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Regressa, h(}j�, ao R.íO, o sr, �e!êu Rap!8� ���e�Pr�s!de�te da Republica. � Presi·
dente do Partido Social Democráttce. ��J.P:�r����i_ p��v,l,den.clas de caráter polítics ..-se-

. õundo anunciam os [ernais-vaguar]
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o MAIS .ANTIGO DLUUO DE 8.ANTA CATARINA

, �:tdêt'.ri.Q III D. Gerente, SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
Dlreror 4. RIM"tlo s: DA.iUSCENO DA SILVA.
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Oração do sr. Nerêu Ramos
N'o grande banquete récenlemen-,

J!: Ioí bem que assi"m o quísessets,
te 'oferecido ao 81'. general Mendes A demonstraoão que seria enLão de
Morais', ilustre Prefeito do Distri- areto e de regosijo, ponde ser hoje
to Federal, o sr. Nerêu Ramos, Ia- também de aplauso, e de aplauso
lando em nome dos ofertantes, caloroso, porque inspirado no pró
proferiu o seguinte dis-curso: prio jnlgamento poputar. De to-
"Os amigos e admiradores, ora dos' os setores da opinião pulbi1ca

reunidos em vosso derredor, mt em verdade, chega-nos, em narmo
conferiram o grato prívuégro de níosa ressonância, a certeza de que
lhes declarar o pensamento, nesta a vossa ação administrativa, pelo
festa de estima pessoal e de aplau- dinamismo criador, pela coragem
so público, disciplinadora, pela firmeza com

que orienta, impulsiona.e movi
menta os serviços públicos, pela
segurança e acêrto .corn que deírou
ta, para lhes dar a soíução
possível e adequada, problemas bá
sicos e imprescindíveis ao bem
estar e progresso lia coletividade
vai corr-espoudendo aos anseios da
grande cidade.
Nesta horu de massas inquietas,

porque aguçadas as desigualdades
sociais com difículdades econô
mícas próprias de CliPÓS guerra, e

que são excelente caldo de cultura
para a demagogia, para a falsa de
mocracía e para as ralsas Iíherda
des, crescem e aumentam as res

ponsabilidades dos homens de go
V81'no que, por isso mesmo, nãr
portem olvidar que lhes depende €I

êxito, maior ou menor, prtncípal
mente de realizações no campo
económico e social. Sem elas nac
será possível dar ás massas aqutlo
que a justiça, inspirada na insubs
tituivel doutrina da Igreja lhes
deve assegurar. E -sohretudo essa ,a
missão nova que a hora presente,
torturada e .conrusa, 'põe aos om
brns dos homens públicos, arír
mando-lhes, permanenlemente. ::1

capacidade de ação e a capacidade
de af.éto humano e de. solidariedade
social.

_

-

Os poucos meses de atividaríes a
f'reutc dos destinos da Capital da
H,ppÚ'b!ica já bastaram para vos ele
finir a personalidade de adminis
trador iamíliartsado com os pro"
blemas da hora atual, assegurandc..
ao mesmo tempo, ao eminente Che
fe da Nação, eolacorador dedicado
e leal, perfeitamente, idenl.íficado
"n�l I) ,.!>lI P1'ograJYÜl. de governo e'
as :i'llas 'uorrnas de a\lãd� ,

Dai o aplauso que ele ,ptüJlico vos

trazemos, corl'e!i.gionári05 uns e

amigos e admiradores todos, no

dia do vosso ani'verS'ário llaba!í-cio
que desejamos marcado de 11on1l"
nagem que vos 1'(Js's·e a'gracl-áv'el ao

coracão, pelo aféto em que se ins
pirou, e à cQns'CÍêncÍa de adminis
trador, por sentIdo mais amplo, eo

mo límpido e desinteressado r,ene
xo da opinião dominanLI3 na vosM
terra natal.

Com eslas palavras, que quise
mo,s simples e claras, levanto a

taça pela vossa felicidade pes
soal e pelo êxito sempre ma,ior da
vossa administração".

AliO XXXIV

-"",..---_.�-_.�-------------

H.I Florianópolis

S- S. ExeJas. O sr.. Vice ..p'resid·ente' da
�epnblica e o sr, Governador do Estado,

\ A· ,::�t�t���;n�!!��:�,������:�:�"ri��,i,O" es-

tív\raw em visita ás obras da referida Escola os Srs. Dr. Nereu Ramos,
Vics-Pr'esídente da Republica e: Dr. Aderbal Ramos da Silva: Governa
dor lo Estado.

Ieceberam ás autoridades o Capitão de Fragata Alvaro Pereira do
Cabo, 'hefe do Estado Maior do 5° D. N., Capitão de Fragata Piinio
Cabra Capitão dos Portos, Dr. Domingos Trindade, Diretor de Obras
Publica: e Capitão de Corveta Frederico Sampaío.. Comandante da Es
cola.

Apó percorrerem as obras, Ss. Excias. estiveram na residência do
-Comand: te da Escola, onde lhes foi oferecido um cocktail,

O a antamento das obras impressionou favoravelmnete a Ss.
Excirs.

Sábado I 3 de Janeiro de 1948 10.153

o :mandato

Cf ntra es �8tudantes

o momento
politico
Estamos seguramente infor

mados de que os chefes da U.
D. N., secção de Santa Cata

rina, procuraram o senador
José Américo, Presidente da

quele Partido, para lhe falar
sôbre

.

entendimentos politicos
,com o P. S. D., em nosso Esta-
do.
Os jornais do Rio e sobretudo

o "Estado de São Paulo" deram
noticia do fato.

O senador José Américo fa-
lou ao sr, Nereu Ramos a res

peito, tendo este lhe declarado
'que os chefes da U. D. N., em

los os rcgfstros de todos os candi
dates do P. S. T. paulista.

C:�I PREFlEl1'O E 196 Yilll{EAlJü·
• li,.v.;S
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'(I'11Tll 1'<';08 d,,,-cisão elo T. S, K
lW(',IlPl':lHl os nraudatos, al"e.m do
p rcf'e i lo ele Santo André 19() verea
dores, "'om todo o Estado,' sendo
que 15 deles na ,capi·tal, cuja posse
deveria yeriücar-se precisamente
hoje, quando serão instaladas as
Câ:mal'as de Vereaelores.
CompeliI1á, agora, ao RegIOnal

paulista resolver sobre a maneirà
de preenc'her essas vagas: ou con
side,'anelo nula a votação o.btida
por esses candidatos, e, por tanto
Ibene'ficiando o partido majoritário,
ou mal'c,l'lIdo novas eleições.

Rejnbilaramo-llos todos quantos
tínhamos o _J;n-azer de vossa convi
vência, corrr o sígnmcatívo ato do

honradp Chr:fe da, Nação, em vos

ínvesjrndo na direção administra
tíva da vossa terra natal, por seu

turno, a própria sede do Govêrno
gão competente, para sugerir da, República.
qualquer fórmula, uma vez que 'l'\.bria-se-vos csplendida oportu-

nidade ,para a comprovação de que
as qualidades de dsseiplina, de
firmeza, ele lealdade e de bravura
oíviea que marcam o V08,SO cará
ter, assim como a capacidade de
organização e de direção reveladas
no exercíoío ascendente ela nobre

.

.

.' .\ . ,carl'l'ira. t(lW_ vI.)" atraiu a alma e

Bombaín, " (T. {).} - A j)OllC!H nutiiu o PH.t;'lollsnlu, i:l�H1J gs..i',m,abriu ioga ,;()'bre UJ!)a concen�l.'açao tia de açãu rea.lizadora e í'ecuncla
de ,1.'500 delegados a lfedetaçao d08 no alto cargo ciYÍl que se vos con
ESLuelantes de toela a Indla, que fia,va, numa hora de inqui,etaçõe::havwm se reun'ldo numa pl:a\:� sociais e de diHculd,ades eCO'nômi
pública do 1l0l'le' ue Bombaim. em cas e financeiras torturantes ele
i'rarl:co desafio á :proibicuci do go- toela a vida naei�nal.
verno indiano.'

"_
Não pudel'am, en tão, os vossos

As prlmeu'as notICIas dao a co' numerosos amigos, porque o nãc
nhecel: que cerca ele �!O estudantes permitistes, eXl)reSsar coleLivamen
mClUSIye 12 moças, �oram 1eTldas te sua justuJ.Cada satisí'acão . .Pre-
por balas, gas·e·s lacrlmog'eneos € 1'eri'sLes que o <.seu abraco fosse
golt)es de ",casse-Mte".' apenas ü voto afet.ivo, cordial e

íntimo pelo êxito ele vossa dit"icil e

arelua gestãp e pelo bem da terra

da Uo 18a-o
carioca, que não é apenas a mara�
vilhosa terra dos que nela nasce

ram, pOI'c[ue é o ,próprio cel'ebro
condutoi' da nacionalidade.

Santa Catarina, poderiam .

por
êle ser recebidos, desde que es

tivessem credenciados pelo ór-

,erderOID
Ri 2 (A. N.) - O 'I'rihunal 8u

peri Eleitoral reuniu-se ontem,
em s são extraordinária, para jul
gar l'0CLll'SOS interpostos pelo
dil'eUio çi'nll'al do .P. S. '1'., nele
P. S. \. pelo P. De.' ';J:Stl!!cle mm
lar a -cissão do Regional paulista,
que nccdeu registro aos candí
.datas o P. :-i. T. déliquele ]f,s1.ado
apesaI le ler o T. S. E. eJeclarado

ineXiSile
o dire.torio estadual da

quela l'emiação
Del) , do relatório feito pelo

miniS['�[
H00ha La,goa, ocupou a

iriblll1, d advogado do recorrido
,que S11, <ntou a validade do regis
tro con lido pelo Hegional pau11s-
ta. \

Rel)lilC�l-(), a seguil', o procura
.dor gere da República, SI". Luií
üallol.ti, Ui' l'ewl'il'lTIOll os tel'mos
(lo seu I 'ocer, contrários á vali<
,·dáde de is registras, que consi
derava teil'.amente nu los, em
félice da d <são do T. D. E. qne de
clarou in istente o diretório ,es·
tadual do :::;, T. De.pois de outras
�onsidel'aç s, concluiu o pl'ocura
-dor peclind(ao .l'ribunal que desse
provimento o recUl'so, prolClai:nan
do a nu lide do rE',gistro de tactos
os candidat do do P. S. T.

A essa �tura, o ministro Ri
lI:Jeir.o da COg� levantou a prelimi
nar de ,que a lu'estão xe,ferente ao

I'egis-ro de call-idatos em malé.l'Ia
julgada, pois oacordão do '1'. S. E.
que declara in 'istente o diretóric
do partido,

fO)
posterior áqueleE

registros. Ess registros consti
tuiam um ato epfeito, legal que
,niio podia ser ,ngido pela resoln
'Posterior do ,S. E. Red:'eriu-se
de passagem, a caso do senador

. Euclides

Vieira�CUjO
diploma

uepois de cassa, foi de novo
,l'eNaliclado ,por char o Trilbunal
que não lhe cab invalidar o re

gistro do ICandid por se tratar
de um ato ,perí'ei e legal. Depois
.ele longas consi'd�ções de ordem
juridica e legal, dclarou o minis
tro Ribeiro da Co� 'que o 'Dribu
nal devia cumprir 'micamente com
I() seu dever, col�ando-s.e acima
das paixões pOliti,c-a, e proclaman
.elo sempre a verda(\, estivesse ela
onde quer que fos� ,

Essa prelimin� Ido ministro
Ri.beiro da Costa, dbois de longa
P pxallsl i'Vamente d�tida, foi re·

jeitada eontra os 'vo� 'do seu au
tor e do professor S�Fib110.
,Passou, en�ã.o, o TIj'luna'l a exa

mmar o mél'l to da m'fl'ia em juli
gamento. Aipos long'l considera
ções em torno do assu,to, por par
te de todos os ma,glsltados resol.
veu Q Trilbunal,

contra�
votos

d.
o

ministro Hibeiro da (.;0 e do pro
fessor Sá Filho rlar rq'Vimento
aos recursos, para con' flrar nu

!�

deles
I partira a iniciativa.

uilio 8ocia� aos servidores
RIO, 2 (A. N.) O depUiado

Souza Costa ao declarar, ontern,
que a 'Comissão de Finanças, da
qual é presidente, deixava de fun
cionar por falta de nÚI11e;ro, ob
servou que desde o dia 21 do mês.
passado estava naquele órg'ão
.f.écnico da Câmara uma mensagem
do presidente da República suge
rindo uma modalidade de gr,ltifi
cacões adicionais, sob o titulo de
auxilio social, nos servidores ciYIS
e militares da Nação.
Lembrou que aquela' propoc;ição

foi inquinada de inconstitucional
pelo deputado Leite' Neves. Em
consequência, foi solicitada a au

di.ência da Comissão de Constitui
ção e Justiça. Embora a Comissão
de Financas não tives.se nÚ,I'nl�rl)
para votações, achava de toda ceD

veniência, para se adiantar' O es
tudo da matéria, receher-se o
snbstitutivo que,· naquele momen

to, acabava de entregar à Comis
são o deputada Euclides Figuei
redo. Esse. substitutivo' à proposi
cão do Govêrno disp�· que: "ao
servidor civil do poder expcuLivo
federal, ao militar do exército, ma
rinba . e aeroná'utica, do corpo de
bombeiros e da policia militar do
Distrito Federal q'ue, contar mais
de dez, quinze, vinte, vinte e cinco
fl trinta anos de serviço público
federal, ser'á pago como auxilio so
cial uma im,'oortância correspon
dente, respectivamente, a dez, quin-
ze, vinte. vinte e cinco e trinta por
0ento calculados sôbr� os venci- GETILEZASmentos db carg-o ou posto, ou ó'ob
o salário da funcão.

. .

A importância rela.tiva ao

:],11";:;-'
Da conceituada firma VIeira e

lio soc.ial será jncluida nn masma Cia. recebe-mos artistica follí.inhJl,
fôl11a dI' pagamento dos vpnc imen-

'

1948Los ou salários. ,e -cm caso a 19-1l111 para .

pod81cá exceder, para os civis ao Gratos. .

que resultar de 30 por cento só
bre o valor padrã'Ü ou, para os mi-
litar,es, de 30 por cenLo sóbre o

vencimento fixo do, pôsLo de, COl'O
ne1. O auxil10 social não so ex

tende aos servieJores pag'os por ta
I'efa, aos que acumularam, nem

aos que tenham direito à gratifica
Cão de representaã.o como partp cie
r,emuneracão. Os servidor,es eivis'
ou militares que perceberem gTa
tificacões adicionais de magistérh
percentag,ens ou quota-parte de
muJ.ta deverão optar entre o reee

bimento dêstes benefici'os e ;1 do
auxilio sacia;. Em caso algum se�
rão pagos cl�mulativamente.

Os funcioflários que ocuparem
cargos 'extín�os em virtude, de ;n
-corporacão ao§ vencimentos 'las
vantagens de regimes ,esp,eciais ()(:\
re.muneracão su POUGl'dO per,cener ,RIO, 2 (A. N. - Ás vésperas de de. instrução no fim do aJ�o; ou
a titulo de al1xili'Ü social, a quan- s'er diplomado e proclamado gn-I seja, nas manobras regIOnaIs.
tia que, adicionada ao vencimen_fo, vernador de Pernambuco, o depll- A idéia, na.scera das autoridadps
não, ..exoeeJa da lmportânca relaLY:J, tado Barbosa Lima Sobrinho, el81- �da AeronautlCa. e a tropa a ser
à class.e fi _9.a I da carr,eira de igual 'to pela ala do PSD, daquele Esta- f,J'ansportada seria um regimento
dellommacao no quadro permanen- do ,e chefiada, pelo sr. Agamenon de infantaria, composto de três ba
te., acrescia'a de 30 por oento. R��á M�galhães, que, como se sabe, nfLO talhões que deveriam ser retirados
suspenso o

'pag.
ame�to do auxll i(l

l co.
nta com as simpatias do �OVê['110 dG primeiro, segundo e terceiro I'P�

sOCl�1 dur�n�e o pe�l?do em que (l
Federal, noticiou-se, aqUI, que gimento de infantaria) tudo em

s,ervldor CIvIl ou mIl�tf);r &e enr-��- .estava' sendo organizado �m bata- caráter figurado" .

tl'a'r lotado em repartl�ao que, l?: ,;a lhão de cacadores, para Ir a R'�3- Também o general Zenobio 008-
sua_ natureza: .proporclOne grar,lf.- cife. Despertando o fato comenta- 'ta, comandante da primeira região',
caçoes espeCJa�IS, ,ex�etuadas as, de 'rios desfavoráv,eis, a imprensa 1'e- com a responsabilidade da seu al-
zonas 01_.1 locaIs .e nsco,s de saude.

cebeu a seguinte nota oficiosa: 1.0 cargo, fez estas declaracões:
ou ele VIda. "Pretendo realizar um exerc:cio

- "Estamos info-rmados, com de transporte rápido de tropa, pOl'
absoluta ,seguranca, que não exis- i via aérea.
te nenhum batalhão de cacadores I Enviar:á um batalhão de caçado
em organização, para ser enviado, r,es, desta região, ao Norte, em

com urgêneia, a Pe1'n.ambuco. De transportes da F. A. B., para uma

fato- cogitaram as autoridades rni- demonstração de mobilidade e

lit.al�es. apenas em caráter de ins- presteza de ação. O plano pl'eV0
truç.ão, e enviar àquela capital, até _ a po�sibílidade do retorno. 110")

uma tropa aéro-transportada. qn3 mesmo dIa. Trata-se de um pn!.lêlLo·
deveria tpmar parte no pl'ogl'ama de es'tudos do meu Estado MaJOr,

Um exercito de 5 mil homens
LONDRES, 2 (U. P.) _ Uma fonte governamental,

anunciou qu as tropas britanicas permanecerão na Grécia,
govêrno julgue oportuna a

.

sua repatriação. Sabe-se que os

possuem ao todo, nesse pais, cinco mil homens.

Explicada a ida de um contingente
. militar a Pernambuco .

autorizada
até que Q.

ingleses

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prospecto apresentado pela «Citai» Transportes Aéreos Soe. ftnonima�
..

Florianópolis Santa Catarina
... , . . . exercício em que ser-.�

Os abaixo-assinados acionistas e

iJOlcor-l
(vinte por cento) para a última no pra- a socíedade se constttutrá na forma _lei nicipais, ben!- como perante o,Mirüstérto

\
raçoes SOC:f'S �� base o ínventár ío, ba-.

poradores da "Citai" Transportes Aereos zo que fõr determinado. com o capital previsto ;10. art. ,4°: no seti da AeronautlCa e suas '!-ependencI?s ,e o VIr, toman o P \Sociedade Anõnima, vem, com o 'p�'esen- Licença para funcionamento - A mínim�, ou no seu n��xImo, ate aquel� Departamento ,de. Corre1Os. e Telegrafas lanç,� e1�)u.:::s·A diretoria e o conselho-
te expôr a maneira de constitmçao da atual sociedade se acha devIdament". au- data, fiCando, desde ja autorízada por e suas dependencIas, caberao a CíuaIs .

AI.,
_ remuneracão que a assem-so'ciedade com o nome supra citado, que torizada pelo sr. Ministro da

Aeron.
á.utí-

.

fÕ.rça dêstes estatutos o prossegmmento quer dos diretores ou seus substttutos �Itcal tera? g acionistas fixar \
se propõe estabelecer no Estado de Santa ca a funcionar juridicamente, de acõrdo do investimento do capital, a· cargo ex- legais,. sendo po�ém. que os atos. que o ela gera os .

l
Catarina" inicialmente, a exploração de coiu o art. 26, do decreto-Iel n. 2.961, de

.
clusivo dos seus atu,ais incorporadores. importem. em obr ígações para a �ocI��a- CAPíTULO V

..

tráfego aéreo de passageiros, cargas, e11- 20-1-1941, e oficio _no .2.283,. �le 6-8-47, �a . Art. 80) - _DoiS terços do capIt:>I. �o- de, deverao ser assmados por. dois d� e: Da bléia geral dos acionistas
comendas � correspondência. drretor ia de AeronautlCa CIVIl. Logo apos cial pertencerao, sempre, ,a br-asileiros tores ou seus substitutos lega is, ou ain

A t ���em Reunem-se os acionistas 01',
a sua constituiç,ão. serão tomadas.as ne- natos, domiciiiados n? pais, observando- da. por procurador com poderes espe-. .:- _'. te em assembléia geral, na:'fA iniciativa é merecedora do apôio de cessárdas providencias para que seja essa se a mesma proporçao no caso de au- ClaIS.

.. .

dmatlamen "nzena de março de cada.
todos os bons brasileiros e especialmente autorização extensiva á nova denomina- mento de capital. Parágrafo único - F'ica a diretorta au- segunda dqUl desíanado pelo diretor-pre-J
dos cata:rinenses e demais pessoas de boa ção, para efeito juridicc;>...· tor ízada, pelos presentes estatu,tos" � a:,o, em I�r cOI;'vocação dêste, parar
vontade. residentes no Estado, uma vez Estabelecimento bancár ío autonzado a GAPíTULO III constítuír procuradores em rrumero Sl.fJ. SI?en�e e P

seu relatõrio e discutir oba'
que se trata de um empreendimento des- receber as entradas iniciais - O estabe- Da administração social ciente para o bom andamento de se." fxamn�r °no anterior e parecer do con)
de muito tempo esperado pelas popula- lecimento autorizado a receber as entra- Art. 90) _ Administra a "!_ociedaó" serviços. • .

anço rO aI deliberando sõbre êles e ele;
ções de todos os mUI1lCípIOS do interior das iniciais é o Banco de Crédito Pop'u- uma diretoria composta de tres mem- Art. 12) -' Em caso de ausen�,a de um selho ISC� 'se uida o presidente. J
do Estado que não contavam amda com lar e Agrícola de Santa Catarina, seus bras eleitos dentre os acionistas, em as- dos diretores, por mais 5ie trmta dias, gendo! en

f !niCO) _ A convocação e>ii"
o meio d� transporte mais r-ápido e

efi-I agentes,e correspondentes devidamente sembléia geral dêstes, com. mandato por por. qualquer motivo, sera o mes�ro �..�: tr��I:��t,.i� da assembléia geral se farit-
ciente da atualidade e que constitue f�- autorrzados. quatro anos, mas, reelegIveIs, cau,:1O- bstttuído pelo presidente do conse 10 IS

nos termos do art. 89, do decreto-lei n ''':,tal' dos mais importantes �1� desenvol_;,- ,. 1 '. lízar a as- nando sua gestão com cinquenta açoes cal,. ou, na sua falta, pelo conselhetro
2627 pelo presidente, pelo conselho <is�

menta das relaçoes comerciais e <;lo PIO-·I Praz� em que. se � ever:a, rea b t d próprias ou de terceiros.
.

mais .,doso. . .
.

,
..' I 'ou pelo acionista, observado o di�.-

'gresso de um povo, oferecendo alem dIS-1 sembléía de transfoIm,,:çao - en 1'0 e

Parágr'afo único _ pa;a ter a�s.�nto na Parágrafo U111CO). -.O �Ilet.o: ou di- ca
'to no. art 88, daquêle diploma, maís-

so, grandes possibilidades de lucros. 180 (C�11t? e .0Itenta) dIas., diretoria da sociedade e n\,cessallO qy� ret.ores mtermos fIcar�o mvestr,!-os dos pos t: s dispositivos referentes à
Partindo, pois, do ponto de vista ací- F�orranopolrs, 19 de dezernbr'o de 1947.

o acionista seja brasileiro nato, �omIcI- mesmos poderes do dIretor. efet.ívo, de- os seu� ..

ou 10

I
ma, que traduz a vontade de acertar, a CIa. CatafJnens� de .Tr�nSp?rtes A�- liado no país, compondo-se a dIretona vendo, no caso, convocar ll�l:dl?tamen asse�lb1�Ia._ Dos lucros líquidos, apuraI'"Gital" que já é uma Companhia orga- reos Ltda. - DIretores. SIdnei Nocetf,

de um diretor-presidente, um dll'etor-ge- te, a assembélia geral eX,I aor dmana Ar. b I anual serão deduzidos �nizada' sob os moldes de uma sociedade Asteróide da_ �osta Arantes e pp. R. M.
rente e um diretor-técnico. para conhecer do fato e tomar as pro- dOi e�oo/ca �I��� o "F{mdo de Depr-ecía/

limitada, por cotas, expõe as bases de Moura - HelIo Mo�a. .

Art. 10) _ Compete à díretorta, como vidências necessárias, se por qualquer ãO"� o
_

sua transformação eI:'l :'So.ciedade a�- _
. _ õrgão executivo da vontade social e ad- motIVO o afastamento se prolongar por ç

10% para gratificações aos diretores;
ni�a", para que o publIco, desde

.. ja, Pro.leto do� Estatuto;" da CItaI, �ra�spor-I ministrativa de todos os seus negócios, maIS ele sessenta dIas.. 2 a 10% pàra gratificaçÕes. a emprli!--
SaIba, que, no Estado de Santa Catarma, tes Aereos Socwdade AnOnIma

interêsse e direitos, superintendê:los, di- Art. 13) - FIca vedado
.

a diretoria
ados' ,L

llã uma Companhia de aviação capaz de caPíTULO I tar-lhes orientação econõmica e fmaneeI- conceder abõnos, ou garantIas, em nome g
5

.

2-00/, para o Fundo de Reserv"..t� .
,

se tornar, amanhã, com a sua ajuda, Da denominação, objetivo, sede e prazo ra, ficando investida de todos e 5luaIs- da sociedade, para negóc10s estranhos aos
l'
a o

.

!

uma grande Emprêsa. Art. 10) _ Fica, por transfonnaçao da quer poderes. � Cabe-lhe, nessa qualrdade., interêsses sociais.. ga2, a 10% para o Fundo de Benefbênc:i�.
atual firma Companhia Catar'inense ,de especialmente: .' . ,

CAPíTULO V
O restante será distribuído, con';] dIV1-

Transportes Aéreos. Limitada, constitmda a) - Tep"esental" a socIedade em JUIZO, Do conselho fiscal dendo, aos acionistas a critério da as-

a sociedade anõnima Gital TJ'ansportes e nas suas relações com terceiros e com Art. 14) � Compõe-se de tr'ês membros sembléia geral.
Aéreos Sociedade Anõnima - a qual se os govêrnos da União, .elos F!stados e d?:s o conselho fiscal e de três suplentes elei- Art. 19) _ Se e quanelo neces'jtrio ID

regerá pelos presentes estatutos e, em M';lnicipios, podend.o,. para 18S0, consL;- tos pela assembléia ·geral ordinária. assembléia geral poderá aument:r, de-
C8S0S omissos, pelo decreto-leI n. 2.621, tmr poderes especIars para a. <?efes,,: aa Parágrafo único) - Em sua primeira mais um diretor, o quadro admiüstrati
de 26 de setembro de 1940, e demais elis- sociedade em processos admll'lI_straüvos, rellI1ião, dar-se-á, entre os membros do

vo da sociedade, sem necessidad' de re-··

posições legais que sejam aplicáveis, no aduaneiros, fis�ais e outros, e InterpOs!- conselho fiscal, a eleição de um dêles forma dos estatutos, fixando-lhe,Js honÚ'"
momento, ou futuramente.

.

ção de recursos;
. .

para a sua presidência, cumprindo-lhe to- rários. <
Art. 20) - A sociedade supra referida b) - nomear, contratar e dem1tIr g�- mar iniciativas e providências para o re- Art. 20) - A assembléia ge'al pode'

Citai Transportes Aéreos Sociedade Anô- rentes, técnicos, enfim, empI'egados oe guIar exercicio de suas funções. determinar o comparecimento "los mem·

nima - destinada à exploração do ser- tõdas as categorias, estipulando-lhes as Art. 15) - Ao consell1o fiscal incumbe: bros do conselho fiscal aos trabalhos pa
viço de transportes aéreos em- geral, tem atribuições, salários e comi_ssõ.es; . _

. a) - examinar, em qualquer tempo, ra ministrarem esclarecimentos sõbre aS.

'ede na cidade de Florianõpolis, Capital c) - comprar bens, moveIS, ou Imo- os livros e papéiS da sociedade" o estado contas da administração e

lS
respect!

rIo Estado de Santa Catarina, estabeleci-, veis, material,. máquina? ,!pan;lhos e tu- da Caixa, tomando por base o inventá-

vOASrtP.a2re1c)e_res'A acsembléI'a ai, ordI'nã--mento e fõro na sua comarca. do o que maIS seja mIster para a con- rio e balanço e as c.ontas ele que neces- ,

Art. 30) - O prazo de sua duração

I
secução do objetivo soc�al,. ou autor�zar sitar; . ria ou extraordinária, não derá insta..

é de 30 anos podendo ser j)Torrogado. a qualquer diretor *ou tecmco, a faze-lo, b) - lavrar, no livro próprIo, o resul- lar:se sem a presença de, I mínimo, ..,

e vendê-los, ·ouvielo o conselho fiscal, edi- tado do exame que houver praticado; 2/3 elos seus componentes, em primeira.
CAPíTULO II ficar, celebrar arrendamentos, locações,

I
c) - designar contabilista legalmente convocação. '

Do capital social e das snas ações sub locações, assinando, pelo menos, dois habilitado para acompanhar os respecti- Parágrafo único) _ En segunda con·-
Art 40) - Cifra-se em .... '

.
de seus membros as respectivas escl'itu- vos exames, na forma do decreto-lei n_ vocação funcionará com ualquer quan-

Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeI- ras públicas ou particulares; 9.295, de 27 de maio de 1946;, tidade de seus membros.
ros) o capital social, dividido em ..... : d):- receber dinhei�o�, pagar 'C r�s.ga- '. di .- convocar a assem;bléia gerál 5>r- CAPíTULO
10.000 ações de Cr$ 1.000,00 (mIl) ordI- tal' trtulos, cobrar amIgavel ou JudIcIal- dmana, se o dIretor pl'esIdente retaroar' Das disposições erais.
nárias e nominativas. mente, abrindo e movimentando contas, a convocação por mais de mês, e a ex- Art. 22) - Goincide o :jlo ou exercíci(l.>
Art. 50) - As ações 'I'epresentativas do dando as garantias necessárias a opera- traordinária sempre que motivos urgen- social com o ano solar.

capital serão assinadas pelos diretores da çõep <Iessa natureza, aceitando, emitindo, tes e graves o exigirem, apresentando- . Art. 23) - Para efeito de l>i serão con
soéiedade presente ou futuramente. sacando e endossando títulos ou efeitos lhe, neste caso, exposição escrita e do- _,siderados fundadores 0ttu�s quotistaS"
Art. 60) - Cada ação dá direito a um de crédito de todo o gênero; cumentada, concluindo por proposta a da sociedade sob transf mata0 e os de·

voto nas deliberações da assembléia ge- e) - praticar, enfim, quaisquer atos ser discutida; .

.

mais que completarem nÚl1ero de se-
ral. ou contratos que, por lei, independam e) - clenunciar os êrros, fraudes ou te, cabendo-lhes todos os d eitos e ia-·
A,rt. 70) - O prazo para a subscrição de autorização expressa da assembléIa crimes, que descobrir ao diretor-presi- vares concedidos à sociedaç.

do capital é de 180 (cento e oitenta) geral dos acionistas_ dente, ou à assembléia geral, sugerin- Florianópolis, 19 de. dezenyo de 1947
dias, contados da data da publicação dos Art. 11) - Os atos comuns da adnl'i- do as medidas que reputar úteis ao in- Cia. Catarinense de TraljPortes Aé-·
presentes propecto e estatutos, pela Im- nistração da sociedade e da representa- terêsse social;

.

reos Ltda_ - Diretores: Slnei Noceti,.
prensa Oficial. ção da mesma perante as repartições f) - apresentar'" à assembléia geral (lr- Asterõide da Costa Arantes pp. R. M•. _

Parãgrafo Úl1lco) - l<'indo êsse prazo fiscalizadoras, federais, estaduais e mu- dinária parecer sõbl'e os negóci::.s e ope·Moura - Hélio Moura. (1616)

Da constituição e realização do capital.
- A constituição da societlade se fará,
oportunamente, por transformação, para
sociedade anõnima, sob a denominação
de "Citai" Transportes Aéreos Socieda ..

de Anônima", elTI substituição à atual
denominação de "Companhia Catarinen
se de Transportes Aéreos Limitada"; o
capital .atual da emprêsa é de ., .

Cr$ 1.200..000,00 subscrito pelos atuais
quotistas, mas, como e-.tl1p�·eendinlentos
do vulto do que se pretende fazer de
manda de muito maiou capital, ficou de
liberado que a sua subscrição fõs,e pu.,;,
ta á deliberação do públiCO catarinen·.. e
pretendendo-se, assim, obter-se o 1110J1
tante de Cr$ 10_000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), afim-de que somente por
essa forma todos contribuam para tão
.empolgante iniciativa.

Bens atuais para incorporação - A
atual sociedade já dispõe do seguinte:
UlTI terreno em "Roçado", município de
São José, pl'óprio para a construção de
�m "hangar"; um avião "Stinson" 165;
lIcença para funcionamento; concessões
e subvenções que. na ocasião da efetiva
ção da transformação t.enham sido ,on
cedidas á "Citai";' valores de seu ativo
com oficina, instala etc., etc.
-yalor d.§ls ações e de sua classe - As

açoes serao do valor nominal de .

O�-S: 1.00Q,00 e serão nominativas e ordi-
na,1'Ias. .

_

Inicial da entrada no ato da subscri
çao - A chamada será de 40% (quarenta por cento), (la e 2a chamadas) e 20%

SUACIZADAS NAS ANTILRAS AS
RESTRIÇõES IMPOSTAS AS

IMPORTAÇõES

S. Rd. - Informam de WilIems
tade Antibbas Holandesas, que a

Comissão de Comér:cio exterior aca

ba de anunciar a abolição do sis
tema de qL10tas para importações'
dos paises do dolar. A Comissão de
cla.rou ,que seriam necessárias ain"
da as Iicenr;llS .de i'ft1Jportação afim
de "ada,ptar as imrporLaçõ·es as ne

.cess1dades do comémio interno e

de transito". O Go'Vêrno mantem
'em vigor uma pequena lista de ar

ti.gos cuja imporLação esM proibida
Os pafiti,culares :podem remeter

para o eX1tel'}Or 150 trimestralmen

;te. O a,frouxamel1to das restrições
'a impo.r.tação seguiu-'se á solução
das diüculda.des das Al1tihhas Ho
landesas qlUanto a dolal'es, as quais
\haviam surgido quando a Grã-Bre
tanha 'sustou a. conversibilidade dá
libra. As Antilhas obtiveram novas

quotas de dolares do Govêrno ho
Jandrês, Mim de satisfazer suas ne

cessida,des. A Gamarq de Oomércio
·lolCal insistiu com os nego.ciantes
'que não se a:proveitass,em do afrou-

.

xamento das restrições, para ass�
mirem' comipromissos ex.ces-s:iV'os de
mercadorias HquidáV'eis 'em dola

!I'e�, ma.s antes ct'izes-sem suas enco

meIlidas de acôrdo com suas "reais
néoessidades". A Gamara . declarou I
que llão havia razã,o para ,temer-se
um br'lYv'e r,esta;belecimen'to <das res

trições.

Bom binócll10
. _ I

. .aonde VISíBO I
Re\lojoal1ia; '. Progres!po -

r
.

d� lUGEND e), FILHO .

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO�OE
REEMBOLSO POSTAL

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

•
I

Fábrica de lrtefa->
tos de C�ro

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem t�m sólida .'::
inl!trução.

Bons Jivros, sobre todo. OI

assuntos:
,LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

.;., /

Especialirta .reamentoll.
molcn, poetas, e taman--
cos. procura repre.e nte. comi.
.ioa":ldos para' e.te E do.
Os interessado. qu J.rn .e dirigi."

a Canrobert de .F: Neve., :RuQ_I Comendador Mc.:noellreira n. 177._
Porto Alegre.
· . .. . .. �,... . .

"Quem extraviar,�u inuttJjz&r •.

certificado de alistnento pa••�,
multa de 10 a 50 c�eiros. outrolf
sim incOJ,rerá em .!ta de 20 • 1�
cruzeiros aquele fP extraviar ",
inutilizar o CertifAdo d. ReaGI'
...lsta ",
(Art. 121 41. lAdo Serv1co MlU.

I lar)•.
• •••••••••••• v •••••••••••• ,..

A GRANDE DO BRASIL
Depende da il,Wução de seus fi-

lhos. Fàzei cotII'.Jue todas as pes
soas am.a1fab8'f.1 frequentem um'

curso noturno) 1.er,ei·s contribuidG>
pa"ra o progreo do Bmsil. Escole>
Industrial ou,foja Ma�onica.
• .' It •

Dr. Arm do Valerio dé
lssis

III .. .. .. .. .. .. .. .. �' _'_------------__

Avisa IS seus cl.ieotes

que esl ausente .até o

dia O de Janeiro.
.. .. .. .. .. ..

\ ..

-.

Ap������dô:��
..

�:.;.' ii��
..

se�
nome para delegado da' .Açião
Som'aI Catarinen.se no seu quar
teirão, v�s. já estará fazendo aI.
go de utU. !

QUEfX� E RECLAMAÇõES
PREZAD,P I,EITOR: Se o que !1se

latere... � realmente, uma providência
pra �reitar o Que, e.tiver erradC!' OU

,ara Quli �ma fait. alo .e repita: ,
NAO o e.c.bd.alo "Que e .ua recl&maçla
ln ,uei_ poderá "rir a ca_. enc....
ahe-a , Sl!;CCAO Rl!;CI,AllACOllS.
4e O ESTADO. que O _ eer' lcnde
cem demora ao CODbeclmellto de QU"
de dirdto. recelleDdo y, I. uma Infor_
cio do reault.do, e';'bcira em alpu a

"' Ido niam pubUcadoa .._ a noIa·
� ....... • 1N'0'rid4lJ111.1a !caa4a.

Desenho Técnico
CURSOS INTENSIVOS -POR CORRESPONDÊNCIA

Desenho de Arquitetura - Dese.nho de' Propaganda - Des,enho de
Máquina - Desenho TopográficO'

INSTITUTO TÉCNICO OBERG �
l\ua 7 de Setembro, 41-A _. Cx. Postal n. 3455 -- Rie. O E.t: F-l/48.

Envie êste anúncio e terá uma mensalidade Gratis

l

N. 3 Cr$ 180.00 N. 4 Cr$ 220.00
Marca Condor

Fabricação italiana
.

Caixa de niqueI, fabr;,cação
Italiana

Caixa de niqueI Altura 9 cm.

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

No.�os relógio. são acompanhado. do. respectivo. certificado.
de gal'antia. ..-

PEÇAM-NOS GATALOGOS - ENVIAroSi:mmS
JUCEND & FILHO

Curitiba.- Praça Tiradentea, 260·. Paraná

COMPANHIA 8A1JANÇA DA" BAlAw
r.à.... 11'11 - tu.: lAIA
DCJlImIOD • Ifll.llf81'Ollnl

Cifras do Balanço de 1944,

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5>978�401 .755,97

67.053.245;30
142.176.603,80

.

CAPITAL E RESERVAS
Respon.sbilidsdelJ
Recete

.

Ativo

..

•

Sinistro I pagai no.. ólti.mol 10 ano.

Relpo!llabilidatlel
·98.687.816,30

• � 76.736.401.306,20

Diretores:
Dr: Pamphilo d'ütra Preire de Cary"iho. Dr: Francisco

�e Sã, Anisio.Ma'lorra,; Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e Jos6 Abreu.

Para atpessoas de fino
paI 'i'. Café Otto é

,sem par.

Envie B seu amigo dlstaDte>
um núnro da revista OVA·
LE DOT.AJ.Af, edlçio dedJ'
cada a JorlanõpoUs, ti assbt$'

e�i,;i( contribuindo pAra
;.JI' difusão cultural
fie BOS88 terra

iP����Ú�'-
.

10F:
culto e conhecido 6tn'

todo St?do para via;ar pa-
ra s furna.

_ a tas para «Safira:» nes
J
te- ,'na1:

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE: PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO. DI� 4 (DOMINGO) ÀS 19,30, SOIRÉE MIGNON; DIA
10' (SÁBADO)� 'SOIRÉE COM INICIO ÀS 21 HORAS; DIA 17 (SÁBADO), G�ANDE SOIRÉE CARNAVALESCA, COM INICIO

ÀS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO)� SOIRÉE- MIGNON ÀS 19,30.

Oito CéiOçÕeS carna- O imposto de renda Clube 15 de Outubro 804 OPURTUNIDADE!
vale�cas proibidas e os municipíos pr.�t�I��:dO �1�il�1a8/�,��nf5 dOe (��DL:
Rio, 2 (A. "t) Conforme noticiá- RIO, 2 ,(A. N.) _ O deputado �\o, na noite _de 31 de d,ezem�ro

mos, o sr. Melo Barreto Filho, di- Berto Condé, falando aos jornais, a
último, Os saloe� da Slmpatlüa, ,,0-

retor do Serviço de Censura de Di- propósito do ante-pr-ojeto qu c re- cl,ed��e .mant.í�el an�-sc repletas df

versões I'úblicas, designou uma co- gula a lei que atribue aos muni- exmas. tarmlias desde cedo ate ,ai,
missão de revisores, composta dos cipios dez por cento da ar-recada-

tas horas da madrugada, relTI�lldc
srs. Moacir de Abreu, André Oarra- ção total do impôsto de renda, que sempL'_: ,�r,a�de entusiasmo e n-an-

zoni, Lacerda Coutinho, José Men- enviamos na Integra, em outro des- ca" COI clIahd.<�?e.. , ,

donça Pinto e Marma de Melo 1<'er-l' pacho, declarou que pelos seus
O Estado agradece a cordíatí

r-eira- para procerlerem á revisão I cálculos, cada municipio caberá �ad� e gentilesa dispensada ao seu

das letras de várias marchas car- cem mil cruzeiros, mais ou menos
I epi esenta!:l-te, o 9ue revela a att:

na.valescas cujo texto. a.ten.ta
contra em 1�48, e

duzentos,
mil

d,e 19�9r
co:npre/nsuo do ülune 15 rela�lVa

a moral e os costumes. em diante, Perguntado que provi-
men l� <� Jn�Q)['ensa - sempre rator

Instalada a comissão e com r e- dências seriam tomadas pelo gn-
de pi egresso social.

comendações ter<illinante� até do vêrno federal, para que' ãmet:1de C-Ib--:-5-d'--J----.-'-próprio chefe de polícia, resolve- da .ímporcânoia recebida pelos mu- U' e� e �nelroram os seus membros desaprovar rucipros seja mesmo empregada ,l.) U, .

várias_ canções, motivo por que não em beneficio d3; ordem rural, o
. Re1gorglLan?0 de SOCIOS e exrnas

poderão mais ser tocadas nas esta- deputado; bandeirante respondeu: Iamilias, o Clube 5 ele Janeiro cio

ções de ráçio e nos bailes carnava- "Apesar da disposição expressa Estr-eito reatízou grande baile. pa
Iescos sujeitos á fiscalização da de que/se pretende regulamentar ra encerramento do ano social de

polícia : As musicas censuradas o -assunto, a comissão não encon- 1947.
,

.

são as seguintes: Comprei em Bu- trou mei-os diretos de f isoa liz.aoâo A nortada de alegtia decorreu

do, Seu Yisconde, Come Quieto, do emprego das importâncias que num ambiento de intenso entusias

Cecê, Adão e Eva, Soltaram '0 meu os municipios vão receber, porque mo, sendo por ISSO, muito tehcr- •••••••• •••••.••.• • •••••••

pení; Seu Presidente e Bloco da estes meios equivaleriam a urna tada a respecüva Dir-etor-ia, que Atenpão _ O Governador do
Caruiinlui. , intervenção em assuntos de ínte- tanto se .vem esrorcando para man- li

Devemos natal' que o corte das r-esse peculiar das comunas. É ter a vitoriosa agremiação, na Estado dr. Aderbal Damos da

canções foi proposto pelos próprios óbvio, entretanto, que toda [1, ad- va nguarda das Ipreí',erirclas pela so-. Silva inscreveu-se na Associa-
censores que anteriormente as na- ministração pública está sujeita clüelade do EstreIto.

. ção Beneficente dos Funcioná-
viam dado como ern condições de aos processos de ,prestação de C·)1)-

I' P 'bl" 'E t d' M
serem aprovadas. Duas no entanto tas e, estes, pela nossa constitui- Demo",·ata "Iube

rIOS u lCOS s a U8IS e· u-

das perniciosas log-raram passar ção, admitem até reclamações de U II t nicipais �e Santa Catarina,
incolumes, porque os censores qualquer cidadão. Assim, os ha- Festejando o termino de mais sendo regIstado sob o n. 1.
acharam "que, s·e foi. dada a essa, lanços e as contas dos nrefeitos, um ano, o Democrrta Clu1be abr íu O primeiro magistrado do
marchas interpretações diversas obrigatóriamente, revelarão I} oro- sua ampla e confortável sedie para, Estado democráticamente in�
ou se, por via de arranjos ou paró- pregó das quantias recebidas. sob realIzar aLHmadlSS'lmO baile" na

gressa 'na Associapão Be'nefi-
dias, foram imàralizadas, nenhuma pena de responderem eles, c'aso os noIte de 31. , :.'. •

responsa'biliclade cabe á ,censura" desviem dos seus fins, oonstitucio- A concorrência de exmas. fami-. cente, com os mesmos dInntos
São elas: Que é que há? e Por tl'ás nais, por crime funcional ". lias foi .grande e as dans:lis se pro-' e' dev,eres que terão os mail

..--,----- longaram até alta madrugada, num modestos servidore.s públicos.
Telegra�mas reUdos, a����'\�l1��n�l�;a o��A��idade pa-

.••.••••.••.•••..••.•••..•...•••

MAS I' t tEMBRA.,TE!
RELAÇKO DOS TELEGRA RE- 1'a &a, leu ar a .maneira cava J'hei-

TIDOS NA ESTAÇkO' LOCAL resca com que foi recebido o re- Inúmeros leres halDasol,
DOS' TELEGRÁFOS:,

pl'esentante do nosso jornal. que já foram felize. COIIl.

Consulado do tu, aguardam teu aUl1io pa
ri. que' possam voltar á ...

Uruguai ciedade. Colabora na Coa·
Agradecemos sensibilizadas, e 1'e- panha Pró Restabelecimellt.

tribuimos. d� Sande do Lázaro.
o sr. Julio Nicolau Herena digno. • • • • •• • ••..•.•••,.... . ...• ·1·

Consul do Uruguai em nossa cida-I O VALE ,De ITAJAt
de, teve a gentileza de n(js comu- Procurem na Agência
nicar a transferência do respectivo _ Progresso, I
consulado ,para a Rua Bocaiuva, n. LIVRARIA 43, LIVRARIA
12·2. ROSA

Continua O ESTADO fazen
'40 distribuições de valiosos li
-esoe. iticlusive' romances mo-

-dernoe, entre as pessoas que
-eonsram de seu cadaetro so-

-ciel.
,As pessoas que ainda não

ha;am preenchido o coupon
.que diariamente publicamos
fPOderão faze-lo agorã, hebi
ílitando-se, assim, a concorre
'l,ll'am a tão interessante inicia-
eiv« realizada sob o pe troci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
lDeodoro n. 33, /nesta Capital.

***

x.

\

MA. ALAJL<DE PEDREIRA
, NOUETTl

A data de ontem assinalou a

])assagem do an.iversár in da exma

-sra .d. Alaide Pedreira Nocettí, as

'posa. do sr. Mario Nocetti, super-in-
tendente-tecnico da E. N. de Nave-
.gação Hoepcke,

-

Membro das tradioionais fami
lia Pedreira o Nocettí, grande é
-O seu círculo de relações, o qua l
foi de muito aumentado pelos .seus

I -dotes pessoais.
Aos muitos cumprimentos que

lhe ..foram tri,butwdos, juntamo.:
.também os nossos.

x x x

FAZEM ANOS HOJE:
--'; a exma. sra. d. Maria de Lour

,.o.es Machado Gandra, esposa do sr.

R�ü de Castro Gandra.
- menino Airton de Oliveiar, fi

::lho do sr. Gustavo de Oliveira.
- srta. Fli Maria Perfeito, filha

.do sr. Nicolau Santos.
x x x

NOIVADOS:
Com a srta. Nair Stucki, filha da

'exma. Vva. Julia Stuckl, contratou
,casámento o sr. Eno de Castro Gan
I,dra, funcionário da Diretoria de
'Estradas de Rodagem e' filho da
"exma. Vva. d. Carolina Gandra.

, O sr. Aldo Afonso Vieira, filho
Ido sr. Urbano A. Vieira. contratou
,-casamento com a srta. Lilia Maria
,da Silva, filha do sr. Darcy Linha
Tes da Silva e de sua esposa d. Ma
,,ria Antonieta da Silva.

Com a srt.a. Maria Iracema Fer

�reira, filha do sr. Caetano José Fer

-reira, e de sua esposa d. Julia Cons'
'"lantina Ferreira ajustou nupcias o

�sr. 'Janill Elias.
Com a gentil e prendada srta.

,Araceli C. Moreira; filha da exma.

'Vva, d. Dolores Mpreira, residente
..em Pôrto Algre, clmtratou casamen

'lto o sr. Ar.tur ROt'rigues
de Freitas,

.(}Ue exerce ativi ades profissionais
':ala Base Aérea.d Florian�polis.

Parabens.

Aumente o Capital do Colé
gio Rarriga-Verde, 'afim de
que possamos construi.lo, ln8-
oretendo-se, llOje mesmo, n�
seu qurudro social de compo
nentes.

Demostenes Siqueira Sedero

Maria Jo'sé Reis - Celso Borges -

Edite Nascimento _ Adolfo Meira
_ Hieronides Vieira - Tereza Go

.

mes - Rodalgido Waitart - Os-

waldill'o Oliveira - Maria Furtado

J '_ Artel�ino ·Gonçalves -:- Maria

, Efigenia Silveira __:_ José/Cabral -
Vital' Cozeto - Dulfo Rodolfo -

Waldir Malty � Julio Guilhermi

no Rodrigues - Clara Ma-es - Al

fredo Silva - Selva.rill:l c lJU�'val

Araujo - Paulo Saturnino - - W.}fi

da Bücheler - Cid Ribas.

Viuva Carlota Medeiros

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

Otilio Lisboa e Senhora

participo ao. parante. e

pa••oall de aua.. relo,çõ•• que
.eu filho ACELINO contratou
ca.amento com a lIenhorita

Laury Li.boa

comunica:n 0011 parente. •

pe••oaa de .ua., relóçõea o

contrato de ca••mertto de
.ua filha LAURY com (, .nr.

Acetino Mad.iro.

LAURY e ACELINO
conf!rmam

Florian6poli., 24-12-47

!f#'''' ,..

FALECIMtNTOS:
.. - , _ , _ , •....•.......................... , �

Vitima de atropelamento, em 31
..

i························
.. ·······.,··················· _ _ j ! ••• - ••••_, ••••••.••••••••••••••••••••••••.

..:de dezembro último, faleceu, na ca- !

::pital da Republica, ° esh.ldante Tito 1
'1Celso, filho do nosso estimado con-, �
"terraneo' jornalista João Melchiades l
,de Souza, alto funcionárIo do De- 'l
'partamento de Meterologia do Dis- I
:2I:�:,: en1u1,d, • ., no,""

'.'-o-

MISSA DE 7° DIA I
;No rróximo domingo, ás 8 horas,

':;será celebrada na Capela do Divino

'Espirito Santo, no Asilo de Orfãs
"'''São Vicente de Paulo", missa de
".sêtímo dia, em sufrágio da alma da

prantead� d. Ema Schaefer, fale

·eida na cidade de São Paulo sába,go
,'Ultimo, e digna genitora do sr. Ewal
,do Schafer, alto funcionário do De

''partamento das Municipalidades.

Darcy Linhares da Silva
e Maria Antonieta

da Silva
participam ao. amigo.' e
pa.soal de Illal 'relaçõe•• o

contrato de casamentu de
lua filha LILJA MARiA com

o 8l'. Aldo Afonso Vieira

Urbano Afta Vieira e

Carolina Garrozi
Vieira

comunióaln ao." parentes e

pessoal de aua. relaçõel. o

contrat,. de calamento de
seu filho ALDO AF'O�SO com

a erita. Lilia M. da Silva

ALDO AFONSO e LILIA
\

MARIA

conlic,.m.am
Florican6poUI, 31! di Dezembro da 1947

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

,

Caetano José Ferreira e

Julia Constantina Ferreira
têm o prazer da comuniccr
à. p.llllloas de DUO. relações, o

contrato de casamepto de .ua
, filha MARIA IRACEMA, com

, o aenhar Jonill Elia.

Tn�dl"O e"nl·"O CASA MISCELANEA dillt�i-
--------

I

I --I
�U

-

UH '"' '

buidora dOI Rádiol R. Cp A
'I JANILl e MAR!A IRACEMA A Elétric'o-Técn1ca está necessitan-' V�ctor. Válvulal Wc Disco••

O Batalhão Barriga-Ve.rdel I confirmam" I do, com urgência de um técnico pa- Rua Conselheiro Mafre
'"foi f'f)fistitliido de catal'inenses II, ",I

ra trabalhar em concertos de rá-l .
,

'destf'mMos e o "Colégio Bar·
I

dias
..Paga

bom ordenado, mas

eXi-1
Ponha o seu dinreiro a ren-

Florian6poli., 31 de Dezembro da 1947
'ri�3'VeJL"de", 'usará a mesma I ge competência. 'der juros, comprando aç,ões dO.
'lbandeir&. .r:Pi�!I�· �________ Tratar na mesma, á rua Trajano, 25. Colégio Barriga-Y�rde. ,_

Badoae

para quem tem muito
ou pO.UCO din'heiro

Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de·
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto n? 5. (anexo a redação
de «O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITóRIO IMOBILIÁRI(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e efteiêneía nos negócios que
1:Q� torem conttados.

de

Gratos.
....·M·""'_-.·.,._·..-_·.....•__.....·.-_·.·.-,•...,..

ARNOLDO SU"�REZ CUNEO
Cliniea Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, oom hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

SI .cONSEGUIRES
Que um too ·amigo.()lu ce.nhe

cido analfalbeto fr,aquente um cu['
so noturno para Iliprender a le·r 9
a 'escrever, pl'esta,rás um grand,&
�erviço á tua Pátria. Catédral Me..
tropolitaoo ou G!'llJl)O Esoola:r São
José.

-�._ ..

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

:: Compra-se

Locomóvel,
Completo sômente a màquina, deou

150 HP.1'00 a

Ofertas

I
para

Caixa Posfal 139 ou nesta Redação

Tenha sempre em casa uma garrafinha

aPERITIVO «KNOT»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente 'qualquer irre-.
gularidade 'na entrega
de seus iornaee,

RACIONAMENTO DOS RESTAU-
RANTES NA HOLANDA

S. H. I. - Comunicam de Haia
que o Governo está cogitando de
'introduzir o sistema de raciona
mento nos restaurantes. Seriain
emitidos coupons especiais palra os

estrangeiros, a fim do habita-los a

obter refeições em hoteis e restau
rantes durante sua estadia na Ho
landa. Entrementes. O Mínísterio
dos Negocios Economicos, anun

ciou que os preços dos cigarros
fabricados no pais seriam reduzidos
de 15% a partir de tevereíco. Tal
medida reduziria o preço dos ci
.garros holandeses de melhor qua-
lidade de '75 para 63 centavos.

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

�8erraria Delamberl
·Quantidade certa e preço unico

Metr.'o Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

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

41
................................................... " ..

'CONVIDADA A HOLANDA PARA
A CONFERENCIA INTERNACIO

NAL DA MÃO' DE OBRA
S. H. I. - Informam de Haia

-que a Holanda foi convidada pelo
Governo 'italiano a participar da
'Conferencia Internacional . da Mão
-de Obra, a realizar-se a 26 de ja
neiro em ROl11.a. Estão sendo envia
do convites aos 16 países que as

'sistiram a' Conferencia Econômica

,de Paris, no. verão passado, bem
como a outras nações europeias .

. .. .. .. .. .. .. .. "
. .. .. .. , ..

SE;NHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

Inscreve-te na Associaç!iio
Beneficiente -dos I Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina.
'I'rês cruze:iJros mensaes

dez centavos diá.rios e estarás
preparando um, peculio para'
tua família,
............

,
.

ENVIADOS Á HOLANDA PRESEN
TES OFERECIDOS POR ORGANI

ZAÇõES INFANTIS AMERICANAS
S. H. I. - Informam de Maas

tricht, Holanda, que cerca de 500
pacotes contendo presentes, envia
dos, pela Cruz Vermelha Junior
Americana, foram distribuidos en

tre crianças pobre daquela cidade.
Outros 500 pacotes, presentes dos
escoteiros da America, foram reme

tidos a Berlin, a fim de serem dis
tríbuidos ás crianças holandesas
na capital.

VfNDE-SE
Uma sala de jantar, 1 sofá

e dues poltronas.
Ver e tratar a Avenida Rio

Branco 99.

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR
Telefone 1447

o "Colégio Barrfga-Tlerde"
está construido o 'seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboração.

'\
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SEJA SABIDO ... COMPRE I.
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Compre carnfnhôes que transpor tarão as

suas cargas pelo rnais baixo custo de

operação. Caminhões que trabalharão
mais sa t.isfatorfarneh te, num período

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode
ter a certeza de que o magnifico
desernpenho e a ecorrorrria que
constatará quando comprar o

primeiro caminhão DE SOTO,
continu'arão a comprovar-se

indefinidamente - porque esses

c,aminhões são construidos
para funcionar luelhor e

mais econornlcarnente, não

apenas rros prtrneíros tempos,
rnas at.ravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:

motor, embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis, é desenhada e

construída pela CHRYSLER
CORPo para dar melhor

serviço, maior
S3 tis fação e

durabilidade.

\ 15ÃO ;PAULO. BRASIL

,

I

i,
li

Ilníversídade para Extrangeíros
em Perugia [Italía]�� I f Leva-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge-

•......iI'IIC:�:::;.,:.�,.,.,,�;=;.�,1....=.;==� I
ral da ltalia para os, E.stados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mara-

'IR. chal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar visão dos programas
• • dos cursos que serão desenvolvidos pela

, TR'nNS -nOnT r-S' n ruR ros UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGl'A.
ri ,- n t;;;. " a:.. J;. nos seguintes periodos:

'

de 10 de Abril a 30. de junho ,

de 10 de julho a 30 de 8etembro
de 10 de Outubro a 23 de Dezembro.

CiaD Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Furuiado em -1,924-
INCftNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PZSSOAIS

Capital Realizado e Reservas , .. Cr$ 'ó.140.440,5a
Sinistros Pagos até 31/12/116 , Cr$ 18,162.62'1,30
SÉDE (Rio de Janeiro) S'JCURSAL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo . .da 1\1ise-ricordia, 23 - 100 ando
Teleg. �'CONTINENTAL" T-eleg. "C9NTAL"

AGÊNCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -
SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-.

ríor.
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se
nhores.

De Soto
CI1M�NHÕES

DE
GRJirU1E

DJJiUmiUDIDE

A

ASSISTENCIA
NA CAPITAL E

E PEÇAS
INTERIOR

DE SE�VIÇO
POR TODO o
�.q)ihVtik&o'lq, (5�

�íf&ll$lIDll$n$Jf * . * ** * * *

� � ..J

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
Serviço a bordo atendido por COMISSARIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

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

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

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

AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃ.o PINTO - 18
TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

Pr3cillornolll em todas as cí dudea. Negocio facil e lucrativo
Para umbce os seXOll, mellmo nas horns vagau. E.crever

Q Caixa PoetaI 3117 -- SÃO PAULO

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

, Florianópolis."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

o ESTADu- sàbado 3 ele 'Janeiro de ,.,,8 5
�-------.--��------�-------------�-------------------------------------------------�----------------------,�------------�------------

Jardineiro
Trabalhando tambem em

hortas e quintaes oferece
seus serviços cobrando por
dia CR$ 30,00.
Enviar recado pelo tele

fone 1536.

'!

o C�SO DOS REiPlRErSENTANl1ES CIÜ'MrUN:USfrAS ELEilTÜS SOB OU
TRAiS L:illG-EINDAS T�ODOS ElLElS SEJRÂJO AiBRANGliDOS PELA CArSSA
,.,çÃ'O DEiSüE QUE NA ASSE:MBLÉ'IA DE QUE FAÇAM PAlRTE E!STE-

o JAJlVI INTEGIRADOIS NA BAiNGAlDA Vl<lR\J\ll'l:<3IL'HA

.1
Y

R.'IO, (À. C.) - Peio aéreo - ALé hoje, para, todos os efeitos, o sr,

'Pedro Pomar tem sido serrrpre um deputado enmnnista. Nessa quali
dade foi escolhido pela bancada a que jámais deixou de' estar integrado
:para fazer .iparte da mesa da. Câmara. Quando se abriu a atual sessão f

.

Ieg islativa o Párt.ido Comunista não tinha sido ainda elinün�rdo dos

-quadros porítícos nacionais, De acordo ,com uma

interpr.etação mais,do que liberal dada ao Regimento Interno da casa, assegurou-se aos

.diversos partidos com assento na Càmara o direito de indicar um re-'
jn-esentants [\ara a' Mesa. O nome proposto pela bancada e pelo Par
tido foi o S1'. Pedro Pomar. A indicação, em tais casos, não poderia
recair em nome" estranho ao partido .e à bancada. Aquele agente ver

melho roí, !pois, apresentado na sua 'qualidade de ,m.embro do P. C. e

da bancada bolchevista.
o Os comunistas são tão tortuosos nos seus processos que. não sa

bermos se, a pstas horas, quando mais não seja por tática de combate,
o sr. Pedro Pomar ainda se considera ou não integrado na represen

tação vermelha... Como quer que seja, por mais que deseje negar e

Ten�gar a Ludo, aquele deputado não poderá eximer-se à sua condição
<de comunista, membro do diretório do partido extinto e diretor da

"Trfbuna Popular", que é o órgão encarregado de transmitir aos �o

rrnul11istas brasileiros a palavra de ordem e as instruções vindas de
.Moscou.

Não se comnreende, portanto, a interpretação que a4guns preten

-dem dar ao projeto de cassação de mandato dos comunistas no sentido
.de considerar-se o sr. Pedro Pomar como fora do aicance da penalida
.de. É verdade que a sua eleição �e deu rpor uma outra legenda parti
.dária. Mas o f'ato é também que o 51'. Pomar, uma vez empossado, anan

<ronou a legenda pela qual havia entrado na Câmara e adotou a 'do

-Partido Comunista, incorporando-se para todos os .efeitos na sua b:iw
cada.

Não póde haver dúvidas, no terreno jurídícn c eonstítucionat, que
êsse deputado perde também o mandato no mesmo dia em que os seus

.companheiros-, forem expulsos da' Câmara ond'e servtrárn tão malas

verdadeiros interesses do ,povo .se mostraram traidores ao proletariado
-e à,:pátria.

A alegação de legenda é apenns um sofisma que não póde ser C011-

.síderado. Se, por exemplo, Os deputados ele i tos pelo P. C. B. declaras
sem hoje, na· Câmara, que haviam mudado de l�g'.el}da e íngressado em

.outra, isso lhes salvar-ia os mandatos?
Olaro que não. Mesmo porque se hoüvesse por aí uma escapada

'para os agentes de MOS'COll se conservar no Parlamento, êles não hcsi-

,t'ária,m um instante em rumar por êsse caminho.
o

O que se objetiva, neste "momento, em nome dos mais altos inte
.resses do regime e de acórdo com a Oonstituição, é afastar do C011-

, ::gresso os par tidár ios de um credo repurüado pela nação inteira e proi
.:bido pela magna lei' do país. Consequentemente todos os cnmurustas

-que estiveram na Câmara estarão ex[)ulsos no r.lia em que for saneio-

mado o projeto de cassação.
.

A sorte do sr. Pedro Pomar é a mesma de seus oompanherrus, nem
'Se puder-ia admitir que a solução fôsse outr-a.

it

TILO'GRAFI.A
'(orrespondencia
Comercial

METODÓ:
Moderno e Ellciente

Confere
Diploll1a

DIREÇAo:
.Amélia M Pigozzi

.

RUA ALVARO DE CARV ALHO. 65

�Pen'itenciaria do Estado
AVISO

. _� .. _.- . .,."'�.

De ordem do �r. Diretor da Penitenciária do Estado aviso ao co

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

Flo,rianópols, 18 de Dez·embro de 194.7.
IVO CôRTE

Sub-Diretor Ind. Int..

A mais modernà creação em
.

.

refrigerante é o
,

T !
I

m garrafa grandes
[xperimente·o� ['. �elicioso

f
;. �

t,

r-:-Q-IU-R.-V-ES
......

T,_.IR......SE-(....O-M-(-OH-F_.OR-TO-E�,�EL�ECi-.AN-(·,
..

A-l--, I Terrene
PROCURE A Vende-se otimo terreno com

Alfaiataria ·,Mo.. ello }�:!�im.Sit�est: c���tal�r�!�
II I I preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria Ca rione ,

RUa Tiradentes,Rua Felippe Schmidt 48
.

Vende-se
•••• o • • • • • • .. .. • ..

'

.

VeRde·se um; sito à Avenida
Hercilio Luz, dis tal1te 5'minu
tos da Praça 15. Tratar a 'Rua
Felipe Schmidt, 33.

A.V ISO' .. Uma rnGaa para sala de jantar.
em eatUo antigo e algumq.a camas
de !lolteiro.
Tratar à Avenida Moura Ra

moa.64

.A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}
TODOiS OS PORTADORES DE TlTULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS' TITUlLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARÁ MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAl
DESTA CAPITAL,I CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EPIFl
CIO AMÉLIA NETO.

. . . . . . .. 0............ . .

'.

Vende-se·
Por nlotivo de mudança I

.

ven

de-se à rua Almirante Lamego n',
50. o lI"quinte;
Uma bateira com vela e demei.

pertence•.
Urna eatante. Um armário de

cozinha. Uma laia de jantar com
pleta' Duall carnail, Uma geladeira
para colocar gelo. marca Steigle
der nova.

BOM NEGOCIO
para quetn possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rende
cérta de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações o nesta z:edação. Vende-se
/ Um bar bem afreguezado,

no centro da cidade. Tratar
nesta Redação, à tarde .

CONTA €ORRENTE POPULAR
Jurol 51/t B. B. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequea

Baudh do Distrito federal Sa A.
CAPITAL: CR$ 60.000,.000,00
RESERVAS: CR$ 15,000.000,00

Rua Tralano" 2'3 • Florlanõpolls

Terreno

o Sabão
,

� lA
ESPE(IAl�D ftE"li

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã, no campo· da FCD, em' beneficio do Asilo de Mendicidade «Irmão Joa-
quim», pelejarão os· selecionados branco

.

e· preto, formados pelos melhores
���w���!!!!_ejr���!�l����

,Trabalho obrigatorio
1
na Inglaterra .

.

x

Londres, 2 (U. P.) - O Ministé
rio do Trabalho anunciou que, 110

mês ent.ranLe, de con.formidade com

a primeira .lei de traoajho obriga
tór io em tempo de paz, terão que
se inscrever desde os pares do rei

no e dil'igentes industriais a coris

tas de tea troo Nas inscrições de ja
neiro ficam compreendidos todos
os homens de 18 a 50 anos e mu

lheres de 18 a 40 que trabathem
Ióra, incluindo vendedores de )01'
nais, de rrutas, ·engraxates, foto

grafos arnlbulanles e artistas em

geral. r» 19 ,a 24 'de janeiro deve
rão inscrever-se todo sos nomens
de 18 a 2'5 anos e mujheres de 1$
a 21 que n5.0 tenham tra\balhadc
pelo menos trinta horas em cada
semana de 17 de novemlbro a 22
de elezembl'o exp irante. As ínscrí
cões não excluem nem síquer, os

membros da Câmara elos Lords
sendo as unicas pessoas isentas as

donas de casa e aquelas que têm

Continuação do seriado filhos menores de 15 anos os estu-

RAIO DESTRUIDOR dantes e membros das comunidades
religiosas.Censura até 10 anos, Os convosados farão traba-

Preços: Cr$ 3,60 2,40 ás 7,30 hs. lho para que sejam julgados aptos, ,
Cr$ 3,60 único e aqueles que recusarem tranainar

............ ..
'soírerão 'Penas de multa e prisão.

Direção. de PEDRO PAULO- MACHADO

SILVESTRE
Odnei. Lima. dos Sanlos foi o vencedor

A CO RIDA

A classificação 'por.'equipe fui a

seguinte:
1 ° lugar - Clube Atlético Cata-·

rinense," com 120 pontos.
2° lugar - Lira Tenis Clube,

com 75 pontos.

.

Conforme tinha. sido amplamente que iria vencer folgadamente. Po
divulgado, r�aIJzou-se, quarta-fA.I�i). .

rém, com surpresa geral, na ;:?!1
última, tradicional oari-ída de Sao : lo, conservando-se na dianteira até
S2Iv.estre,. promovi.da pela Federa- volta, Lourenço conseguiu passá
çao Atlé.tlCa Ca�ar�nen,se, em. honre- a 4a. volta. Seguindo-o de perto,
.nagem a Associação Comeroíal de Odneí recuperou a dianteira a
Ylorianópolis. menos de duzentos metros do ponto

de chegada, conseguindo, assim, en- O clube vencedor í'êz jús á Taca
Tomaram parte na importante trar pelo funil, entre calorosos Eficiencia, oferecida pela Associa

prova rústica os atletas do Clube aplausos. ção Ccrmercial de !i'lorianópolis, f.'
Atlético Catarinense, em número Os melhores classificados foram: aos três primeiros colocados indivi-
de 37, e do Lira Tenis Cube, em 1° lugar: - Odenei Lima dos dualmente foram ofertadas' meda-
número de 11, deixando de oompa- Santos - Lira. lhos de ouro, prata e bronze, respee
recer os atlétas do Barriga Verde. 2° lugar: - Lourenço João Vie i- Livamente, A Relojoaria Gomes
A corrida teve um desenrolar ra - AUétilco. ofertou lindo relogio de pulso ao

sensacional, despertando grande 3° lugar: - Amaro' Manoel Amo- atléta vencedor.
.

entusiasmo na grande assdstêncin. rim - Atlético. Aos 10 primeiros colocados '('0-
O governador do Esta.do,. dr. Adel:. 4� .lugar - Olodoaldo Amaral __ o ram entregues valiosos prêmios,
]J�l R. da SIlva. assistiu a compct�- Af.léf.íco. ofertados pelas segu intes casas :':0-

çao, acompanhado de altas autorí- 0° lugar - Santeleal Alberto merciais: Miscelanea, Oscar Lima,
dades.

'

ti co. o Paraiso Or-iental Otto Beu-
O destacado campeão de corridas 6° lugar - Santeleal Albertino

-I
nhardL D�ura, Morit� & Ci'a., Casa

d� fundo, Odnei dos Santos, con- Machado - Atlétíco. 43 'e Farrnaoia Moclerna.
fírmando os prognosticos, 1�u.t'eOll-1 .

7° lugar -:-- Mário Chaves - At lé- A entrega dos prêmios foi prece-
se. vencedor, nao com f�cIln�a�l}, tICO. dida logo após a cornida, na séde (la
pOIS tev� em Lourenço João VWH'<11 8° lugar - IJicio Freitas - Lira. F. A. C .. com a presença de consi
do Atl�t�co, um alversário de

gr.an-,
9° lugar -:- Sílvio Belarmino Al- de_t'ável público, sendo nessa. OOH-des mér-itos. ves - Atlético. srao empossados os novos dir igcn-

Na segunda volta, Odnei tomou 10 lugar - José Domingos da tes da entidade eonlroladora· r)n
a dianteira, dando a impressão de Silva - Atlético.. atlétismo, voleibol e hasquelebül.

-

RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 horas
Ultimas Exibições

Joan Cráwford - John Garfield
- Oscar Levant - J. Carrol Maish

ACóRDES DO CORAÇÃO
Censura livre.
No programa: Brasil em Fóco -

n. 24 - Nacional - Metro Jornal
_ Atualidades

Preços: c-s 6,00 3,60

ROXY hoje ás 4,30 e 7,30 horas

Brasil Atualidades - Nacional
James Warren, o novo e intrepido

cow-boy
O PASSO DA MOR.TE'

Robert Walker - Jean Portel'
Keenan Wynn - Hugo Hase
UM EXPEDICIONÁRIO EM PARIS

RITZ AMANHÃ DOENÇAS ,NiERT?"'A.b
�UNCA ME DIGAS ADEUS 'C.. oe ,roer••oe .a e.....

(
lI.je, .. tloenÇ1lll nerTO.", a••"

FRAQUEZAS EM GERAL traia..... te••o, do ••1_ ....
V I N HO C R E O S O TAD O '..lalllen&e reJlledliY.... O nrufA."

«SILVEIRA» . ••• , tr.to ela Iporlllcla. H flMO(
,r.,..lcar •• uulivf•••• af.ta... "

PARA ALIVIAR J ....•Ilf.r:ml.a.... O 8emc. Ma..
11•••1 II. Do_c.. ..Iltala eU.......

OS ZUMBI0,05 a••• Aab.lat6ri., ,•••t•••••r.. :

a.UIt_ellte •• .001it&.. II.".... as.
........, Soa &IUi D....n a. ... a

A nova dirétoria da Fedel'l1.l;;ã'j

I
CAMPANHA PRó - CONSTRUGÃO

At.léti�a .Catarinense, eleila t.el'(�a- DO ESTAD.IO DO FIGUEIRENSE
felra ultIma e empossada no dia se- _ ,

guinte, está assim constituida: Relaçao das pessoas que subs(,I"�-
Presidente: Dr. Osmar Cunha. 1 veram ações da Campanha P eó

V:ice-Presidente: Dr. Heitor Fr;r-I �onst�'llção do Estadia do Figuei-
ra!'l. Õ lense.

10 Secretário: José Gusmão de Contra-Almirante AnLãó Alvares
Andratla. Barata.

20 Secretário: Rubens Pinto Vi- Dr. Tnlentino ele Catvalho.
lar. Dr. Osmar Cunha.

10 Tesoureiro: Haroldo Pessi. Dr. José R. Ferreira Bastos.
. 20 Tesoureiro: Rubens Lange. Charles E.

_

MOl'itz.
Orador: Dr. João Batista Bonnas- José Gusmao de Andrade.

"Sis. 'Avaí F. C.
Conselho Téonico: Dt. Paulo A!herto Grossmann.

Otlo. Scheidemantel, Professor Éri- Cn'O Margues Nunes.

Ü'o Straetz Júnior e Nazareno Si- OBny Ortlga.
mas. 8alvato Vieira.

Conselho de Julgamento: Dr. Os- Waldir O. Santos.
valdo Bulcão Viana. Tte-'CeI. João Milton Monguilrott.
Alv.es Marinho, Walter Lange, Ma- Guslavo Richal'b Nelo.

jor Antônio de Lara 'Ribas e dr. Jai.-r-.Bei'lJu:

;\Vighand Persuhm.
• \Valter Moritz.

Aos no-vos dirigentes da "echíti- Dr. Heitor .Ferrari.
C8." os nossos maiores votos de Dr. João Demaria Cavallazzi.

prosperidades. Noberto· SBrratine.
Eurico Ho.sterno.
Thomaz Chaves Cabral:
Rodolfo Manoel Vieira.

O CAMPEÃO CARIOCA JOGARA Dr. David da Luz Fontes.

HOJE COM O SELECIONADO Flávio Ferrari.

Rio, 2 _ Cumprindo determinn- Carlos Moritz.
Getúlio Zomer.

ção do seu regulamento, a Federa-
"'ão Metropolitana de Futebol I'enE Walter Lange.
" Paulo Dlltra.
zará na noite de. amanhã o maLch Waldir Grisard.
entre o campeão e um selecionado
da divisão de profi.ssionais. Já se

Aldo Fernandes.

sabe que o selecionado será forma- 'Izaias U1ysséa.

A U TOM O V E I Sdo na hora, pois não dará um tl'ei- Danubio Mello.
Millon Mello.

no sequer. A ·t V 11
Os jogadores convocados são os gapl,o e oso. <,

Para rspi._da entrçga
.

t
Dl'. Milton Leite da Costa.

Isegu!l1 es:

Pedro Xavier. que dispomos.
Do América F. Clube' - VicAnte

Lobão de Sousa. Domicio Andl'eza
Ada berto Sabino. ...
Wilson Abraham. I

..
Dias, Amaro José dos Santos, J01'- Moac\.'I' Romais Pinto.
ge Ceciliano, Manoel Anseltno da I
Silva, Cesar' Zanchi, Mario de Lima Hamilton A. Lourenço.

Aécio Cabral Neves. I€ Helio Terroso. Miguel Daux.
Do Bangú A. Clube - Moacyt' Érica Olsen da Veiga. R t· I::ir' ��l\�!��? FFr��oCisc�S\�il�� ��:���?:����t��s;a :;�:� NetLo.l J.Ineses Ia pe os gasesHeleno de Freitas. Efigeni.o Frei- ,

tas Baiense, Nildo Teixeira Melo e Ira.já Gomide.

I'.
NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS

Marinho Rodrigues de .Oliveira. Gt.lllherme Schurmann. .

PA.SSOS·
Do Fluminense F. Clube _ João

DIrceuGomes.'
.

Ferreira, A.dmir Marques de Mene-
'Arnoldo Cuneo..

. Ciclopropane, protoxido de azoto, ·eler, carbogêneo e oxigêneo-
�es e Aloisio Soares Braga.

Dr. Albelardo Gomes. i terapia.
•

C 1
-

(' : Moderníssimo aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido funciona-
Do . R. F amengo - Luiz ·,on- ----�---------

i mento;
zaga de Moura. IDo Madureira A. Clube _ Hpl'- O TESOURO

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

minio Alves do Amaral e Dnrval Da inslr''Ução está ao alcanoe -_._-""-"."""""" .. """" " " ,, """" _ "" .. """"" .. ""." .. "" _ ..

Corre a Nunes. .

de todos. Dá esse tesouro ao teu rDo Olaria A. Clnbe - Antl'nor llimigo analfabeto: IS:!,a,ndo-o n um I A noS'Sa Ca,pital vai ser dota

1
Camisal. Gravata., Piiamel

de Roma. \Valter Miralha Alves e curso de _alfaTbetIzaça,o no Grupo. da de mais um I\stabelecimento Meia. da. melhore., pelaI me·
Anio Claudio de Almeida Ramos. Escolar Sao .. osé. na Escola Indus-. , ,,,-. I' 6 CADo São Cristovão F. R. - José da trial de Florianópolis ou na Cate. rle en�lllo e este sera o 'U" e- Dores preço. I na·' SA MIS ISilva. 'dral Metropolitana.

I

gio Barriga-Verde". CELANEA - RUelO. Mafra. '

'LEIAM A RFpVISTA
O VAlE DO ITAlU

QUANDO TEUS RLHOS
A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

E
VOC2 PRECISA COLABORAI
Da Campanha Pró Resta
belecimento da Saude d.
Lázaro .

te perguntarem o qae é
.m lázaro, dize-Ihel q.e ,
•m enfêrmo que poderá re

caperar a I.ade com • te.
aaxiiio.

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

1 '

; Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

Não r,eceie em comprar
ações do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta organiza
�ão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

da

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

ai instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos. ouvidós. As narina�

obstruidas despejam o catarro, a

respiração se toma mais facU e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmmt é agra·

I
davel ao paladar. As pessoas que
soírem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

- II"" - - - - - ._......_- .w'_' ._-_-.- .................".

Crime em

Barreiros
. o dia' primeiro do ano uma cena.

de sangu.e, em Barreiros.
Na turma de trabalhadores

estrada federal ora em' construção
naquela localidade, figuram Ange
lino Menezes, solteiro, do Rio Gran
de do Sul, e José Rosa Ramos, ca,

sado, natural de Joinvile.
Este ultimo, que é de cor preta e

dada á bebida e a valentias, enCOTh

trava-se caido na estrada, embria
gado.
Angelino Menezes, passando pela

local e vendo o companheiro na

quele estado, quis ajuda-lo a levan
tar-se, José Rosa Ramos recusou

o auxilio e não cqntente com

Balanços ele crianças
. ,

Próprios para jardins ou áreas, podendp, talJlbé�, seI'

I ál"mados em sala espaçosa. .

-
.

PREÇO: CR$ 300,00
. ótimo presente de Natal. - Fábrica Beinisch - Rua

João Pinto n. 44: - Fone 1.134

JURANDIR LINHARES & CUl.
Rua Tiradentes, 18·A

Telefone 1344

isso, agarrou de um pau e mandou
procure conhecer os tipos e P1eÇ09 o á cabeça do outro, firindo-o .

Na iminência de ser vitima de
nova agressão, Angelino puxou da
faca que trazia á' cintura e des
fechou um golpe em José' Rosa, per
furando-lhe o abdomem.
O criminoso fqi preso em flagran

te e está submetido ao devido

processo.
A vitima foi recolhida ao

tal de Ca:ridade, onde está

convenientemente tratado.

Hospi
senda

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

Consegruir alfabetizar um patri
cio, conv'l7ncendo-o a frequentar
um ourso noturno, ·em bre'Ve se

r·emos Ulm dos pO·vos mais a.dia�
tados do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Industrial.

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

;I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. (LARNO G.
GAL:LETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição de Sciciedad..
,

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratório.

BP_ _ •••••••• :... .1. Cl'Vil D. Nasa. •• • • • • • • • • • • •

.j
-

E.crit. -- Praça 15 d. No•. 2�.

� o •• - ••••••• o. o o •••••••• o. 0 •••••••

I,'
R••id. _ ��aa;�:�ente. 47. I� (a) _ 0 '

FO'NE _. 1468
i

!-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-..--.-.�..� ou CarIlO ••••••••• o ••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••• ,
i)aqo do Pai (IIiie> _ •••• 1 FECULARIA

Venda.se, juntos ou sepa- \
............ ··············ot· .. ······ ·······_····.·.··· .. ·.· .. ·

rodos, uma instalação com.

AGra�riamoa, também.. pn,tfleH tt. noticia .. aue11It__ 1
pleto. para fécula ria e um

.iI&IUIIltoe • oatru. de IIB.... 011 .. ..-ou am.i8u. locomoveI WOLF de 34 H.P ..

I Informações com Prcccpio

I
Lima - Içara - Mnnicipio

I de Cresciuina.

I
....

VENDÉ'�SE
....

Cadastro Social do <'0 Estado)
Pedllmoe aoe BOUOI diatirntoa leitor_. o o� .. prMnchM s

lJIN1POD abaixo • remete-lo • nou. RMa. afim Ih�
.-to etN, o noel!O IIIlOVO cadutio lIGcIaA.

BCIrIII.Gt .� •••••• � ••••• * •••• '!I ••••• � ••••••••_ •••••• ., •••••••••• fI ••• o."'�.-

Jilt� ., _ •• " •••••• 8 ••••

DR. MARIO WENDHAUSBN

Clfnica médica de adultos
e crianças

Consultório - Trajano, 29
TeÍef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

Feli� Schmidt n. 38
Tel. 812

'

BIt. liAVAS LACERDA
__ lIdMco-c:l.rllqlca de OlhOll
- �. Narls - oareantm.

. PII'.scriçao do lente. d.
contato,

Reiniciou sua clinica

I
Conlultorio: Felipe Schmidt 8

Da. 10 à. 12 h•. e das
.

, 14 ã. 18 horas
TELEFONE 1418

I, �I. ROLDÃO CONSONa
�IA GERAL - ALTA �
.UllGIA._- )lOLillBTIA.JI D. lIIiIio

I .... .tfHOBAB -QPARTOB .••

I�o pela .l!'aculda<1e QiII Jle«}
! iI1UIa da Universidade de 860

I
h1do, onde foi assistente por" ...a·
iIIÍIII _Oi! do Serviço C1rI1rglco 4.

Prof• .AUpio Oorreía Neto
� do estômago e T� a••

1 mtutlnos delgado e &To-.
1Ir61c1., rins, próstata, be%lsa,

.IWo. oVario,. e trompaa. \rlll"l_

... à1drócele, v.arllae. e h_
OONSULT-'B:

OI • .. ,li horas, A Rua J'eJ_pe
Iiümàc1t, 21 (<altos da CilA t'e.,

ratlO). Te!. 1.1S98.
��CIA.: Rua Estev.. ".

IIl!or. 178;._Te1. )I 7&.&

LO'COMoVEL WOLF

CASA E TERRE�O '

Rua Nova Trento, 51.
• •• .. ........ ct " ••••••••••••••••

Quer estudar á noíte i Adqui
ra uma ação do "Colégio Bar
riga-Vel'de",

Senhorital
Ao escolher seu perfume lVerUl.

que se trás a marea d. perfamarla
"Johan Maria Farina" qae já en

,referida pela corte imperial ti.
o. Pedro D

Café Otto traduz qualidade!
Peça-o ao seu fornecedor.

I Dr. Lindolfo ����I
Pereira �

A�vogado e Contabilista
Con.tituição de I!ociedade•.
Plano. contabeill •• Organizo
gõe. -- Parecerell e serviço.

correIa to•.
Rua Gal. Bittoncoul't nO. 122

Florian6poli.
Dau 11 hora. em diante.

COMPRA-SE

Empreza de

E

Ums casa até o valor de
Cr$ 100.000,00. Localisada em

ponto central e de construo

ção recente. Oferta por es

critO para esta redação.

Funcionários Públicos Esta·
duais e lIunincipais, do' mads
graduado ao mais modesto

-

ser

vidor público; inscrevei-vos na

As.sociaf,ião Beneficente e esta
reis preparando um peculio pa
ra vossa famma.

navegação
�

�

maxirna rapidez
Agentes em

NAVIO-MOTOR, "ESTELA"
e garantia para transporte de suas mercadoria,
Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

/

DI.A. SANTAELLA
�_lomad.o pela Faculdad. Na·

n
de Meúiclna da UmT...l_
BruU). Médico por concur·
lerv1ço Nll'cional de Doa·

... Mentais. 'Ex Interno da Su,ta

.. de Kl!IerlcórdJa, ,e Hoepttal
-.útrlco do Rio 'na capital :r..

deral
....0.& JUDIÇA - DOJIIl'ItlAII

NJilRl'bSAtl
- rloIgultó1rio: Edlflcl0 .am.ua

NETO
- 'au. :rel1pe Schm1dt. con.wtalll

Da la AI 18 bOru' -
Residencia:

Largo Benjamin Con.tant n, 6

DI. LINS NEVES
l[ol�llt1as de senhora

�t6r10 - Rua Jolio Pinto L ,.

- 8obr$(1o - Telefone 1.461
� - Rua Sete de Setembro
- (Jll.dU1c10 I. Â. P. da Esti.,.)

TelefoneM.8M

.Ii. POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospital de oartdado

de Flor1lj.n6pollB
&leiei;ente da Maternidade

:pa,uoaA Ml!:DICA - DISTOJa.
lI!OIt DA OESTAÇAO B DO '

PARTO

........ 4011 orgãos mternoe, ..
peo1almente do coraçAo

·DMIl08s da tlrolde e demall

BlAndulas ínternas

.....OD&APIA - ELEC!I1ItOCA"

lIlIK._UFU. - ME'!I!AIlOLI8MO

BASAL

'JiIIIIIIUIII'" diAr1amente da. :1.:1 aa

18 horas

...... Chamados II qua1queor

..... blClUIJlve durante a noite.

__ULTOlUO: Rua Vitor MeU.

les, 18. Pone '10&.

1\tldIiIfIMIII0IA: A y e n I d a Trom·

powslt1; 82. Pane 'lN

DI. NEWTON D'AVILA
� - -v1a'ii Ur1nAr1u -

DocDtu d� Intestlnoa, r6to fi
.... - Hemorroidu. Trat.liIna.

� da eoííte amebi-.
inlio�8.pJa - Intra Ter.1neJho,
ConiUlti: Vitor Meireles, 28.

�tsacM diariamente b 11,30 l!a.
'D , tarde, das 16' h•. em IUant•

lhcr1c1: Vlc1al Ramo.l, M.
:rem. 106'1

II. PAULO FONTES
CUnlco e operador

�t6r1o: Rua Vitor Meln1el. ..
_ Telefone: 1.4OIS
0Duultu das 10 lIJ 12 e dU 16 la lI!
�êIlcla: Rua Blumenau, •

Telefon.: 1.MI

Tinturaria Cruzeiro
Dispondo de profissional competente e tendo por lema servir sem,

pre melhor a sua distinta freguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agora
com novo propr íetár.lo, está devidamente aparelhada para executar com
rapidês e perfeição todo e qualquer serviço concernente &0 ramo, tanto
para reforma de chapeos, como para lavar e tingir roupas em geral.

AGUARDE
a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, exija dele o car

tão da casa, assinado pelo proprietário, ,e ficará bem servido.
rrINTURARIA CRUZEIRO - I Tiradentes, 44

II. II. S. CAVALCANTI
ltiII&ca ucluslvm:nente de C11ançU
•• �:l Mar!nh;:., 1.

Telefone )I. 7&1

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tleo lfILO LAUS
Hoje e amanhl se" a ....referl4a

.

Drepa aacioaals • _ràqelru - Hémeopátiu - F.m
aarlu - ArtlKo. ti. ltonuhL

Gera.... a ex.ta .bArrA.da ao recelt.irle aWce.

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs, médicos e farmaceuticos e aos hospitaiS
Comunicamos que ..tamos recebendo uma ,importação direta

dos Eutado. Unido.. dOIl .eguinte. artigos:
,Filme. para Ráioa X, em diverso. tamanhoe.

Almofades e travelleiros da cd.mara de ar, de bOl'roch!l -- Dedeira. e

capotinho. higiênicos. de borracha.
Luva. para drurgia.

'

Cuba., comadres, irrigadores. caneca. graduado., compadre., funis.
em ferro batido, esmaltado,
E diverlos outros artigos. '

Demonstrações e pedidos à :8 O M A T É C
Sociedade Materiai. e In.trumento. Técnico. -- Cientifico. Ltda,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa POltal, 148,
Telegrc.ma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS,

de cargos doTransportes regulares pôrto Oe

s10 FRANCISCO DO SUL para NOVA JORK
Informaçõe. com os Agente.

.

F'lorian6poJie ..:... Carlos Hoepcke S/A - OI - Teletone 1.212 ( End, teleg:
São Franci.co do: Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone fi MOOREMACK

II "'A CA,�I" t.rilllria
Fabricante e distribuidoras das afamadal\icon. I11'11 fecçõ.....·DISTINTA·. RIVETi POII.ue um gl'anO:
d••ol'tlm.nto> d. aasemira .... >1'1.cadol. bl'ln.
bon.. balato.; algodõe., marin... ' aylam.nto.

I'J
pal'a alfalat... que I'ecabe:- dll'.tam.nt. da.

m.lho... fdbl'ica.� A CGla ·A CAPITAL· ahama at�t.Daaoi jdo. Snr.�i. Comeloltl.te. leio Int.1101 no ..ntldo d.:lh. fa•• rem, lIma
vl.lta antH "de .f.tual'em .ua. aompl'al': MATRIZr1fem Tlol'laIl6poll.. :! FILIAIS .m Blllmenau .�Laie••

.............._� I _ � ...

. ,

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

TEUS Fn:HOSV. S. qner o pr6gresso da
Jl.Ossa Juventude� Dê-lhe ins
trDf,ião, e isto só . se conseg'Ue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver,
4e".

aplaudirão te. redo,
quando .ouberem que cola·
boraste pró Restabeledm..
to da Saude do Lázar••
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Ferro Tereza Cristina, serão assentados
iandides pela Companhia Síderurgíca

carvão das jazidas do sul catarinense.
----------------__--------------------------------

Camara Municipal
de São José

breve, na Estrada de
trilhos brasileiros

Dentro em

ros

�ã.o cenheceu ROlnance ou
do pedido politica '?
Em sua sessão de 24 de dezembro Londres, 2 (O. P.) -- A maíorrs-.

. Recebemos e agradecemos a se- dos observadores está inclinada aIúltimo, o Tribunal Superior Elei- v �

guinte comunicação: crer que a política, mais do quetoral "deliberou não conhecer do d
.

•

Tenho o prazer de comunicar a o romance, pro UZIU a ahdícaoão-
Pedido da U. D. N.- no sentido de elo rei 1\"'g I d U)

.

N e
V. Excia. que nesta data, foi sole- '.

cc 1 Dl' ue a uumama. '1 um _.

se.r providenciado sôbre a posse do rosas jornais, entretanto aonarrr.
nemente instalada aCamara Muni- d 'M' I

. .. . prefeito do municipio catarinense que o amor e j igue pela prince--
nicipal, ficando a Mesa assim cons-

d B R f " sa Ana, ela Dinamarca, foi a razãl!'
tituida: l_e__o_m-::-::-e-'-u_o_. J_)I_'i_n_'c_il_)a_I_{I_O_S_a_,c_o_n_Le_c_i_m_e_I_lL._O_S_, _

deP��:!::nte
- Virgilino Ferreira

Hora de 4 rte na Radio Ou,arDI·aVice-Presidente Francisco I

A entrada da igreja, o caixão foi I Goedert
entregue a oito operár-ios que o II o' ,"1 Secretúrf o Walter Borgeslevaram até à capela, parcameute I

-

iluminada. O caixão Ioi ali deposto 2° Secreeário ;- José Lino Kre- /:í;"
sôhre as Iajes elo altar-mór. tzer. );,}A cerimônia foi breve, Após I) Aproveitando a oportunidade 'F'"Requ íern" e a Absolvição, os af-,-

. ,,0

sistentes apresentaram os pesamos quer o apre·lsentadr-lhet. os meud� t�rto- '7:,
ao ex-rei Umbcrto. ,testas de e eva a es una e IS lD a

O corpo ele Vitor Manuel será consideração.
mais tarde pôsto em um túmulo

Iaberto na própria capela de i:5anta
, TINTURARIA�

Sabina, de anele será ulteriormen- Só a "CRUZEIRO" Til'a-
te levado para a sepultura defini- ,

Uva, em lugar ainda não escothido. . dentes, 44

com

6a---------------------'-------

Florlanópolh. 3 �e Janeiro de 1948
----------------,---------,'��--------------------�--

Os fUllerais do rei Vitor Emanuel UI
(

Alexandria, 2 (U, P,) Um
simp les caixão de madeira br-anco
envernizado ficou, entre as lajes
da capela ele Santa Sabina, na Igre
ja de Santa Catarina, elepois doo
funerais do ex-rei Vitor Emanuel
III, da Itália, que se realizaram
esta tarde.

O ex-rei Umberto T, acompanhado
de seu cunhado o principo Calvi (li
Bergole, seus sobr-inhos, u rei da
Bulgar-ia, Simeão e 1)8 pri ucipes de
Hesse, acompanhou ° f'crctro. "ô
bre o qual se estendia uma baude í
ra real italiana; até a igreja . .\. 1'11-
trada do templo, esperavam os :,11-
iras membros ela ex-família real
de Savoia, com exrpçi'io da viúva,
a rainha Helena, que ficou na 1'1'
sidõncia de onde saíra o préstito.
Entre as elemais pessoas q!;'

acompanharam o enterramrnl .. rl
velho antigo soberano, viam-se i'

ex-rei Zogu, ela Alhania, e SUOI

espôsa,
..
a ex-rainha Geraldina Zng'l1,

antigo rival de Vitor Manuel. qll!"
lhe tir-ou o trono, fazendo-se pr»
clamar rei ela Albania, transf'oima
ra-se no exilio comum em um d(l';
maiores amigos do destronado so
berano italiano.

O rei elo Egito fez-se represon
taro O govêrno egipcio del�u po
deres ao ministro elas Comunica
ções Abaza Pachá. O cortejo se es
tendeu por um quilornetro. Notou
se todavia a ausência completa do
corpo diplomático ,e elo corpo C')I1·
sular italiano. Aliás, poucos países
8e fizeram representar, notando .. sf)
sómente os cônsules do Iraqu=, Li ..

bano, Suécia e Siria. Mu ltidão
imensa, todavia, se aglomerava 11
passagem do cortejo, dificilmenh
contida pela policia e soldados do
exército, Salvas de 'ar-tilhar-ia. eram
dadas ele minuto em minuto. TIm
regimento da cavalaria real egipcta
abria a marcha, seguido flor U111::!

fanfarra CJue tocava trechos fune
JJres. Por fim, uma brigada de in
fantaria egipcia, e Iuzileiors na
vais e marinheiros ela psquadra
p'g'ipcia, cercanelo a carreLa de ar
tilharia sôbre a qual se condllz]a
o corp,o.

Boas-Festas
Recebemos cartas, cartões tele

gramas, e fonogramas de Boas Fes
tas, das seguinte pessoas e entida
des:
- Sr. Julio Nicolau Herrema,

Consul do Uruguai; Lydio Martinho
CaIlado; Raulino Ferro, Moacir de

Oliveira, de Laguna, Instituto Na
cional do Mate, VARJiG, A. S. Lara,
do Rio, e L Walter Thompson Com
pany Brasil.

Festejos do Ano Novo
Correram num ambiente de gran

de alegria, os festejos comemorati
vos á entrada do Novo Ano.
A cidade apresentou aspecto ale

gre durante todo o dia de 31, prin
cipalmente á noite, lendo havido
animados bailes' em diversas socie
dades.
Na Catedral Metropolitana hou

ve, á noite de 31, 801en e "Te Deuro",
sendo enorme a assistência de fiéis.
A não ser pequenos incidentes,

provocados por pessoas que não
sabem se controlar na bebida, tudo
correu em ordem.

O' PAPA E A PAZ
1

Londres, 2 (U. P.) - Em men- mejhantc a um daqueles em que.
sagcm d irbgida ao corpo diplomatí- no passado, a Humanidade se viu

'o acreditado junto ao vaücano, o numa ,encr,uzilll1aela, continuar-emos

I'n:pa Pio XI[ declarou que "agora a sustentar que os homens que não

mais do que nunca, os homens 11- temem a responsahilidade não per
vres e de visão clara, em toda par- derão de vista a ínriívisib ilidade ela

te, estavam convencidos ela iridiví- paz e não esquecerão, por um mo

:,il1iliela,ele da paz" - anunciou o manto, que a paz interna dos 'povos
rádio elo Vaticano. são .coisas preciosas, que elevem
"Por mais tormidável que pare- ser preservadas, mesmo com o ris

çam os obstáculos que se levantam co ele novos sacrtrícíos".
no caminho ela realização elos ídeaít Depois ele formular votos de

desses homens, eles jamais. se sen- prosperidade e ventura á imensa

tirão desencorajados", acrescentou famiLia de povos, dos quais "são

o Sumo Pontifice, continuando: delegados e mensageiros" os' diplo
"Com toda a energia ele nossa 1'-é matas, o Papa disse:
reeusamc-nos a figurar entre aque- "As nações não representada:
Ics que acreditam que êsLe Novo

I
aqui, não se acham ausentes. de

Ano será ínctuído en tre os mais ca- nosso pensamento. Ao contrario

lamitosos ela História. são também objeto ele nossas in·
"_E'mbora óste ano ,possa ser se- I cessant es preces".

.

brasíleírc fala
grego

sobreo delegado
o caso

Atenas, 2 (U. P.) Informa a comunicar a nossa opinião ac

"Agência ele Atenas" que o sr. Lei, mundo inteiro. Não tivemos até
tão da Cursha, chefe da delegação agora :1 oporLunielade de expor as

brasileira, apoianelo a sua proposta nossas idéias e os nossos príncí
aQJrovada ,unanimemente ,p,elos pios, nem mesmo a opor,tunidade
membros da Comissão Bal-cân�ca da de relatar os acontecimentos qu·e
O. N, U. 'no tràns'curso da sessão e oIbservamos. Penso que elevemos fa

especial realizaela Bm Sa}oni,ca na zê-lo nesle momento a fim de evi
última .segunela,feira, declarou ,par-

I tal', possiv'elmenLe, ulteriores elifi
ticularmente: 'Culelaeles no elesempenho .ela nos�a

"A bala lha que se desenvolv,e missão. Esta ex;posiçã:o contrIbuirú
em Konitza rElpresen,ta simples não sómente para esclarecer a nos

mente uma fase ele lamentável luta sa ieléia, mas igualmente servir:']
intestina. Mas as conclusões a qU'e para esclarecer os governos mte

'chegamos representam a questãc ressa,elos, bem como a opinião uni
de saber 'em que mediela as com- versaI".
!p'!'Lca,ções internacionais decorlr·en- -----------------

Les ela instalação €lv,entual ,em Ko
nitza poeleniam inJ'luir na nossa

missão. Pelo nosso mandato te
mos a obrigaçã.o de abser'var todos
os incidentes regtslados neste re·

canto elo munelo e verifiear as suas

complicações internacionais.
El1Jcaraela através o prisma in

terhalcional, a constiLuição d'e urr

go;vêr.no provisório, intitulanCi,o-se
demQ,crático, pode trazer 'no\:aE
compl1cações, O novo govêrn� Ma»
kos deseja firrnememente es�a�)ele
eer relações 'internwcionais e êsse
é o moti'vo pOl;que possui uln mi
nistro do Exterior, Entrando as·

s.im, êsse govêrno no domínio in- há muitos anos, o operário 'Teodoro
ternacional, fiea'll1os no dever de Rosa.

Prefeito de
São José

'Objeto perdido
Sext9·feira. á. ,18 horao foi e8

que.cida na meza do centro do
Correio uma: caneta tinteiro, tra
tando-.e de uma lembrança. .erá
bem gratificado quem a entregar
á Rua Cone.lheiro Mafra; 144.

Lamentavel
acidente
Na firma Moritz e Cia. trabalha

Há dias, no desempenho de seus

misteres, levou uma queda, e o fez
com tamanha 'infelicidade, que foi

,bater com o flanco . num parafuso,
O sr. Arnoldo Souza, prefeito de ficando espetado.

São José, comunicou-nos ter assu- O ferimento fQi bastante grave,
mido o cargo a 1.1 de dezembro ul- sendo o acidentado conduzido ime
timo. Agradecendo a gentiliza for- diatamente ao Hospital de Carida
mulamos votos de uma prospera ad� de, onde se encontra em tratamen-

ministração. I to, já apresentando melhoras.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS,. ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

• (J,,J

OS prlml�I'�
Nacional,

-.

°I'

i�
;J

��-���������.----��--�.
MAFALDA BUSATO, a consagra-: "DIDINHA LUA" _ Adelmar-

<la declamadora que óra nos visita' Tavares
levará a efeito hoj-e, ás 20,30 horas - "BOEMIA TRISTE" - Olegá--
r '

na Rádio Guarujá, um recital de rio Mariano

declamação, patrocinado pela "Ca- - '''BSTA VIDA" -Guilherme de-

sa Sanea Rosa", de Orlando Scar- Almeida

pellÍ, .e Industria Manufatnreira
- ULTIMA CONFIDENCIA" -

Scarpelli Limitada. I
Vicente de Carvalho
- "TEDIO" _ Henrich Heine

Do programa aludido constarão A irradiação deste programa está:
os seguintes numeras: I sendo aguardada com ansiedade.

Incidente na Caixa
EcoDomica

São Paulo, 2 (A. N.) - Ontem
elurante o forte temporal elesékbado
sô:bre a CÍ'd ael e, registrou-se um in
eielente l1a Caixa Econõmilca de ::>ãc
Paulo. Em virluele ela fàltn- ele ener
gia, as má,quinas "Hollerith" pa
raram, pert,urhando o serviço dE'
pagamentos e re-cebimentos. O: am�ricanas, 'que estaria 'for\';l'mde:
IclIentes pr0testaram, criticando o: I uma baixa elesusada nos preços de
.fuJ1icianários. Estes se sentiram I café adquirinelo-o a preços inl'e
in.iurIados e dispuseram-se a

rea-,'
rior�s áqU'eles por que estão auto--

glr, motIvando pâIUCO, que 1'0) rizados a fazê-lo, utillZanelo-se tor--
dominado com a ll1tervençã.o da pes recusas para IludIrem os' la�-
políocia. • vraelores.

Is tariam explorand&
São Paulo. 2 (A. N.) - A Socie..·

dado ,Rural Brasileira acwba de re-
,ce'ber grave denúncia . .o lavrador
Aristieles Pio de Araujo Dias, de'

MaJClhaelo, no Sul de Mina.l>. enviou
uma carta 'áquela ,SolCiedad!e, de
mmciando a ação maJéfi-ca de com

pradores locais de firmas norte-

FRECHANDO •••

O órgão "falimentário", ontem, abriu oito colunas para expli
cal' o caso de Joinvile.

Virou, revirou e mexeu e deixou tudo mesmo! Operá
rios de mais de 1-5 anos de serviços foram classificados de'
"cabos �leitorais". Esses, ao serem aelmitidos, em 1932, se eram.

"cabos eleitorais", obedeciam o sr. Plácido Olímpio! E o sr_

Plácido é vereador udenista ... Tablau!
O sr. Colin (deputado) não pode' explicar também porque"

o sr. Colin (prefeito) não Il1andou ao sr. Colin (presidente da,

Câmara), o projeto de supressão' do imposto de bicicletas. O"

fato é que enquanto, no Rio, os chefes udenistas pedem acôr-,

. do, por aqui os chefetes fazem o possível para liquidar os ad-·

versários - sejam eles grandes ou pequenos!
A prova disso está no seguinte: nos cinco municipios em�

que a U. D. N. vencen, as respectivas câmaras, "por unanimida
de", votaram moções de solidariedade á honrada gestão do"

Governador Aderbal Ramos da Silva.

Nos demais municipios - quarenta - a U. D. N. votou contra;,

moções com id'êntico conteúdo!
A sinceridade uc1enista merece... foguetes!

GUILHERME TAL.
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