
A política não se faz, não «deve»· ser feita" à: custa do povo; e sim, em bel
do povo; para servi-Ior e não para explorá-lo; para organizá-lo em partidos &Um
ideal, e finalidades; e não 'para 'iludi-lo com sofismas, mentindJJ-lhe com cinismo,
com aleives, com falsas reclamações. «Oposição))' não tem por sinOoimos os têrmllS

maledicência; intriga, boataria, berreiro e' despeito...
'
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,Foram estudadas enérgicas medidas
para

�

a5segur�, o abastecimento
Rio, 18 (A. N.) -. Noticia menta dos dêneros de primei- Na reunião de agora,' sob a

um vespertino, ter-se realiza- ra necessidade. Em recente presidência do Chefe da Na
do uma importante reunião' reunião da Comissão Central ção, foi o assunto fá alizado
sob a presidência do general de 1)reços, foi oficialmente e estudado para adoção de
Dutra e que participaram (Jl ànunciado que os estoques de medidas enérqicas e imediatas
ministro do Trabalho, sr. Ne-, gêneros no Rio estarão j re- que netiham. a assequras o

grão de Lf"!,a; sr. Julio Bar?-.j duzi�os a um quinto das ne- abastecimento.
to;_, secretário geral da Comis.. ! cessidtuies normais, agravan-
sao Central de Preços, o pre-: do-se em virtude de haverem
feito do Distrito Federal e ou-: os atacadistas' cancelado os pe
iras autoridades. Nessa reu-' didos de gêneros das fontes
nião, toram. examinados as- produtoras; alegando que os
suntos ligados ao abastecimen- preços tabelados não lhes ga
to do Distrito Federal e tabela- rantiam lucros compensadores.

IOVERIJNOO OS PASSAGEIROS
WASHINGTON, 18 (U. P.) - As estradas de ferro afixa-·

ram cartazes nas estações, advertindo os passageiros/de que
poderão ter sua viagem Interrompida, se embarcarém hoje á
tarde. Isso -em face do perigo da greve dos ferroviários que.. , t,

parecem querer suspender o trabalho apezar da requisição das
estradas pelo govêrno. Os trens entretanto não pararão ás
quatro horas da tarde, e sim prosseguirão viagem até ao ponto
de divisão mais próximo, que é geralmente uma cidade maior.

,Adiantau-se. ao ministro
Roma, 18 (U. P.) - O rei tremenda onda de gafanhotos

Humberto, da Itálía.. está rea, I que assolou aquela ilha. Os
Iízando grande ,atividade po� I habitantes da ilha receberam
lítica como meio de reforçar I entusiasticamente o novo rei.

,
o seu prestígio entre o povo. O .Errtremerites, revelou-se que o

novo soberano adiantou-se ao I primeiro ministro deverá se

primeiro ministro de Gaspe-I guír; amanhã, por via aérea,
ri, chegando inesperadamente para a

_ Sardenha, onde pro-
. a ilha Sardenha, para inspe-l.nunciará. discursos políticos
cionar os danos causados pela em Sassari e Cagliari.

Pelo seu aniversário
natalício, recebeu ontem
muitas homenagens, o
ilustre General Eurico
Gaspar Dutra, Presidente
da República .

"O Estado", que o apoiou
na hora das lutas par
tidárias, honra-se em
levar ao grande cidadão
e ao valorGsQ soldado
do Exército Nacional, os
seus parabéns com os
melhores votos de feli
cldàde pessoal e �e ple
no êXito no seu govêr
no, nesta hora difícil
para a PátriaBrasileirra.

,

Consíderede como resposta
..

LONDRlES, 18 (U. P.) - A rádio de Moscou citou hoje os

socorros prestados pela União Soviética ás nações da Europa
ocidental, apezar da séria redução nos próprios recursos. Es

,

sa declaração é considerada como resposta ás insinuações an-

glo-americanas, de que a Russia não estava cumprindo sua

parte no abastecimento dos povos famintos.

Vae realizar um' amplo inquérito
RIO, 18 (A. N.) - O Ministro da Agricultura, vai realizar S 1.·cl"tou d'em.·ssa-oum amplo inquérito nas várias regiões do país, sôbre o custo O '

da produção dos diversos gêneros agro-pecuários, afim de que I Haia, 18 (U. P.) - ° prí
possa ser elaborada uma tabela de preços justos para o produ- melro ministro professor Scher-
toro merhorn, pediu hoje, demis-

• • • são, em vista do resultado das

A Rússia apoiaria a cansa do EgitO' eleições de ô1:1tem que de�xa-
. '.

"

.. ram seu partido trabalhista
C�Iro, 18 (U. P.) ,- O Jornal AlkontIa p'ublIC� hoje uma

€m ligeira minoria. Preve-se
entrevista do seu. co�respondente com o sr., Andei Gromyko, que o více-presídente do Par
delegado da.R,:sSIa, Junto ao C?uselho da ONU, o qual decl�- tido Católico vencedor, pro
rou que apoiaria a c?-usa do EgIJ;O se o assunto fosse submeti- fessor Romme, seja encarrega
do .�o. Co�selho de Segurança. Ao �esmo tempo, o d.e�eg.ado do de formar o novo govêrno
�yI�bco Junto a ONU eXipre�sou duv�das de que os britânicos holandês.
ameiem realmente a eva;cuaçao do EgItO. Los, Angeles, 18 (U. P.) _

Reso·lvida a transferência do' Q. G '�r:;{EiS:[�ir!�e ����:O:l�
. .

'

• • Martms, e sua COTIntIv'a segue
CAIRO, 18 (U. �.) - O)OJ.:?al Akhb�r Eloyam, �eralmen- amanhã para São Francisco.

te bem informado, dIZ que fOI afmal resolvido transferir o quar- Os visitantes brasileiros en

tel general britânico no Oriente Médio do Cairo para Jerusa- contravam-se hesta c�dade des-
. lem. de segunda-feira.

***Propusetno-nos explicar,
há cêrca de 3 dias, o caso

dos cómplementaristas, isto
é, das nomeações que, -ezn

alguns dêsses professores,
se têm verificado ultidía-
mente.

Como fôsse o superin
tenden te do «Dlésdo da

Tarde», o autor de Un;l elo

qüente rodapé a respeito
dêsse caso, assinalamos a

sua tarzânica fôrça de ar

gumentação, sempre acom

panhada de l.allces de

fita cinematográfica, espe

taculares, retumbantes, e

selvà ticamen te agressivos.
O iovem diretor não gos

tou da figura ou compa

ração, mas confirmou o que
em ficção literária havía
mos escrito. Falou como

John Weissmül1er, em in

glês, um inglês assim qual
«erui so on», eurneritendo

a nossa convicção' quanto
aos processos e atitudes

que lhe caraterizam a per
sonalidade iornalísti:;a.

* 't
* *

Mas, o asaun ro . é outro.

E'- o da nomeação dos com
plementarúdas para os

grupos escolares.
A explicação é fácil, e

tem a sua razão' funda
mental no fato líqüido e

certo da falta de norma

listas para o preenchimen
tos das vagas naquelas
casas .de e:risino.' Os nor

malistas buscam os con
cursos, quer ieâereis quer
estaduais, à procura de car

gos de melhor remunera

ção.
Todos os anos, em ple

nas férias, abre o Govêrno,
por intermédio do Depar
tamento de Educação, os

corrctarsoe de títulos par'a
ingresso, remoção e rever

são ao mflgistério. A pre
ferência para as vagas,
têm-na. iustamente os nor

malistas. Sucede, entretan
to, que os citados proies-:
sôres, em vista tie melho

res perspectivas, buscam

outras colocações, -âe ma

ior renda pecuniaria e,

provàvelmente, com menos

espinhos profissionais,
Que fazer? As vagas lá

se escancaram, em grupos
do interior principalmente.
Para deixá-Ias abertas, o

prejuízo cairia sôbre a cri

ançada, os alunos dos cur

sos elementares, que, na

hipótese, não teriam quem

1hes ministrasse as aulas,
uma vez que o Govêrno

ficasse à espera. de nor

malistas para o cumpri
mento da missão.
A administracão pública

provê então os cargos com

os recursos q ue tem à mão,
a saber, com os cornple
mentaristas e, atê, com os

provisórios. Todos os go
vêrnos passadqs lutaram

com êsse problema em San

ta Catarina, e hão de lu

tar todos os que vierem,
a não ser que se resolvam

a dar à carreira do nor

malista uma situação de

desafôgo pecuniário excep

cionalmente largo, o que

será, de fato, o ideal. P�
rante as rendas estaduals

do erário, haverá possi-

«Performance,)
"digna de registo

Rio, 18 (A. N.) - Chegou "

a esta Capital, vindo de Paris,
um avião' frances de turismo
e transporte que realízou uma

,"perfomance" .dígna de re-

gistro, percorrendo dez mil
quílometros, a 380, por hora,'
num total de 43 horas, consu
mindo 4.500 litros de gasolina,
num dispendio de meio litro
por quilômetro. Partindo I de
Paris, no dia 10 do corrente,

. fez escala em Casablanca, Da
kar, 'Natal, Bahia, e Rio. A eta
pa Natal-Dakar, foi coberta
em 13 horas de vôo e para a

travessia do Atlantico Sul, fo
ram acondícíonados reserva

tórios suplementares na f'uze

lagem e no espaço destinado
aos passageiros. A tripulação
compõe-se de: Jani, piloto da
Companhia Construtora; che
fe mecâníco Puillet e Baíeux,
ofícial rádio telegrafista.
* Convidamos aos nossos lei
* * tores a que, munidos dos

respectivos binóculos, se dirijam
aJO local onde afixamos nosso

"placard".
Lá terão oportunidade de apre

ciar dois minúsculos objetos, fei
tos com farinha de trigo e Im

portados de Itajaí.
De antemão, afirmamos que

não se trata de "pãos", nem

"pães", nem "pões", nem pins,
São, ,quando muito, "pínzí-
nhos".

Também, por vinte centavos .. r

Justificando
a ausência
Rio, 18 (A. N.) - Justifi

cando sua ausência ás reuniões
da Assembléia Constituinte, o
senador Marcondes Pilho, dis
se

.

- "Por motivo de moléstia.
não pude comparecer aos de
bates que têm ocupado a aten
ção da Constituinte durante o

primeiro período de funciona
mento, na qual foram versados
temas de interesse para o país.
A função primordial da As
sembléia, depois de organizada;
a Comissão que prepara o pro
jeto da Constituição, está na

sua discussão no plenário.
Dando início ás minhas atívi
dades parlamentares, ao ser

enviado o projeto de Consti-
tuição, penso que a minha au-

I
sêncía

fO.
rçada não. prejudicotr

os meus deveres de constítuín-
te. '

Tome KNOT
bilidade para êsse ideal?
E' o' que veremos, em

outras notas, que, ,im pras-
seguimento, faremos por
estes dias. A promessa não'
é fiada. O assun to nos in
teressa.
Ao [overn euoerin tenden=

te queremos dar uma res-:

posta à altura do seu zrre-:

recimento, _para correspori-:
der aos seus· gritos recla

matórios. à sua gesticu1a-
ção apaixonada e ao de-:

sempenho das fitas cine-'

matográffcas em que tra-
,

I

balha ,primoresamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Possibilidades de viagem à -lua
,

�oi recentemente elevado à al- a foguete. Tudo era possível se
tura de uma ciência: a astro-! nao fosse outra dificuldade:

,

(Copyright do S. F. L, para náutica. Ainda exclusívamen- para ir á lua e voltar, uma as-
"O Estado") te teórica, está ciência espera tronave de duas toneladas pre-

A exploração hertziana da encontrar, na descoberta da cisaria levar 200 toneladas de
lua, pelo Radar não é, para al- eneraía atômica, todas as pos- combustível. Assim, persistia
guns espíritos empreendedo- s'ihilkIades de realização que a impossibilidade de qualquer I

res,_senão o prelúdio da,e.xPlo-llhe faltavam. Ora, ,não sendo, viagem á lua,. tão sonhado por
raçao real de nossa sat�l�te, e, possível=a idéia de Jules Ver- tanto�. . .mesmo dos plan.etas vizinhos

\
ne. um engenheiro russo. lem-l MaIs veio a guerra. .. E RI

da terra, por .melO duma a�tro- brou uma astronave, acionada roshíma e Nagasaki souberam,
nave propelida por motor a

.

--- pratícamente, os efeitos da li-
jato. O velho sonho de Jules bertação da energia atômica.
Verne seria assim realizado. Renasceram assim os so-, "'"' , ,

Lembramos, porem, que nao o nhos ... E com mais víabíli-
será na forma rmagínada por dade: para ir a lua e voltar
êle, isto é, um projétil lançado " bast�vam apenas 8 quilos de
por podeorso canhão. Este, ca- Urânio 237.
nhão, enterrado no chão, teria i Os. sonhadores pre�iral_?,275 metros de comprimento e ; imediatamente, a. realizaçãoseria carre&,ado com 181 t�ne- ! da viagem. E surgiram novas
ladas de polvora. A quantída-

I dificuldades: motores movidos
de estava calculada, parece, por energia atômica só daqui
p_ara imprimir ao obus, a velo-

I a 20 anos..., , ,cidade de 11)80 metros por

I
Como serão motores tér-

segundo afim, de libertá-lo. �a micos, necessitarão de grandeatração terrestre. O !ornlld�- garantídade d'água.vel recuo da explosão sena I Estamos agora neste impas-3:mortecido. por molas, �a rea- 1 se: daqui a 20 anos 'ainda se-

� llda�e, Jules �erne �

havia co-

Irá 'impossivel, tão sonhada
metido um. triplo _erro. ,Infla- viagem. Consola-nos sómente
m3-ndo-�e o algodão polvora, 'a certeza de que nada há de
nao sena capaz de provocar impossível para a física mo-
a fôrça libertadora. Mesmo as derna ...
pólvoras modernas não podem
dar senão uma velocidade de
2.500 metros por segundo. O
explosivo, mais moderno, o gás
oxigênio - hidrogênio, fornece
sómente o dôbro. Por conse

quência, o empreendimento
de uma viagem á lua seria im
possível por tais meios.
,segundo erro: tal acelera

ção, comunicada de uma
• só

vez, criaria tal fôrça de enércia
dirigida, de Cima para baixo,
que amassaria o obus ao solo
como uma casca de noz. Em
terceiro lugar, na falta de es

magamento pela inercia, ter
se-ia o esmagamento contra
a atmosfera porque, nos flui
dos, a resistência aumenta na

razão da velocidade. e que dá,
a uma camada de ar, a impe
netrabilidade de uma blinda
gem. Daí ser químerico o pro
jeto de Jules Verne e não se

rá, de modo algum, por êle que
se vencerá a fôrça poderosa da
gravitação que nos prende a

este miserável planeta. Mas
há outros meios cujo estudo

Por René Sudre

Peça hoje mesmo ao seu for
necedor um "Cartão�Royal",
que apresenta tadas as ins
truções indicando como fazer
para receber o fomolo "Li-
vro d. Receitas Royal". i

Se não encontrar o Cartão
.screva para, Caixa Postal ,

3 21 5 - ,Rio dp Janeiro.

PRODUTO DA STANDARD BRANDS or,
iRAZIL, INC. - RIO DE JANEIRO

A VIDA INTEIRA ENTRE
..

Se você Vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenhà o sangue po
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas defesas orgânicas não
estão equítíbradas I Dai as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga, a palidez. a debilida.
de � .. Convém, pGrtanto, reagir
enquanto é tempo I Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu sangue,
tomando Vinoll Vinol aumenta
as defesas orgp.nicas, provoca o

apetite e equilfbra o sistema ner
voslJ' Com Vinol, você se sentirá
mais disposto para o trabalho, vi
goroso e sadio I Vinol é uma feliz

combinação de ferro. fósforo.
cálcio, vitaminas e outros ingre-

�=��W=�i
valor terapêutico,"""'" //.Vinol pode ser to. ::- -:::
mado em qllalquer _

época do ano: Res- =-�-"'�
taura suas forças, .��:;:;
fazendo com que1

J

f , OOE\\t''!
. "

corra em suas veias um sangue
mais rico em hemoglobinas. Lem
bre-se de que não há felicidade
completa sem saúde.' .. vrnot é
uma verdadeira "fonte" de vita
lidade, um tôniça-paF� a famí
lia inteira I E' especialmente re

comendado para os estados de
desnutrição, esgotamento, neu

rastenia, depressão nervosa, ema

grecimento, anemia, e como au

xiliar na convalescença de dOEn

ças ou operações. De sabor agra
dável. pode ser ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam com o uso

regular de Vinol, às refeições_
Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias. Vinol é a

saúde do sangue I

1IW/!
çu;mn � .4fIU
�.dfj!m:
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HORCEGOS

/

FRONTEIRAS 04
MISÉRIA

A Inspetoria de Defesa Sanitá
ria Animal em sua carnpanna

para a �ompleta extinção da
"RAIVA" ou "MAL DE, CAlJ8I·
RAS" como é vulgarmente chama

da essa terrível moléstia do gado,
pede a tôdas as pessoas ',de ')('�
vontade) especialmente .is resi

dentes no, interior, para que ma

tem o maior número possível de
MORCEGOS.
Mortos os morcegos, deve-se-lhes

abrir a barriga e colocá-los dentro
de um vidro com formol a 10%,
cuja solução poderá ser adquirida
na farmácia locar.
Isto feito, queiram entregá-los

aos senhores intendentes distritais
ou prefeitos, os quais se enearre

garão da remessa dos morcegos
para o seguinte endereço:
Inspetoria de Defesa Animal

Sanitária. ,

A/C da Redacâo de "O Estado".
Florianópolis- - Santa Catarina.
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FARMÁCIAS DF PLANTÃO
Estarão de plantão, durante o mês

de maio, as seguintes farmácias:

1 o � Quarta-feira (Feriado)
Farmácia Santo Agostinho _ Rua"

Conselheiro Mafra.

4 -r-. (Sábado à tarde) - Farmá-

da Esperança Rua Conselheiro"

Mafra. I

5 _ Domingo _ Farmácia Eape
rança _ Rua Conselheiro Mafra.

11 - (Sábado à tarde) '- Farrná- ..

tia Nelson _ Rda Felipe Schmidt.

12 - Domingo - Farmácia, NeL-·

san '_ Rua Felipe Schmidt.

18 - (Sábado à tarde) - Farmà

cia Moderna - Praça 15 de Novem�'

bro.

19 - Domingo - Farmácia Mo

derna _ Praça 15 de Novembro.

25 - (Sábado à tarde) - Farmá-·

eia Santo Antônio _ Rua João Pinto_

26 - Domingo - Farmácia Santo

Antônio _ Rua João Pinto.

O' serviço noturno será efetuado pd�
Farmácia" Santo Antônio, sita à rtiC)1:

João Pinto,

Entrou para o prélo "FRÓN
TEIRAS DA MISÉRIA". o livro
da autoria de Juvenal Mel-

chiade•.
O autor conterr&neo vem

encontrando grande oceitação
por parte do público. do lIeu

livro «ESQUECIDO DOS DEU-
SES». que acaba de lançar.

AGUARDEM

FRONTEIRAS DA MISÉRIA

Deseja obter
emprego 1

�
, Procur0 então 'a nOSS3 Gere&
cia e preencha a nossa "ficha d<Jf
informações úteis", dando Uid81Jl
as indicações possíveis, que t"r...
mos pra2ii!r' em recomendá-lo (a)..
aos interessados na aquisição !I<l>'"
I)ons flmciQnlÍrios (as).

que lIerá
des.e

mais um sucellllo

nóvel escritor
catarinenlle.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Flor ianõpolis
Dr. H. G. S. MediDI Fum. Narbal Alns oe Souza

Farm. L. di Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação
de cancer, Exame d. urina, Exame ?;)ora

verificação da gravidez, Exame <:te escarro,

Exame pare: verificação de doenças da

�ele, boca e cabelos, Exame de fázes.
Exame de secreções.

l'utovaccinas e transfu!lão de songues,

I Lxame químico de f�rinhas. bebldu.
,I

:. C.O..
fé; águ

••

a

•••,_e.tllc•. 1Ii

l
'
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.

OSVALDO CLÍMACO
Decorre, hoje, o natalício do

jovem Osvaldo Clímaco, aluno SRTA CECILIA RIESEMBFJRG
-da Academia de Comércio de I Festeja na efeméride que
.Santa Catarina e filho de sT.llhoje tran�corre, mais uma prí
.Aníbal Clímaco, construtor re- mavera a prendada senhorita
.sídente em Bhznenau. Cecilia Riesemberg, dileta filha

*
do 31'. João Riesembel1g.

DR. TOLENTINO DE WALTER DAMIANI
CARVALHO Transcorre, hoje, o aníver-

A efeméride que amanhã sário natalício do estimado
-transcorre, regista o aníversá- jovem Walter Damiani.
7io natalício do sr. dr. Tolenti- OSMAR OLIVEIRA
-no de Carvalho, conceituado' Assinala a data de hoje, . o
:�médico nesta cidade e digno aníversárío natalício do sr.
diretor da "Colônia Santa Te- Osmar Oliveira.
.reza". SRA. WRIAN GAMA D'EÇA'

O humanitário médico, que NEVES
-vem dedícando, com todo o ca- Assinala a data que hoje
linho, aos doentes sob seus transcorre o natalício da exma .

.•cuídados, será, por certo, muito sra. Mirian Gama d'Eça Ne
felicitado por seus amigos, co- ves díznissíma espôsa do sr,

.legas e admiradores, pois é tão Sol�n Neves, agente da ·'('ia.
,grande o círculo de amizades SINGER" no sul do Estado.<:t
que entre nós grangeou. SRA. IDA FILOMENO SIMONE

* A data de amanhã regista
,;SRA. ALZIRA DE ALMEIDA o transcurso do natalício

.

da
LEAL exma. sra. Ida Filomeno Si-

An���a�,��ta q�mo� fnncinn�a�D�� 7-7��-��-��--��������������������-;-��----'.hoje transcorre, a exma. sra. ria R�gional dos Correios e
.. _

,Alziria de Almeida Leal, dd. Telégrafos, desta Capital.. Dr. Artbur Brasil-espôsa do sr. Viriato Leal. SRA. CARLOTA GRUNDEL
'" '" '"

Regista a efeméride de �ma- Viana-:DANI GOMES �ONÇA nhã o transcorrer do anrver-
Acompanhado do posso dís-Transcorre, hoje, o aniver-I sári� natalício da exma, sra.

tinto conterraneo sr. Ary Ma.sárío natal:Lc�o do jovem Da:_Ií Carlota Grundel, dd. espósa fra, Secretário Geral da Caixa·_Mendonça, filho do sr. João .do sr. Teodoro, Grundel, cons-
Econômica Federal de Santa".José Mendonça.

.

trotor civil. Catarina, deu-nos, ôntem, o
'" 'I'EN. EUCLIDES SIMõES DE

prazer de tÚna visita, o sr. dr.VALMOR LUZ ALMEIDA,. Arthur Brasil Viana,

presiden-ITranscorre, na d.ata de ho- Amanhã, transcorrera o am-
d 1 imoortante estabe--

. "

do i V I "t vo aque e �."J:'�]e, o natabCl?, ? Jovem a mar

I
versário n�ta�lCIo do sr

..
en.

lecimento de crédito, em nos-,Luz, comerclan�. ",,'�lifles S'_n:oes de �lmeIda, so Estado.�,

.dístinto ofícial da Força Po-
S. s., que manteve conosco'MENINO GILSÉLIO

_
l lícíal do Estado.

cordíalíssima palestra, veio-Regista,. a data que hoje ARM..ANDO INÁCIO DE
no.s agradecer as referências· transcorre o aniversário nata- OLIVEIRA

.

o que temos feito á Caixa Eco-.Iícío do inteligente memno Transcorrerá, amanhã, nômíca, recem-ínstalada.:Gílsélío, dileto filho do sr. Os- .aníversárío natalício do sr.
Os que mourejam nesta cacal' Cardoso Machado, �cat,a- Armando Inácio de Oliveira.

sa confessam-se gratos á 'vi-do farmacêutico �m Or1eaes! e SRA. BERr·�'AI)IN;\ COELH9 sita que no.s penhorou, deíxan- .--PERDEU ....E no trajeto compreendido entred� sua e�ma. esposa sra, Olin- Aníversarãar-se-a �nha, do-nos encantados.
.

-..J, Rio Bonito (hotel da ,vva. Koerich), dína Ouriques Machado. a exma. sra. Bernadina Coe- """""'"' m

I
e Florianópolis uma carteira contendo CR$ 9.600.00,***

I
' ,

c,

, ,--

lho

O J
-

Kib uma Nota Promissória no valor de CR'1P 2.000.00 e ou-SRA .. JUVENILHA BENTO SM, ZICA SANTOS BORGE� • ·r nau . as tros papéis. Gratifica-se bem a quem entregq-Ia às Casas
-

� MACHADO Assinala a data de amanha, I •
Pernambucanas. E'm Flotian6poli.. 3 v.l� A data qu�, hOj,f' .transco�T�, o transcurso do anivers�'io � ,

R os I
'Tegista O amversan� natalício natalício da exma. sra. zica

� am .

I F I RMA I M P o R T A D o R A· �a���, �:.. :S����]1�a:.e;�� Santos BOrge�. � A D V O G ADO"
-

Virgulino Furau.im Machado. SRA. ADELIA RAMOS �' Rua Correia Pinto. 11 que vende artigos para estrit6rio, de proced�ncia.

* Assinala a data de amanhã, � ..

L A J E S
-

'

americana, inglesa e suíço, exclusívamente

I
SRTA. ALBA COELHO o aniversário natalício da

� I
para rEivended�re8, precisa

A data de ôntem, registou o exma. sra. Adélia Ramos.
'

Santa Catarina R E P R E S E N T A N T E=transccrrer de mais uma pri- SRA. ETELVINA VIEIRA.............. """""",*ocoooooo""""""",
mavera da gentil ,,,enhorita ZOMMER VENom sr. 8 casa da. rua ativo, que trabalhe em todo o Estado de Santa

�Alba Coelho, fino ornamento A efeméride que amanhã .1)- 'Ii. Silva Jardim,

I
Catarina. Base

co.missão, Ofertas, nas quaisda sociedade local f'" Rainha transcorre, assinala o natalí- D. I, na Prainha, (antiga resi- constem firmas já representadas. poro . I;008 Empregados do c')mé�'cio·lciodaexma.sra.EtelvinaViei-!de'ncia Sallenti.en).. Tr,at<i-se, Caixã Postol, 3221, S. Poulo.
A jovem aniversaria;"-te, por ra Zommer. � com o dr. Fu V10 t. duccl. I' \

Vida Social
ANIVERSÁRIOS: esse grato critério, recebeu, ôn-

-

SRITA., uLG� L�MA.. tem, inúmeras' demonstrações
A dota de a_manhã registra o de- apreço'e simpatia de seus

• Q�verscírio nataHcio' ,ao Srrro . Olga 1
súditos .

...Limo, alto funCionario,,;lo Depo r-
tomento de LlItatíiltica EstaduaL e

.elemento de dSlitoque da no&aa

.ocieaoàe. Transcorre, hoje, o aníversá-
rio natalício do sr. Albino Zo-

ALBINO ZOMER

SRTA. FERNA��A CAMPOS
LOBO

mel'.

Regista, a efeméride de 110- ALVIM RIESEMBERG
je, ? tran�correr de mais _uma A data que hoje transcorre,
,JestI�a primavera da, gentil se- regista o aniversário natalício
.nhoríta Fernanda, dileta filha do sr. Alvim Riesemberg.dó distinto casal, sr. Alvaro
· campos Lobo e de sua exma.!' EUGÊfNIÔ ·OORDEIR.'O
espô�a, sra. 'Ruth de Sena Regista a efeméride de hoje,.Pereíra Campos Lobo.

o transcorrer do natalício do
A jovem aniversariante, pela sr Eugênio Cordeiro .

. passélJgem de tão auspklOsa' .. .. "

data, receberá por certo, L1Ú- BERNADINO BORGES NETO
.meras felicitações de suas ami- Aníversaría-se, n� data de

I,-guinhas.'
..

hoje, o S:-. Bernadíno Borges
* Neto.·

JORGE DAUX
. GLADSTONO PALADINO '

Transcorre, hoje, o aniver- Faz anos, hoje, o sr. Gtads-
sário natalício do sr. Jorge tono Paladino .

..Daux; muito digno Diretor
.gerente dos Estabelecímentos
.José Daux S. A., conceituada
_firma desta capital.

SRA. ELBA MAGNO RAMOS
Na data que hoje transcor

re aniversaria-se a exma. sra.

EIl:Ja Magno Ramos, dd. espô
sa do sr. Osvaldo Ramo.').

.J
,

{

'. �

�,
r

r

'0

, : ,.

'"

Leve, persistente, deliciosa -

'<� complemento perfeito de seu perfume favorito.

Pa�a ser usada prodigamente.

De tudo Dêste mUD�o uma

pessoa pode arrep8'Dder-se.
menos de ter economizado.

DEPOSITE NA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL

,

, ,

1
I
I
,

I
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DR. ANToNIO MONIZ DE,
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e cí
arurgia .do torax. Partos e doenças

" 1 de senhoras
OONSULTóRIO: R. ',João Pinto T
DiAriamente das tã"às t1 horaa.
IRJilSIJljl:NCIA: Almirante AlYlDl.

36. Fone M. Zãl

DR. SAVAS LACERDA
CUinica médico-cirúrgica' de Olhos
- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de hanílítação do COnBe-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSULTóRIO - Felipe Schznt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

BOSIDlilNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEJFONElS 1418 e 1204

DR,. A. SANTAEULA
(Diplomado pela FaCUldade Na

cional de Medicina da Uníversída
de do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
(ias Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hospital
Psi'quátrico do !tIo na Capital F'e-

deral
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Oonsultõtrto: Edifício AméUa

NETO '

- Rua F'elipe Schmidt. €onsultaa:
Das ,15 ás 18 horas t

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho na 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGIA - MOI,ÊSTIAS DE Sil·
.. ,. NHORAS - PARTOS ...

Formado pela Faculdade de Medt-
cinna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vã.
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bí
Uaras, intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,"

dtero, ovários e trompas. Vartco
ceie, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua F'etpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te!. 1.598.
RIilSIDlilNCIA: Rua Esteves Ja·

níor. 179; Te!. M 764
_ ....--------_.-------

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade dte

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inte, nos, especial

mente do coração.
ELECTROCARDIOGR.tlF1A

Doenças do sangue e dos nervos.

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

horas.
Atende chamado," a qualque- hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

, les, 18. Fone 702
IRE;SIDJ.l;NCIA: Avenida T'rompowski,

62. Fone 766

Conservação dos
Tesouros Artísticos
(Serviço Especial do CEC para

"OBSTADO") .

BRISTOL - Os objetos de arte
e os quadros dos grandes mestres

ipe1ltencentes á Galeria de Arte,
,(re&ta cidade, foram guardados du
,rante a guerra não somente nos

sotãos e subterraneos das grandes
casas senhoriais das províncias co

mo também nurn profundo tunel
ferr-oviár-io de há muiJto fora de

l�SO, onde permaneceram perfeita
mente a coberto de qualquer es

trago. Foram muitos os tesouros de
ante assim protegidos. O celebre
"Dornesday Book" por exemplo -

o cadastro nacional organizado há
mais de 600 anos pelo próprio Gui
Íherme, o Conquistador - figura
va entre as 2.000 toneladas de do
cumentos e obras raras cuidadosa
mente armazenadas numa das alas
da prisão de Shepton Mallet, en

quanto a espinheta dia rainha Isa
bel e vários quadros de Constable
de valor calculado em milhões fo
ram enterrados sob as antigas
construções de Bath. Ainda muito

recentemente chegaram de volta
ao Museu Británico' nada menos de
20 toneladas d'e manuscritos e do
cumcntos de valor histórico que
'durante todos os anos do conflito
-permaneceram 'ciosamente ocultos
nos profundos subterraneos do ve

lho castelo de Skipton, no Yorks
hire. Assim, estão voltando grada
tivamemte aos seus antigos si tios
todos os tesouros artisticos que
foi preciso proteger, durante a

guerra contra os efeitos dos bom
bardeios aéreos indiscriminados.

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Servíços de Clínica Infantll da
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
chado, 1 (EdUício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESID:ttNCIA: Rua �arE:Çhal GUI
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela amanhã:
diariamente das 10,30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das 14
és 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
-Presidente Coutinho, 58

DR. MA.RIO WENDHAUSEN
Díretor da Hospital crNer êw Ramos"
CLíNIC.À MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No
vembro '\ rltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Fenpe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de :

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO·GENITAlS
DE A..1\1BOS· OS SEXOS - RAfOS

. INFRA - VERMELHOS E ULTRA
VIOLETAS

CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.
Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile. 47 - Fçllle 1648

DR. NEWTON O'AVILA
Operações - Vias· Urinárias -

Doenças dos intestinos. ré to e
anus - Hemorroidas. Tratamen·

to da colite arnebiana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende díartamexts às 11,30 ns
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vídal Ramos, 66.
Fone 1067

Dr. Lauro Daura
AUSENTE

Estágio na Maternidade
de "São Paulo".

ServIço do Profeuor Briquet
SÃO PAULO

AUTOMOBILIST4S
Atencão

_,.

Pm'a O seu dínamo ou

motor de arranco

J t;,
•

. (.,0 OFICINA ENALDA
ecf"O-RadiO#"\eO'� Rua Conselheiro Mafra

J rie. 94

1--------------------------- ,------.----------

.._-__ "'"' .._., _�u..,w, � __ ...,,..1

COMPANHiA MALIANÇA DA BAtAw

'adada UI 187. - �de! D A I Ao
mCBNDIOS J!J TKA.l{SP�RTJj;8

Cifras do ,Baianço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

J
80 900.606,30' �

5,978.401.755,97
67.053.245,30

142.176,603,80

c-,
·Cr$

•

•

Sinistros pagos nos últimos I\) anos

Responsabilidades
��87.816,30

76. 736,40! .306,20

José Pedro Gil e seus fi,lhos agradecem' sincera
mente a todos as pessoas que enviaram flores e

compareceram ao at) d'; ..epultam�nto de Itua

saudosa �pôsa e mãe, CÉLIA FAUSTO GIL;
,

ao' grande e distinto amigo· Dr. Dio lmc Moell
mann, que com inexcedivel dedicação tratou a falecida durante a sua

longa e martiri:l.:ante enfermidade; à.s Irmã. da Casa de Saúde e

Maternidade São Sebastião e demais auxiliares, pela carinho e bon�
dade com que sempre trataram a enferma, pedindo pe','mi�.ão para
de.tacar a bondosa Irmã. Teodora, que a aS6l.tiu atá 011 seu'. último.
alentoll,

."

Aproveitam a oportunidade para convidar a todo. para assi.
ti'em à missa em intenção à sua alma. que mandam rezar na Ca
pela do Gináaio Catarinenlle, segunda fairQ, 20 do, corrente, àll 7,30
horas. 3 v' - 3

I VI'ite, sem compromissos L

I LI!�,���:���A
Livros novos e ueados.
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Braeil
ou no estrangeiro.

Novidades todas
semanas ·'1

o SEU OQGANISMO

I

\

Diretores: �
Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Fr-ancisco �
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ct� Araujo i
e José' Abreu. �

I
Viageíls

PE'LO
'.

Expresso Noturno do jornal
O Esrl"A'I)O

I

FLORIANÓPOLIS JO,INVlLE

I
� '

--I --__---------- AA_-IAA_�_._�__»_D�__���� ��,___j

SAíDA DE FlORIAHOPOUS:'
(HECiADA A JOJHVIU:

SAíDA DE JOIHVILE:
CHHiADA A FlORIAMOPOUS:

- ,1 da madru-gada.
7 da manhã.

lO da manhã,
S da tarde.

Informações:
Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO,

Em Joinvile' - no Hotel Principe

............................................1......

Agradecimento e Missa
CÉLIA FAUSTO Gil

CONTA CORRENTE POPU:;:"'AR
Juros 51/2 a. 8. Limite Cr $ 30.000,00

Movimentaçâo com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: rR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Traj'allo, 23 • Floriilnõpolis

____.,------------------------------�----------------------------

OPORTUNIDADE -- VENDE-SE
Ne�ócio de PAPELARIA, PERFUMARIA, ARMARINHO,
BRINQUEDOS e miudezas com bôa frequezio de ATA
CADO e VAREJO - preço de fatura estoque ca.lculado

, atualmente em CR$ 160:000,00.
Tratar pessoalmente com: PAPELARIA MELIM

Rio dó Sul -- Santa Co tceíno .

F'ARMACIA .ESPERANÇA
c. F.rlD.�.tleo NILO LA t18
Boje • UUJlIIA _. • JlI'8i!IU'tQa

____ • aasraqefr.. - lIo tIu - ........

UCIIrG8 .. lIIorNeIIa.
_..... 'e __ .lInnaae _� ........

Fabricante e distrihuidores das afamadas con·!

fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.'
de sortimento de casemiras. riscqdos, brina
bona e barato•• algodões, marina e aviarT}entos
pal'C alfaÍ<.:l.tes. que recebe diretamentfl doa

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polia, - ';FILIAIS em Blumenou e Lajelll.
'melhoree tábrico.. A Casa ·A CAPITAL- chama o atenção doa

visita ante. de efetuorem DUO. compra';, MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAIS
O Doutor Maurílio da Costa

-Coímbra, JUIZ de Direito da Co
.anarca de Tijucas, do Estado de
· Santa Catarina, na fôrma da lei,
.etc,

.

Faz saber a todos quantos o pre-
-edítal de praça, com o prazo d'e 2{)
dias virem ou dele conhecimento

',tiverem que no dia 12 de [unho
:Il,róximo, ás 10 horas, nesta cidade
e comarca' de Tijucas, á porta do
.edíficio da Prefeitura Municipal;· o
:porteiro dos auditórios, trará a pú
.bdieo, pregão de venda c arremata
.ção, a quem mais der ou maior
:Janço oferecer acima do preço de
.sua avaliação, o imóvel abaixo dis
-criminado, separado para paga
.meote das custas do arrolamento
.dos bens da finada Virgínía Maria da
.Silveira: Um terreno sito em' Ma
jor, dêste município e Comarca,
.com SI} metros de frentes e 700 di
tos de fundos, perfazendo a área de
:21.000 metros quadrados, fazendo
frentes no Rio Tijucas e fundos em

terras de Antônio Vitorino extre-
:mando ao SU1 com terras de A1zi.l'la
"e ao norte em ditas de Orivaldo de
tal, no valor de Cr$ 600,00' (seis
-centos cruzeiros). Quem dito bem
-quizer arrematar, compareça no lo-
cal, dia e hora acima mencionados.

...E, palra que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, mandou
expedir o presente, que deverá ser

.arixado no lugar do costume c re-

·
produzido na imprensa de Floria
nópolis. Dado e passado nesta ci

'. dade e comarca de Tijucas, aos
· dez (10) dâas do mês de maio do
ano de mil novecentos e quarenta
.e seis. Eu, Rodolfo Lmz Búohele,
Escrivão, que -o subscrevi, (as
sínadoj-c-Maurídlo da Costa Coim
bra, Juiz de Direito. Está conforme
(} oríghml, que afixei no lugar do

...

costume, ao qual me .reporto e dou
::ffé.

Tijucas, 10 de maio de 1946.
Rodolfo Luiz Búchele

Escrivão

Camisas. Gravatas, Pijamee
Meiaad

..
es melhores. pelos me-,- :Dct"C\1 Ore,,;')! 1'0 na CASA MIS

-CILANEA ._ RuaC. Mafra, 6,

fi) tST.�o-DomfngoJ 19 de Maio de 1'94i&6
.------------------�

..

-

OUfR VESTIR·SE COM (ONFORTO E ElECiANCIA ?
PROCURE A

I ,

alfai!!�!i!� S��!�2i��O�d��

-- PORQUE P .

1 l
CADA SEÇAO EM NOSSA C�SA .'0 MAIS co���UE, li
EQUIVALE A UMA LOJA COMPLETA! D:�RTlMENTO

ETO
, 0005 05

ARTiGOS

SEÇÃO DE AGRICULTURA:
Arados, grades de disco e de dentes; cul
tivadores "Senior". Moinhos de pedra e

d.e disco para todos os fins e capacidades.
Máquinas e veneno para extinção de formi

gas.Amplo sortimento de tôdas as ferramen
tas para lavoura. Consulte nossos preços!

;

1

o Doutor Maurílio da Costa
'Coimbra, Juiz. de Direito da 'Co
.maa-ca de l'ijucas; do Estado de
Santa Catarina, na fórma da lei,
etc.
Faz saber a todos 'quantos o pre-

«edital de praça, com o prazo de 20
dias virem ou dele

.

conhecimento
tiverem que no dia 12 de junho
próximo, ás 10 horas, nesta cidade
e comarca de Tijucas, á porta do
etd'ifício da Prefeitura Municipal, o

porteino dos auditórios, trará a pú
blico, pregão -de venda e arremata
ção, l7. quem mais der ou maior
.lanço oferecer acima do preço de
sua avaliação, os bens abadxo dis-

...crtmínados, separados para paga
mento das custas do arrolamento
.dos bens do finado João de Araújo
RosiltrIdo: 1° - Um terreno afora-
dn, situado nesta cidade, com a

área de 2.210 (dois mil e d'uzeJllt_Qs
e dez) metros quadrados, conteiJm)
:29,20 metros de frentes que fazem
na rua 13 de junho extremando ao

sul com terras de João Alb-erto d'a
Silva e ao norte com ditas de Eduar
do CO';deiro e rua Juvenal Couti
nho, ao oeste com ditas de André

·

Wen-dlhausen, no valor de Cr$ ....

-Cr$ 110,50. 2° - Uma casa de ma

deira, em máu estado de conserva-]
cão, avaliada por Cr$ 239,50. Quem.
ditos bens qudzer arrematar, com-

-�ílJleça no locai, dia e hora acima
mencionados. E, para que chegue
a noticia ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente,
.,que deverá ser afixado no lugar do
eostume e reproduzido na - im

-prensa de Fdoriamópolis. Dado e

passado nesta cidade e comarca i1e
Tijucas, aos dez dias do mês- de
maio do ano de mil" novecentos e

· -quarenta ·e seis. Eu, Rodolfo Luiz

'Búchele, escrivão, que o subscrevi.

I(assinado) - Mauríllo da Costa
eo1mbra, Juiz de Direito. _' Está
conforme o original, que afixei no :---..-----------------------

'Iugar do costume, ao qual me re-
· porto e dou fe.

Tijucas, 10 de maio fiE 1946.
Rodolfo Luiz Búchele

Escrivão

Bons produtos e melhores preços
,
. \

, .

SEÇÃO DE
PRODUTOS DOMÉSTICOS:
Fogões de todos os tipos. Belíssimo estoque
de rádios de diversas marcas, ondas cur

tas e longas, em prestações, a preços con

vidativos. Filtros, 'geladeiras, máquinas de
costura, ferros de engomar e milhares de
artigos úteis, indispensáveis ao equipa
men to de um lar moderno.

SEÇÃO DE INDÚSTRIA:
Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas
para diversos fins. Completo estoque de
ferramentas. Grande sortimento de canos,
utensílios e material para construções.
Fôlhas de serra para engenho, braçais,

aço e metais; circulares e de fita.
preços para atacado e varejo.

"7,
'.

�,

SEÇÃO DE ARTIGOS
PARA O TRANSPORTE:
Pneus Goódyear de tipos diferentes,
especialmente construidos para a na

tureza de cada trabalho. Câmaras,
mangueiras, correias e baterias. Fer
ramentas e macacos até 5 toneladas.

CARLOS' BOIPCKB S.L
COMÊRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: FLORIANÕPOLlS • PU.IAIS: BLUMENAU • JO!\.CABA • JOINVItB
LAGES· LAGUNA. SÃO FRANCISCO DO SUL • TUBARAo

AGt:NCIA EM SA!ITOS • ESCRITÓRIOS EM sxo PAULO E CURTI'IB4

.__;;__-----*._
• COMERCIANTES • INDUSTRIAIS

TranspoIte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro
Fábrica de Pontas "Rita Maria" (Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas • Ferragens. Mcrquiners • Produtos Químicos e Farmacêuticos

'Telegramas "HOEPCKE"

RECORTE ESTE coupon preencha-o e por nosso 'inter
médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANÓPOLIS.

Autorizo a minha inscrição como' sócio contribuinte
dessa C;AIXA com a mensalidade de Cr$ ..... , .....

Florianópolis, de .......••••.. de 1!}4 .

Crédito Mútuo Predial
Pronrretartos - J. Moreira & Ciso

Nome por extenso ••••............••.............. A mai·s pre,ferida, é inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18Locai onde deverá ser cobrada a mensalidade' ... , ..

A I)VOG r\. D(),_'3---..o11!!�I PRtMIO M" IO·A CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis

Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Fiorianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Finalmente hOje, à tarde, DO «stadlom» da·' rua' Bocaiuv8,·. assisUr�mns aes
sensacionais eue-OD·tros finais ,.do Torneio-"Ielâmpago: Avaí I figDelr�1I'S0

.

e :'Caravana do 4r I Atlético.
-

/

I '

1

V"
.

t- t· d Fíumínense. tarde, os conjuntos príncipoaise�ie-
nDOrme expec a lia em torDO os . Bangú x América, no campo do cundártos do Ipiranga e do Arti-

encontros de boje va;��. Cristóvuo x Bonsueesso, no. �:��A DE ENCERRAMENTO
Corrtinua- atraindo a atenção dos Ary Gil; Irassú (ou Itamar), Cape- campo do M�d<ureira. Conttnmam abertas as ínscrições,

aficiouados do popular esporte de ta. Djalma, Miro e Zacchi (ou Amo- Botafogo x Canto do Rio, no até o dia 24 do corrente, para a

origem bretã, a monumental roda- rim).
.

• campo do Flamengo. Regata Oficial de Encerramento
da a ser realizada hoje, no tapete- O Prêmio ao artilheiro do Re- IPIRANGA x ARTILHEIROS da Temporada 1945-1946, a reali-
verde do "Stadium" da rua Bocaíu- Iâmpago No gramado da Vila Operária do sar-se no próximo domingo na

vá, finalizando o Torneio Helâm- Abelardo, o magistral extrema es- Saco dos Limões preljarão, hoje, á raia oficial do Siderurgica A. C.
pago da cidade, patrocinado pelo �Iuerda do Figueirense, é o arti-

Deparâamento de Futehól Amador Ihedro-cnór do certame com 8 ten-

pu Federação Catarinense de

Des-,
tos. Pela conquista da belíssima,

,ponLos. medalha de ouro ofertada ao joga-
A primeira partida da tarde será dor que conseguir maior número)

iC.t1etuada ás 13,30 horas, sendo de- de "goals", pelo sr. Dirceu. Gomes,
gtadiantes os tradicionais rivais do l>5erente da Relojoaria Royal, os

"association" insular: Figueirense outros "players' tentarão tomar a Ie Avai, expressões máximas do id'ianlteira

IIdesporto barriga-verde. Torcidas

Dado ao grande interêsse que Quatro grandes torcidas estarão

vem; despertando há várias sema ·a postos hoje, animando os joga-
nas, -essa pugna promete revestir-se dores de seus clubes à vitória. !de

- invulgar brilho e êxito, o que, ( Apêlo
naturalmente, deixará em "SUSpeiR-

.

Para o mais c0111[)Ie1o êxito da I
se" os "fans" de ambos os grêmios tarde esportiva, apelamos a todos
confr-ontantes e o público em ge- os "Iootballers" p·ara que demons-
ral, deliciando-os com uma partida trem educação esportiva, atuando
de gala, dessas que empolgam e com disciplina e acatando as deci-
arr-ebatam o expectador em todas as .sões dos árbitros.
fases do CClI1tli9ate. Autoridades para os jogos de hoje

O . outro não menos importante O sr. Walter Lange, na qualida-' •• 1IIi

cotejo, encerrando o certame, terá de de presidente em exercicio dai CRÔNICA DA SEMANA
·C0l1110 disputantes as muito 'bem ,F. C. D., designou as seguintes au

equipadas falanges do Clube AUé- toridades para os prélios de hoje:
tico Catarirrense e do Caravana do Representantes da F. C. Dr
Ar Esporte Clube, formados, res- Srs, Carlos José Batista e Walter
pectâvamente, por elementos do 14° Lange.
B. C. e da Base Aérea. As exibições Juiz do jogo Eigueirense x Avaí
anteriores dos dois aguerr-idos ad- _:__ Sr. Francisco Prazeres (acôrdo).
versários, contra os "onzes" dos Juiz do jogo Caravana do Ar x J
outros grêmios disputantes, . têm Atlético Sr. Antônio Salurn
agradado aos erutusiastas do fute- (acôrdo),
ból. Ambas as agremiações sempre Auxiliares de árbitros ...;_ 1° jo
tiveram por' incumbência brindar- go - 1 do Caravana do Ar e .1 do
(JS espectadores em "rnatchs" de .Atlético.
sensação. , Auxiliares de árbitros - 2° jo-
Figueirense e Clube Atlético li- ,go - 1 do Paula Ramos e 1 do Bo

deram o €ertame, com dois pontos caduva.
perdidos cada um. Assim, Avaí·e OS preços dos ingressos
Caravana do Ar, que estão situados As entradas serão vendidas pelos
no segundo posto, com quatro pon- ,seg;uintes preços:
tos pendidos, concentrarãO' todas Arquibancadas: Cr$ 4,00.
as suas possÍlbilidades fisicas e téc- Arquibancadas (sócios): Cr$
nicas pari! derrubá-los, na esperan- Geral: Cr$ 3,00.
ça de conseguir·em �gualá-Ios na Militares fardados e crianças: ..

corutagem de pontos e, destarte, del- Cr$ 1,00.
:xal'ean o' torneio sem cailllP·eão. Senhoritas não pagarão ingresso.
- Como podemos- observar, o "car- ..

uet" esportivo dle hO'j.e á tarde será ADIADO O JOGO BANGú x

dos mais sugestivos e impressio- AMÉRICA
nantes, fazendo com que todas as Rio, 18 - O Bangú, em atenção
Gcpendências dO Estádio da nossa ,1:10 América, concordou em adiar o
• mater" fiquem completamen�e 10- jogo marcado para amanhà entre

3,00.

tadas. esses dois clubes, para quar1a-f.eir'a
Os quadros imedii3ta, dia 22, no call1pO de S.

('(mforme nossa apreciação sô- Januário.
11ft' os encontros anteriores e trci- Motivou essa transfer,ência estar
(ns, são os· s?guintc� os con,iunb)s cOllTIprometido o clube rubro para
pr')v3veis ql!(� ,d:everão pisar hoje s·e exibil .amanhã em Caulpinas,
o gramado: conka Q Ponte�
AVAi: Aido},fo, Fartéco e TaVÍ1Illio; '"

Ivany, Boos e IVaJIl (ou Hen,nque); _ O "INITIUl\'l" GAUCHO •

Zacki (ou Sapo e Felipe), Nizeta. A Fe,deração Riograndense de
Felipe (ou Amauri), Tião, Nicolau. Futebol fará realizar, hoje, õ Tor-

. (ou Zacki ou Amauri). ,. peio-Lnácio 'da temporada oflicial
FIGUEliRENSE: Isaias, Chinês e do corrente ano, que não foi reali

Diamantino; Biguá, Procópio' (olll_�ada domingo llMimo em vista do
Jair), Jair (ou Pires); Oalico (ou mau tempo reinruitt>.
Poli), 100 (ou Marcos), AuguSto '"

(ou WHson), A:ry e Abelardo, PROSSEGUE HOa O CER-
CARAVANA DO AR: Peixoto (ou TAME CARIOCA

.4ry), Waldir e Morad; Gato, Ha- 'Confol'me {) programa de jogos
roldo e Verzola; Lebetinha, San- do Torneio Municipal carioca ,dos
ford, Leonidas, Si'lva e Haz·ãn. �lÚibes profissi'Üllliais, hoje serão
ATLÉTICO: Currú (ou' Tatú),. travàdQs os' seguintes encont-ros:

Katci;pis .

e Bri,to; NeIson, Héliid e' Vasco"'� Flamengo, no campo 00

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

/
,

Os depósitos feitos
nas Caixas Econõmí.
c·as Feaerais são 9a-

ranUdos pelo
Govêrno Federal.

De dia para dia, mais se agrava e irregulariza a situação
-econômica -irrter-naciona], A -{alta·<de· -equilíbrio' nêsse -írrtereâm
bio de valores que se processa entre as nações, ai destruição' de
inumeráveis centros produtores e a paralização de muitos outros,
resultantes da guerra, a transformação ·de tôda 'a indústria das
grandes nações em indústria de guerra, ,o abandono das lavouras
com o sempre crescente êxodo para as cidades, são algumas das
muitas causas complexas da situação viciosa e anormal com que
-se defrontai o Brasil de nossos dias.

A par dessas causas de ordem mais material, há outras, de
importância relevante, também. Resultantes, talvez, das já indi
cadas, elas, de efeitos se transformaram também em causas e CA)

operaram acentuadamente para a precipitação dos Estados na

critica situação com que nos vemos a braços, Referimo-nos aos
fatores de ordem psicológica e moral.

Ao situação de guerra - uma experiência tôda nova para mui
tos, a repetição de uma velha experiência para outros - criou
novas oportunidades, apresentou perspectivas novas, produziu
uma profunda quebra na normalidade· rotineira do ambiente da
vida diuturna do ·homem.

Alteradas as linhas regulares de abastecimento normal, sus

penso ou abalado o fluxo e refluxo de exportação e importação,
desregulados os meios produtores -. já pelas requisições de ho
mens ou de material, já pelos n.ovos ônus impostos e exigidos pe
la eCQnomia bélica nacional, já pela falta ou escassez da indis
pensável matéria prima - surgiram possibilidades de enriqueci
mento r�pido, de exploralÇão da economia coletiva,' sobretud.o nos

ramos comerciais e industriais. ,

O ambi�nte criado pela conflagração, com um afrouxamento
natural do zêlo e prei>cupação dos meios administrativos e fiscais,
dirigidos agora para outros setores, facilitou ainda mail> a possi
bilidade dai exploração, do enriquecimento desonesto·, do comér
cio incorreto.

.
.

De �nício, houve a natural repulsa a tais atitudes. Foi rápida,
porém. Tão logo surgiram às primeiras fortunas feitas de lucros
>extraordinários e à custa! d.o sacrifício do povo, foram postos de
i lado todos os escrúpulos de consciência e todos os 'Velhos hábi-
tos de honestidade nas transações. A inescrupulosidade . genera
lizou-se ràpidamente. Os "tubarões" e seus aliciados nfu>
tiveram malis cerimônias em elevar

.
continuada e assustadora

.mente o preço das .mercadorias, até atingir a situação anormal de
acréscimo de 100 a 500 % no custo dos gêneros essenciais, como
as estatísticas estão a revelar.

Foi criada a Comissão Central de Preços para dar combate
à exploração, ao sugamento da bôlsa popular. Mas não basta! A
complexidade do problema ·está a exigir mil e uma outras medi
das que os técnicos apontarão: regularização dos \ tramsportes,
proteção à lavoura, distribuição equitativà e controlada da pro
dução e outras.

A 'par dessas, porém, 3JVulta a necessidade da reeducação ge··
raL ll: necessário que se volte aos 3111tigos padrões de honra e dig
nidade no negociar, de dignidade e honra no viver. Preciso se faz

que o vendedor torne a compreender· que '-um lucro de 200 ou

300 % é inteiramente desonesto, quando 31 técnica econômica
•

preconiza a suficiência de 20 a 30 % de lucro.
O homem deve voltar a compreender que Q dinheiro precisa

·ser merecido, ganho "com o suor de seu rosto", dignificado ag

sim em sua procedência parai que venha a ter uma apl;icação dig
na. O dinheirO' fácil não -estimula a honestidade.

Trabalho e honesti4ade são, pois, as ind�pensáveis qualida
des do homem de hoje, qualidades que p'recisam ser divulgadas,
·criadas na massa do povo, para salvar o pais de uma

. situação
econômdca e, dig3lmos, moral que longe está de ser lisongeira.

"Tudo o que nasce do trabalho, é bom. Tudo o que se amon

toa pela trabalho, é justo. Tudo o que se assenta no trabalho, é
útil" - eis a palavra autorizada do excelso Rui.

(CHING)

.f

Gesto digno de"
'. ,-imlla�ão

MaIS um gesto edificante e

digno de ser Imitado.
'I'rvemos conhecimento de

que, por iniciativa do dr. To
ientíno de Carvalho, diretor
da Colônia Santa Tereza, a
Caixa Econômica Federal de
;3anta Catarma havia emitido,
ante-ôntem, cerca de 80 ca

dernetas de depósitos popula
fies, em favor dos enfermos
recolhidos àquela Colônia.
Adiantou-nos a mesma fonte

que gesto idêntico tivera o dr .

.l:ú.lbens Ramos, diretor da Pe-.
nítencíáría do Estado, o �ual
promovera o depósito de uma

bôa parcela das economias que
os sentenciados haviam con

seguido acumular durante
\
o

:

tempo em que se acham deti
dos. Assim, aproximadamente
150 cadernetas foram emiti
das, no mesmo dia em que a

Caixa Econômica foi inaugu
rada, em favor dos presidiá-
rios.

Nas Caixas Econômicas do.
Rio de Janeiro e outras gran
des cidades, isso é muito co..

mum, como, também os depó
sitos denominados economia
militar e· e. onomia escolar.
Para nós, entretanto, esses qe
pósítos são, podemos dizer, iné
ditos. Daí, o nosso aplauso aos

drs. Tolentino de Carvalho e

Rubens de Arruda Eamos. Que
outros sigam suas pegadas.

•.

CINE ODEON - á 1,30 horas
Yesperal das moças

Dorothy Lamour, em:
A FAVORITA DOS DEUSES
Uma tempestade' de ríso! -.::'_

ENTRE LOURA E MORENA
com

Carmen
.

Miranda Alice
Faye - Phil Baker - Edward
Everett Horton - Benny GoO
dmann (o rei do swingÀ' e sua

orchestra
Preço: - 3,00 unico. - Ge

.tal - 1,00.
Censura: --:-'LIVRE - crian

ças maiores de 5 anos poderão
entrar.
tINE IMPERIAL - ás 2 hozas

Matinée do barulho
QUASIORFÃ

com

Robert Lowery � Brenda Joyce
CAPRICHOS DA FORTUNA
Uma fábrica de gargalhada.s.
Um filme sensaiCional:
VIERAM DINAMITAR A

AMÉRICA
com

George Sanders - Anna Stenn
Continuação do gigantesco

seriado:
OS PERIGOS DE NYOKA

Kay Aldridge - 13-14 ep&.
Preço: - 2,40 unico.
Censura: - Imp. 10 atios.

HOJE -- SIMULTANEAMENTE
ODEON - 4,30 - 6,30 - 8,30
;r.pras - IMPERtAL - 7.30

horas
Sessões (3legantes

Um comovente e enternece
dor d�ama que fará vtbrar a

sensibilidade do publico:
NUNCA É TARDE

com

Allau Ladd __:_ Loretta Young
secundados por

Susan Hayward - Barry Sul
livan - Grant Mitchell - He-

len Mack
PREÇOs:

ODEON: - 5,00 - 3,00 -

2,00 (em tOOas as sessões).
IMPERIAL: - 3,00 (unioo).
Censura: - LIVRE - crian

cas maiores de !1 anos un-tlerã.o·
I êntrar na sessão das 4,30 hrs�

\

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas rurais
AS DOENÇAS DO ALHO E DA

CEBOLA

Práticas recomendadas para dímí-'
nuir os prejuízos que elas causam

nas culturas

..

As práticas abaixo indicadas são

muito úteis no combate à "ferru

gem" e a outras doenças do alho
e da cebola, inclusive, as que pro
duzem o apodnecimnto dos bulhas:

10 - Fazer sempre a rotação das

culturas, por ser um' dos meios
mais seguros para imped'ir o ata

-que dos parasitas às plantas culti

vadas. Os fungos que atacam urna

determinada iPlanta, com raras ex

ceções, atacam também tôdas as

-demais plantas, da mesma familiia ..

Deve-se, pois, alternar as culturas

por tal forma que sómente cada
4 ou 5 anos, venha a ser cultivada
,DO mesmo terreno a mesma planta
ou planta da mesma família.

20 - Na medida do possível só

apr-oveitar pasa o plantio smentes

.obtidas em plantações pecIeitamen
te sãs.�

30 - Nos terrenos muito úmidos,
corrígíc, por meio da drenagem, o

excesso de umidade.
4° - Quando a plantação não é

Jogo feita no lugar definitivo, ter

muif o cuidado na formação dos vi
veiros eliminando e destruindo pe
lo fogo as plantinhas' atacadas e

pelo menos urnas três vêzes antes
da transplantação empregar pulve
rização preventiva de calda .bor
dalesa a 1%, adicionada do sabão
mole '�� breu ,e carbonato de sódio.
.prei)J'arado na ocasião, afim de au

mentar a aderência da calda às fo
]J1as.

50 - No campo, trazer as cultu
ras em constante observação, para

�ua)rimir e queimar as fôlhas ou os

.escapos florais que aparecem com

.as pústulas da "ferrugem" aplican-
I

<lo a tôdas as plantas, cada 15 dias
.ou mais espaçadas, corniforme as

.condíções mais ou menos favorá
veis ao desenvolvimento dos di
.versos fungos parasitas, as mes

mas- pulverizações preventivas que
indicamos para os 'viveiros.
6° - Após a colheita, enterrar

bem fundo ou melhor ainda quei
mar c nunca atirar às estrumeiras
todos os remanescentes da cultúra,
fazendo a secagem perfeita dos

'hulhos, pelo sistema de taboleiros (
a fim de não f'ícarern amontoados
uns sôbre os outros.

7° - Para armazenagem, esco

Iher compartimentos bem limpos,
secos e ar.ejaxios onde dificilmente
encontrarão os fungos meio- favo
,rárvel ao seu desenvolvimento, inu
tilizando logo os bulhos que, não
estiverem perfeitos.
(Do "O Biológico", transcruo

l)Je.la Revista "Vitória").

•
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SIM! Chegou a hora das

pulgas passarem para o

mundo das coisas mortas! In
cômodas e prejudiciais à saúde
do homem, agora podem ser

eliminadas, radicalmente, com o

uso de DETEFON, o novo in
seticida de "ação permanente",
a base de DDT. Verdadeira
"bomba atômica" para as pul-

com apenas

gas e demais insetos nocivos,
DETEFON é muitas vêzes mais

poderoso que qualquer outro

inseticida conhecido. Líquido de

ação fulminante, DETEFON
elimina as pulgas de uma vez,

com apenas uma aplicação por
mês! Ê pulverizado com as

bombas comuns e não estraga
as roupas, nem mancha as

paredes, janelas ou portas. Ê
absolutamente inofensivo ao

homem e aos animais. Faça
fi. experiência hoje mesmo e \

lembre-se de que DETEFON
rende; muito, por só se usar

uma vez, de 30 em 30 dias,
isto é, apenas 12 vêzes por ano!

I

liMA aplicação de

UM PRODUTO DA !'ONTO-QuíMICA S. A.
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verdadeiro "cordão de isolamento"
entre a sua residência e o mundo
dos insetos nocivos!

Distribuidores para todo ° Brasil:

INSTITUTO MED�CAMENTA FONTOURA S. A.
Rua 11 de Agôsto, 130 - Telefone 2-5359 - São Paulo

®A venda em tôdas as Drogarias, Farmácias, Empórios

'

�e demaís casas do ramo, da Capital e do Interior.
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Reclamar das an1oridades, por atos errôneos no ·consenso 'geral, é um direito e é �DI,

dever; mas não se pode atríhaír, a. cada cidadão, o' julgamento pessoal dos gover-·

nantes; porque isso importaria na mais engraçada e chísíosa das inversões: os go-

veraades é que dirighiam para todos os ventes, e em lôdas as direç'ões,-a
chamada nau do Estado.

'�,\

I
Informado de sua presença e com

o objetivo de f'onnecer dados mais

preciosos aos aficionados d'o auto

snohilísmo, solicitamos do sr. Lar

rmaga uma entrevista, que S. s. se

prontificou a conceder, prontamen

te,

Marcada a' entrevista, ás 15 ho-j
ras mos apresentavamos aos escrí-:

tórios da conc�ituada firma Tuffi, I
Aanin & Irmão, concessionária das

I

fábricas Ford tendo sido recebidos

pelo SD. Espiridião Amin, que su

pervisiona aquele sector da impor
tante organização comercial de nos

so Estado, e, tão logo fomos intro

duzidos 111,0 salão de palestras da

firma, o' sr. "Espir id ião nos apre

sentou ao sr. Larr-inaga, que se

achava em companhia dos srs. Jo- em grande escala. Estamos e COll1- res FORD do Brasil.

sé do Vale Pereira, Dahil Amín e tinuaremos a trabalhar para que a Com relação às demais agên-'

cutros elementos de destaque no entrega de carros aos interessados cias, C0lIl10 achou a de Floríanópo-

comercio catarínense. seja normalizada. Assim não só te- lis?

E>srpir.ÍJto afável, logo nos senti- remos corr-espondido a preferência Como disse antes, no momen-
. Florlan6polb, 19 de Maio de 1946

mos á vonrtade e entramos na con- com que os aficionados do automo- to, está entre as melhores do país.
... .

_

versação, Depois Ide alguns mo- hilisano nos tem distinguido, como As instalações e o serviço que pres- UM M:LACiRE DA MEDICINA I Empregados os recursos pri-

mentes de agradável palestra, o sr. estaremos, também, cooperando ta, são dos mais perfeitos. Sensacional êxito médico 1 marias, nenhum resultado foi,í.

Larrjnaga se colocou á nossa dis- para que os srs. Tum, Amin & Ir- - Em sua viagem pelo iIlOSSO Es- verífícou-se, ôntem, nesta ca-
I
obtido. Já se julgaxà ,co�su--

posição. 'mão tenham o apôio que bem me- tado, qual a irnpressão que colheu? 'l)ital, havendo Impressionado, mad3: a �9rte, quantia o llus-'

AiProveitando a 'oportunidade, recem.
- ótima. Observei um progresso tivamente, O espirita popular. tre cirurgiao dr. Saulo Ramos'�

fizemos a primeira pergunta: - OS S�·S. Tuffi, Arnín & Irmãos, notável, prmcipalrnente no Oeste Trata-se, 'não há dúvida, de iniciou o tratamento, conse- ..

- Qual o principal objetivo de concessionários Ford, têm corres- .catarínense. Santa Catarina dleve-se' um verdadeiro milagre cíentí- .guindo reanimar a criança"

sua viagem? pondido às exigências da Compa- orgulhar do que possue.

I
fico., após 1 hora e 30 minutos.

- Cooperar COdU os nossos rihia FOI"d ? Demo-nos por satisfeitos e, agra- Pelas 4 horas da manhã, Ao abalisadr, e ilustre facul-·

agentes revendedores. Bastas vezes - Plenamente, Eles têm-se dis- .decendo a entrevista que nos CO[}- nasceu na Maternidade, uma tativo, pelo êxito da sua inter--

nossa presença 'se torna necessária tiriguido entre os bons revendedo-] cedera, itpr.esentamos nossas felici-I criança aparentemente morta. venção, tem sido vivamente fe-' . i

junto ás agências Ford onde, in-lo-
licitado, já pelos colegas, já,

:::f�:!::��li�� s: U pres.' lruman tenta contornar a greve �S:O��� ��;e:;�e��t�i��Cla,

- Qual o seu programa ? Pr'e- Washington, 18 (U. P.) _ das do Sindicato. Mas, de for- desorganização do serviço dos

tende visitar outras agências? Os dirigentes ferroviários não ma alguma substituirão os Correios.

- Como já «Esse, o meu progra- levaram em conta o pedido maquinistas o que não con- Ainda segundo fontes bem

ma é íntensírícar, tanto quanto formulado pelo presidente Tru- tribuirá para p01' termo a pa- informadas o govêrno fez no

possível, a remessa de carros e ma- man, para evitar a greve, mar- rede, uma vez âaüaraâa pelos vo amêlo aos dois Sindicatos

i.erial Ford aos nosso,s revendedo- caruio-a para a tarde de ho- maquinistas. partidários da greve. Contudo,

I es, de modo que estes. possaJ.� ie. O govêrno, em vista disso, Outros despachos salientam até o momento, a casa Branca

Iatender da melhor manerra POSSl- ordenou a imediata mobiliza- que o govêrno transportará não recebeu a resposta de par

v:l :1I�S inúmero� PCid1ildos que lhes ção de caminhões e auiomá- por via aérea a correspondên- te dos ferroviários partidários

tem. SII?� �l1ic�mmh:1ldos.,. veis como meio de manter, pe- cia comum, afim de evitar a da parede. _
Rua Felipe Schmidt 34.

Ja visitei r_todas as agencias de lo menos os transportes de
Sala 3. Telef, 16-31

Sanita Oa�arin� �, em tôdas, notei a produtos'de primeira necessi- Um seguro de um Tome Knote �,

mesma
. dIS(pOS']Ç�,� de. bem aten:der dade.

'!I._._���_����_�..
�_._�����

seus clIentes. VISJta.reI, em s.egmd'a, Entrementes um dos diri- ml-Iha-O de cruzel"ros
o �s'�3Jdo do :amna e, depo�s, se- gentes da Fraternidade dos (Bm!I IIgmrel para Sao Paulo. M'

.

t f l d A t·
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_ Qual a impressão que teve das

aquznzs �s, a an o a lm- praz-nos rela ar maIS um

� \' "\' "

�
,

novas instalações Ford em Floria- prer:saf' taflrdmodu que
l

(1, greve vendaJdeiro gesto' de previdén-
_

__ _ _... • __ _
'! _ _

.

r ?
sera e e ua a e qua quer mo- cia social e de elevado espíri-

nO(l)OIIS .

.
do. Os foguis'fJ.as ccintudo to de comerciantes pra.gressis- HOJE - Domingo dia 19 de'

- A melhor possIve,l. O pro.gl"es- :...'
,

so d Acr'
'.

F d d Dl .'. comparecerao ao trabalho, de tas; é a realização, por parte maio de 1946 - HOJE

a "enCIa OI' e ,nonanopo. A b
.

lI'S
•

UI' I "di d
.

f'
. 1

acordo com as ordens rece l- dos senhores Tuffi Amin & RITZ - HOJ'e á 1,45 horas

e ma rea � a e IJl1'SO Ism'aVel.

É, por sem dúviJda, a melhor orga-
Irmãos, ''de um importante se- William Bendix Dennis

nizada no Estado de Santa Catar,i- Sera-r repatrl·ados guro comercial, na imrportân- Okeefe - Helen Walker, em:

na. É dilgl1'a de todos os louvores a
cia de um milhão de cruzeiros. DOIS ROMEU SEM JULIETA

at1v�d'a!de dos srs. Tuffd Amilm & Madrid, 18 (U. 'P.) - Os ale- O seguro foi realizado ,na As aventuras de dois fuzilei

Irmãos princi[palmente 'no tocante mães resjdentes �u refugia�os g,rande �ompanhia ;d� Se�u- ros dispostos 'a conseguirem

à rea�iza�ão desta obra arandiosa na Espanha, serao repatna- ros de V:tda Sul Amenca, on- uma Julieta a todo o preço!

tanto mais elogiáveJ, oonl:ider,ando�1 dos por via marítima dentro tem,. por inte:-médio do nosso .A!nn Miller' - Jess Parker, em:,

s'e a época que atravessamos.
,de 3:1gu:gJ.a�emanas. !?ara es- Ipar,bcular amlg? e agente, da- ORGIA MUSICAL

- Oomo e qúando o merealdo de se fIm chegara a Bübao o qu€la CompanhIa, sr. Jose do Oensura: - LIVRE.

FI�ria�ólPoHs será suprido de car- transf!.tlanttco americano "Ma- Vale Pereira, na ocasião em Preços: - 3,00 - 2,40.-

r,os For/di \?
rine Rerch". O navio poderá 'que entrevistavamos os srs. J. RITZ - Hoje ás 4,30 - 6,30

_ T,emos encQntr3Jdo alguma di- transportar cerca de mil pas- F. Larrinaga e, Espiridião - 8;30 horas

fjlctddade, aliás generalizada, para saigeiros. Amin. Sessões elegantes

o fornecimenltü de carros. Não pü

demos afirmar quando poid!e,rlemos
atender integralmante -as necessi

d3Jdes da praça. TQda:via podemos
adiantar que, em todo o Estado,

'FLorianÓiPolis tem sido distinguida
100m mellhores suprimentos. Conti
nuaremos a àssim pro,ceder, com

a mellhor boa V1ontade. É-noiS, en

tretanto, impossível prever quando '

poderC!l1los reatiZ'ar fornecÍmle'lltos

o progresso da agência· Ford de Flor.ianõpolis é uma realidade:
(Palavras do sr. J.' F. Larrinaga, representante da Ford)

tacões ao �ro Espiridíâo Amin.

I
Quanto ao fornecimento de car=-

S. s., visivelmente satisfeito com {OS, estamos envidando todos os

o que ouvira da parte do sr. Larri- esforços em obter os necessarios a,

naga, d'isse-uos: "O que está feito atender as necessidades de todos

nada representa / com relação ao ,quantos nos honram com sua p:re-

que pretendemos realizar, graças à I
Ierência. Nisto contamos como os

confiança que temos na Compa-: srs, açabararn de ouvir, com' a boa

nhia Ford. Faremos muito, mais.
I
'Vontade da Companhia Ford, que

Consírui remos outra ala destinada I vem procurando fornecer-nos o

,

ao serviço Ford e, dentro em POILl- maior número possível dos recen- .

co, estarão prontos os postos de �emenil:e fabricados",

gazolina e lavação, última palavra Agradecendo as atenções que nos

no gênero.
'

,flOram dispensadas, despedimo-nos,..

A oficina será aumentada, na I formulando votos de uma feliz es-'

parte destinada à ruecâm.ica, de I tada entre nós para o sr. J. F. Lar-

•
mais. 21 por 40 metros, sem qual- rinaga e; aos srs, Tuffi, Arnim & 11'

quer suporte, deixando uma área mãos para que consigam, com o'

completamenté livre. Isso, C01110 apôlo de seus clientes, levar avan-'

bem se pode avaliar, trará gran- te a grandiosa obra que projetaram:'

des benefícios aos nossos clientes. e vêm realizando.

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇOES,
,

C O C E I R A S',

Florianópolis hospeda o sr. J. F.

Larrinaga, representante das fá

bricas FOI1d, que ora realiza uma

viagem de inspeção ás agências
FOI1d de Santa Catarina e outros

Estados.

I

O sr. ]. F. Larrinege, quando en rrevietedo

pelo nosso representante.

I,

.,..

Ors,
c..

Aderbal Ramos
da Silva

e

.oão Batista
Bonn_ssis

ADVOGADOS

"

Paul Muni - Marguerite
Chapmann

ALMA RUSSA
Lea}dade e traição!

Censura: - Até 14 anos.
PREÇOS:

A's 4,30 e 8,30 horas - 5,00;'
3,00.

A's 6,30 horas unico - 5,00_
ROXY - Hoje ás 2 horas

Ann MiUer - Jess Baker, em:'
ORGIA MUSICAL

Continuação do seriado: .

O FALCÃO DO DESERTO

Wárner Baxter - Mal'guerite-'
Chapman

O DILEMA DO MÉDICO

Censura: .-- Até 10 anos.

Preço: - 2,40.
ROXY - Hoje ás 7,30 horas"

,

p.aul"Muni - Luize E,ainer -

Walter Conoll'y
TERRA' DOS' DEUSES

O drama extraido do cora

'ção dé' um homem ...

Censura: - Até ·14 anos.

I Preços': 3;00- - 2;40:
NUNCR EXISTIU IGURl

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

•

l
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