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��cisE�� U�ENlSTA DE JOINVILE INICIOU SUA ����i,'idO�.�SPEDINDO SUMARIAMENTE HUMILDES E

OSTE
ERÁRIOS QUE SERVIAM O MUNICíPIO .UITO§: AN6'S.' FÉJO AS VESPERAS -DO NATAL E COMO

,

NSIVA ,VINGANÇA CONTRA OS QUE SUPôS LHE NÃO HAVEREM DADO O VOTO ... REGISTE-SE ÊSSE TRISTE
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Ohicago, 30 (United) - O sr a dar can:hões ao :povo qu!ando o

Benedito, Gabriel d'Amunzio Piza- HCllry \Valhee, aceitando sua in· que êste deseja é arados", {.;onti

ni, representante da Tte. Sydney (licação pa1'a a .pre.sidênc.ia dos Es· lmando, disse selO ",contra o "1' la

Ross Company, Edições Altas San- tados lJ J1ii,d os, no p:-:óximo ,p'leito no 'Marshall", tal .como "em sendo
. pleitoral em 1948, atJrmou que Ja rup]i,ca.do, por,que divide a Europa

ta Catarina Ltda. Associação Co- deLl a con1'1e'cer as !condiljões me- em dois campos ,guerreiros. Aquel,e
mercial de Florianópolis. dianle as ,quais a!poiaria o Partidc a quem compramos politieamente
A todos agradecemos e retribui- Démocrata em 1948. Entre Elas com nosso.s alimentos, desejarão

mos.
incluiu o repúdio ao projetado ser- de pronto, ,p3igar-nos com a moeda

viva mili.Lar otbriga-t.órjo de autoria básica da gratuidade. Passarão, de

de um "grupo militar .ela WelJ pois, a odiar-nos, porque a nossa·

::ltreet", que nos está conduzindo ú políLica. ·estará .cIeslruirudo -as s·ual"

O'uel'l'a." As iconaivões restante, libcndades.

incluem ,combate aos monopóliof E'ntr.etanto, quanto mais votos se'

na industria a passos concretos pa- acumule em 1948, o mundo saiberá

Nova York, 30 (United) - '1'0- ra conseI"Var o nível de vida .do po- definitivamente, Ique uma políLicu'

do o tráJf.eg·o que não seja a!bsolu- vo norte-americano, garantir as li- bélico-reacionária ,est'á dividindo r '

tamente essencial, foi barrado ho· berdades ici.vis do povo. �ollJcluin· mundo ,em dois Icampos anmados ·e

.ie nas ruas .ele Nova York, -enquan- do: "-MiIlihas cOlldições á alta dir·e- tornando inevitável. que os solda- I

to 19.000 trabalhadores lutam para vão democrátilca são fartamente dos norte-amertcanos. oeaiam oom'

retirar a neve caida sexta-feira ul-} conhecidas", wcrescentou: "POl seus uníformés articas sÓ'bre a ne-·

tima numa massa r.ecorde ,de 9C' suas ações e, nnalmente, !por sua'[' v,e russa". Mais adiante di·sse que ,

mil-l1óes de toneladas. palavras, elas são indíüios: - advo- a ameaça da .g·ue-rra só se poderá'

Ca,l.cula-se que êsse traiba1l1c g'amos ,com benepláJcilo, mas nã(. eliminar eom nova inclinação. po-·

custará nada menos de 7 milll1õe, mudaremos nossa política. Iítiea norte-ameri;cana, o 'que imo.

de dólares. Enquanto não se termi, Manite:::toLl, adiante, q\W êle plica na organizaÇlão de um novo

na a limpeza, das ruas, só d·everão pessoalmente, estaya a favor cio> parlido políti,co", acrescentando:

.circ:ular caminhões que transpor- a811éctos humanitarios do "1>lano "Com tal O:bjetÍovo, anun.ciei, esta

tem vívere8, medicamentos, be,rr :\-larshall", .muito antes do mesme noite. que seria candtdato inde·

como os coches f.unel'ários e ouirof' ser anuDlciado. ",Continuarpi 111tan- pendente á <pr.esidencia dos ]:;sta-

veíc.ulos essenciais. do üonü'u um ,programa destinadc dos Unidos, eJlJ! 1:948""

.
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O lIAJ8 ANTIGO DUBlO DIil SANTA CATARINA

ho,rletárlQ .. D. Gi&rent.e: SIIlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUB'ENS

__

Ob·.lor t1. aN.�1o Á.. D.A1U.8CENO DA 8ILV.&
OE ARRUnA' RA.J[OS

I I H. 10.151Af!O XXXIV florlan6polls Quarta·feira, 31 da Dezembro de 1947

Contra a dispensa· de operams 1De ven�edore§
da' Municipalidade / :�"i��g��F;,"Tg", Dd;

Um telegrama de prot8"to eD'dere�ado 6;,��f�i�J�.\ �a�;���l����fe�� ���ld�:����
� \I da nD�, surpreendidos ;pela apu-

fi
ração ,de uma urna impugnada-

ao overno passarmm,. in.es,P�radamente. de
. vencedores a vencidos, ·e tiveram

]i;st.iyer�m outem nesta redação

1
abandono, Apelam assim espnito

de transrerir os cargos aos anta-

0;;; SI'''; ..Waldir Pereira e Osmldo hr ijhante .Administraaor que é V gonistas 'candidatos do P�D que

Cerqueira LIma, que nos VIeram Excelência afim de que seus di- por sinal já estavam em plena 01)0-

.solicitar a dívulgação da cópia do ieitos sep'm assegurados dentre sição.

seguinte telegrama enviado ao Go- das leis trabaühistus atualmente
vernador Adenba,l Ramos da Su.va: em vigor. Futuro que se depara
"Doutor Aderbar Ramos da SiJ- operários Prefeitura Joirrvíle, mais

va - Gaverna,dor do. Estado ne-gro possível, dentro deliberações
J;110l'i.allópolis. vem sondo tornadas .::lenhol· João

Operár ios Pre{eitura Joinvile, Colin. Per-seguições vem sendo ini

sjgnaí.ários Ipr·esente, wpr·esentan- ciadas e se continuarem irão alin

do cerca 120 traãialhadores Adrni- gir outros 'colegas e mais runcio

nístração Joinvi le, vêm desejar â nár ios. Contando com 1)1'ooi080
Vossa Excelência e I�celentíssima apó io Vossa Exece.lência, suoscre

Famüia unais perenes I'elícrdades "emo-nos atenciosamente.
Ano Novo .e tomam nncrdadc de (aa) - \Valdir Pereira, AntÔnIO
cnmunicar a V. Ex·celência quej Ramos, ( Adolfo Jauuár io, Osnitdc

Prefeito empossado dia. 29
..

do cor- Cerqueira LIma (Iunoícnárro) , Jo

r-ente, som qualquer justiftcativa sé Batista da Silva, Pedro de Oli

.cliSipensou do trabalho, em vésperas I veira, Trajano G. da Luz, W�W.J.'lcto

de Natal, sem qualquer ,pagamen.to I G. da Luz, Luiz G. da Luz e Eucti

�le seus numerários, cerca de 120· dos G. da Luz",

üpel.'ários, maioria chetes de ramí-:

lia, deixando-os no mais complete (D:1 "A Noticia", ele Joinvile).

Em desespero os
guerrilbeirON
Atenas, 30 (U. P.) - Os guerri

lheiros' estão fazendo ;11m esforço
desesperado para coutar reforços
do Govêrno que estão chegando á
áiea de Kon ilsa nrocedente de lia
Iamhaka.

Donde virá o

armamento?
Atenas, 30 (U. P.) - Ot'icíais elo

Exército legalista mostram-se as

sombrados com a extraordinária
quantidade de armas e murlições
com q II e con I um os rebeldes e cl e
claram quo ê�se. armamento. só po
deria. ter sido traaídn á Grécia
através ela iróuteu-a uluanesa.da leifora"Colocado
Valorize o seu dinheiro, ins

crevendo-se no quadro socla
dos componentes do CoJégi(
Bal"J.'iga-Verde.

Londres, 30 (U. P.) - O Govêr- noule a proíoícão das a)iviclade.8
]10 da Grécia punlícou ·decrelo :pon- do .Palüdo Comunista gTego, e de

;do imediatamente fór,a da let 6l tnnos os agrupamentos .rsquer

Partiria Comunista -- tal é a i.ni'or- distas.

mação ainda não eonJil'm3ifla, cl1e- EXPUR;QO

ga,da � esta CaIP lla I com procedên-
.
A.tenas,_ 30 (U .. P.) - Segundo

-cia de Atenas. . IIn formaçoes ,ue mrculos go,vern�-
1;A!MBEM GI0 E't)QUERDI:S'l'A,S men tais, tndos os 1unmonárlOs pu-

Atnas 30 (n. P.) ...::_ Fontes go-l bl1cos per!encentes ao Partido Co

vcrnam�ntais ,predizem como imi- 111Lllüsla serão demuJdos. Recebemos sensibilizadores tele

gramas, fonogramas e cartões de

Boas Festas, das seguintes pessoas
e firmas: Acy Cabral Teive, Antô

nio Apostolo, Tuffi Amim a Irm,ãn,
Cia. de Seguros Previdencia do Sul,
de Curitiba, Cia. T. Janer, Comér
cio e Industria, Cia. Real Holande
sa de Aviação, panair do Brasil,
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, Secção de Santa Catari

na, Irmãos Glavam, Brasiliano de

Souza, Waldemar .Egidio da Silva,
Florêncio Py, de Curitib3, Aliança
da Bahia Capitalização S. A. G. S.

de C_lerc Jr., representante do Ser

viço Hnlandês de Informações, Ir
mandade de N. Sra. do Rosário e S.

Boas-Festas

Volta Piauí cartazo ao
{) GOVFIJiJNADOH. DEiCl"H\.A QVE NkO Ul}MPHLRA A �ON!:)TlTUll)Ã.O

PORQUÊ "�üÜ'NS<LDERA UI'vIA 01,3:H.�\, l'o:!-,n'J:�� ,DO:S ADVE'l{J::lA!UO!:)

:mM MATORfA NA AIS.ShlM,BLElA J!l!:)J.A.'l)�cl\.L
RIoO, (.A. C.) _ P·elo [vprco - 1� agora que o ]llaUl torna ao. CaI·taz.

A luta prOoseg'ue e.n tre os. dOIS poflpl'es, o ExeC�1tlVO ·e o L·eglsla.tllVo, o

llrimeiro procurando CoagIr o s.egnndo e êss:e I.eagl-�ldo. "

. A� <primeiras e.scaramuça·s Llvemm ·lugaI ha �l.guns mese", qLlan.do

() Go'V�rn.ador ,do Estado, em mi,noria. na assem/biela, tentou ll11lPedlr

que a Constituição fosse votada. c1elltro do pra,zo preVIsto ppla magna

lei federal. A Constif uiçãÜ' l',eslstll\! e v-e!l'ceu. .,
..

,

Daí por diante não hom'e �a1s �o.cego n� Pla':Jl. Os Incldenles su-

eedem-se 'quasi que sem internutênCla e a sltuaçao chegou _ao ponto.
.' d, .. centemente (fa Ass(�,mbléia se encontrar na contmg1encla fIe

:���'n��r o.-s s.eus Úab&I'hOS porque crupangas e _desorden:os .dera·� para

fr� uental' e pertUl'bar 3S sessões sol) a prot.eçao da pr(]prIa pohma.
. q

O ,caso de hoje não se reveste de menor gravIclaJde. O governador

d ,.,. t .... Or['e'l ao Supremo Trili)unai Federal pleIteando a lllvall-
, o J"S a'uo rec c ( .

'd b d d
..

"

_ I' C tituição que êle alega ter SI nora ea versarlOS 1)a1.j

�açao .c a J�ns"o�,erda/ A ma.is a!!.a côrLe da justiÇla fe-d !')ra I examman

J.IT�pedlt�IO ld: gmente o as'sunto eOll'c.luiu pela improce!d,ênma do alegado
Lia m'e leu o"a . ""., A. d

.. -

í" bl' d.

t rta constitucional pWluense.. eClsao OI pu lCa a no

a man er a ca .

.

- d
"' .. .

d J ,tO <" do d·ia 13 do mes passa o. .

t1)llal'JO ,a Ub Iça
ovêrno do Piauí e declara que não cumprirá a Cons-

. .V_em J'go:� �.; 8ecretárlo Geral do Estado comparece perante a as

tItUlça? pIOp I
afirmativa em nome do governador. Considera a

sembléla. � Ia,;' essa
arma politica" contra o Executivo e portanto não

ConstJtUlçao uma ,

a observará..
d co.ngresso acaba de dirig'ir-se ao Supremo 'J'ribuna!

A malOrHl _? te da Re)ública aos Ministros da Guerra e da

Fed�ral, ao ��e�l.�e�tes da Ckmara � do Senado federais comunicando
.Justlça, aos I e:sl â á, na ão que o Paiuí é hoje, no seio da federaç5,o.

;: fato e depunlclade �lm Eitado constitucionalisado em reglme de ple'no
o �as:o an?mao

.
t m o da rlitadura.

arbÜr.1O, l�lor ddO tCjUJeDt�l '�ra\'idade tivesse ocorrido entre um gov,'�:na-
Se o mCI eIl e SD e uma assemblé)a onch a maioria 1'OSSl.1 da

dor pertencel��e a� .1a sendo explorado, com escândalo, de tôdas as ma

UDN, o caso J'. es aI
t� s Por muito menos do que isso, pretendia-se

neil'as e e� tod�s o�al i�ter'viesse em Alagoas, deI?t;tsesse .o go_vernaclor
.que o G.:.OveInp, F1?e emente apoiado pela assembleIa leglslatlva local.

dO E,,{tldo, alIas lrm
defensores intemeratos da pureza. do :r:egime_, os

�ntretan�o ?S !lltes�osidólatras da Constituição Fed_eral sllenClam sobl'l'
mesmos fetJ?hl� as de;.. razão ao governador que nao garaT\le os trilb:l
{l caso do PI�Ul e. ao

ivo e ue r:Ieclara oficif!-l_e solenemente que. não
lhos d? podeI Letf?tIoSl.açta-o do �stado nem a decIsao do Supremo Tl'lbunal

<cumpl'lrá a Cons I Ul .
"

Federal.

Montanhas
de neve

i'"

Fim de Ano:
MYRIAM DE MAGDALA

Mais algumas horas e no livro do Passado, 1947 terá escr-ito sua

última página; e o relógio do Tempo marcará, então, O ínícin de um

novo ano. l'

Um ano, que finda ... outro que começa ... e neste "Interrnezzo"
um mundo de lembranças, de saudades, de esperanças a nos of'erecer
salutar e oportuna meditação!...

•

Para uns, ano assinalado pela realização de sonhos há muito aca

riciados. .. pelo concretizar feliz de nobres e sublimes aspirações ...
pela satisfação profunda do dever, cumprido, de propósitos feitos fl rea

lizados ... por um quinhão maior de felicidade ... Para nutras, o epÍ4..._
logo de uma grande ventura, o despertar de um belo sonho ... por uma

'soma bastante elevada de duras provações, d e dolorosos fracassos .. _

ano, enfim, que na taça do sofrimento a Providência nos deu a sorver

um maior bocado... em que a dor parece, escolheu-nos para si!. ..

E êste ano será tanto mais precioso, melhor assinalado, conforme
nossa atitude em face da dor. A propósito, diz-nos o consagrado escri
tor brasileiro Pe. H'uberto Rohden: "Distinguem-se, em face 'da dor,
três categorias de homens: os que se revoltam éontra a dor, os que são

aniquilados pela dor e os que se regeneram e santificam pela dor.

Revoltar-se contra o sofrimento, é sinal de incompreensão.
Cair aniquilado pelo sofrimento, é prova de fraqueza.
Espir-itualizar-se pela sofrimento, é a mais poderosa afirmação da

personalidade,
Revolta-se ou desmaia em face da dor o indivíduo - canta vitória

a personalidade humana".
Em que gTUpO cada um de nós poderia ser classificado? Respo.n

da-o a nossa consciônoia ...
Para lodos nós, enfim, o ano que acaba, ou foi o marco de mais

uma ascenção, ou. talvez, de um estacionamento, nu, ainda, de um 1'e;.

trocesso, na difícil escalada da vida!

Se ascendemos. eslacionamos ou retrocedemos, não importa: ";)

passado não mais se tornará presente "e portanto, em relação a (�lf')

nada mais podemos fazer.

O que importa é o propósito de inicial' o novo ano com o desejo
ardente, a vontade firme e decidida de realizar plenamente a tarefa.

que Deus nos confiou de cumpr-ir a missão que Êle nos reservou! Lem

hrerne-nos que cada um na vida tem uma missão a cumprir, uma ta

refa a realizar, onde não há possibilidade de permuta; pois, o lugar

que devemos preencher é nosso e somente nosso! Embora se nos afigu
re papel difícil, sem importância, por demais insigui Iicau te, som he

leza ou poesia, ele tem de ser vivido inlegralmente, iepreseuladn em

todas as suas minúcias, analisado em todos os seus detalhes: pois, da

maior ou menor compreensão que tivermos desta respo.nsabiliclade de

viver integralmente a nossa Fé, de eorresponder ao fim rara o qual
fomos criados. -- respousabiljdade quo nos confere o título glorioso fie

cristão, de caLÓIÍ'Co, resulta a paz verdadeira, aquela paz prurnct ida aos

homens de boa vontade!
Não importa, pois, que o ano cujo alvorecer nos é dada apreciar.

seja para nós o último, a etapa final de nossa jornada terrena; nem

tão pouco se muitos anos ainda, talvez dez, 'Vinte ou cinquenta p1'eci- J

sem decorrer antes que nossa missão seja cumprida! O merecimento ú

avaliado, a recompensa é dada, na medida do esforço empregado para

a conquista da verdade e não pelo número de dias vividos! O essencial'

é aproveitar todos os instantes de nossa existência no cumprimento,

exato de nosso dever, vivendo de acôrdo com nossa conciência cristã.

eatólica.
E quando no relógio da velha torre de nossa querida Catedral,

soarem lentas e graves as dozes badaladas da meia noite .. ' e os sino.:;

repicarem alegres e festivos, anunciando o novo ano, desejando-nos

felicidades, em fervorosa prece agradeçamos ii. Deus e a Virgem Ima

culada, os benefícios todos que Êles nos concederam no decorrer do

ano, pedindo também a energia suficiente para sermos mais cristãos,

mais católicos. E, finalmente, lembreme-nos dàqueles que conosco ini

ciaram o ano que passa, mas, que cumprida sua missão aqui na lena.

antes que êste ano chegasse ao fim, partiram em busca de melhores'

plagas, em busca da Pátria Celestial!

Wallace será candidato'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·Prospecto apresentado �e'a, «C�tal)} Transpõrt�� �éreos Soco anonima
� %WS,B% E"'i1iiBf+A§iM4A4:*1UiiIiIIi fl«lflanOpolls Santa Caía D

"," -acões sociais do exercício em que sere
,

dade se constituirá na forma lei nicipais, l?em como peradnte °d,Mf11lste:I� �f?O tomando por base o mventarro. ba-

Os abaixo-assinados acionistas e

i,:cor-l(Vinte
pO:' cento� �aI'a '1 última, no pra- a SOCle

,

t art 40 no seu da AeronautIca e suas epen ancias

I' tas
dores da "Citai" Transportes Aereos zo que for determinado.

t A co:n o caPita�,6'r:��( �,��imo" até aquela Departamento de, Correios, e TelégrafO," la'J;_i,� e19)n_, 'A diretoria e o conselhG'
pora , ' o presen- Licenca para funcIOnamen o - mirnmo, �u o desde já autorizada por e suas dependêncIas, cabemo ,a 9-ualti' iscai' terão a remuneração que a assem-

SteO,Ci��pag; :n�;��a v��' c��tituiçãO da atual sóciedade se aCI',hl'satrdoevdiadamAee��;�á��: �_ata, fá���e� 'estatutos o prosseguimento quer dos díretores ou seus SUbtStltUtOS �léia geral dos acionistas fIxar,
t d que tor ízada pelo sr MI .

orça e, d canital a cargo ex- legais, sendo porem que os a os ,quesociedade com o nome supra CI a o, ,', idicamente de acôrdo do �nvestImesnetuos aOtllal'-s l'r1c'orporadores, importem em obrigações para a socíeda-
CAPI'TULO Vse propõe estabelecer no Estado de, Santa ca, a f�ncIOnar Jurdecreto_lei n, 2,\161, de ClUSlVO dos ínad dOIS dtre ' ,

tCatarina" inicialmente, a, exploraçao de com o art. 26f, 'cdoo 11 2283 de 6-8-47, da t 80) _ Dois têrços do capital so- de, deverão ser assma os por,
, .,

-

Da assembléia geral dos aClOlllS 'as

rgas en 2011941 e o 1 I, ,Alr, r-tencerão Selnj)re a brasileiros tores ou seus substrtutos Iegais, ou am-
Art 17) _ Reunem-se os aClOlllstas 01':tráfego aéreo de passa!felros, ca ,

-

,-,
-

r'� de ",-eroná";tica Civil. Logo após era pe , ' ,

d deres espe ' 1 na>comendas e correspondencla,
d

.. d
dír et� �onstitui�ãO serão tomadas as ne- natos, domiciliados n,:? país, observando- da 'opor procura OI', COIl]- po ,- dini;riamente, e111 assembléia gâ.�a, cada>A iniciativa é merecedora o apolo e a S1.� ,

,'" .

que seja essa 'e a mesma proporçao no caso de au- CI21", " F' di toria au- segunda quinzena de março
di t'I

'

espeCialmente cessanas prOVIdenCiaS pala o.
1 it 1 Pal'agrafo UI1lCO - ica a 11e,

dia elesignado pelo Ire or-pre-todos os bons orast erros e
, '

"

rtensiva i; nova denomina- mento e e capi a ,

_ torizada, pelos presentes estatutos, a a�"o, eme OI' convocação dêste,' para>dos catar-ínenses e demais, pessoas de Doa al.ltol'l���a�f:�O jurídico, CAPITULO III
, constituir procuradores em número sufí- sI�lent�ar 6' seu relat:ório e discutir o .ba-vontade, residentes no Estado? uma dve,z ça�, '�belecimento bancário autorizado a Da administração sOClal, ciente para o bom andamento de seu-s

I fxaml
do an� anterior e parecer do con-·que se trata de um empreendImento i,o- . si;, as entradas írüctaís - O estabe-

Ar-t. 90) _ Administra a .�ocledaele serviços,
'

_ , s�fl;g fiscal, deliberando sôbre êles e ele-de muito tempo esperado, pe�s p�p�� a- f;�'�11��,tO autorizado a receber as sntra-
uma dil'etoria composta de tres mern- Art. 12) - Elm caso de ausência de um

'endo em seguida o presidente,ções de tOGOS os mun rcipios o in crior
d

I ,-
'coais é o Banco de Crédito Popu-

bros eleitos dentre os acionistas, em as- dos diretores, por, mais ele trinta dias, g par�grafo único) _ A convocação exdo ES,tado, que não, eonta'yan?, ail�da co�': Ila�� �l1lA�ricola de Santa Catarina, seus
sembléia geral dêstes, com, n�andato por por qualquer motivo, será o mesmo su-

traordinária da assembléia geral se �arâ;.�i:;;t�Od�eai�l�Wd���e el��� "c���t�t';e ef�_ agentes,e correspondentes devidamente
quatro anos, mas, reeleglvels, caucio- bstituído pelo presídente do conselho fIS-

nos têrrnos do art. 89, do decreto-leI _!l•.
t.OI' dos mais im,portantes �1� desenvolv,'- aUptorTazlzoadeolns, que se deverá realiza,' a as- nando sua gestão CO:"1 cinquenta açoes cal, ou, na sua falta, pelo conselheiro

2,627 pelo presidente, pelo conselho ·�s-'
dia s e do pro - próprias ou de terceiros. ' mais idoso.

, cal 'ou pelo acionista, observado o dI�-'mento as re açoes comerei à Ié dí
-

\ sembléia de transformação - Dentro de
Parágrafo único _ Pa�'a ter a�s,ento na Parágr�fó 1"nico),. - ,O dir-etor ou di: o�to no art. 88, daquêle diploma, marsgrosso de um povo', oferecen o a ,em IS-

180 (cento e oitenta) dias,
diretoria da sociedade e necessarro que retores mtermos fIcarao mvestídos do, Ps seus outros dispositivos referentes à>so, gr"mdes possfbí lídades de lUCIOS,

'_ Florianónolis, 19 de dezernbr'o de 1947,
o acionista seja brasileiro nato, domici.- mesmos poderes do diretor efetivo, de- °assemb'le-iaPartmdo, pOIS, do ponto de vista ac: COa oatarmense de Transportes Ae- d dtretoria '

díatamen
'

Iíou.íd rma, que t]'acl�:z ,a vontade de acerta�, _a , � 'Ltda _ Diretores: Sidnei Noceti, liado no país, compon o-se a
, '., vendo, no caos,?, convocar I;;,e 1

, ',' Art, 18) _ Dos lucros IqUI os, aI?u �:'
"Citai", que .la e uma Companhia,orga- Ieos ' de um diretor-presIdente" um dlretor-ge- te, a assembelIa geral ex,raordmalla

dos em balanco anual, serao dedUZIdos.
ni.zada sob os moldes de uma SOCIedade Astel'óide da Costa Arantes E!, pp. R, lVI.

rente e um diretor-técnico, oara conhecer do fato e tomar as pro- 5 a 2001 pal'a o "Fundo de Deprecra-
limitada, por cotas, expõe as bases de MOIH'U - Hélio Moura, Art. 10) -, Compete i; diretoria, com� vidências necessárias, se por q�a!quer ção";

10

,,'
'

•

sua transformação em "Sociedade anô- ,

I órgão executIvo ela vontade SOCial ': ad motivo o afastamento se prolongar por 100/< para crratlfICaçoes aos duetores,
llima", para que o púhlico, desde, já, Projeto (lo� Estat;!lto,s da CItaI. T,ranspor- ministrativa' de todos os seus �egocIO�, mais de sessent� dias" 2 �' 10,% para gratificações a empre·',
saiba, que, no ESl:Jdo de Santa Catarma, tes Ael'eos ,I>OCledade Anoruma I interêsse e direi�os, sur:ermtende;los, dI- Art, 13) -;: FICa veda?o ,a dil'etoria gados; ,

,há uma Companhia ele aviaç,ão capaz de caPíTULO I tar-lhes onel�taçao econonuca, e f,nanc�:- concedeI' abonos, ou ga!antlas, _em non,� 5 a 20% para o Fundo de ReseIva Le-
se tornar, amanhã, com a sua ajUda, Da denominação, objetivo, sede e prazo 1'a, ficando JIlvestIda de todos e �uals- da s�cledade, ,para negocIOs estranhos aos

gal; ,_ '

uma grande Empresa, Art, l0) _ Fica, por transformação da quer poderes" Cabe-lhe, nessa qualIdade, mteresses s0i!Ials, 2 a 10% para c: F,;,nd? d!,! BeneflcenC;I,!:,atual firma Companhia Catarinense de especIalmente,
"

CAPíTULO Y O restante sera dlstnbUldo? ,como dIVl

Transportes Aéreos Limitada, constituída a) - rept'esentEll' a socIedad� ,em JU:zo, I. Do eon�elbo flsca! \
, dendo, aos acionistas a cnterlO da as·'

a sociedade anônima Citai Transportes e nas �uas r�laç"e�,com terceu os e com Art. 14) -, Compoe-se cl,e tres membr O,b sembléia geraL _ '

Aéreos Sociedade Anônima - a qual se os governos (la Umao, dos Estados e d�:s o conselho fIscal e_ de tres suphm,tes eleI- Art, 19) - Se e qum�do necessal'lO W

l'e erá elos presentes estatutos e, em Municipios, podendo" para ISSO, cons��- tos p,ela ass�mbléIa geral ordmar,la, " assembléia geral podera aumen,ta!" de'
ca;os o�iSSOS, pelo decreto-lei n, 2,627, tuir poderes eSpeClaIS para a �ef�sa (la pru:l!-grafo uI1l�o) -, Em sua pl':mell a mais um diretor, o quadro adrrumstrati-
de 26 de setembro de 1940, e demais dis- sO(,Ieda�le em" processos, admllll,stlatlvo,s, reumao, d�r-se-a, enlr7,os membros_ do

vo da sociedade, sem ,necessIdade de re

posições legais que sejam aplicáveiS, no aduanell'os, fiSCaIS e outros, e mterpoo!- conselho fIscal" a, elelçao' de, um deles forma dos estatutos, fIxando-lhe os hono-
momento ou futuramente, ção de recursos;

, ,
para a ,s�la presldencl,,:, �umprll1do-lhe to- rários,

,

Art 20) _ A sociedade supra referida b) - nomear, contratar e demItIr g�- mar ll1lClatlyas e provld,enclas_ para o re- Art, 20) - A assembléIa geral pode-
CitaI' Transportes Aéreos Sociedade Anã- ren�es, téClllCOS, ,enflm, ,empregados G? guiar exerc1CIO de suas funçoes:

,
determinar o com�arecllnento dos mem,

'ma _ destinada, i; exploração do ser- tôdas as categorIas, estIp�Ila!,do-lhes a� Art. 15) - Ao conselho fiscal ll1cumbe, bros do conselho fIscal aos .traba!hos pa·�Iço de transportes aéreos em geral, tem atribuições, salários e cOl1llssoes;
,_' a), - exammar, em 9-ualquer tempo, ra ministrarem esclareCImentos sobre aS'

�ede na cidade de Florianopolis, Capital
'

c) - compI'ar
.. be,ns, mó�els, ou Imo- os ]Jvros e papéIs. da SOCIedade" � estad,o contas da administração e seus respecU-'

do Estado de Santa Catarina, estabeleei- veIS, matenal" maqumas �parelhos e tu- d!,! CaIxa, tomando por base o lllvenla- vos
� pareceres,

" '

mento e fôro na sua comarca,
. I do o,que mal� s,eJa mIster para a _C0n- 1':0 � balanço e as contas (le que neces- ArL. 21) - A !,!s�e:nble:a geral, _or:dmá-'

Art, 30) _ O prazo de sua duração secuçao elo obJetIVO soc�al" ou autor !zar situ!;
,

" ,
.

"
ria, ou extraordmal'la, nao pode:a_ Insta--

é de 30 anos, podendO ser prorrogado, la qualquer dIretor ou tecmco, !'! faze-lo, b) - lavraI, no llvro

prop.rlO',
o resul- lar-se sem a presença de, no IDIm:n0".-,

e vendê-los, ouvido o conselho flsca], edI- tado do exame que houver pratIcado; 2/3 dos seus componentes, em prImeIra'·
CAPíTULO II ficar, celebrar arrendaÍnentos, locaçõe"

I
c) - designar contabilista legalmente convocação,Do capital social e das suas ações sub locações, assinando, pelo menos, dois habilitado para acompanhar os l'especti- Parágrafo único) - Em segunda con-

Art, 40) - Cifra-se em "'" de seus membros as respectivas e$critu- vos exames, na forma do decreto-lei n, vocação funcionará com qualquer quan-
CrS 10,000,000,00 (dez milhões de cruzei- ras públicas ou particulares; 9,295, de 27 de maio de 1946; tidade de seus membros,
I'OS) o capital social, dividido em d) - receber dinheiros, pagar e· resga- d) ,- convocar a assembléia geral 01'- CAPiTULO VI
lO,OOO ações de CrS 1.000,00 (mil) ordi- tal' titulos, cobrar amigável ou judicial- dinária, se o diretor presidente retardar Das disposições' gerais
nárias e nominativas, mente, abrindo e movimentando contas, a convocação por mais de mês, e a ex- Art, 22) - C'oincide o ano ou exercício
Art, 50) - As ações representativas do dando as garantias necessárias a opera- traordinária sempre que motivos urgen- social com o ano solar, '

capital serão assinadas pelos diretores da çõe, dessa natureza, aceitando, emitindo, tes e graves o exigirem, apresentando-. Art, 23) - Para efeito de lei serão con
sociedade presente ou futuramente, sacando e enciossando titulos ou efeitos lhe, neste caso, exposição escrita e do- siderados fundadores os atuais quotistas
Art. 60) - Cada ação dá direito a um de crédito de todo o gênero; eumentada, concluindo por proposta a da sociedade sob transformação e os de-

voto nas deliberações da assembléia ge- e) - praticar, enfim, quaisquer atos ser discutida; mais que completarem o número de se·
ral. ou contratos que, por lei, independam e) - denunciar os êrros, fraudes ou te, ('abendo-lhes todos os direitos e fa--
Art, 70) - O prazo para a subscrição de autorização expressa da assembléia crimes, que descobrir ao diretor-presi- vores concedidos i; sociedade.

do capital é de 180 (cento e oitenta) geral dos acionistas, dente, ou 'i; assembléia geral, sugerin- Florianópolis, 19 de dezembro de 1947
dias, contados da data da publiCação dos Art, 11) - Os atos comuns da admi- do as medidas que reputar úteis ao in- Cia, Catarinense de Transportes Aé-
presentes propecto e estatutos, pela Im- nistração da sociedade e da representa- terêsse social; reos Ltda, - Diretores: Sidnei Noceti ..
prensa Oficial. ção da mesma perante as repartições I f) - apresentar á assembléia geral 01'- Asteróide (la Costa Arantes e pp. R, M"..
Parágrafo únICO) - J.<'indo êsse prazo fiscalizadoras, federais, estaduais e mu- dillária parecer sôbre os negóci0s e ope- Moura - Hélio Moura, (1616)'

Da constituição e realização elo capital,
_ A constituição da soci"'C',rle se fara,
oportunamente, por transformação, para
sociedade anônima, sob a denominação
de "Citai" Transportes Aéreos Socieda,
de Anônima": em substituição à atual
denominacáo de "Companhia Catarincn
se de Transportes Aéreos Limitada"; o

capital atual da emprêsa é de "'"

C).'S 1.200,000,00 subscrito pelos atuais
quotjstas, mas, con10 empreendl1nento$
do vulto do que se p,.,'tende fazer de
manda de muito maior c3pital, ficou de
liberado que a sua subscrição fôsse pos
ta à deliberação do público catarinec; 'e,
pretendendo-se, assim, obter-se o ,,,,'n
tante de Cr$ 10,000,000,00 (dez milh0es
de cruzeiros), afim-de que sõmente ,'Jl'
eS,sa fonna todos contribuam para tão
empolgante iniciativa,
Bens atuais para incorporação - A

atual sociedade ,iá dispõe do seguinte:
U111 terreno em "Roçado", munjcípio de
São José, próprio para a construção de
um "hangar"; um avião HStinson" 165;
licença para funCionamento; concessões
e subvenções que, na ocasião da efetiva
ção ela transformação tenham sido ('on,
cedidas à "CitaI"; valores de seu ativo
com oficina, instala etc" etc,
Valor das açôes e de sua classe - As

a('ões serão do valor nominal de """
CrS 1.000,00 e serão nominativas e ordi
nárias,
Inicial da êntrada no ato da subscri

ção - A chamada será de 40% (quaren
ta por cento), (la e 2a chamadas) e 20%'

Anestesia pelos gases
NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS

o

PA.SSOS

A HOLANDA E A F.H.A�ÇA 1�8TA
BEbl<�CJf.jl Ol:l.BD!Tü:-; _\WTUO!::l

B, H, ], - lnforma.m de:- Haja
que a ,França e a Holancla concor

da1,a,m em esla:belecer cré1:1itos 1'8-
'C�P1'OICO� at,é o, limilo rIe :""",

e oxigêneo- 50,000,000 Ilodim, corca ele
CrS' 350,000,000,00 após entendi-

funciona- menlos releLrados em l'ans. 0,
créditos se "de:::tinam a e'Vitar ;)
transferência ,ele ouro Oll do'lareE
para liqu�clação elos salelos comer-

ClaH. Cuntlanental de Seguros
ciais, Os dois paises, juntamente
com a BÓ'lgilca, Luxeml)l.wgo e ltá,
lia, parti-ci,Ípara, ào recente aüôr<;'Io

Rio de Janeiro

I
para compensações mullHlatera'ls

Fundado em 1,924
'

de saldos comerciaIS, Além dISSO

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS con�ol'dou-se em reil1lciar as tran-
Capital Realizad{) e Reservas ., .. , .. """, .. Cr$ 6.140,440,50 sa_çocs do tJlulos llO'lalldeses na

Sinistros Pagos até 31/12/46 ." .. " _ , . , , , , "Cr$ 18,162,621,30 Bolsa de ParlS,
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCURSAL (São Paulo) """"""" "."",'",'&', •• ,

Av, Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo, da Misericordia, 23 - 100 ando IRMANDADE DO SENHOR JESUS
Teleg. "CONTINENTAL" T,eleg. "CONTAL" DOS PASSOS E HOSPITAL DE

AGÊNOIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GRANDE.
Comissários de AV3Jrias nas Principais Cidades do País e do .Exte··

,rior,
Tem a sati.sfaçíio de comúnicar o inicio de suas operações na Cida

d'e de E'LORIANóPOLTS .com a nomeação de s'eus Agentes Ge>rais Se
nhores,

Ciclopropane,
terapia.

Moderníssimo
menta.

Anestesias

proLoxido de azoto, eler, carbogêneo

aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido

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

CARIDAJDE - FUNDADA EM
1765

Comemorando esta Irmandade no

dia 10 de janeiro vindouro o 1830 I
aniversário de sua instituição e rea

lizando às 6,30 horas Comunhão
Geral, tem a Mesa Administrativa o

praZ1er de convidar os senhores Ir

mãos, revestidos de Suas insigneas,
balandaus e fitas, para compm'
tilharem desta demonstração de fé,
Igual convite faz para a Santa Mis
sa que', em seguida, será rezada, às
8 horas.
Consistório, 27 de dezembro de

1947.
'

Luiz S. B, da Trindade - S'ecretá
rio.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n, 10.
Caixa Postal, 39/40,
Flori.an6polis.

Conseguir alfabetizar um patri
cia, conv,encendo-o a. frequentar
um ourso noturno, 'em breve se

remos Uim dos povos mais adian�
t.ados do, mundo: Grupo Escolar S'l'José ou Escola IndUistrial.

Importados diretamente, dos E. E. Dnidos
AoS' srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais

uma importaçãe diretaComunicamo. que ••tamo. recebendo
dos Eetado. Unidos. do. eaguintn artigoll:

Filme. paro. Ráiot X, em divel'8o. tamanho•.
Almofadoll e traveueiros de camara d. arj de borrocba

capotinholl higiênicos. de borracha.
Luvat para cirurgia.

Cuba., comadres. irrigadores, caneca. graduada. j compadre., funis.
em ferro batido, 'IImaltado,
E divertos outra li artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à :5 O M A T E C
Soci6dade Materiait e Inttrumento. Técnico. - Cielltificos Ltda,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa Po.tal, 148,
Telegrc.mà.: «Somatec» FLORIANOPOLIS,

Dedeira. e

PHÜHIRüGADO {) .AJCÓHDO 00-
l\1JEiHJüfAL E�TRE A BENELUX ..b:

A HUNGRIA
S, H, I. - InJormam de Bruxe

las, que o 'prazo do a,côrdo com,er

,cial entre a Be.ne.lnx (1...'nião AI·

fa.ndeg:úria CD tre a B(;lgica e Holan
da e L1.1xe-JTIlburgn) foi ,prorogadc
ele 31 de ou,tt�bro ele 1947, até [

fim de fpvcrciro de 19118, ao qUé
se anuncia ;_>ficialmente, Está seu

do ten I ado incrementar o comér-'
cio en ITe as nações que fazem

parte da Benelux e a-Hungria,

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/, ao ano com r.ecebimento de juros mensais.

Informações nesta redação,
A noS'sa Capital vai ser dota

1
Camila., Gravata., Piiam,e.,

da de �ais um p,stab�lecjmen�o Meiu dai melhorei. pelo. .me·
de ensIno e este sel'a o "Cole· nores preçe. .6 na.\CASA MIS
gio Bal'l'iga-Vel'de". CELANEA - RuaC. Mafra.

I

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

N. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca CondoI'

,

Fabricação italia'la Caixa de niquei, fabr,caçacz,
Italiana

Caixa de niqueI Altura 9 cm,

N, 4·A Cr$ 240,00
Altura 16 cm.' O meamo com repetição

Nouos relógio••ao acompallhado. dos rsspectivos certificadoS'
de garantia.

PEÇAM-NOS QATALOGOS - ENVIAMoSGRA"fIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .• Praça Tiradentea. 26e .- Paraná

CAPITAL E RESERVAS
Respon liabi.lidade'l
Recetp
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5,978Ao1.755.91
• ,67.053.245.3'J
fi 142.176.603,80

COltWANHLlA 61WANÇA DA BAIA·
Pmdllfbí _ 117e -� lU.: I A I A
mCB:5DUUl 111 T1U..lfl:P(lItHe

Cifru do Balanco d. 1944'
I
..

Sinistro I pagol nOIl 61tiinol l� arlOI

Rcaponllabilida<:iell
98.687.816,30

fi
�

76.736,40 1 ,306� 20

Diretorel:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Ma••orra, Dr.
e Jos€! Abreu�

de Carvrdho. Dr: FreDchco
Joaquim Barreto de Aráujo "l'�""";�'fo'

"

';
;;;....'P':4...iii?l:JllI!!'IJl..__Illitp;.�.,.aaD(!!j�),!'+�f9fflP""!!U'2)"���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'>C�UBE> DOZE de AGOSTO-Programa para o mês de dezembro\
..Ho,e 31, SUNTUOSO BAILE DE SÃO SItVESTRE, COM INICIO ÀS 22 HORAS E .QUE SERÁ ESPLENDIDAMENTE ABRI-

LHANTADO PELO QUARTETO TIPICO, DO "17'\ DE PÔRTO ALEGRE.·

_PARA O BAILE UE 31, (TRAJE A RIGOR) "NÃO HAVERÁ RESERVAS DE MESAS"••. DIA 1:, SOIRÉE� DAS 21 À 1
HORA, COM o CONCURSO DO QUARTETO T1PIC09 DO "17"e •. RESERVAS' DE MESAS PARA SOIllliE •. CR$ 20,00...

NA .SECRETARIA DO CLUBE.

L�_·�fR-::::"'.t'''A�·····�--T�_··E�··''-'''''''N'wlY'.-I·-�S·"""'-·-C"""""'··""fVV'L'J"oI".I-Ü�-B"""'·-E"""""-"'':_'''_'''''''''''--''''-'''·H
...........

-�-j....,.._,;-.........."
..

.-3���cio;ãt��mp;;
.sas. A' 1 hora> homenagem ao Rei Mômo. Conferi. Surpentina•. Mesas a reservar

na Joalheria l\1oritz. Traje smekíng-sumer e dínner-jacket e branco .

• ..--•••••..-.�..",. .-_•••J"•.,..-.-_ � -.•• -._._•••_._ .-._.__ .....,.,�....,. ••••••_ -_-_-..J,._-.;.w......_,......,...�.._-- - ...-.-.-...---.•-- -- _ __-_ -.- _-.-_-.-.-.-._.-_-.-.-_-_-.-.-.-_-."....

Festivamente.... !Nota Religiosa '-

ve cestas com variado sortt '1Wl!tc I Conforme havia sido anunciado,
de doces, presente de Nat.il aferi> relativamente á vinda da imagem de
cidn pela Delg'acia desse Serviçal "NOSSA SENHORA DO SAGRADO

Continua O ESTADO fazen- em Santa Catarina. .

. I CORAÇÃO", encontra-se, a mesma,
"do distribuições de valiosos li- E� 27 do corrente, a D.elegaclU I nesta Capital. '_.

!wros, inclusive romances mo- do !:lJDSC recebeu o dr. Mar-io: Wen- As novenas serao rezadas, oportu-
«iernoe, entre as pessoas. que dhausen diretor daquêle Hospital a' namente, em intensão á nossa Pá
-xonetam de seu cadastro '50- mais bela e expressiva manifesta- tria.
;.eial., ção no ofício que aqui transcr8n;-, Proceder-se-á o benzimento em

As pessoas que ainda não mos: data a ser préviamente comunicada.
::haiam preenchido o coupon limo. Sr. Professor Flávio Fer
>que dieriemea te publicamos rari, dd. Delegado do Serviço SI)
(/Joderão ieee-lo agora, habi- ciã Ido Comércio. _ Nesta.
ditando-se, assim, a concorre- Senhor Delegado.
l'Zam a tão interessante inicia- Encaminhando a V. IS. com êste
tiva realizada sob o patroci- o incluso ngradecimentn dos inter
.nio da LIVRARIA ROSA. à nados, associados dos Comerciárlos .r
Deodoro n. 33, nesta Capital. esta direção vem rnanítestar.. tarn-

•••••••• •••••••••• • •••••••

FAêEM AN�; �OJE: l bém os seus melhores . a,gr'arllfJ!c:- 1 VfN'DE-SE
,

.

' montos pela assistência que le,.·

,

- Sr. Euch�es Perr?ne, fune",do proporcionou êsse Servi'ço Socbi
.'Baneo do Brasl!, no RIO d? Ja.nelro, mimoseando-os a 25 de Dezemhrc e

- Sr. Dr. Odilon Gallottí, DIretor, com presenles que muilo conrrt
.do Hospital Nacional de Alineados buirarn para melhor Natal.
:no Rio de Janeiro I Apresento-lhe protestos de ele-I- • •• •••. •••• •••• •••• • •••

- Sra. Zelia Sayzo �errera" vada estima e mui distiní a consí-
-esposa do Dr. Armando DavId Fer-I de1'ação.;r�i:a, Lima,. funcionário do Minis�

I O Direlor _ Dr. Mario Wen-
:terJo da Ag:'l_cultura

, I <:1hausen. '. , , ,
- Sr3. Llha Seara, esposa do S1.. D 3'g'rudeclmeut.o a que S. S. �e

_Aure�io : Seara .' . I refl'1'e no ofício "l�ima, v�m assI-
- .SI. Oto Flolentmo Machado" nado ,pelos comp!'ClarlOS ,LIgIa Fe-

,comerciante em Imhituba ., I'ug'udes Bra.ga, Liiía,n Brasll Pa-
- Menina Agnes Campos, fIlha checo, Juer,gen B1'uechen, Plácidc

,do sr. Custódio _Campos, profesSOrll\1.afl'a, Luiz Leibarb.ench_on, Osva_l
- Sra. Ione SImone Ramos.

. do Mello 'e Osear Femandes de 011-
- Menina Lea Alves, aluna do v.eira,' conLendo os seguintes dize-

�Curso "Antonieta de Barros".

Dr. Armando Valerio dé
Assis

Avisa

que
dia

seus clientes

ausente até o

20 de j!meiro. '

aos

está

Ufl:'a sala de jantar. 1

duas poltronas.
Ver e tratar a Avenida

Branco 99.

'I .... " "f
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Os que este subs�revem, interna- SERViÇO DENOIVADOS: dos no Hospiüt1 Nprêll' Ramos, "em

Com a gentil senhorinha Eli, di-, eXlprcssar, de ,coração a V. Excia. e METEOROLOGIA
Deta filha do sr. Aloim Clemente I

seus dignos auxiliar·es, a,gradeci- Pr.vi.ão d,o' tempo. até à. 14
�Souza e de SUia exa. sra. d. Ernesti- menta,; pelo Feliz Natal que nos hora. do dia 31 na Copito!.
ma Souza, contratou casamento o proporcionou êsse ,Serviço Social Tempo: Bom .ujeito a ligeira
mosso distinto conterraneo sr. Hen- fa.z.endo-nos entrega de presentes instabilidade

d Temperatura: Ligeiro declínio.
Tique Arruda Ramos, Inspetor a

que nos tornaram mais bela a fes-
Vento.: Do quadrante .ul. Ere.-

'F'azenda em Jaraguá. .ta tl'adiciünal de 25 de Dezembro cos

A V. Exeia., senhor Delegado, e Temperatura. edremo. de ontem:

aos seus dignos auxiliares, com ft!axJEc:J5.&.s &i!,nJ,Ta 1&.6.

votos por que o Novo Ano lhes se- feito de F,lorianópolis, Dr. Oswal-

(dos S'lutO'S .

ja farto em méss·es, a gratidão de do Bul'cão Viana, deputado E�ta
-

l t 'nam dual, Dr. :Raul Pereira Caldas. j.e-
Tl'VDlnos ontem o prazer da visita quan ,os es a aSS1, .

.

'L

J AI t San No clia 28 - Conforme progra- legado do Mini.sLério do Tra'ba!do
.no sr. professor . can ara

_

-

tame�te anunciado pel'a Há- OharJ.es Edgar MoriLz presidente
!tos lente do Instituto de Educaçao ma vas

. I'
-

C
-- .

I O'
. P b·t·

I dio GuaruJ'á e a .Imprensa loca, o da AlssocIaçao omer.cla, swaJ

.e pastor .d� Igreja res 1

enana'l Serviço Soeial do 'Comércio, rei- Per,eira Baixo, delegado do 1. A. P
inesta capItal.. ." as suas atividades comemo- C., e Gus�avo Zi.mmer, pr •.)�id!:ln-

S. s. trouxe-nos suas despedIdas: �'I'��OU, NTatlal d'o. ,()omel'ciário te cio Sinrücato dos empr.eg.'ados do
. . S P I onde val 'I·3-.1'\'a" .ao • ij<

-"'.IStO Seg�ll� p�ra . au o,
proporcionando nos amplos salões Cumércio aos quais, o Servico So-

\fIxar resldencla.. .' _ do Lira Tenis Clube o baiJ.e de con- eial ·do Comér,cio soJi,cilou que se

Pessoas vastamente 1 el�elOnada en
di' di.gnass<em de da!' as .suas impres-

, . . 'd' durante graçamento as c asses.
'.ire nos, pOIS aQUl reS1 lU

d Em sua ,quasi .toLalidad8 os Cu' sões sôbl'e o .acontecimento que
'9 seu afastamento o nosso '

-L l' , , -",.-,/'- -

omeI'cI'a'. anos, o
. d m' mer.ciários florianopÜlI! anos 3,,1 mallcara epoca noci melaS c ' -

.convivio está sendo l'amenta _o e

mpareceram acomllanha.dos de rios de SanLa Catarina, as quais'
;seu grande Circulo de relaçoes... cu

. fHlmili.as dando ac deixamos de lrU'rlsc1'eV'er !por falta
,

A"radecend1) a O'eI1tilesa da VIS1- suas exmas.
. '. , d" '"

ambienle um aspec.o impres;;io- de a!bsolu'.a . e espaço.
'la acompanhamo�lo com os nossos

f t' O baile abrilhantado pelo .Jnz'

'd d nante e . es IVO.
-votos de c1)nstal1tes prospen a es

Durante os fest,ej'os fora.m ser\'l- do Lira Tcni,s Clulbe, pro,longou-se
:pessoais. dos eloces e sorvcLes a todos 1< até ás 22 hora,s bastant.e animadc

1·.. d , PI'O,S'entes, sendo em seguida sú]" e pm perfeita harmonia.
'-Café Otto traduz qua lvO a. ,,-

.

d te' ado,s valiosos prümios entre Oi! EsLá porLanto de parabens :l De-
Peço'-o ao seu forneci" or.

t:_::.:_::_::__=.::::__:=-::_-------- cavalheiros e senihor.as do comúl'- legada do .SESC e o seu ilus re ç

cio 100cal. digno presidente Dr. João Daul

ÁS 16 horas os artisLas de eS'cól- d'Oli'veü'a pelos memoráv'eis Jeste

da ,Thádio Gumujá wpr'esentan'lo-sf jos a primeir.a vez or.ganizad03 ('fI'

no pal,co proporcionaram à aSSlS- nos.sa terra os quais dão a demons

tência um .espeLú,culo digno . ja:, 'ir'ação incontesL:ivül e segU'ra cla�
""a sua firma. 'd b

.

t
- .

I't,• melhores apreciações par P:-t,·.C os no. res 111 ençoes que essa Il1S,1 l:,'

Ofertas para « Safzra 'O .nes-

abem dar valor as música" E ção revela em am:parar e assi:j!.:I
t· 1 que s <

• ,,e 10rna .
_ de nossa terra, a classe va.lorosa dos comerCHU'iOE

- cançoes. .

. , .•
• ."Vle.rde'" A conviLe do Sorvi(;'J SOCial d( que trabaLham para engrande-cer (

. O "ColegIO BarrIga. ". 41 ! C .

e'['cI'O e�tayam presentes na� EsLado de' 8-anta CataI'ina elevan-
, ·d· e maJes�o- om . <

,.est.a c,o�strUl O O s. U .

sua f.estividades os senhores Dr. ;\r1:ü'l do o Bra,sll no 'Úoncei to do e"-

1'0 ""edlo e nece�sIta ,de
! be1'lo Tolentino de CaryalhJ, pre tl'angeiro.

·êf'.aliesa' colábollaçao,

'rof. J. AlcilDtara

Aprovei'te
_ rovem culto e·conhecido em

:tódo Estado para via;ar pa-

,\, )

sofá

Posse do Pref�ito de Tijucas
Instalou-se, domingo últímo, a Terras; S1'. Hugo Amorim, Pres í-

Câmara Municipal de 'I'ijucas, teu- denle da 'Câmara Municipal de BI

do a solenidade sido presidida pe- guaçú. Wa.ldemir-o Carvalho, !Cole

lo Dr. Jo,,;P ,:::10 PaV'ü'cínio Gn ltctt.i tor Federal, Sr. Osni Maciel, Cole

Juiz ela 3a Zona Ele itoral, desígna- tor Estadual, Sr. Celso Almeida

do, pelo Egr-égio 'I'ríbunal Eteito Coelho, Inspetor de Fazenda, .Sr.

ral, para lal fim. Helio Peixoto. Espet or Escolar, Sr,

Após a mstalacüo, () DI'. JUl' OS'wald,o Otíveirn, �ElI,epado de ,1'0-
Elcitnrn

í

pvod'eriu importante dis- IJ.C�a, Sr. OJ'I�lldo 1· ar la. e
.

António

curso congratulando-se com o po-, Peixoto, Prei eítos de Bígüaçu e

vo de' Tijucas, pelo sjguatúr ío acon- Sizenanelo Teixeira Neto, Díretor

tecimento. Porto Belo, iespect.tvamente, Dr.

Procedida a eleição da mesa. ve do Posto do Pucuicultura, ,rCiPre-
r ií'ioou-se o seguinte resultado: scntantes elo alto comercio e índus-;
Para Presidente. Valéria Gomes tria e ,granele numero de senhora e

Vice Presidente, Jacob Tavares, 1e sendor iuhas da sici:eda;de tijuque�1-
Secretário. Zelr-rino Carvalho Ncttc 80. A norte na res ídcncía do !:lI'

e 2° Secretúl'io Sinésio Duarte João Peixoto, foi oferecido aos

Com êste resultado, o Dr. JlW convidados, lauta mesa de finos do

Eleitoral pro.clamou os eleitos 'ces, trios e bebidas, ocasião em

passou <t presidência ao sr, \'alérH que foi, o�vielo varias ,dlscurso�.
Gomes que, em palavras sinceras No edíd'ício da Prereítura, rea

agt-adecen a sua eleição. Em nome lizou-se animada. soireê, que de

dos Vercdores e pedindo uma mo- correu num ambiente de grande
cão de aplausos á Justiça Eterto- animação. até altas horas da noite

{ai, talou o sr. José Clherem. O SI'. Valério Gomes, representou
Ato contínuo, o sr. Presidente o sr. 1;)1'- Nerêu Ramos Vice-Pi-e

desiznou 3 vereadores para mt ro- s ídenl.e da Repuhlica e o Dr. AdOl""

du;�i�' na. sala de seções o SI'. Luiz Ibal n. da Sjlva, governador do Es-

Teles, Prefeito Municipal Elerto tado em todas as soleniclalCl·es.

para prestar o compromisso ds

praxe. A en.trada relo Prefeito, foi
fei ta �01J vibrante e demorada ó'al
va de palni,as ela assisL.ência que
enc,hia J�e[·alment.e o !'ecinto,

Presta,Cló o rom;pro.misso, deu-i'E'
a passagem do Govêl'no Munie:pai
feilo pela exma. Sta, Adir Gallotti,
qlw vinha exercendo ü cargo inte
rinamente_ Em discurso pronuncia
do, relal.ou toda a situll({aO 8'Conõ
mi,ca c financeira do MUinicípio
desde a s,ua .gest.ão terminanrdo por No programa: Brasil em Fóco --;

d,eseja[' ao Prefeito Luiz 'l'elfls' Nacional
um governo de ;paz e prosperidade Preços: Cr$ 4,00 3,00

O sr. Lui7. 'r·eles, a segUlr, pro- CenSI1Ta até 14 anos.
nUl1icioLl empolgante discurso, tra-
'vando o seu p1'ograma de Govê·rno, ',' . . . . .........•. '" ..••

o mesmo que se propuzera, e pro- ROXY hoje ás 7,30 horas
puzera, e prometera durante a Jeannete MacDonald _ Brian
campan,ba eleitoral. Apelou pal'3 Aberne _ .Gene Raymend
lodos os tijuq·uenses de bôa. vonta-

O AMOR QUE N.m MORREUde 'que Icom êle quiz'ess·em colalbo-
ral' no interêsse de '.rijucas. No programa: Brasil em Fóco __

Foi, a seguir servida uma taç:1 Nacional
de Clha.mpagne aos pr,esentes_ Preços: Cr$ 4,00 3,00
Entr·e os presente.s, nossa re-

CensUll'a até 14 anos..portagem conseguiu anotar as se-

guintes pessoas: Dr. Jos,é do .Pa· . ...............•.•

trocÍnio GaIlotti ·e Exma. Senhora RITZ amanhã
DI'. Mamilo Coimbra, Juiz de Di- ACóRDES DO CORAÇÃO
rei to de Joi.n.vile, CeI. Gr.acilianc

Negreiros, Diretor ela Ernpresu:; .. - . . . . . . . . . . . . .•...............•
'

De, iLeoberto Leal ,e !SeIJIhora, Valé- RITZ domingo
rio Gomes e Exma. senhora e filha NUNCA ME DIGAS ADEUS
Sr. Antenal' Tavares, deputado Es

tadual; sr. José Born, di1'elor d'e

Rio

RITZ hoje ás 7,30 horas
James Mason - Ann Todd

O SETIMO V:f;U

Ganhará 15
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante .,

o mês de Dezembro na casa ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas
PERRONE ganhará 15% de Ultimas. Exibições
desconto especial de "Natal LUZ DOS MEUS OLHOS

que a mais antiga e conhe- COM: Celso Guimarães - Grande
CiéJR Sapataria de Florianó- Othelo - Cacilda Becker _ Heloi
polis ofer ece aos seus dis- sa Helena - Maonel Pêra _ Silvio
tintosfr eguezes. 'Caldas

ENCERADOR
Teleftne 1447

No programa: A Marcha da Vida
- Nacional Imp. Fílmes - Uma
x 98 _ Atualidades
Preços: Cr$ 6,00 4,00 3,00
Censura livre Creanças maiores

de 5 anos ;poderão entrar na sessão

Tirar .de 5 horas.

JOSE' OLIVEIRA

TINTURARIA1
Só a "CRUZEIRO"

dentes,44

Inscreve-te - na Associação
Beneiicient.e elos Funcioná
rios PúbUcos E"!taduais e JIu
nicipais de, Santa Catarina.

Trê.s cruzeilros mensaes

dez centavos diári'os e estarás
preparando um peculio para
tua familia. � !

IMPERIAL hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

ENTRE A CRUZ A ESPADA
COM: José Mojica - AniUa Cam

pillo
No programa: O Esporte em Mar ..

cha - Nacional Imp_ Filmes
Preços: Cr$ 4,00 3,00
CensUJra ate 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A mais moderna creação em

refrigerante é o

[xperimente-o. [' �elicioso

,

T.
/

Em garrafa randes
I

·1
I

I

ZENITH 9.nteuur,ti,o.nal .,,'

� ,

o N o V o R Á O 1,0· F O N Ó G R A F·Oi

Distribuidor Exclusivo Z. - s. BATTISTorrr
R'ua Felipe Schmrdt , 34. -_ Caixa Postal 173.

'

Florianopólis. - Santa CatQrina .

I

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

3y. segundos cada um.

O Braço Sonoro "Ca
bra" pode .se deixar'
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRA�O SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e 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

ruidodesagradavel de raspadura ou chiada;
, faz com que os discos se possam tocar cen-

tos de vezes mais.
.

------------�-------------,

o Maior Fpbricaal. AI..... "-'-fiM IlodiôlJÍcoa &clud_'

Serraria Delambert iOOENÇAS NIERV��A.b

I"
.

C.e:i. 011 pr0l'r.nGa III. ,DMieioa. Quem extraviar 011 Inlltitizar e

ulje, .. floençu nervo.., Q•••tii certtfíeado de alistamento P&.l&�
!Nta,�UI •• tempo, lio ••1. p.... multa de 10 a 50 cruzeiros. oot1'01l
ll1íitAlIn��te remedlávela. O eUl!IlId\'d. I sim incorrerá em multa de 28 • UM
MIl:llj'D, trato el. lporincla, Ú peii� -

'

,

Iill'Gjáu'lear 01'1 lndfvi4hlo••feb.41•• íÚ cruzeiros aqnele qne extraviar .,

� enferml.adea. O 8erlf'içe N.. Inutilizar o Certificado d. ReG_'
dlõual d. DoeaçlU •••&ais 418,.. vista".
1€1 II• .uabldatórle, lSue at•••• IInc (Art. 121 d. Lei de Serviço M!ll
tll!tliUllulute "iii ftO$l!ltu Dtln.... �

.

:i!fl�!at.. lII:a ftl.... D....ore MI.. lIu t tar).

QuantidQda certa e preço unico
Metro Cubico CR$ 75,00

.

FONES 1199 e 1479

ACHEI!
A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve -- Tiradentes,

44
lia •••••••••••••••••••••••••••

Terreno
Vende-se otimo terreno com

lOx38, sito à Rua Irmão
Joaquim, nesta capital, por
preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria Ca rione ,

RUa Tiradentes
.'

........................................ - - - .....•.........................................•.......•...•..•............•.........._
_ ..---

Allencia Progresso de, Artur B�ck
Deseia aos seus amigos e freguezes BOAS FESTAS

e ietiz ANO NO II O
25-12-947 1-1-948

f _ ...... " '"

LIRA

Vende-se

'fENIS CLUBE
Diretoria elrneie para todos os nobres associados

.

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

Pela Diretoria, JOSE' A]'yTONIO DE .S. THIAGO
Secretãrio Geral

A

.......•....•••••••.•.••..•••••••.•• - ••••••••..••.••••.••..••..••..•••••••••
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Universidade para Extrangeíres
,

em Perugía [ltalia]
Leva-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge

ral da Italia para os Estados 'de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare->
chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas
dos, cursos que serão desenvolvidos pela

UNIVERSIDADE PARA EXTR'ANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes .per iodos :

de 10 de Abril a 30_de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 1° de Outubro' a 23 de Dezembro.

A U TOM O' V E I S
Para r spidá entrega procure conhecer os tipos e preços:"

que dispomos.
JURANDIR LINHARES & CIA.

I Rua Tiradentes, 18·A
Telefone 1344

B04 OPORTUNIDADE! Fábrica de Artefa-
para quem It:m m_uito tos de Couro'ou pouco dl�helro

. .

.

, . ,Especlahlta em arreQmentoa.
�eseJa empregar bem seu

I mQ!a.., pastas, chinelos e tQm�n-
capital a Juros compensadorea] CO". procura repreaentanh. comi.-
de 8, 10 ou 12 por cento? .iOO..ldos para este Estado.

_

Procure hoje mesmo o Os intereseQdolJ queiram se dirigir
O t t I hllíár! d a Canrobert de F. Neves, :Rua
epar amen O mo 1 10 (Comendador Me."1oel PereirQ n 117

CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe Porto Alegre.
. •

Pinto n? 5' (anexo a redação _ _ _ ..

de �'O Estado"), que tra- Funcionários Públicos Esta
balhando em combinação com duais e J[unincipais, do' mais
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRH graduado ao mais modesto ser

A. L. ALVES, firma espe- vídor público; inscrevei-vos na

cializada com vários anos ,de As.sociação Beneficente e esta
pratica no .ramo, poderá ore- reis preparando um peculio pa
recer-lhe a máxima garantia ra vossa famtlía,
� eficiência nos negócíos que
hes forem confiados.

0· .

..

'Â
.

GR.Ü�riÉSÃ DO iúiASIL···
Depende da instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes
soas amalf'ahetas frequentem um
curso noturno e tereis conteíouído
paea o progresso do Brasil; Escola.
Industrial ou Loja Maçonica.
...... � 1 ..

Aten�ão - O Governador do
Estado dr. Adel'bal Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa
t;lão Beneficente do.s Funeíonâ
rios Públicos Estaduais e Mu·

nícípaís de Santa Catarína,
sendo registado sob o n, 1.

O .prímeíro magistrado do
Estado, democráticamente, in
gressa, na Associação Benefl
cente, com os mesmos direitos
e deveres que terão os mais
modestos servidore.s püblteos,

Aumente o Capital do Colé,
gío Barrfga-Vmrde, afim de
que possamos construí-lo, Ins
erevendo-se, hoje mesmo, no
seu quadro social de compo-
nentes.

-

.. "
, ..

Envie ao seu amigo dista_Pt
um número da revista O VA
LE DO ITA.JAt, edição dMi
cada 8 Florianópolis, e a,,(ljbl�

estará cO'ntrfbuhldo para
maior difusão cultural

de nOSSA terra

......................... o· ••
-

.

,- LEMBRA-TE!
Inúmeros seres bgDllD�

que já foram felizes come

tu, aguardam teu auIÕ'o pa
ra que possam voltar' 10-

ciedade. Colabora na Cam
�anha Pró Restabelecime.t.
d. Saude do Lázaro.

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

Prelerindo-o está
acompanhando a moda.

Apre��a�d�:��" e·tit· 'd��'; ��;.
\nome para delegado da' Aç�o
Soeãal Catarinense no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo .al.
go de util.

,Objeto perdido
Se:tta f'eira, ó. 18 'hcta. foi GIiI

quecida na meza do centro da
Correio uma caneta tinhiro tra
tando-ae 3e uma lembrança. será
bem gratificado quem a entregar
á Rua Conselheiro Mafra; 144. "

O TESOURO
Ela instrução está ao alcance

.de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, TI'a Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

Uma meoa para 9"1,, de janta7'
em estilo antigo e algumas 'camas

de eolteiro.
Tratar à Avenida Mauro RQ'

moe. 64

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUINTA-FEIRA
Auto--Viação Catarlnense

<Warmn."I" s d pr� t-
Alegre - 6 horas.

tr Q� a ue oU ao _ A�t�-��_i:i.ãO Catat-inense

M:ÊS DE DEZEMBRO Anta-Viação Catarinense
- 7 horas.

6 Sábado - Farmácia Moderna Auto-Viação Catarinense
__ Rua João Pinto. - '3 horas.

7 Domingo __ Farmácia Moderna Auto-Viaçâo Catarinense - Laguna
,

- 6,30 horas,
- Rua João Pinto. Expresso São Cristovão - Laguna

13. Sábado _ Farmácia Sto An- 7 horas.

-

A INDUSTRIA DA EXTRAÇÃO DE

'iónio _ Rua João Pinto. Emprêsa Glórh - Laguna - 6 1/2 ESTANHO NA JNDONESIA.
e 7 1/2 horas.

14 Domingo - Farmácia Sto. Expresso Brusquense - Brusque -

"t\.nLônio - Rua Joã,o Pinto. 16 horas. �

20 Sábado _ Farmácia Catari- Auto-Viação Itaja! - rtajaí - 15 ho-
,/ raso

,:nense - R ua Trajano. Rápido Sul Brasileiro - Joinvila - às

21 Domingo - Farmácia Cata- 5 e 14 horas.

!l'inese - Rua Trajano. SEXTA-FEIRA

25 Ouinta-Fe ira Farmácia _ R�d�6;.;��a Sul Brasil - Pôrto A1egre

:lRauJiveira (Feriauo) Rua Trajano. Auto-Viação Cata'rinense Curitiba

27 Sábado - Farmácia Santo - 5 horas.

.Agosttnho _ Rua Cons,elheirc Ma-
_ A�b����asção Catarinense

;fra. Auto-Viação Catarinense - Laguna

28 Domingo - Farmácia Santo - 6,3-0 horas.

Agostinho _ Rua Conselheiro Ma- 7 ���::.sso São Oristovão - Laguna -

ira_

I
Auto-Viação Itajai - Itajaí - 15 ho

O serviço noturno será efetuado raso

íPéla Farmácia Santo Antônio sita 1-6E;�J::.so Brusquense - Brusque -

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

SÁBADO
CatM'inense - Curitiba

o EST.ADO
w'&daçi;o e Oficinaa .. rua Job

Pinto a, ,

,Düator: RUBENS A. RP.MOS
Pl-oprhtário e Dir••Ger....

SIDNEI NOCETI
Direts-t de Redaçl.:

A. DAMASCENO DA SILV"
Chefe de Parinalltio:

nANCISCO LÃMAl.QUlI
Chefe de ::mpreIÃo:

jOAQ""m CABRAl· DA SILVA
R�Qresentante:
A. S. LARA

,j;t- Senador Dantas, 48 _ ao
andar

Tel, %%-5924 - Rio de Janolr.
RAUL CASAMAYOR

lis" !l'elipe de Oliveira. ZI .-
8� andar

FeL %·9873 - São Pulo

ASSINATUR.AS
Na Capital

�a. .. ....... Or'
�.,IIIIC.trt! Cr$
! I'rbn�8tre ••..•. Cr'
tA4'.» ••.. _ .•••••• Cr$
"NU.r. avulso. . Cr,

No Interior
b. . Clt 1".Of
h_estre .,

- .. " . Crt· lI,ao
Crt I','"

ftti.ero avulso ..Cr$ ....

",08
41.(10
ZI.�
t,oco
'.i.

Trimestre

ut.clOII mediante e.lli!'ll*�

o� originais. meslIlo allt
'lIblicados. não serlo

devoh'idOI!l.
a lIlireção não se reep••-

ubiliza pelos conceito.
el!l1itid.os nos arUeM

assinado.

1em dinheíre ?
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma

l"ep..:::� mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?

Confie então os seus negó ..

.eíos ao Crediário KNOT, á rur

João Pinto n. 5, que, em com

lbinação com (I ES('1'itório Imo

ili1iário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando -l'he
com isto uma renda anual, se

gur>, de Cr$ 120,00 por C'i'$ ".

1.000,00 . empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre

Jdiário KNOT, ou nesta reda-

,ção ..

elA CATAR.INEI'ISl •

DE TRANSPORTES AEP.EOS LTOA

/

-:F-�;�lionário p'úblico
Lembra-te - descontando déz
centavos diários d_e teu venci

mento, salário ou remunera-

,.,�ão poderás deixar para
'

tua

família, um peculio até Cr$

3'0.000,00.
Inscreve-te na Associação

_Beneficente.
o • • • •• 0 ••••• ••••••

.. •

o VALE DO ITA.JAJ
Procurem n� Agência

Progresso,
'LIVRARIA 43. LIVRARIA

�O� -'_/"
r

_ L J

Horario das empre ..

sas rodoviarias
S�GUNDA-FEIRA I'7 Ejxpresso Sao Oistóvão - Laguna

lÜ1ras.
-

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

ra�xpresso Brusquense _. Br-usque: _

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catar ínensa - Joirwile

- 7 horas. -

Auto-Viação Catarlilimse _ Curitiba
- ., horas.
Rcdovíârja Sul-Brasil - Pôr to Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile

ás 5 e 14 horas. .

_
TEiRÇA-FELRA

gr�utú-v�aY;o�a�atarinense - Pôrto Ale- H. G. 2 - O NOVO PRESIDEN-
Auto-Viaçã!o Catarinense - Curitiba TE DA BBC.

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Emprésa Glória - Laguna - 7%

e 61,1, horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho

ras.

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

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catar ínensa - Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viação Calarinense' - Joinvile 1> ,

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvlle - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cr-ístovâo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

16 horas.
Auto-Viação Itaja1 - Haja! - 15 ho

ras.

Expresso Brusquense
_ 16,30 1101'as.

ROdoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas,

uters

S. H. I. - Informam de Batavia,
que cerca de um quarto da ptpula
ção de 320 mil habitantes das ilhas

da Bangka � Biliton, ganha a vida

na importante industria de esta

nho. E, Bangka, 37 minas de esta

nhos e 5 dragas estavam em funcio

namento em setembro, e maioria

das quais de propriedade da Com

panhia de Estanho de Bangka. A

produção foi de 9.2·58 quintais, em i"---�:----------------�----_.;""------
setembro. As exportações de esta

nho, umadas mais importantes fon

tes de divisas estrangeiras, perfize
ram o total de 7.41 toneladas em

agoso no valor de quase 3.000.000 de

florins, e 501 toneladas em setem

bro no valor de mais de 2.000.000

de florins. A Companhia C�njunta
Biliton, operando na mia de Beli

ton, tinha em funcionamento em

setembro, 11 dragas a jato, e 11

dragas comuns. Há também urna

companhia particular independente
em Biliton. A produção de Biliton

em agosto foi de 2,975 quintais e de

setembro 5.583 quintais. A exporta

ção foi de 500 toneladas em agosto,
no valor de cerca de 2.000.000 flo

rins, e 396 toneladas em setembro

no valor de 1.385.000 florins. Os

habitantes de Bangka que não tra

balham na industria de estanho,

ganham a vida na agricultura, pes

ca, extração do latex da borracha

e industria de madeira. Os produ
tos agrícolas mais importantes de

IBal�gka são arroz, abacaxi, batata

doce e especialmente pimenta. A

colheita de pimentas em Bangka,
neste ano foi de 426 toneladas, no

valor de 1.015.000 florins. Agora,

qU!e estpa terminad aa colheita da

pimenta, a população esta ocupada
na extração de borracha, cuja pro

dução é estimada em 585 toneladas

de folllas de borracha defunda ao

preço estabelecido por contrato de I

140 florins por quintal. A industriá

nativa da borracha tanto em Bagka
como em Biliton estpá sendo esti-j
mulaua pelo Fl\ndo da Borracha das'

LInclias Holandesas, entidade para-, Ivros
estatal, que forneceu aos ilheU's ma-

teriais no valor de 30.000 folrins. 1

POrto

Vende-se

5

s

Nova 'I'rento

Lord Simon, de Wvthenshawe,
antigo presidente do Conselho As

sesor de Combustíveis, acaba de

ser nomeado presidente da Comis
são de Governadores da B. B. C., em
substituição a Lord Inman. Antigo
deputado liberal, ingressou recen

temente no Partido Trabalhista
Br-itanico.
BRITISH NEWS SEBVICE

.
Por motivo de mudança. ven

de'lIe à rua Almirante Lamego n',

50, o aeguinte.
Uma bateira com vela e demei.

pertences
Uma eatanta. Um armário de

cozinha Umu .'010 de jantar com
pll!ta' Duos camall, Uma geladeira
poro colocar gelo. marca Steigl",
der nova.

NOTICIAS ECONOMICAS E FI

NANCEIRA DO SERVIÇO HOLAN

D1tS DE INFORMAÇõES

DURANTE TODO DIA.
. ---

nos V!l/)CJOS

Cur-Itiba

Joinvile

Tubarão

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas,
, Rápido Sul Brasflebro - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Ca-tarmense

- fj horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

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

ras.

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

e 7 1/2 horas.

Joinvile

Tubarão

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

Víaeãe
•

,

aerea
Morarão
SEGNDA-FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte,

Real S_ A. - ás 16 horas - Norte.

Cruzeil'o do Sul - Norte - 10 h0ras.

Real S_ A. - 11,30 horas - Sul.
panair - 9,&0 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
Panaior - 13,07 horas - Sul.

Cruzeiro do Sul 12.00 horas

N-orte.
QUARTA-FE[RA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas

Norte.
Real S. A. - ás 16 hora.s - Norte_

Varig - 13,00 horas - NO'rte_

Real S. A_ - 11,30 horas - Sul.
QUINTA-F"ElRA

Panair - 12,17 horas - Sul.

Panair - 9,50 horas - Norte,

Varig - 10,20 horas - Sul.

Cruzeiro do Sul - 15,30 hor3os - Sul.

Cruzeiro do Sul - 10,00 I1s. - NI>1'te.
SEXTA-FEIRA

Varig - W,40 heras - Norte.

Real S. A. - ás 16 horas - N-orte.

Real S. A, � 7.30 hor('s - Sul.

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.

Panair - 13,07 horas - Sul.
SÁBADO

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

Varig - 12,30 horas ...,- Sul.

panair - 9,50 h01'es - Norte.
JOl'/F'!GO

Panair _ 13_07 horas - Sul.

panair - 9,50 horas - Norte.

Crureiro do l5ul - 11,00 hs. - Sul.

Clube Doze de Agosto
CONV[TE

A DIRETORIA DO CLUIlE "12 DE AGóSTO" TEM O PRA
ZER DE CONVIDAR SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMILIAS
PARA O "BAILE DE S_4.0 SILVESTRE" A SE REALIZAR NA
NOITE DE 31 DO FLUENTE, ÁS 22 HORAS.

FLORIANóPOLIS - DEZEMBRO - 1947
NELSON NUNES

Vice-Presidente e Diretor de Festas

J

Penitenciaria do Estado
AVISO

De ordem do Sr. Diretor ela Penitenciária do Estado aviso 30 co

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

Flor ianópols, 18 cle Dezembro de 1947.
IVO CóRTE

Sub-Diretor Ind. Int.

deBalanços
Prôpríos para jardins ou áreas,

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

ótimo presente de Natal. Fábdca
João Pínto n, 44 - Fone 1.1,34

•

cr.lsnças
podendo, também, ser

Beíníseh - Rua

FIA
Correspondencla
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigoz1.i

RUA DE CAR�ALHO. 65ALVARO

Rua

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

Movimentação com chequei

Baneó do Distrito federal S.l.
CAPITAL: CR$ 60.000,900,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técni<:o.

em todas as

profissões

em

Técnicos
geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço

'RlJ n J). ,,) _)')J�::t.
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o dr. Osmar Cunha, que até então vinha respondendo pela presidencia da FAC, foi,
ontem, por unanimidade de votos, eleito presidente da citada entidade

---..:::----.-....--:-.------.�--.__..._-_-_-_-.-_-.-.__-e�-�� __�__ p�riodo _�� 1948 a 1 949. .

Fed�ando o enceuamento��--�i-�-���
daOsHnte em sua

e8éd� �oclal,. sendo nessa ocasião dado inicio aos festejos car-luillalescos.
____-

Aflnadlsslmo «j8zz-band» abrilhantara a esplendida noitada

�o�st�tuida a equipe da fVMSCI ,Reali�a·se_ hoje a corrida de

����!��r:�����es�:ta��r�Oa rr��:-U:e�de.1 'n!"�::�������,������;��o���::in��!:.��,!�!�o�ha�:;d!:;�
tiM o comandante Ademar Nones Garcia rente ano, a Federação Atlética Ca- Heidenreich, Izauro Henrique Ve-

, tarinense realizará, hoje, às 20,30· ras, Cristino Corrêa, Teodorico
horas, a gra-ndiosa Corrida de Sãol Marcelino de Barcelos Otávio Pe
Silvestre, em homenagem ao comér- reira Níríval Pereira: Aldo Galdi-
cio local. no.

Cêrca de 70 atletas pertencentes Pelo Lira' Tênis Clube inscreve-
ao Clube Atlético Catarinense, Lira ram-se os seguintes:
Tenis Clube e Associação Atlética Elicio Freitas, Antenor José Pe

Barriga Verde tornarão parte na reira, Odnei Lima dos Santos, Ade
sensacional prova rústica que, a mar Pereira, Fausto Corrêa, Eduar
exemplo dos anos anteriores, pro-, do Jorge Rutkosky, Miguel Lopes,
mete revestir-se do maior sucesso. I Aureo Cordeiro Ferreira e Leônidas
Odnei Lima dos Santos, recordis-! Palmas de Mattos. '.

ta catarinense em corridas de re-I Quanto à equipe do Barriga Ver

sistência, é a atração da noitada de de, nada conseguimos apurar.

hoje. Vencedor várias vezes dai' k--àil:etoria da- F. A. C. designou
"Corrida da Fogueira" e da "São as seguintes autoridades para o

Silvestre", Odnei apresenta-se em controle da corrida:

grande forma pelo que é conside-! Comissão' Executiva: - Dr. Os

rado favorito. I mar Cunha, Dr. Heitor Ferrari, Ma
A equipe do Clube Atlético Ca- i jor Antônio de Lara Ribas,' Érico

tarincnse, dado ao grande' número
1

Straetz Júnior e Dr. Paulo OUo

de atletas que a compõem, tem as-I Scheidemantel.
segurada a s�a_ vitória na int�res-I �tarter: - Capitão Oswaldo Va

sante competição que encerrara as reião da Fonseca.

atividades da F. A. C. no corrente I Controle geral de percurso: -

ano. Damos a seguir a constituição
I Capitão

MalID:ício Spalding de Sou
dos atletas inscritos pelo C. Atléti- za.

'co Catarinense: .Árbitro geral: - Tte. Ruy Stockler
José Bitencourt, Alcides José de de Souza,

Oliveira, Bartolomeu Eugenio da Médico: - Dr. Mário Wendha,i-

Silva, José Domingos da Silva, Pe- seno

dro Cardoso, Bráulio Marcolinol Contrôle dos postos: - A cargo

Silveira, Juventino Osvaldo Meira, dos alunos do Curso de Educação
Dinak Fidêncio da Costa, Abílio Fisica.

Nunes iVeira, Silvio Belarmino AI- Cronometristas: - Srs. Jorn, Wai

ves, Nelson José Ignácio, Zeno Ni- dir Grisard, Pedro Paulo Machado,
colau Junkens, Amarílio Arlindo Hélio Milton Pereira, Acy Cabral

Bittencourt, Moacir Cunha, Fermino Teive e Prof. Flávio Ferrari.

Avelino dos Santos, Asteróide Vital 10 Posto: - 'Gustavo Zimmer, Ru-

Dias, Valmor Cardoso, Santeleal bens Lange e 'Tte., Simões.
Albertino Constâncio Machado, (Esquâna Arcipreste Paiva

Otávio Silveira, Início Costa, Clo- Praça Quinze).
doaldo Amaral, Amaro Manoel de 20 Posto: - Esquina Fernando

Amorim, Lourenço João Viei- Machado - Praça 15 - Jorge Mus

ra, Eugênio Honorato Moreira, si, Darci Pereira e Milton Liberato.

Fernando Pinheiro, Euclides Ri- 8° Posto: - Esquina João Pinto

beiro, David Livramento, David Ra- - Praça 15 - Rubens Vitor da
-------------------------------------------------------------------------------------------------

I

f

II

I íj
II
1

i· r Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ante-ontem, á tarde, na baia sul,' unânime decisão do Conselho de
a Federação de Vela e Motor 'de Representantes da F. V. M. S. C:,
Santa Catarina promoveu a tercei- \ .ern virtude de encontrar-se ausente
Ta �e ultima regata eliminatória

I

desta Capital, pelo que foi dispen
para a escolha das guarnições que I sado de disputar as eliminatórias.
formarão a equipe catarinense que I Incluido na seleção bar-riga-verde,
concorrerá ás regatas de Porto! Ademar Nunes Pires, um dos maio

Alegre, marcadas para fevereiro de res "ases" do iatismo do Brasil. te-
1948. I

• I rá a honra defrontar-se mais urna
O resultado por pontos obtidos] vez com os. "grandes" do país e

nas duas provas foi o seguinte: t talvei do Continente, :10S quais
l°

. .Juzar - barco "Piloto" -: demonstrará a sua perícia .da: ti
Rataei Linhares, timoneiro, e João moneiro vencedor de tantos prélios
P. Guimarães, proceiro. I náuticos.20 I b "G'

- "
.

"

ugar -

�rco . aVla� -I Eis as provas a serem disputa-
Nelson Spoganicz, tímoneíro e das pelos catarinenses:

Haroldo Barbato, proeiro. Prova""Veleiros do Brasil", en-

3° lugar - barco '''Pirata'' tre catarinenses, paulistas, cariocas
Rafael Linhares Filho, timoneiro e gaúchos, Cada equipe concorrerá
e Stravos Kotzías, proeiro. com 4 guarnições.
4° lugar - barco "Dunga" Prova "Bronze Amizade", entre

Orlando Filomeno, timoneiro e Jor- catarrnenses e ganchos. Carla equi-
ge

o Lunardeli, proeiro.
-

pe fornecerá 4 '

guarnições.
4° lugar .--,- barco"Argonata" - Prova "Intercidades", entre cada

Luiz Faria" timoneiro c Mario Fa- cidade filiada ás Federações, con

ria, proeiro. correndo com 2 guanições. Flo
Gualter Baixo, timoneiro e Almir rianópolis e Tubarão serão os nos

Gilberto Pi'}to Oliveira timoneiro sos representantes.
e Nazareno' Simas, proeiro. Prova "Internacional", entre

Baixo, proeiro. brasileiros, argentinos e uruguaios.
5° lugar - barco "Caírú" As guarnições brasileir-as à esta

Os comandantes Arnoldo Cuneo, prova serão escolhidas entre os

Darci Lopes, João E. Moritz e Ubi- dois primeiros colocados na prova

raiara Barbosa não compareceram, "Veleiros do Brasil".
Damos a seguir o total de pontos -.- Ma- .._..... - -_.............,....,,_._.__........._....

obtidos pelos comandantes nas três ARNOLDO' SUAoREZ CUNEO
regatas eliminatórias: Clinica Odontologia

10 _ Rafael Linhares, 67. NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com h01"8

2° - Luiz Faria, 57. marcada, a cargo' de abalizado pro-
30 _ Nelson Spoganicz, 55. fissional

40 _ Orlando Filomeno, 54. Rua Arcipreste Paiva 17

5° - Gualter Baixo, 46.
' . . . .. . .... - -... .••. . •.••••

60 _ Rafael Linhares Filho, 44. CASA MISCKLANEA diltri-

70 _ Gilberto P. Oliveira,' 39, buidora dOI Rádiol R. C A

80 _ Arnoldo CU1neo,' 26. Victor. Válvula. �e Di.co�.
Rua Conselbeiro MllÍu9° ..,- Darci Lopes, 14.

100 - João E. Moritz, 9,,25.
11° _ Ubirajara Barbosa, 3.

A equipe da F. V. M. S. C. para
a disputa das regatas de Porto Ale

gre ficou assim constituida:
1a guarnição: Comandante Ade

rnar Nunes Pires e proeiro Almir

Baixo.
2a guarnição: Comandante 01'

lando Filomeno e proeiro Ramon

Silva.
3a guarnição: 'Comandante Ra

fael Linhares oe proeiro .João Paulo

GUlimarães.
4a guarnição: Comandante Luiz

Faría e proeiro Mário Faria.

5a guarnição: Comandante Ra

fael Linhares Filho e proeiro Stra

vos Kotzias.
tia guarnição: Cmte. G u al t e r '

Baixo e proeiro Haroldo Barbato.

O comandante Adernar Nunes

Pires teve assegurada a sua pre

sença na equipe caiarinense, por

Levante com

o bom dia

fi DESPERT�
de éJA
Dali DE CONFIAN�

"

O BOCAIUVA VAI CONSTRUIR A

SUA PRAÇA DE DESPORTOS

Segundo apuramos, o Bocaíuva

Esporte Clube brevemente lançará
a campanha pró construção' de seu

estádio, que pretende erguer na

distrito da Trindade, em excelente

terreno que vai adquirir por com

pra.
Para talos dirigentes do grêmio

da rua que lhe empresta o nome

estão envidando grandes esforços
no sentido de ver coroado do maior

êxito essa bela iniciativa.
O sr, Agapito Veloso, fundador e

um dos principais paredros do .Bo
caiúva, falando à nossa reportagem
expressou a sua satisfação pela bôa

acolhida que a iniciativa teve entre

os diretores e associados do clube,
declarando-nos que desta vez O'

grêmio da Praia de Fóra irá enca

rar o futuro de cabeça erguida.
Informou-nos ainda o valorosa

desportista que serão realizados

festivais, constantes de harraquí
Ilhas e outras atrações, nos dias 1&.
2, 3 e 4 de fevereiro do pr-óximo
ano, com o fim de angariar nurne

rário para a compra do terreno.

Sabemos que diversos comercian
tes e indust,iais, simpatizantes <lC6

clube da jaqueta amarela, estão in

teressados em apoiar a Iniciativa,
destacando-se entre êles o concei
tuado industrial Tuffi Amin, que se

prontificou a doar UGU .nagnifico
"Ford" para ser disputado median

te sorteio. O gesto do sr. Tuf'Ii Aroin

foi recebido com entusiásticas de

monstrações de aprêço por uarte
da grande família bocaiuvcnse c ê

digno dos maiores elogios. Cremos

que outros seguirão o exemplo da

Sr. Tuffi Amin, auxíliando como.

puderem esse empreendimento, no

tável.
O estádio, adiantou-nos o infor

mante, terá capacidade para cinco

mil expectadores.

Pt.I'O os pessoas de fino

paIador Café Otto é
�em pa".

Silva, Aldo Cardoso e Waldyr de

Moraes Lima.
4° Posto: - Esquina Conselheira

Mafra - Sete de Setembro - Aga,.,
pito Veloso, José Cunha e Edgar Sa
lomé Arruda,

50 Posto: - Oswaldo Silva Huss.

del, Rubens Pinto Vilar: e Tte. Pau

lo Sami.
A F. A. C. convida, por êste meio"

a todas as autoridades acima men

cion adas a comparecerem ao locaf

da saída (defronte ao Palácio do>

Govêrno) 30 minutos autes da ho

ra marcada.
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