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4 posse dos presidente e vice-presi-
dente do Tribunal de Justiça' p

Reune-se, hoje, às 10 horas, em sessão extraordinária, o Tribunal

de Justiça do Estado, para empossar o Presidente c o Vice-Presidení e.

reeleitos na sessão do dia 3 de dezembro p findo.

Para esses. elevados cargos foram escolhidos os eminentes Desem

bargadores Urbano Müller Salles e Guilherme Luiz Ahry, dois juizes
que sempre honraram a magistratura catarinense, pela sua comprovada
integridade e notável cultura jurídica, e nela sempre se destacaram nela
grande soma de serviços prestados a Justiça de Santa Catarina .•

O Tr.ihunal de Justiça, exercendo a prerrogativa prevista no art.

63 inciso I da Constituição Estadual, reafirmou a sua confiança nos

dois eminentes juizes, reelegendo-os para os cargos que vinham ocupan

do, no período anterior.
Sob a gestão serena e esclarecida. do Presidente reeleito, conti

nuará o Trib�nal de Justiça, como órgão supremo do Poder Ju,'tici::'tri()
do Estado, a exercer as suas elevadas atribuições de amparar e garan

'til' os direitos e as liberdades individuais, sempre prestigiado pelos de

mais Poderes Públicos.
Temos a satisfação de registar o fato, endereçando as nossas feli

citações aos ilustrados Desembargadores Urbano Müller Bailes e Gui

lherme Luiz Abry.

HOLL1'WOOD,31 (U. P.) - A industria cinematográfica entrou no Quando a mentira escurece os

10 novo com g-raves apreensões. Segtlndo informa a Federação Norte- 'fatos, a .verdade os aclara! Roma, 31 (D. P.) _ A noticia de tes e sábios, e um sábio teve

mericana do Trabalho, cujos sindicatos dominam Hollywood, dos
, que um dos mais influentes lamas I de vir com os jornalistas. Foi

).OO� trabalhadores na indústr�� cinematográfica uns 1.6.00 estão de- Na Indonesía "(sacerdotes budhistas) do Tibet o professor Tucci, que fala fluente-

»mpr egados, Por sua vez, a União dos Atares da Tela dizem que nun-
' chegara a esta capital com planos mente o tibetano. Aconteceu, porém.

cu foi tão reduzido o número de artistas trabalhando sob contrato ou I Batavia, 31 (A. N.) - O primei- para um renascimento religioso na que, quando Tucci lhe dirigiu a pa

ar conta própria, dos 1.400' atares de enredos apenas 460 estão ganhando ro ministro da Holanda, sr. Louis Europa, fez com que verdadeira lavra em excelente -tibetano, o du
, pão, e mesmo entre os arístroeáticos diretores de fiÍmagem o desern- Beel reiterou seu "último apelo.' multidões de jornalistas acorres- centenário respondeu em inglês, di

rego sobe a 20 por cento. aos republicanos indonesios no sen- sem a uma conferência à imprensa, zendo que vivera tantas decádas

tido de 'todos se reunirem para a dada pelo vetusto sacerdote, no ta- afastado de sua terra que esquece

aplicação ,dos planos destinados á moso Ambassador Hotel, desta ca- ra a própria língua materna.

formação de uma f'ederação ao pital. O mais interessante da história é

conrerenciar hoje com o sr. Setiad- O lama, de tez ama..ela) com apa- que a polícia italiana, efícíentíssí
jit, vice-pr-imeiro ministro republí- rência de um homem de meia ida- má, fez investigações, descpbrindo

cano, aqui. de vestido com uma túnica ondu- que o homem era cubano, com 54,

A entrevista realizou-se no Con- Iante, anunciou com tôda a natura- anos de idade.

sulado dos Estados Unidos nãc !idade que tinha dois séculos 'de Ao saber que ia ser desmascara

tendo comparecido o' primeiro mi- existência. Abençoou depois os pre- do fugiu para a Frariça ou a Sui-,

nistro índonesto [lar estar doente,. I sentes e <}.iscorreu com facili�ade ça e até hoi.e ·não s� sabe qual foi;;

A entrevista havi.a sido aliás' SO-. em inglês e francês, falando sobre seu verdadeIro destmo.

Úicitwda pelo pmpriq primeiro' mi-l a necessidade da. religião. 'I Se ao �enos
�

o homem houvesse·

nistro ind-mesio. . Roma é uma CIdade de estudan- estudado tIbetano ...

zam as
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do foram recolhidos e hunidos num só ataúde, que virá para o Rio e

aqui será depQ.sitado IJ) Panteou dos aviadores, existente no Cerníté
r io de São João Batisq. O avião que o conduz chegará amanhã, à tar
de, a esta capital descmdo no aeroporto Santos Dumont.

No- local do desasre, foi feito um levantamento completo, acom

panhado de diversas otografias, material êsse entregue ao comandan
te da ia Zona Aérea.

Um topico•. típico
o Diário da Tarde, de 29 de

dezembro ultimo, em breve crô
nica sôbre a visita do maestro

Leo Schneider asseverou "não
ter o Governador do Estado re

cebido o ilustre músico gaucho".
Não . é verdade. O maestro

Schneider esteve em Palácio e

palestrou l\,mistosamente com o

sr. Governador; por cêrca de

trinta minutos. Ao sair foi acom
panhado pelo sr. Nelson Nunes,
Oficial de Gabinete, e em carro

Oficial rumou. para a residência
do dr..Arnoldo Cuneo, .dígno

. presidente da Osquestra, Sinfo

nica, ao qual foi apresentado e

com o qual combinaria um con

cêrto nesta Capital. Atendendo,
entretanto, aos festejos de Natal

e de fim-de-ano, o consagrado,
musico r iogr-andense considerou

a inoportunidade do momento,
assentando outra visita, em abril

próximo, com a finalidade ex

clusiva de brindar os nossos

meios pu.ltr!r1li.f> com ·'�I\la
.

ou

mais e�bições de sua arte, Far

se-a,' então, acompanhar de um

côro orfeonico de 50 figuras.
É preciso, pois, que o preto

vá para o branco e que o chico

te que, na infancia, faltou a

certos escrevedeiros duvidosos,
não queira, agora, ser manejado
contra quem jamais passou ates

tados tristes á nossa terra.

Não jeceberá' gasolina·
PARIS, 31 (U, P.) - Em meio de brados de "mentirosos" e fascis

tas" Jules Moch, hínistro do Interior, oomunicou á Assembléia Nacio
nal que suspende á a quota especial de gasolina do Partido Comunista.
porque os membros do mesmo "subtraíram" gasolina das fábricas e ofi
cinas, durante a'recente greve. Disse aquele titular que os comunistas
eram tambem, culpados de puras "imprudenncias" ...

E' INCONVENIENTE
RI?, 31 (1. N.) _. O _presidente da República firmando orientação

a respeito da Ida 'de servidores ao, estrangeiro, em estudá ou íssão.
Iavnou o seguinte despacho :

-,

I -'O.�-,.Ê iu<;o)lvcni.cnte :t -i,ia de s"Fvidol e" )'[\derai;t ou nt- entlda'Clc.;, ,,
lN'quIcas ao estrangeirn. para. estudo ou missão de qualquer natm-ezn,
16m ou sem ônus para os cofres públicos, salvo em casos excepcionais,
por iniciativa' do govérno, Esta é a orientação a seguir e que reco

mendo. seja observada, avisando-se, doravante, que propostas, neste sen

tido, subam a despacho".
_._-�.__ •._---------------------�--�

30 MIL ·GREVISTAS

Pétroleo na fronteira
BUENOS AIRES, 3i - (U. P.) - o padre Amendola, que diz te]'

descoberto petrpleo no Uruguai, nas proximidades da fronteira 'com o

Brasil, dirigiu telegramas aos presidentes do Brasil e do Uruguai, ge-
eral Dutra e sr. Bettle Berres, respectivamente, formulando votos de
um Ano Novo feliz_ e "r-evelou que as maiores jazidas petroliferas do
ruguai e do Brasil se encontram nO' MIl .e no centro da lagôa Mirin.
Arrogo para mim o direito· de propriedade de tão magno descobri
entoo Urge realizar exploração. - Amendola".

Cumprin1do retamente a sua missão, o ano de 1947
ouxe-me são e salvO' ao ponto terminal de sua jornada.

Durante a viagem, tivemos nós dois, momentos de
ta camaradagem ,e outros de acentuado amuo-.

Agastava-me ·eu pelas impertinências do companhei
, contrariandÇl os meus propósitos e os meus planos. Mas
abavamos sempre por voltar ás boas relações de cordia
\lade pnrque, depois de um exame 'sereno dos aconteci
ntos compreendia não ser dele e ..antes minha a culpa
s insucessos ·e dos contratempos.
Não houve por isto tristesas na hora da despedida,

lahdo 1947, sem qualquer .e':Uoção, me confiou aos cuida
IS de seu sucessor, o. ano de 194.8.

Este causou-me a melhor impressão possivel.
Foi franco e positivO' desde o primeiro contacto.
Tomando-me pelo braço e seguindo adiante sem im-

essionar-se com o- espancar de fogos no espaço e com a

gazara ensurdecedora das multidões que o saudavam de

rantes, disse-rne em tom bastante l{onlideJ1l{lial:
- "A estrada que percorremos junto·s duram.te' :36'5 dias

para que nao se

a democracia em

vencidos.... E nada mais

Provocará uma guerra' civil
LONDRES, 31 (U P.') - "A formação do "governo",bolchevista na

Grecia ameaça criar situação capaz de provocar vasta' guerra civil, com
.

as Democracias apoiando um partido e a Russia ou seus satélites auxí

liando o óutro, - escreve o "Yorkshire Post", "A paz do mundo será

gravemente 'ameaçada se' o prestigio e interesses das grandes potên-
..�as .torem envolvidos". Se, êsse suposto "governo" foi promivido po�
Moscou, é Q, desafio, mais dir<Jo e pertubador até hoje f.eito a Grã-Bre

tanha e aos EE. 'UU. Qualquer apoio aberto da Russia sugere que seus

lideres aceitam correr graves riscos, na determinação de estender seu

poderio na Europa.
"

A Grã-Bretanha e os EE. DU. devem servir os ínterreses da paz

fazendo a clara advertência a Russia 'de que estão resolvidos 3i apoiar
o govêrno grego contra os conspíradores.

.
-: .;.

. /'

Revelações de Tójo ,

'b orno, 31J� 'u. P.) - o ...x-primeiro miuistro HH;.JJd 'J\)ju,

que está sondo j\llg'ado corno criminoso de guerra, revelou que já nove

meses antes de Pear l Harbor foi elaborado um plano que entregaria
o Iran ,e a India aos russos, deixando ao Japão o contrôle da "Asia

Maior". Esse plano foi formulado em fevereiro de 1941, quando Tojo
ainda era ministro da Guerra no gabinete Konoye.

Mistificador desmascarado

e' controlando os desenganos com a resignação - Lerá al�

cançado o bem máximo que de mim pode esperar.

O mal dos homens é serem demasiadamente comodisG•

tas ·e se fiarem mais na sorte do que no trabalho. Não,

pensam antes de agir e daí a ca.usa da maioria dos fracas ....

sos.

Sejam menos ambicinsos, C)lltivem melhor a solida

riedade, fujam .das lutas estereis e a paz reinará na fami-

lia humana.
Se isto, acontecesse, meu nom.e ficaria lembrado na·.

história de maneira todo especial. E como eu me stlntiJ'ia\
f,eliz se, ao chegar ao fim da trajetória, eu pudesse ouvir

de tôdas essas multidões que ora me ovacionp.m, uma pala-.
vra de louvor á minha companhia!"

i�·
··..·············a .

. I

I ConversaDU com 1948 i
.', .
• •
9............. ............�:
pouco difere da que j* venceste em etapas anteriores. Te

rás os mesmos problemas a resolver, as mesmas lutas a

�ustentar, os m�smos sonhos a realizar.!
Eu sei que tu, como todos os homens, esperas de

mim, uma messe maior de alegrias e felici-dades·. É uma

ilpsão. Ou melhor, é um erro. Eu nada posso prometer e

muito menos realizar. Sou apenas um g'uia, uma espécie
de advertência, para lemb-rar a todos qu'!! o tempo não

para e a 'vida passa.
A felicidade não depende de mim. Depende de cada

um de 'vocês. Se ·cada t1m procurar o socego dentro do seu

ambiente, sem aspirações exageradas e sem reclamações
descabidas, 'temperando os ·entusiasmos com a prudência

Foi assim que 19/18 me falou no momento preciso em

que o relógio da Catedral badalava as 24 horas.

E eu 31cho que' êle tem razão.

A felicjdade que esperamos no decorrer do n5:V0 ano.

não depende elo ano. 'Dopende de nÓs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prospecto apresentado pela «Citai» Transportes 'léretS Soco ftnonim&{
__. wg *

i.
.. aum fl,{�rianópolis .��nta C.a�arina �. E�

>

Si d:-==m que ser
Os abaíxo-assínados acionistas e

lJ1cor'l
(vinte por cento) para '1

ú

ltíma, no pra- a sociedade se

co,
nstttuíra na

fO,rma,
lei nicipais, �em como perante o !'fl�l 10

11
açoes s?c:f s 01' base o inventário, ba

porador'es da "Citai" Transportes Aéreos zo que' fôr determinado. ' com o capital previsto !lo, art. 4°: no s,,:u da Aarouáuttca e sua:;; dependencI!'s, o. VIr, tornan �asP .

Sociedade Anônima, vem, com o presen- Licença para funcionamento - A mínimo, ou no seu n��xlmo, a�e aquel� Departamento .de. COlreIOs. e Telelilfo_:; lanço e con
_ 'A diretoria e o eonselh

te expôr a maneira de constituição da atual sociedade se acha devidamente au- data, ficando, desde ja autorízada por e suas depe:,denclas, caberao a <lI'" ,Art. 162 neração que a -asserr
so'ciedade com o nome supra citado, que torizada pelo sr. Ministro da Aer onáu.ti- fôrça dêstes estatutos o. prossegmmento quer dos 'diretor ..� ou seus substrtíos fiS,cal te:af �o:e���nistas fixat·�
se propõe estabelecer no Estado de. Santa ca, a funcionar juridicamente, de acôr�o do investimento do capital, a cargo, ex- legais, sendo po�em. que os ;!tos, te bléia ger a

Catarina" inicialmente, a exploraçao de com o art. 26, do decreto-lei n. 2.961, oe CIUSIVO dos seus, atu.aIs Incorporador es. importem. em obng�çoes para a ?ocHa· CAPíTULO V ..,'tráfego aéreo de passageiros, cargas, en- 20·1-1941, e ofício n. 2,283, de 6-8-47, da Art. 8°) - DOIS terços do cat)ital, so- de, deverao ser assinados por. dOIS d�.
Da assembléia geral dos a'ClOTIlstas

comendas e correspondência, diretoria de Aeronáutica Civil. Logo após eial pertencerão, sempre,
.

a brastleíros tores ou seus SUbStItUtOS legais, ou�.
Art 17) _ Reunem.se os aCIOnIstas o

a stra constituirão serão tomadas as ne· natos, domiciliados no pais, observando- da por procurador com poderes es\·
diriàr'i'amente, em assembléia geral, r

A iniciativa é merecedora do apôío de cessárias providências para que seja essa se a mesma proporção no caso de au- ciais.. . . . .
,

.

se"'unda quinzena de março .de cae
todos os bons brasileiros e especialmente autor-izar-ão extensiva à nova denomina- mento de capital. Paragrafo uruco - Fica a díretorta a,

an';, em dia designado. pelo .diretor.p:dos catar-inenses e demais pessoas de boa ção para efeito [uridíco. ,tori,zada, pelos presentes estatutos,
síderite e por convocaçao deste, pai

vontade, residentes no Estado, uma vez E�tabelecjl11entô bancário autorizado a CAPíTULO Tl I
<.." constituir .procuradores em número suâ

,
" o seu relatório e discutir o b

que se trata de um empreendimento des- receber' as entradas uuciais - O estabe- Da administração SOCIal Ciente para o bom, andamento de seu examJl1fr ano anterior e parecer do
de muito tempo esperado pelas popula- lecimento autorizado a receber as entra- Art. 90) _ Administra a, �ociedade serviços.

.'

lanço no
ai deliberarrdo sôbre êies e e'

ções de todos os municípios do interior das iniciais é o Banco de Crédito Popu- uma diretoria composta. de. tres mem- Art. .12) - E'm caso de ausen�l�, qe �m ;elho flS�'l 'se uida, o presidente.
do Estado, que não contavam ainda com lar e Agrícola de Santa Catarina, seus 'bros eleitos dentre os actOl1lstas, em as- dos dir-etores, por. mais .de trinta días.gendo, �'afo !niCO) _ A convocação e
o meio de transporte mais rápido e

efi'l agentes,e correspondentes devidamente sembléia geral dêstes, com, Il';andato p.or por. qualquer' moli.vo, sera o mes�o ?u· pa:�!5 'ria da assembléia geral se, fa
ciente da atualidade e que constitue f�· autorizados. quatro anos, mas, reeleglvels, cau,:IO' bstrtuído pelo presidente do conse o �IS' ,raoI tê��os elo art. 89" do decreto·lei
tor dos mais importantes no desenvolvi- , ',. r, '. nando sua gestão com cinquenta açoes cal" ou, na sua falta, ,pelo oonserheíro nos

elo residente', pelo conselho c

mento das relações comerciais 'e do pro- Praz� em que se elever:á r-ealizar a as
próprias ou de, terceiros. mais .idoso. , . " .

627, � el� acionista, observado o
gres-o de um povo, oferecendo além dis.l sernbléla de tr.ansform�ç'ao - Dentro de

parágrafo único _ Para ter a�s�nto na Paragr!'fo :-llliCO). -.0 dileto; ou di- :�toOenoP art. 88 daquêle diploma, m.
50 gr-andes possibilidades de lucros. 180 (cento e .00tenta) días.

_ diretoria da sociedade é necessarro que retores mtermos flCar�o investidos dos 1
tr 5 d'i'positivos referentesPartindo pois do ponto de vista ací- FlOrianópolIs, 19 de dezembro de 1941.

o acionista seja brasileiro nato, _d.omI,cI' mesmos poderes do diretor efetiVO, de- Q seus .pu 10 b

ma, que t�adu�' a vontade de acertar, a ora. Catarinens� d� ,Tr�nSp?rtes A�· Iíado no país, compondo·s,e a .dIretol ia vendo, no c�so; convocar imedi�tah:en �embi�ia,� Dos lucros l íqutdos, apu
"C;tal" que já é' uma Companhia orga- reos Ltda. - DIretores. SIdneI Nocett,

de um diretor.presidente, um díretor-ge- te, a assernbél ía geral extraordmárta
d

.. rt. b I an al serão deduz ideni;'ada' sob' os moldes de uma sociedade Aster.óide da. çosta Arantes .e pp. R. M,
rente e um diretor.técnico. , par? c.onhecer do. f.ato � tom�r as P:'o.: :�O'lla ���� o ';:F{mdo de Depre

limitada, pOJ' cotas, expõe as bases de Moma - Helio Moura.
ArL 10) _ Compete á diretor_ia, como videncJas necessanas, se P,OI qua!que, ã\"

o

sua transformação em "Sociedade anó· órgão executivo da vontade SOCIal <; .ad, mO�Ivo o afastamento se plolongaI por ç
lo/, para "'ratificações ãos diretora

nima", pam que o público, desde ja.. Projeto dos Esta�lltos da CitaI Transpor. ministrativa de todos os .seus I::egocIO�, maiS ele sessent� dIas.. 2 � 10% para gratificações a emr
saiba, que, no Est:J.do de Santa Catarina, tes Aéreos Sociedade Anô�lima interêsse e direitos, supermtende·los, dI' Art. 13) -=- Fica vedado ,a diretoria

gad�'
"

há uma Companhia de aviação capaz de CAPíTULO I tar.lhes orientação econômica e fínanc�i' conced�r abonos" ou ga:�ntia�, .em n?n ••; 5' 20% para o Fundo de Reserva .,...'
se tornar, amanhã, com a sua ajuda, Da denominação, objetivo, sede e prazo ra, ficando investida de todos e quals- �a s�cledade, .pala negocIOs estIanhos aos

gal" '

uma grande Emprêsa. Art 10), _ Fica, por transformação da quer poder,es, Ca,be·lhe, nessa· qualidade, mteresses SOCIaiS. 2' <..10% para o Fundo ele BeneficêJ1)�.
atual' f'iI:rria Companhia Catarinense de especialmente:

.
. .

CAPíTULO Y O \,stante será distribuído! ,c<?mo dtlw
Transportes Aéreos Limitada, constituid� a) - repI'esentar a socieclade em Jmzo, Do conselho flscal. dend� aos acionistas a cntel'1O da ,s_.

a sociedade anônima Cital' T:ransportes e nas suas relações com terceiros e com Art. 14) - Compõe·se de trê? membro.s semblia geral.
Aéreos SOCiedade Anônima - a qual sê os govêrnos da' União, doS F!stados e do.s o conselho fiscal e, de três suplen.t,,:s ,elei' Art.19) _ Se e quando necessári! a�

regerá pelos presentes estatutos e, em Municípios, podendo, para iSSO, constl' tos p.ela ass�mbléia, geral ordma::ia.. assemléia geral p\?derá aumen.tar, d�
casos omissos, pelo decreto·lei n. 2.627, tuü' poderes especiaiS para a

.. <:tefes� aa Paragrafo ul1lco) - Em sua pllmeira mais l(Il diretor, o quadro admmIst ti·'
de 26 de setembro de 1940, e demais dis· sociedade em processos, adn1ll11stratlvos, reunião, dar·se·á, entre os membros. do vo da iOcieclade, sem necessidade de r�
posições legais que sejam aplicãveis, no aduaneiros, fiscais e outros, e interposi· conselho fiscal, a eleição de um deles forma 'os estatutos, fixando·lhe os hO,iió. ..

momento, ou futuramente. ção de recursos;
. . para a sua presidência, cumprindo·lhe to· rários. I

Art. 20) _ A sociedade supra referida b) - nomear, contratar e demitir ge· mar iniciativas e providências para o ·re· Art.:O) - A assembléia geral I de'
Cital Transportes Aéreos Sociedade Anô· rentes, técnicos, enfim, empregados de guIar exercício de suas fU!lções:, determilar o comparecimento dos �In':
nima - destinada à exploração elo ser· tôdas as categorias, estipulando·lhes as Art. 15) - Ao conselho fiscal U1cumbe: bros do'.':onselho fiscal aos traba�hos a'
viço de transportes aéreos em geral, tem atribui,ões, salários e comissões;

. _ a). - exami�:<r, em <lualquer teit;PO, ra miniS'i'arem. esclar<ocimentos sobr Pas.
sede na cidade de Flol'lanõpolts, Capital c) - comprar "'e_ns, móveis, ou nno· os ltvr?s e papeis da SOCIedade" o. estad.o contas de admmistraçao e peus resp cu-..
do Estado de Santa Catarina, estabe1eCi'l veis, material,. máqumas �parelhos e tu· d!, CaIxa, tomando por base o mventa· vos pareq:res. ..

_

mento e fôro na sua comarca. do o que maiS seja mIster para a con· 1'10 e ,balanço e as contas ele que neces· Art. 21) _ A assembleIa geral, .o�
Art. 30) - O prazo de sua duração

I
secução do objetivo soc.�al,. ou autor�zar sitar;

.. . ria, ou ex,raordinária, não pode:a, I
sta-"Ié de 30 anos, podendo ser prorrogado. a qualquer dire�or ou tecmco, a faze.lo,' b) - lavrar, no livro, proprlO,. o resul· lar·se sema presença de, no mI111m
) ..

.

e vendê·los, OUVIdo o conselho fIscal, �dI' tado do exame que hou,:,"er pratiCado; 2/3 dos �e)s componentes, em pnm �iraCAPíTULO II ficar, celebrar arrendamentos, locaçoe�, I c) - deSignar contalhlIsta legalmente convocaçao.
Do capital social e das suas ações sub locações, assinando, pelo menos, dOiS habilitado para acompanhar os respectI· ParágrafD único) - Em segunda con-
AI'L 40) -- Cifra·se em .',.,.'

.. ,., ... : de se,!s !1'lembros as _l'espectivas escntu· vos exames, n::( fOI:ma do decreto·leI n. v:Dcação furpionará com qualquer', uan.,tCr:;; 1.0.000.00000 (dez mi.lhoes ,le cruzeI' !'as publIcas' ou partICulares; 9,295, de 27 de matO de 1946; tldade de S8)lS membros. .;t
ros) o capital social, dividido el� ..... : d) -:- receber dinhei�o�, pagar � r�sga· . d) :- convoc�r a assel,:bléia geral 01" C�PíT�l:0 VI. \1-0.000 ações de Cr$ 1.000,00 (mil) ordI' tal' tItulos, cobrar amigavel ou JudlCial· dmana, se o dIretor preSIdente retardar Das ,hSposlçoes gerais
nárias e nominativas. ment�; abrindo e movimentando contas, a convocação por: mais de mês, e a ex· Art. 22) - Goincide o ano ou exel

'í
.

Att. 50) - As ações representativa? do dandó' as gilrantias necessárias a opera· traordinária sempJe que motivos urgen· social com o \ino solar, ,.'
CiO �capital serão assinadas pelos diretores da çõe. dessa natureza, ace�tando, emitindo, tes e graves o exigirer�l, apre�entando· ,

.

Art, 23) - �ara efeito de le.i S�l'ao consociedade presente ou futuramente. saeando e endossando tltulos ou efeIto:> lhe, neste caso, expOSiçao escl')ta e do· SIderados fuhcadores os atuaiS quot

'sta�'1Art. 60) - Cada ação dá direito a um de crédito de todo o gênero; cumentada, concluindo por proposta a da sociedade SJb transfqrmação e o
I

de:voto nas deliberações da assembléia ge· e) - praticar, enfim, quaisquer atos ser discutida; mais que completarem o número d, .. seral. ,\ ou contratos que, por lei, independam e) - denunciar os êrros, fraudes ou te, cabenelo·lhet todos os direitos ; �
Art. 70) - O prazo para a subscrição de autorização expressa da assembléia crimes, que descobrir ao diretor·presi· vores cOllcedidós à sociedade. . fa

do capital é de 180 (cento e oitenta) geral dos acionistas. dente, ou à assembléia geral, sugerin· FloTianópolis, 19 de dezembro de
dias, contacios da data da publicação dos Art. 11) - Os atos comuns da admi· do as medidas que

'reputa,
r úteis ao in· Cia.

ca_
tarinénse de

Tl'ansporteS,�19!�presentes propecto e estatutos, pela Im· nistração da sociedade e da representa· tel'êsse social; reos Ltda. - Diretores: Sidnei N
ti

prensa Oficial. ção da mesma perante as repartições f) - apresentar à assembléia geral 01:' Asteróide da Costa Arantes c pp. R :ce�Parágrafo únICO) - l!'indo êsse prazo fiscalizadoras, federais, estaduais e niU' dinária parecer sôbl'e os negóci0s e o_ile· Moura - Hélio MOQra. (' 'in6):
��

UIlI cometa com três caudas He19jQ����:D &��H�giesso Como
_

no ,Je�' : ·1
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE de Bva o ler'� 1m
REEMBOLSO POSTAL

. � 'T _ ,
, I):' V61

pedído por carta ou telegrama e pague RIO, 30 (A.. N.) - O SI. I II
Brandão. ex-revresentante ])1'

sómente quando receber. 1'0 em Moscou, tfalando, hojl'
mente iI. re;portag'e.m, assiJ
,riu-se á situação dos di.
él'crcdi lados na ,eapital 50V

- "TiYe ocasião ·de

o])�\os
. ,diip]Oma, Las estrar;gei,r

hOJe sao tratad�s a.l,1 co. a
"

ao tempo de 1va, o Tern
,A

lei. em 'que são hospedudOs{ma!Ol':a os representantes
geiro�, é um verda!cleil'o an

policia políLica sovI,éLica,
por um alto Juneionário 1)0
Ludo org'anizado policialmen
caela andar havia uma 1'un
noa frente dos el'evadores e e

toman:do conta de todo o and
l'igindo ·e vigiando os m01vi/n,.

e��.dos empr·eg31dos e, natural, .en·

Itamhém
da vi,da ,dos diplomat' s

residenLes. Tinhamos aposent s
mesmo andar em que se acl

< va

rpl1l'f'Sentanles -clilplomúticos
'

l'lália, Bélgica e lraqup a i pref
SltO g'el'al era a de qu e- mora ,

quase pquivalia a morar

nall1
tl·e l

lura dr polkia da

CifJ�arl,
e".

l'\.,dian�1destacou quI\. na _maIOr, ipal 'te d1vezes. as SOII/cltaçoes cJlplol nátic
dos estrang'elros cleslacacl os
H,ússia nã,o são atendlcla�, lizent'ainda, que a prlIPelrn 11llr [lress
que .se tem na Rúss.ia é a ele {ju'e

__1Il"'�__"""""_" "•••__"_" "'_" ,está num Imundo Joutmréllme nte ,i\

I
ferente.

! I Dr. lindolFo A.
Pereira I

Advogado e Con1abi': tsta
Con.tituição de IIccied, deli.
P!CjJ.noll contabei••• Orga iza
gõs. -- Pareceres e .er iC?ilcorrelato".
Ruo Gol. Bittcnccu'�t na

Florian6poli.
Da. 17 horaa em diar

n �STADo Quinta felr. 1 de Janeiro de

\�

Da constituição e realizar;ão do capital.
- A const.ituição da, societlade se fará,
oportunamente, por transformação, para
sociedade anônima, sob a denominação
de "CitaI" Transportes Aéreos Socieda,
de Anôninla", em substituição à aluai
denominação de "Companhia Catarinen·
se ele Transportes Aéreos Limitada"; o

capital atual da emprêsa é de ",.". '
..

Cr$ 1.200.000,00 subscrito pelos atuais
quotistas, mas, corno enlpreencllnlentos
do veilto do que se pretende fazer <Ie·
manda de muito maior capital, ficou ri,:,·
liberado que a ,sua subscrição fô�se � )0.
ta à deliberação do público cata:inen oe,
pTetendendo�se, assin1, obter-se o n'v n·
tance de Cr$ 10,000.000,00 (dez milh6es
de cruzeiros), afim·de que somente por
essa forma todos contribuam para tão
empolgante iniciativa.
Bens atuais para incorporação - A

atual sociedade já dispõe do seguil'lte:
um terreno em "Roçado", município de
São José, próprio para a construção de
um "hangar"; um avião HStinson" 165·
licença para funCionamento; concessõe�
e subvenções que. na ocasião da efetiva
ção da transformação tenham sido con.
ceclidas á "Citai"; valores de seu ativo
('om oficina, instala etc., etc.
,!alor d�s ações e de sua classe - As

a�'oes serao dQ valor nominal de , .....

C,:,S. 1.000,00 e serão nominativas e ordi.
nanas .

•

IniCial da entrada no ato da sub�cri,çao - A chl'mada será de '10% (quaren.ta por cento), (la e 2a chamadas) e 20%

COMPRE

Faça seu

CIDADE DO CABO, 30 (U. P.) - ° granele comola! do 19!�7, vi�tr.
no hemisfério sul, tem cinco caudas gigantescas que se abrem em for·
ma de leque e se estendem por milhões de quilômetros, segundo reve·

lou o sábio J. S. Pavaskevoupoulos, chefe do observatírio da Univer-
.sidade de Harvard, próximo de Bloem Fontein.

O referido cientista acrescentou que o cometa entrou nnm pel'Ío.
do de grande atividade ilUclear, como pode observar claramente atra
vés do telescópio de 25 centimetros de diâmetro que possuo o obserya·.
tório.

"Minhas fotografias - eleclarou êle - demonstram que a primei.
ra cauda emana de duplo núcleo, coisa que não é rara nos graneles co

metas, As outras duas caudas se abrem em leque desde o núcleo da
primeira e são também muito largas, (milhões de milhas ele largura).
Existe _ilinda uma quarta catlda no costado do cometa e outra, que p1·
rece bem ativa".

Tin'uraria (..uzeiro
N. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00

Marca Condor
Caixa de niquelo fab",cação

Italiana
Altura 9 cm·

N. 4·A Cr$ 240,00

Dispondo de profissional competente ·e tendo po·r lema setrvir sem
pr·e melhor a sua dis.tinta f,reguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agora
com novf) propri'etário, está devidamente··3:parelhada para ·executar com
rapidês e perfeição· todo e qualquer ·serviço ooncernente &0. ,ramo, tanto
para rieforma de chapeos, como para lavar e tingir roupas em g.eral.

AGUAR;DE .-

a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, ,exija dele o car
tão da casa, assinado pelo proprietário, ,e ficará, bem servido.
TINTURARIA CRUZEIRO - Tiradentes, 44

Islo acontece na Russia •••

Fabricação italia:ilo

C�ixa 'de niqual
/""

Altura 16 cm. O me.mo com repetição
No.l'o. re16gio••ão acompanhado. do. respectivo. certificado li

• de garantia,
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoSGRI'f'iS

JUCEND & FILHO
Curitiba-- Praça Tiradente., 260.· Parand

_'

....

.c

MOSCOU, 30 (U. P.) - A Rádio ,de Moscou, em missão c�edicada
a uma reunião que acaba de realizar-se na Rússia, declarou que foi
adotada uma resolução pedindo a intensificação da campanha contra
o "suborno e a corrupção na União Soviética". Essa decisão expressa
igualmente que urgia o desdobramento de esforços "contra a má admi
nistração, contra a venda ilícita de mercadorias e contra a contraven
ção das leis operárias".

COMPRA-S
Umâ ,casa 'até o V8. lar'

Cr$ 100.000,00. LocaJisa, ia tl
ponto central e de CO! '1stl'
ção recente- Oferta r

crito para esta redaç;

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farm 8ceuticos e aos hospitais

uma importação diretaComunicamos que a.tamo. recebendo
dos E.todo. Unidos, do. aaguintes artigos:

Filmes para Ráioa X, em diversoll tamanhoe,
Alrnofadoll li trove••eiros de camara de ar. de Borrocha

capotinho.' higiênicos. de borracho.
.

Luva. paro cirurgia.
Cuba., cQmadres, irrige.dore., caneca. graduada., compadre., funi.,

em ferro batido, ellmaltado,
E diver.os outroaJ artigo... ,

Demonstrações e pedidos à :S O M A T E C
Sociedodn Materiai. e In.trumento. Técnico. -- CientificolI Ltda,

:Ruo Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa Posta!. 148.
Telegrc.ma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

'\

Dedeira. e

'udrula, _ unI � lítio: I/d ,i
QlIC.í'mI08 :II 'I"U,J(�i..q��'rllI!ft

Cifra0 do Balscco d9 1944·

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlIIsbilidadel!
Recetl:'
Ativo

(�r.
ei$

80.90o_óo6,30
5,978AoL755,97

67.053.145,30
142.176.603,80

•

•

Sinistro I pago,l DO" últimol 10 anol

RelpoDlabilidadel
98.687_816,30

• � 76.736,401.306,20

Diretote,,:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Ma.lorra,

/ Dr.
e Jo.� Abreu.

de Carv81ho. Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ,ESTAD')-Qulnta.telr. 1 de Janeiro ele "t 8 3
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Clube Doze de Agosto-Dia 1-
410 quarteto típico do « 1 7».. Reserva de

seírée, das 2 t à
mesas os 20,00,

'[

concurso

do Clube.
1 hora, com' o

Secretariana

I P.ecenseamento
de jornalistas
São Paulo, 31 (A. N.) - A Comis-

Continua O ESTADO fazen- são Pró-Reestruturação do Jorna

do distribuições de valiosos li- lista Servidor Público resolveu pro

erros; inclusive romances mo-
mover o recenseamento de todos os

<1ernos, entre as pessoas que I
elementos que. possam .ser enqua-

-

,constam de seu cadastro soo
drados no projeto de lei que rees

-eiel,
'

trutura a carreira de redator no

As pessoas que ainda não funcionalismo público estadual.

,ha;am preenchido o coupon
-que diariamente publicamos
tPoderão faze-Iço agora, hnbi
lUtando-se, aesim, a concorre

aram a tão interessante inicia
.Jtiva realizada sob o patroci
mio da LIVRARIA ROSA, à
J)eodoro n. 33, nesta Capital.

* * *

AINDA O SENSACIONAL CASO DO PINTOR HOLAND1tS
VAN MEEGEREN

S. H. r. _ Informam de Amsterdam, que O pintor holandês, Han
Van Meegerern, que causou sensação no mundo da arte, fazendo passar
alguns do seus quadros como autenticas Vermeers, espera que lhe per-

• .
mitam continuar pintando enquanto estiver cumprindo na prisão, a sen-

ODEON - e- IMPERIAL tença que lhe foi imposta. No mês passado,' Van Meegeren, foi conde-
_ Simultaneamente.- nado a um ano de prisão, por falsificação artistica. Seu advogado pre-

- ÁS 2, 4,30, 6,30 e 8,30 horas - tende pedir permissão -para Van Meegeren, continuar pintando na prí-
_ ÁS 7,30 horas - são - sob seu nome, desta vez - a fim de poder "satisfazer os seus

compromissos financeiros". O artista tem recebido inumeras encornen-
� _1:.\

das de retratos, aos quais não tem podido aceitar, uma vez que se en-

contra ainda sob tratamento médico no hospital devido a pressão ar-

Abrindo o ano com CHAVE terial, alta, e não tem permissão para trabalhar por enquanto. Ao que
DE OURO, os Cines COROADOS 'parece, está sofrendo de insonia também . O advogado incluiu no' reque
tem o prazer de apresentar o maior rimento o pedido de que seja permitido a Van Meegeren dormir com a

espetáculo musical de todos os luz acesa e tomar soporiferos. Segundo declara a Sra. Van Meegerem,
seu 'marido nâo resistiria com vida se tivesse que submeter-se ás con

dições normais de prisão.

ANIVERSÁRIOS:
WtAI,''llEIR.,DONAro

Faz anos hoje, o menino Walter U;1idos em arte, num drama de

Donato, filho do sr. Wilmar Costa
amor e ódio ... tempestuoso ... do

oe de sua exrna. esposa Oswaldina minador e resplandecente de bele
.sousa Costa.

amores ... 'Ires amores que são a Preços:
glória e tormento de tres almas... Cr$ 6,00 - 4,00 e 3,00 - ás 6,30

rrocessado porque A adoração de uma mãe por seu horas - c-s 6,00 (único).
filho... - 6$ 4,00 (único).

:oão QUiS comer . A lou.cura de um artista por sua "LIVRE" - Creanças maiores de

rnúsíca 5 anos poderão entrar nas sessões
Rio, 31 (A. N.) - Foram conclu-

.••

. sos ao auditor Adalberto Barreto
E a avassaladora paixão de uma diurnas.

mulher por um homem. . . ,Suspensas· todas as entradas de

Censura: - LIVRE. favor.
No Programa: Estudantes sem caderneta não go-

Brasil em Fóco n. 24,_ naCiOnal.j zarão
do devido abatimento. '

Atualidades Warner Pathé - Jor- , .

nal.
'

- IMPERIAL -

Preç�s: - ÁS 2 horas -

ÁS 4 e 8,45 horas - Cr$ 6,�0 e - MATINÉE ESPECIAL PARA

3,60 - ás 6,30 horas - Cr$ 6,00 CREANÇAS

t t t AI it d cu-
ney - em:

eresssan .e, tem e e SUSlCI a o v

SANGUE SôBRE O SóL
u-íosídade no f'ôro militar.

As pasmosas aventuras de um va

lente que impõe a justiça com seus

punhos de aço ...

3° - Jeannete MacDonald - Brian
Haerne e Gene Rayrnond - em:

O AMOR QUE NÃO MORREU
; A mais Iinda históri� de amôr
que já se escreveu e 'que Frank Bor

sage transportou para' a téla num

magnífico tecnicolor e com belas
músicas e canções inesquecíveis ...
Censura: - Impróprio até 14 com:

anos. Ben TURPIN VOLTA A ATIVIDADE A PRIMEIRA FABRICA DE BORRACHA DE

Preços: e Chester CONKLIN _� JAVA CENTRAL

ÁS 2 horas � Cr$, 4,00 e 3,00 _ Narração eln Português de I S. H. I. - Informam de Batavia, que a primeira empresa de borra-'
·.cimento, 'Podemos informar que a ás 7,30 horas _ Cr$ 4,00 único. CESAR DE ALENCAR. cha a reiniciar suas atividades em Java Central - a Fabrica Central de
medida foi outol'lgada uni-camente............... Acompanhamento Musical de MÁ- Borrachas Getas, próxima a Salatigag � foi oficialmente aberta. A Fa-
:[lal'a. os fins de anulação da pro- RITZ _ DOMLNVO I RIO AZEVEDO. llrica Getas, localizada a cerca de 40 milhas de Semarang, e junto ás -

':C'osso, por irlOlbservancia de forma-. EITol Flynn e, Eleanor Parker _ No Programa: ]jnhas holandesas mais próximas á capital republicana de Jogjakarta"
lidfrdes legais, continuando o réul em: 1) _ O ESPORTE EM MARCHA sofreu danos pela primeira vez, quando da immsão japo'nesa de Java,
'preso, em virtude de sel' inafian- .

NUNCA ME DIGAS ADEUS _ Nac. Imp. Filmes.
'

ocasião em que muitas outras fabricas foram destl'uidas. Um ano de-

oável o seu ·crLme. Nesta situação AG U A R DE M: CORNEL Preços: [.ois da invasão a fabrica foi reconstruida, porém novamente danifica-
naI do proo'esso da féito que será WILDE _ em:

1
Cr$ 3,00 (único). da, começou·'a "ação policial" holandesa no inicio do ultimo verão. Du-

'Permanecer·á, a�é o julgamento fi- ALADIM, E A PRINCEZA DE "LIVRE" _ Crenças maiores rante os tres mes�s que se seguiram foi reaparelhada a fabrica. Funcio-
reiniciado. - BAGDÁ de 5 anos poder.ão entrar. 'narios do Governo' civil hoÍandês as!,itiram á �eremonia da reabertura.

x
:NOIVADO:

Com a gentilíssima e prendada
.srita.. Lanrf Lisbôa, fiLha do sr.

-Otílio Lisbôa ·e de sua exma. espo
sa d. Maria Lishôa, contratou ca

-samento no dia 24 do passado, o

-nosso presado conterrâneo sr. ACJe-

.Iino Medeiros, do alto comércio de
'nossa praça.

Aos noivos e as exmas. familias
as felicitações de "O Estado".

"3. fim de - marcar dia e hora para
julgarnento, os autos do processo

�a que responde o soldado Argerni
ro dos Santos, acusados de se ter
recusado, de modo categórico a

.aceitar a refeiçâo que Lhe erQ_desti
nada. Nas razões finais feitas pelo
promotor Kruel de Morais e pelo
.advogado Medrado Dias, aquele
imputa ao acusado do crime de

'insubor-dinação, enquanto que ês
;te sustenta 'que não é crime recu

. sar-se alguém a comer, por ser um

-direito inerente ii personalidade
humana. Por se tratar de caso in-

TINTURARIA �
Só 8 "CRUZEIRO"

dentes,44
Tira.-

ílJousou estranbesa
Rio, 31 (A. N.) - Tendo causa-

"do certa estranheza nós meios ju
rfdicos e oficiais do país; haver si
-do concedido "Habeas-corpus" ao

.ex�calpitão do Exer.cito Túlio Regis
,do Nascimento, soo a condi,ção ex

"pressa de não ser o mesmo põsto
·em Hborda:de, a título de 'esclare-

RITZ - Hoje ás 2, horas
Matinée Chie

James Mason e Ann Todd - em:

O SÉTIMO VÉU

tempos ...
- Um filme que nuca foi e

jamais será esquecido ...
SINFONIA INACABADA

com: Mais . cinco DOENÇAS .N>ERV9"'A.�
MARTHA EGGERTH· (O Rouxi- Ce. 0& ,rocr"ol ti•••die�

sacerdotes lI.je, .. tloenCM nerVODU, !lfIiIlU�."
nol Europeu) - e - HANS JARAY. a' & antatlu •• tem 'o, do aal...�
,_ Drama nobre e humano com Praga, 31 (U. P.) - A Agência r.Ua.ente rte...diáve'" O e.BIII"""'"

as mais famosos melodias de SCHU- de Noti-cias Iuloslava informou daa., tnto tt. lporlnci., 16 pH.�
BERT, entre as quais: SERENATA, que úrn reverendo catõlíco foi sen-

,n..tllcar OI Inclhithlca afetatl.., li•
W. .IIf01'Dli4.tI... O 8er.dc. Ma.

AVE MARIA e SINFONIA INACA- tenciado a sete anos de prisão, com .f•••1 ti_ Doscu •••taItI tIJs,-.
BADA. -trahalhos forçados, por ter passado I 4........bwJatórl., ....

a&.n�. Ir..,
_ COMOVENTE... ENTERNE- criminosos de guerra da Eslovênia. laiCa.ellte .:a tiOCfttH D.n�l" la.

CEDOR ... e SUBLIME.
. para a Áustria. I

---- .a a•• D....re II. fi.... :e

- A MAIS BONITA DE TODAS
AS HISTóRIAS.

ESPECIALIDADE"

- Sessões Elegantes -

três

No Programa:
i) - A MARCHA DA VIDA

Nac. Imp. Filmes.

2) - A Voz do Mundo - Atua

lidades.

A RAINHA GUILHERMINA DA HOLANDA FAZ COMPRAS EM
Al\ISTERDAM

S. H. L - Comunicam de Amsterdam que a Rainha, Guilhermina foi
vistas nas ruas da cidade, fazendo compras para o Natal. A Rainha, de
67 anos de idade, que acaba de voltar ao trono, apos um repouso de sete
semanas, durante o qual a Princesa Juliana esteve no Governo do pais
como Regente, 'estava acompanhada por uma dama de honor. A sobe
rana trouxe diversos embrulhos ao Palacio e depois voltou a percorrer
li "Kalverstraat", a principal arteria comercial de Amsterdam, sempre
cheia de pessoas f.azendo compras. Mais tarde um funcionário da corte
exprimiu a gratidão da rainha aos cidadãos de Amsterdam, por perrni
tirem que a soberana transitasse "sem ser observada">

za ...

Censura: Impróprio até 10 anos

No Proarama r

Brasil Atualidades - nacional.
Preço único Cr$ 3,00.

RITZ - Hoje ás 4, 6,30 e 8,45 horas
Sessões elegantes

Joan Crawford - John Garfield
Oscar Levant e J. Carrol Naish -
em:

ACóRDES DO CORAÇÃO
Este filme é a história de

:'_I-
_ Um drama que jamais será

esquecido, pontilhado das mais lin

das músicas ...
ENTRE A CRUZ E· A ESPADA

com:

José MOJICA e

Anita CAMPILO.
Bonito. .. Inesquecível ...

-II_:
,

_ Uma v:erdadeira tempestade de

riso ...
_ Uma explosão de . gargalha-

das ...
CARLITOS

(Charlie Chaplin)
-em

j<;'l'ERNO VAGABUNDO

Compra-se

Locomóvel,
Completo a màquina. de

único.

ROXY - Hoje ás 2 e 7,30 horas
1° Brasil em Fóco n. 25 - Nacio

nal.
2° - James Cagney e Sylvia Syd-

sômenteou

100 a 150 AP•

o Sabão

,1 Ofertas para I

ICaixa Postal 139 ou nesta Redação

Tenha sempre em casa uma garrafinha de'

aPERITIVO «KIOI»-

) ,... ,

� .

I
i
I

� lA WETZEL 1:NDUSTRIAL-JOINVILIJE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQlliSSIMA

,sp..�Ã���RCt�
ESPECIALIDADE
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.1 A democracia comunista é assim
Londres, 30 (United) _ A rádio deputados par a os SOVJets tocais

de <Mos-cou admit.iu hoje que 0'8 todos el.es.membros do bIO�O co

candidatos do "bloco dos comunis- munista e md epeno entes. 46,70 dos

tas e independentes" foram .\I'erro- eleitos são membros ou car;dIda
tados em 84 distri tos nas eleições tos a membros do Part.ide Comu

realizadas em 21 do corrente, as nísta, ·e 53,2% dos taoultados p�ra
rrraíorcs da Federação das Repúbh- votar, 'pal'tI,cI,param das eleições

I cas Socialistas IRussas. Nesses dis- para os sov iets urbanos, e 99.,87%

'1 tri,Los serão re,Pit.aidas as .eleiçõ,es
nos .SOV18ts r-urais. Dos rPartlcl���

com a apresentação de novos can- tes 98,670/0 das Cidades ·e 98,6::1 7"".
d idatos ao eleitorado pelo ref'er idc dos camponeses votaram. nos can

bloco, pois não existe a, aãternativa didatos do bloco comunista e in

de que nenhum outro partido iPos- dependente.
sa intervir nas 'eleições. Em cií'ras .absolutas, 297.000 ,da-s
A citada emissora não indicou a' votantes SOV18ts unhanos, (conse-

posição ,g'eo,grá/fLc,a. dos distritos lho.s municipais russos), 'B 433.00t.:

que rechaçaram os candidatos, po eleitores dos SOiV18tS rurais (con
rém uma mensagem da Agência selhos das alde ias) , rechaçaram os

Tass, procedente de Kazan, capital! candidatos '�o. bloco. .

da Repuhlica Autónoma 'I'artuea !)las eleições dos soviets
.

�gio
indica que os candidatos do Ibloce nais, politíoamento mais Impor
foram derrotados 'em dois distrí- tantes, 'correspondentes aos conse

tos rurais. Segundo a rádio de Lbos dos' distr itos, 116.137.985 elei

Moscou, também se repetirão as tores, ou seja 9,9,28%, votaram pe

eleições em 4 círcunscr íções, por lo' b.lo.c,o comunista e independente
terem sido violadas as d isposíçõer e somente 1.840.000 votaram con

eleitorais. Em outros 14 distritos tra.

ainda devem realiear-se eleições
••......•.... . .. ,........... ",

por motivo que não foram revela
dos ofícialmente.

O jornal "Pravda ", órgão d:
Pai-tído 'Comunista, repudiou os 84
candidatos derrotados. "Os eleito
res - disse - fizeram uso do seu

dire ito ao votarem contra os can-
didatos que consideraram indignos.

. .•••••....... e � *'

Se certas pessoas não foram elei
tas, isso demonstra 'que o povo so
viético recorda as ínstrucões de
Stalin a respeito das condições que
o povo deve exigir aos seus depu-
tados".

.

Lembra o "Pravda" que 8tallll
havia . advertido ,expressamente
contra aqueles que "não estavalT'

I
com Deus nem com o "Diabo".
'seg'undo a rádio de MOSiCOU, ne

. domingo roram eleitos 766.56;) ...•.......••... . ...••....•••••

ft
.

mais moderna· creação em
-, refrigerante é o

t. '

,

arraIa· . grande

na China

:CU:L

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANelA 7

m
r

I .

['.1
li i

.

Lxpenmenle-o. I: uellCioso
,----------------------------------------------�--------------- •.----------------�-

Agrava-se' a situação
Nova. York, 30 (Uníted) - As outro lado, Malatao se encontra.

notícias de 'que os comunistas in- agora, congelado. O rnau tempo
vestem contra. Mukden. com i:'5C tem feito fracassar as tentativas
mil homens, deve constituir

.

um nacionalistas para abastecer a cí
severo golpe para i(]lüang Kai ôl'leJ{ dade via aérea. Se os comunístas J

!pois Yem. indioar 'que os comunistas conquístarem Mu:kJden, estarão com Ise acreditam bastante poderosos o controle de uma cidade de gran-
.

com as tátícas de guerr íbhas e pe- de ímportancia estratégíca .e in-I
I]a .luta de assalto trontal em gran- dustrial, que ampliará consíríerat
de escala. Atacando Mukden, os co- velmente o seu prestígio.
munístas escolhem um olbjetivo nc Nanquim, 30 (D. J).) - Tropas

Iqual, segundo se acredita, Kai 8hek comunistas ocuparam: todas as co-

"

·est.ava 'firmement.e entrincbei,rado municações f·erroviárias entre P·e
mas que, em virtude ida "es:casse·z de quim e o resto da ,Glüna, se'gundc
alimentos, de üarvão ·e eJ.etri,cidacle notí-cias das l)róprias fontes go
!poderá se tornar faei! presa. A ci- verna:mentais ..A imprensa noticrr
dade conta -com 1 milhão de ha.bi- que foram ,enviados a.'pr-essardamen
rtantes, os quais ,se ·encontram' em te r.eforços icom trens blindados
terr irv eis condi,çõcs pois os comu assinalando-se agora, sangr·ento!
nistas 'Cortaram as comunieaçõ�s eomba,tes ao sul, nO'rte e oéste di
í'erroiVi'árÍJas para. a ,mesma. tPor P·equÍm.

PROCURE A

. Dlfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt '48

AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA l

rrODÜiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE AcORDO COM O DE"
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAlORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE, AO ESCRITÓRIO CENTRAl
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDrFI
CIO AMÉLIA NETO.

.

Epifânio Sucupira.e
Beetríz SlJtupira

têra o prazer de ccmuruecr
aos amigaIS e peru\ooil·de suas

I'atações, o contrato do coso

mento de ..eu filho ARIU
NA. com o III!lnhorit� I.ygia

d'Acampora
.

José d'Acampora e

Alma d'Acampora
levam ao conhecimento da.
penoa. de lIua. rllllaçõel. o

contrato de ca.emento de
lIue filha 'LYGIA, com �o 1Ir.

Arjuna Sucupira

ARJUNA e lYeilA
confiriTIon:.,:

Turibio dos Santos
IJotelho é, Maria dos

Santos Botelho

participam ao. amigoll e

pellsoa. de II .la. relaçõea. o

contrato d. CQsamentu de
Eua filha eLEIA. com o sr,

Paulo - Amaral

FIorianópolis, 27-�2-47.

Alvim Amaral e Silva
e Elvira de Oliveira

Amaral
participoln aos amigos e

pessoa. de SUOII relaçõell, o

contratt' da casamento de
seu filho PAULO. com a

srita. Cleia Botelho

CLEJA e PAULO
confirmam

F.lorinnópoUs, 24 d. Dezembro de 1941

Hans Beckmann e Sra .

participam aos parente, e

'pessoal! de suas relqções o

contrato de caao.me�to de
lIua fUha URSULA

com' o Dr. WiI,on Leal
Moura.

Rogério Vieira e Senhora cumprem o, gTatn dever de participar, a Beus

parentes e pessoas de suas relações, que sua filha VERA contratou ca.

sarnento, a 20 do corrente, com o sr. MURILO GARCIA
Dário Garcia e Senhora parLiciparn com prazer, a seus pa.rentes, e pes
soas de suas relaçõ'es, que seu. filho MURILO contratou casamento. ,1

20 do corrente, na Capital rela República, com a Senhorita VERA
SERRÃO VIEIRA

.

VERA e MDRILO .

cumprimentam {\ confirmam
Rio, 24 de dezembro de 1947 rta.jaí, 24 de dezembro de 19!17

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

Arão Bonifácio Sena -e Senhora., participam ás pessoas a.miga.s o con

trato de casamento de seu filho Arí, oom o sta. Irac,ema Fortka.mo
Adolfo, Fortkamp e Senhora partic,ipam ás pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua filha. Iracema com o sr. Arí Sena
IRACEMA e ARí
confirmam

BOM NEGOCIO
.

.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10,/. ao 8no com recebi,mento de iuros mensais.

. Informações nesta redação.

A noS'sa Capital vai ser dota

I
Cami•••, Gravatt\l, Piiame�,

da de mais um �stabelecimento. Meial dai melhore., pelai me

de ensino e este 'será o "Colé- nores preçol 06 na CASA MIS
gio Barriga-Verde". CELANEA - RuaO. Mafra.

Francisco Moura Filho
e Senhora

participo.rn aos parenta. e

pellooas de "uas ralogõeg que
seu filho WILSON contratou
casamento com a senhorita

Urlula Beckmann

Florianópoli., 24-12-41

�
............................................. : _ _ ..

a'lanços de crianças
� Próprios para jardins ou, áre8.$, podendo, taml!ém, ser

� ,armados em sala espaçosa.
� I

.

PREÇO: CR$ 300,00
� I ótimo presente .de Natal. - Fábrica Beinisch - Rua
; ! J:oão Pinto n. 44 - Fone 1.134

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

CONTA CORRENTE POPULAR
JuraI 51/,1 ft. a. - 'Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação· com chequei

'Banco do Distrito federar S. A.
!

Rua

C�PITAL: CR$ 60.000,900,00
RESERVP.iS: CR$ 15.000.000,00,

Tralano, 23 • Florianópolis

Vende-se
Um bar bem edregueeado,

no centro da cidade. Tretar
nesta Redação, à tarde:

Trabalhando lambem em
hortas e qutntaes oferece
seus serviços cobrando por
dia CR$ 30,00.
Enviar recado pelo tala-

fone 1536.
.

QUANDO TEUS FILHOS .

te perguntarem o que é
sm lázaro, dize-lhe.' qae ti
om eu:fêrmo que poderá re

cuperar a saúde cem " kG

auxiiio.

Vende se um., sito à Avenida
Hercitio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 15. Tratar a Rua
Felipe Schmidt, 33.

,
\

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de -N,ogueira
Medicaçéio Cluxilio.r no tratamento,

.

da ,iflJiil

Serraria. Delambert
Quantidade certa e preço u:aico

Metro Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e. 1479

ACH1Ú!
A Tinturaria Cruzeiro é a que
lDIe,lhor me serrve - Tiradentes,

44
. ....

Terra'ri'O"
.' �

Vende-ee otimo terreno com

1l x38, sito à Rua Irmão
Joaquim, nesta capital, par
preço favorave!. Tratar na

Alfaiataria Cf. rione,
RUa 'Tiradentes

Vende-se
Uma mga para 90.1a de jantaI".

em estilo antigo e alguma. camas:
de �oltairo.
'rratar à. Avenida Mauro Ra�

moe. 64

Vende-se
Por motivo de mudança. ven

de'se à rua Almirante Lamego n'•.
50, o eeguinte.

. Uma bateira com vela e demeiS'
pertences.
Uma estanta. Um armário de,

'Cozinha. Uma .ala de ja.nta!' corn.
pl6ta' Duas camns, Uma geladeira
para colocar gelo. marca Steigl<t.-·
.der nova'•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

(De A. Abreu. Dístríbuído pela pouco constituido, dentro do espi-
Diretoria de Economia e Assistên- rito da democrácia e da legalidade"

H
·

d' cia ao, Cooperativismo). entenderá util estas nossas divul-

C) ES'TADO orarlo as empre- Os fenômenos .de ordem econô- gações que serão, garantimos, cre-

í1 a d·· mica, como todos .os fenômenos da teriosas, honestas e despidas de

" lhdaeio e Oficinal. rua 10h S S ro· OVIUrl8S - ordem natural material ou física, quaisquer intuitos que não os de

�:!).'i
•

Pinto a, 5 SEGUNDA·FEIRA r! se subordinam a leis e principias contribuir para engrandecimento
Diretor:' RUBENS A. RAMOS Expresso São Oistóvão - Laguna _

.. : .

r.....rtetário e Dir.-Ger....
7 horas., básicos, a eles se sujeitando na da gente e da terra barriga-verde.
16 horas. 'f t

-

f ti
-

ISIDNEI NOCETI Auto-Viação Itaja! _ 'Itajal _ 15 ho- mam es açao e e e ivaçao, sem qua - A direção da Diretoria de Eco-

DiretGI' de Redaçi.: Expresso Brusquense - Brusque quer possibilidade de fuza ou des- nômia sob cuja responsabilidade se

� �
:::>

I
Âo DAMASCENO DA LV" Expresso Brusquense - Nova 'l'rento via. publicam "Realidades catarinenses",

Chefe de Pa�na"io: , 1630 horas
'

6& y - " "',. Assim, a lei da oferta e da pro- possui um orzão próprio de divul-
RANCISCO LAMAlQU. Auto-Viação Catarinense - Joinvile �

;

Cbefe de :mpresslo:
- 7 horas. cura preside em todos os mercados gação especializada, a revista DEA-
Auto-Viação Catariiiénse - CuriU'ba

. 50ÁlQrw CABRAl· DA SILVA _ 5 horas. as transações e o comércio, deter- COOP, recentemente editada e dis-
,

RIl'Qresentante: Rodovíâria ,Sul·BTasil - Pôrto Alegre minando, por' v.ezes, a industriais tribuida. Esta revista que deverá
, A S LARA

- 3 horas,
,

.. Rapido Sul-Brasileiro - Jolnvile '_ nos avisados,' situações embaraço- sair bimensalmente não comporta,
I, 'iI''*iIi; Senador Dantas. 40 - I," ás 5 e i4 horas.

I, andar TElRÇA-FELRA, sas capazes de lhes romper a con- na sua parcimônia, trato mais de-
"

'rEIII. f2-5924 _, Rio de JaD.lr. Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale. tinuidade dos negócios ou provo- morado e atenção mais especial pa-
" gre � 6 horas.

i,': RAUL CASAMAYOR Auto-Víaçâo Catarinense - Cul"itiba car-lhes o alquebramento das ener-

_II!." !'eüpe de Oliveira. 211 _, - 5 hora", .

dutiL, • A t V' ã C t in JOl"nvile !!las pro utívas,
� S. andar u o- iaç o a ari ense �

''', - 7 horas. A Economia não é uma ciência

't':!',(;',
TaL

ASZ-'S817N3ATUSRã,oA5Pa.l. _A6u, tOl1·Voriaaçs'.ãO Catartnense Tubarão
t abstrata, metafisica, mas,' se pode-

Expresso São Crist.óvão - Laguna _ ria dizer, um prolongamento da
, 7 horas.

�

I � Na Capital Empresa Glória - Laguna. - 7'h ciência matemática por jogar com

',',i,.�:
�... • ... , .. . . O'" ".!II� e 6% horas. d d iti

. .

�1I;Hltlb.t) Cr' 41,(1. Expresso Brusquense - Brusque _ a os pOSI IVOS e r-eais, ora mves-

1',- t C'''I'! 16 horas. tidos sob a fórma de estatística,' ora
I

l.".....�s ro .•.... r .....�. Auto-Viação Itajaí - Itajai - 15 ho-

)!I iii&! .... _ . . . • . . . Cr$ ',... tas. manifestados através de' equações

/,Il�'.!.
!ItliIiJlIlero avulso (.;r;e tII,41otll Rápido Sul Brasileiro - Joinvile _ às

que enzlobam e sianif'icam a ver-
ii' N (t J 5 e 14 horas. .

'

�., �

t' O n er Of QUARTA·PERA dade econômica.
�, b. . ... , ., . .. . CYt 1",01 Auto-Viaçâo Catar-inense Guritiba
f� 5 h Não é nosso intuito externar aoui
t,� �.estre ..... .. Cr$ II li

- oras. ,,�

sr
' o Auto-Viação' Catarinense Joinvile conhecimentos de que só um técni-

"1 l'J1:mestre Cri ",00 - 7 horas.
"'.

•
Auto-Viação Catarinense - Laguna co pode dispor com justeza e cara-

t·� �t.ero avulso .. Crf
, I - 6,30 ho,ras. ' .

J Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às ter. Nem pretendemos prelecionar
í� 'I 5 e 14 horas. t" d

.

�J �1II6l:leto. mediant. eOIl�hllI I Expresso São Cristovão _ Laguna _

em ma ena e que yWlOS nos ocu-

;1 7 horas. panda, unicamente, em face das in-

'.;�;,.,,:,',',;,.f,l,' o. ortrtnals, meSMO .113 16E�6:aessso Bl'usquense - Brusque junções a que nos ob�iga a função
,

,.blicados, não seri. Auto·Viaçãó Itajal - Itajaí - 15 ho' que exercemos. Não estamos fazen-
devolvidos. raso

r:�I! À 1II1reçio níio 'se retJJI"'lI- Exprefso Brusquense Nova Trento do escola nem atirando com a pro-

\} bil' 1 It
- 16,30 horas. fllndidade do sab,er econo'mico.

UI u:a pe os conee OI Rodoviária Sul Bra.sil _ Pôrto Alegre
.miUd,os nos artilOll - 3 horas.

aulnadol! QUINTA-FEIRA
Auto .. Vlação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação CataTinense

- 5 horas.
Auto·Viação Catarinense - Joinvile

- 7 hora-s.
Auto·Viação

- 6 horas.
Auto·Viação Catarinense - Laguna

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

7 horas.
•

Emptêsa Glórí�. - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.
Expresso Bru�quense - Br,usque -

16 horas.
Auto-Viação Hajai - Itajai - l5 ho· interessantes que fossem surgindo,

ra�ápidO Sul Braslieiro _ Joinv!le _' às ,na administração, no 'govêrno, na

5 e 14 horas. produção e na circulação da rique-... SEXTA·FEIRA '

_

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre za. Entendemos que o nosso orgao,
- 3 horas D' t

.

dE" t'Auto.viação Catal'inense Curitiba a Ire ona economIa, es ana

- 5 ho,:as. melhor cumprindo as razões que
Auto-Vlação Catarinense Joinvile

Ih d'
.

t'
.

_ 7 horas� e eternllnarmn a eXIS ,encla, se

Auto·Viação Catarinense - LaIDlna viesse pela tribuna da imprensa, ex
- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna - por o fruto das suas observações.

7 horas.
.

N-' d t'Auto.Viação Hajal _ Hajai _ 15 ho. ao Visamos ou nnar, mas; per-
ras, quirir, ilustrar e intelTogar. Cre-

EJQpresso Brusquense Brusque
Hi horas. mos que a melhor maneira de pre-
Rápido Sul :arasileiro Jolnvile

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Cata;rinense - Curitiba

lnfo .·U1ações uteis

Moraria
SEGNDA·FEIIRA

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

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hmas.
Real S. A. - 11,3.0 horas - Sul.
Panair _ 9,00 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
,Panai'r - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 1�.{)0 horas

Norte,
QUARTA-FEIRA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas
Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

'

Varig - 13,00 horas - Norte.
R.oal S. A. - 11.30 horas - Sul.

QUIN'l'A·F"EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
,J>anair - 9;50 horas - Norte.
Va,rig - 1.0,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hora,s - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10:00 hs. - Norte.

SEX�A-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 'horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 h5. � Norte.
Panair - 13,07 horas _ Sul.

SÁBAOO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30' horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

.JOMT"lGO
Panair - J3.07 horas - .Sul,
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do !Sul - 11,00 hs. - S:w.

CuTitlba

!Iarmácias de plantão

POrto

,
'"",

Realidades eatarinenses 804 OPORTUNIDADE!
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 de
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRK
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no, ramo, poderá o,re
recer-Ihe a máxima garantia
� eficiêncIa DOS negócios que
lhes torem confiados.

ra casos que surgem, ao sabor das ,.... . .

circunstancias, da noite para o dia,
. Aten�ão - O Governador do

por assim dizer. A retratação pro- Estado dr. AdernaI Ramos da
duzida através de "realidades cata-

. " ' . Sllva inscreveu-se na Associa-
rmenses sera feita e apanhada ao -
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sao no seio o sta o. urgi as ou

d i' t 1 b 1
'f' d di

-

d
sen O reg' s ar o so o n, •

veri ica as con içoes que con u-
O
,. •

t d d', . prnl1eIl'O magIs ra O O
zam ao assoberbamento econõrmco, E t d d

.

'tO t'
_ . . s a, o emOCI'a ,Icamen e In�

serao denunciadas, na medida das
•

'

A
• - B' fi

'1 ilid d'"
. -

di
. gressa na ssociaçao ene·

pOSSI )1 1 a es ne previsao ispom- t d' lt S
veis e ao nosso alcance.

cen e, com os mesmos rrei o

e deveres que terão os mais
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Versamos unicamente o nosso pen
samento que se vem formando no

c�ntáto coin os problemas de cara

ter econômico, relacionados e afins
com as atividades da Diretoria de

a

traduzir ,o' sentido d;lS observações
colhidas no a'rdor dos serviços que

desempenhamos. I
Em assim agindo, é nossa cren-l

ça, estamos prestando um serviço I

ao Esado e a seu povo, consubstan-'
ciando as aspirações do Govêrno,
qllte se amalgamam na consecução
do bem estar coletivo, através uma

distribuição equitativa dos benefi-,
cios e vantagens surgidas da apli-

•••••• ..,........... .,.,. '"

cios e vatriagens surgidas da aPli-! ' O VALE DO ITAJAt

cação dos dinheiros, pul1icos. Procurem na Ágêncl.
Contamos com a benevolência e j Progresso,

a complacência dos leitores, asse-I
LIVRARIA 43, LIVRARIA

gurando-Ihes que a fundamentação I
' ROSA

,

da nossa atividade repousa no amor I :
.

que emprestamos á Santa Clltarina' SI CONSEqUIRE'S
,

,.
• i Que um teu aml�O ()fU conhe-

e se sedlment-a na entranhap.a 'lfel- cido analfwbeto fr.equente um CUII'-

ção que nos merece o povo deste 50 noturno para 3Jprende.r a ler e

Estado, de que somos, com orgulho a 'escrever, ipl'est3Jrás um grande
e ufaeia minima parcela. I serviç? á tua Pátria. Catedral M!-
Voltaremos. I tropohta'lla ou GrulPo Esc.olrur Soo

.José.

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres bumanos.

que já f,",am felizes coma

tu, aguardam, teu 11IXl1iO pa
ra que possam voltar' á ....

ciedade. Colabora DIl Cam
panha Pró Restabelecimeato
d. Saude do Lázaro.

Catarinense - Tubarão Econômia e Assistência ao Coope-
1 Quinta-feira (feriado) - Far

'-,roácia Esperança - Rua Conselhei
,ro Mafl-a.

3 Sábado - Farmácia, Da Fé -

,

Rua 'Felipe Schmidt.
f

4 Domingo - Farmácia Da Fé -

-Rua Felipe Schmidt.
'

10 Sábado - Farmácia Moderna
-
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Moderna

,
- Rua João Pinto.
'Í7 Sábado _ Farmácia Santo An

··'tônio - Rua, João Pinto.

\ ,18 Domingo - Farmácia Santo Àn

'.lônio - RUla João Pinto'.
24 Sábado - Farmácia Catarlnen

';se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari

:nense - Rua T,rajano.
O serviço noturno será efetuado

. pela Farmácia Santo Antônio sita á
�l'ua João Pinto.

Auto·Vlação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasilei>ro - Joinvile _

às 5 e 19 horas.
Auto·Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viaçl!o Catarinense

- 6 horas.
Expresso São .Cristovão - Laguna

7 horas,
EX'presso Brusquense - BTusque

14 horas,
Auto-Viação Itaja! - Itajai _ 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas ..
Expresso Glória - Laguna -' 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvlle

Tubarão clareiras e desbastando as arvores.

�Tem dinheiro?
'Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma

"ii!'e��t.. mensal, semestral ou

"I!tnual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

�cios ao Crediário KNOT, á rali

.João Pinto n. 5, que, em com

,binação com (l Es(','{'itório Imo
'''bi1iário A. L. ALVES o em.-

ptregará, proporcionando -lhe
_,com isto uma renda anual. se

,,,,gllr,:>, de Cr$ 120,00 por C�$ . "

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de,

talhes nos escritórios do Cre
,diário KNOT, ou nesta rooa

.,ç�o..

Viacão
•

,

aerea

--------------------- ,--------

elA CATAR,'NENSl
DE TRANSPORTES AÉP.EOS lTOA

_..._._._- ....... _.�

Funcionário p'úblico
(Lembra--te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, Salário ou remunera

- �ão poderás deixar para· tua
familia, um' peculio até Cr$

, 30.000,0"0.
Inscreve-te na Associação

,,.,Beneficente.

rativismo.
Ao nos 'propormos uma série de

estudos subordinados ao titulo que
cncima' estas linhas, o fizemos com

o só intuito de abof(�ar as questões

Universidade para Extrangeiros'
Perugia (Italia)

Leva-se ao conhecimento dos inte,ressados que no Consulado Ge
ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à, Rua Mare-·
chal Deoeloro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar '\'isão dos programas,
dos cursos que serão desenvolvidos p'ela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes peI�ioelos: '

de 10 de Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
oe iOde Outubro' a 23 de Dezembro.

venir não é remediar.

]�, antes, a sujeição do problema
ao conhecimento e debate publico.
As luzes nascem da discussão; o acla
ramenÍ:o da flores1:a se faz abrindo

em

Da mesma forma, o conhecimento

da questão denunciada mais fácil

mente surgirá f:e a ela se polirem
as arestas e destruirem as 'anfra.

tuosidades. E, ai, o trabal):lO coleti

vo supre 'com vantagem centuplica
da, o interesse e o caminho do sá

bio ou do eremita.
Caracteristica dos regimes demo

craticos é, tambem, a publicação e a

manipulação livre de todos sobre

aqueles assuntos que se relacionam

com a coletividade e nela se inte

gram, determinando-lhe os rumos e

os destinos.
O desenvolvimento ,econômico

somente terá concretização quando
deixar de ser objeto dos gabinetes
e penetrar no ·seio da massa, o'bri
gando-a a ver e sentir e resolver .

Com êste qbjetivo e sem fugir ás

diretivas que nos, traça a Secretá
ria da Viação, Obras Publicas e

Agricultura, mas, dentro do espirita
esclarecido da sua direção, a Dire
toria de Econômia, daqui por fren
te, obrigada cavalheirescamente

por êste jornal, entregará ao domi

nio dos interessados um relato im

parcial das suas atividades prome

tendo, tambem, trazer a publico
quantos fatos observar que possam,
de uma ou outro form;l, relacionar
se com os atributos que lhe são

imanentes.
O Govêrno de Santa Catarina há

-----' - - ------ ' ,----_ .. _------

·A U TOM O V E I S-
Para rapida entrega 'procure conhecer os tipos e p,reç03

que dispõmos.
JURANDIR LINHARES &

Rua Tiradepte�. 18-A
Telefone 1344 ,

CHio

Presa '

a "fascinadora
de bandidos"

Rio, 30 (A. N.) - Foi presa pela, 'ela qualquer participação nos cri

�olicia de"Níte�ói, Maria �níta,. ap��\!
minosos assaltos levados a efeito

lIdada de fascmadora de bandIdos pelo bando de fascionar. Entretanto
e que fazia parte de uma perigosa, . . .' . ., .

quadrilha de ladrões. Maria Anita a polIcIa contlllua nas dilIgencIas

não tem mais de 20 anos, não é par'a esclarecer os assaltos á mão

feia, e segundo consta, era amante
armada de que foram vitimas diver�

do próprio irmão, chilfe da quadri- sos estabelecimentos' comerciais e

lha. nos quais Maria Anita teria tomado

Submetida a interrogatório nega parte.

Bnestesia pelos· gases
NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHnR DOS

PASSOS

Ciclopropane, prptoxido de azoto, eter, carbogêneo
terapia.

Moderníssimo aparelho Heidbl'inck. Já em esplêndido
mento.

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

e o's:igêneo-

funcjon�l-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Odnei ·lima dos Santos, ,ertencente ao Lira Tenis Clube, venceJl, ôntem, pela 2a.
vez consçculiva, a Corrida de São Silvestre, após sensacional duelo

. com· Lou
renço João Vieira, do Clube Atlético. Catarinense, Um atléta que

.

muito promete.
DATILOGRAFIA

AUva-s-e a FVMSC para a disputa das
regatas de Porto Alegre em FAVArp,iro Ao que apurou a nossa reporta-

.�_� $ ':-;' gem, será disputado, no próximo
Deliberado que ,ficou pelo seu do Sul, com quatro guarníçoes pa- ano, um campeonato de futebol, em

Conselho de Representantes, dispu- ra cada Federação, é uma rprova de dois turnos, entre as equipes do
taram em ,três eliminatórias con- interêsse vital, pois é sabido que Iapete, Iapc, Iarpib e SaLma.
secutivas, nos dias 14, 21 e 28 de os gauchos apresentarão os seus Ao, campeão, será conferida uma

dezembro último, o� comandantesllllelhores comandantes, enquanto os linda taça, que se denominará "TA
do Iate Clube e Veleiros da Ilha, a uossos representantes Faria I, FI· ÇA PlREVIDENOIAL .SOOIA/L", -gen
primazia para representar a Fede- lomeno, Gualter e Bilitoti coadju- tilrnente of'erecida pelo valoroso
ração 'que dirige os esportes velei- vades por Faria II, Ramon, KcL- desport.ista sr. Osnf Orf.iga.
ros em nossa ilha, nas re'gatas a zias e Bar-bato, com a habilidade Nas rodas esportivas nota-se o

realizarem-se em Poro Alegre, em que já ipossuem, não se deixarão interêsse que vêm despertando o

fevereiro próximo. levar, estamos certos, enr iqu'ecerão aludido campeonato, pr inoipalmen-
Belos 'espetáculos assistiu-se, on- a nossa entidade máxima. de vela te entre os funcionários dos Insí.i

de cada comandante, demonstrando com o rico troféu que é o bronze tutos de Previdência Social, de en

'Seus conhecimentos técnicos, pôs "Amizade". tre os quais poderão surgir novos

á prova a sua ipericia á conquista Como 3a prova, será a regata craques para o "associatiou' ilheu.
de melhor numero de ,pontos, pro- "I::'-lTElRCIDADES", reservada ás x x x

enchendo assim as disposições exi- representações das cidades do BI;a· IA,PETC X SA'DMA
gidas pela Federação para a Ior- si! e de Buenos Aires f,l Monteví- Em prél io amistoso, medirão
mação de sua equipe. déu, sendo disputada em quatro forças os onzes do BATMA e do

Fina'lmente, chegou-se á primei- regatas, com 2 "sharp ies'' por' ca- IAPE'I'C, que fará sua "reentré"
ra etapa da tarefa, a qual foi elas- da cidade, decidindo a vitória os em nossos gramados.
sifícar seis comandantes que :pela três melhores resultados na base O ;pr,élio terá lugar no estádio
contagem de pontos foram: dos pontos feitos em cada regata. "etecedeano ", na manhã do próxi-

1° - Rafael Lírihares, 67 ponto-s. ,Ainda nessa prova veremos "Ade- mo domingo. dia 4, com início ás

.

2° - Luiz Faria, 57 pontos. mar ·e Rafael levando como "buias 9 horas.
3° - Nelson 'Spoganicz, 55

[)cm-I Guimarães
e·Almir, na raia. em O IA'PE'l'C formará com Vânia

Itos. confronto com os melhores pilotos Benito e Walter; Aderní, Romeu e

4° - Orlando Filomena, 54 pon- brasileiros, argentinos e uruguaios Mafra; Heráclito, Sílvio, Adriano
tos. Veremos ainda, por Tubarão, oI! Wenceslau e Euclides.
,5° - Gualter Baixo, 46 pontas, comandantes Licínio Medeiros e Na reserva figurarão Pinto, Car-
6° - 'Rafael Linhares Filho, 44, Raul Dutra, reforçando a equipe los Ajberto e Tainha.

'50 pontos. de nosso Estado. Pelo ,sA'l1MA jogarão Moacir
7° - Gilberto Oliveira, 39 ponto.s Finalizando a grande temporada Henrique e Pimpão; Daniel, Mo-
8° - Arnoldo Cúneo, 26 pontos. 'vrleil'a em Parlo Alegre será dis- r itz ·e Lércio ; Barbato, Lapagesse
9° - João Eduardo Mcritz, 9,25 pulada a grande prova "LNTElR�A- João Luiz, Berretta e Paulinho.

pontos. OIONAL". Nessa /prova serão repre- Será disputado um lindo jogo de
10° � Uibirajal'a Barbosa, 9 pon- sentantes do Brasil os melhores medathas, o que concorrerá para o

tos. colocados na prova "VELEllROS DO maior brilhantismo da tarde es-

Isenta de ânimos .e protecionís- HRAlSIL", em coneorrêncía com pi- portiva.
mo, podemos dizer que agiu a F-e- lotos argentinos e- uruguaios. Na-

\

Ambas as equipes encont.ram-se LIVRARIA ROSA
der-ação, 'Usando do cr-itério inter- turalrnente será urna prova em- bem preparadas e dispostas a lu- Llvros Te'CD.-COS Rua Deodoro, 33 - Fpoli.�nacional adequado á escolha rle seus polgante. !Soube, dest'arte, a Cor):. tal' com muito sntusíasmo e deno-

,

I Atende pelo Serviçomelhores velejadores, Uiplican.do o federação Brasileira de Vela e Mo.- do pela vitória. em gera l<eemholto POl t c l,
sistema de eliminatórias, sistema tal', sob a -alta direção do Almiran- x x x .__ .__

!leIo qual cada comandante de- te Lemos Bastos, organizar um ex- DIYIDR'�S NOTtGIAS

Fib
· dI' t f' A ...

monstraria no mar a sua hahilida- celente programa, onde cada Fede· - Domingo último encerrou-se o rica e ar e a-I prOVel ede, reservando para si um lugar ração filiada terá chance de de- certame carioca de futebol. Foi

t d 11 Ona representação catarinense. Ago- .monstrar o seu poderio em várias proclamado campeão invicto o Vas- OS e uour !.
Jovem culto e conh?c�do em

. todo Estado para VJalar ps.-
ra, chegados que foram os últimos modalidades de regatas, juntando co da Gama e vice-campeão o Bo- Esp.ciab,ta em

arreamento.,I
.

iresulla,dos, or-ientará a entidade .o que tem de melhor ipara disputar talforgo. malln, poatol, chinelo. • tamon- ra sua fuma.
.

máxima os tf\einos em equipe e em maio próximo o Campeouato _ Também o certame paulista co\•. procura representante. co�ia- Ofert_as para «Safua- nes-
.ioa';sdos para e.te E.tado. te ;ornaJ.

demais pOIlme-nores. Brasileiro de Vela, no Rio de Ja- teve o seu 'encerramento domingo o. intera,.adae queiram .. àirigiao •••••• .••••• •••• •••.. • ..

Dessa vreparação final, estamos neiro e São .Paulo. último, sagr'ando-se camipeão o Pal- a Canrobert de F. Nevea, :Rua ARNOLOO SUAREIZ CUNEO
!Certos, IRafael, Adernar, Gualter Nos.so entusiasmo, que é sem dú- meiras, seguindO ipelo Corintians. Comandador Mc.'Qoel Pereira n. 177, Clinita Odontologia
iBilitoti, Filomeno, S.poganicz e vida enorme, anima, nos meios ve- - O Campeonato Sul Americano :���o. �.l�g��... .Das i8 ã�I��s, com horaFilomeno, envidarão os maiores loiros, todas as noites vários prog- de Futebol de 1947, realizado em

"Quem e":tra-Iar oa 1••ttUsar e... • marpada, a cargo de abalizado' pro-
esforços para conservar nas agua.s nósticos, que só pode.m assim SUl'- Guaiaquil, teve o seu de&fec<ho fi· certificado de aliBtameato p..-ri fission�l
do Guaiba o nosso elevado nome til' os meLhores efeitos. Também pai, ,quando os al'ge-ntinos, derro- malta de 10 a 58 erazeirOil. oalr.. Rua Arcipreste Paiva 17
-ir,ente UiOS ·gauchos, cariocas, pau· façamos justiça á Federacão de 'tando os uruguaios, sagraram-se sim incorrer' em ..alta .te 20 a .1"

" .•..•... .... ••• ••... • •••

listas, mineiros, uruguaios e a1'- Vela e Mótor de Santa Cata-rina campeões pela tenceira vez conse- cruzeiros aq.ele que extraviar .. SENHORITA!
gentinos. que so,b a direç.ão de Hygino Gon- cutiva. 3 x 1 acusou o "placard". lnut.mur o Certificado •• ReIIeIr. A ultima creação em re/ri-

Do vrograma Ol'ganizado :pela zaga, Humiberto D'Alas-cio e Adol· _ O Vas,oo da Gama, campeão ca- ri.t.... gerante é o Guaraná KNOT
Con.federação Brasileira de Vela e fo NilCOlic.h, não tem negado arpoiu rioca, sábado próximo medirá 1'01'- (ArL 1� i. LeI d. Se"I;. III». EM GARRAFAS GRANDES
Motor, nas 4 /provas 'estipula.das, os e eSlforços para fazer-s·e re.presen- cas com o selecionado metropoli- lar). Pre'ferindo-o está
nossos -concorrerão a todas. São tal' condiignamente. Ainda aos co- tano; O jogo será realizado no cam- ••••••••••••••••••••••••..• acompanhando a moda.
elas: PIROVA HVEL.EIJROS DO 13ItA- modores dos clubes "'Veleiros d::l po do Blu'n1inense. A GRAN,DESA .. DO BRASIL

• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ISIL", dis,putada em equi:pes de 2 ILha" na /pessoa de Jorge Barlbato e
, x x x Depende da instrução de seus fi- Dr. Armando Valerio dê

!barcos 1P0r cada ,Estado com tan- "Iate Olwbe" na de Adolfo Nicolich, O UBIRATAN FOI DERROTADO lhos. Fazei com que todas as pes- Assis
soas M1aLfabeias freqruentem um

tas regatas quantos foram os' Esta- tudo fizeram para que nada faItas- EM SÃO LUDGERO
curso noturno e ter·eis wntribuido Avisa aos seus clientes

(los concor·rentes. Para essa prova se aos seus represent.antes. Aqui Consoante estava anunciando, para o progresso do Brasil. Escola
G

.
.

. M' que está ausente até osegundo vrevemos, Ra,fael e �Ul' fica portanto os no&sos votos de realizou-se, ante-ôntem, em São Industrial ou LOJa açOnIca.

imarães 'e Ademar e Almir forma- franca prosperidade e que todos os Ludgero (Tubarão), o embate de··················· .....
. dia 20 de Janeiro.

;rão .a. nossa equ,tpe. N�m podiam ,esforços sejam üoroados de pleno voleibol entre o Ubiratan, campeão Funcionários Públicos Esta· •...•... . .....• "

ser outros os nossos representan. exito. da capital e vice-campeão do Esta- duais e Munfncipais, do m8Jis Poro cs pessoos de fino
,tes

.

e, honra seja-lhes feita, são na x x x do, e .0 forte sexteto do Aventureiro graduado ao mais modesto ser- palodar Café Otto é
verdade os melhores navega1cl'es PRETOS X BRANOOS Volei Cluibe, daquela localidade, vidor público; inscrevei-vos nal

.em
. par.

do Estado. Em cOIlllPeticões no Rio, I campeão estadual de 1945 e 1947. As.socia"ão Beneficente e esta- ...............................•

São Paulo 'e Porto Alegre, já �em O prélio entre os selecionados A peleja foi disputada em "me- reis preparando um peculio pa- EnvIe ao seu amigo dista..
:alto ,e'levaram o nüsso nome no di- branco e preto, ,que deixou de e1'e- 1hor de cinco", vencendo o Aventu- ra vossa famnia. um número da revista OVA..'·
fícil esporte veleiro. tuad'o domingo último devido ás reiro, cujos jogadores portaram-se' LE DQ ITAJAf., edição dfldJ
A segund.a prova, que será em ,chuvas, ao Ique a;puramos, ficou denodada e inteligentemente, exi- . cada a Florianõpoli8, e asd:.mt

disputa do bronze "AMIZADE", s6· transferi,do Ipara o .próximo ·domin· bindo as suas reais qualidades téc- sou ante-ontem à capital, satisfeita' estará contrlbllhldo para
mente entre as F'e.derações de Ve- go, no campo da F. C. D., com iní- nicas. com o excelente acolhimento que tnaJol' d1tRldio cultural

la de Santa ,cmtarina ,e Rio Grande cio ás 16 hOTIts. A embaixada de ;Ubiratan regres- teve na próspera localidade sulin-a.
I

ie 'no'ssa terra _:.iJJ�]

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

CAMPEONA'DO "PREVIDÊNCIA
,SüOIAL"

Confere
Diploma

Correspondenda
Comerci�1

DIREÇAo:
Amélia }Ii Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficients

RUA AI.VARO DE CAAVALHO, 65

Penitenciaria' do Estado
AVISO

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

mércio e produtores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Flo.rianópols, 18 de Dezembro de 1947.·

IVO CORTE
Sub-Diretor Ind. Int,

TECHICOS
O

.

Brosi! poro. seu
desenvolvimento

necessita de técnico.

todasem cs

profissões
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ESTADO - Qulnta ..felra 1 de Janeiro de ,. 8,

ii. Si\.VA! LACElDA
� �-clr1.1rlflca de Ol..b&\t
.� 05..-iao.. Nariz - Gcr.anta.
f•••crigão de lente. de

contato,
Reiniciou sua clinico

,
Conllultorio: Felipe Schmidt 8
" Da. 10 à. 12 h•. e das

I 14 à. 18 horas

I _

.

TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSOMI
�.ll:GIA. GERAL - ALTA Gl
.m&GlA - DlOLJIliSTLU DIa f.Il;h
•• " lQ[OBAS -8 PARTOS ....

tf:lmaI&clo pela Faculda<1e <l.e lil9C':i
,

GUma da Un1Tersldade de Slo
11'IJ.1tIo. onde foI assístente por 'f'1I.
I jí.q UlOll do Serviço C1rtlrglco tiS
I Prof. Al1pio Correia Neto

I
� do estêrnago e via. &4.
--. intestinos delgado e IP"0I&iI0,
ti1'61d... rlns, próstata, bexl&"a,

; auero. ovariolll e trompaa. V IOI"leI>
! �. &l.d!tocele, varlllie8 e be;rJilfl
$ CONSULTAS:
"' iI!IIIIl I Ali. li horas, à Rua J"eÃ��t, 21 ('altOIl da eaa .-.."

ratao). Tel. 1.598; .

�liIINCIA: Rua ESÕêve• .,i&-
1lÚ01'. 175; 'i'el. II 7M

"

; ...........��..,.,.===----.---,

DIt UEwTOiFitAvILf··'':!·:-::--
�l'I!u - via'j UrlnArlU'
� doa 1intest.l.n0ll, rito .'

WIiII4I!I - Hemorroidas. Tratam_
to d. col1te lUIlebilma.

-

I Wíaiot,!!!"llpia - I:ilfra T_emDelllo.
f CoIáiUta: Vitor Melrelel, 28.
AteadI.I diariamente la 11,30 ...
li" II tude, das 16" 118. em .l1Wiltli

a..td: Vida! Ramoe. CIG.
rOlltl 1087

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

DI. LINS

7

Cadasfro . Social do «O Estado»
Peddmo. ao. DOUOa diRmtoe leitor.., o� ... t'!'MDcber o

RMQJOn abaixo • remete-lo 'DOUII. Reàçlo afia ..�
_to mtes, · o nOHO Il10'9'0 ea...ro heI4

_. _ " " k CI!11il •••••• o • • • • • •• D. R..... .. o ,. ..

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

I·
Dr. (LAANO GD

GALLETTI
ADVOGADO

Cl'imo ti cival
Conlltituigão d. Socil!ldodea

NATURALIZAÇÕES

SEGURANCA -LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSARIAS

«REAL» FECULARIA

� (a) � ••••••••••••• � .

� ou Cu'1O ••••• & •••

'

••••••••••••• o.� •••• 0' •• 6 •••••••••••••••••

� do Pai (mie) _ •••• 0 " ••••••••• 8 ••••••••

!_
®&fs�. "' CI _ •• 0 •••••••••••

·JoI1O""O C _ �"' .. "' .

Agad0ouiamoa, também,. aentüua eh Botim.. de """"'toIPt
�.ntoa e oa,tru, cte ....... ou .........mi....
-------.---------------------------------------------------

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
Fel ípe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA 1

>Ii�omado pela Faculdade Na
.� de Medicina da UII11.....1_
\l!I!iI ... BrasU). Médico por coneue
.., fie 8erv1ço Ntrclonal de Dou.
llYJlI U@lltalS. Ex Interno dia SanoU!
_ do HiBertcórdla, I. HoçftaJ
��'IIItrico do Rlo'na capital r.

dera!
-..roA JUDI� - DOJJl'fÇ.u

NJilBVOS� ,

- QIuult61rlo: Ediffc10 Alú.Ua
NETO

- Bu Pel1pe Schm1dt. ConwlUIG
Du 111 AI 18 hOra. -

Resideneià:
Largo BenjaminConltant n. 6
\;II<&, POLYDORO S. THIAGO
�"''l4kIO do Hospital ele Oanelado

de Florianópolis
'

&..tlll.ÚJiiente ela MaternldaGe
�OA JaDIOA - DIS�

1U0I! DA GESTAQAO I!l DO
- PARTO

�.... <1011 orgãos Internos, ..
lHIOlalmente elo coraçAo

�oaB ela tlrolde e elemeJ..
sIAnelulas Internas

w.;motrDAPIA
_

- ;;;LECTJitOCAR>

,
''lIiI'MIUJi'IA - ME'I'ABOLI8MO

BASA.IJ

.�•• dUrlamente du ill b
18 horas

'*'� ohamado8 a Qualquer
!i)� tnClUl!lvo durante a noite.

,�Ml1lULTORIO: Rua Vitor Melro-
lei!. 18. 'Pane 702-

l'fJlIIB1D_aa: A" II n 1 d a Tram.

poWsk1, 112. Pone 'l"

•

...-� .. _.�-- -_.�.- -----.

II. a. S. CAV��CANTI
atliI1ca exclusivamente de crI.IntU

lIt'llt 8aIdaIIl1l:1 Kar:lnho, 1.
T�eM.'llI!l

lIol�3+Ja8 de. senhora
�,ilt6ll1o - Ru.a JoAo Pinto .. ,

.. _. Sobrado - Telefone 1.461
ltuldf:nc1a - Rua Sete de Setem'blro
- (lIld!1lf!c1o I. A. P. da EBtITII)

Telefone l4. 834

II. PAULO FONTES
CImI.co e ope1"ador

ClawluJ.t6rio: Rua VItor MeDI.. li
Telefone: 1.-wIS

o.lIl!.f'tU 1111.8 10 às 12 e du 14 lI1.
J1.<$"111dbc1a: Rua Blumenau. a

TeI.etone: 1.&21

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê..tleo NILO LAUS
Hoje c amanhl .cri a ... JlreferiJIa

Dr."....doam • elÚralllrelru - Bomeop6Uu - r-ria
••rlu - "rife•• d. 'ltorr.-eh..

Sara.to.... a oaia ,.bee"'.eIa •• ,.celtrin. iIl6ti...

TINTURARIA CRUZEIRO
TiraQc.ntcs 44

LAVA e TINGE ROUP.;S
Reforma chapeos

competente' - Servi�o rapido e garantido.

I " �.
riII rià Fabricante .. distribuidores das afamada.�con. I::1'111 fec:çõ••;'·DISTINTA- e RIVETiI POliUe um erran';

de lortlm.ntol
.

d. aasemira.., 'rllcados. brln.
bon.. bal'atol� algodõel, mcria. • ayiam.ntol

I pal'a alfalat... que receb.: dlretament. dai

!I
malho"••. fcfbrlca.: \ A Cala ·A CAPITAL- ahama a\uat.lIg8ot �do. 'Snr.:, Com.rca.t•• elo IlIt.l'lol' no ••ntldo eI.-:lh. fa.er.m 'ima

visita ant•• ··eI. ef.tuar.m lua. aompral': MATRIZ';em 'Flol'laIl6poU•• :! FILIAIS.m Bbzmenau .�Lajes •

..ma�__-- M__..__..__ � __..I __..__..__ ..�I.. __

Profissional

V. S. quer o prGgresso da
Jl(Jssa Juventude 1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado.
res do "Colégio Barriga-Ver·
de".

NOVO . HORARIO
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 - CURITIBA - S. PAULO - mo

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

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

NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

LOCOMOVEL -WOLF.
Vende.se, juntos ou sepa

rados, uma instalação com

pleta para fécularia e um
locomoveI WOLF de 34 H.P ..
Informações com Procopio
Lima - Içora - Mllnicipio
de Cresciuma.

'

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto,

quando .ouberem q.e co"
boraste pró Restabelecbn..
to da S.ude do Lázu••

VENDE-SE
Aparelhos pcro ���.�os, R�:S�o! �;:n�!,��.
Londres, 30 (B. N. S.) - Os que, maior grau de inteligihilidade. As

i • •• • •••••••••••••••••••••••

sofrem de surdez, na Grã-Bretanha experiências demonstraram que, Quer estudar á noíte l Adqui
já receberam um novo alento com o

I
a auditibilidade varia entre os sur- ra uma ação do "Colégio B8Il'

relatório que acaba de ser editado dos com a frequência de com e não riga-Verde'"
pelo Conselho de Pesquisas Médicas. depende apenas da amplificação... • . . . . .. . � .. . .

Adianta esse relatório, que o Mi- Há um limite para o volume de arn- Senhorltal
nistério da Saúde está planejando I plifícação que o ouvido pode supor- i Ao escolher seu perfume werUL
a distribuição gratuita, de um novo

I tal' sem desconforto. O novo recep- ,De se trás a marca d. perfUlllart.
aparelho de audição para julho tor visa proporcionar um volume, "Johan Maria Farina" que Já ftII
próximo, quando a Lei de _ Saúde exato para as necessidades de cada. preferida pela corte imperial ..
Nacional entrará em vigor. individuo. lo. Pedro fi
Isso é o resultado de tres anos de Calcula-se que há cerca de 500.000 •.•..... . ..•

.

trabalho experimental feito
"

pelo I' pessoas,
na Grã-Bretanha, que 80- Café Otto'troduz qualidade!

Comitê Electro-Acústíco do Conse- frem de surdez. Peço-o 00 seu fornecedor,
lho e sôbre o qual o relatório ofe- . .

rece detalhes. Em seguida a essas CI-!! Conll-nenlal de Seguros-I ��;������ ;��:h:le��t:nuf:�urafàz:: II.·
.

Rio de Janeiro
grande escala de um aparelho de Fundado em 1.924-
audição barato e eficiente, o que sa- .INCÊND�O, TRANSPORTES E ACIDENTE8;�:ESSOAIS
tisfará as necessidades de 90% dasl C�p.lta,1 Realizado � Res.e�vas .. - . . . . . . . . . . . .. Cr$ ó.140.4�0,?O

I _
Sinisbros Pagos ate 31/L/46 Cr$ 18.162.6,d,30

pessoas surdas da Grã-Bretanha. O SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)
Comitê Electro-Acústico, foi instí- Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Mi"ericordia, 23 - 100 ando
tuido em 1944, para, tratar do pro- 'I'eleg. "CONTINENTAL" Teleg, "CONTAL"

AGÊNGIAS:blema de socorro a surdez, BELÉM _ FORTALEZA _ RECIFE _ MACEIó _ ARACAJú _
As experiências foram levadas

ai' SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

ef�ito em colaboàação com o Depar- R.IO GRANDE.
tamento dos Correios a uma grande .

Comissários de Avar-ias nas Principais Cidades do País e do Exte-
.

d d d t f' r d rror.

van� a e e ca es 01 ap �ca a e
Tem a satisfação de comunicar o inicio ..de suas operações na Cída-

quasl 300 pessoas de dIferentes d'e de :C'LORIANóPOLIS com a nomeação de s'eus Agentes Genis Se-
graus de surdez. Foi recomendado nhores,

.

ao Ministério de Saúde um recep-. EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto· n. 10.

tor pequeno de tres válvulas que I Caixa Postal, 39/40.
pode' ser produzido por menos de Florianópolis.
10 libras esterlinas. Pesa somente,'
uma onça e não mede mais de tres __._ .. __ _ _ _ - _.- -._-

.....,.
_ .. -'--_._ _ .._-_ .. _ -

polegadas de altura por dlllas de lar

gura e uma de espessura.
Trata-se de uma modificação do

aparelho desenvolvido durante a

guerra para uso das forças cOlnba
tentes. O objetivo ê o de obter-se
uma repr,odUição de palavras com o .

<'Agenfes DO interior
Preci.amo. em todas a. cidades. Negocio facil e lucrativo
Para amboa os sexos, meamo na. horas vagas. Eacrever

à Caixa PoetaI 3117 -- SÃO PAULO'

Transportes regulares de cargas do pôrto Oe

SÃO FR4NVISCO DO SUL para NOVA rOBI
Informações com os Agentes

Florisn6poJia - Carlos Hoepcke S/A - CI - Teleione 1.212 ( End. teleg; .

São Frenei.co do: Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - Telelone 6 MOOREMACK

---------------------------- �-------------- --------------------:�------------
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EMPOSSAR-SE ..ÃO HO .. ��/ÁS 10 HORAS, NOS ELEVADOS CARGO:S DE:. PRE�·
SIDENTE E VICE-PRESU�ENTE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA, OS EMINENTE��,
JUiZES URBANO MÜLLER SALES E GUILHERME ABRY, RESPECTIVAMENTE�

Respingos • • • Crime
Não faz muito o sr. Max Colin m 'Jiiii_�iii -

deputado por Joinvile, atendendc alU,.:l1 (A. N.) -. Na estação dei parar o comboio, ficaram pl'e,sos:.
por certo á situação financeira do Maria da Graça, assistiu-se, na ma-I sob a ferragem, sendo retíradossa
municipio que representa, propôs nhã de ontem, a um bárbaro el custo, pelo bombeiro numero 11.193·
ao Legislativo a supressão do im- monstruoso crime. Possesso de da. estação de Copacabana, ArUndo>
posto de bicicletas. Com isso a pre- ódio e de ciúmes, um homem agar-I Alves de Moura, e pelo marsnneíro
feitura perderia cêrca de Q.uzentosj rou a mulher que o acompanhava Aristeu Antôl}io da Silva da guar-
mil cruzeiros anualmente. t e empurrou-a, fazendo-a cair sob as, nição do tender "Belmontr.

�--"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''-'''''''''''''''''
- : - de���:�� I�::u�esa:r!���rnoda��:li� I �����h�e ���d�re:S����t:h:�:�ea���� i sa���,��t��o;a��:;��r�s��t�l:!��at:�=

1 Desejando aos seus amigos e clientes, um prós- cipal, já despede sumariamente, ás de modo que o maquinista não po- taram linchá-lo, no que foram im-
j pero e f�liz ANO NOVO, a Case Radiolux, da Cia. vésperas do Natal, e sem o devido de evitar que a vitima fosse esma- pedidos pelo soldado n. 641-,. do' 1q
1 ]. v. Dlas, pede ""aos seus devedores relapsos, a fineza pagamento, cento e tantos operários. gada pelo, pesado combõío. B. C. C. do Exército, Alzira Paulo.,

I ddee l1i9Q4uBl,'dasorebmpeonsasedUeS dseébreimt.oSCal.ttaédoosdpiao.r15e�sdtee J,.aonrnela·rlo. Afi:mat, como 0d�ez o ordgão fali- Advit2im7a era Nadir Rabetlo Teixeill Ritbei��o, ctPeloc botmbevirolt, n·v�O�9,:;dW'ª mentario, que os ispensa os eram ra, " e anos, VIUva, cos urerra, e, es acae . o ate ,e,. a e ieira de

l Florianópolis, 31 de Dezembro de 1947. admitidos de vésperas de eleição, é o criminoso, Vicente Paulo de' Oli-I AI'büqruerque, e por outros, milita- _x.
i cinismo revoltante. Muitos dos atin- veíra, motorista profissional, de 25' res que prenderam Víêente i' e' (}o,
_ .- _. gidos pela vingança mórbida e mes- anos, solteiro, ambos moradores na

I
conduziram a delegacia de, Bonsu-

quinha do edil udenista, contavam rua Ferreina de Andrade 307, na- cesso.

VÁRIOS anos de serviços. Até ve- quêle suburbio. Interrogado pelo comissária de-:
lhos operários, com MAIS dt 15 ,conheceram-se, há dez

an.o.8-;
-

el'
serviço, o crtminoso, ainda fOl'te

anos de trabalhos á prefeitura fo- tQl'narallll-se namorados, mas, ro�- mente emocionado, contou certoS/;'·
ram postos no olho da rua, pelo p ido, tempos depois, e Nadir ca- detabhes da vida que do casal! .ter->
trefego e desastrado sr. Hans Co- sou-se com um outro domem, que.: minando por apresentar sintômaas
lin. ha pouoo, faleceu. I. de alienação mental, motivo 1 ppr
As duas atitudes, do tio e do so- Sabendo da viuvez da jovem; sra.' que as autoridades pro,v,ide'nCliaraffi!

brinho, completam-se, porque se Vicente prnpôs-se a viver em sua a sua remoção para a Colôriüi" de:f'

repelem e nisso evidenciem o con- companhia, o que foi ace ilo,' indo Psicopátas. É que, á certa altura.'
teúdo politico-partidário. Se Join- ambos residir, há cerca; de oito' do seu depoimento, negou que ti

�ile, fínanceíramente, pudesse dis- meses, na casa ref'erida da rua vesse praticado o críme, terminan=-
pensar duzentos mil cruzeiros como Ferreira de Andrade. do por declarar:

explicar a despedida de velhos e A respeito da vida que levavam, - ,sr. comissário, deixe-me sair r:

humildes operários? nada apurou ainda a 'poltcia, a não tenho que levar minhan.mubher :,w:,'

Se o imposto era necessário é a, ser que ambos erarrr débeis men- médico.
I f

dispensa dos servidores se ernpu- tais, conforme nos declarou, on- A .policia do 200 distríto: ,foi in-

nha, como poude um deputado de- tem, á noite, o comissario Aldar í- formada de que o maquinista do,
fender a supressão do imposto? co, de serviço na delegaoia do 20° ,trem e um passageiro'<qnerviadava .

De duas, uma: ou o sr. Colin tio distrito policial.
'

junto a janela da frente do' com-·
é um irresponsável ou Irresponsá- LOIgo após 'a protica do bárbaro bóio assistiram Vieente"atü;a:r ai

vel é o sr, Colin Sobrinho! delito, o própr-io crírnínoso ficou companheira, da plalafór'ma' á li--
Cara ou corôa?! for·temente impressionado, ao ver nha. Essas dlJas tesbemul1has, eu-'·"

as rodas do trem esmagarem o tretanto, ainda não compar·éceram:
O Diário, de ontem, esmeveu

àl conpo e decelPar,em os me.mbro:s da conforme esperava, a deleigat-ia .. de

prime,ira páJgina e em tilpo oito, que infeliz senhora, :cujo ,despojos, ao vendo fazê-lo- hoje.

i�3;:���:�'�:!;';:;n:�: ::Execuçôes na Espanha
",

.se é mamata ... rua com o sr. Madrid, 31 (A. CP.) - Anunciou- Pr,esume-se que Nunez"e Zoroa:t

Hedimlburgo! Que .oThtro moralize o
se ofidalnpente que Agl1stin Zoroa tenham sido ,ex,scntados por um,'

cargo! Sanchez, c�nsiderado o I irdm' .comu- pelotã.o de fuzilamento 'em Oc,ana.

nista n. 1 'd� ESiPanrha, e Luoa.n Nu-' �oroa foi acusa,do entre outras
nes Boas, 'tambrBm acusado de co_! eousas, de possuir uma Icarta do:

munista, foram executados ontem I ComiLé Nrucional do Partido Comu-

Zoroa e Nunes Boas foram con-I nista FranCiês, da;,posse :de" eXlplo�'
denados á morte juntamente com II sivos e da di,reção das atividades·,

três outros Uderes comunistas, comunistas na Espa'nha, .como se- ("
alPÓS o julgamento' de 23 'pessoa�' cre-tário-geral do (partido.
Da pri.são de ür:mna, a 19 de dezem-

bro.

M FZoroa éra' secretário-geral do oacir ern8ndes
Partido Gomuni'sta EspanhOl

"oellaureadoMembro do ,ComitJé· NacioTltal <.l

Partido COimuni·sta Es.panhol na Obte.ve esoo é ano,' na., EsC'ola de.'
Fr,ança. AnunrcÚ'l'lll..Se que os três Belas Artlls, a, honrosa laurea da-.�
outros condenadns, José' L. Fer- medalha de prata, o nosso conter

nandez, ALberto E1aJdio Amador e
raneo ,'Moacir Fernandes, estudantE."

'II

Manuel IIernandez Leal, tiv,eram de ,-escultiIra�, Q

sua sentencas 'Comutadas' para a E:rcilaluno da .Escola'" Industrial�:
prisão iperp'étu3'.. Moacir Fernandes despertou a .aten-·

Sêlbre ;) a1côrdo, o Diário, de on

tem, deitou nota de r,edação. Tudo
quanto af.irmou, afina1, veio arpenas

desmentir um jo,rnal' udenista do

S 9 e to CO f'-to' na-- Terra Santa Rio do Sul, - o únleo que se ma

an r n n I .

'

�:!�����o�· ;,:��ei,�� ��r:���n�� c;:�:
Jerusalem,.31 (U. P.) - 47 mo�-, saldo do ata([ue h�breu a uma 1'e- ta de p3lciêooia?tos ,e 49 ferIdos, no Cihoque maIS, finaria (le petróleo de H'lifa As ISo>,s,o.,guem ... leõesl Se o 3Jcôrdo

sangr,ento ocorrido até 3Jgora, foi o . .

'.
- v

__ ... _.

autO'nda,des atnbusm o at3Jque ao vier, vorcês virão também'!
"'p'8Il,otao negro" irgunista, que
também .lançou ontem um 'barril

E d
.

U "dcom eX1p'losivos no mel;üado, junto Os 8ta os· UI, os
á Porta de Damasco, o.oasionando

advertemLondres, 31 (U. P.) _ As noti a morte de 12 Ij)essoas. Dezenas de'
cias de que outra missão financei- automov,eis blindados da policia W'àshinrgton, 31 (A. N.) - O go-

.

1:a do :Brasil será mandada' a Lon- corr,eram a reforçar a guarda da v,êrno alIneri,cano' advertiu a Al-
dres levou os observadores desta refinaria. ibania, Bulgária e Iugos,Iávia de

capital a crer que toda a questão Uma informacão do exe,rcito bri� que çometer:km violação da Gal"
da 'convertibilidade da libra fica- tanilco diz que o edificio da rerrina- ta das Nações Unidas se reconhe
rão em suspenso até a chegada da ria estàva cheio de sangue e -cada- 'cess-em o gov,êrno dos guerriLhei
referida missão. veres 'eSiplalhados por todos ,caJil- TaS.

Segundo fontes diplomáticas ge- tos.
ralmente bem i·nformadas, a ingla- Em Jurusalem, um gru;po árlJibe C b" aosterra vem esperando há dois meses sequesltrou um judeu na rua Ma- om a.e
por UIll;l resposta do Rio de Janei- millah, levou-o para ...longe do cen· naf�nho"osTO á sua proposta sobre o metodo tro e o matou atiros.

.

� U •
de Hquidação dó 'saldo do Brasil .em Em outro ,choque perece-ram dois Rio, 31 (A. ,N.) - Assinou o pre-

.esterlinos. Dai as noticias sobre a britaniloos ,e um Jircou f.erido. sidente da Repubtiícá um decreto
missão levarem a crer que o Brasil Acredita-se que a eV3lcuação bri-; wbrindo o cl'édito ,extra'OTdiniário
tenha formulado sua resposta, pos- tanirca foi retardada pelos distur. de ,Cr$ 8,809.,500.00, para atf;lud:er a

sivelrnente em forma de contra-pro- bios, os funcionários britanicos es-, despesas, -de Iqtütlquer natureza,
posta. Assim sendo, a questão da tão eSiperançados e:ro conseguir com O' combate ás nurvens de gafa-
convertibilidade dos créditos bra- uma tN�gua. nhotos.

sileiros na Inglaterra, passados e' �ão se crê que a eVaJcuação

bri-'--F-R-A-Q-U-E-Z-A-S-E-M--r-G-E-R-A-L-presente} será revisto quando ai tamca nossa retardar-se por tem· V I N.H O C R E O SO T ADO
missão chegar a Londres. po longo.

.

«SILVEIRA» '<

��--------------

FlorBa"ópon,� 1 de Janeiro de 1948
---- .._......_::-._----

Como foi encontrado' o' Catalina
Belém, 31 (A. N) - A "Pr-oviu- tas das duas asas maiores e a cau

-cía do Pará" puhlicou o depoimen- da, por que a queda do aparelha se

to do primeiro sargento bainhar- verif'icou de· focinho - o que mo

deador George Aired Borges, tripu- tivou ter aberto uma. cratera, cujos
Ian te do avião que localizou o Ca- diâmetros e profundidade . não po
íalina da F�-\!B, na região do Aqui- dem ser calculados, sendo tal a

qui. Disse êle que, no dia 21 do força. do aparelho que a lama de

corrente, depois de vasculhada a pântano ali existente foi tirada pa
foz do Aquiqui, nada sendo encon- ia o mato em redor, f'icando, por
trado, o avião voltou a Belterra tanto, em terreno firme e mais 'Ou

onde pernoitou; no dia 22, O' avião menos limpo o avião.
voltou a sobrevoar o aspirante Dos tripulántes do avião resta
Montíuini que, ás 8 floras e 10 mi- vám apenas alguns pedaços d�
nutos, exclamou: "Catalina á viS-; ossos, com!pleta�lente .limlj)os e aI·

ta".
.

gumas fardas ainda intactas, co-
.

O aVIa0 amerrísou ,e uma expe- bertas de sangue, um colchão todo

dição terrestre dir ígiu-se ao local retorcido e várias poças de san

tendo o sargento George segu ídona gue; tudo isso, juntamente com

frenté acompanhado de dois guías os poucos destroças do aparelho á
A caminhada foi urna verdadeira nor da terra, foi ajuntado pelo sai-
'),diss'éia, tal a nat'Ure-za do terreno, g'pnto Georg'e, num só lugar, regres·
entrecortado de igarapés, onde sando aa;Jós a eXlJ)edição para a

a:bundam j3lca�és, cOlbras e insréto's Faz,enda Santa Isaibel a 9 quilô.me
.além de ser pantanoso, tendo como ,tiros.
úni.ca vegetação touoeiras de mu· O sarg'ento George' é de opinião
l'itiseiros e aningais. A camiDlhada que-, o Catalina' SO'freu uma paue
�urou avé a manhã do dia 24, quan- nos motores, mergulhando de fa

do o sargento Georg'e 'conseguiu cinho".

atingir o local da queda, atrás de .os ossns encontrados eram pou
uma touceira de muritiseiros, de- >cos e estavrum limpos presumindo·
panl:l1do com os destroços do Cata- se, como já im!1ormamos que a·s fe-
Ena' e os despojos dos campa; ras houvesseIrl farejado os cadáve-

nheiros de farda. I re8, atacando-os imediatamente
Do Catalina só .,existiam as pon- aipÓrs a quréda.

A questão das
libras

'.

monstruoso

ção p610s seus excepcionais dote's,
de artista. Mereceu uma bolsa de'
estudos, no Rio, onde surpreendeu·
os professores com sua privilegeada,"
vocação.
Com .0 prêmio que lhe foi agora'

conferido, o jovem e futuroso es..:-"

cultor 'catarinense c'cenquistli, tam

bém, o direito de concorrer ao pré.
mio de viagem á Europa .

Pela grande vitória" felicitàm�' , "�:
calorosamente o distinto ··conterra"· .;ti.!-.r

De regresso
à Patria
Hamburgo, 31 (U. P. )- Nove

centos repatriados brasileiros, e

alemães que resídíram no Brasil
antes da guerra, partirão - amanhã a:

bordo do navio bl'asm�iro "Santa

rem", ás ordens do capitão Walde
mar Lúcio Pereira.

neo.
O "Santarem" partiu do Brasíl

em novembro, mas' passoú um mês
em Lisbôa sofrendo repa;rações. As

operações de embarque e escolha
se realizam sob 3' supervisão da

missão militar brasileira.
----------.,.....-----�--------_._-_._ ...._--
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FRECH,ANDO •••COIIRA CASPA,
QUEDA.DOS CA� :

BElOS E DEMAIS ".
!
,

Todos .os anos; segundo. o. Conscácio, o Monsieur de' la .

Palisse ou ° Almanaque de Bristol e queijandos, começam pe-'

lo dia '10 de ji:meiro. E êsse dia, mesmo durante ás guerras'
grandes e as grandes guerras, está consagrado à confraternÍ)...

zação das genfes. Deve' ser assim. Só o amor constroi. Ao ini
{lio de mais nma jornada, justo que nos afervoremo'l nas

teorias da paz ,e nas doutrinas da mansuetude. De amanhã.:

pava: a :fr'e�te,. todlwja,.. inter:pretaremos a prática ...
,

GUILHERME TAL."

! I
(
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