
egrégio Tribunal' Regional Eleitoral, em sua sessão de'-õntem, por unanimidade,
conhecimento e negou, p-rovimento ao mandato de segurança, requerido 'pela
contra a diplomação e a posse do sr, Arno Meyer, Prefeito de Bom Retiro.

vá- Porto Alegre, 15" (A. "N ,) '..-'- A COO) de maios projeção no Estado, e o

missão Executiva da ;Assembleial segundo, apenas simpJlisante do

Legislativa do Estado assinou hoje extinto PCB.

Eleitor'liis o ato declaratório de vagancia das ,Durante o periodo constituinte, o

I rUI cadéiras dos parlamentares comu- sr. Afranio Francisco de Azevedo
O Colendo Tribunal Regional Elei, nistas, os quais já não mais poderão serviu como 2° vice-presidente da

toraI, em sua sessão de ontem, to-
comparecer ás sessões daquela ca- Mesa da Câmara.

mou conhecimento do mandato de
sa.

segurança requerido pela U. D. N., Os deputaáos atingidos pela medi- EM PERNAMBUCO
contra a decisão do meretíssimo da são os seguintes: 'Rec'ife,15 (A. N.) - A Assembléia,.
Juiz Eleitoral da 24a Zona, que' di- Dionélio Machado, Júlio Teixei- por falta do 4° secretário, sómente·
promava e empossava o sr. Arno

ra, Antônio Ribas e I:'inheiro' Ma- hoje re'lmir-se-á a fim de proclamar'
Mayer no cargo de Prefeito de Bom-, chado Neto. vagos os lugares dos comunistas.
Retiro. Por unanimidade êsse re: EM S. PAULO
clurso foi julgado improcedente. EM GOIAZ •

.

S. PalÍlo, 25 (A. N.) - Adianta- ,

Outro recurso, no mesmo sentido, Goiania 15 (A. N.) ;_ Foram con- se que hoje será indicado o subs1,i-
foi também decidido improcedente, siderados' extintos pela Mesa da tudo do sr. Catulo Branco, perten�
ainda por unanimidade. Contra

aI
Assembléia Estadual os mandatos} cente ao extinto PCB, e que era 20

d�pl�mação dos �andid�h)s pesse- dos dois ,representa.n.
tes comunistas,

..
secretário da Mesa da Assembléia

d�stas de Jaragua, a I;, .D.. N, tam- srs. Abrão Isac Neto e Afranio FranJ Estadual. Há um movimento no
bem recorrera. O egregIO T. R. E.

cisco' de Azevedo . .() primeiro era � sentido de ser indicado para a va-

negou, provimento a êsse recurso" considerado o dirigente comúnista i
ga o sr. Alfredo Farah.

pelo voto de todos os ju,izes.
'

.

' .

o
tomou
,U.D.N.,

� MAJS ANTIGO DURIO D1I 8ÃNTÃ CATAJUNA

J"ra,:detúlQ. D. Gerente: SI1INEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUUA 'RAIOS'
,

. otl'«lhU' 4" RMaçle .. DA..M.A8CENO D..l SILV�
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·8. mocidade catarinense nos quarteis
tJoDvocacãp e incorporacão de conscritos - Os que servirãO
DO Rio-Honrosa distinção ao nosso Estado-Desfazendo
boatos e inverdades. -. O ilustre Major Faustino concede

interessante entrevista ao «O Estado»
Numerosos rapazes vindos do in-] ramente ao nosso dispor,

I
todos os alistados tomam conheci-

teríor eram vistos nos últimos dias' Respondendo a uma nossa per- men lo da época e lo.ç.}ll onde serão
percorrendo as ruas da capital. gunta, aSSIm s,e expressou: submetidos a inspeção de sande.

Modestamente trajados, torrna- - "De acordo com a nova lei Em 1947, para ínoorooração no
vam .grupos que ora vinham, ora do ·Serviço Míl itar, não na mais S01'- corren te ano, houve postos de íns
iam, ora estacionavam em certos Leio, instituição essa qrue eu odio-' peção de saude em 25 sedes' de' rnu
'pontos, interessados em connecer sa, visto que varias cidadãos esca- nicipios e em ,tO'çJos ,el�s o compare
as coisas ·e a g.ente da cidade. pavarn ao serviço apenas por uma cimentu de interessados foí bem
Não era preciso perguntar quem questão de sorte muitas vezes ern grande. donde se concluiu que.s hà

eram, Logo traiam a- sua qualí- pieju izo de outfos com mais direi- boa vontade para cumpr imento da
dade de convocadcs. to de í'íoarem ern casa. l,ei mi litar.

A presença delas em Fíortanópo- Atualmente e a partir de 1<145, UM GONTIrGTIll\TE DE JOV:ENS
!is e a círcunstancía de .muítos jo: quando foi baixado o Decreto n? CA'l'ARI::\iEN.s;}�S PAIRA ISJ�H V1R
-vens Ida capital também terem sido 7.343, ao envez do sorteio, procede-

.

NA ia :a. .]\1{,
enamados a servir-no glorioso Ex-€I'-. se ,(t chamada geral da classe. Des- 'Continuando 'em suas informa-
cito Nacional constituiu assunto ta forma, todos os indivíduos per- ções, o Major Faustino assim escla
'para muitas conversas, convez-sas tencentes a determinada classe, rpc·pu a ida d·e' jovens oaíar ínenses
que muito se' cornp.licavam 'em re- estão obrigados a 'se apresentarem para o Río :

Iação .aos nossos jovens conteri-a- na época própria e serem pcsterí- -" Após a iIts:peção de sauríe r
neos encaminhados ao Rio de Ja- oi-mente incorporados se satisnze- levando-se em- conta não apenas o
neíeo, para servirem na ia. ,R. Mili- rem ás condições exigidas nos re- resultado desta 'como a pro1fIssã.) e
taro guIamentos. o nível inteleotual dos couvocados
A esse respeito correram )loa- Assim, de acordo com a reí'errda é JeiLa a escolna dos que devem

tos de iodo inverídicos, mas que lei, Joram convocados em '1941, as ser íncorporados nas unidades não
eram aceitos POl' muitas pessoas do classes de 1v�6 ,c· ,iv..._l, e no corren- só desta Rog íão como nas da ta H.
j)(J'V� n que .poderram �'ev'elté,l' em te ano, >\li': cIe H12,8 c. '1 929, IJw\"en�(l Mi lií.a r, com sede no Rio de Janoi-
deeabono da orgumzaçao idas Ji'm;'- em 1949, serem convocadas as eras- ro.

' .

,("

ças Mil itares BTasHeiras e ainda �e's fI'f> 1930 e 19ô1. Como vem acontecendo há
sem��r o .cles-asocego no ,s,eio (laS - Em que condições o co,nvocado (Conchll. na 3 págin")famllIas. seTá incorporado"!
Para resf:.wbel·ecer a verdade e - A prinCil)al condição a satis- D

-

dar ao público informaç,ões preci- faze1" é a rabust.ês fisica. Para isso, V.ecorsos
sas so:bre 'como vinba se prüces- Lodos os indivicluos da ülass,e c,ha
sando a convocação e a incorpora- mada são subme[.i.dos á inspeção ue

'Cão,. Ülcorreu ao, 1'epo,1't.er a i,dléa de saude por .pa:rte de uma Junta M.e
ouvir a palavra autoriZa/da do Ma- dica ·Militar, realizada em época
jor Faustll1o, atualmente exeroendc oportuna ,e em dif.erentes locaIS da
UiS a·lt.as funções ,de sub-:Cihefe dr interior do Estado, de mo(10 a per-
16a c, M. mil ir a concentração dos üomens
Apesar de viver assoberbado de S0m prej'uizo dos s·eus int!eress,es,

<;;e"I'viço, c'hamado de instant,e a ins-I·PaDa que ninguem alegue ig-noran
tante a r·esolver consulLa,s, a assi- cia, ,essa inspeção de sa'Ude é mar
nar expedienLe, a dar instruções, a cada com muita antecedencia e am

:a�ender pedidos e 'clhamados telmo- pIamente di,vu1gada a ,sua ,rea]Iza
lIlJCo.s, assuntos de que dá conta ção, por int.ermédio dos prefeitos
com admlravel serenidalde d,e espi- munieipais' ,que são os f,lresidente.s
rito 'ti completa .eficiêllicia, o ilus- natos das Juntas de Alis,tamento Mi
tre o,Hcial recebeu-nos com cativan- litar.
te amUlbllidade., colocando-se mteI- Por ,este processo, com fac.il_Idad,e

Proposta
. .

valiosa doacão
Estado

;J

RIO, 15 (A. N,) - o sr. Flavio Guimarães envioll à Mesa. o segujn�
. te projeto:

!O - .Fica!Il transferidas ao patrimonio de Santa Catarina, por
doaçao, s:el� mIl quatro,centas e quarenta e quatro ações ela Empl'es.l
Sul �rasIleIra de Eletncldade (Empresul) do valor nominal de In [I
cruzmro'S' cada uma, pertencentes antes à Berliner Handels Gessell'3-
chaff, de Berlim Alemanba, e que pelo decreto-lei n. 8.206, de 20 d8
uDvembro de 1945, foram incorporados ao Patrimonio da União.

Este proje.lo foi envi,ado às Comissõés t-ecnicas .da Casa para opi-
narem a resl)8!to.

.

ao

HONROSA VISITA AO BRASIL
RIO, 15 (A. N.) - O Ltamaratí-distribu iu a seguinte nota á im-

prensa: ._

"O ministro das Relacões Exteriores tem o prazer, de anuncia,'
que, a convite do Govêrno brasí leiro, o visconde Alexandre, ex-coman
dante em chefe das Fôrças Aliadas cIo Mediterrâneo e atual governador
geral elo Canadá, visitará o Brasil no mês .de junho próximo, em com

panhia de Lady Alexander. Como se pode Imaginar, essa visita será ex

tremamenLe grata ao govêrrio e ao povo brasileiro e lhes dará ensejo
ele homenagear o eminente soldado sob cujas ordens serviu a ·Fôrça E\:·
pedicionária Brasileira, durante a última guerra":

.

lei de'Washingfon comenta
cassacão

. ,

Washington, 15 (U. P.) _ O ór-] quentemente, a pobreza, o analf'abe-

gão conservador "Evening Star" \ tismo e o atraso geral. No surto in

publicou em editorial sôbre a cas- dustrial, relativamente recente,
sação dos mandatos comunistas no tem prevalecido os baixos salários,
Brasil, dizendo que se espera "com vivendas miseráveis- e serviços so

interêsse os efeitos dessa severa r ciais antiquados. Estes males crô
medida". Depdis diz que. "certa- nicos intensificaram-se durante os

mente o 'comunismo' progrediu de últimos anos devido à' inflação que
maneira notável no Brasil e tem afeta mais ás classes trabalhadoras
sido -um fafor altamente perturba- do que demais setores da popula
dor, tanto de ponto de vista poli- ção. E tudo isso preparou o terre

tico como econômico. E contando no para a propaganda comunista.

com líderes agressivos e persuasi- E certo que os comunistas explora
vos, especialmente o seu Iider má- ram reivindicações legitimas com

ximo Luiz Carlos Prestes, observa- fins ulteriores.

dores competentes esperam que o Os brasileiros inteligentes com

partido agora se refugie na "clan- preendem isso e o atual govêrno
destinidade" e fomente distúrbios está procurando solucionar os pro
de tôda a espécie, 'mediante greves blemas econômicos e sociais do

e sabotagem, bem como difundindo país, mas resta ainda uma grande
propaganda revolucionária. Indubi-I tarefa a realizar. Se a mesma for

tàvelmente - prossegue o "Evening concretizada 'e se se fizer frente,
Star" - as péssimas condições eco-I de maneira construtiva ás mesmas,

nômicas e sociais existentes no Bra- as causas do descontentamento po
sil têm fomentado a influência do pular serão eliminadas paulatina
comunismo. Em muitas das grandes mente e o comunismo perderá a

plantações das zonas rurais preva- sua aparente razão de ser e irá per
lece situação semi-feudal e, conse- dendo sua fôrça".

I cassacão· nos Estados

Será firmado a 22. o acordo inlerpartidariu
Rio, 15 (A. N.) -Está plenamente dadas sob insenta espc�ativa.. No

I d.e "O Globo" o se��dor José �n:é
confirmada a noticia que ontem! que diz respeito ao acordo mter-; rICO declarou que Ja teve notICIas

transmitimos, segundo a qual have-I partidário, todavia, a nota mais da elaboração do plano do govêrno·
ria no Catete, dentro d.e poucos palpitante que possuimos, refere-se e que, segundo tudo indica, esse

dias, uma solenidade durante a qual ao plano administrati�o �ue . est,á I pla�o será e�caminhado ao Co�s�
seria firmado o acôrdo i�ter-parti-. sendo elaborado por orgaos t�CIll- lho de Planejamento Inter-partIda
dário. Agora podemos aérescenta'r, I

coso Esse plano, abrangendo setores rio afim de ser examinado em de

que essa solenidad.e sera realizada I referentes à alimentação; saúde, talhes. 'Esse Conselho ainda não se

quinta-féira próxima, dia 23. En- transporte e energia, acham-se em instalou em virtude de não have

quanto isso, os lideres dos partidos sua parte final. Segundo apuramos rem sido indicados os representan
e membros dos Conselhos Técnicos 'esse plano' deverá ser conhecido, t€S dos ministérios que dele farão·

prosseguem no entendimentos

sÔbrel' amanhã, possivelmente,
à tarde.

_
I parte.

as tarefas que lhes incumbe exe- Há tempos divulgou-se o esquemal '

cuiar. . geral do plano conhecido por "Sal- Em sua conferência de ontem

Ao _mesmo tempo, cómbinam a! te". O presidente do DASP fôra o, com o general Eurico Dutra, o se-·

forma da cerimonia a ser realizada I responsável por sua elaboração. Re- nador José Arr:érico abord.ou ,o �s-·'
no Cate te e os detalhes da visita presentantes dos ministérios de sunto. O presIdente da,RepublIca,
que os responsáveis pelo acôrdo fa- Agricultura, Fazenda e Viação esti- talvez. indique os membros restan

rão ao presidente ·Dutra. Tudo se veram reunidos todos esses dias de- tes do órgão de planejamento no·

positivará, porém, a 'partir de ama- lineando o plano completo baseado decorrer do dia d.e hoje.
nhã, qll:;mdo se reunirem o Conse- naquele esquema. Funcionaram co- Essas são as noticias politicas de

lho Nacional do P. S. D. e a Comis- missões, sub-comissões e órgãos es- maior interesse. Á margem desses

são Executiva ela U. D. N., afim de
I pecializados,

a fim de coordenarem, fatos des�nvol�'em-.se, �orém, ou..

considerarell:'� o ass�nto. lOS el:mentos ex�stentes., ! tros relatIvos as sItuaçoes nos Es-

Duas reumoes estao send.o aguar-j HOJe cedo OUVIdo pela reportagemj tados.

Primeiro cumpra, depois peça
RIO, 15 (A. N.) - No processo em que a Companhia ele Carrís

L�IZ e F?rça elo .Rio de Janeiro e. a Companhia Carril do Jardim Botü�
hlcü, solIclLaram ao prefeito aLImento cre passagens nos transportes ei.l
letIVos. pertenc-�nte'l àquelas companhias, () general Mendes de Matais
profer:lllo segumte despacho: '']\I1'ell101'e o material, aumente o núm(�eo
de velCulos de transporte coletivo, atenda melbOl; ao públieo, antes de
cogitar �e �umento ele passag·ens.

Sa.ÍIsfeJta$ taIs necessidades que correspondem a elementar dev'r
de reCJprodacle, ter-se-á base para um esti1do {lU revisão de, 1)I'ecos rie
.pafS'lgens". '

,

o enfermo não· era Stalin
HELSEMFORS, 15 (U. P.) - Ao passar por esta capital, ele vol

ta de. Mo,scou, o prof. Berven, famoso cancerolog-ista sueco', disse quefora a RussIa en: VJSlta ele. chamado urgente para atender a um mal'('

ch�al do corpo blmel'ado sovIético, O prof. Berven desmentiu categor!('.'l
me�t:e que o enfermo fosse o g'cmralíssimo Stalin ,ou qualquer OLlt!.·O
polItIco 1'USSO de destaque.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIte is 'Prospéto apresentado pela «Citai»)
Aéreos Sociedade" Anonima

QUINTA-FEIRA
Auto--Viação Catarmense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação CataTinense

- 5 horas.
Auto-Viação

- 6 horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.
Auto-Viação

- 6,30 horas.
Expresso- São Cristovão -

7 horas.
Emprêsa Glóri", - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso· Brus.quense - Brusque

16 hora's.
Auto.Viação Itaja[ -

ras_
Moderna Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas. '

Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - ás
Moderna

_ 6 horas.

J

j

/1
o ESTADO
..... e Oficiuaa l rua ]ob

PiDto L !

Dlntor: RUBENS A. RAMOS
.

.....rietirio e Dlr.-G.r....
SIDNEI NOCE'l1

Dlret&1' 41. ReeI.C'.:
lo DAMASCENO DA SILVA

Cisei. i. P.dnat;io:
I'UNCIBCO LAMAlQUlI
Cisei••• ImpH8lll.:

IOAQrDI CABRAl· DA 8IL.....
Rqresentante:
·A. S. LARA

llu Senador Dantas, 'I - ...
and"r

T.J· 0-1924 - Rio ie laaelr.
RAUL CASAMAYOR .

.

..,. Felip. tle On....ir.. 11 -:
Se'aniar

TeL 2-1878 - Slo Pa.t.

B
·

d Conclusão
or8rlO as empre-!lO_OOO ações de crs 1.000.00 (mii r ordi-

sas rOdOV·lar·18S n"I��s 5� n:!.ml�a�;t:� representativa? do
. capitál serão assinadas pelos diretores da

�EGUNDA-FEIRA . sociedade presente o,,: fut�ra:mo::nte.
'Expresso São Cistóvão _ Laguna Art. 60) - Cada açao da díreíto a um

'7 horas' voto nas deliberações da assembléia ge-

16 horas. ral.
.

. _

Auto-Viação Itaja! _ Itajaí _ 15 ho- Art. 70) - O prazo para a sub.scnçaa
'Expresso Brusquense _ Brusque _ do capital é de 180 (cento e. O!�enta)

ras dias contados da data da publ!caçao dos

Expresso Brusquense _ Nova Trento I
pres�ntes propecto e estatutos, pelo "Diá-

- 1630 horas. rio Oficial do Estado".

Auto-Viação Catartnense _ Joinvile Parágrafo úrnco - l<'indo êsse prazo.
_ 6 horas. a sociedade se constituirá na forma ela tel

. _ _ . I com o capital previsto no art. 4°, no seu
Auto-Vtação Catarmense - CurItiba I minimo, ou no seu máximo, até aquela

- 5 ho�as.. data, ficando, desde já autorizada por
Rodovíér-ía Sul-Braatl - PÔYto Alegre I fõrça dêstes estatutos o prdSseguimenlo

- 3 horas, _ . do investimento do capital, a cargo ex-

,
Rapído Sul-Brasüeíro - Joinvile - clusivo dos seus atuais incorporadores.

as 5 e 14 horas_ Art. 80 _ Dois têrços do capital so-

.

TEiRÇA.FELRA cial pertencerão, sempre, a brasileiros
Auto"Vlação Catarmense - Pôr to Ale- natos, domiciliados no pais, observando-

gre � 6_ h?ras.. . . se a mesma proporção no caso de au-

A_uto-VIaoçoo Catarlnsnse - Curttíba mento de capital.
- o horas CAPíTULO III
Auto-Viação Catarinense Joinvile Da administração social

- 6 horas. Art. 9" - Administra a sociedade

Auto-Viação Catartnense Tubarão uma diretoria composta de três mem-

- 6 horas. bros eleitos dentre os acionistas, em 3S-

Expresso São Cristóvão - LagtUna' - sembléia geral dêstes, com mandato por
7 horas. quatro anos, mas, reelegiveis, caucio-

__ _ _ .. _._ __

Emp�sa Glória - Laguna - 7lf.. nando sua gestão com cinquenta ações
e 6'f.l horas. próprias ou de terceiros.

Expresso Brusquense - Brusque - Parágrafo único - Para ter assento na

16 horas. diretoria da sociedade é necessário que

Auto-Viação Haja! - Itaja1 - 15 no- o acionista seja brasileiro nato, domici-

raso liado no pais, compondo-se a diretoria

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - às de um diretor-presíderite, um díretor-ge-
5 e 14 horas.

. rente e um diretor-técnico.

QUARTA-FERA Art. 10 - Compete à diretoria, como

Auto-Viação Catarinense GurLtiba órgão executjvo da vontade social e ad-
_ 5 horas. ministrativa de todos os seus negócios,
Auto-Viação Catarinense Joinvi1e interêsse e direitos, superintendê-los, di-

_ 6 horas. tar-lhes orientação econõmica e financei
ra, ficando investida de todos e quais
quer poderes. Cabe-lhe, nessa qualidade,
especialmente:às a) - representar a sociedade em juizo,
e nas suas relações com terceiros e com
os governos da União, dos Estados e dos
Municíplos, podendo, para .ísso, Consti
tuir poderes especlals para a defesa da
sociedade em processos aelministrativos

Itaja[ - 15 ho- aduaneiros, fiscais e outros, e interpoSJ:
ção de recursos'

Ncva Trento b) - nomear, contratar e demitir gc ..

r�ntes, técnicos, enfim, empregados de
Pôrto Alegre todas as categorias, estipulando-lhes as

atribuições, salários e comissões; .

c) - comprar bens, móveis ou imo
POrto veis, material, máquinas, apareÍhos e tu

do o que mais seja mistér para a con
Curitiba secução do objetivo social, ou autorizar

a qualquer diretor ou técnico a fazê-lo
Joinvile e vendê-los. ouvido o conselho' fiscal edi:

ficar. cel<;brar arrendamentos, loc�ções,
Tubarão sub-Iocaçoes, assinando, pelo menos, dois

de seus membros as respectivas escrítu
Catarinense - Laguna ras públicas ou partieulares;

d) -:- receber dinheiros, pagar e resga
Laguna - tal' títulos, cobrar amigável ou judicial-

mente, abrindo e movimentando contas
--_ _

- .. - _.-

dando as garantias necessárias a opera:
ÇON' dessa natureza, aceitando, emitindo
sacando. e endossando titulos ou efeito�
de crédIto de todo o gênero;

Hajai - 15 ho- e) - pratIcar, enfim, quaisquer atos
ou cont�ato'!. qU0, por lei, independam
de autonzaçao expressa da assembléia
geral dos acionistas.
.Art. 11 - Os atos comuns da admi

n:stração da sociedade e da representa
ç.ao da mesma perante as repartições

SEXTA'FEtRA fI�c:ah�adoras, federais, estaduais e mu-
Rodoviliria Sul Brasil - Pôrto Alegre mCIPal.s, l?em como.. perante o Ministério

- 3 qoras. da AelOnautlCa e suas dependências e o
Auto-Viação Catarinense Curitiba Departamento ,ele. Correios e Telégrafos

- 5 horas. e suas depe�1denclas, caberão a quais.
Auto-Viação Catarlnense Joinvile quer: dos dIretores ou seus substitutos

- 6 horas. !egals, sendo po�ém que os atos que I D d I S P
.

d t d C II Sr' - _.,

Auto-Viação Catarinense _ Laguna Importem em obngações para a socieda-
e 01' em (O r. reSI en e o on'i_e 10, convoco os s. assoCIa

_ 6,3'0 horas. re: deverão ser ass�nados por dois dire-, dos para a reunião de Assembléia Geral Extraordinária, à realizar-se
Expresso São Oristovão Laguna -

Oles ou seus substitutos legais ou ain- d' d' .

.,
-

t
' -

I
7 horas_ d::r. por procurador com pode{-es espe-

no Ia 24 o fluente mes, as 14 horas e 30 mmu os, na sede 'SOCla, à"

Auto-Viação Itajai - Itajai - 15 ho- cliI;;'ágrafo únl'co F' d' . I TUa arcipreste Paiva, com o fim de discutir .. s·e sobre a vanta-gem ou n�.().·
ras .

- lca a Iretona au-

EX'presso Brl1squense Brusque tonzt�dtfl! pelos presentes estatutos, a da venda, por concurrência pública, do prédio deste Club, sito à rna'

1,6 horas.
cons I Ulr procuradores em número sufi- -

Rápitio Sul Brasileiro Join.vile Clen�e para o bom andamento de seü-; Trajano. L

serVIçOS. N- I d' 1 I' 1 d 1- 't ..

às 5 e 14 horas. Art_ .12 __ Em caso de ausêncja de um
ao laven o numero ega a 101'a marca a rea lzar-se-a· ou ra·.,

�!�nse _ Curitiba
dos dIretores, por mais de trinta dia' reunião de Assembléia meia hora após, com qualquer número.
por. q�alquer motivo, s-erá o mesmo s�:bstltUldo pelo presidente do conselho fis- Florianópolis, 8 de janeiro de 1948.
cal,. o.u, na sua .falta, pelo conselheiro João Teixeira da Rosa lo"'.
I1lalS Idoso.

'

Pa:-ágr::rfo �nico - o diretor ou di-I Secretário
l'etOl es mtermos ficarão investidos dosCa-tarlnense - Tubarão mesmos poderes do diretor efetivo, ele.
vendo, no caso, convocar imediatamente, a assembélia geral extraordinária.
par!! conhecer do fato .e tomar as provlde!,cias necessárias, se por qualquermotIVo o afastamento se prolongar por!taja! - 13 ho· mais de sessenta dias .

Art. 13 - Fica vedado à diretoriaconceder abonos, ou garantias, em nome

?at s�cledade, para negócios estranhos aos
- Laguna - 6 1/2 m eresses sociais.

CAPtrULO IV
Do conselho flseal

Art_ 14 - Compõe-se de tl"ês membro"
o conselho fiscal e de três suplentes elei�tos pela assembléia geral ordinária

. P��grafo único - Em sua primeira
reumao, d�r-se-á, entre os membros doconselho fiscal, a eleição de um dêles
para .a . s�a .

presidência, cumprindo-lhe tomar mlclatrvas e prOVidências para o regular exerCIClO de suas funções.
Art. 15 - Ao conselho fiscal incumbe:
a). - exammar, em qualquer tempoos IIvr?s e papéis da sociedade, o estad�

d.a Caixa, tomando por base c inventá
;If3l� balanço e as contas de que neces-

b)' - lavrar, no livro próprio, o resultado do exame que houver praticado:c)
..

- destgnar contabilista legalmentehabIlrtado para acompanhar os respectivos exames, na forma do decreto-lei n9.295, de 27 de maio de 1946;
.

_d) - convoca: a assembléia geral 01'dmárla, SoE!
_

o dlretor-pl'esidente retardara co:tl1:,oca�ao por mais de mês, e a ex-'traordmáI'la sempre que motivos urgentes e graves o exigirem, apresentandolhe, ,neste caso, exposição escrita e do
cU:?Y.i,:tael,!, concluindo por proposta a
ser, dIscutida;

t
- denunciar os erros, fraudes cu

â es, que. descobrir ao direfor.presi.
d

e, ou .a assembléia geral, sugerin-
tas med!das que 'reputar úteis ao in

sse SOCIal;
/f) -:- aprEsema.r à. assembléia geral cr.

dt�l'la pa�e?er sôbre os negócios e o»e.

�r ?oes SOCiaIS do exercício em que ser.
el, tomando por base o,, inventário ba.
!inço e ·ccntas. '.

'

.

Art. 16 - A di<retoria e ° conselho
.=1 terão a remuneração que a assemgeral dos acionistas fix!JI'•

Transportes:
CAPíTULO V . mais um diretor, o quadro admínístratf-«

Da assembléia geral dos acionistas I·vo da sociedade. sem necessidade de re-

=... 17 - Reunem-se os acionistas 01'· forma dos estatutos, fixando-lhe os hono-"

dinàriamente, em assembléia geral, na rár íos,
segunda quinzena de março de cada Art. 2C - A assembléia geral pode
ano, em dia designado pelo dír'etor-pre- determinar o comparecimento dos mem

sidente e por convocação dêste, para bros do conselho fiscal aos trabalhos pa
examinar o seu relatório e discutir o ba- ra ministrarem esclarecimentos sõbre as .. ·

lanço do ano anterior e parecer do con- contas' da administração e seus respecU-
selho fiscal, deliberando sôbre êles é ele- vos pareceres .

gendo, em seguida, o presidente. - Art. 21 - A assembléia geral, ordínê- ..

Parágrafo único - A convocação ex- ria ou extraordinária, não poderá insta

traordinária da assembléia geral se fará lar:se sem a presença de. no minimo, ..

nos têrrnos do art. 89, do decreto-lei n. 2/3 dos seus componentes, em primeira,
2.627, pelo presidente, 'pelo conselho <is· convocação,

.

cal, ou pelo acionista, observado o dís- Parágrafo único - Em segunda con

posto no art. 88, daquele diploma, mais vocação funcionará com qualquer quan->
os seus outros dispositivos referentes à tidade de seus membros.
assembléia.
Art. 18 - Dos lucros líquidos, apura

dos em balanço anual, serão deduzidos:
5 a 20% para o "Fundo de Deprecia

ção";
10% para gratificações aos diretores;
2 a 10% para líratificaçôes a empre-

gados;
.

5 a 2.0% para c Fundo de Reserva Le-
g�; I

2 a 10% para o Fundo dé Beneficência.
O restante será distribuído, como. divi

dendo, aos' acionistas. a critério da as

sembléia geral.
Art. 19

.

- Se e quando. necessário a
assembléia geral .poderá aumentar, de

ASSINATURAS
N. C.pital

b. . C!'.
.....tr� �r.
frbIl..tr. . .... , Cr'
1lAa. ..........•• Cr'
""••r. "lIlso •. Cri

No Interior
........... Crt

(,'rt
Cri

"é.ero avulso ., Crf

.....
".-
21••
••••
......

11',_
...�O

".o-e
t.'" Auto-Viação Catarinense Laguna

- 6,30 horas. .

Rápido SuL Brasileiro - JolnvUe -

5 e 14 horas.
Expresso São CrIstovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

16 horas.
Auto-Viação Itaja! -

CAPiTULO VI
Das disposições gerais

Art. 22 - Coincide c ano ou exercícíoe
social com o ano solar.

.

Art. 23 - Para efeito de lei serão con-
stder-ados fundadores os atuais quotistas,
da sociedade sob transformação e os de-
mais que completarem o número' de se

te, cabendo-lhes todos os direitos e faor
vores concedidos à sociedade.
Florianópolis, 19 de dezembro de 1947'
ota. Catarinense ·.de Transportes Aé- -

reos Ltda. - Diretores: Sidnei Noceti...
Asteróide da Costa Arantes e pp, R. M•..

Moura - Hélio Monra.

8....str•.......
Trimestre

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil

- 3 horas.

Ca tartnense

Auto-VIação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHe1ro

às 5 e ]9 horas.
- 6 horas.

Joinvile

OFERTA ESPECIAL DE INO NOVO:
os 2.600,00

4.1ll6nelolJ medlanu

- 7 horas.
Auto-Viação

- 6 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
Ex-presso Brusquense - B'!'usque

14 horas.
. Auto-Viação Itaja1 -

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória

e 7 1/2 horas.

Viação

ICO - MOO. VEREADOR

o.
.

CIIrlrfnab. mesBI. ai,..
IPwblieados. não serlo

devolvidOtJ.
:6 IiItreção não se reepc...
ubiliza pelos coneeltoll
omitid.ol< nos artllos

aS81nádo.

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

Farmácias de plantão
1 Quinta-feira (feriado) - Far

mácia Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.

3 Sábado - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
4 Domingo - Farmácia Da Fé -

Rua Felipe Schmidt.
10 $_bado - Farmácia
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia
- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An
tônio - RUJa João Pinto.
24 Sábado - Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano..
25 Domingo - Farmácia Catari

:nense - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo AntÔnio sita á
rua João Pinto.

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não 1mporta!
o l�jtor deseja obter uma

reJl�Q. mensal, sem�stral ou
hnual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

. cios ao Crediário KNOT, á rm
-João Pinto n. 5, que, em com

binação com (' Es(.'·:ritório Imo
'biliário A. L. ALVES o em

pregará,. proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se:
gur� de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta rella
.ção.

....-

, C'A. CATAR,JNEHSl
DE T�ANSPORTES AÊP.EOS lTDA

,..Funcionário público _

Lembra-te - descontando déz
�ntavos diários de teu venci.
mento, salário ou remunera
ção poderás �eixar para tua
f8lDlflia, um peculio até CJ,"$
30.000,ob.
Inscreve-te na Associação

;Beneficente.

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 h(\ras.
Rea'l S. A. - 11,30 horas - SuL
Panair - 9,00 horas - Ncrte.

TERÇA-FElRA
Varig - 12,30 horas - 'Sul.
iPanai,r - 13;07 hora·s - Sul,
Cruzeiro <lo Sul lC2,OO horas

Norte.
.

QUARTA·FEiIRA
Cruzeiro do Sul 11,00 horas

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

Varig - 12,00 horas - Sul.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUm'I1A-F"ElRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte_
Varig - 11,40 horas ---: Norte.
Cr)lzeiro do Sul - 15,30 horas - SuL
Cruzeiro do Sul - 1O.{}() hs. - NQrte.

SEXTiA-FElRA
Varig - 11,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
CruzeH-o do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panalr - 13,07 horas - SUl. .'

SABM>O
Cruzeiro do Sul - l{J,OO hs. -·Norte.
V'arig - 12,3Q hO!l"as - SuL
Paoo.ir - 9,50 horas - Norte.

..){)MTNGO
Panair - 13,07 horas - SuJ.
P"lllalr - 9,50 horas - Norte. ',.'
�eilro do Sul - 11,00 hs. - sUlÍ .•

.
"

Distribuidores exclusivos:
ALMEIDA BASTOS

,

,
i

I& crx.

Felipe Schmidt. 2 - lo andar - Florianópolis

•

Clube dos Funcionarios,
Pub1icos Civis

Assembléia' Extraordinária

LIRA TENIS CL·UBE
COMUNICAÇÃO N. 3

Levo ao conheciment.o dos senhores associados que, a diretor�a, em,
sua última reunião, resolveu autorizar a portaria do Clube a exigir,
quandQ necessário, dos senhores associados, para efeiLo de identificação.
o talão de quitação mensal.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do reCIbo.'·
do mês de fevereiro .

José Antônio de S. Thiago, Secretário-geral.
", ,

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

..-"...�

Ministério da Aeronáutica
Quinta ZODa Aérea

DESTO BASE AÉREA DE FPOLIS
AVISO AOS CANDIDATü.S Á ESCOLA DE AERONAUTICA

O comandante do Destacamento de Base Aérea de Florianópolis....
conforme comunicação' recebida do· Exmo. Snr. Major-Brigadeiro Di':'"
retor Geral do Ensino, COMUNlCA aos candidatos á Escola de Aeronáu
tica que o exmame de .seleção realizado. di,a 3 do corr�nte mês, foi de
cIarado nulo. AVISA amda que. o refel'ldo exame sera novamente efe-·
tuado em data que será oportu4amente divulgada.

i ARY LOPES BúONO
Asp, Av. Res. Conv. AJUDANTE No imped.

Balanços de
Próprios para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa.
PREÇO CR$ 800,00 .

ótimo presente de Natal. - Fábrica
João Pinto n. 44 --- �9:ne 1.18t

•

crianças
podendo, também, Sel"-

Reinisch - BD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para o mês de Janeiro
DIA 18� DOMINGUEIRA. INíCIA ÀS 21 HORAS. DIA 24.\ S Á B ADO.SOIRÉE CARNAVALESCA. INíCIO ÀS 22 HORAS..

_,A DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ Nos DIAS 7, 8 E 10 DE FEVEREIRO, BAILES Á FANTASIA,
,COM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 HORAS.

RESERVAS DE MESAS PARA OS BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2.

"-��-TIõCídâdi�êàfà_e:J!��]:Sr�*�G���Conclusão 'lado um aoantonamento especial, a Indaial, donde são transportados ii M��
.

cargo ela 5a, Cía, de Intendéncí a, se-
em estradas de rerro e durante cujo Nova Delhi, 15 (U. P.) - GandhirIOS anos e de acordo com a orien- LU u;v
,'I tã ie ít

.

eliada em 'Curitiba e que para ali trajeto es ao sujei os unicamente a entrou na penosa fase de seu novo,tacão do Minister io ela Guerra, o f
' -

Estado de Santa Catarina contri- se destacou exctusivamenta para umpaódre, elça-o.,
.

jejum para paz na India e Delhi.
eso.e f'ím. . e pOIS COIillUlll'car ao PQVObui com um .grandc contingente de "

, d I d "O E ' do
" Os médicos observam atentamenteNas outras cidades ficou a cargo

atravez as co unas o' sta oconscritos para os corpos militares t ilid .rl d f 'I' eI as condições fIisi as de Gandhi edas unidades respectivamente 11.0 para ranqui I ade as ami Ias os lCcio Rio, Eisle contígente, de acordo � ,

d 1a R M .
"

com a mesma orientação, deve ser B, C., 13° B. C. :e 320 B. C., a tarera incorpora os na . 1 ., que OS tudo fazem para conservar indú,
constituído de individuas seleoío- .de receber, alojar, alimentar e dar mesmos foram cercados do neces-

que uma vez mais põe sua vida na
.

Íl" 'eI' t d sário conrorto e segurança, estandonados dentro de certas condições I assis encia me ica a o os os convo-
tudo se processando normalmente, balança em favor do bem-estar de

especiais e prestahelecidas. cados ali 'coll��ntrados. . . , seu povo.Antes da epoca da incorporação b). Dos dlJ!erenLes. mumcipios
não merecendo crédilo, por isso

e com a devida antecedencia, t'or�m partiram e estão par-tindo em elatas quaisquer notícias em contrár io ". Amigos de Gandhi chegaram ou-

organizadas vas relacões dos eonvo- e horas marcadas nesse plano, os "\0 enronrí rmos êste pedido do tem á conclusão de que nada o írn-
'"

d
-

t t eI brioso militar, renovamos nossoscados destinados á i'llcor;poração na �onvoca os qu�, sao ranspor: a os
agradecimentos pela deferência que pediria de inciar o jejum, exceto

ia R. M., nem 'como á Incorporação em viaturas m,Illtar,es ou por ferro-
nos dispensou, prestando-nos tão se se pudesse convencê-lo de que

nas diversas unidades do Exercito VIa para OS referidos pontos de con-

sediadas neste Estado, relações es- centração e �ai para Jaraguá, Heu- uteis ,e oportunas ínrormacões, a paz estava restaurada nesta ca-

sas dístr íbuidas não só ás referidas nida nesta CIdade uma turma de pitaI e que o' espirita da paz se

unidades bem corno as Juntas de 1100 homens, 06 mesmos são ernhar- espalhava pelo resto do país. Ime-
.Alistamento Militar doa.mumcípios cados .em trens especiais que par- -CONVOCA'QO diatamente puseram êles funciona-

o ANIVERSÁRIO DE l\1ARGOT interessados. tem daquela estação em dias cer- O CLUBE RECREATIvO "AMI-
menta a máquina para alcançar ês[-IONThOSA DLSTINÇÁO AO N0880 tos pré-estahelecidos com destino. a GOS DA ONÇA", convoca seus as-Itararé se objetivo, receosos d.e que suasESTAlDO E' 1 '

. - sociados para a'Assembléia Geral a
Perguntado ,porque era o Estado C) 1 m tararé sao haldeados

,.

. enfraquecidas reservas de vitalida-
de SanLa Catar-ína prefer-ido para pa�a a <Soroca'bana que os conduz I ,ser Teah�ada, dia 21 do corrent;, de podessem extinguir-se com o je
rorneccr grande contígente de ho- a S. Paulo.

.
quarta-feira, as 19,30 horas, na se-

jum antes de terminada a tarefa a
rnens para oRio, respondeu-nos : . Rogressandn ele Itararé o mesmo de do Clube Germânia, sita a rua

.

- Não só o Estado de Santa üa- trem que transportou os convoca- Tenente Silveira para eleição da' que
se p.ropuseram. .

larina. mas também o do Paraná dos, recebe 06 Iícenciados da ia H. ..' .

I Gandhi conta 78 anos de Idade e

vem ult.imamente fornecendo con- !VI. q?e constiunrarn o contingente nov� diretorta.
'. . . d.esde ás 11 horas de ontem apenas

lmgentes para, a 1 a R. M,
. j mCOI parado l:O< a�o- passado.. Na? �avendo �umel o s�lflClen_te, bebe água pura, em quantidade re-

�6tes contígentes ·pOI' se destí- d) De Jar agua o trem tera as de SOClOS havera 2a convocaçao I d I êdi
, . ,

,

.

'f)O'uintes par d .. R' N'
'

, gu a a pe os me ICOS.
na rem a co.r;pos de elites, como se- i:i -e

."
.' a �s. 10 €gro, para após meia hora COlll qualquer nu- , , . .

jam as Unielaeles Escolas R�gimen- o café·-da manha, a cargo elo 20 B.I ' . t Os lIderes polItIcos e comunaIS

to ele Guardas e o'lllras,' e não a F, ali sediado; Lapa, para o almoço,
I
mero de SOClOS presentes. .

de Nova Delhi continuam ten-
toelas as unidades do, Rio ele Janei.- � cargo �o 3° Batalhão..cIo 13° H. L, . A DIRETORIA tando estabelecer condições pací-
1'0 t'em d·e ser constltUlelas de e1e- I anta GIossa, para o Jall'tar, a car-

f' t'd de,
.. . d i3° R'l 1'" '.

1
Icas nes a CI a .

mentos de escol. Depols dM neces- go o ." e
.

"ar are, pala o
, .

f'A bôa sociedade, que ali se acha- s'arias obseÍ.'vações foi verificaelo café do 'elia se'guinle, a cargo do co- Durante vanas semanas as or-

"a, viveu horas encantadoras, entre qne nestes Es{ados Paraná e ma�elanle ?O tren:, q\le diS!põe de 'POLYPHENOL ças militares e policiais têm estado
'os sorrisos felizes da juventude que San la Catarina - e q'ue se .encon- cozlI;ha proprJa nao so para ío·rne- alertas, diante da possibilidade de
,compartilhava da festa de Margot, tram em grande numero moços c.eI' este caJf'e 'como. para a e,ve,nlua-IO DeSl'nfetante da atuail'dade um reinício dos conflitos entre in-

mais robustos e ,sadios bem eeluca- IIdade de s·e1' abng'ado a fo·r-necer g
rmarcando nesse dia sua entrada no

dos, obedientes e p�.ssuido,res de O'utras refeições, caso seja Jorçaelo Terror do .. microbio9. acho- dús e maometanos.
:mundo social. Ao compasso de be- virtudes out.ras 'que muito os reco- a ·pa�·ar ·em .ponto dllverso dos de- se a venda nesta praça. Publicamente, líderes indús pe
Das músicas, desfilavam, faceiras e meneiam para ,,,eTVirem naquelas t�l'ml1:ados no, plano, l?Hra as l'·�{el- PEldidos a J, Martins & dem a harmonia e amizade inter�
graciosas, lindas senhorinhas, os- Unida.des. .çoes, IstO pnr Imposlçao dD tráfego

S'l R PdS ln comunais, exortando o povo a rea-
A LEr 'DO SER'VLÇO MlL,L'l'AJR B f:errovi,ário normal, que não s'erá de 1 voo na e ra oares .

':lentando ricos vestidos, cuja descri-
OS INTEiR.ESSBS DA E'UÜiNüML'\ forma alguma prejudicado. Caixa Postol nO 3 Zf; lizar comícios e fazer orações pOl'"

.·.ção se tornaria importante descre- ...
NACI,o,NA'L e) ne Ilararé, o tr·em da SOl'oca- •••••••• •••••••.•• •••••••• Gandhi.

'ver, visto serem tantos, e tão lin- A respeHo dos mUlüeipios não bana terá a primei-ra paraela pa'ra I' -

h
· --------------

,dos!...
.

aLingidos pela lei do Serviço Mili- almoço em ltUJpitiniIllga, a cargo dl ..,OZID eIra Empregue bem o sedú d�nchel!lal'. o sr. Major .F:ausUno a,ssim 5° B. C" em S. Pa'ulo, na estação 1'0, comprando ações o o �.Impecável foi o serviço de "bufet-
r,espondeu a uma nossa pergunta: Duque ele Caxias, onde no (luarte.l Pr.ci,a-.e d. uma cozinheiro na

glo Bard.ga-Verde".�,t", com finos e raros manjares, _ De a'cnrdo ,com a lei, do·s 44 elo 4° R. I. os convncados seI'ão alo- r. ..,:u:.:a:_V:..:i::•.:.C.:.ol:l:..d:.:.8_;d:.8:.....::0_;U:."_:o_P,;_r._r_:o:,___N_.·_2_O_ _:__--:....:.. _

: servido com muita fidalguia, quali- munieipios 'catarinens:es, foram dis- jaelos e alimentados até o dia, se- FALECIMENTO
<orlade proverbial do Casal Ivan Gan7 pensados' da incorlPoraçãol todos ns g'uinte, quando, após o descanso ne- Faleceu onlem, na residência de seus pais, a interessante menina
':,zo Fernandes. alistados ,residentes em ·17 de·les, cessário, s·eguirão em viaturas mi- Véra-Lucia, dileta filhinha do casal Aldo Noranha e exma. esposa, lia.

uns por -L'erem industria extrativa li·Lares pma a Estação Norte, ele L.ourdes Abreu Noronha.
de intc-ress'e nacional, outr-os por onde continuarão viagem em trens Nnssas condolencias.
tCI'em meIOS de.filci,enLes de comu- da ICe,ntral do BraSil, senelo, nas ho- ___:�=::.....:..:;....:..------------..:..._----------
nicação, e te·rcei.ros por serem ue ras precisas, alimentados nos quar- S.-nd.-ca"o Nac,-onal da Indu's-p�onunciada atividade a·grico·la. teis do Vale do Paraiba, ou seja •
Assim não foram Clhamados os em: Caça<pava, Pindamanhanglliba e

de fo'sfor()residentes nos SHg'uintes municipl- Barra Mansa. :friaos: Araranguá, Bom Reti-ro, Cres- Até agora, nenhuma alteração ou

ciuma, ,Campos ,Novos, Concordia, incidente foi comunicado. Imposto SI·��I·ca,1 da 1,948 ,

Curitibanos, Haiol{)olis, lmarui, Não é verdad,e, pois, que Lenha \V.Joaça!ba, Jaguaruna, La,guna; 01'- haNido- C)1ual'Q'uer desastre, bem como Ficam avisados os industrIaiS fabricantes de fosforos de se�UI.all-leães; S. Joaquim, Tubarão, Videi- não procede o !boato de que são os
ça ,estabele'Cidos em todo o território ,nac�onal,. q�·e o.Il!lpost.o .Smdwal

ra, Urussanga ·e Xapecó - donde conlVo,cados mal alimentados. do exercício de 1948 deve ser recolhido a AgenCIa maIS proxlma do
se vé que roi prevista na t'eferiela E por sua v·ez ,I'lão é verd1ade qu·e Banco do Brasil S;A., durante o mês de Janeiro de" 194§, de acôrdo com
lei ·e convenientemente defendida a aos mesmos se�am fornecido-s ape- os artigos 580, 586, ,e 587 da ConSiolidação das LeIS do Trabalho (Dec.
defesa dos interes.ses ela economia nas cinco oruzeiro-s diários para a 9-8-1943). ..., /.nacional.

,
sua a,limentação, pois es'ta, come l1;ste Sindicato expediu pelo CorreIO, em registrado, as gUias pr,!-

PORCENTAGEM DE INCcl\Jl:'<A.L..LA) foi dito, ,está a cargo das unidades pl'ias para êsse .recolhimento, e pede áqueles, que, 'p�r, qualqu�r motl
Referindo-.se aos que são exclUl- do Exército. Aos convocados', por- vo, não receberem ditas guias em praz.o r,aso�vel dIrigirem-se a S;credos de incorporação por incapaci- tanto, não está sendo elistriibuiela taría'do Sindicato (que tem sua sede soclfl:l a Av. Calogeras, 15-9 , Dl)

elade Jisi,ca, o nosso distinto entre- impor-tancia alguma em dinlh,eiro. D. Federal) solicitando os impressos próprIOs.
vistado assim res,pondeu a uma mesmo 'Pol�que no plano do trans� Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1947.
pergun� nossa� porte dos m e·sm os, f·oi prevista tão João Dale

- Inf.elizmente é g,rande a por-
centagem de illcapacielade fisica em

grande numero de municípios,
pl'inci'palmente nos do litoral. Nes- .,

ses mesmos municlpios nota-se
de tamb'�m elevada porcentagem de

""um ligeiro acidente quando viajava jovens anallfa'betos. Nos demais ma-

--de Biguaçú para esta capital em ôni- nilcipios a por-cel1'tagem é menor ,e,
porlanLo mais satiSífatoria.-;bus, tendo recebido profundo feri- DESFiAZENDO BOA'110'S l'ENDEN-

r..mento na cabeça. Ü[ÜI�O,s
Seu estado, porém, é satisfatório. Illformando ao ,&1'. Major Fausti-

FAZEM ANOS HOJE: no terem ci·rculado boato's de dií'e-

M rentes quilat·es a �'espeito do enca-enina Magali, filhinha do sr. minhamenLo .de nossos co.nvacaeloE
_Alcenor de Deus Cardoso. ,pam a 1a R. Militar, inclusive de

Estudante Vilson-Joel Coelho, desastres que -se tel'iam veririca-
'filho '�o sr. Gentil Coelho.

I
elos, desmeniÍL:-?� s. s, com as

se-IMemno Ney Luiz de Souza filho gmnles palavI a.� .

.

. ,
,

'I
- Para o transporte do

cont.m-I'"de Ma�ll'IclO �paldlDg de Souza.. g'ente deslinado ao. Rio, fOi, �laiboraMemno AlCIdes Santos de AgUIar, cio pelo :ElsLado Maior da 5a H, M.
,'filho do sr. Antônio Aguiar. ,minucioso, plano de, tra,nspol'te ,

o

NASCIMENTO: qua,l, em lmhas gerais, e o se'gulll-

O lar do sr. Adu�o Vieir� Lopes, te�) foram estrubelecidos em Santa

:e de sua, exm�. es�osa d. Bllmar �.I C�Larina, 4.._ ponl0'i de qoncentra
Lopes fOI enrIqueCIdo com o naSCl-' çao e r·eull1lao dos convocaelos. a

mento de uma filhinha, que reee-II serem incorporados na ta R., M;,
. "nas segL1�nLe" cidades: Flonano-,beu o nome de Rosemary. I polis, Joinvile, Blut'nenau ti Jara-
Pa,�bens.· �:uá, :\,psla última cida,de foi illsta-

Continua O ESTADO fazen ..

,-do distribuições de valiosos li
,"",ros, inclusive romances mo

r�' dernos, entre as pessoas que
<:constam de seu cadastro so

-eiei.
As pessoas q ue ainda não

éieisun preenchido o coupon
-que diariamente publicamos
'(poderão faze-lo agora, ha'bi-
litando-se, assim, a concorre

'!l!'sm a tão interessante inicia
tiva realizada sob o pa ttoci
-nio da LIVRARIA ROSA, à
�íDeodoro ·n. 33,', nesta Capital.

Foi um encantamento a recepção
-oferecída pela senhorinha Margot,
• dileta filha do ilustre casal Ivan
',Banzo Fernandes, que teve lugar no
Instituto Brasil Estados Unidos.

O salão de dansas, achava-se ori
,ginalmente florido, de onde sobres
-saia a graça cativante ·e vivacidade
','sedutora da aniversariante, que lu
_-zia numa rica toilete de baile, em

,·organdi bordad.a bleu-ciel", fazen
,do ressaltar mais ainda sua belezá
: loura.

Realçava na grande Inesa, fina
lmente ornamentada, o tradicional
�bolo das velinhas, artisticamente
'confecionada, cuja partilha feita
t;pela anfitriã, éra ansiosamente
;'aguardada, em vista das surprezas
·-que o ·mesmo continha como sejam:
"um anel, e o célebre gancho, etc.
:Interessantes "cotilhons" foram
,dis'tribuidos aos jovens pares.

Nesse ambiente de cordialidade e

.alegria, decorreu a animada e linda
�festa, até, altas horas dá noite, dei
:xando em todos os convivas, uma

l,grata recordação.
ANIVERSÁRIOS:
SRA. NORMA AMORIM

Acha-se no Hospital de Caridade,
:.a sra. Norma Amorim, espôsa do
:sr. Hugo Amorim, influente politico
,pessedista, em Biguaçú, de cuja ca

:mara municipal é Presidente.
A referida senhora foi vitima

Diretor-Presídente.

Casas Pré·fabricadas
300,00- a CR$
metro q�iadrado

500,00CR$Desde o.

Consulte-_'lOS sem compromiaso
\

'

- Rua João Pinto,· 44Reinisch S/I
I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO- Sexta-feira 16 ele JêJftel!"o de " .. 8
--------------------.--------__��_____ __ Na ��,�

LIRA TENIS CLUBE: PROGRAMA PARA O MÊS.DE JANEIRO. DIA 17 (SÁBADO), GRANDE SOIRÉE CARNAVALESCA�
COM INICIO AS 22 HORAS; DIA 25 (DOMINGO), SOIRÉE MIGNON AS 20 ,30.

Estatutos da· AVã
CAPlTULO I to de outros setores nas diversas zonas para os casos eventüaís de impedimento seu tesoureiro credenciado. do per cap!'1 uma 'Possível planificaç�o das suas cau-

Da constituição, nome, fins -e sede do Estado, encarnínhàndo todo o expe- de conselheiro ou membro da D .. oor ta que lhe couber na distr�buição do sas e consequente solução de tantos ma-

J\rt. 1° - A Ação Social Catarinense, díente fe�to, com o seu pareoer, à deli- mais de três meses consecutivos, ou fundo coletivo; Iles
SOCla1S.

SOCIedade benerícenta .

e apolitica, que beração do Conselho; quando se tratar de modificação impor- c) de ser representada pelos seus doe-
CAPíTULO Vtem. 'POr norma -.Amar o próximo como IV - Irrcentdvar o trabalho das comís- tante dêstes estatutos e dos próprios re- legados na A. G. e no C., permanente-

a SI mesmo - e formada pela soma sões que lhe+fêcam- -diretamente subordl- guiamentos do C., a j,ulzo de dois têr- mente, fi! na D. pelo sistema rotativo, por -

idea'l dos esforços de suas filiadas autõ- nadas; ços ou mais dos conselhelros, salvo no um biênio; Dos fundos
nomas e co1ima os seguintes fins: V _ Encaminhar às filiadas os neces- último trimestre do mandato. d) dos seus sócios frequentarem, Aq:t, B'1 - Dois serão os fWldç>s, um

• a). congregar as entidades de "benefi· sítados que chegarem ao seu conheci- Art. 19 _ A A. G., ordinária ou ex. gratuitamente. os cursos especializados coletivo ou social e o patrimonial, sen-

eencia desta capital e municípios vízt- -mento, bem assim aprovar ou recusar, traot-dínárta, estará legalmente constí- de assistência social a serem instituídos do o primeiro dístrfoutdo mensaímente
nhos, bem como �e. outros setores do Es-/ por !!sc.rito, as fichas duplas dos rnes- tuída e deliberará, por maioria de votos, pela SOCiedade; '%1':1 ap otuoosap op sjonap 's'Ilpe,HJ "�

tado, que se lh� �Ihem e tenham cadastro' mos, q_'ue lhe forem apresentadas, com com a presença pelo menos de dois têr- e) de realiz.ar com perfeita autono- dos quais dez se destlnarão ao custeio.

dos seus ,be!teü(;Iados, die modo a facil�L recurso ex-offícío para o Conselho; ços dos seus. convocados e, em segunda mia as obras sociais dítadae pelos seus de despesas e dois çemo contrtbutcão da
tal' 'a orgamzaçao de um fíchâr!o gera�; VI - Plaitear.. pela melhor forma de convocação, dentr-o de três dias, com estatutos; quelas para o patr imõmo da sociedade,

b). estaoeíecer, sem prejuízo da auto. direito, tudo o que fôr necessário e jus. qualquer rusmero. f) de não responder solid'àriamente enquanto o segundo se dívídjrâ em três
norma de cada uma, medidias de interêS! to em bem do necessitado em geral; Art. 20 - A sociedade, que terá dlUJ- nem subsidiàriamente pelos compromís- npaa�te�hr�� �:��is� ��!liZ;gJ�rã�e rfc�u�se comum no com_b!lte à mendicância da VIJ - 'Designar os auxiliares que se ração .1>01' tempo ilimitado, somente se sos assumidos de modo próprio pela so- car'go das fiiiadas', b) para os casos de
ru.as, com o auxílío prestado pela car, tornarem necessários ao serviço admí- dissolverá por decisão, com o voto favo- ciedade.

calamidade pública 'em qualquer setor;.clteíra de amparo, aos realmente necessí-' nistrativo. r ável de pelo menos dois têrcos dos de- Art. 30 - 'A .pessoa OU instituição que I
�

tad':oos, que se. Criar, de responsabilidade Ar-t. 10 _ Cabe ao 10 secretário:, legados das entidades filiadas, pessoal- prestar um serviço relevante ou fizer para o estabeLecimento de u.ma. co on�a,
treta da .sD<?Iedade; a) cuidar da correspondência e dos mente prese�htes, em A. G., convocada um donativo de vulto à Ação Social Ca- onde se abriguem de preterêncía os m-

c). InstltUlr. normas_ de ação social, no arquívos, ·que ficam sob a sua responsa- para êsse fim, na forma do § 30, do art. tarinense, terá o seu' nome inscrito no digentes privados de teto ou que maTem
sentído da' ;remtegraçao do md'lgente e bilidJade imediata; 18 ou por edital subscrito no minimo "Livro <de Beneméritos" <la sociedade, em lugares insalubres e possam amua

s1:la prole, por meio de trabalho e apren- oh) preparar os papéis a despacho do po'r dois têrços dos delegados das fi. com a descr ioâo do beneficio feito e ex- trabalhar, de acôrdo com o seu estado.

dízagern adequados: diretor, Inclusive os reoursos: liadas. pedição de um títuâo de benemerência § 10 - Pagas tõdas as despesas men-

d) t saís o diretor fará reverter O �a1do,. quepro eger os menores delinquentes c) auxilia'!' o diretor na fdscahzaçâo CAPíTULO III pela Diretoria.
[lOUVeI' à conta do fundo parrãmoníal.e abandonados, . prtncípalrnenta órfãos dos serviços em geral;

,

Das socieilades filiadas Parágrafo único Entende·se !por, d f d a}
ou filhos de mendigos, providenciando d) partdctpar com o diretor ou por Art. 21 _ Compreende.se 'Por socíeda- serviço relevante qualquer obra social § 2° - A distribudição o un o .�t;{ospela sua colocação 'em famHia ou edu- determinação. dêste, com outro membro de filiada à Ação Social Catarinense realizada.e];lO!' donativo qualquer ofertu far-se-á per capita entre os aSSI I

cand'ários 'existentes, em ·consonância da Diretoria, 'da representação da socíe- qualquer organismo que, de algum mo- de bens ou valores importantes, de das filiadas ou por nÚI�erosl índices re-

com a legislação em vigor; dade no meio coletivo; do, preste assistência aos indigentes, acõrdo com os fins' da sociedade. iauvos às obras que ha ítua tm�? ed pr�r
e) promover, da mesma forma, a pro- e) subsntturr o diretor 11<OS seus Impe- exerça uma obra social ou contribua pa- ttcarern, a juizo do C. e con 1'0 e o •

teção eventual e o reaproveitamento dos dimentos ocasíonaís, comunicando o ra- ra minorar as necessidades da pobreza CAPíTULO IV châr ío geral.
d
-'

sa
desempregados, bem como o auxilio aos to ao Conselho; em geral, desde que tenha obtido regu- § 3° - Os dois fun os. 'seraod rigorod'--
egiressos dos hospitais e prisões, o enca- f) - organizar o relatório anual da larmente a sua filiação. Das atividades' sociais mente escriturados e emprega os, cre 1-

m'ln_hamento dos transvíados e a Inter. D., a, ser' "presentado ao C. na prímetra "," S á íd d f d d Art. 31 _ Os órgãos da sociedade em- tando-se os juros que renderem ao pa-

na d d�' .� � Art. =- - er consi era a un a ora trimônio da sociedade.çao os oentes; quinzena de janeiro; aquela entidade idônea que, expressa- penhar-se.áo decididamente, em consoo
Art. "'8 _ Os produtos de quaisquer-f) ple}tea,r; pe;rante as �1l:torid:ad1eS g) - manter o fichário geral em dia mente, delegar poderes ao seu dirigen· nância com as filiadas e a necessária in·

festas �oní'erências ou contribuições.<l?nstltUld_as e jnsti�u,içOes sOO1ms, o que e por ordem alfabética das entidades fi- te para assinar êstes estatutos na A. G. tervenção do poder público, na solução
bem como os donativos até mil cruzei-for razoável e justo '€m favor do n'€ces· liadas. de instalação ou que solicitar a sua filia. do problema <ra mendicância pelo com·
ros formarão o fundo coletivo, as dca.<intado em Igeral; Art, 11 - Cabe ao l0 tesoureiro: ção no .período de seis meses depois des- bate às ,suas cau?as e amparo indispen- ,

t d
g) animar e 'Propagar tôdas as inicia- a) -' receber tôdas as importâncias sa instalação. sável ao necessitado, através de serviços ções, em conformidade com óa yon ..aÓ'!llivas úteis '€m benefício da maternidade arrecadadas pela comdssão de meios ou Art. 23 _ O ,pedido competente de fi. sociais dos menores delinquentes e a. expressa dos doadores, os m veIS, :un •

infãncia, adolescência e velhice desam: diretamente encaminhadas à b., para de· liação será feito pelo representante le. bandonados, desvalidos, inválidos, velhi, vei.s ou títulos adquiridos e as rendas:

parada; , pósitá.las em seguida na carteira com· gal da entidade à D., juntando um exem- 'te desemparada, mendigos, tral;lalhado. especif�ca?à:s nestes estatutos formarãO!

h) mant.er um serviço de consultas pa· petente, sendo os depósitos ou saques pIar dos respectivos estatutos ou o rela- res e empregadas domésticas. egressos o patrnnomo.
, A b nç-es �

l'a OS indigentes ,que tenham interêsses feitos com o "visto" do diretor; tório das suas atividades no último ano, e da familia, que ,se cria;rem. Parágrafo' umico -

sf8U' ve to'b í
a trata!' em repartições pú'bJ.!oos e 1nstl. b) - formar o cadastro dos tesourei· processo que, com o devido parecer, será .

§ 10 -'- O Indigent� poderá .ser subme. auxílios que, porventura, orem a ri. u -

tutos paraestatais, encaminhando nara ros das filiadas e 'tIIlll assentamento r!- encaminhado à decisão do Conselho. tido a �xame médiCO para verifica. do, à sociedade, serão meio por melO e

quem de direito os necessitados de- as- goroso dos depósitos de tôda natureza, Art. 2'4 _ As filiadas desta capital e çã,? da sua invalilde:z:, se absoluta. ou r� pela razão duodecimal aplicados aos doI>;

sis.tência judJciãria; .

l:.>em
como dos saques mensaiS para a dos municípios vizi,nhos de São José, Pa- - latlva, ,sendo no prImeirO .ca�o mterna· fUl���'39 _ O rendimento das obras s0.-

l) crIar, além do fundo coletivo, um distribuição per capita aos mesmos, es- lhoça e Blguaçu formarão o setor cen· d,o.e no O'Utro, embora assIstIdo tempo. ciais e da colõnia 'servirá para a melho
fundo patrimonial destinado à realização criturando separadamente o fundo cole- trai, a que virão filiar·se, como entidades Iranau:ente, terá ocupação remunerada, ria das suas condições e saLário dos quede obras sociais, de acôrdo com o plano tivo do fundo patrimonial, êste pelas federadas com economia própria 'outros de acordo com o ,seu estado.

nelas se empregarem.a 'ser ,elaborado pelo Conselho, à forma· três reservas de .que se compOe; setores do Estado.
'

� '2° - Deverão ser empregados nas
Art. 40 _ No caso da dissoluÇláo pre-

ção de reserva para os casos de cala- c) - organizar o balancete mensal da Art 2>5 - Os setores a serem criados' peqUenak!bras
sociais administradas !pe· I 'd o

midade pú'blica e ao estabelecimento fu. carteira a ser apresentado ao diretor, que poderão ter peculiaridades próprias às las .filiJ.ld s ou p<;>r particulares, não só ;;':�;osn�aar;��?et�:. �� ��â�Y: �����;;,turo de uma colônia, onde se abriguem, autonzará a sua publicação nos jornais. zonas do Estado em Ique se fundarem; po· o.s mvaJ. dos relativamente, como os me·
à propriedade do Estado de Santa Cata

de preferência, os indigentes sem teto como o balanço aDJUal a ser junto ao re- rém sll'bordinar-se-ão às normas dêstes nores abandonados e transviados.
rina, para que nêles sejam Instalad�s;ou os que vivam em lugares insalubres, latório da Diretoria. estatutos. § 3° - A ,assistência aos necessitados obras de assistência social; os demaIS.

!para a prática de trabalho conveniente, Art. 12 - Cumpre aos 2° seeretãrí" e Art 26 _. O processo de filiaçã? de em 'geral será feita com o concurso das
bens e depósitos serão 'partilha.??s de

tendo assistência médica, escolar, profis- 2° tesoureiro auxiliarem os primeiros ti· um setor, 'por iniciativa da D., serf· deii. filia�as, c<!laboração. do �e�o .social e modo equitativo pelas entldad�s filiadas.
5ional 'e reUgiosa com inteira liberdade tulares dêsses cargos e substituirem-nos nitivo depois do pronunciamentC' do C. posslvel aJuda do poder publico. Disposições gerais e transitórias
de culto, conforme solicitação do abri· nos seus impedimentos. e apro;vação da A, G" incluindo os seus

.

Art. 3'2_- A socIedad� ado�r� uma Art 41 _ Uma vez apro;vados e pu-
gado. b) - Do Conselho e sua competência estatutos a cláusula de que somente se- flch'l·padrao dupla para cada mdlgente, blicados os estatutos da Ação Social Ca-

.

Art. 2° - A sede d'a' Ação Social Oata· Art. 13 - O Conselho, que é o 6rgão rão alterados em conformidade com as com todos os característicos da sua si- tarlnens'e, pelos seus i'l1stituidç>res, serii
r�nense é na cidade de Florianópolis, ca· consultivo, deliberativo e fiscal da so- modificações que, porventura,' sofrer a tU!lção � da famllia se houver, �ausas de marcado- dia 'para a A. G. de mstalação_
pita I do Estado de Santa Catarina. oiedade, será composto de um represen- presente lei orgânica da sociedade.. n:lserabllidad'e e elementos PSlc�-pat0.ló, elegendo.se previamente os membros da

tante de cada entidade filiada, sendo o § 10 - O C. regional poderá, .por re- glCos �o se�1 estado, de modo a Idel_ltIfi. diretoria que regerão os destinos da en
mandato de conselheiro eX'ercido por doil> presentação subscrita por todos os con-

. cá·lo md}Vldualmente pela fotografia e tidade até a primeira A. G. ordinária.
IInos. selheiros, propor ao C. centra'l sugestões coletiv.amente com os seus aderentes ou podendo os mesmos- reelegerem.se para

Da ordem administrativa Art. 14 - O presidente e o vlce-presi. de interêsse da: sociedade. dependentes. o biênio 1948 _ 1950.
Art. 3° - São órgãos administrativos dente do Conselho serão eleitos dentre § 20 - QuaLquer modificação tmpor- Pal'áJgrafo único - A fotografia pode· Arl. 42 _ Os cargos eletivos serAO!

da sociedade: os seus 'pares, por escrutínio secreto. tante ocorrida na administração de um r� ,ser preparada pela flllada que assis· exercidos graciosament-e, e OS demais fi-
a) A Diretoria; Parágrafo ú!l1:Íco - O vice-presidente setor' regional, será comunicada à D. do tu' a<;> _ind�gente �u pelo Instituto de carão a critério do Conselho.
b) O 'Conselho; substituirá o preSidente nos seus impedi- setor central que arquivará igualmente, Identlflcaç-ao e MédICO 'Legal do Estado. Art. 43 _ Serão consideradas funda-
c) A Assembléia Geral. mentos ocasionais, mantendo o mesmo um exem'Plar dos seus estatutos, a 11sta Alrt. 33 � Cada setor terá um fichá· doras, além das filiadas com êsse direIto,
a) - Da Diretoria e suas atribnições secre�ric das sessões, convocado na dos componentes OOS seus órgãos e co· rio geral, q�e arquivará uma via.?a fi· tôdas as pessoas físicas ou jurídicas que-
Am. 4° - A I>iretoria, q'lle é o órgão primeira l'oonião, e êste será substituido missOes bem como o relat6rio das suas cha dupla Já aprovada, para faCIlitar o tenham contribuído eficaq;mente para a

executivo lCIa sociedade, ,será composta de eventualmente por qualquer dos seus atividade.s e a resenha anual do seu fi-i
censo dos necessitados na região e possi. mesmo fim, as quais assinarão os pre-

diretor, 1° e 2" seoretártos, 10 e 20 te· pares. chário. bi1itar a d,lstrlbulção �uitativa, mensal- sentes estatutos.
roureiros, eleitos por um biênio de,·tre .Art. 1'5 - O C. terá o seu regimento Art. 27 - Os diversoS' setores mante- mente, do fu..n�o· coletlVo.

. Art. 44 _ A sociedade cogitará, pri-
os membros da admiulstração das enti· interno, que detJerminará () funcionamen· rão o mais estreito intercâmbio, de molde Pai'ágrafo umco - O setor orgam2lará meiramente, da solução do pro)llema da
dades filiad3!s. to do g8!binete da presidência formado'de a se a'uxillarem mutuamente nos casos também um fichário central das obras mendicância nesta capital, ampliando de-,
Art. '50 - O cargo de diretor será militantes das filiadas, para, cuidarem do de calamidade pública, na localização do do meio, Indicando a localiZação, finaH· pois o.s, seus serviços por todo o setor.

exércido, sucessivamente, ,por um repre- expediente e arqu1vos, além de normas necessitado que acompanhado da ficha- ,dade e 'ânlIbito de ação .<l!as mesmas, Art. 45 _ A sociedade pleiteará, jun
sentan.te de' cada �iliadra, de modo a· per;' sÔ'bre as suas sessões e modo de resol· padrão, passar' de um !para outro, na a�ém de outros itens que forem necessá- to a quem de direito, tôdas as fac!ll1a-
mitir que tôdaa as entidades participem velO os assuntos' pertinentes à sociedade, po:;,sibilidade d'e tra'balho ou tratamento rIOS. des para o fiel desempenho de sua IIlJS.�.
da direção da sociedade. que lhe forem encaminhados por inter· hospitalar para os seus assistidos em Art. 34 - As outras modalidades de são.
Am. 60 ....: A Diretoria reunir·se·á uma médio da Diretoria. qualquer zona do Estado. e '!_la rea,liza- a�ão. soclal, previstas .no artigo 1°, ,Pode. Art. 46 _ Aquela das filiadas que.po1'"

vez por sema,na, ordinàrlamente, e os Art 16 - O C. poderá baixar instruo ção de obras sociais de inte;resse geral, rao mscrever·se na fIcha dupla, dIspen- qualquer motivo verificado crlteriosa
seus dois. pl"lmeiros membros, isto é, o çOes e regulamentos que a prática acon- promorendo perante o poder público o. sada a fotografia e arquiv,!da em sepa· mente pela comissão de sindicância, de!l
diretor e 10 secretário, além de subscre- selhar, ad.referen,duDÍ da A. G.. como que fÔ'r justo e necessário para a conse-, rado.

,. . . virtual' os fins da sociedade, será obser
verem os títulos de 'benemerência a q,ue promoverá a e,;colha das comissOes de cução dêsses fins. Art. a5 :- Além do que a pratica mdI' vada em primeiro lugar pelo diretor; no
se refere o artigo 3Q, esllarão presen.tes ar.recadação de meios, de sindicância e Pará!!!'afo !nico - O necessitado soo cal', a socledad'e terá duas comiSSÕeS caso de reincidência será admoestad&,.
às seS5Õe5 do Conselho, sem direito de outras necessárias, dentre elementos idô· corrido" quando transferir sua residên- obrigatórias, a de arrecadação de meios em caráter reservRdo, pelo presidente,
voto, para prestarem o!' esclarecimentos neos <las diversas entidades e classes 80- ('ia na�a outr.a localldadi<; situada em e a de sindicância, renovadas bienalmen· do Conse�ho; se persistir na falta, será.
que lhes forem so�citados com referên- ciais. qualquer setor filiado, levará consigo à te pelo C., que baixará as instruçõe6 ne· por êste organizado o competente pro
,cta sOs assumos e� debate. Art. 17 - O C. dará parecer sôbre o necessária comuuicaC1âo oficial, além da cessárias para o .seu funcionamento,. .cesso de cassação do seu registo, afem
Art. 70 - No im'J)€d1menJto ocasIonal relat6rio e contas aruuais da D., como fa· ficha dupla, passando a perceber o au- § .10 - .os componentes Idôneos das à Assembléia (;.eral. com amplo direltao

até um mês, automMlcamerilte, o ddretor rá uma exposição 'sucinta das suas ati· xlllo pecuniáriO <pelo novo setor e com ComIssões ser�o reorutados de ambos os de rlpfp,a da entidade .punlda.
será substituído pelo 10 secretário, ê!!te .v:!dades à Assembléia Geral. aquiescênCia prévia. sexos e perfeItamente capacitados do re- Florlan6polis, em 23 de setembro de:-

.pelo 20 secretário e os tesoureiros Pela c) - Da Assembléia Geral e suas fina- Art. 28 _ A filiada de cada setor lev�n�e papel, de propagar os ideais �a 1947.
mesma. forma; no impedimento de mais Udatles . .bbriga·se: SOCiedade, pOiS, só pela arrecadação m· Fernando Mendes de Sonsa Ftlho, bra-
de um até três meses, o ColllSelho toma· , Art. 18 - A Assembléia Geral; que é o a) a oferecer dois exemplares dos cessante de meios, proveniente de festas, siliero casado, funcionário públlco fede-·
rá p�vidênclas junto às fHladas para o órgão supremo da sociedade, reunir-se·á seus estatutos ou do último relatório pa· donativos e contribuiÇ'Ões de um lado, ral e 'advogado. João JOl'é de CupertlnOt
preenchimento eventual do claf'O a.berto; ordinàriamente no primeiro sábado de �a serem arquivados, um na D. regional como pelas sindicâncias de tôda ordem Medeiros, brasileiro, cas<lQo e !bancário;
110 afastamento 'por ma,is de três meses, fevereiro, sendo constituida de dois de- e o outro na central, enviando à prlme!- que se fizerem de outro lado, serão (Diretor). Sidnei Noceti, bra�ileiro, ca

o presidente do Conselho con'Vocará a legados de cada entidade filiada e, ainda, 1'a igualmente, o l'€;lat6rio anual das suas preenchidas as suas finaridades. sado e jornalista (10 SecretárIO). M=ia\

Assembléia Geral, extraordinàriamenta de 'um representante das classes liberais, at!viodades' § 12° - As cidades do setor serão d'Ívi· de Lourdes Medeiros Vieira, brasi)e!Xa.
!pára nova eleição do cai"go considerado um das classes militares, um das asso- ,b) a aceitar, dentro do necessário li· didas em zonas, confiadas pelo diretor a solteira e estatistica (20 SecretárIo)_
vago, saIvo 'se estiver no último trimes- ciações civis, um do magistério, um dos mite a administração da obra social que dois componentes, um de cada comissão, Heitor Veiga de Faria, brasileiro, casa·

tre do mandato. .. bancos, um do comércio, um da indús· lhe 'fôr confiada, prestando cantas tri- que se au.."iliarão mutuamente para do e funcionário público federal (lo Te..
Art. 8° - Os componentes da Direto- tria, um da lavoura, um da imprensa, mestralmente à Diretoria; maior <l'endlmento de trabalho. e presta· sourelro). Bento Aguido Vieira, brasilet-

ria -envidarAo 'todos 'os esforços para o um da radiodifusão, um do funcionalis. c) a incl'lliir dentre os seus assIstidos rão contas àquela autoridad'e, recolhen. ro casado, funcionário público estadual.
oumprlmelllto e:x!ato dêstes estatutos e mo ,público federal, estadual ou munlci- e na medida do poss!V'el o necessitado do prontamente, por Intermédio do te· ap�sentado. (20 Tes01.!reiro). Améric� .sn
das deliberações do Conselho e da As· paI e um do operariado, devidamente que porventura, lhe fõr encaminhado 80ureiro, qualquer valor arrecadado à velra d'AvUa, brasileIro, casado e mllItar

sembléia Geral, coadjUlVando sempre as credenciados pelas respectivas classes, pel� Diretoria; carteira de depósitos fundada. num esta· (Presidente do Conselho). Jobel Samp�
'comissões de axrecadação à., meios, de bem como de outras pessoa·s que, a cri· d) a adotar a ficha'paidrão dupla ins- belecimento de crédito. Cal'doso, brasileiro, casado e comerclárIo
s}nd1cânci.a é outras q� porventura "'O· tério do Conselho, sejam' consideradas' tituída pela sociedade, da qual, depOIS de § 3° - As comissOes deverão apresen· (Vice-presidente do Conselho). Agne_
rem criada,s, bem como exercerão vigi- colaboradoras da Ação Social, para deli- convenientemente preenchida, fica;r.á uma, t�r, men�lmente ao diretor :rm relat6:. Annuzza Fal'aco, brasileira, solteira e

aância em tudo que se prender ao fichá- berar, além de qualq.uer medida de oro via no seu, fichário e a outra no flchário no simplificado, em formulárIO pa?Top.l. funcionária paraestatal (Secretária ·da>

rio geral e à carteira; de depósitos, amo dem geral, sõbre as contas e atividad"s geral desde que aprovada; zado, onde mencionem as ocorrenC1a·s Conselho). Cônego Frederico Hobold, bra�

bos a seu caTgo. anuais da DiTetoria e do Conselho. e)
,

Il. cumprir, p.or si e seus sócios,. as normais e anormais de sua zona; bem silelro solteiro e sacerdote. Padre Geor-

Art. 9° - Compete ao diretor: § 1° - O representante das assooia· normas dêstes estatutos e as deterI?ma· .como as possibilidades de contribuiçãb gcs Alrredo Lutterbeck, alemão, solteiro.

I - Representar a sociedade ativa e ções. 'Poderá ser leigo ou religioso de ções dos órgãos com<petentes da socleda- para a sociedade. e sacerdote. Thiago Vieira de Castro, bra

passlvamenJte em juizo, e em geral iDas qualquer convicção, o do magistério

'Pro-,
de na prática do bem coletivo, o que, Art. 36 - A Ação Social Catarinense sileiro casado e funcionário públiCO fe

suas Il"elaçOes para com terceiros; fessol' pÚlblico O'U particular de qual- necessàriamente, lhe será impôsto sem instituirã, quando achar oportuno e den· dera!.' Cléa Fllomeno Cardoso brasileira.
II - Administrar de acôrdo com as quer grau,. os de:mais poderão ser quebra de autonomia e com previsão tro da norma de tudo empreender pelo casada e comerciária, Ylmar Corrêa, bra

finalidades da: insti<tuição e em consoo chtefes ou subalternos, em'Pregadores ou das ;l'..las possbbiUdades. bem coletivo, OUJI'SOS especializados de sileiro casado, médico e deputado esta

nância com o l'esolvido pelos órgãos su- empregados. I Art, 2ft - A filiada de cada setor tem assistência e proteção social superintel1- dual. Heitor Blum, brasileiro, casado e acI-

periol'es, atl'lbudndo aos seus a'uxiliares § 20 - !Reunir·se·,ã de forma idêntica, lo direito: rudos pelo ConseLho, por meio de pales· vogado. Biase Agnesino Fal'aco, brasiieiro,
os encargos respectivos; cada dois anos, para eleger a D" dando- a) de receber um exemplar doIS esta· tras educativas e a cargo de peo;soas casado, médico e deputado estadual. Car-

UI - Promover a filiação das' entida· lhe posse imediata, logo após a tomada

I
tutos da sociedade, bem como a publi· competentes, convidadas para êsse fim, los Gomes de Oliveira, brasileiro, casado.

des de t'eneficênoia d<estJa, capital e dos de contas Ida administração anterior. cação periódica das decisOes dos seus com o intuito de realizar estudos e. ,peso funcioI)ário público estadual e advogado •
.municíplos vizinhos, que formam o se- § 30 - Podel'á ser convocada extra· órgãos; quisas sôbre �6 prbulp.m.aS'. d? desaJusta· Maria (�� Conceição �o.sta '! S�)Ilsa, brasi

dos

o Social Catarinense
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(;adasjro Social do <'0 Estado)) ���tNOTfiJ,A�5s U�t,mii:}!;��� B,anco de Cre'dl·lu, Pu'pular e' Igrl'cola.

. H liSPANEC E LUZO-BRA�lLEl-
PedtImoIt aOII DOUOjI cliItLntoe leltonII. o a- ........ R LONDRES

S C,...... libatto • remete-Io '1l0Ull BMacIo a_••�. Londres, r�· \J.�. S.l. - Part.íeá de anla alorl·na.

"�' para a Amér íca do Sul, pelo "An-
;,� ante.. o DOMO aoft� ...... des", no dial22 de janeiro, segundo

,

se espera, Mrs. Mac-ia Louísa Ar-
k1l . nold, alta funcionária da üanníng

. House (Conselhos Hispanícos e
j� _............. � Q?fi) ••••• • • • • • • • •• D. -_ • • • • • • • • • • • • • •

.

- Luzo-Brasi leit'o) .

,__._ '. I
O objenívo da viagem de Mrs. Ar-

,� ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ nold ré ampliar seu conhecimento
-..� f

com a América Latina, discubindo
t,.� .) - •••••••••••••••••,.•••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••• CO'Ill personalidades do. Rio de Ja-

neiro, Montevideu e Buenos Air-es
\� ou {',ar.. • •••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••.•." as medidas 'Preli.minar.es que serão

.necessárnas para que os Conselhos Cl b D�iW;rt.reo do Pai (mie) _ Híspaníco e Luzo-Brasíleíro passam U' e oze
a ser devidamente representados

' "' ••••••••••••••••••••••••••••• - •• , ••••••••••• naquelas capitais latino arneríca-
nas. Ao mesmo tempo, Mrs. Arnold

. "' e _ ••••••• _. • • •••• ••••••••••••••••••• procurará, dentro das limitações
impostas pelo pouco tempo de que

Ag.d�oa, t.uIJibI6m. a� 4. aotlclu ............., dispõe, tornar conhecidas as atíví-
1.�""':Iltos • ou,tru, à ,.,..._ OU .. ,_aa .mi.... dades 'e rinalidades dos ücnselhos.

Os Consejhos Hisparrioo e Luzo
Brasileiro, com séde em üanmru
House - assim denominada' em ho-

I menagem ao grande estadista hri
taníco cuja atitude facilitou a di
versos países Iaüno-amer-ícanos a

conquista de sua independência po
lií.ica - foram constituídos em 9
de novembro de 1943, não tendo n
nalidades poldtícas nem comeroíais,
O objetrvo visad-o é de promover o

estreitamento das relações {'nü;e o

Império Br í

taníco e as nações dt
língua espanhola e portuguesa, tan
to pela difusão de informações ge
rais e 'comerciais sôbre a América

.

do ISul na Grã-Bretanha como pelo
intercarnbio cultural. Os Oonseínos
toram fundados com a aprovação
De vários departamentos governa
mentais interessados em assuntos
ínternacionats e mantêm com os
mesmos 'as mais cordiais relações
São dirdgidas por um Comité Jüe
cutívo, presidido por: Lord Davidson
e o Secrp.tál'io Geral é Mr. Kenneth
G. Gruhb, que tem conhecimentos
excepcionais sôbre a América La
Una .

,Canning Ho'use já se tornou um

ponto de reunião para os latmo
americanos que vêm a Lom:l'rcs e

mantêm conta!cto permanente com
os ,repr.esentantes diplomáticos e

eomeI1ciais dos paísels da América
Latina.

'DR. MARIO WENDHAUSRN
'<Clfnica médica de adulto.

e crianças
=Oonaultõrío _. Trajano, 29

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

Residênc ia :

FelilY:l Schmidt n. 38
,

Tel. 812

DI. A. SANTAEIJ.A
t_lomado pela J'aculdad. Na
� d. Meó.lclna da Un1nr.1da
$. te Drull). Médico por CODCUI"
_ .. lIerYlço NaIl:lonal " Doa,·

.1illY __tala. Ex Interno da 8an�
� Ce lIltRric6rdla". HolPIW
�� do Rio 'U Cep1ta1 w.

dera]
5IIII'IC1& IUDICA _ DOJDOoU

. DB�ll8...
- lJoualt6fr1o: Edlf10S0 AIdIIa

NJ:TO
- ... hl1pe Scbml4t. 00Ual_

nu 18 iii 18 1lOru' -
Ruidencia :

lLa1'90 Benjamin Conltant n.6

.... POLYDORO S. THIAGO

.,..... elo Hospital de ,Outda4e
de PlorlanópOl1ll

.-nente da Maternldade

,.IIMII!O.l. K&DIOA - DIBTOa
mo. D.I. GESTAQAO • DO

PARTO

,....... <da. Oreaoa lnterDOl, _
peolalmente do eoraçlo

lIIID9U da t1rolde e denaa1a

cI&ndulaB Internas ! I>

.&IIt'I__.........1U.P1A - ELEC'I'&OCA"

....un.a. ..... ME.A80LIaJlO
BASAL

,� cartamente CID :ta ..
111 horu

....... lIhamadoa • IlUBl.U.
'rJSIIIft" 1Il000000n durante a nol'..

�TOBJO: Rua Vitor lIetr.
1., II. :Pane ,.

___ou.: .yenlda ' -rn-.

JIOW'sk1, 82.:.0- .,..

"
I!. lAVA! LACElBA
__�1ca de Olllot

1-
Chrn� Nar1I _ �rBu&a.
PI'08crição de lente. d.

. Clontato.
Reiniciou sua clinico

Consultorio: Felipe Schro idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e doa

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

DI. ltOLDI0 CONSONI
A'IIIJItOI.& GliIBAL _ A..lIl·A l,."A.UJ&&I.& c,.... JlOU8Tl4a D. ..
•••• lOI0BA8 -IPARTOtI .•.
�o pela Facu1dao.. dtll .Ii_
..... da UntTerl11dade d. sau

l'IW8Io, OIII4e toi ...lBtente por' "a.
.a.. 11&08 do Serviço ctrar.too ••

Prof. ,A.Upio CorreJa Neto
...... 40 eat.)ma..o e nu III.
..... 1a�o. delpdo e aro-.
1II'Ol4.. nn., Pl'Óltata, tIezIca-... 0Ytrl0a e trompu. V""

...... ldcIroceJ.e. varJlli. • lMne
OON8OLT.A8:

ft ••Jd.... 1 horq, l Rua I'elpe
to 21 (�to. da ca.. f'Il,
hUo). Te!. 1.4Oi.

. OIAI RUa .B<atev.. II-
�... 171; Tel. II 716

DL NEWTON D'AVILA
II _ t"fu Ul1D6rfu _
........ doe mtuUnoa. Nt.o •
- - Bemorrmetu. 'rI-.uam...

'to da colite am.bIana.
�pla - Intra 't'erane.uao.
(loajWti: Vitor lIeirel... a.
� diariamente .. 11,10 M,
, , tarde, da 18' !ui. &Dl dWlte

a.I4: VldIal RamOl, ...
rON 108'1

li. LINS NEVES
lIolt.ttu de lIf1IllIora

OIuaIt6r1o _ Rua J.oIo PInto L ,
- IIobndo - Telefone 1.441

-..sdIDe'. _ Rua Sete d8 SetemIlN
- (1Dd!Itfc10 I. A. P. di Enlft)

�1I.114

.. PAULO FONTES
. CUnIoo. operador

e.nlMrlo: Rua V[tor lIefnJe1, •
Telefone: 1."

ClIuuICu du 10 l. 13 .. dM 14,"11
�tncl&: Rua Blumemau. .,

T�·l.&lll

FARMACIA ESPERANÇA
'0 F"rmaeê.tleo lfUA) LA.U8
HoJe. alUDlI' ..ri • na .rererYa

Drecu ..el...... __r.....ru - B••ectJl6tIu _ r__•

.artu - � •• hnac:ItL
Gera...... euta ....rt'lada .. I'..&d.... _Mie&.

'TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44:

LAVA e TINGE ROUPAS
.

Reforma chopeos
frofissional competente - Serviço rapido e garantido.

V. S. quér o progresso da
",l!lossa Juventude1 Dê-lhe 1ns
·'1t.rnção, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver.
·4e".

.

Fabricant& e distribuidoras da. afamada.:con- '1fecçõ••"·DISTINTA- e RIVETi\ Po••ue um gran.
d. .ol'tlmentor

.

d. ca,emiral_ ·�l.cado. D bl'lnl
bons". barato;'; algodõea. modo. ei avia.mento.

Ipara alfaiGtuj :que 'I'eceb.;- dir.tamente dail
melhor•• ·fdbrllCa.� A, aa.a ·A CAPITAL- chama a', at.lIgao� .do•. 'Snr.�\ Com.rcl••t•• do int.l'iol'.cDo ..ntido ·d.�lh. fazerem Clme ..

vhdta ant•• · do efetuarem !Juee compl'a�: MATRIZ lem Flol'lan6poUIli '� FILIAIS em ahlmenau·"e�J..a.iE!l!I.
1ImI-=m_II:II_..llillillElll'lld_____________

I
�·�.-ç�v .
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S. 'rico. quereia ficar
De modo facil • )egal
.Fozei, hoje uma in.crição
No Credito Mutuo Predial
...........................

o EXEiRCI'I10 BRITAN1CO AUXiLiA
A OAMPANHA DE GENEIWS DA

GRÃ-BRET'ANHA
Lnndres, (B. N. S.) - O Minis

tério ela Guer'I'a da Grã-Br,etanha
está lançanelo um plano de ambito
nacional, a !Ser realizado nos pró
xImos três 'anos, e que auxiliará
materialmente a campanha de pro
dução de v,iveres do país. O obie
bvo é tornar auto-sufkliEmte, 'no
q'ue d'iz respeito aos legumes ,e ou
tros p'rodutos, a mai-or número'pos
sível de unidad.es sediadas na me-

1Jropole. Calcula-se que, em 1948,
serã:o �ultivados 'Cema d-f'f' 3.000 a
crc<s de terra, 'aJbrangendo preferen
temente a terra que circunda os

acampamentos militares. O minis
tério da Guerra prevê que poderá
ser conseguddo .um lucro de cerca
de 70,000 lilbms esterlinas, sendo
que metade desse total será doada
ao Te,souro.
Em 1947, lllpesar do obstáic'ulo de

um tempo anormalmente mUlu, o
exérc'iLo [H'oduziu mais de 2.700 to
neladas de legU!me,s e pouco men.os
de 4.000 toneladas de batatas.
A maior parte d�sa produção

foi consumida aos élIcampamentos,
ao passo que -o cX1cedont.e foi ven
dido.

Isso ec.oIlomiza1,á cena de 67,000
libras esterlina.s.

O plano es·tá 'sendo organizado
pa.r uma equlÍpe de 19 funcionárIOs
agriwlas do Ministério da Guerra

O exérc.ito possui atua.lmente
que variam. de pequ,enos lotes de
meio sere e fazendas de 160 acres
3.000 Úicres :sdb cultivo em áreas

Nos ultimas seis anos, êste tra
balho, ,que são entre em Clhoque e

antes complet.a .o' plano nacional de
preànção ele viveres, rendeu um lu
cro de 639.000 liibras esLerHnas.

IRMÃOS DELAMBERT
LENHA A DOMICILIO
FONES 1.199 e 1.479

PACiAMENTO DE DIVIDENDQS

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,eito,'

qaando loaberem qae cola-'
boraste pró Restabelec:imell�
to da Saade do Uxuo.

Avisames aos snre. acionistas, que, estamos pagando'
os dividenda« relativos ao exercicio de 1947.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1948.

p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de S. Catarina

LOURIVAL ALMEIDA _. Diretor Gerente.

de Agosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 12 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á
fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnaval: 7; 8 e

10' de Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, reser
vando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infantil, das 16 ás 20
horas. .

.

VENDA DE MESAS - Os preços para a venda de mesas numera

das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo a disposição constante
da planta exposta na' séde do Clube, serão as seguintes:

(Salão de dança) Assinatura para todos os bailes Cr$ 100,00
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ '70,00
(Para a vesperal infantil não haverá reserva de mesa)
No próximo dia 2 de Fevereiro, das 17 ás 19 horas, na séde social

serão venelidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem de

chegada dos senhores sócios.
A compra de mesa só poderá' ser efetuada pelo próprio sócio ou

pessôa de sua família, sendo que em nenhum caso uma só pessôa pode
rá adquirir mais de uma mesa.

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sócios quites com a

Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do Clube, expedidos nela
Seeretar ia, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obr-igatória no ato da en ..

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada.
festa. Esse convite, na conformidade de nossos Est.atutos, sómente da
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A
DIRETORIA AGIRÁ COM O i\UXIMO RIGOR .

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão ex

pedirias convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a

Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessôas ou famílias de suas

relações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ou

cada uma das festas carnavalescas, mediante os seguintes pagamentos
Assinatura para todas as festas Cr$ 300,00
Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00
A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadro so

cial do Clube e que '8stejam de passagem por esta cidade, cessará im

pr,eterivelmente ás 19 h-oras do dia da realização de cada festa.
CRIANÇAS - De aCôrdo com as comunicações, é terminantemente

proíbida a ,entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depÜ'is das 5::0

horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevereiro.
Secretaria do Clube 12 de Agõsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro

de 19/18.
A DIRETORIA

QUER VESTIR-SE (OM (ONfORTe· E ELEGAtKlA i
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rue Felippe Schmídt 48

COMPANHIA GAtlANÇA DA lAIA
,... _ 117. - .... : IA'.
IJJCWlfDlOa • I'lUJlro.nt

Cifrai do Bala[tço d. 19441

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606.30
Reaponl.biliélade. Cr$ 5.978.401 ;755.97
'Recete • 67.053�245,30
Ativo • 142.-176.603,80

-

SiDÍltrol pagai no.. liltimo. 1� .001 98.687.816,30
Relpon.abitidatjel • 76.136,401.306,20

Diretorel:
Dr� Pamphilo citUtra Freire 4e Carvlllho. Dr: Pr8Dciaco
de SA. ADilÍo:.Manorr.,: Dr. Joaquim Barreto de' Araujo
e Jo.� �breu.

I
ALVARO MILLEh JM

SILVEIRA
ADVOGADO

MARIO CLIMACO DA SILVA

I
�ONTAD0R

Cau... Ciyell e Comerciai•.
Contrato•• Di.troto.. etc .-Serviço.

de Contabilidade em geral.
Caixa Po.tal. 105 Florianópolitt

Santa Catarina

AGENTES NO INTERIOR
Pr.cilO em todo. a. cidad..

do Bra.U
Negocio facil. para ambos
o. .exo., mesmo nOll hora.
vago.. Eacrever à Caixa
Po.laI. 3717 -- São Pauto

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o qae é

DI lázaro, dize-lhes q.e ,
um enfênno que poderá re

caperar • .&ade cam .. te.
laxíiio.

F1lncionários Públicos Esta·
duais e Muni'ncipais, do malis
graduado ao mais modesto ser-

vidor público; inscrevei-vos n.
Associação Beneficente e esta
reis preparando um peculio pa
ra 'v()ssa famfiia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRAJá G()1MIDE

Diretor Técnico de Futebol
José Ribeiro.

I

Interessante decisão do
Tribunal de Justiça

Rio, 15 (A. N.) _ Foi julgada,
ontem, no Tribunal de Justiça, a

revisão criminal requerida pelo
comerciante Vicente Cinelli, que
há vinte e seis anos foi condenado

pela contravenção do "jôgo do bi
cho". Fazendo o relatório do pro

cesso., o desembargador José Duar
te mostrou aos seus colegas os fun
damentos do pedido. Naquela épo
ca, e re-querente era um simples
empregado de uma casa de lote

rias, existente na rua da Alfandega,
e hoje é comerciante, nunca mais

ocorrendo em sua vida fato algum
que desabonasse a sua conduta.
Condenado pelo então pretor cri

minal, sr. Edgar Costa, hoje minis
tro do Supremo Tribunal Federal,
o acusado apelou da sentença, a qual
confirmada em segunda instância.

Agora, para apagar aquela mancha
em seu passado, requereu a revisão
do processo, sustentando que, na

hipotese, rião se caracteriza a con-

Diretor Técnico de Voleibol
Basquetebol _ Érico Straetz

e

Jú-

Os novos orientadores do Paula Ramos
Reeleito o sr. Irajá Gomíde

No aristocráticos salões do Clu
be 15 de Novembro, gentilmente ce

dido, realizou-se, ante-ontem, a

eleição e posse da nova diretoria e

do Conselho Deliberativo do Paula

Ramos Esporte Clube.
O pleito transcorreu num am

biente cordial, comparecendo regu
lar número de associados do que

rido grêmio da "estrela solitária".

Justificando o largo conceito

que gozam nos meios paulaínos,
em se tratando de homens traba

lhadores e honestos, os srs.: Irajá,
Gomid.e e Orlando Carioni foram

eleitos presidentes da diretoria e

do Conselho Deliberativo, respec

tivarnente.
Irajá Gomide, auxiliado por uma

equipe de destacados "sportmens"
saberá, estamos certos, dar novos

rumos ao Paula Ramos, continuan

do a merecer as simpatias �dos inú
meros "fans" do tricolor praiano.]

AliSua reeleição }Jara o espinhoso
cargo foi recebida com grande con- Provávelmente, teremos em abril a quatro, e, logo após, barco a dois, G., membro do Departamento
tentamento e satL�fação. próximo a regata oficial. Como, en- remos em iole frange. Remo.

,

O dePl�t�do estadUlel.Al,. c�l. Pedr�! tretanto, já existem grandes co- A propósito deste balanço nos Portanto ...

Lo�es VIe.Ira, por unammIdade fali mentários a respeit,o do Carnpeona- clubes da capital, verifica-se que,
eleito presidente de honra. 'to de Remo para aquele mês, nio! o preparo das equipes para os

A nova orientação �o P�ula Ra- há dúvida que os nossos clubes
I

grandes compromissos que terão, é

mos Esporte Clube esta aSSIm cons- náuticos já deveriam estar em pre-
I
deveras péssimo.

tituida: paro das suas diversas guarnições, Sendo o Departamento de Remo
Diretoria no sentido de ficarem mais ou me- da Federação Catarinense de Des-

Presidente de Honra _ Cel. Pe-
nos aptos para a conquista de um portos o único responsável pela re-

dro Lopes Vieira.
.. . ,

modesto quarto lugar. Até agora, presentação catarinense que irá ao

Presidente _ Irajá Gomide,
no entanto , temos apreciado, sim- referido Campeonato, não será em

1° Vice-Presidente _ !te. 'cel'j plesmente, alguns treinos de uma excesso sugerir algo á respeito.
João Candido Alves Marmho. guarnição do Clube Náutico "Fran- Sob o nosso ponto de vista, o D. R.

2° Vice - Presidente -

Ernestol cisco Martinelli", que a nosso ver da F. C. D. deveria expedir circula-
Brandt. ainda está muito aquem de se fa- res com instruções a todos os clu-

1° Secretár.io - Ogê. Barreto. zer representar no Campeonato, bes de remo, não só para dar-lhes

_lo TesoureIro Luiz Gonzaga, Brasileiro. Portanto, muito embora,1 incentivo e mostrar-se interessado,
DIas.

. esteja iniciando, com a ajuda de como ainda expondo-lhes .duras pe-
20 Tesoureiro Osvaldo Cano-. .

d
.

t
.

- tríbuíd

I
muitos tremas e conjun o e per- nalídades que serao a rr li as no

ni.
.' curso, poderá dentro desses dois caso de não apresentarem guarní-

Orador - D�..RIcardo Mair.
. meses se preparar convenientemen- ções para os páreos que terão de .

Assistencia �edIca - Dr�. Jose
I te, havendo, apenas, má distribui- serem disputados. ROXY _ Hoje ás 7,30 horas

Rosário AraUJO e GuerreIro dai ção dos remadores. De outt-rígger Com a autoridade do Departa- John Loder _ Andrey Long
Fonseca.

• a quatro remos, por enquanto é a mento de Remo, a quem os Clubes Edgar Barrie - em:

Diretores de Publicidade - ACI!
única guarnição que já oxperlmen- acham-se dirétamente snbordina- A 'FERA HUMANA

Cabral Teive ,e Pedro Paulo Macha-
tou o mar. dos, será facílmente essa pretensão, Censura até J4 anos.

do.
.

O Clube de Regatas "Aldo Luz", vindo melhorar sensivelmente to- No programa:

.

Conselho de F,ln.anças. . que não participou da última rega- dos os clubes de regatas, sendo o Filme Jornal - nacional.

Presidente _ RomarlO, C�rlOm. ta oficial, pretende fazer tuna bôa D. R. o único beneficiado, pois, a- Metro Jornal _ atualidades.

Membros _ Carlos Cúrcio e Ot-
apresentação na' primeira oportu- presentará uma bôa equipe no Preços:

to ,Selinke. I nidade, apezar de já haverem diver- Campeonato Brasileiro. Cr$ 3,00.
Departamento geral de desp�rt?s, sas guarnições em treinos diários; Infelizmente como é do' conheci-! _

Presidente _ Liberato Carioní. 1,estando ainda sendo' solucionada, mento do próprio 'Q. R. e do,públi-
P

.

d t Walde Elquecido num banco do jal'dlm:
1° Vice- res� en e

'

-I dentro do galpão, uma bôa guarni- co remistico, somos possuidores ?e14 "8U", '!8 da d'emora dentl'o de uma caixa pl'eta. Ped6-·
mar Fornerolli. ção para outt-rigger. Aguardemos, uma falta de técnica incrível, pOIS, \I �., •• er:ltregal' ne.ta "edaçao
2° Vice-Presidente Bento

'pois, a próxima regata oficial, e para isso, teriamos que possuir Rio, 15 (A. N.) - Ao iniciar-se a :
••••• : ••••••••.•.••••••••

- •

Carioni. I veremos o que fará o clube alvi-ru-' uma pessoa especializada nesse sessão de ontem no Tribunal Supe- Ra'dl·o Te'I"DI-COMembros Manoel pai;�o Tou-
bro.

'

assunto. Logo, teremos que vencer, ríor Eleitoral, o ministro Rocha -"

rinho e Hélio Sarmento a es.
.Quanto ao Clube Náutico Ria- sem classe, debaixo de muito mais' Lagoa, referindo-se a uma nota pu- A Eletro-Técniea estâ neces-

ABAIXO DE JOE LOUIS chuelo, o cronista é forçado a se esforço que uma guarnição técnica, I blicana nos vasperflnos, explicou o sitando , com urgencia , de um

abster de comentários a respeito de muito mais treirâida, pois, no míni-I motivo por que vem retendo em técnico para consertar rádios,

Nova York, 15 (U. P.) - Joey guarmçoes, pois, 'desde a última mo possuem 8 meses de bons e efi-I seu poder o último recurso ordiná- Pe�8 bom ordenado, mas exige
Maxim venceu o sueco OUe Tand- regata até agora, não poude apre- cazes treinos físicos e técnicos, co- rio sôbre o pleito de 19 de janeiro c,mpetencie ,

berg por pontos na luta de' domingo ciar nenhuma, para qualquer tipo mo já disse, sendo os ganchos um em Pernambuco, alegando que se Tratar na mesma, à rua Tra-

á noite, no Madson Squase Garden, "de barco, Em virtude, porém, de deles, conforme soube particular- trata de um processo grande em [s no , 25.

colocando-se logo abaixo de Joe ter sido o único clube a apresentar mente de um dos diretores do D. que estão envolvidas inúmeras ar- •••••••••••••'... • •...•..•• "'

Louis. na última 'regata velhos remadores, H., quando esteve em Pôrto Alegre guições de nulidades, sôbre várias

• . .. .•.. ••..•• •••• •.•••• ••• e que, sem qualquer pretesto, foram por ocasião da regata ínternacíonal. sessões eleitorais, de diversas zonas

a salvação riachuelina, como todo o Quanto á vinda de um técnico daquela circunscrição.
público não desconhece, foram os I para os nossos clubes, quasi que Após êste julgamento o T. S. E.

únicos vencedores para ii sua equi-I sob os auspicias da F. C. D., já ti� passará a decidir sôbré os dois

pe, quando conquistaram o Cam-I vemos há meses um bem funda- recursos da diplomação, também

peonato Catarinense em outt-rigger mentad.o artigo de autoria de W. grandes, distribuídos ao professor
Sá Filho.

nior.
Diretor Técnibo de Atletismo

1 José Barão.

I Conselho deliberativo

I
Presidente _ Orlando Carioni.
1° Vice-Presidente Dr. Do-

\ mingas Trintade.
2° Vice-Presidente _ Dr.- Os

wal Bai.xo.
Membro _ Gustavo Regis, Nil

son Carioni, Emídio Cardoso Jú

nior, João Carioni, Arnaldo Sabí

no, Júlio F. Lobo, Mário Moura,
Gualter Baixo, Mauro Schutel, João

I
F. Dias, Jonas Oliveira, Jaime Li

nhares, Rodolfo Hickél, Sílvio Ma

chado, Sadí Chagas, Romário Ca
rioni e João Cristakis.

travenção do "Jóso do bicho",
Ao professor o seu voto, deferin

do a revisão, o desembargador
José Duarte fez uma critica ao no

vo Código Penal, que não admite a

reabilitação do condenado em ca-

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Torneio NoturnO' de Voleibol. e Basquetebo
lnícía-se boje o lmpnrtante certame

PROX1·MA REGATA OFIC1AL

PATO D'AGUA

RITZ _ Hoje ás 7,30 horas
Clark Gable _ Charles Laugthon

c Franchot Tone '_ em:

O GRANDE MOTIM
Censura até 14 anos.

No programa:
Brasil em Fóco _ nacional.
Noticiário Universal - Jornal.
Preços:

Cr$ 4,40 e 3,00.

sos como aquêle. Disse o desem
bargador José Duarte que, ao fcr
mar a sua convicção, impressionou
se com o fato de O· requerente see

atualmente um homem de responsa..
bilidade e estar com o passada
manchado por aquela sentença
condenatória, não lhe permitindo
a nossa lei a reabilitação. Assim
reformava a sentença de há vinte e

seis anos, absolvendo o requerente,
Neste mesmo sentido votaram os

demais desembargadores.

ODEON
ÁS 7% horas

GINGER ROGERS
RAY MILLAND
JON HALL

e WARNER BAXTER _ em e
A MULHER QUE NÃO SABIA AMAR..

(Technicolor)
No programa:

1) _ Assim Nasce a Saude
Nac. Imp. Filmes.
2) _ Um Timido Romeu - Dese

nho Colorido.
3) _ A Voz do Mundo _ Atualí-

de dades,

Preços:
Cr$ 6,00 _ 4,00 e 3,00.
"Irnp. 14 anos".

IMPERIAL

Só

Ás 7% horas
última Exibição

RESTA U]{A LÃGR�
com: Olivia de Havilland.
No programa:

1) _ Deip Jornal 100 _ Nac. Imp,
Filmes.
2) _ Cruzeiro Romântico,

_ Technicolor
com:

OLGA SAN JUAN.
Preços:

Cr$ 4,00 (único).
"Imp. 14 anos".

• 1

e Vende-se
Uma escl'ivaninho. e Utlt

qrupo de sala de visitas.
Tratar a rua Bocaiuva 16Z

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

OCULOS
Quem ítcbon'

'RACOS G

ÀHÊMICOS
TOMEM

U!D�I ereDsatatl
"SILVEIRA"

Grand. TinlclI

Clube «12 de Agosto»
A V I'S O

nagcrn aos jornais' desta capital e

A valorosa Federação Atlética á Rádio Guarujá, Ao certame de voleibol feminino A Diretoria do Clube «12 de Agosto» avisa a

'Catarinense, iniciando a sua tem- Aos certames de voleibol e bas- participarão os clubes Lira Tenis seus associados, que as mesas para atender o Serviço
parada desportiva do corrente ano, quetebol masculino tornarão parte Clube e Associação Atlética Barri- de Bar, serão dispostas no salão da biblioteca, nos

.dará início, hoje, ás 19 horas, na os clubes Ubiratan, Clube Atléti- 'ga Verde. três bailes à fantasia, que se realizarão nos dias

quadra do Lira Tenis Clube, ao co, Barriga Verde, Figueirense, Li-I Dada á boa forma dos compe- 7, 8 e 10 de fevereiro.

.sensacional Torneio Noturno de ra, Clube Doze e Grêmio Estudan-l· tidores, é de se esperar embates, A 'DIRETORIA I
Voleibol e Basquetebol, em home- til catarinense. renhidos e eletrizantes.

.... ..... ...,_.... ..... ... �
,f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- .,,-Plog.r-ama--da·, H.D.,C.,
Dara O B'rasil
SEXTA-FEIRA, 16 de janeiro;
19,00 - Sumarário dos programas,
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 � Notiêiário.
19,30 - Palestra.
19,45 ,- Sonatas de Beethoven pa-

•
ra piano. "f20,00 - A Evolução da Politica
Britanica -'- Grey e MeI-,
hourne - palestra.

20,15 - Frederick Grinke, violino.
20,30 - "Politica Internacional"

- comentário.
20,45 - O Arranjo Musical.
21,00 - Noticiário.
21,15 - Novo Conjunto Londrino

de Cordas.
21,45 - Rádio-panorama.
22,00 - "Cabaret Francês".
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários .da .Irnprensa

Britânica.
QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro:
19,00 - Sumarário dos programas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Rádio-teatro: - "A Edu-f

cação para adultos na Grã
Bretanha" .

20,00 - "Pergunte o que Quizer".
20,15 - Banda Militar (la parte).
20,30 - Comentário por Bento Fa- \

bião. '

20,45 - Banda Militar (2a parte).
21,00 r: Noticiário.
2.1,15 - Orquestras Sinfônicas' Bri- ,

tânicas - Orquestra Filare
mônica de Liverpool.

,

21,45 - Rádio-panorama.
22,00 - Programa musical.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da Imprensa'

Britânica.

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
O Comandante do Destacamento

de Base Aérea de Florianópolis,
AVISA aos Candidatos ao Consurso]
de Admissão para a Escola de Ae-,
ronáutica, que, o novo Exame de

Seleção dos candidatos já inscritos,
será realizado dia 17 do corrente às

8,00 horas do dia 17-1-48.
que o exame de seleção realizado

-dia 3 do corrente foi considerado

NULO, conforme amplamente di
vulgado.
NOTA.: - A condução para a Ba

se sairá do Trapiche Municipal às

8,00 horas do dia 17-48.
ARY LOPES BUONO - Asp. Av.

- AJUDANTE _ No Impedimento.

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

Oportunidade, '

Grande cõ:rnpcmhia catari
nensa. 'lua ••tá aumentando
.eu quadro da funciónario8,

I
preciza da duo. (2) pelltOall

,:',
de ernboe o. .exo•.

Infor:rnaçõe. à Rua Vi.oonde
de Ouro Prato 13. da. 9 à.

12 • 8011 14 àll 17 hora•.

LEMBRA-TE I
Inúmeros leres blUDaaOl,

'.flue, já, foram-- felizes- co... '

tu, aguardam teu aUJão ,a
ra que possam voltar á ...

ciedade. Colabora Da c....
paoba Pró Restabele.eat.
d. Saude do Lázaro.

.. , ..

I
I
I
I
I
I

.,

SEJA SABIDO.lla-COMPRE

Compre caminhões que trausportarão as

suas cargas pelo mais baixo custo de

operação. Caminhões que trabalharão
mais sa tlsfatoi-larnent.e, num período

de vida mais longo. COMPRE
caminhões DE SOTO. - Você pode
ter a cer-teza de que,o magnífico
desempenho e a economia que
constatará quando comprar o

primeiro carnirrhão DE SOTO,
eori tinuarão a comprovar-se

indefinidamente - porque esses

caminhões são construido!'
para funcionar melhor e

rnais eoonornícarnen te, não

apenas nos primeiros ternpos,
mas atravêz de anos de

serviço pesado. Cada parte
de um caminhão DE SOTO:'

motor, embraiagem,
transmissão, molas, bréques

e chassis. é desenhada e

construida pela CHRYSLER
�----- COH.P. para dar melhor

serviço, maior
satisfação e

durabilidade.

I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
I,
I,

De Soto
CIMnUtÕES

DE
GRaNDE

DURfU:UUDIOE

A

ASSISTENCIA DE SERV'-ÇO
NA CAPITAL E POR TODO O

E PEÇAS
INTERIOR

C,o,.Cf)Íhti� (3�1i4(
* * * * �1rn1H$nnn®�$1f * * * *

�
SÃo PAULO. BBASIL

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

7

-.

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

Movimentação, com chequei

Banco do Distrito Federa:I'S. A•.
O&$a$

A EMPREZA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Rua

CAPITAL: CR$ ,60.000�OOO,OO·
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TraI_fio, 23 • Florianópolis

Avisa aos seus portadores de títulos- já íntegralisados ou sorteados
de acôrdo com o decreto lei n. 7.93(} que tem a disposição dos mesmos

CASAS, para pronta entrega. - Para maiores esclarecimentos dirigir-se
ao escritor central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, (Edificio

----------------------,----- Amélia Neto).
,

DA T I LOG RA F IA Penitenciaria· do Estado
Correspondencla
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• cív.l

COI1.tituição d. Socladad..
NATURAIiIZAçO&8

"1',
Título. Deolarat6ri08

Elcrit••• Praga 15 d. Noy. 23.
lo; andar.

'

R••Id, - Rua Tiradent.. 47. IFONE •• 1468

Valorize o seu dinheiro, ins
erevendo-se no quadro soeía
dos componentes do Colégi(
Barriga-Verde.

AVISO
De ordem do Sr. Diretor da Penitencíár la do Estado aviso ao co

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

Flo.rianópols, 18 de Dezembro de 1947.

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

""......

Sub-Diretor Ind. Int,RUA ALVARO· DE CARVALHO. 65
IVO CORTE
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Nem à forca abandonarão GerI
.,

íírme atitudeA drs EE. Unidos frente
- "-

as prelensêes ru�sas
Lovett admitiu não ter provas de nota-protesto da França peles p la- pelo sub-secreLário sr. Rohert A:..

que a recente série de incidentes, nos anglo-nor-te-amer-icanos de ·es- Lovett; 3 O comandante das»
como a detenção de funcionários tahclecer uma nova admímsta-açâo fôrças aéreas norte-amerícanas na.

norte-americanos e ataques a tiros econômica para a Alemanha Oci- Isurxrpa, tenente Curtis Le May,
a um major também' norLe-ameri-1 dental. Acres-centou que as con-. revelou que está pondo ,ra:pi·damen
cano, indicassem ou tenham coinci-I versações hritãn íeo-nar Ie-america- : te em condições de funcionamento
dido com a insinuação feIta pelo

I
nas com os franceses sõbre êsse a abandonada base aérea.ele 'l'rI

jornal do exército soviético, de que assunto já tiveram início ou come- poli, na Líoía. por outro lado, 'a-

os aliados ocidentais entreg-uem çarão breve. Imprensa hritãnica deu a entender'
Berlim aos russos. que uma fôrça de super-fortalezas
Lovett revelou ainda que 6 OLl

71 LI,MJTl�S MAXIMOS voadoras será' enviada á refer-ida

trens norte-a�erlOano.s de abaste- Nova York, 14 (U. P.) Os j<_;s- base; .4 -- A Comlssã� de POl�tica
CImentos haviam chegado com tados Unidos traçaram os nmites Aeronáuf.íca do presidente I'ru

�.traso em St,lla viagem de

Franc-l
máximos das áreas cuja defesa em-I man �pr.esentou um amplo pl.a�O'

fort a Be!,l�m. A!c!,eslcent,o-u que os preendei'ão pela tôr ça, se necessá- de detes� destinado !l assegura.r. a

Estados Umdos nao. rec;eberam no- rio, e desafiaram a União. SoviéLica I S?b��·Vl'Ve.J?-cla da ld.ade. aeronau-".
t:: alguma da Russ�a sobre a c�n- a expulsar os norte-amerícanos pa- �I·ca.' ·e f'ixando o dia J?rrm�].�,o de
tinuação da ocupaçao de Ber lírn ra- além daqueles limites. Tal de- janeiro de 1953 como o dIa de-
pelas quatro potêncías. .

senvolvimento � uma consequência pOIS do qual �.erve pr-esumir-se que'
DIsse que nao iOI respondida a da série de manobras e atos decisi- .os .Estados Unidos estarao em perr-'

�-�� ������������������������������������������-
vo� que vão desde Wasbing�n a� g6 de ser �wcado com pr��e�,

Prospéto a presentado pela - «Citai» - Transportes E�d·�:g�:1f:;�i�I�8:61��f.e����:�ht� ::;1���Sia�aZ�� ��.rfi�:)aç��o no;�.

ft·'e' reos Soclaedade ADnnl·ma
se em jôgo o contrô!e da capital acredita que a União SO�l.etwa. te-'
germânica com .0 prcstigf o e valor nha atl�a.lmente a mtençao de re--

do ponto de vista ela propaganda, correr a torça.
Os abaixo-assinados acionistas e íncor- receber as entradas iniciais - O estabe- a sociedade anonima CitaI Transportes que disto decorrerá, e que poderá

•

por-adores da "Citál" Transportes Aéreos lecimento autorizado a receber as entra- Aéreos Sociedade Anônima - a qual se determinar a sorte não sorncnta.ría FIRME ATITUDE
Sociedade Anônima, vem, com o presen- das iniciais é o Banco de Crédito Popu- regerá pelos presentes estatutos e, em Alemanha, mas também ele toda a Berlim, 15 (U. P.) - O coman---
te, expor a maneira de constituição da lar e Agricola de Santa Catarina, seus casos omissos, pelo decreto-lei n. 2.627, .

sociedade com o nome supra citado, que agentes, e correspondentes devidamente de 26 de setembro de 1940, e demais dís- Europa. dante em cbere das fôrças norte=
se p,!'opôe estabelecer no Estado de Santa autorizados. posições legais que sejam aplicáveis, no Os acontecimentos podem ser americanas n.a. Alemanha, general'
C�tarina,. inicialmente, a expl�raç.�o de Praz? em que se devel:ã realizar a as- momento, ou futuramente. assim resumídos : 1 - Os Estados Lucius D. Clay, manifestou que OS"
trafego aereo de passagerros, .cargas, en- sernbléía de tr.ansformaçao - Dentro de Art. 2" - A sociedade supra referida TC 'd o-i , '. -i o c rvt c rt., t t d E t d· U'd -:
comendas e correspondência. "

180 (cen!o e olteI?ta) dla� :' contar da la CitaI Transportes Aéreos SOCiedade Anã- um .05, ao re�:,?llem energrcamen represe_n .an es os, s a os 111 OS

A íructatíva e ll1�recedora do :;POlO de publ1c�çao n<: "Diárío Oficial do Estado" nima - destinada à exploração do ser- te diante das msinuaçoes, sovie- ocuparao os s·eus postos em Ber-lim
todos os bons brasíleíros e especialmente FlonanóPo!ls, 19 de dezembro de 1947. viço de transportes aéreos em geral, tem ticas de que 0·5 norte-americanos "sem temor nem nervosismo", a,'
dos catannenses e demais pessoas de Doa ora. Catarmense de .Transportes Ae- sede na cidade de Florianõpolis Capital ·1 d B 'I'

'

I d it dvontade, residentes no Estado, uma vez "eos .�tda. - Diretores: Sidnei Noceti, do Estado de Santa Catarina, estabeleci- a )aJJ onem. el Im, ·deIxaram C a- es-pel o o q�le possa oeoN'er.
.

que se. trata de um empreendimento (,"'- !"ster.OIde da. �osta A.rantes e pp. R. M. mento e fi)ro na sua comarca, r::menbe ev](��enrCI, aldo que nad� que
,

A. ,deCI,araç.ao do. maIS alto chefe

d!" mUlto tempo espe�ado. pelas popu "" :\-loUla -., HelIo Moma. Art. 3" _ O prazo de sua duração nao seja a Itorça ·os expulsar.a da lYllhtar norte-amenc.ana na Europa·, .

çoes de todos os_mumclplOs do mte,w.. -

lé
de 30 anos podendo ser prorrogado. I' eI l t"'d I· f' j'. ·t· '. t rei .

do Estado, que nao contavam amda com ProJeto dos Estatutos da Citai Transpor.
'

CAPíTULO II 9,3 Jeça 8 pon �e cons I uUI a ,pe a OI. ,eI � em l,es1)O.5.a a um pee I a

o. meio de tran.sporte mais ráp;cI: p. r<'-' tes Aéreos Sociedade Anônima Do capital social e das suas a .ões
,area de ?cupaçao norLe-amerlCana da "Umted .P!'ess" de que escla-'-

CIente ela a�ua,hdade e que constItUI fa·. . �Af'lT�L� I Art. 40 _ Cifra-se em .

ç
. f',m J3{�rlIm' 2 - Provavelmente reeesse a pOSlçao dos Estados Unl---

tO;" dos maiS lmportantes no desenVOIVI-j Da denommaçao, obJetIVO, sede e prazo C $ 1-0000000 (d ·lh-····ti : W °h'( 't
'

f .. l' tb' 'I d t· d
'. -

"
.

mento das relações comerciais e do pro· Art. 10 - Fica. por transformação da r�s o· '. ,00
.

ez �I. ,?es e cruzeI- i a", yng on ara.( ent�o em 1 e'Ve :os em .ace· as ll1smuaço·es SO'V le- .. ·

gresso de um povo, oferecendo além dis- atual firma Companhia Catarinense de
) c�PItal SOCIal, dIVidido em , .. , ..

I uma I .tranca declaraçao po.lltJC.a. tICas para que os allado.s· oClden--
so, gr:;ndes po.ssibilielades de luc!os. .

Trp'1sportes Aé;eos Limitada, constituída Cr-,,- cf em ou ·YOO 10ra J' IHle pl'ovavf}lmente será formulada tais se 'retirem de Berlim.
•

Partmdo, pOIS, do ponto <le Vlsta aCI-
.

ma, ,que traduz a vontade de acertar,. a
"CitaI", que já é unla Comp�nhia orga·
nizada sob os moldes de uma sociedade
limitada, por cotas, expõe as bases de
sua transformação em "Sociedade anô
nima", para que o público, desde já,
saiba, que, no Estado. de Santa Catarina,
há uma Companhia de aviação capaz de Rio, 15 (A. N.) - O S. T. F. de- tituição, que diz "são irrecorriveis
se tornar, amanhã, com a sua ajuda, , , UT I· t 15 (U P) O D ." .

t" d
uma grande Elmprêsa. vera apreciar, dentro de alguns

dias'l
as decisões do Tribunal Superior nas llng on, ..

- e-. meyer consegmu um VIS o 6.'"

Da constituição e realização do capital O recurso. interposto pelo Partid,o Eleitoral, salvo os que declara,ranI' partamento de Estado anunciou que entrada, concedido pela ONU, o'"
- A constituição da sociedade se fará,
oportunamente, por transformação, para Comunista do Brasil da, decisão do a invalidade de lei ou atos contrá- o conhecido arquiteto brasileiro que lhe permitiu entrar no país,.

��CÍl:'���:I" ;:;r��:��t��b ':ér���o����a� Tribunal Superior Eleitoral, que rios a esta Constituição e as dene- Oscar Nierrieyer ,não terá permis-! em função d� sua ligação oficial;
de Anônima", em substituição à aluai cassou o seu registro. gam d.e "habeas corpus ou matl- são de entrar nos Estados Unidos,1 com a Organização das Nações Uni-·
denominação de "Companhia Catarinen- Ise de Transportes Aéreos Limitada"; o O processo, que se encontrava em dado de segurança, das quais cabe- por ser um comunista confesso.

,

das. Figurando como Im1 dos arqui-r

���itr:�o�:�gJ,o�a s��iZr��� ép�fos'" �t{,�';';; poder do sr. Luiz Gallotti, procura- rá recurso para o Supremo Tribu- A informação foi dada ao "repor-; tetos que traçaram os planos para'

quotistas, mas, como empreendimentos. do'r geral da República, foi ontem nal eFderal, o Procurador Geral

I
ter" pelo sr. Heginald Mitchell, do a futura' séde d.a ONU, voltou êle a?

do vulto do que se pretende fazer dc- . ,

S
.

d I d D I B '1 t
.

d t f I
manda de muito maior capital, ficou de- .devolvido à secretária da alta côr-I pede não seja admitido o recurso erVlço e mprensa o. epar!a- TaSI, e�ml�a a e�sa are a, e 0--'

liberado que a sua subscrição fôsse pos- te, com mll lon!!o parecer sôbre a por incabível. menta, em .resposta a llldagaçoes go nos pnmelros dIas de dezembro"·
ta à deliberação do público catarinense, � I
pretendendo-se, assim, obter-se o mon. matéria. Em mais de vinte fôlhas Entrou entretanto no mérito da sôbre o caso .. Disse êsse informan-' pasado pediu outro "vi�to da I.
tante de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões t

.

L
.

d 1918' Ab
.. I ONU"

de cruzeiros), afim-de que sàmente por datilografadas, procura mostrar o questão, citou os pareceres do sr. e que a eI e .

so re Im1gra-, •

essa forma todos contribuam para tão chefe do Ministério Público, com Alceu Barbedo e os votos venc,edo- ção, conforme as emendas que re-I Seguido o processo de rotina
empolgante iniciativa.
No caso de ser subscrito maior capital apôio na Constituição e na juris- res do julgado recorrido e aditou cebeu e pela interpretação estrita explicou Mitchell � foram fei�as:.

do que Q pretendido, de dez milhões de d tA 'b t d
. .

.i"
- .

t
'

cruzeiros, far-se-ã um rateio entre os acio- prudência do Supremo Tribunal, o novos argumentos, entre os quais e seus ermos, prOl e a en ra a, as necessanas ven Icaçoes JUll o a'

111�tas q�e subscreverem ·mais de 10 (dez) não cabimento daquela medida, afir- um manifesto da "Resistência De-' de comunistas neste pais. E acres-I ONU, Sabend.o-se assim que essa",

açoes, fIcando suas subscrições reduzidas

lI· hproporcionalmente. mando: mocrática", publicado em 11 de c�ntou: orgamzação não o c amara, nem.;

at�:rsso��dai�e ��r�iS�nÕc�rpg�aç!�gtrtnt: "Somos e sempre fomos pelos maio do ano passado no "Jornal! - "Os arquivos do Departamen- fizera qualquer �edido d� "visto"
'

um terreno em "Roçado" município de regimes de liberdade, porém esta do Comércio". Foram analizados os to de Estado e do Consulad.o Geral para o mesmo, pOIS o arqUIteto bra-· ..

São José, próprio para a',construçao de
'

r
um "hangar"; um avião "Stinsol1" 165' há de ter por limite a Constituição, pontos susteutados pelo advogado dos Estados Unidos no Rio de Ja� siIe�ro não tinha mais nenhuma 1--'

licença para funCionamento; concessõe� pois, do contrário, não existirá li- do Partido Comunista, inclusive no neiro mostram que Niemeyer se gaçao COIn ela.
e subvenções que, na ocasião da efetiva-
ção da transformação tenham sido ('on. berdade, maS licença e anarquia. que se refere a retroatividade da apresenta publicamente no Brasil Diante disso � disse ainda o in--'
cedidas à "CitaI"; valores de seu ativo f t f'· ·t d ". t ,.".

com ofieina, instalações, etc., etc. Onde a Constituição indicou em lei, alegando que se trata apenas como um' membro confesso do Par- ortnan e � OI reJeI a o o VIS o

Valor das ações e de sua 'Classf' - As termos precisos e terminantes um de uma proibi"ão e não da aplica- tido Comunista do Br,asil. C_omo ta] que havia sido solicitado por êle.
ações serão do valor nominal de ''''

C�$. 1.000,00 e serão nominativas e ordi- remédio ninguém é livre de escolher ção de uma pena como se versasse e na falta d.e qualquer ligação ofi- O Sr. Mitchell acrescentou que;.:.
narIas. '

t d d
.

t
Inicial da entrada no ato da subscri- outro. o processo sôbre matéria criminal, c�al entre êle e a ONU, a sua entra- em o os os casos e comums as re-

ção - A ch�mada será de 40% (quaren- Sabemos ser opuuao de muitos, concluindo, no mérito, pela impro- da não pode ser permitida, nos conhecidos que pedem para entrar"
. ta por cento), (la e 2a chamadas) e 200' E I(vinte pO!' c",nto) para a últiü:::". no pr�� e opinião respeitável, que na Demo- cedência do pedido. têrmos daquela lei". nos stados Unidos, os consu es'

zoL���Ç��rp�:!er����g��mento' _ A
cracia deve ser permitido até mes-I O arqujteto brasileiro pediu vis- norte-americanos não têm poderes'

atu:,l SOCIedade se acha devidamente au- mo o funcionamento dos Partid.l� Café Otto traduz qualidade! to de entrada no país a fim de aten- discricionários, pois a lei de 191&�::
tonzada pelo sr. Ministro da Aeronáuti- J I

A •

ca, a funcionar juridicamente, de acôrdo que visam destruí-la. Peça-o ao seu fornecedor. der a um convite p'ara realizar cinco é bem c ara a esse respeIto.
com o art. 26, do decreto-lei n. 2.961, de 1\.r

A

t f
A'

E I d B I A20-1-1941, e oficio n. :.283, de 6.8-47, da
'las esse era um parecer sus en-

O R Id C
con erenClaS na sc.o a e e as r-

DlretOl'la de. A�r�lI1áud�a Civil. Logo após tável, em nosso país, na fase de r. O a-O OnSOD'·. tes d.e Yale.
a sua. constIt�lç_ao .

serao tomadas as ne-
cessánas _provldenc.!as para que seJ'a essa elaboração da Lei Magna, não ago- O sr. Mitchell ac.rescentou que,
autorIzaç t

. Rua Felipe Schmidt. 21 - sob.
-

. ao ex enSlva a nova denomina- ra depois que ela. optou pela solu-
Reassuml'u a Cll'Dl'ca'

há POUc.o tempos, o sr. Oscar Nie-
<;ao, para efeito juridico.
Estabelecimento bancário autorizado a ção oposta, de só admitir a ação -----------�----------------------

��; ra;���os democráticos (cit. art. Juiz assassinarlo Vagões para o Brasil
NOVA YORK, 15 (U, P.) - O Brasil realizou a maior encomenda

de vagões até agora feita nos Estados Unidos por um só país, devendo
r'ec,eber nada menos d-e 1.148 unidades. Mil vagões foram encomenna
dos pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro ·e ill3' pela Centra!

.

do Brasil, sendo qüe ,a encomenda ela última organização envolve vários
tipos de carros.

De acôrdo oom as cUras, o Brasil ·encomendou quase a totalidade
dos vagões a ser·em exportadOS, pois, apenas 817 uriidades foram enco

mendadas pelos rjpmais países do mundo, para êste ano.

Washingtrrn, 15 (U. P.) - O sub
seoretário de Estado, sr. Robert Lo
vett, declarou aos jornalistas que
os Estados Unidos estão resolvidos
a 'permanecer em Berlim, apesar
das insinuaçõ.es russas no· sentid-o

de que' a Grã-Bretaruha e os Esta
dos Unidos se retirem da capital
alemã. Disse que a politi-ca dos Es
tados Unidos é a de permanecer em

Berlim, em cumprimento as obriga
ções contraídas,

de '948Florl.nÓDolb, 't6 (t@ Janeiro

o recurso do P. Comunista Brasileiro
de

comunista, impedido
nus EE. Unidosenirar

Só
TINTURARIA �

a "CRUZEIRO"
dentes, 44

Tirar--

PARA .fERIDAS,
\,

ECZEMAS,
.INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R A S,F R

FRECH NDO .. 1t

O mandamento constituClional,
claro e peremptório, há de ser obe

decido, não sendo licito sobrepôr
'lhe méras opiniões em contrário,
por mais autorizadas que sejam".
Refuta, a seguir, a invocação pe

lo Partido recorrente do direito ad-

quirido e cousa julgada,
vários autores nacíonais e

Aracajú, 15 (A. N.) - Notícias
vindas da .cidade de Rosário, infor
man que, no dia 11 último, foi as
sassinado ali o sr. Luiz Albuquer
que, juiz de Muribeca. A polícia
desconhece o autor do crime.

geiros.
Baseado no artigo 120 da

citando Se rico!'! quereis ficar
estran- De modo facil e legal

. i Fazei hoje uma inscrição
Cons-' NO Credito Mutuo Preclia1

E

Quando da dipl.omaç50 e posse dq Prefeito A.'rno Mpyer,
de Bom-Retiro, o jornal uelenista atirou de garras e dentes
oont.ra o Juiz Eleitoral da 24a Zona. Em sua proverbial falt,t
ele linha, o órgão da eterna vigilância. coa lizante, assegurou, a

par de -outras prornessas, que os recursos para os tribunais
c,ompetentes desfariam os atos daquele digno magistrado. Tres
pelo menos, desses recursos, inclusive um mandato de segu.
rança, já foram decididos.

E as decisões confirmaram, por lll1animidade, os atos
J;·ecorridos.

Jornal que a si mesmo se· batiza de honesto, de constru-.
Uva, etc. etc., o Diário, por certo; vai apresentar desculpas ao

Juiz que tentou denegrir gratuitamente e injustamente.
Tem a palavra!

Guilherme Tal.NUNCR EXISTIU IGU�L ESPINHAS, ETC.

,.
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