recomendá.lo (8
8IOS int('t'essados na aquisição dI:
bons funcionários (as).

I "Festa Carnavalesca", com início as 21

"Festa Carnavalesca", com início
horalS.

NOTA - Para os festejos do Carnaval, serão distribuidos
canvites especiais aos senho'res sócios quites, os quais deverão
desde já apresentarem à Secretaria a relação dos filhos meno
res para a respectiva dis,tribuição de cartões de identidade,!j para o ingresso ao baile infantil.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Vida SO,cial I
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Decreto de 13. de [etercivo de 1946
O rXTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE

D/pel/sar
Manoel RJ:3a Alves, ocupante ,·10 ca+go da

c.�a�St; n da
�

carreira de Ateudent.-. di) Quadro I
'L I1lCO do Estado, com exerc-ício na Colórua

\

SantAna.
Decretos de H de [cocrciro de 19t6

O IXTERVEXTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 70, item II, do decreto
lei federal n. 1.202. de 8 de abril de 1939,

Vidal Ramos Júnior, para exercer o cargo
de Prefeito Municipal de Lajes.
I vo Silveira, para exercer o cargo de Pr-e

feito Municipal de Palhoça.
Leopoldo Schrarnm, para exercer O carzo de

Prefeito Municipal de Gaspar.
<::I

Conceder exoneração:
A Júlio Schramm, do cargo de Prefeito 11u

nicipal de Gaspar.
Conceder dispensa:

A Ulder ico Canali, Secretário da Prefeitura
Municipal de Lajes, das funções de Prefeito
do mesmo município.

Portarias de 13 de [eucreiro de 1946

O rNTERVE�TOR FEDERAL RESOLVE
Díspcnsar :

Salva to da Silva Mattos da função de sub

delegado de policia do distrito de Urubíci. do

município de São Joaquim.
Clodomi ro Cruz da função de delegado de

polícia do mu.nic ipio de São Joaq uim.
José Cupertino da Silva da função de sub-

DR. OSVALDO BULCÃO delegado de polícia do distrito de Recanto. do

VIANA município de Florianópolis.

Deflui, hoje, o aniversário
Getúlio Pau!� da Silva da função de sub-

, �

, delegado de pol ic ia do d istrito de Ingleses. d»

nata�IClO,. do sr. dr. Osvaldo I município de Florianópolis.
.

Bulcao VIana, provecto advoga- Serafim Polusiano de Menezes da função de

do nesta cidade, e que por al- l� suplente do sub-delegado de polícia lo dis-

.

<r,um tempo oc pO
'

d
tnto ele Ingleses, do município de Elorianó-

b ,U U O cargo e po l is.

Secretário da Segurança Pú- Dcsiunar:

blica. Lino Manoel ela Si lveira para exercer "

Menina CLEIA TEREZINHA íuncão de 2° suplente do sub-delegado de 1)0-

lícia do distrito de Inglêses. do município de

Festeja, na data de hoje, Florianópolis.
mais uma pr imavera, a galan- Dário Manoel Cardoso para exercer a fun

te menina Cléia Terezinha, cão de I" suplente do sub-delegado de polícia

querida filha do sr. Manoel
do distrito de LngIêses, do município de FIo·

r-ianópol is.
Alfredo Barboza, comerciante Trajano Manoel da Silva para exercer a

no Estreito. função de sub-delegado de policia do distrito

* * �: de Inglêses. do município de Florianópolis.

Menina SHIRLEY MENER-
Luiz Cândido da Luz para exercer a funcão

de sub-delegado de polícia do distrito de Re-

GILDA

FOLHINHA DO DIA
S. Faustino

Amanhã lua cheia
46 319

15
Sexta - Feira

1861: Funda·ae a colonia Pr ín-.
cipe D. Pedro.

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:

O dia de hoje é bom para
contratar ou realizar CQsamen

to. bem corno para viaiar,
encetar negócios novos e fazer
experiências p.íquicas.

ANIVERSÁRIOS:

canto. do município de Florianópolis.
Pomp il io Fontanela para exercer a função

de delegado de policia do município de São

Joaquim.

Vê passar, hoje, mais uma

primavera, a gentil menina
Shirley. Menergilda, dileta fi
lha do sgto. Avelino Rocha.

Noitada Carnavalesca ..

CINE IMPERIAL
Fones: 1587 - 1602

ás 7 1/2 horas
O grande cantor

ANGELILO
na maravilhosa opereta,
desenrolada na terra do
luar e das 'castanholas:

AMôR ANDALUZ
Música! - Romance!
Paisagens lindíssimas!

José Leandro Vieira. para exercer a função
de sub-delegado de policia do distrito de Uru-

No prograJ:na.:

bici, do município de São Joaquim. RAUL BICOCCHI 1) - O esporte em marcha

Conceder licença :
Cínédía.

Faz anos, hoje, a exma. sra.

llJII::U""

d. Maria Antonieta de Oltveí- D:n�:Õl�::' c:n;,r�. ���. ��6'de:l;:�\�. nC01;�b�: HILDA DE SOUe,ZA BICOCCHB
2) - A voz do mundo

ra.
de 28 de outubro de 1941,

I Atualidades.

"" "" ""
A Mar ia Henn Garcia, ocupante do cargo participam aos patentes e pessoas de suas relações Preço:

T
da classe H da carreira de Oficial Admirus- O neeeimeti to de C...cIl' 2 40 (ú

.

)
ranscorre, hoje, o aníver- trativo, .do Quadro único do Estado. de sr".

�.", UllICO •

sárío natalício da exma. sra. d. senta (60) dias, com vencimento integral. L U C I A - H E L E N A Censura:

Ceci Lobato Ramos.
"Imp, 14 anos"

,., ,. * Comprar nto CASA MISCE Fpolis., 10-2-946 *

Hoje, a sra. Eugênia Maria
LANEA é aab",r economizar.. IMPERIAL - DOMINGO

Madaloní, vê passar o seu aní- Machado; para São Paulo. -

C I d t I
Libel1tad Lamarque

versárío na�lí;io� ��;��s �����e���i!�' ���� U pa OS OS cons ruteres EU CONHECíe�A MULHER

Festeja, hoje, mais uma prí- ner Schultze, Ursula Alice' d d·f'· f t'd·
Foi MULHER - na síneeri-

mavera, á gentüíssíma srta. Schultze, Carlos Joaquim Gu- O e I leiO a I leo dade.de se� aféto!
.

Aurora Mesquita, ornamento enter Schultze e Helena Bie- . ., _ _
.

FOI ESPOSA - na exponta-

de real destaque da nossa so-

Ilhachew.
sky; para Rio de RIO, �� �E.) -oAs. au�rlda-I

roo do prédio. E pensamento medade de todo o seu carinho

-ciedade. I Janeiro _ Cecilia Klein, Sara d.es pol,lCl� d,?2 �istrlt.o, ul- geral que os demais cadáveres e ter:nma!
'* '* *' de Andrade Barbosa, Alvaro

ttmam o ínquéríto �b;e. O des- alí se encontrem soterrados pe- FOI MAE - na sublimidade

Transcorre, hoje, o aniver- Brandão, Dorvalina Campos n:orona��to do Ed1fl�l.o "As- ·los escombros do edifício desa- de se� grande sacrifício�

• sário natalício do sr, Enéas Brandão, Jorge Tzachel Ju- SIS. B�as�l .

A

Os depOIme�too bado. Uma vida dentro de três eta-

Gonçalves. nior, Juracy Camp.os Tzachel, pnnc�pa':8 S??re a lamentável - Mais uma vítima, foi ôn- pas profundamente dramáti-

"" '* >I' Jorge Camp.os Tzachel, Joel ocor�ncIa, Ja fora�. tomad� tem !ndenti1 icada. Trata-se do cas!

Faz anos, hoje, o sr. Manoel Campos Tzachel, Léa Grossen- p.or �erf!los em cartono daque- operario Francisco Pereira d.os Uma vida dentro de um S.o-

\'e Freitas Crurdos.o.· bacher e J{oberto Gr.ossenba- l� dls,tnto. Aguarda-se agor,a �tos, de 31 anos, taqueiro,' nho! - Um sonho dentro de

"" "" • cher. t� somente ,o? lau?os. dos pe- �lteir.o e que residia á estTacta um sacrifício!

A data de hoje, registra o
'" '" '" ntos da PoliCIa Tecruca que, Otaviano n. 597. Um sacrifici.o dentro de uma

::aniversário 'natalício do sr. PASSAGEIROS DE SE M- na �nhã de ôntem, estivera� É de cinco a seis .o. número profunda realidade!

Afonso Thompsen. BARCADOS NA MESMA DA- maIS um� v,ez no local do Sl- de cadáveres já retirados do TEATRO A. DE CARVALHO

"" "" * TA: _ Procedente de São Pau- nistro. entulh.o e que foram removid.os Para DOMINGO não serão

Transcorre, hoje, o aniver- 1.0 _ Marilena Machado Pires, Quaisquer que sejam as con- parra o nec'rotéri.o da p.olícia. validas as assinatu'ra:s,
sário natalício da exma_ sra. Faust.o Machado Pires, Jassi clusões daquêles técnicos, tudo

.

d. Marieta Cardoso Buch, dd. Machado Pires, Gustavo Fran- indica que o caso está enqua-

�pôsa do sr. Arnoldo Buch. cisco de Carvalho Rocha, Ma- drado nos 'c�pítulos de crimes

'" '* *' ria do Carmo Matt.os Noguei- por negligência ou dicídia.

NASCIMENTO: ra, Luiz Barbosa Nogueira Fi- Está fora de dúvida a culpa-
LUCIA-HELENA lho e Franz Kohourt; I)roce- bilidade dos responsáveis pela

Está em festas o lar do sr. dente d.o Rio de Janeiro _ fatídica construçã.o, segundo os Nápoles, 14 (A. F. P.) - O dade para o cume d.o v'Ulcão

Raul Bicocchi, e de sua exma. Murilo Veras Fontinéli, Be- resultados a que chegaTam as penacho de fumaça que coroa na esperança de ver surgiT o

:espôsa, d. Hilda de Sousa Bi- nhour de Castro Romariz, Pau- autoridades policiais face a.os o Vesúvio, foi novamente con- penacho.

COCchi, com o advento da 1'0- lo Mendonça, Paulo Rudi Sch- depoimentos que instruem o templano. Os nap.olitanos C011.- A inquietação se fazia sen

bltsta garotinha Lucia-Helena. n.orr, Manoel Joaquim Lopes, processo a respeito do fato. sideravam o desaparecimento tir também no meio dos que

A Lucia-Helena e seus pais, Neryglissor Viegas Moura, Ge- Ainda na tarde de ôntem, do característico penacho co- acreditavam que o Vesúvio

nosos votos de felicidades. raldo Sengio Oliva da Fonseca, prosseguiam os trabalhos de mo uma especie de castigo di- constitui uma vál·vula de Sf.:gu-

�, �, �, Willi3im Herbert Fulwider, Dr. escavaçã.o dos escombros. 801- vino. Depois da erupção de rança evitando terremotos e

Relação dos passageiros que Augusto Fereira de Paula, 01- dados do Corpo de Bombeiros 1944 que causou terrível des- outras explosões das fôrças da

!hlbarcaram ne.sta Capital, ho- ga Ramos de Paula, Terezinha e operários da Prefettura en- truiçã.o, o Vesúvio entrou nu- natur,eza que pôem em perigo
Je dia 14-2, pela aeronave Tu- Samos de Paula, Bibiana Fer- trogavam-SB ativamente á fai- ma fase de inatividade que a existência de Ná.poles. Assim

piniquim, da. Cruzeiro do Sul teira de Paula, Maria Beatriz na, de ,remoçã,o de destToços. dura\"a já onze meses. Esse foi com grande satisfação e

Para Curitiba:----:Rosa Enei- Ramos de Paula, Egidla Silva, ÁS primeiras h.oras da tarde, f:aA:;o inquietava no mais alto alivio que .o povo napolitano
da Cahral Machado, Vliz car-, Joaquim d'Oliveira Correia de romp�a-se uma par�de, que p�- ponto os na�li�anos. Todos .os I percebeu no ,alto do Vesúvio a

los Machado e Regin� Maria Sá e Euclides Costa. rece lT dar no abngo ante-ae- c:'l:arE.:3 S2 C:lc:.;;:.am com anSle- sua coroa de fumaça.

caCA A UM HOMEM
ENTRE 0110 MILHÕES NA RÚSSIA TODOS

GaHHAM O QUE MERECEM

Dr� POLVDOaO s.
THIA60

REASSUMIU SUA ClINICA

Qual era, entre os oito mi
lhões de habitantes de Nova
vork, a pessoa que envia
va aos nazistas segrêdos
referentes á návegação? Um
dos mais notáveis episódios
de espionagem da Segunda
Guerra MundiaL

Um artigo que desfaz a Im

pressão . generalizada. mas

errónea. de que todos os

trabalhadores na Rússia têm
igual salário, independente
do trabalho que façam. _ .

E outros 24 orfigos do maior
inferê••a e atualidade.

TOME APERiTIVO

KNOT

COMO É a VIDI Na
IlLEMIINHI DE HOJE?

,

rÓ,

:1!
I·f(

I

)ii

CineOdeon
119

_/lIIS

CINE ODEON
Fones: 1587 - 1602

TEATRO A. DE CARVALHO
ás 8 1/2 horas

2a récita de assinatura.
O melhor ator do Brasil.
PROC.óPIOS E SEUS

COMEDIANTES
com

a peça em 3 atos de
DAR'I'ltS e DAIV1EL

SERÃO HOMENS AMANHA
Um sucesso sem precedentes!

PREÇOS: .

Cadeiras numrs .

Balcões .

Camarotes , .

Geral .

12,00
10,00
60,00
5,00

AMANHÃ
QUEBRANTO

*

Como vivem atualmente os

alemães? Mostram'$e de
sesperados ou enfrentam o

futuro corajosamente? So
frem fome ou se alimentam
bem '/ Eis algumas das per
guntas respondidas nêste
excelente artigo.

,."

em erupçao

Empresdmo canadense à China�
otr;wa, 13 (U. R.) - o ministro das Finanças âo

i

Canada, sr. J. �. Ilsle, anunciou, hoje, que seu país vai

conce�r. u!", credito de 6 milhões de dolares á China, pa-
ra aqutstçao de artiços canadenses.

A reorganizacão do Exército cbiBês
Chung King, 12 ru, P.)

- A reorgunísação do Exér- ram entre si e depois foram
cito chinês foi discutida na até a presença de Marshall,
conferência entre o general com quem almoçaram. Es-

llIarshaU e os representan- tá em andamento aquí a ne-

tes do govêrno e dos eomu- goeíação para a conelusão

nístas chineses. Chou En- de um tratado de amizade

Laí representou os eomu- entre a China e a Mongólia
nis.tas e o general Chiang externa, o qual se espera es-

ChI-Chung o g·ovêrno. Prí- tal' concluído dentro em

meiro 0$ dois conferencia- breve.

o Vesuvio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,O PRECEITO DO Dili

Om.e.rc IO e II I \ I � t,I i� tie!-� j po� ;:�:�:d';�;.�::;;r·;�::,'!o
C t

L III i l._! Ij '��! ,ca". v , o tl'ahalh� continuo. horoa

a arlna "�..:

' :.eguidas levo rapidamente à fadi-
'ga e pre1ispõe aos acidentes e rno-

iéstiaa prohsaionaÍ8

I-Procure
evitar a fadiga. interca

lando no trahafho:} pequenos inter·
(Fiscalizada pelo Govêrno Federal) valo. para repouso - "'NES.

A N O L E T I V O' DEI 9 4 G I (.opynghl da ,---

CURSOS: Comercial Básico I TheH.4YE rooHIAIID!lnc. Móveis de Aço, Arquivos e

Técnico de Contabilidade (1° ano) i (erres (cSYHHIESi),\
Contador (2° e 3° anos) I' 1 ... que a Pedra do Calen- Distribuidores:
Ciências Econômicas. ! dário, obra prima da arte dos ALMEIDA, BASTOS & elA. IINSCRIÇÕES: Exames de admíssao ao Curso Comercial I aztecas, atualmente no Museu Felipe Schmidt, 2 - lo ando

Básico - de 1° a 15 de fevereiro Nacional do México, têm qua-
Exames de 2� época - de 10 a 15 d� ,fev�reiro: tro �etro� de diâmetro e pesa TECELAGEM ITAJAí S. A.
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências 124 mil quilos. . � _ " . . ..

E
,.

d 2 de J
.

• 10 d f 2' níst .. d ,. ,. 0' . CO\VO.,:AÇiI.O PARA A ASSI"LI-1'BLEfA f.GRAL ORDTNARfA
_ .conomlcas - e e ]aneno a e ev. I ... que o .•;:,�orla o. g.eoo, Os aciorusta- da Lece laceru [talai S. A .. estao convidados para comparecerem a asscmbléus-

MATRíCULA - de 15 de tevereíro a 14 de março I Heródoto se século V antes de I geral ordini:ria.a'·éalizar:se no.dia �3 de fevereiro de 1946 às 15 horas. na sede social. ueata

IN 'CI S
. , cidade de: Ltaja i. a ri.a Uruguai n. "1-8, para deliber-arem sobre a sequmte

IODAS AULA - 15 de março Cristo, Ja demonstrava que os
. . O�'de", do Dia. . .

AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE' raios solares são absolutamente )0 -- Discussão e respectiva aorovacao do relato rio da diretoria, balanço geral, conta de
• ",;:, � �l lucros e pc-das. e parecer do conselho fiscal. referentes ao exercício de 1945.

ESCRITÓRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSI- necessários ao desenvolvímen- �o - Elcicúo C]O conselho fiscal.e seus suplentes para o exercicio de 194ú.
�.... .,() Outros a ......suntos de mtercsse social.

CO) SERA PERMITIDA SEM A OBSERVANCIA DO LIMITE to da ossatura humana. ltaj ai. 1" de fevereiro de 1946.

MíNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 3 ... que existe uma ilha, na
LICENÇA GINASIAL, DE ACÕRDO COM O REGIME ESTA- costa do Alaska, que, a i,l1ter-j I
BELECIDO NO TíTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.2H, de valos mais ou menos curtos, Senhore-s acion:.. -ta-.

9 d brtl d 1942 (DECRETO LEI N 8 191 d 20 d d t 1 De conformidade com as exiaêucias de It:i. hem CO�lO elos estatutos que reg-em esta sociedade,
e a T'I e -.. ,e e novem- aparece e esaparece; e que a submetemos i. \'0''''' apreciação u balanço g-eral e conta de lu�r ..s e perdas referentes ao excrcicio

bro de 1945). ilha, descoberta por marinhei- de 1945, achando-se ainda esta diretoria à vossa inteira disposição para prestar quaisquer c.s

. clarec irncntns que j ulgardes necessários.
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 As ros amencanos, possue o solo 81\[,.\\'ç'0 GERAL. E:\CERJe-\[J(> �:\[.31 nr: m:ZDfBRO DE 1945

19 HORAS. tão quente que os pássaros que Fmobílícodo
A T I V o

alí pousam constantemente Imóveis
.

. .

morrem queimados.
,,[(\veis e utensílio, _ .

Maquinismos .......................•................

4. " que os pigmentos que
provocam o escurecimento da
pele são chamados "melanina";
e que são tais pigmentos que
protegem a pele contra os raios
solares e dão a côr preta aos

negros e a escura a todos aque
les que se expõem ao sol.

-

5... que o mundo anttzo T.,:d"",·,'1
� Fraçào

desconheceu concentracões ur-

banas como as das nossas me-
Conta.' de compensação

-- . v ............. AC0CS em cfnçcld

trópoles: que nunca a popula
ção de suas grandes cidades ul
trapassou a um milhão dê habi
tantes, exceto talvez Roma que,
em certos momentos, segundo
algumas versões ,históricas,
chegou- aos dois milhões: e que,
atualmente, as maiores aglo
merações urbanas do mundo
são as de Nova York, de Lon
dres e de Paris.
6. .. que, até hoje, não foi

possível precisar com exatidã-o Contas transitórias

I al e
é

f
.

d
Letras descontadas .

em que oe e epoca 01 esco- Salários a pagar .

berta a cana do açúcar; que, Contas de compensação
em estado silvestre, ninguém Caução da diretoria ..

pôde até hoje afirmar que a Total do passivo 8.246.9S5,;;;
encontrou, o que constitue um Ltajai, 31 de dezembro de 1945.
sólido obstáculo para aquela Bonifácio Sctnnírt, diretor-geral.
I alo

.... I vmeu: Bornlia uscn, diretor-geraLoc izaçao; e que, para a José Bondácio Sclnnitt, diretor-gerente.
maioria dos pesquízado Paulo 11-1alburÇ/. guarda-Iivros.

. res an-
DEMONSTRAÇÃO DA CO"fTA "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

tigos e modernos, foi a India o A D F: BIT O

berço da can d
'

f' Dividendos, a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20�.OOG,\lo
a e açucar, a 1r- Fundo de depreciações, transi. p/esta 322.886,Zo

mação que fazem baseados na'. Fundo de reserva, idem S7.510,6a
Fundo de reserva especiaJl, idem 443.292,4\t.

do Instituto, á rua literatura antiga, cujas alusões X��fl��ca�� :p�rt[c:;�r:t";d�m.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 à�:��!:;�maiores escla-reci- ao fato não são poucas. Impostos,. saldo d/conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.100,0<')-

Pr""idência social, ,dem . 75.614,80
______________-- Estampilhas,. idem 180.. 326,30

Gastos gera1S. ldem . o .••.•• o •.. o •.. o • o .••••••.• o ..•.••••..• o _ ••• o ••••• o í 3 094.9,0'"
Aux. médico--farmacê.utico aos operários, idem 0-" O" • o o • o o o o • o o o O' 0.0 •••• o' 15.280,30
Juros e descontos, idem 355.551.1(.
Seguros, idem , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.639,4<:>
Fretes e carretos. idem . o o o o. o o ••• -\.. o. o. o. o. o o. o o, ••• o •• o •• o o ••• o o. 0..... li"Jo6i2,7o-
'l)espesas comerciais, idem .. , o ••• o o • o • , o o , o . , , o •. o • o ••• o o • o o •• , o o o • o o o • • • 70.843,Sc
Comissõe.s. iriem o. o o' o. o. o ••• o _ •• o o •. o ••• o' o •• 0 •••••• _ •••••• o o 155.931,00-
Lucro .. e perdas. idem o . o .•••••••••• o • o o .••. o •••• o ••••• o •• , • • • • ... • • • 14.369,00'
Tinturaria, idem , . . . . . . . . . . 27.562,0"
Marcenaria. idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.928,:1l

Academia de
Santa

� --..�

Crédito Mútuo Predial

Insmum Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

AULAS DE INGLÊS
EDITAL

Proprietários - J. Moreira & Ci.a.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M.,IOR CR s 6.250,00

Faço público a todos os interessados, sócios ou não, que se acha

aberta, até 28 do corrente, a matrícula para os cursas de inglês man

tidos por êste Instituto.
De conformidade com o que foi resolvido em sessão da Direto

ria de 8-2-46, os sócios e seus filhos menores pagarão uma taxa men

sal de dez cruzeiros (Cr$ 10,00), enquanto os não-sócios contribuirão

mensalmente com a importância de vinte cruzeiros (Cr$ 20,00).'
Essas taxas serão cobradas adiantadamente; sendo que a primei

ra, no ato da matrícula.
Os interessados devem dirigir-se à Secretaria

Artista Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr

Muitas; b ontficcrcõe s e médico grCJtl\'\

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

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

mentos.
N. B. - Os alunos do ano anterior devem

cuIa, sob pena de perdê-la.
Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.

Prof. J. Alcântara Santo�

,renovar Sl:Ia matrí-

Diretor de Cursos

No Bar e DO\ Lar «KNOT»
deve faltar-

nao

I QU�R VESTlJl..SE COM CONfORTO E ELECiANCIA ? IPROCURE A

I Alfai�u!aI�Qapi!�l�ei!�.n�Ql�ello
--------------------------------------------------------�

I �TlR.�RA.M SFAS CA.NDT

DA.TURAS

I Tôdas as bebidas, inçllLSIH as

f.abricadas em outros .E;;tado�.
retiraram su as carid i daturns,

I· para
reinar nos lares catari

nenscs, - em vista da certtssí-

ms vitória cio aperitivo Ki'iOT.

I

AoÇJllaclua 8 RepMllIentaçõ•• em
Goftt'CtJ

Matriz: Florianópo·i.
RI.IQ João Piato. n. !!
CaÍlta Po.tal • 31
Filial: Cre.ciúxno

Rua l"loriano Pei::l:otc••/n
(Ecllt., P.rópt:"itJl

T.teqramC18: ·PRIMm;·
Aaent.. 0.0. principob
tnunlcitJ!oa .,1" El-tnõ..:>

PROFESSORA I
f

I
;

Datilografia 8

Corre.pondência Comercial
Rua Alvaro de Carvalho, 65

-LEIAM A HEVISTA
O VALE DO ITAJAI

Bonií ácio Sctnnitt, diretor-geral.
1�'11l(;1I borníia usc .v. diretov-gcr-al.
José BOll1'fáu'') .)'c;'·mitt, diretor-gerente.

RSLATôR[O DA úIH['r(lI'I,\

9'\';.419,80
51.293.00

3.2�3.861.80 4.2JS.574,Gca

lh'stJOllÍ".'('!
Caixa 0 •••••••••••••••• 0 •••• ",." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rcatr,:á;l.'cl a curto t:.' IOH-go ',.,.azo
Par+icipacões o •••••••• o ••

Ti-+4:-l.1rari.a . . . . . . . . . . . . .. o ••• o ••• o ••• o •••••••

'Almo��arifacl(J o ••

Marcenar-ia . . . . . . . . . . . . . . . o . o o .. o , ..•• o •••.•• , . o ..•••

Letras a receber , o • o ••••••••••••••••

C01���'cções .... o • o ••••• o ••••••••

Apólces . . . . .. o •• o •••••••• o

Ofi( -na mccànica .... o ••• o •• _ •••••••••••••

Não cxig17:d
Capital .. 0 •••••••••••••• o o o 0 ••••••••••••••

Fundo de reserva especial o o ••• o •••••••••••• o • o •• o o o •• , . o .••

Fundo de depreciações .. o ••••• o o • o ••••.••••• o ••

Fundo de reserva .. o . o ••.•••••..••.••• o ••.. , ••.• o o .• o ••••

Pu-ide de amortização (' garantia o o o o •••• o •••••••••••••••••

Fundo obsoleto . . . . . . .

Fundo de aquisicâo de máquinas o •••••••••••• o o .•. o • o • ,

Fundo dt' CO!1�tr. Vila Oper ária o o. o o. o •• o 0 •••••• , o •.•. o ••.

Letras em cobrança . o o .•...•• , •• o ••• o •• , ••••••• o .•• o ••••

'

•. ,

31.80/,40

31.000,00
24n.4:;O.70
1;- 4.890.70
58.134,80

1. 5] 4, 540,20
90.+79.30
95.866.80
28.238.00

251.840.30
1.16·1-.65,,40
283.4í4.�o 3.939.573."..

PAssrvo

40.000,eo-

2.000.008.00
443.29.?,40

1. lh1.456.20
282.137,.tio

7.813,30
259.314,00
74.020,50
100.000.00
129.876,10 4.457.910,0<1

Exil7i-:.'é"
D; vide!1r!os o •••••••••••••• o ••• o •••••••• o • , ••••

Vila Operaria .

Contas cot-ren tcc

11uU:/ !

200.000.00
2.101.00

2.035.874,70
,

2.23i.975,i.

1.384.664, lo
126.4D5,20 1.511.069,;)0

Itajai, 31 de dezemol'o de 1945.

40.000,0.

2.497.705, lo

n'conta
A

'rece lagem. I !:lcra ver' f,
Fiação, idenl, idenl o o .• o • . • • • . . • . o ••... ; .• o • • . o o o •••• o o o •••

Cmlfecções. idem ...

OficiNa mecânica, idem

1.464.77 i,3Q
949.73H,;o
57.616,ett-
25.578,6n

2.4!i7.70S.1n

Bonifácio Schmitt. diretor�gera1.
Jrhleu Forllhau,sclI, d)retnr.geral.
José Bonifácio Schmf.tt, diretor-gerente.
Pa,ulo l1t!a/.buJ'Q, guarda-livros.

PARECER DO CO:-:SELHO FISCAL
O conselho fiscal da ,Tecelagem Jtajaí S. A .. tendo examinado minuciosamente a escritura

ç,o3o, balanço geral. conta de 'lucros e ,erdas e demais atos da diretoria, relativos ao exercício de-
1945, e tendo verificado a boa ordem e perfeita regularidade, é de parecer que os mesmos se

jam aprovados pela assembléia geral.
ltajai, 6 de fevere,,'o de 1946.

Antônio Ramos
Carlos MlÚburq
Genési-o M. Lins : �,',;;' ,:"'1

••elHOQ VfAMIFUGO
Df f'FeTO SfG:CQO
f '.O'I=E NSlvO .0.90

CIWUIÇAS f
CRf:DITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estocolmo (Via .A\érea) -

"As cvportaçõs suecas de pro
dutos Ué madeira em Navem
bro se restringiram a COEna

tos relativamente pequenos,
que se tornaram necessários
para liquidar restantes porções
de determinadas quotas, isto
é, as da Holanda e África do

Em segunda edição, revista, acaba de aparecer a "Histó- Sul, escreve em seu último nú
ria Literária de Eça. de Queiroz", da autoria do eminente es- mero o Swedish Timber Jour-
critor e crítico brasileiro Alvaro Lins. nal (jornal madereiro sueco). I

Segundo as próprias palavras do autor, esta história Iíte- A maior parte dos ímporta-]
rária não acompanha o desenvolvimento, linha por linha, de dores de vários mercados euro

tudo o que Eça fie Queiroz escreveu. Ê um estudo, sómente, do peus conseguiu agora praças
que na sua obra se pode contar como "literatura". Alguns d.o.s em navios para as porções ain
seus livros póstumos, sabe-se, não têm Interêsse nenhum nês- da não embarcados das suas

te sentido. aquisíçõs na Suécia. Mesmo a

Da vid'a de Eça de Queiroz, muito eouheeída através de Holanda, que, até há dois me

duas ou três excelentes btograüas, êste Iívro refere bem pou- ses passados ainda não tinha
co, �orque visa a outro Ilm, O que êle pretende é transmitir a mandado buscar uma grande
posição intelectual de Eça em face das gerações mais novas, parte de sua quota anual,
-da.quélas que não o conheceram nem lhe sentiram a influência. anuncia-se que conseguiu pra-

Que êle se pode renovar, com. os jovens, está claro que sim. ça suficiente para embarcar
Um artista só é poderoso pela sua capacidade de reagir à in- toda a sua quota antes do fim
terpretação de homens de tôdas as tendências e tôdas as idades.

I
da estação. Praças para mer-

História literária não signüica, no caso dêste livro, um. cadorias vendidas à Grã-Bre
sentido cronológico, nem implica o rígnr didático de um méto-I tanha para embarque este ano

do que o título possa sugerir a alguns leitores. Para os desta também já foi conseguida. O
categoria Alvaro Lins oferece, como compensação, um eapítu-] embarque, contudo, foi retar
lo com as datas principais da vida e da obra de Eça de Queiroz.! dado pelas greves nas docas in-

Também não se permitiu nenhuma liberdade de imagina- I glezas e demorará, por isto, até
ção. Tudo o que vai referido ou afirmado em "Hist:ória Lite-j1o próximo ano.

.

rãría de Eça de Queiroz" encontra-se documentado, E parece Até o presente não são mui

que até documentado de mais.
.

to promissoras as prespectivas
Mário de Andrade, o grande escritor paulista há pouco de aumento de produção de

desaparecido, escreveu a respeito da "História Llterárta de madeira serada para o ano vín

Eça de Queiroz": "Trata-se de um ensaio rico de idéias, de um douro. Em recente exposição, o
fnterêsse apaíxonante, em que o autor soube se conservar deu- Ministro Sueco do Comércio
tro da posição essencialmente crítica, se esforçando por ver e disse que a Suécia não pode fi
j1l1g'ar numa atítude estética. Estou que o conseguíu", xar a quantidade preferencial

"História Literária de Eça de Queiroz'� aparece na cole- de toros serrados e de lenha pa
cão "Autores Brasíleíros", da Livrar ia do Globo, de Pôrto ra o programa madereiro do

..Á.legre. país, sem saber como serão

cumpridos os seus contratos de

importação de carvão. O passa
do já demonstrou claramente!
que a Suécia não pode alcan
çar o volume de produção de
toros de antes da guerra, en

quanto o corte d alenda absor
ve tanta mão de obra e tanto
tanto transporte quanto o faz

presentemente.
Por isso, para garantir mais

ou menos a produção normal
de madeira serrada para o

próximo ano, é da maior im

portância que os países que ne-:
cessitam de gandes quantida
des de madeira em seu inter
câmbio com a Suécia possam
assegurar, um futuro próximo Ium suprimento suficiente de

carvão, de madeira a possibili-!
tar uma redução correspon
dente no corte da lenha, em

benefício do corte de toros, es
creve o jornal.
Os embarques totais de celu

lose sueca em 1945 deverão al

cançar entre 1.400.000 e .....

1.450.000 toneladas incluindo
celuloses para forragem adqui
ridas das sobras do estoques do

govêrno, diz mais além o mes

mo jornal. Mais da metade dos

embarques f o i d e s t i n a d a

aos Estados Unidos e o restan
te para outros mercados, espe
cialmente a Grã-Bretanha,
França, Bélgica, Noruega, Ho-
landa, Brasil, Argentina, Espa- Agente. em Fíorianôpolie : PEDRO XAVIER a: CIÁ. - Rua Felipe Schmidi; ,

nha, e Suissa, enquantç meno- Repr.GeralnoBrasil.FERNANDOCHINAGLlA-R,doRosárw ..55-A-2.·antl-R....

res quantidades foram envia !
- - .. -- .. - .. ------ -----w .. ---IOI--- ..

- .. TT-T-- --
•

- -..........._ •••_ .... ar_ar_ _. ... .&T� ......... .v....."'..... _ ..........."' ..."''-_ -

das p.ara outros paises. 'Tenha sempre em casa uma garrafinha de

HIST()HL\. Ll'l'ERÁRL\. DE ErA l>E QU"EIROZ

e}Economia
Finanças

ALVAIW LINS.
EIHClO nA LIVRARU. DO GLOBO.
PÔRTO ALEGRE.

MANOf�/lOAaurM nD��'siiias
;,i,?>::�.:::!�t'�; ..� :'.i!·'�Ê'�.eO"'� T. A··�··�:,6·j;�:, :},:,

.
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-:-'." '
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Camisas, Gravatas, t'ljamea
Meia,daa melhores, pelos me

ncres preços IÓ na CASA MIS
CILANEA - RuoC. M<i�·.8. 6

',', .,

Banha, . fécula, ,,' tapioca, mel e ,cera,' de,

'abelha, cebolas, batatas, éleós e
.

, .

crin� v,egetai
' .

.

- ..

REPRESENTAÇÕES ,� CÓNSIGNAÇÕ,ES
Aceita-se gêneros alimentícios e sacarias,

End. Teleg.: "VENUS ..

C�IXA POSTA!.; 243 TELEFONE: 1680

Rúa Francisco Tol�ntino, 13 e 15

FI6rian6pcdis
.

Santa Lafar'ina
I

.� ...

CREDIÁRIO «KROT»
Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n.o 5,

junto à Redação do -O Estcrdo-,

-

·VITOR E SENHORAMORITZ
participam aos parentes e pessoas de suas relações,

o nascimento de sua filha ELIZABETH.

Florianópolis, 9 de Fevereiro de 1946.

Sapatôria Jurity
Rua Tiradentes 19

Aprese�ta. .seus últimos mo •

; delos. em. ca!c�dos finos
para senhoras

I Panair' do Brasil S.I\.
I

HORÁRIO
A partir do dia 1° de fevereiro de 194:6

2as. e sábados: Rumo Sul (Pôrto �legre)
�us. e domingos: Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeíro)

,I
•

snscõss DE JANEIRO
,

.

leia

Na Rússja todos ganham
o que merecem!
• Franco relatório que desfaz a

impressão errônea, que muita
gente tem, de que todos os tra
balhadores na Rússia recebem o

mesmo salário, independente do
trabalho que façam. Porque é que
Stáline permite a desigualdade de
salários entre gerentes e operá
rios, e porque essa diferença é
muito maior na Rússia do que nas Américas.

leia "Stá/ine lhes paga o que valem" - pág. 91.

• Como vivem atualmente
os alemães? Erguem-se das
ruinas com amargor, ou com
boa disposição? Sofrem fo
me, ou se alimentam bem?

�������"" Querem trabalhar, ou se

li! mostram preguiçosos? Eis
algumas das perguntas que
recebem resposta clara num

artigo sôbre êss e assunto,
escrito por um correspondente de jornal, que
passou dois anos numa. escola nazista para treâ
narnento de espiões.
Lere "A vida Duma cidade alemã" - página 5.

AO TODO 27 ARYIGOS, mais a con

densação de um bom livro, em Seleções,
a revisto lida pelas pessoas bem infor
maáas no mundo inteiro.

A REVISTA INTERN.ACIONAL - EDITADA EM. SEIS IDIOMAS

ftPERITIVO «KN Dl»
CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00'
Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.ÓOQ.OOQ,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Plorianópolis

I
I
�
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Joe Louis, campeão mundial
� seu titulo em junho próximo,

de box de
frente

Iodos os pesos, defenderá
ao pugilista, Billy Coon ..

CLUBE DE REGATAS "ALDO
LUZ"

Dentre as poucas yoles que,
de vez em quando, singram os

verdes mares de nossas bahias,
notarmos com mais frequência
as que tem na ponta de seus

remos, duas Estas: branco e

encarnado.

Domingo, dia 10 do corren

te, chamou-nos a atenção, uma
bem remada guarnição que
os "corujas" identificaram co

mo sendo o barco "Helenita",
com a seguinte tripulação:
Voga: OSllÍ.
SI Voga: Onésimo.
SI proa: Décio.
Proa: Joel.
Patrão: Geraldo.
É confortante vêr-se que,

embora pouquíssimos, ainda
assim alguns jovens patrícios,
aproveitam o que, com <grande
sacrifício, lhes legaram os ab
negados desportistas do pas
sado em material nánrtico e

prédios próprios das sedes dos
gloriosos 'clubes 'barriga-verdes.
Que esse punhado. de jovens

sirva de exemplo aos seus con

temporaneos e os animem a

cuidar do seu desenvolvimento
físico, praticando um dos mais
salutares esportes - o remo.

Torcedor

o "RECORD" DO DEMOLI
DOR DE DETROIT

out: Nathan Mann, no 3° as-I (jv; Bundy Baer, no i-: Abe 81- - Que a Federação Brasíleí

salto; Harry Thomas, no 5°; I man, no 6°. Por desclassifica- ra de Pugilismo foi fundada
_vlax Schmellíng, no 1° (que' ção do adversário: Buddy Baer, em 3 de agôsto de 1935 e é fi-
vingança!). no 7°. liada á Confederacão Sul-Ame-

1939 - Venceu por knok- Resumo: 54 vitórias por rícana de Box, á' Federation
out: J. Henry Lewis, no 1° as- knok-out, 6 por pontos; 1 por! Internacionale de Box e Ama
salto; Jack Roper, no 1°; To- abandono, 1 por desclassifi-I teur e á Internacional Boxíng
ny Galento, no 4°; Bob Pastor, cação, e 1 única derrota, por

I Uniou.
no 11° assalto. nocaute, - Que Leônidas, um dos

1940 - Venceu por knok- É BOM SABER... maiores "cracks" do Brasil, co-
out: Johny Paychech, no 2° - Que o basquetebol, foi meçou a jogar futebol em 1928,
assalto; Arturo Godoy, no 15° criado. pelo dr, James Naismi-I pelo infantil do São Cristóvão
assalto. Por abandono: AI Mc. th, professor de Educação FÍ-, A. C., com a idade de 16 anos.

Coy, no 8° assalto. sica do "Internacional Young Clubes que defendeu: Bonsu-
1941 - Venceu por knok- Mens Christian Association cesso (1931 a 1932); Pefiarol, I

out: Red Burman, no 5° assaI-I College", de Springfield, Mas- do Uruguai, (1933); Vasco da
to; Gus D'Orazio, no 2u; Abe sachussets, em 1891. Gama (1934); Botafogo .

Simon, no 13°; Tony Musto, I
- Que o Bangú, até hoje só (1935); Flamengo (1936 a

no 9°; Billy Corrn, no 13°; Jim ganhou um campeonato cario- 1940); 1941 (afastado); São
Robinson, no 1°; Lou Nova, no ca (1933). Paulo (1942 - 1946),

CI ) '\1 PANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO

Amortizacão de Janeiro
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Rio, 14 (Via Aérea) -

O major do Exército, Jai
me Ferreira da Silva, cujo
nome foi citado no plano
argentino denunciado pelo
Departamento de Estado
da América do Norte, en

viou ao general Góis Mon
teiro, ministro da Guerra,
o seguinte telegrama:
"General Góis Monteiro

Em cas» di' lnterrupcão, re

h'�btlit",m tmediatlllUeute 0<1>

8"US títulos. E' suf'eiNlte pa
gar UM t\ MRNSA I ID <\,DE para
revígorar o me-mo � evitar 11

perda do direito sõbre o 1'1(11'.

�eto e salvar as suas

economtas.

NO Aortp!o tf'aliza<1n em 31 de
Janeiro dq 13�6 toram sortea

{llhl '18 l>egtliot� .. c(>mbinaçÕe8;.

Os oortadorps de títulos em

tlL(Úf contemplados são con

,iJ').IJil" ti receber o roem

hol ..o garantido. na séde da

Companhia.
ou com os Agt>rJt..,,, Ge"�' 8:

Sociedade Comercial
UVONlUS LTOA,

BLUMENAU
Nilo Interr ompem o paga

mento regular das meuse llda
gel! dos seus títulos.

lW Congresso Sol
de Pintura Norte-Americana previsã8 do tempo americano de
C O N V I r E

Previsão do tempo, até 14 Imprensahoras do dila 15 na capital.
Tempo: instável ainda su- Rio, 14 (E.) - Segundo ín-

jeito a chuvas. formações recebidas pela A.

Temperatura: estável. B. I. do embaixador do Brasil
Ventos: variáveis predomí- na Colômbia, foi fixada para

nando os do quadrante sul, 1 de julho víndouro, a ínau
frescos. guração do IV Congresso Pan

Temperaturas extremas de americano de Imprensa. A Se
hoje, foram: máxima 29,5 mi- cretaría da Comissão oganíza
níma 24,2. , dom, a cargo do sr. Carlos.
Previsões para o l!toral de puyo Delgado, diretor de "Ac

Santa Catarina e Rio Grande tualídad Diária", está localizar
do Bnl: Tempo, entre nubla- da em Calle 11 m. 8-49, Rogo
do e encoberto, com chuvas es- tá, para onde devem ser dírt
parsas, Ventos variáveis, com gidos todos os pedidos de íntor
rajadas frescas. Visibilidade mações relatívas ao aludido
bôa. I certame.

excelência imediata aber
tura inquérito a fim apu
rar quaisquer responsabili
dades porventura me cabe
assumindo eu tõdas as

consequências qualquer
ato lesivo nossa honra mi
litar e interesses do Brasil.
Respeitosas saudações -

(a.) Jaime Ferreira da Sil
va".

Solicitou abertura de inquérito
no Ministério da Guerra

I - ministro da Guerra - II
Rio � "Matutinos de hoje
citam meu nome como en

volvido trama internacio-
- nal denunciada Departa
mento Estado Norte Ame
ricano. Como oficial Exér
cito brasileiro diante gra
vidade tais acusações cum
pre-me solicitar de vossa.

Eis o "record" do famoso
pugilista negro de Detroit, Jae ExposiçãoLouis, campeão mundial de
pêso-pesado:

1934 - Venceu por knok
out, a: Jack Kracken, no 1°
assalto, Willie Davis, no 3°;
Larry Udell, no 2°; Buch Eve
rett, no 2°; Pasty Perroni, no
2°; Alex Burchuc, no 4°; Art
Svkes, no 8° Joach D'Dowd, no
2°; Stanley Poreda, no 10;
Charles Massera, no 3°; Lee
Ramage, no 2°. Venceu por
pontos: Jack Kranz, 6 assal
tos, e Adolfo Wiater, 10 assal
tos.

1935 - Venceu por knok
out: Pasty Perroni, no 10° as

saãto; Hans Birhie, no 1°; Lee
Ramage, no 2°; Donald Reed
Barry, no 3°; Roy Lazad, no

3°; Bíffe Benton, no 1°; Roseie
Tales no 6°; Williana Davies,
no 3°; Eddie Stanto, no 3°; Pri- As a ti·VI-dades de 61-ral Afim de serem Preenchidas duas vagas existentes
mo Carnera, no 6°; King Lewis- nesta Filial, fica aberta, a partir desta data, a ins-
ky, no 1°; Retzlaff, no 1�; Max Paris, 14 (U. P.) _ O chefe do govêrno repul'lüeano es- criçao para candidatos às provas para o cargo de prQ-
Baer, no 4°; Paulino Ozcudum, panhol, José Gíral, prosseguiu durante todo o dia de hoje, as

ticante. Só serão inscritos os que provarem ter mais dEI
no 4°. Por pontos: Natie 18 e mElnos de 30 anos de idade.suas conversações com os ministros do gabinete exilado. GiraIBrown, no 10 assalto. visitou o delegado do govêrno francês na Cidade Uníversítá- Quaisquer outras inf9rmações poderão ser prestadas

19313 - Perdeu - parece in- ria, para agradecer pelas salas postas á sua disposição. Na
aos interessados, diariamente, das 9 ás 11 horas, na

crível, mas é verdade: 1936, próxima semana, Giral visitará o primeiro minilstro F'elix
Sede desta Filial,

registra a ÚNICA derrota de Gouin e membros do Parlamento francês, que demonstraram! Florianópolis, 15 de Fevereiro de 1946
Joe Louis - perdeu por knok- simpatia ao govêrno exilado. I BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.
out, de Max Schmelling, no 12° GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES

:�:k ������Y:r:o ��o::�� Na �ireção, o coAronel Lima' Figueiredo (G:.:ente) .'
(ContadOl)

_.

;�s�ln�t;��e, no 3°; Jorge Bre- Estr::a' cf:e:N::O%so;;�';o_° B���g� od�o��:t�/�r;:tc;g1!�� Varrida por Viole'Dto furac.ao1937 - Venceu por knok- reâo, portador de uma tradição honrosa de trabalho e eiiciên- .

out ; Tijer Frank, no 1° assal- ela, que já provou, em várias outras missões relevantes, capa- La Plata, 14 (A. F. P.) - Violento furacão açoitou par-to; Simms, no 1°; Ketchell, no cidade e energia.
'

te da província de Buenos Aires, ocasionando a morte de 2
2°; N. Brown, no 4°; Wright, Escritor de mérito, estudioso dos problemas nacionais, o pessôas, ferindo outras tantas, além de produzir grandes da
no 1°; Tom James, no 2°; Seal, coronel Lima Figueiredo vai ter a oportunidade de provar, nos materiais. O temporal em várias localidades ocasionou
no 1°; Braddoch, no 8°. Venceu também, as suas virtudes de administrador, demonstrando, prejuízos materiais, derrubando postes, árvores e paredes.por pontos: Bob Pastor, no

12°1 que tem qualidades para funções de responsabilidade ainda Em Garhue o temporal obrigou a suspensão da corrente
assalto; Tommy Farr, no. 15°. mais altas e correspondendo, assim, á con'f�ança que o govêr- eljitrica, a fim de evitar passiveis acidentes com a queda de.1938 - Venceu por knok- no depositou em seu espírito esclarecido e realizador. postes e cabos.

Nomeode a -ccmíssõo
da Marinha Mercante

o Instituto Brasil-Estados Unidos de F'Iorianópo li s tem o

prazer de convidar todos os seus associados e " público em

geral para visit erem a "EXPOSIÇÃO DE PINTURA NORTE4
AMERICANA·, que será realizada em sua sede, à rua Artista
Birtencour t , n", 2, no período de 16 de fevereiro a 2 de m ..rço
proximo.

A referida exposição compreende uma série de oitenta
quadros diversos, entre 08 quais se encontram algumas pre
cioaidades da pintura estadunidense. 3 v.-3

Rio, 14 (E.) - F<Yi nomeada ôritem, a Comissão de Mari
nha Mercante, que será presidida pelo sr. Alvaro Dias da Ro
cha, tendo como membros o comandante Auçusio do Amaral
Peixoto e o sr. João Augusto Alves. C(jNCURSO
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o esTaDO Sexta·felra, 15 a. Fevereiro ct••,..6

muito hábil. Mas, Martinho

I sentiu em si o desejo de unir
se mais estreitamente com

Deus. Eis o motivo por que en

trou para o noviciado do Domi-
nicamos em Lima. Em breve
era o modêlo vivo de tôdas as

13 DE FEVEREIRO virtudes <cristãs, em especial,
Bemaventurado João de Brii- da humilde. Os muros do con-

,

t· vento, porém, não o separavam VENDE-SE um marca "CH-
to, S. J. Mar ir d d 'lt' I mex" _ mil rotações - força

_........vr-...........:r..:r..:r&_....T.á"..:r&...""'_...&...�T:iJfp:q..:r_-r,....&_""'&_...�� João de Britto nasceu em
o mun o com suas mu IP as

Lisboa, no ano de 1647. Foi pa-
misérias. Apesar de sua pobre- de 6 a 8 cavalos. possuindo co-

gem na Côrte lusitana. Em za voluntária conseguiu os te de óleo.
.

DR. NEWTON D'AVILA meiso necessários para a fun- O motor pode ser exarmrra-
meio da depravação dos áulicos,

dacão de um orfanato para do em Itajai com o sr. Os.wal-Operações - Vias Urinárias -

d 1 de i
A

CI' de _

Doenças dos intestinos, réto e eu exemp o e mocen a e
meninos abandonados. E o hu-I do

Outra delegado Instttuto
anus - Hemorroidas. Tratamen- piedade Sobrevindo lhe grave dto da colite arnebiaua.

.' -

milde Irmão leigo, doutor em dos Marítimos. Tr'.!tar_ com. Si
-

F'l slot er-apia - Infra vermelho, doença consagraram-no seus .

N
.,

J P to'

medicina, secorrsu milhares de .nei " oceti a rua oao 10 .•Consulta: Vitor Meireles, 28. .

S F
.

X' V
4

Atende diariamente às 11,30 ns. pais a . rancisco avier.
doentes não só sem exigir re- 34. '"('elefone 1134.

e, à tarde, das 16 hs. em díante 'imitar o grande Missionário ' * '" *
Resid: ;���l fo��os, 66. J

João desejava ardentemente tríbuição monet�ria ou o que? '.
bDR. POLYDORO S. THIA ..O das Indias. Entra para a com- v�lesse, m�s fomecen�o re�e- Mala e carril o

panha de Jesus e pede que os I díos e_ conf.arto e o pr,eclO�o bal- .

('],í:\'H'A )!ÉDTCA E)I GE Aj,
samos pala as almas muita vez Vende·se um, para crranca,

Doenças do coração. pu lmões, ií- superiores o enviem á Missão .::; , com pouco uso e artigo tino.gado, estômago, intestinos, r ns e mais doente do que o corpo E)
demais orgãos internos de ad'fllto.s de Maduré na India. Uma vez , .' Idem, mala armário, em bom

e crianças tí�f't' desei seu grande amor ao proximc
COXSrI,TóRIO: Rua F'ei-nauslo sa I.:=. ei OS seus esejos, per- A ".. • .A; estado de conservação, de soli-

Machado, 16 corre a missão pregando com
fe-lo peem sua transferência

COXSl:'I,TAS ])J:ARLUlIEXTJ<;:

I
b

I'
., .

d dez invulgar e muito util para
elas 15 ás 18 horas incrível zêlo. Impossível des- pal.a os campos m�sslOnelros a

caixeiro viajan te ,

ImS�]?Ê�CJi�neA�\Ian�l��m�grki, crever os trabalhos e sofri- C,hma �u do Japao. Deus, po-
Preço: :=:arrinho Cr$ 300,00

DR MADEIRA NEVES
mentes que suportou. Vivia de I r�m, quis rese.rva-lo para o con-

Mah Cr$ 500,00
.

.. legumes abstendo-se completa- tínente a;mer�cano, como �ma
.
Ver à rua Deodoro n=, 18

Médico especíaltsta em DOENCAS '
.

I das flores maIS belas Martinho
DOS OLHOS

.

mente de vinho e de carne. Sob I
. f.1

Curso de AperfeiçoallWnlO e Lon-
um sol desapiedado víaiando morreu aos 5 de Novembro de

ga PrátIca no RIO de .Iauen'o , j 1639coxstn.r'as - PeJa, dn_'al:na: I muitas vêzes a pés descalços I
.

diariamen re das 10,.,0 aS ]2 ns. à '", " '"

tui de excepto aos sábados, tias

]4l,durante
14 anos não concedeu I I

ás 16 hora-. -- COiXSrUI:úRIO:
t

' .,

�lla .roao Pinto n. 7: �obraclo - treguas ao paganismo relnan-j ) �l'one: ],-161 - Residêncta: Hua te Foi então prêso e martiri-

B1l].,��sno I
Presldente Coutmho, .,8 .

'I, • zado; entre outros suplícios
DR. MARIO WENDHAUSEN arrastaram seu corpo sôbre pe-I
Médico do Centro de Saúde e Di- d .ud N-

.

retor do Hospital "�erêu Ramos" ras agu as. ao era, porem,
CLINICA ;VIÉDICA de adultos e chegada a sua hora Por 01'-

cnanç'as,
.

CONSlILTóRIO: R. Trajano, 14 I' dem dos superiores esteve a
(altos da Confeitaria "Chi· , .

"

quinho")

I
negocies, em Portugal, onde

CONSULTAS: das 4. às 6 horas lhe prestaram muitas homeRES1Dft::\CTA: R. Fel ípe Schrnidt,
•

38 - Fone: manual 812 nagens de amôr e respeito, de-
DR. BIASE FARACO vida ás gloriosas feridas que

Médico - chefe do Serviço de recebera em defesa da fé. Vol-
Sífilis do Centro de Saúde t 'I dl 10 di bDOP.NCAS DA PELE _ SÍFILIS OU a n la, e, em las, a-

- AFECÇõES· VRO·GEKITAIS tizou 12.000 pagãos! Nova-
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA- mente prêso, maltratado, é, por
CONõsuLTIJ?��sTt�S-6 hs. - R. fim degolado. Depois de mor

RES,: R:1�f;v���'I�d:':_�one 1648 to, cortaram-lhe mãos e pés,
hasteando o corpo num tronco

DR. ROLDÃO CONSONI fino e ponteagudo. Foi em ....
CIRURGTA GER.'\J, - A1,'í'.'\ CI· 1693. O desejo há muito acaRURGJA - MOLÉSTIAS DR SE·
... NHORAS ..,... PAR'l'OS lentado não somente na sua

Formado pela Faculdade! de 'I!edi· , Aqueles que se julgam supe-cinna da Universidade de São patria lusitana, mas também,
'

Paulo, onde foi assistente por vá- t 'd .
A

t h ." r iores à mulher unicamente Tratar na chácara Espanha;
rios anos do Serviço Cirúrgico do en re nos, e ver a es e erOI,. "

. .

.

Prof. A'lípio_Correia Neto adornado ,com as glórias dos pOlque anImam tempOla�Ia- com o snr. OS�8r Perelra.
en'urgla do estomago e Vlas b,- '_ nlente Ulll corpo masculIno '" * *

lial'es, intestinos delgado e grosso, santos, parece nao esta.r longeI' d
'

_
tiróide, r!ns, próstata, bexiga,

I de sua I'ealI'zaca-o cammham acelera amente pa- DINAMOutero, ovál'lOS e trompas. varlCO'
,

. ,.

'f 'l'd d dceie, hidroceJe, varizes e herna * * * ra sentIr a ragl 1 a e . O 01'-

das 2 às �O��I�tTtS�ua Felpe 14 DE FEVEREIRO I g�llho humano, cujas c_oncep-' VENDE-SE um de 12 HP 7.500
Schmidt, .21 (,altos da. Casa Pa-

Beato Mo' .t- I d p çoes se desfazem em po, ante "eloll, com 6.000 metro. de fio d.
rmso), Te!. ],;)98. al In �o e orres, l'd d d f t

-

bRESID1l:NCT.'\: Rua Esteves .Iú- Confespor a rea 1 a e os a' OS, que sao co re.
_

nior. 179; Te]. ]'f[764" , . alo'uma coisa de sólido e imu- Tratar ne.ta redaçao.-_ Uma das notas caratenstI-
t'
b

1 'd t- 15v'•• alt-' 8

PlAcas. cas da Igreja católica é sua
ave, e c�mJ?reen er en �o, . * *

A .. ·f'''''ICOS t'd d E t f
- que a superIorIdade das cna-

COMPRA SEI'U:M s�n 1 a e. s a. r� ere-se nao
turas humanas não está no

TOMEM somente a s�u dIVmo fundador, sexo na prepotência na fôrça
.

-

filb. ClasI1Hl a sua doutrma e, sacramentos, brut�, mas se amold� à moral UMA ESCRIVANINHA
mas a� grande n�mero de seu� que dignifica, à humildade que

UM TERNO ESTOFADO PARA

memb�s q�e.' vIV�ndo sua fe eleva, ao amor que edifica e à U�A PREN��L�ARA CÓPIAS
com uma log�c:: fer:-ea_, alcan- caridade que salva; em uma UMA MÁQUINA DE ESCREVER

ç�ram a perfe1çao cnsta, a san- palavra: aos princípios eter- UMA BALANÇA PEQUENA
tldade pessoal. Onde quer que nos do Evano-elho do Cristo. Ofertas a o. L. ROlla

I
.

f d 'd I
b Rua Deodoro, 33.a greJa un e uma comunI a- 'x' 'i:' *

d t t
5 VS., 3

e, encon ra�os os san ?s. Is- Crendices e superstições não
to va!e tamber_n do contmente podem medrar onde dominam

�d�,Jtol:'..

amencano. POIS, a esta parte a razão e a inteligência esclaJ
do mundo pertence, entre ou- recídas à luz dos ensinos do
tros, o cristão modelar que Cristo em espírito e verdade.
mencionamos hoje. O beato

'

#" 'i:' *

Marünho de Porres nasceu em Dificilmente se consegue es-

Lima, Perú, no ano de 1569. A clarecer alguem quando ao in
primeira graça que Deus lhe vés do conselho comedido e da
fês, foram seus excelentes pais, tolerâmcia caridosa, se faz uso
Juan e Ana Velázquez, cuja do ataque humilhante e ofen
maior ambição era fazer de sivo.

I Martinho um homem piedoso. 'x' ," ,�

Para este fim implantaram-lhe Aquele que se oculta para
no coração um profundo amor praticar deshonestidades. es
ao próximo. O filho correspon- quece que todos os seus atos
dia plenamente. á expectativa j

são policiados por sua própria
dos seus progemtores. E para, consciência que é rigorosa
melhor poder exercitar seu

'I· mente justa e inflexível Jla to
amor aos infelizes, estudou me- mada de contas.

_
""" "." __" """' """" _-r_liLCua_,_.o diCina, tornando-se médico OSCAR ]f. CARNEIRO

DR. SAVAS LACERDA
Cli!1ica médico-cirúrgica de Olhos
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma ele naoítítaeão do Conse-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUVI'úRIO - Felipe Schm i
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

lUISIDtl::XCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFO:'\mS 1418 e 1204

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clínica e ci

rurgia do toiax. Partos e doenças
de .senhoras

OONSUIJ1'óRIO: R. .loão l':into 7
I Diárialnente das 15 às 17 horas.

RESIDí!:XCl.'\: Almlrunte Ah'jm,
:16. Porre :\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Assístêncla Mun icípal e de

Caridade
CLfNICA i\fÉDlCA Dl� CIUA:XÇAS

ADUI,TOS
C.OXSUI,TóIUO: Rua :Xunes i\13-
cbado, • (Edifício S. Francisco).
Consultas elas 2 às 6 horas

RESIDftKCTA: Rua :\lare('hal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de cio Brasil) . Médico por concur

so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais, Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospítaí
Psiquáll'ico do Rio na Capital Fe-

deral
CLíNICA MimJCA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóír.ío: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO a8 - Florianópolis.

INSTITUTO DE DIAGNÓ�
TICO CUNICO

DR. DJALMA MOELLMANN
Formado pela Universidade de

Genebra, com prática nos hospi-
tais europeus

Clinica médica em geral. pediatria.
doenças do sistema nervoso, apa
relho genito-urinário do homem e

da mulher
Assiste, Técnico: DR. PAULO TA-

VARES
Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Campanario
(São Paulo), Especializado em Hi
giene e Saúde Pública pela Uni-
versidade do Rio de Janeiro. -

Gabinete de Raio X - Electrocar
diogr-afia clínica - Metabolismo
basal - Sondagem Duodenal -

Gabinte de Fisioterapia - Labora
tório de microscopia e analise cIl
nica - Rua Fernando Machado.

DR. ARAUJO
,

Assistente do Prof. Sanson. do'
Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operaç1\es dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LABIO LEPO'RINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de ('orpos estranhas, etc.
CONSUIJT.'\S: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES IUACHAD(, N. 20 -

Fone 1447

•

"SILVEIllAu

Gr.nd. Tóftic.

COMPANHIA"ALIANÇA DA BAlA·
...... .,................. u ..

Fadada •• 187. � Séd.: IJ A I A
INCENDIOS E TBA.NSP0KTE8

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do ,BaÍanco de 1944:

Responsabilidadell
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401 ;755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

fi

Sinistros pagos nos últimos Iv ano!!

Responsabilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo -d 'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquim B�rreto <Í� Araujo

Religião

7

Pequenos
, .

anuncias

l\1otor a óleo crú

Ser espírita é despertar pa
ra a realidade; é sair das sorn
bras da dúvida e da vacilação
para as claridades da certeza;
é transformar-se em conscíên- VENTILADORES
te de seus atos; é, enfim, tor-

Vendem-.e doi. ventiladores alec·
nar-se digno de si mesmo, se-

tricos, grande•• para cima de me-

nhor de seu destino, seguro do IIQ ou parede, sendo um o.ci}ante.
papel que deverá desempenhar proprio. para e.critório. borbaa

na Terra como fôrça verdadei-' ri�., cale•• etc. Tratar na rua AI

rameute civilizada, porque ilu- mlrante Lame9'*o15*
minada pelos potentes clarões
di! moral cristã.

* * *

('ato lidsmo

O SANTO De 1)IA

Compra-se
Mobília de sala, grupo este

fado, em bom estado.

Dírigír-se à caixa Postal 106·,
Nesta.

CASA -- CR$ 400,00
Precisa-se, de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.

Informações fonts 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

,� * *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

I' ,�,'�A 'c'A,.'I.-r.A,t.rilllllriIIIII
Fabricante 8 distrihuidores das afamadas con- I1J 1J fecçõe" "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras. riscadas, brins

I bons 8 barato•• algodões, morins e aviamentos
paro alfaiQtes, que recebe diretamentf\ daa

II
melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do. Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

.visita ante. de efetuarem suas compro., MJn'RIZ em Florian6polis, -·,FILIAIS em' Blumenou e Lajec.
.

'

..........................................................................................._ ...

ItEFLEXõES

* ,� *

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ao dr, Luiz

Tomaram posse perante o sr. Interventor Federal, ,os snrs. dr. Ivo J

Silveira, Vidal Ramos Junior, Lepoldo Schramm e Hilário Bleyer, respe
ctivamente dos cargos de prefeito da Palhoça, Lajes, Gaspar e S. Joaquim.

esbaniamento dos dinheiros públicos e tão pouco desvirtuamento na Passeata da V·ltõr·18respectiva aplicação, contra o que, aliás, se insurglría a inteireza de
caráter do distirnto edil, cuja vida tem sido sempre uma linha verfícal Pôrto Alegre, 14 (E�) _ Os.
no caminho da honca, a ponto de se. sagrar, em nossa terra. como um bancários realizaram na tarde'paradigma de honestidade e dignidade social.

Se mais não realizou em pról do bem-estar do povo é porque o de ôntem, uma grande passea
curto prazo de sua admindstração não lhe permitiu levar avante seu ta pela terminação da greve,

I'
bem elaborado programa de ação. finda a qual retornaram ao

Deu-lhe, entretanto, o melhor de suas energias, consagrou-lhe pro- trabalho ás 13,30 horas, dandodígamente 'O seu tempo e as suas próprras horas de descanso e a quan-
tos o procuraram, sem distinçã-o de classes ou credos, dispensou aten- assim por terminada a greve.
ção, atendendo reclamações justas, resolvendo dinou1d'::Wdes, agindo, en- As atividades bancárias prosse
fim, em todos os casos, com equidads e sempre dentro das disposições guem normalmente, havendo
legais. tro d tü tEra isso, SI'. diretor, o que me competia declarar, para' inutilizar

.

ca e gen 1 ezas en re com-

uma vez por tôdas, os propósitos malsâos dos que procuram apoucar os panheiros e chefes de serviço.
merecimentos de um cidadão que tão dignarnorue soube trabalhar pelo ----.------------
engr-andecimento da nossa terra. TOME KHOT'Pela publicação da presente, fica-Ih c muito grato o antigo. I(as.) A. N. LENTZ - Ohefe d� Contahilidade".

.�------� ---- "--------_. -_.

Florlanópoll" 15 ele Fevereiro de 1945

Desfazendo crcusc.côes
Recebemos a seguinte carta:
- "Florianópolis, 14 de fevereiro de 1946.
Ilmo. Sr. Diretor do "O ESTADO".

NESTA
Prezado Sr.

,

Tendo o Diário da Tarde de 13 do corrente, tecido comentár-ios sem
fundamentos a respeito da situação ,filnlanceira do município, Idurante a
administração do CeI. Lopes Vieira, sinto-me no dever, na quahidade de
Chefe da Secçã-o de- Contabilidade da Prefeitura, de prestar esclareci
m('lnt�s ao púlllico a",fin�-rle. desfazer quaisquer dúvidas a respeito da
maneira honesta e concrencrosa com quo foram aplicados então os re
cursos d'o erario municipal. Ouso, para isso, servir-me da� conceituadas Icolunas de "O ESTADO", na certeza de merecer benevolo acolhimento.
Devo acentual', antes de mais nada, que não houve no exercício de 1945
nem esbanjamento dos dinheiros públicos nem desvirtuamento na res�
pectiva aplicação. Todos os trabalhos adrni.nistrntivos se processaram
normalmente, sempre dentro dos dispositivos legais.

Ao contrário de um gasto de Cr$ 800.000,00, do além da receita or
çada, a que alude I) "Diário da Tarde", atribuindo tal informação ao
CeI. Antenal' Tauloís de Mesquita, ex-prefeito municipal, a edilidade en
cerrou o exercício com um saldo disponível de Cr$ 9L2·29,90, conforme
se pode constatar do movimento diário da Tesouraria encerrado em 30
de [aneíro último e que abaixo transcrevo.

'

Movimento da Tesouraria, encerrado em 30 de janeiro de 1946.
Exerci-cio de 1945

Cr$
Saldo do exer-cício de 1944

.

iRECEIT.A. ORÇAJ.\1EiNTÁRIA
Arrecadaçâo .

Auxilio do Estado ,., , .

76.028,00

2.585.502,,70
400.000,00 2;985.502,70

MOVIMENTO DE FUNDOS
Retirado

,
.

\DEPóSITOS
Recebido ,

.

422.921,10

123.526,50

3.007.978,30
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

�a�a: pelo orçamento .

Créditos espeeIals .

Auxilio do Estado
.

2,531.261,60
7:575,0(jJ

399.994,60 2.938.831;20
RESTOS A PAGAR

Pago ., ,
,.

MOVIMENTO DE FUNDOS
Depositado ,

.

DBPóSITOS
Re�tituido �

, ..

Saldo que passa para o exercício de 1946 , .

31.469,60

424.921,10

121.526,50
91.229,90

3.607.978,30

o-s
Disp,o�ível ...........•.............. , .

DepOSItOS.. ,
.

NOS BANCOS:
Disponível , .. , .. ,., ..

Depósitos , .

109.577,00
9.825,80

1.492,70
3.624,90 124.520.40

Temos, portant-o, um saldo de Cr$ 111.069,70 e não de Cr$ 31.00000.
�� cifr�s a:cima. s_ão de absoluta exatidão e constam da escrituração

municipal, a disposição de quem � querra examinar.
..

Ao tomar' posse do cargo �e Prefeito da Capital, o C.oronel Lopesyt'eua eneon.trou a prefeitura a mmgua de recursos e isto porque, como
e do cOlllhec,lmento geral, as rendas municipais são, deficiCin�íJssimas pa
,1'a uma Capital de �stad�" cU,i,os. problemas são multiplos e complexos.Dotado: porém, d-e indesviável fôrça de vontade e de uma grande com
pre·ens,a? humana, e ainda, síoceramente, disposto a tl'a1ballhar pelo en
..sI:-amdecl!mento da Comuna, o CeI. Lopes Vieira soube encontrar solu
çao para todos os casos, sem desviar-se das boas normas administrati
v�s. e. dentro de uma motável superioridade de espírito. Não Jhe foi assimdilÍlclI ;jf.ender aos interêsses materiais da cidade e do interior e ao
l11;esI;1O temiJ?o, a situação dos trabalhadores de estradas e outras ohraspúblicas, cuja dotaçãd era superior ao permitido pejas possibilidades d-o
orçamento.

Os auxílios rec�bi?o$ do Govêrno do Estado, foram. aplicados cmmelhoramentos d.e. mdiscutível urgência, segundo o atestam os comprovantes de contabIhdade que, modéstia a parte, .-nantêm uma escrita es{·rnpul1osanle!nrte. bem org�nizada,
Durante a admj'nistração do Cc]. Lopes Vieira, p��,i��t,�: �'ã'� 'h���'�

TRAJANO H gMARGARIDA
umena em

Os bacharéis em Direito do Estado de Santa Catarina, Te

sidenies nesta Capital, homenagearão o colega sr. dr. Luiz Gal.
lotti, Procurador Geral da República, com um almõço a retü;
zar-se dia 16 do corrente, sábado, ás 12,30, no salão do Clube
Doze de Agôsto, gentilmente cedido p01' sua Diretoria:.

Coniorme entendimentos havidos com o S1'. presidente, e17\

exercício, da Ordem, dos Advogados do Brasil - Secção de
Santa Catarina - ser-á, oportnauimente, designado um do
membros dessa entidade para saudar Q homenageado.

Já aderiram a essa homenagem de cordialidade, até apre·
sente momento, os srs. desembargadores João da Silva Meâe;
ros Filho, Urbano Müller Salles, Guilherme Abry, d1'S. Carlos
Gomes de Oliveira, João Daví Ferreira Lima, Lúcio Corrêa,
Leoberto Leal, José Rocha Ferreira Bastos, Osmundo Wander, .:

ley da Nóbrega, Severino Nicomedes Alves Pedrosa, Hercilic
João da Silva Medeiros, Vasco Henrique d'Avila, Heitor Blum,
Fúlvio C. Aâucci, A. Wanderley Junior, Henrique Stodieck,
Antônio Moreira, AjÓnso Veiga, Edison Swain, José Felipe
Boabaid, Acácio Moreira, João Bonassis, José Boabaid, Alvaro
Millen da Silveira, Waldir Busch, Nerêú Ramos Filho, Abel Al,
uares Cabral, Hipólito Gregório Pereira, Alfredo Damasceno da
Silva, }�.élio Rosa, Cantidio Amaral e Silva, Ivo Siloeira, Solar

Gallotti e Otan d'Eça.

Calou-se a alma boa, que
fazia versos como uma

água que corre fácil, lím
pida e bem brasileira.
Trajano, que foi (e quan

tos anos já lá vão!) pro
fessor prirnério, tinha a

pena sempre pronta e a

rima a postos. Não ia ao

apuro da linguagem, não

sutilizava, deixava a lite·
ratura para ser um poeta
popular, concien te de o

ser, jamais com a mira
feita ao louvor público. Es
pontâneo, abundante, nem
se lhe dava de um ou

outro êrro de gramática
oficial. Mas sabia dizer o

que queria. O seu ouvido
ruusicel era um diapasão,
por onde afinava as sono

ridades da poesia, e esta

produziu-a êle abundante
mente. Desde a quadra dos
tedondilhos até o alexan
drino dos sonetos, tudo em

versificação lhe era simples
produzir.
Não resta dúvida de que

dispunha de veia, nervos,
vibrações de poeta.

Se tivesse querido poli
mentar a vasta produção
esparsa, faria alguns vo

lumes.
Não lhe correu em do

çura a vida.

Antes, ao revés, amassava
o pão com o suor do seu

rosto. Pão difícil, duro e

escasso.

Além do mais, sôbre o

mais, fora do mais, - era

um grande coração. Esse
coração la não becore ie,
Foi-se a outra� paragens.
Que Deus o ampare de sua

mão!
O nosso adeus de amigos

e colegas de pena iorna
lística, é êete. Eis numa

apressada nota o apreço, a

amizade e o pesar que sen

timos ao sabê-lo morto.

GalloUi

RITZ Renunciaram
Carro, 14 (U. P.) - Renun

ciaram três membros do Gabí
nete, pertencentes ao partido
"Kotla", inclusive o ministro
das Finanças, Makran Ebeid.

Mister 8oelfo, o
maror ventríloquo
SUlamericano

Há dias que estavamos para
falar alguma coisa de Mistér
Guelfo - Q notável ventríloquo,.
magico �Iusionista e repentista
que há pouco nos visitou. Mistér
Guelfo é um artista de recursos'

e de bom gosto. Com vocação'
inegável e paciência beneditina
nos detalhes, é que êle idealiza,
aperfeiçoa e apresenta cada
número.
Frente à platéia, 'não perde

um gesto, não desperdiça um

movimento na sua dificil arte,
mas ao revés, de cada um deles
faz brotar uma sensação para O!

olhos e os ouvidos.
Xa ventrfloquia é _!. diga-se:

a palavr-a-c-um virtuoso. Com sua

partenaire FATIMA HARLEY.
entretem o público proporcío-:

nando-Ihe verdadeiras horas de

distração agradável. A mistér
Guelfo e Fatima Harley, que'
partiram na SU3l. jornada de boa

vontade, os melhores augúrios'
do nosso jornal.

r
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COITRA CASPA.
QUEDA DOS CA- ..

BELOS f DEMAIS

AfECtOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR ElfCHÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


