
Prestigiado pelo povo que lhe' aplaude a integridade moral, e a brilhante orien
tação 'administrativa, o interventor Udo Deeke honra- a cultura e as tradições de

dignidade do povo catarinense, a quem vem senindo ·com vigilante
patriotismo, com justiça j, honestidade.

(

Lake Success, 22 (D. P.) - O, canismo é parte do grande todo
sr. Osvaldo Aranha, i(feI0ga,do do,l mundial." ,

Brasil' no 'Conselho de Segurança I Falou, em seguida, sobre a atua
declarou que a Organízação das ção do Brasid nas Nações Unida-s,
Nações Unidas não implica no para dizer que tal participação era

desapareoirnento do sistema régio- extensiva e ccmplexa. Asseverou
[)Ial ccntinental, muito embora V8- que o oJJjet'ivo do Brasil "era ver o paz duradoura e ás criaturas uma
nha este a i.rlltegrar-i� perfeita- mundo UlniÍdo na fraterna cornu- vida mais digna e melhor."
mrent,e 1110 sistema mundial. Falari-
do pelo rádio sobre o üema do

bpapel do sistema illte,Nvmericano Sobre a su stitulçãodentro da ONU; disse o ex-chance-
.

ler bra.sileiro: "Estames no mo- Londres, 22 (D. P.) - Círculos enquadrar os 'SHUS própr-ios con-

menta essenclabrnenre integrados informados revelaram que a deci- ceítos dOIS interesses políticos, eco

na evolução mundial. A interde-j são goveenamental de subsnituir o nomícos e esLnrutégicos do Império
pendencia dos povos não é somen- marechal Lord Wawell pe�o seu com os do governo trahalhista:

te a resultante da guenra, mas, colega Mounthatten na posiçao de Acresoenaa-se que bastava para

sobretudo, uma conséouencía do vice-rei das Indias teve Clamo run- provocar o sucedido, o aparente

.progresso Da técnica e da cíencía, damen,to'" o conflito de longos me- desejo de Wawell de prolongar por

que não podem ser locais, nem ses, de, pr íncipios P?liUcos, entre t,e�npo inde.fi.nido a de.ci·sã.o final
-

o substItuto e ° gabl,n8lbe soclalls da Ing'lateera sobre a' 'iTlIde.pe,nden-naciunais. A.!s grandes cOlnquist'as
'

:
' ,

-

LONDRES, 22 (U.' P.). - Em esferas diplomáticas desta capital
cOlltem:poranea,s em todos os cam-I La. DIz-se que Waw,e-Il - soldado cia da Lndia, no que' se opullha o tfanspirou que o secretário de estado norte-americano, gen-eral George C.

pos da ati."vidade humana as pos-
e admitüsLra-dor - não· cürnseguiu sr. C18lme:n,L Atlee. i\larshall, pretende visitar a Alemanha e a Austria antes de Viajar para

.. ' I lIIoscou, a fim de assistir a Conferência dos Chanceleres. O generalsibilidades de novas aquisições .e I

H h
'

t d'
Marshall pretende inspecionar as, zonas norte-americanas de ocupaçilp

deS00heI't�s não se com1:ade.cem eu ·.Im'" �umen O· li prDCR� lle�ses países com o objetivo de ter uma 'impressão direta das condições
com as iro,ntelras geograÍJ.oas e II' U " ' 5· U-d reinantes ali, antes da confeção definitiva dos' tratados de paz. Sua vi-

poliücas de out:ros temlpÜls..

"
' , '" ,;:;ita é :ta,mbe.m esperada em Berlim e Viena, onde realizará conferências

Pr,osseg"uilldo em .seu dis:ourso, PARIS, 22 (U. P.) -" O primeiro ministro Ramadier e o gabinete com os chefes militares norte-americanos e seu!, conselheiros políticos.
reafirmaram a po,sição do govêrno, no sentidp 'de não ser permitido ne-

' '

_

di.sse O sr. Osv.aildo ArUlnha que "a
l;num aumento de preços e de salários. O gabinete divulgou um comuni

criação de uma auWrida,de mun- cado depois da reunião realizada para examinar a situação econômica do
dial pa:ra orientar a vida 'elI1.tre os llJ3 ís. O gO,Vêrno pretende levar a efeito uma série de r�uni�es com os re

po'vos, se [orOOh r-e-alidade oom as pr6sentantes dos trabalhadores, a fim de examinar a sltuaçao.

Nações Unidas. A organização con- r
tinental fa,cililúará o fruncionamento �m
da Ü'l',ganizaçâJo mundial. Não exis

te, de fa to, 3;ntagonislI11o entne e.s

s'es dois si.stemas. O i:nter-am'eri-

MlOntlevidéu, 22 (U. P.) -. pessoas nascidas nesta parte

per)' rio a eco�,oml·a ,bl·l'tanJ�Ca Uma fom.;te 'autori,z!arl:a rervelouldÜ' mUllldo "isão ,rume,ricanos, no

h U , à A1s,sloCiated Pre8'S que o Co- slelll.tidio mais amplo do V1Ocá-

Londr'es, 22 (U. P.) - O LivrrQ na história da InglalterlI'a e os seus miM COInsultivo de Emergên-I QUilo, pelo qllie um am1'eicano

Bl'3Jn.oo do go,verno a{lon:selha, os efeitOrs .'ecemomicos constituem "um cia do Oouünenúe, nlU,ma illlte- não deve se,1' conisiderado es

homens e mulhe,res ,da Inglaterra rhomenlbo oritico em nossa vida na- res,sanrte ,reeOlmelljdação, suge- tramgeiro por outro america-

P'
.

I'
a aumentarem a p.rodução do paí:s cionaL" riu aos gIOViernoS ame,rioaniOs a no". Esta decisão; segundo a

\ osslve governa- se.m ;descanso, poi,s caso COollrtrário adoçruo <lo qUlalifLcatiV10 'd,e refle'rida fonte, parece ter por

dor ,de Tr· I-este ptl,rão ,em ris,co "-os fundamentos "Devemos nos c<ouoentrar sohre "P'3J11-,rumericani,smo" e não delo1:üetivo a criaçruo de uma na-

do nossa "ida nacional." A nação, eSlte assunto de suma impOrr.tanc ia, "estrangeiros" para os eida-Icionalidade, de caráter conti-

Nova York, 22 (U. P.) - O que mal sai da guerra, se vê ag-o,- para <lue POis,siamos' r�s:talUra.r a.s dãJOis, nascidos lem tod.o,s OIS pai- p.ental, 3Jplica'lldo-se a me,sma

doutdtr Alberto Llera 'Camar- ra sur;preendtdJa com uma fallua de fundame.IlJuo's de nOls'sa vida na- s,es do Hemi.sfério Ocidental. a i{:;odq.s quantos tive,rem a v.en-

go ex-p,r'esidJente da Col'Ombia -carvão oo.mo n�o há pre,cedentes cional" - diz o da.r.umenlto. AIOha ü Comi:�é que tôdas as lilJur,a de ll'a,scer:em no Novo,

eJllcontra-se e�tre os cinco . IMundo.
candidatos alp,reseIl,ltados ao Ad· I' d

,j , - ' EnltTe lllS várias O'11.tr'as r,eco-

,GollJslelho de' SeguJrança das U aCloso 'p ano e conspl,açao IMndações.' .pediu o. �oilll�té
Nações Unida,s para o cargo de .

2 P F
'

., ,aos Sle'l1s. flhados a ehmmaçao,
governador do Tl6,rritóno li- .Pans, 2 (U, .) - rance- Postteriürmente. foram esses mulheres <!:ue s� _dl� ,t�,rem agl-:ao.s que 'ainda llruO o fiz.erram"
vre de T,ri,este, segltlillido se in- s,� qUle tlI1aba:1h�rlllm pa,ra a es- dOClUlmen1Jos retIr3Jdo,s outra do como l:llitel1medIaJrIas .entre de tôdlas as medidas de censiU

fOrIllla aqui-. O'l1t'ros oandidatols plOln.ag,em al,ema e 5 agentes do yez à_a prisão e encaminhados o,s 'conlslpiI'!ado:r�s e seUlS ag1en-'Jra á OOmUlI1i.caçÔes internas' ou

são: Fgeland, Ministro slUla- ser'viço seoreto g:e,r:mâll'�c? fo- as m8i�s dOIS agente� ex,term.�s, te fora· da .pr:Isao. .' Ili'lltell'llaci()nJais, triansmitidas ou

fricruno,
.

na Bélgioa; _general ram aoUI8'adIQS d� e�mpllcl,d�de os quaIis tepltaram
. }ntl'lOdlUiZlr- II difundi:drus pelo corr�io, tel�-

H
.

G
.

t'
e,m vasta coníSrp'l,raçao pohitwa, lüs em celmas embaIxadas de Tremenda" 'explosa-o grafo impl"ensa rádio e q;ual-enn UI,san, aru IgO co-man- . '.. ; _ •.'.

. ",

dante em ehefe do exército da mahz.ada no JJnteno,r da prlsao potJeníClas eSltrangeIr'as
.

apre-
,

.. tq'oor outro meio de exrpress,ão,
SUiissa, e Emil Sands:troom,

de Fres'ne,s o?,de os acusados sentrun�iO-?S como. papeIS, de NOIVa York, 22 (_D P.) :- dio pem.,slamentJo. Ao fazer tal

ml·""I·str da JUS't·l·"'l'I d S·· aglUaa:'ldlavrum Ju1gamento, de- pro'cedeuíClra gel1uma" desco- ,TlIemenida eXlp1osao destrmu, Ireoomenidaçãio, diz o Comité
'u o , ':r-" .a ílu.ça. .,;], 'd'l'" I b

.

t h- d h: f'
. '

. pOISI 'UiUlIITa 1 IrgeIllcla seClI'e�a e,rtos nos 8JJ1qUl'ViOS sec'rte os na marr a � onroem, a abnca que "um dos p'riJniCípibs bási-

Operar,·o,s-SOCI·OS levada a �abo naquela pnsao da policia ,na:zJista. A chef,atura de máquinas, T:ir.s-ch-i'llgin e oos do regtme democ1'átfc'O de
por um corpo. d:e 70 ins'petores de polida informou que tem três edifilCÍlos vizi-nlllos. SBgun- govêmo é aqUlele que gal'ante

BUlernols' Airels, 22 (U. P.) - de policia. em mão,s ,provas irrefrwt'áveis do as p�imetra;s infoJ:"mações, e gelI1era.Ii.zia a .1ibe:Ddlade de ex

O 'deputado Sermt, da oposi-' O ministro do Interior re'Ve- de que OIS dJoemmentos f'orja- houVie 'Um morto e três' femdos ..tpr1eISis,ão do pensamento"
çãÜ' r,adieal, apresentou as 'câ- 1au que, Üis agentes alemã.els in- dos ohegaram a ser intToduzi-

' ,

mam, 'um proJeto de lei, asse- UeJ1nad'Os em F,resnes, ti'nham dos na embaixrudia da Inglater- Aviadores brasileiros em HollllwoodgUil'rundo aos emp:regados e p'rIOCIUlrlado elIltt:ra.r em contacto ra e dos Estados Unidos. �
HOLLYWOOD, '

- A Paramount recebeu, como hospedes, vinte'
'Operários Ulma terçá parte dos co'm seus chefes, qUle se enC0ll'- 'O IllIÍnistro do, Initeriolr apon- e tres aviadores brasileiros que vieram buscar aviões' 110rte)tamericanos,
lucI'los da elmpr'elsa em qUle tra- trem em Ilbe!l"dade, no estT'an- ta o ca,pitruo Jean Cavaile 00- para seu país_ Os pilotos, que estavam acompanhados dos atores brasilei
b.alham. Oom isso a oposição geiro e qUle num es,frorço para mo oéreibro da orgruni.zação. rúiil Raul Rouliem e Rosil1a Pagan, visitaram. o local de filmagem do,

"Caminho para o Rio". '

prooura adilruntaJl'-se ao de'cre- delSiactredJitátr OIS chefes políti- Cavaille foi' agente de "Dar-
to de Perón 110 mesmo sentido, cos franlceses, forjaram uma nad" no gOIVêl"no de Vichy
anunciado para a próxi'ma, sc- serie de dOOUJmenilJo,s falsosl, fi- e tinha ao,mo cOIDipanheiro de
gunda feir:a. Entretanto, de ZielI'rum-mOls dactilogiI1afar ,com cela o 'antigo aêente chefe da
acôrdo com .o p'l1ojeto, serão o 3!uxiUo extooIDIo e reClebe': Gestapo fila FlraJUça, Walter
'feitas g,randes deduções do lu- ram-;ILúS ILovaiffierut!e -itO i'nte- Kle,in. Além dOiS 14 fr:anoeses
CI';o líquido, antes de proced-er- ri,olr dia prisãio, onde um gmva- e 5 agellites alemãies foram
se á diV'i'são' entI1e empTegado.s dor belga lhe,s imprimiu o prels,a,s' cinco OUlt.r;as pessoas n.a
e empregadores. cUlnho de "awte'ruticidad�". áJrea _de Paris, in!0lusive duas

"
'
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.0 mundo unido em Iralerna· comunhão
nhão universal." E aduziu : "As
sim encaramos essa Organização,
não COlmo um órgão protetor dos

nossos interesses, mas destinado a

realizar e a defender, as nossas

idéias. Ela visa dar ao rmmdo uma

de Wawel

A posse' do presidente do Uruguai
Washingdon, 22 (D_ P.),- O, inaugur-ar-á su período ordinário

Departamento de Estado infoamou de sessões. Em cotejo com as

que os Estados Unidos envia-rão 61
atuais representações, no Senado,

super-f'ortaleeas voadoras B-29 e o Pantido Colorado passou de 19

cinco vaso-s de guerra ao Uruguai, para 15 legisladores, perdendo um

por ocasião- da posse do presiden- para o' hwtli:smo e 'üres para os co

te Tomas Berreta, a primeiro' de lorados independentes, onquanto
maio. 'I'rurnànn nomeou ao em- que o nacionadismo berrerista be

baixador -DJonUe.:.amerioano James neríoion-se com tr,�s cadeiras a

Mc-Gua-k, ·sediruda. em Monteví- mais 'e o comunista adquiriu uma,

déo, como seu enviado especial ás pela primeíra vez nesse corpo. Em
cer-imonias de posse. deputados, o haãâismo 'perdeu duas

eadeíras; os .nacíonalistas-íedepen
dentes nove. ESis3JS treze cadeiras

correspondem agora a esta nova

Montevidéo, 22 ,(D., P,) � .Vem distribuição : oito acrescem a re

sendo objeto de diversos comentá- presentação herrer ísta, uma á

rios a posição dias pantidos no ·n.�� I Dnião Civica, 'Uma ao socialismo
vo Parlamento" que brevemente 'e ta-es ao oornunísmo,

O NOVO PARLAMENTO
URUGUAIO

revelacões f

de
•

oficialGraves um

Atenas, 22 (U. P.) _:_' '{Jm fugiu há pouco da Yuguslavla,
ex-ofícíal do exército yugusla-] acresceúrou ainda que antes

ViO declarou aos membros da 1 de ter deixado o terr-itório yu
comissão die ínquéríto das Na- guslavío viu ele grandes gru
ções Unidas que os cornponen- pus cormmistas gíl'egÜis movi
tes da organtzação esquerdista mentando-se livremente na

grega "Elas '' vem sendo treí- província de Monastír, no sul'
nados na Academia Milítar de da Yugoslavia e que os guer
Belgrado; desde o dia em que nílheiros da "Elas." estavam

terminou 'a segunda guerra sendo treinados em escolas
mumdial. militares e po líticas e na Aca-

O referido informante, que demía Mílttae de Belgrado.

V·· ,.

Isatara a ,Alemanha

Uma só nacionalidade

Estará no' Brasil Martin Bormann ?
VENEZA, 22 (U. P.) - o tenente coronel Alexander Patterson, dOi,

,serviço de Inteligência do exército britânico, declarou em entrevista aos,
jornais acreditar que Martin Bormann, o lugar-tenente de Hitler, ainda:
\ive. e se encontra refugiado "no Uruguai, no. Brasil, ou meSmo na Es,�a
nha ". Desmentiu todas as versões de que Bormann tenha sido morto -ao,
ft,gir da Chancelaria do Reich, para dizer "que estamos convencidos_ de
que ele está vivo",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TECELAGEM ITAJAI S. A.

l;tELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
De conformidade com dS exigências de lei, bem como' dos estatutos cue

Tt',gQm esta sociedade, submetemos à vossa apreciação o balanço geral e a

conta de lucros e perdas, referentes ao exercício de 1946,; achando-se ainda
esta diretoria a vossa inteira disposição para prestar quaisquer esclareci:
mentes que julgardes necessários,

• Itajaí, 10 de fevereiro de 1947,
r

.Bcnsfácio Sciimstt; diretor-geral,
'hineu Borntuiusen; diretor-geraL
José Bonifácio Schmitt, dlretcr-cerente.

BALANÇO GERAL".ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1946

ACIVO

Imobilizado
Imóveis . ..•.••.

Construção . '.. . .

Móveis e utensflios .

Maquinismos

Dis1(onivel
Caixa .

/

Realizável a curto e longo prazo
Apólices . ..•......

Estampilhas . •......

Participações . .

Letras d receber' ..: .

Almoxarifado . '.. . .

Marcenartá .

'

.

Confecções . .

Oficina mecânica .

Tinturaria' . '
, ,

.

Tecelagem '. .. . . . . • . . . .. . .

Fiação ..••...... . .

Contas "correntes . .

1.576.430,90
94.408,qo
54,143,00

5.747.679,90 I)' .472.661,80

387.264,50

55.200,10
19.536,20
?5.000,00

2.337.646,70
346.863,30
46.515,00
76.247,70
42.711,00
367.201,10

1.236.975,20
563.616,10

1.427.896,50 6.555.408,90

Contas de 'compensação
Ações em caução ....•••••••• . "...... .

'
.

Total do ativo

40.000,00

•••••• 0,_ •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.455.335,20

PASSIVO
Não exigível
.Cap ítal . .

Fundo depreciações . .

Fundo reserva ,... . .

Fundo amort. e garantia dívida ativa .

Fundo obsoleto' . .

Fundo reserva especial . .

Fundo aquisição máquinas . .

Fundo construção vila operária .

Letras em cobrança .

Exigível
Dividendos . .

Vila Operária . .

Contas correntes . .

Contas transitórias
Letras descontadas . .

Salários a pagar . .

Contas de comoensaçõo
Caução da diretoria

5�000:000,00
1.746,566,20
391.759,70
384.943,10
259,314,00
776,355,80
74.020,50
100.000,00
172.914,70 8.905.874,00

500,000,90
12.896,Qo

2.699.275,50 3.212.171,50 "

2.115,676,00
181.613,70 2.297.289,70

40.000,00,

Total do passivo . 1: . . . . . . . . . . . . . .. 14.455.335,20

Itajaí, 31 de dezembro de 1946.
Bonifácio fSchmitt, diretor-geral.
Irirteu Bornhausen, .díretor-geral.
José Bonifácio Schrni-tt, diretor-gerente.
Paulo Malbúrg, guarda-livros.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS, EM 31-12-1946

DÉBITO

Dividendos .. . . . . . . . . . .

Fundo depreciações ......• . .

Fundo amortização e garantia da dívida ativa,
Fundo reserva . .

Furido reserva especial .

Gratificação da diretoria . .

Gratificações . .

Lucros e perdas . .

Seguros . .

Comissões ......................•........
Impostos -: : . .

Juros e descontos . .

Fretes e carretos . .

Previdência social . ".. . .

Estampilhas . .

Despesas ccmerciais . .

�xilio médico-farmacêutico . .

Gastos gerais . .

Auxítío aos operários ......• . .

Tinturaria .. '. . . . .. . .

Total ...........• ......................
\�',

.r '

CRÉDITO
Tecelagem .

Fiação ..

Confecções • • . . . . .. .., .

Oficina mecânica ..•....... . .

Marcenaria, . ", ,•............

Total ...........• .
'

.

500.000,00
585.110,00
377.129,go
109.622,20
333.063,40
219.244,50
68.274,90
11.333,30
161.809,00
307.501,20
304.519,00
448.174,50
270.088,40
163.332,70
562.005,40
113.500,00
18.186,00

107.957,60
87.362,70
8.119,40

4.756:334,00
. ;-.1

2.636.257,80
2.0!l9.140.50

16.104.30
11.333,10
3.498,30

4.756.334,00

Itaja!, 31 de dezembro de 1946.
,BonifáCio Schmitt. diretor-geral.
lrineu Bornhausen, diretor.geral.
José Bonifácio Schmitt, diretor-gerente.
Paulo Malburg, guarda-livros.

O Conselho Fiscal da Tecelagem Itajaí S. A., tendo examinado minueto
samente a escrituração, balanço geral, conta de' Iuqros e perdas e demais atosda diretoria, relativos ao exercício de 1946, e tendo verificado a boa ordem
e perfei�� regularidade, é de parecer que os mesmos sejam aprovados pela.aasembléía geral.

.

Itajaf., 10 de fevereiro de 1947.
António Ramos
Genésio Lins
Carlos Malbu,rg

(Publicação retardada por falta de espaço).
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#/Lever mantém o viço
juvenil de minha cútis"

"

�'��
(20lh Ccnlury)

-Apresentaco lIO Brasil

exatamente como em Hollywood,
Lever é ultra-econômico, pois foi

feito especialmente pa�a produzir

espuma com rapidez e por isso

dura muito. E como é fragrante e

delicado I Adote-o e compreenderá'
porque Lever é o sabonete

preferido por 9 entre 10 estrêlas .

do cinema.

COMERCIANTE: Dá um u
vro à �iblioteca do çentro Aca
démico XI de Fevereiro. Con
tríbuírás, assim, para a forma
ção cultural dos catarínenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. Xl de Fevereiro).

"

f

"

DE PION E IR O
A SERViÇO DE V.S.

Nervos üeblll
tados Provocam
itl N.eurasthenia

j
'"

NAO DEIXE QUE o EX
CEsSO DE TRABALH,O
DEBILITE o SfU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTEllECTUAL O
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomes da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili .
dade, dôres de cabeça e ner
vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna.
se contra as suas consequen
das. Trate-se immediatamen
te, com um remédio de' effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
Qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas-e a energia da juven
tude ás .pessôaa exhauridas.

Praca 15 de Novembro
PORTA - Telefone 132S

(Alemanha toda. a. zonas, AUltria, Hungria etc.) por intermedio da.!
Hudson Shippil'lg Co. Inc. New York.

Diret-amente dOI depolito. na SuiUQ .•• Entregas ropi.a. e gara�tida••
podendo 'er telegraficas. •• A melhor organização no genero, fundadca>

em 1893. _. Variedade de lortimento.,
PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A:

ORGANIZA(ÃO SULl�A, DE REPRESENTAÇÕES Ltdaó,'
Rua Felipe Schmidt. 52 (Taia) •• FLORIANÓPOLIS

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Vigonru
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorlos ALVIM & FREITAS. S. Paulo

-_._----_.. '�

l
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Maquinas de escrever

Recebidas diretamente de Ivrea (Italia) novas, .

dos seguint�'s tipos:
.

�.

90 espaços - papel até 28 cmt.

120» » » 36 crnt.

Portáteis -. Em cô res diversas. P�o'nta entrega.
Distribuidores exclusivos - ALMEIDA, BASTOS & ClA.
Rua Fel�pe Schmidt 'n.O 2, - 1.0 andar - Sola. 3 - Fpo·lis.

Leitor !

Tens 'POr obrigação, S€m duvi
da; conhecer bem o que diz respeito
á tua gente.

.

;PREMIOS
., - ]L.

EM LIVROS bre seren1d�'e {I'eespÍrito, �.

Por todo êste mês "O Est d " .

� '" .. .. _

. a. o ífustre aníversae-íamta conta
llnICIara a dístrfbuição de livros com vast

.

1 ri'
Permíto-me duvidar, no entanto

• I
.

" " O 'CITCUl O Ule amIgos' e t h
'

:!nc USIve ·romances, entre as peso admtrador t 'd que u con eças muita coisa refe-
es, en o sempre, f

•

li(, fl"
. .

-soas q�eI constarem do seu cadas- merecido, no exercício de car- sl�ue. ª' .e�· uoa
.
"()['lanopÜ'hi(,ana.

"'ro SOCIa. 'gos públí tí
aoeras '''U' P,OJ' exemplo que em

pu icos, a es rma e a eon- '
'

.Assim, QS que ainda .não tenham síderação de todos.
n/cap. vívrn alguns dos me:lhores

"preenchido .0 coupon que díaría- Á testa da Delegracia da Ca-
esperantistas do pais, conhecidos e

.:men. te publicamos, devem fazê-lo pital as", +,
_ acatados em todo o ambiente €spe-

,. ula auuaçao s'e vem .

.,()_ qu.anto antes p�r.a . co.ncorrer�m a marcando poe- um espírtto de
rarrtíeta riaconal? Saberás tu que

"tao mteressante mrcíatíva realízada I

alta justí _ 'alguns dos associados do Cr\]b Es-
� b ,.." .

'. Iça e compil"eensao
,...0 o patroeínio da LIvraria Rosa I

motivo por +,
-' perantísta de F'loríanopolís foram

,

D d
" ' que oJe,m sempre .

".3 rua eo oro, n. 33, nesta Capital I merecído aplauaos,
especialmente convidados pela

Li-I• • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • "O Estado", associando-se
ga Esperantista Brasileira para co-

ás homenagens que annanhã
laborar na tradução da Antologia

. ANIVERSARIOS W - Na' 1 bli d Ilhe serão prestadas, envia-lhe c�� pu ica a pe a Academia
Dr. Odilon Gallotti votos clt t .

Brasíleíra de Letras? Saberás que

IAdata de hoje ass ímala O ani- I' e cons antes p.rosipen-j tôda a correspondência do
,.

t 1" d Odí
dades. nosso

versamo na a lCW' o sr. 1- Fazem anos amanhãs I Departamento
de Estatistica, para

Iom GaUotti, conceituado pi-
_ a sra Isolete F'er're ln

os países de Iíngua estrangeira, é

.sqlUiatra oataa-mense, exercendo
. to rrewa f

.
'

- O menino Pedro Luiz, 'fi-\ el� em �Siper�o? _
�������������������������������

" hoje, o cargo de dir.eto: do lho do S!l'. Campolimo Alves, I �ao :sablas, pois nao? Conclui
.Hospícío NaciÜll!al,. nó R:O. _ a exnna. sra..d. Mercedes'

da'! _pms" que precisas melhorar
Ao ilustre aníversartante, Ramos 'd

teus canhecimenJtos quanto a um
"

. t E' t di N uru I, esposa o sr. Alviaro '
.

-que oon, a em eeu s a·1O a- Ranu dos setores prinofpats da cultura
t ln....

. ",l� d
. os' .

. : a com vasro C1I'CUllv e ami- de tua terra.
d

. ri. t
- a sra. d. Izama Pratts .

. gos e a tmranoree apresem a- ETULO
.moe as telícítações do E�.uadiO.

- o sr, Elpidio Costa.

Sra. Ih L. Yíeíra
- o sr. Manoel Vieira Cor-

.

Registramos, hoje, o I7atalí: ��i��t!':�io�ário do 'I'esouro '

Bact�rioquímica S •
"CIO da exma,

\
sra. Ib LIgockí

. .11.
Vieira, eSipôS'a do sr. Solon I .-: a .exr_na. sra. d. Ester de «DAS .» -

11 e I F-Vi.eiil'a, seeretá;rio do Tribunal D:'ll:Z, e'sposa do sr. José de li. V. •

'-'0,' 1 El't 1
DI·l1lZ. A V I S O.L\i.egl;OIIlia "e1 'ora . MENI!�}\ MARILElDE ABRAHAMDwma de destacad.os .dJotels Featejlll hOJ's se 4

Acham-ie à di.posição 'dos .rs
.

d' t"
us anoa. a "c' .

t ., d-mo,rals" a I,S lnlta aUlversa- gracio8a 'menina Marileide Abra'
,.. lonl9 08. no escrltoE"io esta Ser

�riante que' conta oom largo ham, diléta filhinha do di.tinto
ciedode, < à rua Vitor Mei�ele9

,Ci.flClUllO de amizrudes será ho- casal Jaime Abraham -- Da. Laura
nO 22 - aob., os documental de

. 'Abraham. que trota o art. 99 do Vecreto-Iei
je, eflUiSlvamen'te homenagea- Na residencia d d'

n.o 2627. de 26/9/40e �eus 19nolf
.da. progenito�es Mariieidll oferecerá A bl-' r. I O'dFazem anos, hoje: uma f.stinha ali! suoli inumeras

ssem ela "era r inaria
_ a srta. Ney Lopes Viana, amiguinhas, CONVOCAÇÃO

:filha do sr. Riuy Lopes. Viana. FALEClll'IENTO
"São convidados 08 sra. Acionistas

C '1' M S·
' para a assembléia geral ordinária,

__, a Sra. 'ecI la acedo 1-
.

]1al'ec'eu, no dia -8, em Tiju- que ter.á luga:- no dia 22 de mar-

n:õe� e.grpôsa. do sr. Joaquim qu:i/nhas, a veneranda se'nhora ço p. v" em sua séde social à rua

:.sl!ill?�.s, e est.lma_?a pl'ofessora, d. Delminda de Carvalho Mou- yitor Meiréles n. 22, desta cidade.
aux'llla" de dlreçao d S E L I as 15 horas. com a seguinte Or-
:.. _lJ.' 1 'O.. 'Ira, viuva. de' Flran.cisc'O Nicolau iem .do Dia:
_Muner. de Mou:ra e pirogen,itora dos 1') Exame. dacussão e apro.a-

� a srta. Ollg.a Duart,e Silva, sms. Nicolau F. M.ourá, del/ega- ção do relatório da diret<lria, ba-
-filha dio s'aludo·so Jose Pedro do de Polícia de Tijuquiruhas, laoço geral. conta de « Lucros &

'Du.,.,..te Sl'lva Perdoa» e parecer do Con.elh� FI·.-
- 1=1. e de Firancisc'O Moura Filho

�

E l'd T 1 t'
,cal. tudo referente ao exercicio

- O sr.
.

UiC ;:8 .o eu, mo l'esidelllte, ne.sta capital. de 1946; ,I
Lo'pe.s, fUillicl�aJrlO fe�e["al. A extin.ta deixa 4 filhos, 12 2 ) .Eleição do. Conselho fi.cal e I-a sra. ElVIra Adella Klem, netos e 24 bisJlJetos ,

respectivo. lIuplentea; .

,.esrpôslll. dio sr. Beno Klein, co-
. 3' ) A.auntoll diversos.

:m.ercialIlte em Rio do Peixe. UI- d ílJ lo. 19���rianópoli.. 20 de fevereiro de

- O sr. J,uli'O Ces:ar Schmidt, 1'1 ssa n ano L. DA COSTA AVILA.
•.oÜimeréian.te em Itajaí. EURIPEDES G. SCHMID7

' Diretor-superintendente
- O sr. Jüisé Ferreira. 'As famílias Schmidt e Gui·

O
.

- a srta. Maria das Dores marães manjarão celebrar ama- pelo r temporal
. ,t()u:riques, filha do sr: Patroci - nhã, às 7 hora s. na C; tedra I

d�n�'Ü Ou["iques. Metropolitana, missa em inten· O seculo
. ...,.ll-h ad s:r.a. DL�ni1da Pereira, são a alma de seu saudoso pai, Londres, 22 (U. P.)
Jl' a 10 sr. md!olfo Pereira, sogro e av�, EUlÍpedes Godo- pior temporal deste século de-
:funciolIláJrio do B. do Brasil. fredo Scnmtdt. .sabou sôbre a Inglaterra, com

� a srta. Odete Ramalho.

I" t
SERVtÇO DE

.I.or;es nevadas, sot.erran!l.o no-
- a s/rta. Manta Boa:baid. vamente os comboIos de car-
Dr. Francisco Câmara Neto METEOROLOGOomelmora .seu natalício, a- IA vão ·e isolando muitas aldeia.s.

-manhã, ü< sr. dr. Franci,siCo' Câ- Previsão do' tempo. até 14 hora. O.S S'indicato,s
A

ferroviários diri-
do dia 23 na capital: gIram um apelo ao se<u,s mem-

:maJ'a Neto, Ipil'loveto advogado Tempo: em geral in.tável, com bros, para que enfre.ntem .essa
r.con.tel'râneo, Mll'almente exer- chuvas e trovoadas; nova empreza com os maiores
-cendlO o alto ca,rgo de'Delega- Temperatura: estavel f f
"do de P-olicia da Oapital. Ventos: variavei., freSCOII.

es orço.s e açam tudo :para
Temperatura. extrama. de ontém: manter o trafego dos comboios

De grande cultura e de no- .,.. áxirr> o 28 6: rn·ínirna 22 2 de carvão.

-

AOS SENHORES DENTISlAS
Americano •• Recem.chegado dos; EE. UU.Ouro

Com uma simples carta podem agora o. aenhorell denti.ta.
do interior comprar pelo menor preço o ouro que neceuitam.
aajá. em lamina, díscce ou em fio, em solda para todo. os

quilates. tudo no seu titulo exacto, recorrendo à uma calla

de reconhecida lIeriedade.

Fornecemos Ii.tas d� preço. do dia .

Pedido. pelo Reembol.o

DEPOSITO DENTARIO 'MASETTI·

I
Postal à.,

Seminario, 131 •• 135 e Rua Marconi, 44
Caixa Postal, 291 '.- São Paulo

Rua do

Trabalho para os

desocupados
Swntiéllg'o, 22 (D. P.) - o go

verno pretende absorver os braços
ociosos do norte da Republica nos

trabalhos destinados á construção
da estrada panamei-icana "Presi
dente Roosevelr". Esta s-a,lução, foi
aünnse.Jh.a.da p,el·a· pa.ralização de

a I,guma·s obras pubJi,cas, que dei

xaeam considerclNel quaIlitidade de

desempregados. Opina-,s,e que ·esta

obra p.e.l':miti.ná, além di.s,so, me-

. Il101�ar as c o,muni-caçõ,es com a

região s8ftenltTio,nal do país, que

até o p:resente car.eoce de boals e,s

traelas para o int.ercambio, terres
l.r·e.

MOLESTlftS DO CEREBRO
E DOS NERVOS

Doenças 'Nervosa e

Doenças Mental
Ambas começam, com as cem

trariedades, pela irritabilidade
que se agravom. quando não
tratada a tempo. Na doençd
nervosa o doente conserva sua

inteligencia e .ucidez. Na rioen
ça ment�l, ha ne:essidade de
isolam=ntJ, o doente não � ode
cuLar de si, pode apr sem�r

momentos de furia. Previna se

contra a feaquesa nervosa com:

For.:r-FosFaJos
fonico da MfMORIA e S;STEMA mVOSD

Causou sensacão
LOOldll'es; 22 (U. P.) - Cau

sou bastante sensação a noti
da de que haverá um inquéri
tO\ público sôhI"le a morte do
ministro de EdluJoaçãio, Senho
rita EHen Wilki'I1!sOll. Váriüs
jO!l'!l1ais wbrem manchete, e o

"Dailly ExpreSls" afirma que

I
desempenhará papel i lllIPor
tante 'no 'p'IIOceSSO uma caixa
de tablete.s, que "miss Wilkin

_______________,,;; .son obteve, ante,s de ser i'llltell'-
'nada no hospital.

Produto do Labora:orio da

HEPllTlNâ N. S. Dft PENHa
A Vida do Fígado

Maiores esclarecimentos escrevam:

Caixa Postal 3.061 • Rio

o ESTADO e"con··
tra·se à venda na

banca de jornais
«Beck»

Gonçalves
AGRADECIMENTO

J·o'ão
r

A. Famílias João Gonçalves, lu tio Campo. Gon
ça ves. <João Gançalvé. Ju,nior, Euripedes de Mello
Saraiva e Laudelino Solon Gallotti. sensibilizadas,
agradecem a todoll que manife.taram lieus lIon'

timentos. enviaram telegramas. flores e acompa
nharam o funeral de seu .audoao e.pOIlO. pai. avô e .ogro JOÃO
GONÇALVES'

CONVITE
Às Familias João Gonçalves, Julio Campos Gonçalvell, João

Gonçalve. Junior •• Eurípedes de Melo Saraiva e Laudelino _. Solon
Gall'Otti convidam aos parente. e amigo. para a•• i,tirem a Millla de
.étimo dia que. em .ufr<>qio da'

.

alma de seu querido espoBo; pai.
avô e .ogro JOÃO GONÇALVES, mandal'tJ. celeb,ar na Catedral Metro'
politana. àll 7.30 horas. no dia 25 do corrente.

Outro.im, agradecem aos que comparecerem a eB.e ato de
caridade cri.tã.

;T'Ug:OU com o riso louco de ,Caligu·la. Nem,' tirano muito

�ilterári'Ü', preocupava-'s.e COiITl a estima e a admi.na.çã.o P�l
.oHcas, escutava gl1UJoejos e provocava'-{)s. Domi,cialno não

. ,se pre,S/lava ,ao burlesco nem ao ridículo: era sempre
trágico.'"

E' () que Sue,lónio resumia nestas duas n'itiel;UiS' Unhas:
'''A sua ferocidade não era., em absoluto, sOlme.l1ite conside

Tavel; el:a também r,eq·ui.ntada e imprevista." .

Porém, nem seIll/j3re foi assim o tôrvo César flaviano.

:.sll'põe�se ter sido a �l,S'j)ei,La; o receio, o mêdo que o ar

Tastou ao crime. Metu saevus. O mesmo Suetónio escreveu

honesLamente: "Prarticava a jus'tiça wm di.li,gência e zêlo.

-Dava, alué, freque.rutemente, audiências extnaordiTIá,rias no

.seu tribunal no Forum. C3JSS'OU as serutenças ambicio.sas

,·dos ce'llILuviros ...
'

A.ssinalou com a nota de infâ:mia tanto

'(JS juizes venais como os seus arestos. Propôs ao's tribu

nais do pOlVO a a:c-usaçã.o de um edil avaro como concus

sionário c que s·e pedi,s's'em para ele, juizes ao Senado.

Soube tão bem conter 06 ma,gi,s.trllJdos da cidade e 06 go

verIliélldlores das Pr.ovinc.ias, que em te.mpo algum se mos

tTarMll nem mais moderados nem mais justos,; ao passo

que, depois dele, Vlamos ve-Io.s ac,usados, po.r tloda parte,
de tooa a espécie de cri!mes... Suprimiu os escritos di

fama.tórios entre o pUDl'Í'co cont:ra os mais altos cidadãos e

!Suas eSlj)ÜlsaS, castigando os autores. Expulsou elo Senado o

.. a.nLigo quesLor Cecilio Rufino por ser a feciçoac1o á panto-

que um homem, por mai·s perverso que fÔSise, pudesse
faz,eT r,eirrlar por toda parle o ter,I1or e o crime."

Quarn:to a i,sso, baS/ta· um fa.to ·.para nos alertar: O sr •

VieÍlra, rulude, po,r eX8lmplo, á "segunda grande pe1'segui�
çáo'" dooT!elada por Dormiciano COIutra ns' cristãOSI. ElIltre

'ha,nto, não par,ooe haja sido uma per·se.guiçãJo· em regra,
sisLemática e ,exJOlusiva. Tarmbém os judeUls (e talvez estes

em maio'r numero) foram opr�mÍldos pelo Nero calvo.
M. N. Bouil1et 'chega ia dizer: "Não houw� perseguição
gerarl CO[llt:ra os cri&tãos (no g,�VeTno de Domiciano); ne

nhluma menção se -enconrllra a respeito. no's a'llitores' pagãos,
e é provavel que a/penas tenha havildo violências locais."

4' margem de certos conceitos
Conclusão

mima e á damÇia,. P,rivou as mulheres ,de máus co·SltJumes do
uso da liLeira e do direi.to de receber legados e heramç-a's.
RiSlcou do ,qu3Jd'ro dos juizes um caval,�ro r,OiITl'am.,o, que
retomara a mU1llher delj)ois deI hav'e .. íJ.a re,pudiado e intan
tadü CO!nLlla. ela um pro.ü8SS'o por adultério... Refr·eou de
vários motlos, mas sempre Sleve.rameIll.1Je, os' in'ce.stWs das
virgens Vesta·is, p'e,10s q1\l.ais nem o pai, (V,eSjpéllsiano) nem

o irmãlo (THo) s'e Ílnteressar.am ... Recusou a,s heranças' que
lhe deixa·ram aqueles que tinha,rn Who.s ... Livnou de toda
e qualqueJI' pers'eguição o,s' réus cujos processos delpendiam
do Erári.o desde mais de cinco anas ... ", etc .

Só de/pois é que a .sua ferocÍldade se mami.f,eSltou.

Todavia, PW' mais' cOlIlcretas que s'ej.am as acusações
fomnul,ada:s pel'os historiador,es roma.nas eO'IlItlra o.s' desva-'
rios dos se,us imlj)eradore,s, hav�erá ma'rgem, porventura,
para ,que ClJS DO!Ilsider,ermos algo exagJ8I�élldas. A êsse respeito,
jus1La é a po,nderação de Charles Riohet: "Talv,ez os pa

tricims, que -eram os \1IrlÍlcos em cÜIl1Jdições de escrever a

hi,stória, l,enharrn eX[l)ge,rado os males que os Césares de

sencadearam. HOl1v,e .certa:meme no mundo ro.mano mais

pros/peri,elade ·e tranqu.ilidade do que somos le.vados a cr,er,
lendo as bioglrafias dos imp,erador,es. As leis do· Império
eram bas'la,nte equilbativias e o Império bastant,e vas'to. para

*

Itooeiamos. haver escrito e.m demoClJSia a propósi/to das

Cousas & Lousas do sr. José MedeLros Vieira. Mas é s,em-'

pre bom res:baura'r a v,erdade, embora téllrde e mesmo nos

sleus aSIj)BCLOS, alj)ar'8Irute.meIlite me.nos impo:rLa'IJJ1:,e.s.
Pode o "'prof'8'ssor" Vieira continuar a fazer j'Ornalis

mo ·e Ii;Lera:Ílura com o,s seUlS hwbi.tuais .soleciSlIDo,s 'e as suas

costumeiras imp,rolj)ried611des y,emn.áculas.. (E isso também
Soe demon.s&;raria fllJcilm8'nte ... ) Mas não queira ago,r,a· iill�

vadi:r, mOÍ'mer!tle em tom de til"Oçla, o venerando chão da

Hisltóri,a.
Todo. commérage, af, é inLendiLo ..•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cabelos Brancos �

Sinal' de velhice
A Loção Brilhánte faz vai.

·tar a c&r natural primiti9..t
(caatanha. loura. doirada ou

negra) em pouso tempa. Não
·é tintura. Não mancha e não
.suja. O Heu UIIO , limpo.
facU e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as caspas. o pl;urido. a sebor
rhéa e t&dos a. afecções po
ralitárias do cabelo, a!Slsim
,com,o combate a calvicie, re

vitalizando as raizes capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

VENDE-SE
O barco TARZAN para passeio

,com 7 mts. de c·omprimento por 2

·de Iflirguro e 7,50 de mastro.
Ver e tratar á rua João Pinto 5.

A HOLANDA OONCEDE SUBSI
DIOS A EMPRESAS HOLANDO

INDONESIAS
13. H. r. - Inf'onmann de Haia,

I
que o Miuistro d.e Assuntos Sociais
decidíu conceder subsidios a em

����������������������;I����������������IP��fuOOiOO�donM�iasH�
,

landesas e estabelecidas na Holan-

_

/'\ I) ,\T ()G'ADOS SNRS., da em vista da simuaçâo excepcío-
.....� ... ASSINANTES nal da Indonencia, que obriga

Dr.. OSVALDO SULCA0 VIANNA
muitos empregados de tais com-

Reclamem imediata- panh ias {I repatr íarem tBllDPOl'a:-
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL mente qualquer irre- ri am ente. O Govêrno acha de seu.

ESCRITÓRIO: Rua Felip,ej Schmidt::se _ Sala 5 gularidade na entrega 'dever auxiliar 'essas empresas na

Edifício Cruzeiro _ Fi-oriatl6polia. de seus

iorn!"!a""e"",s!!,!,,,!!!!,,,!,!,,!,,�__,,-: I emergencia .

.,0ENÇA� N:EBY()�Ab
Com os progressos d. medie1u

hoje, as doenÇ'llS nervosas, quailCh
tratadas em tempo, são male.<l ,.r,
feitamente remediáveis. O eursn"_i.
sismo, fruto da ignorância, só pode
prejudíear os indivíduos l1Íetados tio
tais enfermidades. O Seu'iço Na-
eíonal de, Doenças mentais clil'lpi.
de um Ambulatório, que atende �r..
tuhllmente os doentes BerTOSOII ,a

tligentee. na Rua Deodoro %J. lIu �
.. 11 >btlraa. cHina.ente.

(Y��TADO-Dollftl.go 23 de �everelro de '947

•

TEM um encontro marcado? En

tão, não se atreva a sair à rua com

a barba por fazer. Lembre-se de que,

impressionando agradàvelmente, tudo
lhe será mais fácil. Barbear-se com

GiHette é tão prático, rápido e eco

nômico, que não há desculpa para

os que descuidam a aparência pes

soal. Passe a fazer a barba, dià

riamente, em sua casa. Isso terá

influência: decisiva para o seu. sucesso.

Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette Tech e. use-o sempre com

as legítimas lâminas Gillette Azul.

6ovêrno.�o �stado
Decretos de 13 de fevereiro de 1941

9 IN'I1ERViENTOR FEDERAL RJESiOLVE
Conceder aposentadoria:

De' aeôrdo com o art. 00, do decreto- \ �,
le� n. 298, de 18 de novembro de .,

1946:

A Ângela WtIÍslJ!1teiner Peixer, no car

�o de Pr�ssoi (Escola mista de Tim

ibé I, distrito e município de Tijucag),
com o ,pt'oV!ento anual de Cr$ 7.560,00
{sete mil quinhentos e sessenta cruzei

rog),;par contar mas de 26 (vimte e

seis) anos de serviços públicos.
A Inocêncio Chaves de Sousa, no cal."

go de Professor ('Escola mista da Barra

do Aririú, distrito e ununícjpío da Palho-

ça), com o provento anual de .

Cr$ 7:5BO,oo (sete mil quinhentos e ses

senta cruzeíros),
A Alice Marta da, Luz, no cargo tia

classe H da carreira de Professor Nor-/rnaltsta, do Quadro único do Estado

(Grupo Escolar "Lamo Müller", de FIo- I

rian6polis), com o provento anual de ••

ces 14.280,00 (catorze mil duzentos e Ioitenta cruzeiros). '

A João Januário Ayroso, no cargo de

Prof-essor (Escola mista ide Hha da F'í

gueira, distrito de Jaraguá do Sul, 1[10

município de Jaraguá do Sul), com o

provento anual de ors 8.400,00 (oito rntl

quatrocentos eruzeíros) , por contar maís

-de vilnte e sete (27) anos de serviços

prestados ao Estado.

A Alice Pault da Silva, no cargo de

Protessor Com.plementarista, padrão C,
do Quadro único do IEstado (Escola, mis
ta de ltoupava do Norte, dístr íto e mu

nicípio de Blunnenau), com o provento
anual de Cr$ 8.4Q(),00 (oito mil e quatrc
centos oruzetros) .

Decretos de .20 de fevereiro de 1941

O IN'DERVENTOR FlEDERAL RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto
lei n.. 4J31, de 19 de março de 1940:

JoS'é Pereira do Valle para exercer o

'cargo de Juiz de Paz do distrito de Co

lônia Vieira, município e comarca de Ca

moínhas.

João da Cunha Ramos para exercer o

-eargo de Juiz de Paz do distrito de Pa

panduva, munícípío e comarca de Ca

moírshas.
De acôrdo com o art. 70, item TI, do

decreto-lei federal n. 1.200, de 8 de

abril de 1939:
Vicente Cunha para, exercer o cargo

-de Preferto Muriicbpal de Xapecó.
Conceder exoneração:

A Serafim Bertaso, do cargo de Pre- ,

feito MUll).iC�pal de Xapecó,
.

Tornar sem efeito:

O decreto datado de 5 de novembro de

"1946, que nomeou, de acôrdo com o art.

15, item II, do decreto-lei n. 572, de 28

<de outubro de 1941, Cid Loures Ribas

pari exercer (} cargo de 'Delegado Re

gional, padrão Q, do Quadro Ú�ico do

:Estado, para ter exercício na Delegacia
Regional de Polícia de Xapecó,

Promover, por antiguidade:
De acôrdo com o art. 420, e seu ;pa.

rágrafo único, do decreto-lei n. 431,
de 19 de março de 1940:

José do Pabrocin.io Galotti, ocupante
-do cargo de Juiz de Direito da comarca

de Canoínhas, 3a entrância (classe V dI>

'carreira de juiz d-e Direito, do Quad,:,o
único do Estado), para o de Juiz de
DiJreito da 2a vara da comarca de Flo

rianópolis, 4a entrância, classe X, da

mesma carreira, vaga em virtude da

nomeação de Hercilio João da Silva Me

deiros, para o cargo 'de desembargador
do Tribunal de Justiça.

Porque não fazes como QU, meu caro S! Tenho
um ímã que não falha: é a Gillatte I Estás vendo i

Já nõo és o ccvctheirc da triste figuru, Como me

��n{...) feliz r... Tens C! peje tã? maci�.. Tão suove f

BARBELINO
fILOS.OfA,

GARANTIA POSITIVA: I:omp,e um pacote.
da dez laminai e ule dvcd. 50 não ficar ....
tidelto, devolva o. oito e sará reembolsada·

Gillette
Caixa Postal 1797 -- Rio de 'anelro

".1.7

I

CURSO 'DE MOTORISTA
--------------------------------�-----------------------------�

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Proftssionat

Teoria e

Atendem· se
prática -- conhecimento do motor.

chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77 .

UNIAO -- PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40. '

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

ittterefolsa é. realmente, uma providência
:.rara en...iireítür o que estiver errado \lU

para QUi: al�urna falta não se repita i e

NAO ° escândalo que a sua reclama�,Ao
011 queixa poderá vir a eausa', encam!·

nhe-a á SF;C':;AO RECLAMAÇOIl:S,'
de O ESTADO, que o �....o será le,ado

sem demora ao conhecimento de que.
de �ireitoJ recehendo v. s. uma informA

ç� do resultado. embora em alguDe ca-

80S não sejam publicados nem a recla·

mação nem a providência tomada. I! r.

GAE<AGE

Dr. Henrique Siodieck
ADVOGADO

Felipe
(CASA

Rua

(Altos da
Schmidt 21, sobrado

PARAl.SO) - Florianópolis

A primeIra Agua de Coloônia feita
no mundo foi fabricada na cidade
de Colônia pela. Fábrica de ,Johan
Maria Farina_

CamIsas, Gravatas, Pijame.,
Me\aa da. melhores, pelos me·

nores preços .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, fi J

LEIAM A REVISTA
O VALE DO IlAJA1

O povo HOLANDES EM EXPEC

TATIVA
S. H. I. - Comunicam de Haía,

que o povo holandes em peso

aguarda CDm a maior anciedade a

noticia do nascimento de mais um

rebento da Casà .de Crange-Nas
SlIiU. A princesa Juliana aguarda.
o seu novo bébé a todo momento'
e as eespeculações sobre o sexo do

novo f'i'lho empolgam a todos. ::51

f.or navamenbe uma princesa, será

simplesmente um aumento da sim

"a,tica f'amilia pr íncipesca. Si ror

homem, será ele o herdeiro futuro

do trono da Holada ínterrompendo
o reino feminino que começou com

a Rainha Gui1hermitnJa; e prosse

guirá com a princesa Juliana. Des

de quarta-feira' passada, ou jor
nal começam a publícar boletins

díar.ios do palácio de ",Soe.sidijk".
residencia da princesa, O pr-imeiro
destes boletms foi laconico : "na

da de novo a cornunícar".

c I
CANSADA

.

e se� ViÇO
As pérfidas ru

gôs na 'testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas. i'ão traiçoeiros inimigos da
beleza dá mulher. Quando surgem
estas imperfeições, iançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corr ige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Es';e farnoso creme em

bcleaador , usado todas 2S noites
em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquiltage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME "

R'lt60L
Alvim 3. Fraitas, i.!dl:!.·C.P.1379·S. Paulo

";'., "'>11'.

AVISO

REINICIO DE AULAS

A Escola Espírita Infantil
ele Moral Evangélica "Luiza

Meyer", avisa aos pais de seus

alunos, que as suas aulas serão
reiniciadas a 23 do corrente

més, às 10 horas. Antecipada
mente, agradecemos a atenção
que nos fôr dispensada.,
F'polis., 10 de fevereiro de

1847
Asbelina Dias ;'rlourão

Diretora

Senhorita!
Ao escolher seu perfume yerifí

que se trás a marca da perfumaria.

"fohan Maria 'Farina" que já e·ra.

preferida pela. corte imperial de

D. Pedro II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESrADO - Domngo 23_ de Fevereiro de '947 5

Larga·men.
Deixa-me grilar!

�

Combate a tosse, o

:hronquite e 09 re�frio-.
. dos. João O Xarope S ..

,éeficoz no tratromento

-d e.s afecções gripais e

das vias respira tórios.

O Xarope São João

solto o cctarro e faz

expecto.ror fàcilmente.

PARTEIRA'
Da. VIVI (Par t eire}. taTO'

',publico que, a par tr desta data

_oatenderá SUéJS clientes apen ss

na Maternidade de Ff or iarió

'Polis, não mais o faze ndo e

,domiciio.

o SEU OQGANISMO
PRECISA DE U-MA

LIMPEZA GEQAl

Agradeço duas graças a
'

S. Judas Tadeu e uma
.

a Santo A.ntonio da
Penitencia.

M.M.M.

Notas culturais
o TUFÃO É O CICLONE DO

OCEANO PACiFICO
Nova York � (SIiPA) _ O tufão,

vento extremamente veloz do occa

no Pacifico, é o
.

mesmo que no

Atlântico se conhece pelos nomes

de cic1on; e furacão e é gerado por
uama combinação de fator-es que

isoladamenre, são inofensivos ; mas

que, [untos, produzem ·urna energia
espantosa, a qual por sua vez é
motiv-o de formidáveis dísturbios

I
atmosféricos. o.s fatores de que se

trata, os ingredíeutes da mãstura,
,

p{).r assim dizer, são extr�l�m:ente I.simples: .0 calor, o ar fr io e a

umidsífe ambiente. Um insiglnifi-l
cante ernhate no momento oportu
no, e o vento catastrófico entra em

plena ação .

O fato curioso é que essa combi

nação s.ó se dá ·na regiã-o situada

imediatamente a este e sudeste das

ilhas Fi lipin as, na região que fica

a nordeste da AlustráIia, e na que

enfrenta a costa da Indi a ; na re

gião sudeste da Alrioa, e rro mar

das Alnblhal�. O nome
t

de úwfão pe

lo qual é conhecido na Asia e na

Oceania vem, segundo dizem al

gums, do chinês t 'ai fun, qUe sig
nificai. grande vento; e, segundo ou-

tros, do árabe tUlfan, tempestade.
O verdadeiro berço dos tufões I

encontra-se na zona equatorial ou

.semi-eqmatorial Idle calor e umida

de e de vento relativamente pacífi
co, isto é, naquilo que se conhece

peta nome de zona de calmarias

equatoriais. Nela se forma, geral
mente desde os começos de junho
até os fips de outubro, uma grande
messa de ar quieto, -quente e úmido.

Em determinado ponto o a'r come

ça a levantar-se, a expandir e a

a rrefecer, e vem então a chuva,
Devido á elevada temperatura e ao

excesso de umidade da grande mas

sa;. a pressão barométrica torna-se

mais baixa no ponto em questão

Ique em seus arredor-és, e então o

ar fr-esco invade subitamente a

I
grande massa. A impetuosa cor

rente de ar assim criada é suhita-
mente desviada pela rotação da

Terra, le produz-se um redernoi

nho de exeraordinárra furia,

Alguns meteorologistas sustentam

que o tufão e o furacão ou cíolone,
não são coisas idênticas, que a re

gião que o primeiro abrange é me

TIOII', e menur tail11lbém a pressão
atl11'os.f.érioa em seUl celntro, e que,
em comrpens·ação produz mais clm
va qUe o seg,um·do. Mas no fUllldo,
a causa, a ação desas.trosa e as ca

raClteríst1CJas gJe:rais :de um e de ou

tro são idêntioas.

DATILOGRAFIA
··CORRESPONDENCIA

COMERCIAL

EHREÇÃO:
,AMELIA M. PIGOZZI

RUA ALVARO DE

CONFERE
DIPLOMA

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

CARVALHO,65

Técnica·A Elelro
Indalando-se à rua Trajano. n. 25, tem o prazer de comunicar

'40 distintO' povo que po..ue téc,nieotl habilitados a executar quaili
-quer serviços de eletricidade em geral, cc.mo 'sejam; enrolamentos de
.motorls .. dinart)os. transforrnadqrel, consertos de rádios ou quaisquer
.outros aparelnos elétricos e inatalaçõell de iuz e força, pOllsuindo
·-tambem uma secção ds venda de estabilizadores de fabricação pr6-
3Pria e ródioli dos melhqres mar.ca.e.

Visitem-na sem oomp�omis5lo.

NA-O É NOCIVO AOS ANIMAIS DO
.��NMpij'J!'Uiir

ovos ovos ovos
Ao

GEMA DE OVO EM
Utilizável em: Padarias, restauran
tes, hospit a.s, i stituições diversa s.Usa
da com abso.uto êxrto na confecção de

macarrão e outras massas, bolos, doces,
sopas, almôndegas etudoomaisemque
se empreguem ovos em larga escala.

ÔVO INTEIRO EM PÓ
Utilizável em: Biscoitos.b los, doces, omelettes, e

tudo o mais em que se empreguem ovos, com exceção
de ovos estrelados.

ALBUMINA

,

PO

CRISTAL
Para fi:,!s a:imey tares: Suspiros,
bombons, mere gnes e tudo o mais
em que se ernprcgu- m clara, . e ovos.

Para fins indus�riais: 'Produtos
farmacêuticos, fábricas de tecidos,
litografias. cortumes, etc,

0,; ovo (!p.< d ratados são particul-rmente interessantes
nesta €-P')'" do "no cm q: � �,., registra a redução
per i:,d.ca da produção de ovos, e vêm sendo usados
com sucos-o .. integral e eeonornia por muitos dos gran
des consumidore.s de 0'0; no Bra-il. Entre outras

vantagen , oferecidas por êsses pro.iutos destacamos:

• Fcoriorn ia rr: pre o O Qualid ule uniforme -

au; ên rii abs {ti r;', de OL'OS deteriorados � Nenhum
risco de deteroração : os produ.tos conservam-se

durran te muitos me.�es e Não há desperdicio -

os produtos são utilizlÍveis até a IÍllirna grama
O Economia de tempo e trabalho.

.

__

..... __
,."a.sll-

----

,
- - -

- -
- -

- - -
- -

-, L- -('''tlOSTRIAS ALIMENTíCIAS) ,------- N DO BRAS "

I S HARKSO Rio de Janeiro
I elA. U. •

Caixa postal 1751
-

I .

ti l_Ilhadas a respeito
, do' e informações deusI .

s da '

e dos preços e s

E' favor envIeI-no -' tili ação
I a"açao e u 1.IZ

dos métodos de prep •
.

, produtos desidratados.
I

Nome. ._ ...
- ....-----.----

.. ----.-.----.-.--
.. ----------.-.--------.-;-----------.-------

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

, ---------_.---_.---------------
I
I Endereço ... - ...

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

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

I
or atacado, a gran-

;., os 83.0 vendidos apenas p domésticO., NOTA: Estes produt
_

_ de intel'êSse para uso

I 'do -es pois nao sao 1234561890
des consU!lil I ,

I --------- --_------------, --------
...-------------. - .

'td. 5731

/)1111$r()íPJftlfl/SIJHRE#llS
,a1rd'ttbiSIlltl�Svfjerew,ês

.

.

De acordo com os imperativos do
razão I do ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorragias
e :;uas consequências.
N.o '2: Falto de regras, regras
atrazodas suspensos, deminuidos
e srJOS consequências.

VAUMART'

B' R I T'O
(} alfaiate 'indicado
Tiradentes. 1

Reconsfrucões
:.

de cosas, muros, telhados,
etc. Tratar C::lm Jorga de

I Paulo, na firma Busch &C\a.

v . r
I
•
I:
r.

.

,r
,
li
,
I'
I
I
I
I
I
li
I
I
,

Dr. CLAIlNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COZlBtituição de Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de No'l. 23.
l0. andar.

Ralid. -- Rua Tiradentes 47. IFONE -- 1468
---'.... -'N-�_'�

Deseja obter
emprego?

Procure então a noS8& Geri..
Ci3 e preencha a nossa "'ficha ••
inf.ormações úteis", dl\ndo tô...
as indicações possíveis, que ter...

mos prazer em recomendá:to (a)
aos .interessados na aquisiçio III.
I)ons funcionários (as).

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

Rádio Difusora
.

de Laguna
Todo o Sul Catarinense escuta
diariame·nte 8 Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas mêdias).

Horários de irradiações: - Da.
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F. DE AQUINO,

Red. do Jornal «O ESTADO«
............................

APENAS Cr. -&,M
Com .eFlFlB rnfiml! Qtll8mt1a V.e4

o"t;, 'ln-.:ilia.. <1o ."'0 pwoliximGo
Ctlnh·ih... pAra .. r-'TII ",.. 11<'"",... .,bt4
a08 �d�elÚell M n�rla�b._. __.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preços :

Odeon :

,As 2, 4:14 ,e 8%,
,horas . � . . .. Cr$ 5,00 3,00 2,00
As 6"h horas .. Cr$ 5,00

Irnper-ial :
As 7 %, horas .. Cr$ 4,0(1
Censura: - LIVRE Crianças

I maior.:,s
de 5 ',aJnos poderão entrar-

O nas sessões de 2 e 4% horas,

Atenção; - Picam susrpoosas to

das as entradas de

, II

DireÇão de PEDRO PAULO MACHADO

Momento' amargo para
o ,futebol insular'.

Iclmo nas cogitações
do Coritiba

I'
I,
III
I

, .

Noticia-se nesta caprtal que

0jJalmO'
perf.emente ao Olirnpin, deO futebol local, reergu ido á I convite de um dos nossos clubes

custa de muitos sacrifícios pelos 'para uma temporada "nesta it I boníoíba, do Paraná acha-se inte- Blumenau, e integr-ante da seleção

clubes amadoristas que houveram já que às rendas oiPLidas r::IP1d:; i
ress:ado na aquisição do "plamzer" caJbarim'ense.

,

por bem e em boa hora 'insrtituir para cobrir parte da soma propos-]

N t
· ., ·

tl
.

o arnador ísmo na ca'p'it,ÍLI;
,

Iiqui- ta pelos clubes visitantes, estipu- '

O 'I C I,a r 1·0 e s p o r' I'Vdando de uma vez par' todas com ladas em mais de 15 mil cruzeiros
o proríssionalismo, isto há

'

coisa! por jDgO.·
"

:
de alguns anos atráz, está voltan- Diversos clubes Iamosos no Bra-! - A C. B. D. pretende efetuàr pelo. sistema de correspondência,
do para tráz, devido ao desânimo sil já se apresentaram nesta ca:pi-, ;�ma "excur.sã� á Eurü�,a com, o na proxrma terça-ofeira.
reinante atualmente, lua'l, entre eles Ü' Líbertad, do Pa�' toam hrasileiro que disputará o - Adãosinho e Tesour-inha, mi-

Paeailizado o ceréame : citadino .raguar: Canto do Rio, de Niterói: Sul-iAmerica,no de Basquetebol. lítantes do "craJue,h" gancho foram

desde agosto do ano findo, por Cruzeiro ,e Interna c íonai , de Porto i _ Tendo ;benmi'nado empatado o
apontados pela C. B. D. para a 8,e-

ti t d
'.

h S- P I Ieção brasileira que disputará commo' lV,O:S que () os ja con eeem, o Alegre; Cor-íntians, de ao .au o; terceiro lugar do CaJIl1peonato Bra-
bí t f t b I' ti bá t tàni A,tl·t· d p OIS uruguaios a "CO,I)a Rio Branco".amr ien e li' e I) IS ,I/CO eSI a se or- Cordtíba, Brj ama, rtJ' e l/CO, uo a- sileiro de Lance Livre áo Cesto,

nando insuportável com' a ausên- raná, já nos ofereceram bons espe- I,efe;tuado jundarrmte com o.. Cam-
- Telegrama de Milão, forneci

cía de prélios, até mesmo os ' de :Lá:culo:s,.i Mas isso foi há ü;mpos.,. I, do pela Umited Press, diz que Adol

'caráter amíetoso, Hoje, somente com iniciativa e boa peonato Nacional de Bas'cruet�bol, f'o : Oonsolini, detentor do título de

Por diversas vezes a reporta- vontade poderemos ,t.ler a dupla em Belo Harl1JolIllte, em prmcrpios campeão mundial de arremesso de

:g'Elm do "O Estado Esponbivo" este- satisf'açâo de rever os maiores do corcerste ms, a C. B. I? orde- d,isco, àm�nciou que. deixará a Itá-

ve na séde da Federação Oatart-. craques da Nação.", 'I'
nou que o desempade seja feito lia para Ir aJO Brasil,

[nense de Desportos, nada co.n:3e- Reong'aniza1' o rutehol palra que __...........__.-.....__w ._......- ..........__.........__...._....._ .__ ..............

�uindo apurar sóhre a data para caminhe sempre em linha réta é

:�:::::�:::I:�:;�,:�::� ;��O,��:=��:'::����::E iNOCETTI, LAPftGESSE & C1ft.
[)Q.r temp.o. indete,r,mirnRldo. lnado com, v,erdafd.el1'o e.sp1rIlo de

GOSltaJmos de prélio ah1ilstosos e campree,nsão.
'

AGENTES GERAL DA (IA. DE SEGUROS «A IHCOHfIDEHCIA»
€ nm pr,azer assistir ás ,exibições Ao cronista e'Sipol'Livo compete, Secção RADI0-TECNICA - Aparelhamento completo para
de nlnbes do inrue;rior do. Estado. sem 'eslIl1orecime,IIitos, de,s,envolver o concertos em geral em radias, transformadoles e

Twlv,ez por fa�ta de inioCiatiiva espo,Ilt.e, ailOlIlitando -OIS erros que apareI hos e letr icos.
ou f,a;Lha nas negóciações os clubes prjuddc.am a marcha da.s oompeti- SecçãlJ MECANOGRAFICA: Oficina apar�ll:iada para <lua quer
da CRlpita.l ,pemdem/_graJndels' OP01'- ções 'e elogia.r as' boas iniciaJbivas, serviços em maquinas de contabilldade�;, e�cr('ver, somar,
tUinidades de favorecer ü pUlblico c\)isa que nós,' da nüs;sa tenda de

'... c8!cular, registradoras e mijl'iografo3.
com boni/tos j.orgos arrnis,tosos. trabalho, o fazemos sem esperar 'Secção de representa<;ões e seguros.
Impossivel a clube,s cOlmo o F'lu- recàlmp'81nsa. I Escritor iá de representaçõ:s. con'�lgnações e conta propria.

mi,nens, oI Botafogo, ü São Paulo, Se tOldos prQom�dess,em COlmo de-l P G' P 1 N 278
'

,

Rua. João ;ato N.o 32 -- 'alxa osta ." .

o IntEl�naciona,1 e ta.llIto,s ourtx:o,s que viam, não estaríamos, a eSltas ho,-
FLORI," NO'PrliLIS SANTA CATARINAestamos acosuuí"'mado,s a aplaudir 1'as, lamentando a siltuação de<la- I ,�v

mesmo s'em vê-los, aceitar um demite do nosso futeból.
'

I

I'

Aceitam ,s agentes pua o interior do Estado.

Sensacional encontro entre ,EXTRAVIO· DE APOLICES
d..

. I André W�ndhausen Junior torna publico q1o1e foram extraviadalllIpiranga e Dan, elrante as lIeguintes apolices elltaduaill: duas (2) da Lei n. 769 de 23/9/1901,
t b" t "d lIob nril. 151 e 161, na valor' de Cr$ 200.00 cada uma; quatro (4) da

I
Em h�m8'nagem. ao.8' srr�. Jorna-Ip'e,s_'con arem com ons asros a

me.ma lei acima. sob nrs 151. 158. 164 e lGS no valor ele Cr$ 10000
lista Bruhsita P·er.ellra e Jmw P,edro esfe,roa. cada uma, e finalmente uma (t j doa leis nrs 501 e 549. relpectivQ-
VEra, s'eI"á r,eaHzada, lioj,i, i.nteres- • Dua,s ríqui,s,s�mãs taças of,el1',e- ment,!! de 22/8/1901 e 15/10;1902••ob n. 545. todas nominativa•.

sa.ntes cOIlibenda,s futebo1isüCias en- <lidas pelos. homenag,cadOiS s'erão Declara, eutro.im. para .atisfação da exigencb do art. 161, de

tre os ,esquadrões pri,ncilpa.is e s'e- disrputada,s rpelQs dois cartll:�goriza- I regulamento baixado com o decreto n. 1.1170 de 13 de abril de 1927.
dos ,adve.PSáriülS, que ,possuidios de! que foi extraviada a apolice «Uniformizada», pertencente Q AndrécundJários do Ipi,ranga e do Ban-

C $ 1 000 00gra.nde ardor comba,tivo., mlii La t Wendhau.en & Cia. lIob. n. 223401. no valor nominal de r
_ '.;dei.raJJ1;be F.'C" de Caiacamga.

'"
' " I juros de 5% ao ano, emItida pelo, decreto n 4330 de 28 de Janelro

,tecr�,ca e o melohor ?av�.l,�lelrISlmO, de 1902. lIoJicitando a quem tenha encontrado 011 apoUces acima
O pl�elio em questiio será dos ,dalrao valJ.osa cOlntnbUlçao para, referidas a fineza da entrega-lall ne.ta redação.

mais �sensalciOlnais ',e eq,uHibrados, prryporoj.omar às a,ssi,sJtência,s uma

e nalJuralmente emocionará o tande de gala, /no ca.mpo, do lpi
grla'llJd!e público que as'sis.tirá o S'81U ralllga, da Vila. o.peraria do 8000

des.emrorlar, visto amhas a,s 81qui- dos Limõe's.

,I

Florianópolill. 21 de fevereiro de 1941.

ANDRE' WENDHAUSEN JUNIOR

. I
S. P. R., O jogo - de

do Pacaembú I

Aceitamos agentes e

correspondentes no
.

interior.Flam�o X

reabertura
, i

:Modificações no Campeo
nato Brasileiro

A negulamenL-açào do Cam-peo.- serem iIllCiluida,s, no anteprojeto a

'nato Brasi[.ei,ro deverá sofrer va- seI' ela.borado. Bspieoormos' que seja
rias mO'di.fi,cações. Isso fi.cou r,e- 'elaJboll'ooú um r.egulamento que
solvido na realiz,açãn do ultimo venha de f3jto de enCOlnlbro à-s as

.camp>8ona,tü, sendo -concedido o J piTações de toda!s as ,entidaJdes, pa
prazo de 60 di.asl a f.im de qu,e as

I
ra que não mais s,e. verifi,quem

Fiederaçõels envieJin, suges,tõ'es para os insuce/ssos do ultimo oertame.
I
I,

l
,

:CINEMAS
SLMDLTANEAMENTE

ODEON IM,PEIRIAL
As 2, 4%, 6V:! e 8% As 7% '

Sessões Elegantes
1°) - A Marcha da Vida

, Naco' Cooperativa.
2°) - Fox Airplan News 29x10

- Atualidades,

3°) - John· , Payrre Beivty
Grable -. June Haver

em:

AS IRMÃS DOLLY

.íavor, 'excepto im

[lr,ensa e autor-idades.'
- Estudantes sem a.

caderneta,
direito à

respectiva
não terão
abatimento.
IMPERIAL
AS' 2 horas

Maiinée do barulho

(29 partes)
- O Jogo BRASILEIROS X

URUOUAYOS Nac.

:- A Ciencia Popular
Sbort colorido.

- Paraizo de Pescadores
Desenho colorido.

- Gas'parim e o Premio do

Co.rnetim - Des. coI.
- Tyr-one Power - Made

leine
.

Carro'l - George
Sander,s - Fr,eddie Bar-

Itho.[omew - ,em:

LLOYDS DE LONDRES
60) _ lRa.l!ph Byrd nos 70, 8°.

,

90 e 100 episódios da

série:
DICK TRACY, DETETIVE
Quem sel'á' o Aranha?

Preços: Cr$ '- 3,00 - 2,40.
Censura: - Até 10 anos.

.... ,

.

RITZ - As 4"h 6"h e 8 %, ho'ras

10) _ Cinelandi:a JOlrnal 166.

- DFB.

20) - Dennis Morgan - Anrr

,shel'id.an - a>ck Carson
- em:

MELODIA DO 'AMOR

Censura: - LIVRE.

Pr-eçOls: - Cr$ 3,00 - 2,40.
RITZ � As 4, 6% e 8 %, horas

Sessões Elegantes
- Çine Jornal Informativa-

- DFB.
_ AJiualidade,s

I RKO Pathé

Jormal.
_: Charles Boyer - Lau:retm

Bacall - Katina Paxinou.
,

_ Vitnr F,namcen - PetJeI"-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.....

A palavra "Lifetime" gravada na pena de ouro

da caneta SH E A F F E R - identif.cada por

um "ponto branco" - significa que � pena,

únicamente a pena, é garantida incondicional

mente por toda a vida do seu primeiro dono.

Essa garantia, porém, só prevalece no cas� de

não se verificar nenhum dano proposital na
.

I

pena. Qualquer tentativa do possuidor de

mudar
.

a pena ou mexer no seu alimentador

que possa, porventura, ocasionar defeito, torna-
rá nula a garantia "Lifetime". Sempre que a

.

sua pena sujeita à garantia "Lifetime" tiver

que ser normalmente consertada ou trocada,
deve ser devolvida ao posto de Serviço Sheaffer

d
. )1"' dno acto e ser so icita o o reparo ou troca.

Quanto à .caneta, propriamente dita, qualquer
peça a ser substituida ou consertada na tampa

ou no corp?
- desde que não se trate com

provadamente de um defeito de fabricação -

será cobrada de aco�do com .a tabela em vigor.
Se V. já possui uma Sheaffer ou vai adquirir
uma, faça destas normas o melhor meio de

garantir à sua caneta uma duração indefinida.
Se pretende oferecer uma Sheaffer a alguém,
transmita estas instruções ao obsequiado. Expli
que-lhe detalhadamente o que significa a ga

rantia "por toda a vida" concedida exclusiva

mente à pena "Lifetime".

L.

SHEAFFEItS.

Represen�a�tes exclusivos no' Brasil:

M·. AGOSTINI & CIA. LTDA.

, RIO DE JANEIRO: I'. RIO BRINCO. 47· t.o ANO· C. P. 843 - S. ,PAULO: Rua 01110 BUENO, na- C. P. 344 - PORIa aLEGRE: RUI DOS IIIDRIDIS 1114, C. P. t4f�
C'

L Standard
_._--------�

CiA WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco reglS! .st>-t\����ROfAt
EspECIALlDADE

e Sabão

"VIR<iEM .. ESPECIALIDADE"
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No «martiriolog'io» em que o ��Diario da Tarde" de ontem, repete avusacões já literalmente des-,
mentidas, contra o honrado govêrno do

'

dr. Udo Deeke, foram esquecidos. diversos episodios ,impor"i>
fantes: 8S arraaeas, \ provocações, -agressões e insultos prnmovidos por'� elementos udenistas, em;
Joaçaba, em lrarangná, em 811nto Amaro e' em moitas outras localidades" contra pacatos cidadã.os,
pessedistas, contra as proprias lamilias destes e contra as autoridádes. Porque não relatou tudo 1,'

Cerno nos contos' de fadas'
I nobresa, tem ,nada menos de 40 \

Londres, 22 (U. P.) A sobrenomes Ent�etanto, \o :tí-
d to rnaís magnificas bodas dos tulo que usa geralmente é·

B m mais fácil é es ruir
'

e
,

o

.
, t.empos modernos na Espanha "Duqueza Montoro".

que construir. Essa verda�e serão realizadas :quando CaY-1 Por ocasião do .seu "debut"
..

de Fevereiro da '947
.

dolorosa 'a Inglaterra con�I�- teana, filha única do Duque em 1943, era o melhor partido,'
=.l - �a, atualmell'�e, co� o sacrIfl: D'alba, desposar o quarto '-1-' em Espanha nestes últimos;

P ste SUl•na CI� �esado e oarduo a que se, ve lho do Duque Sotomayor, em dez anos, tendo oferecido lauto'}e SUJeIta. A �rlse, de: combustível outubro deste ano, ao que se festim a que compareceram.
. , e de energ'Ia elétríca que atra- .

f d b
o

'd o' o o

.

Rio, 22 (A. N.) - Foramlda� zonas oontaJmInadas,. ate
vessa o território britânico é

m orm�, a em alxa, a - espa- dOL� �Il COR�'I�ados, em s�a"
enviados para Ponta GlrOiSsa, a idade de serem aproveitados A o

d' 0d
nhola. Tana como e chamada maiorra a mínístros de IgabI-

.-' . .' [eonsequêncía sem UVI 'a, eon- o

h deíra d t d te d d E htraneportados em aVIa0 da nos estabeleCImentos indus-
to

o

dl 't t d ,a nOIVa er eira e se e uea- ne e gran es e span a os-
. .. .

h' d t' quan m Ire a e remo a, o d uuarto d e
o -

lO dFôrça Aérea Braaileira mais trtaís, carentes oje a ma e-. .

d d t
os e qua ze marcas ez -

esponsais serao rea isa os no

de trinta mil doses de 'vacinas ria primas i!I1idi'SiPBnsárel ao trlbutod pesa °npag'o _

nran e a
nove condados e da dignidade, palácio Las Duenas, em Seví-.

contra a peste suína remeti- abasteeímento de banha e ou- ��g�n II, lC�n ag'r�ça� ;;:un- de. eondestável de .Navarra

dei lha, construção do século quin
das pela dívísão da defesa sa- tros pmdJUltos derivados do ��li tquan o o �P�ltSO eh !�r- acôrdo com o costume espa- ze, e pertencente ao duque" "1ndtáma animal do mínístro dá'por1co.· C dI 0de�de que re!!ls Ir, . �ro dCO nhol de acumular títulos de, Dalba..

"'"

. . e eCl I o, ao peso maior o .

,

AI�rIcultU!ra, para serem aplí- oderio bélico' ermâníco, A , o,cadas nas: crãações do Paraná. Não eram �evolta sangrent� de árabes e
menores países c�� a posslbí- A procuraE,ssas vacinas soo, na sua qua- _ _ ludeus em deses êro de causa
lidade do predomínio e supre- _ -.

se �,t;alidJade,. fab:ioadas. no pejorenvas �carreta à pOlíti�a real preo-
macia polítlea, Ae ar�ad?, gu: do evrao

Inst-J,tuto de �lO:lol'p� an�mal, México, 22 (U. P.) _ O mi- eupações sem conta e, como se ças apenas a for�a mcrl'.:.el li I Franctort, 22 (U.P.) - Fôr--do mesmo mín.ístérto cUJa a- . .

f'
o

t
-

f
A

tôd bertada pela desíntegração doi . -

_

.

b'
,

eét nístrc do Interior revogou a su rcien es nao ossem o as o

"t ,Iças nonte-annertcanas estão-
tuação no com ate as I? � proihlçáo de filmagem para estas dôres de cabeça, a velha pe�uemnot a �mo. :

t a te procurando um avião. francês;
sumas, que �antos prejuízos uma. fita, dia. Wanner em Ta.m-lquestão da india volta a baila" nt9uan 0, e par e a pr,

que se· aoredíta ter oaidlo nas:"

ttem °dau�ado atO no�sa cr�, pico. Como se recorda, uma l com insistência maior. A si- r�eatI!1 oIvsame' rectI�oI:"d()a'Sd'eoslonPareps�: proximddadej, desta cidade, du-'em e mcen rvar' 'se segunao 1 'd- l' h
., -,

dOf' OI l" d'
' v a a, v c n, a . '" O

" I d t b Ih d mi-
mUllrtI, �ro tentou mc �r OiS c1-1 tuaçao e I !C! e me olD rosa

veI dos cientistas no .sentido rrunte, a noIte p.assacra. a;pa-o

ip;.ogra;;a:. � r� a CO rviOalhoo negJrafillSlDa's naquel'a cldladtl, a-, p!1ra a tradICIOnal AlblOn, ar- do domínio plen� da ener ia relho tentou desiC�r n.o ae,I1O
n s l'? A �llle ,e a

. ICUSiaJlldO-OS de es�rul"em r€IPl'O-lrlSCada a ser golpeada profun- libertada do átomo a' cabegas porto local, clillIbem a n.ülte, mas:

���tdencI�sh fo�a:� to��!�� dUlZi[ld? aSI_Je.otüs dJe,p,rimente;�'1 d?,mente no prestíg'io .interna.- pensantes' das mai�r�� �ac;ães abando:nou a terutativ�a em vis-
Jun, o aos. a. ora Oi os

. 'P.

jNeSlSe lute,rllln, o Cionsul meXl- ClOnaI ,de que !desfruta, pela do mundo se re nem 'em con
ta da Intensa cerraçao, pros-c:üar�s, �lsa;ndo uma efl,cle,�t: cano em HoltlYWOtod examinou libertação de alg'umas das-mais ferência inte .:Un' o ;, seguindo viagem com combus-

fISC�ll2laçao que v,enh.a a b� as cenlas já fiLmadas dec:la-, importruntes entre sua.s terras s
o

r avelS �u tivel p.ara apenas quinze mi--rantIr a entrega ao c,nado.r oe
,

'. I o o asseg'urem, afmal, de maneIra I
,

_ .

.

d f' "
. T1a:Ildlo que nada teem de paJo-1 colomaIs. '

decisiva, a estabilidade d pa
nutos. Um a;l-emao mformoU'

�aclnas .

'e e, locac�a �omprova- ratLvas. I A Rús.sia, muito lõg'icamen- uni�ersal Apesar da m�gnt ter visto o ayião oair pe,ri)o de'.
t ad em ngo:rot'sro�s., 'e� es f�x�cu" te, não deixa ,de acompanhar tude dos 'IOntereAsses em conflI: I Offenbach,

mas as bus'cas na-'
a os por ve elrlna;nOS O' 101aIS. O PTB reall·Zarar I ' o •

t
A

td'
-

1 ,.-.,
-

dE1st' d '1 t d m' _ t com o maXlmo lD eresose o 0_.s to a ning'uém se' afio'moa con- que a regIRO ate ago;ra nao e--
a seln o p'�0_Je a a u a:e I êsses choques do desejO de h- 'o o o

o

�
,ram resUlltrudo. •de de lia,bOiratonos de e,mengen- uma conven�ao

.

b t
-

d
-

.

d d t
vemente ,suJeItar-se aos ca-

ci�, montados nos maior'es fo- " "o i ert�çao e dPoovo.s epetn oen oes tastl'óficos efeitos de nova
. d

. .

d f" R' 22 (A N) _ Aeaba de í'icar! con ra O po eroso pro ,ecIOUlS-
g'uerra.eos e epl.zotIa" e, orma a se 10, .. !,mo ing'lês. Para a nacão so-

poder cO!ntar, oo'm uma P1l'odlll- ·as.s,enta;d,o, entre prüceNiS traba-
i o

'tO
o

t
�

• Aba,ndonemos, ag'üra, a si-
-. II' t l'

-

d ,,·Vle ICR que aSSlS e - passIva- t
-

dO I It
'

çao de vaClna,s que a,tenda de llS a,s, a r,ea lIZaçao e uma gl an-I, t tI' f' ,uaçao mun Ia e vo emO-JlOS
•

, • A • '

I
_.

1 d' 5 d ,men e, a vez••• - aos es or-
p o d B OI N t 'dfato a;s eXlgenclas da Clampa- c e Cionwmçfllo nfllCLona no la ,e

'd
o o

bOtA
o ara, a o raSI. a erra o·

,

. . ' .

d ,- t,' ,eos os lnaIOr3IS rI ;anlcos, C o
o t OI ' dnha de pmofllaxla e as's'eO"urelmarço prOXlmo quan'Ü serao ra-j� o o

t b' ruzeno, rallqUI a, .sossega, a,'-.
'

? - .

,
. -

. aSSIm como apreCIa, am em, I o

t
-

I' blo deS'envolvlmento dos leltoes çflldos os l'L]mos dessa agI emlaçao .

d t lO to. d
ca ma,

, qoUIe a,. �ao l,a pro e-

partidárlil. Todos os mUlll<ClpJO.S gran ��en e
o

m ere�sa a�
•

a
mas belIcos, nao ha tendên

se far,ão r,epre.senLar nesse impor- ,luta CIVI� entre onacIOnahstas cias expansionistas, não há di-

Fo.- ,at�cado tarube Cionolave. Adianva o nOfti'Ciá-1 e . co�un!sta� ,chmeses, ;para ficuldades internacio,n�i.s. A�e-UI rio que O'S pnocer,es do PTB, que
ela

o

e mteres�aonte '!uoalquer nas os embates polItICos vem

f -d se enoo[]juram éllfals,taldos do parrLido,: movI!lle!lto pOlItICO. be�lco Ou quebrar a invariabilidade doe erl o como, por exemplo, o deputado. economlCO que faça oscIlar �� ambiente (nacional. Findos os
Florianópolis.

Belg'I'Iado, 22 (U. P.) - Ami- mineiro, Jaflbals Leri dos Santo,s, '.se,? f�vor a �alança do eqUIh-' ;mesmos, fica o campo livre e 11' I t bgos dia chejjeop.osidon,istaAra-; vilo par,u,ci.par dessa ·conlVooção.,brlO mternacIOnal. fértil para � atividade 10eaJiza- ,10 enla rom a
guljoy Jovanodch i:nfo.:mnam ASS'eNeira-Se qUle, aIétm de várias:\ A França e Estados Unidoso dora da produção,. da agT,icul- d'aguaq,ue êslte foi atacado e ferido medidas a serem propostas e' dis- que se empregam a fundo na tura, da indústria e do comér-
pOlr uma Durma de CiOmUlllis.tas, (mtitdaJs, já está as'sentado que o jtarefa de reconstrução nacio- cio, das letras e das ciências, Rio, 22 (A. N.) - Lnformam dS"
em Siv:ac, pemo· dia fronteira presidente, d8IPutélldo Baeua Neves, ,Dial, nem por isto se de.scuram do tralJ.alho produtivo e hones- São Paulo que o mUllücitrpio de·:

hnnga:ra. Jiovanovich é mem- está des'envolvenldo g,rande altivida- da atividade armamentista, no to em seu.s multíplices setôreso Aragualtú foi aJba.lado por vihIe.Q.ia'
bro dio diretório nacional e de para que a oeJlUvenção se re- que são acompanhados por Se a situação o permite, se o uromb:a dágua que durou dez horas.'
chefe do partid10 pO'PuJ'ar oam- .viSita da máxima expr'essão poli- inúmeros outros Estados de ambiente o convida, se a ne-I seguidas e fonte abalo si,smico. A.

pOinês slervio, que recentemen- tica, devoodo a sessão de eIi,oer- relativamente meno!" projeção cessidade o exige, porque não populaçruo e,stá sem agua e as es

te fio i, ata;cado piela imp'rensa rame,nJrto s,er presidida pe,lo

s.ena-jIDUndial,
principalmente ago- trabalhar, porquê não agir, trada;s irn!transilúalV,eis, com comu--·

gOlV7erni,sta pOlr ser contJ'lário á dor Getulio Vargas, presidente de l'a I quando � discutidíss'ima porquê não produziI'1... ni.cações tellegnMi,oa;s também cor-

cOlle.tivização dR!S fazenda's.. • honra do PTB. ,�nei"gia _ atômica acena aos ( e H I N G) tadas.
-

'

Florlan6polh. 23

Decísíve combale à

Arnoldo Suarez�;
Cuneo

Ci ru rgião-denti sta
Ex�lusivamente com

marcada o

Cartão" de hOf9 Cr$
Rua Arcipreljte Paiva

-

Tel. 1.427.

hora:,

80.000

Não .são suficie-nLemente claras no ,en'ÍJ]',eoho ,ne-m bas
l1Jantemoote si-gnifi,ca,tivas no a!Ioallice, Ias Cousas &; Lousas
que (), Sr:-;r�Sé Medleiro,s Viei,ra lançou pelo Diário da Tar·,..
de, de 15 do correIllte.

Aq1Uilü nos ti'nha pmssado despercebido. Só ontem o

'lemos. E r,eI,emo's, po� UJÍna.s quantas vezes, sem vi,slum
brar maior'es cI,aridades que ,na primeira lei,Lura,. ,Quem
cOInhece as bôas intenções do "prof.esSOIr" J'osé Vieir'a é

IOI�o leva;do a acreditar qu� alquiolo traz água no bico. ln-'
felizmente, é indeiciifravel o' ·embuço ...

Que móbil ,teria leva.do s. s. a bulir no remotissimo
Domiciano, .Q infeliz Nero calvo, assassinado, rupós quin
ze anos de gov·erno, .po.,r Estefano, p'rocuráJ(:lor ,de Domi
titlila (ou Domicilia), o corni.ouláTio Clo:d'iaITlo, ,Máximo,
libeI1tJo de Parténio, Salim'io, de,(mriãJo da gluarct.a do quarto
,e vários gladiador.es, que o eri:varwm de. punha:ladas aos

1-4 dia.s das ca,l'endas d,e outulbro de 96? ..

O piedols'o SI\ Vieira opina, á dis,tancia de 1850 anos,
que o li'quidaram já 'um tanto tande. .. E' julgamento
mui,to pouco ·oristão. LelITIbr,('JmO-illOS do veLIlO e s'e:mpre
IlltOVO maJmarrnento: - Non occides. Não mat.ará:s!

Aoha .ele que o "maluco Isanguinádo'" ti,nha "maca

qui'lllho,s no sótã,o", não por haver oonvoaado o Semado

"!para deliberar sôbre um môlho, de peixe" (a fraJse é de

Jónaltas Serrano), mflls, ponque, "corn frequerwia... cos

tumava recolher-se inume1'as vezes no dia, aos 'seus reais

�lIpalitaJmenlios", ,enItregaiIJJdlo.(se ao "eSlporte" de caçar mos

c.as, "d'ive,rltilJldo-ls,e a seguir em espetar as probezinhas na

'pcmta de alfinetes''.

: :

I A' margem de certos conceitos i
• •

! Por L. Mo de c. i
�............. . .

Pa.ra O sr. Vieira, portanto, DomIciano gastava o tem
.tpo ( •.. perquindecim annos, grande mortalis aevi s12.atium,
no dizer de TáJci:DO) a reeoVher-se inumeras vezes por dia
'WO'S ,g'eus apos,eIIlitos, <no ex,quisdto div,eI1timento de fisgar
moscas. ,se fôra aJssim, que tempo Ilhe resta,ria para dedi
.cal' á cOlffipl,exa élldminislLração do, Império e ás tl'Ul(')UIJoencias
que dooegriram e OOlSa[]'�uentta,ram o 'seu gove.IIDo? ..

A v'epsaJde, porém, é 'Outra. Suetório, que, nos me.r€

'De urrn pouquito mais de fé, re,f'er,e o caso desta forma:
"No comêço do seu p'rincipado, enoerrava-se (Domiciano),
diariamente, durante uma hora, cÜlm o es<côpo, unj.oo de

apanhar .moscas e atravessa-las ; :com mn i aguçadissimo
estilete".

Div,eng,rnlcia,s m i'utdas, dirão. 'Seja lá como fôr, - são

dÍ'\'iergencias. Qu.rundo rulguém se .refere a um fato, hi.Sitóric.o,
por modesto que seja ê.ss'e f.a'Lo, dev'e faz.e-Ilo ,s,errn di,sere

par, nem mesmo Ulma nic,a, da VeI1da;d�. Se êsse alguém
é professo1' '('Pois nãJo é ,a,s'sim que o sr. Vieira se anuncia

pela improosa? .. ), a:quela obrigação mais premente s,e

Lorna. l'lllconcebiv,e1 seria que um professor considerasse
os favos hi'sitórj,cos como bo,c.ados de cêra - ,e se puseSS€l

eXitravfllgantemoo.te a motdela-llos s,egUlIlJdo os caprichos da:'
'SlU'a fanuasia.

Não pretendemos a,bwlver DomiCiano das mo,ns'Íruo
SaiS acusações que a História, em tenri.v,el li.belo, acumu-'

lou -contTa ele. O próprio Vesvasiano, que 'encabeçou "de'
maneir.a tão promi,sso,ra" a dinastia dos Flávios, /teve cer

tJamente falhas dilgnas de 0e.nsura. O p.ró'Prio Ti,to, de,Jicias;,
do gêne,ro humano - deliciae 'romanorU1ll - não- apre-·
senta lá muito bons antec,edelIltes. De,poi,s d'e haver des
truido Jerusalem, parviu a visita,r div,ersas' cidades doJO
Ori,ente. Diz a�'P'l�0'p6sito um historiador: "Levava consi

go muiltos prisioneiros judeuLS, que eram lançados ás feras".
que,imado-s vivos ou obriga.dos a combaterem uns' contra.

os outros ".
O sr. Vieira, porém, rupenas vê. os "macaquinhos no"

sótão" de DomilCiano e sev,e,r.rumeIl!De l,he sublinha a "de-'

lITIêooia. sanguhsedenta ".
PeJo.s vilsüs, parece no-Lo qUlerer impingir COlmo UIn:l

pa'l'haço criminoso, ou como um 1ouco bufão. Nem uma..

'coisa nem outra. Um dos graIlld,e.s hisLoriaJdor,es das ori

gens do Cristilalnilsmo, no ·século opas,s,ado, dese:nha�lhe (».

perlfi,l moral desta forma: "Demüciruno foi o pi'or homem

que tem existido. Cérnodo, é mais odj:oso, porque procedia:,
de um pai a;dmira'V'ell mas Cómodo era estUlpido. Domi- o

ciano é sensa.to; a sua maldade é refletida.- Não há nele a.'

a'termwnte da Joucura; a sua cabeça é ,sã, fria e clara. E' um,

ho.me,m ptoliti,co, sério e lógico. .. Cruel, sem fr,ases, s,orr,ia.'

antes de matar... NUIJIca a sua fa;ce si,nis,tra se desen--

(Continua na pag) 3. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


