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IPela primeira' ,vez.
DO Brasil
Rio, 3 (A. N.) - No domin

go, dia .g de janeiro, em, hora
que será divulgada brevemen
te a Rádio Ministério da Edu

cação transmttírá, por suas es

tacões de ondas médias e cur

tas, a Ópera HANSEL UND

GRETEL, famoso conto de fa

das do compositor Engelbert
Humperdinck. Esta será a pri
meira vez em que o publico bra
sileiro terá oportunidade de
ouvir esta opera em forma com-

pleta.
- '

HANSEL UND GRETEL, se

rá apresentada por AI Neto,
que contará aos ouvintes al

guns detalhes da vida e perso
nalidades de Humperdtnck,
bem como caracteristicas rela
tivas à versão norte-americana
desta obra, que está a cargo de
destacados elementos de Metro
politana Opera House.
A transcrição que a PRA-2

irradiará foi enviada pelo De

partamento de ' Estadõ norte
americana especialmente para
a Rádio Ministério da Educa-

Proprietário e

o MAIS ANTIGO DL�,RIO DE SANTA CATARINA
D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE AR;RUDA RAMOS

Diretor de Redação GUSTAVO. N�VES
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Mensagem do Papa ao Mundo B��:�a:�eésri�� J�á��
CIDADE DO. VATICANO., 3 (U. P.) - El� suaoraçao especial r.ara P

Washington (USIS) _ O De-
o Ano Novo, hoje divulgada, declara o Papa PIO XlI: :

partamento de Estado revelou
"Deus onipotente e eterno, com tôda, a nossa alma agradecemos a

que o govêrno italiano pretende
grande dádiva do Ano Santo. Ó Pai Celestial, que vês tudo, que devas- fretar navios norte-americanos
sais e dominais os corações dos homens, fazei-os dóceis, nest� época para transportar emigrantes das
de graça e salvação, à voz de Teu Filho. Que o Ano Santo s1l�a para áreas densamente povoadas da
todos, um ano de purificação e santificação, de vida interior e de re- Itália para a América do SuL
paração, o ano do grande retôrno e do grande perdão. D,ai a tOd0S os Nesse sentido, o secretário de
que sofrem perseguição pela fé fortaleza de espirito para uni-los indis- imprensa dá Departamento, Mi
soluvelmente a Cristoe à Igreja. Protegei, Ó 'Senhor, 'o vicariato sôbre chael McDermott disse que au

� terra de Teu Filho, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, os fiéis, toridades .ítalíanas e represen
Que todos - sacerdotes e leigos, adolescentes e adultos - se mante- tantes da Comissão Marrtíma
nham em estreita união de pensamento e de afeição, quase como uma dos EE. Unidos e do Departa
sólida rocha, contra a qual a fúria de Teus inimigos possa esfacelar-se. mento de Estado já mantiveram
Que a Tua graça inspire em todos os homens o amôr a tantos inf'e- conversações preliminares, em

lizes, aos quais a pobreza e a miséria reduzem á uma condição de vida caráter extra-oficial. Disse que
indigna do serhumano.' a Itália ainda não fez pedido

formal acerca dos navios.

Terminou' o julga
mento dos assas
sinos de 6uodbi

Nova Delhi, 3, (U. P.) - As
audiências de julgamento dos
oito homens acusados pelo as

sassínato de 1ilüh,:mdas Gan
dhi, o "apóstolo da Verdade" na
India, encerrou-se exatamente
onze mesez depois daquele cri
me que abalou o mundo ..
O juiz especial Atmo Charan,

que presidiu a todos os .traba
lhos, declarou que pronuncia
rá sua sentença durante o pró'
xímo mês de janeiro, mas não
determinou a data exata.

Os ac�ados são N. V. Godse,
autor material do. crime, que
confessou sua autoria, e mais
sete outros acusados de cons-

piração para a eliminação de
Gandhi, e que se declararam
inocentes.

Os "

nós:'que se ro�maram em consequência da Última
guerra mundtal, devido a sua própria natureza são verda
deiros nós gordios; não podem ser desatados; só podem
ser cortados, Mas, em todas as secções da ONU se procu
ra evitar a decepação dêsses nós pela força.

.

Esta contradição entre o caráter da situação interna
cional e' os esforços da o.NU não deixaria de existir mes
mo que os "realistas" dentre' os aliados, não tivessem in
troduzido o direito de "veto" para o quinteto dos "(fran
des". Os Gromikos soviéticos mesmo sem o direito f�'ll1alde veto teriam encontrado processos indiretos para sabo
tar o trabalho da organização, internacional. Mas essa tà
r:fa l�es foi singularrnents facilrtada pela tr�n;forn\ação��a _o.N,U num.a. eSl?,ecle do antigo senado polonês, onde um
nao e pernutido de qualquer fidalgo, paralisava todo otrabalho.

,

o. dir_eito ao veto, não passa de uma manifestacão da
"correlação de forças" instituida. Graças a situaç�o das
c�)l�a�, e aos .erros dos Estados Unidos e da Inglaterra; àvitór-ia dos aliados, seguia-se um tão formidável reforço de
poder. para a polItIca externa da ditadura de Stalin, que ela
se tOI�ou a força dommante em dois continentes. E, como
essa �orça, de acordo com sua natureza e suas, tendências,se or-ienta .no sentido da conquista do mundo, e não para
o, estabeleCImento de uma paz devastadora, é claro e inevi
h�vel que o .pesa_?o l�lartelo �os Sovíets, lançado no rneca
msrno das I elaçoes mternacionaís, emperra tôda a en are
nagern ,tornando impossivel quálquer trabalho fecundo�

Ji>0rtanto, não há e não pode haver problema" algum
que a ONU possa resolver: Stalin não o permitirá"a menos
que .se trat� de �una solução que corresponda as suas,perspectlvas e Inte:esses. �este �aso, porém, a resolução evi
dentemen!e nao sera interessante para os aliados.Mas Stalm, na r,ealidade, não aceitará quaisquer ou

tra.s deci�õ�� mesmo as em que, ,aparentemeente,baJa posslblhdade de acôrdo. Mesmo qtlundo S\alin.peSSOal!llente toma parte nas negociações ti assumG
oeternnnados compromissos, pouco se lhe dá de cUlllpri-1o,. se do seu cumprimento não lhe advierem Yanblgens. In
fc.h�mente, os aliados ainda agora sã 'itimas (li' tais bur
las, malgrado as amargas experiênci" 10 pa�sado.

, . 9uando os delegados Soviéticos I ,) podem afastar rJ",
fImt�Vall1ente da� discussões na AssCl hlha Geral, Ulllâ de
t�rmll1ada Questao, êles transformam essas discus�õps em

Flmr�lcs troca de vistas H'lll consequ, Llcias. �� questão de
Rerhm. por exemplo, o. Kremlin, não deseja Hbsoluta'n'len
r(' r('�oJY('r a questão de Berlim pOl acôrdo, Ek desej<1

ção.

do armas, destinadas a Costa

Rica, do Arsenal Federal de

E:2tiran, em Nova Jersey, per
to de Newark. O Departamento
de Estado declarou que seus

agentes procederam devido às

suspeitas comunicadas pelo
ministro das Finanças de posta
Rica. O Departamento de Esta
do tambem r�vel<1U que a 17 de
dezembro, seis dias depois do
inicio da revolta em Costa RI
ra concedeu ;;,. el.nba�ada da
-Costa Rica em Washingtcm li·

cença de exportação para o em

barque de 2000 carabinas. O go
verno norte-americano, no en

tanto, declarou. que não sabia,
na época, onde a embaixada es

tava obetendo essas armas. O
sr: Michael Mc.Dermott, secre
tário de imprensa do Departa
menta de estado, declarou que
o departamento não podia pre
ocupar-se sobre o lugar onde as

armas excedentes estavam sen

'do obtidas, mas apenas a res

peito do lugar para onde se

destinavam.

Prosseguindo, Mc 'Derrnot re
velou que os Estados Unidos não
tem nenhuma objeção a fazer
quanto ao fornecimento tios na

vios, para os quais, todavia, po
derá haver escassez. Acrescen
tou que a Comíssão Marítima é
o p"incpB.l órg:l>")' ':esper�",áv,";
pela cessao dos navios, compe
tindo-lhe determinar- se há nú
mero suficiente disponível.

La Paz, 3 (U. P,) - Ei:n en

trevista exclusiva para "La Ra"
zon" de La Paz, declarou o'

presidente Peron, da Repúbli
ca Argentina: "Tenho a maior

satisfação em deixar claro que
meu govêrno encara com pro
funda simpatia a legítima as

piração do povo boliviano no

sentido de obter uma saída pa
ra o mar. Nêsse sentido, esta
mos dispostos a prestar nossa
colaboacão mais ampla possí
vel:.. Este problema bo[ivialliO
deve ser resolvido e, quanto an

tes o seja melhor. Como em to
dos os atos políticos, tudo é

possível com uma contribuição
de boa vontade. Estou conven

cido de que a Bolívia deve ter
saída para o mar".

FALA O CHANCELER DO
CHILE

A bomba atómica'
russa

Newhaven, Conecticat, 3 -

o presidente da Sociedade Ame
ricana 'da Astronomia dr. otto
Struve, declarou hoje aqui que
a.bornba atômica. «ue se anun

cíou haver sido experimentada
pelas autoridades soviéticas na
Sibéria, durante o ano passado,
provavelmente outra coisa não
foi senão um gigantesco me

teoro.
Tal meteoro :_ segundo afir

mou - caiu n:a Sibéria em fe
vereiro de 1947 e era um peque
no planeta de rion e niqueI.

.

lrmas roubadas DOS
EE. UU. para Vos
ta �iéa
Washington, 3 (U. P.) _:_ O

Departamento de Estado de
clarou que um de seus agentes
ajudou

'

a surpreender uma

quadrilha, que estava rouban-

A URSS e os nós gordios '

na Politi'va Internacional
tornar Berlim, uma cidade Soviética e Stalin persegu ('

persegúirá êste objetivo com a diabólica persistência e

energia que caracterizam os ditadores moscovitas. Molo
Loff, Vichinsky e depois o próprio Stalin conferenciar-am
com os representante dos aliados em Moscou, porque esta
vam certos de consegihr uma espécie de Munich. E, em

verdade, conseguiram muito: a Única moeda em circulação
em Berlim deveria ser o marco soviético. É verdade que os
aliados participaram do controle dessa moeda juntamente
COlll 'os soviéticos, Quando Stalin aceitou. essa formula, con
vidando. os comandantes militares de Berlim para cornbi
parem os "detalhes' técnicos", em Washington, Londres f'

Paris, �odos f'icarâm radiantes. Mas na primeira conferê.n
cia em Berlim, o marechal Sokolovsky comunicou que tal
"detalhe técnico" consistia no direito exclusivo de veto
para o govêrno Soviético em tôdas as questões monetárias.

É muito possível que Stalin estivesse 'convencido de
que os diplomatas aliados ante a formula bilateral de "con
trôle em conjunto" da moeda soviética, concordassem com
a capitulação. .

.
'

, Provavelmente fic_ou muito decepcionado ao saber que
os aliados levaram essa frase a sério. Mas muito maior foi
a decepção dos aliados ao verificarem que o �'acôrdo" tão
festejados fi tão exaltado; não passava de "blefe".

Stalin não deseja' acôrdo com os aliados sôbre a Ale
manha. me tem, a êsse respeito, grandes planos. Porisso,
a 'solução do problema da Alemanha na ONU, é impossível.,

'Mas, será possivel resolver a5 questões da Coréa, da
Indonésia, da França e das colônias italialJa5 ? É claro que
não. Stalin, no que se refere a essas questões, tem tam
bém seus planos grandiosos e não há fôrças capazes de
fazê-lo aceitar acordos que obriguem, a ambas as partes.

.

Até na questão da Palestina, na qual a lr':!S� parece estar
ao lado dos Estados Unidos., o Kremlin te:"�a sua linha es

pecial. E essa linha não se orienta, absolutamente no sen

tido da formação de uma paz duradora na Palestina, entre
Judeus e Arabes, mas. no da manutenção ali, d� permanen
te cáos afim-de facilitar a Moscou, "colocar o pé", na opor
tunidade azada, nas portas da Palestina e do Próximo Ori
ente_

Bernadotte, segundo tudo indiCa, foi morto 'pelo gl'L!-

Santiago do Chile, 3 (U. P.)
- Declarou:à imprensa o chan
celer German Ríesco que não

pode acreditar que Peron "te

.nha pensado em aproveitar o

Chile, -ao oferecer auxílíov à
Bolivia para que consiga uma

saída para o mar."
Referindo-se a uma declara

ção de Peron ao jornal "La Ra

zon", de La Paz, disse Ríesco

que as cordiaís relações entre
o Chile e a Bolivia tornam

"quaisquer intervenções de

agentes ;of�iosos d�s��e�s�
nas -e até mesmo prejudiciais •

Um despacho telegráfico pa
ra a imprensa (Não da A. P.)
citou Perorr como tendo dito
em entrevista exclusiva: "Te
nho a maior satísrsção em dei
xar estabelecido o que o meu

govêrno olha com profunda
simpatia a justa aspiração do

povo boliviano em conseguir
uma, saída para o mar, e I!esse
sentido estamos prontos a pres
tar a nossa colaboracão mais

ampla. Estou convencido de

que a Bolivia deve ter uma

saída para o mar".

po Stern, que é, COlfl10 se sabe, 60munista. E é muito difícil
acreditar-se que os' comunistas ajam, em questões tão sé
rias, sem instruções de Moscou.

Todos os nós nesta época, são nós gordios. É impossí
vel desatá-los - só podem ser cortados. Mas, sómente a

guerra pode faze-lo. No entretanto, país algum de�eja a

guerra atualmente, pois, por enqqanto,. �enhum es�a pre
parado para ela, o. mundo apresenta, aSSIm, uma situação
que conduz à guerra, num momento em que ninguém a de
seja por falta de preparo suficiente. Daí decorre que os

adversários se limitam à "guerra fria", isto é, a guerra de
nervos, de propaganda e dos "fatos consumados". Nessa
espécie de guerra, o mais forte é o que menos teme o risco
de uma guerra verdadeira, e o que tem as melhores posi
cões estratégicas.o

Stalin possui as melhores posições estratégicas na Eu-
1'00a e no Extremo Oriente e teme menos os riscos da.guer
ra. Seus soldados invadem a zona A-mericana e lá se por
tam como saqueadores. Raptam policiais das zonas ociden
tais de Berlim, conduzindo-os acorrentados às prisões. Isto
parece provocação proposital, como a dos encontros arma

dos que levam à guerra. Mas Stalin não teme. Ele sabe que
os �liado!l, atualmente, em caso, algum, se decidirão à guer
ra, limitando-se a protestar por escrito, quer quanto
aos policiais, quer quanto às invasões, quer quanto à incri
vel perversidade do bloqueio. Porque, então, Stalin não se

aproveita da situação? .

,

Não há dúvida de que se os aliados se decidissem a

desprezar os riscos de guerra, no mesmo gráo em que Sta
lili os depreza, a sua posição melhoraria imediatamente e

muito! Um ultimatum à Stalin o obrigariij. a procurar um

pretexto para recuar, afim-de "salvar a fionra".
Mas os aliados não se decidirão a: isto, porque êles não

teem a mínima idéia do que se passa na URSS, ao passo
que Stalln, tem informações muito exatas do que se passCl
em Washington, Paris e Lon<ires. É verdade que os aliados
responderam ao ,bloqueio de Berlim como uma -tal demons
tração do seu pdderio aéreo e do seu potencial técnico-in
dustrial, que o ptestígio da América na Eu�op�, e em torto
o mundo se elevou bastante. o.s aliados, pnncIpaJmentf' os
Estados Unidos começaram também gigantescos trabalhos
de preparação l�ilitar 'os quais, dentro em pouco, modifica
rão muito a "correlação de fôrças".

Isto significa que, em breve Stalin se verá obrigw'
p(,I��lmtaj: não será, o risco de guerra, atualmente, l1lu: ,,)
maIS real, do que ate agora?

A. D. ç.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTAlO =T.rc.�I.lr., 4, Cle Janeiro de '.49

Dr. 'Milto,n simonel. Pereira '

,

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
"08 Serviços dos Professores Bene
meto Montenegro e Piragibe N()�

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS -"" CI-'

RURGIA PARTOS

lDiagnóstico, controleoe tratamento
especialisado da gravídês, Distar
bíos da adolescência e da menopau-
18. Pertubações' menstruais, j :l�";"
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendíce, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
!ASSISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandalares, tiroide, ová
rios, hipopise, ete.) _

l!'.lWturbios lIlerv{)sos - Esterililiade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORQ ERNANI DE S,
THIAGO\

\

Médico e parteil!-Q
1>0 Hospital de Caridade de F.ló�

rtanópolis, Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )e·
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
duIas internas

CUnfea e' cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das �0,30 ia 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18

I
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
ATenida Trompowski 62

Fone manual 766

Clfnica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR WZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração'
., Pulmões - Estomago -'- Eigadn

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_.: Fone 841. PLORIANc:;POLIS
.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral- Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Á$ 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

, Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. A.-SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·,
cla a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiqulé.
trlco e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consult15rlo: Edifício Amélia

Neto - Bala 3.
R�idência: Rua Alvaro de oar

TalHã, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
oonsuttorto - 1.208.

R5idênc§a - 1.305.
----

Dr. Roldão ConsoiÚ
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade ue Medi.
ema da, Universidarís, de São Paulo;
onde fOI assistente por vários anos do
Serviço Ci(úrgico do Prof. AHpio

Corrêia Neto "

Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso ti roi·

de� ri,ns, . próstata, bexiga, �tero,
ovános e trompas, Varicocele, hidto-

. �ele, varizes e hernas,
Consultas: nas 3 ás 5 horas 11 rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 11.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764 '

Dr. 'aDIo Fonte.
,

Clínico e operador
&n.ultório: Rua Vitor Meirelel, 26.

Telefone: 1.405
Con.ultas das 10 ás 12 e dai 14 "
15 hrB. Residência: Rua BlumetIaII,

22. - Telefone: 1.620

Carros para .�o
.

interiJor do Estado Bom . bin�c�lo
o horário dos carros de que é agente, nesta capital; a conceituada Grande

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte: •

RAPIDO SUL BRASILEIRO, - Díartamente Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariâmente - Joinvtle
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -, Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiras

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _j_ 38• e 68• feiras

assuntos:

e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 -.Florianópoli.

6 horas
13 horas

-

16 horas
14 horas

1'6,30 horas

12,10 horas

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe E ELEGANCIA?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello·

Dr. Mário' "enclhIUe.
Cllnica médica de adultos e crianea'
Consultório - Rua João Pinto, 16

.
Telef. M. 769

Consulta das 4 á. 6 horal
Ilelidência: Felipe Schmidt 11. IS.

Telei. 812

Pr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de crianea.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone li. 733

Rue Felippe Scbmidt 48

Produtos, Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está' iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

'

Os primeiros já a-venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl

0,60 g.
,

f VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
10ú cm3.

SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 emâ e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA:

.
Ampola� de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo. dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternedna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína etc

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, b;m c���· 'sôb're' ;s· 'd�;����
dos animais .doméstícos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema .de reernbôlso postal, o INSTITUTO PINJjEIROS aten
derá diretamente a todos os 'pedidos' de seus produtos.rquando não en

contrados IllÍl Ipcali4'\de �e ,:residência do soljcitante,
,

� , I '\

Arvores · frutiferas
Arvores Frutíferas: enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Fleri e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente.

Catarina.

Coqueiros Praia'
AVI SO

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

II C A P' I ,T A L A R II

roMP�H[A I!))lE��·" �OS' C0�lRA
'

�ACCIDENTE5 DO TRABALHO A
SÊ DE SOCIA�:

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POS:rAL. 583 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PflOTECTORA.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

•

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maió 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas.
Participaçãó nos lacrlt8

..,._-...- ...-_- -_-.-.-...- .._-_-_.._-_-_.....w_-_·.......-.-.-_-••'a__ .-..-........
- .... '. __ .-_....,.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher °

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de, completarmos
.

'

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ..

Rua .-•• Est. Civil ....•.......••
'

D. Nasc ; .

Mãe
Pai

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

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

.4g00ca Geral, para Sta. Ca tarDa
. p'ua Felipe Schmidt, 22 - Sob. .

caixa Postal, 69 TeI. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Emprego ou Cargo . ,... . .

Cargo do Pai (mãe) .. .-......... . �... . '.. . .. . .

Observo .................•..... _...... . .

'.e •••••••••• , .,e •••• te e,e •••• e.e e.e •• e , ••• , •••

visão\t

Visão maior e mais p�rfeit�
que a de um bom binóculo>

alcança quem tem sólida
instrução,

'

Bons livros, sobre todo. OIJ"

............•

FRAQHEZAS EM GERAL
.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
.••......•...... -lO.· ....•

SRS.·ASSINANTES
Reclamem' imediata

,nente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

Re preseDta�ões
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do.,

Estado, ofertas com detalhes 19·

Caixa Postal nO. i09

_ Laguna v-s Sta. Catarina

Pracislas
Escritório reêêm organíaade;

precis-a de "pracistas" 'Para traba·'

Iharem nesta cidade e no interior..
com artigos de fácil venda, '6 OOD'

boa margem de lucro.

Informações á Praça i5 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1:í:�

��'SA
..

�'isCEil��A
.

'�i��;i:, .

buidora do. :Rãdio. R.:C. A·
Vidori Válvula. e Ditco••
Rua Conselheiro Maira

•• '" lO'••••••••• .J

Muitas felicidades pelo naseim_
to de seu filhinho I

Mas, não esqueça. que o melheGJ

presente para e seu "PIMPOLHO""
é unta caderneta do CRED:rro ;

MUTUO PREDIAL.
,

•••••••••••• ,lO. • ••••••••••••
,
•••

Artig�s de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à< Cr$ 100,00 diários, vendeo-
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No-

vembro n. 22 - 2° andar.
•••••••••••••••• lO' •••••••••••••••••

I
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_A CARIDADE É UMA DAS VIRTUDES NÃO DESPREZADAS PELO �OVO DE FLORIANóPOLIS; SENDO ASSIM MAIS UM
_ESPETÁCULO DE ARTE SERÁ APRESENTADO NA NOITE DE 5 DE .JANEIRO NO. TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO:
VELMA RICHTER -- A PIANISTA DO MOMENTO. ORQUESTRA JUVENIL, -- A CONSAGRAÇÃO DO NOSSO.' PúBLICO.

���a �!��f�:��ari- IA. 'raAçA.
cade amanhã. 'Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes, amigos e favorece-

o pianista Luiz Richter, a me. dores que constituimos, por transformação da antiga firma, MACHADO & elA., desta

nina Ony Furtado e a srta. Díl- praça, uma sociedade por ações, com séde é Iôro nesta cidade de Florianópolis, sob a

za Dutra se farão ouvir acom- denominação de J

panhados pela orquestr� Juve- Machado &nil de Florianópolis .

A eximia pianista Velma Ri ..
chter executará ao piano lindas
músicas de seu repertório, inclu
sive o tema de "A Solidão", do
compositor catarinense José
Brasilicio de Souza e a. peça de
Lorenzo Fernandez, " J5mgo",
primeiro prêmio no concurso
recentemente levado a 'efeito
pelo Conservatório Nacional de rante

do sr. Música.

FAZEM ANOS HOJE:

19,30
19,15
19,30

Tito Carvalho
A efeméride de. hoj e assinala

,o natalicio do sr. Tito Carvalho,
.Ilustre homem de letras e· [or
.nalista conterrâneo, atualmente
.resídíndo no Rio de Janeiro.

- a exma. sra. Consuelo Por-
-tela Moura, espôsa do sr. Virgi-
.lío Moura.

- a sta. Osmarina Gastão.
- a sta. Iracilda Carneiro Ri-

-J5eiro, filha do sr. J. Carneiro
:Ribeiro.
- a sta. Ilca, filha

.Adeodato Ferreira.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

RESENHA DE PROGRAMAS
DO DIA 4 DE JANEIRO DE

1949
9,00 - ABERTURA - Bom

dia para voc_e ...
9,30 Grandes Artistas

�O;OO - Músicas brasíleíras
em gravações
Oferecimentos musi-

,

- a sta. Maria de Lourdes
.Amaral.

a sta. Clarisse Lessa.
- a sta. Eugênia Costa.
- a sta. Alba Maria Fontes,

-:filha do �r. desembargador Hen-
.rtque Fontes.
- o sr� dr. Raul Bastos, erige-

.nheíro.
'

o sr. Alvim Tito de Olíveí-
Ta.

o sr. Alcides Boiteux Piaz-

10,30za.
- o sr. Licinio Paulo da Fon

seca.
- o menino Francisco de As

.sís Faracoe
- o sr. Osny Garcêz.
- 'a menina Elizabeth, filha

do sr. Gercino Gomes, sargento
do Exér6ito.

cais
12,00 ENCERRAMENTO
16,00' - Em tempo de valsa
16,30 - Cantores do Brasil
17,00' - Orquestra de JAZZ
17,30 Um programa para

voce ..

18,00 - Ave Maria
18,05 � Carta Sonora
18,15' - Nilo Sergio
18,30 - Dircinha B.atista
18,45 George Boulanger e

sua orq.
Momento Esportivo
Arco Iris musical
Noticiário da Agencia
'Nacíonal
Músicas populares de
Brasil
Músicas Americanas
Anibal Troílo e sua

orq.
21,00 Grande Diário do Ar
21,30 - Orquestras Sinfoni'cas
22,00 Ritmos das Américas
22,30 Últimas melodias
23,00 Bôa noite ENCERRA

MENTO.

NASCIMENTO
O lar de nosso estimado con

zerrâneo Aldo de Freitas Noro

nha, funcionário dos Correios e

d. Lourdes 'Maria Noronha se

acha em festas com o nascimen
-to de um robusto garôtó, que
tomará na pia batismal o nome

de João Carlos. 20,05

NOIVADO
Com a sta. Maria Pereira S�l

-veira, filha da exma. sra. vva.

.Adélía Silveira, contratou casa

mento o sr. Moacir Luz, diligen
te funcionário do rAPC.
Desejamos ao jovens noivos

.muítas felicidades.

20,30
20,45

VIAJANTES:
João Gomes da Nóbrega

Esteve em Florianópolis o
nosso distinto conterrâneo sr.
"-João Gomes da Nóbrega, que,
com inteligência e dinamismo
preside o Diretório do Partid�
Social Democrático em Blume
.nau, onde é politico de influen
te prestigio.

S. s. que aqui veio conreren
�iar com' as autoridades esta
duais no interêsse de problemas
da comuna -Piumenauense ;e
tornou àquele Municipio �o dia
.2 do corrente.

Combata
o Reumatismo
fnquanfo Dorme·
Se V. sofre de dores agudas, se suas

articulações estão inchadaa, isso prova
que V. está se intoxicando porque seus

rins não trabalham bem. Outros' sin
tomas de desordens nós rins são: fre
qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas. lumbago, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno

zelos inchados, olhos ernpapuçados, falta
de energia. perda de apetite, etc. V. deve
eliminar os germes que estão arruinando
sua saóde. Cystex combate êsses
transtôrnos r.emovendo sua caUSR. Peça
Cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de que o aliviará rapida
mente, Em 24 hores V. se sentirá melhor
e completamente bem em uma semana.

'PESTABELECIMENT Compre Cystex hoje mesmo, Nossa
�r O garantia é sua maior pro_teção.

Cop.tinúa obtendo sensiveis C
.

t
.

meUioras no seu estado de saú- ys ex no tratamento de:

-de, <); n(i)SSO distinto conterraneo
-

CISTITES, PlELlTES E URICEMIA

sr. Oscar �into de Oliveira que, __

U_2? de ,dezembro último, sofreu BRINDEseno aCIdente de automóvel.
O sr. O,scar de Oliveira que é

I Da popular PANAIR DO BRA

lar�amente estim,ado em nossa SIL, a maior rêde aeroviária sul

.soc�edade, prinCipalmente nos americana, recebemos uma ar
meIOS comerciais, tem sido mui- tistica folhinha para 1949, com
to visitado por Seus inúmeros 'gravuras de aspectos pitorescos
amigos. do Brasil.

'

"O Estado" lhe deseja pron- Somos gratos â cativante ofer-
to restabelecimento. ta da PANAIR.

FESTIVAL
As Congregadas da Imaculada

Conceição, como noticiamos,

tllilJlD'tM •

'W��MmlJiW§1Mj4
está batendo, á sua porta; prefira o cafe MI-
1\11, que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

AI.UMINlO. I

Sociedade Anônima Comércio e. Agências
registrada sob na 8910 na MM. Junta Comercial do Estado.

O capital continúa sendo o mesmo da firma óra transformada, die .

Cr$ 1.200.000,00, e está representado por ações comuns, ao portador.
.

A desvanecedora confiança que vim os recebendo através de uma já longa traje-
tória, tôda a serviço da corrrércío, da indúst ria e do público catarinenses, esperamo� con

tinue a ser dispensada à Sociedade que ago ra se organiza com o objetivo de amplían os

negócios da firma antecessôra.
Podemos, felizmente, oferecer o mesmo padrão de bons e leais serviços que du

êsses anos de trabalho têm sido nosso principal escôpo.
Florianópolis, 3 de janeiro de 1949.

MACHADO & ClA.
Sociedade Anônima Comércio e Agências

OS'WALDO MACHADO
Díretor-Presídente

C IA.MACHADO .
-- ...�_._.��

....

SOCIEDADE

fOMÉRCIO
ANÔNIMA
AGÊNCIASE

CAIXA '05TAL. l1
T[LEQ: 'PRIMUS

�lClhTcI.IO CC.T"AL,: RUA CO_S[l.Mll,,"O MA,IIA. ,. - TEU,.O.C' ."'-1&00 ..."
LÓ".: II.,A FI:I..I" SCNtI/OT, ,42:A - TlLno.ll� MA.V"'L.. 'TI

.',,""' ...........0 I!IIITO. t, -

TELEf'O.E�" MANUAL••a.

DIRETORIA

OIRETOR PRtSIOENT,
OSV"'LDO MACHADO

DIRETORES GERENTES.
·.'VALOO ••CHADO l • .i."tO -.CltAM

OEPARTAMENTO DE MÁJlUIUS ( EOUIPAMENTOS PAU ESCRITÓRIOS: DE�AftTAMEnD DE /S!IUROS,
••ENfEI OE"AII. EM IAN'" OATA'WifA. IlaA_�onT6"u DE CME'our

."OUII",S DC UtJl!lVl:1t �AOYAL
CANETAS [L"PISfIlU,S ""' ..RKE ,..

'

MÁOUINA' DE SO.U ·,U""OUGHS·
c6,.u, UQUIVOS I: "'CHÃ_IOS Dl AÇO
MÁOU , REOIUUOOIU" ·BURAOU.Mt
I!!IÁgU� t ee CALÇUL"''' I D( CONTA'ILIDADE.
A"fltOS E .'1'("1.,5 DE Ol"l",",O.[M ''''''V

IT���:��,lt":���':�S.. :�':['f'p[.��A�':.E TA' j,.AkER
'i. Ofle'NA Téc*to& EaPEOIALtiA""O&
PAU CO ... lUO. r: N"Ó'U'oU Dr OUAISOUI" .ÃQÚtlfl ... I

;

EQU.TATIVA
I. f'A"" o 'UL 00 I.TaDO,O"

ATA\.••'" C'A, OE !Clu"O, GE'.... '.
ATALAIA CJA.•De ,EIV"O. CONTltA AOIDENTC. DO r t....AL ..O

I_CC.OIO'" TIIAN,PO"'fE' -ACIDCH'EI PE:I'OA'S
"CtOENTE. 00 f.A'ALMO - AÇ/D'NT"CI Ol.,."Ã'UnlS'

OleTftIIUIDORES;

'Au'TO"O"", PAC�ARD:
COLU.n: - PAU'OLIVE. PE!T Co. LTOA

INSTITUTO MEDlca.E.T .. '-ONTOU'U U.
'-ONTO - QUiNleA $.A. ., D[TEI'"OM, ch:...A ...

·

SOAL)fO. ""TU roa l: O •• "AIII.',O(O.'
GJI! ll.[1 I'I-A' DUNLOP: �"t:u.. c.......... OE "". ACU"ULAOO"�S. CO''''EIU 'AfIt .. ","TILAOO""
NEO/o6.ES OE AR POLIAS paNA "'QUilU, (. CAPAI OI[ .O'UIAOMA.
COMPH! !lSÕRES OE .... " FIL/ZOLA: ....LA"'A. AVTOIiIIÁTlC.S. DE ."Lol0 OI: 5 ... 20 QUI LOS - 'AJI!A 'C •• '
.. "C .. COS, O/VERSOS TIPOS OAOO. De f'lA":'"J,.OlllNA, IIIA'U .. , .. O .... ,.. li••OOUOU'I••••• TI.O,It.

EOUIPAMENTOS P""A. PINTUNA PUlA 8UlfilDAITtl, ..... 11 ... ,r'AR O.IIIIOI.e OAIIIII,.M5,., PAliA V•• IE'
MASt;."'US c ÓCULOS DE pJI!oTr:çio •

CORTADoRe. Dr: FiliO'.

�����:O;(TS... ,to��� ::;:Ii!=S:LI��IC�"dA�to \.A"I.a.� 1..�PARtLMO. GILL'TI:.

ACESSÓRIOS Eh! IlER"L pa" .. P6STO' Df SERViÇO. ,."atES ·'.0... ..., Dr. '."'OL.N4

..... 'mEMO.S ,[ç ... S EM [STÓQUl
OISPOMOS O� uEehlCO ESPECIALI;&:AOO EM CONSÊ"TOS � MONTAGENI

DEPARTAMENTO
,

'iAYME:
!.OUIPUfINTOI VATM' 00 '''''''L, a.A

OEPARTAMEMW

Se A N ai.AVIA•• AI.8.1,1"'. SYS T E.1Il.

SeRVICtOS A�.I:O' 0.""111110 DO SUl.. I.. TD....

.......CI.O•• ÇA"I.U E caOOIfC.DAI .Mflt!E:
fI"'ASIL, ARGENTINA -C .UALQUI'JI! � ... Is DA EU"OPA..... LMA"J.

S"RDINHAS
FER"4GENS
HEttVA MATE

íS::CIPOS i'"IHOS

�IHT�R�;�� "f',,��C'�ALA �EN"
BOTõ["� c r TODOS OS Tr,"O$

TEC'OOS GROSSOS LV G!AAL

M [iU PAIlA HONEN!). r: SEnHO"AI

BE810AI f COJi'fAV ....S ... CIO .... IS! E.T"A.,�I.AS

RrFERfNGIAI .ANCÁIIIAS: ."

:::�� ��G�:NAA�ILDO eoai_clo
CASA B'Ne"",,, HO�"CkE. LTO ....
s,,_CO 00 DISTIIITO FI:DIl•• L a.A.
..... co De ClIItOITO 'Of'UL .... e A•• iaOL ...

810 /li co IJI!OÚSTRIA C coataelO DI S••tI. -CATA.'."

FLORIANÓPOLIS
'ANTA CAraRIMJ

s ue - A'ENTtE.:S A01l PR,NCI,aIS IIU.'OI"OI DO 'I,IDO

J,

_��"-- ;:J
- Dorothy Lamour

No programa: A Marcha da Vida
- Nacional

Preços:
Sras e Srtas Cr$ 1,20

4 canicula em
Floriaoópolis

CINEMAS
ODEON, hoje ás 7,30 horas

ROBIN HOOD

(Technicolor)
CO:NI: Errol Flynn Olivia

Havilland - Basil Rathbone

Claude Rains.'

Nó programa: 1° Noticias da Se
mana - Nacional. 20 Fox Airphll
News 30 x 100 - Jornal j'

Preços: Cr$ 6,00 e 3,00

Estudantes Cr$ z.oo
Cavalheiros , Cr$ 3,00

em:

Ontem, cedo, já se anunciava

o calor sufocante que, mais ii;

tardinha, iria bulir com tôda ai

população da ilha.

FOi, de fato, o que vimos. Os

bars e pontos de venda de gela
dos com uma afluência desusa

da, as praias superlotadas de
com banhistas, sob a nossa 'frondpsa

figueira, na Praça 15, descança·
d-2 va um número também grande

de encalorados. As fisionomiaS

dos transeuntes denotavam o

calor sufocantê, enquanto que,
sofregamente, as mãos empu
nhavam lenços que se encharca ..

vam ao rosto suarento.
Uma amostra, repentina, de

calor dêste verão.
Nossa curiosidade se dirigiu à

Estação Metereológica para,
mais acertadamente, informar
mos os leitores 'da intensidade

da canicula. E ela nos satisfez

c 'logo: 360 na cidade, registando
o termômetro, no aeroporto da

Vida Base Aérea, 41°1 a sombra. Ano-
tamos o registo. Felizmente, lá

. pelas 16 horas, um pouco antes

até, chuvas continuas vieram

aliviar o ilhéu do calor que, à

pres�a, deu o fora da cidade.

de
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.
.

.

: Si;�l;lt;��;���t�
-,' .

RITZ, boje ás 7,30 horas

RÓXY, hoje ás 7,45. horas
Sessões das Moças

Uma história originalissima
muita comédia e romance

Uma �erdadeira tempestade

Censura até 14 anos.

I
IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Um sensacional e eletrizar.te

"western"; repleto de lutas, sen�a

çõe.s e torc,idas
A MARCA DOS BANDOLEIROS
COM: Roy Rogers
Lutas Sangrentsa

, Correrias,Vertiginosas. Aventa-
ras Arrojadas \

No programa: 1° O Esporte em

Marcha - Nacional. 2° Os Intruso,
- Desenho Colorido. 3° Jogo de
Damas' - Comédia
Preço Cr$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

riso e bom - humor

Dorothy Lamour - Bob Hope

I A SEREIA DAS ILHAS
No Palco:
Atendendo a inúmer.os e i_m�;;

tentes pedidos apresentar-se-à 'maIo
lima vez ao público desta capit11

ROCAMBOLE
(O HomeÍl1 Demônio)

E sua Companhia de MistériüS
Aparições e Desaparições - 100

fhtsões
Luxuosos Cellúrios de, Veludo

Sêda. Mil e uma Surprezas
No programa: A Marcha da

- Nacional

...............
'," : ..

IUTZ, hoje ás 5 horas
Sessões das Moças

Uma comédia gozadissima
aprecü\\vel dóse de romance

A SEREIA DAS ILHAS
COM: Bobe Hopc - Bing Crosby

Preços:
Sras. e Srtas.
Estudantes .,

Cavalheiros

e com

•••••

"/0
••• Cr$ 2,on

Cr$ :i,,>o

Cr$ 4,00... (
.

"

I
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O BBTAD" - Terca.te.r. 4 o. Janeiro d. '9.9

AVISO

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

I Datilógrafa I
: diplomada•
•
•• Oferece seus serviços.
:
•
•
•
•
•
•
•
_ .

............................._••••••-•••••- -•••-.-_••-_-·-_-...-.-_-·-.._-.- ·-.-.-.- w

I.

LIVRARIA ROSA
(RUA -DEODORO, N. 33) .:..----�-

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVI'ÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO I-MPECAVEL •• ENTREGA
- � RÁPIDA

•

Viage com cunforto
pelo

«RAPIDO SUL BRASltEIRO»
Diariamente entre

Fpelís ..•Itaiaí=Jcínvíle-Curltíba
ADENTES

Fiuza Lima & Irmão

Relojoaria Progre1so
de ]UGEND 8F FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REE�BOLSO POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou telegrama e pague
aómente quando receber.

N. 31 cr$ 100�0 N. 9 cr$ 260.00

/ Despertador de bolse
ilumina a n�it�

Sui••o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana �e focU

manejo

No..o. reIagia. .(io aClompa nhado. do. re.pectivo. certificado.
de garantia •

. PEÇAM-NOS CATALOGOS 00 ENVIAMOS GRATIS
mCEND s: FILHO

Curitiba - Praça Tiradentea. 260 - Paraná
-4-'.......- ........- .....-.·...-.-...·.-.·.-...,.,.-.-.·.-.-__.-.-..- ..-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-_-_ .-....-_

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC;tNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades •....• Cr$
Receita Cr$
Ativ0 •....... Cr$.
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.909.606,30
5.978.401. 755,97

67.053,245,30
. 142.176.603,80

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massona, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

DAT.I LOGRA FIA
Correspondenel a
Comercial

DIREÇAo:
•

Amélia M Pigozzi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO QE CARVALHO. 65

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

I
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO 'BATISTA DE

I AGUIAR, situada 'no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa-qualquer encomenda.
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

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

I

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.

NEM SE DISCUTE I"

Em minha casa só se bebé o delicioso CAF:E;
MIMI. ainda mais agora que está distribuindo
como brinde. valiosas BATERIAS DE AI.U-

MINIO.

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que•
tendo regressado de sua viajem aos

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

cfiente� .

l�\
1·' ..... ')

• •••••••••••• r • • • • • • • • • • • • • • • • •••

I

,

I
I
,

I

.

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

RaDIO TUBIl' ZYO 9
1530 kilocielos ondas:'médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Pedro Medeiros, Auxiliar

A Técnica O TESOURO "

Da inatxmção �tá ao aleanee
de todos. Dá esse tesouro ao teU
amigo analfabeto, levando-o a UIII
OU1'60 de alfabetização no Grupo
Escolar �ão José, na .Esoola IndWk
mal; .de Florianópolis ou na Gate
dral MetropoUtaD6.

Elelro ••• • • • • • • • . • • ••••••• o· ..••..•..•• ti;

V. Sa.; já escolheu o presen- ,ra rotativos (únicos em Flo
te de Natal para sua Senhora rianópolis),

. enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- .dios grandes e pequenos, fer
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na �'A Eletro-Técntca", a rua I fogareiros e .mais �m� infini
Tenente Silveira?

I
dade de artigos elétricos, tu

, Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen
e pudins, abajours de cabeceí- te baixos.

.... lIIt •• .. •••••

o VA.LE D0 ITAJAJ
Proc1I1'f)m na' A�t.flla

Progrealo,
LIVRARIA 43, LIV'R.ÃIlU

ROSATelhas marca «ARDNHa»' FER'IDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILíTICAS

Elixir de NogueiraAs telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" - distin- M.dlcaçéio auxiliar no tratCLmentG
guem-se das demais concorrentes pela sua. 'da .ifIJi.

- Classificação rigorosa • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ....•.•

- Absoluta impermiabilidade SENHORITA!
.

- Facilidade e perfeição na cobertura A ultima creação em. retri-
- Resistência no manejo e transporte gerante é o Guaraná KNOT

- Queimação em fornos de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

processo privilegiado. Preterindo-o está
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR acompanhando a moda.

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa

madas telhas MARCA ARANHA.

Transportealregulares de

SÃO 'FR4NCISVO DO SUL para NOVA YORK
Informaçõea comas Aoent••

F Jorian6polill - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eni. t eeg.
.

São FrancilcO do Sul - Carlos Hoepcke S/A -eI - Telelo�e 6 MOO � � M :'\CK

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

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch SIa - Rua João Pinto, ·4
Teh�grarna REI� isc» F!OráanÕpoUs

.. __.._ .._------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transportes Tenestres -

..

TrsnsccrtesMaritimos. I

Acidentes PessoaiS :
) -

Autom'oveiS [:
I,

�,' . Incendio. :
... t';�"'<
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(ascos:"
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.
- .' Sucursal de.Santa

.

Catarina .

. Praça 15 de Novembro, 22
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, CaixaPostal 139
TELEFONES 1388 -- 1324 .
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CAMPANHA DO BRINQUEDO USADO
A mulher catarinense, mais uma vez afirma a bondade da mãe

brasileira, esta bondade tão decantada pelos poetas e prosadores de
todos os tempos. .

. '"'

O ap.êlo da Juventude Operária Católica, prmootora desta Campa
nha, foi atendida de maneira notável: muito brinquedo, muito bombons
muito dinheiro!

'

E assim, no dia 26, após a missa, celebrada pelo Revmo. Cônego
Frederico Hobold, na Igreja do Menino Deus, teve inicio a Festa de
Natal das crianças do Morro.

A J. O. C. coadjuvada pelo dignissimo celebrante, pela presidente
arquidiocesana de Ação Católica 'e pela sua presidente, fez a distrí

buíção dos presentes a 250 crianças, em meio a muita or;dem,' paz e

grande contentamento de todos, mormente de toda a J. O. C., que no

sorriso inocente das criançinhas e no sorriso feliz e grato da mãe

pobre do morro, entrou a mais doce recompensa de sua dedicação
cristã" heróica, a empregar seus parcos minutos de repouso, de sua

vida operária, na confecção dos brinquedos usados.
À J. O. C., à toda Juventude Católica. pois, .os 'nossos parabens !

À mãe catarinense, a nossa admiração sincera e comovida! Que pos
sam um dia, como o "Doce Infante de Belém", celebrar com todos os.

seus filhos o Eterno Natal!. ..
'UMA SESSÃO CINEMATOGRÁFICA À MÃE DO MORRO

Num gesto que patenteia' o elevado altruísmo da Emprêza Cinema

tcgr-áf'ica Daux & -Cia., a gerência dêste estabee1cimento, ofereceu à
mãe pobre do morro, o seu presente de Natal: uma sessão cinematográ
fica, exibindo a notável pelicula mexicana: "A Virgem Morena", sô
bre a padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe.

Depois da sessão, cuja extraordinária afluência, atestou o prazer,
a satisfação incontida, proporcionada pela d'adiva generosa e origi
nal, usou da palavra, o Revmo. Pe. Santos Spricigo, que na sua costu

mada eloquência se dirigiu à mãe do morro, muito agradando '1 todos

os presentes.

,. NATAL da PARO'QUIA

m!r I['I
'

Após a brilh�lllte �rl\:!a��:çã���t���:': Natal, �ôbre o que já pu-
,

blicamo�, l{á dias, ampla reportagem, - surgiu o interessante, OPOI:tUf!O, '

instrutívo � bem apresentado fasciculo "Uma Luz nas Trevas" também
" iniciativa da Juventude Católica.

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

O concurso, das vitrines, embora não haja merecido a adesão de

todo o Comércio, não deixou, contudo,' de proporcionar alegria' aos
seus idealizadores. 'Pois, as casas comerciais que dele participeram,
como sejam a Casa América, Casa Paraiso, Casa Três Irmãos, Casa Sin

ger, Livraria Atlas, Livraria Pedro Xavier, não mediram esforços p�,ra,
dentro das bases estabelecidas pelo Concurso, cor-responderem ao fim

visado pela Juventude Católica:
Artisticamente armados, os presepros causaram ótima impressão,

Sôbre o assunto, publicaremos, mais' tarde, reportagem detalhada.'
Ainda preparando o Natal, a Juventude Católica, através de seu De

partamento de Cultura, promoveu duas palestras, sôbre os temas:

"Uma Luz nas Trevas", feita pelo Revmo. Pe. Jorge Alfredo Lnt

terbeck, S. J.; "O Natal de Nosso Se'nhor Jesus Cristo", pelo Revmo. t-e.
Dr. Itamar Luiz da Costa.

Considerada a cultura extraordinária, os recursos oratórios, a ri

queza de expressões, de que são dotados os confe)'encista� pode-se �)em

avaliar o êxito de tais palestras!

Dire�ão de PEDRO 'PAULO MACHADO

�{(Paula ·Ramos», 4 x «Figueirense)) 1
Sob O sol escaldante, Paula do a deixar o gramado, entran

Ramos. e Figueirense �is�uta-I do Papico em seu lugar .. Ma�s al
ram, ante-ontem, no estádio da guns minutos, com o Ftgueíren
rua Bocaiuva, conforme foi no- se na otensíva, Nicolau marca

ticiado, o segundo prélío pela goal que é ínexplícávelmente in
taça "A Equitativa", sorrindo a validado. Aos 20 minutos Aron
vitória ao bando de Fornerolli, sínho comete toque próximo à

pelo escore de 4 x 1. meia lua, no que Carioni se en-

O prélio de abertura da tem- carrega de -cobrar, mandando às

parada rutebolísttca de 49 não redes com um incrivel "petar
passou de' regular. O campeão do". Hélio, contundido, deixou a

da cidade exibiu um' melhor pa- liça, sendo - substituido por Ca
drão de jogo, e conseguiu agra- reca. Aos 24 minutos, Nicácio
dar aos seus adeptos, apagando, aproveita um escanteío bem ba

assim, a péssima impressão fren- tido por Bentevi para consignar
te ao Avai, quando não foi além o 20 ponto do campeão da cida
de. um empate. O Figueirene lu- de. Dai em diante passou o Pau
tau como poude, chegando, ínú- IlaRamos a controlar as ações re ..

meras vezes, a provocar

PâniCOISUltandO
na conquista de mais

na cidadela paulaína, dois tentos, feitos na segunda
O tento inaugural da partida fase por intermédio de Mandíco

foi conquistado pelo "center:' e Bentevi, sendo ainda anulado

Meireles, servindo-se de magnt-] um tento de Mandico. Gastão,
fico passe de Abelardo, quando o cobrando uma pena máxima,
cronômetro assinalava 13 mínu- atirou fora, desperdiçando ótí
tos de jogo. Minutos depois, Mar- ma ocasião para diminuir a 'di
co recebeu forte contusão num ferença no marcador, o qual en
encontro com Ivan, sendo força- cerrou ravorável ao quadro da

ALIANÇA DO LAR LIDA.
Av. Rio Branco 91,- 5° Andar

CARTA PATENTEE 113 - EXPEDIDA PELQ TESOURO NACIONAL
Resultado do sorteio realizado no dia 29 de dezembro de 1948 pe

ia Loteria Federal do Brasil, de acôrdo com o artigo 9 do Decreto-Lei n.
7.930, de 3 de setembro de 1945 revigorado pelo de n. 8.953, de 26 de ja
neiro do ano pp. conforme circular n. 2 da Diretoria de Rendas Internas

de 8 de janeiro de 1946.
'

PLANO FEDERAL. DO BRASIL - XYZ e PLANO ALIANÇA
4197 Prêmio maior .,......... Especial Popular
197 Centena

'

.... ,........... Cr$ 10.000,00 Cr$ 5.000,00
Milhar invertido Cr$ 1.200,00 Cr$ 600,00

Cr$ 300,00 Cr$ 200,00
PLANO ALIANÇA

Liberal
Série 4, número 4197 ,."..... Cr$ 50.000,00
Milhar de qualquer Série Cr$ 2.000,00
Centena .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 600,00
Inversão do Milhar ' Cr$ 200,00
Inversão da Centena -

".... <::.r$ , 60,00
ADAPTADO AO DECRETO N. 7.930

Clássico

o-s 25.000,00
crs 1.250,00
Cr$ 300,00
c-s 100,00
Cr$ 30,00

Liberal Clássico
Série 4, número 4197 Gr$ 40.000,00 Cr$ 20,000,00
Milhar de qualquer série ,Cr$ 5.000,00 Çr$ 2.500,00
Centena , . , . . . . . . . . . . Cr$ 1.200,00 Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa Cr$ 2.000,00 Cr$ 1.000,00

RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL D OBRASIL.
4197 •.... , , . : , .. 10 Prêmio
0484 .. ; . . . . . . . . . . . . . .. 2° Prêmio
4393 '

30 Prêmio
9118 , , .. "...... 40 Prêmio
5467 . . . . . . . .. 50 Prêmio

PLANO "ALIANÇA TIPO E'XTRA" ,

44197 Milhar do 1° prêmio e final do'20 60.000,00
30484 Milhar do 2° prêmio e final do 3° 50.000,00
84393 Milhar do 3° prêmio e final do 4° 40.000,0�

I34197 Milhar do 10 prêmio e final do 30 30.000,00
80484 Milhar do 20 prêmio e finaldo 4°........ 25.000,00
74393 Milhar do 3° prêmio e final do 5° 20.000,00 I
84197 Milhar do 10 prêmio e final do 4° '. .. . . 15,000,00
70484 Milhar do ,2° prêmio e finai do 5° 10.000,00
,74197 Milhar do 10 prêmio e final do 50 10.000,00
74393 Milhar do 3° prêmio e final do 1o 10.000,00

Cada inversão da dezena de milhar da direita praa a esquerda, das
combinações do "Tipo Extra", está premiada como o valor de Cr$
,{i.OOO,oo

OBSERVAÇÃO: - O próximo sorteio realizar-se-à no dia 29 de
janeiro de 1949, pela Loteria Fedreal do Brasil, de conformidade com

o Decreto-Lei 7.930, de 3 de setembro de 1946.
" EDUARDO F. LOBO - Diretor-Tesoureiro

O. PEÇANHA - Diretor-Gerente
Visto - ALEXANDRE DA PAZ - Fiscal Federal

Convidamos os senhores contemplados, que estejam com os seus

titulos em dia; a virem à nossa séde para receberem seus prêmios
acôrdo com o n/ Regulamento.

•

Praia de Fóra dor 4 x 1.
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NATAL DOS PRESIDIÁRIOS

.Como nos anos anteriores, a Juventude Católica não esqueceu de,
no grande dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, levar aos seus

queridos irmãos de crença, da Penitenciária, -- a sua mensagem de

paz, de arnôr e conforto.

Às 8 horas foi celebrada missa na Capela dêste Estabelecimento, pe
lo ReVIDO. Pe. Santos Spricigo, que pronunciou ao Evangelho, belo e

comovente serrnâo.
Fez-se ouvir durante a cerimônia, o côro �rfeônico da Catedral"

entoando lindos canticos -de -Natal,
Terminada a missa, todos se dirigiram ao refeitório" onde foi ofe

recida pelos promotores da Festa, uma lauta mesa de dôces, servida pelas
moças da Juventude Católica enquanto os moços distribúiam cigarros
e bombons.

Constituiu a 3a parte do prcgrãma, uma hora de arte, cujos nú-
meros de canto e declamação, encantou a todos.

'

Eram visiveis a comoção e a alegria que dominavam os presidia
rias, ao receberem as homenagens sinceras e afetuosas dos jovens da

Juventude Católica de nossa Terra ...

• • •

NATAL DOS DOENTES

Também as crianças pobres, internadas nas enfermarias do Hos

pital de Caridade, foram lembradas com especial carinho, na data má-
xima da humanidade: o dia de Natal(

,

Assim, a Congregação Mariana "Imaculada Conceição"; de nossa

Catedral, organizou um belo programa, para alegrar aqueles coraçõe
zínhos infantis que, além do -sofrímento fisico, ainda carregam a cruz:

dolorosa da saudade ... longe dos pais. " longe do convívio do lar .. _

Na bela manhã do dia 25, 60 crianças, receberam brinquedos, bom
bons e roupas, passando minutos de grande alegria, de viva satisfação.

A Congregação Mariana, também se lembrou dos doentes interna

dos no Pavilhão, estas pobres criaturas que acabam seus dias, triste
mente num leito d� hospital, vitimas da tuberculose... ; \

Cada doente recebeu a sua lembrança de Natal: um 'pequeno pre

sépio e uma caixa de biscoitos fírros e saborosos. E ainda, e sobretn

do receberam êles, os 28 doentes do Pavilhão, a palavra de conforto,
de consolo, de ânimo, que, comovidamente lhes dirigiram as suas dr

mãs em Maria Santissima , ..

Mas, não foi, apenas, a. dadiva maternal que a Paróquia de Flo

rianópolis, proporcionou aos seus pobres, doentes e encarcerados. Foi

principalmente, a dadiva espiritual, naquele desejo que sentimos to

dos nós, cristãos e católicos, de que cada coração seja possuidor da

quela paz anun6iada pelos anjos, na noite santa e bendita do nasci

mento do Salvador! "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos ho

mens de hôa vonêade"!

Destacaram-se como os me

lhores em campo: Nicácio, Cho
'colate e Fornerolli, no Paula Ra

mos, e Afonsinho, Meireles, Ha
mítton e Hélio, no quadro ven-

cido. •

Anormalidades -- Nos últimos
minutos de jogo originou-se um

incid-ente entre Ivan e Gastão,
que culminou na troca de pala
vras obecenas entre ambos, nada
fazendo o árbitro para puni-los.
Serviu como [uz o sr. Agapito

Veloso, que esteve bastante fra
co.

Os quadros jogaram assim for
mados:
Paula Ramos: Tonico, Chinês

e Nenem; Cazuza, Chocolate e

Ivan; Benteví, Carioni, Mandíco
(depois Nicácio), ForneroIT e Ní
cácio (depois. Mandíco) ."

Figueirense: Mong'uilhot, Mar
co (depois Papico) e Afonsinho;
Minela, Gastão e Diamantino;
Chinês (depois Careca e Hamil

ton) e Abelardo (depois Care
ca) .

Como preliminar, jogaram sol
teiros e casados, vencendo, desta
vez, os casados pelo alto escore

de 6 x O.

PASTA DENTAL
ROBINSON

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPI'rALJZ�ÇÂO

Amortização de Dezembro

No sorteio realizado em 31 de
Dezembro de 9�8 toram sortea
das 'til seguintes eombínaeõe-,

M
H
J
H
(.
M
Q
\Y

o
K
A
W
U
H
T
R

'E .,. CI scri iôaio à Rua onse-

lhelro Mafra 122. - Nesta.
Inspetorias e ageNcias nas

principais cidades do
Estado

Camill8l, Gravat.'j Pifame�
Meiàfil da. melhorei; peloI ,me·

de nores preçol .6 n. Cf\SA iMIS
CELANEA - RuaC. Mafra

.
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lnformações utei« AVISO

Viagens aereas em "Catalinas"
.

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
Para o Sul: Laguna Ararangua e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte:, Todas as quarta-feiras e 'sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí -. São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativas).

I Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

II
Rua Alvaro de Carvalho n. 1. .

,_
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

'-A-.,-D-'':__V--U�L__:_'=G==C=Ã�O� I Leia, Divulgue e Assine
I

Revisia' do Paraná para o 'Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro 1Publicidade I A'
.','--

mensa. - SSlnaturas e Anúncios.

1 CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

o ESTADO
.

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5
.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

,

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA '

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 antlar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .....•.•...... Cr$
Semestre •• r , • • •• Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 100,00
Semestre '.. Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número ávulso .. Cr$ 0,60

Anúncios mediante contráto,

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção 'não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados,I
_ J _ I'Io-_ _ _",-_ _- - _- _JO..••_._._._., .

Viacão Aérea
�

Horário
-- Segunda.-1eita

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 --

Norte

Terça-feira
'\:'\!R - 10,40 - Norte

I rR llZEIRO DO SUL - 12,00 _
fiorte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR ...,... 1::1,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUtmIRO DO SUL - H,OO

fiorte
.

VARIG - i f,.tO - Norte
PANAIR - 1.3,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 1.2,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

fiorte

CRU�IRO DO SUL - Ui,30
eul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Jio�te
PANAIR - 1.0,40 - Norte
VARIG - 11.,40 - NOrte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábadó
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55 _

liorte

Dqminqo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,80
PANÃIR - 13,50 Sul.

-

,�=::: ...... -ft ·PrudenciaAuto'VlaçAo Itaja! - ltaJú - 111 !t0-
ra•.
Expresso Bl'usqUeIlH - BruQue _

16 horas.
Expresso Brusquense - No.a T.rento

- 16,30 horlliB.
,

Auto-Vlação Catarinen.. - JolnvU.
- 8 horas.

Auto-Viação CatM'inen.. - Curitiba
- li horas.
Rodoviárla Sul·BruU - l-brto .Al�.

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasileiro - JomnI. ...;..

ú li e 14 horas. ITERÇA-FEmA
, Auto-Vlação oatarínense - POrto .Ale. A ,- p ,.. I das E.mp,asas da Tgre - 6 horas. ssoclaçao rorlSSlona ...... rens-
Auto--Viaç§o CatlU'lIlell.se - CUritiba

'

--A;t!��O catBJrlnenBe - JOlDTlle portes de' Passageiros da Santa Catarina
_ 8 horas. A bI

"

Auto-Viação CatBJr1llen.se _ TJ)bBJrlo, '

ssem eta Geral Extraordinária
- ����:. SAe CrIr.ó'Ylo _ La«una -I Pelo presente edi tal, fica convocada a Assembléia Geral E�traor-'
7 �:;'�sa Glória":" lACIma _ 724

riinár ia da "Associação Profissional das Empresas de 'I'ranspórtes de
I! 6'h 'horas. I Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas 'do dia 11 de Janeiro

ll:_-g;:a� Brusquense - Bruaqu. -I de 194-9, nos salões do Clube 15 'lf' Outubro, á Rua Alvaro de Carvalho,
A"to-VIaçAo Itajal - Ita.ja1 - 18 hO-; gentilmente cedidos pela' sua digna diretoria para tal fim, deliberar o

ra�ãpido Sul Bra.sUeliro ..,. JoInTfl. - li I econhecimento como SINDICATO representativo da respectiva cate-
IS e 14 horS'QUARTA_FERA : gari a profissional.
Áuto--ViallAo CatarlnenH - Curlttba

I Florianópolis, 28 de Dezembro de 1948.
- li horas.

"l' d 0[" Presid t. Auto-Viação catu1n_ - J'olnvU. 11. tino e zvelra -

,
reSl en e.

- 8 boras", ! '-- -_-_

, Auto·V!ação Catu'IDeIlR - IA.guna, " "

CI b d S t C t'
.-

·r;-!�frd�!�r:Br�ue1ro � Jomv,llw - .. 1 NerO- u e e', ao a a arlna
ç

•

Expresso Bão- Cr1st<n'ao - Lacuna -

>
7 ���MO BrullQuenar. - Bruaque - Avi !i'O ftQS interessados

!
16 horas.

C
' .

do ]
-

d E I
.,

S h U
' .

tAuto-Viaçlo Hajal - ltajaJ - UI ho-- umpr in o ínstruções : o xce entíssímo en 01' Mrn is 1'0 da Aero-

ra�esso Brusquense _ Nova Tlrento I náutica, em virtude do ofíci-o n. 196, de 27 de dezembro do corrente

'I
- 16,30 horas. I ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa-

1 Rodovíâr'ía Sul Bra6U - Perto Alecn I íbid • rio'''' d b d
.

'

_ ! horas. 'I mente prot I o emnarque ou esern arque ' e passageiros, em aero-

V"ft�QUlNTC�� p__ naves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, queAuto- U>.....o a·.....'·......,........ ....'.....
'

Alegre - 6 horas. por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em
Auto-Vlação ca,tarlnense Curitiba São José.

- 5 horas.
Auto.VlaçAo Catarlru!lnH' Jolin'Ylle Asteróide Arantes, Presidente.

- 8 horas. ,

Auto-Víação catarinense - TubBJrlo.
- �----

•
..

.

;i��==- ..=_:iln�o�EI��c�}!!�=�c �as��l�,�a��óp.���!!!!� �:z:':�:U�=l:! �:F;:j�o
.

Emprêsa Glória - Laguna - " 1/2 No Credito Mutuo Predia
e 7 1/2 horas,

. candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia-
.,

.

EXlfresso BrullQueIlM - Brusqu. -

go Fer.naPJ!es,_,.João p":_J,tur panJord, José, -1\f.auro' .lta-Cp--srlçOfligi;:Jõse
- - .. - � .....-.-,-. -.

-

.•-.-.- :-.�'�ó-;;-' • -;-'-b
-

16_A����>iaÇao -itaja.! - lÚi,ja1 -""'UI ]lO. Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco V·-:'- d'-r"'kAPido SUl Bl'aBile.1ro _ JoInT11e - b Cabral, os quàis deverão se achar em Curitiba, no dia 10 de janeirol de
. en e-5e

11 .' 14 horas. 1949
Empresa Sul Oêste Ltda - Xapecõ - b '

.

_ I' horas. A apresentação será nõ Q. 'G. da 5a R. M;, ás 12,00 h?ras do me�mo

Vende-se

Maq'.linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S; C.
Vende-�e, th. só maquinário
lnform'lções com A. Wehmutb.

Rrusque - Santa Catarina".
f '

�........,.9.
\

Uorario das empre ..

sas rodoviarias

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 4e
terminação superior, a 3 de janeiro de 1949 .

Domingos Fernandes de Aquino, Superinteridente Geral.

Capitalização
A PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Companhia Nacional para Favo

recer a Economia, avisa aos seus prezados portadores de titules que,
o sorteio do corrente mês será realizado no dia.31 ás 11 horas,

deven-,do os Snrs. portadores efetuarem o pagamento de suas mensalidades
até essa hora.

Prudencia Capitalização .

Praça 15 de Novembro nv. 9 - 3° andar

Florianópolis.

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

SEXTA-FEIRA
RodoTlãrla Sul Brasil - PÔl'to 4legH

- 11 horas,
Auto-Viação Catarillense":: CurItiba

- 5 horas.
Auto-Viaçllo ÇBtarlnens.:_ JoInv1le

- 8 horas.

AutO.Vlação CatarLnense - t.aeuna
- 6,30 horas.
Expresso São CrlstovAo - I.A.gunoa -

7 }]Qras.
Auto-Viaçllo lltaja! - Ita'a! - 11 ho

ras,

Expresso Brusquens.
16 horas. •

Rápido Sul Brasileiro ..,.. Job:w1l. -
àII li e 14 hora,s.

SABAD<."
Catarinense - CUrlt!Jba

OTíLIA DE CARVALHD BOTT
têm o prazer"de parti,cipar aos parentes e pessôas 'de suàs reIa"

ções o cO)1trato d'e casàmento de seu sobrinho SOLON com a

Srta. Nilda Vieira da Rosa.
,

NILDA e SOLON

MÃRIO VIEIRA DA ROSA
e

ESTHER DQMINGUES 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 ·Ca,rvalho de Sousa.
MÃRIO ROBERTO BO,TT

eBr:uI!que '_

Auto·Via.çAo
- 5 hora,s.
Rãpldo Sul BrasHeh'o - J'oirlTlle -

às 5 e 19 hor".
- 8 horas.

IAutO:V1acAo Catarlnense - .JolnvUe.
.

- & Iloras.
Auto-Viação Catarl!nense - Tubarllo

- 6 horas. ------------�----------------

EXDrp,sso São Oristo'f'llo - Laguna
7 horas.
ExpreSllO Brusquel!llle -.BruQu.

14 horas,
Autc-Viação ltajaJ - ltaja! - 18 ho-

ras.
'

Expresso BruequenH - NoYa Trento
- 9,110 horaa.
Expresso Glória - Laguna - • 1/2

• 7 1/2 har...

noivos

SÃO JOSE, 24/12/48.

I Dr. (LARNO G.
.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cfvel
Coaatltulção de Socleclad.

NATURALIZAÇÕES
Titul� Deolarat6rioa

'Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. � 10 andar. Telefone 42-4989 _:_ Rio de

Janeiro

E.crit6rio e R..ili.ncia
Rua 'Tirad.ntH e7.'

�ONE -� 1468

mais
Santa
completo Orgam

Catarina
de

\ CATALOGO DE MOEDAS DO
BRÂSIL

Já se encontra a venda com,

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

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

. . . . . . . . .. .:" .

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira,

Advogado .. Contahilista
Civel -- Comercial

Constituições 'de sociedade.
e aerviçoil corebtoa, em geral.
�Org�nizaçõ.s contabeia.

Regiatro. e marcas, di..pondo.
no Rio, de correspondente.
Eaeritório :. Rua Alvaro de

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hprall

Telefone 1494

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, .Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.'

Material elétricd para insta
lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especíalísado.

Loja e crítórío á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile ---Bta. Catarina
- Brasil.

Um terreno em Campinas
São José, com 235' m-etros d'e
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa-'
ções nestl'l. redação.

V E N D E .. SE
um aparelho de chá e café de
porcelana. Tratar a rua Deo
doro, 20,

SEU RELOGIO. PRECISA DE
.

"

REVISAQ ?
•

.

,

NOSSÁ OF!CINA É ESPECIALIZADAi
Nossos concertos são .

. .. :',.

garantidos 100% '

ÓTIOA MOD�LO:
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

,do' Estado)

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

ARNOLDÓ SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização em

dentàduras
Raios X T'" Infra-Vermelho

Diatermia

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

lefone 1.427
........... ..,

_
.

·Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

r'ua Capitão Augusto Vidal12'6í
Palhoça .

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

'FÁBRICA DE -FOSFOROS (PRON,.
TA P. FABRICAR)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Rubens de Arru ..

da Ramos
• I

'

"

Florlanópoll" 4 iie Janei.ode 1949
.

' ,

te, a ética e a ortografia ... ) E
então descobre que o general
Eurico Dutra "não é. pesseâis
ta, nunca foi partidário das

Tôda a gente sabe que o sr. hostes majoritárias" ! ! ! Quer
Nerêú Ramos,' preclaro Vice- talvez insinuar o cômico escri

Presidente da Repúbli.ca, veio ba que o Presidente âa Repú·
([1, norianópolis 'para visitar, blica não conta com as' "hos
nestes dias de festas de fim-de- tes majoritárias". o que impor
ano, pessoas de sua 'iamüia. O taria em afirmar que o Gooêr

jornal da oposição local, notici- no da República não tem como

ando lá ao modo alarve que seu lider o lider da mataria,
lhe é peculiar, a chegada do também eminente sénador ca

'ilustre coestaâuano; não omi- tarinense e representante proe
.
tiu aqueles objetivos da vinda minente do P. S. D., sr. Ivo

do eminente Chefe do P. S. D .• /d'Aquino - mas o lider da mi-
Fez anos ontem o nosso pre-

nacional à sua terra. Ninguém., noria, o senador uâenista.
zado diretor, sr. dr. Rubens de

pois, ignora que S. excia. âese- - Fiquem os udenistas com es·
Arruda Ramos. A data, que tão

java passar êstes poucos dias sa trapalhada tola e com as

na intimidade dos seus para suas conjeturas maliciosas, especialmerrte grata era para os

O que se fez ac()mpanhar de porém: inócuas. E creia-nos: ao seus numerosos amigos e admi-

P ("t D h h radores e para os seus familia-
sua digníssima espõsa. I")' ., nen uma omenagem
Essa circunstância, porêm, ocorreria, mais estrepitosa e res, o foi também, muito parti-

serviria ao udenismo desta ca- mais expressiva, ao que (J, coti- cularmente significativa .para

pital como pretexto a algumas saçração de que tem sido alvo, quantos, como nós, testemu

grosserias, saídas ontem no fóra de sua terra e por parte nham os gestos e atitudes do

"Diário'[, e com, as quais pre- de notabilidade� da. pol:tica e ilustre chefe .amígo, na convi

tenrem os escribas da U. D. N. da cultura nacionais, o sr. Ne- vência díáría e na corcÚalidade ,

subestimar a significação hon- I
rêú Ramos. E, respeitado o permanente do trato.

rosa da presença do� sr. Nerê-c
I móvel afetivo' e familiar,de'sua O dr. Rubens de Arruda Ra

Ramos entre os seus correliçio- recente estade; ent:� nos, bas- mos, cuja pena limpa e cíntílan

nários de Santa Catarina. ste-nos o conforto, Ja agora, de te nunca traiu as suas convie-

A estupidez seria descuipá- haver �l� experimentado ain�a ções nem se poluiu na ínjustí

vel se, ao contrário do que faz a h:0stzlzdade _ daq'1!eles cuia ça ou na inverdade, é uma das

supor o nome de um diretor no estima lhe nao. sena absoluta· mais legitimas expressões duma

cabeçalho da trlha utienista, mente honrosa. geração de Catarinenses dotada!

não' houvesse por lá um res-
de invulgar acuidade espiritual

ponsáuel por tudo quanto se Não vem mais' lelte e de inatraiçoável certeza de

publica nas colunas editoriais • :sua função em sociedade. No

do aseaniuuio vespertino. Mas, de Blumena·u comentário, na crônica afetiva,

porieeo que êle existe e que não , ou no causticante revide da dig-
Temos a dar aos leitores, hoje,

é um homem rústico, nem um
'

. nidade própria ou da de seus
• uma grata noticia. De há tem-

empertiqtuio paspalhão, a p'er-
'. amigos nínguern lhe supera a ve-

pos a esta parte, uma das preo-
jiâia do comentário ressaltae' emência, ou a leveza e graça, no

cupações constantes da ,Usinareclama protesto.
-

estilo que convenha ao vigor da
de Beneficiamento de Leite, '

Não partiria sinceramente do expressão ou à transparência do
desta capital, era dispensar o

"Diário"; esta' visto, uma re- conceíto. Sincero na amizade,
Ieíte procedente de Blumenau,

primeiuia aos pessedistas que, sabe sê-lo também para com os

por ser muito dispendioso seu
porventura, se houvessem es- que o agridem injustamente -

transporte.
quecido de pestar uma homena- e 'os castiga, ora com o sarcasmo-

E é isso o que acaba de con-
gem, muito merecida, ao maior acerado, em cujo manê]o é inex-

dos homens públicos de Santa seguir, a Usina, graças aos es- cedível, ora com a energia más
forços de seu ativo gerente sr.

Catarina. E se tal homenagem cula da sua frase contundente e

não foi concretieaâa, saiba-o o
Abelardo Máximo Pereira, ob- Chamejante.
tendo oIeite necessário ao con- I

espeiaculoso' uespertino; foi .

Mas é, sobretudo, um bom.
sumo da .Granja Leiteira da '

porque se quiseram respeitar as "r Diretor da Penitenciária do Es-
Ressacada' e também' de criado- ,

razões de afeto, muito intimas tado, ninguem ali, o estima me-
res de Floriánópolís e munící- "

e muito naturais, que, nestes nQS
t..
cio que o melhor dos' seus

últimos dias do ano, afastaram
pios vzinhos.

amigos. 'Dai a homenagem que,

SR' 'oexdae· dJaaSneszYroa.s ocupações no Olstrl'bUI-"8-O do'�UXI· _
ontem, lhe foi prestada pelos

• \J u
- funcionários daquele estabeleci-

Ademais, llivr'asse1nors Deus I- t
· mento, que lhe inauguraram o

de pensarmbs como os menta- 10 nor e-americano retrato no gabinete da direção,
res do

-

oposicionismo catari- Washington, 3 (U. P.) _ A .._ homenagem a' que se associa
nense, em matéria de elegân- França recebeu a segunda -do- ram até os presidiários, comovi
cja politica i!de senso partida- tação maior de fundos de auxi· clamente expressando-lhe os

rio, envolvendo em manifesta· Ho mediante o Plano Marshall, mais calorosos votos de felicida
ções de solidariedade generali- no seu primeiro áno de opera- de pessoal.
zada, que melhor têm sido fei- ções, com um total de , ... ,.

"O Estado", com êste registo,
tal à bôca das .urnas pela es, 1.085.500.000, dólares, segun- interpretando o 'sentir de todos
maga,dora maioria do eleitora- do se revelou hOJe aqui. os: que trabalham na sua reda
do ?atarin�nse,.. a �xpressão I � Grã Bretanha teve o qui- ção, nas suas oficinas e nos seus

muzto,o.fetwa e especwl duma nhao maior, recebendo. . . . .. demais departamentos, consigna
visita do nobre Vice-fresiden- i 1.320.800.000 de um total de aqui sinceras felicitações ao
te da República a. pessoas de' 4.900.400.00 dólares.

.

'prezado Diretor.
sua família, aqui residentes.
O ,que, todavia, aberrra de

tôda a compostura jornalística,
além daquela descarada falta
de ética política do udenismo,
é a grotesca alusão a supostos
pendores do Presidente Gaspar
Dutra por uma determi1tada

Icandidatura à sucessão presi
dencial. (Aliás, o ",Diário es-

1/
creve susseção, para evidente·
mente fierir, concomitantemen-

o MOMENTO',

rZID DlE;_ SOUZA DUTRA BERTA NEUER
e

ALMERINDA_ ;OE L. DUTRA

participam aos se6s parellles participa aos seus paren,tes
e pessoas de suas relaçõ�s () e pessoas de suas rell:J.ções '0

contrato de casamento de contrato de casamen'tC'l ,de
sua filha LAURITA com·o Sr. seu neto NILTON �om a 'S�fa.

Nilton Neur. Laurita Dutra. '

,

NILTON e LAURITA
noivos,

,

I

f

ESCOLas PREPARaTO'Rla�
-

• 'i..

,Candidatos inscritos nos exames
a) ESCOLA PREPÀRA.TóRIA ,DE PóRTO ALEGRE '�,
1° ANO. Alfredo Waldemar Martens, Alceu de Paula Santos, Au-

gusto Luiz Gonzaga, Benedito Leal do Vale, Dalmir Frànklin de Oli-·

veira, José de 'Jesus Carneiro, José Francisco Soares Linhares, Joel.
Andrade Tôrres, José Ant�llles Almeida, Luiz Vitor-io Dentice, Nilson
:Amaral Fanini, Nelson Romero Stadler de Sousa,. Normando Agostinho
Donato, Odilon de Caetano, Pedro Napoleão Adam Machado, João Ar-e

tur San'ford de Vasconcelos, Jose Mauro da Costa Ortiga, J osé

Edú Rosa, Márto Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo.
2° ÂNO. Jorge Conrado Hilgenbcrg, Miguel Digiacomo, Bandolto

Santiago, Fernandes, Renato Alves de .Sousa ..

b) ESCOLA PREPARATóHIA DE SÃO PAULO
1° ANO. Artis Waleswski, Conrado Kramer, Carlos Osmundo de

Medeiros, Ermirio Rosa Pedra Coutinho, Enio, Rubens Scheffer, Levy
Ribeíro Bittencourt Júnior, Luiz Alberto Carlberg, Luiz Acastro Campos,
Gonçalves, Luiz José Borges Corrêia, Milton Barbosa, Roberto Ortola
ni' Júnior, Horácio Santos Rebello.

2° ANO. Léo Francisco Leone.

30 ANO. Roherto Luiz Coelho, Alexandre Ritterp Von Jolita. Dirceu.

Chagas.
Foram indeferidos os requerimentos dos seguintes candidatos:

Ernesto Willy Hailmann, Francisco Antônio Ramos' de Lima, José' J
, .J!,

Nunes Dinis, Tito Fior, Francisco Bacelar Netto, Osiris Vargas Blanc e

�l
Paulo Strazzer.

Os candidatos residentes Ióra de Curitiba, deverão àpresentar-se
no dia 10 de janeiro de 1949, ás 12 horas, na 3a Secção do Estado Maior"

da Região (Q. G.); os ,demais, até aquela data.
.

(a) Sady Folch, Chefe do ElVIR

Sanvões da Rú�s,ia
.

Revista
contra .rluQolasvia

E�,so
-Chegou-nos às mãos a Revis-
ta Esso, de outubro-dezembro
1948, trazendo farta colaboração
e escolhída ilustração sôbre o

nosso Estado.
A revista que se apresenta ..

com bom aspecto gráfico e 'Y��
riada matéria redacional, traz;
na capa, a ponte "Hercilio Luz ",
trabalho do pintor conterrâneo'
Martinho de Haro.

Agradecemos à gentileza do

exemplar que nos endereçaram r

Londres, 3 (U. P.) - O abis
mo entre Stalin e Tito atingiu
o máximo, no ano . transcurso
com a aplicaçâovírtual de san
ções econômícas contra a Iu

goslavia, segundo noticias de
/ .

Moscou, que dizem que o co-

mércio russo com a Iugoslavia,
será reduzido de 37,5, por cen
to, em 1949, comparativamente
a 1948, por causa da atitude
anti-soviética de Tito. Despa
cho da Agência Tass informa

que o novo acôrdo comercial
foi assinada em

. Moscou, na

segunda-feira passada. Anun
ciando o acontecimento, o Mi
nistro do Comércio Exterior
disse que a Iugoslavia recebe
ria um oitavo das mercadorias

que dantes recebia. Em vista
da politica hostil do govêrno
iugoslavo para com a União So

viética, isso não chega a cons

tituir uma .surpresa, O pró
príe Tito já o tinha deixado

transparecer. Agora, porém,
com os ataques publicos, / de '

parte dos russos, Tito prova
velmente, sentir-se-á livre para
apelar abertamente para os

países do "Plano Marshall",
para: o restabelecimento de re

lações comerciais.

DR; SAULO RAMOS

Avisa a mudança de seu coe

sultório e resiuência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009.

Consulta das 10 ás 12 e elas

1.1).30 ás 19 horas.
.

glaterra, prevendo o intercam
bio de 60.000.000 de dólares de'
mercadorias. Prosseguem in
tensamente as negociações íta
lo-iugoslavas em Roma e Bed-
grado.

-

Há muito ,tempo que os iu

goslavos manifestam o desejo'
de restabelecer as relações co

merciais com os Estados Uni-'
dós, ond:e poderiam adquirir
mais máquinas.

NEGOCIAÇÕES COM A IN
GLATERRA E A ITÁLIA

'. As sondagens' ocidentais de
Tito, aliás, já estão em anda·
mento. Ele acaba de assinar um

ac�rdo cometcial com a In,

FRECHANDO...
, \

.

.

Os conspÍc).los jornalistas do órgão da U. D. N. deitaram ar

tigo de fUIl;do para o solene enceramento do ano! Agora, nem

porque estejamos na graça deste 1949, que dela também é, deve
mos ,deixar sem resposta as afirmações PÓSTUMAS do folheto

udenista. De começo esclareçamos que, do lado de cá, todos com

preendem e respeitam,' como função das minorias, o direito dc:

critica. A liberdade de imprensa visa a garantir essa crítica. �1:as

é preciso não confundir liberdade com licenciosidade . .Aquela as

segura o comentário honesto e o combate frontal, sem reticên

cias; esta sugere a ofensa, empurra pára o C.ATH-AS-CAN, res
vala para a covardia. O sr. Nerêu Ramos, como todo e/qualquer
mortal, sujeito ás contingências humanas, não foi, não é e não será

infativel. Nã'o nos rebelamos contra os que, (sem cálculos es

condidos, lhe submetem os atos ao crivo de severo exal�e.
Revoltam-nos é contra a 'calúnia despudorada, o aleive

acanalhante, a falta de respeito alimentada' pela inveja. Às

critic�s que lhe fizerem serão refutadas, discutidas e examina

das uma a uma com a maior serenidade, no campo aberto das

idéias. Já o em��nho d�· ofendê-lo terá revide diverso: "olho

por olho, dente por dente". Isto posto, retruqu�mos ao sovado

SLOGAN udenista, que dá ás realizações do sr. Nerê1). Ramos o

titulo de óBRA.S DE FACHADA! A.pecha foi repetida pelo
DUBlO, do dia 31. E a 'resposta virá amanhã, bem arrumad'j-·

,-I'
nha, bem argumentadinha e sem atingir ninguem, a não .5er,

obviamente, a impessoal' autor daquela formidável hJ.1rrice ....
.

GUILHERME TAl;

•

.,'
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