
Em sua mensagem de Natal o Papa Pio
liga de homens honestos para salvaguardar o

por aqueles que colocam interesses de classes
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XII concita a todos
\

mundo contra a

do bem' estar•

acima

da para o próximo dia 7 de janeiro,
ás 10 horas, no Senado, uma reunião
da Comissão Mista de Leis Comple
mentares, de acordo com os moti

vos que determinaram a convoca

ção extraordinária do Congresso
Nacional" a fim .de dar prossegui
mento aos seus trabalhos, constan

do qa sua pauta em pr-imeiro lugar
a �gulamentação do dispositivo
co�stitucional que diz respeito a

distr-ibuição das arreéadações refe-

Programa da Comissão rermanenf�
Rio, 26 {A, N.) - Está convoca- a 21 e 29 entrem em vigor a 1° de

janeiro próximo.
A matéria que é de noto ria rele

vancia para a economia municipal"
constitui objeto de estudos por par
te da décima quinta sub-comissão

<lo referido orgão inter-parlamentar,
da qual fazem parte os senadores

Apolonio Sales e Alfredo Nasser, e

deputados Alde Sampaio,' Bastos

Tavares e Berto Condé, este seu re

lator.

" "

vlalou
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IflO XXXIV I florlanópolis�·Sábado, 27 de Dezembro de H47 H. ,10.148 Em seguida a Comissão Mista de
ridas no art. 1 "'"'fl";"' VI, parágrafo 40 verá apreciar importantes matérias.
e no artigo 13, do Ato das Disposi-

hOmenS çõe,s Tra?sitó�'i�s da Carta ,Magna.
1al dispositivo representa uma V·.- d! inovação do direito público, por IIImaS as

Roma, 26 (U. P.) - Afirmou Pio China, continuam sofrendo as pri- insíaccrídade que está dominando força do qual ficou a União obriga- hXII em sua mensagem, que é bas- vações e os tormentos da guerra ou as ações dos grandes paises na vi- da a entregar aos municípios, ex- t?nc entes
tante .lqnga, entre outras cousas o das suas consequências. Todos es- da publiça, Temos o dever de cha- cluidos os das capitais, 100/0 do to- São Paulo, 26 (U. P.) - Até o mo

seguinte: "A Europa e o mundo che- tão bastante longe de uma nova 01'- 'rnar a atenção para os católicos de tal da arrecadação do imposto de mento, os bombeiros encontraram

garam ao ponto marcante do seu dem baseada firmemente no acôr- todo o mundo e a todos os que têm .renda, determinando ainda que a quatro cadáveres de vitimas das
destino. A gravidade da crise que do e na justiça. Os campeões da fé- nos principios pregados pelo distribuição obedeça a um critério enchentes, sendo três homens e uma

atinge o mundo é indiscutível. A negação e dos desajustamentos Cristianismo, par-a o perigo que o I igualitário e que a aplicação deverá criança. Dois foram encontrados no

paz está longe de se conseguir e rejubilam-se nessa, hora gravíssima prevalecimento da falsidade

apre-,
ser feita

-

em beneficios de

..

ordem Ipiranga e os restantes em São Cae
os povos mais distantes como a para os destinos dos povos. f: a senta tanto para a Igreja como pa- rural, pelo menos da metade que tano.

ra a civilização cristã, para toda a tocar a cada município. É o que ce- Em seu relatório, o comandante

religião e toda a Humanidade que suIta do citado artigo 13 n. VI, § -do Corpo de Bombeiros afirmou que
acredita na superioridade da vida 4° da Constituição, cujo artigo

131800
homens foram destinados aos

espiritual e leva em consideração prescreve que a discriminação de trabalhos de salvamento de pessoas

rendas estabelecida nos artigos 19 ameaçadas pelas águas.
a sua real grandeza nos últimos

dois mil anos. Hoje, modernos imi

tadores de Herodes procuram rea

lizar os seus propósitos utilizando-

a insinseridade domina os

Como eles praticam a liberdade
Um chefe fascista no Rio

RIO, 26 (A. N.) - Chegou a esta capital o conde Dino Grandi, í'i
gura de pToje(',ão no rrg'imr fascista italiano, em cujo governo. chefia
d_9 por Mussulini, exerceu o' importante cargo no Ministér-io das Rf'la

ç�ps ExtenOl'es. Absolvido pela Corte de �pejação Italiana. Díno Gran
dI veio para o Brasil, com destino a São Paulo, onde estão sua PWOS:1
e fJ]]1QS (\ ondepretende ficar até o próximo ano,

Evacuando

se das massas, fazendo-as seus in- Rio, 26 (A, N.) - Falando á im-l guntou então quando poderia obtê.

concientes instrumentos dos seus prensa em seu scgresso da Russia, los, e a resposta foi: "não sei". Re

desígnios; Eles, mais uma vez, ga- o ex-embaixador Pimentel Brandão, solveu porém o diplomata viajar
-, -, nhararn o poder e, pouco a pouco, assim fala sobre a liberdade naque- para outra parte, julgando que a

Desespero na Checo.slovaquía vão passando pelos estágios suces- Je país: sua visita ao Cáucaso não era vista

sivos da opressão da dignidade e _ "Dizem, por lá, que os diplo- com bons olhos e, como dantes, não

PRAGA, 2G (A. �.) - "Eu pe<;Q que enviem Je ite e gorduras para da liberdade .do homem á abotição matas tem ampla liberdade, mas na havia bilhetes. Nem com a ínterf'e-

:t;l0ssas cri�nças" - exclan-;o·u o miriistro de estrangenos Jan Masai a: k
d t d rerd d

' '). d _ 'realidadê i so é coisa que não exis- rência do Ministério das Relações
filho do Jundador da república, em mensagem yrlo rádio a lOc!OS ,), e? a � �e:( a �el�a e inr ep�n en ,8", o'' ,

,I checoslovacos residentes no est rangvii-o (' pSP"':"Clal:"l'lltf' 110'; pa Íse,) .Ia l te
VIda 1 eligiosa: ElS a questão que

I
te. O e�nbalxado�,..da .B�l"lCa, por Exteriores. conseguiu- o embaixador

América, acrescenlando : r ' ., -,' exemplo, pretendelido passar as deixar Moscou. Caso idêntico su-

, ·'1.:,m ,golpe muitu duro, inesperado P nnerec ídn atingiu nossa (IH"" ,(lpreselltamIJS & todos os homens férias de verâo no Cáucaso, requi- cedeu com o ministro da Suíça, o

r ida pátrra : il3 colheitas foram más este alio, p�i', moi ivos catas�rófj- honestos: como pode a humanidade sitou passagens e Ieitos em uma das qual desejou visitar Leningrado via-
cos de fenômenos climatér-icos, JalLa 1('111' e matér-ias graxas r suo os ccnsczuir uma nova ordem, emer-

L

, • ,
•

d tA' II
mais inocentes de nós, os nossos, f'i lhos, que sofr'ern com essa falLa," estradas de ferro. "Requisitou e o jan o em seu au o. VIsaram- ie

gir dos erros e da agitação desta têrrno, porque ninguém pode loco- que as estradas estavam impraticá-
hora de confusâri 'universal si con- mover-se na Russia sem licença da veis, não sendo aconselhável a via

tinua desviada da fé, da verdade e policia, e aos diplomatas não é con-j gemo O ministro porém estava dis
da moral? A nossa posição mantem- cedida exceção. Quando o embaixa- posto e a iniciou. Não havia saído
se entre os dois campos opostos, dor pediu as passagens para si e de Moscou e outro auto começou a

sem preferencia por este ou aquele para a familia, responderam-lhe que seguir o seu. Parando em certa ci

povo, por este ou aquele bloco de não ha�ia bílhetes
'

disponíveis. Per- dade foi a policia e comunicou que

nações, levando em consideração
'

estava sendo seguido e enquanto,
qualquer sorte de situação tempo- discutia com. os funcionários da es�

raI. Toda a questão, entretanto, ci-

Por economo,·a tação_: outros policiais retiraram as

fra-se no seguinte: "Estamos com chapas do carro, impedindo o pros-

Cristo ou somos contra Ele". Santiago, 26 (U. P.) - O minis- seguimento da viagem. Para chegar
tério das Relaçôes Exteriores anu,n- a Leningrado teve de ir de trem.
ciou que 20 qiplomátas chileno� Ninguém pode deslocar-se de uma

serão retirados dos seus postos no cidade para a outra dentr,o da Rus

estrangeiro, a serviço do ministé- sia sem permissão ila policia, que

rio, como de economia. submete o pretendente a um inter-

Os primeiros cinco diplomatas são rogatório minucioso, terminando,

esperados nos principios de janei- por negar sistematiclilmente a licen-
Rio, 26 (A. N.) - O chefe do go-

1'0, entre eles Alejandro BeItrad, o ça. É terminantemente proibido em

verno encaminhou ao Ministério da conselheiro da embaixada no Rio preender viagens, em qualquer ca-

de Janeiro. ráter".

Washington, 26 (U. P.) - Os Es

tados Unidos começaram a evaC\lar

}''l suas tropás ,das quatorze ba�C$
do Panamá, em consequência da

re'cusa da Ássembléia desse país ;m
ratificar o acordo recentemente fir-

do acordo -anterior, ainda poderiam
elas permanecerem durante algum
tempo, Um porta-voz do Departa
mento de Guerra anunciou ontem' á

Perdeu diplomo
RIO, 26 (A. i\'.) - O Tribunal Ele itora l, na sua rPllniâo de hujv,

deu provimento ao recurso do PSD para anular as vol.acões ela pr irue i
r-a e segunda secções da Vila Cabedelo, no Estado de Paraíba. Em con

sequencía dessa resolução, o candidate da UDN. A prefeito ela cauita:
paraibana perderá o scu-dinlnrna.

o

as zonas do Pana·má

Fazenda, para opinar, a exposição
de motivos do Ministério do Exte

reniniciar as negociações com o dor pedindo UI'ú crédito para a re-

Panamá, para a conclusão de um patriação dos brasileiros qne atual-_ Qe for verd::a.de' }O governo de Trl·estetirar imediatamente as referidas novo acordo para a defesa conjul1- mente se encontram na Alemanha. 9- u .

.

'tropas, muito embora, nos termos ta do Canal, a despeito da 'evacua- Rio, 26 (A. N.) - O ministro Da- Roml'ls, 26 (D. P.) - O ministé-

ção das tropas ianques das quator- niel de Carvalho recomendou ao do Secretariado. Geral da O. N� Uo.

Prel]ent� traoie'O ze referida� bases. Interrogado, por Instituto' dc Quimica Agricola, on- rio do Exterior da Itália, recebeu
11 0.1, um dos jornalistas sôbre si o gover- A

·

I- d
de' atualmente trabalha um técnico um convite dirigido ao govêrno ita·

Rio,26 (A. N.) - �rua Vitor, em
no panamenho levantou a questão 'nlS la, os -

estrangeiro em panificaç,ão, o estu- liano a fim de começar as conver�

Ma:'echal Hermes f?l. palco n� �a-I das novas negociações, a:firmou que do de mistura do leite em pó na fa- sações com o govêrno da Iugoslá-
,nha de ontem de traglca ocorrenCIa.

nada ainda havia recebido desse Washington, 26 (D. P.) - O pre- rinha de trigo, não só para melho- via, para a escol11a do candidato ao,

Corda por aquela arteira? auto ...
país, mas que era natural que o De. sidente Truman concedeu anistia rar a qualidade do pão, que conta- posto de governador de Trieste.

r, 99.05, dirigido por Joaqmm C�ro- partamento de Estado estava inte- a 1.52,3 "objetores de consciência", rá assim com calcio e outros sais mi-
lino Sobrinho que levava sua fIlha

ressado em discutir a situação o que se recusaram a servir as for- nerais, alem de vitaminas, como O reiadotiva, Arlinda Loiola, de 9 anos
mais breve possivel, com o gov�rno ças armadas norte-americanas' du- tambem para aproveitar <> leite des-

'8 fim de que escolhes�e-mrm Republica americana. rante
_

a guerra declarando motivos na�ado,' que sobra nas fábricas de! Hong-Kong, 26 (D. P.) - O ex-

da cidade os presentes Q11e deseja- religiosos e pacifistas. Não se tra- manteiga. I imperador Boa DaI' e sua comitiva
va lhe fossem dados por "Papai Na-O bavera' ta porem de anistia geral, pois exis- partiram hoje para Londres, pür

Noel",. ;rrnando ao efetuar uma cur-
..

O I 'd I,,� tcm nos Estados Unidos mais de es 0"8 OS para via aérea. O secretariado d') ex-so�
va acentuada existenté em frente ao IranQIl� 15.000 casQs de pessoas que se re- .."

.

perano 'continua porém em Hong-
u. 207 abriu-se uma porta no

veicu-,.
• -...

cusaram a participação da guerra, O Brasl'l ' I Kong e publicará hoje á noite uma

Jo projetando ao solo a menor. São Paulo, 26 (A. N.) - Segundo além nas que 'alegaram motivos re- . declaração de Bao DaL
Esta sofreu gravissimos ferimen- um jornal local, devido ao tabela- ligiosos.

Innsbruck, 26 (U. P.) - A nlIS-

tos e, no p�'óprio automóvel foi con- mento da Prefeitura, que descon- são brasileira encarregada de re-

'duzida ao Hospital Carlos Chagas, tentou comerciantes e consumido- Queremos que todo.s façam crutar na Austria, entre as pessoas

onde faleceu na mesa de operação. res., é bem possivel que não haja parte do quadro social dos deslocadas, emigrantes para a Ámé- Apressando-se em dar seu

Profundamej1te abalado, o sr. Joa- frangos para as festas de Ano Bom componentes do "Colégio Bar rica do Sul, acaba de reiniciar sua, nome pRI'a delegado da' Ac,:ião'
<ruim Carolino Sobrinho dirigiu-se I nesta capital, em virtude de os co- ga-Verde". Por isso, o paga- atividade em Salzsburgo, na zona: Social Catarinen.se no seu quar-
.então ao 25° Distrito, que tomou as' merciantes estarem reduzindo as mento da ação é feito em 5 norte-americana de ocupa�ão na: teil'ão, T.S. já e-sta:rái fa'zendo aI.

':provi·dências cabiveis ao caso. suas compras no interior. prestações. , Austria. , go de util..

mado entre o presidente Jimenez e

'O embaixador HiAmes. Ontem, ç> De

partamento de Estado, num comu

nicado, anunciou a decisão do go

vern:o dos Estados Unidos de re-

noite que a evacuação seria feita o

mais rapicÍaJlllente possivel.
O secretário interino de Estado,

sr. Lovett, declarou aos jornalistas
que os Estados Unidos desejavam

Repatria�ão de
brasileiros '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dlret.r: RUBENS A. RAMOS
Pn.rletirio e Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DlretG!' de KecI.�h: .

. � DAMASCENO DA SILVA

l
Chefe de Pali.açlo:

• J'&AN€ISCO LAMAlQU.
Chefe .e :lIlPI'ftdo:

IOAQ("'m CABRAl· DA SD.V.I
R41vresentante:
A. S. LARA

tau 8enador Daittas, 4e - ..
and.r

r.l· 12-15924 - Rio ele l....r.
.RAUL CASAMAYOR

..,. l"eUpe de Oliveira. 21 _.
S- andar.·

Tfl. 2-'873 - São PaaJ.

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma
rel!�i:., mensal, semestral ou

(tnual, á razão de 12% ao ano?1
Confie então os seus· negó.!

cios ao Crediário KNOT, á rm'
João Pinto n. 5, que, em coin
binação com <,\!Es('l'Itório Imo
bItiário A. L.' ALVES o em

pregará, proporcionand'o -lhe
com isto uma renda anual, se

gurp, de Cr$ 120,00 por· Cr$ "1

1.000,00 empregado..
'

Melhores informaÇões e de·
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

utet» ·Realidades catarinenses-
ACORDO ;;;,OBRl<': PADRON1:tA()AO o Acordo que vem de ser íírma-

DE P l'l..QDUTOS ANjMAll::) dU!la Ca[li LêLI Federal representa

Ror·ar-Io d�s empre-·\ (De A .Ór\1J1'eu,'- DisLribuido pela pur couseguinte, uma tarefa nova

" Diretoria de �conomJa e AssJS-
ao Estado, siig'n,1t'lc'andoo-liIle, po-

d
., -

'f'
tê.llcia ao Cooperat.ivisrno ).

rém, as vantagens de mais de perto

sas ro OVI!lfI8S
;.r.-' e mais earinhosa:men:te atender aos

.. Acaoa ele ser assmado no IUo de anseios e ás necessidades ela cotetí-
SEGUNDA-FEIRA ,Janeiro por f:\ua Excelência o se- .

I 1 taii
. "Expresso São Oistóvão _ Laguna 111101'. Doutor Leoberto Leal, repre-

vic ae e ca aimense. A proeosíçãc
7 horas. \

sentante do Estado de .Santa Ua-
de nosso Governo de bem servi'!' á

16 horas. lavoura, ·á íudustría e ao comer-

Auto-Viação Haja! _ Itaja! _ 15 ho- La.dQ1R, mais um Acordo com o Gu- cio - forças vivas que constituem
Expresso Brusquense - Brusque - verno da União, visando desta feita

e temperam a uacionalidade - en-

,raixpresso Brusquense _ Nova T.rento
entreg-ar ao Governo Catarínense contra aí efetivação soberba e tes-

1630 horas
as :l;Ll'ibuições írmerentes á elas- '0 nuuh

.

nil )o r r, 1 d .,""

-A '

Vi
-"

Catarinense _ Joinvile. sificacão dos pr.odutos, de origem·")· I o 1 t (1\ e o mter esse

ut� açao .." ''', ". .,
com que trata os supremos desu-

- A�to�i��ãO Catarinimose·- .Curttíba
animal, seus sub-produtos e leSl- nos do Estado.

_:. 5 horas.
.

1
.

duos de valor ClCOnOmJ,co. .
I • "'CCI' 'tar'J··' .·1" \T· � Obras

C 1 1
.. .

I di. a. "'. e·. LL ".Ju .1ar.a.a, , •. ,

Rodoviária Sul-Brastl - Pôrto Alegre .ornp �e. a�se .3!SSlm,
.

O CIC 'o as .

Pubrícas c- Agrio l' ." ·"1 .. tr-
_ 3 horas. 'a'tl'lohUlçoes da DITctOl.'Ja de E'cODo- .,. ..,

. U tura pe o seu I

Rapido Sul-Braalleir'o - Joinvile _ mia e Assistência ao Coopera t.ívrs-
tular 1Iq�Lr.c, doutor Leober�o Leal

ás 5 eH· horas. ...
. _ . competirá traçar a. orientação com

TEIRÇA·F�LRA mo, ClU,JO, .u,ecr,eto de crracao,
_ c1�s- que êt DireLuria de Ecnnorn ia e As-

gr�ut(J,vJa��a�atárinense
� Pôrto Ale- p�n:ct� _solJil e a s:la compE'tê�Cl� sis,(êl�ia ao Cooper-atívísrno _ c:

Auto-Víaçâo Catarinense _ Curütíba ttra�.al a lhe lOS atr íbutos de f,lQ1celn quem II Acordo cliz respeito - ía-
_ 5 horas �val', 0t,cn a!': 0�gaLn1zda.r e l,sead' 1- r.\ oumprir os teemus' do i nstru-
Auto- Viação Catarinense Joinvlle zar o uncronamen o as socre a- mento l)l.\t assinado.

� 7 horas.
Tubarão

des cooperat ívas, dentro da legista- ]." du.sl' j··e1··' como d anterAuto·Viaçã-o oatarmense -

.j' d . I b d' . I
� c .. " lC'. as <ln et 10-

_ (; horas. çao € ei a, em como e, para e- res Sua Excelência in d
ASSINATURA! Expr-esso São Cristóvão _ Laguna _ lamente exerceJ' atiVl·da·des i""Jais

.,' '." e.·. aJ1lma o pe-

:])
.. , 'do .. _,. 1'·

c

r
'oc _' los SUCeSSl)S que vem obtendo di-

N. C.pital
.

7 �:pa�sa Glória _ Laguna _ 7'h
so .r.e a pu_ rOllJizaçao, :c a'S5! lCar:ao nami'zHní os tl'abalt( 1'·:1 - �

4.11. '. _.... •..• Cri .t._ e Íls'C·]l'lZa(.'ao das nl'üena's pI'lmas '

. L
•

) JS, e, ane o o,

"-...tr" Cr-'.
e 6% horas.

e Pl'C".CL)"lt()S' ag'J'I·.c,ola�' 'e'
.

pe.c'l,f.'I'I:OS U plana. da concretlz,lção e da ob-
_ � ... _." Ex,presso Brusquepse - Brusque -

.u·... ,.
u

_

cu· Jellvldade caract·el'lôLJc·lS cJue vêm
rrt-eatr. .•.... Cr$ lIl._ 16 horas, rlestmados a eXiport.açao p,a'l'a O m- ,

... : ' , /( � ..

11116t __ •. , ••••••• C .., .',.. Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho· terior e extel'irOr do .p'aís PL!'es1ldllJodr°t adsua. ai:uaça'Ú á Jren-

ras, E 90 d
.

h ·1 1'9'" fi .....
cC (a )Jas a a AgriCLl·ltl.ll'a.

"•••re avulso.. 1.;1'., .•••• Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às m - ·e Jun O (·e 'l, no ;Vú- Transmitimo" Ia' ::; J"
No Interior 5 e 14 horas. nisLérlo da AgTio(mltura o tilJular >.' ..

' ." �,. c. q,Ul, a.. '-,ua, :x-
QUARTA.F·ERA -I' L I V·

-

Ot ' 'i> I·
celen.Cla, os no�"o, aplau�o;:;, as"e-

.la. . ..... , ... , Crt IH... Auto.Viação Cata.rÍ11ense Curitiba ti a p�s aS(,\ l�?�O, e )r�, . .u�1- gql'anclo-NJe a continuidade do,s
·...flltr•........ Crt ..,� - 5 horas. eas e .. �na .,a"atTma su ;;Ü're\J.a nosw.� esfoJ'ços para a realizar,ão Assembléia G I E

Trimestre era
.

1'.0. _'_A�t�.!�ai.áo· Catarinense Joinvile em cCl'H?OnW, J( e!l J.C� a que ��m daquilo que lhe Lem siüo � desejo . .

a e:a xtra�r�-.
". Auto.Viação Catarinense Laguna

de se elelual,. dOIS _�COI1clos, ,\,f,r- de todos os instan t.es e a vont'lde
dlnana 2. e 3. convocaçao

..

'
.ero ."u)ao " CrI t...

,
_ 6,30 horas. sando, l·es.pecLlvamenLe, sà!IJ.r·e co- de Iodos os aLo"· '" d··

' .'

Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - às (jperal.ivis:ll1u e padrO'lüzaçao -de lo' dn. lerl"l e d�; o, �2g1 ':� .. �(}!�e'n- Co�voco os 81'8. aoeio.• para ... ,

.....ado. medi.nt. eu.,·r.'. '1', 5 e 14 hotas, prod'utos ag-ncolas. r; " '. gen e ca ,lllllcnse reunuem em Alllembléla G.ral•.
Expresso São Cristovão _ Laguna -

O prim(�il'o tl'MISmiLIR ao Esla. d ljarr;,hl'\.m, .ba?! l]l.,ustre gOVern,Rflte no diu 29 deste, à. 19 hora. na �

I
7 horas. B'd' d

.._ on ,ar j·del' cl••am.as da �Jlva e'de >. T' 33 'S h d
o. ,:�f!::��, n'::·:�I:'tt 116��6;:;�0 Brusq.uense -. rusque -

c61'1?:ll't�� ��esé�cc��n���t�a��e.�ac;�: cujo tírOCiJ1, io � capa�ida,(le D.ãO ad.,,..e n.-�;oru:e :�����lci de\ °Q;:rd�h

'r.. devoh·idoe. ra�uto.Vlação ItaJa! - HaJa! - 115 ho-
panlha. cooperati.va, v),sando �jsse. mlLem �••••;p:ssao, POIS, ?!�ramcnte com Õ Qtt. 26 do. E!.tatutb" ..

.. .'reçio não se t.,.... ,j Expresso Brusquêl1se _ N:Jva 'I'rento mma,;r.• no torn.·tório de Santa. C.a-
se 11��t.CntClam. nos al,]JoH:S

_

elo seu Em 24 de dezembro d, 1�

.,.lJm�. pell)tl eo.e�lto. .
- 16.30, horas. , •. tarina a doutr.ilia de Gide, traduzi- r�llin� a, o c?mo ;qualIdacles l.manen-

J ELPIDIQ �ARJ3Ó�
• r'�. }llA1fthlma MI &rU,M ".,-Rr�;;!��a SuL Brasil - Porto Alegre I da* na COQl}el'Qç[!.o dp,.sinterils�a'Cia C

t�� 1\ �m\ 1elt�LJª c1:.110D;(',m. PUb_l,I- ,

illf.lor SecJ'�tário ••
'.

'. _..atlo" _ <.!'!!f , QUINTA-FEIRA nó s,ádiü assentimcnl.o das popula. �'9-' le.HllDios flil nO��lls. eongra-Lula- no lmpto. do Pr•• idente

__� .•_ .. _._ Ali.to--Viaçã6 Cat!\rlnense POrto cões. O segllnclo im�-'llJ1!ha ao G.
çoas, nul.Yl testemunho mWl1'tJúo de •••••••. ••.••••... . .....••.

r á· d I t- Alegre - 6 hOfU, '" I '�., ... � enhlSJasmO SadIO ,de quo nos pos- ��;.; I.I:.'UBR TEI
arm "188 e p 8D ao Auto-Viação CátaTlnense Curitiba 'Le:ndo1'0 sle 3ipar�c:·l1a.'I .PQ,IÓ. O mI,,· sllimos, face á exube;ran�e, pI.'ofilCua '.'P""'. LI:tlU A· .,......�

U _ 5 horas. er 1 l<ül de CX!lCltttlr a padrom- .

f' t d',
_

b·
t_, h

M�S DE DEZEMBRO 'A1ltQ·Yiação Catarineuse Joinvile zação dos J.H'úd!utos ag,ri'cola,s vi, e,e I,�!.en e , 11 eçao que sou e uu· Ulmnerel seres alDUlOS;. "

6 Stíbad� ...,.. �XP1ác�a Moderna1-A:tg,��'i�1I0 Catarinense _ Tubarão s.a,ncJ.� � melhoria qualHaLiva' e r ���a���I ;ulil�'�S�m'PI'J[mndO aos ne-
qae já foram felizes co...

- Rua �oao Pmto. -, '�
..

' 1- 6 horas, lml)J,JaçaO da� cul,turas ah!mentaref Mais um ·'i -r It\· JJ ta d t 'li·
7 Dom!l!;�N _ li'al'mâcia Modernà Auto·Viação CatarinefiSê ...:o. L��una e outras. com usos ludustl'laIs, tu- o Goverll a. '.� .

Bt; d� �arfl,�rt:t�� , aguar am ea.UI o ,a..

'::::_1iuã. Joao Pinto,
- Ir,ao horas,

L
- do para ben�rtclO o bom nome ri.na.

o e ovo e ra que poss.m1,voltu á ....

13 SáhadQ � );'armácia Sto An-' '1 fofI::so São Cristovão - aguna -

nossa produção,
•

d d C I b Cam
tônio _ Rua João Pinto. Emprê�a Ql§rj!l. - Laguna - 6 1/2 Com o a,c1vent.o deste lJlti>mo acoot:.-

ele a e.
,

o a ora � -

.'

1!t Domingo _ F<a.rm,áeI·a sto· e 7 1/2 h6l'as.
.

.

. do �e processaram as meiClda·s 11r8- 'RACOS--". paoha Pro Restabeleameat.
� ,.. 'Expresso Brur.quenae Bl'U�<l.U� - ,. '-

Antônio - Rua Joã.o Pinto; 16 horas, li,mi.nares ,de. organiza\;ã.o .

do
.

ber'-
A Io.IÊMICOf.! d. Saude do Lázaro.

,
20 SábadD _ FarmãJcia Catari- Auto·Viação ltajal - !tajai - 15. ho· VIÇO ·estando Já ·em pleno funcIona- ""'" �

nense _ Rua Tl'l'lJ'ano. ras, mento o cIe classificaç50 elO F<\mú
Rá<pido Bill Brasileiro - Joinvile - às d l\f d·

21 Domingo· � FarmMill Cata- 5 e 14 horas.
e o a 1 an lOca, ambos com (\g ine-

rineS8 -=' Rua 'lirnjl\hb; SEXTA·FEIRA lhol'es e mai'f; positivos rêsüÜ:a'dos

25 Quihtà�F.elra FarmMia Rodoviãria Sul Brasil - Pôrto Al·egre O si&te'h'll\ �ie ÀCOI\:ÍÓS Weú:ma

ll.atiliv�ira (FeriadO) Rua TrajanD.
- A�t�.C;§fasÇão Catarinense Curitiba adota'da pelús à.lV€1'50S i\hnis·tJériof

27 Sábado _ Farmácia Santo _ 5 horas. d:t H.et)LlbH�a, com vista ã c·essãc

Ag-ostiiihO _ Rua Conselheirc Ma.- Auto,Viação CatarInense Jo!nv11e de âLi\ibüiç5é% ·i'rJ,Jrerenfes áque·le.E
fr·a.

- 7 horas.
_ L."'un·a

a ól1g'ãos ·eslruàúaJi's ·,esij·c<Cl aJis.arclols
Auto·Viação Catarinense - '''.,.

<

28 ])oD1ingo _ Farm�cia Santo _ 6,30 horas. cem, de sobejo demonstrado a sua

Agostinho _ Rua Conselheiro Ma- Expresso São OristovAo - t,ag'Una - llhlidac1e €i imp o i't.tl:i;í,cia, vmipos,siv.el
fra.

7 l���Viação ltajal = ttajal _ 15 ho,
ou q.ua.si ir·reaIisay·el é para o g.o-

O serviço notur.no será efeLuado raso
vêrno central ·eierce.r com proveI"

pela. Farmácia Santo Antônio sita EX>presso BrusqU'énse - Brusque to; no amoito da admi,nistraçã.O' pu-
á rua João Pinto. H3Rl!°r:�s. S 1 .... '1' _. Jom'viIe

bhca todas as fa.cetas que 1111·e per-
apl'u() ti .oraSl el·ro Lenrce.m, Daí o sl"I'gi'mn� 'o da

às 5 e 14 lüYi'as, ,.u � mW

SABADO fórmula re:p.rE',s0nLa'da pe'1os Acôr-
Auto·'Vi'Ação CatM'inense - Curitiba dos que outra coisa nã.o· são

- R�'P�§ta·i;ul Braslle1ro _ Joinvile _
senão a enLregll. cIos poderes ..la

às ti 'ê j.g horas. ReJI)ulbli<üa ao Estado· que por
Auto,Viação . Catarinense - JoiÍlNile dele,gação daquela ·,passará a
-7�=

,.

Àuto.Viação Catarj.nen.se _ Tubarã.o supervIslOnar os serviços que con�-

_ 6 horas. t.a:l'em das cl'ánsulas, co,ntratua.i,s
Expresso São Cristovão - Laguna cri,an.d<o e ati vando-os na forma co-

7. ����sso Brusquense _ Brusque
mo .se estahe].ece.relITl. ou melhor 1'0-

14 horas.. reÍn pelas pllirt.es cODltra tantes,
Auto·Viação Itaja! _ naja! - 13 ho- A .poU,Hcn. dos Acàr-clos e sua

ra�xpresso Brusquen.se _ N<>va Trento a<pliíoação pnát:i:ca. represe.nta maiür

_ 9,30 horas, " larguesa e amplitude mais vas

Ex.presso Glória Laguna - 6 1/2 ta ··aos atribulas do Es·Laclo
e 7 1/2 horas, .. a quem é deferido o direito

de agir numa óJ.1bi1 a qUle, po.r
sua natureza, esta.ria afeta .:li
relamc<nLe &0 G(}vêl'no da União
O I'·egimem dos ACÔl1dos sUipõ.e
e . i.mpõe, ouliro tanto o uma /.
maior aLenoilo pelo Estado 'aos pro
blemas básicQS rei r3iLados sempre
q.ue um destes se e.J'etiva, em be·
nenci,o, é evidente das po,pulações
e da economia na<üi'onaI e €'staclual.
Nem divpI'sO pod'oria ser porquan
to ao Govêrno do Es·Lado, cuja pro
xin:t�dade e contat_o c·om as ques
tões lh·e a:brem as perSlpe<üttvas de
um cOl1lhecime.nto maiür so'bre a's

mesmas, antes, que ao Pod·er Cen
trai, está deLerminada a maneira
mais 16gica e simpliüca.da, d·e ver
senl!ir, e soluciooar.
Estas razões, todas· p3itentes ·e

cl·aTas, si'gniJ,i,cam o mérito do sis
tema de ,A.CàIXlos que o Estado vem
mant.·endo em suas relações com a

União, relações esta·s que dia a dia
mai.s s·e a,cent'll.am e al11Jlhí'i<cami. O
desdobl'fllmento e a variedade dOE A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �

orgclil1'ismos publiws da ad'll1inist�·a· TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA.•

ção 1:edera!, extrava·sam para o cir- HEGULARIZAR SEU� TITUlLOS DE A-CORDO COM O DE-
cuia do Esrudo, passando a the per-I

':;".

4encer e �b.e outo:rg'ando um rume
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS D:&"

e uma politica nova, vrns·a.ct-a nas ACORDO COM ESTE REGULAMENT0.

dire.triz.es e no plano do GOi\"eÍ'uo I PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES·

de�,IIC!a,�o ,a o,bLeI� maior rprorduçã'Ü PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESORITÓRIO CENTRA.lt
e famlJdad.es malOr,es e beneficios DESTA CAPITAL CITO A' RUA FELIPE'SeHMIDT EDIFI�-
maIS amplos pa.r·a .toda·s as clas-' ' .

•
' •

ses sociais. CIO AMÉLIA NETO.
'

CIA. CAtAll.lNENSl
OE TRANSPORTES AÉP.EOS LTDA

.

Funcionário ' público
L�mbra-te :._ descontando déz
eentavos diál'ios de teu 'Venci
mento, salário· ou remunera

ção poderás deixar paTa tua
falmilia,

.

um peculio até Cr$
80.000,Ob.
Inscreve-te na .AsJi!ociaçã.o

:Beneficente.

o V.ALE DO ITA..JA.t
ProCDl'em na A.gênei.

Progresso, .

LIVRARIA 43, LIVRARIA
L ROS.N

Aéro Clube . de
Santa Catarina,

.�.�
�.�

'

-

TOMEM

OI h flr t d o Batalhão BarIiga-Vel!d:&1
D I uelSa iul foi constituido de catarinellSe�
"SILVEIRA" destemidos e o "Colégio Bn.r-·

G,.nd;'T'nJc. riga-Verde", usará a Bi'eS;mm..
__�::::::::::::::::::��__�!b�a�n�d�e�i:ra�. _

Clube Doze de-Agosto
CONVITE I:!A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGóSTO" TEM O PRA

ZER DE CONVIDAR SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMILIAS
PARA O "BAILE DE SÃO SILVESTB.W A SE REALliZAB. NA
NOITE DE 31 DO FLUENTE, AS 22 HORAS.

FLORIANóPOLIS - DEZEMBRO - 1947
NELSON ND_NES

Vlce-Pl''Üsid'ente e Di�etor de Festas

"

:!
,

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

De ordem do Sr. Diretor da Penitenciária do Estado avisa ao co-·

mércio e p.rodutores interessados que est.a Repartição aceit.a propostas;'.
para fornecimento de SORGO.

Flo.rianópo!s, 18 de De7íembro de 1941.
.

IVO C6RTE
Sub.-Diret.ol'. Ind� lnt.

Penitenciaria do Estadoil

Balanços de. ·,crianç.aso
�róprlos para jardins ou áreas,. podendO, também, sel'"

armados e.m sala espa�osa.
PREÇO: CR$ 300,00

Ótimo presente de Natal. - Fábdea Beiniseh -- Rua.
João Pinto n. 44 - Fone 1.184

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

·Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas,
Real S. A, - 1l,3{} horas - Sul.
Panadr - 9,5Q hora.s::_ Norte,

.

TERÇA-FÉIRA
Varig - 12,50. horaS - Sul
Panai·r - 1'3,07 ·horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 1'2;00 horas

Norte,
QUARTA-FElIRA

Cruzeir<> do Sul 11.00 horas
Norte. -

Real S, A. - ás 16· horas -- Norte.
Varig - 13,00 horas - Norte. I'
Re!ll S, A. - 11.30 horas - Sul.

Ql1rN'I1A-PEIRA
Panalr - 12,17 hOi'Il·s - Sul.
Panair - 9,50 horas - NO'I'te,
Vaorig - 1{),20 horas - Sul,
Cruzeiro do SUl - 15,30. horSJs - Sul.
Cruzeiro do Sul � lO.{)O hs. - Norte.

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

Rea1 S. A. - 7,3{} horas - SUl,
Cruzel'l'o do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 boras - Suil,

,
SABADO

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

JOM1:NGO
Panair - 13,07 haras _:.. Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do SU!l' - 11,00 hs. - sw.

Viação,' aérea
Morario

AV ISO

•

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

AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês de dezembro
DIA 31, SUNTUOSO BAILE DE SÃO SU,VESTRE, COM INICIO ÀS 22, HORAS E QUE SERÁ ESPLENDIDAMENTE �BRI.

LHANTADO PELO QUARTETO TIPICO, DO "17") DE PôRTO ALEGRE.
'-�"'-"""'''''''''_·--·''''''_·.·_�__''''':..__-'-::''':",,:":•.�,-'--''''''':''''_''J'',,:",.-__''''':..'_-'.�wl'':: -� "'.--.••••-. �.� ------�------- _-.-;_.-.�--.••

-.••••-.-. -••••-.••-.••-.-. .

I
Continua O ESTADO fazsn

-âo distribuições de valiosos li
wrce, inclusive romances mo
dernos, entre- as pessoas que
"constam de seu cadastro so-
-eial.

As pessoas que ainda não
zJh.a;am preenchido o coupon
<que diariamente publicámos
poderão faze·lo agora hebi-
�.

,

t1l.ltando-se, assim, a concorre-
.4'am a tão interessante inicia
tiva realizada sob o patroci
-aio .da LIVRARIA ROSA, à
'Deodoro n. 33, nesta Capital.

.

* * *

FIZERAM ANOS, DIA 25:
Senhor - Manoel Passos Maia.
Sargento Manoel Couto. «

Senhor Alfredo Nascimento da
::Silva 'Flores.

Menina J\,Iiriam P. Queluz, filha
<do sr. Riccioti Queluz.

Comerciário Lauro J... Lehkuhl.
Senhor Raul Wendhausen, fun-

.cionário fio Banco do Comércio.
Senhor Pedro Pereira dos Santos.
Senhor Ernaní' Natalino Porto.
Senhor Antônio Vitor de Araujo.
Senhor Décio Moritz.
Senhor Alberto Lheureux,

!)Senhora Maria Diogo Gonçalves,
-espôsa do sr. Manoel Gonçalves,
iunc. do Ministério de Educação.

Senhora Juventina de Jesus Ou
Tiques, espôsa do sr. Dár-io Ouri
-ques comproprietário do bar BOM
:DIA.

Menino Hamílton - Nazareno, fi
'lho do sr. Evaldo Schaeffer, func.
-do Dep, das Municipalidades:

Menino Àldori Gallois.
-Menino Luiz-Carlos, filho do sr

'Manoel Fer-reira de Melo.
Senhorita Labiba Mussi,
Sra. Maria Antonieta Lamego, es

-pôsa do sr. Euclides Lamego, Iun

.cionárío da Reinich S. A.
FAZEM ANOS HOJE:

Senhor Tvcho Brahe Fernandes,
'fuu-cionário" do Mlnistérro da

,

Fa

-zenda.
Menina Vidal Estevão 'd� Silva,

'filha do sr', Paulo Marte da Silva

.e de Dona Laurita Santos da Silva.

Senhora Lllci Couto, espôsa do 'sr.
'Mário Couto, funcionário do Minis

':lério da Agricultura.
'"

ANA MARIA

NOIVADO:

Pelo presente estão

"todos associados para reunião que

lerá lugar hoje ás 15 horas,

na léde do Lira Tenis Clube, a fim

de s('rem tratados assuntos rela-

"'tivos ás próximas excursões e fes·

rtas que esta agremiação fará reali-

� DIRETORIA

Turibio dos Se n tos.
Botelho e Maria dos

Santos Botelho
particip:lm 0011 amigos e

pessoas de suo. relaçõel. o

contrat� de caS:lman'u de
sua filha eLE; I A.. com o sr,

Paulo Amara!

Alvim Amaral e Silva
e Elvira de Oliveira

Amaral

participam 008 amigos e

pessoa.s de 'suas relações. o

contratt> de callamento da
seu filho PAULO. com a

srita. Cleia Botelho

CLEIA e PAULO
confirmam

F:lorian6polh. 24 de Dezembro de 1941

\.

"

ODEON _ Hoje ás 5 e 7,30 horas RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas'

-'0 melhor, mais sentimental e James Cagney - Sylvia Sydney
mais emocionante de todos os fíl- - Porther Hall e Wallace Ford -

Francisco Moura e Sra.
participam aOIl parente. e

pe,a as amigtls que .eu fi,ho
WILSON oontl'atou casamGn'
to com a senhorita Uraula

Becihmonn
'

Florianópolis. 26 12'41

Heris Bechme na e Sra.
participam aos parente. e

pessoaa amiga. o. contrato de
eae.mento de sua filha

URSULA com a er. Wilson
Ueal Moreira .

Floria:nópoh. 2ó-12-41

em:
mes nacionais!
_ A bonita e triste história de um

pianista cégo, qne se vê na con

tingência de abandonar 05 estudos
e convivência de uma linda jovem
a quem ama desesperadamente. - .

ATLANTIDA
- a produtor-à nacional n. 1 apre

senta:

LUZ DOS MEUS OLHOS

WILSON e URSULA
noivos

me de mistérios .. "

3° - Johnny 'Weíssmuler e John
ny ShefiJd - em:

1
I TARZAN E AS AMAZONAS

- Jornal,
Novas e eletrisantes aventuras do

�

Preços:
rei da selvaCr$ 6,00 _ 4,00 e 3,00. • ...

I "LIVRE" - Creanças maiores dei 4° - Continuação do seriado

I fi anos poderão entrar na sessão de O RAlO DESTRUIDOR
---�----�--------! 5 horas. Aventuras ... torcidas ... ação ...

Censura até 10 anos.

Caetano José
d. Julíe- c

Ferreira e

Ferreira
Francisco Theodoro da

Silva e d. Tereza O. Silva
levam ao conhecimento da.
peall:'al de liaali relaçee•. o

contrato de ca.amento de
"eu filho OSIIALDO. com a

..nhorit., E'lia Eutalii.1
Ferreira

SANGUE SOBRE O SOL
As pasmosas aventuras de um va

lente que impõe a Justiça com seus

punhos de aço! ...
Lulas de morte entre homens

transformados em féras ...
Censura: - Impróprio até 14

anos.

No Programa:
Brasil em Fóco - nacional.
Melro Jornal - atualidades.

têm o prazer de comunicttr
ao. amigo. e pe..oa. de lIua.

reiaçôa., o contrato de c".a

mento de .uo filha 'E'LIA
EU'rALIA,'com o se , Ollyaldo

F. Silva

,
,

EutaHa e �;:-Iconfirmam
I

com:

Celso GUIMARÃES
Grande OTHELO

São loeé' 23 de Dezembro de 1941

AgenCia Progresso de Artur Beck

25-12-94't--

amigos e freguezes BOAS FESTAS
e feliz ANO NO VO

1-1-948

Deseja aos seus

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

LII! A TENIS CLUBE
Diretoria eltrieie para todos os nobres associados
muito BOAS FESTAS e um próspero e feliz

.

ANO NOVO.
Pela Diretoria, JOSE' Al'vTONIO DE S. THIAGO

Secretário Geral

A

Preços:
j' Cr$ 3,00 (único).

-------------1 "Imp. 10 (DEZ) anos".

15
! �. TÊÀ'Tiw' 'Á: 'DE 'CARVÀLHO '':_:_

(Ci�e"Teatro Odeon)

16a .. C:R. M.

I ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas

. Augusto HENRIQUE e I
1° - Reportagens da Folha Ca-

Heloisa HELENA. doca - Nac.

_ e_2° - Paul Lukas e Suzan Hayward

encantadoral-
em:

MORTE AO Al'IANHECER

Quatro horas para encontrar o

_ Números musicais a cargo de] assassino ... pois a vida de um ho-

SILVIO CALDAS. mem dependia disso... Um dos
mais interessantes e intrincado Iil-

ISruo convidados á compareoerem
A noite de 31, será assinalada nes- a 16a C. R. (3a ,Secção), com ur

Festeja mais um aniversário ho-
ta Capital, este ano, com a realíza-Í gencia, arím de üratarem "de seus

je, a menina Ana Maria, dileta fi-
-

CI b "12 d A .t" d um
l interesses, os seguintes conscruos :

"Ihinha do nosso prezado colega Ly- çao no u. e � g�s o, e
Alcehiades Costa, Január io Ftnrentr

gr,ande Baile de São SIlvestre, que no da Silva, Alri,sUdes Ascendtno«Iio Martinho Callado.
pelos comentários que são feitos de Sousa e Dário da Rosa.
nas rodas sociais, alcançará esplên-] . " .... ....•. ., ....

dido sucesso e brilhantismo dezusa
Com a srita. Cléia Botelho, filha

d 'f rr-ibio dos Santos Botelho do.
'. o sr. I

BlI t 11 t t :Mãos femininas alinham os trajes
-,e de d. Maria o e 10, con ra ou

" . '

':llnpcias o jovem Paulo Amaral. j das damas e dedos ageIs se
.

mOVI-

mentam sem cessar, na anSIa de

atingirem a perfeição, na feitura
NOIVADO E
Com a senhorita .!!lva Andrad. dos amplos vestidos' de. baile. os

..ajuwtou nupcia. dia 24 nesta cap{- C'avalheiros miram ainda uma

.. tá), o estimado Jovem O.ny Gou v;ez mais os' trajes que vem

'Jort de outras seroadas ou ajus-
Pa.,."b",· e
NASCIMENTO: tam a feitura de novas rou-

JOSÉ NAZARENO, é o nome de pas para a
' gra�de noite.. E p�l'a

'um interessante garotinho que veio maior realce, maI�r ale�na, ,maIOr
.

o felI'z lar do Sr J llvên-! movimentação, a Dlretorla do Clube
-ennquecer . I • .

.

A t'
.

C'offI' alto funcionário, "12" apresentara aos seus aSSOCIa-
'<CIO n onlo 1 ,

'
. "

d P 't
...

e de sua exma. dos o ótimo e conhecIdo Quarteto
a enl enC13l'1a . ,

"Sra. D. Rosa Pereira Cioffi, cujo Típico", do "17", de Porto Alegre
.

lo "'eII se no dia 24 do cor- que, com seus, boleros, suas rumbas,
'-naSCJmen LI -

.

• •

'rente, as'15 hOl'as. suas canções, ammar.a as dansas,
X animal'á os salões, onde os pares

GR&l\UO LIRA rodopiarão, sob o olhar vivo de

convidados enorme assistência.

Baile de Ss Silvestre
DO Clube Doze'

Oscar Pereira e Irene
da Silva Pereira

Farticípom 0011 aeu. parente.
e amigo. o na.cimento de
.eu filho PAULO JOSE'
ocorrido dia 24, na

'

Maternidade .

Fpol�s., 24 - 12 - 41

Manoel PERA

apresentando a nova e

estrela:
CACJLDA BECKER.

No Programa:
1) - A Marcha da Vida - Nac .

Pulseira

Ganhará
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinhez'to durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal
que a mais 'antiga e conbe
cidlt Sapataria de Florianó�
polis oEer ece aos seus dis
tintosfr eguezes.
...............................

Envie ao seu amIgo dJstant;,
11m número da revista O V11
LE DO ITAJAt, edição dedJ
cada a Florianópolis, e aSídll!l

estará contribuindo parA
IrurjM dlfoRão f'nltnral

fie B08sa terra _1.

Imp. Filmes.
2) - Fox Airplan News 29 x 98

DE TRANSPORTlS ..ÉREOS unA

Perdl!u·gl> do t,:o:eto ,do Clube
Doze à Rua Marechal Gui,lherme
na noite de Natal, uma pui.aira
,'e e8timn-çQo.
GraHfic.,-"", 11 qu ..m entreqa-l0

I na Rua' Marechal Gui:he,ma. nO 5

Suspensas todas as entradas de

favor.
Estudantes sem caderneta

gosarão do devido abatimento .

Preços:
.não ÁS 4,30 horas - 3,60 e 2,40 - ás

},30 horas - 3,60 único.
••••••• o'.

7,30 'HITZ - amanhã ás 5, 6,30
"horas

Jeannete Mac Donald e

e 8,30IMPERIAL - Hoje ás 4,30 e

horas
- Sessões Populares -

-1-

Um sensacional e eletrizante

filme policial, cheio de intrigas, lu
tas e mistérios ...

A CIDADELA DO CRIME

Robert ARMSTRONG e

Linda HAYES.
-II-

Brían
Aherne - em:

O AMOR QUE NÃO MORREU
Uma história enternecedora e bela

atravéz de um tecnicolor deslum
brante.
... .; . .

Dia 1° de Janeiro - Joan Craw
ford -, em:

ACORDES DO CORAÇÃO ,

....
-

........-..-.-..._-.-.-_-.-.-.-. .-..-_......_-.-. ..- ....
_ Um eletrizante "western",

com muito riso e muita música ...
LUZES DE SANTA FÉ

com:

ROY ROGERS.
Lutas Estarrecedoras ..

Perigosas Aventuras ..•
- III --:

Final do gigantesco seriado, ex

traido do livro, de EJ)GARD WAL

LACE:

OS DEMONIOS .DO CIRCULO

V,ERMELHO
11/12° Episódios.

com:

Herman BRIX (Bruce Bennett) e

Carole LANDIS.
No Programa:

IMA,GENS DO BRASIL

Serraria Delambert
Quantidade c"rta a preço uaico

Matro Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

• , to .

FECULARIA
LOCOMOVEL WOLF

Vende-se, juntos ou sepa
rados, uma i�atalação com

plet<1 porQ féculari(1. e um

loc.omovel WOLF de 34 H.P •.

Infor�acõe9 com Procopio
Lima ._ Içara - Mllnicipio
da Cresciuma.
. . . .. .... .... .... ..... . ...

A. G. IImp. Filmes. Nac'l Dr.. lindolfo
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.t-ituição de .oeiadada•.
Plano. eontabeie •• Orqaniza
oõae - Pareoer" e lIerviçoll

correlato•.
Rua Gol. Bittencourt nO. 122

FJorian6polill
Da., l7 hora. em diante

- 38 Feira -.
- Espetáculo de Téla e Palco -

Na Téla:
,

LÁGRIMAS E SORRISOS
No Palco:

_ Grandioso desfile dos melho
res e mais famosos artistas catari
nenses num espetacular "show" de

despedida de:
MÁRIO MIRAND4\.

- Uma· noitada alegre e inesque
cível. ..

A SEGUIR:
- OLIVIA DE HAVILLAND -

no seu melhor filme e na sua me

lhor interpretação:
Só RESTA UMA LÁGRIMA

,. ,. 110,. ,.,..... • ....

Aumente o Capital elo Colé�
gio Barriga-Verd�, afim _ dê
que possamos conStrui.lo, ins
orevendo-se, hoje mesmo, no

seu qlHHlro social oe compo
nentes. _._Al.:l1' �,d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTICIA DE RIO DO SUL
o Sr, Wenceslau Borini, consagrado nas ur-Rio do Sul - 13. Constituiu acontecimento
nas de vinte e três de Novembro, pela vonta-de extraordinária significação civ ica a insta- ele livre e consciente do eleitorado Riosu-Iaçâo da Câmara Municipal de Rio do Sul e lense.

a posse do. Prefeito eleito nas elerç rcs de 23 São meus votos para que S. Excia.i- se-de Novembro, 811r. Wenceslau Bor ini. guindo o mesmo can,linho de h�nradez e a1!I0rEra grande a multidão que se comprin-ia 110
ao trabalho, qualidades <lu�. te� caracterrsa-velho edifício da Prefeitura Municipal para do os administradores rnurncrpais que o pre-assistir a empolgante cerimônia. cederam, faça de Rio do Sul um Municipio JE em meio ao maior entusiasmo e vibração sempre mais próspero e feliz, corresponden- _do povo decorreram todos os atos, integ-rando- do, assim, á confiança que o povo nele depo-.

'Ise assim Rio do Sul no regime legal. sitou, elegendo-o, por maioria
..

esmagadoraA INSTALAÇÃO DA CAMARA
para assumir a direção' do MUI11ClPIO,As lO. horas, precisamente, deu-se inicio à .0 povo de Rio do Sul se sente, esper�n90,socerimônia de pôsse dos Vereadores eleitos, com a nova administração que hoje se uucia ,sendo o áto presidido pelo MlVI. Juiz de Di-
e com justa razão, pois o senhor Wenceslaureito da Comarca, dr. Adão Bernardes. Bor ini é um nome por demais conhecido em

Assim que todos os senhores vereadores
nosso Municcipio e tem dado provas de uma

deram entrada na sala, a rádio Mirador, com atividade í ó
ra do comun e uma capacidade de

os seus microfones ali instalados, fez tocar o trabalho dificilmente superável.Hino Nacional.
Deposito, pois, em, suas mãos, as rédeas

A convite do' dr. Adão Bernardes, foi o do poder e rogo ao Altíssimo, par.a, que o
sr , Hermelino : Largura investido das Fun-

ampare e proteja 1105 momentos difíceis, pa-cões de secretário da mesa.
ra a felicidade do povo e da nossa terra ".

Após o compromisso legal, passou o sr. Serenados os aplausos, levantou-se então c'
presidente à -eleiçâo da mesa da Câmara, por sr. Wenceslau Borini e, com serenidade, pr��voto secreto. cuja apuração apresentou o se- nunciou o seguinte discurso:
.guinte

.

resultado r .' i' Exmo. Sr. Dr. ] uiz de Direito.Raimundo Mayr Sobrinho - Presidente. Exmo, Sr. Presidente da Câmara Munici ...
Carlos Frederico Schneider - Vice-Pres.' pal.Silvio Pellizzetti - 10 secretário, Exrnas. autoridades.Max Meinicke - 20 secretár-io. Exntas. senhoras e meus senhores.Declarando empossada a mesa e dando por Sejam as minhas primeiras palavras de

encerrada a sua missão, o dr. Adão Beruar- agradecimento ao dr. Adão Bernardes. dig-des se congratulou com o povo de' Rio do nisaimo Juiz de Direito desta Comarca, e as
Sul pelo auspicioso acontecimento, fazendo demais autoridades federais, estaduais e ecle
votos, ao mesmo tempo, para que os senhores siásticas aqui presentes, pela honra do seu
Vereadores continuassem a trabalhar, com comparecimento 'nesta solenidade.
desvelo, pelo engrandecimento de nossa terra. Ao povo de Rio do 511�, além dos meus

Assumindo a presidência da sessão, o sr agradecimentos, que são os mais sinceros eu
Raimundo Mayr Sobrinho, pronunciou o SC· desejo reafirmar o meu propósito de traba-
guinte discS,:rso J: EI' I d 26' Zona, Irar, sem desfalecimento, pela grandeza de
"Exmo � r. uiz 1 CItara a

nossa terra.
Eleitoral. . Recebo das mãos do meu antecessor a di-
Exmas. Autoridades - minhas senhoras e reção dos destinos do nosso Município anima-

'meus senhores. do do maior entusiasmo e confiante de que o
Ao assumir a Presidência da Câmara Mu-

povo não me faltará com a sua preciosa co-
.nicipal de Rio do Sul, quero antes de tudo laboração,agradecer a honra e a confiança desta dis- É de nossa união que mais depende, nesta
tinção de meus ilustres pares, que aqui rc- hora, o futuro de Rio do Sul.

, 'presentam o povo de Rio do Sul, com toda a Somos aqui como uma grande familia
.sua nobresa e elevação de sentimentos.

por isso os laços de n.os�a ��izade e en,te.n-Embora eleito pelo Partido Social Demo- dimento devem ser os mais sohdos e cordiais .

. crático, agremiação partidária à que me 01'- Felizmente a nossa campanha política nãe
gulho de pertencer, entretanto na presidência criou ressentimentos 'que possam impedir o
'desta casa saberei, sempre que fõr nccessá- congraçamento da fcmllia r iosulense.
rio,

.

colocar os interêsses de Rio tio S11l de Amuos os partidos se bateram honesta
Santa Catarina e de minha extremecida Pá-

mente dando Rio do Sul um belo exemplo de
tr ia, acima de todo e qualquer partidarismo. civisn;o e democracia.Porque entendo, que na presidência da Não tenho programa de governo traçadc-Cârnara o meu trabalho deve ser 110 sentido

por não conhecer as possibilidades do orçade dirigir e orientar a vontade da totalidade menta municipal.dos vereadores para que possamos, em co- A solução dos problemas administrativos
mum, com a mercê de Deus, crear um am-

que mais nos afligem, porém, será a minhabiente de paz e cordialidade de que tanto preocupação máxima.
.necessitamos neste tempo cheio de incértesas. Desejo assim dedicar grande soma _de- rm-

E se assim agirmos, teremos cumprido O nhas energias no melhoramento de n?ssas �s-..nosso dever".
tradas, para permitir ao colono ao industr-ialFalou depois o sr. Max Meinicke cujo dis-
o escoamento fácil de seus produtos.

-curso transcrevemos a seguir: Pretendo também melhorar e ampliar (
Exmo. Sr: dr. Juiz Eleitoral e demais au- número de' nossas escolas municipais. que tau-

toridades.
to vem servindo á nossa colônia e conseguirExmo. Sr. Prefeito eleito pela vontade de do govêrno do Estado a criação e construção

povo. _. . imediatas dos Grupos Escolares de Taió , Pou-
Excelentíssimo Senhor Presidente.

50 Redondo e Trombudo Central, assim comoPrezados colegas,
as escolas de Laurentino e Barras das Pombas.Senhoras c senhores. Por outro lado, nâo me descuidarei do em-Como vereador eleito pejo Partido de Re- belezamento de nossa cidade, que, a par dis-

presentação Popular, eu me congratulo com as
50, exige o calçamento imediato da� pí-incipessôas aqui presentes, pelo aupicioso acon- pais ruas e abertura de novas aveludas.tccimento que se regista nesta hora, qual seja Com a lavoura assumirei o compromisso, do

a
"

instalação da Câmara Municipal dc RIO do qual não me afastarei, de fazer distribuiçâo oo ••• oo • •••

Sul.
.

de sementes selecionadas para melrorar as gigéfntesca' de l\�erêu Ramos, administrandoRepresentante, único, nesta Câmara, de um
nossas colheitas., ultimamente tão escassas. com honradez e serena energia de moço, con-Partido nacional, cujo sentido politico doutri- Espero ver dentro em breve os nossos cam- fiou-me novamente " �ovérno municipal,

nê-j_ .nár-io ritma, igualmente, em todos os �stados, pos verdejando na ma is promissora bonança. le permanecendo também com a eleição p_ara
.-em todos os Municípios da Federação Brasi- Os nossos reprodutores bovinos de raça, Governador do Estado, do sr. dr. Adcrbal Ra-

.Ieira, fácil se me torna, por isso mesmo, a pura, cujo número farei todo possivel por- mos da Silva, o mais esperançoso_ de todos os Funclonéríos Públicos Esta. DOENÇAS NiEBV��Â.b.
'

minha atitude, a atitude do meu Partido rlen- aumentar scmpre, serão franqueados e cedi- catar-inenses, Ao eQn fortador apolO que du·
- '

. .

... Mi .._tro da Câmara Municipal de Rio do Sul: dos a todos os col01l0s que desejarem melho- l'ante a minha adml111stlação tenho encontIa-, duais 'e Munincipais, do mais c.....roar...e. ••• e_1° - não tenho compromissos de ordem rar os seus rebanhos_ do e recebIdo 1'01 parte de taIs IlustIes GO_I! •

d t je, u tloeD� nervo , .política Com qualquer Partido que não seja o Eleito pela vontadc soberana do povo riostt- ,ernantes, fOI para' num sem duvida, um es- graduado ao maIs IDO es O ser-
In&a4u •• teJII.o Ão ••1_ .......meu - o Partido de Representação Popnlat-; lcnse, quero manter COPl os .govêrnos do� 1;s· tímul_? para cada yez mals��4edlcar�me aos'·d 'blico. inscrevei vos na da.c' IL O ......2° - tenho compromissos de ordem moral, tado e do País a mais e�trelta colaboraçao, 1l1teresses mU111ClpalS,' I VI or pU ".

-

r.t&allAellte rem. UlV. e.rll.
que expontâneamcnte me impuz, de trabalhar Estou certo de que o ilustre Dr. Anel-bal' As dIgnas autondades do municiplO devo As.sociação BenefIcente. e esta- ....... trato ... Iporl.ela ...com os demais partidos, dando-lhes o meu ir- Ramos da Silva, ha de nos ajudar a resolver expressar o meti maIs yroh1l1do re,:.onhecl-I. • d m peCUII'O pa- ,re,••Ucar •• In..h-l4.0. afeta ..l-estri\o, ,ap�io a .q?alq�ler medida tende�te a os nossos Ploblemas, pois o MuniciplO ;le RlO mento pela leal e proflcua colaboraçao em'] reIS preparan o 11

_••. ellfermI4a4... , O &ame. If..fortalecer o mU11lClpro, paI-ta a propOSlçao de elo Sul necessita sobremaneIra do aUXIlio de prestada ao meu .obscul'o Govêrno mun�Cll)a1. 1 r'a vossa Iamllia. ..uital, medida de 'onde partir.'· ,GovêrIl� do Estado_
,

Í, ao sr, ,h Adao Berua"les, DD, JUIZ de el••al 4. Doe:açu ....... tUa»14.. rel1hamos� caros colegas, sempre em mIra, I Como é dQ conhecimento de todos, na nl1- Dlrelto, que dcvo as maiorcs atenções: o

sr'I ••••••••
' •••• - • • . ••• - • - •••• , .,

.... Aab.latéri•• ,•••t•••• lP8tque, na socledade do�, homens, ,ling�lém _

basta

I
nlia campanha política nunca fiz si9uer um_" PromotOl' Púbhco, ,11', VInicius ue Oliveua,

DO TEUS FILHO. ...ttamellte •• 40e.t....n.... 2JICa, SI ,mesmo. As fam.11ta.s tambem nao sao au· promessa para angariar votos, porem, aqUi que com a malDI' soliCItude se colocou sem- QUAN Ii)..,tarqt11cas, limas necessItam das outras, como

I pcra'l1tc
o nobre povo riosulense, quero assu, pre ao lado do PrefeIto, e a.o sr. Delegado , UCS...... sa ltaa D..4.n II. ... ,as partes de llm todo, que se completam InU- mir o solene compromisso de zelar pelo RlO Regional de Policia, dr, Arhndo Godoy, que te perguntarem o que et':lamente. o �llt1icípio constitui o pala ell.l do Sul como si êle fôsse um precioso objeto em todas as horas emprestou a sua presh-

d Ih ,torno do qual gIra a quasi totaliita-ue dos inte-- de minha particular propt-iedade; porque as� giosa autoriuade ao' Govêrno Municipal, ,a .m lázaro, ize- es q••Têsses dos cidadãos. Em v:erdade, a, vida de sim cumprirei um grato dCyel- n50 5U com a minha etel'na e sincera gratidão. Aos demau;

d •cada. �omem acll�-s.e. estreltament.e h�ada as minha pátria, mas ,também com aqueles he- Chefes de Repartição e 5CUS auxii.iares, es· a.m enfêrmo que po era ra.c�ndlçoes do' rnU11lClpI9 em que ele VIve, as- róicos pioneiros que nos legaram esta 50- tendo o meu agradecimento pela solici�ude. que
a saude ''''em _.

S1m como a grandeza da nação se firma em berba herança como o fOl-am I1eopoldo Kno· sempre me dispensaram. Ao funCIOnalIsmo

I c.perar te�azâo diréta ela vitalidade dos municípios, de blauch. Basíli� Corrêia de Negredo. José Baz� l1\unicipal elevo algum êxito por ventura con-
«ue ela se compõe, zanella Roclolfo Odebrecht, Augusto Peters, quistado na minha administração., Quoro asse- ••xílio.Fortalecer o lnunicípio, é pois, ao n;esmo Willy 'Hering, Gàt1ieb Reif, Gustavo Leit�, gural'-lher o meu futuro apoio em sinal de
tempo. aU�lentar o bem comum e _parh.cular José Leite, Ifenrique S.chr?ede1>, Vicente LeI- gratidão pela leal e hon.?sta, colaboração �o!dos. cIdadaos_ e promover a expansao elo 01'- te, \ValteI- Banmgartel.l, ErmJlllO 1\10set', o meu Covêrno. Este funclOnaltsmo que tuo i

ganls:n9 na�lOna,l.. � _ grande bandeit-ante I1uiz Bertoli, e � it;�S- abnegadamente vêm emprcstando a Rio' do Sul
DeIxa-lo

�

a mIngua de aSslstenCta. depatlp�� quecível batalhador Ermembcrgo Pclhu:ettl c: os seus mais ingentes esfôrços e ás vezes é
rado e exangue, tal qual ocorreu nos fatídJ- outros cujo nome agora nào me ocorre, no- tão mal compreendido. ENCERADORCOSA ano� da ditadura, é realizar o esfôrço Ines êsses qlle nunca deverão ser olvidados. Ao senhor �VenccsJau Dormi, eleito. po_r Ioposto, Ou seja enfraqueçer o indivíduo e por todos os bons riosulenses. esmagarlola tnalOna de votos num pleIto h· Te" fl ne 1447abater a nação. E qne sejamos, unidos no respeito à lei. no Vl e, pelo nos::>o Partido, os meus votos" de I pertenc�9

dUnamo-nos, colegas, parÇl. que nós, que 110S� amor ao trabalho e na dignificação de nossa êxito e de iehcid.lde em Selt novo posto. Qu("" I'
. .. .. . . . . .

Utno. eltante. U'm armário _c?nstituimos junto ao povo desta tena, em, gloriosa Pátria, o seu entusIasmo, a sua energIa e a sua cava- Só Sel'emoS ror-t.es, quando cozinho Uma .010 de jantar co:r:n-fIadores do Sl,a futura grandeza, não 110S I Por fim o sr. Vitor BulIr; vereador eleito cidade de trabalho sejam a segurança cle
•

id 't é r.l.to' DuClll comoe, Urna geladeira.transformemos, pela desunião, em coveiros e empossado, ao deixaI' o cargo de Prefeitc uma adri,inistração fecunda pQr Rio cio Sul. K fOrnlOSO todolil lUStru OS es e '"

1cio seu progresso e bem estar_ de Rio do:Sul, -leu o seguinte discurso: que :J. pacificação de todos os brasileiros, q�e O lema do Colégio Barriga.Ver- poro colocar gelo, marco Steig ....
. O!hos _

fitos em :qeu�, implorando a sua I Exmo. Sr. Prefeito vVenceslau Borini. os homens de malOl" responsalnhdade do Pals
er nova.1n!fPIr«çao, .

e .assf,te1tc1a pe;r!Illanentes, seja-, EX1110. Sr. Dr. Juiz de Direito. estão procuran_do resolver, emmenhados
_

come de....mos muplçlpahstas em toda a extensão do Exmo. Sr. Dr. Promotor Público, estão num esforço comum para conseCllçao do
terreno, para a melh01' defesa e__.maioJ- digni- Senhor Presidente da Câmara dos Ve� restabelecimento da confiança mutua. E que .. • .... ..oo •• oo .. oooo ••••• oo ',- SENHORITA!<lade dos cidadãos, condição précípua da pró- readore., também a nossa terra venha senti,. os bene·

N
�

receie em c mprarpria grandeza da Pátria, Senhores Vereadore.. [ícios de tão patrióticas atitudes; deixo. aqui ao o
A ultima creaçao em refri-Por fim falou o sr, Hermelino I,argura, Demars autoridades. o meu apêlo, para quc com a 110va orde,m que

I ações (lo "Colégio Barriga- KNOTque pronunciou sub$tan�ioso discurso, em no· Exmas, senhoras e sritas, acabamos de inaugurar, se restabeleça tam·
" '

t
• geran te é '0 Guaranáme de seus colegas eleitos pelo p, S, D, Senhores e amigos, bém a pacificaçito da família riosulense pa:a Verde por que es a orgaDIza- EM GARRAFAS GRANDESA POSSE DO PREFEITO I Na qualidade de Prefeito demissionário que tenhamos paz e prospendade que traTa0

"ão está sendo zelada por vel'-_

Às 11 horas, em companbia de uma comis- cumpro o grato nevcr de levar a minha T?alh- a fehcldade para todos n(!s��' Preferindo-o estás,�o de Vereadores, deu, entrada na saIa, sob vra cle despedida a todos quantos 1l0r n1!ma A CHURRASCADA, _ _ dadeiros ide-alista'S.
dVlvas aclamações, o sr, Wenceslau Borin;, �cntileza lhe' deram acolhida, , Ao meio dia, realIzou-se 110 Pavdhao ��na acompanhando a mo· a.Prefeito Municipal. o

Honra'do como fui. com a confianç.a de Auxiliadora, gentilmente ced1do pelo VIgano • . • • .. • • • •

• ••Cessadas as paHnas, o sr. Wencéslall Bori� três Governos Estaduais\ para exercer as fun- 'i\1.aurilio Tomanick, a grande churrascada ofe·
O trabalho isolado é di'Sller"

- .

ni prestou, perante�' o Presidente da c.-imara, ções de Prefeito �iunicipal, tudo fiz para recida <":.0 povo de Rio do
...�tl1. To compromisso de bem servir ao seu cargo, corresponder a tão dignificadora incumbência, OS BAILES

, . sivo; a ação ordenada e con· e"lfllrenoA TRANSi\ITSSAO DO< CARGO O eminente hrasileiro Dr. i\:eréu Ramos, ql1e À noite, no Clnbe cle Caça e TIro DIas
•

t
'

] t f' !lD":I-se a seguir, a transmissão d? cargo de I tão assina.lador serviços prestol' á sua e nossa Velho e sal:'o Leopoldo BUZZI, teve IHgar.o ]Ull a e p ename-n � e Icaz.
�refeito ao sr. Wenceslau Bonnl, pronun- gloriosa Santa Catarina, dotando�a COIn uma grandes balles com que a soc�edade de RIO A A ....íi.O Social Catarinenseclando b sr. Rodolfo 1\Iayr, secretário da série de realizações que colou o nosso Estadc do Sul, come:"-"1orOl1 o acont.ccnnento.

,

�

fPrefeitura, o seguinte discurso:

·1
entre os dtais adiantados do País, houve pór A Rádio �l.irador prest.ou grande bnlhan- dest:Lna-se a coordenar es 01'·Me.llS senhores. bem cha1nat'�me para êste posto de responsa- tismo a todas as festas, 1.fl'adla�ldo todas as

I d d t'dóNa qualidade de secretário desta Prefeitura, biliclade se de sacrificios, Entregue o Govérno cerillíõnias em ambos os �aI!es, slmultaneamen- ços em 'pro 0.8 espro eg'l S
cape-me a honra de tran.-Htir o cargo de' do Estado ao gr'ànde Engenheiro Dr. U<;lc te, numa bela demonstraçao. de ClVlsmo e am0!' if" �OrfA.Prefeito Municipal de Rio do Sul, a S. Excia. n"'f'ke, que foi 11111 fid conti nuador ela obra � R io rio Sul.

,
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PEl-OS -MUNIC-IPIOS
a mais moderna creação em

.

refrigerante é o

KNOT

Em garrafas grandes
[xperimente-o. [' �e'icioso

J
J

"Quem extraviar 011 Inllti1ha:r •

certificado de alistamento pap.n
milIta de 10 • 50 cruzeiros. outroa
sim incorrerá em. multa de 2. a 1..
cruzeiros .q'llele que' extra,vlar ••

Inutiü_r o Certifica". •• Jteaw...

Anestesia pelos gases
NO HOSPITAL DE CARIDAQE DA Tnl\IANDADE DO SENHOR DOS

PASSOS
ftsta". '

(ArL 121 4. LeI 4. Serv1c. lltu.
lar>.

Cic lop rtrpane,
terapia.

Moderníssimo
mento.

.

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

protoxido de azoto, eter, carbogêneo e oxigêneo-

aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido runcíona-

JOSE' OLIWEIRA

Café Otto traduz qualidade!
Peço-o 00 seu fornecedor.
•• oo •• ......................

Vende-se
Por n,otivo de mudança I ven

de·.e à ruo Almirante Lamego n-.
'50. o ••guinte,
Urna boteíra com velo e demei.

Vea le se um, sito à Avenida

I Húcilio Luz; distante 5 minu
tos da Praça IS. Tratar a Rua
T<'f"linf" !-:.-'hm:r'lt_ ��.

'

TORNA A hOUPA BrtANQUISSIMA

\
\

o Sahi�

'iVIRCiEM ESPECIALIDADE"
WE'IZEL rNDU8TEIAL-.JOINVIIJ E '!t--'lIrCD rt�181« ]A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prospecto apresentado pela «Citai» Transporte� Aéreos Soc. Anonima
fl��ian6polis , t'��n�!'� lei�i���)�nl!l�perante o .Mi�istérioOs abaixo-assinados acionistas e íncor- (vinte por cento) I?ara a ultima, no pra- a socle�agi�afepl�eo;I�t� �10 art. 40, no seu da Aeronáutica e suas, depend�cl'éa:raefO�"poradores da "Cital " Transportes Aéreas 'o que fOI' detenllmado, co:n, o ca

máximo até aquela Departamento de COr! elOs. e e
,

": Sociedade Anônima, vem, com o presen- Licença para funcionamento _ A mmuno, 0U no seu
" torizada ar e suas dependências, caberao a quais

',te, expôr a maneira de constituição da atual sociedade se acha devidamente au- d!lta, ��ardo, dte\d�os J� ;�SSegUime�to quer dos diretores ou seus su�stltut05sociedade com o nome supra citado, qve tortzada pelo sr, Ministro da Aaro'nátrt.i- forç!,- estes es a u .

it I a cargo ex. legais, sendo porém. que os a os ,que_se propõe estabelecer no Estado de Santa ca a funcionar juridicamente, de acordo do mve�ymento dOtu;�r' i�lborporadores importem em obngaçoes para � �ocdeda CAPíTULO V"Catarina" inicialmente, a exploração de co;n o art. 26, do decreto-lei n. 2,961, ele clus,ivo ° as�eus. � têr os do capitál s�- de, deverão ser assinados por, OIS I�'e: Da assembléia geral dos acionistast.ráf'ego aéreo de passageiros, cargas, en- 20,1,1941, e ofício n. 2.283, de 6,8,�7, da ,AI t, �) ,.DOI� m;e 11 brasileiros tores ou seus substitutos legats, ou am
Art. 17) _ Reunem,se os acíomstas or--eomendas e correspondência, diretoria de Aeronáutica Givil. Logo apos cial pelJen�el�od se 1� país observando, da por procurador com poderes espe-

dinàriamente, em assembléia geral, naA ínícíattva é merecedora' do apõlo de a sua constituição serão tornadas as ne- natos, 0l111CI 13, os .'. n' caso de au- ciaís. .

, . segunda quinzena de março ,�e cadatodos os bons brasileiros e especíalmente cessárias providências para que seja essa se a mesma PI opoi çao o c

Parágrafo único _.. Fica a diretorta au-
ano em dia designado pelo dír etor-pre-dos catarinenses e demais pessoas de boa autorização extensiva à nova danomina- menta de capital.

torizada, pelos presentes e�tatu:os, a side'nte e por convocação dêste, paravontade, residentes no Estado, uma vez ção, para efeito jur ídtco.
,. GA�íTULO_!lI ,

constituir procuradores em numero �ufl: examinar o seu relatõrto e discutir oba,-que se trata ele um empreendimento eles, Estabelecimento bancárío autorizúrlo a Da admlnlstraçao social, ciente para o bom andamento, de se",
lanço do ano anterior e �arece! do con-,de muito tempo esperado pelás popula- receber as entradas iniciais _ O estabe, Art. 90) _ Administra a �ocledaele serviços. • ' selho fiscal, deliberando sôbre eles e ele,-ções de todos os municípios do interior lecimento autorizado a receber ,as entra,

uma diretoria composta, de. tres mern- Art. 12) _ Em caso de ausen?la de �!m gendo, em seguida, o pl'esldente,.
,

-do Estado que não contavam ainda" com das Iniciais é o Banco de Oréd ito- Popu bras eleitos dentre os aclorrístas, em as" dos diretores, por mais ,de trmta dias
Parágrafo único) _ �. convocaçao ex_--o meio c1� transporte mais rápido e efi'llar e Agrícola de Santa oatartna, seus sel�blÍlia geral dêstes, com manda:o P?r por qualquel- motivo, sera o mesmo �U: traordinária da assembléía geral se �araciente da atualidade e que constitue fa- agentes,e correspondentes devidamente quatro anos, mas, reelel?lvels, cau,:IO' bstituido pelo presidente do conselho fi: nos têrmos do art. 89, do decreto-Ieí }I."tor dos mais importantes no desenvolvi,· autorizados. ,nando sua gestão com cmquenta açoes cal, ou, na sua falta, pelo conselheuo

2,627, pelo presidente, pelo conselho �s'-menta das relações comerciais e do pro, Prazo em que se dever_:á l'e9,l!zar a as, próprias ou de terceiros, mais idoso. , . " ,. calou pelo acionista, observado o dís-gressb de um povo. oferecendo além dis- 'semb!éia de tr,ansforll1�çao _ Dentro de Parágrafo úruco _ pa:'a ter ass,�nto na Parágr�fo ;.tlllCO), -:- _

O �lIretor ou d; posto no art. 88, daquêle diploma, mal?.so, grandes possibilidades de lucros, 180 (cento e Oitenta) dias. eliretoria da SOCiedade e necessárto que retores 1I1te1'11108 ficar-ão mvestI�os --d�s os seus outros dispositivos referentes aPartindo pois do ponto de vista aci- Florianópolis, 19 de dezembro de 1947,
o acionista seja brasileiro nato, �Oml(:I' mesmos poderes elo dIretor, efet.ívn, ce- assembléia,'ma que ti'aduz' a vontade de acertar a Cia. Catarinense de Transportes Ao, liado no país cornporido-se a diretoría vendo. no caso, convocar Imedíatamen Art 18) _ Dos lucros líquidos, apura-"Citai", que já é uma c':;mpanhia OI'g�:, reos _�tda, _ Diretores: Sidnei Noceti, de um diretor:presid<;nte, um diretor-ge- te, a assembél ía �el'ai extraol'dll1��I� dos em balanço anual. serão deduztdos :-nizada sob os moldes de uma sociedade AstcrO.lde da, �osta Arantes e pp, R. M. rente e 1.1111 dlretor,tecnlCo., _ para conhecer do fato e tomar as 1-';0.. 5' a 20% para o "Fundo de Deprecia-.Itmttada, por cotas, expõe as bases de MOln'a - HelIo Mour'u, Art. 10) _, Compete ã dIretor,la, C01110 vIdências necessárías, se ...,01' qualquer ção":

". .
,

sua transformação em "Sociedade anó, órgão executIvo da vontade SOCIal "ad, motIvo o atastame!1to se plOlongar por
I 10% para gratIflCaçoes aos duetores,nima", para que o público, desde Já., ProJet.o do� Estatu.t.os da CitaI. �ransPOl'" mini�trativa de .todos os ,seus I::egoclos, mai, de sessent� dlUs.

,
. ,

"
2 a 10% para gratificações a emp�'e-saiba, que, no Est::Jda de Santa Catarina, les Aereos Socie(lade Anomma interesse e dIreItos, su�erl.ntende�lob, di' Art, 13) � FICa vedado ,a duetona gados;há uma Companhia de aviação capaz de tat',lhes oriel;tação, econonuca e fll1anc�,�' c?nceder abono�,. 011 ga_r�ntIas, _em non.e 11 a 20% para o Fundo de Reserva Le,

,se torna!" .amanhã, eom a sua ajuda, CAPíTULO I
l'a, fIcando lllVestlcla de todos e qual'- da s�cledade, pala negoclOs ysllanhos aos gal;

,. .uma grande Emprêsa 'Da denominação, objetivo, sede e p ....zo quer poderes, Cabe,lhe, nessa quaildade, interesses SOCIaIS, 2 a 10% para o' Fundo de BenefIcencla .

.

" '

.

,']' -

1 ' 't' 1 Art. l°) _ Fica, por transformação da especialmente: CAPíTULO y O restante será distribuídq, como divi.Da const\ttllç:tl:O edlea lZf!-Ç�Od(O ca�: ?á' atual firma Companhia Catnrillense d.e a) _ representar a SOCiedade em juizo, I Do cOllselho fIscal dendo aos acionistas a critério da as.- A const.ltlllçao a .sacIe a e _:;;e . alI" Transportes Aéreos Limitada, constituíd'l e nas sua� relações com terceiros e com· Art, 14) _ Compõe,se de tr'ês membros sembléia geral..cportunamente: po: tI ans�ormaçao� pa. a n sociedade anõnima Gital TransporteI; os govêrnos ela União, dos Estados e dos o conselho fiscal e de três suplent�s eleI- Art, 19) _ Se e quando necessárío a-socI�,dade" an?mmd" s?b a de�lOml11.açao Aéreos Sociedade Anônima _ a qual se Municípios, podendo, para isso, consti, tos pela assembléia geral ordmár,Ia" assembléia geral poderá aumentar, deode C!tal ,!tansporte,'. A.ér.eoo .socled�: regerá pelos presentes estatutos e, em tuir poderes especiais para a defesa Cla PaI'ágrafo único) _ Em sua pl'lmeH'a mais um diretor, o quadro administrati'·de An?llJm,a , em "substItUlÇ,�O a ,�tL:a _

casos omissos, pelo decreto,lei n, 2,62/. sociedaele em processos aelmini,strativos, reunião, dar,se,á, entre �os membros do vo da sociedade, sem necessidade 'ele f:e,,denommaçao de CompanhIa, Catall,�:en de 26 de setembro ele 1940, e demais dis, aduaneiros, fiscais e outros, e Interpost· conselho fiscal, a elelçao de um dêles forma dos estatutos, fixando,lhe os hono ..se ,de Transportes Aé;'eos _

Ltmltada , o
posições legais que sejam apliCáveis, no 'âo de recursos; para a sua presidência, cumprindo,lhe to' 1'ários,.capItal atual da. empresa e de ",.",

-.: momento, ou futuramente, ç
b) _ nomear, contratar e demitír 'ge, lllar iniciativas e providências para ore, Art. '20) _ A assembléia geral podeCr$ 1.20�,OOO,o,o subscnto pelos, atL1;'ll� Art, 20) _ A sociedade supra referida rentes, técnicos, enfim, el\lPt'egados de guiaI' exercício ele suas fu�ções: detel'minar .o comparecimlmto dos mem.,quotlstab, mas, como empreendllnell_o. CitaI Transportes Aéreos Sociedade Anô, tôdas as categorias, estipulando-lhes as Art, 15) _ Ao conselho flscal l11c\lll1be: bras do conselho fiscal aos trabalhos pa..,do vulto do �ue se, pretende fazer de- nima _ destinada à explol'ação do ser, atri"buicões, salários e comissões; a) _ examinar, em qualquer tempo, ra ministrarem esclare,'imentos sõbre as"�anda de mUlto maIOr ca?,!al, �lCOu de, viço de transportes aéreos em geral, tem c)�' comprar bens, móveis, ou imã, os liVl'os e papéís da sociedade" o estado contas da administração e seus respecti,'hbeyado ,que a, sua sllbsc:-Içao fosse p�s. sede na cidade de Florianõpo!ís, Capit�l veis, matel'ial, máquinas aparelhos e tu' da Caíxa, tomando por base o lllventa, vos pat'eceres, ,'ta a delIbel'a.çao d?"pubhco c�tarll1enbe.: do Estado ,de Santa Catarina, estabelect- IdO o que mais s,eja mi�tér para a con, r!o e balanç:o e as contas de que neces, .Art, 21) _ A as!,e,mblé�a geral, ,ordiná::pretendendo-.e, assm1, obter,se o m':'l1 menta e foro na sua comarca secucão do objetIVO soeJal. ou auton�al' sltar; na, ou extl'a(}�ll1ana, nao podera ll1sta.tante de, Cr$ 10;000,000,00 (�ez mllhoe� Art, 30) _ O prazo de sua dura·ção

I
a qlíalquer diretol' ou técnico, a fazê,lo, b) - lavrar, no livro próprio. o resul, lal',se sem a presença de, no minimo, ""de cruz�ll'oS), aflm-de �ue, somen:e P?' é de 30 anos, podendo ser prorrogado, e vendê,los, ouvido o conselho fiscal, ;>di, tado do exame que houver' pratICado; 2/�'.dos �eus r:,:nnponentes, em primeira·,€ssa fOI ma ,t�dos, contllbuam pal,a tao CAPíTULO II flcar, celebrar at"rendamentos, locaçoes,

I
c) --- de'lgnar contablitsta legalmente convocaçao,,empolgante �I1lClatIva,. •

Do capital social e das suas a�õcs sub locações, assinando, pelo menos, dois habilltado pala acompanhar os reBpectl'
.

par.ágrafo único) _ Em segunda (;on.Bens atuais para mco1'poraçao -:- A Al't, 4°) ,- Cifra,se em .... de seus membros as respectivas escritu, vós exames, na forma do decl'eto-leJ n, vocação funcionará com qualquer quàn.;atual sociedade já dispõe ·do segull1te: Cr$ 10.000.000.00 (dez milhões ele cruzei, "as públicas ou particulares; 19,295, de 27 de :maio de 1946; 't�dade de seus membros,'Um terreno em. "Roçado", municíp!o �e 1'08) O capital social. dividido em
"."" d) _ rec�ber dinheiros, pagar e resga, d) � convocar a assembléia geral 01"<,.

-

-0A�íTULO VI�São José, próPl'lo para a construçao oe 10,000 ações 'ele Cr8 1.000,00 (mil) ordi- tal' titulas, cobrar amigável ou judiCial, dinária, se o dü-etor presidente retaJ'clal' , Das disposiçõeS geraisum "hangar"; um. avião "Stinson" 1?5; nál'ias e nominativas. mellte, abrinelo e nlovimentando éontas, a convocação POl- mais de mês, e a 'ex· Art, 22) _ Coincide o ano ou exercíciolicença para funCIOnamento; concessoe,' Art, 5°) _ As açõe" representativas do dando as garantias necessárias a opera, traortlinária sempre que motivos urgen, social com o ano solar,,e subvenções que. nl1 ocasião da efetiva capital sel'ão assinadas pelos diretores ela çõe� <lessu natureza, aceitando, emitindo, tes e graves o exigirem, apresentando' .. Art, 23) _ Para efeito de lei serão con.ção da transformação tenham sido con, sociedade presente ou futuramente. sacando e endossando títulos ou efeitos lhe, neste caso, exposição escrita e dó, 'siderados fundadores os· atuais quotistas',cedidas à "CitaI"; valores de seu ativo Art. 6°) _ Cada ação dá direito a um de crédito d.e todo o gênero; cumentada, concluindo por proposta a da sociedade sob transformação e os de,,com oficina, instala etc., etc. voto nas deliberações da assembléia ge, e) _ praticar, enfim, quaisquer atos ser discutida; mais que completarem o número de se-Valor das ações e de sua classe _ As I·al. ou contratos que, por lei, independam e) _' denunciar os êrros, fraudes ou te, cabçndo,lhes todos os direitos e fa-: ações serão do valor n ,minaI de ."", Al·t, 7°) _ O prazo para a subscrição de autorização expressa da assembléi<l crimes, que descobrir ao diretor,presi· vares concedidos à sociedade,',Cr$.1.000,00 e. serão nominativas e ardi, elo capital é de 180 (cento e: oi�enta) geral dos acionistas,

.

deme, ou

,à.
assembléia ger<;tl.. suger!n" F�orial1ópoli?, 19 de dezembro de 1947'nánas, dtas, contados da data da pubhcaçao cios Art. 11) _ Os atos comuns da adm:i, do as medidas que reputar utms ao 111, Ola, Catal'Jl1ense de Transportes Aé,Inicial da entrada no ato da su))scri, presentes pl'opecto e estatutos, pela Im, nistração da sociedade e da representa, terêsse social; 'reos Ltela, _ Diretores: Sidnei NoceU •..ção _ A chamada será ele 40% (quaren, prensa Oficial. cão lIa mesma perante as repartições f) _ .apl'egentar á assembléia geral ar- Asteróide. da Costa Arantes e pp, R, M.;ta por cento), (la e 2" chamadas) e 20% Parágrafo únlco) !<'indo êsse pra;m fiscalizadoras, (éderais, estaduais e UlU, dinál'ia parecer sõbre os negóc;�s e oí,}e,Moul'a - Hélio Moura. (1616)

rações sociais do exercicio em ql!e ser

VI)' tomando por base o ínventár ío, ba

lanço e contas,
Art. 16) _ A díretorta e o conselh(}

fiscal terão a remuneraçao que a assem,

bléia geral dos acionistas flxar,.

r---------------

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51ft 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.NASCIMENTO _

Nascido !S�;s�I�;Aga:::I:ã:�;�a�tf:;�� 21-12-47. Banco do Distrito Federal S. A.

I��:::�e;��':;::::;e:::u :;: DE. E;" ;����s 1__.;.;;;RB.;;;u';;'.O_T;..;;r";;M
•.;.I:_:_�_iN:-�-�E3_:S_:.GC_C:_:-oO��:I_:�cg-�_:rIOO_;-o�.�_I_S_I-Aos srs. médicos e farmaceutlcos e aos hospitaiS '

'c unicamos que •• tarno. recebando uma iJ;nportação diretoom
.

t'-dos E.todo. Unido•• do. ugumtea 01' 190.8:
.

Filme. para Ráip. X, em dlversol, tamanho•.
AI f dos a trava••eiros da camora da ar, de bo�rocha Dadeira. e

mo o
1... h··A' d b hcapotin",oll 19lenl�o8. e orfac a.

Luva. para clrurgla.

d l'rrl'g",dorell, caneca. graduada., compadrol,<Cubai, CQma res, �

em lerro batido, esmaltado,
E divarlos outroll artigo.,

Demonstrações e pedidos à, S. O M Il: T. � C

S 'd de Moteriai. e Inlltrumento. Tecnlcoa Ctenbftco. Ltda,
OC'6 a

R' Co gelheiro Mafra. 54 -- Coixa Polta!. ,148.
u';eiegr:rno. ; «Somatec» FLORIANOPOLIS.

o TESOURO V d'funi.,

f
Da instrução está ao alcanee' en e-sede todos. Dá esse tesouro ao teu I

amiO'o analfabeto, levando-o a um I Urna mesa para sala de jantar,
curs"o de alfabetização no Grupo em estilo antigo e alguma. �QmQB

Escolar São José, na' Escola lndus- de solteiro.
I,rial de "Floria.nópolis ou na Cate- I Trotar à. Ihenlda Mouro Ra'
dral Metropolitana.

'
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SELECOES
,

de Dezembro

27 artigos:
da maior I

atuaUdade I
, I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO r

Custa só Cr$' 3,00:
__________ ..J

tia. Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924
INCf;NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES i-':SSSOAIS

Capital Realizado e Reservas , '.' Cr$ ;).140.l140,?0
Sinisteos Pagos até 31/12/46 "

":';,.,. Ce$
,_
18.162.62LiO

SÉDE (Rio de Janeiro) STJÇljR�AL ,(Sao Paul02Áv Rio Branco 91 - 3° and, Lgo_ da M1R6r�cordla, 23 - 10 :lud.
,-

Teleg. "CON1'INENTAL" 'l',eleg. "CONTAL"
AGÊNCIAS:

BELÉM - FORTALEZA - REClFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - POlUO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
, . . .

Com i ss<:'Í.r ios de Avarias nas Prmclpals Cldade.s do País e do Exle-
lI'ior. '

.. ..

d -", C daTem a sati.sfaçã,o de comumcar o InICIO e suas operaço,"s n� 1,-
de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de S'C'lS Agentes Gerais Se ..

lIlhores.
EDUARDO HORN & CIA.

Rua Joáo Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

�

COMPRA ..SE
Uma casa até o valor de

Cr$ 100.000,00. Loca/isada em

ponto central e de constru
ção recente, Oferta.. por es

crito para esta redação.

•••••••••••••••••

, .

MUSICA: uma amiga
para tôda a, vida

V. também pode tocar um ins

trumento - e gozar a música!
Em Seleções de Dezembro, um
amante da música conta como

a participação na música traz

satisfação e consôlo .•. e como
()uvi-la pode encher e enrique
.ler a vida de qualquer um.

Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número;

UM SOLDADO ERRANTE. A intân,
cia, adolescência, mocidade, e

a vida arriscada de soldado e

correspondente de guerra de
ChUfChlll, o grande estadista
que, quando estudante, fOI�axa
do de "obtuso"_

. .. . . . � . ,. ... ..........

'\

.�

N. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor
de niquei, fab"\cação

Italiana
Altura 9 cm,

N, 4-A Cr$ 240,00
Caixa de niqueI

CaixaFabricação italialla

Altura 16 cro. O mumo com repetição
N I' I relóg,io••ão acompanhado. do. respectivo. certificado.o. o

d. garantia•. ',
PEÇAM-NOS QATALOGOS - ENVIAMoSdftXTts

JUCEND & FILHO
Curitiba-- Praça Tiradanta., 26C Paraní

para quem possue de Cr$ 10.000:00 até Cr$ .100 000,00 re�da
certa de 10'/. ao ano com .recebImento de Turos mensaIs.

Informações nesta redação.

DOENÇAS "À LA CARTE". Muitas
doenças graves podem ser· lhe
servidas em pratos nos restau
rantes Leia êste artigo sõbl'e
estas 'espantosas condições e

que medid�s pode tomar para
sua proteçao,

. �

'

.

QUANDO ANA TINHA 8 ANOS.
A tocante e terna ep<;,>p.éla da

coragem de U'l)a garo.ta, de 6

anos ante a dupla tragedla que
ati!'lgiu a pequend famjliasueca.
Leia esta condensaçao de um

noVo livro,

São ao todo 27 artigos de grande
interêsse, mais a condensação
de um interessante livro, neste
novo nlimero de Seleções, a

revista lida pelas pessoas bem

informadas em todo o mundo.

COMPRE
_

SE1EÇOES
DE DEZEMBRO

Agorc. a venda

A REVISTA INTERNACIONAl.
PUBI.ICADA EM 11 'DIOMA,�

. . ••••••

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAQOINÁRIA SUL CATAIUNENSE SI A '

, I
Pelo _pres'ente :ediLal, ficam convidados todos os interessados na Iorgaruzaçao 'da sociedade de nome acima mencionado para as assem

hléias a se realizarem nesta cidade, nas datas aba ixo mencionadas, d«
conf'or-midada com as reuniões prévias j,í feitas anter-iormente, ás 15
horas, obedecendo-se á seguinte ordem dos trabalhos:

_1°) - Dia 3 de janeiro ele 1948 -t-r- assembléia preparatória (, dis-
cussao cl-e estatutos: "

20) - Dia 8 de janeiro de 19.18 - assembléia definitivn ele funda
ção. e, organização da sociedade, com aprovação dos estatutos, escvitu t,
demais atos indispensáveis; ,

�O) - Local e hora já conhecidos.
Cresciuma, 26 de dczembro de 1 !H7,
Celso Hamos e J050 .sol'atto - Incorporadoras.

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

Comercio e Transportes C_ Ramas
S. A'" -- Fl�rian.ópolís

EDITAL
I!

Atendendo ao que dispõem os Estatutos desta socieuario e aos dis
positivos cio Deoret.olei n. 2.627, ficam convocados os senhores acio
nistas a se reunirem, em assembléia geral extraord ináriu, no dia 5 de
,Janelro do ano de 1948, para serem resolvidos os seguintes assuntos:

a) - Alterações necessár-ias aos respectivos estatutos:
,

_b) � Eleição de um di retor-gerente para completar o �['i(JdiJ de
.gestão anterior: .

.

.

c) .- Outros assuntos gerais dp· interêsses da sociedade.
Flor-ianopolis, 23 de dezembro de 1947.
Celso Ramos - Diretor-Presidente.

.......-_·_......·.-.-.-.-...........r.....• ......."._w,.,..,......,.-....w-_-..-.-.-.-.............-.-...,.,...,...-.-.-.-......

Universidade para
em Perugi.a

Extrangeíres
(Italia)

Leva-se' ao conhecimento elos interessados qUE' no Consuladn GI�
ral da Italia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Marc..
'chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos progrumus
dos cursos que serão desenvolvidos pela

UNIV�RSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes per iodos ;
de 10 de Abril a 30 de junho
oe 10 de julho a 30 de 'Setembro
de 1° de Outubro a 23 de Dezembro.

Recital de 'Declamação
A Sociedade de Cultura Musical está expedindo convite a todos Co;

associados do Clube 12 de Agosto e Lira 'I'enis Clube, pa: 'a ass istirern
ao' recital de. deçlamação que a senhorita Mafalda Busato iealizarú bo
je, ás 20,30, horas no Clube 12,

Federação Atlética, Catarinensf
EDITAL

De conformidade com o estabelecido nos estatutos desta Federação,
convoco às Entidades e clubes filiados para a sessão de Assembléia Ge
ral a ser realizada na séde Social, à rua João Pinto, n. 32, às 20 horas
do dia 30 (trinta) de dezembro corrente, para a eleição da diretoria.
Não havendo número legal :\ hora aprazada será feita nova convoca

ção uma hora depois quando então deliberar-se-á com qualquer núme
ro de delegados.

Florianópolis, 24 de dezembro de 1947.
Osmar Cunha - Presidente.

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico. I

toda. ao

profissões

Livros 'Técnicos
em geri)1

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 -, Fpolh.
Atende pelo Serviço
Reernb o lso Pós t at,

•

ZENITH' 9.ttWutatio.tud

O NOVO RÁDIO·FONÓGR,AFO
\
I,

{

./

.....

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
#.

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
..

-

Trocador de Discos RAPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruídodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3j{ segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano. .

Distribujdor Exclusivo Z. S. BATrlSTOTTI
Rua Felipe Schmidt. 34, - Caixa Postal 113.

Florionopólis. - Santa Cat�rino

Transportes regulares

s10 FRANCISVO DO SUL para NOVA VOHR
co.rg cu ;;10 porto oe

I
Informaçôe. com 011, A,CJen te.

Florier(lrolia - Carlos Hoepcke S/A - OI - Telefone 1.212 ( End, teleg,
São fl8DCilco do:Sul- Carlos Hcepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

... '.••...••••.••••-.-- .
·

'
'

..

: SOPAS PRONTAS:
! HELIO ;
• G

= (Condimentadas Paladar caseiro) :
- Prepara-se em 5 minutos - Em quatra tipos: •
� .
t ERVILHA � FEljÃO MULATINHO - FEIjÃO BRANCO E LENTiLHA •

i: Vende-se qualquer quantidade pOl'Q. HOSPITAIS, REFEITORIOS DE :
I_ FÁBRICAS, COLEGIOS, ESTABELECIMENTOS MILITARES, ETC. !• Pregos especiais' para quantidadu. ..-

'. .'

'I_ Iníormcçôest CAIX A POSTAL, 119 - S. PAULO • "

• •

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- I

ARNOLDO SUAJtEZ CUNEO SI CONSEGUIRES
Clínica Odontologia

I
Que um Leu amigo ou conhe-

NOTURNA cido analfabeto frequente um cur-
so noturno para aprender a ler e

Das 18 ás 22 horas, com hora a escrever, prestarás um grande
marcada, a cargo de abalizado pro-I serviç? á tua Pátria. Catedral Me-
fissional tropolítana ou Grupo Esoolae São

Rua Arcipreste Paiva 17. José.

Senhorital
Ao escolher sell perfume lt'edtLr

'toe se trás • marca d. perfU'Bladll
"Johan Maria 'Fariu" qu.e :li e�
Jlreferida pela corte Imperial iC
D. P6dro fi ! ; r, _,.,

. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTADO- !�bado 27 de Dezembro de 'M7
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.Cadastro Social do «(O Estado) II
Pe.d1moa ao.t DOUOII distinto. le1tOretl, e �o de Jl'.redebM "

--.pon aibaixo • reinete-lo 'DOIH Redaçlo cIiJIIJ" eompl�
_..to ant9. o. nóao aovo Cadulfo lIeeUl! .

....
" _

.

.... _ ".-', "" -'YJl'f'U •••••• " U .. "� �.
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_ ...•...... , .............•...

...... (e)

D1'. CLARNO G e

GALLETTI
ADVOGADO

'Crime e ci,,!l
Conutitui'ção d. Soci.dod..

NATURALIZAÇÕES
Título. D.olaratór�o.

E.crit. -- Praça 15 d. No.. Z�.
I lo. andar.'

, R••id. - Rua Tiradent.. 47. II FONE •• 1468
__ .�.�4 ... � .............•.•.•.•• � ••.•..••..••.••.••••••••..

� 00' <A.r� o CI
'

0 . Lí\IA NOVA' CIl)ADE PA,llA OS
MfNEJJWS

Londres, (B. N, �L) - Foi anua
ciado recentemente que () Ministro
da Planif'ícação \fJl'bana e Rural,
Lows Silkis, tinha escalização fia

pr-imeira nova cid ..de para minei
ros, com uma populacão de 30.000
habitantes, composta, na maior
parte das familia« ela região que,
atualmente, vi v-e rr, em más condi
ÇÕHS ele alojarnente, A nova cidade
será a primeira !I garantir aos

mineiros habitarão contortaveís e

h igienioas. Ao mesmo tempo, <;81';'[0
IprO\ÜJd0Ueafl,as ocupações adequa- __oaoT .'..n __""'iUIII1IIA_.__r.""lJl.'\'l1YOllNl_ IiII..II oFJ__ __...."._nRI!II� r "wn*�
das para as etiposas e fiLhas dos

I
mineiros. J.}m 1939, somente de

61 41fl,MPAlUD'IA .A.'·'1f&"Io1". DA 1&1'.a 8 mulheres para iOO homens ti- " t&W lUUlI tu.4t'Il,,,,",, li �
Ilham emprego assegurado nas l'C- .. �

' •.

giões minen-as, ao passo' que :l ,J,:. '.cia4a _ 1178 - .... : I A I A,
'

��Nl��,Ç!O g����;r��ag�;s p��� dl)l�g _,.;/ii;;J!': DCJlDIOI • I'lUJIRPOJlnl
.

.

,

homens. A nova cidade con Lal',í

1
Cifrai do Balanço d. 19441

c,om,
um centro onde ficarão loca-

lizadas as casas comercrais r /)'" CAPITAL E RESERVAS C 80.900.606,30 \
,�enj,l'()s d� diversões,

RespoolJI&bilidade, Ó:S 5.978�4oL755,97
e.. !!, � �; •••••• •••• • •••

!!r���2!T!��!�! j �::!. : t:;:��t;:g:�
OU pOUCO dinheiro Siniltrol pago. no. 61timol lO lUla. 98.687.816,30

Relpon,abilidat.ie. • 76.7'36.401.306,20
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã< ,
Pinto nO 5 (anexo a red,ação _��-� ...."..." ..__ • ..__O__IIII....

�

de "O Estado"), que tra- Tinturaria Cruzeiro
balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI( Dispondo de profissioI\al competente e tend'o po-r lema servir sem-
pr,e melhor 11 sua distinta freguezia, a 'rTNTURARTA CRUZEIRO agora

A. L. ALVES, fir�a espe- com novo, proprioetário, está devidamente aparelhada para executar com

I
cia,lizada com vários anos de rapidês e perfeição todo e �qualquer ·s.c.rvioo concernente ao -r-amo, t.anto

pratica no ramo, poderá ore· para r,eforma de chapéos, como pam l'avar e tingir roupas em g.eral.
AGUARDE

,tecer-lhe. a máxima garantia a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, .cxija dele o car-

e eficiência nós negócios que tÍÍ!o da casa, assinado pelo prop'rietário, e ficará bem servido,
lhes forem confiados. TINTURARIA CRUZEIRO - Tiradentes, 44

,-----

I ���R�� ��; S];R�'JÇÓ'� "�\';;LI��'; r QUU' VESTIR-SE COM CONFORTO E ,ELECiAHCIA 1
I RUYS" o MAIOR NAVIO DA FRO-

I T� ,MERCAN'r� HOLANDESA PROCURE A
S. H, L � Informam rle Rn1L('['-

BII
..

t
a

dam que o linm' "\Villem RUyt�", ala arlade 21.000 tOl1f)ladas. o maior navio
eonstruido depois da guerra, L'i
'cn trpg'11ü pelos es1 alei.t'os . De
Scbelcle" a Rotte.f'fl.am Lloyd, quI')
o utilizará no sCl'vico entre Rot[;f�r
dam ü Batavia. Na eeremonia d::!
trafisf'erencia, o camareiro ela R.ô.i-
11'ha anuncioll que a L iil1Jha. havia
'],0()oe!lJido conces.são ,H.c.al, " que sig- Para f!:ipida entrega procure conhecer os tipos e preço·s
nif�ea quI' de a:gora em ,eli,ante será que dispomos.
eonhecido como Heal Ll'oyd de Rot
tCl'dam, A linha recebeLl nova ban
deira Coom o emblema reaL

�
�

.

.� do ,Pai (m.i.l _ .•• Jt ..

!lIIlIIeerY. '0.".........
'

·«··�···· .• • .••.••••. ·� .••••. � ft •••••••••••

, "
" .

A&r.d�riamo.. tamWm..� d. Ilotieiu eh�
:r.......toa • ovtru, ct.e ,....._ 011 .. !!MIMOU ,emJCu.

DR. lIlARlO WENDHAUSBN'
, Clfnica médica de adulto.

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
ConsuJ!i. das 4 ás 6 horas

1'1&1.... ,';-. RêSldênCie,;
,

F'elip':l Sclunidt n, 38, ,j,W"
Tel. 811 _

'
,f'

'p DI. A. SANTAELLA--;
��o ....15éla Fac\lljiatl, Na

tIIII'.II&1 d. iléálclna dá trfUftl'alda>
lia·" "'U). llédI()1) llb1' coaeue
'. CO k91ço NlfeIi}1l.Il de Doa·
.....d.W.. ·Ex Iliterno da Santa
.. de K1Ierle6rd1&, ,. HoapttaJ

, ....'IIAtlico elo Rio 1Ul-C&plta1 r.
deraJ

'IIMJIIC,& "DICA - DO.l'f�'"
NIIR"f'08M

- eouwt6frIo: Ed1f1cl0 �
NETO

- K_ r.upe Schm1d:t. CoJuNl1Ul
DU 11 ia 18.hOru' - '

Reaichnllia:
Largo Beniomin Con.tant n. 6

... POLYDORO S. THIAGO
í1I!MIeO 40 Hospital de oartGafle

de Florianópolis
&.tIIieiiente da Maternidade

... 'JfIUI[IOA MEDICA - DIB'I"C:a

lIlOII DA GESTAÇAO E DO.

PARTO
J
� �oa orgãos Internoa. _

péolalmente do coração
ueenoa. da tlrolde e dema1a

.r&ndulas Internas

1I!'!a000000IA - ELEC'I'KOC.....

IfllCG&JUnA - MEI1�OLISlllO
BASAL

_'IQ1Iltu dlArtamente da. �1I U

18 horas

tIt.....e ehamados A qualfluM
..... .lnClUIIlve d�lrante a. noite,

\

__ULTORIO: Rua Vitor MeU.

lell, 18. Pone 'la

.....,..au.: ""en 1l1a Tram·

powsk1. 82. Pone '1"

-ii.-.. S:-cAV�..LCANTI
� .ZÓlUlIlvamente de crJaD4lU
... 1i!IIJda!n]:":l Marinha, 1.

Telefon. M. 'lU

I II. SAVÜ, LACERDA
q

.... afd:1eo-drOr.lca d. Olho.
- 0U1d0L Naria - Gvp;r.Q;.L

I ,P,_,ol'i�a,g,� )e�t•• d.
, DOb to;'
Reinicio" lUa oHníõd

I
Con.ultorlo: r.lipe Schrn idt 8

O�. 10 à. 12 h •. e lias
14 'à. 18 hora.

,TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSONI
...u:aou G1ilBAL - ALTA lli
avaeu - )(OL�8T1AJ1 D. ...
• ••• lOlORA8 -& PARTOlJ •• ,.

�o peI& Faculdaue o" M1Io$
.... da Uniyersldade de SAo

ft1do, onde foi assistente por" 'vt,.
__ Ulotf do ServIço C1rIlr51oo ••

Prof. AUplo Correta Net()
� do estômago • YW ....
..... tnte.t1noB delgado e P'0M00
&11614.. rins, próstata, be:I:tsa.

MIro. 0Ytr10,8 • trompu. Varwe
--. JalcJroce1e, var1llle. • h....

OONSULT.AS:
DI ...

"
li horas, Il Rua hi:l)'J

1IIMJaIid.� 21 (411toB' da Cha _
- , '

,rallo f. Tel. 1.1198.
IIiPIIIBlDllINCJA: Rua Est*v.. ..•.

mor. 178; TeJ. ]II 7'"

DR. NEWTON D'AVILA
� - f'ta'i Url:nú1u -

Doa.tu doa 1:nteBt1na.. rfto 6
.... - HemorroIdas.�

to 6a colite amebiana.
I'\Ie1oterapia - Iafra Tero:n.!i10,
Coniu.lti: Vitor HelreI•., a3.

, !� diariamente As 11,:10 a
,. , tarde, du 16' hI. em l11antT

lhe1d: VIda! Ramoe, a.
rOJl4l 1Q67

DR. UNS NEVES
Hol�st1as de senhora

�o - Rua .Joio Pinto L ,
- Sobrado - Telefone 1.461

�1a - Rua Sete de setembro
- (ildJIftc1o I. A. P. da Estd'ft)

Telefone JL 8M

II. PAULO FONTES
CUndco e operador

CeIUU1t«io: Rua Vitor Melftlee, ..
Telefone: 1.4015

0DuI1Itu dai 10 11 12 • dM 1... la
�cla: Rua Blumcnau. IS

Telefone: 1.tAa

FARMACIA ESPERA�ÇA
do Farmaehtleo NILO LAUS
Hoje e .lIlImhl ..n • na .referWa

DNIU ueloAaia __1'....11'.. - B••eopi&lu - P.rta·

••rIu - � •• :t.on.ultL
Gtaraa&e-M • uata .....nbda •• I'oeeltúrlo .Hl-r

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

V. s. quer o pr6gresso dà

bOssa Juventude� Dê-lhe ins

trução, e isto só se consegue

acompanhando os organizado.
res do "Colégio Barriga-Ver,
de". "

Atenção - O Goyernador do
Estado dr. Aderbal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa·
ção Beneficente dos Funcioná·
rios Públicos Estaduais e Mu·
nicipais de Santa Catarina,
sendo regi'�tado sob o n. 1.

.

O primeiro magistrado do
Estado, democráticamente, in
gressa. na Associa�o Benefi
cente, com os mesmos,direitos
e deveres que terão os mal'
mod�tos servidore.s públicos.

, , .••••.••..•••• 1•••.•... , .•

SERÁ INS1'I'fUTDA UMA GADElHA
PARA ENSINO DO HO�ANDES NA
UNIVERSIDADE DE BASILL\
K I-L J. - Informam de Basilnia

Suica, que a Univers-idade 100",'.
,instituirá dentro pm brev,e uma

cadeira para o ensino da lingua.
holandesa.

Cami.... Gr.vat•• , Pilame••
Meia. d•• melhorea, pelo. me

nore. preçe. t6 n.��,CASA" MIS
CELANEA - RuaO. Mafra,

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto,

.....do so••erem ._e c.la�
horaste pró RestaLeJedaa.
to da Saude do LáJ.r••

� r'_'l·
F ,_,....,'IR .

TR'RNS-PO'RTE� R�REOS
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

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

QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO',

SEXTAS-FEl)lAS ÀS it,OO HORAS - CURITIBA - S, PAULO - RIO,
"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"

AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS
PELOS Cf;US DO BRASIL UA SEMPRE UM AVIÁO DA REAL - Ai

NOBREZA DO ,AR
,AGENTES - OLIVEIRA & CTA. - RUA JOÃO PINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG� VIAREAL

Diretol'e. :
Dr� Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Aniíio Ma.lorra. Dr.
e JosE Abreu.

de Carvalho, Dr. Francilco

Joaquim Barreto de Araujo

ello
Rua Felippe Schmidt 48

AUTOMOVEIS
JURANDIR LlNHA:RES I & elA.

Rua Tiradentes, 18,A
Telefone 1344

DATI-LOGR·AFIA
, (orrespondencia
Comercial

DIREÇAo: ,

Amélia M PigozZi

(ontere
DIploma

,RUA ALVARO

METODO:
Moderno e Eliciellte

.DE CARVALHO. 65
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ria segu irá até a Cruz, onde scrn
l'ez,ada Missa Campal.
A . tão tocante e magestosa coií

monía estarão presentes todas as

ir-mandades e congregações religio
sas da Capital e dos dístrítos de
'I'rrndade e Saüo dos Limões.

P'or. 110"SfY) inf.ermédio é llÍl'lgldb<
nun- (l.tJ11\\ití:if_'R:1 todas as Jamil ias pa
ra Que compareçam li ínauguração
dai gi�uz;- testemunhando assim,
Sf)U'S sentimentos religiosos tão ne

cessários nestes tempos de descren
çà e de comedísrno espjr itual,

Rio, 26 (E)-A imprensa tece longos cementaries à entrevista do embaixador Pimentel.
Brandão, na qual o ex-representante do Brasil em Moscou mostra que na Russía não

ha liberdade de qualquer especte, .vívende o povo completamente escravizado.
, -.-_-_-_- __._-_-.-_-•••-.-_..._-_..ra_....

- ._._-_-_-" •••_-..-_._�.-_-....-.-.....-.___.__....-_-.....- ••w_..""..._-.·."..._-_- ·.·_-_·_..........-...·.-_-.-_-_-.-_-_.........-.·.._,..;-.....�-.-_-.-_-_- .._,._-...-_,._-................_.-.-",.....-_- ...._.w.-..-.r.-.,.,q-

,----------------------------------.---------------------------
de 1947florlanópoU't 27 tJe dezemb 'o

-o Natal na Penitenciaria do Estado,
sandwíches e doces, servido pelos
ofertantes. Depois um magnartcc
show, .com reei I ativos, cantos, etc
Falaram d iversos oradores, ten

do o dr. Antônio de _\Imeida agra
,dpci'do em nome ela direção de

plI'�3idio.

'Como nos anos anter-iores, os

festejas natalinos na PenitenoiãrIa
:do Estado rea·lizaJl'Wm-s'e· com as
sistência rio Conselho Penitenciá
rio c de ordens rel iginsas.

Nas vésperas, a Mocídade Espí-.
r íta promoveu o almõço nadulino
com distr-ibuição ele presení es. Of
promotores almocarsun �C011l u� re.

• • .-

cíusos, com diretoras e t'1I.flCIOOO, Honrosa dlstlD�aoiios. Foram proter.ídos pelos vísí \I
Lanles e por presidiários, enlH1siá!l·I, um "atar."oenset,wos discur-sos. ii \INo día 2·4, o Conselho Peniten-
cíúr ío realizou urna sessão solene
fala,i]I(j() o conselheiro dr. Aoelardo
Gomes e o dirf!tor da Peníteuciá
ria. Nessa sessão Iorum soíenemen
,te enbregues quatro ,c'a{:l�1'nPL,1;:; dr
Jibenda,de, a detentos que ()bllv�J'<I';
{) lívramemn çOl1!(]icional. No l,iL'
de Natal 3/S Ooú\éfJJor'n(;il(.!� !-,iU'-r
t-arn outregues :í Mocidade Catríll
;e,a, Pela manhã, houve missa. es-

, f ando presente o belo COI'O ria Ca,
1 f'dnl!l. Frei Fe+icin de Vasconce
los, ao ]j;va.ng:el'ho, proreiíu notuvel
sermão, el emorrstn-anrí o-se, ainda
lllllHl vez, o consa'grado oraldor "H.
CI'O que ('.

IR(�glliu-se apeLi'Loso ,caJé,

Pelo Conselho Nacional de Es-

tatístíca acaba de ser designado seu

Assistente-Técnico junto ao Gabi-

com

Recital de Mafalda
Insuto

'

Páro os pessoas de fino

paladar Café Otto é
filem par.

Na Catedral Metropolitana

CRISMA
No dia 10 de janeiro, pelas 16 ho

ras, haverá CRISMA na Catedral
Metropolitana. Os bilhetes podem
ser procurados no consistório da

Catedral, das 11 às 12 horas e das
15 às 16 horas diáriamente. Os maio
res de 8 anos deverão confessar-se
antes de receber o Sacramento
do Crispuf.

Boas-Festas

JNAUGUI1Açlo DE VITRAIS

Heaiizar-se-ft no dia i o de janeiro,
após a Santa Missa dàs 10 horas a

inauguração de artlstico's Vitrais
recem-adquiridos parà à Catedral

Metropolitana. A cerimônia será

presididâ por Sua Excia. Hevma. o

sr. Arceb!spo Metropolitano.

TE DEUM E MISSA DE ANO NO_V_O
Haverá, às 20 horas do dia 31 de

dezembro, solene TE DEDM ou caIi"

to de ação de graças pelos benefi
cios que Dens dispensou à paro
quia da Capital e à Arquidiocese,
durante o ano que se finda. Presi
dirá a ceremônia o Exmo. e RevIno.
Sr. Arcel;>ispo Metropolitano. Após o

Te DeuIn haverá adoração do SS.
Sacramento pelas assoc.iações e

fiéis em geral. À meia noite Missa
de Ano Novo.

Será inaugurada, amanhã, a Cruz do Morro;
Emocionantes cerimonias religiosas solenizarãi(), o grande'

acontecimento

Retreta da Baod.a de
Musica lta. Cecilia,
do Abrigo de Menores
Em homenagem a s. Excia. o Sr.

Dr. Aderbal Ramos da Silva, .DD. Uma fortuna
GovernadO!' do Estado, a Banda de

por um sel'o

Conf'ormt- pai' diversas vezes no

ticiamos, um grupo ele católicos
tomou a íncumbencia de restaurar
e emhelezar a Cruz erguida no mor

['O do Antão e que, 'além de ser um

monumento histór íco, é também
um simbolo {Ia fé .Q da piedane do
flOS'SO povo.
Depois de longos meses ele atine

gadas at ivirlades, onde os próprios
organizadores elo melhoramento
eram os operários e onde a boa
vontade e o esp iritõ de cooperação
f'a],aram bem alba, as obras toram
concluídas, inclusive as ele ibumi
nação elétrica.
Amanhá se realizará a solene

ínauguração, para a qual toram
J crmvídadas as altas autortdades
civis e militares e o povo em geral.

S. cxcía. o Arcebispo Metropoli
tano, apezar de ser ingr-ata a su

bida, comparecerá pcssoaümente ao
ato, devendo no a I'to cio Morro, fa
lar aos presentes.
A concentração será no Morro ela

Caixa d'Agua. Daí o ,pov'Ü em rorna-
.....".,,-.-, �-."....,.. .-,.-.-.-.._-..,

PALÁCIO DO GOV�RNO
o sr, Governador do Estado recebeu o

seguinte telegrama:
Caçador, 212 -=- Tenho a honra de co

municar a v, excia. que acabo de assu
mir o cargo de prefeito dêste município,
em cuja função me coloco ao inteiro dís
por de v, excia, visto que é meu desejo
colaborar sinceramente em tudo o que
fôr possivel com o benemérito govêrno
de v. excia, Respeitosas ·saudações. João
Kurtz, prefeito municipal.

ÀsslsLi,l'Cilnos hoje, ao ma,g,niJicó
,re;cila.1 de declamação ela ar.L13ta
,gaJu�lha Ma'i'akia Bus,ato.
A l"ama ele que v,em precedida a

distinta patricia, nos assegura uma Música "Santa Cecília", do Abrigo
;n.oÍ,!Ja;c].a de arte das mais encanta- de Menores, realizará sua primeira
dor,as, que será o fBC;]1O' de ouro

retreta, no dia 28, às 19 horas, nodo ano de 1947 em FlorilanólPolis.
Temos ccr�eza que as pessoas de nete Civil da Presidência dá Repú-, jardim Oliveira Belo.

bom goslto e cultas não per,ctcrão blica, o professor Lourival Câmara, PROGRAMA
tão ral'o cflsej9� de a:plancln' fão antigo Diretor-Geral de Estatística la Parte
e�pl\r,ssi\'a rapr,esenta!1'te, de arte

S t Catarina. 1 - Marcha Religiosa - Pequena1(10 s'L1lblllme e que tao fundo falá .em an a

---------------- - Carlos Amaral - Homena-ao coração "\ ao esrpiri,lo.
O l'BcHJal t{lue s·e realizará no

ülubr 12, errn .flomenalg.em a s. exeia,
o Govemador do Estrudo, lerá im
ruo áls 20,30 hor,as. Uma operação,

Conforme, há dia;:;, noficÍa,lli0s o'
acidrut.e ql1P $(lj'rcl'a a menina Orí;
'J'erl:'zinha. filha do jOl'Dalistu sr
Invita Li ",])nf!, voltamos, hoje, no-'
yampule a falm'. "

,
Pl\nntame,nte soc()l'rirl.a pelo es

peci'a:lisla dr. Cavalcanti, clr. Paulo
Fonte:s, na pl'imoira ('ase i e, segun
da-i e11'a, j Ol o:pc.raid'a pelo dr. !:3an
lo Jl,amos, allx,i1iaido pe'lo dr. Ail.'Ll1l1Ir'
P,erúra e Oliveira.
'Conforme Cl'piniãio desü� médico,

roi a ü<})Elração um estu.p,endo ar-'
rujo elo dr. Sa,ulo Ramos, aJíado a
uma alarma,nLe ab1fegação.
D�poi8 da pacielllte em esta,do,

,desospcl'wdor, em a y,i,nle e lanto's

Coo'l-nuam Londres, :26 (D. P.) Dura ma-' �ias, aLacad� de hem�rragia forre;
.

, '. ,foI-lhe ap.h'cada, por qu,atró' ve'-qmna de calcular eletrOnl'Clà 'esta zes, penilcilina'; ,phlisma: americallá,

f b d
em acabamento no Laboratório Na- ·tJransfiusão de sangu'e e; por' í'lril',

. ec a os cional de Fisica de Tedrlington em em 'c:s,Dado si'mpleSjn'J.Cnte g-ravisi'i- I'Relcebemos tc'legramas, fono.gra- Fortalezà, 26 tA. N.) _ Ao 'con- Londres e será mil vezes mai: rá- mo, foi-lhe ,es.traido ym l'ip1 ·é ÜI�mas e <:lartões de Boas Festas, ela's
.., .

. enorme tumor S<l11lJg11.uneo . .A!gora, J,a-
seguintes pes's'oas e fir�mas': trário do -(fUe se eSpétaVà os Ca- plda que todas as maqu�nas de ca1-"0m estado satis:!iaLó.rIo, a. ressu8'ci-
Antônio F],eury Bal\bosa; tenente fés conünuam fecbados, como con- culal' 1:lO'rte-americanas lançadas lIl- t'wda menina rooelbeú da éXJli.â .. s'e'_'

l.A!r,Dorverde; elelPuLado c;eL Lopc� sequência da 'atitude da Comissao timamente. n11Ol'Ia pro:genitoJ:'a ,dO' seu médico
Vieira; Heitor W. Santos; Anl.ô:uio Estadüa�l de 'Preços, que se manJem O novo aparelho efetua em 'ape- o�e�,ador) _uma, v.isiLa;_.as lir��ãs dâ
Pereira,' Sa;lão Rex-, r\rliur N. Na- - Drl'ma Il'0VldeD!Cla a - calDeceIfirme DO propósíto de exigir o c'ü1il- DaS 'se"i.mdos os dl"- l' ma"

' . , , "·L1'a· :-
has; Des,lacame:n1.o ela Base A,éIr,ea; _.

'" cu os 1S com- ra arrumaram uma árvore ele Na-
carpo dos 'Pontos de ISanta 'ÜàtaTÍna; pri1ilerito da tabela. Por outro lado, plIcados e que antigamente exigiam ta.l e, em pODIDOS dias, é cSlpe'racta'
Figueirense F, C.; Elias ;Fein,gold; tís t:lbnos dos estábéleci1ilentos per- seri1m1as de atento ;raciodnio ..Fara ,a ,sua a'Jta daquela Casâ.
Oscar Cardoso; (J,®,utwdo federal 'manecem intransigentemente na por exemplo em meio mÍlésimo de '''.o EsLaldo" feUcita ao corvo mé-
Rü.gério V:iei<r.a. '

déiiberação de não cumprir a tabe- ségundo m,-bltipíicações com riUlÍle-
dilco elo Hospital de ICarid,aide, pe!<}

Sens.ibilizaldos, ag,rade'Cemüs 'e êxito que 'alc'aba de' clemonSitT'ar a
r·"lriJ)Ul'1UoOS. la da CEPo ros de a:té dez álgadsmos. 1 'cI' 1 't 't'l\.,_' C asse me! !Ca. (es a .ca:pl a .

gem aos Irmãos Marístas.
2 - Prelúdio - Sinos de Natal

H. Hôl,C1"
3 - Valsa - Idalina - José

Fonseca.
4 - DoM'ado li'mão Bento La-

bre � José C. Fonseca.
2R Parte

6 - Valsa _ Paulet Virgine
Stabbog.

7 - Fox - Dijiste - N. N.
8 - Toada Sertaneja - Juca

- N. N.
9 - Dobrado - Minha Infância -

- S.

Mole

José C. Fonseca.
Ao desfilar a banda tocará a mar

cha i.nilitar "Irmão João da Cruz"

i>'A il ;("-'F E 'R'I DA 'S,:
..

cE 'C Z iE .ty1 A ':5,;
lNFlA'�AÇO'ES,
C O C �E 'I 'R 'A 5,
FR EI"RAS,
E 5 P I N � 'A'S, E TC.

Curso de Aperfeiçoamen'o da
Policia �ili'ar

j

zar-se hoje, ás 10 horas, no Unar''''
tel daquela corporacãó .. mítítar.
A cerimonia. contará com a pre-.

sença do exmo. sr. dn.: A;tJ,Cll'b'l11 H .•,

da ,Silva, Governador do Estado;.
que será o paraninfo dos- Mimais"
que concluía-am o rcter idó.curso; ,

jc,�teve nesta l'l'da<:[w [una. co

missão composta cios oticiaís Sl'S

can. Mauricio Spa.IWllig- dA Sousa
10 !:te. I..eónidas C. Hostetcr e 'I'hi
rnotoo Braz Moreira, afim de nos
convidar- ao ato do encerramentc
Ido Curso de Aperf'éíçoarnento da
Poli-cia MiliLar' do ESitwclo, a rcali-

',"
.

�----__�au�-- �__���--���------------�

/ I "" nos VAlleJOS
",

r,

�-�-----_.,..----------��-�-�-

'Figueirense F. C�
x

A diretoria do Fi,gueirense _];'u
te!bol Clube :deseja aos seus asso�

Innsbruck, 26 (D. P.) - O famo-, ciados, associaçõcs esporLivas, T"'-
so sêlo postal austriaco chamado crea tn:as e ao aJÜ'VO ca,l a1'.inens·e, os
de, "mercurio rosa", exemplar úl1i- nJ.ellhor.es votos de l'qJiz l\'Mal e que

co, acabá ele ser vendido em leilão,
o. ano de 1948 seja cIo r�al J)Tospe- -

ruclaclp pal'a os que trabal,ham em'nesta Capital, por 19.500 shillings. prol elo engra.l1idecimc,nto de Santa:
Esse sêlo data da monarquia austro- CaLarina.
hungara. ,i ,;,

.

�", . .,.".' '('" _.>1
-I�----------------------

,

j

C.

MaqUina &Ietronica

FRECHANDO •••

Até o --Diário da Tarde está desaparecendo aos poucos, üd.ec
nisticamente ..

Se o Barã� de 'Massaranduba, ex-futuro governador não
aguenta o falime,I!tádo órgão, porque êle não procura, aqúÍ, Ó

crediário?
A vontade:. ,. Amigos, arhigos, negócios à parte!

GUILHERME TAL
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