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Quevva semquartel áôs "fubavães"
Rio, 6· (A ..N ..)- Tôdas as autoridades Investidas 'dos poderes para dar combate aos

inimigos do povo, estão dispostas a não dar ..quartel aos gananciosos elementos que
vinham, agindo mais ou menos à vontade, explorando a miséria alheia. O Presidente
da República está disposto a levar, a bom termo a campanha contra os «tubarões»
e nesse sentido tem mantido demeradas e seguidas ceníerências com seus auxiliares
imediatos e ludo faz crer que o pnvo carioca experimentará, dentro em breve, uma sítsa-

.

ção .de alívio com o afastamento
..

de elementos qu-e,O vinham explorando impiedosame,nte.

SALVADOR, 6 (A. N.) - A!tim-de cornhínar a participa-

ImpDrt�n'les· prol·elras de leis INa Bahia o cruza- �f� d�OSn�:�l�l�:�;a�.e��I!sr::Xl���, c���:�:�:e13R�,�i���ien::�
U U I d . K

Esportes convidou as federações baianas de delsIPQ��OIS te:res-
. or « euy» tires, regatas, basquete e atletas, para uma reuniao, hoje a

Pôrto ALegre, 6 (A. N.) - AI dual. Versam êles sôbre os es- Salvador, 6 (A. N.) - Está tarde.

Intervencoría federal acaba de tatutos do pessoal ferroviário sendo esperado aqui, no próxi- 0--T-R-E--------d-------d------�--e�minh.ar ao Conselho A�-Ido Est�do" alterações no de- mo }ábad?, o oruZlad�r. brítâni- sustou O ao amento os processos
mínístratívo do Estado, tres I ereto-lei numero trezentos _ e co Keny ", que partícípou das

Importantes ante-projetos ati-j onze e férias de sessenta dias batalhas de Malta e Hatapan, PORTO ALEGRE, 6 (A. N.) - O Presidente do Tribunal
nentes a matéria d€ elevado] aos membros do miuistér ío pú- na última guerra. A ofícíalída- Regional Eleitoral deliberou sustar o andamento de recursos

Interêsse adtmini�tJrativo e;sta-,I blíco estadual. Entre altera- de 'e a t�i,pul,ação dessa belo- clejtoraís apresentados pelos senhores Abdon de Melo, pro-
ções nos estatutos dos funcío- nave sera homenageada nesta curador eleitoral e José Salgado Martins, representante da

náríos públicos figura a am- capital, destacando-se o "co- União Democrática Nacional, ate a realização das eleições su

plíação do período de férias ckteil " que o consul britânico plementaa-es, no próximo dia deze,ssei.s.
concedídas . anualmente, dejllhes ofer,ecerá. O "Ke�y" per: -E· .,... t

. . .

dvinte para trinta dias. Pela manecera em nosso porto até nerqíco pro esto osLondres, 6 (U. P.) - O g'e- aprovação do ato que lhes diz o dia treze, quàndo prosseguí-
neral Níkolaí A1exandrre Bul- respeito, os ãgentes do minis- rá viagem. . E t d U· ....l
gani que substituiu o marechal térlo 'público ficarão equipara-

O 'h ·de d
5 a oS Dl \.IoS

Stali:r: no cargo de minig.�:çi dos aos membros da magistra- S- SU SI lOS OS
das forças amnadas da União tura estadual, no que toca ao WASHINGTON, 6 (U. P.) - Consta que os Estados Uni-

Bovíétíca, acaba de ser -nornea- direito de férias. Qurunto ao es- deputados dos dtrígtram á Rússia um protesto em têrmos bastante fir-
do adjunto do presliderute do ltatuto dos felToviários, trata- M c

.,

-6 (A N) _ O I, t __mes, contra a íngersão soviética no govêrno húngaro. O depar-
Conselho de Ministros da

=
se de antigas aspirações da u.antarelfO'd' l'b:

n der� tamento de Estado não confirma nem desmente a notícia.
. .

f 'do d M
V'C> te e era alXOU um e

.��
- m �rma a ra 10 e os- cl�sHe, que e�ra_ agora no ter- ereto estabelecendo que, en- ,

_

,
! remo da realização ?oncreta. quanto a Assembléia Legisla- � ..

d -IhI!I •
tiva não deliberar sôbre o as- ,-ontra O cau I O

Fo'ram detidos 25 terroristas ���t��b��di��Pu����al :����.�:� BERLIM,6 (U. P.) - O jornal "Telegra1"', Iícenciado pe-

pondente a qreatro mil cruzei- los brítâmícos, acusa hoje o govêrno dé Franco de estar '1)1'0-
. ros, alem d€ ajuda de custo ou curando conseguir cem milhões de dólares de "reparações" a

J:�m;US�LEM, 6 (U. P.). -.- Vinte e cinrco d�,sA prtncípals sejam mais dois mil cruzeiros. custa dos bens alemães na Es-panha, retendo grande part·e d�s-
terrorIsitlas JudeU/s foram deüdos pelas tropas bntalllcas, du-

E
e

d.
ses beIllS que deviam ser ,entregues aos ali3Jd!os e cTleditados á

n�,n� a hatalh_a nesta cap.ital ,e em Tel Aviv. Ao que 8'e s:abe, DVIOU mé ICOS ALemanha.
vanos del'els sao personalIdad,es de de,staque na comunidade _

�����·ioT���!�;��n:m1����I�;��:v��::!t:s��:a��s�t;� -� a �olivia Cre'd·lto a· ru·ent··lno· na Do' l'lv·lllaNairobi, onde OIS tngtêsels estão formando Isua nova brus,e cen-
RIO, 6 (A .. N.)

- O Departa-. .

traI e,slttraltégica para o Oriente Médio. ffielnto Na�IOnal da CrIança, .

--------...---------------.-- C�IIaI�OrOu dlretamen�edna mir LA PAZ, 6 (U. P.) - Soube1se que !nO decor:rer das 11!ego-

"irão cientistas Faleceu Cbampetler ���ê�o8'��O�:asi��:I: h�bi�:n� ciações eC?inômilCas, �lhA!gendtina ojje�eBceul,u:m Dcrédito.. tdiel �u-

de RI·bes t d 'ri,�ri di T' 'd d· zentOis e lCl'llquenta mI· o,es e pesos. a .0 lVla. esse 'LO a, Cln-

russ·os
eiS Ia Clu!élIUle e .nnI a, na . - .

. t
' .

A . t'
.-

l B 1" ',.' d t' t f quenta mIlho,es serIam gas o,s na prqp.r.la rg€n ma, pnnCl-
o IVla, V1dlma e ca as ro e d '. 'lh-

.

d··
MQ"'cou" 6 (U. P.) - Estã-o Parl's 6 (U P) V't'

..

d . ·d palmente em compras e trIgo, cem mI o,es s·el"lwm 'eSlüna-
>:> I

, ..
- lIma ongma a por uma gran e ,

l' ',.... 'lh-'
.

sendo ultI'm�rilos os preparo"· dUJm �"'aq· ri' ftal
.

..:I'a
_

l' 'f' ri,� dOiS a .obras pub. lClruS, e os UllLl,mOiS cem mI'. o,es �e,I'Vlrlam ao,
'élIU,'

.

",,' <VL fue Cal'lU!laco, ,eceu InunuJ çao a 1 ven lCauJa,. . .. .,. l'
.

1 ,.

do ohseníatório astronômico hoj,e, o presIdente do cons:elho Assim, é que integrando a :5st�bell�,clme.nto .de mdustnas bo IVlanas, comp emenJtares da.

I ceintral 'da unive:rnidade da da República, ou seja do anti- comitiva que 'seguiu ao país l_n_d_u.;...SIt_r_Ia_a_r_g_en_t_I_n_a_. ,--_��-",,_-_
Ulllião Soviética e noutrJ3JS ins- go senado,. sr. Ohampetir de amig.o, v,iajará pQ(r desi.�nlação
tituições de. pesquisas na cida- Ribes. daqu€le órgão do ministério Franco' na""o mo rre-II..de de Leningr1ado, para o en- de educação e saÚ!dI�, OIS douto- ..

-

vio duma eXl�ediçã,o ao BI"a�íl, Londres sob uma re� yibento .

Guedes Pere�ra, Madrid, 6 (U. P)· - Foi of�- Afi� o jornal que o rádi.o-te-
durante o echplSe do sol, a vm- medI'CO puerliooI.tOlr d.o I'IlIStItu- cialme:nte desmentIda a· !llotI- legiraflsta do nav:IO Atm€rloCan ..

� de maio v�o.uro, . �egund{) camada de neve to Flemnandes Fi.gueira, e Wil- cia divulgiada em Nova York, nav:egrundo em alto, mar, dtepiu
lllforma a agenlCla ofICIal rus-

L, d 6 (U P) _
A.�, _

s0'n Silrveira T,eixeira, ass1s- sôbre a mame do, general Fran- a confirmação duma notícia
fia.

on res,
t' 't

�l!, tente do InstitUito de Puer.icul- co :mm fontes particulares" a que di!zia ter captado sôbre o

vou-1s'e lntovamen e a ,SIt uaçao tura da Universidade Brasilei'" U�ited Pl"ess soube que Franco assassinato do caudilho' e;s'pa-

IUI.FI.·o braSI·lel·ro' na ng a, errra, cOlm a ln enu'P- .

. , boI E t" t' 'd·" . ção de quas'e todos os tran�-
ra. almoçou hOJe a hora de costu- n . ssa �ü ICI.a _

ena SI ,ry

T
·

·d d ".; t'" pel
.

f.... ad me. dada numa lrr/rudlaçao de on-

a riDI a J:',or v'S as O�ILes nevas. I' .. d
.

.

Nesta capital, os trens elétri- �om ·.0 OS OS - O - das C'Ulfltas_ em lmgrua eS,rpanho-
La :paz, 6 (U. P.) - O em- cos pararam· porque uma ca.-

.

-d �o:na York, 6 (U. P.) - � La. Ma;� nao h_ouve A

qualqu�r
baixador brasi,leh'O entregou mada de gelo isol,ava os fios e parti os n?ÜCla da monte" de .Flrancó f?,I ou�ra mfoTlIllaçruo a esse 1'es-

ao govêrno uma p8il'tida de trnho:s, impedindo a passagem Rio, 6 (A. N.) _ Ontem an- dIvulgada 'pelo DaIly News . peIto.
.

quinze mil ampo.Jlas de vacina da conrente elétrka. Algumas tes de embaroar de regresso a

Bf t
·

I
A

con/tra tifo e vadola, para as lo.comotiv:as a vajpor voltaram São Paulo, o sr. Ademar de aearam O acampamen O IDO es'vftimas da inundação de Trini- tri-unfantes ao 8'erviço, para Ba'i-ros, gover;l1irudol' eleito da� ..

d,ad. O avião bras,ueiro. que p'u,xar OH trens €létricos. Lon- quele Estado, dedarou que do JERUSALEM, 6 (U. P.) - Fôrça;s terroristas atacaram 'O

conduzia êss'es socorros soibre- dres está coberta piela camada s,ecretariado do seu g.ovêrno acampame.nto do exército britânico, próximo a cidade de Ha
voou a cidade inundada, mas de neve mais alta de todo o pal'tici!parã:o tOldos OIS partidos (lem com aT!mrus aU/tomáticas ,e morteiros, segundo se in.fo,rm�
não poude aterriZlar. I fnv:erno, em idêmJÜcas condições. Dficialmente. O ataque foi ct8,sf'echrudo na ma,nhã de hoje.

I
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o suhsntuto
-de Sfalin

o T. S. E. reconheceu o registo
...

RIO, 6 (A. N.) - O Tribunal Superior Eleitoral, em sua

sessão de hoje, julgand., o recurso do Partido Republicano
contra o Partido Proletário (sessão do Maranrão) , reconheceu
o registo dos candídatos deste últtmo ás €leições de dezenove
de janeiro do corrente ano. A decisão do Ta-íbunal Superior
Eleitoral foi unâníme, tendo, sido tomada depois de longos de
bates em que se destacaram os ministros João Nogueira € Ro
cha Lagoa. O julgamento do recurso hoje'concluido teve mícío
ua sessão de terça-feira úLtima.

Centenário ,de Castro Alves

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Labo{atório'
Radio-Tecnica-Electron
-Fundado em 1935

I
Montagem de rádio.,

An,.plificadore.-:l'ran.miuer.. .>

.Material importach. d�tQ
m-ente do. U. 3. A.
Proprietário

Otom;tr Ge(Jrges Btihm

f
Electre - TlI'Cnico - ProfillionaJ

formado na Eu.ropa
Florianópoli.

�ua Joéio Pinto n. 29 .- Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôd!\s as bebidas, inclUSIve u

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidatura!.,
para reinar nos lares catari-

JD�nses, - em vista da cerhs�i
ma vitória do aperitivo KNOT.

.. '

r' ,

Brilhal1te iniciativa· .do sr. Osvaldo' ftranhailNova York,
.

(U. P.) - O I brado o ex-ministro do Exte-Iex-ministro QO Exterior do Bra são precisamente os Iatino-i rior do México, ar. Francisco
sil, sr, Osvaldo Aranha, assu- americanos os que fazem pera-I' CaSltillo Najera, 'que deleitava
mirá a prtmeírn de março rações mais longas erescrevem os jornaltstas e o público com

próximo, a presidencía do preâmbulos mais esmerados e lo costume de ír . diretamente á
Conselho de Segurança da U. detalhados. O sr. Aranha res- medula do assunto, esqueceu
Conselho de Segurança da pendeu, então, que isso, em al- do-se, conscienciosamente, das
O. N. U., Será ele o presíden- gUJIlS casos, era verdadeiro, mas tradíções ldijpJ·omáJtJcas .. Outro

'

..........••..

te que eliminará na medida exiSlté uma' tendencía geral de exemplo dado foi o do embaí
das possibilidades, a subver- encurtar o excedente· nos cos- xador GuiUermo -Belt, de Cuba,
são dos costumes parlamenta- tumes tradícíonaís da diploma- que durante a recente assem

res e diplomáticos tradicionais, ela e do parlamento, em cujo bléia, se caracterlzou 'por seus

procurand., conduzir a ação triunfo ele, Aranha, .contlava. ataques abertos ao véto e ao

doncreta que
.

estejam inclui- Isto .fez recordar o predeces- dominio dos Cinco Grandes.
dos na ornem do dia. sor do sr. Aranha; o falecido Depoisda tertulía com o sr.

Isto foi que sr, Aranha deu sr. Leão Veloso, que se desta- Osvaldo Aranha, os jornalistas
a entender, claramente, 'nas' cou pelo seu costume de sornen- ficaram 100m a impressão de
palescras com 01$ jornalistas te falar, quando tinha realmen- que talvez não sejam os latino

em. Lake Suooe'ss, os qUi�ÜS ad- te, alguma coisa para dizer, aI- americanos 'Os únícos partida
miram a maneira tranca com go de concreto Ipara éontri,bUitirios de frases díplomâtícas e

o CWe o ex-chanceler brasllei- para o debate. Tambem foi lem-! disCUI1sOlS bonitos. /

ro focalíza, as questões, Ievan-
-

-----------""-----------

do-os a procurá-lo; �egu'id2tf'
mente, no salão dos delegados,
para discutir assuntos ainda
pendentes no Conselho.

, Um dos Iprojetüs favoritos
do er. Aranha, para moderni
zar as prát.ícas, parlamentares
e díplomátdcas, é o de elimina
ção toral de longos' preambulos
que acompanhàsn, na maíoría
das vezes, às moções apresen
tadas' de vez que aparecem,
não raro, preambulos de varias
pagtnas 'Para moções de ape
'nas rum' paragrafo.

O sr. Osvaldo Aranha disse,
a propósito, que 0'8 preambu
)üs são, na m.aioria dos casos,

�starão de plantão, �ur.antle. o perda de tempo, e recordou va
mes de março, as seguíntss rar- ";'lals. situações em que os cor-j

----------------------------

mácias :
.. 10 - Sábado - Farmácia 1\1.0- pos deliberantes levaram vari-

Dderna - Praça 15 de Novembro. os dias discutindo tanto o pre- r
.

2 - Domingn - Farmácia Mo- ambulo, trocando uma palavra •

derna - F,raça 15 de. N�vembro. do mesmo aqui outra ali e8 - Swba,do - Farma,Cla Santo· , ,

Antônio - Rua João Pin'uo. perdendo fanto templO, sem en-

9 - DOImingo - Farmácia Santo trar na substa:n'CÍa da moção. O
Antônio ---; Rua João PillibO: , necessario, diss'e, é apresentar

1.5 - Sabaido - F�rmácra Ca- um projeto escorr.eito Depoistarmense - Rua TraJano.. , '.
16 - Domingo - Farmácia Ca- dISSO, o autor podera dIscursar,

tarinense - Rua Trajamo. expli.ca.ndo o:s motivos que o

. 2� - Sába'do -

•.
Farmácia Rau- inspiraram e evitando, alssim.,hvelra - R1!a Trajano.

. . debates sobre 'preâmbul'Ús inu-23 - Dommgo - FarmaCla Rau-
t '. '

liveira - Rua Trajano. eIS.

29 - Sábado - Farmácia Santo O sr..Osvaldo 'Âranha citou,
,AgostiIliho -. Conselheiro �afra� então, um exell).pl�o: disse que

to3�ostr:�I.ngO Ru;a��;clh���; o probJema da bomba atômica
MaJfra.

'
,

I poderia ser stmplifjcado si se

O serviço noturno se,rá �fetuado eHmin.a;ssem algumas expUca
:pela Far1_;;;.,á(',i� Santo Antônio sita ções COllista,rutes do projeto nor
a rua Joao Pm,to. te-americano sobre a energia

atômica.
Um jonnaUSlta frizou, então,

que SItla impreslsão eTa de que

SN'B8�
4SSINNATES I

,

j
,

.

Reclamem imediata
mente' qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Rádio Difusor.
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escute..
diariamente 9 Rádio Difusora"

de. Laguna.
970 Klcs. (ondas mêdias),

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

Representante em Ftorianôpcfise
D. F: DE AQUINO

Red, do Jorn!:!) «O ESTADO(

-------------------------------�----�----------------�------------------

A' E�11 e":t r/o - T' ,é c n i c a Dese,j� '9bter
emprego 1

Procure então a noS8Jl GerI••.
cia e preencha a nossa "'ficha ..e
in(oTmações úteis",' dl\ndo ,�...
aS" indicações possíveis, que' ter.
mos prazer em recomendi.lo (a)
aos .Interessados na aquisi4:io _..
l)onR funcion·ários (as).

Instal�ndo-;e à rua Trajano. n . 25. tem o prazer de comunicar
ao' distinto povo que possue técnicos. habilitados a executar quais
quer áerviços de eletricidade -ern geral, corno sejam: enrolamentos de
motor.s. dtrmrnca, transforma.dore., consertos de rádios ou quaisquer
outros aparelhos' elétricoliI e in.talações de luz e força. possuindo
tombem uma secção d9 venda de eatabilizadores de fabricação. pr6-
pria 6 rádios dos melhores rnorco••

�

Visitem-na .eÍ:n compromisso.

r

"Quem extraviar ou inutilizar O>

certificado de alistamento .pagar.i1
multa de 10 a 50 cruzeiros, ontre... '

sim incorrerá em muIta de 20 a 1.Henrique Stodieck
ADVOGADO• cruzeiros aquele q.ue extraviar -r

inutilizar o CertificadG de Reser-Rua Felipe Schmidt 2 t, sobradQ

(Altos da (CASA PARAISO) - 'Florianópolis vista".
.

(Art. 1� da Lei do .Serviço Mili
tar).

A Emprêsa de Onibus
Catarina

Santa

Avisa ao publico em geral. que os passes escolares só serãQ
vendidos a II)enores, alunos dos grupos escolares, Escola Normal,
Giq�sio Catarinense, Escola Industrial e Instituto Coração de
Jesus. medíante apresentação da caderneta escolar, ou certi-,
ficado de matrícula. Avisa, outrossim, que 08 referidos passes

não ;erão 'aceitos à Doi te, 80S domingos e feriados •.

Florianópolis, 10. de março 'de 1947.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro I

� I
QUEIXAS E RECLAMAÇ6ES IPREZADO LEITOR: Se o que !he

interessa é, realmente. uma providência 1
paea endireitar o que, estiver err34k> \la

para que all!uma falta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçiD
oa queixa poderá vir a ","usar, flIcnmi.
oheoa á SF;C�O RF;CLAMAÇ01l:S.'
de O F;STADO, que 8, c�o eerá }t.<V&�D
sem demora ao conhecimento de QU_

Adquira TU:DO .e que lM_ul••,

4. 11.... SQ" VEZ,
pagÀD4o' P.a..OEL.&D.A.MBJI'I!I:,

_Dl" T�AGB.iI da cÓDI,pra.à ri...,.
MrVÍ.ndo-s. do de direito, recebendo 9. I. uma i",:iorJlla'

.:

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT "
..

çil.o do resultado. embora em a1g0Dll ca·

101 nl0 sejam publicadOll nem R reda·

maçl0 nem a providencia to:lllada.

......' i

Celpd.s
IIMets

IUIdl••
Gel.delras
•Iclcleta.

J61••

Lhros
Chapétls
anltalaçiH elitrl.. e ...........
Artl.OI ..................
Pel..

.

CtI....
Qu.I..._ artt...

DOENÇA.S NERV�SAb
Com 08 progressos da meài�

hoje, as doenÇ1lS nervosas, quan"e
tratadas em tempo, são ma)eR .ell'...
feitamente remediáveis. G' i:oundet.
IlÍsmo, fruto da ignOl'ânci-a, si J'I�
prejudicar os ind.ividoos-afetadoB ...,.
tais enfermidades. O Ser.vico Na.
cional de Doenças mentais cllspl!IP'"
de um'Ambulatório, que atende 111' .

luitamente 08 doentes neryosoa '

Iligentes, na Rua Deodoro U, cbIi�'
b lI •. iIlGru. tKàrl•••nt...

"

( INOOSTRlA, COMBcIO E SEGUROS KNOT S. A.

........ ; ..... AI l' e .. t4 ali', ...
-----

i:1
. _I, .M, "._
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i Pr�vidêDciap��oV!!Ie
CAiRÊNCIA E TlEMPO DE SEGÚI:W

.

XVI
Período de car-ênoia ii tempo de

seguro são os fatores. detet-minan
tes do direito e do valor do bene
fício nos Institutos de Oaixas Ul

Aipos,erutadol'la e' Pensões. Ainda 11á
muita confusão e.nLre o CI',"

adotado pelas ínst: tuições de pre
vidérscia social e o seguido, em rc

lação aos funcionáriçs públicos.
Estes, a não selo nos casos d,

acidente, doença gr-ave, contagio
sa ou incurável, quanto ainda te
nharn menos de 30 anos de servi-
00, serão aposentados com venci-

ItmEmDOIs
propoi-oionais aos anos a,

serviço.
O mesmo não acontece com OI

LruStilUU'DOS e Caixas, que têm por
I base o prazo de carência e o tem
po de seguro, ou só o prazo de
carência (,e êste parece ser o me

lIhor cr ítécio) . Assim pois, um

openáeio em 'Serviços in," I

ao governo federal, estadual, ou

i rmmicipal, .não 'pen·se que o tempo Senhorita!
Mano Bastos I de serviço público vá melhorar o Ao escolher seu' perfume rrerifi-

. 10L(,LOUIO de seu benef ício. Não, éste
que se trás a marca da perfumariaDe passagem pera Pórto Alegre, é ca,lerulélJd? de acõrdo com o. prazo "Johan Mari� 'Fal!ina" que J'á eraestá entr-e nós a aplaudida com- de carência e. o tempo de seguro.

paohia de vartedades Yara e Kar.. Prazo de carência é o número mí- preferida .pela corte imperial de
Maya, que realizará, hoje á noite,' nimo de conu-ibuições mensais p.a- D. Pedro II
no Alvaro de Oarvalho, seu ún.icp gas, para o. aSSOCIado ter �lreIto a

---,. ...,.....�-_-

espeíáoulo. I um determinado benefício. Ex.

I PI' t· dPertencem ao elenco da conL! xos Ins:tiI!J��tos e Caixas o. asso- a aCe �,a veu apan:hia .os consagl'wdos artistas Ili-, cia:do 'só tera dIreIto a auxíll'!?' pe- .

no Sierm, barilono; . Tebma de' Duniário (enfermidade), de,pols (' Slto a. rua �.:ev�s JuniQr ,�. 93.
Oliv·e.il'la, ,sambista; Xi,ririca, cai-' conLribuil: dl1Tante 12 mes�s, sem

I
onbga resld.enclll da famlha

pira e transformis'ta; Mano Bas- i,nterl'UlPçaü, entre U;II1a
o

e o:utra, RQuhno Horn.
.
.. _

uos O cômico.
.

I por pl'lazo Sl.llIH�rJOl' a 12 meses. DI-, Chacara loteada com 26 dlVl.oe.
6 espetácuLo oompl'eenderá bai- gélJmos:' o as,90ci3;do � cOlnLribniu de 10m x 40m.

lados, número de telepatia, canto i ao J.A,PI de �arç� !l J?,nho- .

o. intereleado. queiram procurar

e gra,ooe.s 'atrações, num programa' llO'vembr?-45. JaneIro-�6, em �alO:- _o Sn:r!....�_�!:ll.��rn Ferro.

qLl agradará �o bom go,s,Lo dá nos-li 46 e de Janelcr:'? a abrJ,I-�?; .. so tera
·sa cubt'a pla-Lea. . dl'rerlo a auxIlJo pecUilllano em I
F1l.o-ria'nópolis que tão escrus.samen-I maio-47. 1
te recebe visitas de boals orgamiza- Tempo 'de seguro é o período'
ções teatrai.s, mão perde,l'>á a o'Por-1 em que o assocIa:do contribui ao

Ll1nidrude de a;pr,eciar o ÚTI!ioo espe-I institUlto ou CaIxa,. conta,ndo as

tá,cuLo da. Companhia de VRrieda- interl'UlPc,ões. As.slm, no exemplo
deIS Yara- e Kar Maya. anterior, eniq'LToa,llto o p.eríodo de

Ragi,s{l'IWm0l5, ·com agrard·ecimen- ca'r,ÊlIllcia é só de 12 C'ontTibuioões.
tos, a v.isita que recebemos dos o tampo de seguro· é de 26 meSElI8

diretore,s e das artista,s que inte- (março-45 a albril-47).
g'ralm á Compa,nhia. No IAPI, alLuallmente, l,eva.�se .em

conta, para o ,()álc<ulo do aUXIlIO

pe.cuniário, apo'Sentado,ria e peu
sã.o, não o tempo de seguro- e c

prazo de .carêncis, ·e sim o prazc
de carência, ,compüta:ndo-,se as

corntribuições dos últImos dOZE

(12) mas,ers, anteriores á doe.u\fa ou

morte. Oom i,�o evitélJm-1se bene
fí-cios de reduzido va.lor, POis quan
to maiores forem 'Slalários, maio
res se,rão os benefícios. Nos insti
tutÜlS e Caixa,s .onde ainda se leva

..m -conta o 1'empo de se8'uro, to

das as con lrjbu ições paga's pelo
segurwclo vão i,nfluir no cáJlculo .

Companhia de .

Variedades· Vara
e Kar ..Maya

formacão de
�

récnícos

participam aos parentes e

à9 f .Isoa. de .
auaa relações o

nascimento de :sua filha

DALVA-�ARIA

INICIADAS AS AULAS DO
CURSO DE APERFEIÇOA
MENTO M. A. TEIXEIRA

DE FREITASPrimeiro sorteio
de livros Reínícíaram-se, alo do cor-
,U

r' rente, as aulas do Curso de
·

�eguIld,o havíamos .prometído, Aperfeiçoamento M. A. Teixei-readizamos o primeiro sorteio de
Iivros ersere ais pessoas que tígu- fia de .Freítas, mantido pelo
.r-am em nosso cadastro social Departamento Estadual de Es-
.beltssima -�e simpática iniciativa tatístíca e com a finalidade de
.da .Lívrarf a Rosa. formar auxílíares-técnícos ne-São os seguintes 'Os contempla- ,. " , ._

dos: 10 - Proreseura Nílce Lopes cessarros aquele orgao. Fun-
,fie ALmeida - o romance "Na CO-lcio,oo..m, no corrente ano, duas
va das :::iel'pent,e.s - de Mary Jane, séries: a de Estatístíca e a de
\V.ar'ICI,. em ótima edição da sditora Estatíetícos-Auxiliares. A prí-'''Anchl8'la'', de S. Paulo e um dos .

Iivros de maior sucesso ti,terário:'merra conta com 25 alunos, e a

- 2<:') - Humberto D'Alascio - I segunda, com 47 alunos.
.eom o livro "A Lua [1106 sspera O DEE catarinense, que se

se�,pl'e" - de !el�l>o Verg:ara notabilizou no PaÍtS especial-:.EdItora José Olímp io, do Rio. '

"

30 _ menrno LUIZ Henrique da men.te, pelas s:urus, audaciosas
.rSilvei,ra, filho do nosso

: colega de reallzações, efetiva, com o cur

-imprensa Moacir T. da Silveira - so de Estatfstícos, o seu mais
.() �ivro infantíl "A Lágrima do arrojado empreendimento tan-
.Prtncipe" de LUIZ Gonzaga A'

,

Fíleury editora Anchieta - �ão to que esse curso, de ampla ex

:Paulü.'
.

tensão universitária, abrange
Os contemplados poderão pro- estudos altamente especíallza

.eurar o prémio na �i':,raria Rosa dos de Matemática (Anal:ftica,-Rua Deodoro-33. Cál I T' trt Ef'No corrente mês haverá novo a cu o e ngonome rIa s e-

:Borleio. rioa), ESltatística Matemática,
·

Economia Social e Sociologia.
ANIVERSARIOS: As ca,deiras de Est.atística Ma-

DEODOSIO ORTIGA temláJtica e Ma1:emáJtica estão a

cargo do prof. Lourival Câma
ra, e a .de SQCiologia, e a de
Economia Social, respectiva
mente, sob a res,ponsabilidade
dos professores Hen.rique Sto
di'e,ck e Vilmar Dias.

O curso de Estatísticos-Au
xiliares, 'preparatório ao de
Estati'sticols, e com' li duração
de dez meses, conta as seguin
tes oadeiras: Matemática, a

cargo do professor Anrac1eto
Damiani; Geografia Humana,
com o prO'f'e,ssor VilmaJ' Dias;
Inglês, com o professor Va.lde
miro' Cas-caes, e Estatística,
c@m a professora Zilá Nicolich
da Silva, ri.a. qÚ!à1idlade de as

sistent,e do professor Lourival

I.Câmara, F 3\ 3 47polis., ,-
-

.

A 10 de abril p. vindouro, de- ..... _

Tnansc.óne hoJe, ü aniver-sário verão ser iniciadas as aulas do
"do, sr. Deod6s.io Orti.g>a, fU[lcioná
Tio fedenll eJ pne,sideI1loo da União Cu.rso de Formação Prof.is.sio-
.:_B. R. Op.erária. nal, para a preparação de Au-

O a.nivensaria,I1:te que é, tam- xiUa,res, de Esoritório, Dectiló:
..bém, um dos mais esfo,roadlolS a,Ill'a- gJ:1afos e ·OpeT.adores (sistema,dor,es Leatrails de Florianópoli's,
possui vaSl[io círculo de 3;migos que Holl:ertth). E, poOssiveJmente

-_hoj.e, oerl.aimente, lhe levarão o seu também em abril, deverão ter
.:<libraç,o de feli,oiLações. começo as au.las do curso in-

·

I
tensivo de Lnglês. .

FAZEM .ANOS, HOJE: , ." Faz pa.rte .doO plano educa-
- a Sll'a. VélJl1!da Mllosky. •

.

I d DEE
'.

I I
_ a sta. Zai'ra iVI.arques, filhl3 do cwna o reg Itona evar

. ,sr. Ev'andro Manques. a efeito, além dos cursos, regu-
- a sLa. Maria da:s DorelS Mon- lares, outros de idioma's (In-

:l.eiro ..
,

R t H h d oncnl' glês, F,rancês, Al:emão e Espe-
- ,o sr. ·ena' o dIa.o .,a 0, c o:; -

tua:do oomercialDlte proprietário da nalnto), um em cada ano, de
I.Casa R-eruato.' 30:rrtJe que os funcion:áJrios cate
,

• - a sta. Nai'r Macowi·e.sky, filha gorizados (Estatísti.cols e Esta-
,do sr. Es'l'amslau M-aoowl,flIsky. tfsUcos - Auxilia'res), po.ssam

- a sra. vv,a. Carlot.a Sohn. .

_ o jovem Mario LeiDe, filhe ex.pressa.r-se, ao. fIm d�,s �uatro
,,00 sr. 'Ra<li,ne Leite. anos, com relatIva. fluenCIa nos

x x x idiomas nomeados.
GENTILEZAS DA l;IIRMA N.

LOPES VIANA
Da finma N. Lopes Viam, agen

··:te 'gera,l e,m Sa:l1Iba Ca'laTilna: da Ca
sa Wi:l,d Instrumental Téc,ntoo e

: ]M,á,quina,s LLda., oom sréde no. Rio h
de Janei.ro, recebemos belI<s'slmo U

brinde, of.erta de sua representada.
GrwLírssimos.

Prõspero Lapagesse
Senhora

Voluntariado para
a Base Aérea
de éiirltiba
ADha-se aberto o vo,lunta.l'i·a:d,o

para a. Base Aérea de CUl'itlJiba, de
vendo pelos inLere.g.sado,s serem
o,be-d'ecida,s a.s seguintes iuslruções:
") - Apresentação doS Candi

datos:
a) - Pertencer a,s cla's.ses de

1928 - 1929.
b) - Ser alfa,betizado:.
d) - Ser brasileiro. nllltb.
3) - Documentos:
Os ca,ooida.tos deverão· apres·en

tal' os se.g'uint·e,s documento:s: _

a) - Certidã,o de idade.
b) - Ate:st3lgo de bôa conduta,

pa.ssado por 3iütoridade -polioial;
c) - Declaração que é solteiro

e nã.o se.rve de arimo a pe,ssõa a1-
d) - CerLificado de ali,sta:men-

gama;

Arm10bos . em tiras toe)iliL�te,stado de profissão com-

t f t f· 1 pa:t.ível
qom os serviço's da Aero-

ar e a 08 a lOS nálllbica, (ca.so possuam),
.

Como é de vulto, entre n6•. o

comércio de arminho e afirJ de
a.clarecer o. interes9ado. infor- SERViÇO DE

METEOROLOGIA
mamo. que. para exportaçãa ou

comercio dee.e artigo. o imposto
ad-vo..lorem debitado na Nota Fis
cal é de 6% para .tiras de armi
nho•• e ue 4% para plumaS! de 'p6
de arroz. etc.

·

VIAJANTES:
ALFREDO DEECKE

PrOlCedent.e do Rio do Su'l, está
em FLorianópolis, o s,r. Alfl'ed{)

·

.Deec];..e·
ARTHUR SILVERT

EncoDrt.r.a�se entl'le nós, o sr
Al'th'ur Silvert, re.sidente 0111 Rio
·do Sul.

Rplacão dos pas.sageioro.s que de
semba;caram ne.sta capit.al pelo
avdf\o da Cruzeiro do Su� Urda 1'l'

''-CG.E Tapira no dia 5-3.
PTo.cedent,e.s de Curitiha: João

Ed'Ll'�f{lo dp Minanda Sanloo, Arisr
·,ten, Porto Lope,s.

Proc'edenl�'e de São Paulo: Mar
oe10 Amaral Filho, �{alrc,eJ.o Fer
reira Amaral, Eudocia Guimarães
Al'c::tnkrra. Da'lila Guimarã,es
Apl' lôni.o Bouret.

.

P"ooede,n'l,p do Rio de Janeiro:
Ar:mindo Oarlols da ,Oosta, Vi-nióus
'(3,oD+'� �a, Eliza G onz8lga, Marcos
Vinin'lls Gonzaga, Souia Mara Gem-

o

zaga, Véra Rc:;ina GODiz':1ga, A'I.'che-

Previsão do tempo. até 14 hora.
do dia 7 na Capital:
Tempo: em geral ilUltável. com

chuvas.
Temperatura: e.tável'
,Ventos: predominarão OEl do qua
drante sul. freseotll:,;-
T,ez:nperaturae e�tr.e,mo. de ontem

meXlma. 26,0; m·mimo 21.7.

Manoel Ferreira de Melo
e Senhora

Florian6polis. 1-3-47

� --------�

participam ao••eu. pCH'en�e8
• cunigoB o nQscimento de

seu filho

LUIZ-ALFREDO Jacy Mattos Areas e ....

MUda Bittencourt Areas
participam'ao. parente. e à.
pes.oa. de auaa reloçõea o

nascimento de eeu filhinho

Fpo!is., S-S-947

lau Lop.es Fi.lho, Nair Souza Lopes,
L,ena Hel,�a Ax'Lh.elm, HOT'st Gun
lher AxLhelm, Maria Aux;i.Jiadora
dai Oosta Oli'nge.r, Maria Soar·es da
Cl),sla Pinto, Luiz Albeni Jr., Leo
borlo Leal, e Bruno Luiz Michelon.

ANTONIO FERNANDO

e

CA� P�RA, ,
NOS

3

Novos professores
de; Educação Física '

Realnzar-se-á, sábado, a solerií
dade da conclusão de curso de uma

novai turma de professores esta
duais de educação física.
De acõrdo com o programa, ha

verá, pela manhã, ás 7 noras, mis
sa em ação de graças, na Catedral
Metropohtaua. As 16 horas, de

monstração de ginástica no estádio
da Polícia Militar. Á noite com
ínício ás 20 horas, no 'I'eaáro Al
varo de Carvalho, solene entrega
dos diplomas.
Afim de assistirmos ás car ímo

nias fomos, oute:mt gentilmente
convidados por uma comissão de
pr-of'essorandos composta dos jo
vens Osval,do Meira, sta, Willburga
Müller ,e jovem Walmor Uliamo.
Muito sensibilizado pela defe-

rência, apresentemos aos nossos

professores os nossos votos de re
lícidades na sua. nobre missão.

CUTIS

W bonitinha. Veste be�. Mas ...
fala mal. Falta-lhe instrução.
Se, ao menos, fosse dada à

leitura . . .
'

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

Mulheres poliCiais
na Argentina- ,

Buenos Aires, 6 (U. P.)
Pela primeira vez, a Argenti.
na terá mulheres policiais,
que terminarão hoje o cnrso
na escora de polícia de La Pia
ta. Trata-se de vinte mulheres,
que serão transferidas para o

mar Del Plata, onde se estabe
lecerá na praia a primeira de
legação sem por cento iemini
sa.

CANSADA
.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na' testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, mao-

chas, cravos e es

pinhas. são traiçoeiros i�imigos da
beleza da mulher. Quandi) surgem
estas' imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con·
fie nas virtudes do Creme RugaI.
RugaI cor.rige rapidamente as caü

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme etr.

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto.

pescoço, e .todos os dias como

base do ·'maquillage'.·, remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. çl.á vi

gor -e mocidade à pele. Com ape
nas urna semana de usú do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma·

cia,·limpa e acetinada, aumentan
do os seus enc.antos e protegencl:l
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada .

CREME

RUGOL
Alvim & Freitas, Uda.-C.P.1379·S. Pauj,)

o ESTADO encon-
Ira-se à venda na
banca de jornais

«Beck»

I
I

Aproxime-se mais de sens

amigos e parentes enviando
·lhes um número da revista 0,
VALE DO ITAJAí, edição de-

dieada a Florianópolis

TOME RNOT
MELHOII aPERITIVO

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvula! e Discolll.
Rua Comelh,elf':' Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" "

4 ·0 ESTADO-Qulnta-fell!a 1 de Marco de 1'341
-

Empreza de navegaçao
C 1--1 E Fi E M'

NAVIO-MOTOR. "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para t 8nspor.t� .re !!U'>S m ercad -riaa

A�entes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

�------------------�------------------�--�-- ......-----

I.i\ :1)V (_JG L� lJt_JS
Dr. OSVALDO BOLCAO VIANNA

Dr, J. J DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Schmidt�.!*1 - Saia 5

Edifício Cruzeiro - Floria�6polis.
-=-------_---.._

I

DATILOGRAFI:A
CORRESPONDENCIA

COMERCIAL
CONF-ERE

DIPLOMA

E>IREÇÃO:
AMELIA M. PIGOZZI

METODO:

MODERNO E EFICIENTE

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

11111

liil:111

1;1 �9H��TILI�A����!K��t!fl�!'�·
Secção RADIO-TECNICA - Aparelhamento completo para

concertos em geral em radies, transformadores e

aparelhos eletricos,
Secção MECANOGRAFICA: Oficina aparelhada para qua'quer
serviços em maquinas de contabilidades, escrever, somar,

calcular, registradoras ,e mimiografos.
Secção de representaçêes e seguros.

'Escritorio de representações, consignações e conta propria.
Rua João Pinto N.« 32 - Caixe P1>stal N.Q 278,

FLORIANÓPOLIS SANTA CATA:RÜiX-:
Aceitamos agentes para o interior do Estado.

QUER VESTIR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 7 �I'PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

SNRS.

I �c�:��!'�!�d�ata-
t mente qualquer. irre-

I
gularidade na entrega

tem aberto a. porto. da felicidade Q quantos a t�m tomado para
de seus' iornnes, depular e refitouror aeu sangue. Faço você a meamo COUlO!

_______________..:1 GerCllrnente, uns pouco. vidros, tomado. de ncôrdc com a. instruçõe':
no 'vidro. b:l.tam para corrigir êste. fiintomas

.,

Arnoldo' Suárez
Cuneo

(i ru rgião-denti st�
Excl.usivcun.ente C01"O hora

marcada.
Cartão de hors Cr$ 80.00 •

.

Rua Arcipreste Paiva D.O 17
Te}. 1.427.
F lorranópol is

�
. . .. .... .... . ...

COMERCIANTE: Dã um li
vro à Biblioteca do Centro 'Aca
démico XI de Fevereiro. Con
tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarinensea
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C. A. XI de Fevereiro).
••••••••• "' ••••• " ••••••••• tô ••

FRÀCOS.
ANÊMICOS

TOMEM

�iB �êDSolalD
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

CUTIS ESTA'

o :;EU ORGANISMO

---i4iUiJ-' vrc 0 ... s "�40� _
COIltO UMA I)A$ COlnQ16Ulc6�s OE GUfllllA OOW\A>WRÀlORIO 00"'·

Q Pl<tcO OH,lt I>A<JO ... TO &F-'x,ou ao""-

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

SE

I ou

A 'SUA

POR ESPINHAS
"

ESTRAGADA

outros .intornos provenientefi da impureza e do empobrecimento
do sangue, lembre-se que durante um .éculo o

SALSAPARRILHA DE BRISTOL

SALSAPARRILHA DE BRISTOL,

"

-
--

-
-

Não se fie em

HoróscopoS •••
estados de desnutrição.Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às

refeições, e serve tanto para
adultos como para crianças. Os
convalescentes de doenças ou

operações encontram em Vlnol
um poderoso estímulante. Na sua

composição acham-se as vitami
nas A é B, bem. como os princí
pios do oléo de fígado de baca

lhau, o citrato de ferro amoniacal,
peptonas de ferro e outros ingre
dientes científicos de eficiente

ação revigoradora das defesas
naturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de

vtnoi. Vinol.encontra-s� em tôdas

-as farmãcias e drogarias. Vinol
é a saúde do sangue I

No tocante à saúde, não nos de

vemos basear senão em um

seguro diagnóstico. O sangue
pobre 'pode determinar certo de

sequilíbrio nas defesas orgânicas,
o que poderá dar causa à anemia,
ao esgotamento, ernagrecímente
etc. E', então, quando se faz ne

cessárío o uso de Mm tônico vi

taminoso de ação restauradora.

Cuide, portanto, de enriquecer
seu sangue, tomando Vinol. Vinol
reforça as d e f e S3 s orgânicas,
multiplica as hemoglobinas, equí-,
'libra o sistema nervoso, aumenta

I o apetite, ellminando a depres
são. o ·nervosismo,· a debilidade,
a lassidão, a palldez etc. Prepa
rado cíentíríco de grande valor

terapêutico, "'"'

�.
encerra tndícação v--c; / /
em tôdas as maní- - // .

festações defícítá- :-:
�

rias do organismo,
coroo a anemia, ���
a neurasterrta, o �
eDlagrecimento e

Gusta10 Neves e SenhoraVva. Donatila Marques
Nunes p�rticipam às pu.oaa de

sua. relaçõel o contrato de

ca.amento de seu filho GUS
TAVO com o firito. Nivea.

Marques Nunes,

participa aos porentefi e ami
go." o contrato de cafiamento

de .uo filha NIVEA, com o

sr. GUfitavo Neves Filho.

'I NIVEA e (iUST:rn,-I
noivol IA primeira Agua de Colônía feita

Ino mundo foi fabricada na cidade
de Colônia pela. Fábrica de Johan .

Maria Farína; �__

Florían6poli., 3 de março de 1947

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Quinta feira 7 de Marco de 1'J1,t1' 5 .

l.l!tltl, ...
,_------,--.---__.,.-_______ --_ .. _---' --------..,_-------------------'

COMPANHIA -AlJAN(::.4 OA BAlA"
'''1fft'''��i .iIi fl1' -;� tM•• ;- fi 'Â , I

OíIC;ENDIQ� a TIU,N�1:'6B1');f

Cifres do .Balanço de 1944,

CAPITAL E RESERVAS
-Responsabitidades
-Recera
Ativo

Or
.

�o 900.60,6,30
Or$ S978Aol.755.9.lJ
.• 67.053.245,30
• 142'.176.603,,'80

;: �Sili1istr08 pagos nab. Ctltitrioll !\) '800'

Respon sabi tidades
98.,687.81613à

c 76.736,4o!.3.o6.20

Drreto res :

I Dr. �arnphiJo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

l,;'de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto d�_ Arsujo
,

,_,e José Abreu.
,

�'''''''''�'"' + .... W"'W''''' ....... ..-.. ....... _., ...... =,�.a1t» ... II.....

" DE ,PION E IR O
li SERViÇO DE V.S.

..

�·FJLIAT. VA�UG:
EDIFIC!::> LA

Praça 15 de'Nov=mbro
PORTA - Telefon,e 1325

AUTOMOBILISTAS I
A.enção

Pal'a o seu dínomo ou

rno tce ,dei arranco

OfiCINA ENA,LD.
Rua Conselheiro Mafra

n\e. 94

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

Drogas nacionais e estrangeirll\S' -rBomeopátias - Perfa

marias - Artigos de borrweha,

Garante-se a exat� observância no receituário' médico.

:Empresa ((Construtora Uoiversal»
. A maior Organizaçã� Predial do Brasil

�

,

AVISA
A todos o' portadores de títulos desta conceituada empresa,

"l�galizar seus títulos, afrrn de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO. 7930 de 3·9-45.
Para -maio r es esclarecimentos, é favor dirigir-se ao esc ri

tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
Florianópolis.

NB. Não. faça sua inscrição em outra empresa, congênere
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas •.

ENCICLOPEDl! DA FRANÇA
.

E DO XUNDO
Paris - (S. F. 1.) - Sob a

direção de Mauríce Guerníer ,
acaba de aparecer "ENCYCLO
PEDIE DE LA FRANCE icr
DU MONDE", obra em dois
volumes, admdravelrnénte or

denada, que sitúa o leit-or pe-

I
rante todos os, grandeS, problemas do mundo moderno. As
sim, por exemplo, trata de as

pectos tais como as nações da
, América Latina, o problema do
Oriente Médio, a 'questão do
R\hur, racismo, bomba atômi-
ca, ideologias modernas, etc.I
ffinoontram-se também nesoo --------_....--------------------

obra excelentes e recentes es-

C d' ,. S
-

I do i"O Estada»tatisticas. . I a aSJfO ocre '�,.lu"

I I Peddmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

Aceitamos .. agentes e compon abaixo e' remete-lo á nossa Redação afim de completarmoe
correspondentes no quanto 'antes, o no3'8O ,u'QVO Cadastro Social.

.

interior.

-�_ ....__ .- ----- -

EXTRA'VIO DE APOLICES

Os interessados devem
apresentar reterenctas.

INDIGESTÃO
Quando se forem as dôrea

agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, a.
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a 80ffer 'I

A primeira dóse do saboroso cPó
, Digestivo De Witt. dê alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerã em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dÓse•

ij; Peca na FarD}acia o
.

Pd
J.

#

@BJ.!§D,Witt'
CRITICO' E AUTOR

Paris - (S. F. 1.) - Paul
Hazard foi um excelente criti
co e escritor francês, falecido
durante à ocupação, mesmo

antes de tomar POSs€ de seu

"faurteuil" na Academia, para
onde havia sido recentemente
eleito. Um dia Amatole France
interveio a favor do escritor,
que então publlcava delicioso
estudo sôbre ,iManon Lescaut "

Tratava-se da eterna querela
entre a -crttlca e os

.

"criado-
res" .

- Um homem - dizia Ana

tole, depois de ter lido essa

obra - que mostra tanta arte
,

a analisar uma obra prima é
também capaz de a escrever.

"LEIAM 'AREVISTA
I

O VALE no ITAJA)
•

DUAS NOTAS
Pa�is - (S. F. I.) - O fil

me que Delannoy dirigirá em

Hollywood será talvez uma no

va versão da "ATLANTInA" .

Daníelle Darrieux é, sem du

vida, a escolhida para intér

prete feminiil13. da "PARISIEN
SE" de Henri Becque, que
Ray�o,nd Bernard levará ao

"éçrán" .

André Wendhausen Junior torna publico que foram- extraviada.
as lJeguintes apolices eliltaduaill: duas (2) da Lei n. 769 de 23/9/1907.,
sob nra. 151 e 161, no valor de Cr$ 200,00 cada -urnn : quatro (4) da
meama lei acima. sob nrs. 157, 158. 164 e 165 no valdr de Cr$ 100,00
cada uma, e. finalmente uma (I) da. leis nrs 507 e 549, re.pectiva
mente de 22/8/1901 e 15/10./1902, .ob ri. 545, todas nominativa•.

'Declara, ou trosirn , para satisfação da exigenci.:1 do art. 161,-do
regulamento baixado com o decreto n. 17770 de 13 de abril da 1927 i

que foi extraviada a apolice «Uniformizado», pertencente a Andl'é
Wendhaulilen & Cio. 80b n. 223401, no valor nominal de Cr$ l.ODO,DO:
juros de 5% 00 'ano, emitido pelo decreto n 4330 de 28 de janeiro
de 1902, folicitando o quem 'tenha encontrado a. apolices ocima
referidas a fineza de entrega-laa ne.ta redação.

Florianópolia, 21 de fevereiro de 1947.
ANDRE' WENDHAUSEN JUNIOR

Nome , ........................•...................•••••• �

Sexo &1. Civil ..........•... 'D. Nasc. • ....•.•••••• �

Pais ...................................
'

, .,

Esposo (a) , ••••••
'
••••

Emprego ou Cargo :

; .........••...••.•...... ,... '.•............•.••••• oi

Cargo do Pai (mãe) .......•••..•••..•..•••..•. : .............•.•• ; •••,

Observo ..

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

Agradeceriamos, também, a Ilell1tileza de noticias de nascimento,.
casamentos e outras, de parenteá OU de peS80aS amigas.

VIVERES para EUROPA
,(Alemanha todas QlI zonas. Au.tllta, Hungria- etc.) por iritermedio da

Hudson Shipping Co. Inc. New York. '

Diretamente do. depositos na Suina ••• El;ltreqa.· rapiea. e qarantidcá.
podendo ser telegraficas, -. A nxelhor organização no genero, fundada

em 1893. -- Variedade de sortimento••

PEÇA INFORMAÇÕES DDTALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO 'SULINA DE REPRESENTAÇÕES Lt�a.
Rua Felipe Schmidt. 52 (tojo) -- FLORIANÓPOLIS

Tenha .

�'empre' em
.

casa uma garrafinha" de

APERITIVO .«KHOI»

GRIPE o TOSSE io BRONQUiTE

REPRESENTANTE'$
Firma importadora e distribuidora de produtos

norte-amel'Ícanos, com séde no Rio de Janeiro, deseja.
nomear representanta neste Estado pq;a a venda de
seus artigol, - como sej am artigos de vidros em geral•
novidades pdra presentes. brinquedos, material elétrico,
tinteiros, rádios e acessórios, etc.

CARTAS PARA CAIXA POSTAL 3991'
RIO DE JANEIRO

o VALE ne ITAJAí' 1
. Procurem na Agtência

Progresso, .

.

LIVRARIA 43, LIVRARIA:
ROSA

ReCODsfruções
de cosas. muros, telhados,
etc. Tratar com Jorge de
Paulo, na firma Busch &Cia.

·0 Babio

reg1sl

"VIR(iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLX (Muco

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

t '·1 Â .������RC;êAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i1"oXY"_: 'H�j�' á�' úô· ho���··
Sessão Alô! Amigos!

NIVALDO JOGARA
I

!. �'�0:t,e.:,1����r���:d�lND:�ta R�O�:��O�.) DE g'���Iico ��������I:Ykr�;� eD:�!\[q��!�
De fonte digna de todo credito se acha oontratado pelo Oor ít.iba Oap iba], o "llJeam" do Luar da �er- esportivo carioca acompanha TURBILHÃO DE MELODIAS

viemos a saber que o' Avaí convi- F. C., mas atendendo á sol icitação ra fará sua primeira apresentação com grande ínterêsse os pre- Censura : Até 14 anos.

dou o inteligente arqueiro Nivaldo do sr. Arnaldo Dutra ssrorçado domingo próximo em Cambirela paratívos entre cariocas e pau-
No programa: Noticias da se-

para ocupar o amo alvi-celeste no rir a viajem para out{'o dia, atim enfrentando o possante "onze" do Il di 1
mana _ DFB.

confronto de domingo próximo mentor ava i ano, .resolveu transte- Independente, no g.rarnadn déste
ístas para a tsputa da me hor Preços ;" 1,20, 2,00 e 3,00.

com o Caxias.' de poder dar o seu val ioso OOll1'CUrSO situado naquela Iooalidade. de três, que fínaltza o campeo- .. .... .... . ..

Ontem tivemos opoTl�-nid'ade de pana maior brilho da tarde rutebo- Por inter-médio desta folha, pe- nato brasileiro de football o RITZ _ Domingo':' ÃiMA
palestrar com o jovem arqueiro, Iistica de domingo. dern os dirigentes do Luar da Ser- qUe será disputada domingo

EM SUPLíCIO
tendo Me conf'ir-mado a veracidade A exibição do ex-goleiro do Pau- ra o cornpat-ecirnento de todos os próximo em São Paulo, Tudo

.. .... .... .... .. .... . ....•

da ínformação. la Ramos é esperada com desusado S'B-US defensores, domímgo, ás
'

10
Nivaldo declarou-nos que deve- interêsse e entusiasmo pelos aman hor-as dia manhã, defronte do 'I'ra- indica que OS dois selecionados

r-ia viajar hoJe' para Curitiba onde Í,es do p·ebol em nossa CapioLal piche Mira Mar. para 'essa primeira competição
CAMPEONATO DE VELA DA 3" CA"'PEON TO BRASI'LEIDf"\ DE "

serão os seguintes: Borracha,
DIVISÃO ,lU; AFU'I'EBÕL H"J UM QUA,DR,q, BRASILEIRO visr- Noríval e Haroldo, Biguá,' Da-

Promovid F '" S
' TA,RA A FRANÇA

'1 J' A' Ad
.

romovi o pela . v . M. '. C. ' São Paulo, 6 _ Já se enconLra Rio, 6 _ Foi irradíado pela Ra- nuo e ayme, morim, emir,
será efetuado domingo o Campeo- nesta Cap ital a delegação caríoca díodífusão Fr-ancesa uma r-epoe- Heleno, Orlando e Rodrígues:
neto de Vela da 3a Divisão, com a que, sábado próximo,

, �TIlfreJllará bagem sõbre a próxima visíea de I Paulistas: Oberdan, Domingosparticipação de Velejadotes do Iate os paulistas nas Iinatíssírnas do uma delegação de futebol bra;s.i-I C· R B N,Clube e do Veleiros da Ilha. certame nacional í'utebolíetico. A le ira 13 Paris, noticia que foi rece-:
e a�Ir�, .

uy,
.

auer e .oro-
X�X r: T

delegação é composfa pelos ,s,�j.r�,-
\
bida com 'entUSIasmo nos círoulos I nha, Claf\ldt�o, .L.una, Servilho,

JOE LOUIS DEL PREJU IZO NO tes elemenuos : Ohefe _ Flávio desportivos' franceses. I Remo e Telxeít-inha. .

CHILE Costa: Médico _ dr. Elias Neder ;

LO�i,�a�:ie:�a �'���i��O d�oBJii J�� I T�Sl?i��&;tas jOgado:�::so� eBa���� -- _ _ --••••- _ _ _ _ _ _.,.

de fevereiro passado. em SanLiag;o Vicente, AugUS'DO, Elí, Alfredo, Da- ALIANÇA DO LAR (LTDA�)do Oh ile, sontra o campeão chi le- nilo, Jorge, Djalma, Chico, Mundi- ..

no Arr turo Godoy, deu ao Chile, se- nho, Manéco, Líma.Bigode, Nor-íval.
gundo i'U1f-Ol'mou -a empneMt p'r.offiü- Bi,guá, Jaime, Pirilo, H-e'J,eno, Ve-
1..o.ra de.sba exi,bição, o pr,ej'llizlÜ de vé, Hal'Olldo, Amorim, Ademir, Or-
mai,s de 300 mi,l pe/sos. I/ando e Roorigule,s.

XXX XXX
BOCAIUVA X OLtMPliCO úLTIMO APRONTO DO AVAl

Prome,te proporci,onar bons lan- P,r'epar:,lllJido-'se para () jogo de
ces .s�msacionais a pUglna pr,elimi- domingo com o ca,mp'eã-o de Join
Il!ar que domingo próximo será vi:le, o esqngdrã.o av.aia'fl>O r-eal'Íza
ltJravadfcl 'entre Booaiuva e C. A R rá, ho_ie, á tarde, no EsiáuÍ-o da
Olímpico, r-esp.ecMV'ame,rute último F. C. D., mai,s um rigoroso ensaio
colocado no, c.ertame de ia Divisão de conjünto que cont.ará com

- a

e Vice-campeão da 2a Divisão. pI'lBls:ença de -todos os seus players.

. TEATRO A. DE' CARVALHO
A,s 20 horas

Unico Espetáoulo
_ Apresentação da renomada

Comparshía de Variedades
YARA e KAlR-MAYA

_ Os mais jovens telepatas da
Amér íca do Sul, e, seus artístas c
Dirro Sierra - barítono: Teima

de Oliveira _ no seu rítmo alegr-e,
Xir írica _ o caipira moderno e

suas . írni tacões.
Sede: Avenida Rio Branco n. 91 1.•• 5.0 andar SONHOS DA JUVENTÚDE _

RIO DE JANI:IRO
animado pelo -cômico Mano Bas!foo.

.... BaiLados FalThtasi'stas AcrOtbá-

Carta Patente D. 113.'-Expedida pelo Tesouro Nacional tiCQs!

Plano. Federal do Bras!'} "X,), "YC( e «Z- Preç:os: Cr$ 8,00 (unico).
_ Poltr,o.na.s Avulsas _

e "Plano Aliança" Geral _ Cr$ 4,00.
Resultsdo do Sorteio realiz-adn no dia lo de Març(' "Imp ...14 anos". _.

1 L
.

F I B t' A SUis,pensas . tadas CIIS entradas Or'
de .1947, pe a oterla ed�r8 do ras I de acordo com (I favor (' pe,rm&uentes" exc-éto im-

artIgo 90 do Decreto·Lel n. 7. 930 de 3 de RetembrT\ oe, prensa e autoridades.

1945, revigorado pe!<l dfl D. 8,953. de 26 de Janeiro de

I'
.

1946 conforme 8 circular n 2 da Diretoria de Renda� IMPERIAL _ Hoje ás 7,30 hrs_

I d 8 d J
..

11" -9 6
BEAU GESTE

Dtern8�, e e Iln�lro. 1 4
°

Com: Gary GOoopeI', Ray Milland
Plano Especial. Premiado o n • 1.800 Ro:bent Preston, Susan Haywa:rd e

1800-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00 Brian Donlevy.

800-CenteDa - Premio no valor de Cr <It 1 20000
No programa: 1 _ límagens ctn

• .IP • • BraSIl 48 - Nac. COOI1) .

Inversão - Premio no valor de Cr.$ 300,00 2 _ Paraj.zo de Pescadores
Plano Popular. P,remiado o n°. 1.800 ,short.

1800-Milhar-Primelfo. Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00 pre2��p:-ipr!n;�?'� _ 3,00.

SOO-Centena ...;_ PremIo DO valor de Cr.$ 600,00 3 - A Voz do M'lllooO _ Atua-
Inversão - Premio no valor de Cr_SI 200,00 lida.des.

.Plano Alianea».- Série 9 _� n°. 1.800 ----VE-N-rD-E----SE----
Série 9 n. ) .SOO, no valor de Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -» lt

Centena Cr$ 600,00 - ,» »

Inversão do milhar Cr$ 200,00 -» »

Inversão da centena Cr$ 60,00 -" »

Série 9 n. 1.800. no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássica
Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,OO':'_» )l

Centena' Cr$ 300,00 -» I)

Inversão da milhar Cr$ 100,00 -» .-

Inversão da centena Cr$ 30.00 -» »

OBSERVAÇAo Ô ·próximo sorteio realizar-se-á no

dia 29 de Março, (sábado), pela L'1teria Federal do
Brasil. de conformidad� com- o Decreto-lei n. 7.930, dt'
J de Setembro_de J9..,5.

Rio de Janeiro, 1 de Março de 1947.

R. Pessõa Ramalho -Fiscal Federal.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor·Tesoureiro

O. Peçanha -Diretor-Gerente.
Convidamos 08 senhores contemplados, que elJtejam

com os aeus. titulos em dia, a' virem A, nossa seqe, para
receberem seus pr.êmios de aCÔrdo com o nosso Regu
lamento.

6

Luta entre verdadelros campeões
Num jogo amistoso, gigantesco e sensacional, defrontar-se-ão, domingo próximo,
DO Estádio da FCD, as aguerridas 'equipes do Avaí, tetra-campeão catarinense,
'e do Vaxias, campeão de Joinville. Preliminar: Bocaiuva x C. A. R. Olímpico.

Direção de PEDRO·,PAULO MACHADO

-----------, ---,_

Buenos Alires, 6 (U. P.) _:_ A, tal, em cOiIl,tinwação do tor:neio
Arge:ntina

.

del"rOltou o Brasilj i!nternadonal de natação. O
p.or 2 x 1 n'o Jogo dle water-po- Chile derrotou o Pe.ru, tamJbé:r:n,
lo, realizado ontem nesta capi- pela contagem de 2 x 1.
• .......". �__ += 1 � .......·a •

o congestiona-'Vlube de Caça e Tiro
mento do porto -uDias Velho»·
Rio, 6 (A. N.) - O senhor

João Dalllt de Oliv,eira, presi'- Recebemos e agradecemos a se-

. dente da Associação Comercial guinlte c.ommlÍlca,ção:
e da Confederação do Oomér- TBmos a honl'a de wml1'nicar -a
.' d" coml's""a-o V. v. S. 's. que, em reunião de As-

CIO, eSlgnou uma '" sembléi,a Gera,1 Ôl'diI1á:ria, foi elei-
cQIIIlIPosta dos senhores Rui ta e empossada a no-va DireliOria
Gomes d� Almeida, Jorge I do CIl!,lbe de Caça e Tiro "Dias

Ama;ral. Orlamldo de Carvalho Velho, pan aclnmnistrar os s,eus

e Ci-ri,aco Jo.sé Luiz, paI'la apu-
deSltino/s durrunte <) a,no social de
1947, a qual ficou assim consti

rar as ·causas ,d/o congestiO'lla- tlUida:
mento d�i,s do pôrto. A co- P,residente _ Vitor Bwh.r; - Vi

missáJo que Vem de concluir os ce-PresIde,nte _ Luiz Santos Sché:

seü estudos, tendo feito entre-
1° Secretário _ Honorato Isolani;
2° Secretári'o _ Aimoré RouSisenq;

ga do respectivo relatório, no 10 TesoureiTo _ HerbeIT't Duwe;
qual são enumeradas as se- 2° Tesoureiro _ Leopoldo Jo,stt;
guintes c,ausas de' atravrunca- Orwdor _ Hermelino Largura. Con':

meDito do- pôrto. Primeiro ,se1ho de S�l1Jdicância _ Cris.tiano
KmoH, Raimundo Mayr Sobrinho e

enorme desenvolvimento de Henrique L. MueHer. DiTetores
jIIljpor,tJação; segumdo - apa- Téoni,CiOs - Ri,oa:l;do Silva Junior,
relhamen"tos antiquados do Silvio P'ellizzetti e Carlos· Knol.

pôrto; tJereeiro --,- problemas Sobri'IlIho. Comissão do Bolão
Arno KaBstner, Ha:n!Jwi,g Wolff.

do trabalho no pÕl'!to, - 3 clas- RoLf Krie.ck, João Ewa�cl, Wa'iter
ses - e,stiva, resistência e por· SchoeIlif.elder e GuiLherme Koenig
tuári'Os; quarto - dificuldades Co:mis,sã-o de Ti,rOo 3.0 Alv{) _ RaV
,de m-aruS(porte para l"etirada Baumgal'ten, Elias Soa.r, Heins

d"'" :IDIercad:oTI','''''' do"s arml"''',ens
Bra:ndes, OLto Em e Albrecht Lar'

(J,;cy "'0 "'" 'seno Comissão de Tiro ao Prato _;_
do cais ou de suas platafor- Rodolfo Reblin, Herbert Bralitig � T J8Urn FranCl".S,ca Pere'I"-ra (Sa-nla)mas; quinto - carência de ar- Antânio Na:Si0henweng. Comissão 11 a "

mazens pM'üoultares' 'pára ar- ,do Sa,lão � Nioolau Hechmann

d d
. Joã-o Mar.hofer, Br,uno Bauer, Mario Ml'ssa de Tercel'ro Aniversa'rl'omazenamento e merca orlas Sch]ichting e Ari, C. Rodrigues.

retiradas do cais; sexto -- atra- Esperamos continuar a merecer Targino Sena Pereira. filhos e genro.; convidam o

zo na retil'iada de mercadorias de V. v, S. S. as mesma's atençõe's todo. 011 eeulJ parentes e pena0. amigas para

liberadrus d:o pôrto. dispensa,da,s ás CIIdminiSi(!raçõe's an- a.. illtirem à Mina de Terceiro Aniverllário do fale-

terio·ras deste Clube, pelo que an- cimenta de BUP. estimada 8spôsa, mãe e lIogra

tecipamos os nossos mel1hoI'BS agra- LAURA FRANCISCA PEREIRA (SANTA), que Inan-

de.cimentos, firmando-nos dom celebrar na proxima segundq.·feira, dia 10. 211 7 horas, na Cate·

mntto atenciosamente, dral Metropolitana. no Altar de São Io.é.
VitoT Hu-hr _ Presidente e Ho-I DeBde já agradecem a todos os que camparecerem- a e.te ato

noralui) Iso.!ani _ 1� 'Secretário. I de ncssa Religiã,?,
.

Camisa., Gravatasi Pijame.,
Meia. de. melhorei. ,pelos me

nores preço. 16 na
< €ASA MIS

CELANEA - RuaC. Mafra. 6

i."

_
" Q . ..ESTADO.", ,_ , ....... >.

Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mareado. Público.

XXX
,

HITZ _ Hoje ás 7,30 horas
,
Alan Ouneís, Lon Chaney, Kent

Taylor e Brenda Joyce _- em:
OS DALTONS RETORNAM
Prnibido 3JLé i4 anos.

No programa: Ma:rabá _ Nac.
DFB.
Melro Jornal _ J'Ol�Il!wl.
Preços: Cr$ 3,00 _ 2,,40 .

.'

O barco TARZAN para passeiOr
OOIP 7 mts. -de oomprimento por 2
de l.argurn e 7,50 de mastro.

Ver e tratar á rua João Pinto 5�

APE:NAS Cr' I.H
Com essa intima Quàntla Vod

.tá auxiliando o !leU préxi.,
Contribua psra a Calx.... ERm.l.
._ JlHff!ll'p"t_ ii .. 'fI'l ..toill""""U.

BAR
Vende-.e um. bem sortidO'

e, bem afreguezodo
Rua Tir'.2dentes

LEIAM A tU�;,v l�TA

O VALE DO ITAJAI
TOME APERITIVO

K N () rr
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tra1'\sportes regulares de carg·as do pôrto de

SÃO fRANCIS,tO no
. SUL para NOVA fORi

Infó'Tm oçôes cem 09 Agen tes

, Florienópolis - Certos Ho e pc ke S/A CI - Te -fone 1.211 ( Eod. t- t'g
São Francisco do Sul - Carlos Hoepck- S/A - CI _. Telrlcne 6 MOOREMACK

DR. SAVAS LACERDA
mn.Jca médlco-cirürg1ca de Olho.
- Ouvldos. Nariz - Garganta.
Pre.crição da lentes de

aontato
!IO.lVSULTÓRJO - Fellpe Scbml

.

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
��D«:NCIA - Conselheiro Ma·

fra, 77.
TELEFONIDS 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

!)of �rvlços de Clinica Infantil !.la
ABJ!iatêncla Municipal e de

Caridade
OLINlCA MlllDICA DE CRIANÇA.

ADULTOS
XlNSULTólUO: Rna Nunes ... •

"'do. 'I <Edifício S. FraDCIlK'o).
Consultas das 2 às 6 hor!4s

UlSIDl!lNCIA: Rua 19rarechal Gui·
lherme, 15 Fone 783

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de. Sociedadea
NATURALIZAÇÔES
Título. Deolarat6r��s

I.
E.crit. -- Praça 15 de Noy, 23.

lo. andar.
Relid.. - R.na Tiradente., 47. I

FONE -- 1468 I

CAR 'l'AZISTAS E OURIVES

.

Pari:s - (8. F. L) - O Mu
seu das Artes Decorativas aca

ba de organízar duas exposi
ções, 'uma consagrada a Puí
forcat o mestre incontestado
da íua-í vesaria francesa e a

outra a Capiello, o grande car

tázísta.
De todas as artes apbícadas,

a otnrívesaria foi na França a

que rnaís lentamente evoluiu,
desprendendo-se duma tradí
ção quja suntuosidade e per
feição .s'e impunham ainda
quando os outros elementos
evoluíam ao ritmo da vida e

D

seus oostumes.
Na Exposição das Artes De

corativas em 1925, Jean Puí
forcat trouxe enfim as novas

concepções que caracteríeam
dettnítãvamentee a ourivesaria
francesa contemporanea.

No mesmo Pavilâon de Mas
san, foi inaugurada a Exposi
ção ,consagrada á obra de Ca
piello, fuoI1to hã quatro anos.

CapieUo era excelente dese
nhista e ilustrador, conhecido,
sobreltiUdo, pelo séu talento de

camazWslLa. Foi dos! prirll:eiriOs
.a descobrir e eUfUJnciar as leis
d'a arte publtciJt:ária. Até então
não e:dstia o cartaz como

atual,rnente se conlCebe. CapieI
lo ,foi também pintor de cos

tume,s e figuras pariSIenses.
Escollhia ,seUJs mode}oos em cer

to meio senri-tJeatJ'lal, semi-lite
lário, ,podendo s·er considelrado
oomo baSltamte oaracteristico
dla época de 1900.

Envie ao seu amigo distantf
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, ediçãÓ dedi
Clada a Flori'anópolis, e assim
.,' estará cont1ribuindo para

maior difusão cultural
de nossa terra

podem SCZI" destruldas
A t.au/ta dá. tlAtedclr.ia·

A la lEXPERIÊNCIA DE TE
LEVISÃO PEDAGOGICA

DR. ROLDÃO CONSONI
!lIIlURGIA GERAL - ALTA CJ;
!t1JRGIA - MOL1!:STlA8 Dili 1&
•.. NHORAS -o PARTOS ..

rormadp pela Faculdade <!e Medi·
ctnna da Universidade de SAo

'"aulo, onde foi assistente por ..a·
l'!.ÕIo anos do ServIço ClI1ll-glco do

Prof. Alípío Correia Neto
}frurgla do estômago e vtas I)j.
lUes, intestinos delgado e grOftllO.
tlrótde, rins, próstata, bexiga,

Itero, ovários e tromnas, Varlco·
oe)e. hldroc�e, var:"es e herna

CONSULTAS:
4&s 2 às 5 horas, à Rua lI'elpe
Icbmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raíso) . Tel. 1.598.
USIDlllNCIA: Rua Esteves JU·

nior. 179; Tel. M 7M

DR. NEWTQN D'AVlLA
Operac!tes - V'ias UrinArias -

Doenças dos intestinos, reto •
anua - Hemorroidas. TratamelJio

to da coUte amebíana,
lI'lBioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vítor Meireles, 28 •

4tende diariamente às n,so 11••
.. l tarde. das 16 hs. eJ:!1. diante

Resid: VidaYRamoa. 86.
FOJ>III 1067

Desejando livro$,.
.

sõbne

quaisquer- assuntos
peça-os a

LIVRARIA ROSA
Rua 1>eódoro, 33
FLORIANÓPOLIS

'I At�f\de pelo Serviço
deReembolso Postal.

. I

Paris - (H. F. L) - No qua
dro de suas emíssões cientifi
cas, o cerutro de televisão da
Rua Cognacq-Jay, de Paris,
acaba de apresentar sua pri
meira emissão média.
por essa ocasião, o Professor

Léon Bíriet, membro do Insti
tuto, décano de Faculdade de
Medicina, fez uma conferência
intitulada: �'A luta contra a

paralização da função respira
tória pode provocar o morte".

O orador enumerou os dife
rentes métodos da respiração'
artificiaL Falou l'aJI'gamente de
método da compressão torá
xica. Assistido de duas enfer
meiras, -o Profes-sor Binet ex

plicou à seguir o modo de fun
cionamento do pulmão de

aço.

f�ARA RECEBEi AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDERECO AO

'1I80R1I6R10 0011 S. L
CAIXA POSTAl. 36

S,"UMENA!,J • SANTA CATMINA

MACHADO • CLl
AglDcla... R.pNllentagtS•• em -

O.L'Gl
Matri.: Flol'ian6poU.
Rua João Pi.tol n. PI
CGUCl . Poetai. 37
Filia.l: CreaoiúmQ'

Rua Floriano P.izoto••/0
(Edl.t, PI'GpriúJ.

T.legramaa' ·PRIMOS·
Ao.ot.. 'tiO. principal.
mUD!al'Dloa do Eatodo

aR. POLYDORO S. õTHIAGO
"édico do Hospital de Caridade t.

Florianópolis
Asststente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
>oenças dos órgãos internos, especial

mente do coração.
BLBCTROCARDIOGR,I1PIA

Doenças do sangue e doe nervo•.

Doenças de senhoras - Partos.
Oo..sultas diàriamente das 15 li 1.

horas.
"tende chamados a qualque+ h"ra.

inclusive durante a noite.
:ÜNSULl'óRIO: Rua Vitor Meir..

les, 18. Pone 70J
tl';'!lIDÉNC.A: Avenida Trompo...ltl.

62. lone 766

DR� MADEIRA NEVES
M�dlco especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga PrãUca no Rio de Janeiro

Con.ulto8 diariamente dQ.
10 às 12 e do. 15,30

em deante
CONSULTóRIO:

Rua Jo:1o Pinto n. 7, sobrado -
rone: 1.461 - ResIdência: Rua

PresIdente Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Fac'lldade Na

e10nal de Medicina da Unlversid&o
•• do Brasl!). Médico por coneur-
10 do Serviço Nacional de Doen
..... Mentais. Ex interno da .Santa
Cus de Miseric6rdia, e HospItal
I'aiquátrk:o do Rio na Capital , ..

deral
OLINICA M1!:DI<:!1 - DOENÇAll

NERVOSA8
- Consultõírfo: Ed!f1cio Am6.Ua

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultou:

Das 15 ás 18 horas -

a..ldência: RUIa Alvaro de CBrft
.
lho nO 18 - li'lorian6po:u..,

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sitlllll

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE ,SENHORAS -

SfFl1LIS AFEcçõES DA
PELE - RAIOS llNFRA-VER
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmídt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja>im.e Câmara, 46

FONE 1648

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTôMAGO E OS INTESTI

NOS TAMBÉM SOFREM
Fígsdo doente, dolorido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner
v'osismo, insônia, gas,es, má diges
tão, prisão de vem'tre, m:ancoos dá
pele, iObe:ricia:s ... , que horror!
Vooê já verificou: se o seu fígado
está c'Om saúde? Não s'e esqueça de
que o fÍ,gJado doente produz tudo
isto e mais ,alguma coisa. Remédio
pa.:-a o figado SÓ I"Iemédio veg1etal e

remédio vegetal só a última des
oO'berta que é a alcaohofra. O He
placholan Xavier tem paI" ba'se a

aIoachofrl3 e 'Outros medicamentos
só para o fÍlgado. O Hepacholan
Xa.viea· comba,tle com eficácia e

aÍlastJa definitiv3Jlllente as moléstias
do fígadO. O HepacholOln é fabri
cado em liquido e em drágeas.
Atenção! O Hepaoholatn agom se

apreoont:a em Ido'is tamamhos e. a

novos preços: Tamanho NORMAL:
- 30% mais baI"lato .que o antigo e

Tamanho Grande: - o dJobro do
n011níal e a preço inf,erioI" ao dobil"o,
60% maio,r que o antigo e apenas
20% mais oar'O.

r

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

DR. MARIO WENDHAUSII
DwetM' do. Hespital "Nerê.. Ramo""

CLíNICA MÉDICA DE ADULT06
-

E CRIANÇAS
CoD.ultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No-'
'eJIlbro \4lt08 da • Belo HorizonteW)

Te!. 1S45
Consulta.: da. 4 lu 6 hora•.

Reaidência: R. Fe�ipe Schmidt, II
- Pone manual 812

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Con.sultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.4611

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Ed1ffcio L A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
Cl1nica exelusívamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clfuoico e operador

Consult6rio: Rua Vitor Melreles. 26
Tel�ohe: 1.405 .

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Resfdência:: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.003

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/! a. a. - Limite Cr$ 3(l.OOO,OO

Movimentação com cheques
� Banco do Distrito Federal S.�.

CAPITAL: CR$ 60.00�OOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Traiano, 23 • FlorlilnõpollsRua

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSIonal

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·se chamados para reparos de urgência.'

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40,

CURSO DE
Serviço de Pronto

MOTORISTA
e
Socorro de Autom6veis

FORNITURAS'
OURIVEIS

E
c

UTENSILiOS PARA
RELOJOEIROS

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para reloioeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, elc,
Preços e prospectos com s

CASA MASETTI
Rua Seminário, 131 - 135 - São Paulo.

I: �_l�A: 10'..,.1,ITAtrilil,.
Fabricante e distribuidores das afamadas con-

''II. �
LILI fecções "DJSTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riacados, brins

I bana e barato•• algodões, 'morina e aviamento.
.

para a!fai<ltesó que recebe diretamentta da.

I
melhore•.fábrica.. A Caso ·A CAPITAL- chama a ateng50 do. Snr.� Comerciante. do interior no aentido de lhe fazerem' uma

villlita ante. de efetuorem suas compras. MATRIZ em Florian6poli., '�'FILIAIS{em4jBlumenau e Lajes. -w
-

I
I
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� í\f@i� a[�r ,�� irm� I� [�m � ·Iv!rn� a lojão
Cr$ 2.500.000,00 para a construção de uma' aulo-estrada Jilinvile-Florianópolis�
Prevista a dotação de mais dois e meio milhões de cruzeiros para o incremento

.

da. agro-pecuária catarinense. 'Fala a «O Estado» o dr. Leoberto Leal.
Sabedores do regresso á F'lo- �'a Viação, Obras Públicas e dos, pelo exmo. sr. Mínístro;

ríanópolds,
.

do sr. dr. Leoberto Agr-icultura, e o dr. Haroldo os pioneiros, no �etor agro-pu
Leal, que fôra ao Rio de Ja- Pederneiras, diretor do Depar- cuário.

neir? t;atlar de vários e impor- Lalnento de Estradas de Roda· I Dito acôrdo refere-se aos:
.tantrssímos assuntos relat.ívos �em( serviços de Fomento e Defesa.
ao nosso Estado, solicitamos Na .qua1idade de Procurador Vegetal e Animal. Por fôrça.
ao Ilustre ex-Secretário da Judicial do D. E. R. firmei, do mesmo a União contríbuírá,
Viação, Obras Públicas e Agrí-! com o Departamento Nacional no corrente ano ·e em cada unr

dos quatr-, Siub�eqU'entes exer

cicios financeiros, com a im
portãncía de Cr$ 2.000.000,00 e'

o. Estado com a de .

Or$ 1.000.000,.00,
Ialém das res

pectívas
I
dotações ordínárías,

para íntensttícar os serviços de-�'
Por L. M. de C. fomento e defesa da produção'

8 vegetal e da produção animal.
Que Dorníeiano não foi nenhum anjinhn - todos estão "de acÓrdo Essa ínioíatíva, orginada dos'

. �,s'i'ffi sendo, podemOIS 3Jd1n:i,tir que a, Igreja pnimit.iva, ainda pe'r� estudos levados .a efeito por"
fumada pielas frescas recordações de Jesús e, portanto, animada de
;pm�o e re'�IPI'�Ilid,el1lte ,entus'ia.smo, tivesse, sob ° sangr-ento reinado, não

ocasião .da Rermião dos Secre-·

1P0'U�08 mártrres. Dal, talvez, a rrase de Tertudiano (sim, é, de 'I'ertu- tários da Agricultura, em a

11l3:Ilo!): ° sangue das mártires é sementeira de cristãos "semen est qual representei, assistido pe-
iumçuis ehl'is.tianorum".·

'

los 81'S. drs. Afonso Veiga, Jó-
É um tanto arrísoado citar, D :retóri,eo Af'ricano. A sua fé excessi-

va (para lhe mão dar o nome quê Já oumros lhe deram) levou-o. á heresia
sé Norberto Macedo, Moacyr:

mOlllUa'lJ.'IISíÚa e, dentro do moncanísmo, íê-lo inventar ainda outra seita. Sampaio, José Born e V1irgílio'
A arte pagã havia exaltado 'a fonma humana. Alguns cristãos pensa- Gualberrto, o noseo . Estado;
varn em marchar em sentido oposto. Mas o corpo de (;ri,s,w,?, .. Para

I
vem tornar viáveis muitos dos;

alguns Doutores, ·emheve,cidos,. no idead da beleza supna-senstvel, Je-
sús não podia nem devia ter sido ibsicamerute formoso. Tertuliano, des-

I'.
projetes r-elacionados com o'

graçadamente, foi dos que mais oontrfbuíram para vulgarizar essa reerguímento da nossa Agrt-
concepção melancólica. Para honra da Arte cr-istã, porém, ela não cultura, quer dotaerdo os ór-:
prevaleceu. graças à sensíhilidade amável de S. Jerônimo, de S. João gãos responsáveis pela mesma.

Orísóstomo, de S. João Damasceno, etc. Foi ainda 'I'ertudiano que ch'e-
'

sou à cruel a1blerração de prometer aos cristãos que, em compensação I
I d€ recursos �a.is amplos, quer'

dos seus padecimentos, gusarraun, no 'ou.tro mundo, a incomparável t\. tornando mais efetivo o en-

venínu-a de ver estrebuchar no inferno os imperadores e os fl'lósofos
I

_
tenrdimento e a aproximação-

iL'o.manOlS...
_. . .

- 'j .�. llcultura nas concedesse uma' de IDstrrrardas de ROdagem um entre os técnicos da União e'

Qruem sabe se nao der-ivou desse Iastímoso sentimento a fr-ase com I ,.
.

t d d _ -

A

d I -'. d E: tad
.

que o. "professcr" Vi:e;ira aplaudia (diseretamenee, embora) 10: trueí-
snr.revis a, am o. nos os re, acor o pe o qual aquela Entl-I .o. s o'. .

damsnto de Domiciano? A ela, havia eu contraposto o divino ditame: Isul.ta:do's de sua VIagem. i
dade delegava atrfbuíções ao. E de s-er salientado o muito

Non oecides! Sem se =. por '3Ic:h3l,do, ,o "professor" eS�Taniha que
.

eu S. s'., com aquella soUcitude, órgão flespOlnsável pelas. nos- i q�e oontribuiu para a ?bjetiva
c;lltass� .o ,pequemno v,el's.l'culo do Exodo ·em latIm, e nUlO em hebrmco. que bem o caraloteriz;a, aten- sas. rodovias para construir I çao, sempre plena de mdormi
A nazao e ISlmples: OpteI Ipelo. ',texto da Vulgata, paI' Bel' o do. fial'ar 11- d 1 d _

'

d d
. do carinho pelo seu Estad.o a;

ILúrgi,co. da respeitável Igr,eja do sr. Vieü'3., Ignoranrdo o hebr'aico, _ �u-no.:s,_ co ocan .o sle a nos-sa uma mo ,�Tn� auto- est�a � lI-I '_ .'
.

, ."
chãmenrúe o 'confe,Slso, - não me ,eira pos.sível, evidentemente, fazer a dlspoSllçao. gando JOlllvlle' a Flananopo-,atuaçao deselnvolvlda .na Cap�
ciila l18lssa límlglua. E. me,s�o que, aoaso, o hOUlVesse !e-i Lo,.o "p'I'ofessor" "FUIi ao Rio - dissle-nos o liso Esse acôrrdo, entabolado I tal F,edleral reI? VlOe-Presl

com ·ceI'\teza ,me vlTla azoma,r, J,l1Idragand.o por que .nao o. Ílzer'a se�ndo diTo Leobe,I'Ito Leal, - a serviço pelo diretor do D. E. R., quan-Id�elnt.e dia. RepUblICa ..
Sua Excle-'

o. texto- he�l.ec: dos maSiSJ?,retar.s, qu no. dIalecto do atnÜrgo. s,amarltano., do IDstado desincumbir-me de d de sua úlrtim i 0',
'

C _ lenma como conVIdado e�"Se-()lU na v,el'sao. arabe do s,eculo XIO .ou XIIo,' ou ... ? '. � ,

a v abem a a. '
.. .

Passons. . .
encargos que me confiaram o pItal da Republica, foi tornado clal do MIIlllstro Dap.Iel de ar-

9 "exillo. sr. LnterV'entor U<lÓ pos'sí'Vlel grraças á transforma- val�.o, prestigiou com l} sua:

Lnc'\1lloa'�ü a desval..ia daiS suas Cousas _& Lousas de i5 de Feverei- Deeke, o. dr.. David F:e·IT;eira Li- ção, pe'lro Govêrno do Interrven- presença a solenidade da assi-:'
'I'o.,. o ,sr, �lel,I'a ool1�,ldera-as, em. sev'éra. auto-crí�ica, "um dos seus ma, Secr'etário da Fazendà ejtor Ud:o Deeke, da nOSsa anti- nwtma

�

doO ac?rdo �lativo á,'
(I,I'itJgQ!s �.a'IS ba,Datols . 'I'l'aJlJSfI'1_lz []IISIS'Ü" a f.al,sa .mordrestJa que o. empwvo.. - - -

gIa Direto'r.ia de Estradas, em pfloduçao ag,ro-pecuárIa, o que'
na. Se dIZ que 3Iquele 'S·eu a:ntJlg.o era dos maIS baratos", é porque está MACAro OLHA l'

_

cOlnveulCJ.do de haver composto outros, mais caros, arti.gols· de ia qna- " ,

,

Depamta.mento com auto-deter- va·e por ,uIn!a mamfestaçao �e'
llrdalde, artJ,gos extras - v,el�d3ldelraS e;\jcelêIllcias da il1idús�ria jo,rna- O TEU 'RABO T IDIinaçã� e perrsonalidade jurí- a�,lau�o do :lu:s�re. homem pu-'
lísüca O'U literária. .

• dica proprias, nos moldes do bllco a essa IniCIatIva, que tall-

,�o.me��,o tom de fingid3: 1110dré;s'�ia, a,dianta qu.e o tal arrtigo. "ba- Os escribas do «Diário), Nacional. Tra1Ja-se, como é fa- tos benefídns pr.omete á klan-

��t�il�i�a da1_]�a��e:d:e l-mprOlVlSO, em um dos ?'aros ócios da

Red.açãon I depois de nos apodarem eH de avaliar, de um entendi- ta Catarina".

COIIllO assim? de «confrades» e de «cole- mento que trará inestimáveis E.stes dois acôroos são os;

,Sempre SUiPUS que a o.cl1!Pação naluural e únilca de quem Lralbalha gas», confessam que che- benefkios ao. Estado, que será mais i,mportruntes. OportlUn�-'
na red,açao. ?'um Jornal 8'ra escr.evel', e:SiCl'·ever notírci3Js, esm'ever tópico.s, dotado de uma. eJGceJ/(;mte aut'o- meiILtre, entretanto, os catan-.
8J�rever crODlcalS suoasa,s ou Impl',ovI.sadas... M'as els,creverr, escrever garam a essa conclusão por

t
_

h' rt d
amda e ,s>empre . .Algora, Iporém, me desenga:no. O jor.nalista sr. Vieira apresentarmos· «gravíssi- estrada, a .ser canstruida pelo nen-s�s ,'erl1o cou eClmen o a;.

pala menos In.a redação. do. Diário, ap8JIl'a's escreve nos momentos d� mos sinais de perturbação Delpar:tamento Estadual cus- SOlUça0 de outros alSlsuntoE7

ócio. Que faz, ali, na .rei3ilidarde? Em que s'e O'cupa tão. 8ibsorvenltemente mental.! tead'a, 'porém, inteiramey{te pe- tratados, também d€ real im-

que só no();s momentos de' ócio consegue eser,ever?
'

. la União, cUJ'o orço·mento r"'la- portâneia para nossa TeI'Ta, -
MilsLério ! Confrade de louco ou ai "'.

I
(Continuará) colega de demente, neces- tivo ao ano em curso p.revê a teflmmou o dr. Leoberto Lea .

--'--------------�--------- sariamente deve ter o juizo dotação de Or$ 2.500.000,0.0
desparafusado. paira o inírCio deSisa obra".
.

Que eles o tem, sabem
no todos.
Exemplos, colhidos na-'

quele fornal, ne�tes últi
mos dias: intentanto arran

far Dmuito cinismoft para
um fornalista do P. S. D.,
confessaram-lhe o "muito
civismo·; 'depois se com

prometeram a propugnar
lia imoralidade, contra a
indecênciaft; e, ainda, ante
ontem, afirmaram que as

mentalidades de Armando

Sales, Antonio Carlos e

outros, eram limitadas ...
De amargar! Masoquismo

ou .·destrambelhamento?

Florlanópollt, 7 (ie �arcó de 1947

N U G A S & .V E R ft U G A S

Caiu um «Aslro» em Florianópolis
Onterrn, mai,s ou menos às 14 ho.- cOlIllVi-te lhes foi fonmulado tendo

ras,' 3Jmerri&s.ava� na barhia Norte, deixado. a Rio de Janeiro' ontem.
um�'�nde ,hidra-avião. quadrimo- p'elas dez horas da manhã.

.

ItOl1', dOI,� ·arIl/drares. Ala/n Curtis, desde sua chegad:a
NOSJsa r8lpor.talgem pô-,s·e em cam- foi muito 3issediardo por seus faI1s,

po para Vel'lflrCar do. q,ue se trata- com pedidos de autógrafos
'

aOf
tava. Era o avião "Lnglaterra", em quais atendeu, selmpre dedlalJ."am
Isua vlag�m para ser ,eJIlIt'I'egue à do Cl1J.e OIS atendia prazero,slament.e.
CO!mpanhla Ar.ge.ntn?a de Aérovia:o A nos'so. pedido, Alan Curtis
DOdero,. com ca,pamdade �ara 40 deu-nos sua imp,r,essão sô'bre o po
jpl3is's3igelroIS

. e, que s.e de.stma à 11- vo. de F'lo.ri3il1Órpojis, com as se
nha Montevld.éu - B�enos A!res. guiIlitas palavras: ".o sul dOIS Es-
Ao sobr,evoar F']orlarnópol!rs UIIll t3idos Unidos tem a rerputaçã.o. de

dos mo.tores 1liprese.nto.u uma pa- ser ho,spi:taleiro. O mesmo se a[lli
[]�, teIlido o. se.u Coma,IlId�TIIte, MI' ca ao sul do Brarsil, espe.cialrrnen
GI,bs.on, resolVIdo. 3imer,rlssar, por te F.loria,nópoJi.s".
me<:i](j,ade de s�ª"ura.nça, posLo 'que 'É i,nteres'sante no Lar que, por
0.. glga:nrtes:co. aV.laQ poderia te!' CI uma fellj,.z coincidência ,o Ritz exi
tLI:r:uardo Isua vlarg�m. Co.rri apenas birá, hoje, um filme que tem por
tres JI?otores fUI1Clonando. principal ilnténprete Alan Curtts!
(j gllgante dOIS ares, que é 'lwipu- .Altan Curti,s, que 5e woha em go-

la'do. pe·lüs s,eI1horeos T. P. Gilbso!Il. zo de férias, dec.larou-nos que o

cO�3indante, B._ L'�nl�tree, n3lvega- último fiLme que pr,orduziu fOI
dor, E. Ber-tom, mdw-Itelegrwfista Plúlo Vam,ce.
M. !teealde, mecâni-co, B. :remple Bsta raporLag0m, que começ.ou
n:ecaDlco e _J. Go�eneohe, comis- Co.II110 di,ssémo,s, logo alpós a amer
sal'lO, traz a Se\1 bordo, como pas- l'1s,salgem do hidTü�avião., graças a
SeLgelro'SJ espec.lal,!n�nte convida- um Lelefo,nema de Ulill reporteI
dos Ipelo propr18tarlO da em:pres'a amador, s"Ómcnte foi conc.lui:d'l. li
D. Alberto Dorde.r�, o cÜ'IlIsagrado noile no Clube 12. ele Ago-slo. por
3Itor 'Ül'l1e1matograflco, Alan Curtic deferência dOR Professor Mont
e sua gentilí,ssimç.a e.spôlsa, Sandra gOlmery Merriman e do ,dr. Vilmar
CurtJls, Alua Ma.ria Mo\nLeiro dr Dias, e.s,força,dos diretores cio lns
Ca,slro,. se11.ho,1' e senhora

cerua-j
lif:nlo Brasil Eslados Unidos, que

das, Nma ChrLC,hlZola, BlanCihe .PeL- nOiS slervil'a.m de intér.preLes, e que
terson, mr. Hogue-1. e mr. Cacer aco.mpaI1bava os nosso's pr,esa'dos
�ue procedem de, P-arí,s, onde o' visirtantes.

.

,

Conferência sôbre I
energia atômica
Em maio pró:8'Ímo visiLará Flo-'

rianó,polis o no.tável cürnfererncistar
Gml,e. dr. Andrew W. Mc'Rynolds·.

O Ornt. dr. McReyno.]rds foi um

Sim. Assin·ei também com dos pOUiCOS ciemtilsLas qu,e aICO'ffilj)a'-

o eXJIDO. 'sr. M.inistro d� Agri- nharam os e.sh�dos e a fooricação'
A. •

,. da bOlmba 'atomlCa, que pr-ovOrCo.u a

cu�tlllra:.. um aJCol1do ,UlllCO de

CO-�'llédra
f'I'la,goros'a da ·Ja,pão.

ope,raçao, a ser executado sob .sl�a úni0a coruf,erênrcila ·em no.ssa�

a SiUJpervisão de um iuncioná- Capit3l1 terá por tema a bomba atô

.rio federral �ndicado pelo Go- mica, especialment� sôbre (lS .P?,O:;-
A vas levadas a efetto em �ktnt,verno do Estado. q'u;ando. 8u'l:ibiIrá uma seJeçãó de'
COlllvém, aqui, se· ·ab.ra um vist.as e peUclüa,s, em 00['·es da'

parêntesis. Devo es'Clla,receT que oipemção. da� proV!as.

ap'enas doi,s Estados assinaram Patr,ocmarao. a vmd:;t do Cmtr
• A ,. {]r . .Alnrdrew W Mc.Reynolrdrs a FIo-·

o Cltado acordo muco: Santa riaill>ópO'I�s, o IDlstirbllto. Brasil-Es
Catarina e Alagorus, consid€ra- tados Unidos e o j'onnal "O Estrado",

ENTRE OS ASSUNTOS TRA
TADOS, ALÊM DO QUE JÁ
MENCIONAMOS, TEM AL-
GUM QUE'MEREÇA ESPE

CIAL ATENÇÃO?

!
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