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Perseguição religiosa
nos paises comunistas

Proibidas até as canções de Natal, na Polônia

.

. WAS�INGTON, 30' (U. P.) - Os círculos diplomáticos
desta capital centralizam suas atenções para as notícias se

gundo as quais a perseguição à Igreja Católica na Polônia vem

sendo intensificada nos últimos meses. Longos relatórios reve

lados à imprensa fazem refêrencia a repetidos casos de prisão de

padres católicos, confiscação de propriedades da Igreja e fecha

mento de escolas católicas. Um relatório diz que o ministro da

Justiça da Polônia proibiu que fossem entoadas canções de

Natal nas escolas públicas. Acrescentou que não foram realiza

das missas do galo nas igrejas polonesas.

VIôLENTO ATAQUE DO GOVERNO TCHECO
.

PRAGA, 30 (U. P.) - O govêrno tchecoslovaco iniciou um

violento ataque contra os padres e bispos católicos, o qual os
observadores acreditam seja paralelo à prisão do cardeal Mín

dszenty, na Hungria. O referido ataque-foi iniciado por um des

pacho divulgado pela agência noticiosa tcheca, que diz, que os

trabalhadores acusam certos padres de "traidores da Repú
blica Popular Democrática". Frisa o referido despacho que os

trabalhadores exigiram que os bispos tchecos "esclareçam sua

posição em facG ao atual regime".
ATO VERGONHOSO

.

WASHINGTON, 30 (U. P.) - O sr. Robert Lovett, sub-se
cretário do Departamento de Estado, declarou que a prisão do

cardea� Joseph Mindszenty :eelo govêrno da Hungria é um ato

vergonnoso.
-

DECLARAÇÕES DO CARDEAL SPELLMAl�

NOVA YORK, 30 (U. P.) - O cardeal Francis Spellman

arcebispo de Nova York, qualificou a prisão do cardeal ivrinds�
zenty, Primaz 'dá Hungria, .como

"
o primeiro passo sombrlo

para mais um processo de julgamento fraudulento da parte dos

totalitários".
Acrescentou que a prisão do cardeal e mais dez outros ca

tólicos de destaque na Hungria "é mais um sacrilégio, disfar

çado em Justiça", e faz parte da ','perseguição dos comunistas

à Igreja. Disse mais que a prisão de Míndszenty verificou-se de

pois de "longos meses de ameaças e falsidades", da parte dos

"fascistas vermelhos".

Spellman recordou que Mindszenty foi seu hóspede, aqui
em Nova York, há cerca de um ano. Por essa ocasião, alguém

perguntara ao Primaz da Hungria se ele não receava por seu

regresso à Hungria, e Mindszenty r�spondera: .

- "Por que hei de ter medo de voltar? É lá que está o meu

rebanho. Afinal de contas, o mais que os inimigos poderão ti

rar-me é a minha vida".

PROTESTAM OS BISPOS DA BELGICA

BRUXELAS, 30 (U. P.) - O �}rimaz da Bélgica, cardeal

Van Roey, e todos os bispos católin� no país, dirigiram, hoje,
ao Papa Pio XII um "protesto solé'le contra a violação das li

berdades e dignidade humana" cometida pelo govêrno ao

prender o cardeal Mindszenty.

POSIÇÃO DO,f1 ,�STADOS UNIDOS

WASHINGTON,30 (U. P.) - Informantes dignos de todo

crédito dizem que os Estados Unidos estão "vendo com muita

seriedade" a prisão dó cardeal Joseph Mindszenty pelo govêrno
.comunista hungaro. Circulos diplomáticos intepretam esta me

dida como parte de uma campanha .geral contra a Igreja Ca

tólic�, na Europa Oriental.

NÃO QUIS FUGIR

VIENA,30 (U. P.) - O padre Paulus, secretário do cardeal

.Joseph Mindszenty, de passagem por esta cidade, a caminho

da França, declarou que o primaz, da Hungria se recusara a

deixar a Hungria, embora soubesse da iminência da sua prisão

1)el governo comunista hungaro.
O cardeal Mindszenty teria respondido aos que com ele

instavam pela fuga que "um pastor não deve abandonar as

suas ovelhas".

COMUNICADO DO GOVERNO HUNGARO

BUDAPEST, 30 (U. P.) - O gabinete do primeiro minis

tro dtstribuiu ho.ie um comunicado anunciando que o cardeal

Mindszenty será julgado dentro de pouco tempo, possivelmente

"la próxima quinzena.

Incenso ii tagarelice
o "Diário", de ante-ôntem, fez

uma pilhéria que prooocoú barri-.

gadas de riso a quantqs o leram.

quando pôs na primeira página o

"clicll,é" com o auto-elogio do sr.

Wanderley Júnior, e, na tíliima,

aquela ofensa à pessoa do S1'. Vice-

Presidente dá República. I
Os udenistas sensatos - que os

há, sabemos - devem, de turoo, Iter lamentado a inépcia da direção

daquele uesperiino, Sim, porque

ainda não esqueceram o solerte

. ataque, de início, a nosso diretor.

Reoidamô-lo, prontamente. O

"Diário", daquela ofensa .à de an

tc-ôntem, fez wn intervalo. De dois

ou três dias, não mais. O intervalo,

embora curto, nos engambelou.

Chegámos até a engavetai' uns ar

tigos que nos chegaram, tidos por

.ossa direção como [ora do novo

diapasão. Ora, dizia-nos a boa fé

de nosso diretor, que o ataque ve

nha de lá. Claro que veio. A ética

do "Diário" te ne a duração do fo

go de palha. Isso, para nsar wna

imagem digna daquele auto-elogio.

tão trabalhado pelo causídico pa

ranaellse. Anulm'am-se nossas espe

ranças quando se 1108 deparou a

ediçãb do dia 2.9. A de ônfem

não lhe [icou. devendo em nada.

O propõsií o da nora, direcão é

éste: deneçrir a repuiuçõo do in

signe Vice-Presidente da República

e enaltecer méritos ineeislentes de

'um fOi'asleitO': De wn p8el�do-po

lítico que deve de estar-se mor

dendo de inveja com os sucessivos

triunfos eleitorais dó sr. dr, Nerêú

Ramos. Daí a nenhuma. confiança

dos homens que amam sua terra no

partido que incensa a taçarelice do

S1·. Vlanderley Júnior,

Tendo-o como redator o "Diá-

rio" vai moi. Ante-ôntem, aquele A
-, ta'" a-

I O luncl·on�meDto dos
desastre; ôntem, peor que na vés-

O DCl·a'rOl'ondCral]te�o�Ilt"nl,Oc:.·'ll·· oI'
"

·

pe1:a: amanhfj, na ce1'fa, muito pem'
-

- v baUCOK DO fim do ano
que em todos os dias passados. A atraso de muitos dias, veio atacar o .

l_

bisonha dh'eção lhe deu trela e rleputadú Orty Machado ... UlIsen· Rio,30 (A. N.) - De acô,rdo com

não sabe como 'vai descalçm' aque�a
tr desde o dia 23. O retardamcnto o critério firmado pela A.ssociação

da a�ressão e a ausência do agredi- Bancária do Rio de Janeiro ama-

bota. E é chegllda a hora. Caso con-' elo dIspensam resposta. Se o repre- _.
, "

'

tnírio, os calos se farão sentir. srntante de Canoinhas aqui SIC Ilba, sexta-felra, dla 31, os banc'Üs

(Jlwndo tal acontecer _ e islo con- achasse. também' não haveria r�sp(.}s·
funcionarâo com horário de ,sába-

��, li isso porque não haveria ag�es· do, isto é, das 9 às' 11 horas, para

vêm dize,. já - nã.o 1'espeitm'emos si:o. . .
o público.

calos, nem pés, nem cm'as. Doa a

d f• C· t
Na segunda-feira, 3 de J'aneiro,

quem doer. Pal'ellWS lW a .vel' 'en-
{( omplclt» COO ra

cia.
,(primeiro dia útil do semestre),

Peróu
por ser feriado bancário, para en-

eerram®lo de balanço' e contagem

de juros', somente .a secção de co

branç.as abrirá llê.sse dia, das 9 às

1'1 horas.

De. um modo geral" d.epois do

encerramento do expedIente de

amanhã, às 11 horas, os bancos

voltarão a funcionar com tôdas as

O Diário da Tarde", no pIO

PÓS\to de armar escândalo �

fazer com que latejassem du

vidas quanto à lisura na cem

pra fie um trator, veio ante-ôn

tem cem sete perguntas a res

peito dessa aquisição. Van.os

responde-las, uma a uma:

1" Adquiriu o Govêrno do

Estado, no transcurso deste n.ês,
um trator?
Resposta: Não. O Govê rno

do Estado não adquiriu um

trator, no transcurso deste

mês. O Departamento de Es

tradas de Rodagem, sem qual

quer intervenção 410 Governo

do Estado, como entidade .au

tárquica, adquiriu dois tratores

para serem empregados na cons

trução da estrada federal Fio

ríanópolis-Jotnville.t'a
. carw:) do

D. E. R., de acôrdo com o con

vênio firmado com Depnrta
menta Nacionas de Estradas.

2a É o mesmo novo ou usa

do?
Resposta: O primeiro, trator sô

bre o qual Ialaremos aqui, ainda
não Joi recebido pelo Deuarta
mento de Estradas de Bodagern.
Está aguardaudo exame do E,g�
nheiro Encarregado da Secção
de ecanização, que até ôn+em
se achava em gôzo de férias.

A compra foi de tratores novos,

Se o que a firma vendedora apre"

sentar não fôr novo, o conlrato

de compra será rescindido d e

acôrdo com a cláusula sexta do

contrato: "Qualquer ínobser

vância ao estabelecido no pre

sente contrato dará margem

à sua recisão, incorrendo o que

der motivo à mesma. na

multa correspondente no dô

bro do recebimento ou paga
mento dos 30% constantes da

clausula quarta". É o que .:'5'

tá no contrato assinado a 18

de novembro do corrente, '1'10,

sôbre estampilhas .110 valor UC

Cr$ 2.625,80 entre os represen

tantes do D. E. R. e o procura

dor d.i Firma Interamericana de

Comércio e Importação S. A,
com as nsslnaturas test=mu

nhais dos srs. Ariste.u Pôrto Lo

pes, Romeu Sebastião Neves e

Alfredo Damasceno da Silva. A

guisa de comentário, entre pa

rêntesis, queremos crer uue

lima firma de reconhecida ido-,
neidadc, C.OIllO a vendedora, f'.80
arriscasse vender trator velho,
sujeitando-se à pesada nlll1t>l,'
além das despesas com a devo

lução. Somente essas despesas,
de vinda e volta, nunca ser-iam

menores de cinconta mil C:'[I-

Bllenos Ail'e�, 30 (U. P.) - A

Côrle Feciera I cie .·\pelação negou o

di.reilo de j'ian�\a às dezesseis pes-

soas que se acham sob a acusa

ção de terem con.spiradó o assas

sinato do presideI�te Peron e sua

Buenos Aires, 30 (n. P.) - A esposa. I

municipalidade de Buenos Aires Entre os acusados que se acham

pl'oi'bin, a partir de hoje, a venda I detidos figuram o ex-congressista

e o uso de fogos de artificiü nes- Cipriano Reyes .e membros de seu

ta capital, depois de ser registra- pequeno Partido 'J"rabalhisla. cuja

I

\�eiros! Por sôbre isso, se trata

(.�e máquina importada dos Es-

"tados Unidos. E com êssse país
o Brasil mantém um convcuio

proibindo a exportação de má

quin-is usadas. Para que êsse

convênio não seja burlado, as

máquinas que importamo: de

vem trazer fatura consular e

certificad.o de exame técnicoló

.co, expedido por supervisores.
3a Foi adquirido em concur rên

cia pública ou administrativa:'

Resposta: Foi adquirido 'por
concorrência pública. Promo

vida cm 16 de setembro (Diá
rio Oficial do Estado) e anula

da, foi renovada a 9 de novem

bro, conforme edital publicado'
no Diário Oficial de 11-10-18,

na 8a página.
4a Qua.ntos e quais os coucur

rentes?
Resposta: Foram y:uatro, .. sa

her: "Carlos Hoepcke, Indúx

tria e Comércio S. A., de Flo

rianópolis, "Sociedade Forne

deras de Máquinas (Formac) ",
de Pôrto Alegre; "Interamcrica

na de Comércio e Importação
S. A., de São Paulo e "Figuei
ra & Homs Ltda.", filial desta

Capital.
5,a Qual o vencedor da C{}l1-

corrênci;t ?
Resposta: Dois, os vencedores =

a firma "Interamericana de Co

mércio e Importação S. A.". pa
ra o trator de entrega imediata

e a firma "Figueira & Homs
. Ltda.", para um trator a ser

entregue em 1949.
A concorrência foi aberta e

julgada por uma comissão no

meada pela Portaria n. 105, de
9·11-43.

6a Qual o preço da proposta ?

Resposta: Cr$ 525.000,00 para .,

primeiro e Cr$ 553.500,00 para

O segundo.
7a Quais os componentes da

firma vencedora?

Resposta: As Juntas Comerciais

de São Paulo e de Pôrto Alegre.
onde. as vencedoras têm sua,

sédes, ou, desta última .a filial

em Florianópolis, poderão in

formar o Diár io: Para que o jor
nal udenista não perca tempo, de

balde, podemos adiantar, entre

tanto, que os atuais diretores da

firma paulista são os srs. )'Ia

riano Scezzi, Gualdo Miguc] "

comendador Quatrucci Alf'icre.
Aí ficam as respostas. () ps

'êândalu o . _ .vento levou! Ar

ranjem outro e voltem! A �; ná
dos deshonestos é, e sempre <;e

rá, duvidar da honestidade

alheia.

prisão foi anunciada a 2/1 de se

lembro l)assado.
O ex-diplomaLa norte-americano

John Grii'filhs, atualmente resi

dindo em Montevjdéu, figura como

o "cérebro" da "conspiração", e

contra ele foi expedido mandado

de prisão pelo jni% de insLrução

Oscar Palma Bellr:m, mas a .Ar

gpnlina não chegol1 Q lle(]ir a SIIU

exll'adi�ãt).

Ensine seu filho a ser-econômico. e lhe terá garantido um fu

turo de conf'ôrto. Uma caderneta da CAIXA ECONôMICA

FEDERAL DE SANTA CATARINA, o melhor presente de Ano

Novo, e o melhor caminho para êsse ideal.

._ ..

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

Proibida a venda de
fogos em Buenos

Aires

I •

r

\
1

suas dependências, na terça-feira,
4 de janeiro.

Em gr.,ve
s, ?auIo, 30 (A. N.)

micos de direito de

- Os acade

São Paulo,
da yerdadeira "comida" para a

aquisil,'.ão de foguetes e bombas a

fim de ser comemorada a entrada

do Ano ::\'ovo. A Vroibição foi mo

Evada por terem. três pessoas sido

mm'Las e mais ue cem familias :fi

cado desabrigadas em consequen

cia de violento incendio provocado

por fogos de artificio, que deslrniu

um quarteirão de resid�neias nes

ta capital, ontem, à noite.

continuam em g-reve, espeeando

agora que a sua situação seja re

solvida pelo Congresso �aci6IlaI.

O sr. Rofr Feneira, presidente do

Cenlro Acadêmico 11 dE' Agosto,

afirmo;, que os estudalltes prosse

guirão ,na campanha p,.!io :,h)l1('

rias j'aya�.
j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações, ·l1tei·s

Expreaao 810 O1stóvlo - �
7 horas. I
Auto-ViaçAo Itajai - ltaJal - 11·' Jto.

ruo
bpre980 BrusQueDN - BnliIQu. -I

16 boraa.
�sso Brusquen.. - Ncw. "l'l'ent«>

- 16,30 rloras.
Auw..Viação Catarinenae - JoiDVUe

� • hol'lll.

Aut.o-Viaçlo- C4tarlneJl.M - OurlUbll
- IS horas.
Rodoviária' Sul-Br_U - NIno .Al....

_ 3 horas.
'

Rapldo Sul-BrasUeiro - Jomnt. -
'" 15 e 14 horas.

TERÇA-FEm4
AultO-Viação C4tarlnellH - P6rto .Ale

gre _ 6 OOiras.
Auto-Vlaçãlo Catarlnenae· - Cu.r1Uba

- IS horu
Auto.Vlação Catarln,en.M - JolDnl.
- II horas.

Auto-Viação C4tai'IDenM - 'l'IJbU'lo
- 6 horas. , '

Expresso 84'0 crw+.óTlo - Lquna -

7 horas.
Emp�sa Glória -.� - 7116

ASSINATURAS e 61ri1: hor�.
Na Capital, Expresso BrusqUenN - BrUQu.....

_. 16 horaa.
'

Ano .......•..... Cr$ 90,00 A·\to-ViaçAo ltajal - ltajal - II ho-
ras. .

Semestre o. r ••• o. CrS 45,00 Rápido Sul BrasUel4'o - Jom't1l. _ ..
Trimestre ... o'••• Cr$ 25,00 IS e 14 horasQ·n ....'" ..

u� • .ft

_ CW1Uba goria profissional.Mês
'l' Ccr$$ 90'°5° _ .A:�!:s�o C&tarlnen..

Florianópolis, ,28 de Dezembro de 19�8.Número avu so .. r , o Auto-Viação' C4tann_ - .1omvue ALUno de Oliveira _ Presidente.No Interior - II horas.

An Cr$ 10000 Au<tOoViação C&tarlneMe _ LAp,DII'o .. o o o •••

:
• • • '._ 8,30 horaa.

Semestre o o o • • • •• Cr$ 80,00
r

Rápido Sul Braa!lelro - Joln'tiltl - Ia
• � IS e 14 horas.Trunestr:e 0 •••• ••• Cr$ 35,00

J-
EXpresso SAo CrlstQrto - r.a.un. -

Número avulso .. Cr$ 0,60 ,7 ��;��SIO BrusquenM _ Bruaqu. _
-- 16 horas.

Anúnci��nte contráto. I ra!UJto.Viação ltajaf - Itajal - II hOo

_ Expresso Brusquenae _ Nova 'l1re:nto

ri.._... -" - 16,30 horas.Os O _8, mesmo nao Rodoviária Sul Braall _ Perto Ãle8H
Publicados não serão . - a horas.'

, QUINTA·FEIRA
devolvidos. Auto-Viação C4tll1lfnense - POrto

I
A direção não se respon- AlTu�Vi8�0hor�ta1'lneIUl. � Cu.r1<t11ba
sabiliza pelos conceitos - IS horas, .

Auto-Viação C4tlll'l.nenH - Jolnrrueemitidos nos artigos _ II horas.

_w .....-::::�.6: �.-.....P&7&.&� ::�,���E;;. ::::: -=-=
Exp,resso ·São CrlstoTAo - Laguna -

'1 horas.
Emprêsa Glória _' Laguna -, • 1/2

e 7 1/2 .horas..
Expresso Brusquense - Brusque -

II horas.
Auto-Viação Itajal - Itaja! '- 11 ho

ru.
R6pido Sul Brasileiro - JomTU. - b

• e 14 horas.
Bmpresa Sul Oeste J.tda - Xapec6 - iii
-'. hol'lll.

SEXTA.FEm,A
RodOTlárla Sul Brasil _ POrrto .Alqn

- 3 horas.
Auto-Vlação C&tartnenae - OUJ'lt1bll

- IS horas.
Aut.o-ViaçAo C4tarn-'- JoIn't1le

- • hol'lll.

Auto·Viação Caltll«'lnenN - Lquoa
- 6,30 horas.
EJpresso SAo, OrtstovAo _ Laguna -

7 hOras.
Auto·Viação IUja! - Itajaf -.11 ho-

ras.
..

Expresso BrusquenM - BruJlqu. -
16 horas.
Rápido Sul' BrasUelro - �o� _

àIi li e 14 horas.
SÁBADO '

Auto-VIaÇI()::'tI C&tarlnenN - Ourltlba
- 5,hora·s.
Rápido Sul Brasil*«» - JomTile _

H li e 19 hor...
.

- 8 horas. I '

IAuto·Vláclio Catarlnense _ Joln't1le:
-- e horas.
Auio-Vfação Catarl!nenR - 'l'utlarIo

- 6 horas. ,

ExorflsBO São Or1stoTAo _ Lagtma _
.7 horas.

Empresao Brusquen.. -.DnJ.Que
}.i,horas.

, Atutc'Vlação l'tajai - Itaja! _ �a hOo
raa.

�so Bru.squen.. - NOft Trato
- 9,30 horas.
!mpresso Glória - La&'u11a _;, • 1/2 '

• '1 1/2 horu.
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Horário
Segunda-feira

PANAIR -,- 10,40 - Norte

,VARIG - iO,ol0 - Norte
PANAIR - 13.50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
,

1
Terça-feira

'i:\LR _ 10,40 - Norte
"I U�IRO 00 SUL - t2.00 _

Jlorte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

Quaria-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

. CRUZEIRO DO SUL - H,OO
"orte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

"-

PANAIR - 13,5'0 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul

CltUZEIRO 00 SUL _ tB.U -:-
ftorte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

101
Sexta-,ei'ra

R:gzEIR6 Df) SUL

.oroo
PANAIR - iO,40 - Norte
VARIG _ 11,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
VARIG _ :12,30 _- Sw

Cap'ZEIRO DO SeL - 13�56 -
1t4rle

7.20

Borario
.

das empre
sas rodoviarias

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

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cfvel

• Coutltu�o de. Socledadee
NA'l'ttRALlZAQõtS
Tituloe DeolcU'at6rloe

AVISO
o Crédito Mútuo Predial avisa aos seus distintos associa

dos que o próximo sorteio, referente ao mês de Dezembro, que
estava marcado para dia 29 do corrente, realizar-se-á, por d�
terminação superior, a 3 de janeiro de 1949.

, Domingos Fernandes. de Aquino, Superintendente Geral.
, .

ft' Prudencia . Capitalização
A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional para Favo

.recer a Economia, avisa. aos seus préiados portadores de t.itulos que,
r, sorteio. do corrente mês será realizado no dia 31 ás 11 horas, .deven-

Ido {JS Snrs. portadores efetuarem o pagamento db suas mensalidades
até essa hora. '

Prudencia Capitalização . ,

-

Praça 15 de .Novembro n", 9 - 3° andar

Florianópolis.

Associação Pro�iuic nal ,du Empresas de Tri! ns:"
portes de Passageiros da Senta Catatina

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontra a venda, com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

•••
,

•• f •• ..........................

Dr� Lindolfo 4.6.
PeteirS

Advogado-ContalJilista
Civel -- Comercial

Con.t1tuiçõe. fie lociedadea
e lervi�o. cotebtol. em geral.
�Organizo'çÕH contabei•.

Regiatrol e março•• ,diapondo.
no Rio, de corrupondente.
Eeerit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho no ,43.
DOI 8 às 12 hora••

Telefone 1494

. ,.

Assembléia Geral Extraordinária EMPR�SA SUL BRASILEIRA
p'elo presente edital, fica convocada' a Assembléia Geral Extraor-} DE 'ELETRICIDADE S. A.

ciinária da "Associação Profissional das Ernprêsas de Il'ranspórtes de - EMPRESUL -:-:

Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas do dia 11 de Janeiro
de 1949, nos salões do Clube 15 de Outubro, á Rua Alvaro de Carvalho, Serviços de energia elétrica
gentilmente cedidos pela sua digna diretoria para tal fim, deliberar o em .Joinvile, Jaraguá do Sul,
1 econhecimento como SIND�CATO represeniatívo da respectiva cate- São Bento do Sul, 'Mafra, Ti

I jucas, Rio Negro e Lapa.

Viágens aereas em "Catalinas"
PAS$/l..gEIROS - CARGAS·- ENCOMENDAS E CORREI,O

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre \ Todas as

te; �s e sextas-feiras as 13 horas.
'

• ,[o. Para ri Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do' Sul - P�ra
naguá - SantQs - Parati e Rio (as escalas de Cananela e

Iguape são facultativas). ,

.Do/m'lllflo E.crit61'io .. Re.idencia • Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cla.
?:4NAIR - 10,40 - Norte Rua ·Tbaaente••7.

I
Rua, Alvaro de Carvalho n. 1.

..�:..:A��=�:�:!.R6__::r:o.:3,�5:�U:=U:.l._1�i,G�O_.:====�="O=NE�
..

==,_=1468=====1.._,T,_eLI_efie�l_ea1,402'D-I_Envud'JTgel.u:"esteineer"'ASS\.-De 'FÁBRICA 1JE FOSFOROS (PRON.A I'VULGACAO "Jornal de JO.I-O·vl-Je"',
TA PVe�!!�;CAR)

R S 1 B 1 Maq"Jinário Cr$ 250.000,00eVisia do- Paraná para o u do rasi
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00Inte:rcâmb�o Cultural

I O
•

"ompleto Or'gam de Situada em Campo Alegre - �. c.Economic:o Financeiro maIs ti Vende��e th. só maquinário
Publicidade :.:hertsal. - Assinaturas e Aizúnci;;s�-' '1 "auta Catarl-D.a Informações cóm A. Wehmut�

CAIXA OST �L,577 CURI'I'IBA,' t.l Brusque _ Santa Catarina",
.-------, '1"",---------------------l1li .... 9� I-

)

Aéro-Clube dé Santa 'Catarina
Aviso aos interessados

Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor
_

Ministro da Aero

náutica, em vir-tude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente
ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa
mente proíbido "embarque ou desembarque de passageisos, em aero

naves que' exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que
por ventura .venharn utiliza' o aerõdromo desta entidade, situado ém
São José.

A.steróide Arantes, Presidente.

Inscritos para· a Escóla Prepa ratoria
Foram inscritos para exame na Escola Preparatória os seguintes

candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia

go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa Ortíga, José
Edú Rosa, Mário Moreira Leite" Max Blaschke e Paulo Roberto Franco

Cabral, os quais deverão se, achar em Curitiba no' dia 10 de janeiro de

1949. I
,

A apresentação será no Q. G. da 5a R. M., ás 12,00 horas do rne<;Ti!O

Irmandade do S. Jesus dos Passos
e Hospita� de Caridade

Fu�dada em 1765·-Aniversário de Fundação
, De ordem do sr. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os Ir
mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (baland,raus e fitas),
assistirem as solenidàdes com que esta Irmandade c'omemorará o seu

1840 aniversário de sua fundação .

Dia 1° de Janeiro:
ÁS 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
ÁS 8 hora� - Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 22 de Dezembro de 19'!8.
Luiz S. B. da Trindade, Secretário

Transportes AeÍ'eos Bandeirantes Ltda .

Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de
Janeiro

�

I

J -:

Material elétrico' para Insta
lações - Motores' - Dinamos
._:_ Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
--,- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.

•

Loja e crítório á rum 15" de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 -- End. tIegr. -'- "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

• ••••••••• 4 -.'

Se ricos ql\ereis_ ficar
De modo tacil elegel
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia
.. .

,
.

lVende�5e
'Um terreno em Campinas

São José, com 235 metros d�
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa-
çoes nest�, redação.

-

... � . . .. . ..... - . . . .. . ... '.... ..

V EN D E-S E
um aparelho de chá e café de
porcelana. Tratar a rua Deo

doro,20.

SEU RÊloá'IO, PRÉCISA;iDE'··
.

". ." 'REVISAO l' i } \,
:', ',.",

-

'.', __ , _"':.:':;f.::,.'J'" ,'.- ..

NOSSA OFICINA. É ESPECIALIZADA
Nossos çont8rtos SãO' -: J'; ':' ,

,

..... •
.

,
.. '

..
g�ranti.do,s �OO%

ÓTioA '.M:ÔD�LÓ·
JOAO PINTO, 25 (fr.ntt ap Te�ôu!�
.

'dOt Estado).'
.. , .' .... ,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista '

Curso de especialização em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427
...

"

" ..

Ve,nde-se
Uma Garapeira nbva com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça .

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE
3

DOZ E O E AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO

'31. SÃG SILVESTE. GRANDIOSO BAILE DE GALA�COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948.

REVISTA�'LEI�M�E�!7."��_;��::����v�a�li-os�o�p:re;An:ll;'o�,�o;u�se�j�a-l�ln�l�re�'I-óe�,��.o�G����d--��-----b-----1----d----�S:-·----���·�I----�I�·-,; Circulará hoje, o 5° numero de "LEIA-ME!" a melhor revista pulseira, que será sorteado entre ran 10SO ai e e ao di ves re
catariiIense. elas, cabendo, o prêmio, natirnl-

.------------ mente a feliz vencedora do sorteio.

ti b 15 d O t b
VI-da' �'::"'1001-aI

ta \�I�I�es�;:m�e _palma scoroará cs- no u e e u u ro
A. Sbis.m ,

id CI b 1�A exemplo dos anos anteriores, o simpático e quen o· une uo de

CUMPRIMENTOS Outubro fará realizar, hoje, com início ás 21 horas, em seus arístocrá

Em nossa redação�. trazendo- ticos salões, o tradicional baile de São Silvestre, para o qual reina �ran·

nos os seus abraços de próspe- de animação entre os seus associados, prometendo revestir-se de sucesso

ro ano novo, estiveram os nos- invulgar.
.

�

sos honrados patricios, srs. João A explêridida noitada dansante será abrilhantada por um afinadis

Opuszka e Odilon Pedro da Rosa. simo "jazz-band". As mesas poderão ser reservadas desde já na sédc do

Gratos. clube, á rua Álvaro de Carvalho.

Será esta mais uma notável realização da dinâmica administração do

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

.
sr. Astrogildo Machado.

ANIVERSÁRIOS:

31. MARIUA DE FERREIRA BAN
DEIRA

Aniversaria-se nesta data a exma.
.rsra. D. Marilia de Ferreira Baudei
Ia, digna espôsa do nosso conter

. rãneo sr." João Zenon de Ferr-eira
Bandeira, funcionário da Organiza
ção Hoepcke, nesta capital.

15 DE OUTUBRO
Também o grêmio da Rua Alva

ro de Carvalho se preparou para
i! ::ea!Jcrtuya de SéUS salões logo
mais a noite, onde afluirão os só.
cios do popular clube sob a uresi
dência do sr. Astrogildo l\f�cha
d�

.

"O i�stado" agradece o convite
com que foi distinguido.

MENINA AGNES CAMPOS

"SRA. DR. ARMANDO DAVID FEF.
REIRA LIMA

A efeméride de hoje regista o IH:.·

.talicio fia exma. sra. d: Zélia Sayão
Ferreira Lima, digna consorte do
-sr. dr. Armando D. Ferreira Lima.

." alto funcionário do Ministér-io da
.Agrícultura,

A ilustre dama aniversariante,
_ por suns excelsas virtudes, será al ..

ovo das homenagens que lhe presta
rão suas incontáveis amizades, ad
lIliradoras de seus nobres senti-
.rmentos cristãos.

"O Estado" a cumprimenta, for
; mulan.lo-Ihe votos de felicidades.

Vê passar hoje seu aníversário a

-graciosa menina Agnes Campos, fi
"-lhn do sr. professor Custódio Cam

poso
Ã menina Agues, nossos

_ mentos.

FAlEM ANOS HOJE:
- a exma. sra. d. Lídia Seara,

espôsa do sr. Aurélio Seara, sar

gento rádio-telegrafista do Exerci-

lo; "

_ a exma. sra. Léa Carvalho ;
_ a aplicada aluna do Colégio

-Coração de Jesus Terezinha Izabcl

:\funiz;
- a srta. Noemí Cunha;
_ a menina Léa Alves, aluna dó

. -Curso Antonieta de Barros;
- o sr. dr. Odilon Gallotti, dlre

'tor do Hospital Nacional de "�l;cna

.dos no Rio de Janeiro;
_ o sr. Euclides Perrone, Iuncio

nário do Baneo do Brasil, no Rio
..de Janeiro;

_ a exma. sra. viúva Maria Piza-
IH' Cordova;

_ a srta. Cecília Lobo;
_ a srta. Lilia Linhares;
- a exma. sra. d. Ione Simone 'tiD-

';mos;
- a srta. Sônia Vieira Garcia;
- o sr. Itamar Ferreira;
_ ó sr. Oto Florentino Machado,

·-comerciários em Imbirama ;
- a srta. Silvia Léa Busch

MISSA

PELOS CLUBES: SORTEIOS ENTRE AS DE.3C-

LPA
TANTES

"

'11011 de ho'le Ú ll\,ile' A Diretoria do Cllube •. í�� de
Para " revel l' • ".' t" (lue 'end Im'" .. 1

. "
. lec.lritibao;:plft11l1· "Coso, 1. 010 ena",ea,

CCIo Llrfl -z VIr ( -,. " -1,.., modo .todo eSDecial as senhorinhas
{1o D;1' ';to e sell� 1111'SICO", 1:1 C(,I",c-

ódos cLt socieeJade local. IlEBL'TAXTES de 1948, institui'l um

,.��"",;. ;'i
.

I
.

Rádio Guarujá MÁRIO VIEIRA DA ROSA
e •

ESTHER DOMINGUES DA ROSA

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas de suas re

lações o contrato de casamento de sua filha NILDA com o

Sr. Solon Carvalho de Sousa.

--x--

MÁRIO ROBERTO BOTI' .

e

OTíLIA DE CARVALHO BOTT

têm ri prazer de participar aos parentes e pessôas de suas rela

ções o contrato de casamento de seu sobr-inho SOLON com a

Srta. Nilda Vieira da Rosa.
. NILDA e SOLON

noivos

PROGRAMA PARA HOJE
9,00' - ABERTURA - Bom

dia para você ...

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasileiras

em gravações
10,30 OFERECIMENTOS

MUSICAIS

1,00 - ENCERRAMENTO

16,00 '- Em tempo de valsa

16,3.0 -:- Cantores do Brasil

17,00 - Orquestras de Jazz

17,30 Um programa para
SAO JOSÉ, 24/12/48.

Em defesa do
Dacional

trigo

GRANDE BAiLE DE SÃO SlLVES
TRE NO "12"

APRESENI'Aç.�O DAS DEBUT_-\N
TES DE 1948

Seguindo suas gloriosas tradicócs,
o Clube "12 de Agôsto" abrirá hoje
seus salões, para o GRANDE BAILE
DE SÃu SILVESTRE, com a apre
sentaçâo das DEBUTANTES DE 4R.
Inscreveram-se as senhor-inhns

Maria Terezinha Monguilhot, Jane
te Gonçalves, Guida Bott, I1zc Gc
vaerd, Edith Spoganitz, Yolanrla v.
Leal, Norma Couto. Stella Chcrem,
Maria de Lourdes Damiani, Thei'e�
zinha Fialho, Regina da Costa Go-

. rfinho, Neyde Boos, Maria de Lour
des Mesquita, Luiza Helena Macha
rJo, Irene Elci Barbosa, Jacvr« da-,

Conceição Cardoso, Neusa Livra
mente Couto, Sulamita Bonassis,
Suely Gil e Neusa Gil.
Na noite de ante-ôntcm, houve um

cumpri- ensaio geral nos salões
-

do Clube,
com a participação de todas as DE
BUTANTES e com a orquestra ex-

clusiva,
.

•

Fico:l, assentada definitivameute
como se apresentarã'o as "debutrn
tes ", sendo que ás 23 horas scrão
feitas '18 chamadas dos nomes das
senhor-inha inscritas e presentes ao

grande baile, uma a uma.

Logo após, t�rá inicio o desfile,
SN�, .'IS DEBUTANTES acornpa
nhadas 'pelos seus pares,
A seguir, uma das il11orreilour,l.';

valsas ele Strauss, completa a ceri
môrria. Os J)lares rodopiarão pelos
salôes, ua vertigem da dansa ..
O BAILE DE SÃO SILVESTRE

êste ano promete alcançar br iino ex.

ccpcioual, pelo movimento rruc se

nota nas altas rodas sociais.-
Mãos femininas, ágeis e finas, sr

agitam na feitura dos amplos vos-

tidos de baile, de tulles, organzas,
tafetás, de var-iados matizes, 0e 01"

gandis, faile, veludos, brocados, de
rendas finas, r-evivendo. a moda des
te' começo de século de 1900 ...
Nesta feitura deliciosa revive.r; as

anquinhas, os amplos decotes ... As
senhor-inhas apertam mais c mais
os seus "corsets", para que l>S si
I.huetas se aprimorem encantadora.

ENLACE V IElRA-GON IH;\[ mente .. ' E veremos assim brilhai'

Civil t· religiosamente, consorcia a<.: lantejoulas, faiscando seo;mria
. am-se hoje, nesta capital, a gentilis- 111ea1c, e os colares e as pulseiras de

-:1)ima senhorita Sáida Maria Vieira,. 0111'0, f� os penteados à Jos\'phillC
diléta filha do sr. Manoel Terlulia-' Bonaparte ...

no Vieira e de don'a Julieta tiu7.a A crônica social do Clnbe ;'12".

"Vieira e o nosso distinto cc·ntcnâ como sempre acontece, procui'ar:,
neo s;. Arlindo Gondin, ativo 'via- '!!lotar 1I0mes das damas presente!,.
jante da importan1e organização detalhando os trajes e seus ador:
FERRAGENS CASTELO S. .-\;. da nos ...

praça do Rio de Janeiro, e filh�') .d; O BAILE DE SÃO SILVESTHE de

sr. Vasco Gondin e de donl E(ht.l hoje, com o comparecimento do aI·

Silveira de Souza Gondin.
.

to mundo social desta Capital e ·das

Ambos os atos realizam-se na reSI' altas autoridades civis e militares,
dência dos pais da noiva, à rl!:l Ü. terá brilho inc.0111um e marcar;'l por

.Jaime ele Barros Câmara, 5. ás 8,30 certo mais uma etapa glorios<l nas

'C 9,30 horas. tradições cintilantes do vet�Y'ano Hoje a partir das 18,3lJ i:!stará

Servirão de padrinhos por parte Clube
.... , .,

no ar, pelo Teatro Singer, mais
-da noiva, no civil, o SI'. Odilon Bar-

.

Este (hano. d�ra ampla. reporta· um capitulo de "ESTRELAS \_;:.A-
tolomen Vieira e sua exma. s�n�o- gel? do aC�)ll_tecIl11ento soe!,}l, cm

DENTES" . t'l .

1'a e, no religioso, o sr. Ern_a11l I.,,[l- proxlll�a edlçao.
_
..'

uma gen 1 eza lAas

missão d'Avila e exma, esposa_ FE;,TA INFANTIL DO Dl.'" 1°

I
maqumas de costura SINGER.

Por p::.rte .do noivo, no civil, o SI'.
,I Conf�rllle estava _pro,graI;uldr_, ,S(,-- _

Gecy Macedo e exma. sen1l9ra c, '10, ! �l rea;lzacla amanh�, dIa 1 .

_

a lr:S. ELA e ELE, audição da CASA
religioso o sr. Vasco Gondll1, e sua 1 A INFANTIL, de(hcada ao" .. IllICS,

ESPERANÇA t
_

exma. espôsa.
_

.'

dos a.ssociados, transferida que foi I _'
es ara. nobamen-

Após fl realizaça'o, das cel'�JT;On_l'\;, elo pIa de �atal, l?elo faIewncll.to te no ar hOJe a partIr das 22

o joven par· seouira, peh
. \ ar!;; do mescfueclvel amIgo de tod::t FIO- horas no desempenho de Cora

'para a' Capital �da República, onde rianópolls _ José do Vale Perei- Nune� e Acy Cabral Teive.
vae residir. "

ra .. -

, ',' Havcr:1 sorteio de dqis lindos prê-
.

'

.�' mias e íartissima distribuiciío de
'{

."

,", �I 'i·l'll!í I
hombons . , . .

C I b I. 'e "s 8 hor::l".' na A tarde darísante se prol,.ongaráe era-se 10j . Q. - .

",.

I' di.
'11M t· politana a miss'l em [I te as prllncu'as lOras a !',olte e

5=ate( r"a � e 11 o 'do pr�'lte'1ctn' José tl!do indica que a conClllTêncin se'-
'IntenCGlO a a ma ,-,

" ,

do Vale Pereira (Juea do Loide). Ia enorn,e.

ROXY, hoje ás 7,30 horfls participam aos parentes e pessoas
O programa das TELHAS Um programa atraente e varia-

de'. d o nascimento de seu

AR.ANHA, estará no ar hoj e pe- clissimo
e sua dmIsa e

A .
.' .

Nla ultima vez. Tomará parte 1° A Marcha da Vida _ Nacionfl1.1 primogenito Antomo, ocorrIdo dia

nessa audição o region I d O _

2° Um'l verdadei�a fáb::ica de ga�' 26-12-48 na Maternidade Dr. "C'w'

l d D t
,a e r p:::llhachs Monotol1la Conjugal, CLlme· los Corrêa".

an oura, com Nabor, Da- I dia
niel Pinheiro, Zizinho e Couti-I 3° O ·filme sintético em Tcchn �c(:-

uno Filho. 110r /

I FANTAZIA MUSICAL
COM: Betty RhoeIes - Jo!Jnnie

Johnston
: Músiea Romance

4° l:'!11 .filme de �Wel1tllras repIc-

você ...

18,00 Carta Sonóra

18,15 - Orlando Silva (Gale-
ria dos Móveis) \

18,30 - Teatro Singer
19,00 - Momento Esportivo
19,15 - O Esperanto em Mar-

cha.

19,30 _ Noticiário da Agên
cia Nacional

'20,00 - Brinde musical das

Tintas IPIRANGA

CINEMAS
ODEON

(Teátro A. de Carvalho)
hoje ás 7,30 horas
... e o sucesso continúa

No palco:
Um espetáculo Iantastico. r.uxuo

sas atrações
ROCAMBOLE

(O Homem Demônio)
e sua companhia de mistér-ios

apresentando a fantasia mágica em

2 átos c 21 quadros:
UMA NOITE NO INFERNO
Multidões de fantasma ínvisrveis

ajudam o mágico em suas esper'ien
cias.
Luxo. Luz. Alegria

O SUPLlCIO DA CAIXA Vl.!lDE
O mais terrivel castigo Indiano

Incompreensivel.
Na Téla:

Borbulhante como Champagne e

alegre como um reveillon
DINHEIRO NAO DÁ FELICID,\DL
COM: Betty Hutton _ Don. De

Fore
Abre .0 programa _ Complemen

to Nacional
Preços: Cr$ 8,00 e 5,00
Censura até 14 anos.

..

i1\iPERiÃL: 'h�i�' ã�' 7;3'0' 'h��'ns
A TENTAÇÁO DE ZANZIB,\H
COM: DoroIhy Lamour _ Bing

Crosby _ Bob Rope
.

No programa: 1° A Marcha lia Vi
da _ l\jncional. 2° A Voz do Munc.o
- Atualidades
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Cen::iUra até 14 anos.

Canceuuias as autorizações para
a compra da farinha de trigo

no estranaeiro
Washington, 30 (U. P.)

DeparLarnento do Comercio' in

formou ler lido conhecimento de

que o Brasil cancelou todas as per

mis.sões de Jari nha de trigo.
Segundo o Departamento, o go

vêrno do Rio de Janeiro explicou
que sua iniciativa foi tomada por

que a continuação
-

de Importação
daquele produto "está prejudican
do a utilização" da safra de trí

go nacional.

Informante>, do Departamento
disseram que, em conjunto com

f'uncinnár-ios do Departamento de

Estado, estão tentando conseguir

que o governo brasileiro abra ex

ceções naquela ordem, permitin
do as importações em todos os

casos em que já foram 'obtidos os

.devidos credites e em que o 1H'0-

duto já deixou os moinhos .1101'

Le-americanos a caminho dos por

tos de .onde deverá ser embarca

do para o Brasil.

O

PROTESTO
Nova York, 29 (A. P.) - A Asso�

ciação do Comercio e Industria de

Nova York pediu ao Departamento
de Estado que proteste contra o

fato de não- tel; o Brasil dado um

aviso previ o de sua resoluçã'o de

cancelar todas as suas importa�
ções de farinha de trigo proceden�,
tes dos Estados Unidos-: A Asso'"

cia�ão alega que � IHa<; T''l1'fid�g

desse produto já se achal�l ;' �a�

minho dos portos norte-am"l'ica

nos, pará serem exportado' pflra f

Brasil, tem sido os pxpo,'tadore

apanhados dt' surpresas por aque

le subito canf'·elamenl.o, det(,l'mi�

nado segunda-feira.

LADISLAU GRAMS
e

Sennora

to de �equencias eletrizantes
GAROTA PROVIDENCrf,

COM: Lois Collier - .Tess R11'kf'l"

Emoções. Torljdas
,P"eço :f:I'S 3,00 único
Cens'Jra até 14 anos.

20,05 - Variedades

20,15 - Embaixada da Ale

gria (A Eletro-Técntca)
20,30 - Nos pastidores do

Mundo

20,35 _ Orlando Dutra e seu

regíonal (Telhas Aranha)
21,00 - Grande diário do Ar

21,30 - Azes do Samba

22,00 - Ela êle

22,15 - Rumbas cubanas

22,30 - Grito do Carnaval
24,00 - Boa niote - ENCER-

RAMENTO.

NOTAS RADIOFONICAS

O programa Oferecimentos

musicais desde ontem está sen-

do . irradiado em novo horário,
isto é, da;s 10,30 às 12 horas, ex
ceto aos domingos, quando vigo
rará o horário antigo.

Podemos informar aos inte

ressados em dedicatórias para
a audição de Oferecimentos
Musicais o horário em que 01l

pedidos estão sendo atendidos,
ou seja: das 8,30 da manhã do

mesmo dia em que setão trans
mitidas as músicas solicitadas.

HITZ, hoje ás 7,45 horas
AVANT-PREMmRE

AS AVENTURAS DE ROBd\i
HOOD

(Technicolor)
COM: Errol Flynn _ Olivia .:le

Havillancl _. Basil Rathbone
ClaueIe Rains· _ Eugene PaulIette
Duélos Eletl'Ízantes. Lutas Estalre
cedora�. Homance Env.olve·nte. Ação,
Heroismo

.

ROBIN HOOD o romantico aven

tt!reiro que tirava dos ricos para
dar aos pobres
Um espetaculo ele grandioS1Ca[le

ilimitada
.

No programa: 10 Noticias da Se·
mana - Nacional. 2° Noti.ciúrio
Univer"al _ Jornal
Preço: Crg 6,00 único
Censura até 14 anos,

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CERA M-ARVEL

Rua Tenente Silveira N. 24
- Edificio Romanos

Est�belecimento especialistuin de TINTAS, ESMALTES, VERNIZES.
A venda na Casa Moellman e André Maykot _ Estreito _

P.odutos
,
da afamada merca YP I R A N G A

CONDOROIL 'TINTAS' -- S .A. -- RIO
Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre e aqora em Florianópolis

'�------------------------�----�----�

Quando Alguém. tal oomo o ....

their-o da ilustra.cllo a.-oima, oftInl_

lhe, em 1lID&vai gesto. um càIiae do

excelente "peritivo KNOT. lem�
Mo V_ Bia, de acrescentar, 60 BgJ'Bda
o." .. gentileza:ESTEE '-411-
B�i1 O NEli AfJE/1/TIVO

PREDILETO!

I
{/If Pf)OfJUTO DA KI10TH.I/'IO••CfH1. e fE6V»0I

" IT4..JAI _

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

-

......

I(UA VÔLUNTARIOS 0"' PÁTRIA. N.- 66 • 1.- "NDM
CAtICA POSI"�. r.Q • ":�FOIS 6640 • 'liiU.'iRAIIAI.: .""ortciQlUoo

AgenciaGeral para S:Catarina
Rua Felipe Schmídt. 22·.Sob.
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.

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

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

•

Casa Recem
consfruida
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6xlO metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO
•• e.e '!' .

Ao tomar aperitivo

Peça Bitte!'
Aguia puro

O Aperitivo completo
.............. ...... .

Camil.l, Gravat.lj Pijamea
Meiali da. melhorei; pelai me.

oorel1.ret;;ol .6 oa CASA MI'"
CElíANEA - Ruad. Marra.'"

VENDE-SE por motivo de mudança
�raDde área de terreno ià c'ultivada

DR. RAFAEL eG, CR-UZ LIMA

fDtstante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
DR. CARLOS LOUREIRO

..
Area de 142 metros de fren�e por 1.850 de [undos, incluindo

l)A LUZ

6 casas de madeira e uma de mateTial. ADVOGADOS'
TRATAR:,

Florianópolis - nesta redação' ou Escritório I. de A
Escritório: Rua João Pinto

Barreiros
. ,.

L. Alves. n.O 18 - Florr'a'nôpolie
- com o proprretárío Mathíae lha.

Blumenau - com o sr. Christiano KnoIl, no Hotel Cruzeiro,

I DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULA SE�pNDO NúMERO DO

I "ANUÁRIO CATA SE� .
. .

.

. Abundantes informações, sôbre o an ronomlco, rehgI?SO, Ílsc�l
do Estado. agrícola do sul brasileiro. Pri IS festas da Igreja. Efeme

(ides nacionais e Catarinenses. Calendár ,FEB. - Época� de paga-

AI
-

senhores
para Santa Catarinà mento de írnpôstos em cada município mens.e. - H�rarlOs CO.�-

ençao" CO'nstruteres KNOT S/A pletos das emprêsas rodoviárias e muit Iras informações de. utili-

Q dades geral. _ PARTE LITERÁRIA: co çao espeCIaIs, .assmadas

Já se encontram à venda as' TELHAS COLONIAIS da afamada por D. Jo�quim Domingues de Oliveira ebispo Metropoh_!:ano;. �l-
marca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver .fácilmente o

Cx. 134 - Te l, KNOT tino Ftôres. Osvaldc Lopes, Francisco deu, Arnoldo Sao Tiago-

r bl d
Florianópolis Mons. Gersino de Oliveira e flluito� ou nt�lect�aIs. H

.. N-

p o ema as suas construções estilo colonial, porque sob' a garantia ' •...... "

_ ,
...•.....

' Esboços biográficos de JUVêUCIO A Flguelr�d?, ?rapp u

da marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per-
A DONA DE, CASA nes Pires e Ogê Manebach. - Contos,.p , anedotário, hIS\Onas·Di_

feita telha par êsse fim.
prefere uma BATERIA DE ALUMINIO? Pedidos de exemplares pelo serviç reernholso posta ao

TELHAS ARANHA COBREM MELHOr.
Pode recebe-Ia oe .presente, preferindo oCA· retor -:- Come.r�ial.

____... __

, n FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI. Praca GetulIo Vargas, n, 29.

LIRA TENIS CLUBE _' DIA 31 SEXTA-FÉIRA _ RETUMBANTE REVEILLON DE SÃO SILVESTRE _ DISTRIBUIÇÃO DE V SOS PRÊMIOS
_

PIROLITO, O REI DO TECLADO - ESTARA PRESENTE ABRILHANTANDO COM SEUS MOSlCOS E O. AFINADO JAZZ DO ,SOB A DIREÇAO

DO GRANDE MAESTRO PELUSO, APRESENTANDO REPERTóRIO NOVO. _ RESERVA DE MF.:;�}.S NA' JOALHERIA MOR-ITZ A RflR DO n:?!A 29.

TRAJE: SMOKING, SUMMER E BRANCO. mA 2 DE JANEIRO DOMINGO _ MATINÉE INF'ANTIL ÀS 16 HORAS, COM LA� n1STRIBUni,-AO DE

�OO�
I

f
.

PARA SOALHOS, I

MARMORES E PISOS,

Em pasta e

liquida
,

A melhor e d mais ecúnomica
do Brasil pela sua alta den
sidade, maximo rendimento
grande resistencia e brilho.

'

A LOJA YPIRANGA, a se?'

inaugurada em Janeiro proxi
mo, venderá a preços de fabrica,
em latas grandes de 5 kilos e

latas de 2!3 de kilo.

NA LOJA YPIRANGA

Comissão Execufiva dos Pro
dutos de Mandioca

Para os, devidos fins". levo ao conhecimento dos senhores inte+es
sados q,ue, d o:ava�te a sede desta 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Amta Garihaldi, 85, para onde. se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.
THIAGO VIEIRA DE CASTRO _:_ Delegado Regional

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

. OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

DR. SAULO RAMOS

Avisa a mudança de seu C01�

sultório e resíuência, para a

Rua Trajano 41. Telefone

1.009.
'

Consulta das 10 ás 12 e rias

16.30 ás 19 horas:

, ,

50"

A.K.S.
ALTA QUllOMETRAGE.M

Para serviços gerois_ Desenho esp 3·

cio-I de d"Jsgcste lento que propor

dono oaixa custo por quilômetro
percorrido e grande resist�,cia con

tra cortes e rcchcdurcs. IlRA serviços gerais, qualquer que

seja a espécie de carga que o senhor

transporta, em qualquer tipo de es-

I trada, o senhor está interessado num

pneu que dê o máximo de rendimento

a um mínimo de
_

custo por quilômetro.

REEMBOLSO POSTAL

REGiST�OS 1)E DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

t�do em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi
cial,

BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. AIte. Barros 11 _

10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

Para casemíras, linhos, brins, esc. precisa-se representante•

. Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
lJaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. f

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••& ..

ir"··
......•••••••••••••..

D::·············
..··....

�li
: A. DAMASCENO DA SILVA

.

ADVOGADO

AÇõES CiVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

I
: Florianópolis - Santa Catarina :
. -:
I. � -=

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Tom�ndo BUter I
Nã�gt�!� in��!e� tão I
-

PASTA DENTAL
ROBINSON

•..reune som ... acabamento ••

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para
-

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaOD
, REPRESENTANTE

Numa palavra: o senhor está inte

ressado num dêsses pneus Gigantes

Goodyear, construídos para oferecer a

máxima quilometragem, eficiência e

segurança.É porisso que a maioria dos

motoristas diz: comigo só Goodyear ! 11
/

ALL WEATHER A.W.T.

Para serviços gerais - onde- é neces" '

sória maior tração. Desenho antider

rapante. Extraordinória flexibilidade,

que evita esforços demasiados da

carcaça e reduz o aquecimento. EA
SERViÇO ••• MIIS CIIDA PIEUISERViÇO ,DEUM PNEU PIRI CIDA

e

HELENA BÚRIGO �EZ

,------1--------_.-- EDUARDO NICOLAU
RUTKOSKY

OSCAR BONASSIS

e

LUrzA NMIAS BONASSIS
r

e

. MARIA DO CARMO
. RUTKOSKY

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de seu

filho Eduardo Jorge Rutkos

ky, com a srta. Nely Nahas

Bonassis.

RÔMULO, NOCETI
e

ORLANDINA G. NOCETI

NÚNCIO BEZ'

NORBERTO RIHL

e

LUIZA CUNHA RlHL

Participam, aos, parentes e pessoas

de suas relações, o contrato de

casamento de sua filha ILKA com

o sr. IloODRIGO AZAMBUJA. I
ODRlGO AZAMBUJA

a, aos parentes e pessoas

relações, seu contrato de

nto com a srta, ILKA RIm.

Participam aos seus paren
tes e amiqos o contrato de
casamento de seu filho
LYRIO com a senhorita

..

1.....
Celina Noceti,

�fI.Guarda, 26-12-58

Participam aos seus paren
tes e amigos o contrato de

casamento de sua filha
CELINA cam o S1', Lyrio

Búrigo Bez.

Fpolis., 26-12-48

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha Nely Nahas Bonassis,
com o sr.. Eduardo Jorge Ru

tkosky

NELY e EDUARDO
noivos

�
....,..""'-.,.._•.-.._•.-..__.-.. ""'-.""'-.""'••....- '01'..'01' - """ - '\,/••'\,/••""••"".-"".""-.,..-.,..,..-.,..

- "" -.0/"-.0/"-,,..,., ..,..-..., - - ..

Florianópolis, 23 de deze CELINA e LYRIO

PARTICIPAÇÃO

Manoel Venâncio da Silva e Amélia Laus da Silva, participam aos

seus parentes e pessôas amigas, o' contrato de casamento de sua

filha DlNA, com o Sr. ERICH HERZMANN.

JOÃO BATISTA ABREU

I e

ALAJoDE VILELA ABREU

Participam aos seus parentes e pessôas de suas relações, o

contrato de casamento de sua filha TEREZINHA com o Sr.

ERONI J. ALVES

JOAQUIM MANOEL ALVES
e

OLIMPIA O. ALVES

Participam ao seus parentes e pessôas de suas relações, o oon

trato de casamento de seu filho Eroni com a Srta. TEREZINHA

ABREU

TEREZINHA e ERONI
noivos

Florianópolis, 24-12-48

Max OUo Herzmann e sua espôsa Luiza Herzmann, participam aos

seus parentes e pessôas de suas relações, o noivado de seu filho

ERICH, com a Senhorita DINA DA SILVA.

ERICH e DlNÁ

confirmam

Santo Amaro, 24 de Dezembro de 1948,

D. F. DE AQUINO E SENHORA

participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento de seu filho

MARCELO, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Correia".

Florianópolis, 24 de dezembro de 1948.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(;
.

o 88'1' •• Ir. Sexta-telr. 31 cae Dezembro o. '9"8

i�u�ir�n�!! �u a am�� � r�n ar-�!-ã� � in o
mos e do Figueirense, em disputa sensacionais, destinados a delicí- por cento capacitado para ofere

da Taça"A Equitativa". A luta ar a assistência. cer séria resistência ao conjunto

que assistiremos na tarde de de- É sabido que o Figueirense bi-campeão da cidade, o qual

pois de amanhã promete um possue um dos melhores teams fará da peleja de domingo um

transcorrer repleto de lancês do Estado. O alvi-negro está cem I teste decisivo para sua extréia

-----------------------------,----- _ ... ,,-- I no certame máximo do Estado, o

que se dará no próximo dia 9 de

janeiro em Joinville, frente ao

campeão local que será conheci

do depois de amanhã.

",-.-Inaugurando a temporada es

portiva de 49, será realizada, no

próximo domingo, sensacional

cotejo amistoso' entre os reno

mados conjuntos do Paula Ra-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Realiza-se hoje . em São Paulo a corrida
de São Silvestre

Cerca de mil e quínhentes atlétas
va de fundu da America

•

na maior

do Sul
pro-

Promovida pelos nossos con- I

frades da "A Gazeta Esporti
va", de São Paulo, realizar-se-á

hoje, com inicio á meia-noite,
a tradicional "Corrida de São

Silvesrte", num percurso total

de 7 mil metros, concorrendo os

mais experimentados fundistas

brasileiros e sulamericanos, des
tacando-se os vencedores das

corridas preliminares, cuja re

lação mais abaixo, publicamos,
e os maratonista Raul Inostro

za e René Millas, do Chile, Gil
berto Romão Sanches Belochio

e Oscar Moreira, do Uruguai,

Send? �ste ultimo cdnhecído dos I,brasíleíros, tendo mesmo triun-

fado na São Silvestre de 47.
'

O nosso Estado está repre
sentado na maior prova rustica
da América do Sul, pelo valoro

so atleta de Porto União, Wal
demiro 'Monteiro, campeão ca

tarinense dos 5.000 metros, no

Eis a relação dos bencedores

das corridas preliminares' que

representarão seus Estados na

monumental maratona:

Minas Gerais - Juvenal San

tos.
Rio G.\ do Norte - Francisco

Canindé Brito.

Paraíba- - Euclides Donato
Lima.
Distrito Federal - Geraldo

Caetano Felipe.
Rio G. do Sul - Luiz Flor.
Santa Catarina - Waldemi

ro Monteiro.
Pará - Julio Guerreiro.

'

Alagoas Leonel Toscano
Brito.

Pernambuco -

C. Silva.
Maranhão -

Pantera.
Ceará - Antônio Graça

lho.

Claudionor

Lacrindo

Espirito Santo - Amaro Go-

I mes Tavares.
'

Bahia - João Verdura.
Rio de Janeiro - Oscaríno

Conceição.
Mato Grosso - Raimundo

Figueiredo.
Goiaz -- Domingos Santiago

de Brito.

\\'aldemiro 'Monteiro, que defenderá as

cores oatartnenses na Corrida de São

Silvest..e

qual estarão voltadas, hoje Sergipe - Placido Marcos dos
as

Santos.
atenções dos barriga-verdes.

Ccmpeonote Catarineh
se Indivídual de Vela
A esforçada Federação de

,Vela e Motor de Santa Catarina,
encerrando suas atividades no

corrente ano, fez realizar, do
mingo ultimo, na raia do Co
queiros Praia Clube, as' restan
tes provas em dsputa do Cam-

Joaquim Ferreira

BAR FIGU.EIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

ÓTIMO, PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CAFE, CH0COLATE, LEITE, SORVETES, ,FRIOS, PASTEIS,

DUICHES, ,CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
5:s FEIRAS, S.ÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
5 s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22.HORAS

MATIN.ÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS. . .

'

,CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERÁ UM PREMIO A CRIAN
ÇA QUE TIVER MAIS FREQUENCIA NAS MATINEES

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

Nã" terá

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas
-ar -

Bitler I
puro" ',�.,,'I_indisges{ão s

RBOIO TUOa; IVO. 9 Tom�Ddo
, 4guia1530_Yi1ocieJos ondas. médias de 196 metros

�

TUBARÃO -- S. CATARINA

'9,

B.

Como aperitivo, teremos as

13,30 horas, um prélío. entre sol

teiros e casados do Paula Ramos

em disputa de uma bela taça
oferecida pelo sr. Liberato Ca

rioni. Este o terceiro. embate en

tre as duas equipes, sendo os

dois embates vencidos pelos sol-

teiros.

TEN�ADORA PROP08T�

OLIMPICO A JAIR
DO VICENTÃO QUER SER

PROFISSIONAL

Divulga um [orrial de São

Paulo que o. pugilista brasileiro

Vicente dos Santos, campeão
latino-americano. de box peso

pesado, declarou à imprensa es

tar satisfeitissimo corri. o. titulo

conquistado e é seu desejo in

gressar no profissionalismo..

.. .. .. ..... .. "'.
. ....

DERROTADO NOVAMENTE O

CAMPEÃO PAULISTA

O quadro do Vasco, vice- cam

peão carioca, tornou a vencer o

São Paulo, campeão paulista
ante-ontem, no Rio, pelo esco

re de 2 x O, tentos de Ademir

e Chico.
... '. . . . .. .

� .

peonato Catarinense Individual
de Vela, saindo vencedor o no

tável tímoneíro Orlando Filo
meno, do. Coqueiros Praia Clu-

be., Paraná

Ao categorizado "Iatchmen " dos Santos.

os nossos cumprímentos. Amazonas - Manuel Teixei- R.�'���i���· .�� ·����Í��N��S
--------------�----------��----------�------��--___ ra Lustosa.

,

I
E VICE-PRESIDENTES DA

. P��Ui - Aprigio José da Silva. CONFEDERAÇÃO BRA-SI-
São Paulo - João Soares Oi-

tica. LEIRA DE BASQUETEBOL
Cerca de 1.500 atletas dispu- Rio, 30 (V. A.) -- Os srs. Pau-

tarão. os ricos prerníos institui- lo Martins Meira e Reis Carnei
SAN- dos pelo maior jornal esportivo. ro foram reeleitos presidente e

do. Brasil. Será irradiado o de- Vice-presidente, respectívamen
senrolar da emocionante prova.. te, da Confederação Brasileira

....... "
de Basquetebol. A assembléia

BOAS geral daquela. Confederação,
reun!da ante-ontem, à tarde,
sob a presidência do sr. Adolfo

SChermann, conduziu aqueles
esportistas aos cargos que vêem
ocupando há já algum. \ tempo,
tendo eleito aindã os srs. Adolfo.
Schermann e Antônio Moreira
Leite para as demais vice-presi
dências.
O Conselho Superior ficou

assim constttuído - Efetivos _

Aderbal 'Oarneiro RJibeiro., Ju
randir Lodi, Raul Melo Rêgo.,
Henrique Barbosa, Carlos Cha
gas, Ari Oliveira de Menezes e

Manuel Ferreira; suplentes: _

Edgar Guimarães do Vale, Edgar
Hagreaves, Armando Simões de
"

Castro, Otávio Guimarães e Se-
bastião Martinez.
E. finalmente, o Conselho

Fiscal:, - Milton Chagas, Cídío
Carneiro e Rubélio Freire
Aguiar. j " LJ��I..." _\iIlI\m

Fi-

JAIR

Ao que nossa reportagem pou

de apurar, é quasi certo o in

gresso do centro-médio Jair

nas fileiras do Olimpico, de Blu-,
menau . -O consagrado "pívot

"

do Figueirense regressou ante

ontem de sua viagem a Blume

nau, onde foi entender-se' com
os paredros do clube de Jalmo,
os quais proporam 10 mil cru
zeiros de, "luvas" e ordenado

mensal de dois mil cruzeiros, fi
cando o "crack" de dar a res

posta. Como vemos, a proposta
é das mais tentadoras, e natu

ralmente será um erro 'recusá
la. yamos esperar a resposta de

Jair.

A ARGENTINA DISPUTARA O

SUL AMERICANO

Buenos Aires, 29 (U.P.) - 4-
Argentina participará .

do pró
ximo Campeorfato Sul America

no. de Futebol a realtzar-se em

março no Brasil.

Espera-se que até essa data

já tenha sido solucionado o

conflito futebolistico argentino.
Tal é o propósito que vem ga
nhando ambiente entre os di

rigentes da "Associacion Ar

gentina de Futebol".

Espera-se que a greve dos ío
gadores seja solucionada' den
tro de um prazo - talvez antes

dos próximos quinze dias. Nesse

caso, o selecionado que se en

viará ao' Brasil estará integra
do pelos mais destacados pro.':'
fissionais. Entretanto se o con

flito não ror resolvido, a AFA

procurará mandar ao Brasil

um selecionado formado de ele

mentos de divisões inferiores e

de alguns jogadores que, sem

contrato, atuaram na primeira.
divisão nos ultímos jogos do

campeonato. deste ano.

Os dirigentes assinalam, que
embora a chance seja relativa.
deve-se primar pelo critério de

que a Argentina deve partici·-
par do. campeonato sem .1evaI"
em conta as possíbiltdades de

triunfo.
Diz-se tambem que existe a.

possibilidade de formar um se

lecionado com os jogadores que

se destacarem nos encontros fi

nais do campeonato do interior

do pais.

500 MIL CRUZEIROS POR 4,

JOGOS NO CHILE

Rio, 30 (V. A.) -- O Botafogo
respondendo

.

à proposta feita

pelo clube Audax, de Santiago
para uma temporada de 4 jo
gos, na capital chilena, pediu a

importancia de 500 mil cruzei

ros. Espera-se, agora:, a resposta
do grêmio andino.
.0"0 ••••••••• _"" ...

(Continúa na 7a página)
Os motores. JOHNSON Sea Horse

são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista c

por operários especializados. Só

mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. 0<;

engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinte.

NOVIDADE SE:"JSACIONAL
Qualquer pessoa pode o •• nha r unia BATERIA

DE Ar_UlIINIO, c,'mnr"ndo o saboroso café

MIMI, , ; �: �ji;i�WljíimI
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Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, I
Anísio MflB8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

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

ILIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMEN'DAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇio IMPECAVEL ENTREGA
RAPIDA

(

ViaHe com conforto
,

'

.

pelo
«RIPIDO SU� BRASILEIRO»

Diariamente entre

Fpolis.- -Itajaí_.Joínvíle-CuriUba

AGENTES,

Fiuza Lima & Irmão
r
I

Relojoaria Progre�5o
de ]UGEND s- FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faço seu pedido por corta ou telegrama e pague
aómente quando receber.

....

N. 31 cr$ 100,00
'

N 9 cr$ 260,00

Uma maquina fotografico
americana de focil

Despertador de bolse
ilumina a noite

Suino da qualidademanejo

NOII'o, l'elogio. .ão aoompanhado. dos re.pactivo. oertificado.
,

oe garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOd •• ENVIAMOS GRATIS '

,

JUCEND & FILHO,
Curitiba - Preço Tirade:lt.. 260 -r-r- Paraná

-_-.-_-_....-..-w·....-.-_-_....._-_-�- -.-._..-..-_-...._- - ...-.-_-__._.-a .-.-.-.,,:••-••- .....-..-__,

COMPA_NHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÉlNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço. de 1944

CAPITAL E RESERVAS __ Cr$

Responsabildades .., . . .. Cr$
Receita CI:$
Ativo . _ . . - .. .. Cr$',
Sinistros pagos nos últimos lO anos Cr$

Responsabilidades ....•. '.... Cr$
Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.3!.l6,20

DATI LO�G,RA FIA

METODO:
Moderno e Eficiente

(orrespondencl J
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Am�lia M Pigozzi

Rua ALVARO DE (ARVALHC). 65

Farmácias de plantão
Mês de Dezembro

25 - (Natal) - Farmácia Sto. Agostinho ,- Rua Cons Mafra.
26 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

�oturna sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriza

ção dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948.
Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal.

..........................
•
•

I 'Datilógrafa
I, diplomada
.: Oferece seus serviços.
:
•

:
•

: Caixa Postal 55.
• •

......................�

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

NEM SE DISCUTE I

t 1>;'" minha casa só se bebe o delicioso CAFJ!;,
MIMI, aind� mais agora que está distr ihuindo
como brind';. valiosas BATERIAS DE ALU.

MINIO.
............... '-.. . " " �

Escritório Técnico
Cid Rocha Amara.
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do.Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente .Coutínhc n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

r\. V 'I S ()
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOãO BATISTA DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

�restesa .qualquer encomenda. "-

Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
ora. Costeira.

Eletro TécnicaA tI •••••••••••
'

•••••••••••• � ..

o TESOURO
V. Sa., já escolheu o

presen-,
ra rotativos (únicos em FIo- Da iIlBtmlção está ao aloanet!

t d t
. , . ., d� todos. Dá esse- tesouro ao �

e e Na al para sua Senhora ríanópolís), enceraderras, ra- amigo analfabeto, levando-o a UIIII
ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, ter- curso de alfllbeti.zacão no GrupQ
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores, Escolar São J�é, na Esoola Ind�
na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma infini-' trial"de Florianópolis ou na Gate.

Tenente Silveira?

I
dade de artigos elétricos, tu- �:�l.��:�O!���. .. . .. . .... <W

Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen- O VALE DG I'rA.JAJ
e pudins, abajours de cabecel- te baixos.

_ Procmrem Da- A_.fila
-

Progresso,
LIVRARIA 43,�

ROSA

marca "BRANHA»Telhas • ••••••• ". " " • � .. " • " • • • • .. • • .. .. • • • •• co

FERIDAS. REUMATISMO E

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as aia- PLACAS SIFILITICAS

madas telhas MARCA ARANHA. EI,·xl·r de Noguel·raAs telhas ARANHA - tipos "Colonial" e �Marselha" - distin-
Medicação auxilicll" na tl'atamentc

guem-se das demais concorrentes pela sua da .ifllia
- Classificação rigorosa , . . . . . . . . . . . . .. . .....• <oi

- Absoluta impermiabilidade . SEN-HORITA 1
- Faci1idade e perfeição na 'cobertura j �.

A ultJ'm'a r
-

'
•

I'
• A • •

c eaçao em re Tl-
- Reslste�CIa ?O manejo e transporte gerante é c Guaraná - KNOT

- Queímação e� !or�os de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

processo prlvilegiado. Preierindo-o está
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR acompanhando a moda. ,

I'

Tr.Q�.porte. regu,ar�8 de cargos

sio FRANCISCO DO SOL para NOV4 IORI
Informações com,. Agent..

.

F1orieD6po" - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En:!. t eteg,
S�o Fnncilco do Sul-Carlol Hoepck .. S/A'-CI - Telelone 6 MOO R&M -\Clt

.
,

Casas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado '

Coneulte-aos sem compromisso

Reinisch S/ft - Rua João Pinto, 44
Teleqr-ama REIrt4 aSeM Pro ...�anópolis

i
: ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:::d�:ic�ôa3:ld N a t a I d a P a r ó q ú,i:�
Fàz, precisamente, no dia de hó-

Sinos da Natal
.

� >.'

je, 9 anos que, em nossa Catedral,
Mais uma vez se revelou a generosidade do povo da nossa Terra::

era elevada à d igníâade dó Sacer-
"SINOS DE N�TAL", assim nô-Io diz_. ...

..

dócio ;0 Revmo. CÓnego Frederico
Atendendo ao conjunto de circunstâncias 'que precedeu e seguiu a,

Hobold, atualmente, Vigário Geral
esta Festa, pode-se afirmar que foi beIU recompensada a caridade dai

da Arquidiocese,
. alm_as nobres e desinteressadas que tanto trabalharam para � : o'l:gahi--'

Após sua ordenação, esteve um zaçao. da mesma, cujo rendimento iria proporcionar uma 'parcela de

ano, apenas, fóra daqui, �endo, cn-
alegria a�s d,es�justados sociais, que povoam os morros, as l1í�n;;I:rdas

tão nomeado .coadjutor, e alguns
e os poroes úmidos de nossa cidade... .

.

anos mais tarde, Cura da Catedral
A distribuição que, nêste ano, constou de 3.300 cortes:de Jaze�da

e Vigár-io Geral, cargos que exer-
para senhoras, homens e crianças, realizou-se, para os adultos, no:· aÚl.

ce com eficiência, dedícação c .i1r-
23, defronte à Catedral, após a missa das 7 horas assistida 'P01' orá��de

dor apostólico inexcedíveis.
número de beneficiados.

'" .

Daí, o enorme prestígio que des-
Perante a comissão organizadora de "SiNOS DE NAT�L", e com:

fruta em todas as classes socíais ,.a presenç� d.o Revmo. Cônego Frederico Hübold, digníssimo vrgário
de nossa cidade, onde a sua f'igurn I

desta Paróquia, dos Revmos. Padres Santos Spricigo e Dr. Halllar'· Luiz;

inconfundíveis e por todos respei- I d.a ,Costa, das Reverendas Irmãzinhas da Imaculada Conceição, de, vá�
tada é grandemente admirada' nos membros das .associações católicas masculina e femini!1as·. tcdos

A Sua Reverendíssima, p01",- I,S participando ativamente da distribuição, foram entregues, no
'

tota{
cías ocidentais. 2.634, cortes de fazendas, sendo 1.880 para senhoras e 754 para hOiÚ.l�hs:·
__________ . ..;.'_

Os 1.266 cortes, destinados ás crianças, foram distríbuidos nos,

centros catequéticos.

Florlen6polls, 31 ele oezembro

Os IiderfS rossos
que querem acõrdo

de 194·8

O. MOMENTO
o contrato firmado entre o

Estado e a Companhia Sul
América para financiamento
de instalação dos.' serviços de
abastecimento de agua e esgô
to em várias cidades catarinen-

.

ses foi amplamente debatido na

Assembléia Legislativa, onde
ficou perfeitamente esclareci
do. O sr. Secretário da Fazenda
dr. João Davi Ferreira Lima'
chegou a convidar os interes:
saâos naqueles debates a exa

minar em tôda a âocumentacao
referente ao assuntá. A máJfé,
a maldade ou a obtusidade do

opo�icionismo local, porém, a

nada disso permitiu atender
continuando a explorar o cas�
com requintes de perversidade,
trazendo-o para a imprensa
com todos os vícios da deforma
ção da verdade. Por tres vezes

esclarecemos, fartamente, os

pormenores dessa transacão.
em que a infâmia do uâenismo
pretende que se ueia âeshones
tidade do govérno. -Mas os uâe
nistas são forrados a quaisquer
razões lógicas e, injensos à
persuasão, retornam teimosa
mente a público, insinuando
suposto desvío do dinheiro ori
,undo desse empréstimo.
Ontem, o fole da perfídia

udenista destas plagas andou a

soorar novamente as velhas in
trigas, para as quais lhe pare
ceram oportunos os dias de sé
ca em que o abastecimento de
agua da cidade sofre inevitá
veis restrições ou-previdente
racionamento. Daí o sair-se a'

folha do sr. Adolfo Konder com
a manchette sensacionalista,
em que reproduz a mentirosa
versão de se haverem aplicado
'âeshonestamente as somas do
empréstimo especial.
Mais uma vez, pois, vamos

desmascarar esses salteadores
da honra alheia, que supõem
induzir em juizo errôneo o poVo
catarinense, o oual ao contrá
rio, já de há muito 'lhes conhe
ce a le'viandade criminosa.
Antes do mais, estamos àu

torizados a declarar que serão
postos à disposição de qual
quer pessôa interessada no as

sunto todos os documentos re

lativos à transação entre o Es
tado e a Sul-América. Não po
deria, assim, subsistir qualquer
dúvida sôbre o caso, quanto à
insuspeita moralidade da apli
cação do empréistimo. Bem ao

invés disso, o que fica comple
tamente pôsto a nú e o descré-ldi�<! mora} dos acusadores, que, .

altas, estao necessitando de re

pressão severa, pq.ra segurança
dos homens de bem.
Sabem todos quantos procu

raram inteirar-se das condi
ções do contrato com a Sul
América. que não se trata de
entrega prévia de àinheiro, por
parte da Companhia ao Go
vêrno dO Estado; mds sim de
um fiinanciamento, por aquela
assegurado, para. serviços e

obras especificados. Compre-

enâe-se: o Estado e-xecuta as

obras, adiantando os pagamen
tos correspondentes a cada
etapa, e depois, meâiante.com
provação dos serviços realiza

dl}s e custeados, é que, só en

tao, a Sul-América entra com
as quantias relativas ao de
sembôlso feito pelo Estado as
sim indenizando-o, ou r�em
�Glsand.o-o das !:._uantias que
este a_dz51ntou. Vé-se, à simples
exposiçao do processo da -iran
sação, que não seria olausinel
qualquer desvio de ·dinheiro
dêsse empréstimo para outro
jim que não "O especificado.
Perguntam os [oleiros da U.

D. N., onde joi gasto o dinhei
ro. Não cabe ao Gouêrno res

ponder, a despeito de pode'r ja
zê-lo, como já o fez detida e

documentadamente perante a

Assembléia Legislativa. Mas o
"Diário" póde ainda dirigir-se
a quem, com igual autoridade
e insuspeição, lhe poderá res

ponder: a Companhia Sul-Amé
rica. Diga o dr. Hercilio Luz
Filho ao seu grupo que procu
're os escritórios dessa concei-
tuada Companhia, e indague
a quem e em virtude de que
pc;ga'!'am p.o Estado as impor
tan_czas sobre cuja aplicação
haia dúvidas. Aliás, subenten
de-se, o "Diário" e seus [olicu
lários querem envolver a Com
panhia Sul-América nessa su

posta prodigalidade criminosa
que ãenunciou caluniosament�
em a sua "manchette" de õn
tem. Não póde deixar de ser

isso. Repetidamente vimos in

si�t!ndo nos pormenores hoje
mais uma vez reproduzidos a

respeito das normas: que. cbn
àiczonam o recebimento de nu
merário pelo Estado. E- o "Diâ
rio" não as desconhece.

Londres, 30 (U. P.) - Um des

pacho vindo de Estocolmo, publí
cada pejo "Dai ly Mail", diz que 11

dirigen te i> sovíétícos .entre eles o

primeiro ministro Stalin, são par
tidários de uma mudança politi
ca para melhorar as relações com

os Estados Unidos e outras poten
nossos respeitosos cumpr-imentos.

O despacho publicado pelo
"Daily Mail" é uma consequencia
das declarações feitas pelo pre
sidente 'I'ruman, em Kansas City,
segunda-feira .ultirna, de que cer

tos dirigentes russos "estão gran
demente ansiosos por chegar a um

entendimento conosco".
O despacho diz que "a batalha

pela supremacia dentro do Polithu
ro integrada por 14 homens, está se

desenvolvendo há mais de um

mês". Acredita-se que pelo menos

4 dirigentes formam o grupo que

procura conduzir o curso da í'utu
ra politica russa pelo caminho . ria

diplomacia e da propaganda. O

"Daily Mail", diz que esses I!

homens são: Stã1in u ministro do
Comercio Exterior, Anastas Mon

kiun, o ministro da Industriá Li

geira, Kosykin, e o secretario do
Comité Central do Partido Comu

nista, Georgi Malenkov. Provavel

mente, Monkiun, devido aos seus

contactos com o Deste, "advogou
especialmente por um acordo poli
tico com os Estados Unidos".
Acrescenta o despacho. do "Daily

Mail", que Mokiun deu-se conta de

que a Russia não pode esperar de

salojar as potencias ocidentais do

campo industrial, durante muito

tempo.

Te Deum e Missa de
Ano 'Novo
,Havcrá hoje, ás 20 horas, solene

1 E DEUM ou canto de ação de gra·
ças peJo.s ben,efi�ios que Deus di.s
pens<?u. a paroqma da Capital e à
",:rqmdlOcese, durante o ano ([U" se
fll1da. Presidirá a cerimônia o E:mw.
Sr' Arcebispo Metropolitano. Após o
TE DEUM haverá adoração ilo SS.
���ramento pelas associações e
flfIS em gera]. A meia noite n�issa
ce al,l0 novo.

José do Vale Pereira
(Juca dC?, Loide)'

AgradeCimento e Missa
A 'FAMILIA DE JOSÉ ,DO VALE PEREIRA (Juca do Loi

d�). vem agradecer, comovfda, ás mais altas autoridades civis

�IlItares e ecle�iásticas: à C�mara Municipal de Florianópo�
tis e a�s seus lideres, as SOCIedades recreativas e esportivas
aos a:rllg_os da Capital e dos distritos, aos que lhe prestaran;
os prImeIros socorros, e ao povo em geral, as homenagens tri.:

bu.tadas ao seu querido e saudoso chefe, por ocasião do tráci
ac d t 't'

" go
I en e q�e o VI lmoll, nQ dia do Natal. �gradece, ainda, a to-

da.s as enbdades e pessoas amigas que enviaram corôas, flôres,
g_:maldas, be� como telegramas, fonogramas, cabogramas e car

!oes. A_ to�os fmalmente, convida para assistirem à missa que. em

mtençao a
.

alma do pranteado extinto, mandará celebrar ás 8
horas do dIa 31, na Catedral Metropolitana ..

t

)
.
-,

, ,
"\

Envie votos de BOAS FESTAS e FELlS ANO NOVO
através do

Braço de Longa. Dlstânçia
da

COMPANHI1\ TELEFONICA CATA RI�E:� SE

o novo- chefe do
govêrno egípch. é
um ex-condenado

•• '!: ••••••••••••

Encontram-se atuai��� t�
•

��. �;(l
em todos os recantos dó.' mundo
centenas de milhares' de Motores..

de popa JOHNSON, proporcionando- l'

aos seus possuidores ano após ano; J
um SERVIÇO SEGURO.' Distribtii
dores: Comércio & 'Transportes; C
Ramos S. A_ ...:_ João Pinto, 9·,

lbrahim Abdel Haâi Pasha
o novo primeiro ministr.

Cairo, 30 (U. P.) - 'O novo

"premier" assumiu as redeas do
govêrno, vago em consequência do
assassinat.o de Mahmoud Fahmy
Norachy Pascha. Ihrahim Abdel
Hadi Pasha, o novo "premier ", pe
diu que todos os egípcios se unam Washington, 30 (U. P.). � Peri ,I

na luta na Palestina, e, segundo se
tos militares declararam' hoje, qu i·

espera, deverá conduzir a luta um motor atômico para navios, rl."l'
contra Israel com a mesma deter- guerra revolucionaria .por comp' ..,

minação de seu predecessor.
to a estratégia naval, 'permitíndr.

Hadi Pasha é urn advogado ele frota e aos subrnarinqs
'

perrnar

meia idade, que já desempenhou
cerem no mar pÓ-l1'tempo indef'ir-

vários eargos parlamentares e mi- do.' I

I, .

..

.

nisteriais. Na juventude foi con-
A notícia de Chic-ago .. de

....
fi

'

denado ,à morte pelas suas ativida- a Comissão de Energia AiÔmica n

des revolucionárias, porém, foi li-
Estados Unidos assinou. um' 'COl

"

bertado sob a anistia politica de trato com a "Westirrglouse" pi

1924. Ajudou Nokrashy Pasha a
a construçãp de um motor expe

organizar o parLhlo Saadista, ag<J-
mental de energ·ü.(- atômica foi \.

ra dominante. na Câmara dos Depu-
lorosamente recebida pelo� ofici<

tados, depois de uma cisão com o
navais. Êstes sempre sustentaral'�1Partido \Vaflista, em 1937. que a energia atômica pode se··

A juventude saadista realizou particularmente úLil p�i:a .a propul

uma demonstração hoje contra são de navios e submarinos .•(cre-· -

Sheik Hassan El Bana, líder da ditam êles que .demoraria· m�jsl'
Fraternidae Muçulmana, duranle tempo em 'se desenvolver um �o
os funerais de Nokrashy Pasha. Os tor de tal natureza para aviões em

j-ovens gritaram "Nós o vingare-
. vi:rLude da insuficiência de espa'ç'o

mos. Nokrashy". A polícia tentou nos aeroplanos.

disolver a manifestação. porém os
A<eredita-se que um navio im-

jovens conseguiram realizá-la ape- pulsionado pela energia atômic�.
sar .disso. m poderá permanecer no mar durar· [i,

te vários anos sem '.necessidade d"; I

bases navais para: � abastecimeh-
.

to de petróleo e carvão.

Motor atôm.ico para
I.'navios de guerr.a

PASTA DENTAL
ROBINSON

FRECHA,NDO...

Quando, há dois dias, fizemos referências �os prêços' por
vigorantes e revigorados, não' estavamo'i brIncando." Ah!rtáva·

mos o nosso comércio, mostrando que o povo estava .corrend0-·
para o I'eembolso. Muitos houve que acreditaram na 'bôa intenção-

�

0.0 nosso aviso. Outros, entretanto, entenderam que exagerara'
mos .. ' Para estes seria interessante infonnar (IUe; dúrante o'

mês de dezembro, mais de duzentos mil 'cruzeiros foram empre-·

gados na aquisição de sapatos, a varejo, pelo reembolso ... E <;ó

em sapatos... Seria útil, talvez, informá-los que ria's malas pos-
tais trazidas pelo vapor "Carlos Hoepck", vieram apenas 548 va-

lores para o reembolso!
.

Por ai eles poderão caléulàr" o resto� ou seÚi,' a.quilo que'.

vem diáriamente pelas malas rodoviárias e aéreas, .

Seria, ainda, oportuno pedir a esses descrentes que lessem·
•

no último número dà revista "A'.Noite Ilustrada" :de 21 ôo cor-.

rente, o total de anúncios' de vendas pelo reembolso.'Nós conta-

mos sómente .38 - ou sejam cêrca de 15 páginas lI:!' :--
.

.

Nada temos contra o reembolso. Pelo' contr�rio, compré-·
cndemos que êle está presta,.ç.do um enorme s.erviço à nossa

gente. Nós somos os favore�dós. Os prejudiCadQs' são, os S'fS•.

comerciantes. Cumpre-lhes a reação. E. reação fácil; vendel;'" ,

mais barato, para vender mais i Porque fóra d� ·lema devagar'
e sempre não há salvação'

' -

,

:)
..� ,

'\�"
.
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