
o trabalho de propaganda anti-coDlDnista aS'SDme o'. aspecto ..
de uma obriga�ã() civi�a.

pode calcular as consequências sociais e politi'cas que acarretaria a vi,ória eleitoral dos como
nistas: ateismo, opressão, ditadura, sem dúvida são indesligáveis do Comunismo. Na Rússia só existe
um partido; e porquê,1-Porque -é p'roibida a existêncla . de outras correntes partidárias. Não há,

também. ' liberdade ·de impreo's8. Estas verdades desafiam con·testa�ão-·

Ninguém

*** Se os que norteiam,
por maioria de votos, os

atos e deliberações da Cons
tituinte, não a:brirem bem
abertos os olhos da pre
visão e da sabedoria polí
tica, o Brasil terá uma Car
ta Magna para serv ir ape
nas as transigências com

um momen to agudo da
vida no País; e essa Carta
assumirá fatalmente um

caráter provisório, num

conteúdo de concessões po
líticas, que só virão corres

ponder âs exigências e exal
tações partidárias do tran
se agudo e intimativo, de
crise na história do Bra
sil,

.

que, aliás, reflete a do
mundo, nesta hora de con

turbação generalizade.
*
* *

Não será isso, porém,
uma Constituição da Re
pública Brasileira. O corpo
de doutrina jurídica, a

substância bás.ica de direi
to que ela encerrar, mal
resistirá ao tempo por vir,
e os revisionistas clamarão
pela reforma conetit ucio
nal...
Rui, que, sozinho, duran

te o Goyêrno Provisório,
elaborara o proieto da
Conslituição de 91 - foi
depois revisionista, tendo
apontado os defeitos e

inatualidades do trabalho
que lhe saíra das mãos ao

sabor dos desejos e da cul
tura profundamente [uri
dica. E" que é/e, também,
não se eximira ao entu
siasmo do momento de
transição, ao transpor o

Brasil as raias do regímen
monárquico para viver no

clima promissor da Repú-
blica. .

A Carta que se elabora, Audiênciasserá, diz-se à bôce cqeia,
cem por cento, (;_m epítome pdemocrático. Liberdades, re- co.m O apagalias, minorias assegura- CIdade do VatiJcano, 22 (U.das, . cidadãos gárantidos. P.) - O Papa concedeu umaEtc. audiência especial ao almiran-Tudo isso é, de fato, te Henry Hewwitt, comandanuma aspiração incoercível. te das forças navais dos EstaMas, posslvelmente, cozn o dos Unidos na Europa e a ousacrifício da estabilidade tros oficiais do couracadoda própria Democracia. "Missouri", atualmente ancoSe o todo, que é a Na- rado em Nápoles. Assinalandoção, iôr enfraquecido nas O valor e a capacidade da of'i
suas fórças de coesão e dalidade dos Estados Unidosdisciplina, como a família, Pio XII disse que "�la servia:
a religião, a educação e o de inspiração e exemplo". Ogovêrno, - bem cedo colhe- Papa assinalou a contr1buição
remos os frutos da deser- �

dos Estados Unidos á paz, aodem, as maçãs de Go-, bem-estar e á fé da humanida
morra do Comunis.mo, e os de. Sua Santidade recebeucafás azedos com que, em também o sr. Alexander W.
renra, os brilhantes demo-5 Weddell, antigo embaixador

Uorreu o.a
cratas em oposição costu- d E t d U'1'.'.1 os s a os mdos na Argen-mam presentear os gover- tina, e atualmente emissário

prl-sa-O
" nantes a que fguerreiam" .

I d 'd t T
em aceso ardor e escassó esp�cla O presl en e ru-

mano Weddell deverá ser rece
Shangai, 22· (U. P.) - O lI,e-11 patriotismo refle](.Ívo.

. bido também pelo príncipeneral Rikichi Ando, a mais al- Bi\RRFl'ROS FrlWl Umberto.ta patente nipônica já traz.ida _

para a China para ser subme
tido a julgamento como crimi·
noso de guerra, morreu ig'io
bil e penosamente, na prisão,
à meia-noite, por envenena

mento espontâneo,
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prog'ramadas
Río, 22 (E.) - Segundo de- equipamento básico, além dei E co-ntinua: "Com o apare

clarou o -mínístro (la Viação, I muita ... outras máquinas. i Ihamento iudíspensável, espe
os problemas de transporte.] "Não organízeí planos, Ine-] ramos atínglr a grandes alga

. saneamento e írrígação constí-: xequívels, manter-me-eí dentro I rfsmos de produção. Para o re-
tuem o ponto de relevo de seu dos limites de capacidade do I ferido quinquenio, o movímen
programa,

.

departamento, daquilo flue ele! to de terra está previsto numa

Ao Departamento :Nacional poderá cumprir, de acordo com exeavação total de 105.300.000
-d-e Obras de Saneamento atri- os recursos de que dispõe.·Pa-. metros cúbicos, isto é, uma
hui-se portanto g'l"ande parte ra o programa de cinco anos, média de 21.000.000 metros
dessa tarefa. Fulando á Im- isto é, no período de 1947' a cúbicos por ano, devendo-se
prensa, o diretor desse servi- 1951, os recursos com que con- notar, para avaliar o empenho
ço, engenheíro Camilo de Me- tamos são suficientes para do govêrno em desenvolver
nezes, lembrou, inicialmente, uma ação rasoável, A verba esse. serviço, que, de 1937 a

haver a guerra impedido a ím- pleiteada para o quinquenio de 1946, a média de exeavação foi
portução de máquinas noyas e 194·7 a 1951, é de .... , . . . . . ..

de cinco milhões de metros
de peças sobressalentes para 1.120.000.000,00 dos quais 87 cúbicos por ano".
os reparos das mesmas. Só por cento para saneamento, 9
ngora começarão a chegar as por cento para eletrificação, 5
exeavadoras encomendadas du- })01' cento para irrigação.
rante a guerra, Entre outros A -predominância da verba
aparelhamentos neeessarios, para saneamento se explica à
pretendemos - adiante - ad- vista dos programas já íníeía
qnlrlr 194. dragas flutuantes e aos e, cuja conclusão tem de
30 tratores, que formam o ser apressada".

o ministério da Viação e as

Movo

A «4 Noite» e o
aniversário do sr. I
Getúlio Vargas
Rio, 22 (E.) - Registrando

o aniversário do sr. Getúlio
Vargas, "A Noite" assim se ex

pressa em sua ·edição de hoje:
"A data natalícia do sr Getú
Iio Var� ontem t"a:nscorrida,
deu l!nsej<l a que Inúmeras ma

nifestações de apreço fossem di
rigidas ao ilustre brasileiro,
em sua residência em Santos
Reis, no 'Rio Grande do Sul.
Tendo formado um largo círcu
lo de amisades e dedicações,
mercê de intensa atividade po
lítica, o senador Getúlio Var
gas teve oportunidade de ver,
no dia de seu aniversário, que
continua a desfrutar a simpatia!
e apreço de numerosos. amigos,
justamente jubilosos pelo trans
curso da data,
Político, administrador e can

dídato da Aliança Liberal nos

agitados períodos da revolução
de 30, o sr. Getúlio Vargas con

funde-se, . durante três lustros,
com a próprfa história política
e da admÍnistração do Braãil.
Somente essa circunstância'
bastaria para realçar os contor�
nos de sua existência, pontilha
da de acontecimentos suficien
tes para' assinalar a vida dos
homens ilustres. \Sua discutida
-personafidade política não in
teressa ao registro desta nota
que visa realçar apenas �
transcurso da data natalícia
de um ex-presidente, sem es

quecer os largos serviços que
prestou ao país,

alaqu� '. à Turquia
LONDRES, 22 (U. P.) - O rtuiio de MO,';j;oU lançou um no

vo ataque á Turquia, criticoruio o papel' que os turcos .desem-:
-pennaram. na guerra. Citando a revista "Tempos Novos", a

irradiação de hoje comenta que "é sabido que a Turquia não
ajudou aos aliados na gueTTa, mas, ao contrário, prestou. subs
tqncuü assistê'4;ia aos alemães", frizando que a Turquia só
,hmrfeu relações com a Alemanha quando Hitler havia perdi
do irrevogável e definitivamente a partida.

A Argentiná concordou em atender
ao pedido da UNRRA

Washington, e2 (U. P.) -[ca (Argentina) e seu gabinete"
Fiorello La Guardia, diretor] estabelecerão o prazo dentro
da UNRRA, anunciou ter rêce- do qual será efetuado o resga
bido comunicação de Francis te deste compromisso. A se

Sayre, consultor díplomátíco guir o ex-prefeito de Nova
desta agência atualmente na York leu uma declaração do
América Latina, informando ministro do Exterior argenti
que a Argentina concordou em no Juan Cooke em que este
atender ao pedido da UNRRA acentua que a Argentina com

para uma segunda contribuição preende o desespero da Euro
de 150.000 toneladas de trigo, pa faminta e que "o povo da
durante os meses de junho, ju- Argentina colaborará 'Plena
lho e agosto. Afirmou La Guar- mente com o seu govêrno, res
dia que Sayre comunicou-lhe pondendo ao grito dos' 'povos
que "o presidente da Repúbli-I que precisam de socorros",

Já está a postos
Rio, 22 (A. N.) - Encontra

se em Pôrto Alegre, proceden
te de Cachoeira, onde esteve
em repouso, o sr. Bor,ges de
Medeiros, que declarou á im
pr,ensa que permanecerá na

capital gaúcha até ás eleicões
estaduais no Rio Grande.

'

Ocuparão· Harbin
CHUNGKING, 22 (U. P.) - Um porta-voz comunista

anunciou que as tropas vermelhas ocuparão Harbin quarta
feira próxima, dia marcado para a retirada das tropas sovié
ticas, e isto "se continuar pTevaleqendo o estiado de guerra ci-
1)il". Informes de Peiping anunciavam que oficiais e fun.-::io
nários do govêrno central fugiram de avião Harbin acossados
pelo temor de que a cidade venha a ser ocupada pelos comu-
nistas.

'
•

Querem o reajustamento
R.IO, 22 CE.) - A União Nacional dos Sel'lridores Públi

�os dirig'iu-se, a.o president� da República, pedindo, por equi
da(le, que seja concedido o reajustamento dos funcionários do
Instituto do Sal e que e�tes são os únicos seryidores que até
agora não foram beneficiados com o aumetnto de -vencimentos;
(loncedido ao funcionalismo em geral e de tod.as as autarquias,
ape.sal' de lutarem com as mesmas dificúldades de todos os
.!!ervidores.

.. •

Só ,

em maio proxlmo
RIO, 22 (E.) - Á reforma da lei eleítoral . receberá, na

próxima .semana, os" seus últimos retoques. Aliás o ministro
Carlos Luz, que ainda' se encontra em Araxá., aproveitou esse
seu repouso da semana Santa, para dar aqueles retoques. E na

próxíma segunda-feira, já de volta a esta capital, realizarâ.
algumas eoníerêncías com os próceres da situação, a quem de
seja mostrar o projeto na sua Iase deflnitdva, Assim, é hem
possível que o decreto respectivo só possa ser assínado,

.

Vae se desincom
patibilizar
P. Alegre, 22 (E.) De

acôrdo com informações colhi
das; ontem, em meios oficiais
o sr. Valter Jobim, atual se�
'cretário do' Interior, deverá'
exonerar-se de suas funcões
naquela importante pasta' es.
tadual, em dias da semana en

trante.
Motiva essa atitude o rato

de ser o sr. Valter Jobim can-
.dídato ao govêrno do Estado,
nas próximas eleições, pelo
Partido Social Democrático, as
sii:n se desencompatíbíltzandn
para concorrer ás urnas.
Como s,e sabe, as eleições es

ta:duais serão realizadas após
a promulgação da nova Cons
tituícâo.
�tre os nomes indicados

para substituir o sr. Valter Jo
bím, segundo colhemos, figu
ra o do dr. Otacílio Morais, ad
vogado e fazendeiro residente
no Municíp.io de São Gabriel e
que está sendo aguardano nes
ta c3!pital, nos próximos dias.

Alimentação,
fator de paz
Denison Texas, 22 (U. P,)

- o general Eisenhower em
visita á sua cidade natal: de
clarou ao povo que "nenhum
elemento é tão importante
para a preservação da paz co
mo o alimento". Declarou ain
da que os Estados Unidos não
podem fugir á responsabilida
de 'de alimentar as nações fa
mintas.

NENHUM' FERIDO
MADRID, 22 (U. P.) - Uma pequena bomba explodiu na;

séde pTovincial da Falange, quebrando as janelas e ca'llsando

pequ�1ios danos. Não saiu ninguem ferido ..
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CORAGEM ROMANA DOS
BONS TEMPO�

Vespasiano proibiu a Helvi
dío de apresentar-se' ao sena-
do. Helvídio respondeu: "Es- Re·a"ertu.ra do ltá em vossas mãos tirar-me a Jt
senatoria".

,_ .... "Labor,alór··'.o 1,- Bem, ide, mas nada di-. . _ U

gaes. .

Radio-Tecneco-Electroo
- Não pergunte minha opí- Fundado em 1935

nião e me calarei. 'M"n;tage.m de rÚdio.. Ampli-
,

!
ficadCllrell-Tran.mincrea

- Mas, e necessáríq que vos', Mahri-o:l importado diret(l-
peça. . . mente do. U. S. A
- Então direi o que me pa- Proorietário

reça justo e razoavel. Otomi'lr Georges Bõhm
- Se o disserdes, vos tareí

I
E�ll'Ctte - Tecnico - Profi..ionol

matar. fonnodo no Europa
Florion6pofi.

- Quando vos disse que eu '<U(1 Joêo Pinto n _29 .. Sob.
era imortal? Fareis o que qui- _

zerdes e eu farei o que me

parece que devo fazer.
'

Vespasíano sentiu-se venci
do ...

fiiiãiiifl
••••••••• ••••••••1.

*

BANQUETE
Um conviva Tu achas

que este champagne é real
mente Viúva Clicot? Eu não o

reconheço.
- Quem sabe? Talves que

ela tenha se casado outra vez.
*

SAIBA QUE:
Seriam precisas 27.600

nhas para produzirem'
quilo de teia.

>I<

Consome a vaca 50 quilos de
.

di "capun, por la. .

*

A abelha mestra produz cem

mil ovos por ano.
•

CLIENTE EXIGENTE
O médico _.Acho que o seu

caso é de urgência: deve ope
rar-se imediatamente.
A Cliente - Es,tá bem, dou

tor, eu consinto em ser opera
da. Mas, quando me coser a

ferida, exijo que o faça em

ponto Paris. Ê mais "chic".
*

EMBORA QUE PAREÇA IN�
CRIVEL, ELES ESCREVERAM
"Mirou-o de alto a baixo,

desde a fronte afogueada, aos

tacões da bota".
Ponson du Terrail

*

••

UAflita, a noiva saiu á pro�
cura do espôso infiel" .

Eça
*

"A Vitima bebera com o as�

sassinado, passeando com êle
_ por vários lugares. Antes do
crime, esbofeteara o nt0rto ...

"

. Camilo
*

LIRISMO
No meio de tal barulho,
e de tanta confusão,
Só ouço" liricamente,
o meu próprio coração ...

*
,

Quando o ventre não- defeca,
Germes levados $la brec.a,
Aos milhões faz.em matricula.
Solte o ventre, para que evite
"Pedradas" como colite
iE a inflamação da vesÍlcula.

SNES

Nas bocas mais lindas são
as mais amáveis, as que for
mam as palavras mais agradá
veis e transmitem os pensa
mentos mais afetuosos.

.

� ,-

RECEITA PAIM O SEU
PALADAR

Torta de batatas
DOENÇAS NERV'I)SAS Derretamos um pouco de

<?om os· progressos da medicina. azeite em uma frigideira e,
hoje, as deenças ner!osas, quando quando esteja êle bem quentetratadas em tempo, sao male.o! per.,.

'

. _..

'

feitamente remediáveis. O curand.i. deitemos na frígídeíra um

rjs�o, .fruto d.a i��orância, só pode quilo de batatas 'cortad�s eu:
pr.e)udlcar os, Indivíduos afet,ados clt rodelas e deixemo-las ai acé
tais enfermidades, O SerVlço Na·

'f' 'da nã dou-cional de Doenças mentais dispõ. que lquem COZlt ' S e o

de um Ambulatório, que atende. .la. radas.
tuitamente 08 doentes Ilervosos lIl· Tiremos todo o azeite da
�igentes, na R�� Deodoro 22, da. t fr,igideira e deitemos sôbre as
as 11 'horas, diariamen" .' .

batatas cmco ovos hgelramen-
te 'batidos misturados com

Aos nesses

.Agentes'-
Leiam todo dia esta coluna

até o fi,m
-." Ped'UnDII avi.or por tel'eqrçs

me. qUBn:âo o jorJ:l·a:! não chegor
no mom·., dia.

AOS SOFREDORES
A Dra. L. Galhardo, ex-médica do

Centro Espírita Laz-Caridade e Amor,
comunica a mudança do seu consul

tório para a rua do Senado, 317, 2°

anda.r - Rio de Janeiro.
(Consultas CT$ 20,00). onde passo

a oferecer os -seus préstimos. Escreve
detalhadarnente o nome, idade, ende

reço, enviando envelope selado e subs

crito para a resposta, juntamente com

a importântllia acima.

ara-

112

i ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro. n. 35 - Fpolis.
Encarrega-se de: compra, v:enda, hi

poteca, legalização, avaliação e admi

nistração de imóveis.

Organiza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Institutos

de Previdência e Montepio Estadual,

REIHIS(H S. A. - COMÉRCIO E IHDOS.TRIA DE MADEIRAS
Assembléia geral ordinária

Ficam convidados os Sl'll. acionista. pat'o a a8!lémbléio geral
ordinário o realizar'se dia 25 de abril corrente. à. ·15 horas. no aede

social, com o .eguinte ordem do dia: ,

1) Al'rovação do balanço, relatório do Diretoria e parecer do

Con.elho Fi.col, relotivolI 00 exercício de 1945,
2) tleição do Con.elho Fi.col, e allplentes.
3) Fixoçã. do. vencimentos do Diretoria e do Conselho Fillc,al

poro o exercício de )946.
4) Outro. OBliuntoll de interê..e do sociedade.
Florianópoli., 15 de Abril de 1946.

SIDNEI NOCETI, diretor-pre.iden.t.;"e.....__

AI)VOG r\_DQ'3 I :��!:g:�ter

I uma colherada de leite e tem

! peradcs com S3,l e salsa picada.
_., I Sacudamos a frigideira pa-:

A douçura feminina encon- ra que não pegue a composi
tra 'a mais forte' justificação ção em seu fundo.
na maternidade; é a grandeza Uma vez dourada a tortilha
maior e a maior prerrogativa de um lado, voltemos a prepa
da mulher: ser mãe. Ser mãe ração e façamos coze-la do ou-

I quer dizer amôr, dedicação, tro -lado.
humanidade, E está concluido um prato
Ê o bem fecundo sôbre a ter- muito simples, mas, de agrada

ra, semeado pelo amôr € bati- vel sabor e de grande valor ali-
zado pelo sofrimento. mentícío.
A maternidade é um altar e

todos os 'espíritos e corações
têm o cego dever de respeita
la.

o QUE SE PENSA DA
MULHER

MACHADO I (R
Agênoia•• 'Repl'..entaçõe. em

G.MI
Mo.triz: Flol'ian6po'ie
Rua João Pi_to i n. '!'l

Ca.i.aa Po.tal, 37
Filial: Cre.ciúrna .

Rua f'loriano PeiJ:oto, ./n
(Ecll. PI'6p:ll1),

T.legrama.: ·PRIMUS·
Aoent.. '!:lO.• principal.
lJ111nlol-plae do Eato<{.,

•

TOSSE.
5RONQUITE
E COQUELUCHE

*

AS MÃES DEVEM SABER
QUE:

'I'ôda mãe deve observar o

modo por que seu filho estu
da, lendo ou escrevendo: si êle
se inclina muito sôbre os li
vros e os cadernos, é sinal de.
que sua vista sofre de uma

deficiência qualquer. Ê forço
so, pois, seja êle submetido a

um exame de oculista.
.

SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES

"Emprisa Intermediária"
de· M. 'L. Araújo

Asª.untos públicos em geral, junto às repartições públicas
federai!'!, estaduais e municipais, no Rio de Janeiro,

São Paulo, Pôrto Alegre e Florianópolis.
TÍTULOS DECLARATÓRIOS - NATURALIZAÇÕES

- CONTRATO DE TRABALHO
E.critório; •• Praça 15 de Novembro, 23 •• 10 •. andor •• Sola 4

-. Telefone: 1409 -� Caixa Postal. 195.
Endercço Telegráfico:·. INTER FLORIANÓPOLIS .• Sto. Catarina.

A. Austregesilo
*

CONSELHOS DE BELEZA
Uma coisa que as damas,

desde muito mocinhas não de
vem esquecer: o cotovelo. Es

te, não sendo bem tratado, ti
ca logo com 3!S feições grosseí
ras e depois é muito dificil
modificá-lo. Desobediente e

teimoso..

..

*
.

Quando <O bebe está engati-
nhando e si se vive em apar
tamento ou em casa em que
haja escadas, convém que a

porta que dá acesso a estas, se

encontre sempre fechada para
evitar acidentes ..

tO .-D�r�!��O
I Re\iaçâo e.. O·fidna� ir. rua João ,

Pinto n. 5
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*

É inutil passar uma hora
frente ao espêlho embelezando
a pincelo .contorno dos lábios,
si depois, frente a outros, es

ses lábios se comprimem e se

torcem palia expressar o des

prêzo, a crítica ou o rancor.
*

*

A mulher que é mãe não de-
ve titubear em consultar ao

médico ante qualquer indispo
sição do filho. Em todo caso,
e como primeira medida, na

da há melhor que a dieta.

*

AS DONAS DE CASA DEVEM
- SABER QUE: ,

- Para que o leite não se

queime, ao ferve-lo, é preciso
lavar previamente a vasilha,
com agua fria.

*

O papel de sêda é magnifi-
co para limpar vidros e obje
tos de cristais bem como o in
terior das caçarolas, pois não
as arranha.

*

,
,

J

_ Anúncio:s mediante' centrat ;
;

Os origin.ais, mesmo nãO' I
publicados, não serão

devolvidos,
A direção não se respoD:'
sabifiza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

- As manchas de agua sô
bre o setim se tiram friccio
nando-as cir'cularmente com

uma boneca de papel de sêda.

Indústria Comércio e Seguros Rooi 8.4.
Assembléia geral ordinária

Ficam convidados o. .ra. acioni.tas poro a ouembléio geral
ordinário a reo!izor'.e no dia 29 de abril corrente, às 15 horas, no
séde .ocial, com Q .eguinte ordem do dia.

l' Aprovação do balanço, relatório do Diretoria e parecer do

Can.elho Fi.col, relativos 00 exercício de 1945.
2' Eleição do nOV9 CO'il.elho Fi.cal e .uplentes.
3' Fixação do. vencimento. do Diretoria e do Con.elho Fillcal

paro o exercície de 1916.
4' Outro. a••1;1nto. de interi..e do sociedade.
5' Eleição do novo Diretoria por motfvo' da renúncia do Diretor

Pre.idente, .nr. ,Romulo Noceti. em' virtude de ter requerido apoaen

tadorio 00 IAPC, forçado pelo .eu e.tado de saúde.
Itojaí, 15 de Abril de 1946.

,

SIDNEI NOCETI. Diretor-gerente.

NOSSAS SECÇÕES.
Direção, de:

8A.RREmOS FIl,HO

Notas Po l ítjcas

Notas Locais

Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETl

Economia e F'Inanças
V-ida Bancária
Notas Cien tíficas
Not.as Rurais
Esta tística
Nem Tôdos Sabem

A. Dll.>lASCENO
Govêrno do Estado

,
.rur tsprudncta
Vida Militar

Noticiãrio do Exterior

NOJOticiál'io do País

Artigo, de Redação
,

unJO 1\1. CAIJLADO

":r6nica da Semana

PeloS.Mun icíptos
•

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
�------------�----__ I

Magaztne
Concursos

Artigos. de Redaoão
D. ,F. AQUIN6

Notas da Prefeitura
Vida Escolar

F.atos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Rel ig lão
Pl!lDRO l'AULO MAt:JJ "lJUO;

Esportes.

Informações Ilfe.is
TELEFONES MAIS NECESSITAPOSó'
Bombeiros "............. ,131�
Polícia :............. l03a'·
Delegacia O. P. SaciaI ..........•. 157l1i'
Maternidade 115S
Hospital N erêu Ramos " 831�
Santa Casa _ • • . • • 1036'
Casa de Saúde S. Sebastião _ . • nSJ'
Assistência Municipal _. .. • 166"·
,Hospital Militar ............• . .•

. 11,,1
. 14· B. C. "..................... 1530-
Base Aérea ................• _ . . • 786.-
7' B. L A. C. "."............. 159l

Capitanía dos Portos _ . • 138�
16' C. R. :..................... 1608'
Fôrça Polícial ..................• 1203'
Penitenciária .. ,................. 151&,
"O Estado" _.... 1022"·
i'A G'Izeta" _ 16S�
"Diário da Tarde" ............•• 1579"
L. B. A. .. "......... 1643'
Emp. Funerór,a Ortiga ......•..• 1025'

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de abril, as seguintes farmácias:

6 (sábado à tarde) - Farmacia>

Nelson - Rua Felipe Schmitlt.

7 Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Scbmidt.

13 (sábado à tarde) - Farmácia-.

Moderna - Praça 15 de No

vembro.

14 Domingo - r,'annáci,a Moderna>
- Praça IS de N (}vembro.

19 (Sexta·feíra Santa) - Farmác;'"

S. Antônio - Rua João :pint".
20 (sábado à tarde) - Farmâr.ia>

Catarinense - Rna Trajano.
21 Domingo - Farmácia Catari-

nense - R'ua Trajano.
27 (sábado à tarde) - Farmáci",

,Rauliveira - Rua 'l'rajano.
28 Domingo - Farmácia RaulivelTa-

- Rua TrajanD_
O serviço noturno ",et'á efetuado>

pela Farmácia Santo António sita �

rua João, Plntoi

Procure �ntão a nOSS3 Gerilll>
cia e pi'eencha a nossá "ficha d.

informações úteis", dando tidu
as indit:ações possíveis, que tere
mos prazer em recomendá·lo <a)
aos, i-n.t('l'ess'<\dos na aquisição d.
!,ons funcionários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Vida Saciál

Irmandade dei. S. do
Rosário e festivida-

___F_'�_�_l�_��_,-_:_o�_�_/�_:_6� 1 d�� O�d:���,�e��i�i���
J v. • Uva, comunico. aos Irmãos e demais

fieis que esta Irmandade fará rea-

SOCa "atarJ·oense de lizar, a 28 do corrente, as festiví-
U dades em louvor do gloriôso São

Medicina Bef:d1��;'enas terão inicio a 22, ás
Sob as bençãos de Deus e as preces dos humildes e peque- 19,30 horas.

-nin.
�

tr . . h
.

I'
. . ..

d f
De ordem do u. presidlilnte, con- Domingo, dia 28, haverá Missan_z os, v�err: 1 anscorr et , oie, O a.eclm_o ansoersario e seu e- lido a todos 08 associados para a fcstiva, ás' 9 horas, com a assistên-.iiz consorcio O sr. dr. Aderbal R. da ;SzZva, deputado federal, e �euniãr a ser realiz::lda na pr6xima I cia de s. excia. revma, o sr. Arce

exma. sra. Ruth

H.oepcke
da Silva.

.

'

,.
quarta-feiro. dia 24, do co�rente'lb!SPO Metropolitano, A noite have-

O dr Aderbal todos conhecem Sempre pronto a auxiliar ã. 20,30 horas, na sede lIoclal, na ra encerramento.
t

.

ile r t .'. d l d qual flerá processada a eleição da A Irmandade solicita dos Irmãos Um armozem de aeco. e molha-quari OS a e 1 ecor�em, orn?u-se () amzgo
. ague es que na a 'nova diretoria. O comparecimento, para, revistidos do•• i +0 à rua Nerêu Ramo., esq.Lhe podem dar senao o sentimento de çratiâão. Dr, BIASP. FARACO de, balandraus, tomaram parte nas rua loinvile' n. I, TrataI' no rnes-

Sua exma. espôsa, qual anjo tutelar, com aquela nOD1"e- lo Secretário f�s�ivi'dades e convida a todos os

I
mo.

.

6.., -1
za que bem a caracteriza; com a simplicidade de que se reoes- fieis �� ��ral. T

.

i? seu coracão maçnânimo muito ha feito também no sil-- A.
- ConSIsto!,? da !rmandad� de N.

I

T'OME
�...,., '. .

' ,� ençao s. do Hosàrio e São Benedito, em
ezo de seu lar uenturoso, em. beneficio daquelas pobres mulhe- Florianópolis, 21 de abril de 1946.
-res que a ela recorrem no.s seus ,momentos mais tiiiiceis. Não Senhoras e Senhoritas Erico Rosa, 10 Secretário. !
lhe são dadas migalhas nem sobras, mas o bastante para ma- -----------------

Alizam-ae cabelal.tar a fome de eeus filhos, á par da palavra que conjorta e vi- de peuoaa de cor,.oiiica.
Da. Ruth se sente, também, feliz, socorrendo-as. ,E essa

felictâaâé, translúcida, se irradia às suas jilhinhas, Anita e

.Siiuia, como bem o demonstram seus meigos e iniantis sorrisos.
Reçistanâo tão grato acontecimento, nos associamos às

'muitas demonstrações de carinho e apreço de que serão altos
o sr. dr. Aâerbtü R. da Silva e sua exma. espõsa, i sra. Ruth
.Hoepcke da Silva, neste ensejo.

• • •

JORGE POLíBIO COELHO menta .dos Correios e Telégra-
Trans.corre, hoje, o aníver- fos, em nossa Capital.

.sárío nátarícío do sr. Jorge Aos jovens noivos, os nossos

.Políbio Coelho, funcionário da parabéns.
.Imprensa Of�,�i*�I*dO Estado.

I'. NASCIllIENTOS
côNEGO TOMAZ FONTES HAROLDO CALADO NETO
A data de hoje regista o aní- O feliz lar do 'nosso '-prezadp

versamo natalício do Cônego colega, jornalista Lydio Marti
"Tomaz Fontes, deputado fede- nho Calado e de sua exma, es-
. Tal. ! pôsa, sra. Lucy Silva Calado, I Viajar nos aviões da'" * '" 'foi enrdquecído, ontem, com o VARIG

EUCLIDES CUNHA I
nascimento de um robusto ga- é ter a certeza de que viajará com conforto

Aniversaria-se na data que rotínho, ocorrido na Materni- rapidez �_ segurança,
.h. t . . . E l'd I � .,. , os aVlOes d" VARIG primam pela pontua·

.. oJe ranSCOlre o SI. �C 1 es. dade ue Flonanopohs,' e que, lidade.
Cunha, secretário do Tnbunal receberá, na pia batismal, o i Os que a têtn honrado com sua perferência.
,·de Apelação. nome de Haroldo. são testtmunhas de que as horas e dias de

* * * #,: �; :r,: chegada e saída de Florianópolis e escalas,
vêm sendo observadas rigorosamente.

1 Viajar nos aviões da VARIG é ter a cer·

Festeja, hoje, o seu aniversá- COUl o advento de uma inte- za absoluta de que e",b<Lm::rá e chegará nos

.Tio l):atalicio O inteligente me- tessal1te menina, que na pia dias e hOI·as apr�zado•.

- !nino Aderba�.: , , I batismal :'ooeberá o nome de
." �, '* Vera-RegIua, acha-se em fes-

MEN�A ELlZA�ET. I tas· o l�r do nosso distinto
A efemende de hOJe regIsta conterrane.o Ubaldo' Abraham

• ,transcorrer de mais uma e de sua e.xma. espôsa.
festiva primavera da galante *

-menina Elizabet, filha do sr: MOVIMENTO DE PAS&\GEI
Mussi Dib Mussi, residente ROS DA PA..l'.J'AIR DO BRASIL
em Laguna. SIA, no AEROPORTO DE

. . -FLORIANÓPOLIS,
'MENINO ODAIR Dia 20: - Procedentes do

Faz aos, hoje, o inteligente Rio de· Jane:ri lAobert' destino aO Rio de Janeiro: Al-
:menino Odair, filhinho do sr. Rio de Janeiro: Alberto Cunha fredo Albino Almeida Cyrino,
Tamarino Silva, funcionáriD Júnio'r, Altamir Gonçalves de Augusta Maria Dantas Cyl'ino,
00 Departamento, ,de Saúde Azevedo, Aurélio Tilve, José Luiz Alfredo· Dantas Cyrino,
'.::Pública.

'.

Soares Glavan, Evelina Gui- Angela Maria Dantas Cyrino,
mames Avila e Arnaldo Pam- Maria da Glória Moritz, Luis

NOIVADOS 'plona; procedente de São Pau- Fernando �ritz, Elisabetll
FERRARI-LIVRAMENTO lo: Rafael Oruz Lima; Com Moritz, Herondina Newes de
Com a gentil. senhorita destino á Pôrto .Alegre: Nico- Oliveira, .carlos Nath·idad�,

Yolanda Livramento, funcio- lau Ulano1if, Guithermina Aví- Odete Tavares Natividade, Ve
-:nária do D. C. T. e filha. da la Kulm e Alfredo Otávio Avi- ra Maria Tava.res Natividade,

,,--{l-xma. sra. vva. Ana Livramen- la Kulm. . Carlos Nativi.d.fl.de Filh'} e Cla-
to, ajustou nupcias o sr: Hen- Dia 21: - Com destino à ribalte GaIvão; Com destino á
Tique Ferrari Júnior, também, São- Paulo: .,Américo Alves da Curitiba: Vespúcio . Américo

-::,{l,��,::l f::llcic::.ário do Departa-,Silva, Ana 'E. da SHva; Com MaHca. !�

MENINO ADERBAL VERA-REGINA

\

T

..

Irerminou a·· Prestes 'estará pre�entevelha questão sxo PAULO, 22 (E.) - Os comunistas de São Paulo rea-

Rio, 22 (E.) - Terminou, Ilzarâo amanhã um grande comício no Anhangabaú- Luiz Car

afinal, a velha questão de Ii- los Prestes deverá estar presente, afim de pronunciar um dís
mites entre os Estados de Per- curso sõbre a. União Nacional. Os preparativo.s de demonstra
nambuco e Alagoas, com a as- ção prosseguem com intensidade, realísando-se, diariamente,
stnatura do convênio firmado comícios em tOdOR os bairrQs da ca.pital.
pelas duas unidades da Fede-

-

ração no-día 2 do corrente Nomeadosmês.
Feito o levantamento topo

gr;áfi60 da região limitrofe, pe
lo topógrafo Aluizio Lira, téc
nico do Conselho Nacional de
Geografia, foram fixados os li
mites de acôrdo com as nor

mas estabelecidas pelo decre
to-lei 311, de 2 de março de
1938.

os membros da C.N_T
tura ; Luiz Dias Rollemberg,
representante do ministério
do Trabalho; Alfredo Ferrei-

RIo, 22 (E.) - O ministro
João Neves da Fontoura, assi
nou portarias designando os

seguintes membros da Comis
são Nacional do 'I'rígo : Gene- ra, dos Sindicatos da Indústria

ral Anapío Gomes, represen-
do T!-'igo do Rio e �ão Paulo;

tante do Conselho do Comér- e Luiz Aranha Pereira, do qua

cio Exterior Henrique Guima-' dro permanente do ministério
rães Lagden, do ministério da do Exterior, que exercerá as

Fazenda: Alvaro Simões Lo- funções de secretário da CQ
pes, do ministério da Agricul- missão.

UBALDO ABRAHAM
SENHORA

e
- ,

I
I

I
VENDE-SE

participem aos parentes
e pes o s de su a s re ls çôes
o nascimento de sua filha

Ors,
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3·, Talef 16-31
34,

'RNOT

Udo ScltudltM)k
Willy Beli:

.. ,Eitrl Mey","
(Publicação retardada por .1tà de espa,o). .' I, j

.

� J

DISTRIBUIDORA CATARINENS': DE TECIDOS
S. A.

per moia cre.pos
a I·ebelde. que le

"" jam, a termoa quí
m i c o a (f.ormulo

�;=��,�.��� Americano), com
-

gorantia. de I ano

a 6 meses. Serviço
........... perfeito,' podendo

ser lavado todol o'. dias
Madome Eunice, ex-proprietári.o

do Instituto Gani, do Rio de Ja
neiro, atende agora, dlariam..n"e,
na rellidllncia do ar. Cardcso, sita
C1 praça General Ozorio n.. 37 nes

ta cidoce. 5.761,8<>
10.495,5<>

_ jlELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:
Cumprindo dispositivos legais e estatutários. submeto à apreciação dos senhores acionistas

o relatório da diretoria" balanço geral, conta de lucros e perdas, e demais documentos. referen
tes ao exercicio de 1945, encerrado cm 31 de dezembro, bem como o parecer do conselho fiscal.

A situacão desta Sociedade, conforme demonstra o balanço. é sólida e promissor-a.
Acham-se à disposição dos srs. acionistas. no escritório da Sociedade, todos os documentos

e livros de que trata o art. 99, do decreto-lei n. 2,627, de 26 de setembro de 1940.
Blumenau, 15 de fevereiro de 1946.

, Paulo Fritcsche, diretor,
BALANÇO GERi\L ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

ATIVO
Estás-el

Móveis e. utensílios o � o o , • , • , , • o o • o o ••• o • o o •••••••• o ••• o •••• o ••••••

Dispo» tuet ,

Caixa 0 •••• "' •• 0'0 •• o ••• 0 ••••• o o o o, 0'0 •• o •• o o o •••• 0 •••••••

Ba-ncos . , .. , .' o •• o, •• o. , •• o. o •••• O' 0 •••••• o ••• o o.

19.809,70

16.257,30
Real isá-uel a curto e longo prazo

Devedores em c/corrente ,' o • o • ; • _ ••••••• o o •••

Mercadorias ,.............. . o • o ••••• o o •• o • o o

1.236.466,70
471.785,00 1.708.251,70

Coura dI' conipewsaçiio
Ações caucionadas ' .... ,,' .... o •••• o •••••• o • o o o o o • o o o o • o •• o o •• o • o o • o o • o. 30.000,00

Total do ativo , .. ,." .. : " , I , Cr$ 1.774.318,70
PASSIVO

Não exigível
Capital _

, , , .,
.

Fundo de ,'eserva legal , "
.

Fundo de depreciação .. o , , ••••• o ••••• o •• o •• , o ••• o ••• o o ••••

Fundo para garantia da divida ativa , o •• � ••• '. o •••• o •• o o o o

Fund<> para aumento do capital , , .

300.000,0<>
• 9.637,80
1.980,90
75.000,00
'64.023,30 450.642,00

Exigível a curto e longo prazo
Cre.dol·es em elcorrente , o • o •••• o. o •• o • o o • o o o

�ancos credores .... ,' .. o •••••• , , , •• , •••••••• , ••• o , •••••• o •

�=�:7a���;::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
g���1fic���e: �ag�i;-ct;t:i�"::::'::::: _' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

241.958,40
334.280,401
647.401,60
13.653,40
14.269,20
24.000,00
18.113,7<> 1.293.676,7()

Conta de compensação
Caução da diretoria .. o o •• o •••• o o • o •••• o •• o •• o •• o • 0'0 •• • ••••••• o ••••••••• JO.ooo,oo

Tot�1 do passivo , : Gr'$ 1.774.318,70
Blumenau, 31 de dezembro de 1945.

Palllo Frifzsche, diretor.
Ma,,.ti,,l,.o C. á4 'Vez:ga, coniad<>r.

CONTA DE LUCROS E PERDASDEMON·STRAÇAO DA
DÉBITO

Juros e descontos _. .

Acondicion.amento. '.' ' o •••••••••••• o o • • ••••••• o •• o •••••• o •

Despesas diversas .. o •••••• ' ••••••••••••• o •••••••••• o ••••••• o • o • o o o � o o ••••

Despesa. de, cobrança , , .

g��ssÔes d�: ��a.�s."o.l':� . : : : � : : : �: :
'

: : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : � :.: :: :: �:: : : :
Ordenados _ . . . . .. .. . .

f.!�:�� .

: .. : : .. : : : : ::::
.

: :': : : : :: :: :: : : ::: : .

: : : : : :
Gratificações à di.retoria , o • o o ••••• o • o o • o ••• o •••• o • o ••••••••• o o •

��:X �= �::'��iaç�;al.. ::::::::::::: :'::: :':�::::::::::::::::::::::::::::�:
Jlmdo para garalitia da :livida atin _ _ : .

Fundo para aumento do ca"ital .' o •••••• , o ••••

"

•• o •••••• o • o o ••••••• o o .'

Di v'\dendos a pagar "" .- , .

14.375,10
5.510,30
53.240,50
13.2J6,9<>
64.762,7<>
118.3i2,4()
44.500,0<>
28.084,30
47.425,30
18.113,io
9,637,8..
1.980,9<>

7S,OOQ,oo
64.023,J<>
24,000,00

S'S2.263,2()

Viagens rápidas eutre CuriÚba e Montevi·

déu, com escalas!)O'r Flori�[>Olis, Pôrto

Alegre, Pelotas e Jaguarão,
.

Informaçóes na fi!;"l' de Floria!\lópolis: Edi:
fiqo La Porta.

pra.;á 15 de N'ovembr<>, � Fone 1.J.Jl5.

CRÉDITO
.... : �� .'

_.
. 582.263,20Mercador;'as

Blum.ellau, 31 de dezembr<> �e 1945.
Pa'u/" F,oit:!-sdli;; d-iretor.
Martinho C. da Ve"pa, contad<>r.

_ PARECER DO CONSELHO FISCAL
O con'lelho fisca.! da Distribuidora Catarinense de 're<:idos S_ A., itesincumbiodo'se da sua

missão prescrita no artigo 127, l, II e rH, do decretlo-ki n. 2_627, de 26 de setembr() de 194,0,exami-nou todos os documentos 'em l]1.1estão e l'ecom-end<:l à 'assembléia geral ordinária a aprovaça()do inventário.. balanço e contas da dit"etori-a, em vírhlde de terem ellcoJltrado tudo na mais 'Pbc ..

feitaordem,' ,

Blmnenau, 15 de fevereiro de 1946.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VOLTA REDONDA - ponto de partida para a instalação da indústria pesada no pais. Cidod�.
ciclópica erguida pela Técnico para acelerar o Progresso. A mais .complexa maquinaria já

instalada na América, do Sul! Altos Fornos onde será 'forjado o AÇO para a sólida estru

turação do economia nacional. AÇO para os trilhos das estradas de Ferro, cascos

de navios, motores de aviões e de cutomôveis, máquinas agrícolas e implementas

indispensáveis ao desenvolvimento da indústria. SHELL está contribuindo para
.

, <

manter o ritmo suave dêsse imenso coração de AÇO e tornar passivei o Fun

cionamento e a perfeita conservaçÕO. do gigantesco equipamento de
. VOLTA REDONDA. t.ste fato signiFica O a.bsoluta confiança que o

Cia: Siderúrgica Ncclcnol deposita na q,ualidada e reputação dos

j
'.

8 Saàã;o .

''VIRGEM ESPt<IAlIDA.DE'·
C I A. 'W ET�EL· lJlDWSTIlIAL-JOINV I LLFl (Jv, G�C(l

TORNA A ROUPA SR \NQUISSJM.\

.s��Ã�ylRCt�
••• '7

Esp ECIAlIDADE:

. �

. .

LUBRIFICANTES SHELL PRODUTOS DE PETRÓLEO

i
I

I
IS GRANDES INDlÍSftlAS CONfiAM lOS LUBR,IFICIRIES SHELL

ANG1;8�XlCAN PE11lRO'-WM COMPANY L_
{FIUAj5 EM ToDo o .RAS�l • <I

.
,
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" eSTADO-Terca.felra, 23 d. Abril Ge 1946 5

Segundo notícias chegadas de São deveriam também fazer uso do
Panâo., essa Capital foi, há poucos Detefon, para exterrndnar as pul
-dias, cenár-io de mil acontecímentn gas que tanto aborrecem os seus
impr-essionante e inédito nos anais f.requentadores.
da crônica jornalística.

I Simples de ser aplicado, o novo
Depois de vários métodos em- inseticida líquido é fabricado á

pregados para eliminar as pulgas base do cél-ebre e mortífero DDT
existentes nas dependências de um que tanto êxito alcançou durante �'f
-dos principais cinemas da cidade, última guerra, no combate ás pul
sem que ne_nhll1�l, apresentasse re- gas, baratas, percevejos, piolhos,sultados satisfatór-ios, resolveu-se, mosquitos, moscas e demais inse
corno derradeira medida, aplicar . o tos nocivos, verdadeiros aliados
novo inseticida de ação permanen- dos inimigos das Nações Unidas.
te, o Detef'on, justamente consi'de-l " _

'rado pela opinião púhl ica bandei- DETE} O� É l:VI INSETICIDA
.rante 'COiIllO a "bomba atômica" pa- D��ERENTE
Ta os insetos nocivos. ,

O Detef'ori Iirnuou-se corno o mais
Foram feitas t.rês aplicações de poderô.�o inseticida.. '

porqus+elímí
Defeton. Diversos empregados, de 'na radicaltnente t?dos o.s m�e�os
bomba em punho, pulverizaram to-' nnclvo_s e porque e "lU� LDs,etlclda
talmente o prédio do cinema, Nâo

' �e açao permanente , IS'to e, con

escapou nenhum recanto. Após' es-: tinua por muito tempo., ativo nas

-sa operação, iniciou-se a outra fa- a�reas onde,. fo,r_ pulverizado. Uma
se da "batalha": a verificação dos: S!'1:11P1�s aplicação de Detefon, b�m
?'eSUJltados obtidos. E foi então que :Je-�ta, cÜlll1hat� d':lra.nt.e �l mes ln-

'surgiu o aspecto Impressionante ,
e I te1l"O.s os terr-íveis uunugos da .h�l

inédito do ,00S'O: por meio dos as- rnarridade � transmissor-es de 11111-

píradores elétricos, foram sendo
I

meras rnole,s1:!as. '"

re.tirados verdadeiros punhados de I .;Ao contrár-io d_os demais mseti

'pulgas mortas, das diversas depen- o�>das, Detefon nao �:f.eve ser pulv�
dências da 1P000\1].ar casa de diver- I"�ado illO ar, .mas Slll D'as slliPerÍl
-sóes. E assim foi efetuada a limpe- c�es onde os Insetos possanl pou-
za dos insetns eliminlados pelo Jl'O-

sal'. l�so pO;I�ll!e o ,seu meca.msmo I-:=====================�========��
deroso inset1cida co,ns'eguindo-se de açao tO:Mca e cOmp'letarmente
completa ext'erll1i�.ação d:s pulgas dif_erente dO,s seus 'congêneros. O li
Q'Ile dnfestavam o cinema em ap�- qllldo m'Oortifero penetra no corpo
.çe. dos iJ:setos pelas patas e vai ra,pi-
-, darnel1te aos centros nervosos, pro-
:MAIS DE UM QUILO DE PULGAS! vocaTlido ·eSpasJl1Os e par,alisia, fa-
Por uma curiosidade e para ,zeDdo-os s,ucwmbir em pouco tem

'constatar os �esult,ados de Detefon, po.
tôda,s as ,pulgas mortas foram guar
dadas, e firnda a Oiperação d'e ex

'term<Í.nio, postas mll1'ua balança,
acusaram o peso de mais de um

'qu:i1ü!, E com-o poderà parecer in
criveI ,tar fato, ai está estamlPada
'a fotografia do vidro, cheio dós
rl,estes.tados insetos.

Com essa cormpleta �limi.nação,
os f-requentadores do cmema que
usou o Detefon ficaJ'\am livres das
il1iComOldas e ás vezes perigosas pi
cadinhas das pul.g.as e poderão as

'�istir 'com, mais prazér os filmes
nele_ exibidos.

Jmpressíonaate acontecimento num
'São Paulo

.

crnema em
,GRANDE QUANTIDADE DE PULGAS MORTAS COM APENAS TRf:S
APLICAÇõES DE UM NOVO E PODEROSO INSETICIDA - UMA
-VERDADEIRA "BOMBA ATôMICA" QU-';; DESTRóI COMPLETAMENTE

OS INSETOS NOCIVOS

UM EXEMPLO A SER SEGUIDO
Basea!dos illQ' sucesso obti:do em

São Paulo; julg�s que tôdas u
,casas de djversões de nossa cLdade

••••••••••••••••

P�que temos

BONS e MAUS
momentos

Você sabe porque, certos dias;
você está irritável. desanimado,
enquanto noutros dias está tão
bem humorado que nada parece
aborrecê-lo? Será isto devido a
influências exteriores ou decorrerá
do seu próprio, estado íntimo?
Leia - no número de março de
�eleções -- como a ciência desco
.I..! iu que a sua vida segue ciclos
emocionais fixos", e como você
pede tirar proveito dêsses ciclos.

Também neste novo número:
o que dá beleza à mulher. Que
quatktadei a maioria das mulh eres boni
t::lS têrn em comum? No que dia 'respeito
à bct e a, qual é a pior falta cometida
por quase roda-, as mulber-s P Como se
1 o.rem desenvolver os atrativos naturais?
Leia (\S pontos de vista de um famoso
aaeme Coe modelos femininos. e as razões
.que o levam a pensar que tôda mulher
que não' seja de uma fealdade monstruosa
;po .....e tornar-se uma beleza.

, Quando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça ou catarro use
Vick Va-tro-nol que lhe'dará
alivio imediato. Algumas gotas
em ,cada n.a!ina, desentopem o
nariz, facilitam a respiração,
contraemasmuco�as_incha_ VICK VA. IRO NOLdas e acalmam a írrítação. ..... •

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

&i!Jstein ,.. ra da Bomba Atômica.
.Loia terços tido população da terra pode
s-ão ser destruido- se a pr-exima guerra
Iôr travada com q bomba atômica. Leia
o relato de uma entrevista coro Einstein.
na qual êíe diz por que não transmitiria
.ainda à Rússia o segrêdo da bomba atô
mica e pac que o entregaria a wn govêr
no mundial.

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

o Adeus de 11m Pai. Depois de olhar
para O corpo jovem de sua filha descen
do para o túmulo. ê . ..! -;0: para casa para
recordar-se do seu spfrto alegre. e es

crever o seu corno � i �O adeus. Leia êsse
tributo tocante. que f e tornou clássico.
a uma menina que nunca desejou crescer.
.I! não. cresceu.

.............. " .

São ao todo 28 artigos interes
san tes e estimulantes, mais uma

condensação de notãvel livro.
neste novo número de Seleções.

Compre

SElECÕES
,

,

DE MARÇO
À venda agora

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM SEIS IDIOMAS

'I';

ouro argentino

. � .

RElpre.entante geral no Brcsil r

FERNANDO CHINAGlIA
Rua do Rosário, 55.A, 2.0 andar _ Rio

••••••••••••••••

B;rR,1 TO
O alfaiate indicado
Tiradentes, 'I

-�---_._-- ---------

o saldo

•

Londres, 2", (United) - Ao dos interesses britânicos na
referir-se á informação de Bue- Argentdna, sobretudo nos ter
nos Aires, no sentido de que a rocaris, e o saldo argentino em

Arqentina e a Grã-Bretanha libras esterlinas que existe nes-
discutem a disposição do sal- te país, calculado em .

do em esterlinos que a primei- 130.000.JJJ. Recorda, âepois,
ra tem neste país, dando-lhe a que a lei Mitre, expira este
iorma de empréstimo á Grã- ano, e pergunta.' "Se há novo
Bretanha, um funcionário do acôrdo, que forma tomará?"
Tesouro disse que "não houve "Por outra parte - continua
nem se realizam. nestes momen- - o novo reqime decidirá na
tos conversações a êsse respei- cionalizar as linhas que não
to. E acrescentou: "Não te- são propriedade do Estado?"
mos conhecimento algum de Ao reierir-ee ao saldo em es-
tal assunto". terlinas, expressa: "Somente

. o tempo pode dizer se se uü-
DESTINO DO CAPITAL IN- gará convenientemente uttu-
GLES NA ARGENTINA Izar êsses saldos de algum modo
Londres, 20 (United) - O que suponha q seu rápido es

"Financial Times" publica um I gotamento, invés de guarda
editorial intitulado "A Arqen- los para pagar as importações
tina e os inversores britânicos" essenciqis", O "Financial Ti
no qual estudou os problemas mes" suçere que a nova aãmi
do momento e termina dizeu- nistracão "necessitará dar ade
do que. "pode esperar-se que a' quaâa liberdade a todos os
tradicional amizade entre 08 instrumentos produtivos . (tis
dois países ajude a chegar-se poniveis, se quiser acometer
a uma solução". Cita duas com êxito a grande tarefa de
questões principais: o futuro reabilitação que espera".

/

'.

MotORES MARíTIMOS SUECOS
Vendem-se dois novos de 80 H.P. cada um' completos

com eixo e hélice, marca June MunkteIl.
Trata-se com Otto Renlinger, Caixa Postal, 472
End. Telgr. "Broren" - Santos - Est.. S. Paulo.

OPORTUNIDADE -., V,ENDE-SE
Negócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudezas com bôa frequezia de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque calculado

atualmente em CR$ 160.000.00.
.

T:l:'atar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM
Rio do Sul - Santa Catarina

JUBtDICO.ESCRITóRIO CO�IERCIAL

(')R 1,4.1\ N,D;O S,O f\ 'R PJ1JL"Ll
R'ua CODs6lbei,ro Mafra, 36 - lo;ô e �obl'eloja � Telefone 15'l4 (rede lule.rea)·

Caixa Postal 5 t
'

.. __ FatI. Teleg.:' .Soarpelli. -_.' Flori'aaójJOlis

A.S!unto8: Turidicos·- Comerciais -- Rurais e Informativo.
Endereço TeI. BLIBRANCO - LAJES .- �a,nta Catarina
Consulte nC1lsa Organização ontes de .e decidir pela com

�ra ou venda de im�eis, pinhais ou qualquer
empr""a�e.te _todo '

Diretor: •• DR. ELISlAlfIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

I
Rua Frei Rogério. 54 - CaiR. PastaI 54 - FMle 54

APENAS Cri 3.,cW,

1
CASA MlSCELANEA distri

I qGl1'I e� ínfima quantia, �Gd boid�ra dos Rá,dios R. C. A.está 8U1UtiJaDdo 8 seu pI'GXI!JDü, • -
__ .1 D't C811tribua para 8 Caixa de Esmoi.. Victor. ValY\ü�-S e lSCO$.

"Gil Ind'Ítre1'ttea d.. Ji'loriaftÓtmliR Rua C,)f\!lel�tro Mafra

f
--------------------------------------------------------..----------------------------------------------------------
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JJm espetacule
ma]eslose
Ainda que ferindo a modes

tia que bem o caracteriza, que
remos, nestas colunas, tornar
públíéas as palavras de um

• I·
'"

nosso jovem conterrâneo, as-

pirante a oficial da .reserva
'

e

brilhante acadêmico de enge
nharia.
Nos reterrmos

'

ao distinto

coestaduano, sr. Casimiro 'Leo
netti.
Em carta que dirigiu a seus

pais, não só pôs em evidência.
o tratamento que lhe fôra dis
pensado pela tripulação do
avião PP�VAX, da Varig, mas,
também, o espetáculo maravi
lhoso que presenciou, quando-

Decepcionante derrota sofren o Paula Vencendo o llUético, o Fjgueuense passou SO�:j:�:��O oF������ÓP��iS. sua
Ramos frente ao Caravana' do Ar a ltserar o «Tarneio Relâmpago» ca:,t!. ����� foi ótima. Valeu

O segundo embate da 2a ro- deter o' balão, o faz com infeli- As 15,30 horas de ante-ón- Dia, 23 de abril - Paula por um espetáculo majestoso.
dada do "Torneio Relâmpago" cidade, marcando contra lotem, no Estádio da' F: C. D., Ramos. e sensacional. A sorte ajudou
da cidade, levado a efeito an- seu próprio arco, o 3° "goal" após o prélio Caravana do Ar Dia 24 de abril - F'ígueí- me, pois viajei no maior avião
te-ôntem, no Estádio da' F. C. do' Caravana do Ar. Com o x Paula Ramos, foi efetuado o rense. I da Varig, um Douglas de 21
D -. , no qual foram protagonís- marcador assinalando o eseo- 6° jôgo do Torneio Relâmpa- Dia·25 de abril � Avaí. I passageiros, o PP.-VAX. �iz
tas os conjuntos do Carava- re de 3 x 0, 'pró Caravana do go da cidade, travado entre .!i'i- Dia 26 de abril - Bocaiuva.' amizade a bordo, com o téc-
na do Ar 'E. C. e do Paula Ra- AT, termina o 1° "half-tíme".: gueirense F.. C. e Clube Atléti- .Tiia 30 de abril - Bocaiuva. nico de motores da Compa
mos E. C., surpreendeu 'a to- No segundo tempo, aos 7 ms. co Catarínense, sob as ordens Dia 1° de maio _ Paula nhia, com o comandante do
dos que assistiram o seu de- Póvoas conquistou' o pri�eir.o do sr. Newton Monguilhott., I Rarr:-0s. . ,

,

aVIa0 e com o piloto. O co-

senrolar, pois havia equi1íbrio ponto 'paularamense. Amm�-I A contenda esteve bem -dís- D:a 2 de mal� _ Aval.. .

mandante convidou-me a via-
de fôrças nos dois quadros, es- dos. com o 'magnífico "goal' putada n? tempo suplementar l Dia 3 de maio - F'iguei- jar na frente, junto com o pí-
perando-se um cotejo renhi- do Jovem extrema, os rapazes aue termmou com a contagem I rense. [Iíto. O panorama que de lá se
díssimo. Apresentando melhor do 'Paula Rar?0S 'passam a [o- de 1 x 1, "goals" de Ali, aos I I)�a 7 de maio Bocaiuva. descortína é, simplesmente,
padrão de jôgo e maior resís- gur melhor, Aos 9 ms. nova- 10 ms., com um possante pe- DIa 8 de maio Paula sensacional:'
têncía física, o grêmio da Base mente- Póvoas marca o segun- Iotaço, e, Djalma, aos 12 ms. Ramos. O focinho do avião sendo todo
Aérea impôs a sua classe, in- do ponto para as suas cores. No segundo tempo, com a de- Dia 9 de maio - Avaí. de vidro, permite 'uma visão
f'lígíndo ao seu adversário a Aos 12 ms. Verzola, de grande I fesa atleticana a falhar cons- Dia 10 de maio Figuei- ampla do território que sobre-
dilatada contagem' de 6" pontos dístancía.j atíra a pelota ao

I
tantemente, passaram 'os alvi- rense. voamos. Além disso, o dia es-

contra 2, escore êsse que veio seu objetivo, consignando o negros a produzir melhor di- * tava Iirnpísslmo e a vlsibil ída-
, .desrazer os prognósticos favo- 4° "goal". Aos 18 ms, Choco-] ante do arco de Currú, resul- APROVADOS OS JOGOS de era .perfeíta. Voamos a,
ráveís ao clube da Praia de late se encarregá de bater um I tando, destarte, a conquista de ANTERIORES uma altura de 2.400 metros e

Fora. Todos os "players" do "penalt", sendo infeliz, pois 014 "goals" por intermédio de O D. r A. �esolveu aprov�r I à velocidade de cêrca de 280'
Caravana do Ar atuaram eon- goleiro Arí defendeu-o muito Abelardo. (2) e Augusto (2). os segumtes Jogos do torneio! kms. a hora. Passamos sôbre.
-forme as suas possíoílidades, bem. Aos 27 ms. Lebetinha Porém quando o jôgo estava relâmpago:' Figueirense x Ca- Tubarão, a direita de Imbitu
o que muito contribuiu para marcou o 50 "goal" e aos 29 quase no' seu final o Atlético ravana do Ar; Bocaíuva x ba e Laguna, quasí sôbre Ta
a conquista do triunfo. Mora'!. ms. Leônidas fez balancar as firmou-se, 'obtendo 2 "goals" Atlético e Paula Ramos x quaras, praia de Tones e ou

.cí demonstrou ser' um zagueí- rêdes,' assinalando o ultimo e evitando um revés dilatado. Avaí; marcando dois pontos tras cidadesinhas. Vi tudo"
1'0 de grandes recursos técni- "goal" da contenda, QUando Esses dois pontes tiveram co- ao Figeuierense, Atlético e deslumbrado, inclusive Floria
,COSo 'Sob o nosso ponto de vis- faltavam 8 ms. para o seu ter- mo seus autores os jogadores Paula Ramos, por terem ven- nópolís que, do alto, é maraví
ta êsse "player" foi a maior fi- mino, novo "Ipenalt" é' desper- Djalmá e Capeta. Terminou o cido seus adversários nos jo- lhosa".
.gura da rodada. Arí, apesar díçado por Chocolate. Resul- jôgo com a vitória do Fi:guei- gos realizados dias 13 � 14 do Essas as palavras do míssí-
.de ser ainda novo, guardou o tado: Caravana do Ar, 6 x rense, pelo escore de 5 x 3, corre,nte. vista.

•

arco caravaneiro com muita Paula Ramos, 2. Falhou muito triunfo este que o coloca na

PRECIS'
Registando-as nestas colu-

segurança, fazendo excelentes o sr. Lúcio Carvalho, como ár- liderança do certame.
. A.;.SE nas, cabe-nos, como �tari:'"

defesas: '0 tri-médio Olavo _ bitro. No bando vencedor salienta- nenses, agradecer aos dírigen->
Haroldo _ Verzola constituiu A constituição dos quadros ram-se Isaias, que defendeu' Importante firma desta praça j tes da .Vario- o tratamento dís-
.

destrutívet
' � precisa de pessoa. idonea e de tra- I ad

b
A

ln estrutível barreira, ímpe- foi a seguinte: Carauana do muito bem o arco; a ala 88- to, para' dirigir filial no interior pens. .0 ao nosso conterrâneo-
díndo que os paularamenses Ar - Arí (depois Peixoto), querda atacante Ati _ Abe- do Estado. e felíetta-Ios pelos elementos,
invadissem a sua área. San- Morací e Sílvio; Olavo, Ha- lardo, que' fez ótima exibição; Requisito. ne-::6u<Írios: - Tal' C')- que dirigem.
f d.ç 'bA 'b'

-

L
A' •

Ii h êdí B" J' nhecime'ntos prático de oontabili-or rez oa exi içao: eom- roldo e Verzola; Lebetinha, a ln a-me la iaua - air'"b dade, p,ol'tuguês e oo-rrespondênciadas foi outro grande elemen- Sariford (depois Leônídas) ,
- Pires, que foi o ponbo alto comercial.

to do ataque. Os dois extremas Leónidas (depois Sanford), da equipe; Ico e Chinês joga- Cartas. de próprio punho, para
Lebetinha e Hazan jogaram Silva e Hazan. Pa?.lla RamoJ ram ,bem; os restantes tive- «FILIAL», Caixa Postal 139.

melhor que de 'costume. Sil-'_ Nivaldo, Naldi (depois Nel· ram regular atuação. 3 '11:--1

"Via, o compahheiro·de Momcí, son) e Luiz; Minelli, Chocola- No quadro vencido, cumpre QUel·X8Sna zaga, não desmereceu. Sil- te e Lang; Machado, ,C_arioni, salientar o trabalho desenvol- e o SANTO De DIA
va teve. atuação regular. Pei- Póvoas (Mandico e nos ulti- vido por Miro, que foi a melhor I'

- 23 de Abril
xoto, que substituiu Arí, nos mos minutos 'Póvoas novamen- figura do jogo; Djalma e Cur�, rec amaçoes S. Jorge, Mártir'
minutos finais, teve pouco tra- te), Fornerolli e Nelson (de- rú esforcaram-se muito; Hélio A nossa Redação foi entregue Festeja;Se hoje a inemória:.
'balho em guarda� o arco. pois Póvoas e -nos minutos fi- e Capeta preliaranl muito um minúsculo pãosinha. de um dos· mais célebres már-

No bando alvl-rubro-negro,' naIS' -n'Tan'..:.I]·'co).
"

bem,' Katcipis, rewar; os Tr�tando-8e da primeira rec!a- tires. Não saJbemos muitas par-.lU ti � maçaa que nos apresentaram con· ,t.. .

Nivaldo".Minela, Nelson e Pó- r�stan�s não agradaram. Ex- ira determinada panificação. dei- �lcular�ades da VIda de S. Jor-,
voas salientaram-se. 'A ala 'I'I-,ne.s O'D.EAN celente arbitragem do sr. New- xamoa. P°l' eata vez, de citar n ge; pOlS, OS documentos mais
direita Carioni - Machado, '" U ton l\ionguill1ott.

nome d? fabrican�e,' antigos per.cleram'-se. Mas a,

nada fez de aproveitável. For- . l!2 JhE Os quadros atuararp. assim. ,Tod�vla, lIe medlda. aCCllll!l.teiado- tradição constante nos diz que
•.

. AS '72 .oras ras nao forem tomada. em favor·
nerolh .J0�ou no �es�o pl.ano Um dos maioTes espetáculos de constituidos: Figueirense - doa seu•. conàumidorea, não tere- ele era d��ndente de �a.
de Canonl. �aI1Khco nao bISOU' todos o.s tempos! Isaías, Chinês e Diaínantino; mOIl dÚllldna em. oportunamente, nobre famllla da CapadocIa.,
as suas anteriores atuacões. AS CHAVES. DO REINO Biguá, Jair e Pires; Ico (de- lançar � execração do povo o nome Serviu como 'soldado sob o iro.-
Luiz esteve, fraco e um tânto com nnis Marcos e no segundo tem-

de mau esse «tubarão». que até perador Diocleciano até qu.�-Gregory Peck - Thomaz Mi'f- .I:'� agora. segundo apurom�s. vinha ",' .'1
desconcentrado.' Naldi ,e Lang ch{"ll _ Rosa. Stradnoc _ Jane po novamente Ieo), Marcos .endo apontado como exemplo de este mesmo mandasse prender
pouco fizeram. Chocolate jo- Ball _ Roddy Me D.owa11 - Peg- (Ico e no segundo tempo Wil- correção entre seu.' colegas.

'

O jovem critão, tentando 1..

gou mal. gy Ann Gamer ,- Cincent Price. son), Augusto, Ati e Abelardo. FU'NDJD vá-lo a renegar a sua Fé. Jo1'-
() jôgo foi in,iciado ás 13,30 Preços: �,r$ 5,00 - :l,0? - 2,00. AtJético - CUITÚ (depois Ta-

. . OR ge, por sua· vez, convidou o·

horas; sob a direção do sr. Lú-: ..��r:s��� .. r:n:�'. �� .� ..... tú), Brito e Katcipis; Ati Gil, imperador para lConverter-se.
cio CàrvaJ.ho, com fortes ata- Héll'O e Nel.San,' Itamar, Ca-.

P"'ecisa-ae de um competente e à religião de Cristo. Isto valeu·-

•.....4pE.. ..t.L prático. que .aiba modelar tam-
'ques de àmbos os lados, obri- ,.... KI� peta, Dj.alI11il, Miro e Iraçú. bém. para trabalhor em uma fun- Lhe um dos mais crueis martí-
gando os goleiros Ati e Nivaldo' H o J E * dição de broRza e farra. na cidade rios, sendo finalmente decapi·
a intervirem inúmeras vezes. ..Às 7% horas AVAí, 4 X BOCAIUVA, O

de LAGUNA Paga-ae nem. Apre- itado. B., Jonge é conhecido e

Aos 25 ms. de J'ogAq L'eoAnidas' . últimas exibições sentar·se lmeCilQtameD�e aQ .ar. venerado em +�o o mundo.,• Foi pelo escore ,de 4 x 0, e VASQUEZ, no Iiotel Ma]lIatic' 'En t
,- 'I"-!\U • .,_

conquistou o primeiro ponto. REl DOS REIS
não 3' x 0, que O Avai venceu

:.

3 v -1 con ramos seu n9ffie nao

Aos 26 ms. Verzola foi ellCam-' H. B. Wkrne/omDorafu.y Curo- o Bocaiuva, sábado. Golearam: sómente como titulo de, ,
igre-

gado de .cobrar um ''penalt'', mings. .i Nizeta, Sapo, Ivan e Lange. Torno publico a minha jas e 'CaJpeIa.s, mas também um

1a.zendo-o com infelicid�..:I�, os PERIGOS DE NYOKA, pais inteiro, a Georo-ia, peI:-�
com gratidão a S. Jl.1.das Ta- .1::>.

atira.pdo fora a' bola, Aos ''"28 K A1driAIrt
* * iI:. deu pela grande gu��a petua a memória ·deste herói

ms. Banford decreta o. 20 "goaJ" \ 5oa� 60 Ep�ios. TAB'ELA DE TREINOS a/canciida.' chaman4o-se segundo seu san-·

do ,Caravanâ do Ar, com um Preços:: Cr$ 2,40 ('único). O Departamento de 'Futebol YOLANDA DE SeniZA to padroeiro. unia assembléia.
tremendo "shoot" de fora da Censura HImp. 14 anos". AÍnador da. F. C. D. determi-, de Oxford, em 1222, declarou..
área. Passam os ca:rávarieiros Domingo ODEON - IMPERLAJ., nou a seguinte tabela de trei-' ;ii. festa de S. - JOJ:1g:e dia santo,
·a assediar o arco aJdverslftrio.

UM LíRI�o�A CRUZ
nos para os ciubes, que partid- I{ NO'T de guarda. para toda a In....

Aos 38 ms. Nelson, tentando, Ray Milland Barbara Britlou. pam do torneio relâmIrÇl.go: glaterra .

Avaí, Fiqueirense e Caravana, do, Ar [orem
,OS' vencedores dá sequndc 'rodada do

Torneio Helômpcrqo
.....

I" I

I 11
II '

ii
I

I

III

Direeâo de PEDRO PAULO MACHADO

li

1\(1

, .

,I
, I

" ,

Religião
Catolicismo

.'
,

.
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o IIYADCl-Terca-felra, 23 _.,AbrU .....6 7

le1as· cielltiOOas
REMÉ!DIO EF.lCIlEN'tE CON

TRA HEMORRAGIAS yiagerls
.PELO

EXP'resso Noturno do jornal
O ESrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

Washington, (8. H. I.) ,

Uma drog-a extraida do trigo
mourisco mostrou ser de gran
de etícíencía médica, especial-

_,-- ,,_flL.._ - ,,-__

·

_ 49' _ mente no .combate á apoplexia.
.a.oo..a..a.a_ ........ "...... .or .v.hU..a..ar.. '"""'"" "co. .anu.......... w

,
.a. .a.

_ e outras hemorragias, ca;u.,sa-
DR. ANTôNIO MONIZ DE DR. ARMANDO VALtR16 das pela alta pressão do san-

ARAGÃO VE ASSIS grue, segundo revelou o De-,

Dos Se�vl�os. de êlífll.c.a Infantil da partamento de Agricultura�ia .e Ortoped,ia. clíníca .e· ,CI' Assístêncía Mu�1l!ipal e de ..

.

�a do tora».. Par:!:()s e doenças
'

,Oaridade
,'.

Os clentístas vdo Departa-OONSt'JLTów.O�eJi:0rt!so Pinto 7
CLíNICA M·�Et�f CRIANÇAS r mento declararam que os .re-

Dflirlal,Ítente das rs às '17' ,hll�..... eON'SUJ/l'ÓRI<_>: Rua Nune� lIta-llatóriOS publicados sôbre as"lilSIDtiJNCJA� AbnlràJJte AJt'Ja. cbado, 7 (EdlfiCio S. Francisco).·
36. Fone M. 251

, consuttas das 2 !t,s 6 horas pesquizas clinicas feitas naRESIDJl)NCIA: Rua Mar�hal GUI· '.' .

lhetme, 5 Fone 783 Universidade de Pennsylvama
mostravam que a droga, co

rihscida como "Rutina" 'foi de
grande efícíencia no trata
mento da "fragilidade capilar"
condíção essa resultante de
alta pressão do sangue.
Conquanto não sejam sabí-

dos ainda detalhes do traba
lho dessa nova droga, experi
ências feitas revelaram que os

pequenos vasos sanguíneos de
uma pessôa, que se tratou de
Rutina durante alguns dias,
ficaram mais fortes. Assim, o

rompimento de vasos sangui
neos e as hemorragias dele de
correntes ocorrem muito me
nas vezes quando uma pessôa,
com alta pressão no sangue,
toma rutina.
Quandb a duptura dos ca

pilares se verifica no cérebro
'

seguem-na, geralmente, a pa�
ralisía e logo em seguida a
morte. Quando a ruptura
ocorre no globo ocular ou em
outro lugar onde é comum a

fraquesa nas paredes dos va
sos sanguineos, o doente fica
cego. Os descobridoras desse
novo tratamento mostram-se
esperançosos em que seu tra
balho tornará essas complica
ções menos comuns.
A rutina não é uma droga

nova. Foi descoberta há mais
de um século 'mas sua aplica

. ção médica foi feita até que o
dr. James F .. Gouch, do Depar
tamento da Agricultura, inte
ressou a Universidade de Pen
nsylvania no estudo do valor
medicinal daquêle remédio. Os
passos essenciais que levaram
o dr. Gouch a sugerir pesqui
sas médicas foram a similari
dade notavel da estrutura qui
mica da Rutina com a' vita
mina P e as descobertas do
cientista hungaro A. Szent
Gyorgí, que prímeíramente
isolou a vitamina C há cerca
.de quinze anos.

9 traoaího de pesquisas na
Uníversídads, de Pennsylvania

-----....-------..-....-"".---..........-....--....------...., foi levado a cabo sob a direção
do dr. J. Q. Griffith.· Espera-se
em futuro próximo, relatório
de suas descobertas sôbre os _

aspectos médicos da droga em grandes quantidades de Ruti-

apreço. na, no ano corrente.

( Quantidades limitadas de As necessidades médicas da
� Rutína foram extraidas

.

das droga, durante a ano de 1946,
folhas de fumo, mas o trigo serão de 10.000 libras" segun- �======��==�!"
mourisco, constitue fonte mais do o dr. Wells, mas as deman- Motores"a óleo "rll':substancial da \ droga. das futuras serão muito maio- lf

Quatro grandes companhias res. Indicou-se que a. droga Maritimos, industriáis con-

cooperaram com o laboratório possa ser de importante valor ugados com dínamos, para o

98.687.816,30 de pesquisas do Departamen- nutritivo, servindo ao sistema jornecimento 'de energia elétrica.
(I 76. 736.40! .306.20 I to .de Agricultura no ultimo eírctrlatórío de maneira simí-

í Informações: rua Major Costa.
� verão na produção de quanti- lar á vitamina C no cresci- ,-=-_33_-_F_D_ol_i_Il__{1_5_v_',_I.;.)_' _

Diretores:

.!j
dades limitadas da droga, pa- mento e enriquecimento dos

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco ra uso experímental. O dr: ossos e dentes. Caso seu uso se l1orre,·o Lageanode Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ci� Araujo Percy A. 'Wells, diretor do la- generalise, o País' poderá ton- U. Ve�da avulsa na '.
e José Abreu. boratório disse que essas com- sumir cerca de 1.300.000 li- AGÊNCIA PROGRESSO \ .

,- .. --,-'.".- ... MP...... - ........ fOIIW-,,;, ...... =" ..� """--,.....,. ... JPI!Jp ........- pa,nhi.as planejam produzir bras de Rutina, por ano.

SAlDA DE' FLORIANÓPOLIS:
CHfGADA A j()IHVItE:

SAlDA DE JOIHVfLE:
'CHHiADA A FLORIANGPOllS:

1 da madrugada..

'

7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

DR. SAVAS LACERDA

Médico _ chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE _ SíFILIS
.
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs,'- R.

Felipe Schmidt, 46
RES,: R Joinvile. 47 _ Fone 1648

Informações:6Unica méd,ico-cirúrgitm· de Olh.os
- Ouvidos. Nariz � Garganta.
Diplom.a de habilitaç-ão do Canse-

IhQ Nacional de Oftalmologia. .

t:JONSULTóRIO - Felipe Schmt
dt, 8. Das 14 às Ü; horas.

B(lSlD�NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
l\Jédicl:> especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSm,TAS .- Pela amanhá:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
ás 16 horas - CONSULTúRfO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: L461. - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO,.
Em Joinvile - no Hotel. Príncipe

DR. A. SANTAELLA
(Díplomado pela Faculdade Na

eíonal de Medicina da Universida·
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
<1as Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico do Rio na Capital J:o e-

deral
t:JLtNICA lIfÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultófr-ío: Edifício AméHa

NETO
.

- Rua Felipe Schmidt, Consultas:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - F'lorfanópolfs.

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centr-o de Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA MÉDICA de adultos e

crianç-as ,

CONSULTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi,

qu inho ")
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RES1DJl))<CIA: R. Felipe Schrnidt,
38 - l"one: manual 812

DR. ROLDÃO CONSONI DR. BIASE FARACO
CIRURGIA GERAL .,._ AI,TA CI.
�URGIA - MOLÉSTIAS DE S"iJ.

, ... NHORAS - PARTOS .,

Formado pela Faculdade. de Medt-
cinna da Universidade de Sâo

Paulo, onde foi assistente por vil
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bt
Haras, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Citero, ovários e trompas. Var tco

c;ele, hidrocele, varizes e herna
CONSULTAS:

das 2 às 5' horas, à Rua F'etpe
Schmidt, 21 (a Itos da casa Pa-
, . raíso) , Tel. 1.59&.
R,IilSID:ÇNCIA: Rua Esteves JQ.

nior. 179; Te!. M 764

DR. N�WTON D'AVILA
. Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos in testinos, réto e
auus - Hemorroidas. 'I'ratarnen

to da colite amebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Mefrales, 28:

Atende diariamente às li,30 hs
e, à tarde, das 16 hs .. em diante

Resid: Vídal Ramos. 66.
Fone Hl67

I QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E EUGANCIA ?
PROCURE A

alfaiataria Pereira & Mello
'DR. POLYDORO' S: THIAGO
Médico do Hospital de Caridade' :I.e

Florianópolis
. A ssistente da Maternidade

CI,ímCA !\'IÉD1CA EM GE�L\L
Doenças dos órgãos inter nos, especial

mente do coração.
ELECT1?OCARDIOGR/iF.I.'1

Doenças do sangue e dos i.ervos.

Doenças de senhoras ---' Partos.
Consultas diàriamente das 13 às 18

horas..
Atende chamados a qualquc= hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO, Ru'l Vitor Meiro·
/ les, 18. Fone 702
RESID:E:NCIA: Avenida Trompowski,

62, Fone 766

Rue Felippe Sehmidt 22 - Sobrado

S a nu uenal
CONTEM

OITO ELBMBNTOS TONICOS:'

ARSENIATO. VANAOA.
TO, FOSFOROS,CALCIÓ

ETC

TOHICO DO CEREBRO
'fONICO· DOS MUSCULOS

Perca-'a Gordura
Um métede novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médíeo da California que atende

as EstréIas de otnema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de' gordura
antiestética. Esta descoberta chamada
)<�ormode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso" na primeira semana e muitos
quilos ao mês. B-asta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparada garanti
do para remover o excesso ,de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a suamaíor proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio

AUTOMOBILISTas ·1
Atenção

Pai'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALPAI fi. '·�o
eCf"o·Radi.-1eC,<,� Praça da, Bandeira

I ne. 37
,------------

,�.

lOi Pillc{p.. Oel)auperlcfcfl,
··lEIgot.dol, Anêmlcol, Mie.
\;qu. cri.m MIg.OI, C.llnçal
:"ll.quilic." receberio I toni

�: ficlçio ,... 1 do ors.ni.mo

Sa njOüi n 01
ue D.N.S.P. n' rss, ,de' 1921

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAtA-
'odada •• 117. - !étle:' I A IA
INCE1mIOS J: TKA.l{SPOBTJ;S

Cifras do tBaÍanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.22l5,30
142.176,603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

•

Sinistros pagos nos últimos lO anos

Responsabilidades

I·�l"A �c,A'.rl-r'A.
'

'tra.,
ra. Fabricante e distriouidores das afamadas con-

11LI fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados, brins

I bons e barato., algodões, morin. e aviamento.
, .' para al.faiotea. que recebe . diretamenttl d'as

I
melhore.· fábricas, A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção dos Snr.. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem suas compra•. MATRIZ em Florian6;>oli•• - �FILIAIS em Blumanau e Lajes .

..............................................i ....

I
I
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o problema .'fundamental, o problema n. '1, continua a ser o da gnRI
de casa: é o gênero do mercado e da venda, o da roupa .das crianças",
u da· cozinheira, que muda, pelo menos uma de dez em dez dias. Vida!
cara, que traz o regímen doméstico· em apuros, e excede sempre à!

.

ração de· vencimentos do chefe-de�famma ..•
----------�------------------

o Macedo Soares estuda
com os EE" ,UU"

o SENADOR IVO
D�AQUINO

- -,.-- -------

,

.

mIo ..

emoréstimo
(

RIO, 22 (A. N.) - O ministro Gastão Vidigal, titula?" da
pasta da Fazenda, que teve calorosa recepção em São Paulo,
referindo-se ali, ao empréstimo que Q Brasil pretende realizar

:'1LOS Estados Unidos, disse que o ministro Macedo Soares está

I tratando do assunto na parte que se reiere a melhoria dos
: transportes. Esclareceu, ainda, o ministro, que até hoje o go-
vêrno Dutra não efetuou nenhuma emissão.

Viagem,

Arpresentando suas despedf->
das por ter de regressar à Ca-
pital Federal, deu-nos, ontem•.

o' prazer de sua vísjta, man-"

tendo conosco cordial pales",,
tra, o senador catarinense dr..
Ivo D'Aquino.
Agradecendo .

a honrosa, vi- .

sita que nos fêz, formulamos.

tormentosa, através do mar· revolto, num barco de 121�f�:!�,vT�:�ee:: ����I�::,��
metros verdadeira casca de noz �:;:�:s!CO�:nt�n����?�r b���;�-

, " no seio de seus pares elevan--
do, cada vez mais, o nome da,
terra que, lhe serviu de berço.

----

Flor,lanóPolb, 23 /Je' Abril .ije 1946
--'--_.- _._--

Itajaí . ,a Santos, num pequr no
na altura

Foi assumir
A odisséa de scfr.mente, trabalho e perigos, de quatro marinheiros brasileiros - 32 dias de

barco à, vela, carregado de madelrs » Afrontaram furiosa tempestade,
.

da ilha do Bom Abrigo. onde' quase naufragaram.
Ainda não 'se fez a devirda .iUSti-(

- Sim senhor! Tivemos uma SALVARAM A CARGA I A TRIPULAÇÃO DO "JUCA"
ça a esse pugilo de lobos do mar viagem acirdentada. Uma das peo- Corno marinheiro, conhecedor de! A tripulação do "Juca" era com- O comandoque afronta os perigos, as cansei': ores que Já fiz, apesar de ter passa- seus deveres, mestre Eleshão preo-] posta de quatro homens, como dis-
ras, os trabalhos árduos .dla vida do a maior parte da minha vida no eupou-se, acima de tudo, em salvar I sernos acima. Elesbão Medeiros, o I Rio, 22 (A. N.) � Pelo avião"
do oce_ano, tripulando frageís e�- mar. �aiilUos de Itàiaí no dia 2 ?e a car-ga. P?r vezes a madeira este-I mes�re; .Antônio Frand�co Pere�ra, da F. A. B. partiu para Belem.
harcações, m,as emprestando valío- março. Tempo bom. Bom demais. v,e -CIlll perIgo de ser arrastada marinheiro, e Manoel RIta e EVlla- , . . _ ,

•

sa contríbuição ao país, cooperan- Tão bom; que chegava a ser mau pelo mar em furia. Mas, amarra da-, SiD de Oltiveira, moços. Todos na- do Para o brigadeiro Joao Dias .

do efioazmente para a solução do para nós, que só contamos <com o qui, amarra dali, reforça' de um, turaís de Itajai, onde residem. To- Costa, que foi assumir o co-
problema do� transportes. . I

vento para mover n'qsso, barco. lado,. reforça d� outro, as pilhas i dos bravos homens do mal> que ti- mando da la 'zona aérea, para
Essa. contI7llbUlçao se tornou a�n- Aportamos em Paranaguá, on�e mantiveram-se mtactas no c;onv.es, verarn a sua parcela bem árdua na! O qual foi recentemente no-

d� .mm_s valiDsa:. pela sua alta SIg- nos demoramos

algUnS,
dl-as, e f1- chegando o. carregamento mteíco batalha que sus�e?-taram e

vence-I d' O brí deír D' <'C'
.

nificaçâo patníótíca, durante a zerno-nos novamente ao mar. A ao seu destino. r ram contra a. fúria dos elementos, mea o. nga erro laS_ OS-,
guerra, quando os nossos navios bonança continuava, mas era ape- (Da "Tribuna", de Santos, de ta, antes de sua promoçao ao,
de maior calado .fo_ram mobilizados nas 'O presságio da tormanta, FINADMENTE ATINGIRAM O 1:J-4-46. posto atual, exerceu as tun-
sob O' coo:n:andlo< urnco naval aliado,

UMA NOITE 'I'ORMENTDSA
ANCORADOURO eões de adido à areonáutíca-

!para o esforço comum que levou "Lutamos a noite inteira com a b� .. r

as Nações Unidas' à vitâria. ' , morte diante de nós - prosseguiu N Ó.· d.
raslleIra no Peru.

QUando. se escrever a história NO' dia 13 ?e l1?'3l'ÇO - contínuou mestre Elesbão, Só' no dia seguinte O Dr limo la<Ias verdadeiras odisséias dessa
o bravo ,mannheIro -:- encontrava- consegui penetrar no ancoradouro I

• Pre'"SOS por se '

gente humilde e brava, ter-se-ão mO-!l0S a altura da Iliha.. do Bom do Bom Abrigo, onde aguardamos I- de MaIOrevelado ao mundo os aspectos mais AIDngo. Começou ness� dia a tem- que a tempestade, que ainda pros- tnobres da coragem, da abnegaçãD'l
pestade, f w: fustigava-nos ff�- seguiu dmmnll:e alguns dias, amai- ' S Paulo 22

_ (.E.) -. A Es.- negarem a pres ar
«lo destemor, do ruarfnheíro hrasi- rlOsamen, e. mar come�Du a ·1- nasse. Alproveàtamos esse tempo

' ,
.

Ieiro. ,c�'r ternível. Os vagalhões suce- para reparar- as avarias sofridas". querda D,Bn:lOcratLCa vai ,re.alI- O servI·�O'F<)j I3,SSNn pensando que ontem diam-se, cada ver: m�QO�',es, -yarren- zar nesta cidade, ne proxrmo f \I
fornos entrevistar a tripulação de

do o barco de p:oa a I e, atirando- ��I�ICIAND� A VIA:GEM dia ,1'0 de maio, a cerimônia 'de S. Paulo, 22 (E.) _ Há dois;
uma pequeníssima embarcação, um 11,OS aos solavancos de um lado pa.- Beíndciamos a viagem ainda com lançamento do novo 'partido dias está paralisado o tr: b _.

veleiro que mais pode ser cornpa- r� o, outro, co�o se fossemos uma condições desfavoráveis, 'O que , .

' a a.

rado a uma modesta embarcação slm�les cas�a Ide, nDZ ao �abor da contribuiu para retar-da.r a1nda pOlItICO .em que se transformou lho no porto de Santos, tendo
para a' navegação fluv,j-a'l, do qUe !l

COrl ente. Na'O �el como' iJlao fomos maJis a nos-sa chegada a Santo�, on-I em recente convenção nacio- os estivadores incumbidós do
um bal'co para afrontar aS aspere-

arrastados pelas vagas enormes. d'e �portamos a 3 des�e mês. Tiv.e, na!. Estarão presentes, além de serviço no n a v i o espanhpL
zas 'do mar, O fato de ter o navio- PROCURANDO ABRIGO po�em, _aO' c:hegar aqUI, a gf.a'lltde, representantes da direcão .cen- "Mar de Gartbe" se nega;do a.

I d' d 3':1 d'
, satLsfaçao que sentem todos os res-

. -

.

.

ZN110 • ,emoral o � las na vLagem Vendo que a nav.egação se tor- p'Onsáv.eis peba segur'ança de urna traI, membros dessa orgamza- executa-lo pelo que foram P're.., ..

entre lta,iaí e Santos, levou-nos à nava cada vez mais di,fi.cil, e nre-
� . ..,

d' d EconvI·.cça-o ,de 'q·lI·e alguIlla cous,a da d
.. embarcação, seja ela do .'Pol'te que çao _o mterior O stc;tdo. sos.

'" ve.n o que a temltpestade nã,Q aroai- f danomnal havia ocorddo durante a naria tão depressa, procurei, á tar-
or, e a sua tr1pulação.· O barco e O programa 'socialista ado- Solidarizando-se com os l�re.,. ..

viiagem. E 'a nossa suposiçãO' se de,. um local onde pudessemos � Ctr:g�, estavam a salvo e no seu tado pelo novo partido muito vistas; os demais estivadores,.
'confirnl1OU pJ.enarnente. aguardar Co>i'n al-guma segurança'

es mo .

vem contribuind'o para o inte- dó porto e empregados das Do-
O IATE "JUCA"

melhor tempo. resse que vem despertando a cas também interrorri;neram o.Entretanto, a cerração e os veon- E t d
'1:'

O iate '''Juca'' é uma minúscula tos contrários não m� per!l11Hirallll DeOU ra O um nova fase de atividade política trabalho, .acarretando comple--
em�al'cação, de uns 12 metras de encontrar antes da nOlte o .a.nco.!'a-, • _

dos esquerdistas de São Paulo. ta paralização,comprimento, mais ou menos, po,r douro ,fI'a ilha de Bom Abrigo. E aVia0 da FAD .• _ . .

A pol1cia continuá efetuan-'uns quatro de ].3liigo, mov1do á ve- assim ficamos mergnlthados na es-J Fel]80 rlo-granden e d
. _

d
'

la, eX!dI1usi.vamente. Sua tripul'ação cllrid�,?, ao sabor das ond'as alll'ci- Rio, 22 (A. N.) _ Os jornais
.

8, o pnsoes o� re�p.onsaveis,
era CO!l11iposta aipenas de quatro ho- n'adas . noticiam o encontro de um r �. I tendo aberto mquento para,
ll11ens. ParUra de Itajai no dia 2 de para a RUSSIH processar os culpado
março e chegou a Santos no dia :l "NUNCA VIMOS A MORTE TÃO aVIa0 da F. A, B. Presume-se

• ! s:
do corrente com um -carrega'mento PERTO" que seja o que desapare.ceu há Rio Grande, 22 (E.) O
de madeira, que já desembarcou. Continuando sua narrat,iva, em quinze dias passados, p'ilotado porto local apresenta grandeEsta foi a sua úHima via_gem, pois sua linguagem pitores'ca de mari
vai sofrer reformlas num estaleirQ nheiro, experiente e sacudido, mes- pelo aspirante José Sodré de movimento. Inúmeros navios,
dia BocaLna para ser adaptado a tr-e Elesbão descrevel1�nos de ma- Andrade, quando regressava, nacionais e estrangeiros, car
barco de passeio. neira impressionante o momento em companhia de outro tenen- regam e descarregam milhares

mais .culmi.nante. dess'a odisséia. de te da F, A. B. da cidade de Po- de tolenadas de mercadorias.FALA O MESTRE ELESBÃO trabalho, de sofmmento e de perIgo. '

' ,

Quando estivemos a ho.rdD dio O ba'r,co, já ;praticamente ,illlcon- ços de Caldas. Hoje, -chegaram mais dois car-

"Juca", que se ·achava amarrado trolável, havia-se aproximadü pe- g u e i r o s norte-americanos.
� uma outra eunJbar'0ação de peque- r,igos.3tl11ente do costã'G.. Em dado

p
· -

d
Além de outros artigos, foram

Ola cabotagem, defront� ao arma- momento, Ulm relâmpagO' ilumlÍnou revlsao O tempo carregados 50.000 sacos de fei-
zem 6, da ela. D.ocas, passou aO' a ,cena tenebI·osa. A rocha esc.arpa- ,J'ão para a Rússia e 40.000 sa'-J.aI:g'O Uil11 rebocador. As marolas fi- da estava apenas a alguns metros SERVIÇO DE METEOROLOGIA •

zeram o barco balouçar, como se de distância. Era a morte certa, Previsão do Te1111)o, até 14 horas cos de farinha' d� mandioca
fosse uma shnples canôa, o que dá pois o barco se espalil'ari'a, se f'OSle do dia 23 na Capital. para os Estados Unidos,
l.lll1ia idéia de suas pequenas pro- arrojado con.tp-a--a� pedras. Tel11!J)o: Bom, com nebulosidade. . ..........................•

porções. Pois nesse pequenino bar- - Elevamos nosso pensamento a Temperatura: Estável. Camuula, C ravstas. Pijamet RITZ - amanhã, em última
CD um grup'O de quatro mal'inhei- D.eus - continuou mes.tre EleS!blo Ventos: De nordeste a sueste, Meiasdso mtlhorrlt pelos me, exibição
ros brasi,leiros afronlou muitas ve- - pois nunca 'vim'Os a mort,e uro fresco,s. • HLN1ljphrev Bogart - Lauren
zes a fúria do -oceano, vencendO' pert,o. Felizmente, parece que por TeI11Jperaturas extremas de hoje, Dores preços ,6 [;s CASA MIS I BacaIl.

.

temip'esta,dles temerosa.s. um verdadeiro miIa.gre, o de�asltre foram: M.áxima 27.0, Mínima 18.3. I CTT· A N'F ft - 1;>., .. C fvI' I'lf' A, fi UMA, AVENTURA NA MARTiNICA)
Atendeu ..n'Os com a si'lllp,Jicidade niío se deu. O bumo, em vez de se

e a camaradagem tãO' comuns á ,atirar contra o 'costão, C0!Il10 pare
gente do mar, o mestl'e da emba'l'- oia inevitáv,el, af,astou-se para 'O
lÓação, Elesbão Medekos, llOmem largo. Ainda não Uulha chegado '3
dos s'eus cinconeta anos, d� tez nossa v'ez".
l:l!ll1or.�nada, queimada pelo s'Ol e

p�lDS 'sais marinhos. mãos ooleJa
das peJa rude labuta de matnejar
cabos, de acomodar carga, que o
ma)' revolto a desallojava de seus
<levi-dos lügares.

Cines R i TZ
ROXY

RITZ - HoJe às 5 e 7,30 llS. _
HOXY - Hoje às 7;45 hs.

Sessões das moças
Leon Errol - Anne Rooney

Eddie QuBan.
CAVADORAS DA ALEGRIA
Uma eletrizante comédia roman

fica, cheia fie lances comícos.
Ce/usura: L[VHE.
'Preços: 1,20 - 2,40 - 1,80.

PETIILIII
11111[111

..

CONTRA CASPA,
QUEDA, DOS CA· :.

PERDERAM DOIS FERROS E O
BOTE

IJl1iPossi.bilitado de manobrar con
venientemente o barco, dada a fú
rIDa da teml,pestade, mestre Elesbão
tentou fundear., Foi inútil, >i:mtre-

UMA VIAGEM ACIDENTADA tanto, o re<Clirso, paris a furia do
1l1teirado de nossos propósitos, mar rebentou as correntes de dois

declarou-nos prontamente mestre I ferros de ancorar. Outro vagalhão
EIe,shão:' levou o bole de bordo. I

BELOS';E'DrMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


