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ANTES DE RESPONDER ÀS NOSSAS INTERPELAÇÕES SôBRE'A.i"LEI RETROATIVA' QUE, EM RENE,
.OS- VEREADORES t:JDENISTXS. DE BOM-RETIRO VOTAR���' E;;SAlQONARAM, O OIARIO �NÃO- TÊ-'
MORAL PARA ALUDIR AO AUMENTO DE SUBSíDIOS·�·NO PARt�ENTO MM APROVADO, ALIÁS, COM VO

·�.:TAMBÉM

Os empreiteiros receberam o dinheiro fora �o contrato e depois não construirem a pontE'!.-Quan
to deviamos e quanto devemos.-Plano 'Souza Costa. _:___ Prossegue o sr. Valentim Bouças

na história intima da nossa divida externa.
O sr. Isaac Grinberg, conhecido traiu-se um emprestimo de cinco I do que haviam sido orginalmente

.e acreditado reporber a serviço da milhões de dólares. A firma que

I
negociados. Hoj,e, por exemplo, de

conceituada agência jornalistica empreitou os seus serviços, a Im-, 1Jm empréstimo da Central do
"Air Press", em "copyright" para brie & Cia, deveria retirar os Brasil que havia sido efetuado a

diversos per iodicos do Brasil, aca- cinco milhões do empréstimo com 7% de juros, o Brasil paga apenas

ba de publicar a reportagem que, que se custeariam as obras, ,em 31(2 % de juros.
com a devida vênia; abaixo repro- três partes. A pr-imz ira delas, de Essa medida Leve o duplo va

duzimos, do nosso brilhante, cole- 1.300.000 dólares, foi desde logo 101' de diminuir a nossa divida e

_ga "O Dia", de Curitiba', edição recebida e empregada. Passou-se o montante de cada pagamento
de 2'5 do mês p. passado. algum tempo e a fÍl�ma, sem um nosso, o que permite que cumpra-
Fazemo-lo pelo ínterésse que níquel, pediu ao sEstado que lhe mos nossos compromissos em dia.

-despertará em o nosso Estado a desse titulos do Tesouro para que Nossos títulos já subiram três ve

palavra de uma
.

autoridade em ela pudesse pr-osseguir nas obras. zes e nunca noss-o crédito foi

questões relacionada com a dívi- É que, independentemnte do que maior. Para chegarmos a este pon
-da exlerna do nosso país, o sr. havia sido acordado, ela já havia to, entretanto, quantos prejuízos
Valentim Bouças, ouvido por recebido os outros 3.700.000 dó- sofremos!"

aquele repórter no tocante a uma lares e a ponte ainda estava qua-

-transaça-o feita entre o nosso Es- se inteiramente por fazel'... Ao

tado ,e a firma norte-americana fim de algum lempo, a firma

1mbrie & Cia., no ano de 1919, abriu f'alenõia.. E ao Estado de

sendo Secretário ela Fazenda o sr, Sta. Catarina, restou o inicio das

Adolfo Konder, aluaI propr ietá- obras da ponte e. a divida de cin

río do jornal oposicionista desta co milhões de dólares, dos quais
capital, e destacado prócer da U. 3.700.000 jamais entraram para
D. N., estadual. os seus cofres I ". fe't!._�e. dei ü!'c1an::cer o nome e

A reportagem a LjlH!'e.sp-'>cialmen· 'l'(íT.\m DA ;,�o.","A Df\�:J)_\. er'axçPo��i:s'arqUae lv·eelnÀl"afaozecnodmO' eeXPqI110e' Convocado o Congre�so N'aCíona--I"te nos refer-imos faz parte duma --:-. 'Quanto devemos aíualraente,
_

ç o.lI .a
série em que o autor, sempre ou- �I·. Büuças _ pergnnlámos. t
vindo o sr. Valentim Bouças, fo- _ "Nossa divida externa, que

nao merecem respos

a... para reunir-se extra ordinariamentecaliza, assuntos r-elacionados com como já disse nasceu cm 1824, O "befe de pOll"la éas questões financeiras do nosso somava nesse ano 3.(-j86.000 libras, U U RIO, 5 (A. N.)· - Convocando o Congresso Nacional para
país. Depois, em 1889, quando veiu a CODlra OS concursos reunir:se, extraordin�ri�mente! no dia 15.de jan.eiro corrente,
Damos, pois, a

-.

seguir, a ,opor- Repuhlica, pass�u a ser de -

. . . .

o presidente da República assmou o seguinte decreto:
tuna e interessante' rep-ortagem do 31:000.00'0. Em 1932; subia a .... de, beleza

- "Artigo único - É convocado o Congresso Nacional
sr. Isaac Grinberg, tal como a 269.000.000 de libras. E agora, emU. para reunir, extraordinàríarnente, no dia 15 de janeiro cor-

extraímos das colunas do nosso J918, devido Ia .pagnnrerrtos efe- Paris, 5 (U. P.) _ O chefe de rente, a fim de deliberar sôbre matérias reputadas urgentes,
colega "O Dia,; da capital para- tuados e, muito especialmente, em policia de .Paris, Rogér Leonard. e� an�amento no Congresso; e também, em caráter preferen
naense:

_

I virtude dos reajustamentos que proibiu hoje, a realização de um cíal: sobre o Plano Salte e consequente discriminação da ver-

Falámos em nossa reportagem filiemos com os nossos credores, concurso de beleza, marcado para b,a de obras, consignadas, no Orçamento vigente, à Presídên
anter-ior do .verdadeiro assalto não vai além de 151.000.000, pa- o próximo dia seis para a escolha cia da República, sôbre o crédito especial para a' aquisição de
que SOfre1.1 o Estado do Ceará, pel", de "Miss França".

•

refinarias de petróleo, locomotivas e navios petroleiros; sôbre
quando um seu empréstimo de _ E que reajustes foram esses? "As jovens francesas _ diz G a taxa para a propaganda do café no exterior; sôbre o regime
-é{)is milhões de dólares, realizado - interrompemos. chefe de policia no comunicado de licença prévia pará o comércio externo; sôbre a reforma
nos Estados Unidos, foi quase to- "PLANO SOUZA COSTA" que anuncia a sua decisão _ "de- b,a!lc�r�a; s�bre a :eform� de militares ��dos a partidos po-
do perdido, em virtude da f'alen- _ 'IPelo decreto-lei n? 6.019, que viam apenas 'aprend�r como tornar' líticos Ilegais; e, sobre crimes contra o Estado e contra o or-
-eia do Banco em que parte do di- é chamado o "Plano Sousa Cos- se boas esposas, Seu principal oh- dem política e socíal, - assuntos que foram objetos de Men
nheíro fôra depositada e, afinal, La", liquidámos títulos em círcu- jetivo na vida não deve ser a oh- sàgens do Poder Executivo, ora em tramitação adiantada no
'Com a falencia mesmo da 'eompa- Iação no valor de cinco bilhões tenção de titulos de rainhas de be- Congresso Nacional".
'nhia que empreitou a construção de cruzeiros, tendo para isso des- leza", -------�--------------------_

dos serviços de águas ,e exgotos pendido apenas dois bilhões. Li,

IS de"laraço-es de. I'Falta gazolin8 DO
.

-de Fortaleza, para o que aquela quidámos os juros vencidos ,e não
"O ESTADO" li U

-ímportancía foi tomada empres- pagos de todos ,os empréstimos Amanhã não circulará "O p'�rOD SOAbre a Bol·lV·18 R. 6. do Soltada. Ao fim de certo tempo, dos federais, estaduais e municipais
Estado", reaparecendo só. Pôrto Alegre, 5 (U. P.) _ Palra.dois milhões de cruzeiros não com a ,economia de mais de ....

'b
•

mente sa'bado e \.
.

t d Buenos Aires, 5 (U. P.) _ O mi- so re este Estado a ameaça de fal-lJaviam sido empregado,s mais que 2.100.000,00, reduzindo ainda, de- . , r.� virue,
de não trabalharem, hO.l·.e, nistério do Exterior da Argentina, tal' gazolina, em 'virtude de não ser155.000 dólares, ,e não r,estava finitivamenLe o que chamamos o

mais um níquel siquér. Só fica- serviço da divida _ que é o p'3. suas oficinas e redação. dr..Juan Attilio Bramuglia, ::WlIll- permitido pela Constituição que

Tam alguns buraoos, que o Estado gamentõ ',de juros e amortizações ciou que o govêrno do presidente navios estrangeiros façam cabota�

i
.

d R Ib-d
..

I
- Peron está disposto a dar à Bblivia gemo Os estoques de combustível li-eve am a que se sacrificar para - d,e 21.100.000 libras para cerca eco I as a pr saod f h um pôrto livre na zona de Ros:írío, quido no Rio Grande do Sul lJerull··man ar ec ar... de 8AlOO.000 de libras por ano.

Hoje contaremos mais um epi,

g/
coisa foi feita da segUInte d -I-

. para facilitar Ullla saida para o mar tem apenas o consumo de un; mês,
.sódio, ,tão triste quanto esse. Pas- ma: Reunimos os repl'esentàn- uas· mllOnarl8S a êste pais. Ao mesmo tempo Bra- enquanto persiste a proibição de

'semos a palavra, portanto, ao Sr. dos nossos credores america. Nova York, 5 (U. P.) _ As milio- l1luglia negou enfáticamente que o petroleiros estrangeiros virem até

Valentim Bouças, indiscutivel- e ingl,eses _ estes em maior nárias Dorothy e Pearl Bloom, duas presidente Peron "durante uma f!n' Pôr to Alegre.
ment.e a mai-or ,autoridade nacio. mero _ e lhes fizemos vel' mio irinãs solteironas, deram entrada no trevista recente a imprensa", tivcs- A imprensa desta cidade tem se

'1lul nos intricados problemas da ser justo que um paí.� soberano Presidio de Mulheres para cunlPrir a se querido. dizer que ou o Chile ou ocupado largamente do momentoso

nossa divi.�� ,externa, que foi como o Brasil ,estivesse pagap,lo pena de um ano de prisã'o, a qu'e o Perú deveriam fazer conceSSÕC3 caso, pedindo providências urgentes
quem nos contou os fatos relata- taxas de 6, 1 'e 8 por cento de .iu- foram condenadas além de multas 'te'rritoria�s à Bohvia (para dar: .á das autoridades 'competentes para

dos nesta série de entrevislas. ros, 'quando q\1alquer parlicular, num total de sete mil e quinhentos êste país um pôrto no litoral do Pa· que a vida econômica do Estado nito

EMPRÉSTIMO DE STA. em New York, pode facilrnl3nte dólares. Seu crime foi a violaçvG cifico. Explicou Bra'l11uglia que o seja· perturbada.
CATARINA negociar a 3 e 4 por cenLo. Já das leis urbanas sôbre aluguéis, que Peron quis dizer foi que a Ar' Com os' informes, divulgados pe-

- "Quando vamos daqui para tínbamos sido por --demais explo- pois impunham aos seus.inquillnos a gentina facilitaria à Bolivia.o ter- los jornais houve ilntem uma ver-

.. ·0 sul '_ disse o Sr. Bouças _ e rados e não podiamos continuar compra por preços até seiscelltos ritório requerido e não o Chile ou (ladeira corrida aos postos de �bas·
vemos aquela linda ponte qlle une aceitando essa situação. A reuni- dólares de móveis que não valiam o Perú, já que as relações entre o tecimentq', ,obrigando as autorida

Florianópolis ao contin.ente, não ão deu -os resultados desejados, e mais de vinte e cinco, como condi· Peru e a Bolívia ou Chile são qucs· des locais darem declarações tran

faz,emos idéia de quanto ela cus· os juros foram. baixados, de um ção para alugar um apartamento. tões "que não compete à Argcntí- ql1ilizadoras para evitar que a cd·

,tou. Para a sua construção, con- modo g',eral, para quase um terço A defesa apelou. na disputar". se iminente se agravasse.

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA
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3,700.000 .dolcnes furtados ao Estado
de Santa Calarina

•

Respondam lá ...
Em vistosas colunas abertas,

o "Diário" de ôntem afirmou

a transferência de um oficial

da nossa Policia ::\fiIitar. Esque-

rarece não querer paz os c( ,�
. ---1

Nas portas de Pequin as tropa&>�11iãs.
CHANGAI, 5 (U. P.) - Os dirigentes comunistas chine

ses não responderam ainda às. sondagens de paz do genera
Iíssimo Chiang Kai-shek, e, em esferas oficiais e extra-oficiais,
se propaga cada vez mais a impressão de que será rejeitada
a oferta do líder máximo nacionali.J.Sta para a terminação da

guerra civil. Noticias procedentes de Nanquim informam que
nem ontem nem hoje ocorreram novas conferências entre

Chiang Kai-shek e seus ministros, presumindo-se que estejam
aguardando ainda a reação dos comunistas à mensagem de
ano novo do generalíssimo, na qual êste indicou sua dispo
sição de renunciar, caso fosse possível chegar a uma paz ne-

gocíasa.
.

, EmTsing·Tao, quartel general naval norte-americano na

China, o vice-almirante Oscar Badger fêz constar que a "Ar
mada dos Estados Unidos continuará mantendo fôrças ade'

quadas no Pacífico 'ocidental inclusíve em Tsing-Tao, assim
como em outras águas chinesas. Badger fêz tais declarações
respondendo a um despacho errôneo datado de Tsín-Tao e

transmitido por um serviço noticioso norte-americano, di
zendo que os fuzileiros .navaís norte-americanos estavam se re
tirando da China porque o govêrno nacíonalísta estava reali
zando gestões com os comunistas para concertar a paz.

Na China, há uns 5.000 fuzileiros navais, a maioria dos
quais em 'I'síng-Tao. Cêrca de 800 estão destacados a bordo de
unidades de guerra na baía de Shangai, par proteger a vida e

propriedades dOS cidadãos norte-americanos em caso de inci
dentes. As declarações de Badger explicam que as '(versões" de
que os fuzileiros norte-americanos retirar-se-iam resultaram do
fato de que estão em curso negociações com a Universidade de
Shantung para devolver a parte dá Universidade onde a infan
taria de marinha está acantonada,

Disse êle que, em vista dos rumores referidos, deu ordens
de que fossem suspensas tôdas as conversações relacionadas
com a possível devolução da referida parte da Universidade de
Shantung.

Em território nacionalista parece que se vai propagando
o-sentimento em favor da paz, nas melhores condíções possí
veis.

Um despacho de Pekin, por exemplo, diz, que' os dirigentes
de cinco provincias setentrionais da China e funcionários mu

nicipais em Pekin e Tien-Tsin se reuniram para examinar a

questão de uma possível paz com os comunistas ..
ÀS PORTAS DE PEKIN

As fôrças vermelhas estão às portas de Pekin, e ocasional
mente fazem disparos de artilharia sôbre o centro da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grandioso Baile' de . Sião Silvestre
«Reveillon»· de ano Novo no Clube 12 de Igosto

(�eport�g.em de _�ntonio Sbissa) '1 Debutan�es es.
tava a' firid,ar,. C�1C-' FI. 'anca,m�nte qu� j�,m1i,�, tinha: I dav.-el La.r�L.,a�

suas d�m�s chegaram- te ,e seus ampl.os ,cabelo� rev_albo,s,,:Desde cedo as mesas começaram: gou o exrno. sr. Doutor Nereu Ita- mos assistido tanta alegr H. O., sem cessar numa ointilante e co- senhora Antonio Luz, Iindo traje
a ser tomadas, tal a gr-ande espeta- mos, eminente Vice-Presidente da ruidosos abraços entre os amigos, Iorída avalanche. Assim mesmo, azul claro, de grande eleg'ancia e

.t.íva que reinava em torno da em- República, acompanhado de sua parentes e pessoas conhecidas, não dentro de tã-o reduzidas possihili- linhas impecaveis ; senhora Doutor

polgante reunião social. E assim, exma. senhora' e do dr. Augusto de pareciam mais acabar. Das, janelas dades anotámos: _ Senhora Dou- Armando Ferreira Lima, com a sua

já. ás 22 lroras, as cortinas que e'i- Paula e exma. senhora. da Secretaria do 'Clube, para rua . Lar Neréu Ramos, rica "toilette". costumeira elegancia, em traje de"

condem a orquestra exclusiva do S. Exa. foi' recepcionado pela Jão Pinto, uma saraivada de fogos' onde predominavam o vermelho baile de corês sóbrias, modêlo de

Clube, se abriram rápidamente e Comissão e conduzido it sua mêsa; festejou a chegada de 1949, I fóite e tons escuros: no amplo ves- atração especial; senhorà Doutor-

um� marcha f�s�i,:a rebo�u .pelos .

preciamente 'reservada. E em �eio àquele sensaCiOI�.:':1I I tido rodado, de apresentoação ad- Artur P·ereira Oliveir�, n.um ;COll--;
sa�oes, ,dando InICIO ao cintilante

I Enireça de Prêmio pandemonío, fOI lançado o grito miravel ; 'senh.ora So lon Vieira, em junLo de baile, de modelo ínvejavel
:baIle de gala. . .

.
O Presidente do Clube, sr. Solon. de carnaval! Serpentinas e contcti s traje azul claro, de efeito especial predominando a côr negra e ampl_o-

De começo houve o natural. 1'10" Vieira, do microrçne, convidou o sr. invadiram tudo! Marchas ca rnuva- e modêlo encantador, predominan- decote; senhora Doutor Lídia MarLI
traimento dos pares, mas logo "

__ {osé Candido da Silva, ex-Presiden- lescas deram mais brilho, mais ele- do, em c-onjunto adornos dourados, nho Callado, elegantissima, em seu

animação entrou á reinar promis- �e, a proceder 'Ü sor��io do rico re- LUS1U:3mO reinante. E os eordõe s senhora Cornte. 'Gon(,)alv.es, em tra- traje, de córte especial, onde. a côr

je de adoraveJ harmonia e linhas rosa dominava inteirament,e; s.enho--

impecáveis, salientando o

-

tom es- rinha Salg'ado Filho, traje de gr-au

curo e adornos claros; senhora de, beleza, grená vi \io, atraindo nos-

DO;ltor '.\e1'ê.u Ramos Filho, 'linda sa atenção para este modelo admi-
í

oilette rosa-claro, mode!o de ad- ravel ;senl1ora Cardoso Filho, Iin

miravel bom gósto .hrí lhante em do conjunto dé baile, predominan
se11S, atavios, tornando-a excepcio- do a .cór clara; senhorinha Grijó;
nalmente elegante; senhora Beck- em rica toileUe ,ouro velho, ajus-,
mann Br-aga, l.raje todo negro, am- tada deliciosamen le e de linhas es-

pio decote e saia' de grande voga, peciais; senhora Gilda Ligocki Lo
farf'alhante linda; senhora Protá- pe.s, amplo Lraje cór rosa, enfeites

sio Leal, traje de linhas especiais, negros e blusa do mesmo tom, es

verde claro, - estupendo, luvas tilo modernissimo e ,el·egante; se-.

compridas, d-o mesmo tom; senhora nhor inha Ganzo, modelo juvenil,
Godin Macedo, riqu issimo vestido cór, verde clara, de grande atração e'

de baile, rodado, de cór lilás, de g-raciosidade; senhorinhas Celso Ra

agradavel apresentação; senhora mos, com seus trajes claros em cori

Tte. Alf'eu Linhares, traje esmera- junto, sobresaindo a elegancia do,

damenLe moderno, num conjunto córle modernue de linhas impeca-

onde predominava a cor crême e veis, senhora De. Eurico Couto, tra

lindamente adornado de rendas; je de cór neg-ra, modelo de grande-,
s.enhorinhas Beatriz Mnellmam, realce, em ampla sái a, que ímpres

num adorável conjunto de baile, de sionava agradavelrnen te com suas

cór vermelha fórte e Carmem Moel- linhas em maravilhoso estilo; se

Imam, em Loi.leí.t, de ótímo. efeito, nhoia Jayme Abraham, toílette in-
. azul claro desmaiado: senhora Syd- teiramente negra, em um conjunto>
ney Nocetti, em rico traje, .est ilo elegante e ao rigór da moda piescn-

sôra e as dansas continuaram em logio-pulseira, homenagem às De- se f�rmaJam e aG canções cal'n:rv:t, 1900, sêda de admiravel apresen- te; senhora Dr. AfonS() Veiga, tra-

seu ritmo -crescente. butantes de 11198. O número 'pre- lescas dera mmais brilho, mais pIe- lação, em tom profuzamenle negro; je mui eleganLe, de côr negra, so-

1\.10 haviam mêsas que não estio, miado foi o correspondente à ,se' thsanle alegria a todos nós! En! senhora ,Doutor ::vranoel Pedro da bi'esaindo, as luvas azul claro,.
vessem ocupadas no enorme sa- nhorinha Jane(e Gonçalves, a se- dado momento, cei1tenas tJ1' balões Silveira, elegantissima em sua ps, longas ,sendo o conjunto de esplen
Ião. Crgia ofereceJ' I\Jgares aos qu� gunda .colocada ná ordem de' ins- que pendiam fio {éto, desC'erl�m :en- plendida "Loilette", '-onde' imperava elida alr.a.ção; _,;enllora Dino Spoga

chegavam sempre e sempr.e. E ue- crição. A seguir, o sr. Soio'n Vieira t�ente.
'

b tom claro, ampla saía rodada;. se- nilz, em um conjunLó de linhas fi

'110,1111'1 lugar f'icou' livre e -nehuma ,s.e rdirig'iu -à senhora Doutor Ne- Upa batalha viva se travou para nhora Mario Couto, com sim moder- dalgas, ampla saía, craindo muito

mêsa ficou nas outras dependen- rêu Ramos soItcitando-lhe que a p<1!sse dos pequenos balões. . . no e .esmera·do penteado, adorno� bem, predominandO a côr negra; se-'

cias do Clube, excepto as cio res- désse a honra de fazer a entrega do .o grito de cal;navaI aos l)onCOS d(ourados, traje de linhas él1 grande nl10ra Dr__-\nisio Dutra, vestido-de--
taurante. prêmio, à feliz) contemplada. Uma foi perdendo a força de seu éco po- voga, elegantissimo 'em Lom azul, baile, de estilo admirav.el, dorninan-

Comissão de recepçâo forte salva de palmas se ·ouviu ·delj'oso e horas depois o baile de daro, brilha:nte; sen)lora 'Walter do o vermelho fórte, Im-as verdes-

A Comissão de recepção ficou neste momenlo e a c.erimonia da gala continuou vibrante, como co: Mayer, conju,t1to de baile de espe, claras, dentro de ,uma elegancia'Í�l- t,

consútuida do
..

Presidente do Clu-l apresentação das Debtttantes, de meçára, ,
cial atração, onpe o verde claro do- vejavel; senhora, :'-lelson �1achado,

Ibe, sr. Solon Vieira, do Diretor do ,1948, est.ava terminada! Mais tarde,
Deparlamento de Esportes, Walter

I
no 'salão da ibibliotéca, foi batida J-Mussi, do Jornalista Helio, Milton uma chapa das 19 Deb}Ltantes, for

Pereira, redator d,J'A Gaze1a" e do madas em s,emi,circulo, todas aliás

Secretario Geral, Arnaldo Dutra.
.

sorridenles, vrvázes, lindas, exu- J
As 22,30 fQi recepcionado pela ber�ntes de sadía e invejavel mo

Comissão, o sr. Almirante Antão cidade!, Assistimos' o ato, ·com es

A. Ba{ata, que chegou acompanh?.- 'plendido encantamento, pois na

do do o.omte. Gánçalves e sua se, r,ealidade aquêle grupo represen
.nhora e do dr. Alvaro de Carva- tava um mundo infinito de alegri8:

�
.

lho. e contentamento para tantos pais
Inumeras' autoridades civis mi- e mães, a maioria ali presentes.

Jitares foram tambem recepeionã' Àquela hora, o grande salão de

das e com tão fidalga assistencia, festas do Clube regorgitam com a

•
teve lugar a numerosissima e requintada assis-

Apl'esentaçâo ,das Debutantes. tencia.
de 1948! ' Os cavalheiros, impecavelmente

Ao microfone a beletrista Laíla. trajados de casaea, ,emoking, Su

Fr'eyesleben, em ligeiras palavras mel' e bran-co e as senhoras e ,s<'!

disse o qlJle repres.entava ]:rara as nhorinhas, em -seus trajes -doe' baile,
jovens Debutantes aquêle momento amplos, ri-cos, rodadas, de tulle, 01'
de tão gratissimas rec:ord'ações, fa� ganzá, tafetá, de variados matizes,
zendo a seguir a chamada das mes- de organdis, faile, veludos, broca

mas: Maria Terezinha Monguilhott, dos, de rendas finas, revivendo a

Janete Gonçalves, Guida 'Bott, llze moda' sensacional ,e imorredoura

Gevaerd, Edith. Spoganitz, Yolan- do principio de 1900 , .. Tudo de

da V. Leal,. Norma Couto, SteTla liciosamente renovando a arte das

Cherem, Maria de Lourdes Damia.:· anquinhas, dos amplos dec'Otcs.,.

ni, Terezinha Fialho, Regina da As senhorinhas afinam suas cin

Costa, Neyde Boas, Maria. de Lour- turas, apertando-as mais e mais

des Mesquita, Luiza HelenlÍ Macha- seus "corsets" e os trajes infinita.

Ida, Jacyra da Conceição Cardoso, mente brilhantes, -com suas lante

Neusa Livramento Couto, Sulamita jaulas, faiscando seguidamente" e

Bonassis, Suely Gil e Neusa Gfl. os colares e as pulseir.as de ouro e

A apresentação da D-ebtttantes, os _penteados á Josephíme Bona

uma a úma, foi recebida com en' parte-maravilham o ambifmte,
tusiasta saJva de 'Palmas. A se- A passagern do ano

gllir a orquestra' executou a Valsa Á meia noite, o fidalg'o i'ecinlo
da Viuva Alegre. E todas as Debu- foi invadido por uma, onda en3Ll!<

tantes dansaram, com ·seus pares decedôra de apitos, reco-recos, bu
.escolhidos: pais noivos, paddnhos, sinas.
.-etc. Um entusiasmo indescl'Hivel to',

mau de assalto todos os ass'Jciado3

I

I

\

Douto?' Nel'�1t Ramos
Precisamente quando a valsa das e eon vidados.

•

GoverIlador dr. José Boabaid
Muilo antes, da meia-noite, foi

l'ecepcionado o sr. Governador
Doutor José Boabaid, que sent(!)!I!l à
mesa do sr. Doutor Nerêu Ramos.

paile de Gala lnesqueci'vel!
O baile de Gala d� São Silvestre

no Clube" 12 de Agôsto�' se tornará,
por -certo, inesquecivel, tal a eg

p,lendor. alcançado, terminando

quando, 1949, já ia longe, muito

longe!
. ,procurámos anotár n'omes, e tra

jes femininos, mas a üossa missâ'o
foi em parte prejudicada.

;'\Tão havia temPo para tão

minava, dando nota elegante; se

nhora DouLor Aüg'usto de Paula,
'em traJe rico, de atrativos modflr

no;, sobresáindo a elegancia do

córte harll10lÜ0s·0 e as corês combi
nadas com o c·onjunto de graude
realc,e;- senl1:(')Ta Manoel Gonçalves,
'''''_ ,?&"��-_ ""i}!J'V...--�
traje de/ baile dê efeito especial,
atavios d'ourados, predominando as

,cqrês negro e vermelho; senhora
Janete GOl1çalV1es ('a feTi�z contem

plada cotn o relogio'pulseira), ri
qüissimo traje vel;melllo f6rte, de

tafetá, modêlo juvenil, eucantador,
com amplo .decote, SObresaindo, o

agra, I S'OIlriSO morêno da jovem De:J:mlan-

traje negro, de córte modernissimo
e efeito especial; senhora Doutor
Heitor Fernui, lindo modêlo, de

linhas elegantes côf grená, viva •.

sobresaindo enlre tantas e tantas
daulas presentes; senhora CeI. Gàn

zo, riquissima tOileÚe, onde impe
rava a cor branca; senhora Batista.

P-ereira, lindi�simo traje, rico em

rendas negras, estilo modemissi

mo; senhora JO&O Gonza.ga, to1lette;
de grallde 'Voga, em CÔl' branca e

rendas em lodo conjunto; sellhora

Nobrega, Lr.uje de grande' efeito,..
num mod.elo amplo, predominando-

Continua na pago 5
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o OZ E O E, AGOSTO
INtCI
MÚSI.])OMINGO • DIA 9. SOIRÉE • SÁ'BADO - DIA 15.· SOIRÊE . DOMINGO • DIA 23. SOIRÉE. AS SOIRÉES TERÃO

_ÀS 21 HORAS. SABADO . DIA 29. GRITO DE CARNAVAL' DO ANO DE 1949. APRESENTAÇÃO DAS MELHORES

; CAS
.

CARNAVALESCAS DO ANO. INíCIO ÀS 22 HORAS.,
�������������������������������--��--�����.���--���������-�-�-������id�i�ados-pel�ESquadra

VI-dQ �·OCl·aI. -CINEMAS O-ntem e hoje Ingle:� 1.867, embarcaram nes-

t:AJ � de ta então Desterro, com destino

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas no passa o aos campos do Paraguai, 1.300

ANIVERSÁRIOS:

I
FAZEM ANOS HOJE: ROXY, hoje ás 7,45 horas 5 DE JANEIRO soldados, muitos dos' quais cata-

VIúVA BASILICIA DE FRAtr� - a sra, Almira Moritz Cauduro Sessões Chies A data de hoje recorda-nos rinenses;

GUIMARÃES Piccoli; Um filme que nos revela os se" que: .

- em 1.868, em Lisbôa, onde

Completa hoje a idade de 90 anos - o sr, Luiz Silveira da V<'iga; gredos de um mundo fascinante e _ em 1.637, havia o General exercia o cargo de Ministro Ple-

,'3. veneranda senhora d. Basiltcia - a srta, Maria Dorotéa da Silva; perigoso ' Bagnuoli despachado o Capitão nipotenciario do �rasil, faleceu

,<de Fraga Guimarães, residente nes- - a sra, Lourdes Fornerolli; I Um Jog�dor.,. i Três mulheres de emboscadas' Manuel Viegas, o Barão de Itamaracá, Antonio

ta Capital e genitora dos srs, Lrdio ,- a srta, Amélia Azevedo, filha da lindas", Uma entrevista com a com cinco homens, para desco- Peregrino lI4aciel Monteiro, nas-

Guimarães, Manoel Guimar-aes ,e da exrna. viúva Zoraide P; Azevedo; I morte brir os movimentos do inimigo, cido em Recife em ·30 de Abril

"viúva Maria Guimarães Vaz, - a srta, Valda Matos, I DAMA, VALETE E REI Este Capitão foi ferido e aprí- de 1.804;

A aniversariante conta 7 netos e I COM: Dick Powell - Evelyn sionado e sentenciado pelo chefe - em 1.869, o Marechal Luiz

,,10 bisnetos, ACONTECIMENTO SOCIAL Keyes - Lee J, Cobb _ Ellen Drew dos holandezes, Schkoppe, foi Alves de Lima e Silva, Duque de

'''0 Estado" lhe felicita-o. � Nina Foch fuzilado; Caxias, à frente do Exército

C:0stituirá ,um aconte?ime�to� A histórfla de Johnny O'Clocl. 'J _ em 1.648. durante a noite, Brasileiro, entrou na cidade de

::SRA. IRACEM�\ SGHIEFLEB sO�Ial o e!1I��e" matrâmonía homem perigoso que as mulheres O bravo intrépido Henrique Dias Assunção;
DefIue na data de hoje o natali- hoje, da gentüíssíma e encanta- adoravam iniciou o ataque ao Forte Holan-

-...cio da exma, sra. d. Iracema Schie- dora senhorinha, Heloisa tMardia i Romance." Movimento", \ Ação, dês da Ilha da Lagoa Guarairas;
A; da.ta6 dDeE J�J'eE���orda_nos

fler, espôsa do sr, Otávio Schicrler Ramos Schaefer, elemen � e I No programa: 10 O Esporte »m -�em 1711, na Bahia, onde

xepresentante comercial. realc,e da �ossa melhor soc�eda- I Marcha _ NacinoaI. 20 Atualidades nascera em 1636, faleceu o poe- que;

A distinta dama aniversariante, €l-e; fIlha dtleta do nosso estima- 'Warner Pathé _ Jornal ta Manoel Botelho de Oliveira, - �m 1.502, foi descob�rta por
·
',!,or certo, receberá hoie, as felicita- do -sonterraneo, sr, Ewaldo 'PI" _ em 1.779-, deixou o ctoverno Andre Gonçalves e �ménco Ves-

.ções de suas inúmeras amrza.les. Schaefer, alto funcionário do Es-I Pr�ços: RrtZ Cr$ 4,80 e 3,00, HOX da Províncía de Santa Catarina, -puccí, Angra dos ReIS;

tad�, e de sua exma, esposa, d. Preços: RITZ Cr$ 4,80 e 3,00, ROXY O Coronel Francisco Antonío da - em 1.504, desembarcou em

FELIPE BOABAID Mar.la ,José �amos Schaefer, com Cr$ 4,00 e 3,00 Veiga Cabral da Camara mais São Francisco o célebre navega"

Transcorre hoje a efeméride nata' O d:stmto Jovem, Wa,lter Jorge I Censura até 14 anl}s" tarde Visconde de Mirandela: dor trancez Binot Paulmier de

� }licia do sr. Felipe Boabaid do alto Jose do alto comercio local I -r-e- em 1.785, um Alvará prol- Gonneville. Quando de seu re-

comércio desta praça, O 'ato civil terá lugar as 9 ho- "óDiú;N' h." :
' '7'3'fO' 'I' , , , , , "

biu as manufaturas de algodão, gresso a França levou um filho

ídê 'd 'd
' ore as, roras d h f índí Arosca que se

ra�, na resi er:cIa os pais a

I Ultima Exibição sêda, linho e lã, os bordados de o c e e in lO, ,

'
,

LUIZ DA COSTA MELLO noiva, à rua VIsconde de Ouro U d ru
'"

imo ouro e prata, executados no Bra- cham�va Içamírírn e casou c�m
Grata é a data de hoje para o Preto nO 123, e será testemu-, or::nte�S

1 mes musrcais mais

si! desde muitos anos. Foi revo- uma fIlha daque�e navegador,

· ;!Vasto circulo de amigos do 1I0SS0 nhado por parte da noiva pelo P,
V

' - gado este Alvará por Decréto de
- em 1.636, deixando em San-

-distínto e estimado conterrâneo sr, SI' Alfredo Líberato Meyer e
ejam",

.

08'
. ta Luzia do Norte (Alagôas), o

U • Tommy Dorsey e Jimmy Dorscy 1 de Abnl de 1.8 ,

C d d. B Ilí 700 h
!..Luiz da Costa Mello (suplente de senhorita Eudora Ramos Schae- Os Reis do "Swinc" executando

_ em 1.811, uma Carta Régia on e e agn�� l,com 17��
vereador à Câmara pela U, D, N, e fer, sr, Espiridião Amim Helou e.

as melodias que os tornaram Iarno- autorizou a fundação de uma ti- mens, o G��e�a oras com .

"

'Contador Geral do Estado, aposen- exma. senhora, e por parte do
, I pografia na Bahia de contormí- homens dirígíu ao. encontro do",

. tado. noivo pelo sr, Eduardo Sant�s I sO�S FABULOSOS DORSEYS dade com a proposta do Gover- holandeses, em Porto-Calvo;

lMerecidas serão, por certo, as e exma, esposa e sr. Antonio

I
COM' P I wu; nador Conde dos Arcos. ,

- 1684,· o Forte holandes da
" , , ,au íteman - Janet' .

L
'

hã b d
ilnequivocas demonstrações de <1P1'['- MUSSI Jose e senhorita Mana, , , ,

. I em 1825 foi aprovado o es-
UlZ do Maran o so as or ens

:<;0· que seus numerosos amigos ihe Helena José
Blair - William Lundigan

. ,
�,' �

_. de Antonio Munfz Barreiros, íní-
.,

"

"

'

,," A espetacular história do :MI' tabelecímento de um correio-

t'}Jrestarão em. seu dia natalício, ho- A cerimoma reltgíosg realizar- .

T b M S f
' terrestre entre a então Desterro ciaram o fogo sobre a praça e

I II I lld I I
'

C 1 d G' "C
rom one e r r, axo one arvoraram a bandeira portugue-

menageanr 0- re pe as qua I ac es (C' se-ajna ape a o InllSIO

a-I U n
' , (hoje Florianópolis) e Porto A-

: . seu coração magnânimo, sempre tarinense às 10 horas e será
m Ynme delIcIOso, sa, trazida pelos voluntaríos do

,

' ," . No programa: 1° A Marcha da Vi. legre, bem como daquela com

-ateito ao bem e ás provas de ami- paranmfada, por parte da nOI-
T' o Paranaguá ;

Pará;

zade e conf'ôrto, va pelo sr, Ewaldo Schaefer e
da - Nacional, 2 A Voz do Mundo '

. � em 1.648, o orte hclandes da
,

., _ Atualidades,
- em 1.826, o Coronel Pita,

Ao ilustre natalicinate: os de "O exma, senhora, dr. FrancIsco com a Cavalaria Brasileira ten- Lagoa Guarairas, no Rio Grande
·

:Estado" desejam francas prospel'i" Camara Netto e exma consor
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 '

do Norte, assed.iado desde a ves-

t 1
..
l'

'
-

Censura até 14 anos.
do saido do Serro, nas proximi-

<dades, associando-se inteiraEtente e, e pe o nOIVO pe o sr, Jacob dades de Montevidéu atacou no pera, foi tomado pelas tropas do

.ás justas manifestações de seus ami" Jorge José e exma, senhora e
", ... "" , ... , ,i· , , , .. , , , .,

Saladero de Durán, � cavalaria
bravo Henrique Dias;

1
'

J S I ·IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas 1 761 B h'
gos, lOje, sr, orge a um, e eX,ma, con,s.orte, inimiga, que se poz em fuga,'

- em·, , na a la, nasceu

,\ "'§, A Ó
Ultima Exibição BIt' d S'l L' b" f 1

,�ja
. P, � as cer,Im,omas, �IVIl e _ em 1.849, o Major João Gui-

a' asar a I va IS oa, a e-

Vva, ESTELITA GARCIA r�IgIOsa, os dlstmtos nOIVOS re-I, ROBIN, HOOD. lherme Bruce mais tarde Gené" cendo a 14 de agosto de 1.840 no

·A f "d d h
' ,

t b
-'

't (Techmcolor) , R' d J
'

e emen e e oJe regls a o nli" ce erao cumpnmen os na re-. , , ral atacou e tomou uma trin-
10 e aneuo;

<t 1" d d E t l't 'd" 'd J b J J'
COM: Errol Flynn - OlIvla de '

1763 d C 1
'. a 1CIO a exma, vva" seI a SI enCla O sr, aco orge ose,. , cheira no Engenho Utinga,

- em. ,a praça a o 0-

'Garcia, virtuosa dama da sociedade seguindo após em viagem de HavIl1and \- (BasII Rathhone
_ 1 86"

nia do Sacramento, então sob o

,

'

Claude Rains
em , J, deram-se grandes

'.Jocal. nupcIas, " agitações no Rio de Janeirõ com
pOder do General hespanhol Ce�

A distinta aniversariante, sempre
No programa: 1° NotiCias da Se, , .

' baIlos, foi atacada;
f·

. mana Na' n I 20 V I '[
a notICIa de haverem alguns na-

;-oa elta � caridade cristã, goza dc 11m NASCIMENTO.'
- CIO a en la o ou· em 1 820 no Passo do PereI'

D h C'l 'd
.

vios de nossa marinha mercante
-

"

-

,,. conceito elevado e da estima de tô- Acha-se enriquecido o lar do nos.
ro - esen O o Or! o ra, no Rio Olimar-grande, 300

so distinto conterrâneo 'sr, Elpidio Preços: ér$ 4,80 e 3,00 ODEON (Teátro Álvaro de Carvalho orientais sob o comando do Co-

Faverssani e sua exma, espôsa d, Cf)llSUra até 14 anos, Domingo ás 10 horas da manhã ronel Gregorio Aguiar, foram

Francisca, Lopes Faverssani, com (' ".""." ,'." �. , , . , . , , , , " Grandiosa Matinada surpreedidos e vencidos pelas

advento de um robm;to garotinho !"i1L"tIES DA SEMANA na qual tropas dos Capittães de guerri-
que na pia batismal receberft o RITZ, domingo ROCAMBOLE lha Bento Gonçalves da Silva e

nome de Aramis, O óvo E EU (O Homem Demônio) Diogo Felix Feijó;
, , , , . , .. " ",,'. i. , , . , , , . , . ,

Fará destribuição de Coelhos J\lá" - em 1.826, seguiu com desti-

.

gicos no a Montevidéu, o 70 Batalhão
de Caçadores, formado com os
ultimos elementos do extinto Re
gimento de Linha da Provincia
de Santa Catarina, os celebres
barriga-verdes;
- em 1.838, travou-se renhido

combate entre as tropas legalis
tas e insurgentes, nos arredores
da Bahia;

Continua na pago 6

MARIA AMELIÀ AZE'VE.DO
Festeja hoje seu aniversán

natalicio a gentil senhorinha
Maria Amelia Azevedo, filha

, do sr, Capitão Idilio Azevedo e

de sua exma, espõsa. Zoraide
Azevedo,
A aniversariante que go.sa

de elevada estima de todas as

pessoas de suas relações, ofere
eerá, em sua residência, ,lauta Frankfurt, 4 (U, P,) - As
mesa de finos doces e guara- tropas norte"americana;s na

nás às inumeras amiguinhas, Alemanha
.

mantêm-se em

I
alerta, prontas para uma re-

t D, CHAMS S,ALUM JOSÉ pentina ordem de manobras

, :rranscorre, hOJ'.�, a data nata- militares, a qual poderá ser
, lIcIa da exr_na.,senhora, d. Chams dadâ a qualquer momento,
Salum Jose, VIrtuosa consorLe do Os exercícios serão um teste

s�, J�cob Jorge José, acatado ca- para determinar com que ra

pltallsta nesta praça, pidez as tropas poderão mo-
Gosando de geral estima pelos vimentar-se em posições da

,.seus grandes dotes de coração a das e como poderão manter
<distinta aniV'ersari.ante, que des- suas linhas de abastecimentos
fruta grande conceito em nossa e' comunicações sob condições
.sociedade, terá erisejo de receber d.e inverno,
'pelo 'transcurso de tão significa- '

---'------------

tiva data as mais inequivocas \
• •

provas de simpat'
Camna., Gravata'i Pljame;

la e apreço, as Me' d Ih I I.quais nrazeiros
.

t
181 ., me ore.; pe 0_" me,

, ciamos,
amen e nos asso-

I oores preço. 16 Da CASA;MIe
I CELANEA-RuQC.M�n� �

CLUBE

" rlas as pessoas de suas relações,
Em data de hoje, inúmeras home

. nagens lhe serão feitas, ás quais nos

.associamos,

Mâo1êm-�e a�ertas
as tropas norte
americanas na
Alemanha

PASTA DENTAL
ROBINSON

JOÃO MACHADO VIEIRA JOÃO PIO DUAR'I:E SILVA
e

MARIA MACHADO VIEIRA
e

IDALINA DUARTE SILVA

participam aos
e pessoas amig(ls
de casamento de

ELOÁSIA com o

parent�; 'e participam aos 'parentl:!s· e

o contr,lto e pessoas amigas o contrato
sua fUra de casamento de seu filh� BÊ
Sr, HUio LIO com a Srta, Eloásia Ma-

Duarte Silva,
HÉLIO e ELOÁSIA

chado Vieira,

noivos

Tintas Esmaltes YPIRANSA IVernizes
•

DIRETAMEl'fTE DA FABRICA l-�O CONSUMIDOR', POR PRE-
ÇOS DE TABELA, SERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - A RUA TENENTE SIL-

.

VElHA - EDIFICIO ROMANOS,

UM ESTABELECIMENTO ESPECIALISADO DA CONDOROIL
TINTAS S, A, - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI�

NENSE
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I

r Milton Simone' ClínicaD:�'�UJÔ:iL:Jzica do

j li /,. Perel"ra I Médico-Operador-Parteiro
I Doenças internas de Adultos e

I I I
Clínica Cirurgíca Crianças

I'
,

Molestias de Senhoras Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

CIRURGIA' GERAL D?enças. �e. Senhora.s - Partos -

'. ,
' , VI.aS Urínárías '- Rins - Coração

)IOS Serviços dos Professores Bene- Pulmões E t F' d
.

. .,

- - s omago - Iga o

,lcto Montenegro e Piragibe No- Tratament d T b I
'

.

(S- PI)
'O a li ercu ose

r guelra ao au o Raios X El t d' .

f'- e rocar logra la

Iii r,
'Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do

I ' � Rua Fernando Máchado, 10 Tribunal)' Rua Santos Du�ont, n. 8.
I

,ii'
Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6

�
DR. LINS NEVES. .

-- Fone 841. PLORIAN0POLIS

II )iretor da Maternidade e médico do DR. NEWTON d'AVILA

III Hospital de Caridade ..

'

II ; �CLINICA DE SENHORÀS _ CI- .

Cirurgia geral - Doenças de Senho-
I l ' ras - Proctologia '

t ,RURGIA PARTO�)' Eletricidade Médica
Diagnóstico, controle-.e tratamento Consultório: Rua Vitor Meireles n.

especiahzado da gravídês. Distur-
28 � Telefone 1.307

bios da a.dolescên�ia e da menopau- C lt Á 11 30 h
.

t
aa. Pertubações menstruais, i:t�·v

d donsu15 ahs:
s ,

di ,or�s e a ar-

_ . e as oras em íante
maçoes e tumores do aparelho gemo' R

.

dê '. R Vid I R
4&1 f

.. ·eSI en�a. . ua 1 a amos n.

I' em��mo. .
. 65 - Telefone 1.422.

II Operações do utero, ovãríos, trem-

1'1 pas, apendice, hérnias, varízes, etc.
)Cirurgia plástica do períneo (ru
toras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI'E

RAÇõES OBSTBTRICAS
Doenças glandulares, tiroide,

OVá-Irios, hípopíse, etc.)
i

I'Murbios lIlervosos - Estertlídade
- Regimes.. '\
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - E,jif.

Cruz e Souza - Tel.. 846.

i
I

..DR. POLYDORe ERNANI ])E S

Tf;lIAGO
Médieo e parteÚ'o·

Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esoe
eialmente do 'coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinfea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA _' ELE.CTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás 13
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual 1.702 ,

RESID'€NCIA:
A...enida Trompowskí 62

Fone manual 766

Carros para o interior do Estado IBom binóculo
. o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande

, firma Fiuza Lima &. Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO .SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - .Diariamente - Joínvíle
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - 'Brusque

\ cf excessão de sábado

EXPRESSO, BRUSQUENSE - 28., 48. e 68. feiras -T

Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• feiras

assuntos:

de 100 comprimidos de LIVRARiA ROSA
Rua Deodoro, 33 - F'lcrianôpolje

Muitas felieidades pelo nllselm••.
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e bebidas geladas,'

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

\

QUER VESTIR.SÊ COM CONFORTI E ELEGANCIA 1
I

PROCURE A

Alfaiataria - --Mello

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculslade Nacio
nal de Medicina da UnIversidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psícopatas do Distrito

,

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psíquíâ
trtco e Manicômio .rudtctsrto

da Capital Federal '

Ex-Interno da Santa Casa de 1\(1-
- serlcórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA lW:DICA - DOENÇAS

NlmVOSAS
Consultl5rlo: Edifício

.

Amélia
"Neto - Bala 3.

'

R�dêncla: Rua Alvaro de oar
valHO, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208
Residência - .1.305:

Rua Felippe Schmidt 48

Dr. Roldão Consoai
1 CIRURGIA GERA,L -- ALTA CI

RURGA - MOL�STrAS DE SE-
. NHORAS � PARTOS

,Formado pela Faculdade de Medi.
C'Da da Universidade de São Paulo
onlle foi assistente por vário. ano. d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurva do estômago e' via. circula·
res, intestino! delgado e grosso tirpi.,

,.. de� rins, próstata, bexiga" �tero,
-

evâríos e tromp!". Varicocele, hidra-
cele, varIZes e' hernas

.

Consultas: Das 3 á. 5 horas' , rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residência': Rua Esteve. Junior. 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo 'Fontel
Clínico -e operador

Umsultório: Rua Vitor Meirelea. as,
Telefone: 1.405

CollBultas das 10 ás 12 e da. 14 i,
15 hrs. Residência: Rua Blumean.

22. - Telefone: 1.620 '

Produtos Veteri'narios

Dr. Mário WendhallieB '

<'-1lnica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das .4 ás 6 hora.

Residência: Felipe Schmidt Iii_ n.
Telef. 812'

O INSTITUTO PINHEIROS,- (Caixa Postal, 16S r-r- Florianópolis).
tem. o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros
e

.

Farmacêuticos, -que es�á.iniciando o lançamento de uma grande série
dêsses produtos..

.

• ,
Os primeiros já a 'venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 111 e vidros

e,60' g.
: VACINA CONTRA MANQUEIRA:, Ampolas de 10 cmâ e frascos de

lOú cmâ,
SÓRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA ,CONTRA' BRUCELOSE.:· � Ampolas de 20 cmâ e frascos

de 100 cm3.
VACINA Al'�TI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmâ e frascos

de 100 ,cm�.· .

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 praz€> minimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão' sempre fornecidos com abso-
luta garantia. de atividade máxima. ,.

Brevemente ° Instítuto Pinheiros apresentará outros" produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Va.cina Contra 8
Bouba Aviária, Vacina Contra' a Peste Suína etc '.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, b�� c'o��' ·sôb:re· �s' 'd���,���
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
Dento de Veterinárja.
\ Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todes ps ped,(dos de ...seus

.

produtos, quando não en

contrados na localidade <\e iesffiê'ncia dd sôlieítante,

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FI@ri e Pomicultura

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

•

Coqueiros Praia
AV.ISO

Clube

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criançu·

Rua Saldanha M'arillho, 10

____________________________T_eJ..:_efonc M_,__7_32 _

�o� CO�TRA'
TRABALHO A

. =-=

SEDIE SOCIA.'-': '

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além' da lóia Você poderá 'ganhar de Cr$
inicial de Cr$ 1\1,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden..

'Participa'ção ,.'08 incros do artigos de consumo domestico.
_� _.-.-•••- -.- .,.••••_..-_ - v.._._ -"" -.- -.- \ Informações na Praça 1 de' NO'o
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o b' 22 20 d'

b
.

f' I' 'R d
-

f' d I
,vem ro n. - an ar.

I
coupon a alXO e reme e- o a nossa e açao, a 1m e comp etarmos

I
'

_ \

quanto antes, o nosso Cadastro Social. . ,

Nome .

Rua Est. Civil D: Nasc .

Ii 'C A ::p I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

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

PEDRO NUNES
Rua 24, de Maío 801 (Estreito)

pessoais, eonce-

,

visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binôculc

alcançá quem tem sólida
instrução,

Bons livros. sobre 'todo. OI"

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO ,CREOSOTADO
-s I L -V E I R A " ._

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

SRS. ASSINA'NTES
Reclamem imediata

mente qwa.lque-r irre
�ularidaCte na entrega
de seus iornees.

Re p'resen ta�ões
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul d�

Estado, ofertas com detalhes �
Caixa Postal nO_ 109

Laguna - Sta. Catarina

Pracislas
.

Escritório reêern organizado,
precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com artigos de fácil venda, e com.

boa margem de lucro.

Informações á Praça i5 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 .ás tá
.. .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .'.," ......

CASA MISCELANEA diltri-·
buídora dOI :Rádiol R.:Ci A
Vi.ctors Válvula e Di.cOII I

Rua Conselheiro Maira
......... '........................................• ,;i

Mas, não esqueça. que o melholl

presente para 8 seu "PIMPOLHO'"
é uma caderneta do CREDlTQ
MUTUO PREDIAL.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

,Artigos de uso

doméstico
\ .

POIQ.10 ALEGRE

RUA VOlUNTÁRI.OS DA PÁTRIA N,O 68 1.0 ANDAR

CAIXA PosrÃ·L. 583 • T,ELEFONE 66"'0 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.
Mãe .. .. .. .. .. .. .. � .. ..

4genca Geral para 8t8, Catarna
�ua Felipe Schmidt, 22 -Sob.

·caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Pai . , ..

Emprego ou Cargo . '.. .' .

Cargo do Pai (mãe) . , . !
Observo .................•..... _ ..

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quln'8 fefl. 6 ele .I'aneiro CI. '.49
,f-P---- -------,-�----------.-. -

GJandioso Baile de - II II

5
-

lo, cor branca, f'ioando-Ihe adrnirn- . Le gracioso ; senhorinha Guida

vefmente bem, sendo como é uma I Bott, com seus longos cabelo" ne

jovem de fisionomia bonita pórte gios pendentes sóbre a fronte,
sedutor; senhora José Seiner, mo- seu sor-riso sadio, sobresa ía em seu

dêlo em rendas e seda negra, mo-' primeiro vestido-de-baile, muito

derno elegante; .senhora Coronel branco, muito lindo, senhora De

Lara Ribas, traje-de-baile, em estilo pulado Cid Ribas, em admiravel

especial, moderno, predominando o modêlo, ricamente ornado de r en

-verde claro; senhora Adolf'o Faria,
-toilette negra, ampla saia, luvas ver-
des-olaras: senhora José Candido'
.da Silva; rico traje negro, de corte

moderno e linhas harmoniosas; se

nhora Osny Gama d'Eça, grande
.esti lo, creação especial para bailes,
-conjunto, flores vermelha; senho
.r a Horn, toilette branca, rendas,
-em tom ver'de-claro, adornando o

largo cinto multicor, enfeitando o

-conjunto ; senhora Edio O. Fedrigo,.
traje adornado de rendas bri lhan-

"tes, tornando-a elegantíssima: se

nhora Armando Dutra, conjunto de

grande efeito, branco, em estilo e�
-peci a l, elegante; senhora Alexandre

Evangel ista, traje elegantissimo,

.a cór negra; senhora Doutor Abe- ça e infinito encantamenlo, seu

.

Iardo Gomes, e�-c',e,pcio�lal muito, pr imeu'o vestido-de-baile, marcava

.elegante, grande estilo em sua loi-' o início de uma nova éra, para sua
.

lelTe de gala cor branca; senhora juventude contagiante. Traje bran

doutor Câmara Neto, em traje de co; ricamente ataviado. de rendas

veludo verde escuro, luxuoso' e em derredor; senhora Doutor Leo

admiravel: senhora Salvito Gonza- hert.o Leal em' seu maravilhoso tra

.sa, toi lette .ern estilo moderno de je verde-rnalva, soberbo e inveja-
.atração especial, côr negra, ampla vel, feito por mãos artísticas. Sô-,
saia rodada:

! senhorinha Neusa I hre o ombro esquerdo, pequeno I:8onson, modêlo juvenil, g�acioso, grupo de fl.ol'es multícôr.es; senho-'
lindo, moderno, 'br-anco, bri lha nte ; ra

.

Helvetia Vinhaes, adoravel,.
--------------'------------------

senhol'a Rute Müller fJlassen, em conjunto de gala, em tons IClaros, IZID DE SOUZA DUTR<\. BERTA NEUER
rico traje, côr-vermetha fórte, mui tomando-a eleganrissirna ; senhora' c

brilhante e de grande efeito; senho- Elisabelh Rihl, em sua toileLle ver-I ALlvIERINDA DE L. DUTRA
r inha dr. Abel Cabr.al, lindo modô- de-clara, 'imp unh a-se pelo sr-o pór- participam aos seus pareu.es

e pessoas de suas relações fi

contrato de casamento de

sua filha LAURITA com o Sr,

das negras, dando-lhe esplend ido
realce; senhora Dr. Clarno Galletti,
em seu traje elegante .e lindo, pre
dominando a côr negra; senhora
Doutor Alfredo Cherem, toilette

verde-Iórte, br ilhnn le de o l'igihal
be-leza em seu todo clegantissimo;
senhor-i nha Maria da Glor-Ia Silvei

ra, num rnodêlo juvenil, de ':-<nhas

esmeradas, branco, elegante e de

pr-eciosa atração . .senhorinha Nice

Farias, como sempre, de uma ele

gancia admi tavel, em seu rico ves

tido-de-bni le, COI' de ouro, de efei

to excepcional; senhorinhas Neusa

e Norma Couto, em .seus pri meíros

vestidos-de-baile, brancos e lindos,

em grande aprsentação, predotni-. amplos e rodados dando-lhes gra
nando o vemelho vivo; senhora De
sembargador Edgar Pedreira, toi
Iel.te rosa, cinto verde, num COI1-

junto de espI'endido efeito; senho
ra Douto!' Tóm Wildi, em lindo tra
je, de CÔl' negra, em bonito estilo;

. senhora Spbganitz Porto, traje ele
adminwel deito, modêlo Cjlle nos

:prendeu a atenção, em grená pre
to; senbora' Tom \Vildi Filho, lin
do lraje vel'de claro, de sugestiva
perfeição; s,cnhora·D.oulor Bnriquc
Fialho, conjunLo de baile eacanta-

. dOI', Cor negl'a, sobresaindo as 'lu
vas \'crdes claras; sonhara Julio
Gon�al\'c,;, belo modelo e linhas es

meradas, só.ia ampla, ele feitio de

, come('o do s('culo, conjunto aliás ele
e�l)lci'diela heleza; senhorinha Te
�'ezrll�la Fialho, exuberanle de gt'a-

aqui o nosso pezar.
Já ia longe o alqu�brado ano de

19'18, quando deixamos o Clube "12
de Ag6sto", sob a fórle impressão
daquela noite memorirvel e in.es

q llci ve I.
Não devemos dC'ixar de enaltecer

(l quanlo foi incansavel o Presid.en
te do,.Clube, sr. Solon Vieira, para
o complelo exito de tão importante
aconlecimenlo social. '

Festa In,fantil
A fr�t:l inf'anlil r.ealizou-se no 10

OTACILIO FRANZONI
e

GEORGINA FRANZONI

partitiiPam aos parentes e

pessoas 'de sua amizade o

contrato de casamento de seu

filho ROMEU FRANZONl
com a Srta. Odete Maria Ba-

tista.

I
VIúVA MARIA FER�EIRA

BATISTA

participa aos parentes e pes

soas de sua amizade o corara

to de casamento de sua mha

ODETE com o Sr. R()mE�U

Franzoni

ODETE e ROMEU

Ifoivos
28/12/48

participa \l'lS seus parentes
e pessoas de su�s relações o

contrato de casarnento . de
seu neto NILTON com a Seta.

Nilton Neur. Laurita Dutra.
�ILTON e LAURITA

noivos

UM POTENCIAL EXTRAORDINARI&
DE VITAMINAS - .•.

em um vidro de OLE,O DE F/CA·
DO DE BACALHA U.de Lanman
e Kemp. Há mais de meio século
vem sendo usado. de preferência
a qualquer outro, para nutrir .e

fortificar o organismo de:
- crianças �m cres-

cimento �
- crianças débeis
- conva1escentes e

pessoaS fracas em

�L
ÓLEO

DE ríGADO
DE BACALHAU

DE LAMMAN E KEMP

'. ;"I,Y�Nqi �NAS M�lHORES FARMÁCIAS
Inter-ContinentaL

�ORTÓ ALEGRE .

I(UA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA No- 68 • 1.- ANDAR

,,,,,11.,, I'OSI"\..�l· fEI.EFON�&S-O· IEltr..U...... :5: _ofecr�lI" .

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmídt. 22--Sob.,
C: Postal, 691·'T�'. «Protetora»

••

1

•••• :.�.��:�.�OP?�.�� I
Dr. Guerreiro da'

Fonseca
Especialista

Médico Efetivo do Hospital de
, Caridade

OUVIDOS - NARIZ. e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: F'elipe Schmidt, 99

Telefone; 1.560
Consultas: Pela manhã, no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. �.
Horário: Das 14 ás 17 horas.
................................. ,

(;-a�a Recem.,
construlda
DÉSOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR._. NESTA REDAÇÃO

A pasta que realmente conserva e dá beleza aos' calçados, em

preto, vermelho, marron, amarelo, azul e branco. Latas de abridor

Á venda na casa

gurada

Um ótimo produto

americano.
Renato' e na ;LOJA YPIRANGA, a ser inau
em Janeiro � Rua Tte. Silveira.
PREÇOS DE FABRICA

.

da
.

CONDOROIL Tintas S. A. - Rio - Fá
bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

Quando Alguém, tal_ II�
lheiro da UuotraQao��_
lhe. em o.m.vel geato. um ...ue.. cio
excelente aperitivo KNO'l'. !em.....
... v. Sia. de o.crescentar.!IO�
00' a gencilua:ESTEE 1:.411-
(;;:11 O l1EU APERITIVO

PREDILETO!
çu e fidalguia de pórte ...
E 'assim, de mui las e muitas se

nhoras e senhorinhas que, eompar
tilharam do grandioso baile, não

conseguimos anotar seus trajes e

seus nomes.

POl' esLe motivo manifestamos
VA - Presidente. Pedimos aos ilossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

FERNANDO MIGUEL DE MO- coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
RAES FERREIRA - Diretor- quanto antes, o nosso Cadastro Social.

I)R. SAULO RAMOS

Avisa a mudança de seu coe
sultório e resíoênéia, para a,

Rua Tra.iano 41. Tel�f'Oue
1.009.

'" Consulta das 10 ás 12 e elas

16_30 ás 19 horas.

COMPANHIA DE CIMENTO
PORTLAND "PÀRAISO"

São convidados os srs. Acio

nistas desta Emprêsa a apresen
tarem .f;a sede social á Avenida
Rio Branco na 257, 80 andar, na
cidade do Rio de Janeiro, as •

suas Cautelas, certificados ou re

cibos de quotas, relativos, ás
suas ações integralizadas, afim

de serem substituidos pelas no

vas Cautelas com os requisitos
resultantes da redução e aumen

to do Capital Social, conforme

deliberação das Assembléias Ge'-
rais Extraordinárias d� 18 de A

gosto de 1M7 e 28 de janeiro
de 1948.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro

de 1949
SEVERINO PEREIRA DA SIL-

'1'
IIIfsooooro DA ,r110Tf..I., IHO.pJ/'f. eUGIIROS

�. ITAJAI �

! •

Mãe

O mais provável
é que tenha sido provoca- ....

da por excesso de acidez
no estômago. o qual. com

frequência. resulta em fla
tulência, híperaéidez e ou

tras perturbações dígestí
vas.+Ilm remédio de con

fiança é a M AG N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

funcionamento regular do
estômago. MAG NE S IA

. BISURADA alivia rápida-

l·
mente. as perturbações es

omacais causadas por ex
cesso de acidez.

Em pó e em comprimidos,
.

MAGNÉSIA o�

:BISURADA
ANTJÁClDO DIGESTI'vO

ComerciaL
Nome ._ __ _' __ v .

Rua .. _ _ . _ Est. Civil _. D. Nasc. .. _ •. __ . __ .

do eorr,ente tendo grande concur

rdcia, sendo os cq1ltemplados com

os prêmios, o menino Jo'sé LuiZ'

Boabaid,· com uma ch,aneLte e as

meninas Ligia da Silva D'Avila e

Cecilia Terezinha, uma linda bane·

ca, cada uma.

.. .. .. . . .. .. . :... . � .

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

Pai .. __ .. . .. _ .. . _, . _ v • .., _ •••••• •••••••• • ••••••••••

Emprego ou Cargo _ :�...................•. _ .. _. _ .

Cargo do Pai (luãe) . _ .. _. . ..•.. _ .. . - _ - -
'

Observo ,. . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. ••.....• . . . .. . - .........•

Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nascimentos,
ca;amentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O campeão da cidade seguir,á' depois' de amanhã
Esta tarde o ensàiu final para o embate com o' detentor

Direção de· PEDRO PAULO MACHADO

Circulo �e Esgrimistas Catarinenses
Na noite de 3 do corrente, na tem já e-m Florianópolis sólidas rai- chefiados pelo irmão mais velho

séde provisória da Inspetoria' de zes, pois conta com forte contigente Tenente Valmor constituem uma

Educação Fisica, o capitão Rui de esgrimistas, circunstancía que equipe de família pois conta com

Stockler de Sousa ofereceu aos autoriza prever a sua irnplantaçao mais três esgrimistas as irmãs Val
seus pupilos da, esgr-ima uma in- definitiva dentre as muitas ativi- déa, Valda e Valdira. Assim, dentro
teressante festa ,de confraterniza- dades desportrvas do /povo ibar\ri. de pouco tempo, assistiremos re

ção de lodos os praticantes do fi- ga verde. ; nhidos entreveres onde refulgirão
dalgo e cavalheiresco desporto Ainda agora, J segundo estamos faiscantes os aços das espadas dos
do bom tom". informados, preparam-se os afe:- Silvas, dos Borges, dos Napi, das
Abrilhantou a festa um explen- çoados do aristrocrático desporto B a I o d, dos Schemper-Campos,

dído jazz composto de elementos para a realização de 'campeonatos dos Souzas e outros. Esperamos que
da Policia Militar e aos convida- que são múltiplos, pois serão feitos ttstes façam a glória da nossa es

dos foi oferecida uma mesa abun- para os sexos masculino ,e f'emi-' grima como a fizeram os' Malates
dantemente regada a cerveja e' nino, para veteranos e calouro:'> e tas, os Capoferros, os Medieis da

guaratÚ. para todas as armas que são três, romântica Itália da fCl}ascença.
Compareceu grande numero de isto é, flor-este-espada-sabre, Além, SERÃO HOMENAG�ADbS-OS"PU�

veteranos e calouros de ambos os disso, já existem desafios amistosos GILISTAS VICENTÁO E
SeXOS e a noitada transcorreu anív que estão tomando um caráter fa- ZUMBANO
madissima intercalando-se assaltos
de 'esgr-ima com as darlsas.

,Os esgrimistas brindados, ao' que
consta, vão retribuir essa festa

dentro de poucos dias, quando se

tratar da fundação de um "circulo

t'd.e esgrimistas cátarinenses" e da

organizaçã-o dos torneios e earnpeo,
natos para o ano corrente �e 194.9.

ESGRIMA,

O elegante desporto da esgrima

Santa Cala'rina em
quartlo, lugar

Foi a, seguinte a classificação tado do Rio _ 830 na classificação
para você... '�i��� ::'-'

9,30 - Grandes 'Ar-tistas
dos 21 Estados que' concorreram à geral.
Corrida de Sã-o Silvestre, realizada i 9° - Claudionor R. Silva
iIla noite do dia 31 ultimo, em São, Pernambuco - 95° na

Paulo, sob a orientação da "A Ga- I
Cão geral.

zeta Esportiva": 10° - Antonio Graça Filho
16,00 - Em tempo de valsa

Geará' - 122° na classificação ge-
raI. 16,30 - Cantores do Brasil

110 17,00 - Informativo GUARUJA
- Manoel '1"eixeira Lustosa

_ Amazonas _ 1260 na classifi-
17,05 - Orquestra de JAZZ

cação geral. 17,30 - Um programa para você ...

120 _ Domingos Santiago de 18,00 -;- Ave Maria.
B·I'I"O Goi 14.30 I 'f' 118,05 - Carta Sonora.

l - -las - na c assl 1- .

cação g,eral. '18,15 - S�los d� Piano

130 _, Aprigio José da Silva _
18,30 - TIl? .

Guizar

Piauí _ 1500 na classíf'Ieação ge_
18.,45 - EmIlll1ha Borba

ral. 19,00 - Momento Esportivo
14.0 _ Amaro Gomes Tavares _

19,15 - AI:cO Iris musical

Espirito Santo _ 1.570 na classifi- 19,30 - Noticiário da: Agência Na·
ciol1al'caçã-o geral.

150 _ Euclides Donai!O Lima _ 20,00 - Brinde musical das Tintas

19° - ,Francisco Canindé Brito YPIRANGA

-; Rio Grande do Norle _ 24.50 20,05 - Músicas populares varl:a·
das

WALDEMIRO MONTEmo
I

'1 ° - Geraldo Caetano Felipe
-Distrito Federal � 4° na classifi
tcação geral.

2° - João Soar,es Oitioa :_ São
:Paulo - 12° na classificação ge
a:al.

3° - Luiz Flor - Rio Grande
do Sul - 29° na classificação ge
ral.

4° - Waldo.miro Monteiro _

Santa Cat�rina - 31° na classifi
{cação geral.

5° - Juv,enal dos Santos - Mi
lI1as Gerais - 34° na cla'ssificação
'ge,ral.

6° - Joaquim Ferreira dos
'Santos - Paraná - 50° na c1assi
ficação geral.

7° - Leonel Toscano Brito
Alagoas - 52° na classificação ge
ral.

8° - 05ca1',ino Conceição - Es·

miliar; assim os Silvas, cinco ir- Os paulistas Vicente dos Santos
mão� que compõem uma equipe, e Ralph Zu.mbano campeão e vice

mist� ---: Gilberto, Ro:�olfo" A,I�1�rl-l' can1peão latino-a�ericanõs d-os .pe-.·co, Geni, Helena - ja desafiaram sos-pesados e leves, respectiva
outra equipe composta dos irmãos. mente, serão homenageados pela
Souza - Fernando e Hugo, - das I Confederação. Brasileira de Pugi
irmãs Balod - Lori e Leni I-o, e Iismo, no próximo domingo, em
Benito Napi. De outro lado o vete- j São Paulo, quando será oferecido
rano Brupno Schlempar está pre- um almoço de cordialidade à de
parando seus cunhados, 'os tr:êS! légação !brasileira 'de J)ox que dis
ir-mãos Campos, para constítuírem putou, no'Chile, o Campeonato La
uma equipe. Também os Bor-ges, f tino-Americano de Box Amador.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - Bom dia

10,00 - Músicas brasileiras em gr a-

vações
classifica- 10,30 - O,fe'recimentos musicais

, 12,00 - ENCERRAMENTO.

na classificação geral.
800 _ Plácido Marques dos San- 20,45 - Instituto de Cultura Reli-

tos - Sergipe - 24'6° na classifi- giosa
cação geral. 21,00 - Assim canta o México

21 ° _ Raimundo Maoi,el Figuei- 21,30 - Orquestras Sinfônicas

redo - Mato Grosso - 330° na 22,00 - Informativo GUARU.TA

22,05, - Ritmos das Américas

22,30 - últirnas melodias

23,00 - Bôa noite ENCERRA·
MENTO.

classificaçã.o geral.
Paraiba - 172° na

geral.!
16° - Laurinda B.

classificação

NOTAS RADIOFÔNICAS

Farias -

-Maranhão - 196° na classificação
geral.

17° - Julio Guerreiro - Pará

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

- 210° na cla,ssificação geràl. Hoje, a partir das 21 horas será
18° - João Verdura � Bahia - apresentado mais U111 programa da

211 o na classificação geral. série Rádio Conto Musical.' Uma
música bonita numa bonita 'histó·

HELENO NÃO DISPUTARÁ O ria de Gustavo Neves Filho. O can

CERTAME ARGENTINO DE 1949 tor será Onor Campos.
Buenos Aires, !f (V. A.) - O "'

jornal "La Nacion" informou em· A partir do próximo sábado cs

sua secção esportiva, que o jogador tará no ar, as 16,45 o prog,'arna
.

brasileiro Heleno de FreiLas, ora Posta Restante J. 7. Ouçam uma, en·

vincula,do ao Boca Juniors, não trevista de' Acy Cabral Teive, din,
voltará a jogar na Argentina du- tor artístico de maior potencia ra-

ranle o ano de 1949. diDfônica, na audição de estréia.

rumo
I

a Joinvill!
do cetro

, .

maxune

A equipe campeã do Paula Ba- soubemos; realizará, hoje, no está.-,

mos seguirá para Joinvi le na pró- dio da F, C. D., frente Q um qua

ximo sábado, jogando no dia st'- dro deacadêmicos, 'o seu ultimo

zuinte com a forte falange do Amé- ensaio para o campeonato estadual.
� ,

rica, na rodada inicial do certame

I O,
técnico Ton,i confia que esta.

máximo do Estado. tarde os seus pupilos efetuem uma.

Ultimo ensaio exibição que os capacitem ,a derru-

O conjunto paulaino, segundo' bar os campeõ.s catarinenses.

..-.-.;-.-.-.-.-.-...-----.-.-.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-_..---.-.-.-........-.-.-.....-.-.-.......
- ..............

Hoje. no passadO
- em 1.851, o Presidente da

Provincia de Santa Catarina fet

enttega a Camara Municipal, da
novo Meréado, situado no antigo
largo do Palacio, hoj e praça IS

de Novembro, em Florianópolis,
tendo sido demolido esse merca

do em 1.8.96;
- em 1.867, fqi incendiado o

vapor brasileiro "Eponina", que
servia como hospital de sangue
em Curuzú, tendo perecido mui
tos doentes;

__:_ em 1915, faleceu o almiran- ...\

te Joaquim Antonio Cordovil

Murity, filho de , Jacob Maria

Murity e Joaquina Eulalia oor
dovil Murity, nascido no Rio dé
Janeiro em 13 de .Janeiro de

1.844;

Octavio Renê
LebarbecboD
Para quantos gozam de convivio

do nosso distinto conterrnl1e0 sr.

Octávi� 'René Lebarbenchon, o re

cente ato' de A Equitativa" - Se

guros de Vida - pr-omovendo-o a

Inspetor Geral I:IO' Estado de Santa

Catarina, repercutiu -de maneira

simpática, pois o ilustre cidadão,
quer por sua operosidade come

Inspetor daquela Companhia, quer

por sua lhaneza cativante, quer co

mo amigo de todos os que o pro

curam, sempre se impôs 'à conside

ração e à reconhecida estima de

seus coestaduanos.
"O Estado" o abraça por sua pro

moção e lhe deseja nas novas fun

ções uma messe de felicidades.

r

t

,

André Nilo T�dasco

14· B. de, �8�a,dores
EDITAL DE COMPARECIMENTO DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA
Devem apresentar-se no Quartel

do 14° Batalhão de Caçadores dia 6

impreterivelmente, os seguintes
cdnscritos:
João José de Melo - Fredericc

Steinheusen de Freitas - Osn] Es- Escritório: Rua João Pinto
pindola - Germano I Oscar Garcia n.O 18 -. FlorianópoJi.s
- Fábio Francisco - Edison

Braga .

- "Nilton Pedro da

Sil-Iva - Lourival Laúdelino, dos '

Nilton Satirio Vieira - ,Hélio - da1õCunha - Estevam Ramos Cordeiro
r

- Ricardino da Silva - Valmor Bar- I
bi -' Valmor Claudino da Silv,a

-INorberto Manoel Barcelos - Wil- •

O Aperitivo completo
son Braga Monteiro - José Fat-ia

da Rosa - Paulo do Carmo Gandol-
fi f- Celso João de Moraes - Di- Os motores JOHNSON Sea Horse
djer Bento do Amaral - Altino Re- são construidos em fábrica moder
f/is - Herriani Leal - Valmir p�

theco - Ricardo Francisco FeITa·

ri - Laudelino Pedro Perreira -

Osnildo Monguilhott - Altair Zim

mel' - Aury
'

Adauton de Oliveira
Rebello - Aldo Derrecci Rodri

-gues - Alpheu Mimoso - .Tordcli·

no Ferreira da Silva - Atamar Ma

noel Cabreira - José Vicente da

Silva - Manoel Jocondo' Marcdi no
- Ew.artdro Moura ,

- Hamilt')n

M)lttís - Rodolfo Colenda Lemos
/ Anastácio Batista Dutra - Dco

plini Sales de Moraes - ,Haroldo
Dias Teixeira - Paulo de Medeiros
_ João Osório - Jair da; Silya AI·

ve� - João Carlos da, Silva -- Mit

rio Moreira - Hélio Acelino San!'

Ana - Walmiro Reis da Silvil -

Júlio, Cordeiro - Arnoldo Martim,
_ Wilmar Lago Quiquio - Cels0

Marcos Lessa - Aryno Francisco

Mirand� - David Luiz da Rosa -

Hildebrando Fernandes de Lima,

Quartel em Florianópolis, 5 de Ja-

neiro de 1949.
-

IMário Ribeiro dos Santos - Ma

jor·Resp. pelo Comando do Bat.

e

DR. CARLOS LOUREIRO,
.

DA LUZ

ADVOGADOS

. Ao to�ar aperitivo

Pe,ça Bit�eT
Aguia pure

na SOD todos os pontos de vista e

por operários' especializados. S(.
mente são utilizadas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�
engenheiros da Johnson são reputa
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores': Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinte,

A "vRTE
está batendo á sua porta; prefira o cafe MI.
MI, que está distribuindo, como presente.
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

AI,UMINIO.

Brin'des de folhinhas
o «Estabelecimento Grafico Brasil" na impossibili

dade de fazer distribuição de folhínhas, aos seus amigos
e freguezes, solicita aos mesmos o obsequio de I:roc�·
ra-las em seu Estabelecimento, pelo que de antemao fI
ca agradecido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S
CATALOGO DE MOEDAS DO

Inlormações uteis LOJA· OIS
�

CASEMIRA �!:�:;:!�:��=:sco:
E -.- d t- s para

Ouro, Prata, Nlq\lel e Bronze.

_.

O"�ÊSTAÔÕ·"- DOSraaSriOroddaOsV.laer�l'aPSI'8�
specia izah:'::Sar ,lgO .. r�:��Oc�!�f��::::.as

nvra-

Redação e Oficinas à rua RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- •••.•. ,. .••...••.• . ........•..••.

João finto n. 5 ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

Diretor: RUBENS A. RAMOS BEGUNDA·!I'EIlU MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE' ROUPAS FEITAS

Proprietário .e Dir.-Gerente Expresso SAo Oistóvlo _ Lapa
PARA HOMENS

SIDNEI NOCETI 7 h()(l"a,s.· ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA;

ru�uto-Vlaçt.o naja! - I'taJal - 11 !to-
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

��?�;:= �N� Tudo pelo m�no'r preço da praça
Auto-Viação Catarinen.. - Jo1J1.vlle.

I- A�t':�:�o CatarlnenM - OUrl�ba Fa�a uma visita à Dossa Casa everi ique
=RraE� Sul-BruU - l-Mt<> Alecr. nossos pre�os e artigos

.

Rapido Sul·Braslleiro - JomY1le - \I
'!ls 5 e 14 horas.

TERCA·FEIRA
Auto--Y:lação Catarlne�e - Pbrto Ale

gre - 6 horaa,
Auto-ViaçA:o Cat.arlnense - CuJI'1Uba

..-. 5 horas
Auto·Viação CatlK'lnen.,. - Jola;l'f1.l.

- 6 horas.

Auto·Viação Catarln.enÍe - Tl}bario
- 6 horas,,"
Expresso São Crlr.6vAo - Lquna -

7 horas.
Emprêsa Glória - lAcuna - 7�

e 6'A1 hor-as.
Expresso Brusquense - Brusqu. -

1e horas. '

,A'1to-VlaçAo I�ja! - Itaja! - li! no-

rakãPidO Sul BrasUelto - Jom:rll. - ..
I> e ttl boraQUARTA_FERA.
Auto·ViaçAo Catll!I'lnense

- 5 horas.
Auto·Viação Catad'lllsn.se

- 6 horas.

'FABRICA DE FOSFOROS (PRO�..

TA P. FABRICAR)
Vende-se'

Maqainário Cr$ 250.000,00
Frédio, Imoveis Cr$ 90.000,00'
Situada em Campo Alegre - Si c:
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmutli' - I

Brusque. - Santa Catarina"_
- .9 .

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LA'MARQUE
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 andar
Tel.: 2-9873 - São Pauto

portes

Pro�i5Sional das Empresas de T,ens
de P,tSugeiros da Senta Catarina
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, fica convocada a Assembléia Geral Extraor

cii nária da "Associação Profissional das Empresas de 'I'ranspórtes de

Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas do dia 11 de Janeiro

de 194.9, nos salões' do Clube 15 de Outubro, á Rua Alvaro de -Carvalho,
gentilmente cedidos pela sua digna diretoria para tal fim, deliberar o

1 econhecimen to como SINDICATO representativo 'da respectiva cate-

ASSOCIação

ASSINATURAS
.1

•
Na Capttal

Ano Cr$
Semestre ., c ç. • •• Cr$
Trimestre Cr$
Mês 1

••• Cr$
Número avulso .. Cr$ Jomv1le

de 194.8,

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

gor ia profissional.
Florianópolis, 28 de Dezembro

Aliino de Oliveira - Presidente.
.

.No Interior
Ano � Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trímestre Cr$ 35,00
Número avulso '.. Cr$ 0,60

)-

. Áuto-ViaçAo CatarlDeIlH - I..&gwH
,- 6,30 horas.

'Rápido
Sul BrasUelro - JolnvU.. - ..

5 e 14 horas. .

� Expresso SAo Oristovao - La«UD. -
7 horas. -

I

1
ExpreS80 Brusquense - BI;usqu.

�
16 horas.

.

Auto-VlaçAo ltajal - ltaja1 - 111 no-

ra'kxpresso Brusquense - Nova 'l1rento

� O 'g1 ai
- � ! - 16,30 horas.

S orr D.!l, mesmo nao } Rodovtãr ía Sul Brasil _ POrto .Alegl1'fl
publicados, não serão

.

- II horas.
.

.

.

QUINTA·FEIRA

I
devolvidos. -:Auto-Viação Catarlnense Pbrto

A· di
- - klegre - 6 horas.

ireçao nao se respon-
-

Auto-Viáção Catarinense � Curitiba
sabiliza pelos conceitos - 5 horas.

Auto·ViaçAo CatarlnenH - JoinvUe
emitidos nos artigos

-;- 6 horas.
assinados, Auto-viacãc Catarlnense - Tuba!rlo

-."vo - _-_••-.- _..._.:-_ �
!

=A�,�������. Catarlnense - Laguna

- Exp_resso São CristovAo - Laguna

Viacão Aérea 7 �:;�êsa Glór14 - Laguna - ti 1/2
� e

.

7 1/2 horas.

Horário Expresso Brusquense - Brusque -

S d f
. 1 H horas. .

egun a- etrll Auto-Víacão Itaja! - ltajai - 111 bo.

PANAIR - 10,40 --= Norte rURá'PldO SUl Brasileiro.- J'oinTll. _. b

VARIG - iO,40 - Norte \ II e 14 horas. "

Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..
PANAIR - i3,60 - Sul ,_ II horas.

.

CRUZEIRO DO SUL - 13,55 SEXTA-FEIRA
Roãoviãria Sul Bra,sU - Pbrto Alegre

- II horas.

Terça-feira Auto·VJ.açAo Catarlnense
- 5 horas.

':\lR - 19,40 - Norte Auto-ViaçAo Catarlnense·- JoinvUe DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULARA O SEGUNDO NúMERO DO
'HUZEIRO DO SUL _ 12,00

- ti horas.
e "ANUARIO CATARINENSE"

,Auto·ViaçAo Catí\rlnense - Lacuna Abundantes informações sôbre o ano astronômico, religioso, fiscal
)i-orte - 6,30 hora,s.

I Expresso São ,CrlBtovAo - Le.gune - do Estado, agrícola do sul brasileiro. Principais festas da Igreja. Efemé-
VARIG - f2,3ú - Sul 7' horas. rides nacionais e C�tarinenses. Calendário da FEB. - Épocas de paga-
PANAIR

-

- 1::1,50 - Sul Auto-Viação ltaja! - Itaja! - 111 bo- menta de impôstos em cada município catarinensê. - Horários com-

Quarta-feira raÊxpresSQ Brusquense-
.

Brulrque pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili-
16 horas.

.
dades geral, - PARTE LITERÁRIA: colaboraçãó especiais, assinadas

PANAIR - 10,40 - Norte Rápido Sul Bra,gllelro - JolJwll. -

por D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano; AI-

qRUZEIRO DO SUL - H,OO àa 5 e 14 horas·SABAl)(' tino Flôres, Osvaldc Lopes, Francisco' Sabaden, Arnoldo São Tiago,'
'Norte Auto·Via.ção Catarlnen.,. - Curltliba Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.

ARI
.

N
-- 5 horas. Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, HO,rácio Nu-V G - H,oI0 - orte Rápido Sul Brasileiro - JQWv1I. -

nes Pires e Ogê Mariebach _ Contos poesias anedotário histórias
PANAIR 13 50 S 1 às 5 e J9 hora. : , , , .

-

,
- U

_ II horas.
.

I
Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di-

Quinta-feira Auto-Viacâo Catarlnense - JoinvUe. retor - Comercial. .

PANAIR. - 10,40 _ Norte
- 6 horas.., ,

Praça Getúlio Vargas, n. 29.
Auto·Viação catarlnense - TubarAo _. ._ _. _-,... -- _

. PANAIR - 13,50 - Sul - 6 horas.
EX'PrFlSSO - São Or1StovAo - Laguna

VARIG - 12,3G - Sul 7 horas.
ExpreSllO Brusquense - .Bru!iQu.CRUZEIRO DO SUL - 13,515 14 horas.

Jliorte Auu:,vlaçAo ltaJa! - Itajai - 13 ho-
ras.

CRUZEIRO DO SUL - 15,30 Expresso Brusquen.. - Non T:rel1to
- 9,30 horas.

lul Expresso G!ór1. - Laguna • 1/2

Se:eta-feira • 7 1/2 horu. Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.

CRUZEIRO DO SUL _ 7,20
_. ----

Rua São José, 63. - 1° .andar. Telefone 42-4989 - Rio de
Janeiro

.Norte
I Viagens aereas em "Catalinas"

PANAIR - 10,40 _- Norte Dr. CLA�NO G. P.t!SSAGEIROS _ CARGAS _ ENCOMENDAS E CORREIO
VARIG - 11,40 _,... Norte GALLETrl Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as
PANAIR - 13,50 - Sul .

A D'V O G A D O terças e sextas-feiras as 13 horas.
Sábado Crime e cigel Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-

VARIG - 12,30 - Sul Con.tituição de Socledod.. ras, com escalas em:Itajaí- _ São Francisco do Sul - Para-
CRUZEIRO DO SUL - 13.55 NATURALIZAÇÕES naguá _ Santos _ Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

fiorte Titulo. DealCll'Clt6rlo,!
•

Iguape são facultativas).
;I Dqmingo

E.crit6rio e Reaidencia Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
PANAIR - 10,40 - Norte Rua Tiraclentee e7.

I
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

CRTJZEIR6 DO SUL - H,OO roNE
.

1468 Telefone 1402. _ End. Te!.: "Steiner".
PANAIR - 13,50 Sul.

r
-

--�----:.====�-==� Leia, Di.vulgue e :Assine
A DIVUL'GACAO 'J' -

-I
"

Revlsia do Paraná para o Sul do Brasil.

"

Jornal' de OIDVI e
Intercâmbio Cultural O
Publicidade mensal. !=CA�����;a� :����:!.ro 1CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

.

léro-Clube de Santa Catarina
Aviso aos interessadosAnúncios mediante contrátó.

Cumprindo instruções do Excelentissímo Senhor Ministro da Aero

náutica, em virtude do ofício n. 196, de. 27 de dezembro do corrente

ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa=

menLe proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

naves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que

por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.

Asteróide Arantes, _Presidente.
_.-- -_._------

;Norte

Inscritos para a Escola Preparaturia
Fóram inscritos para exame na Escola Preparatória os segui ntes

candidatos: Augusto _ Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia

go Fer-nandes, João Artur Sanf'or-d, -José Mauro da Gosta ('}l'ti,g�, José

Edú Rosa, Mário Moreira 'Leite, Max Blaschke e Paulo Robe'rtõ --J<'rallCo
Cabral, os quais deverão se achar em Culritiba no dia 10 de janeiro de

1949.
A apresentação será no Q. G. da 5a R. M., ás 12,00 horas do me<;mo

.

CurlUbe

TA••

completo Orgam
Catarina

'demais
Santa

•

I

Dr. Liodolfo 4.6.
Pereira

Advogado-ContalJUlsta
Cível -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e .er9iço. corebto., em geral.
�Organizaçõe. contab",i•.

Regi.tro. e lRlarca., di_pondo,
no Rio, de corre.pondente;
Eeerit6rio: Rua Alvaro de

Cal'9alho n, 43.
Da. 8 às 12 hora••

Telefone ·1·494

. . . . . � . . . .. . . . . .. .
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EMPRÊSA SUL BRASILEIIMl
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia el-étrica.
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta

lações - Motores _:_ Dínamos
e .

- Bombas - Lustres - Fer-
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técní
co especialisado.

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.
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Se ricos quereis ficar
De modo facil elegeI
Fazei hoje uma inscriçãe
No Credito Mutuo Predia
.oo ..... ,••••••••••

' ••••••••• ct

V:ende-se
Um. terreno em Campinas -

São José, com. �35 metros de
frente por 152 de fundos
Frente a .aéreo Clube. Informa

ções nest�, redação .

V EN D E-S E
um aparelho de chá e café de'
porcelana. Tratar a rua Deo
doro,20.

. .

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

.SEU:iREL(5GIO PRECISA. DE .

. to -i ' .. -',' 'REVISAO.? .•.. . ••.....•NosSA OFICINA t ESPECIAÚZA�A
Nossos c�n�ert.os sã� ..

.

.'
'.

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO;' 25 (Frente ao Tesouro

..

do Estado)

....... _ ..
,

ARNOLDO· SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendistâ

Curso de- especializaçã'O eIJl.
dentaduras

Raios X - I�fra�Vermelho
Diatermia

Exclusivamente com hora marcad$
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427
................... '

.

Vende'-se'
Uma 9'arapeira nova COmi

carretinha e latão.
\

Tratar com João Duarte. ã
rua Capitão Augusto Vidal 12'l
Palhoça .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1
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Novo acôrdo
comercial
Londres, '5 (U. P.) - Serão íní

cidas brevemente no Rio as conver

sações anglo-brasrleiras para a con

secução de um novo acôrdo c.uner

cial, segundo soube hoje a United
Presse de fontes oficiais britânicas.Florlan6poll" 6 de Janeírode t949

•

As negociações serão conduzidas
Está-se vendo, Ja,' que a U. pela embaixada Britânica no mo dto

D. N. não póde cantar vitória, Janeiro. As mesmas fontes dedu
'nesse caso, em que, verdadei- rararn que ,o acôrdo de comércio
ramente, tudo se ficou âeoenâo entre o Brasil e a Inglaterra expi
ao P. S. D.: 1°) porque o P. S, rou no dia 31 de dezembro, o nO'70

D. enquadrou em preceito acôrdo será feito na base d� Pacto
constitucional O projeto, que de Pagamento de hnaio último, o

nascêra viciado;' 2°) porque I o ,qual ori,ginalmente estabeleceu as

P. S. D. fez de um simples es- importações brasileiras da Ingla
bôço, fluido e erradio, um pro- terra no v.alor de 37.000,000 de li
jeto-de-léi atento a realidades bras esterlinas, enquanto a }:�gla
concretas e, portanto, exequi- terra poderia importar do Brasil
vel; 3°) porque o P. S. D., como mereador-ias no valor de 31.000.000.
bancada majoritária, decidiu Os circulos britânicos estão espe
de sua aprovação em plenário; rançosos de que o novo pacto, será
4°) porque o Govêrno pesseâis- assinado sem maiores dificuldades.
ta o sancionou, tornando-o lei Os círculos comerciais també:í/',��:
e pondo-o a vigorar; 5°) porque tão esperançosos de que me 1 hora
ao Governador caberá dar-lhe rão as condições de comércio no

execução, arbitrando c impor- novo ano. Eles r-elembraram, entre
tância das subvenções. 'tanto, as" restrições de impó-tação
Não fica bem à U. D. N., por- brasileira do ano passado que afe-
=».chamar a si o n:érito que taram o comércio britânico. O
lhe .nao pertence. Foz autor �o "London Times" declarou hoje que
projeto um deputado udenis- I' _" . t " J' l"fsa.
t ? S' M L'

,

bti
e .quase cer o que o sr. ose jv a-

De-fato, o sr. Waldemar � tm. fas a ei, agortpa P'll;
i
Z·

chado chegará a esta capital' este

Rupp formulou um projeto. A
c' a, -coti ere com o I rote o

mês, para conversações sôbre as

Comissão de Finarnças, apre-
udenista? Não. O projeto não

suntos financeiros. Os funcionár+os

cianâo-o, deu-lhe parecer favo- consulto:va a re�l�dade, a' q11:e do Tesouro disseram que estão es

.,.á,1.�el, mlljs introduzindo-lhe I preteruiia b.ene1zczar, e jeria perando a visita do sr. Machado,
uma emenda, aue, na verdade,

texto c?nstztuclOnal. Ao P'A S.
porém, ainda não possuem jnfor,

constituiu essencialmente tu- D., eniim, se dev� o havê-lo
mações precisas.

do O que tornaria exequioel e escozmado_, conv�n:.entemente,
racional a diBtribuição de au- dG:.que�as z"!1-p�rrezç�es, q'!le '0e _,_, � _

xílios às AslIDCIações Rurais. n�Q permztmam lzvre circula-

Rel"DI' "Iaado O ]anlga_O projeto tal como foi çao... " U

apresentado: era fialho e de- Os deputados da U. D., �., '

t d fi . "

nunciava absoluta ausência de apenas votaram, no. p�enarzo, meu o e uraZlanl
.senso realista na consulta às aco"':1!anhando a malOrza,.
necessidades regionais. O sr. . Aliás, � t!abalho d� trajar, a

Rutrp iixára em tres mil cru- riçor 1urzdzco, o projeto
ARu_pp,

zeiros a subvenção, por igual, dan_dv·lhe aprumo e dec_encza_ e

a tôdas as entidades ruralis- a�sznala_nd�-lhe a funç�o _obJe-
'tas. Era cometer grave zm. t,z1!a, foz fezto na C01!1-zs_sao de

quidade, provendo ineuiicien- FznançG:s. E nas con:zsso�s, o�·
temente a algumas e exaçe-

de o e�tudo dos proietos inipli
rando as necessidades de ou•. cC!- .malOres so:n�s de ��esT?onsa
tras. Quem não perceberia büidades, esp�nto pu�lzco e

nisso a estouvada pressa das �enso de realiâaâes, nao
.

que'

eotuções sipiplisias, aventadas rem �raba�har os ud�mstas,
para efeito político, mas sem qu.e, ha .muz!o, se eoadiram. a

raizes profundas no âmago tais obriqações.
. .. .

dos problemas? Preterem. o exzbzclOmsn:o �o
Evidentemente por avêsso à plenarzo, com a claque a vzs'

realidade, por d�masiado vd- ta ...

po, por falta de precisão no seno

tido'prático a que se proporia, 'Converteu ao
o trabalho do sr. Waldemar

Rupp teria sido, muito �ustifi- cristianismo,cadamente, recusaria pela' Co,-
missão de Finanças, tanto mais Nova York, 5 (U. P.) - A sra. CADERNETA DA, GAIXA ECONô-

que, ferindo preceito constituo Oksana Kasenkina, a" professora MICA FEDERAL

cional com atribuir ao Legisla- russa que saltou da janela do C;)n- Perdeu-se a de n. 4.011. Favor eH-

tivo função exclusiva do Execu- sulado Soviético aqui em agôsto do tregar na Caixa Econômica Federal

tivo, não mereceria aprovação. ano passado, converteu-se à fgre- de Santa Catarina.,

Salvou-o, porêm, O sr. Raul ja Católica Romana de rito 01'iell"

Schaeffer, ilustre representan- tal. O reverendo Marianus M, Ho

te do P. S. D., com a ,emenda rishny, anunciou que ela 'se, eonfe�,'

que deixava ao alvedrio do sou e recebeu a sagrada comunhã('

Executivo a fixação da quantia na igreja católica ucraniana de São

da suvenção, em correspon· Jorge. Essa igreja é diríg�da por- sa- Acham-se nl:\, Cia. Telefônica Cata-

dênçia às circunstâncias e con' cerdotes da Ordem da Igreja Cató- rinense, fonogramas retidos para:

dições regionais em que atue lica da Ucrania Oriental. Walter WestpÍlal - Dr. Eduardo
cada Associação Rural e, pois, D. Sílva - Nelsa Manselo Moura c!

na proporção das necessidades I6s C R Familia -:- Dr. Osmundo Wander-

especiais de uma a uma delas, ••• ley da Nóbrega - Júlio Sílva e Se-

Assim, o projeto informe do Afim de tratarem de seus interes- nhora - Pedro N. çastro - Fran-

. sr. Walderiwr Rupp recebeu o ses, deverão comparecer à Tesou-I
cisco Treska - Berta Andhd() -

"fiat" do deputado pessedista e rl!.ria desta C. R., com a máxima ur- João Vieira -:- Pedro Sanford-

logrou passar na Comissão de gência, os cidadãos abaixo: José Vieira Dutra, - Alcides AIf['C

Finança.S, assam,ar ao plenário, I
João, Elpidio Silveira - José Na- do e Exma. Familia - Braz Alves

onde foi aprovado unanime- zário de Sousa - Manoel Iziâóro _.:_ Valdemiro \Vespel - 'Luiza Er

mente com a emenda e graças de Freitas - João Envangelista nestina Biom - Diniz de Oliveir:l

a ela, - 'para, finalm�nte, con' Bonfim - Sílvio dos Reis Ferrari - 'Professor Erico Stratz - Wal

verter-se em lei, sob a sanção 1- Quirino Mignoni - lsa1,1ro Vici .. miria Macedo - Gilda Moreira

do sr. Governador do Estado, ,ra.
'

Isabel Mac'edo.

o MOMENTU'
.Não é justo atribuir à U. D.

N. a vitória do projeto do sr.

iWaldemar Rupp, que autorizà
a subvenção às Associações
'Rurais. Se vitória houve, no

caso, não a obteve sómente a

bancada auienista da Assem
Néia 'Legislativa, mas princi
pal e preponderantemente a

maioria da Casa, ou seja, a

bancaâa do P. S. D.
O "Diário da Tarde" não

'desconhece as' particularida·
, eles doi andamento daquele
projeto, mas, vendo- o conver

tido em lei, depois de aprova
do. com emenda do sr. Ra1l1
Sctuieiier, e sancionado pelo
sr. Governador, pretende con

ferir à U. D. N. a inteira gló
ria de haver decidido na cau-

Roma, 5, (U. P.) - Após as in

terrupções sofridas pelas férias do

Natal, bem como pela enfermidade
do réu, o Tribunal de Justiça que
está julgando o antigo marechal Ro
dolfo Graziani, que exerceu as al
tas funções de comandante-chefe
das' for-ças armadas fascistas, reini
ciou hoje suas atividades, O ex-ma

rechal fascista apresentou-se pálido
"e denotando uma grande fraqueza,
inas não interrompeu, com apartes, li
leitura do libelo, como fêz anterior
mente. Na. sessão de hoje, foi ou

vido o testemunho do general Oví
dio Ciancarilli, antigo chefe miJitar
nos últimos dias do govêrno repu
blicano fascista. O tribunal d� ,lUS
tiça já está reunido há já trê� me-

ses.
"
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Cêrca de 500 milhões de dólar"s. o saldó
ouro em poder, do BilDCO d,o Brãsil

,

WAS1HNGTON, 5 (U. P.) - De um modo geral ossaldos
em ouro e moeda estrangeira dos principais países latinô-ame
ricanos diminuiram durante 1948, segundo revelam cifras OfI
ciais compiladas pelo Fundo Monetário Internacional. Embora:
os funcionários do Fundo não possam calcular a percentagem
em dólares dos saldos em divisas estrangeiras de cada nação,"
um porta-voz disse que "grande parte dêsses saldos representa
dólares norte-americanos"

,

O Fundo declarou que em janeiro de 1948 o saldo-ouro da
Argentina_somava 313 milhões de dólares. Durante os mêses.
que se seguiram até setembro, último mês mencionado na' com

pilação das cifras, o total foi se reduzindo até alcançar em se

tembro o saldo-ouro no valor de 166 milhões de dólares. Ois sal
dos em moedas estrangeiras de vários tipos da Argentina, em
janeiro passado, equívaliarn a 767 milhões de dólares. A cifra
aumentou para 804 milhões, em fevereiro, mas desceu 'para
.510 milhões, em setembro.

.

O Fundo informou que o saldo-ouro em poder do Banco do
Brasil ascendia a 354 milhões de dólares, em janeiro, mas redu
zíu-se a 317 milhões, em setembro. Contudo, essa redução foi
compensada pelo aumento do saldo em divisas estrangeiras,
que, do total de 441 milhões de dólares, passou ao equivalente
a 494 milhões. . 1

Foi pequena a diminuição do saldo-ouro do Chile, pois enr'{
janeiro totalizava 45 milhões e 100 mil dólares e em novembro'
43 milhões e 400 mil. Durante o fmesmo período, o saldo em

moedas estrangeiras do Chile baixou de 7.700.000 para ....
7.500.000 dólares.

Graças a grandes vendas de petróleo, a Venezuela foi.
uma exceção à regra da baixa nos saldos-ouro e moedas es

trangeiras. De acôrdo com as cifras do Fundo Monetário, os
saldos-ouro em moedas estrangeiras da Venezuela deposita
dos no Banco Central e noutros estabelecimentos ascendiam
a 275 milhões de dólares em janeiro e em outubro chegavam
a 374 milhões de dólares. .

n missão Ibbink
.

agradece
Ao sr. dr. Ferreira Lima, digno -Secretário da Fazenda, foi transmi+

tido o seguinte telegrama:
RIO, 3 - Em nome da comitiva Abhink renovo agr-adecimentos pelas

atenções recebidas por ocasião da visita ao seu grande Estado. Afonso
Almiro.

ro de mortos nos Estados Uni
dos durante os festejos do
Ano Novo a mais de 300.

O avião, fretado por estu
dantes da Universidade de
Yale para regressarem à es

Nova York, 4 (U.
'

P.) cola, em New Haven Connec-
O número de mortos no de- ticut, caiu el incendiou-se log
sastre de aviação verificado depois de ter levantado vôo.
ontem à noite em Seattle é, Duzentas.e cinco pessoas
ainda desconhecido mas acre- morreram em acíóientes do
dita-se em

qU,
e pelo menos

14�
tráfego durante o fim de se-

pessoas dos 2,7 passageiros
'

e mana passada. -

,

3 .trípulantes que se achavam .

.

.

a bordo pereceram no sinistr()'. PASTA DENTAL
O desastre elevou o núrne- ROBINSON

/

Mais de 300 mortos
'DOS festejos de
Ano Novo

FREc:+lANDO...

Dizef a verdade é um direito e é um dever. A frase estã
erll manchete, no DIÁRIO de ontem, Estamos, de pleno acôl'do"
com o órgão udenista. Acontece, porém, que aqu€le folheto é

que não concorda com aquilo que publica. A prova é fácil e"

está nas mentiras \cotidianas com 'as quais o jornal opos�cio-,'
nista procura ,eng�n,ar o povoO. Ainda ante-ontem, sob o titulo

CHANTAGEM, veio mentira grossa. Houve uma denúncia con

tra os srs. José Bail e Lourival Abreu, flor parte do sr. Hugo,'
Alexandre Ercluuann. Recebida a denúncia, no mesmo dia, fo
ram tomadàs as providências legais. Se essas providências de� -

morassem, vá lá que o DIÁRIO reclamasse. Mas à órgão d2:

VIGILÂNCIA quer é escândalo. Baba-se de gôzo e agride sem,"

mais nem menos: "Se fazem necessárias providências 'enérgicas,
a quem de Direito". Se, ao invés de surrar a gramática, 'com
aquela particula apassivadora fugindo do lugar, o escriba ude

nista procurasse QUEM DE DIREITO, ficaria sabendo que:�'as;',

providências reclamadas já existiam.

E, ainda mais, não MONTARIA NO PORCO, como se costu

ma dizer, atacandQ os concúrsos da CESPE; 'dos qúais o Sub-Fis
cal José Ferreira Bail seria um produto. É que, por decreto de

iOde dezembro de t!l48, êsse funcionário, até então interino,..
FOI EXONERADO POR NÃO TER OBTIDO CLASSIFICAÇÃO
NO CONCURSO A QUE SUBMETEU.

Aí está! A crítica à CESPE, diante disso, virou mingáu!"Quan-·
-to ao sr. Lourival Abreu, a sua nomeação data do tempo em

que governava o Estado o ilustre CeI. Aristiliano! Ramos. Es

se não é produto da CESPE!

Podemos, ainda, adiantár,que êsse Coletor, em portaria de

13-10-48, recebeu 120 dias de licença para tratamento de saúde.
Há 18 anos serve o Estado e o seu estàdo de saúde é precário�,

•

Finalmente estamos autorizados a divulgar que a sua retirada

de Bom-Retiro foi pleiteada pelo Diretório do P. S, D. Logo nãÜ'

é correligionário nosso! Ainda, para terminar, cumpre-nós
adiantar que não costumamos pre-}úlgar ninguem. Vai'llaV'er um,

iuc[uérito sôbre a denúncia do sr. Erchnamm. A verdade ficará

nos autos. Antes disso a llingl1em será dado acusar) 'porque de

núncia não é prova. O diretor ,dó, DURIO é bacharel. Deve de' ;ri

saber ...
GUI1.HERME -TAI,
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