
Com o pensamenle na felicidade da grande e g�nerosa iamilia br
�

ao Salvador, neste dia SG ntilicado pelo seu nascimento, que a cons
.

J

proteja, abrigandu-a em sua iDfi��!ta ����_���... ���-..-w.

'i�--��nos pnrnanns
GOS E FAVORECEDORES,'AO POVO CATAR'INENSE, APRESENTAMOS OS NOSSOS EFUSIVOS

.

lUO,2/1 (A .. N.) -:- No Ministério da �ustiça, 6 �l;',�'\dl'oaldo .Y�,;l,ilcomunicou aos jornalistas o texLo do decreto que o. 1 �e"ldente a.'�l"C)'�VOTOS DE UM FELIZ NATAL NO DOCE ACONCHEGO DAS SUAS EXMAS. FAMILIAS. ontem concedendo indulto a todos os crrmmosos pr imnr ios. oondenuuos
alé 3Ó rle novembro último, por crimes comuns ou mil itares, a pena
não excedente de ,3 anos de prisão celular.

OE ARRGn,� li.AMOS

Não ha receio de
•

crise
NOVA YOHK, 24 (U. P.) _ "O próximo ano será melhor p�ra. à>

industr-ia norte-americana que o ano de 1947 ,,_ disse Charles W1I··

son, presidente da General Elctric Cornpany, falando a_os .ior�alist�s.
"Creio (IUC o mercado absorverá tudo o que se produzir, e nao vejo

.

t o"razões' porque os negocios deixem de prosperar mais qu.e es c
_

an •

O industrial declarou que na sua opinião os Estados Unidos rrao en

f'rentar-am a possibilidade de crise, afirmando' que mesmo co� a perda
tios mercados estrangeiros, a nação consumirá a sua produção.

(I

Rio, 24 (A. N.) _ O sr.

Nerêul
PaI' outro lado', o Congresso não

RaJO,JO.S seguiu :para Santa

Catari-,
se reunirá hoje e amarmã,

sóment,
e

TIa, onde passara o Natal, devendc voltando a Jazê-In na próxima sex
regressar no dia 26. Pela mesma tal·-�·eir:a. Dêsse modo, a b��alh.a
razão, outros líderes se afastaram 'pela extinção dos mandatos cormr
;]0 Rio, nístas sofrerá um ligeiro retarda-

ReuniãD do P. S. Democráfico
RIO, 24 (A. N.) _ O sr, Nerêu Ramos estará de regrr-sso ao Riu na

�H'óxirtloa sexta-feir-a, já LPndô convocado uma reunião da Comissão Dt
retora rlo PSD para a próxima segunda-f'eiru.

Nessa oportunidade se 1'r.1 ifieará a indicação dos 81'S. Benedito Va
Iadares e Souza Costa para as comissões de acordo e .serüo ahor.Iados
oul.ros assuntes de interêsse rlo partido.

...

O' premio Nobp.1 ao sr, - Osvaldo Aranha
IUO, 24 (A. N.) _ Encerrando o expediente na Câmaras dos De

putados, falou o sr. Antero Le ivas. sõbre a caruJielatUl'a Osvaldo Aranha
ao Prêmio Nobel da Paz, Diz que, pelo regulamento de apresentação de
candidatuvas àquele prêmio internacional, somente a membros do COIl
.gresso é Iloito tomar a iniciativa. Era' o que vinha fazer. Estava, ])0:5,
j'ançando, oficialmente, a candidatura do sr. Aranha. E _ declarou ,_

-ia dírigir-se ao Comité de Oslo, a fim de ficar definitivamente efetiva
da a iniciativa.

O orador passou, então, a esl udar a personalidade do sr, Osvaldo
Af'anl1'a, realçando-lhe os mér-itos para a conquista do Ga lardão.

\

Por causa de

Suspensos ()� processos contra 1�;��<U\�t����,�:,:� d�a Jmprersa I
N ...·O ]JIODE Dill80J<JR () AVJAO DE

Soeygaard, tornou muito realística .S'O!COl:Ml.ü
ATENAS, 24 (U. P.) _ O "prernier " 'I'hernisoeles Sophuulis orde- demais, sua história sobre Papae

nou imo ediata suspensão pelo Exército do ínter-rogátór ín dos jOl'nalislas Noel. Seus dois filhos pequenos en- Relem 24 (A. :"l'.) - O hídro-
t E t d I b t 1 d 1 I avião de socorro que encontrou osque crr icaram o 'xer�l.o por causa a 1 er açao (e mela uzra c 0 e I�- tusiasmados com o que êle lhes dis- d".'","'l'OÇOS d () atalina não. pode dês-mentes da extrema direita. '

.

.' "li ,

"Opr-emíer" disse ao ministro da Guerra, George í:)Ll'aLos, que o se, subiram a un� monte de feno oer na r-egião, em virtude das pes-
interrogatório da Côrte Marcial, "sem servir à Justiça ou a qualquer durante a noite, tentando encontrar sirnas condições do 80'10.

'

'l11'?pósito �ti!, e,s�á ,s(;r,!am�nte comprometendo a reputaçãn de n08S0' Papae Noel a luz de um fósforo. A NEN.H UM SOBRiEVrVEN'HI� DA,pais na opiruao púhlioa .

,
". fazenda foi completamente destrui- CATA'S"rR:OFEO comandante militar de Atenas tinha posto os jornais desat capi- . A. '. •4al sob censura, a fim de impedi-los do publicar os interrogatório" dos da pelo incêndio. Os dOIS meninos Belom, 24 (A. N.) -:- Sogundo osjornalistas acusados, salvaram-se. Iri'plll,lantes do hidro-ávião que �n---------------�-----.-�--��----------------------------------------------------------------�--------------------------------�-------------------------BeJ.érrn regorg iíava de íorasterros. \ H ! zeres e alegr-ias deste mundo:

Oesor Augusto 'ordenara o recenseamento de todo O' : • Os homens de todos os países, de todas as eoudições-Jmp:ério Romano, do quat fazia parte ·a Jl�déa, e todos os .• a paz d a-o te
: sO'ciais; os homens que s5.o o povo de todas as nações, ine-,,'mlb'dilos demandavam as cidades de origem das eespectí- :.

. que.o m,uo o. n m:: briam-se nos eüluvios da festa maravilhosa que irradia;il!!S fa,mi,lias, a,fim de dar,em s·eu 'nome aos atg'en:Les da l�i. doa ·mag.est.osa hunülda.de. do. preg.8'1)e, onde Deus nos enSl,n.a.José e Maria foram dos ll'l.ti-ínos a 'chegar, em virtude : .: o a,mor e a justiç,a..9............. .. .da eonOorme dis,ta,nlCia a VElIJICel' ·e da escassês de recurso.. E éntreta'l1'to, não há paz no. -mundo.
.

para tl'.ansrporl,e ráIpido.
la/ia F'RA.lN/!:N Há ódios ex.plodindo nos laboratórios S0cret'Os da Ím-Em Belém pl'OOCll'ra:ram po'uso e não encontraram. p,j'eda,d,e. Há sangue inOiC,en�e jorrando nas. ilrinc'hB'iras da;Talvez hOllv,es.se; mas quando os pI'opriatários de lJos- ambição. Há LáJg;rimas angustiosas sulcando as fac'es das.pedarias, espi-caça-dos ,pel,a ga.nancia, baixavam os olhos N50' o sU'lldaTarn os homens, mas os Anjos cantaram vi1:im.a,s dos. máns!

<sÕlbre as vesLes modestas e d�Sla,tH'Viadas do casal, a d'esfa- em mavi,oSlos cantares: "GIÓ1'Í'a a Deus ,B'as alturas e paz Onde estão lliqueles si.l1lg.eJ.os e festivos preseip'es que'z-err·em a·hovecirpa'dament.e 'qualquer' esperança de Ilncro, a 110a terra aos homens de boa vontade!" antiJgalInen[.e eram o. eniC'anto d9 lar crj;slão? ..

'recusa saltava-Lhes da boca: Não havia mai,s cônl0do, To" .* .onde a<1uelas a.j'elg-rira's pua'as e i[],etiáv.f'i,s, que baila-dos os qu::n'tos e,stajvarrn ocupados. Ba,te:ss·em mais a'CIiante.
va:m nos nlhos e na alma dlliS crianças ,e dos "eIlhos, reu-,Mais .adianLe a res,posta era a mesma. Que cleseLüpas- Qllasi dois 'mil anos são ;P;:l:ssados,

. nidos. ao redoI' do Menino J·esUls ,no pres.epe, a :rezar e a,'S·em rim's 11ão era possirvel.,: Miais uma \',ez comemüramos hoJe, o glofi.oso a:conte- olmtar? . �
.Por fim, dElPois ct.e l,ong'as hOl'as de peno.sa periglJ'ina- cimooto.

"

Onde a fé? .. Onde a devoçã.o? . >�ãó rpelas l'�laS cta oidacle, a,lg'uoém, mais por zombaria do Cümo um eco' ao .Coro Celc,sLe da noite bendi La, '. a Olrde a.s sllIg'estiünal(jor;),s tradições de nÚ'Ssüos maIores?'
qlle po,r scntimento de sol idari,cda,d e, i,udi,oou-l,hes um es-' Ig-reja de Cr'islo, .g-ennt:lexa dimlle 'd,o M.eni,no Jes�l!s re'CIi- Retro.c'cdei, oh! homens perverso.s! Curvai-vos, oh!:�;ábulo em ruinas, nos' ,s,ulbu�1bios de BeIrélIll. E \para li se uado na mangedoura, repete o Hino. da Redenção: "Glória insensa'tosl
enoaminharam Maria, e José, nalqruela noi,te fria de sua a Deus nas alturas e paz rÚl ,LeTl'a. aos'" homens de bO'a. Escutai os bronz.es so.11'o\'os que badalam as glórias do.iJ.ilstóTi,ca jornl3idlt. 'vuntade!"

•

8en,bo1'!
Foi então que na tos!ca, manl�edoura onde pastavám Revi,cam f.estivos os :lino·s no .arLto das to'rres, Acodem Arrancai-vos elo v.osso orgulho cI'iminoso € vi,nde ajoe-.dois animais, sabr,e um punhada de palha mendigada á os fiéis aos templos para saudar o Divill10 Infante. Há, em 1har-\'08 ante o trono d� Rü<denção!I

:pen'uria elo a:mbiente, se esocreveu o primei·ro calpiotulo VO lodos os corações, um IranSlbonct.am,ento de jubilo que enleva "Paz na tena aos homens .Te boa vontadel"Sulblime drama do AiIll{)r Divino. e .p,lll'ifica 06 r;entimentos. Que sufoca. e afrugcnta as in- Sim, .ha.verá paz se, o mundO' voltar a Cri.sto! HaveráNasceu Jes'us, o Pl'ometilío d::s Nac,ôes, o Messi:as, o simla(;ões da mw1dirude. Que nos congrega numa gl'and·e 1'a- boa vonta,ele .�f' n:cloJ'aJ'imos a Dells feito Homem! Se c.an--Salvadnl' do Mundo. mi'lia e que nos fala. de uma f,elici:dade muito a.loém dos pra- tal'mos com f)S Anjos: "Glória a Deus nas a:](jür.a,s!... �"

ronave.

Feridos os mís
sionarios
Nanquin, 24 (U. P.) - Um qua

drímotor transportando mais de 30,;
míssionaríos catolicos belgas, caiu
e despedaçou-se perto de Co
ming, cujo areodrorno havia dei

xado minutos antes. Segundo infor
mações recebidas' pela embaixada
belga, mais de 10· religiosos fica
.ram feridos e tambem o. piloto. O
avião procedia da Belgica para Pe
quín.
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o ESTADO FLORIANÓPOLIS:

VICTOR SERGE

1948:,

Edmundo Moniz gura de Dário, o famoso líder sin-
Quase désapareceram, totalmente, dicalista catalão Salvador Seguir.

,

as figuras mais expressivas dos pri- Vitoriosa a revolução, na Russia,
meir'os anos de revolução russa, Victor Serge dispôs-se a seguir de
A maioria terminou nos porões da armas na mão durante a, guerra ci
GPU, vitima .da brutalidade' contra- vil.
revolucionária da burocracia sta- Durante algum tempo, Victor
linista. Outras destas figuras, como Serge esteve ausente da Russia, mi-
Gorki, Kubschev, .Drdznonikilse, litando na Áustria e na Alemanha.
morreram, confortavelmente, no Quando -regressou, em 1935, Lenine
hospital ou em suas próprias resi- estava'mortq. Não tardou; porém
dências mas em consequência do em compreender que a revolução
envenenamento proporcionado pe- estava em perigo, e era preciso
los agentes de Iagoda, conforme fi- combater a burocracia usurpadora
cou oficialmente apurado PO( oca- e parasitária que, sob o contrôle de
sião do processo deste último. Igná- Staline tornara-se temivelmente po-
cio Reíss foi assassinado, na Suíça, derosa. Uniu-�e á oposição. Ao lado
assim que rompeu com o stalinis- de- Trotsky, lutou pela regeneração
mo. O mesmo aconteceu com Kri- d'o Partido. Em 1928" foi expulso
vitsky nos Estados Unidos. Os he-l do mesmo e jogado numa prisão.
róis da revolução, que não cairam Dali saiu graças aos esforços dos
fuzilados, encontram-se, hoje em I escritores europeus, entre 'êles,_ Pa
dia, todos êles, no ostracismo, isto, nait Istrati. Mas desde então, ficou
é, presos, banidos na Sibéria ou impossibilitado de publicar qual-
forçados a se exilarem nos paises quer coisa na União Soviética. Era
democráticos. Do antigo hureau negado o, seu direito

..
de' escritor.

político de Lenine, só Staline, que Perseguido, ganhando a vida com

detém o poder, permanece vivo. Os dificuldade, vigiado pela GPU, pas
demais foram atingidos pelo expur-] sou por uma série de inauditos, ve
go, Restava Trotsky. Mas êste assim: xames. Certa ocasião, sua casa foi
mesmo não tardou em ser suprimi- invadida e sua mulher, jovem fran-
do por um agente da GPU. Era êle zina, brutalmente esmurrada por
a grande'voz que mais poderia con- ter protestado contra os desaforos
tribuir para abrir os olhos da das- que foram ditos ao pai. Este, por
s� operária, mostrando-olhe o ]J;n(�l seu lado, apezar de seu passado re

negativo da burocracia soviética. volucionário, esteve várias vezes

Todavia, depois da morte de Trots- ameaçado com a pena capital. "Mi
ky, permaneceram algumas vozes nha mulehr - escreve Victor ,Ser
que eram como o éco de um per lo- ge _ não resistiu a êste ambiente
do glorioso que- se antepunha ao, e contraiu uma grave enfermidade
atual. Uma destas vozes era a de

I
nervosa que nos foi impossivel cu

Victor Serge. rar. As boas casas de saude estavam
Mas Victor Serge, recentemente" reservadas aos que tinham dinhei-

, silenciou para sempre. Morreu no 1'0". Isto na pátria do socialismo.
México a 20 do mês passado, sem I Apesar de tudo, Victor Serge não
completar os 57 anos de idade. Não

I cedeu, não transigiu, não capitulou,
caiu assassinado. Mas o seu

desa-I, Permaneceu fiel '3.0S Ideais que
parecimento é um tento lavrado mantinha desde os anos da moei-
em favor do stalinismo, Victor' dade. Compreendeu perfeitamente
Serge, pelo seu passado 'revolucío- que não se tratava do fracasso do
nário e enorme' prestígio que con- socialismo, e sim da degenerescên
quistou no mundo d�s letras, tinha, 'cía- burocrática que conduzia, a

a autoridade moral e intel

tctuall Russia a um estado totalitário. Em

pa.ra denunciar à humanidade ?S 1933, f�i detido e desterrado para
crimes monst�uosos que se p�aÍl--1 a Sibéria. Em Oremburg, perrnane
eam, na Russla atual, em nome

dOI eeu até 1936. Devido exclusívamen
sistema socialista. te a um movimento universal nas

Tôda a vida de Victor Serge -I organizações operárias e íntelec

p;:eudôn�mo de _Victo'r Lvovitch, tuais é que Victor Serge foi posto
Kibaltcgich - fOI consagrado ao em liberdade.
movimento operário. Nasceu em Em seu favor interveio o Con-
Bruxelas a 30 de dezembro de 1890. gresso Mundial -de Escritores em o seu espírito de combatividade, a

Descendia de uma' família de emí- 1935. Victor Serge teve a sorte de sua convicção ideológica, o seu amor

grados russos que não .p�ldera suo, deixar a Russia a�tes de sc ini/ciar ,á causa socialista. S�a vida foi tô

por�a a aÍl;lOsfera aS�lxlant� dO,' o expurgo do partido que culminou da de luta e de sofrUllentoA como a

regime tzarísta. Seu pai era simpa- com o fuzilamento de todos aque- dos emigrados russos que ele tanto
tizante da Narodnaya Volia e um les que fizeram a revolução. admirara na ínfancia por que eram

de seus parentes morr-era enforca- É ainda êle quem revela: "Quando revolucionários e sonhavam com
do em 1881 por ocasião da morte de eu, graças a campanha de protestos uma humanidade livre e feliz. Vic
Alexandre II. Aos quínze anos, verificada no estrangeiro, pude dei- tor Serge foi ainda mais longe" o

\ abraçou a profissão de fotógrafo e xar a URSS, a censura soviética de- fracasso da revolução russa não o I
,

começou a se exercitar na arte de: teve ilegalmente todos os 'papéis desenganou, não o fez abandonar o

desenhar C' de escrever. Colaborava pessoais que desejava levar para a caminho escolhido. Conservou-se,
nos jornais anarquistas, iniciando- terra dos pais. Mas em França, sob como Trosky, acima das ilusões c

s:, então, na m�lit�ncia p�litica. �e-I o governo de Clernenceau, foi pre_l dos desen�antos. Q�ando se viu ?O
VIa sua formação ideológica aos ln- so e recolhido a um campo de con- mundo OCIdental, Iivre da cadela,
telectuais russos emigrados no oci- centração.- Dali saiu quando houve não abandonou o campo da luta.
guns anos decisivos de sua infan- uma troca de prisioneiros entre à Fiel a �arx e a Lenine, do campo
da". "Aqueles homens - dizia Víc- França e a Rússia. Finalmente, em socialista, ergueu bem alto a sua

tor Serge - tinham aceitado delibe- janeiro de 1919, chegou a Petrogra- voz para tornar universalmente co

radlmente a fome, as lutas perpé- do. Victor Serge, imediatamente, li- nhecidos os 'himes de Staline,
tuas, o desterro, porque eram revoo gou-se a Zinovíév, trabalhando ati: De 192,5 a 1928, levou escrevendo
lucionários. Aos 17 anos, quando vamente ao lada dele na formação o seu grande livro O primeiro ano

descobri Kropotvine e Reclus re- da II Internacional. Ocupou vários da revolução a fim de responder as

nunciei os estudos que haviam de cargos de responsabilidade no upa- falsificações dos historiadores ofi
proporcionar-me o acesso às profis- relho estatal; como o de comissário dais. Depois de seu exilío, lançou
sões liberais, Queria trabalhar". dos Arquivos da Policia Secreta. e O destino de uma revolução, De
Dai por diante, sua vida foi uma lutou e todos os seus manuscritos Lenine a Staline, O retrato de Sta

sé:ie de viciss�tude1i. Trabalhou nas inéditos, três obras terminadas, os Iine, livros, q�� vem co��le�ar. a

Immas de carvao do norte da Fran- frutos de três anos de trabalho tu- sua obra histórica e que ja sao irn

ça. Escrevend_o para o jorn�l i.le-I do foi destruido. Eu deixei ali todos prescindíveis para quem p:etendegaI A Anar-quia, sofreu a primeira os meus' 'antes queridos. É irnpos- conhecer a marcha verdadeira �alprisao com varios outros cornpa- sivel saber se pagam com

SOfrÍll}en-, revolução
russa. É nao

nheiros, Alguns dêstes foram leva- tos iniquios a afeição que me dedi- tenha vivido
dos á guilhotina. Victor Serge passou cam. O gabinente 'negro corta tôda crever a

então cinco anos no cárcere. Posto a minha correspondência. Três
em liberdade, esteve algum tempo meses depois de minha partida, um
na Espanha, trabalhando como ti- decreto que não vale a pena moti
pógraf'o em Barcelona. Militou na var e para o qual não poderia en

CNT, colaborou em Tierra y liber- contrar nenhuma causa legal ao

dad, participou em junho de 1917 menos de recorrer á i'llycnção que
no movimcnto que agitava o pais. não resistiria a nenhum exame cri
Foi por êste' tempo que escreveu a tico, nos colocou a mim e aos meus

sua magnífica novela O nascimento fora da nacionalidade soviética".
de nossa fôrça, encarnando, na fi- O importante e�n Victo Serge é tempo.

CARLOS HOfPC E S. A.:
\ 7

Comércio e Indústria

a seus amigos e prezados. clientes.

DESEJA

Bôes Festas de Natal •

"

I

e ..

Feliz Ano Novo

"Quem extraviar 011 inatHJzal' e

eertífícado de alistamento papra
malta de 10 a 50 cruzeiros. ou'r.,.
sim incorrer' em multa de 20 a UM
cruzeiros aquele que extraviar ..

inutilizar o Certificado d. Res_·

CASA PER ONE:
(A mais antiga sapataria da cidade)

seus inúmeros freguezes e amigos deseja
Feliz Natal- e prospero Ano Novo

..Ista".
,

(Art. IH da Lei cle Servleo Mia
ta,).

Aos

Feliz Natal Salve

A f i m de o t e n cfe I" 005

mais e x i g e n te s gastos o

CASA VALENTIM dispõe de
variado estaque de enxovais

paro todos os fins e tôdas as

idades desde o recém-nascido
à i uve'ntude,. Peçam o cotóto-

go" ilustrado ao Departamento
de Interior. Cosa Valentim -

7 de Setembro 128 � RIO.

......... '....

Atendemos pelo
Reembolso Postal

::

f
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o ESTADO FLORIANóPOLIS
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(�portista ! ftdquira um litulo pró-construção do estádio do glorioso
fl'gueirense F. t luxiliar essa . ,nobre iniciativa é elevar mais para o

alto e para a frente o nome do desporto insular.
/

NüT'IIC[AB DO SF.'JRViÇO HOLAN·
DEt\ DE INFÜlRJMAÇõl!;�

S. H. I. - Informam de Batavia,
que o Comité das Três Potências.
da O. N. U. baixou um eomurucado
anunciando que os membros do

mesmo haviam concordado em es

íabelecer o seguinte si,s'l,ema des

tínado a estudar os pedidos,lCIe.in
vest igações sôbre suposta viulaoões
da r-esolução do Conselho 'dl' Hl'

gurança nÇJ sentido ele que as dUH';

partes cessassem fogo.
1) - Fica estabelecido que tais

pedidos devem vir prmcipaímen te

ele um ou de ambos os comités en-

: S:I�RA FOllMADA, DOMb\KiO, A NOYO JCKH) EN'llJ{_l<; DO;". 19/17, para reulizarem em janeiro de onde �I F .. \. C. foi bus ;:lr v ')ki- carr-egados da obser-vância da '01'-

SElLEÇAO OATARINEiN'Sl<; DE

I
. COlllNTIANt\ próximo, uma t emporada ele 6 jO-1 bolistas P'L' l a defender 110 úll i- dem ele cessar fogo, indonésio e 110-

VELA Pó rto Alegre, 2f[ - O desporl.ista gos, sendo 8 ele cada clube e mais mo carnpc.vu ,[,0 Brasiteíro. no qL�;}1 lanrlês, podendo também emanar

Domingo próximo ser-á reatízacu Freder-ico Amn-ábn.le, presidente ele um, combinado Hiver-Boca e sele- obtJ\,m".'; ') �o lugar. do presidente do Comité das Três
.a terceira {' ultima regata elimina: K ·C. Corintians Pôrto Ategrense ção Paulista.

'

'I'o.Ia �"",) I, udgero H' '�P; ,':':1a· Polénc iax. 2) - O Comité deve te!

-tór ía para a seleção dos velejadores irá a São Paulo em janeiro próxi- Com Iodas as despesas de viagem rá para r-eceber domingo a vatoru- acesso a todos os falos relativos

.que representarão a Federação de mo. a fim de entabolar negoorações I:' estada, pagas, cada clube recebe- agremiação de Huhinno, a alegada violação. 3) - Os re-

"Vela e Molor de Santa Catar-ina na para uma temporada elo seu ctune rra ainda a importância de 70 mu * prcsenlantes do Comité c os obser-

.regata iulernacional que era lugar na capital paulista, e, dessa f,1':'nl') pesos, Ult sejam uns 350 mít cru- O'S PAULISTAS V]!;NOlt)J{AM ü vadores rrulitarcs devem ter per-

. em PÔl'[,O Alegr-e em fevereiro do rd!'i,])llir a visita do hornonírno ze-ros em nossa moeda, o que) daria CAMPEÜ'NA1;0 Blli.;\.SIL'EiRO Dl<.; missão para fazer observações nos

.ano próximo vindouro. buude irante, que reccnteruente

eS-I.um
total de 700 míl cruzeiros. MOTOul(JLI:�lVIO íerr ítói-ios de ambas as partes, 4)

Espera-se que a regata aícance o leve entre nós. As datas apresentadas para OE' Rio, ,24' _ Na pista improvisada - As partes devem cooperar uma

maior êxito, visto o enorme mte- . x x x jogos, são as de 11, 15 e 18 de Jil· ria Avenida Brasil, foi reatizadc com a outra sob os auspicias de re-

rêsse com que os velejadores enca- CAoNCELADqS O'S TO.H:Nl<.;IOS I neíro, para o Híver, e 25, 29 c l' domingo, a tarde, o 70 camrieonatc prcse n lanles do Comité nas tarefas

-ram a competição que é considera- ATLANTIGO E ROOSEVELT d� I'e\'ereil"o para o Boca. sírícou-se campeão Caio N. Fer-rei- de salvamento e execução de atjvía
-da '(las mais íruportantes. S. Paulo, 24 - Um telegrama 1'''- ra, de :%0 Pauto, que cobr íu os iuc elas hurnanitárias. 5) - O Comité

'I'ratando-se de 'Um seleciona- cebido l)f'lo Palmeiras, e envtadc EM it\ÃO LUDGl!.�I{JO ,JOGAi}{Á DO· quilómetcos da prova em 45 mirur- não poderá receber informações
menta rigoroso, é lógioo que a re- de Buenos Aires por Afonso Doce MINGO' O UHTBAl'AN tos. !'\ segundos e 5 décimos. O no- que o .obl'i,s;usm a guardar srlêncío

'!)rp�'enLacãu catarinense será ror- representante elos clubes paulistas O Ilniratan campeão ele VoleiJ.l'JI vo campeão hrasi leiro batel! o re- em caso de situações que P05SI-

rnada pelo timoneiros ma.is exí- na capital l1tlrlf"ll'ha. nos dá ciência da Capital e vice-carnpeão do K;- cord da prova; numa média nora- velmente conduzam a uma violação

rníos, capa? de surpreender os gau- rlP que, apesar dos estercos dcs- Lado, domiugo prõxtmo se apresen-r ria de 134 quilômetros e 280 me- da ordem de oessal' fogo. 6) - O

,('}hos, paulistas, cariocas, eapicha- penrJi,dus lJol'lo mesmo, Jicúam can- tará em São Lu.dgel'o ('l'uba,rãü) tros. Camité é de opinião que as pal'tes

]jus, :lll'uguaios e a,rg-entinos. Gelaelas, pelo menos, pelos clches onde terá Oiport,unidade ele enfr,en- Em se·gundo lugar c.hegou t\ér- devem concordar em informar ao

.
x x x a,r.g(·utin08, as cli.pusla� ela "Taça tar o sexteto do A'Ve,ntureiro Vo- gio Sales Rosa, do Distrito FederaJ Comité i,n-t0gl'al e pr-onLamenLe sô-

-DE ACóRDO OS' CLUBES PAL- do A'llântico" e o "Tor'nei,o itoose- lei Clube, valu1'osa agremiação que x x x bl'e (j'ualquer situação que qua,lquer
MIE.liRlI\.S, OORlIN'J'r'.'\,NS E S.�O v('IL� contl'arianelo o qní' fôra ano já pnI' duas v,ezes sag'l'lou�sr cail:- 'NOVA MA/RICA NA;ClIÜNAIL PAltA clas partes considere exig'ir mo\'Í-·

PAULO l,prillrmpnLe ,combinadu. peü cahll'inense. OS 100 ME'I1ROS NADO LiWI.l!; mentos de eleme'I1ws de suas fol'-

Sruo Paulo, 24 - Os cluibes Co- IEnt.re-iaonto, 'upres'entarva aoo T.; est.a. a sogrunda vez que t) v+ Rio, 24 - Na, .piscina do :F'lumi- ça,s allmalClas além das a'tUiais posi-
!'inlians, Palmeiras ,e São Panlo spn"ü'ps gra'nde..;;" da Paulicfml lente grêmio de Rubens Lange ex- llInse, o nada:elor Aran Bo-gosia,n ções avrunça:das e tal in1'ormação
reso:J:veram [J;ceitar a proposta dos pr()'postas. do River Plate p do HIJ- cursiona á IJro&p-era 10calIdaOe' <1e quebrou a manca naeiúmv! elos iOe (leve preceder qualquer movimenlú
,c;lulbe-s m',gentinos River Plate e ea JunÍlH'S, l'espeoLivamenle ca.m- São Ludgero, onde a vo eibnl é metros naelo livre, fazen'do-o no ne,sse s�mtido. O comunicado aCl'es

.,Boca Junior, para uma temporada peflo p vi,ce�campão arg0nlino,s de cuj'tiva{!ü cem 'Ü maior carinho � I tempo de 51> segundos e 8 décimos centava que 6 dr. F,rank p, Gralham

,em 'São Paulo. Os dois eall1Q)eões membro ame,ricano do Gomité, iria

-argp'nLino-s l·e-ccüc.rão 'caoc!a um imediatamente a Jogjakarta,' a rim

-Cr$ 35.0.000,00 e toelas élS cfeHQ:leSaS de c!iri,gir uma alocução pelo rá-

..
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�.ridaclc, pois tais dp:spesas aTlc!a:';'j" C SNRS.
acima de um mi!.hão de cruíleil'os O

......

mpra seMas, os pallli�la estão otimisla:'
-

, ASSINANTES
cCSlpera.ndo uma l'enda de dois mi-

QPF,fXAS E RECLAMAÇõli2'

lh- l t'IJ Reclamem l·med·,·ata-
PREZADO LEITOR, Se o que 'li.

-" Oe s nas se (' pa l' J( a s 'P<rog l'C(ma· .. . ..tereoot. é. realmente, uma proYid�ocla
·das, isto é, aClham que cada jogo

L
'

I
mente quaiquer. irre-

"deverá renclp.J' -cel'Qa de lrpzcl1lo-s'

OCOmOVe gularidade na entrega
JInil él'llzeÍor'I()S.

A,té um c,,])o\:o de ta.bela dos jo- de seus iorna;�s.
.

gObl: �'�t'�cl�r,ijl���i�:g � ft;�;�ll,nl c; , IPalmeira; riia 15 - Corintians x

Ril\w; dia 18 - São Paulo x Hivel'; Completo ou sômente a màqulna� de ,dIa 22 - Combinado Rive,l'-!Jo;ca x

"conlbinaelo Palmeiras-Corin1.icl !l--
Sã,o Panlo; dia 25 - Boca x 1:-'al- 100 150 HPmeiras; dia 28 - Boca x COTITl- a
tians; dia 1 de fevereiro � Boca x •

:São Paulo.
x x x

'

E:Nlf.llDRRAMENTO DO CA,MPIW
NA:110 CARIOCA DE FL'llEHUL

Rio, 24 - Encerrando a tempo·
ra!da ofi.cial da F. M. F. 'r,elatlva

me.nte a,o Campeonato. Carioca dr

19/17. serão disputa'das no pl'óxi
rInO doming'o, os seguintes encon

tros:
,\'l11é,ri,ca x Botafogo, em São Ja-

JHJ!ário; Madureira x Vasco da Ga

ma, cm uonselfheino GaIvão; Ban

-gú x Flameng'o, [',m caml)o'. que o

:g,rêmio ,suburbano ler,á de ll1i�IICar
�m virtiude do seu ,cu,mpo OtlCIa'J

.

.que é o Madureira, ,esrtar ocupado
salvo se o Flamengo C/oncordar eom

;::a; anlcipação; São Crist.oviííl x

Olaria, em Sigmeira de Melo: f

BonsulCesso- x ·Canto· do RIO, em

'T,eixeirl1 ,de CaS'tro. lO Fluminense

já ermiTlou a sél'ie de jlÜ'gos da La-

·!bela.
xxx

. .NO BllAS1'l" O 1 (jo CAM PE'OI:\ATO

SUL AMIl<1RLUANO
2'1 (U. P.)

Guayaquil, - O XVi Campeí)rna:
11:0 Sul-amel"ilcano de Futebol, sera

-disiPuLn,do no Rio de Ja'neir(),
,

de

acôl'do <com r,esolução adotada pe
lo .Qo.ngl'esso Sul-Americano realI

zado nes'la cidade. A clala exata pa
Ta displlta do cel'tame não foi fI·

xacla, em virtude do Campe.onal,o
Mundial de F,ul,e,bol que sel'a rea·

,lizado nessa mesma cidade. Po'!' ou

tro la:do, du!'allte a mesma l·eumür.

,I{) 'Congresso, autorizou á Assoma-j�ão \lll1'guaia ele Futebol a 01'rga11l

'zar em 1950 um .Gampeornato J..'_

tl'aol'rl :nário, ,por ocasHío do 5U

univoC'l': (Irio de ümdação de,3�n en- •

,[irla'fl('.

Ate.!_lção - O Governador do
Estado dr. Aderbal Ramos da
SiI,'a inscreveu-se na Associa
ÇIâo Beneficente dos Funcioná·
rios Públicos Estaduais e Mu-
lllClpais de Santa CatadnA- UNIDADE EXPER.iMENTAL DE

......., HELIOOPT]!;ROSs.endo :.::egi�tado so� o n. 1. ,I_.ç).ndres, (B. N. s.), _ A Uirllda-
O prImeIro magIstrado do ele EXlperimenta!

. de Helúlop;!.€rOs

I'
Estado, democráticamente, in- ,ela Bl'itiSlh EUl':op,ean Airways, que

gressa na Associação Beneii- fará n� ,r:egjã� acidental do pais,

pente com os· merg.mos direitos expe.rIenClas sobre os problemas de
,

_ • transporte de mal'as postaIS com
e deveres que. terao o� .

maIS a.qll'ôle tipo de avião, reuniu-se no
�----------------------------_:; modestos servIdores pubhcos. aerndromo da WesUand AircraH

Company Ltda., ,em YeovH, Amer

........... , ..•...... , . . .•• .. •.
seI.. A unidwde executará uma série
de voos práticos até ja,neiro de
1948.
Sel'ão utilizados alguns, campos

d e pouso que fOl'am e.scolhidos de
pois de um levantamÜ'nto- da 1'e-

IgiâO,
afi.m de fa,rrJioliarisar os avia

dores com as célmc'ie.risti<cs locais,

C1'I.'
ar os neces,sál'ios processos de

seguntnça ,e estabelecer um plano
elefinHivo para a segunda fase s,s

opel'ações eXjJ)erimentàis mas qua's
será {hlo o lrap:spnrle, assim como
a entrega, de malas, postais "si-

, •• ; .•....•....•.. _ ... _ •......•. mula"'as" denlro de hürários pré-
es l;::.,b.:ilec idos.

Direção de PEDRO PAULO
.

MACHADO

.Ofertas para'
I

Caixa Postal 139 ou. nesta Redação

Tenha uma garfofinha

«MHOI» '

de8e�pr� em casa

APERITIVO LEMBRA-TE I
Inúmeros .ere. hUmaJl08,

que já foram felizes com.

ta, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltu á ...

ciedade. Colabora na Cam·
,aoba Pró Restabelecimeat.
d. Saade do Lázaro.

OS RA'l'OIS D10S'D.H!UIRAoM o PRO
JE'DO DE OR!;.AiMEN"I1O' DE UMA

.ALDEIA NA OOLANDA
S.. 1. - pomumcam de HeHen

oC!oorn, na' Provincia de O'verijsseL
Recebemos a visita do n. 51 relati- Holanda, qu:e 0.& ralos, dur.a'llIt,e a

va a O'utubl:O ultimo. da intressan- noite ro,eram os p3lpeis ollld'e esta

te publicação "A Ma:'inha em Re- \"Im cO.J1signwdos os projetos de 01'-

. " ! çamento para 1948 da al,deia, a qual
vista.,

.. , . exigd'u s�man8!S ele t!ra,balhos aos
Traz abundante nohCHU'lO e opor- fU'Oocionári,os ela munici;pUlJidade.

tunas materias de colaboração es- Essps servidores publicas terão ({'lI'

pecializada, com variada illlstração ent'!:entar novament,e a llofillalha dOIS
, ..

t t algEil'lSmOS, a,nrtüs pOl'em s,erá ne-

versand.o sobre os ma�s Impor 3n es crssár,io nome,ar um g'a-Lo como
acontecunentos do paIS. rUl1ciünário municival.

4 Marinha em
rf1vista

O' TESOURO
Da instrução· está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro aa teu
amigo analfabeto, l-eva.ndo-o a um
curso de alfabetização no 'Grupo
Escolar São José, na Bscola Indus
Lrial ele Florianópolis ou na Cate
ira1 MRtroDoJit.ana.

I

\

1
I

._ demor.. &O .-hedmmto d. 11-
" dirdto, recebeDdo •. a. ama lofor_·

tio do reaultado. eudIor. em aIcnn. A'
_ alo aej.... publicado. _em • r-a.

lI''''' �cdir�ita" 'lo QtI� e.ti't'er erradC! 011

,ara que "iltu- falta Blo le repita: ,
MAO o eecAndato' qne • _ reeUa;le
.. taei_ poder, nr a ea_, _....
ahe-a , S�CCAO It�AllACOIIS•

.., O ltSTADO, ,ue o CAIO eeri len4e

O Batalhão Barriga-Verde
foi· constituido de caturinenses
destenlidos e o "Colégio Bar
rig'a-Verde", usará a mesma
bandeira.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO FLORIANÓPOLIS

Projeto dos Estatutos da CitaI
A �rauspol'

tes Aéreos Socieda<Je Allolllllla
CAPíTULO I

Da ,lenominação, objetivo, sede e prazo
Art. 10) - Fica, por transformaçao da

atual firma Companhia Catarinense de
Transportes Aéreos Limitada, constituida
a sociedade anônima Citai Transportes
Aéreos Sociedade Anônima - a qual se

regerá pelos presentes estatu�os e, e�
casos omissos, pelo decreto-leI n. 2.62"
·de 26 de setembro de 1940, e demais dis

posições legais que sejam aplicáveis, no

momento, ou futuramente.
Art. 20) - A sociedade supra referida

"CitaI. Transpol"tes Aél"eos Sociedade Anô
nima - destinada à exploração do ser

viço de transportes aéreos em gel"al, tem
sede na cidade de Flol'ianõpolis, Capital
-do Estado de Santa Catarina, estabeleci
mento e fôro na sua comar:ca.
Art. 30) - O prazo de sua duração

-é de 30 anDs, podendo s.er prorrogado.
CAPíTULO II

Do capital social e das suas ações
ATt. 40) - Cifra-se em .

·Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzei·
ros) o capital social, dividido em .

10.000 ações de Cr$ 1.000,00 (mil) ordi
nárias e nominativas.
Art. 50) - As ações ;representativas do

capital serão assinadas pelos diretores da
sociedade pl'esente ou futuramente.
Art. 60) - Cada ação dá direito a um

voto nas deliberações da assembléia ge-
ral.

.

M't. 70) :_ O prazo para a subscrição
do capital é de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data da publicação dos
presentes propecto e estatutos, pela Im
prensa Oficial.
Parágrafo único) - Findo êsse praw

a sociedade se constituirá na forma h,i
com o capital previsto no art. 40, no seu

mínimo, ou no seu máximD, até aquela
data, ficando, desde já autDrizada pDr
fôrça dêstes estatutos D prDsseguimentD
do Investimento dD capital, a cargo ex
clusivD dDs seus atuais incDrporadDres.
Art. 8°) - DDis têrços do capital SD

cial pertencerãD, sempre, ·a brasileirDS
natDs, domiciliadDS no país, observando
se a mesma proPDrçãD no caso de au.
mento de capital.

Prospecto apresentado pela ((Citai»
Transportes .Aéreos Sociedade

anonima
. Florianópolis - Santa Catarina I

Os aba ixo-assinados acíonístas e lncor- CAPíTULO III cal, ou pelo acíonísta, observado o dis- I
IlDradDres da "CitaI" TranspDrtes Aéreos Da admtutstração soda) posto no art. !l8, daquêle diploma, mais
Sociedade Anônima, vem, CDm o presen- Art. 90) - Admjnistra a, sociedade os seus outros disposttívos referentes à
te, expôr a maneira de constítuíção da uma diretoria composta ele três rnern- assembléia.
sociedade com o nome supra citado, que bros eleitos e1entre DS acionistas, em as- Art. 18) - Dos lucros líquidos, apura
se propõe estabelecer no Estado de Santa sembléia geral dêstes, com mandato por' dos em balanço anual, serão deduzidos :
Catarina" inicialmente, a explor-ação de quatro anos, mas, reelegíveis, cauclo- 5 a 20% para o "F'undo de Deprecia."
trafego aéreo de passageíros, cargas, eu- nando sua gestão CDm cinquenta ações ção"
comendas e correspondência.

AO próprias DU de terceiros. 10% para gratifi<'!ações aos diretores;
A iniciativa é merecedora e1D apoio de ParáoTafo úntco - Para ter assento na 2 a 10% para gratificações a ernpre-

'todos os bons brasileiros e aspecialrnente ·diretDria da sociedade 'é necessárto que gados:
dos catarínenses e 'demals pessoas ele boa D acionista seja brasileiro nato, ·sIDmi�i- 5 a 20% para o Fur�o de Reserva Le-
vontade, residentes no Est.ado, uma vez liado no país, compondo-se a diretor la gal;
que se trata de um empreendimento de o- ele um dtretor-presídente, um drretor-ge- 2 a 10% para o F.undo de Beneficência.
de muito tempo esperado pelas popu la- rente e um diretor-técnico. O restante será distribuído, como diví-
ções de todos os munícíp íos do Interior Art. 10) -'- Cornpeí.e à diretoria, corno derido, aos acionistas a critério da as.
do Estado, que não contavam ainda com órgão executivD da vontade social e ad- sembléia geral.
o meío de transporte mais rápido e ett- ministrativa de todos os seus negôcíos, Art. 19) - Se e quando necessário a
ciente da atualidade e que constitue fa- interêsse e direitos, supertntendê-los, di- assembléia

.

geral poderá aumentar, de
tor dos mais importantes no desenvolvi- tar-Ihes or-ientação econômíca e financel' mais um diretor,' o quadro administrati
mento das relações comerciais e do pro- ra, ficando investida de todos e quais- vo da sociedade, sem necessidade de re
gresso de um pDVD, oferecendo além dis- quer' poderes.' oabe-the, nessa qualidade, f,?l'ma dos estatutos, fixando-lhe ·OS hono-
so, grandes possibilidades de lucros. especialmente:

.

r'ar ios.
Partfndo, pois, do ponto de vista ací- a) - representar a sociedade em juízo, Art. 20) - A assembléia geral pode

ma, que traduz a vontade ele acertar, a e nas suas relações com terceíros e com determinar o comparecimento dos mem
"CitaI", que já é uma Companhia orga- DS govêrnos da umao, dos EstadDs e dos

I
bros do conselho fiscal aDS trabalhos pa

nízada sob os moldes de_ uma sociedade Munlcípios, podendo; para iSSD,

co.
nstí- ra ministrarem. esclarecírnantos sôbre as

Jímítada, por cotas, expoe as bases de turr poderes especiais para a defesa ua contas da admintstr-ação e seus respectí
sua transformação em "Sociedade anõ- sociedade em processos administrativos, VDS pareceres.
nima", para que D públtcc, desde ja.. aduaneiros, fiscais e outros, e Interposi- Art. 21). - A assembléia geral, orrliná-
saiba, que, 110 Estado de Santa Catarina. ção ele recursos;

. .
ria, ou extraordinária, não poderá insta-

há uma Companhia de aviação capaz de b) - nomear, contratar e derní tír gc- lar-se sem a presença de, no mínimo, ..

se tornar, amanhã, CDm a sua ajuda, rentes, técnicos, enfim, empregados de 2/3 dos seus componentes, em primeira
uma grande Emprêsa. tôdas as categorias, estipulando-lhes as convocação. \

. .' ealização do capital. atribuições, salários e comissões; Parágrafo único) - Em segunda CDn-!Da

c.
onstttuíç

':D.
ed r sDciedade se fará,

c.)
- comprar bens, móveis, ou imã- vocação funcionará com qualquer

quan-I
- A constItlllçao '\ransformaçãD para' veis, material, máquinas aparelhos e tu- tidade de seus membros.
oportunamente) por

b a denDminação do 0 que mais seja mister para a CDn·
CAPíTULO VI

.SDci;,.dade" ��?a��n��t�� Aéreos SDcieda- secução do D.bj2tivo social,. DU autDr�izar Das disposições geraisde C�t�l " emPsubstituiÇãO à atual a qualquer dlre�or ou técnico, �. faze-lo, Arl. 22) _. ú'DinClde o ano ou exercíciode Ane:mm:a ,

"cDmpanhia Cat;u'inen- e. vendê-los, DUVIdo o conselho físcal, .!,�I- social com o ano solar.<ienDmJl���sp�;tes Aéreos Limitada"; o fIcar, cel!,brar .�.rrendamentos, locaçoe.�: Art. 23) _ Para efeito de lei serão con-,se .dB al da emprêsa é de
.

sub locações, a�S!l1�nZlD: pelo .me!lDS, clol�. siderados fundadores os atuais quotistascapItal atu
b crito pelos atuais de seus mernbr DS as I espectívas escrttu da sociedade sob transformação e os deors .1.200.000à�D ���1� .: empreendimentos ras públicas O�.l pal'ticulares; " mais que compleÜlre� D número de sequotistas, t: 'ue se pretende fazer de- d) -;- recebei dll1helr.os.. pagar c: I es;:a· te, cabendo-lhes tDdos os direitDs e fado vulto �uao maiDr capital, ficou de- tal' tltulos,. cDbrar al11l.gavel DU JudICIal· vores concedidos à sDciedade.man�a de

ue a sua subscriçãD fõsse PDS- mente, abrm?o � mDvlme,nta.ndo contds: FIDrianópolis; 19 de dezembrD de 1947]Ibe.lado .q
ra ão do públicD catarmense, d�ndo as gal anbas necessárms a .opera Cia. Catarinense ele Transportes Aé-ta a dehb�_<� assim, Dbter-se D mc:m· çDe, dessa. natureza, ace:tando, enll�ll1elD: reos Ltda. _ DiretD"es: Sidnei Noceti,pretendendcr- '10.000.000,DO (dez milhDes sacan<;l0 e endossandD Atlt�l�s DU e�elto� Asteróid.. ,la Costa AI'antes e pp. R. M.tante de. )$ f" -de que somente pDr de credltp de todo D .genelo, . Moura _ Hélio Moura. (1616).de CrUZeirOS, a Im

• " ara tãD e) - pratICar, enflll1, quaIsquer atos
essa forma _t<�d?s. CDlhlIbuam ,P ou cDntratDs que, pDr lei, independam
empolgante �I1JCIatlVa.. r Dra ão _ A de autorizaçãD expressa

-

da assembléia
Bens atuUls p�ra. ll1.co P

d
ç
seguinte' geral dos aciDnistas. ,

atual sociedade j� dIsPDe" n'i'unicíPiD d� Art. 11) - Os atDs comuns da admi·
um terreno "m. RDÇ�do 'construção de nistraçãD da sDciedade e da representa
SãD .�osé, p::�Pl'lD pal�. a " tinson" 105; ção da .mesma per�nte as repartiçôes
um hangal, um. aVIa0 nt�. cDncessõe� fiscalizadoras, federaIS, estaduaIS e 111U

licença para funclDname
..

'

da efetiv� nicipais bem CDmD perante o MinistériD
� subvenções· que. n;_a DcaSI�� sidD CDn. da Aer';náutica e suas dependências e o

çãD da. trans�ormaçaDI tenh de '�eu ativo Depaí,tamentD de Correios e TelégrafDs
cedidas à "Cltal"; va ores

e suas dependências caberão a quais.
CDm oficina, iI!-stala {tc., etc

iasse _ As qu�r dos diretDres 'ou seus substitutos
ValDr das açDes e c e su� c

d legais sendD porém que DS atDS que
ações serão do v�lor nDr:"n��ase e ordi- imPDrtem em obrigações para a sDciecla
'Cr$ 1.000,DO e seraD nDm111a I

de, deverãD ser assinados por dDis dire
nárias. .

1 atD cla subscri- tores DU seus substitutos legais, ou ain-

.

Inicial da entrac a ,?-O
d 40% (quaren. da pOI' procuradDr com poderes espe-

-çao - A chamada sera e .0. 20"' ciais.
ta por centD), (la e 28 ch:;rm.adas)n; r�� Parágrafo único _ Fica a diretoria au-

(vinte pOT cento) para a ultIma, P
tDrizada, pelDs presentes estatutos, d

"20 Slue for e1etermmadD.
t _ A cDnstituir procuradores em número :;;ufi·

LIcença para funclOnamel;1 D
ciente para o bom andamentD de se,l,

atual SDciedade se �CJ:là ,devIdam::c.,�ál��: serviçDs. �
.tDrizada pelO sr ..

Mmlstlo da A
c-relo Art. 12) _ Em caso qe ausência de um

ca, a funCIOnar JuridlCamente;., d� 9�1a de dos diretDres, pDr mais de trinta dia.,;,
com D art. 26,. �o decreto-lel .

_ ..47' 1 pDr qualquer mDtivo, será o mesmD su-
20-1·1941, e OflC�O n

...2.283:. de 68
D � �� bst,ituídD pelo presidente dD oonselho fis

dlretDl"Ia de AeronáutI<:a ClVII. LDg P calou na sua falta pelo conselheiro
a iJua constit\)íG_ãD. serao tomad�� .�s e�';;:' ma'is idoso.

'

.'Cessárias provIdenclas I?ara que J .• ParágrafD único) _ O diretDr DU d'.
autDrizaçãD e.xter:sn:a. a nova e1enDm!l1a-

retDres interinos ficarão ínvestidDs dDs
ção, para ,:felto .1urtdlc?. • rizad(J a mesmos pDderes dD diretol' efetivD, de.
Estabeleclmer\tD ba.n�a:l? aU,D

tabe. vendD, nD caSD, convocar imediatamen
rec�ber as entr:;rdas mlC�aIs1-' � e!ntrà. te, a assembélia geral extraordi.nána
lecImento autonzadD a I ece Je! .

s
pam conhecer do fato e tomar as pro.

das iniciais é o Banco de Creel�to Popu· vidências necessárias, se· por qualquer

j
lar e Agrícola de Santa Catan.na, seus

mDtivo o afastamentD se prDlongar pDr
agentes,e correspDndentes deVIdamente mais de sessenta dias.
autorizados.

-

...., as-
Art. 13) - Fica vedadD à diretDria

Praz� em que se eleveI_a reallZa;tra de conceder abônos, ou garantias. em 'nome
semblela de tr.ansfDrm�çao - Del o da sDciedade, para negócios estranhos aDS
"180 (cento e Oltenta) dIas.. interê�ses sDciais
FlorianópDlis, 19 de dezembrD ele 1947. _. _

Cía. Catarinense de TranSp?rtes Ae-
CAPíTULO V

reos Ltda. - DiretDres: Sidnei Noc.cti, Do conselho fiscal
Asteróide da Costa Arantes e pp. R_ M,

Art. 14) _ Compôe-se de trê� membros
Moura - Hélio Moura_

o cDnselhD fiscal e de três suplentes elel'
tos pela assembléia gera l ol'diná�ia..
ParágrafD único) - Em sua pnmeu'a

reuniãD dar-se-á, entre os membros elD
conselh� fiscal, a eleiçãD de um dêles
para a sua presidência, cumprindo-lhe te>

mar iniciativas e providências para ore·

guIar exercíciD de suas funções. .

Art. 15) - Ao cDnselhD fiscal incumbe:
a) - examinar, em qualquer tempD.

os livros e papéis da sociedade" D estadD
da Caixa, tomando por base D inventá
riD e balançD e as contas de que neces

sitar;
b) - lavrar, nD livro própriD, o resul

tadD do exame que houvel- praticado;
c) - designar cDntabilista legalmente

habilitadD para ácompanhar os respecti
VDS exames, na forma do decreto-lei n.

9.295, de 27 de maio de 1946;
d) - CDnVDcar a assembléia geral Dr·

dinária, se o diretor presidente retardar
a cDnvocação por mais de mês, e a ex

traordinária sempre que motivos urgen·
tes e graves o exigirem, apresentando·
lhe, neste casD, exposiçãD escrita e do·
cumentada, cDncluindo par propDsta a
ser discutida;
e) - denunciar os êrros, fraueles DU

crimes, que descDbrir aD diretOl··presi
dente, ou á assembléia geral, sugerin
do as medIdas que reputar úteis ao in
terêsse social;
f) - apresentar à assembléia gel'al Dl'

dinária parecer sôbre os negócios e ope·
ra,ões sDciais elo exercíciD em que ser·

vir, tDmandD pOl' base D inventáriD, ba·
lançD e contas.
Art. 16) - A diretoria e o cDnselho

fiscal terão a remuneração que a assem·
bléia geral dos aciDnistas fixar.

CAPíTULO V
Da assembléia gel'al dos acionistas
Árt. 17) - Reunem·se DS aciDnistas or.

dinàriamente, em assembléia geral, na

segunda quinzena de março de cada
ano, em dia designado pelD diretor-pre
sidente e pDr convDcaçãD clêste, para
examinar D seu relat:ório e discutir o ba
lanço dD anD anteriDr e parecer do con
selhD fiscal, deliberandD sôbl'e êles e ele"
gendD, em seguida, o presidente.
Parágrafo único) - A cDnvDcação ex

traordinária ela assembléia geral se fará
nos têrmos do art. 89, do decretD-Iei n .

2.627, pelo presidente, pelo. conselho cis-

PEST.E--StIiN.r�

Jaboticabal Estado de São Paulo'

VACINAS

CRISTA"" VIOLETA
DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«

I

ii
PEDIDOS A

Associação Pilulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador
SÃO

Feijó, 30

P A DL O

DISTRIBUIDORES:

--------- a.-- ---'--- . _

••.•..........•••..••...•.....•�....•
.' .

..

. .

I.
: 5 O P A 5 p. R' O N TAS :
• •

! 'HEL-IO !
• e

: (Condimentadas Paladar caseiro) :
(I Prepara-se em 5 minutos - Em quatro tipos: •
• •
• ERVILHA FEIJÃO ,MULATINHO

._ FEIJÃO BRANCO E LENTiLHA •
e HOSPITAl IS, REFEI,ToRIOSDE.Vende-se qualquer quantidade para
•

Á
•

• F BRICAS, COLEGIOS, ESTABELECIMENTO� MILITARES, ETC. •
• Preços especiais para quantidades. •
• •
.. ,Informações: CAIXA POSTAL, 119 _ S. PAULO •
· - .
•••••••••••••••••••••• (fjJ ..�.•-� .-.-••.••.••••

)'

r
.

D I A L
..................................................

Casa Miscel'anea
(A casa que vale por um comércio ínteiro)

Cumprimenta a

desejando-lhes Feliz
seus distintos freguezes
Natal e prospero Ano Novo

Feliz Natal
\

Salve 1948

A primeira Agua de Colônia fel..
no mundo foi fabricada na dila"
de Colô,nia pela Fábl'iea tle Ju..
Maria Farin&.Trabalhando tambem em

hortas e Quintaes oferece
seus �erviços cobrando por I

rsmila.. Gravata., Pijame.,
dia CR$ 30,00-

I
Meia. da. melhore., pelol me-

Enviar recado pelo tele- [!ores preço. .6 na· CASA MIS
fone 1536. . CELANEA - RucC, Mafra•.

I
, I

•

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

Floriab6poJis
São Franciaco

Infarmaçõe. com os Aq€ n te.
Carlos HoepckeS/A -- OI - Telefone 1.212

do' Sul -- Carlos Hoepcke S/A -- CI - Telelone 6 ( End. teleg.
MOOREMACK

I
I
I

regi.llar�8 de corg O!f ao porto ae

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA' rUBI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_Arabe's em pé
deguerrô .

Nablus, 23 (U, P.) � Membros da
juventude árabe - Munazimet Sha
bab - se concentram em Nablus
para lutar contra a partilha da Pa
lestina. Nablus e a capital da resis
.têncía árabe. O numero de membros
.armados é calculado em lO.ODO e
novos aparecem diariamente. A ci

. .dade está cheia de canhões. Muitos
,guerreiros usam longa barba. O
,tráfico não árabe é vedado na. ci�
. .dade, que no Velho Testamento" ti
.nho o nome de Sechem.

Arabes com metralhadoras por.
-táteis guardam a estrada. A cidade
'1em 34.000 habitantes. _'" noite, pe
-quenas fogueiras' pontilham as co
Jinas em torno. Ali se alojam os
árabes chagados do norte e' do cen
-;1ro da Palestina.

Os árabes bloquearam a estrada
:para Jerusalem. Todos os pontos
.estratégicos estão ocupados por

..guerreiros bem armados

.... � .....•......

.

Um soldado errante
:Seus dias como soldado e cor

-respondente de guerra eram

-cheíos de riscos e lutas. Leia
- em Seleções de Dezembro-
-esta condensação de um emo-

cionante .lívro sôbre a vida de
WinstonChurchill, contada pelo
:próprio Churchill, que quando
-estudante foi taxado de obtuso.
-Compre Seleções hoje mesmo.

7ambém neste novo número:

!.METADE DE UM PRESENTE.
Quando a mãe desembrulhou o
presente do filho mais velho
de.faleceu de desapontamento.
LeIa a tocante e real histórIa
do estranho presente do I1lho
mais velho ...e pOI' que o mais
moço nunca chegou li dar o seu.

............. >O •••••••••••

�ÚSICA: UMA AMIGA PARA TÔDA
..A VIDA. Qualquer um pode toca,'

u ·11 tnstrurnento - e gozar a

rnúslca. Aqui, um amante da
música conta, como a partlcl·
paçàr: na rnúsíca traz satisfação
e consôlo.

_. o .

� EX?ORTAÇAO .oE QUE PS ESTA.
iDOS UNIDOS MAIS SE ORGULHAM.

Técnicos americanos ajudaram
a montar uma usina de aço no
Brasil. Como a técnica ameri
cana vem sendo "exportada"
para construir e reconstruir o
resto do mundo.

:São ao todo 27 artigos de grande
-mterêsse, mais a condensação.
-de um interessante livro, neste
novo número de Seleções, a

-revista lida pelas. pessoas bem

::.informadas em todo o mundo.

COMPRE

,.SELEÇÕES
DE DEZEMBRO

Agora a venda
,;A REVISTA INTERNACIONAL
'PUBLICADA EM 11 IDIOMAS

PARA A AGRICULTURA:

Arados, grades de disco e de dentes. culti vadores ame

ricanos, tratores especiais para hortas. Moinhos de pedra
e de disco para' todos os fins e capacidades. Máquina�
e veneno para extinção de formigas. Ampl » sort irneuto de

todas as ferramentas par� Íavoura. Consulte !lOSSOS preços!

PARA A INDÚSTRIA:

Tornos paralelos e bancadas. Má.iuinas para diversos fins .

Completo estoque de ferramentas. Motore i D csel indus

triais. marítimos e grupos e lectrogênios.Grandc sortimento

de canos. material para instalações '<ln .tár ias, banheiros

'etc .. Utensí.ios e material para .construçõcs, Fô.has de

serra para engenho, braçais para aço e metais. circulares

e de fita. Bons preços para atacado e varejo .

'PARA A FAMílIA:

Artigos úteis eindispensáveis ao equipamento de um 'Iar
moderno, comi): fogões de todos os tipos, rádios de diver

sas "marcas, filtros, utensíl ias para cozinha, geladeiras,
máquinas de costura. ferros de engomar e outros. Seção
de Iaaeridas e artigos de confecção, capas para chuva,
capotes etc., drogaria. perfumaria e um variadísaimo

estoque de artigos finos 'para presentes - tudo a preços
cénvidativos.

FLORIANÓPOLIS

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS

Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especial
mente construídos para a natureza de cada trabalho.
Câmaras de Ar, Mangueiras para Radiador. Correias

para Ventilador e Baterias Goodyear. Ferramentas e

qualquer capacidade.

A UNIFICAÇÃO DO SISTEMA
FERROVIÁRIO BRITANICO

5 I'

I
I

I
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PARA O TRANSPORTE: . ,

: I

IMPORTADORES E ATACADISTAS

Fabricantes das Venezianas
Hollywood

..".....�$��J
CARLOS HOEPCKE S/A

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - Joaçaba - Joinvile· Lages _ .!

Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão

AGeNCIA EM SANTOS· ESCRITÓRIO EM 510 PAULO I CURnICA

*********�*************************************************************

'Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas"Rita Maria"(Prt:gos de ferro}

Fazendas .. Ferragens • Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêutícos • TELE9RAMA� "HOEPCKE"

distribuidores dos famosos
Zenith

Radies

e amigos

...........

Conseguir alfabetizar um patrt- I,:::cio, convencendo-o a frequentar
um curso noturno, em breve se

remos um dos povos mais adían-

I' �
tados rio mundo: Grupo Escolar S, i
.;José ou ,EscQ.la Indu-strial. _�"." "_"•._.__"_ _ _. ._,_"

._.. "."." .. " _

e

desejam aos

feliz' Natal

seus freguezes
Ano Novo

Cia. Ltda.

Terreno
.Vende-se o timo terreno com

lCx.38, sito à Rua Irmão
JoaqUim. nesta capital, por
preço favoravel. - Tratar na

AlfaIataria Ca rione .

J:(tla Tiradentes
........................... ,.

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigq

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da ínstrução, Ievando-o a um
curso de '3Mabetizaoão de adultos.

A nossa Capital vai ser dota
da de mais um estabelecímenta
de ensino e este será o "Colé..

gio Barrfga-Verde" ..

• #' • • • •• • ••••••••••••
'

e prospero

�;�����;t{��;:·!���1z. S. ·Battistotti
.edo leste durante a guerra, chegou 1

--------------------------------------------�---------
110je à tarde de avião ao aerodromo

.;(j."e Bucksburgo, procedente da Grã
.Bretanha. O general viajou sob es-

Logo após ter descido do apare- i
11?-0, von Rundstedt se dir'igiu ao

Hospital Civil Alemão de Hanover,
. a cabeceira do leito de seu filho

,que se encontra gravemente enfer

:llio.

A fonte oficial britânica que for

rneceu esta noticia sublinhou que o.

;,ex-general alemão não se encontra I
.eem liberdade sob palavra mas que i
-contínua como prisioneiro de guer- (
-ira e que será mantido sob guarda r _ _ _ _ _ _ _ _ .

«durante sua permanência na Ale-
I

.� • '

; ma_nha, devendo a seguir voltar a l Theodoro Ferrari &Gra-Bretanha. �
.

Proprietarios da C O N F E I T A R i A C H I QUI N II O
Deseiam a sua distinta freguesia

FESTAS e prosperidades no

25-12-947

e amigos, BOAS
ANO NOVO.

1-1-948

Londres, (B. N. S.) - As ferro
vias da Grã-Bretanha tornar-se-ão
a sistemas unificado mais impor
tante do mundo com as grandes mo

dificações que estão sendo levadas
a efeito atualmente, logo que a

Comissão de Transportes tome pos
se de toda a rêde, em 1° de Janeiro,
será ela fundida numa unidade com-

! .-

[ pleta organizada em seis regiões.
As ferrovias tornar-se-ão do Es

tado e serão conhecidas como "Bri
tish Railways", título esse que su

bstituirá os das quatro priricipais
companhias que atualmente funcio
nam separadamente.
Todo o sistema nacíonaljzado se

classificará como o mais importan- passageiros e de carga não será
te do mundo. efetuado.
Isso foi anunciado nesta capital A reorganização consistirá na di-

pelo presidente da
.
Comissão de visão do país em seis regiões - es

Transporte Si! Curil Eurocombo.· cocesa, norte-oriental, londrina,
Os detalhes das modificações que oriental, meridional e ocidental _

serão feitas na organização e na que serão controladas por sédes
administração estão sendo enviados distintas.
a cada um dos 635.000' trabalhado-] Quatro dessas serão as principais
res ferroviários da Grã-Bretanha. estações situadas em Londres e as

Poucas modificações, contudo, outras serão a de York, para a

serão visíveis pelo público, visto região norte-oriental e a de Clas
que o curso diário dos serviços de gow para a Escócia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS'

CLUBE DOZE de' AGOSTO-Programa .para o mês de dezembro
,

Hoje DIA 25 - NATAL DAS CREANÇAS. DAS ! 5 AS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS .

DIA 31 SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE.
'

Abrilhantado pelo quarteto típico do « t 7 », de Porto Alegre.
liiii\--TENÍS--·CLUBE--::-·-PROGífÁMA--PAR:ro·-MES--DE--·nÉZEMBRO":'··-Dí:r---25---(QÚiNT1:FÊIRA):-MANTÍ�E---iNFTNT1L;--ÁS)

15 HORAS; DIA 31 (QUARTA.FEIRA), BAILE DE SÃO SILVESTRE.

• '. I CaféOtto tra,duz qualidade!

Importados diretamente dos E. E. Unidos :.����� .�� . ���. �������?�.r: ..
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais DOENÇAS HBV,"U.b
Comunicamo. que ••tamo. recebendo uma importaçã. direta Ce. ea �rocr...o••••..ue....

do. Eatado. Unido., do••eguinte. artigo.: '.je, .. 4ioeD� Der"..... .......i
Film.. para Ráio. X, em diver.os tamanhoe. lrata... .. te....o, do ••1.. ..'"

Almofado. e trave..eiro. de c&mara de ar, de borracha -- Dedeira. e 'elta.ellte rellledl'vel&. O e.ruI••"
capotinhos higi&nico., ae borracha. do..., tnlo "a Iporl.ela, -' ....

Luva. para cirurgia. ,reJ••Uear 011 1...lvi..... ·.,.......
Cuba.. comadres, irrigadore. , caneca. graduada., compadro., funi., !mIII .Ilf.rml...... O 8elWIC. K..

em ferro batido. eamaltado. .et••a1 •• Done.. '

••ata.. tlIa,1c
E diversos outros artigo.. I !alérl•• , .....

Demonstrações e pedidos à �S O M A T É C ndtameate •• "001.. Den la.
Sociedade Materiai. e In.trumento. Técnico. -- Cieptifico. Ltda, .....-., .. ,a•• Doo••1'8 e

Rua Con.elheiro Mafra. 54 -- CaixCI Po.ta!. 148,
Telegrc.mo.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

��:��?de���m�����4? I
O.Go.VERNADOR RESOLVE

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, § 10, alínea

a, do decreto-léí n. 572, de 28 de ou

tubro de 1941:
A Rita Medeiros Varela, do cargo da

classe E da caereíra de Dentista, do Qua
dro 'Único do Estado, que ocupa Interí-

Pereirl
Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ociedade••
Planos cQntabeill •• Organiza
!lõe. - Parecere. e .erviços

.

correlatos.
Rua Gal, Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Dali 17 hOl ali em diante

Dr� LindolFo A. G. IL
,\

namente.

Decreto de 20 de dezembro de 1947
O Go.VERNADOR RESOLVE

Removel':
De acôrdo com 0 art. 70, da Constitui

ção do Estado:
Belisário Ramos da Costa, <10 cargo de

Jujz de Direito" classe V (comarca de
Canoíhhas, 3a entrância), do Quadro
'Único do Estado, para o de Juiz de Di

:reito, classe V (comarca de Tijucas, da
mesma entrância), vago em virtude da

aposentadorta de Cantídio do Amaral e

Silva. 1 •••••••••••••••
0

••••••• ; •

})ecJ'e�os de 22 de <lezellllJro de 19471 Terrenoo Go.VERNADOR RESOLVE
Conceder exoneração:

'A Hercilio Barbi, do·cargo de Juiz r]p I Vende se um. sito à Avenida
P�z �o distrIto de VidaI .Ramos, do 111U- Her citio Luz, distante 5 minu-
rucipio e comarca de Brusque, (7038) t d P 15 T t RDesíg'narr

os li raça . r a ar a Ui!

Hercílio '.c1; Moura Arruda para substi- Felipe Schmidt, 33.
tuto eventual' da Junta Médica Oficial do •.•••••• ••.••••••• • •••••••

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é () Guaraná. KNOT
EM G4RRAFAS GRANDES

Preferindo-o e.!itá
a moda.acompanhando

Departamento de Saúde Publica, no {)O

dtstrtto-sanítarro, 'com sede em .Ioaçaba.
Retificar:

Vende-se
Por r\lOtiVO de 'mudança, venPara Jorge Cavalcante o nome do Juiz de-.e à rua Almirante Lamego n',.(íe Raz do distrito da sede do munícípto 50. o nO'uinte.e comarca de Timbó, nomeado por de- U d

t dat d d 2·2 de b d
ma bateíra com vela e em.i.

ere o oa a o e novem. 1'0 o cor-
t

-

Tente ano. per .nces
.

N I
Uma e.tante. Um armál'1o de

on�ear: cozinha Uma .010 de jantar com-De acordo com o art. 169, do decreto- 1 t • D U 1 d
•

lei n 4 1 d . .
p e a ua. cama., ma ge a ell'a

, 3, e 19 de março de 1940'1 poro colocar gelo. marca Steigle
�elson Garcia para exercer o cargo de der nova.

JUIZ <)e Paz do l°

SUb-di.strito, da sede

r
. . . . . . .. . ,. . .

do município e comarca de Joaçaba.
Ademar ,Pisani

pa.ra exercer o cargo de VENDE SEJuiz de Paz do distrito de Tangará, mu-
-

nicípio ele Vieleira, comarca de Caçador.
'

De acôrdo com o art. 169" do decreto- CASA E TERRE/'yO
lei n. 431, de 19 de março de 1940, Rua Nova' Trento, 51.
combínado com o art. 320, do de-

.•..•••..•••.•••.•....•..•...•• _

ereto-lei n. 614. de 2 de março de
J942:

Silvia Soares para exercer o cargo de
Escrevente Juramentado do Tabelionato
de Notas, Oficial do Registro de Hipote
cas e Registro Especial da comarca de
Laguna, com a atribuiçâo de fazer reco

nhecímento de letra e firma, cujo ser

ventuário vitalício é Raul Ferreira.
Tornar sem efeito:

O decreto datado de 1& de novembro
findo, que nomeou Adernar Pisani para
exercer o cargo de Juiz de Paz do dis
trito de Tangará, município de Videira,
comarca de Caçador.

Empregada
Precisa-se de uma para ser

viços domesticos leves. Paga
se bem.
Tratar à Rua Bocaiuva, 1.

. .

VOC! PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento d. Saude cI.
Lázaro.

Natal dos Comerciarios
Dia 25 - às 9 horas - no 'I'caíro Álvaro de Carvalho, sessões

cinematog-ráficas aos. filhos dos comerciários, havendo distribui-
ção de honbons € sorteio de premias.

-

Dia 28 - no Lira Tenis Clube, com inicio às 15 horas, tarde
dansante, com grandioso "show". organizado pela Sociedade Rá
dio Guarujá, havendo distribuição de sorvetes, doces, guaraná.
etc. e sorteio de premias entre os comerciários, Distribuição de
sorvete aos filhos dos comerciários no páteo do' clube.

Comerciários!
Procurai.rà Rua João Pinto, 32, ipgressos para assistirdes as

festividades do Natal do Comerciário, organizado pelo Serviço
Social do Comércio - SESC.1

NASCIMENTO
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO

Nascido na Casa de Saúde São Sebastião 'em 21-12-47.
Filho de Esperidião Amin He10u e de D. Elza Marini
Amin He1ou.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

O Departamento dê Educação expediu
seguinte circuJ ar:

Clredal' n. 49
Florianópolis, 19 de dezembro de 1947.'
Aos senhores inspetores escolares, au

xiliares de inspeção e diretores de esta
belecimentos de ensino: '

Assunto: Beneficência dos Professores
de Santa Catarina � Pagamento cle pc
culto.

Pat-a os devidos fins, transcrevo o ofí
cio 97, de 18 de dezembro de 1947. do
tesoureiro da Beneficêncla dos Professo
res de Santa Catarina:
"Sr. Presidente:
De acôrdo com o seu ofício , .

13.899-1947, de 9 de dezembro de 1947,
recebi, na Coletoria Estadual de Floria
nópolis, a importância de seiscentos ..

cruzeiros (Cr$ 60'0,00), na qualidade de
tesoureiro da Beneficência, dos Pr'ofes
seres de Santa Catarina.
Tendo em vista a sua determinação,

contida no oficio em referência, procedi
ao pagamento do pecúlio aos herdeiros
da professora Maria da Anunciação
Raffs Mafra (sócio da Beneficência dos
Professores de Santa Catar'fna}, que fa
leceu em 5 de dezembro de 1947, no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
O peeúlio da professora em tela, foi

pago da seguinte forma: trezentos cru
zeiros para o marido sr. Antônio

, Agostinho Mafra e trezentos cruzeiros,
divididos em partes iguais aos seus três
filhos (cem cruzeiros para cada um).
De conformidade com desejo expresso

do, sr. Antônio Agostinho Mafra, a quan
tia de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
que lhe coube pelo pecúlio instituido por
sua espôsa professora Maria da Anun
ciação Raífs Mafra, nos têrmos do Es
tatuto da Beneficência dos Professores
de Santa Catarina, "aprovado pelo decra
to n. 101, de 10 de outubro cle 1947, foi
destinada também aos seus filhos. em

partes iguais, isto é, cem cruzeiros' para
cada um.

'

Tendo em vista o exposto, depositei
na Caixa Econômica Federal de 'Santa
Catarina, nas cadernetas ns. 3.5'11, 3,512,
3,513, em 18 de dezembro de 1947, as

seguintes importâncias:
Caderneta 3.511, a favor do menor An

tônio Agostinho Mafra Júnior, nascido
em 15-5-36, filho de Antônio Agostinho
Mafra e de Maria da Anunciação Raffs
Mafra, a importância de duzentos cru
zeiros (Cr$ 200.00);
'Caderneta 3,512, a favor do menor

Adilson F'írmíno Raffs Ma fra, nascido
em 9-6-944, filho de Antônio Agostinho
Mafra e de Maria da Anunciação Raffs
Mafra, a importância de duzentos cru
zeiros rc-s 200,00);
Caderneta 3'.513. a favor do menor

Amilton Luiz Raffs Mafra, nascido a ..

29-8-945, filho de Antônio Agostinho
Mafra e MarIa da Anuncíação Raffs Ma
fra, a importância de duzentos cruzei
ros (CrS 200,00). Saúde e fraternidade,
(a.) Américo Vespúcio Prates, tesourei
ro da Beneficência dos Professores de
Santa Catarina".
Paga, ,assim, a Beneficência o primei

ro pecúlio no seu primeiro mês ele fun-
cionamento.

-

Saúde e fraternidade,
Elpídio Bm'bosa, diretor do Departa

mento cle Educação.

DE TIl'ANSPORTES AÉREOS lTOA

SI .cONSEGULRES
Que um tau amigo .ou eenhe

cído analfabeto frequente um cur

so noturno para aprender a ler e

a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral MI!
tropoütana ou Grupo Eseolae São

-I ::�I�' ��. ���. ��ig�
.

'dl�i���'
I um número da reTI� O V.A
LE DO ITAJAt, edição dedl
cada a Florianópolis, e a881.

estará contrlbubtdo para
maJor difusão eulturaJ

de nossa tMra

Inscreve-te na AssociaÇiâo
Beneficiente elos Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina.
Três cruzeiros mensaes

dez centalvos diários e estarás
prepai'ando 11m peculio para
tua familia.

i

�Ifaiatar-ia
Deseja que as alegrias de hoje lhe sejam um

manancial perene de Bençãos.

Feliz Natal Prospero Ano Novo-
Rua Conselheiro Mafra, 8

Florianopolis Santa Catarina

A Fabrica de Caramelos de Rodolfo Hickel
Desejando-lhe um Natal Feliz lembra tambem 9ue para as feS"'
tas de hoje são indispensaveis as suas balas finas e saborosass.

Procure hoje os nossos caramelos.

Rua Almirante Lamego 22

Fernandes Neves & Cia.
FELIZ NATAL e propero ANO_ NOVO a

freguezes e amigos.
Rua Conselheiro Mafra, 20

todos, seus-
Iauguram

Florianópolis -:-- Ste. Catarina,

Visitando florianopolis �spedc-se no

Il()tel Maie§tit,
á Rua Trajano, 4

OU no

á Rua Conselhelr o Mafra, 45,

Conforto _-Higiene

Couro, Calçados e Artigos para a industria de calçados
tel. 1.535� Caixa Postal 132.

Rua Conselheiro Mafra, 14

F1\RNIf\CIf\ JVlODERNjl
(Farmacêutico Eduardo Santos)

DESEJA Boas Festas e Feliz Ano Novo a todos seus dlstintes- )

clientes e amigos';

,

VISTA-SE COM ELEGANCIA NA

ÁLr=�It\.T�IdI� nU4�T
de WENCESLAU STUART, o alfaiate que ressalta o espírito. sociáve!"-l

da pessoa, pelas suas. roupas elegantes
Rua João Pinto, 34 F I o r i a n Ó p o I i 5

A "Casa' Borba"
DESEJA aos seus amigos e freguezes Boas Festas e'

Feliz Ano Novo..

Salve 1948 feliz Natal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
--------�--��----------------------------------------------------------

Cadastr.o .Social di) «O, -Estado» A � imigração.
holandesaPedimo. ao. DOUOII diatiDtoIa· leitora, o� .. ,neDeher e

lIltIIpon abaixo • remete-lo á UODa R"'çIo .....�
.....to antea. o DOMO 110-.0� 8eeId.

Hio, 23 (A. N.) _ Procedente de

Antuerpia, fundeou'ontem, na Gua

nabara, o cargueiro "Alphard" de

bandeira holandesa, com 37 passa
�eiros para o Hio e 9 em transito

para o Prata. Entre eles,' estava o

padre católico Johanes Leus, de na

cionalidade holandesa, que regres
sa de uma viagem de estudos á sua

pátria.
Abordado pela reportagem, disse

o padre Leus que existe na,Holanda

um grande interesse pela emigra
"ção para o nosso país, viajando até

no próprio "Alphard" quatro f'arni

lias de colonos daquela origem e

que vão para os Estados do Hio e

São Paulo. Atribui o nosso entre

vistado à burocracia as dificuldade

que têm' os colonos em virem para

cá, esperando porém que para o

futuro seja ela afastada e isso po
derá ser conseguido com a- boa von-

tade dos dois países.
.

Um dos óbices a esse exodo de

imigrantes é não poderem trazer as

suas economias, uma vez que a si

tuação financeira da Holanda não

o permite. O fato de, ao chegar,
não poder' a familia encontrar mo

radia confortável, semelhante à

que possuía na Holanda, dificulta

também a solução do problema, co
mo está acontecendo agora mesmo.

no Canadá, onde várias famílias de

colonos cansados de lutar contra a

falta de habitação, empregam para

regressar à Pátria. E finalizou:

"Penso que com um entendimento
direto' e mais compcsador, os agri-
cultores holandeses virão trabalhar Dispondo de profissional competente e tendo por lema servir sem-

pre melhor a sua distinta freguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agora
no Brasil de manelra idêntica à que com novo prepríetário, está devidamente- aparelhada para executar com
ora faço, pois o considero minha rapidês e perfeição todo e qualquer serviço concernente 310 ramo, tanto
segunda Pátria. E ambos os países. para reforma de chapeos, corno para lavar e tingir roupas em geral,

AGUARDElucrarão enormemente, o primeiro a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, exija dele o car-
em face do excesso de população e tão da casa, assinado pelo nrooríetárío, e ficará bem servido.
as dificuldades ocasionadas pela 'fINTURARIA CRUZEIRO - T:h�adentes, 44
guerra e o segundo pela necessida-l-----------------------------
de que tem de receber escolhidos ftneslesl-a pelos gasesagricultores para as snas lavou- .
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DR. MARIO wENDHAUSIilN
Cltnica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
l!�elilY3 Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
I_lomado pela l'aculd.ade Na
...... d. Jleú1clna da UIII1Tebl_
...... BruU). Médico por concur·
.. Ce terv1ço NlI'clonal de Dou
IM lIentala. Ex lnterno da santa
... de KlNrlc6rdla," Ho�
....1IMnco do Rio ma Capital IJ'.

dera1 .

1JiINJOO.... IUlDIqA - 00100411
lORltt>8.u

- eouuIt6frlo: Edlf1C1o Am.u.
NETO

- Ilu r.npe Schmldt. eou.uI1UI
DU 16 Ali 18 hOra•. -

r,' Re.idancia:
Largo Benjamin Con.tont n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
...., do Hospital de Oar1414e

de PIorlanópolts
Allilliiente da Maternidade

....-xo... MEDICA - DISTmI-

8®08 DA GESTAQAO E DO

PARTO

__... "-08 orgãos tnternoe, _

peolalm<!nte do coração

DMDOSs da tIrolde e dem81lr

Bl&ndulas Internas

�OHBAPIA - ELECTKOCAIIiIo

....JU.JU. - METAKOLISMO
BASAL

�.. cUlt.riamente dila �� �
,

18 noras

...... chamados. a qualquer
� lnolu.tve durante 8 noite.

�TORIO: RUIl Vitor Meire-

les.. 18. Pone '101.

........01&.: A'fenida Trom·
.

powsk1. 112. Pone '1"

II. IAVAS LACERDA
_ aMSco-c1rdrC1ca de OUl"
� 0n1da& NarIs - Gv.....
.",criçao d. lente. de

oontato,
Reiniciou sua clinico

Consultorio: Felipe Sehmidt 8
Da. 10 ã. 12 h•. e doa

14 à. 18 horas
TELEFONE 1418

FECULARIA
.

LOCOMOVEL WOLF
Venda-se, juntos ou sepo

rodos, uma instalação corn

ple,to para fécularia e um

locomoveI WOLF de 34 H.P ..

Informações com Procopio
Lima - Içara - Mnnicipio
de Cresciumo.

Vende-se
Uma mela para sala de jantar.

em estilo antig.J e algumas camas

de eolteiro. •

Tratar à Avenida Mauro Ra
mo•. 64

DI. ROLDÃO CONSON'
�IA GMRAL - ALTA Dl
.t1&G1A _.,- MOL:88TIAa D. ..
• ••• lIBOBAS -I PABTOIJ .• ,.

�o peJa J'acU1aau" Oe Jf.tIlIIIl;
8U1:IIa da Uni'feréldade !la lüo

111*. onde foi assistente por' Ta.
.. _011 do ServiÇo Cir1lr1r1oo c.

PrOl. ÃIlplo Correia l'j ..to
� do estômago • VIU ....
--. l:ntelrtlnos delgado • gl'0IIIII),
ar6id., rlna. próstata, bexJsa.

MIrro. O'IVIOJl e trompu. V�
..... Iddrocele, vartZe. • hene

OON'SULT"':
MI • b,.15 horas, l Rua re1l11
1IeIiIIIWlt, 21 (-1l1toa da c.. i"..

l'ail!O) • Tel. i.eea
�NCIA: Rua Elltevea la

fllor. 178; Tel. JI �M

DI. NEWTON IYAVILA
�.. ..!. �ia'ií Urlúr!u -

DcIom9Lt dm! lint.estinoa, réto ti
__ - Hemorroidas. '1'l:'1Il�

10 da colite ameblana.
rt.Io�ap1a - liIlra YeJml.eJilo,
. CoruJulta: Vitor Meireles, as,
iWillde diariamente b 1l.!O lia
I" fi tarde, das 16' hl. em ttiant41

. Bu1d: VldJal RamOll, H •

J'on. 1067

UNSDI. NEVES
)(ol-5st1as de senhora

Cictlllnút6rto - Rua Jolio Pinto .. ,
--- SobradO - Toelefone 1.,(61

lIIbllllh11Iicla - Rua Sete de Setembro
- (IldMIC1o r. A. P. da Estdn)

Telefone :M. 8M

.. PAULO FONTES
Clfnioo e operador

CINIn:1t6i'1o: Rua Vitor Mefftlea. li
Telefone: 1.-lOl5

lDD.UoltU du 10 II 12 fi das 14 b l'
�cIa: Rua BlumllIlall. U

Telefone: 1.&2a

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêlltleo NILO UUS
Hoje e amanhA "ri a ....re'erlda

Dr-cu beloui. e etltraqelru - Be.eopátlu - rem

aarlu - ArtlaOfl •• Ite",.-eh..

ear...... exata ....."bela •• r.e.tt1li.....Wee.

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

V. s. quer o pr6gresso da

llOS1i!3 Juventude� Dê-lhe ins

trn..ão e isto só se consegue
:> , •

dacompanhando os orgamza o'

res do "Colégio Barriga-Ver-
de".

'

ridades militares revelaram que......,.,.,...· .. -, _ ,.. -, ._. .. .

!�5 a c�'�l:�:�a�o�le��e�t�'st:::����!�� Cia. Continental � de
.

Seguros
nados no Reich, estão trabalhando Rio' de Janei,l'o
para o exército norte-americano Fundado em 1.92,f
dentro dos próprios Estados Uni- .INC:fuND�O, TRANSPORTES E ACIDENTES �ESSOAIS

d C t ·.'b I d
..

t. CapJtal R,ealIzado· e Res'ervas Cr$ :),140.440,50os. on II uem e es eClSlvamen

e, Sinistros .Pagos até .31/12/46 : .. : Cr$ 18.162.621,30
para o estudo de novas armas, e sua SÉDE (RIO de JaneIro) S']CURSAL (São Paulo)
utilização significa uma

vantagemjl
Av. Rio Hranco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 100 ando

de muitos anos sôbre o tempo que 'l'eleg. "CONTINENTAL" T,eleg, "CONTAL"
'. , . ,dI' AGÉNGIAS:
sena necessarlO para esenvo. ver BELÉM _ FORTALEZA _ RECIFE _ MACEIó _ ARACAJÚ _

'essas armas sem o seu auxilio. Além_ SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGfiE - PELOTAS _

disso, só no que se refere aos fo-' RIO GRANDE.

guetes e ohuzes dirigidos, o empre- .

Comissáriüs de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-

d I
-

t rlOr.
go �s � emaes represen a para o! Tem a sati.sfação de comunicar p inicio de suas operaçõss na Cida-
contnbumte norte-amencano uma d,e' de FLORIANóPOLIS ·com a nomeaçã:o de S'e!lS Agentes G�rais Se·.
economia de 750 milhões de dóla-, nhores.

.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

Cientistas a�emães
Washington, 23 (U. P.) - Auto-

res. Frisam as autoridades que a'
Russia está �mpregando os dentis-,itas alemães �m escala ainda maior.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,esto,

quando .0ubereM qu cola
boraste pró Restabeledm....
to da Saude do LáJar••

FLORIANóPOLIS 7

--
- .RL

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSARIAS

'NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS ,DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO

QUARTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURI'l'JBA - S. PAULO - RIO

"VOE PELA ,"REAL" PERFEIÇÃO S�M IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BRASIL HA SEMPRE UM AVIÃO DA REAL -r-: A

NOBREZA DO AR

AGENTES - OIAVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18·

rrELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL
)

................ _._ •• _._ ••••••••••••••••••••••••••••
_ oo!>

I

\
IAgencia. Progresso de Artur Beck

Dese ie aos seus amigos e freguezes' BOAS FESTAS
e feliz ANO NOYO

.

.

25-12-947 1-1-948

A
TENIS. CLUBE

Diretoria elmeie para todos os nobres associados .,

muito BOAS FESTAS e um próspero e feliz
ANO NOVO.

Pela Diretoria, JOSE' Al'tTONIO DE S. THIAGO
Secretário Geral

I

LIR A

Tinfuraria Cruzeiro

NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS
PASSOS

protoxído de azoto, eter, earhogêneo e oxigêneo-I Ciolopropane,
terapia. ,

Moderníssimo apar-elho Heidbrinck. Já em esplêndido funciona
mento.

Anestesias completas a Cr$ 250,00 e 150,00.

JJt····Nõ·iberTã···pere1rã·de·Mãõàib-ais( Bertinha)
MISSA DO 7°. DIA

José Magalhães, Dalciza Nunes e família, Walda Ortiga Fedrico
e filho, Osni OrLiga e família, Érico Couto e família, Teodoro Ligochi
e família, Manoel Luiz Simões Lopes e família, Edio Fedrigo e famd:
lia e demais parentes, presentes ·e ausentes consternados com o de
sapareciment.o de sua querida esposa, sobrinha, prima cunhada e tia

Norberta P·er·ei-ra de Magalhães convidam seus parentes. e ami

gos para assistirem a missa de 7° dia, qu� pelo descanso de sua alma,
mandam celebral' na Catedral MetropOlitana, no alt3ll' de Santa Cata
rina, 3S 7lh horas -do dia 26, sexta-feira.

Confe.ssaIQ-se desde já agradecidos aos que comparece·rem á esse

ato d,e caridade cristã.

,I. ,.,.•./', CA','"1'. " .z.r'iII\
ra. fabrtcant& e distribuidores das ofamada.,']con

LI '11 fecçõ••J"'·DISTINTA· e RIVETi POII.ue um,gran.
de .ortlmento de casemirtal... 'rl.cado• .t:brin.
bon.... bailato.; algodõe., Morin. .' awiam.nto.

I
.

para olfolat••i· que receb., dir.tam.nt. da.
m.lhor.. fdbrica.: A Ca.a ·A CAPITAL- ahoma o ,�ot.ngaoi {doe ·8nr.:-1 Com.role.t•• :do Int.rior no ••ntido d.:lh. fa•• rem 'Jmo

visita ant•• d••f.tual'.m .uaÍl Gompl'as�' MATRIZ ·�.m 'Florlan6poU'i � FlúlAIS.m Blunael)ou .�Laje••
........--..ar ---------------------- -- -- -

I
I
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DURANTE TODO DIA

nos VAllEJOS

�f,\bt'l�

""
- :;... ;

s::; � .:.

».
� � � �Ireguezía

ANO NOVO

Importação' e Exportação - Crina vegetal - Cera

Mel de abelha - Banha colonial - Feijão - Farinha

(
\\

I'
t

I

virgem
de mandioca

Fecule de mandioca � Sagú

Augura a .sua distinta

FEL1Z NATAL e prospero

CRESÇE ANUALMENTE o Núl\'ll�- demonstram os dados abaixo: .•. _

RO DE óBITOS POR TUBEI�CVLO- 5.759, em 1941; 5.805, em 1.942; 6.224.
SE( em 1943, 61516, em 1944, 6.555, em

A maior quota para a mortalidade 1945. Enquanto isso, o numero total
no Distrito Federal • de óbitos desceu de 32,613 em 1941

Apenas há quatro tipos de molés-' para 32.550 em 1942, � de 36.846 em

tias - a tuberculose, as doenças do 1944 para 33.53.9 no ano seguinte.
coração, as pneumonias e bronco-! EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO
pneumonias. as diarreias e enteri- BRASIL
tes - se devem nada menos de' . A pecuária - ramo econ'ômico maia
,50<;10 dos óbitos ocorridos 110 Dis- beneficiado em 1946
trito Federal, durante o periodo de Dos Cr$ 4.724.752.000,00 empres-
1941 a 1945. E o que revelam os tados pelo Banco do Brasil, em

quadros constantes do "Anuário Es- 1946, para fomento das atividades
tatistico do Distrito Federal" rurais, mais de 73% se destinaram
Ano X, 1946, publicação do Depar- à pecuária. Figuram' em segunda
tamento de Geografia e Estatística lugar o açúcar e o álcool, com ..•

da Prefeitura do Distrito Federal. 8,40/<, seguindo-se-lhes em menos

Dêsses 50%. 17 corresponderarn escala os cereais, café, algodão, car
à tuberculose, 10,6 às pneumonias e Ines, cacau e outros produtos agrf
bronco-pneumonias, e 10,5 às doeu- colas.
ças do coração. 2·8,8% dos empréstimos ao comér--"
A sífilis, a gripe, o câncer' e ou- cio, cujo total foi de Cr$ ......• _

tros tumores malignos também apa-. 1.6a4.062.000,00, beneficiaram o ra

.rccem, no referido perrodo, com' me do café em grão. A seguir, apa
significativas contribuições para a recem nas estatisticas os tecidos e

mortalidade verificada na capital artigos de vestuário (13,9%), o ga
da Repúhlíca. Todavia, é a peste do (8,6%) e o algodão em rama

branca que, sôbre causai' o maior (7,9%). Vêm depois os produtos
numero de vitimas, apresenta anual- � beneficiados em menores propor=
mente progressivo aumento, índe- ções, tais como borracha, bebidas;..
pendente do' total da mortalidade. cigarros, etc.
Mesmo quando êsse diminui, como Constam êssem dados da publica
ocorreu em 1942 e 1945, em com-. ção "Moeda, bôlsas e bancos", re
paração com os anos de 1941 e 1944, centemente editada pelo I. B. G, E.•

respectivamente, o numero de' óbí- como separata do próximo numera

tos por tuberculose ultrapassa sem- do "Anuário Estatistieo do Brasil"..
pre o do ano anteríórç-conforme o relativo a 1947.

,T A TIS T'I C A-----------II1II-----------

Tapióca granulada -

farinha de raspa - etc.

Cursino Inácio da ..Silva

Rua

,

Caes Frederico Rola s/n
TelegráficoEndereco

,

Florianópolis --'-- Santa Catarina

--
1

AUMENTA A PRODUÇÃO NA
INDONÉSIA ORIENTAL

S. H. I. - Informam de Makas

sar, Celebes, que a produção da
Indonésia Oriental aumentou em

todos os setores da atividade, em

comparação com os 'dados do ano

passado, embora ainda esteja abai
xo do nível de antes da guerra, se

.gundo acaba de revelar no Parla
mento local o Ministro dos Negócios
Econômicos, Julius Tahya. A pro

dução de mercadorias para consu

mo e exportação está �umenta�do,
e as safras de generos alimentícios
são melhores que, no ano passado,
embora ainda não tenha atingido o

resultado de 1940, disse o Ministro.
A produção intensificada de copra,

que representava 60% das exporta
ções de antes da guerra, resultou
numa produção de 90.000 toneladas
no primeiro semestre de 1947, em

comparação com 60,000 no último
semestre de 1946, e Hi.OQO toneladas

no primeiro semestre. Os embarques
de especiárias, rattan, e peixes de
alto mar, também aumentaram; a

produção de madeira no primeiro
semestre de 1947. atingiu os resul

tados de antes da, guerra. Verifi
cou-se' um aumento do transporte
entre as diversas ilhas do arquípe
lago, em parte resultantes do co

mércio costeiro feito por navios
indonésios. "A Indonésia precisa
de ajuda dos holandeses, a qual
aceitaremos de bom grado se ela
fizer o comércio da Indonésia ele

var-se, ao lugar que lhe compete
ocupar", disse ele'.

U12IT()
Deseja aos seus freguezes e amigos

.

,

Boas Festas e' feliz Ano No"o

RUA TIRADENTES, 17 FLORIANOPOLlS
- -_._---------- -------_.. _- ._.

4('mazem de .Iec::()·� e Mvlhad()§
de Joaquim Manoel Alves

DESEJA BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO
a todos seus freguezes e amigos

C.es Frederico Rola sln Florianopolis

Caefano José Ferreira e

d. Julia c, Ferreira
têm o pr02ler da comunicar
ao. amigo. e pa..oa. d. lIua'
raiaçõea. o contrato da co.a

menta d. _ .UG filho E'LIA
EUTALIA. com o 8r. Osvaldo

F. silvá

Francisco Theodoro da
Silva e d. Tereza O. Silva
levam ao conhecim.nto da.
pe••óa. da .un. relaçea.o o

contrato da CClllo.mente de
.eu filho OSVALDO. com a.

••nhoritQ E'lia Eutali<1
FerreirCl

-

-\ I--ÉI-ia-Eu-ta-n-a-e-�;;-II' confirma.m
----------------------------I

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

Padaria e' Confeitaria Carioca

SQo Jo.é' 23 d. Dezembro de 1941

Deseja aos seus clientes e amigos
ffLlZ NATAL Prosperidade para o Ano Novo

Especialista em artigos de Festas - Pães e Docel

Vva. J'. Braunsperger & Fllhn
Cumprimentam seus 'freguezes, desejando

BOAS FESTAS e fELIZ ANO NOVO
Rua Felipe Schmi.dt, 41

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA ;.

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUtLOS DE ACORDO COM O DE

CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DR,

ACORDO COM, ESTE REGULAMENTO.
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFl
CIO AMÉLIA NETO.

«Cursino»

Clube Doz= de Agosto
CONVITE

A DIHETORIA DO CLUBE "12 DE AG6S'.r0" 'l'ElVI O PRA
ZEH DE CONVIDAH SEUS ASSOCIADOS E EXi\1AS. FAMILIAR
PAHA O "BAILE DE SÃO SILVESTRE" A SE REALTZAH NA
NOITE DE 31 DO FLUENTE, AS 22 HORAS,

FLORIANóPOLIS - DEZEMBHO - 1947
NELSON NUNES

Vice-Presidente e Diretor de Festas

Penitenciar-ia do Estado
AVISO,

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

mércio € produtores interessados que esLa Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Florianópols, 18 de Dezembro de 1947.
IVO CORTE

Sub-Diretor Ind. Int..

Balanços
Próprios para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa,
PREÇO: CR$ 300,00

ótimo presente de Natal. - Fábrica
João Pinto n. 44 - Fone 1.134

.
,

CriançaS
podendo, também, ser

--

"Quem extraviar ou In.ttlIzar •
certificado de alistamento pqad
multa de 10 a 58 cruzeiros, out�
sim incorreri em multa de 2. a I.
cruzeiros aquele que extraViar ..

Inutilizar o Certificado d. Re8eP
"t8ta".
(Art. 121 da Lei do Serviço IIIB

t.r).

Reinisch

AV I 50
PRORROGADO O ACORDO CO
MERCIAL ENTRE A HOLANDA E

A ESPANHA
S. H. I. - Informam deHaia que

-foi assinada a prorrogação de mais
um ano de acordo comercial holan-

I do-espanhol, . a partir de 1 do COI'

rente mês.

l
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Tuffi, Amin & Irmão
Eoncessionários' Ford

(Nesta Capital)
Proprietários da Casa 3 Irmãos

. (O Palácio das' Sedas)

Desejam Feliz Natal e .prosperidade pata, o

proximo Ano Novo;
a todos 08 seus fr€guezes e amigos.

Salve 1948 Fel iz Natal'

Companhia Telefonica Catarinense

l'
Boas Festas- de Natal

e

Feliz Ano Novo

Caixa Econornica' Federal
de

Santa Catarina

BOAS FESTAS DE NATAL
E

FELIZ ANO NOVO

seus. .dtsttntosA todos clíentes
" .

e 'amigos,

A p e I M
-

ae
,

oso
A. Silveira

Os calamitosos e sangrentos dias que envolveram a humanidade no

decorrer dos últimos conrlitos internacionais, levando chóro e luto a.

centenas ele lares, afastando dos pensamentos dos homens toda e qual
quer materia concernente ao direito, violando impunemente o respeito
aos vultos a quem consagramos as nossas santas afeições, criaram di

ficeis problemas que lembram os conceitos evangéhcos "haverá chô

ros e ranger dos dentes".
]� profundamente lamentável o desamor existente entre as criatu

ras que, escudadas nos mais detestavais sentimentes egoístas, arras

tam, louca e desvariadamente o veículo infernal da guerra, numa es

perança satânica de erguer um bandeira descolorida, sem a menor ex

pressão de sentimentalidade humana, que deveria existir para, a con-

sollidaçâo concreta de uma paz durado ira,
"

A falta de conhecimento da doutrina cristã, contribuiu e contrí

buirá ainda, para a incompreensão reinante. Todavia, "fi preciso que
exist a o escândalo, mas, infeliz daquele que o provocar".

E assim, a' corrente de descrediLo ameaça invadir os ambientes

mais recatados. No meio dessa confusão, surgem, apêlos, concitando as

mãos aos seus deveres cr-istãos, para que se constitnam no e leníento ex

'Lintor elos futuros males, que, por' f'orça ele circunstâncias possam a vir

medrar entre os ,homells,
ó mãe, por ventura, já ouvistes falar na história daquele pobre

viajante, que, percorrendo um longínquo país, 'I.ombou dominado por

uma Ierrivel doença que ojirostou num catre cIp nm hospital, sem ao

menos íer a satisfação de ser compreendido, "(Pois, ninguern falava o

seu idioma), justamente, ao exalar o seu ultimo suspi ro, com o pensa

mento Intoiramente gravado em ii?
Já pensaste. ó mãe, por exemplo, no jovem marinheiro que, assis

tindo o torpedeamento de seu vapor, previu o seu lll'erpal.ul'o e imedia
to desencarne ?

J(! meditaste. ó mãe, no intrépido soldado quo sob Q protesto do

deí'endar a pátria, derramou suor e sangue nas areias escaldantes de

um deserte?

Também, ó mãe. já imaginastes na criança, que por instinto na

tural ele defesa, fugiu ele perto de SC'US pais, quando o prédio de�abava,
e nunca mais poude encontra-tos?

Previstes mãe, nos destinos daqueles colegiais, que alegres parti
ram para f'ront e implacavelmente triturados pelos horrives tanques
de guerra ?

Já lestes, sem Dúvida, a forçada aventura naquele marujo que,

ao sabor elas ondas permaneceu sóz'inho, num boLe salvavidas pelo es

pação de vários dias, alimentando-se ele bolachinhas duras, premedita
damente colocadas na fragil embarcação.

Refletistes, talvez, no drama daquela jovem linda, que sonhava

com um casamento feliz, construindo e adornando um lar que fôsse to

do enlevo, e no entanto, sabemos ter sido inteiramente destruído, e a

encantadora jovem pereceu sob os escombros.

Medistes, também, no iní'inito exército ele mutilados que surge ao

deflagar do ú ltimo Lira ele uma guerra sangrenta?
,

Já, ahservastes, enfim, na interrninavel fileira de desorientados

que havendo transpõsto os umbrais dêste mundo de maneira violenta,
a cala do ssolarecimentos, procuram contactos com seus irmãos da

mater ia ?
Pois hem, Ó mãe, oxai com fervor, solicitando- ao TODO PODERO

SO, aquela Paz prometida - paz que assegurará perfeita e fraternal

compreensão internacional.

A Preferida de Manoel Alfredo Barbosa
te 11 o grato ensejo de apresentar a sua distinta

clientela os votos de Feliz Natal e Ano Novo.
, Estreito - Florianópolis

A' CASA "SÃO PEDRO" de Jaime de Oliveira
apresenta a seus fregueses e amigos os votos de

um Natal venturoso e muitas alegrias no Ano Novo.

, Rua 24 de Maio 648 - Estreito - Florianópolis
4Lr=ÂI4T�IRIÂ r=()l!'_'�FR()LLI

Deseja aos seus distintos, clientes e amigos
Feliz Natal e Prosperidade. para 1948

BOAS FESTAS SALVE 1948

ALFAITARIA FORNEROLLI - Rua Tiradell1tes, 8 - Fpolis�

GRAflCA 43 S. A. INDUSTRIA f COMfRCIO
LIVRARIA e PAPELARIA

Deseja aos seus freguezes Boas Festas e feliz Ano Novo

FELIZ NATAL SALVE 1948
Rua João Pinto, 9 A

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

0, Sahão)�\\T\O V1'RG}'; I
t�DA�'�
j(1.8WrTlft IN�USffi1t\l

JOINVllLf
'\
,

{{,Da" Jt« \
I,

,,'tl4t* .. ft ( lA
., '!t4IJ[ -1,1'

DE�I .

WETZEL J:NDUS'l'BIAL-JOINVILLE (Marca
í(

'TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

,
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Continua O ESTADO fazen
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances mo

dernos, en tre as pessoas que
constam de seu cadastro soo

cial.
As pessoas qu.e_ ainda não

hajam preenchido o coupoti
que diariamente publicamos.;
poderão faze-lo agora, habi-
litando-se, assim, a concorre
ram a tã.o interessante inicia
tiva realizada sob o patroci
nio da LIVRARIA, ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

:;.! * *

ANIVERSÁRIOS:
CELINA NOCETTI

Aniversariou-se, dia 23, a distin
ta senhorita Celina Nocetti, irmã
do sr. Sidnei Nocetti e funcionária
do Crediário Knot.
Portadora de cativantes qualida

des 'de espirita e coração, a gentil
aniversariante conta com vasto cir
culo de amizades, tendo recebido
eíusi vos cumprimentos de todos

por tão grata efeméride.
Os do "O Estado", embora tar

diamente, enviam-lhe votos de pe
renes felicidades.

" x x x

JOÃO ESTEVÃO VIEIR4
Transcorre amanhã o aniversário

natalício do distinto jovem João
Estevão Vieira, empregado na Al

faiataria Fornerollí,
Ao jovem aniversáriante deseja

mos-lhe muitas felicidades pela
sua data natalícia.

Oscar Pereira e frene
da Silva Pereira

partici'l1csm ao. ·seus. parentes
e amigo. Q na.cimento de
•eu filho PAULO JOSE'

ocorrido 'dia 24, na
Maternidade.

Fpoli•. , 24 - 12 - 41

Aéro Clube de
Santa CàtarioB

Assembléia Geral Extraor·
dinaria Z. a e 3." convOcação
Convoco 051 .n. .oclo. para .e

reunirelTl em. Alilembl'éia Oerol,
no diu a9 de.te, à. 19 horas -na

eéde -- à rua TrajClno 33 -- Sobrado.
A .euão .9 realizará de acardo
com o art, 26 do. Eltatut08.
Em 24 de dezembrQ d. 1941

ELPIDIO B�RBOSl\
Diretor Secrétário.

•......�o .i��t�: .d�. :r�,���t�••

Festa de Natal' DO
Vlobe Doze

Como nos anos anteriores e con

forme noticiamos ontem, terá lugar
'hoje nos salões, do Clube "12 de

Agosto", uma festa de Natal, cons

fando de 'um animado e concorrido
baile infantil e grande distribuição
de bombons.
A tarde hoje alegrará, certamen

te, sobrê modos, os filhos dos asso

-dados do tradicional Clube e tudo
decorrerá para completo brilhan
tismo.
........ � ..

COMPRA-SE
Umâ casa até o valor de

'Cr$ 100.000,00. Localisada em

.ponto central e de constru

ção recente. Oferta por es

crito para esta redação.

Cinco mil casas 'inundadas
S. Paulo, 24 (A. N.) - As en

chentes
'.
ocasionadas pelas últimas

chuvas que caíram nesta capital
causaram grandes preju izos ás ,po
pulações de vários bairros destu
capital. Muitos bairros Ficaram
completamente isolados do te,! ()
da cidade. O sistema de esgotos re
velou-se ineficaz. Cinco mil casas
rícar-arn inundadas. Regi,s�ra.ram-se
quarenta desabamentos, sendo Sfl
corr'idas cêrca de 3 mil peS3UU3.

o exercito
internacional
Lake Success, 2!, (U. P.) -- 1"0'1-

te bem informada revela qu« JS

Estados Unidos ofereceram PI"ovi
soriamente reduzir' seus cálculos
sóbre as forcas navais. ter-restres
e aéreas com que deve contar a

projetada Jôrça de policia intcrna-.
cional, com o propósito) de por fim
áo estancamento entre a Russja e

êste país nas deliberações do Co
mité Militar das Nações Unidas,
Segundo a mesma fonte os ESt:Hl0S
Unidos estão dispostos a reduzir
o número de navios pequenos nas

forças navais mas insistem em que
o núcleo da projetada frota �'�.i11
formado por seis porta-avlões.
três couraçados c quinze cruzado
res.
Afirma-se que os Estados Uni

dos também estão dispostos a mo

dificar sua exigência or-igínátia de
quinze a 18 e forças aéreas de
3.800 para 2.800 aviões,
_A delegação norte-amer-icana no

Comité recusou-se a f'azrr comen

tários sõhre essas informações. ,.\
aludida paralização deve ao desa
côrdo sôhre se as cinco grandes
potências devem contribuir parn a

formação da fôrça militar, contri
buindo cada uma com ídênt.ico
número de aviões, navios e homens
como se propõe ou, ao contr âr io,

x x x devem ser adotadas fôrças compa-
VISITA: ráveis com a diferente caí egor.a

, militar de cada uma.
Trazendo-nos seus cumprimentos O general Hubert Harmon, 1'1'-

de Boas Festas, deu-nos ontem o presentante da aviação militar fl,1�
prazer de sua visita, o sr. Ari Lentz, Estados Unidos no Comité disso

nosso prezado assinante e Chefe da que não poderá estabelecer-se uma

í'ôrça de policia ínteruacional éfr.
Secção de Contabilidade da Prefei- Uva se a Russia 'insistir em SU:1
tura Municipal. proposta que I significaria l'a7.el'
Agradecemos a retribuimos. com que as fôrças referidas SOfl'ef:

sem enfraquecimento cinco Yfl7.I)S

superior á da nação mais débil na
mesma categoria.
Ainda segunelo a mpsma fonle (;�

Éstados Unidos não cedrrão qU:Hl
to a isto em nenhuma circu!lstfm
cia.

Moléstias do Aparelbl
Respiratório
BRONQUITES

A traquéa é um tubo formado de
urna série de anéis, que partindo da
gSl'ganta vem até a altura dos pul
mões onde se divide em dois ramos,
indo um para cada pulmão.. A par
�ir do ponto onde se divide, a tra
quéa passa a se chamar bro1'lqulos.
A traquéa e os bronqulos, servem
para l"var o ar aos pt:lmões e cha
malllOS VIAS RESPIRATÚRlAS.
As inflamações dos bronquios, cha
mamo'· bronquites. O 11erigo das
bronquites, r"side no fato dtosta in
lIamaç '10, se propagar aos pulmões,
que todos conhecem os pel'igos e

gravidades.
E preciso que ao al\viar a tosse, o
medicamento faça desaparecer e.ta
Inflamação dOS bronquios.
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas, o medicamento deve aliviar
o doente, da Hcéfnceira", dos acessos,
principalmente pela manhã, quando
geralmpnte são mais intensos.
FIGATOSSE, um xarópe a base das
vitami.nas do oleo de fígado de ba·
calhau, alivia a tosse evita os aces
sos das bronquites e a cancelra,
;r:!GAT03SE é um tônico para os

orgãos respirILtórios.

FIGATOSSE
um prodUto do laboratório da

"EPATINA
".5 .. da Penha

AVIDA DO FIGADO
Malores esclarec1lllenros _e_.

".a1xa Postal 3.0&1. JJ;f..

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

Ganhará 15
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante
o mês de De,zembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal
que a mais antiga e conhe
cida Sapataria de . Florianó
polis ofer ece aos seus dis-

Itintosfr eguezes. )

Rosário, Argentina, 24 (U. P.i t>
Sabe-se que a maior pétrl e das 51)!)
mil toneladas de tr ign vemlirlas
recentemente ao Brasil, serão ern-

harcadas pelo parlo desta e ida-Ie . ':-. . .. . . . ..

neta não poderão entrar.
J[t começaram a ohegar ao pnrf.o
os "apores que transportarão '�'lg',l

C btrigo, embora a existência elos os- . am io negro. �erra Per,toques d ispon iveis ainda seja in- �
suficiente. Goiânia, 24 (A. N.) - Segundo To.. . . . . •. .•..

um jornal, uma nova modalidadr- ras
CI·rurg,·a-o em apuros

de câmbio-negrn estaria em ]lr,;t:. Vende·fe uma d. fabricação in-
.'

ca na Colônia Agrícola Federal de glesa. extra reforcada.•rn e.tado
Los Angeles, 2ft (F.' P.) .-- !\ Goiás. Pessoas de certa inf'luônnia de novo para' pronta entrega.

atr-iz de cinema Anue Nagel pro- naquela Colônia adquii-em io('s Cnpacidad. para toro. até 110
cessou o dr. Frunklyn Thorp(1, ('1- llt'lb-a,nos, constroem o.s, aliceroes ·e centimetros de 'diomptlo com.

l'llrgião dr] Hollywood, exigindo depois vendem OF; tCl'l';-nos, assj(YI. quadro poro trinta l&mina. ou.

350 mil dólares de indenizaçã0 P')T' por, plevados preços. Hu. .um, dee!'::- moi., Preço de bo.e Cr$ 120.000,00
ter êle, quando' removeu o Sl'H L? qu.r estabelece a dJ·stelbu ,(;H;J Oferta. para «Pery». Caixa Posta.t

!.�1��i�;�}�, :f�i; ql��� �;i\�:II1·�I; I
gI

astU1toade
,e

tl:reI'cndOSaaOdSceolonO':'8 ano·d-.·,:o08 FIOl'1G'onubPaoli·ruJ-a'tornou-a Incapaz de srr mat'. '.

Na ü<oasiã·o da opel'ação, Anne eS-1
.

,

tava casada com o falceido n.I)�S .

AJexanc1rr: O seu atual marido " PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE NATAL DE 1947
'

James K·Renan. 9,00 - Bom dia para. voce - Oferta da Rádio Guarujá .

O dr. Thorpe é ex-marido da 9,30 - Carlos Galhardo _ Oferta Empóri'Q Rosa.atriz Mary Astor.
. .. •••• •••• •••• •••• 9,45 - lzaura Garcia - Oferta Casa Trez Irmãos.

O ,MOVIMEN'IKl DO PORTO UE 10,00 - Ruy Rey - Oferta Pedro Xavier & Cia.
A,MP-niJli.DAlM ILM NOVElMlHH'Ü 10,15 - Orlando Silva - Oferta Irmãos Glavan.
S. H .. L - Informarr.l ele Amstp!'-ll0,30 --: Valsas Vienese - Oferta Eduardo Horn & Cia.

daorn. que 227 na'VlOS Ge. longo Cl1r- 1045 - Vózes do Brasil _ Ofe f F' L' & Irmãos.S'Ü UipCH'taraTn a AmosterdlliJ11, em'. r a lUza lma

novembro uJ;timo, pe,1\fazendo um 11,00 - AnJOS do Iuferno - Oferta Casa Yolanda.•
toLal ele 267.809 toneladas bruLas. 1 j ,15 - Solos instrumentais - Oferta Irmãos Mendes & Cía.
Des.se numero 1:�6 el�wm holallrle- 11,30 - Orquestras de Jazz _ Oferta Casa Oriental.
ses, 32 SIW00.s. 24 i'inla'ndeses,. 17
noreu'g'ueses, 4 a:m el'iC<Joll OS, /1 gre
gos e 2 de caoda um dos seguintes
rpai.ses: Dinmnanea, Belgtca, ArgTn
tina, ,e França, bem ,como 1 i'sl.an,dês
e 1 rumano, dura,nte os primeiros
11 meses de 1 D47, 5.9'16 navio;;, 'num
toLal de 9,662.·977 tone'ladas brutas
·e-ntrall'·a,m no por,Lo de Amst,e11dam,
No mesmo periodo de 1946, 0'5 re-

8inlLados foram 4.318 na.vios. e ..

5.848.909 tone,lrudas bnuLas.

"Jeeps" e caminhões 'do Exército
auxiliaram a população, Há muitus
anos São Paulo não sofria inunda
ções de tal porte. Felizmente, hoje
o sol apareceu.

Perseguida pelO
«amor»

Nova York, 24 (U, P.) - O dra
ma vivido pela jovem italiana Ma
ria Forrnico!a, de 21 anos de ula
de, que chegou aos Estados Unidos
para se casar com um ex-soldado
norte-americano e ql1 e veio >t sa

ber que éle í'oi morto num dosas-
1 re ele automóvel foi um tauto
atenuado com a decisão tornada pt-.,
Ias autoridades de imigração qU0
lhe permitiram permanecer nu

venta dias nos Estados Unidos.
A jovem ia liana já recebeu cer

ca de doze propostas de casamento
e si aceitar qualquer delas podeiá
permanecer indefinidamente no

país.
'

O noivo ele Maria Forrnioola, Ja
mes Mclntosh, que ela eonheceu na

ítália, morreu num desastre auto
mobilístico, poucas horas ante-i da
partida dela da Itália,
A moça italiana havia chegado

a bordo do "Vu loa nin "

P, na falta
de quem. a recebesse, dr-veria sr)!'

repatriada--j:iel-aíS autoridades de
imigr-ação, as quais modif iouvam
sua r-esolução, quando tiveram pro
vas cabais desse drama.

Mais trigo para.
o Brasil

Fábrica dê Artefa
tos de Couro

Especialir'ta om arreçamento.,
malcu, poetas. chinelo. $ taman
COII. procura representonte. corroi.
cio<:1.ldos paro este E"tac!o.
09 interessado. queiram ..e dirigir

a Canrohert de F, Nevee, :Rua
Comendador MC!-tloel Per.ira n. 111,
Porto Alegre.

I
, I Serão fo;alizado o interessantis-
Na- simo filme de CARLITOS (Charlie

cio nal - Jôhany Weissmuler Chaplin)
Johanny Shef'iel - Brenda Joyce O ETERNO VAGABUNDO
TARZAN E AS AMAZONAS COM: Ben Turpin - Chester:

Conklin
No programa: O Esporte em

I' Marcha - Nacional Imp, Filmes -
Atualidades.

................ " ....•.........• IMPERlAL hoje ás 2 horas
Matinée Colosso

tAS CRUZADAS
COM: Loretta Young - Henry

Wilcoxon
No programa: Promulga-se a

Constituição em São Paulo - Nac,

Imp. Filmes - Fax Airpaln News
29 x 96 - Jornal

RITZ hoje ás 2 horas
Cine Jornal Informativo

Joan Leslie - Robert Hutton
JANIE SE CASA

Preço: Cr$ 3,00 único.
Censura até 10 anos.

RITZ hoje ás 5, 7 e 8,30 horas
Jackie "Butch" Jenkins - James

Craig - Dorpthy Patrick
NÃO ME DESAMPARES

No programa: Reportagens
Folha Carioca - Nacional.

de

Noticiário Universal - Jornal

Preços: Cr$ 4,40 3,00 ás 7 horas
Cr$ 4,4(} único
Censura livre.

Preço: Cr$ 3,00 único.
Censura até. 10 anos.

SIMUtLTANEAMENTE
ODEON ás 2, 4,30, 6,30 é 8,30 hs,
IMPERIAL ás 7,30 horas

JOSÉ MOJICA
EM: - ENTRE A CRUZ E A

ESPADA
COM: Annita Campillo
Noprograma: O Esporte em Mar

cha - Nacional Imp. Filmes - A
Voz do Mundo - Atualidades
ODEON Preços: c-s 6,00 4,003,00

ás 6.30 horas ces 6,00 único
IMPERIAL ás 7,30 c-s 4,00 único

.......... '

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

ROXY hoje ás 2 horas
Brasil em Fóco ,- Nacional

John Carrol - Tuth Hussey
ASSIM SÃO ELAS

TARZAN E AS Al\fAZONAS

Preço; Cr$ 3,00 único.
Censura até 10 anos.

ROXY hoje ás 4,30 e 7,30 horas
Cine Jornal Informativo - Na

cional
TARZAN E A AMAZONAS

JANIE SE CASA Livre Creanças maiores de ,5 anos

poderão entrar nas sessÕes de 2 e

4,30 horas.

Suspensas todas as entradas de
favores. - Estudantes sem cadér-

Censura até .10 anos.

Preços: Cr$ 3,00 único ás
horas Cr$ p,60 único

7,30

para

11,45 - Vagalnmes ao luar .:._ Oferta Tinturari� Guarani.
12,00 - Ofel'ecimentos musicais - Oferta Rádio Guarujá.
í4,00 - VaJ8as brasileiras - Oferta Eletro Técnica.

•

14,15 - Billg Grosby - Agência Ford.
14,30 - Ritmos Portenhos _ Oferta Alfaiataria Bonassis.
14,45 - Musicas .escolhidas - Oferta Relojoaria Moritz.
15,00 - Cantores Norte Americanos - Oferta Alfaiataria Brito.
15,15 - Jorge Veiga - Oferta Real Ciro Cinem. Ltda.
15,30 - Musicas Italianas - Oferta Alfaiataria Dias.

15,45 - Orquestra de Nora Morales -:- .oferta Em. Auto V. Catarinens:e..
W,OO - Insi. de Cultura Religiosa - Oferta' A Vóz Evangelica.
1-6,15 - Orquestra Sinfônica - Oferta Relojoaria Diamante Azul.
J 6,30 - Zé e Zilda - Oferta Casa Santa Hosa e Industria Manufaturci-

ra Escarpell Ltda.
16,45 - Musicas Léves - Oferta Casa Miscelanea.

17,00 - Déo com orquestra - Oferta A Petisqueira.
'-7,15 - Cantores famo!)os - Oferta Eliseu Di Bernardi.

17,30 - Luiz Piçarra - .Oferta G. B. Caldeira de Andrade.

17,45 - Orquestras Tipicas - Oferta Florisbélo (Alfaiate).
18,00 _ Silvio Caldas - Oferta Casa América.

18,15 - J\1elodiàs Paraguayas - Oferta Alfaiataria Silva.

18,30 - Cantores brasileiros - Oferta Varig.
18,45 - Solos dI'! piano - Ofer.ta Soco An. Comercial MoeUmann_

Hi 00 - Maria u!iza Landim - Oferta Fiuza Lima & Irmãos.

.19:15 - Solos de orgão - Oferta Instaladora de Florianópolis.
)9,30 _: Linda Blltista - Oferta Instaladora de Florianópolis.
19,45 - Pedro R:dmundo - Oferta Crédito Mutuo Predial.

20,00 - Orquestra de Zaccarias - Oferta Relojoaria Gomes.

�(),15 _ Nelson t�onçalves - Oferta Casas Pernambucanas.
] 20,30 - Branca de �éves - Oferta Casas Pernambucanas.

20,45 - Caco Vélho -

.

.oferta Carione & Irmãos.

21,00 - Conjuntos vocais - Oferta A Cliper.
21,15 - Jararaca oe Ratinho - Ofcrta Restaurante Estrela.

21,30 - Emilinha Borba - Oferta José Daux S. A.

21,45 - Ultimas Melodias - Oferta Cia. Telefonica Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
lilroda. e Oficina•• rua JeU
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Dlntor: RUBENS A. RAMOS
Pn,rietirio e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Dlr8t61" de Reda�I.:

.. DAMASCENO DA 81LVA
Chefe de Palina�lo:

I'ItANCI8CO LAMAl.QUB
Chefe ele �mpr...lo:

'IOAQ"',lM CABRAl· DA SILVA
Raoresentante:
A. S. LARA

111.. Senador Dantas, 48 - ,.
Rndar

Tet· %Z-5924 - Rio de Jan.lra
RAUL CASAMAYOR

a.. "eUpe de OUveira. Z1 -
8· andar

Te!. %-98.73 - São P..l.

ASSINATURAi'
Na C"pital

Ala. ..' • • . • • • • . • Crt .....
.....trl) • • • . • • Cr$ foI,ate
I'rtaestre .••.•. Cr" 21.JO
__ Cra '•••
•ta.r. a.ulso .. CrI t.l.

No Interior
b. . Clt 1 ..

".elltr. Clt .

Trlmestu Cr$ 1.,00
libero aV81so ..crt ,.., I
btlleloB mediane. •••irate. I
Oe orllinals, mel.. .1.,

publicados, não lIarlo
devolvidos.

16 direção nâo se ' rell•••-

.abiliza pelos conceito.
e.itid.o8 nos artiKOI!

, àsalnadoa

farmáclas de pfantão
MÊS DE DEZEMBRO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto,

7 Domingo - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto,
j 3 Sábado � Farmácia Sto An

tônio - Rua João. Pinto.
14 Domingo - Farmácia Sto.

Antônio - Rua João Pinto,
20 Sábado � Farmácia Catarí-

nense - Rua "Í'rajano. '-

21 Domingo - Farmácia Cata
rinese - Rua 'Prajano,

25 Quinta-Feira Farmácia
Ranliveira (Feriaoo) Rua Trajano.

.

27 Sábado - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheirc Ma
fra.

28 Domingo - Farmácia: Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra,

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
â rua João Pinto.

Tem dínheíre ?
Muito ou Pouco. Não Importa!
o leitor deseja obter -

uma

l'e:t!.�t., mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

cios ao Crediário KNOT, á rus
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (\ Escritório Imo
biliário A. L.' ALVES o em

p-regará, proporcionando -lhe
com isto uma renda anual. se

gura de Cr$ 12_0,00 por C:r$ ."
1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes n0S escritórios do Cre
díârlo KNOT, ou nesta refila

eão.
----------------------------

(IA (ATARINENSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA

Funeãonárío público
Lembra-te -- descontando déz
centavos diários de teu venci

mento, salário ou remunera

ção poderás deíxar para tua

fa,milia, um peculio até Cr$
'30.000,0'0. '
Inscreve-te na Associação

Beneficente.
• • • • oCO - ..

o VALE D0 ITAJA1
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARI�

i RO�� '>'� -'
_-

L

, . \

PARA FERIDAS,
ECZEM-AS,
INFlAMAÇOES,\

C O C E I R AS",
f R EIRAS,
ESPINHAS, ETC:

Horario das empre ..

sas rodoviarias
SEGUNDA-FEIRA

Expresso São Oístóvão - Laguna
7 horas.
16 horas,

-

Auto-Viação Haja! - Haja! - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catar inense - Joínvíte

- 7 horas.
Auto-Viação Catarfiiense - Curitiba

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Br'aail - Pôrto Alegre

- 3 horas,
Rapido Sul-Brasileiro' - Joinvlle.

ás 5 e J 4 horas,
TElRÇA-FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale·
gre - 6 horas.

Auto-Viação Catarinense - Curitiba
- 5 hora-s
Auto-Viação Catarinense':_ Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação CataTinense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Crtstóvão - Laguna -

7 horas..
Emprt!sa Glória - Laguna - 7%

e 6'h horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
.

Auto-Víação 'ltajal - Itajaí - 15 ho-
raso

.

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas,

QUARTA-FERA
Auto-Víação Catarinense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense Laguna

- 6,30 horas.
Rápido Sut Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas. •

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Vtação Itajai - Itajaí - 15 ho-

ra�xpresso Brusquense - Nova Trento
.

- 16,30 horas,
Rodoviária -Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3. horas.

Em garrafas 'grandes

NUNCR EXISTIU IGURL

A mais moderna creação em
refrigerante é o

(xperimente-o. r �elicioso

,

Curitiba KNOT
Joinvile

QUINTA-FEIRA
Auto.-Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas,
Auto-Viação CataTinense

- 5 horas,
'

Auto-Viação Catarinense
- 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa GIÓri'l. - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas,
'Éxp·resso Bru�quense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Haja! - Haja! - 15 ho-

rai=tá'IJida Sul Brasileiro, - Joinvile - às
5 e 14 horas.

•

SEXTA-FELRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense - Curitiba

- 5 horas .

Auto-Viação Catarinense. - Joinvile
- 7 horas. ,_

Auto-Viação Ca,tarinense - Laauna
- 6,30 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas,
Auto-Viação Itajaí - .Itajai - 15 ho

raso
,

Exrpresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro' - Joinvile -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

POrto

Curitiba

Joinvile

/

"

. -

ZENITH :JnWinaüo.nal

O:NOVO RÁDIO-FONÓGRAFO

Brusque

Auto-VIação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasíletro - Joinvile -

às 5 e 19 horas, .

Auto-Viação Catarinense - Joinvile
- 7 horas.
Auto-Viação catarmense - T,ubarão

- 6 horas. ,

Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.
Expr-esso Brusquense - Brusque -

14 horas.
Auto-Viação Itaja! .- ttajaí - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 horas.
Laguna - 6 1/2

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

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
.

A

com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO.SIlENCIOSO
Um belo conjunto, à prova de temperatura
c, umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradávelde raspaduraouchiada;
faz com que os discos se possam tocar cen
tos de vezes mais .

Fábrica· de Artela
.tos de Couro

Troca 12 discos de dez
polegadas, ouIü discos'
de doze polegadas em
3y, segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deiJar
cair ou raspar nos élis
cos, selI! causar dano •

Especialilta em arreamentos,
malclI. pastas, chtneles e taman

COII. procura representante. comill
.ioa'Jodos 'para este Elltado.

. ," Os interelllladoll queiram .e dirigir
a Canrobert de F.' Neve., :Rua
Comendador Mc.noel Pereira n. 177,
Porto Alegre.

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

ApI'essando-!Se em dar seu

nome para delegado da A-::ão
Social Catarlnense no seu quar
teirão, v.s. já estará fazendo al

go de util�

Distribuidor Exclusivo Z. S. BATrISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34, - Caixa Postal 173.

Florianópólis. __: Santa Catarina

.-

.'�

Of -�
,�,,:.,.. ..... "'r'y4<i.f'... í
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Clube

t

Perigo maior que o
to talitarismo

COM UM, CENTAVO APENAS, O ESCOLAR CATARINENSE CONTRIBUIU, NO COR.,
RENTE ANO, COM A IMPORTÂNCIA DE CR$ 57.457,50 1\0 NATAL DOS LÁZAROS

E DOS FILHOS DOS LÁZAR OS�
Líro 'Iems./Nossa [olho

x Levará 8. efeito, hoje, dia 25, o' bonecos. Dia 31, reaJisará o Baile
Mais um numero de "Nossa Fo- Lira a tradicional matinée 'infantil de São Silvestre, com muitas sur,

lha" - orgão do Grêmio Cultural de Natel, com inicio ás 15 horas, presas e excução, pela orquestra de,
"Cid Rocha Amaral" da Escola quando será feita farta distribui- musicas novas. As mesas poderão
Industrial de Florianópolis, acaba çào de bonbons e a apresentação do ser reservadas na Joalheria Moritz,
de sair á luz da publicidade. veritriloqllo Conde Hermam e seus a partir do dia 26.
Conclue COI)) ele, o interessante

jornal, o seu segundo ano de vida,
já que sua vida se identifica com o

ano letivo daquele importante esta
belecimento.

Repleto de belas colaborações,
MYí'Ütm de Maqdala anedotário o noticiárto, o periodico

Noile Bendita, Noite Vertuosa, que trouxestes ao mundo, a paz, o honra a mocidade estudantil da
perdão, o arnór, a salvação, quem pnd€ explicar, compreender o encanto nossa terra.
indef'inível. a doçura inefável, a doce suavidade, que comunicas a todos Gratos,
08 corações, Ó Noite Sacl'osanta, Noi te da Natal?

Compreender niuguérn o pode, porque comemoras o acontecimento
máximo nu viela da humanidade, po.rque assinalas o maior milagre.' o

IDnÚJI' Mistér io cip Lodos o.; Lell11(p'Ü,s. sintetizado naquelas 1J,üa.v,rus profun
-das: "O .Verbo se fez 'carru- n habitou entre nós": O Mistério da Incarna
ção l O, Deus ele 'Infinita Majestade, por amõr aos homens, à criaturu 'rle
caída pelo pecado, .baíxou á Terra, incarnando-se no seio de uma Vil'
gern. nascendo pequenino. humilde, frágil, .numa gruta, numa mange
dOllra!

Mas, sentir todos o �,!nl�m; pois; que a mensagem de paz, que
transmites ao universo in] oiro. recondando aquela outra da côrte coles
I ia,1 a. anuncicr o nascimento íÍP Jr--ús : "Glória a. Deus na saltur'as e paz
na terra aos homens rIe boa y(l;!L;;t)p", (> tocante demais para que pcrina-
neçamos insensíveis!

E diante do Presépio. na W:LH'H(!âo ao Menino-Deus, nossas almas
transbordam ú-e alegr-ia, d'e mnôr, de gratidão: .sím, êsíe úllt,imo senti
meuío r, I fio vivo, tão intenso, tão profundo em nós nesta noite ex

traordinár-ia, que ão podemos domina!' a emoção, que se apodera dê
nossos corações e faz sentir-nos, como, realmente, nós o somos: pe
quenos, impotentes, fracos; numa palavra, dá-nos a conhecer mais

claramente o nosso nada. .. , Porém, "nada" que é' "tudo", que adqui
re um valor infinito, quando oferecido ao Pai em união com os me

recimentos daquela Criancinha, que está para nos salvar, para nos

l'f'mir!
.ó, neste momento ínesquecivel, nestes minutos venturosos, ao r,é

do PI'f'sépio, como desejamos ser bons, perdoai', repartir com todos,
,j amhém corn os que alí não, estão, a grande felicidade, advind-a desta
Festa de Natal, que é uma preparação para o outro Natal, o Natal do
C('Il. ..

Deixemos, pois, que o Menino Jesús nos fale ,3, alma... que diga
oH cada um ele nós aquela palavrinha, que tanto necessitamos ouvir

para que a Festa de Natal não seja para nós, apenas urna simples co-:

memoração daquela noite diferente de todas as outras que o Tempo
já contou ,sôbre a Terra: aquela noite de mil novecentos e qUUl'enla
n sete anos anos atrás... mais crisUi, mais católica, vida clr, quem

penetrou, tanto ..quanto é pOSSível ,3, uma creatura humana, o sentido
verdadeiro e profunelo do MisLério ela Incarnação, concretizado na

Noite Santa e venturosa de Natal!
.

E ü Virg,em Santissima Imaculada, que consentiu em ser a Mãe
de Deus, a nossa Mãe ... à querida Criancinha da gruta ele Belém, ao

Menino ,Tesús, a nossa 'fervorosa pr,ece de gl'atidão, de reconhecimen
to e a aceiLação' LotaI do convite que Ele nas faz, nesta noite mil ve

zes benrlita, de festejarmos, um dia, em sua companhia, o Eterno
Natal!

<I,

�--------------------------------�--------------�----�---
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NOITE BENDIT A
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Pavoroso· inceodioLEIAM A R&V1STA
o VALE DO ITAJAI

Dinheiro falso
Santo André, 24 (D. P.) - Pavo-

roso incêndio verificou-se ontem
na cidade, atingindo os prédios do

Bar Nacional, da casa Andrade e

do Bar Reis, à rua 14 de novembro.
Os prejuizos são avaliados em. 1
milhão e 800 mil cruzeiros, achan
do-se os prédios sinistrados no se

gl.IrO por 60 níiI cruzeiros apenas.
Os operários da Companhia Rhodia
e elementos do destacamento polici
al, auxiliaram os combate ás chamas
Quando os .bombeiros chegaram de

S.ã9 Paulo, '0 fogo já havia sido ex

tmto.

Bagé, 24 (A. N.) - Tem se ve

rificado, ultimamente, nesta cida

de, enorme afluxo de notas falsas,
sendo diversos, já os casos de

apresensão de cédulas 'comprovada
mente falSificadas. Dentre outros

A::asos, no Banco do Brasil, ·foram
recusadas,. pelo· respectivo caixa,
duas notas de Cr$ 1,OOO,OO� visivel
mente falsas, o mesmo sucedendo
a um motorista de carro de aluguel,
a quem foi apr�sentada uma outra
cédula de igual valor, também fal- 4�a-o' entro aml-go,_.8sa. Tais notas apresentam çontor- " V
nos grosseiros, permitindo a faci! P9r motivo superior I1ca
verificação da fraude. As autorida- aeliada

. para dia ,14 de Ja
des poFciais estão desenvolvendo neiro, a rifa de uma moto
diligências no sentido de descobrir cicleta "MIELE" que deveria
a fonte de tal derrame de dinheiro I correr dia 24 pela Lo. teriafalso.

. Federal, .

Politica potiguar.
Rf'lcife, 211 (A. N.) - O úE'p.n'!.ado

. fecleral Gercino ele Pontes, ora
-------------- nesta 'C31pital, falanrlo á l'eiporta-

A tube'rcolose gem declarou qu,e "a �olução de
caso perna:mbulca'J1Io já uão é de in-

em 801-801-8 terAsse e.stadllal; já atingÍlU o in
lerêsse de um caso naciÜlnat". Dis-
se que deipois de empossado o sr,
Ba'rbosa Lima i:lobrinho está a,bso
latamente certo de qUIj uma larga
pcMti:ca rJ.e p3Jci'l'ieacã,o nwciona'l
encontrarA a:mbienLe prÓiprío para
r.r�composição >das forças democrá
tiea.s em Perna,mbuco, [ellrl0 em
vista o reeonhecimenio elos mais
aILos inLerês,ses na,ct.onais. "Será
um 3icÔIIdo definitivo, ol'ganizadc
para levar a,d,i'3.l1te úma época ele
prosperidade (} melhol'r.s clias'
UicrescentÜ'u.

Confiscados os
bens reais-
Roma, 24 (U. P.) -' Os bens par

ticulares da fámilia de Savoya pas-
'

saram a integrar o tesouro da r-e

publica, e espera-se que contribui
rão em 'alto gráu para melhorar o

estado' sumamente precário da Fa
zenda Nacional.

Boas-Festas
Do jornalista Batista Pereira, Di

retor da Imprensa Oficial recebe
mos gentil telegrama de f'elicitaçeõs
pelas festas de Natal e Ano Bom.

Hetribuimos, agradecidos.

AgraCiado com a cruz
da Legião de Honra
Paris, 24 (D. P.) - O "jornal, ofi

cial da Republica fran,cesa publi
ca o texto do decreto presicl.encial
adjudicando a Crâ.-Cruz da Legi
ão de Honra ao sr. Joilo Neves da
Fontot'Ira, antigo chanceler da Re
publica Brasileira e que presidiu a

delegação de seu pais na Conferên
cia da Paz, de Paris. Circulos di
plomátiéos de Paris receberam
com satisfação esse ato do governo
francês, tanto mais quanto foi a

primeira vez, na ocasião citada, que
um ministro' das Relações Exterio
res do grande pais sul-americano
veio a Paris no exercício de suas

funções.

Goiânia, 2!1 (A. N.) - Um jor
nal. de Goiás chama. a atenção ria,
autoridades para o alarmante sur
to de tübcrculos0 que se vem no,
tando nesta capital nos últimos
tempos" e resllllante, segundo d,> ..

z'enas de médicos que já ocuparam
do assunto, da sub-alimentação do
povo. O sr. Aldemar Câmara, i:X'
diretor do Departamento de Saúde
e atualmente médico sanitarisiil
do Estado, declarou ao r'efe .. ido
Jornal que, se medidas ené,rginas
não forem tomadas, a f.uberculos'?
se transformará numa verdadeira
epidemia em Goiânia.

Ptanlsta Velma·
Ricbter

Londres, 24 (U. P.) - "A ex

pansão dos estados totalítártos e

policiais na Europa e no mundo, é,

agora mais ameaçadora do (lU'!
{nunca, e devemos nos ale,dar :1T!

tes que seja demasiado tarde., PDi
essa a adverténcia feita num ma

nif'esto publicado. hoje Tlor', �or:b�
cidas figuras pnlit.icas br-itânicas
de todos os partidos, após o 1'[':1-

casso da Conferencia de ministros
de RAJaçürs Extc�r i�l'(,s:.
Dpclaranclo que a torça do co

mun isrno no mundo é hoje n�'Il!to
maio!' do que a fôrt::a do fasc:;;mo
ern qualquer época", alega o gru

po sígnaf ár io do manifesto que
todas as tE'nta.t.ilvas para con trotar

a 'f'nergia atômica foram rrustauas

�E'la intransigência fia União So-
viética. . . ..J

"A 1111'1105 que seja E'SLabe!rclUf)
dentro dA um futuro bem proxlmo
o controle estrito internacionul de

pllergia, atômica", cont.mna o gru

DO ele signatários, ."nos_ vererY.l�;;. �
1H'8eo com uma situação mun j]:),

rlespsperadora".. ,

párã lixmbomem
à terra
Rio Branco. 24 (A. N.) - O'go

"êl'110 do TE'rrllól'Ío eS,�á a�ot,ancl(J"
uma nova política de ííxação dos
trabalhadores do llordrstc. aqui..
eYilando o nomadismo e os õxodos

que tem caracterizady a v;�(��. d�'�
ses homens na Amazoma. E>�d po
litica consiste em dar ni'lll'l.3Jj·il
mente terras aos tra�a l.hal101'rs,
ct-iando-se pequenas ?olun_lH'3 em,
torno das oídaôes do int.er-tor. Pre

sentcmente, o governador ma.J0lf
José Guiomar Santos, esta .nteres

sado na aquisição de terras ao ry
dm de Xup'llrí paTa ser loterud�\ c

,entregue aquele,s que � �U:1l:��1
lavrar de verrlade. O serml?al!'s�"
Henrique Figueiredo, pr�pr18taF.lO
das referidas terras,

.

velO a esta,

capital, afim àe ent.ender-se a res

peito com as autorlduc}es.
. f

Mêdrda-de�--·---w�� I

moralidade
Rio, 211 (A. N.) - O dir�tor _du'

Serviço de Censura das D1Ver�()re;,
Públicas da Policia acaba de. o d

ciar ás casas gravadoras ela clfl:�(:;:r'

solicitando o envio, aquele SerViço,
ele lôdas as letras de canções I1cm�
ciadas para o próximÜ' Carnava,:,.
afim de, procedendo a uma re,,'-··

são, como lhe fa�ulta o regula
mento vigente, escolma-Ia� das pa
lavras e frases inCOIlVel1lent�" er

atentatól'ias á moral.
A decisão do dr. Melo Barrl'to'

Filh0 procuranelo sanear as musl-'

ca,; q'ne serão cantadas no Carn:l

vaI é importante, uma ver,. que a·

censura dessas letras levara ,1. Po
licia a proibir, a venda dos Ll'.SC,O;:;·
A ,a sua transmissão pelo l'adl?y"
convindo acrescentar que é a pel-'

meira ,;ez que se regista esse fato"

lodostr,ial COndenéldDl
�:

x

Nuremberg, 24 (U. P.) Pela

primeira vez, um industrial. ale-, '

mão acab{l de ser condenado pelO"'
tribunal norte-americano como'

criminoso de gu,erl·a. Trata-se d�
Friederick Flix, magnata do car

vão e do aço, sentenciado a 7 �n(lt;·

CO- de prisão. ,

. I Flix foi julgado culpado ele �r�-·
m(�s cont�a a humanídade, HtlJ_?;_�
r,ação elo trabalho ,escravo, inclusl-·
v,e de prisioneiros de g'uerr� rus

sos e ainda de colaboraoao com

�s {nilicias de assalto nazistas. DoÍS
de seus auxiliãl'CS recebel:am ps-
na;;; menores.

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

T.ÓNIC'O CAPU.A�'

P,Ó�.fl(tl,ttJ;.ic;A

!

PROGRAMAS FESTIVOS EM

MEMORAÇÃO Á DATA
. .\s 9 e 10,30 horas damãnha
MATINADAS aos filhos dos Co

merciários, patrocinado pela SESC.
Distribuição de bombons e sor-

teio de prêmios.

•••
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