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�io, 29, (E.)-Nas. dem.arches· gue estão sçnd� re�liladas par, í ji�r
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IDterpa�tidario, fOi aceita unanimemente a mdlcaçao do sr. Netê1l�' ..�.
!�Jt���_�Jador da politica nacional dentro das bases do meslÍ1j>_� �".
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Prosseguirá em. 1948
Aos Secretários de Educação dos mumente adotada no ensino primá

Estados, Territórios e Distritos Fe-I rio fundamental, ou seja, versarão

deral o Diretor Geral do

Departa-I
sobre conhecimentos preliminares

mento Nacional �e. Educação diri- �a Leitur.a, da Escrita e_ da Aritim�
giu o seguinte OfICIO: "Senhor Se- tíca. Assim sendo, serao promovi
cr-etário : Tenho o prazer de comu- elos, da la para a 2a série, os alunos

nicar a V. Excia. que, á· vista dos que dominem o 10 Guia de Leitura;
excelentes resultados da Campanha que escrevam pequeno ditado ou

de Educação de Adultos, no corren- -ormem algumas sentenças por es

te ano, o Senhor Ministro da Edu- formem algumas sentenças por es

cação resolveu que seus trabalhos' crito; e operação, sobre as quatro
deverão prosseguir, no exercício de operações.
1948, com classes para adolescentes 4 Os trabalhos escolares, ínclusi-
a um segundo ano de ensino. ve exames, serão encerrados no

2 Nessas condições, venho solicitar corrente exercicio a 15 de dezem

a fineza das providências de V. bro, e os docentes, nos têrmos do

Excia. no sentido de que, em de- Acôrdo Especial, farão jus, nesse

zembro próximo, sejam os alunos ultimo mês letivo, a gratificação
submetidos a provas finais, para "pro-labore" de uma quinzena.
verificação daqueles que, uma vez Encarecendo a necessidade das

aprovados, posam matricular-se nes- determinações de V. Excia. sobre o

se segundo ano, em 1948" assunto, junto aos orgãos compe-

3 A todos que fizeram consulta a tcntes, reitero a V. Excia. meus

respeito, respondeu êste Departa- protestos de elevada estima e dís

menta que as provas finais deverão tinta consideração. Lourenço Filho.

obedecer á mesma orientação co-I Diretor Geral". .
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NOTICIAS RESUMIDAS
cado inteiramente, sendo que ago

ra, as es,cola:; dfrqllele país adotam

os programa,s oficiais russos.
-0- Breve construil'emos as nossas

(S. 1. P.) - Informam da Po- maquinas cum matéria prima na

Wnia, que as autol'i'dades 'lv'l.'a:sr,slaO' � cional, em oficinas na('.ionah�.
fiz.eram consruir no país �

aei'aportos estratégi,cos,
Faeil deduzir o qnantG de Bxtra-

-0- ordináriamente vanLajoSfj haverá

(8. 1. P.) - Segunclo informa- para a nossa lavom'a e para as

cões provindas da Cl1eco-Slo'Va- nossas industrias, com a produção
ql1ia, por vias, secrelas, s�'be-se em grande escala da Uzina de Volta
,que nos dOIs ulLlmos anos toram

r.emeUdos para a RUSSla cerca de Redonda.

110 mil ódadãos cbecOs. Ê este um acontecimento auspi-
-0- cioso de que nos devemos orgulhar,

(IS. 1. P.) -- A COl'r,espondente I" d 1 ri"
d "N Y k Herald 'J'I'ilbune • porque e e tr a uz o va 01' l a mte-
e ew ar

1'" d 'd d d b
em Ber.lim, Margil1aret. NIggins I Igencla e e capael a e e tra a-

em uma recente reponLage.m, aí'!r- lho da. gente brasileira.
mau que todos os esta'belectmen
tos fa.bris· bélicos que ,eairam na�

mã�s dos russos n<1 Europa Orjo'

enLal, est.ão sendo transportados
para a zona dos Urais.

-0-

(IS. I. P.) - A A!;1ência "News

�CJhal1ge" informa qu·e a popula
ção de Bretislava fez recentemen-

t.e ,demonstrações de deswgrado
,contra as autori.<Jades soviét IcaE

C'xiste111es naquela região.

Leis.� complementares
b ' �10, 29. (A. N.) - Está o Congresso vivamente empenhado em r-Ia-
ar ai as, leis _ cOl�pIemental'es � Cnnst.iíu ição e que são indispensáveis

para a l:i�luçao I acinnal ele inumeros problemas. Entre elas merece

dest�.que. a n�v� lei de impr-ensa e a lei orgânica dos partidos políticos.
� pr I!11ell'a vira_restabelecer as prerrogativas de que sempre znzam os

Jorn�ls nas, na9?es rdemo�r:'itic�s, e a segunda restabelecerá °a ordem
na \ ida parí.ídár ía do pais, hOJc entregue a uma orientação mulí.if'or
me de que tem resultado 0.5 maiores absurdos.

o caminho

'>

civiliza�ão brbSileira
Rio, 29 (A. N.) - Ainda a pro- Copanhia Hidroeletrica do São

posito da organização da Cia. Hi- Francisco, afigura-se uma tirada
droeletriea do Rio São Francisco, prosaica. O que os brasileiros terão
o deputado Negreiros Falcão teve de fazer-se tanto for preciso-é vi

oportunidade de declarar á im- ver na observação desse problema
prensa o seguinte: por que todos. os demais, inclusive
- "Das soluções politico admi- o da industrialização do petroleo,

nistrativas que possam operar nes- estão subordinados ao aproveita
te país, nenhuma ultrapassará em menta do colosso do São Francis

�'},�nificação e em repercussão á do co �

aprc.�[eitamento da magestade d'a-

gu.<lS,' �a).Cachoeira Paulo Afonso.
.Tá clÍz�a Euclides da Cunha que o

Rio São 'francisco era o caminho
iluvial da \;;,vi1ização brasiteira. Es

se caminho
\

; precisamente o que

conduz todas as nossas possibilida- 'Rio, 29 (A. N.) - Tendo em vista

des diretrizes ás gigantescas que- oferecer oportunidade a maior nu

das d'agua do rio, as quais, pela mero '(lI' candidatos, bem como o

sua capacidade de soerguimcnto eleyado numero de vagas a preen

industrial e econômico do Brasil, cher foram abertas desde o dia 15

constituem uma especie de parado- do correlüe, devendo encerrar-se

xo geográfico dentro do panorama a 15 de fevereiro vindouro, as ins

da pátria em arrancada para o

fU-j
criçõe;:, para os concursos destina

turo. dos ao provimento de �argos de

Afirma que em tamanha realidade agentes mllllllclpais de estatística,

que devemos todos prestigiar o go-Ino interior dos Estados do Ceará,

vêrno na sua resolução e na sua ta-! Rio Grande d(). Norte, P�raiba, Per
refa em pról da organização da nambuco, Sergll�e e Bahla.

da

\ ..

Concur§o de agentes
estatistioos

1'08.

-0-

(8. LP.) - As atuais ma,nolbras

comunistas na E'uropa, mms é

que um 1'efo1'-OO s npr,emo que

'fazem os vermeLhos paJ'a colO'ca

rem debaixo de úrbita soviét�ca �!O
,poucos "paises que_ all1�a ,estao 11-

vI'es ele reglmes dltatoIlal de J\�OS
'üOU, os russOS não pódem dlsd:ar

vaI' sua partilcilpa.ção em Lodos os

movimentos agresslvOS das clas

ses comunistas, moti'Vo p�la qual
,está havendo um tre�nal1lento
quasi complet.o de emlssarlOS so

viéti.cos em territórios. cstrangeI-

-0-

(S. I. P.) O jomal "Le Non-

der" falal1ldo a respeIto das trans ..

!l:'ü)',maoõcs q.ue se tcm prQ.cessado
que na EUl'O[la Omdent3il, e�:.re
outras coisas di·z o segu�nte: 'Os

métodos russos foram lllLroduzl

dos na lavoura da Europa OrIen

tal, com a mesma. violêncla que o

foi na Russia, de;pOlS ,da Imp'lan

taç,ão do.- regime ditatorial verme·

Jho. A reação, como era de. espe
raI', está ,causando grande numere

de vitimas ,entre os camp0ll1Bses
'Vel1crl1l ]lO!S, os que �ãO qncI:e�
vencem, 'POIS OS ,que nao quel e

o

muito embora, afinal os �u.sso;,
a,ceitar as "l'C'formas a'granas
'VoluntãriamenLe, são

,. �emetld��
incontinente para a Sltoena,

)

para as ilhas geladas do 1 ale

Norte.
-0':"-

(8. 1. P.) - A "Intel' CatMli.c
Press .AgeI1ci" infoDma que o "IS'

tema esco.pálico clleco iOI mmllll-

('S. LP.) - Os russos estão

.cons.truindo na ,Saxonia, parLe da

Alemanha ocupwda pelas tropa.s
ver\melhas, inumeras industri.as

ele guerra, dest3icando-sp entl'e

elas várias fá,bl'i,cas de produtos
químicos.

Senador Ivo d'Aquino

Segundo cenlenario da
'Colonização Açoria'no

Encontra-se nesta Capital, des
de sábado ultimo, o nosso eminente
conterranco senadur Ivo d'Aquino,
Jíder pessedista no Senado Federal.

O seu desembarque, no campo da

base, além do sr. Governador Ader
bal Ramos da Silva, estiveram pre
sentes altas aultoridacles federais,
estaduais e municipais.
Ao ilustre parlamentar, que

sido muito visitado, enviamos
sos votos de feliz estada entre

Motivo de orgUlho
Rio, 29 (A. N.) _ Já seguiu para

o Hio Grande .jc) Sul, I) primeiro
carregamento de trilhos, lâminas
de aço 'e outros produtos da Uzina

Siderugiea de Volta Bedcntla. (;0-

meça, assim, a marcha da n'lssa

emancipação poli'tiea no setor do
ferro.

Tranico desastre
Rio, 29 (A. N.) ......., Um avião bi

motor do Serviço Geográfico do

Exercito explodiu quando voava

sobre o Estado do Rio, matando o

piloto lzidor Maldonado, o tenente
Deodoro Rolim Pena e o médico

Raul Lopes Loureiro, que eram

tem

O Insttt utc Histórico c GeogTá
Jico de i:ianla Catarina. tendo re

sotvido cornoenoi-ar o segundo cen

tenáuio da cotonízacão açorí.ana.
rr-altzou, a 27 Lia corr-ente, reunião
especia! q)ara tratar .do assunto.
Eicou assentado que as comemo

l'UÇÔPS se dividam ern duas partes:
a pr irne ira será levada a ereíto de
20 a 22 ríe Ieveroiro, assinalando a

-chegada, a 20 de rcvereiro de 1748,
à enlüo vila do Destêrro, elo pri
meiro' grupo de colonos; e a segun
da, que eonsi"lirá num congresso
fI(. hú;[f)!'Ül, í!esenvoh·cl·-.:ie-ú no

mp� rle outubro HO mesmo ano de
19"1l.
Para a I'ealizaçao das sotemda

rles. foi eleita uma Corníssão J<:'xp

cutíva, l)l'('�j"."d jielo Pr·e:;liUcnte do

Jn�titulo, a qua'l :iU.!1(.;,,,aní o a.pote
elo� ,�OYel'n()S lia L- ü<"O, do EsLade
(' (IaS Municípios, elalJorará o [Jlanr
dos t'e�te,jos e ll'aibalhos, escolt]leI',)
a comissão de ]1onra das comemo

raçôes, reelig-irá o regimento inter,
no' fio congresso e as sU'as Leses ofi
c.iais, ol.'ganizaDá as comissões·e
sl]b�cornissões qüe se 'tornar·e.m ne·

cessárlas c fará os UC\'l·",OS -COGYl

Les.

passageiros.

A Com issao Executrva compô p-s ('
da Diretoria do Instituto, dos l)('

putados que a Assembtéta Legis la
Uva Estadual já elegeu [Jara a re

presentarem nas comemorações, do
Presidente da Academiu üatartnen
se de Letras, ·do Presid,ent,e da As

sociação ,0aWI'Hll;;u"e de ímprcnsu
do Presidente do Centro Académrcc
XI ele Fevereiro, elo Prestrtente da

�ociedade de Cultura Musical, fia
Du-ctor fta Bilblioteca 'L'lIl,jl.ica fI do:
sócios (lo Instituto que (1'':l'mrH)l'('C8-
rum à reunião.
A mesa da Comissão .fi�Xf'ClltjYa

ficou ussum constit.uida : 11l'PSit(j'f'IJl'
- 'pro,l'essoJ' Henrique da :-;ilnl

Fontes; 10 vi,ce-lprrsi'denLe - depu
tado dr. Oswa iuo Bodr ígues Caibral;
20 \'ic('�pr.esii:TenLe dr. HeiLor
Blum; spcretário�gel'al - l)l'ftfpsSor
Carlos ,da Cost,a Pereira; 10 5eC1'('

tário - elr. Carlos Gomes de Oll

v.eira; 2° secreLário professor
Olementino de Brito; tesoureiro -

ma,jor Alvaro Tol811tino ,de SO'usa.
Pal'a hoje, 30, às 19 horas, 1'01

convoca,cla ama reunião ida Comis
�,f10 EXf�CUllva, na seu·e do lnsliluto
Histórico.

Geutilesas
Da importante firma desta praça

Apostolo Paschoal e Irmão recebe

mo belissima folhinha para 1948.
Gratissimos.

nos

nós.

Recital de' declamação da sta.
�afalda Busato

Patrocinado pela Sociedade de sato á seleta assistência da noitada

CllIltura Musical e em homenagem de arte, foi feita pelo jornalista Os

ao dr. Aderbal Hamos da Silva, Go-' valdo Melo, que teve oportunidade
vernador do Estado, realizou-se, � de enaltecer o valor da arte, dean

no Clube 12 de Agôsto, dia 27 do' 'te do materialismo embrutecido de

corrente, ás 20,30 horas, ° anuncia-l nossos dias e cuja influência sen

do recital da declamadora patricia, tem também as letras. O orador foi

senhorita Mafalda Bnsato. Foi,' re- vivamente aplaudido. No intervalo·

almente, 11ma noite de arte a que do primeiro ato, a declamadora pa

assistimos. Mafalda Busato 5áÕe trieia foi homenageada com a en

dizer com expressão e nall}r�l sen-j tre�a de uma linda eorbelhe, ofe

timento, os versos que maraVIlhosa-I
recIda pelo sr. dr. Governador do'

mente interpreta. Vencendo c om Estado, por ,intermédio de sen ilus

grande vantagem as exigências da tre secI'etário de Govêrno professor
dificil arte de interpretar, á exuma Barreiros Filho.

declamadora suspendeu a seleta e O fundo musical que aínda mais'

distinta platéia, que a ouviu e a sentimentalisou o programa, dimdo

aplaudio com grande entusiasmo. lhe maior expressão artistica da

O recital constou de duas partes Orquestra Sinfônica, sr. Carmelo

com poesias selecionadas entre as Prisco e do eximio pistonista Fon- v

dos melhores autores e uma página seca.

magnifica da autoria da "disense" "O Estado" que esteve represen

Mafalda. O sentimento que a artis- tando na magnifica tertulia litera

ta emprestou á declamação dos ver- ria, envia á declamadora senhorita

sos e de sua propria composlçao Mafalda Busato, suas f:)1icitações;

literaria, deixoUl na assistência da- pelo merecido triunfo CJU'" alcan-·

quela seroáda de arte, funda e mag- çom
nifica impressão. Ouvimos a respei- Após o recital, foi oferecido á'

to, as melhores e mais justas re- senhorita Mafalda, .pelos componen

ferências sôbre o inconfundivel va- tes da hora LUeraria da Rádio

101' artistico da simpatka e aPlau-! Guarujá Guarani, declamador e poe

dirIa. declamadora, referências essas ta Lourival de Almeida e JOTnalista
que folgamos em registrar com jus· Osvaldo Melo, um coktail, no salão

tiça. A apresentação de Mafalda Bu- nobre do Clube' 1í2 el'e Agôstoi

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de Agosto
CONVITE

A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGõSTO" TEM O PRA
ZER DE CONVIDAR SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMILIAS
PARA O "BAILE DE SÃO SILVES'l'RE" A SE REALIZAR NA
NOITE DE 31 DO FLUENTE, ÁS 22 HORAS.

FLORIANóPOLIS - DEZEMBRO - 19i7 ..

NELSON NUNES
Vice-Presidente e Diretqr de Festas

2 o ESTADO-Terea felr. 30 �e Dezembro de ',iI"

Prospecto

Da constituição e realização (lo capita.l.
_ A constituição da socic,Ll'le se fara,
oportunamente, por transformação� p�'a
sociedade anônima, sob a denOlTlln!içao
de "CitaI" Transportes Aéreos Socleda�
de Anônima", enl substittüção à �tual
<lenominação de "Companhia Catarmen
se de Transportes Aéreos Limitada"; o

capital atual da emprêsa é de .

Cr$ 1.200.000,00 subscr'ito pelos atllals
quotistas, mas, C'onlO en1preendll11.ento::;
<10 vulto do que se pretende fazer de·
manda de muito maior capital, ficou de,
liberado que a sua subscrição fôsse pos
ta à deliberação do público catarinen�e,
pI'etendendo-se, assim, ol)ter-se o T'1�n

tante de Cl'S 10.000.000,00 (dez milh0Eos
<le cruzeiros), afim-de que somente ;:>01'
essa forma todos contribuam para tão
en1polgante iniciativa.
Bens atuais para incorporação - A

atual sociedade já dispõe do seguinte:
um terreno em "Roçado", município de
São José, próprio para a construção de
um "hangar"; um avíão "Stinson" 165;
licença para funcionamento; concessões
e subvenções que. na ocasião da efetiva
ção da transformação tenham sido con
cedidas à "CitaI"; valores de seu ativo
com oficina, instala etc., etc.
Valor das ações e de sua classe - As

ações serão do valor nominal de .

Cr$ 1.000,00 e ser,ão nominativas e ordi-
nárias. -

Inicial da entracla no ato da subscri
ção - A chamada será de 40% (quaren
ta por cento), (la e 2a chamadas) e 20%

apresentado pela «Citai» Transporte� léreos Soco anonima
flC1 rianópolis - Santa CaiarlDa

o Ministerio rações sociais do exercício em que ser-r
. '" . 'Itima no pra- a sociedade se constituirá na forma

_ lein��p���'o�,��ti��n�o s�;�ar:i: endêncüls e o vir, tomando por base o inventário, 'ba-:
Os abaixo-assinados aciolllstas e

I�COI-l(vmte
po:- cento� I?al�'l u., com o capital previsto no art. 4°! no s,,:u

Departamento de correio�_e Telegrafo," lanç� e1g)on.::s·A diretoria e o conselho"poradores da "Cital" Transportes Aereos zo 9ue for deterr��c�o�amento - A minimo, ou no seu m.�ximo, ate aql1el�
e suas dependências, caberão a C(uals' fl'sAc�' terão' a remuneração que a assem-rSociedade Anõnima, vem, com. o .p_resen- LIcença. �a�a u

cha devidamente au- data, ficando, desde ja autor-íz.ada por
quer dos diretores ou seus substrtutos . .

t fIxarte axpôr a maneira de constItUIçao da atual Jocle la e se�nist"o da Ae"cnáuti- fôrça dêstes estatutos o prOSsegUImenlo
legais sendo porém que os atos. que bléia geral dos aClOl1lS as .

so'ciedade com -o nome supra citado, que toriza a pe o sr.. 'd' a;nente de' acôrdo do investimento do capital, a cargo. ex- impor'tem em obrig�ções para a socle�a- LO Vse propõe estabelecer no Estado de_ sanáa ca, a fun�lOrsaI'dJurde��eto_lei n. z.s-n , de clusivo dos seus atuais incorporadO{es. de, deverão ser assmados por. dOIS dI; e- Da 'lsse<;'����� geral dos acionistasCatarina" inIcialmente, a. exploraçao e_ com o ar.
f'" '00 n. 2.283, de 6-8-47, da Art .. 80) - _Dois têrços do capita

. �o- tores ou seus substitutos legaIs, ou ain- •.

os aClOlllStas 01'-"1'05' cargas en 20-11941 e o ICI
pre a brasilelros Art. 17) - Reunem-se.. .. na','

tráfego aéreo de passagel. ' '
.

-

.'
d A áutíca Civil. Logo após cial pertencemo, sem '.

, d da por procllrador com poderes espe- bléia geralcomendas e correspondêncta. ,.

dIretOrIa e
.. er<;lI1a rão tomadas as ne- natos, domiciliados no pais, obser van o- dinàl'iamente, em assem "

A iniciativa é merecedora do apoio de a s"l�a. cons�ltudÇ'��Ci�� para que seja essa se a mesma proporção no caso de au- Ci��;-ágrafo único _ Fica a diretoria au- segunda quin�ena d� m;�f� di��tor���;'.'todos os bons brasHeiros e especla�ne�te cessa,nas _PI o:�t:;nsiva à nova denomina- menta da capital.
torizada, pelos presentes eS,tatutos, .a �rdO�nte:ne e��r ��:fv��a�ão �êste� para', .'dos catari.nenses e demais pessoas e oa alltollz�,�a�feito� j�rídiCo.

.

CAPiTULO III
constituir procuradores em numero suf'í-

examinar o seu relat'ório e díscutír o ba-vontade, residentes no Estadâ! U�t� ;;::. ça��t��elecimento bancário autorizado a
Da administração sacia). ciente para o bom andamento de seu-s

lanço do ano anterior e �arece! �o con:.que se trata de um empreen ime
. l' _ bel' as entradas iniciais - O estabe-

A t 90) _ Administra a SOCIedade
serviços. , . selho fiscal, deliberando sôbre eles e ele�gesmg!t�oà��P�s

_ �l;��i��gio�e�� i����t�r f�������fai�U�O�iZ���,c� ��ce�;�d�; ��t;�� Ul:n�' ���i�ir�eni��,��s�CiO�ist�s�s el�le��: d:srtcii;;fo;:;s,E"�o�a�a?se ��set�f��ad���: ge:;�,��g�:;JoseffI�ii��a), '::__p�es���l�;,eêação ex-:do Es.tado, que nao, contavan;. al�dae ��iY-1 r:,? e Agr ícola de Santa Catarina. seus b!��bl�ia geral dêstes, com mandato por
por qualquer motivo, será o mesmo s.u- traordinária da assembléia gera,l,se �ará"o meio de tranSPodte mais la��t'?tue fa- agentes e correspondentes devidamente �uabro anos mas, reelegiveis, cau�lO- bstituido pelo -prestderrte do conselho fls-

nos têrrnos do art. 89, do decleto-leI rn.ciente da atualída e e que co II' tm'iz�dos
.

I a :"estão com cinquenta açoes cal, ou, na sua falta, pelo conselheíro
2627 pela presidente, pelo conselho

. �s-·.tor dos mais importantes J:� desenvo ;�� aUprazo eu:{ que se deverá realizar a as- n;gc I�a:uou'" de terceiros. mais idoso. .

. cal'ou pelo acionista, observado o dis-:meIito das relaçoes cfm.ercI�:Io eal�� PdiS- 'sembléia de transformação - Dentro de p p�rágrafo único - pa:'a ter a�s�nto na parágrafo único) - O diretor ou eh- po�to no art. 88, daquêle diplol1)a, maiS.,gl essa de um pov'?'. o elec� I' 180 (cento e oitenta) dias. di toria da sociedade e necessarro que ret.ores interinos ficarão ínvestidcs d�S os seus outros dispOSItIVOS referentes àisoo grandes p�sslbdhdade� �e u�;s��· aci- Florianópolis, 19 ele dezembro de 1947. oIr:Cionista seja brasileiro nato, �omlC:'- mesmos poderes do diretor efetIVO, "e-
assembléia. . .

Partmdo, POIS, o pondo d . t. r a Cia. Catarinense de Transportes A�- liado no pais, compondo-se a díretor ía verido, no caso, convocar ímcdiatamen Art 18) _ Dos lucros l íqutdos, apura-�:;., q,;le trad�\z .a vOl:tac�m '"an�i� �l'ga- reos Ltda. - Diretores: Sidnei Nocetl,
de um diretor-presidente, um diretor-ge- te, a as�embélia geral extraordmana dos �m balanço anual, serão deduzld,?s:"<::���� , q�e Ja�Ol���a de Ul�a sociedade Asteróide da, �osta Arantes e pp. R. M.
rente e um diretor-técn,ico... para conhecer do fato e tomar as pro- 5 a 20% para o "Fundo de Deprecla--rIu'\;d;o po�s cotas expõe as bases de Moura - HelIo MOUl'a. Art. 10) - Compete a dIretor.,al, comcf vidências necessál'ias, se por qualquer ""Iml, _,

"S' d d . nô -

ól'gão executivo da vontade SaCIa e a -

motivo o afastamento se prolongar por ça?O� para gratificações aos diretores;sua �,ransformaçao e,!�]' oCled;sdee a

j';'- P"ojeto. dos Estatutos da Cital_ Transpor· I ministra'tiva de todos os seus ,:egócio�, mais de sessenta dias.
'

2 � 10% para gratificações a empre-'TIl�na , para qUEe tOdPud' ICsOa'nta Catal'ina' tes Aél'cos Sociedade Anoruma I interêsse e direitos, superintende-los, llI- Art. 13) - Fica vedado à diretoria gados',saIba, que, no s::t oe,
.

t
- ....

m·ca e financel- b' t' nl non'e d d R erva Lellá uma Companhia de aviação cap�z de CAPiTULO I tar-lhes one,! açaot'deaco�� �odos e quais-
conceder a anos, ou garan Ias, e • -

5 a 20% para o Fun o e es -

se tornar, amanh�, com a sua ajuda, Da denominação., o.bjetivo.. sede e pradzo. ra, fICandd� mVCe;b�_lhe nessa qualidade, �at s<!.':.iedade, para negócios estranhos aos gal;
f"

.

'uma grande Empresa. Art. l0) _ Fica, por transfor.maçao a quer,P0 eles.. a, In ere,ses sociais. 2 a 10% para o Fundo d� Bene Icen�,�.t de espeCIalmente CAPiTULO V O restante será distribUIdo, como dIVl-"atual f1rma C.ompanhia. Ca 'a����t1�uída a) _ l'ep1'�s'entar a sociedadEC em juízo, I Do. conselho fiscal dendo. aos acionistas a critél'Ío da as-Transl?0rtes Aer�o� LlmI�adla, Trans artes e nas suas relações com terceIros e com Art. 14) - Compõe-se de três membros sembléia geral. ..

a
. �ocle�ad", da�on��n��a _ 'a q�al se os govêrnos ãa União, dos �stados e dos

o conselho fiscal �. de. três suplente_s eleI- Art. 19) _ Se e quando necessano a'Aele0i> oCle a.e
. tatutos e em Municipios, podendo, para ISSO, constI- tos pela assembleIa geral ordmána. assembléia geral poderá aumenta;. d�'r�gera pe_lo.s presentesec;;to_lei n. '2.627, tuir poderes especiaiS para a. defes� na Parágrafo único) - Em sua primeira mais um diretor, o quadro admimstratl-'"CtSOS gmlsstos, J!eloded1940 e demais dis- sociedade em processos admllu.stratlvos, reunião, dar-se-á, entre os membros do vo da sociedacle, sem necessidade de re'c e ?6_ e lse e.m � o

e sejam' aplicáveis no aduaneiros, fiscais e outros, e InterpoSl- conselho fiscal, a eleição de um dêles forma dos estatutos, fixando-lhe os hono-pOSlçoes egals tU mente 'ção de recursos; ,

. . para a sua presidência, cumprindo-lhe to- rários.m��eni�) �' 1u s���edade .

supra referida b) _ non;.ear, con�ratar e demitIr gc- mar iniciativ,!s e providências. para o re- Art. 20) _ A assembléia geral pode"
C't I' T nsportes Aéreos SOCiedade Anô- rentes, téClllCOS, enfIm,

.

empregados de guIar exercICIO de suas lunçoes:
.
determinar o comparecimento dos mem·! a ra

d t'nada à exploração. do ser" tôdas as categorIas, estIPllla:,do-lhes as Art. 15) - Ao conselho fIscal mcumbe. bras do conselho fiscal aos trabalhos pa-I1Ima
d
-

t
es 1

rtes aéreos em geral tem atr'buições, salários e comlssoes;
. _ a) - examinal', em qualquer tempo, ra ministrarem esclarecimentos sôbre as-VI�O e r�r:g� de Florian'ópolis Capital c) - comprar bens, móveis, ou 111"10- os livros e papéiS da sociedade" o estado contas da administração e seus respecU--�e eE :iad CI

de Santa Catarina e�tabeleci- veis, material, máquinas aparelhOS e tu- da Caixa, tomando por base o inventá- vos pareceres. 'o tS a °rro na sua comarc�,;. Ida o que mais seja mistér para a �on: rio e balanço e as contas de que neces· Art. 21) - A assembléia geral, .or:diná-··m�;.to �o o
_ O prazo de sua duração secução do 0!Jjetivo soc�al,. ou autor�zar sita!';

.. . ria, ou extraordinária, não pode:a. Insta-"
é d '30 )n 's podendo ser prorrogado. I

a qualquer dIretor ou tecl1lco, � faze-lo, b) - lavrar, no lIvro p!'opno,. o resul, lar-se sem a presença de, no nUlllmo, ..e a o ,

e vendê-los, ouvido o conselho fiscal, �dl- tado do exame que houver pratIcado; 2/3 dos seus componentes, em primeira·'CAPíTULO II ficar, celebrar arrendamentos, locaçoes,

I
c) _. designar contabilista legalmente. convocação.Do capital social e das suas ações sub locações, assinando, pelo .menos, �OIS habilitado para acompanhar os resP,:,cti- Parágrafo único) - Em segunda con·-

Ad. 40) - Cifra-se em ..
,

'

: de seus membros as respectrvas eSCI ltU- vos exames, na forma do çlecreto-leI n. vocação funcionará com qualquer quan-CrS 1-0.000.000,00 (dez milhões de cruzeI- ras públicas ou particulares; 9.295, de 27 de maio de 1946; tidade de seus membros.
ros) o capital social, dividido em d) - receber dinheiros, pagai' e resga- d) - convocar a assembléia geral 01" CAPíTULO VI
10.000 ações de Cr$ 1.000,00 (mil) ordi- tal' títulos, cobrar amigável ou judicial- dinária, se o diretor presidente retardar Das disposições geraisnárias e nominativas. mente, abrindo e movimentando contas, a convocação paI' mais de mês, e a ex- Art. 22) - Coincide o ano ou exercício'Art. 50) - As ações representati'las do dando as garantias ...necessàl'ias a opera- traorc1inária sempre que motivos urgen- social com o ano solar.capital serão assinadas pelos diretores da çõep <lessa natureza, aceitando, emitiI�do, tes e graves o exigirem, apresentando- Art. 23) - Para efeito de lei serão con--sociedade presente ou futuramente. sacando e endossal1clo títulos ou efeItos lhe, neste caso, exposição escrita e do- siderados fundadores os atuais quotistas /'"VO��\l��) ct;li�:��õ��ã�adáas�����?éi� �� dee)cr�itgr��c��?Oe�f�;�e��iaisQ.uer atos ��,:n���;,�t�da;concluindo por proposta a �';a;,;;ocd�,�a���gPet���I�fo�'n�����r� �� ��:

'

ral. ou contratos que, por lei, independam e) - denunciar os êrros, fraudes ou te, cabendo-lhes todos os direitos e fj"_Art. 70) - O prazo para a subscrição de autorização expressa da assembléia crimes, que descobrir ao diretor-presi- vores concedidos à sociedade.do capital é de 180 (cento e oitenta) geral dos acionistas. dente, ou à assembléIa geral,

sugel'in-!
Florianópolis, 19 de dezembro de 194(7dias, contados da data da publicação dos Art. 11) - Os atos comuns da admi- do as medidas que reputar úteis ao in- Cia. Catarinense de Transportes {"é-presentes propecto e estatutos, pela Im- nistração da �ociedade e da ,'epresenta- terêsse social; reos Ltda. - Diretores: Sidl1�i. 'i'loceti,.prensa Oficial. ção da mesma perante as repartições f) - apresentar à assembléia geral ar- Asteróide da Costa Arantes e J("PP. R. Mo.Parágrafo únlco) - l<'indo êsse prazo fiscalizadoras, federais, estaduais e HiU- dinária parecer sôbre os negóci::'s e ope-Moura - Hélio Moura. ,(1) (1616)

11\

OOMPANHIA AAlJANÇA DA lAIA-
'-e1.cla _ 1171 � lU.: I A I A
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Cifra. do Balanco do 19441

CONTA CORRENTE POPULAR
Juro. 51/t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.
SI üONSEGULRES

d Da t at 11 d I S ICid�U:n�W�JJ�� f�����nf�umca��;.: Banco o IS ri o re era · ·

so noturno para ruprender a ler e

I
CAPITAL: ' CR$ 60.000,000,00

a es-craver, :prestarás um grande RESERVAS: CR$ 15.000_000,00
serviço á tua Pátria. Catedral M�- •

IIfrl)noli taTIa ou GrlllPo Escolar Sao ..!R:!U�a�.!T�r�a�i!.:a:ft::.:o::.!,�2=3:.....;;.;_:F:..:I:.;;:O::;.r:..I;.;;a;.n;.;.;;;O;;..:p:.;._o 5
1José.

Dr. Lindolfo A. G. II
Pereira I

Advogado e Contabilista !Conllt-ituição de lIociedadell.
Plano. contabei••• Orqaniza
gõs. .- Parecere. e lIerviçoll

correlato•.
Rua Gal. Bittencou�t nO. 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diante- II "

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do E'stado aviso ao co

mércio e produtores interessados que esta Repal'Lição aceita propostas-·
para fornecimento de SORGO.

Flo,rianópols, 18 de Dezembro de 1947_
IVO C6RTE

Sub-Diretor Ind, Int.

•

crlansas
podendo, também,

Balanços de
Prõpl'ios para jardins ou área.s,

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

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

ser"

II

CAPITAL E RESERVAS
Respon. abilidade$
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606.30
5.978�401 ;755.97

67.053 . .245;30
142.176.603,80

I

Reiniscb - Rua.,

FIA

•

c

Fonogramas 'reUdos
Fonogramas retidos na Cia Tele

fônica:
Francisca Silva, Alcimar e Gené

sio, Antônio Silveira e Familia, An
tônio Rodrigues Daniel, Raul Gon
çalves, Manoel Rodrigues Moraes,
Antônio Botelho Abreu, Leônidas
Herbest-er, João Koerich, Edmundo
Plaegeu, Maria Valéria Rubick, Pe
dro Werner e Senhora, Luiz Rober'
to Prudêncio, A1ntônia Sá, Loulrival
Lisbôa, Antônio Miguel e ,Família,
Hilda Leite Lima, Miguel Mandaly,
Voldivia Silva, Norberto Pereira,
Augusto Piorenzano, J\:[aria Francis
ca Medeiros, Zulma e Hlda, Alirio
Almeida, Carlos Orlouski, Frederi
co de Oliveira Sampaio, Reggofaz
para Oscarina, Maria de Loudes Ne

ves, As,cendina Silva, Alfredo Mo
reira, Felipe Zattar, Jorgeta Zattar,
Alirio Luiz Almeida, Emeriana Soh

midt, Placido Gomes e Senhora,
Arita Damasceno.
.................................

COMPRA-SE
Umâ casa a fé o valor de

Cr$ 100.000,00. Localisada em

ponto central e de constru
çã o recente. Oferta por es

crito para esta redação.

D TIL

Sinistrai pagou DOlr último!! l\) anal

ResponJ!abilidaoie. •

98.687.816,30
76.736,401.306.20

(orrespondenda
Comercial

(onfere
Diploma

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra FreIre de Carv�dho. Dr; Francisco
de Sã, Anisio Mallorr'Q, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jos� Abreu.

RL
SEGURANCA- LUfo - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço ,1\ bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S .. PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS � CURITIBA - S. PAULO - RIO

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BRASIL HÁ SEMPRE UM AVIÃO DA REAL - A
NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & GIA, - RUA JOÃO PINTO - 18
TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

TinSuraria Cruzeiro

METODO:
Moderno e EUcient9'

Dispondo de profissional competente e tendo po.r lema servir sern
p-r,e melhor .a sua dis,tinta freguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agora
com novo. pI'opri1etário, está devidamente a:parelhada para executar com
rapidês e perfeiçã:o todo e qualqller 's'erviço concernente ao -ramo, tanto
para r,eforma de chapeos, comO' para lavar e tingir roupas em g.eral.

AGUARDE
a 'vi�ita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, ,exija dele o caro

tão da casa, assinado pelo proprietário, le ficará,bem servido.
,TINTURARIA CRU�EI�O ,Tiradentes, 44

OIREÇAo:
Amélia til Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o. mês de dezembro.DIA 31, SUNTUOSO BAILE DE SÃO SII.VESTRE, COM INICIO ÀS 22 HORAS E QUE SERÁ ESPLENDIDAMENTE ABRI.
. LHANTADO PELO QUARTETO TIPICO, DO "17", DE PôRTO ALEGRE.PARA o BAILE DE 31, (TRAJE A RIGOR) "NÃQ HAVERÁ RESERVAS DE MESAS". DIA i-, SOIRÉE� DAS 21 À 1HORA, COM o CONCURSO DO QUARTETO TíPIC09 DO "17".. _ RESERVAS DE l\fESAS PARÂ SOIRÉE -- CR$ 20,00.

------ __u. NA SECRETARIA no CLUBE. "

.iIRA,�ftNTsa:UBE=Iji;�3T.��i;.;r&íi�Sij";;;�sas, A 1 hora homenagem ao Rei Mômo. Ceníetí. Surpentina. Mesas a reservar

__-_..-..._.-.-. ._....��-_._�2�-I.�-��-ia l\1oritz.. Traje smoktng-sumer e dínner-jacket e branco.
.

••� J

-_.. ._-.-_••- •••- _- -.-�- •__-_ -._ ' ,.._._ _ -.- -_ _•••_ _ _ -.-.-.- -.-.-.-.-••_..-_-_-_-_-.-.-.-.- -._

E Sr, T T 5 T
Rogério Vieira e Senhora cumprrm o grato dever de participa!'. a srus

.

I I C A parentes ej)essoas de suas r.elações, que sua filha VERA contratou ca-

I samenlo, a 20 do corrente, com o sr. MUR1LO GARCIA
Dái-io Garcia e Senhora par-Íicipam com prazer, a seus parentes, e J)"��i[OV lM,E?Il'rO DE DillPó,SL'l'UiS l'0-' e 55,3 em 1%6); Ma lo Grosso (35,3 SO'1!:' Je suas relações, que seu filho MURTLO contratou casamento .. 1PULM\!1!.:'S E LJ·Ml'l'.A!DO'S m ilhões de cruze ír os, e:?1 1 9<H; 20 do corrente, na Capital da República, com a Senhorita VEHA.

36,6, milhões de cruzerros, em I RERRÁO VIEIRA.Dada a si'gnificação dos (lepósitos 1945, e 5U,9, em 1946; Paraíba VERA e MUFULOLimit3Jdos c Populares, torna-se (36,4 míjhõcs elc cruzeiros

eml cumprimentam E' 'ooní'i rmamopor-tunn focalizar as informações 194 I:; 48�3,. em J ?45, e 4.�,2, em Rio, 24 dr: dezembro de 19/17 Itajaí, 24 de dezembro de 1 D \7e!:'taLísticas que Ii,gunlIm, a esse r85- 19116); Serglpo (3;),11 miuhões de ..-----..... ._.__ ._ ._'__ '. _� . _._

peito, na pub licaoão "Moeda Bô l- cruze irns em 19411; 49,9 em 19115, . A • •

•

sas P Bancos", separata do "Anuá- e 39,2, em 19/16);.l'ará (29,7 mi- Eplfanlo Sucupira e José d'Acampora e
rin Estalístico (lo Brasil" - Ano lhões de cruzeiros, em 19H; 3o,8 Beatriz SUtupira ALna d'AcamporaVlfl � 1947, lançada r-ecentemente em 1945, e 37,8, em 1946); Atagoas .pelo Instituto Brasileiru de Geogrn- (22.5 milhões dc cruzeii-os em 1944; têm o �razer da cornu ruece
fia e Estatístíca. 27,1, em 19'1"5. e ·33,3, em 1946, e aos �mlgo. e pe.lloaa de auo•

O aumento dêsses depósitos se Maranhão (19,1, milhões de cru- ·relaçoa., o. contra.to da co.o-

vem acentuan.do de ano para ano zen-os em 19H; 25/l, em 1945, e rr·ento de "eu hlh? ARIt:J-
I cudo passado de fi f17,2,2 11) irhõer 30,5, em 1946). NA. com ," aenhonta Lygla
df' cruzeiros, em 19H, a 5 959,6, . Vêm, finaLmcnt c, Rio Grande do d Acampor�
em 19'15, e 7 127,9, em 19'10. Dês- Nor í

e (20,8 milhões de cruzeiros _-----------
s('� Lotais, sórnonta 246,9 milhões em 19H; 22,11, em 1945, e 24,5, em J Iem J94l!, 304,5, em 1945, C 333,5, 1946); Amazonas (13,2 míbhões de ARJUNA e lYGIA '.

em 194o, foram depositndos em cr.nze irns em 19H; 13,9, em 1945, I confirmam
Ibancos estrangeiros. e 18,3, em 1946); Acre -(4,4 rrujnões

'rodos os Estados e 'I'er rrtór-íos .IE' cruzeiros em 1941; 5,7 em 1945,
·são servidos por estabelec imentos e 6,0 em 19'16); Guaporé (2,4 011-

hancarios nacionais e, em todos lhões de cruze iros em 19/1.5, e 3,0,
êlos, ver iticou-se a abertura de em 19Hi), e Rio Branco (803 mu
contas sob aquelas rubricas. ]!;rr cl'uzeit'os em 19115, ·e 1,6 milhões em
alguns, os saldos dêsses depósitos 1946). Como se vê, são essas as
foram ,bastante significativos. veri- Unídades onde os deposuos pOpll
ücancl'íJ-se a-umento de ano para lares e Iíanitados tjverarn menor
ano. :r: II que demonstram os dados movimento, em 19f�6 .

seguintes : Minas Gerais, 1 363,8 O,� bancos estrangeiros só rece-
milhões de cruzeiros: em 19H; berarn depósitos populares e lí- HITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
1 7lJ8.0, em 1945, e 1 9G9,8, em mítados no Distrito Federal (118,7
19fo; Distrito Fecleral, 915,.1 mi- mílhões de CTLlzCit·OS em ·1944;
I·tlões de cruzeir-os" em 19/d; 1 296,0 H5,5 em Hl'!5, e 156,11, em 1946),
em t 945, f; 1 1175,9 em 19M;; baO e nus Estados de :São Paudo -( 01,7
Paulo, 652,3 mithões de cruzeiros mílhõos de ct'lllZeiros, em 1944;
r-.m 194�; 988,8 em 19/15. e 1 :.377,'2, 79, i em 19 'l5, e 89,5 em 1946);
em Hl46; Hio",de Janciro, 309,2 mi- Amazonas (28,9 milhões em 1941!A aniversariante, contando com lhões ode cruzeis-os, em 191'1; 429,1, 39,3 em 1945, c 45,5 em 1946);

-vasto círculo de relações, será, por. em '19'�5, e 495,6 em 19/10; iuo Pará (27,1 milhões em 19ft!!; 28,2
-certo, por motivo de tão grata data, Ur::mde do Sul, HO,.5 mílhões de em 19115 e 29,5 em 1946); Per-

. _ . .. .. . . .• •. •
sa que, em seguida, será rezada, às

'mudto cumprimentada por seus pa- Cl"llZl'il"OS ·em 19H; 183,6, em 1%5 na.mbuco (9,1 milhões em 1944; ROXY hoje ás 7,30 horas 8 horas.
t' 256,8, em 191ü; PernamlJUco, 10,4, em 1945 e 11,2 em 19/10);
1.66.1 milhões dc cruzeiros em 1944; A,l�goas (730 mil em 19H; 935
�88,2, em 1945, e 196,8, e:m 1946; em 19-1.5 e 621 em 1946); Bahia
Bahia, 119,0 mHllões (le cruzeiros (313 mil em 1944; 360 em 194·5 e
em 1944, 149,"', em 19'15, e 194,2 303 em 1916) e Rio Grande do
Nn 1946; Paraná, 78,6 mHhões oe Sul (287 mil em 1944; 279 em

'cruzeiros em 1944; 100,4, em 1945 1945, e 288 em 19116).
(, '172,7, em 1946 ·e ESIj)írito :-:.anto ,Com exceção de Sergipe, t,MaE
85 3 milhões >de cruzeiros cm 19H; as Unidades ,ela F·eelcração tiveram
11/,9, em '194,5 e H43 em 1946. aumenta'dos, de 19/15 para, 1946
,Seguem-se, em me.nor ilrb,portân- o� de1pÓisiltO's ipqp'ullares e limita·

-veira, advogado cia, os Estados do Ceará (67,1 mi- dos. Mere,ce re,gisLro, ,também, o
- menina Lea Lacerda, filha do J,llões de er,Ulzeiros em 194'1; 73,8, falo de ha.ver sido o Amazonas o

em 19/15, e 74,1 em 1946); Santa úni,co Esta.do da Federação o,nüe·
;Cat.arina (42,3 milhões (l·e cr-uzei- nestes três últimos anos, houve
1'05 em 1944; 53,1, em 19/t5, e 68,2, predominância. de depósitos po
em 1946); Goi,ás (52,4 milhões de pulares ·e Hmitaidos ·em bancos es

crnzeiros, cm 1944.;" 51,8, em 1945, tra.ngeiros.

Continua O ESTADO fazen
-do distribuições â« valioso's li
wrce, inclusive romances mo

.derrlOs, entre as pessoas que
.constam de seu cadastro soo
-cial.

As pessoas que ainda não
baiam preenchido o coupon
.que diariamente publicamos
;poderão faze-lo aRara habi
,litando-se, assim, a co�cotre
d'am a tão interessante inicia
otiva realizada sob o patroci
eiio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

,!: :t� *

ANIVERSARIOS
NILTON VIEIRA LOPES

Transcorre hoje, a data natalicia
, «lo distinto e inteligente jovem Nil
.ton Vieira Lopes, aluno do curso de
Educação Fisica do Departamento
-de Educação do Estado, e elemento

• �,� d��' do T:,tco
do Estudan-

Sta. \HILDA AMORIM

Deflue, na\ efeméride de hoje,
rmais um natal da gentil senhorita
::Hilda Amorim....

:rentes e amigos.
Enviamos à distinta aniversarian

�te, n9s505 sinceros parabens.
*

FAZEM ANOS HOJE:
sra. Dilma Vilela da Luz, espo

:sa do sr. Alvaro F. da Luz
- sr. Dr. Nicolau Clavan de Oli-

:sr . .Torge Lacerda
_ sr. Jorge Fontes, filho do De�

:sembargador Henrique Fontes
_ s'ta. Maria Zenaide Santiago,

'funcionária da ACESP
_ menino Arnobio José Glavan,

'filho do sr. José Glavam
_ sta. Evangelia Morais Savas,

·estudante.

LIRA TENIS .CLUBE - Dia 31 -

"Tradicional Baile de São Silvestre

"Surpresas - Á 1 hora homenagel�
ao Rei MÔno. Confeti - eSrpertl
na - Mesas a reservar na Joalheria

Moritz - Traje smoking - Sumer

<C dinner - Jacket e branco.

GRITO DO CARNAVAL DE 1948

NA "VOlTE ALVI�NEGRA"
O Fi dueirense Futebol Clube, de-

b • d
'Sejando dar inicio aos festeJ?s o

llei Môno, realizará er S1:1a sede so

daI á rua Araujo Figueiredo, es-
,

d dOuro.quina da rua Víscon e e
.

1>reto, uma noite dansante, no dla

�1 do corrente, abrilhantada por

um ótimo "jazz-band".

pulseira
d ... ; to do Clube·Pe�deu-.a o ·,ro.e '..

D à R_Marechal Gullhermeoza u_ . ..

no ""U. da Natal. um. pUl••1ra

de a.Hmação. .ntrega-IaG,.,.. tifica-lIe o quem 5
aQ R."u MCU'echal Gl:litherrlu. n()

(' F�TADO Terce telr. 30 de Dezembro de "47

levam ao c"nhacimento do.
pe..oa. de liIuaa rala�õu. o

contrato d e callamanto da
.ua Wha LYGIA. com. o sr.

Arjuna Sucupira

I
\

i IRMANDADE DO SENHOR JESUS
DOS PASSOS E HOSPITAL DE
CARIDA,DE - FUNDADA EM

1765
Comemorando esta Irmandade no·

dia 1° de janeiro vindouro o 1830
aniversário de sua instituição e rea

Iízando às 6,30 horas Comunhão
Geral, tem a Mesa Administrativn o

prazer de 'convidar os senhores Ir-

Sessões extraordinárias
James Mason - Anti Todd

O SETJ.MO V�U
mãos, revestidos de suas insigneas,
balandaus e fitas, 'JJara compar
tilharem desta demonstração de fé,
Igual convite faz para a Santa Mis-

Censura até 10 anos.

No programa: Brasil em Fóco
Nacional

Preços: CI.'$ 4,00 3,00

James Cagney - Sylvia Sydne Consistório, 27 de dezembro de
- 'Porther Hall - Vallace Ford 1947.

SANGUE SOBRE O SOL I \.
Luiz S. B. da Trindade - Secretá-

No programa: Noticias da sema- I
o.
��------�----------��

na - Nacional- Metro Jornal

G· h
' 15·Preço: Cr,$ 3,60'único an ara

Censura até 14 anos.

......... _.. . ":./ .

RITZ quinta-feira
Joan Crawford - Jo];líÍ Garfield

,

ACóHDES DO CORAçÃO

Toda pessoa que lizer suas

compras a dinheiro durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará' 15% de
desconto especial de Natal
que a mais antiga e conhe
cidR Sapataria de Florianó
polis oler ece aos seus dis
"tin tostr eguezes.

TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO
(Cine Teátro ODEON)

pai:oandio�� ;i�!�CUlO de téla e)Veicolos muHados
-' L.A!GRIMAS E SORRISOS I De acôrdÇl com o § 2° art. 120, dc:>

COM: Mary Lee - John Archer- C. N. T., ficam os responsáveis pe
NO PALCO: "Show" de despedi- los veiculos abaixo intimados a efe-

da apresentado por: tuar o pagamento das multas que
Mário Mirandâ - Tomando parte: lhes foram impostas, dentro do

Zécatau _ Parte musical á cargo prazo de 3 dias, a contar desta data.
de: Nabor Coutinho Filho - .Tair Estacionar em lugar não permi�
e seu regional - Dião - Pfr. Ira- tido: Automóvel - 14.177 - 2,2.007
ni Moreira com seu violão, Zininho 1H.5ü'5 - 14.244 - 14.004.
_ OSI�arina Manguilhot - Ary Ne- Excesso da ve·locidade: Automó-
ves -:7 Acompanhamentos ao piano veis - 14.171 - 14.930.

por Romeu Forçar passagem em veiculos �a

(Abre,.o programa) iminência de azusar-se: - Automó�
O Esporte em Marcha Nacio- vel - 14.939.

nal -Imp. Filmes Falta de matricula� ônibus-
Censura até 14 anos. 14.514.

Alvim Amaral e Silva
e Elvira de Oliveira

Amaral
pal'ticipoln ao. amigoll a

pessoa. de aua.. ralaçõe., o·
,co�o,to de ca.amento d.
'iiau filha PAULO. com a

.rita. Cleia Botelho

Turibio dos Santos
Botelho e Maria dos

Santos Botelho
participam ao. amigo. a

pe.soa. de i �a. relaçõe., o

contrato de casamentu da
.ua filha CLE:IA, com o sr.

. Paulo Amaral

CLEIA e PAULO
confirmam

Florian6poli., 24 de Dezllmbl'o de 1947

Arão Bonifácio Sena e Senhora, participam ás pessoas amigas o con

traio de casamento d� seu filho Arí, com o sta. Iracema F-ortkamo
Adolfo Fortkamp e Senhora participam ás pessoas de suas relações o

contrato de casamento ele sua filha Iracema com o sr. Arí Sena
IRACEMA e ARÍ
confirmam Recusa a u-ma ordem legal: Auto

móveis - 14.004 _ 14.065.
Abandonados na via publica, in

terronpendo o trânsito e estaciona
do c.m local não permitdo: Aut0mó
veis - 14.240 - 2.006 - 14.798 -

3.400 -" 34.902 - 14.640 - 14.097
- 3.087 - 14.138 _ 14.025 - 14.244
- 14.705 -14.280 - 30.270 - Ca-
minhões - 14.741 - 14.923 - 14.827
ônibms - 170.153.
Cobrança a mais da tabela' de

preço: Automóvel _ 14.960.

FlmÍanópolis, 27-12-41.
IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

LUZ DOS MEUS .oLHOS
COM: Celso Guimarães - Grande

Othelo - Cacilda Becker - Silvio
Caldas

Filho'Francisco Moura
e Senhora

participam ao. parente. e

penaos de .uaa reloçõ88 que
.eu filho WILSON contratou
ca.amento com Q lIanhorita

Unula Beokmann

Hans Beckmann e Sra.

participam 001 parente. e

peuoa. da lua. reloçõe. o

contrato de casom,énto da
.ua filho URSULA

com o .r. WiJaon Leal
Mouro.

- GRANDIOSO -

No programa: A Marcha da Vida
- Nacional Imp. Filmes - .ocupa
ções Inusitadas - Short - Fox

Airplan News 29 x 98 - Jornal

Preço Cr$ 4,00 único
Censura até 14 anos.

Florian6poli., 24-12-47

,:- ..•...........................•....... _ - - .. � - ......•. __ ...•...•.........•._._ _ .. _ _

�
: : - _.-
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I I

I Agencia Progresso de' Artur ,Beck I
I Deseja aos seus amigos e freguezes BOAS FESTAS j
I e feliz ANO NOVO I
i 25-12-947 1-1�948 \

LIR A T.E N IS
A Diretoria almeia para todos os nobres associados

muito BOAS FESTAS e um próspero e feliz
ANO NOV O.

Pela Diretoria, JOSE' AlvTONIO DE S. THIAGO
. Secretârio Geral

.'tal
MAQUINÁRIA SUL CATARINENSE S/A

Pelo presente edital, ficam convidados todos os interessados na

organização da sociedade de nome acima mencionado para as assem
bléias a se realizarem nesta cidade, nas datas abaixo mencionadas, dl\
conformidade com as reuniões prévias já f.eitas anteriormente, ns 15
horas, obedecendo-se á seguinte ordem dos trabalhos:

10) - Dia 3 de Janeiro de 1948 - assembléia preparatór-ia E' di3-
cussão ele estatutos;

2°) - Dia 8 de janeiro de 1948 - assembléia definiLiva de funda ..

ção e organização da sociedade, com aprovação dos estatutos, escrita e'
demais atos indispensáveis;

3°) - Local e hora já conhecidos.
Oresciurna, 26 .de dezembro ele 1947.
Celso Ramos e João Scratto - Incorporadores,

G R I P E o TOS S E o ,8 R O NQUiTE
tI".-.w....•••.....•......• ...._w.-.-.�.·......·�·.·.....·.·.·....-.-.·u-J".._-•.•_........_._._._.........

O TESOURO 'V dDa instrução está ao alcance i en e-sede todos. Dá esse tesouro ao tau I
amigo analfabeto! le�ando-o a um \ Uma, mella para sala de jantar.
curso de alfabetização no Grupo em estilo antigo e alguma. camas
Escolar São José, na Escola Indus- I de !lolteiro.
trial de Florianópolis ou na Cate- I Tratar à Avenida Mauro Ra-
dral Metropolitana. mos. 64

AV I 50
A EMPRESA CüNSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA).

�ODOiS ÜS PüRTADüRES DE TITULüS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO' COM O DE
CRETO:-LIDI 7.930, AF'IM DE SER REEMBüLSADüS DE
ACüRDO CüM ESTE ,REGULAMENTO.

PARA MAIüRES ESCLARECIMENTüS .PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DEBTA CAPITAL, CITO A� RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

Transportes regulares de cargali ao parto ati

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA JORI

I
I
I
l
�

Inform ações com 09 Aqeln tes
Ftor íanôj olíe - Carlos Hoepcke S/A - CI -- Telefone 1.212 ( EDd. teleg,
São Pre ncisco co Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - TeleloDe 6 MOOREMACK

--------------------------_.-----------------------------------------------------

PARA ALIVIAR
OS ZUMB·ID'OS
E A DIF,ICUL
DADE DE
OUV:IR

QU�R nSlIR·Sf COM CONFORTO' E ELECiAHCIA 1
PROCURE.A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

Dr. (L"ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO-
Crim. e cível

ConÍltituição de Soci,dad..
NATURALIZAÇÕES
Títulol D.alarat6riol

Elcrit. -- Praça 15 ela No ... 23.
10. andar.

R•• Id, - Rua Tiradentfil 47. IFo'NE .. 1468 I

..

Comerei e Ira spert C R Se V. S. sofre de aturdímentoO
.

n ,or es III amus catarral e zumbidos nos ouvidos,

S A FI' � ,

I
� compre na farmácia um frasco de

" • III..,;,;,.,._· orlanopo IS PA�MIN:: e tome-o de acôrdo,c�m
EDFl'AL as instruções da sua bula. Parn;mt

Atendendo ao que dispõem os Estatutos desta sociedade e aos diF- alivia prontamente os aborrecidos

'positivos do Decreto, lei n. 2.627, ficam convocados os senhores a

.. cio-I.zumbidos dos ouvidos. As narínas

nístas a se reunirem, em assembléia geral. extraordinár-ia, no dia 5 de obstruidas despejam o catarro, a
JaneIro do ano de }948, paraeerem resolvidos os seguintes assuntos: respiração se torna mais facil ea) - Alterações necessarlas aos respectivos estatutos; .

b) - Eleição de um díretor-gerents para completar o per-iodo de cessa o desprendrmento do muco

gestão anterior; nasal na garganta. Parmint é agra-
c) ---:- Outros assuntos gerais de interêsses da sociedade. davel ao paladar, As pessoas que
Florianópolís, 23 d.e deze�b�:o de 19'/17, sotrern de aturdimento catarral,Celso Ramos - Diretor-I residente.

-

b d
A

édí
.

..----- - farao em. provan o este rem o'

i.,Uníver�ída�e para Extrangeires
em Perugta [Italia]

Leva-se ao•. conhecimenlo dos interessados que no Consulado Ge
ral da ltalia para os Estados 'de Paraná e Santa Catarina. à Rua Mare..
ehal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão elos programas
dos cursos que serão clesenvolvidos pela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de. 1° ele Abril a 30 de junho
de iOde julho a 30 de Setembro
de 1 o de Outubro a 23 de Dezembro.

FECULARIA
DOENÇAS NiEBT1)�Ab

Cem (1)1 proBr",,,oll da _edte_
'·"lt:, &C lIoenÇM ner..osu. 1I••1Io1i
l"fl>i;;I.é!aa C!ID tempo, 11110 nalu pM!<
·�,Uamel!l.te I'emedibela. O ewriAll4fi."
üzo. trato ela ipod\llcla, 56 III�«
jllf"IatUcar «iII Inelivi4llIQ .fet.4!H .11
1Gb ellfermiclatt(L O 8em�. Na.
dfil.al ti. Doeaça. anta.. «1111510.
,••• AIIlb.latórlo, ,•• at.1I.eI. lfUoi
\l!ftaml'!ute •• ao.at.. Dan.... 1\a
Use._ lO. a.a D..4i.r. U. d.u r
..

·�u��i·o�,��·�o·s· '�í��l���s' '�'s��: VENDE�SE
duais e Munincipais, do mads CASA E TERREt'liO
graduado ao mais modesto ser- Rua 'Nova Trento, 51.

Avidor 'pÍl�liCBO; inf�ereVteei-vos tna I' .

ssoeiaçao ene reen e es a-

Ireis preparando um peoullo pa-
ra vossa famflía, Quer estudar á' noíte'i Adqui
................................ ra uma ação do "Colégio Bar-
"Quem extraviar ou Inutilizar 's I rfgn-Verde",eertüicado de alistamento pqari I' •••••••• ••••.•••••• •••• • •••

multa de 10 a 50 cruzeiros, out�l1I- Senhorltal
sim incorrerá em multa de 28 a UM Ao escolher seu perfume ..erlfl.
cruzeiros aquele que' extraviar OI que se trás a marca da perfumaMI
Inutilizar o Certificad·o de�· '"Johan Maria 'Farina" que Ji eJl'1l

vista". ,referida pela corte Impertal II.

(Ad lU da Lei do Serviço 1lliJS. O. Pedro D

lar). • • • • • . .
• •

.. • .• •. o ..

LO'COMOVEL WOLF
Vende-ae, j u rrto s ou aepn

rodos, uma instalação com-
:",'

pleto. para fécularia e um ')..

locomoveI WOLF de 34 H.P.. "ii

Informações com Procopio
Lima - Içara - Mu rríoí pí c
de Cresciuma.

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

Vende-seEnvie ao seu amigo dlstaBtt
um número da revísta O VA
LE DO ITAJAt, edição dedl
cada 8 Florianópolis, e BS81a

. estará eontríbuíade para
maior difusão cultural

de nossa terra

Um bar bem afreguezado,
no centro da cidade. Tratar
nesta Redação, à tarde.

Jardineiro'

Fábrica de Artefa
tos de Couro

EspeciaUlta em arreamento...

malt:u. pa.ta., chinelos e taman

cos. procura reprellentante. comia
.ioQ':sdos paro este Elltado.
'011 intet'eBlladolD queiram ee dirigilf
a Canrobert de F. Neve•• :Rua
Comendador MC-"loel Pereira n. 177.
Porto Alegre.

.. .. .. .. .... ........ .. .... '. .. ......... ao

elA CATARINENSl
DE TI?ANSPORTES AÉRios LTOA

.. .. .. .. .. .. .... ........ .. ......
,

........

A GRANDESÃ. DO BRÂSIL
Depende da instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes
soas amalfabetas frequentem um

curso noturno e tereis conitrihuido
para o progresso do Braeíl. Eoo(}Ia
Industrial ou Loja Maçoníca,
....................................... ! � .

.. ,. ..

. Queremos que todos faç�m Trabalhando lambem em
. Aument� o Capital d? Coté

parte do quadro social dos hortas e uulntaes oferece gro Barriga-verde, �flm de

componentes do '''Colégio Bar seus serviços cobrando por I que possamos c?nstrUl.lo, in.sga-Yel'de". Por isso, o paga· dia CR$ 3Q,OO. ereTendo-se, hOJe n_tesmo, B()

mento da ação é feito em li, Enviar recado pelO tele- I
seu quadro social oe compo-

presta«:ões. fone 1536. nentes.

"VllRCiEM ESPEC! LIDADE"
« lA WETZEL lNDUSPJBIAL-JOINVILLE (Marci!

TORNA A. ROUPA BRANQUISSIMA

. c:,��2 ylRceAA
-Oi".. "..,

ESPECIAliDADE

o Sahão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações uteis
._===----::.._---=-=--==-

Horario das empre
sas rodoviarias

Expresso SS�GUN]")�-:r::EIRA
7 horas.

ao Obtovao - Laguna
16 horas.
Auto·Viação Haja! - Lta t -

Expresso Brusquense JaBI
- 15 ho-

ras.
- rusque_

EXl?resso Brusquense - Nova Tr-ento- lü,30 horas.
Auto-Viação Catarinepoe J- 7 horas. -

� - oinvile

Auto-Viação Catarilrense _ Cu Itíb_ 5 horas. r 1 a

Rodoviá·ria Sul-Brasil - Pôrto Alegre- 3 horas. -

Rapido Sul-Brasileiro _ Joinvile _ás 5 e 14 horas.
. TEiRÇA-FELRA

Auto-Viação Catarinense _ Pôrto Alegre - 6 horas.
Amo-ViaçãJo Catarinense - Cur-itiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viaçáo Catarim�nse

- 6 horas.

17
��f�:SSO São Cristóvão - Laguna
Emprésa Glória - Laguna - 772e 672 horas.
Expresso :Brusquense _ Brusque _

16 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itajaí __: 15 ho

ras.

_
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - as

i) e 14 horas.
QUARTA-FERA

Auto-Viação Cat"rinense - Curitiba
- 5 horas.
Auto-Viaçâo Catarinense - Joinvile

1-
7 horas.

Auto-Viação Catarinense - Laguna
- 6,30 horas.
Râprdo Sul Brasileiro - Joinvile - às

15 e l4 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
o. ol!'ll(1nll1ls, mellMilJ I\A" 1 Expresso Brusquense - Brusque

publicados, nio lIerio 16 horas.

devolvldos. rat.·uto-Viaç�o Haja! - Itajaí - 15 ho-

A direção não se rel!l,�.� Expresso Brusquense
II!&biliza pe los conceito. - 16,30 horas .

•mitid.os nos arti"u ,

Rodoviária Sul Brasil Pôrto Alegre
\.-.

lO _ 3 horas.
f .nlnados QUINTA-FEIRA

Jl�-liDá- -

ri 1-- t'.. Al���-�aãá�or;s�tarinenseI. i ii I118S P. P aD ao Auto-Viação Catarmense
I

.

\I J - 5 horas.
MÊS DE DEZEMBRO Auto-Viação Catarínense

6 C'< ll· d F
,.

d
I - 7 horas

sasa 9 -. armacia Mo erna

I' Auto-YiaÇão Catarlnense - 'I'ubarâo
.- Rua J�Pmto_ - G horas.

7 Domingo

��Farmácia
Moderna Auto-Viação Catarinense - Laguna

Rua J
-

P' O
- 0,30 horas.

- oao 111' - Expresso São Cristovão - Laguna -

13 Sábado - armácia Sto An- 7 noras.
-rLônio - Rua Joã Pinto. Enrprêsa Glóri'l - Laguna - 6 1/2

1 r. Dom' _!,... F
"

Rt
e 7 1/2 horas.

. ·t. mgo �'-
. �rm'acJa "o. Expl'esso Brusquense - Brusque _

,...\ntoDJ O - Rua Joao, Pinto. 16 horas.
20 Sábado �. Farmácia Catari-/ .

Auto·Viação Itajaí - !taja! - 15 ho-

mense - n.ua Tl'ajanfu.. laiiápidO Sul Br-asileiro - Joinvile _ às
21 Domingo - Farmácia

Cata-15
e 14 horas .

.(1' 'ese - Rua Trajano. . . SEXTA-F�.m.A ,

, .25 Quinta-Feira _ Farmácia Rodovlâr.ía Sul Braall - Porto Alegre
'R l'

.

(F' ) R 1-
3 horas.

• I au IVO Ira < OrLaao na Trajano. Auto-Víaçâo Catarinense Curitiba
27 Rábado - Farmácia Santo - 5 horas.

Agostinho - Rua Conselheirc Ma-I Auto-Víação Catarlnense
.

- 7 horas.
ira_ Auto-Viação Catarinense - Laguna

28 Domingo - Farmácia Santo - 6,30 horas: .

Agosl.inho - nua Conselheiro Ma- 7 ��f:s�sSO Sao
....
Cnstovão - Laguna -

'\fra. Auto-Viação Itajaí - Itaja! - 15 ho
O serviço noturno será efetuado raso

tpela Far�náci� Santo Antônio sita 16E�gl::;.so Brusquen se

,á rua Joao Pinto, Rápido Sul Brasileiro
às 5 e 14 horas.

SÁBADO
Catar ínense - Curitiba

o ESTADO
Ilt<daç1o e Oficina•• rua lote

Pinto n, S

J)!r.tor: RU8l::NS A. RI\MOS"....rietário e Dir.-Ger....
SIDNEI NOCETI

Diret6-!' de Red&l:lo'
.. D.üiASCENO DÁ SILV.A

I Chefe de Palinaçio:
I RANClSCO LAMAlQUW
'1 Chefe de ÕIlpreulo.

"".1. IOJ\Q"lM CABRAl, DA SiLV...

\ RI>.\Iresentante:
A. S. LARA

1 JS•• Senador Dantas, 40 - lJO

.�..'.,� Tel· %Z·6S24 �d��o d., lanelre
'I RAUL CASAMAYOR

âltll" I'eüpe de Oliveira, 21 _,\1 S- andar

i: 1'.L Z-9873 - São PUl.

ASSINATURAS
11 Na C"pital
� .1.13-. •••• _ ••• _ O.',
n ikllfl.,lItr", Cr$
!I I'riIIiIestr. Cr$
� �&l ...... - __ . _. Cr$
j WIb••ro avulso .. Cr'

� No Interior

� :�est;� .

: : : : :
.

: : � 1:::: I
� Trimestre Cri lS,oe 1
!j fiblero avulso _.Cd t•., I
� Aaindo. mediant. el!lll\:n�u .1U
Jl

II

'8.
",$"
ll�.�o
D,I).
',i..

'Tem dinheire ?
Muito ou Pouco. Não Importa!

O leitor deseja obter uma

I'e�:!i:t. mensal, semestral ou

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

·<eios ao Crediário KNOT, á rm
.João Pinto n. 5, que, em com

''binação com () _EsC'1:itório Imo
�ibi1iárj.o A. L. ALVES o em

llll"egará, proporcionando -lhe
',com isto uma renda anual, se-

::gur?� de Cr$ 120,00 por Cr$ _.

1.000,00 empregado.
Melhores informacões e de

talhes nos escritóriôs do Cre
'diário KNOT, ou nesta reda

,.ção.

CIA CATAR,INENSl
.

DE TI?ANSPORTES .URros .LTOA

Funcionário público
: Lembra-te - descontando déz
· (lentavos diários de teu venci

mento, salário ou remunera
. �ão poderás deixar para tua

'j'a,milia, um peculio até Cr$
· 30.000,0'0.

Inscl'eve-te na ÃssociaçÍÍ:0
:meIieficente.

......
- Q • • • •• •

.

o VALE D() ITAJAt
Procurem na Agêncis

. Progresso,
LIVRA.RIA 43, LIVRARIA

ROSA

5

, .:f:�
.1.' ...'\'<

;/,

I

,f; �

Joinvile

Tubarão

Nova Trento

Curitiba

Joinvile

Joinvile

Brusque

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileioro - Jolnvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarínense

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itajaf - 13 ho·

raso
.

Expresse! Brusquense - Nova Trento
- 9,30 hora,>.

.

Expresso Glória - Lag1fPa _

..

6 1/2
e 7 1/2 horas.

Joinvile

Tubarão

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

I'

Viacão aérea
.

.

"araria
SEGNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hnras.
Rea'l ,8, A. - 1l,3ú horas - Sul.
Panair - 9,500 horas - Norte,

TE,RJÇA-FElRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
Panai,r - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 112;00 horas

Nor�.
.

QUARTA-FEIRA
Cruzeiro da Sul - 11,00 horas

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Varig - 13,00 horas - Norte.

Real S. A. - 11.30 horas - Sul.
QffiNTA.-F"EIRA

Panair - 12,17 horas - Sul.
,Panair - 9,50 horas - Norte.

Varig - 1{),20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,3-0 horas - Sul.

Cruzeiro do Sul - l'Ü.OO hs. - Nr.>rte.
SEXTA-FEIRA

Varig - 10,40 hor"6 - Norte.

Real S. A.. - ás 16 horas - Norte,

Real S. A. - 7,30 horas - Sul.

Cruzeiro do Sul -:- 7,20 hs. - Norte,
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.

Varig - 12,30 hOTas - Sul.

panair - 9,50 horas - Norte.
.)OMTNGO

Panair _ J3.07 horas - Sul.
Panalr - 9.50 horas - Norte.

Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.

Pôrto

Vende-se o timo terreno com

lCx38, sito à Rua Irmão
Joaquim, nesta capitál, por
preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria C� rione.
Rua Tiradentes

que vem contribuindo, para o progresso
e confôrto da human\dad� em todos os

setores, deseja o seus amigos e clientes

i.," ....

r,

r, .:'

i! ."';
f
i

anestesia pelos gases
HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS

PASSOS

Serraria Delamber'
NO

Quantidade certo G preço unico
Metro Cubico CR$ 75,00

FONES 1199 e 1479
, . .,

.

TerrenoOicloprupane, protoxído de azoto, eter, carbogêneo e oxigêneo
LE'rapia.

Moderníssimo aparelho Heitlbrinck. Já em esplêndido funciona
mento.

Anestesias completas a Cr$ 250,00 {;) 150,00.

Cia. Continental' de Seguros
. ,.

Rio de Janeiro
Fundado em 1.924

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES P:2SS0AIS
Capital Realizado e Reservas . _ .. , _ _ .... '. Cr$ 0_140.44050
Sinistros Pagos até 31/12/46 . __ '. _ , .. _ . .. Cr$ 18.162.621'30
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)

,

Av. RIO Branco, 91 - 30 ando Lgo_ da Missrlc.ordia, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" . T,eleg. "CONTAL"

AGJ!:NOIAS:
BELÉM- FORTALEZA - RECIFE -MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Av&ri·as nas Principais Cidades do País e do Exte

rior.
Tem a satisfaçã:o <:te comunicar o inicio de suas operaçõss na Cida

de de íi"'LORIANóPOLIS -com a nOOleaçã:o de s'eus Agentes Gerais Se
nhores.

Vende-se
Por nlOtiyO de mudança j ven

de-se à. ruo Almirante Lamego n· •
50, o lIeguinte.
Uma bateira com velo o dom.i.

pert..nces.
. Uma e.tante. Um armário d.
cozinho. Uma .010 de jantar.com
pleta' Duo. comalil, Uma geladeira
poro. colocar gelÇ1, marco Stéigl.
der nova.

·SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

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

Preferindo-o
acompanhando

está..
a moda.

Importados diretamente dos E. E. Doidos
Aos srs, médicos e farmaceutícos e aos hospitais
Comunicamolil que ••tamo. recebendo uma importação direta

dos E.tedo. Unido., de••eguint·ea ertigo.liI:
Filme. para Róioa X, em diyersoll tamanho•.

Ahnofadoll e traY88aeiroll de c&mara de ar, de borracho - Dedeira. e

capotinhoil higiênicos. de borracha.
.

Luva. para cirurgia,
Cubo., comadres, irrigadore., ceneca. graduada., compadro., funi••

.m .ferro batido, esmaltado,
E divenos outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à :SOM A T E C
Sociedade Materiai. e In.trumento. Técnico. -- CietltificolI Ltda,

Ruo Conselheiro Mafra, 54 -- Caixa Po.ta!, 148,
Telegro.ma.: «Somatec» !!FLORIANOPOLlS.

••••••••••••••• ti •• III .

Terreno
Vende-se um" sito à Avenida

Hercilio Luz, distante 5 minu
tos da . Pl'aça 15. Tratar a Rua
Felipe Schmidt, 33.

QUANDO TEUS �LHOS
te perguntarem o que i

11m lázaro, dize-lhes q_e ii
um enfêrmo que poderá re

cuperar a saude cem M te.
luxiiio.

BOM NEGOCIO
• •••

"\
o .

Apressando-se em. dar seu
nome para delegado da A�iáo
Social Catarinen..�e no seu quar
teirão, v.s. já estará f�iendo aI.
go de util.

para quem possue de Cr$ 10_000,00 até Cr$ 100000,00 renda
certa de 10-;' ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Informações nesta redação_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBD, julgando o recurso interposto
pelo Avaí contra -a decisão do TJD da FCD1 que tôrnov sem efeito a sua vitória
sôbre o Paula Ramos, decidiu íêsse recomposto o orgão disciplinador e que 00 novo

'colégio julgador cumpria decidir o complicado caso!

EncerrandO -suas atividades em 1941, a Federaçao Imellca CafarlOense realizara, na
"

noite de amanbã, a tradicional corrida de São Silvestre, com o
concurso de, cerca de 70 'atletas.

,
,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Mais um «goal» . de mestre
Desde o dia em que o desportis

ta e conceituado industrial Orlando
Scarpelli fêz a doação de um gran
de terreno para nêle ser construido
o futuro estádio do Figueirense Fu
tebol Clube, agremiação das mais

prestigiosas do Estado que o valo
roso homem de negócios presidiu
várias vezes, os dirigentes do alvi

negro lançaram-se à atividade com

o propósito de tornar realidade um

dos maiores sonhos do grêmio cam

peão catarinense de 1941: uma pra

ça de' desportos.

o CAMPEÃO DE JOINVILLE FOI
V;ENCIDO &'1 CURITIBA I

O América F. C., campeão jbin-I
vilense e candidato ao cetro máxi
mo do Estado, exibiu-se ante-ontem

em Curitiba, defrontando-se com

o forte "onze" do Coritiba F. C.
O jogo foi patrocinado pela Asso

ciação dos Cronistas Esportivos do
Paraná ,e finalizou favorável ao

quadro local, pela contagem de 2 x

O.

bela praça de desportos que satis

faça as necessidades dos floriano

politanos que clamam por tudo

quanto diz respeito ao desenvolvi
mento físico do corpo humano.
Ainda recentemente tivemos oca- TREINAMENTO DE ASPfRANTES DA MARINHA

,

20.000 asp irantcs da Marinha Britânica passaram uma semana de
treiuamento a bordo dos navios ancourados em Porsmouth. Os rapazes
chegam em grupos aos centros de treinamento. A Organização ele As

pu-antes ela Marinha foi iniciada pela Liga Naval em 1899.

sião de iPr,esendar a inauguração
da nova séde social do Figueiren
se Futebol Clube, construida bem
no .coração da cidade. Muita gen
te esteve preserite à cerimônia. Hou
ve discursos, palavras de elogios
à mais esse notável empreendimen
to, )ão' útil quão necessário ao pro

gresso do clube. Os abnegados di

rigentes do Ftgueirense marcaram

ruais um "goal" de mestre. A séde
se compõe de um ,compartimento,
onde se r-eunirá a diretoria, sendo

ali guardados os troféus acumula
dos em memoráveis vitórias, bem

como os arquivos e demais valo

res, Ao lado está instalado magnf
fico "danacing" com um "buffet"

servido por profissionais. Todas as
.

noites o salão está repleto de ele

mentos da nossa melhor sociedade,
que ali passam- momentos agradá
veis ao som de lindas músicas.
A séde dó Figueirense foi cons

truida em estilo americano, proces
sando-se as danças ao ar livre, .o

que constitue uma novidade para
os citadinos.
Por ocasião da sua inauguração

foi lançada a campanha da venda

de títulos pró construção do está-
De inicio defrontaram-se êles

dio. Em apenas alguns dias de fun
com as maiores dificuldades mas, cionamento cerca de 70 pessôas ad
dotados todos de boa vontade, fo-

quiriram títulos no valor de dois
ram vencendo um a um os obstácu- mil cruzeiros. O primeiro a subs
los. Para a aquisição do indispen-

crever um título foi o contra-almí
sável numerário, foram realizados

rante Antão, Álvares Barata, coman
toda sorte de festivais, quer recrea- dante do 50 Distrito Naval, sediado
tivos ou esportivos, visando com

nesta capital. Oportunamente: pu
isso dar andamento aos trabalhos. blicaremos a relação das pessoas

N,ão foi pequeno o. número de. pe,s-I que fizeram a aquisição de títulos.
.soas, desde as mais abastadas as

O mais interessante é que quasi
-maís modestas, que contribuiram todo o serviço é executado pelos di-
-corn um pouco do que possuiam, retores do clube, que, assim, sacri-
•dando, assim, um atestado eloquen- ficam os momentos de, folga no in
"te' de ampla' solidariedade à inicia-

terêsse de uma causa por todos C011-

-tíva, por todos os aspéctos bela e
siderada de grande importância.

.sugestíva. Como mais intensa é a atividade
Hoje, muitos dos que visitaram

dos mentores figueirense, mais
11S obras d� e�tádio loealiz�do �o' rápidarnente ccrrcrrão os trabalhos
populoso distrito d? E�treIto, nao

da construção �,estádio.
escondem a sua satisfação pela ex-

'Gostamos de ver como agelp os

celência do local. Ali brevemente membros da diretoria de Figuei
se .inaugUlrará o magestoso estádio

rense.

do Figueirense, um dos maiores e
Que continuem como até então a

modelares do país, segundo infor-
lutar para a concretização de 'um

mações que nos deu o sr. Tomaz
dos ideais mais caros, que tanto he

'Chaves Cabral, presidente da Co- nefícios trará ao clube e ao despor
'missão Pró-Construção do Estádio.

to catarinense.
Além de Tomaz Chaves Cabral e

'Orlando Scarpelli, cumpre-nos lou- LEôNIDAS SERÁ ALVI-NEGRO

"var o desempenho brilhante de A nossa reportagem conseguiu
'Charles Edgar Moritz, presidente apurar que o magnífico "centro

-do Ftgueírense, o Eurico Hosterno, forward" Leônidas, do Caravana

-vice-presidente da acima citada co- do Ar, vestirá em 1948 a camiseta

'missão, que ao lado de outros tan- aIvi-negra do Figueirense.
los adéptos do clube alvi-negro tra- Tratando-se de um elemento de

balham incessantemente para levar grande futuro, a linha atacante do

avante a iniciativa de embeleza. a alvi-negro muito lucrará com a

mossa capital, dotando-a de uma aquisição do explêndido artilheiro.

BRANCOS X I;'RETOS
Em virtude das fortes chuvas que

Federacão IUéti'ca Catarinense
De conformidade com o estabelecido nos estatutos desta Federaçêo,

convoco às Entidades e clubes filiados para a sessão de Assembléia Ce
ral a ser realizada na séde Social, à rua João Pinto, n. 32, às 20 batas'
do dia 30 (trinta) de dezembro corrente, para a eleição da . irei��'ia.
Não havendo número legal à hora aprazada será feita

cão uma hora depois quando então deliberar-se-á

ro de delegados.

I Florianópolis, 24 de dezembro de 1947.

Osmar Cunha - Presidente.

tornaram impraticável o campo da

rua Bocaiuva, deixou de ser realí
zado, ante-ontem, o' prélio entre os

selecionados branco e preto, fican-
do adiado "sine-die".
....---_._-.�--.."._....------......-.-_...-----....-.,.

voes PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento d. Saude d.
Lázaro.

1Jamais relógiooutro

OMEGA
EURICO HOSTERNO ,****************

,

�-#

•

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

-1I1it'lt1!meok COmpr()Fôt(õ
Omega. - o relógio dos que desejam
não apenas "ver" as horas, mas dos

que querem ter sempre a hora

exata - é o vencedor das Provas

Internacionais de Precisão do Obser

vatório de Teddingtor., na Inglaierra.
Os técnicos dêsse íamoso Instituto

certificaram oficialmente ql'� jamais
outro relógio atingiu a precisão dos

relógios Omega, de pulso ou de

bolso. É essa lJj ssma e íuoompa
rável precisão que o Sr. encontra

em todos os elegantes e distintos
modelos Omega que as boas relo

joarias apresentam. Adquira um

Omega e orgulhe-se de possuir
o relógio de mais alta precisão.

******�******.
Reaiiwm-se em Tetldinçton, T'!uular
mente, pro,vas de precisão entre os me·

lhores relógios do mundo. Desde 1933

pertence a Omega o 1.0 lugaremprecisão.

/

OMEGA IPROD.UTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE' HORlOGEIIE
GB.jHR-À - SUIÇ-A

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FSTAOO-Terca .. 'eITa 30 de Dezembro de '947 7

Cadastro', Social do «O Estado»
Pedàmoa _OI Doa0. dàtmt

.� abaixo • remete-lo • �e1t� o "'0 roeachM o

fi!!lUlto otN, O· n()U1) IaOvo Cadutio t.fsW.çlO �

.... ................... ,.
_

"' .

lISO _............ lIIt. CtvIl D•••.•• "' ••••••.• N .

,

.................................... � ...•..•...• � •......•.•••..•.

..........................................................
�o ou eu.. ...•..•......•••••...•..••...••.....••....•...••.•
llttrcIo do Pai (mi..l

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

················_·······················
0 •••••••••••

"

- •••••••••••••••••••••• (1 •••

Aar-decertamoa, tamb6m,.� ele Doticlu ..........__to. • ollitrU, ele llBea_ GIl ..� a.mJ.,...

DR. MARIO WENDHAUSBN
CUnica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Teler. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
FeliP'3 Schmidt n. 38

Tel. 812
'

iI. SAVA! LACERDA
- aMI.co-clrOr�ca 4e Olllos
- � Narls - ocr.ama.
Pleleriçao de lente. de

oontato,
Reiniciou sua clinico

Con.ultorio: Felipe Schrn idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e das

14 ã. 18 horall
TELEFONE 1418DI. A. SANTAELLA

.�_1omac10 :pela Faculdac1. NI
SI(aal d. Meúlclna da UiIl1't'erlld&
b •• Brasil). Médico por eoneue
!ÍI3 Ce lerv1ço Nll'clona.\ de Doo-

, .. Mentais. 'Ex Interno dia San,ta

J .... di Jlúterlc6rd1a," HolPfW
alCútnco do Rio 'na capital .,.

4eral
�

.

�OA IUDI(4\. - DOJIIlIrOAll
_ nBVOS,U

!':IO.Uultófrlo: Edlflclo .AmaDa
NETO

_ :reIlpe Schlnidt. CoUulU&!
-� 11S AI 18 bOro -

... Resideneia:
... _ B

'amin Conltant,n. 6
uargo e.��-----------

�. �_.: RO S. THIAGO
� do Bos tal ele Oarldalia

I
de Flori ópollS

'.1 Ltaiailente da lttaternldade

'liIiIWIIO.& Mru)IOA - ·DIS'rtJD.

1II0tiI DA GESTA<Y'AO B DO

PARTO

.,-""\.__... 401l Orgãos mternos, _
\ peolalm<!nte elo corllçio

lIliMD.OB.s da tlrolde e elemaJ.a

Il&nelulas Internas

W-UIIOOBAPlA - ELECl'lítOCAJI.

�JUFI.A - MEl1AJ&OLISMO
BASAL

�... dillrtamente da. t� ...

18 horas

e."'m chamaelos .. qualquer
�� IJlClU!llve durante a noite.

�TORIO: Rua Vitor Meu-.

lee, 18. Pane 70s.

�ou.: Al'enlda Trom·

powsltl, 112. Pone 781

DI. ROLDÃO CONSONa
�lA G'&RAL - 4LT& Da
i11i1IIGlA - )(OLlI:STIAJI DIIlI ..
•••• lQ[ORAS -oPART08 .•.

ifenIIa40 peJa Faculdaüe QIl! lllecru.
� da UnI't'ersldade de Sio

ft'&!o, on4e foi assístente por ."•.
iii.. _oa 40 Serviço Clr1lrgloo q

Prof. AUpl0 Correla Neto
i1I'IIrtrIa do estômago • 't'1u 110:..
�... intestinos delgado • gro_"
1lI'01de, rins, próstata, bex1&'a,

Itero, OyúlcJ' e trompa.w. Vllr�
I'I18I4I, lIIJdirocele, varlzel • hlrlUl

CONSULT.AS:
....... & horas, l Rua rllJII
1IIUrW1t, 21 ('8ltOB da c... ..•.

1'.1.0). Tel. Uí98.
�NClA: Rua Esteve. JII.

Illor. 17.; Tel. )( 7"

DI. NEWTON D'AVILA
1beratCI.. - 9'ta'ií urtnarlal -
� doa mtest1n08!., réto G
... - Hemorroldli\. Trat.ameR.

to da colíte amebíana,
biot;erapil - Iilfra veronelho,

I ConBulta: Vitor Helreleli, :as.
I &� c11arlamente b 11,50 !lia,
t ao a .tarde, das 16' ha. em d1anU
; ..."d: VldJal RamOl, H.

Won. 10fi7

DR. LINS NEVES
)(oI�g+..1aB de senhora

OOluIultór1o - Rua Jolio Pinto L ,
- Cobrado - Telefone 1.461

Ibcld� - Rua Sete de Setemblra
- (lkI4ffclo r. A. P. da Esti't'a)

Telefone M. 11M

DL PAULO FONTES
CIm100 e operac1or

�t6rio: Rua Vitor MenIee, la
. Telefone: 1.4{M5
00uIIHU das 10 As 12 e dMI 14 ... l'

Jilcldbcla: Rua Blumcnau. IS
Telefon.: 1.&21

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e, amanhl ..rã •••• ,referUla
Dr.... lIUleloAaÜI • Htra:aselru - BOJlleopátiaa - r.rta

••ri.. - ..rU,.. •• ItGnult..

Gua.... a exata .bHnt.ada .. reeelhl'rIe .Hle._

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP ,:;.S
Reforma chapeos

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. redo,

quando souberem q.e cola·
boraste pró Restabeledmaa
to da Saude do war••

V. S. quer o pr6gresso da

OOs'Sa Juventude� Dê-lhe ins

trução, e isto só se con�egue
acompanhando os orgamzado.
res do "Colégio Barriga-Ver,
de".

A mais moderna creação em

refrigerante é o

Em garrafas grandes
KNOT

,

[x�erimente·o. r �eliciosg
804 OPORTUNIDADEI
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros compensadorea
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário do
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãc
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Elstado" ),� .que. .

tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓR!O IMOBILIÁRT(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratíca no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios q.ue
lhes forem confiados.

, ,

A EPILEPSIA E HEREDITARIA?
o que e a epilepsia? Sabemos ape'l os sintomas na granoe maioria dos
nas que é um açoite que durante casos. Este notável remédio é des

anos tem flagelado ricos e pobres, crito em linguagem simples num

grandes e humildes. Júlio Cesar, interessante folheto intitulado: "Po
Napoleão e Byron sofreram dêste de curar-se a epilepsia?". Êste livro
mal: A epilepsia sempre interessou não se vende, mas, oferece-se gra
aos homens de ciência, cujos esfor'l

tuiramente a todos os interessados.

ço� foram finalmente coroados de Nenhum enferm,ode epilepsia deve
êxito porque conseguiram des- I

demorar em solicitar um exemplar
. cobri,' -urn prepar.ido que alivia I gratuito dêste folheto sensacional.
----------------------------------------

• I
, THE EDUCATIO:'\jAL D1VlS10N. Departamento B 1.3"''' I

535 Pifrh Avenue, New York .,; J

Queiram enviar-me gratuitamente, em envelope particular, um exemplar do J
folheto intitulado: "Pode curar-se a epilepsia? '. . J

NOME
_ : : _ .

W (Favor escrever em letra de forma) �,
Enderêço .. . .' ..

CIDADE PAlS : ..

Relojoaria Progresso
d� JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

•

............. o. . ...........•

Atenção -- O Governador de}
Estado dI'. Aderbal Ramos da
Silva inscI'eveu-se na Associa
f;lã,o Beneficente dos Funcioná·
rios Público ti Estaduais e Mu·

lllcJpais de Santa CataIinat
s.endo registado sob o n. 1.

O primeiro magistrado dO
Estado, democráticamente, in�

gl'essa na Associação Benefi·
cente, com os me'smos direitos,
e deveres que terão os mait
modestos servidores públicos.

. tEMBRA-TE!
Inúmeros seres bamoOl,

que já foram felizes com.

tu, aguardam teu aU11io pa
ra que possam voltar á .0-

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimeat.
d. Sande do Lázaro.

N. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marcei. Condor

'Caixa de niquei, fab"\cação'
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4-A Cr$ 240.00

Fabllcação italia.l,a

Caixa de niqueI

Altura 16 cm. O mesmo com repetiçã.o
Nonol relógio. laa acompanhado. dali respectivo. certificados

de garantia,
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAl\rosdiUTI§

JUCEND & FILHO
Curitiba-· Pr aça TiradentellÍ.' 26C -- Paraná

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



maioria, na Camara, -- deputado Acurcio Torres, do PSD -- envida todo
o� esforços para que o projeto da cassaçãn dos mandatos seja

aprovado no menor prazo possível

o líder da

"...---_._--------

florlanÓDclh., 30 :'Se dezembro

'�ío, 29 (AN)�O ministro da J�stica em declarações �à j.mprensa
disse que o -trnst- do' arroz no Rio Grande d.o SJI� em, mão
do Sindicato desse prodnto_ é incoostitucioDal, ne�aLe ilJ�graL

._---.,

Glube Recreú liV
6 de Janeiro

•

COIJRA CasPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABELUDO.

'Teatro do Estudante
Estando sendo anunciada a par

ticipação do Teatro do Estudante
num festival a realizar-se esta noite
no Teatro Alvaro de Carvalho, a

respectiva Diretoria cumpre o de
ver de informar que nada sabe des
sa participação pois a entidade es- mara,

tudantil não foi convidada nem ou-
- Residentes em Laguna: - Aire

vida a respeito. Melquíades Ulissea, Otávio Mel

Comunica outrossim, ao publico quiades Ulissea Rodrigues de Arau

em geral que o Teatro do Estudante jo Ornes.
------------��--�fárá sua segunda apresentação

.na Obj'eto perdi-doprimeira quinzena de janeiro en-

trante, com programa novo, a CUJos I Sexta feira. é. 18 hora. foi ti
preparativos se encontra entregue, quecida l1a meza do centro d

não podendo, por isto, dispensar seu Co�reio uma caneta tinteiro trCl

tando-ae de uma lembrança. lerá
concurso a outros movimentos ar- bem gratificado qU6m a entreg
tisticos. á Rua Cangelheiro Mafra; 144.

Becebemos e agradecemos
guinte comunicação:
Comunico-vos que em sessão

Assembléia Geral, realizada no '

14 do corrente, (oi eleita a rlirel
ria que deverá gerir os destin
deste Clube no periodo de 19
1949.

P!iESIDENTE: Rodolfo Quint
eleitrl- VICE-PRESIDENTE: JU\
nal Martins - 1° SECRETÁRI
'G:fl�berto Senna reeleito - 2° S
CRETÁRIO: Ivo Marcos _ 1° T
SOUREIRO: Alpiam de Castro.
eleito - 2° TEOUREIRO: Belmí
Garcia - ORADOH: Manoel Bs
bosa - COMISSÃO FISCAL: Lis'
Silva - Jader Goss - Clovis D',
campora e Eugenio Souza.

de 1947

Um fi,lme diferente
JOAO FRAINER

Nada que mais entristeça meus sentimentos d� brasilidade, do que
o f'racasso ou o mau acabamento' de iniciativas ou empreendimentos de
nossa gente: E nada, também, que mais me encha de orgulho, do que'
a vitór-ia ela inteligência e do trabalho de meus patricios. .

Já senlí essa tristesa e êsse orgulho, diante do desenrolar de fil
mes nacionais.

A maioria deles só me causou decepção. Decepção pela frivolidade
do enredo, pela péssima esculha elo elenco, pela falta de orientação
artística. "

Tinha a impressão ar; ve-Ios de que os. filmes nacionais eram or

gunizados a modo desses hrinquedos de crianças, em que nem a cuali
dade, nem. a capacidade, nem o número dos participantes entram em
consideracão.

Convidavam-se alguns artistas, explicava-se mais ou menos o qu>
cada um devia fazer, SPI)') ai enção ao físico, idaele 0\1 in Leligência ". es
tava tudo resolvido.

Se não foi assim. deve ler sido cousa parecida o que se fez, quan
do sr confeccionuu "Jardim do Pecado", "Segura esta mulher", "Este
mundo é um pandeiro", ele.

Já <e i que se rriçaD1 os mclin+r es dos que se derretem em delhios
bobos quando escutam um con,in!'1 ) vocal descendo ao favela" Oll se

afogam em melosa satisfução diante de uma mulala' a saracotear-se
hister-icamente.

Isto porém não vem ao caso.

,

A verdade é que nesses filmes se gastou muilo 'dinheiro, !JOUVI\
até, um surpreendente capricho na apresentação de cenár-ios, mas não
se leve a mais leve preocupação de honrar o cinema hrasi lniro, clt' fa
zer obra que fôsse digna de transpor as fronteiras do país e lá fora
enaltecer o nosso progresso.

. �\.ssin� era levad? � convicção de que, depois de "Bonequinha de'
seda , o cmema hrasileír» ·em vez de avançar, vinha recuando cada vez
mais.

Nem "Almas solidár ias" convenceu, apezar de o haverem premia
do, O filme acaba onde lodo, o mundo espera que comece o verdadeiro
,PDl'edo. . .

.

,
Chegou, porém, a v�z de a gente orgulhar-se. Assisti, enfim, a uma

pel íoula. que e uma brilhanto afirmação de gosto artistico, de intr-lt
gencia e de valores nacionais. É "Luz dos meus olhos".

Um. filme diferente - como muito bem se dizia na propaganda.
MUI to bem engendrado, excelentemente conduzido, escrupulosa"

mente interpretado, merece uma grande assistência.
As pequenas imperfeiçõe,s de que se ressente, não lhe pre.iudicam

o valor. .

É um p�sso decisivo na vitór-ia da irudústria nacional de filmes.
At.l�az dele que venham outros. Filmes para o espírito porque os

olhos ja andam enfastiados de fantasia americana ...

Paro os pessoas de fino
'paladar Café Otta é

.em par.

E' preciso saber criticar

Tenderão a

desaparecer ,

Rio, 29 (A. N.) - Pelos resulta
dos das eleições de Novembro, ho
je já consolidados atravez da [usfi
ça eleitoral, é voz corrente que os

partidos chamados de "massas"
tendem a desaparecer, uns em vir
tude de seu progr-ama e ídeologico,
um tanto divorciado das tendências

Devem comparecer
ao 14. B C.
"DEVERÃO COMPARECER � SE
CHETARIA DO 14° BATALHÃl 'D
CAÇADORES, COM A MÁX��0�
GENCIA,� OS SJi)GUINTE�' CANDi
DATOS Á ESCOLAS PR:fpARATÔ.

RIA DE CADETlj'�'".
R id I""S .

- eSI entes lHV
C ltal:

• O' TCésta apl a .

-

Carlos

Au",n�to, ·1 l"on'erio,-I ami ton "\ e

Sanford de Va. ·01kc..........,-=.__..I._e. R
berto da Sil,', Miguel Digiacomo
Paulo Rober.o Franco Cabral, Plll'

lo Gonzaga Martins da Silva, Roqu
de Oliveira Mendes, Wilson Puar

te Cardoso e José Nasciment
.

CÇlNFERÊNCIA DA ORGANIZAÇ,\.Q DE COMÉRCro I?-lTERNACIO�:\L
f'IJ" Sta ("ford Cripps, ágora nomeado para as tunçôes de M irustro rj{)�
Assuntos Económicos, aparece na foto, á esquerda, quando viajou para
Genebra, af'irn ele assistir as conversações da Organização de Comércio
Internacional.

-a '

AlRI. MAlCHADO sár io, que merecia como artista
Encerrou há dias, para sempre, I catar inense.sua Exposição de Pin,�ura, o prn- 'I'rabahhou, lutou; irrdívldou-se

tor catar íuense, Aican, Moar,ga'l'lda" I adoeceu, e 'como premio, obteve, o
artista consagrado muitas vezes ultraje a sua hurní lrfe pessoa e a
pelos críticos da arte plástica, sua arte.

c�m� um verdadeiro cutüvacor do O "Diário da Tarde ", pelo SEm
pinoél. cr ítíco <de artes, sr. Adi F'e l:3. co-

.

Expôs, 41 quadros, motivos re- locou a última 'Pá de cal sôbre o
gronais, paisagens, mar-inhas, re- cadáver. gência dos mesmos representantescantos do interior. Procurou o O sr. Adí, não conhece artes
[)lDtor, se embelezar, sentir, ,em 0- plásU>cas e, Lalvez fôsse a pnmei-

no eleitorado e afasta correligio-
cionar-s·e 'com as belezas naturais ra nota 'que eSICI'eveu. nários. Por isso tudo caminharemos
,da nossa Ilha, e transportar n.as O cülega' disse inverdades mis- para um futuro politico de melho
·suas ,côres viva,s, o nosso lindo tueou a pobr�za Ido artista �om ::1 res perspectivas, com menos parti
,cén, o vênde amar,elo das nossas s.ua vocação' artística. O qUoadI'O
matas, o 'azul de prata d-o nosso Mulher ode Pd1trona não foi o

dos e mais preocupação doutriná-

�ar, ij)ara RS télas elas emoçõ·es Acarí quem pintou e' sim o seu
ria.

VI'vas, para que todos os calan· fill]1,o, pois, si o sr. Adi, tivesse o'b-
nenses pUldessem or.gulhaI'-se dr .servado l11ellhor, ,podia vê!' que c
mal'aNllhosa terra onde nas-ceram mesmo não figurava no catálogo
E, ,em mUltos dos seus quadros Muito em ,breve, o nosso conter-

.A!can, rudormeceu, se. transpondo' râneo, irá expôr os seus qu&dros
par� .

um mundo 'extenor, onde c em outras terras, os mesmos que
eSPIl'l.to se _sente elevado e ,nessa_ o sr, Aefí criUcou e vamos esperar
tra:nsíormaçao, o artIsta se mspI- o resultado do seu sUJcesso e vêr O passeio da Rua João Pinto é
rou e pIntou o nol;á;vel quadro. o que dirão os vendadeiros crítÍ'COs
"Banho de Ja,cyra" (Lenda 'l'upy de a,rte. estreito, principalmente em certos

.oua-rany).
'.' _,A'. .

trechos. Acontece que já por diver-
,Esta téla, d;:"vIa fI,g::rar na PI� gUisa de pista sas vezes encontrei 2 guardas de

,naco.[léca do ,E�tado, nao para �er , . . transito encostados á janela de um
admIrado ,hoJe, mas, ;por g.eraçoe� A Rua TIradentes as vezes serve

'd· f· d f t C·,

d '. I pre 10 que Ica e ron e o l'Ilemavm ouras.
I

de pIsta para certos condutores de . .

.o quadro n. 2, oferecido ao sr veI·culos P t
ImperIal, obrIgando os transeuntes

--

,. . ercorrem-na com ama- ' .'
<Ir. Aderba-l Ramos da S Il'va, oar-. .

a descerem do passeIO.
rtista ao pintá-lo ,r,evelou con'hecI- nha veLoCIdade, que as casas ate

G d d t ·t· d· d.

'.' '.
'

uar as e ranSI o Impe ln o o
mento artístwo, é magm1'ico, e estremecem. . _ ,

"uanto mai' se admira ma' no� . O 'do ri 1
transIto, nao esta certo.

'-1' , � . ::; - reme 10 se a co ocar um guar- . .

sentimos extasiados d d t 't t d "V·
5m leItor assIduo.

, ..
" .

a e ranSI o na pon e o Ina-
Acan, nunca ,maIS fara eXiposI- "

ção em sua terra, negaram-,hhe' tu- gre , para multar os adetos da Café Otto traduz qualidade!
do, não Ilhe deram o rupoioO nerces- vertigem. Peça-o ao seu fornecedor.

politicas do povo brasileiro; outros

porque não souberam ir ao povo
atravez de uma doutrinação adequa
da e eficiente. E ainda digna de
nota a situação de algumas agre
miações partidárias pelo desenten
dimento de seus dirigentes. Adver-

Escrevem-nos: - Sr. Redator.

Inauguração da Cruz do MorrO:
Ainda uma vez, devido ao mau tempo, foi adiaela a benção e inau·

guração da (yruz no alto do ]\I[orro do Antão.
Ficou, pois, o ato que se espera, resulle com grande brilho, t['an,

frrido para o próximo domingo, dia 11 do corl'ente, saindo, dessa vez. fl

pl·estito cla Catedral, pelas 15 horas e meia, e j,sso lwecisamente para
atender ao maior cômodo de todos quantos p.êle quriram tomar parte.

Para tanto, convidam-se não somente as assoeiaçõrs (' entidades
católicas, mas com elas o povo, lodo o povo, porque afinal o que SP fl
zer em prol da Cruz resulta em uma Ilomenag'em que a ninguém parle
desinteressar.

Todos, pois, ao alto do Morro cio Antão.
Que os que puderem não deixem de prestar êsse testemunho d�'

cult.o ·e drvoção á imagem da Cruz do Redentor .

Reclamação

FRECHANDO •••

A clucha fria de 23 de novembro, amortecendo crrl,os p�

pÍl"itos, engarrafando. outros e, sobretudo, cristianizando vá-'
!'ias almas até então seraficamente antropófagas, está, ag'Ql·,),
oferecendo aos nossos meios políticos, uma lase de transição.
Vamos, aos- sinos do Natal r às esperanças do Dia PI'imeiro,
caindo em ponto morto. Daí passaremos a uma marcha: ou

primeira ou ré, conforme os acordes do acôrdo! E. lJambém,
conforme a interpretação: há, nestas alt.uras, marchas�il-l'� que
avançam e primeil'as que atrazam, em velocidade dr te1·ce-iras,
com ace lel'ador ao fnndo.

Enquanto êsse va,i-e-vem vem e vai, estudemos porLug(lês
e discuLamos fntibol! O caso de Afonsinho, do Avaí. foi r·esol
"ido. O caE'O não ,era pl·oVI'iamentr 1(10 Afonsinho e llP!11 do
Avaí. Era do nosso Tribunal de Justiça Esportiva. Resolvê-lo
seria resolver o Tribunal. E resolver um tribunal não. é o mes-

mo que resolver um comprimido, em meio copo d'água.
,

Desta vez, no entanto, foi. O caso ficou no mesmo. O T�I
bunal, não! Dissolveu-o a última instância. Disso nunca se VIU,

nem mesmo· em Alag'oas! Que o nosso T. J. E. fôsse inc9mpe
tente, sabiamos nós e >sustentavam os advogados avaianos.
Ma.s que êle fôsse di-ssoluvel, desmontável e sujeito a uma ou

tra cassação de .mandatos, - isso foi surpresa atômIca!
O Avaí, no campo, ganhou 0.8 pontos. No Tribunal, o Panla,

Ramos ganhou os pontos. E, no final da tragédia, nem o Avaí
perdeu pontos e nem o Paula Ramos ganhou pontos.

O Tribunal é que entregou os p'OIltOS, ..
GUILHERME TAL.

rPIIIILI-11
:,I�IRI[aIR TOtltCO:CAf>iiA�'
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