
Du.rou. 45 minutos a visita do presidente-argentino ao navio
escola brasileí7·o.-Partiu para Montevidéu.-lTá a

Ing[aten'a para repa.�os.� I •

Buenos Aires, 15 (V. A.) - O embai;Xadqr'tio Brastl; gene
O navio escola brasileiro "AI- ral Milton dê 'Freitas Almeida,
mirante "Saldanha", que con- e altos funcionários da. Embaí
duz 60 cadetes em cruzeiro de xada, também estavam a bor-
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ms .ruçao, par lU oje, e Bue- do. A visita presidencial durou.
'. ll'opr etarto e D. Gerente: S.IDNEI NOCE'rI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS nos Aires a caminho de Monte- 45 minutos, tendo sido servida

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES vidéu, a última escal� n,:- sua uma taça de champagne aos
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díu o "Almirante, Saldanha" ao sita dos marujos brasileiros a
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d li O I
levantar .fen'iOs_, as 14,3,0 horas. ,Buenos Aires, autografado pe-

B.COr .0 Ue pagamen-·
, MO�v1ENTO OS. demais n�vlos �o porto �pi-II� almirante Garcia, foi ofere-

tfts tinm' �. Vr�nf'!I
taram em smal de despedida I cído ao comanante Ari dos

U \lU I!� r �iUtU
.;

ao barco brasileiro, que aqui Santos Rangel.

Londres, 15 (V. A.) - O sr. TE E' H Jr
se encontrava desde o dia seis. Depois de visitar a capital

José Vieira Machado, repre-I .
,i� w I:, Rsoje cedo, o capitão Ari dos uruguaia, o "Almirante Sâlda-

sentante do Banco do Brasil,
' antas Rangei, comandante do nha" seguirá para Santos e Rio

partiu para a França, onde ne- O deputado Oswaldo R. Cabral ainda dísoõe das "Almirante Saldanha'" rece-j de Janeiro, onde terminará.

goelará acordos de pagamen-' colunas do "Diário da Tarde". Disse-o ontem. �UTn ar- beu a visita do presidente Pe- i seu cruzeíro.

tos. tigo, que assinou e em que, de par com algumas incon- rón, CJ,_ue se fêz acompanhar de j Em seguida, o navio escola

Seus auxiliares permanece- gruentes insinuações visando a intrigar-nos com a
sua .espôsa, do ministro da I seguirá para a Inglaterra, on-

ram em Londres afim de con- brilhante bancada do P. S. n, pretende explicar o que
Marinha e seu estado-maior. de vai ser submetido a reparos.'

cluirem seus negócios aqui. ele chama - o fenômeno da sua congratulação com o

O sr. José Vieira Machado re- Govêrno,
'

gularizou recentemente com Diz que afirma, reafirma e torna a afirmar a ver-

companhias britânicas a com- dade histórica do episódio da comissão lagunense, que

pra; pelo gcvêrno brasileiro, de !eria sido mal recebida. pelo sr. Nerêu Ramos, quando
três companhias. ferroviárias este preclaro coestaduano governava o Estado. Ao

britânicas no Brasil. ! tempo, entretanto, o sr: Oswaldo Cabral teria apenas

Pretende €le voltar a Lon- \ anotado G caso. Então, não lhe interessava aínda a

dres dentro de 15 dias, seguin- � sorte do eleitorado da Laguna. Gozando da coníianca

do logo depoi1s para o Brasil. i de:: sr._ Nerêu Ramos e frequentando-lhe a intimidade,
nao lhe teria o amor pela terra lagunense superado

I �quel,�s "relações de �ort,esia � amizade", com que, !la
realidade, cori esponrna as reiteradas demonstracões
de confiança, nunca, aliás, renunciadas senão "ao se

reabrirem 8_S atividades políticas".
Se como o quer fazer crer o sr. Oswaldo' Cabral,

cumpre distinguir das simples "relações de cortesia
e amizade" que o mantinham junto da pessoa do go
vernante, a situação de correligionário político, -

contra a qual protesta - não será razoavelmente ex

plicada a circunstância de, quando "se reabriram as

atividades políticas", haver-se o atual representante
udenísta convertido não apenas em adversário de

partido do sr. Nerêu Ramos, senão em seu adversário

pessoal, em cujo caráter faz questão de aparecer na
tribuna e na imprensa oposicionista.

O sr. Oswaldo Cabral, ao tempo em que estavam

suspensas 8.JS atividades partídárias, não achou inconci
liáveis com a cortesia e amizade que dedicava ao re

pres�nt�.nte do, �oder Público as suas agora alegadas
convicçoes politicas. Umas e outras coexistíam pa

�lfjcamen.te
-

e o nobre deputado que hojE:" hostílíza o

pr�c]R'L-j v-ic;�-P:�esid.eY/ti3 da RepúJJlica � em nem.e l�r(;
sidente do P, S. D. nacional não via mal aJ\?J.Hl: em te

C2f, de vez em quando, alguns louvores às�ctuEüidg52S
de estadista do então Interventor Feueral. O 1<;110-

meno, êste sim, não está convenientemente esclareci

do, d�a.�1te da manifesta incompattbilidade que passou
a venflcar-se, de parte do sr. Oswaldo Cabral, entre o

amigo cortês e o político radicado às tradições do P. R.
C.

o discurso proferido na sessõirâe ante-ontem na.Assembléia

Legi::;lat'i7)(1, pelo deputada Nuns Varela,
Na ses,�ão de .ant��ontem da t_arina, promovida pelo Poder'

Asseml?leIa Legislativa do Es- Executivo do Estado, constitui
: �ado, i01'.H.m proferidos pelos mais uma de suas contribui
! 'ldel'êS dai' diversas bancadas, ções em prol da nossa cultura.

I ;;�!'es��(�s ,discursos ,..?ôbr� a, (M1lit,o ?e�). .

Sua presença,

I'
,.':;' ,3, .'l'-��· C. Santa \-,.ata!ma e� Flena,nopolls,

bonra não
vem realIzando o prof. JIme- somente a Faclilaade de Direi

n�z ?e Azua, catedrático de to, mas também os estudiosos
DIreIto Penal da Universida- da matéria criminal.
de �e .Madrid, ora efetuando Ainda há poucos instantes

l1ot�vels Confe!ências nesta advogados renderam preito d�
CapItal, no �udItorium da Fa- admiração ao Prof. Jimenez
culdade �e Dir�ito;.. A-súa. Usando da palavra, du-

.

O dr. Nunes varella, llustre rante o ato, o Sr. Desembarga
lld�r da bancada do P. S. D., dor Ferreira Bastos, Presidente
aSSIm se expressou: do Tribunal Regional Eleitoral
"Sr. Presidente, credenciado e o Sr. Desembargador Alcebía�

por V. Ex.,. compareci, junta- I
des Valéria de Sousa, Presiden

!llente com llust�·�s colegas �ll:s I te d� Ordem ?'OS Advogados,
bancadas da Umao Democratl- Secçao de Santa Catarina des-·
ca Nacional, do· Partido Tra- tacaram a obra monum'entar
balhista Brasileiro e do Parti- realizada, sobretudo na Amé··
do de Representação Popurar, rica do Sul, pelo Prof. Asúa
em nome da Assembléia Legis- amplamente difundida atravé�
lativ�, à c�mferência inicial on- dezenas e dezenas de trabalhos
tem a noIte pr�n�nciada, na jurídicos e emitiram primoro
Faculdade de DIreIto de Santa sos conceitos em tôrno à sua

C.atarina, pelo eminent� trata- prestigi-osa p�rsonalidade.
dls�a espanhol Senhor Jlmenez Sr. Presidente, não faz mui-
Asua. to tempo, esta egrégia Assem-
Nessa oportunidade, o ilus- bléia ouviu a abalisada palavra

tr� Prof. Urbano Müller Salles, de eminente professor da Uni
Diretor da Faculdade, proferiu versidade de Coimbra, o Prof.

eloquente e substanciosa ora- Manoel Paiva Boléo, e, hoje; á
ção, saudando o notável cri- Capital do Estado vive nova

minalista e apresentando-o ao mente momentos de intensa vi

audi�ório, .após o que o confe-I bração intelectual graças às
renclsta chscorreu, de maneira importantes conferências do
brilhante, versand9 o tema - PI'of. Jimenez Asúa lente da
"O Direito Penal e a Liberda- Universidade de Madrid, infe··
de"'. lizmente, por motivos de Oi'dem
Sr. Presidente, a vinda dêsse política, exilado de sua grande

. afamado cientista a Santa

ca-, pa.'.tI:ia,
. Env�a�l'1:0S' portanto" a

I S O
Penmsula Ioenca dos lídimos

, expoentes de sua cultura, um
_

- de Coimbra, outro - de Ma-
drid, fazendo chegar sua pala-

o Gabinete do Prefeito lI:visa que, hoje, dia consagrado ao Corpo
vra autori�ada até êste recan-

Ide Deus, o comércio e a indústria não deverão abrir os seus esta..
to do BraSIl.

beleeimentos, salvo as exceções legais, de c�nformil(]ade com � Congratulo-me com o Poder

disposto no Decreto ll. 3, de 21 de .fevereiro de 1916.

Não retirou a
!

acusacao I
Toronto, (5 (V. A.) - O sr. r

Joe Nelson, chefe de Polícia da I
vila de Por Credít, recusou-se Ia retirar urna acusação contra

um diplomata brasileiro, ape-j
Bar do pedido do Departamento I

de Negócios Exteriores do ca-l
nadá. i
Como autoridade policial!

daquela vila - próxima de ITOj"lonto - Joe Nelson anresen

tou queixa contra o diplomata I
Caio de Lima Cavalcanti, con-]
selheiro comercial da embai-!Ixada do Brasil, pór haver o

mesmo atravessado as ruas da- i
quela vila, em seu automóvel, i
numa velocidadejte mais de i
sessenta milhas por hora. I
A queixa ail1dâ 11&0 teve an- l

damento na Côrte de Magis-j
irados, e o acusado não com-l
pareceu à audiência. I' O govêrno de ottawa pediu
à Côrte que a qu�;�m seja ar- j
q,uivada, em virtude das imUni-!'dades diplomáticas de que goza
o acusado. I
------!
Im Montevidéu a I
terceira reunião ,

Havana, 15 (U. P.) � A ci- i
dade de Montevidéu será a se-!

de da terceira reunião da co-!
missão Econômica �ai-a a Amé_1Tica LaTIna, segundo ficou re- I

solvido ao fim da sessão plená-I
ria realizada ontetn. I
A próxir�1a reJniã,o. terá lu" I

gar na capItal unjlguaia duran- i

te o segundo senlestre de 1950. !
Centro C�rinellse I
no Pa.raná I
No dia 3 d6 corrente na ci-I(lade de Curttiba foi f�.mdado

o Centro Cataril1�nse do Para-I
ná.· I I
Entidade ,esta aue há muito I

se sentia selr necêssário crea-!
la.! I
Tem cormo finalí€lade COnOTE'- !

. '" I
gar todos bs filhos e amigos de I

----------�---._--

Santa c��arina, sem qualquer 1 eleit� por .aclamaç.ão a seguin
preconcelt,o. te dIretOrIa: PresIdente: Dol'-

Basead& em puros sentimen- vaI Simões, Vice-Pres.: Ernes
tos patrió�iüos e humani.tários, to. C. Aichenger, 1° Secretario:
acredita o\Centro servir tão Çid Gomes, 2° Secretario: Pau
bem a Sanha, Catarina, como' lo Martins, 10 Tesoureiro: Os
.ao Brasil. \ ! waldo Oliveira, 2° Tesoureiro:

. Em reunião memoravel foi I Walmor Dias.'

_

O fato, porém, é que, havendo exercido, na ges
tao governamental do sr. Nerêu Ramos, alguns cal'

goo de confiança, além de comissões especiais, não
.
estaria o deputado udenista de hoje muito distancia

d? da situação política, contra a qual jamais se insur

gIra.
Reorganizados os 'partidos, não houve razões de

cortesia e amizade que impedissem o sr. Oswaldo Ca

br�l de filiar-se às ,hostes oposicionistas, em que
hOJe, contando-se ,entre os ,,!:!lais ,intransigentes" não
se �ecorda de, tant�s motivos que o vinculaI'am, por
mUltas anos, a ges.tao do sr. Nerêu Ramos.

Como se vê, pecam pDr incongruentes as supos
tas explicações do ilu..stre deputado da U. D. N.

Por último, uma referência aos arquivos ond;
não será necessário muito trabalho para en'contrar

,

os comprovantes da admiração com qúe s. exa. aludia
à obra admini'strativa do atual Presidente do P. S. D.
nacional. Tais p,Dquivos, na verdade, existem, sem que
preciso se torne mais do que um pequeno esfôrço de
memóri.a para remontar-se aos dias em que o sr. Os
waldo Cabral punha tôda a sua incontestável elo

quência e o seu valor intelectual a serviço"'da' iusti-
ça aos méritos do governante, amigo. .

"

A:quela atitude cortês e amistosa, que, no depu-
Aado oposicionista não coexiste agora com a diver

gência de credo político em relação ao sr. Nerêu Ra

mos, não explicaria, só por si, o entusiasmo da adie
tivação em memo·ráveis discursos do sr. Oswaldo Ca
-braI. : .

AV

Estuda-se a anistia para
culaberacienísfas

56.000

Paris, 15 (V. A.) - O minis,
tro da Justiça, '31'. Robert Le-i estudam a situacão de cerca de
court, estuda um projeto para 56.000 "pequenos eolaboracío
conceder uma anistia parcial nistas",

I aos "colaboracionistas" de me-
.

Sem embargo, destaca-se que
noi' importancía, que atuaram não se pode esperar, no mo ..

I d�ra?te o.governo domarechal menta atual, uma anistia ge
Petam. Ainda que o projeto se ral, pois que uma ação dessa
mantenha secreto, até que seja natureza provocaria enérgicos
.discutído pelo gabinete, a im- ataques da esquerda e .da di-

prensa francesa prediz que será reíta. A anistia parcial será um

ap�ovado e e�1trará em vigor a indicio de indulgencia para os

1 ce julho, fe:.s�a. nacional.. Os. que "enganados pelo prestigio
matutinos parrsienses adían- pessoal do marechal Pétain in
tam que o ministro da justiça correram em certa forma de
e seus auxiliares de tntbalho colaboração

A Santa
Jimenez

doCatarina
Azúa

visita
�prot,

Conclue na 3a pa.go

{
J

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
"

..-_ .._-..._----:-..._----

I)
.

Il, 'tIL"S/JfJ ��
,tK!/'PtlblS'/?/dRS$!6'rtW�S'

De acordo com os imperativos da
razôo, da ciência e do bom senso:

lnfornlações uteis:Procissão de Corpus Cbristi
i�ÕTaESTAÕõ1 ilorario das empre� 1 da S���1� ��Âtg��t�?��nx���fs��i�:{:�p�?t���er�: ��o�:�ó�

Red ..�o e Of'
" S' S!l\l!)l 'I!ndnn��,u�l·�\(! I polis, Assistente ao Sálio Pontifício, etc. /a"a u:mRS a rlla uo ! "Hu III ãiU WiJ '

"A te Edit 1
'

d
- �

João Pia&. n. 6
'

IfI!lGUl'."D.J..oF.w:R.A ! os que. o presen tn a virem, sau açao, paz e benç�o

I
Diretor' RUBENS A RAMOS : em Jesus Cristo.

• • l!lX?L&ao 8'&0 ClittOvlo - � - I Fazemos saber qu d
,.

d' 16 d " t. Proprietário e Dir.-Gerente 7 hor-M. t·
"

'v
. e, se? o o próximo la. o crrren e A bronquite comeca muitas:

SIDNEI.NOCETI ru�t1to-V14ç§o fUja! - �Ja1 - l'1f� II· consagra�? a magna sole�ll�ade de Corp�s ,C,hnsti, em gu� se ���;e���,U�1ts��p�eio;::f�����a
Diretor de Redação: f:rpre�BO �u_ - lllInÍaaÜ'" _; homenageia a propna Divindade no Mistério do Santissímo sêca ou sibilante.: o cansativo'

GUSTAVO NEVES l'l1��-:;80 Bru�ueruse _ Nol'Q 'l'MItto I' Sacr�ento; e para atender aos justos desejos de nossos ama- chiado no peito e a obstrução-
_ 18,M boru. � dos DIOcesanos: Havemos por bem confirmar para aquela da- das vias respiratórias pelo ca-.Chefe de Paginação! .I. ro.Viaçio Catar� JotaTIl4 - tarro mucoso ou mucopurulento ,

FRANCISCO LAMARQUE - .uhoru,
- .

I ta a solene procissão do Corpo de Deus que se verificará co- 'Estes são os sintomas da brou--

Chefe de" Impressa-o'. ....uto-V!&ç;'!Io catu'l;n� - Cnr1t.i1ba 11110 segue.
'.

'. quite. E muitos procuram, com-
IS bora

' batê-los. E' um êrro . O que deve-
JOAQUIM CABRAL DA SILVA

,.
-

nOdo'91�· 9ul-Bl!UU -- flkto JJ.�! Reunidas as Associações religiosas abaixo especificadas e
\'

ser combatida é a bronquite -
,

Reuresentanter .

- �� hor1d·'IIs· 1 B '1 I J! II I,naquela mesma ordem, dentro e no adro da Catedral, um pou- ,
causa e origem daqueles males

.P .....p o '1, rasi era - o nv e -

tes
I - porque quando os bronquíos.

A. S. LARA
. 113 horas. ,

CO an das 16 horas - 4 horas da tarde - desfilarão ao si- ; estão ínflamados podem sürgil'·,.
Rua Senador Dantas, 40 .,.... 50

�
6 1.'1:�!�� Sul·Brasilelra - Curitiba � nal dado, lenta, continua e ortietuuiamente, precedidas da graves complicações nas vias,

� C
� .

1 b
- respiratórias.

andar I Àllto-vaç1Jo���A_ P&rto AI.
ruz processlO�l� , sor a direção imediat� do ��'ó-V�g�rio oe- Para -tratar acertadamente 'ao,

Tel.: 22-5924 - Rio l'e Janeiro

�
Jjl"e - e horas. ral e seus auxiliares, obedecendo ao seguinte Itinerário: inflamação dos bronquíos. exíste.,

RAUL CASAMA\.'OR ��\���o ÜlJ:tl!.l'l:�IPl1" Coolt1bo Praça Qui.nze de Novembro - Lado do Palácio - Ruas agora, um eficaz preparado. E"_
.A ClttMin_ � V' d d O P t A t" t Bítt t S ld h M

o Pa:rmlnt. que age direta..Rua Felipe de Oliveir-a, 21 - �t�.V� JoH.n ., iscon e euro re o, r 1S a 1 encour, a an a ia- mente sôbre as mucosas inter-
80 andar •

-

.A.u?o��:âO Cli�6IIU _ 'l'1iba�:t(l rinho, �raça �tú�io Vargas, ,Rua Visc�de de O�ro Preto, Pra- nas dos bronquíos, descongesuo.;
Tcl.: 2-9&73 - São Paulo

1-
6 hora.s, . ça Pereira e Oliveira, R. Arcipreste Paiva, Catedral, nando.as completameute , Tra.

. ASSINATURAS 7 !�::'gg() 8&0 Cr!at6do - I..qn1Ul - A benção, para que não haje interrupção do préstito, será ����qU���es!������ �rt:s�pa�
I", Na Capital IDm<prllsa �16r-1..

·

-- Lquaa - ,.� I dada no adro da Catedral, para alcançar a todos os freis.· I recem também a tosse, o catar""·'-
Ano Cr- 90

• ��··_·-u-- __.-... -I A ordem das Entidades e Associações no préstito será a
':l'O e a opressão do peito. Par-, '

•••••••••••• o '" ,00
18"'h....- .......... -� - ......�

, _int tem proporcionado alivio

I
Semestre ., 0 ••••• Cr$ 45,00

.

...�jtlÇAo IbjÚ - lta3a1 - 1. h� seguinte: Cruz processional, Instituto Coração de Jesus, Asi- a muitos sofredores. Se o Sr ...
Trimestre Cr$ 25,00

I
riM'.

. , • •

'I
l lo de Orfãs, Congregações Marianas Femeninas, Ação Cató- sofre de bronquite ou traqueo-.

o Râpido Sul·Brasllelra - Jomvl e - I l' F
.. A • =:

S 'T
. '. bronq(ftte, peça na sua farmá... ·

Mês Cr$ 9,00 13 horas. nca ermrnna, ��SSOClaçaO anta erezínha, Damas de Cari- ciílo um Vidro de ParminG.
Número avulso .. Cr$ 0,54> 6 ������ Sul,Brasileira Curitiba -

dade, A�o�tolados" Ordem Terceira �e S. Fl:ancisco (Femení- 1'-16
No Interior QUARTAo� na), Colégio Catarmense, Congregaçoes Mananas masculinas, .

I
Ano •..•....• - . � C�$ 100,00 -- Â�t)';!�8�a Cil.tltr"m.erun �ba Irmandades, segundo a 'Ordem de precedência ou costume, e I· . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

�estre Cr$ �,oo � l- J..su\io�!:�.ão C<lW"1nWoM Joln",ll�

I por
ultimo do �an_!;issimo �acramento. . !A,7i�o � "O,

§'Tnmestre •....... Cr$ 3tl,OO , Jluto-Vla�o C'llt....n<i!!Lll4J �I! Cad8" aSlSoclaçao devera apresentar-se com os respectlvos ''-�, uO
Número avulso .. (;r$ 0.60

ll-R"á�dhora>Sl' B '\. _
i estandartes e distintivos. São permitidas crianças na procis- me i�ori\{'l},il:"»A Ú

.

__.:r:_ á
• pI o Su· raSl erra Curitiba

I
- ,

t· 1 d
"

b
. ,

"'t d
...." �. ii .

'lr.... "'ltll.n nCIQ8 ..",,�nte contr to.· 6 h,?ras, . , ..
8310, SO ves lO.as e anJos para a 1'11' o presü 'O que ,eSIlJara, ..,"-J'

�
"

Os ori� l!:esmo _Dâo 131i�;;�� Sul,BraSllelra - Jo!nvue

-I com? .acima s�. diJSse sell2- quai.quer interrupções na rna�ch_a. PRC-3 -'RÁDIO GUANA�"
�

publIc.adOS'
nao

serao)
" I, l!Dcl;ll'i'SW &lo CrhfwTIO'J - LllCUlIe '-1 Os fIeIS e

falnIlla.S
que noo puderem

aCOffiP,
anhar a prOClssao BARA, do Rio. de Ja"neiro ,_.

/( ..a--l .....d • 7 hO'las. 1 -

t
.

r'l d t
.

t
'

1 360 q 'I -SI "

{' l'

I
_"_V' os. ! E3:preSilID B1"UrJq114!11lfó'.l 0- r:>MllKlU� ._! o.everao pos ar-se l1(.)S passeIOs ua Tuas o raJe 'O, para aSSIS" UI OCIC os, o�erece va 10�

A direçll) não se respon- ! lC horas,

j'
tireI'l a sua pa "8'" Q'em so prêmio a quem lhe remeter a,·

• • Áut<l-Vlaçiio ItAja� - !te� - 1m 110. J .' '" ""� _.

sabtllza pelos concertos i l·:i).S, Aos fieis recomen,damos o maior respeito ao SS, Sacra- história, a notícia ou o fata·
emitidos. nos artigos ,_E[��or,��l!quenJHl

-

�oTa 'Iftllto

r�ento, em que está ver��deira, r,eal e substancialmente caD- mais original e curioso, observa-
assmados. � 1-Rr=1'-

Sul &"a&1 - PkI.o ,vegn! tfdo o Corpo de nosso Dl'VInO Salvador. do nesta região. O programa"
'J""��

,

QUTh'TA:F'EIRA I Outrossinl, louvamos e encarecemos o piedoso costume "Copacabana Bluce" e "0 Es-
, f'

Al:;�-Vlat�or!:tarlnen4" il'&rto de ornamentarem as ruas e as frentes de sua:;; casas, em ho- tado" darão o resultado dêsse'

ViacEio Ae'� I Auto-Vi"-"Ção C&ta1'ln<!� - O.l't"ltiba ::nenagen1 ao tão augusto Mistério.

Iconcurso
mensaL

lt
oS'
U �.� 1'1ea -

A�:t��:ç!O Cat1l:rln>9i1U19 _ JOln1'U.! Hiptecando a todos antecipadamente as nossas humil- Escrevam para � Rádio Gua-
Hararllo - • horas.

I eles bençãos, nutrimos a certez8.. que tudo correrá para a maior nabara - Avemda Treze de
. Auto·Vinç«(j Cl!tl!rI.n_ Tltbllrílio ,. . . - M

.

2" 250 d 'o'Se(/11,nda4etra __ <I no:raB. glona de Jesus Sacramentado e honra de Rellgmo em geral. alO, n ..
.:I - an ar - �-QO'

"TAL" � 13,00 - J.ajes e Pône
_ j.�,�V:'��. Cl>tarllle� �a r Dado e passado nesta cidade ::Ie F�o�i:anópoliJS, sob o Se- de Janeu'o" c�ntando ° que s�-

Alegrf' Exp"res�.v São Crlgtzy.io -" Llagu.'Oe - 10 de Nossas Armas e Sinal do Pro-Vigano Geral do Arcebis- bem, de traglCú, de engr2,çaQIJ.I"
PA"/dR '- 10,40 - Norte

'1 :::�S!i mórla _:_ fAtnUlA Q_ • l/li pado� a0S seis de junho de 1949. ou fora do com�m, e ,9a1?-dida-,
Vf\EW - 10,40 - No1.'� • 7 112 hora",., "Ass.) Cgo Frederico Hobold, Pró-Vigario Geral tem-se a um valIoso premIO que' i

PANAIR - 13,60 _ Slll lfj�:'so B�E.qU�llJICt -- Bru�U4 -

José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Sa- aquela emissora remeterá a,

CRUZEIHO 00 SUL __o tS,51') ....-, i.':!Jfuto-Viaç!.t> rtajll! - I"'�ji.í - 1ll' 'M-t CTame,l�{to. '. .

•

quem fôr contemp18do.
IWcrte'

•. Rápido Sul·Brasileira - Joirivile -' ,,1 "Copacabana Clube" -- de,'
13 horas. í r

ro:!efl'upda � s"'x"a i''-'ir'" nas 1 . '�IJTeJif}a-fei,.I/, __>'.:;;'�'Q Rãpldo Sul.Brasileira _ CurItiba _ \ '" -,; "'
. <1 �"" -"G Uo, u ".t,Li·'

"TAL" _ 8,0.0 _ Joinville
e horas.

.

t às 15.30 horas; e aos sábados ..- Empresa Sul Oeste Ltd.a - x.a�cO -p ,', ' 13' r,o' 1- bCuritiba _ Paranaguá -- li hora!', ' _.,-'I" ". nas ,iJ as �b .oras.

_ Santos e RIo.
.

SEXTA-FEIR.ii

"
Diretor do programa: Carlo,s.;

RQdoTiárllt Sul Bl'lõsl1 - F� Al-"líC1'It Pallut"

�" i\Hã -- 10,40 - Nol'tl - 3 horas. .

Auto-V!.aQão Cr.,tminenlMl - CllIr.lUbI; IGnU�aUHO DO SUL - U.oo. - ,- õ'horas. .

IWrte Auto-Viação CatlU'll!<I;llJH JoInY'.I.,,- • horu.
I

I VARIG - 12.30 -; Sul I Auw·Vlação C�talt"a!.enllti ._ � I
''''ANAIR 43 50 SUl

- 6,SO horas. ,
.Ir - A, -.

I
Expresso São Clri8t.,it'lio - LoIISflllnlt _. I

Quarta-feira 7 norRa. I'''TAL'' 1300 L' p� t ,Aute-Viação Ita,lllJ. - !ttt.,1a:t - 111 ltlo-
-

,
- ales e or o ru.

I
Alegre 1€E:J:::'rro .8ruPJquellM - :BruiIQuo

-IPANAIR - -10.'0 - Norte Rápido Sul·Brasl1elra Jolnvile -

.

. 13 horas.
CRUZEIRO DO SUL - �t.OO RápidQ Sul,Braslleira

Curitiba-I_,_....�
6 horas.

..:oU..,," BABADO
VARIG - U,iO - Norte Auto-vlaçio C&tanneDM - om1tl.ba.

- iS horRS,

IPANAIR -- 13,50 - Sul Rápido Sul·Braslleira joinvlle _

13 horas.
Quinta-feira Rápido Sul,Brasileira Cur!t1ba-

�TAL» - Q- - Joinville 6 horas.

"I
.."... - If horas.

Curitiba - Par.anBgná .Auto-Vlaclio Cllltarfll�11se _ Joln't'lle-
S t R

- e ltoru
"

- an os fi JO. Áuto.Vlaçlo C:ltlll'lillf/1J,Q _ TIlbal1i.111PANAIR - 10,tO - Norte - 6 horas.· I
PANAIR _ 13,50 _ Sul 1 7 �::'S90 Mo CrIlItoTlio - Ll:,-u,na -I
VARIG - 12,30 - Sul '

14JIJ:g;:s� Brul3QueD.'ft Bru.tqu� -!
CRUZEIRO 00 8UL - 13.IUi :'l'.�Uk.Viaçl.O ItaJaj - Itaja.i - lU �It< I

-

Morte El:preS50 BI'uJIIqUeIlH - Non !l'rQ.to!
CRUZEIRO DO SUL - U.36 -'��es�r�6ria _ La«un. _ ti 11: i

�J • '1 113 1101'.... I
DOMINGO '

Seteta-feira Rã·pido Sul·Brasileira - Curitiba

-1"TAL" _ 13,00 - Lajes e Pôrto 6 horas.

II':�O DO SUL - .;.. �rit6ri8 iéc�ic; "1
PANAIR - 10,40 - Norte �fi VARIG - :11,40 -- Norte I Cid Rochit A"meral1" PANAIR - 13,50 - Sul

j, Sábado . ,l!NGENHEl_RO CIVIL !,t, I AV1,SO !:lOS sr'!. mtel"'ssadoc (IU� I"i: ·'TAL" - 8 00 J"1
. - " "

:" '

• -:- OH1VI le - tendo regressado de sua viajem aOB
ii CurItIba - Paranagllá E&tados Unidús ,da América do Nor.

- Santos e Rio. te e países visInhos. o Dr. Cid Ro.;VARIG ,- 12,30 .....: Sul cha Amaral reahrirâ seu eSJcritórioCRUZEIRO ,DO SUL - iS.55 (Rua Presidente Continha n. 22),Porte nos primeiros dias de agõsto, espe-
DamilllJo r:.mdo continuar a merecer as elipl.l.PANAIR - 10,40 - Nortê dais atenções de. seus amigos t

CRUZ1!:TR.O DO SUL - H,nO cliente:'!,
'I!,ANAm i3.�Q SuL .J �t.i:. , 7.:_ Pedro Medeiros, Auxiliar

N. <> 1: Regras abundantes, pro
lengodas, repetidos, bemorragi05
e suas consequências.
N.c 2: Feito de regras, regras
OIro,lOdos suspenses, derninuido$
e suas consequências,

6... .• ,.,.,. " VAUMART '

NÃO F�ÇA
CONfUSOES!
Trate Cf sua Bronquite e ficará,.
livre da Tone e do Catarro

«UJ\�Ur-;TÀ�fOS ...OA PÁTRIA N." 68 .......�
(;.t.llUtPI).!iJ�.la.a:�'6Gol4.�·.taL�r.u6.��

. Agencia Geral para S. Catarin�
Rua Felipe Schmidt. 22-pSoo.
C. Postal, 69· Tel. «:Protetors»'

FLORIA.NOPOLIS

Se ricos quereis fiCtl1"
'De modo facil elegElI
Fbzei hoje urna inscrição
() Credito Mutuo Predia

,

"'V��'d'e���"-'" �

,
,

AUTOMOVEL FORD 49
Vende-se um, em estado novo..,

com 5(OOOquilometros, 4 portas. Vêw
e tl'at�\r com OswlJJdo Nascimeulu•.

CO�iPl�A.l)ORES PARA CASAS lIIl

!
\ l.'ERRENOS

O Escrit6rio ImobiI!lirlo A. L. AlVelll"
sempre teU:l c.ompra.dol·es para casal! II'"

terrenos, í
.

Bu,,," Dp-oloro 35

CATALQGp'PE MOEDAS �
\ BRASIL

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 correib Cr$ 25,00.

t��..�'..� -"!"'- '"� , •• -,- •••

i.·'''' -;A� �'!''':.''';-:�'���'!!lr
, ii ,. t" o· " •

CASA
Compra-se uma de preferênw•

I cia com fundo para o mar.

Inform&,ções nesta redaç/lill'?,,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

CLUBE DOZE DE AGôSrO
.. SARADO mA 18. SO!R�m COM INíCIO ÀS 21 HORAS.

SÁBADO mA 2 DE JULHO. GRANDE "FESTA DE ARRAIAL", A CARÁTER, COM ��I,!�� S��P��,.,.."Zp:s="""__ ,,,.,__ "...,,__ =""_,*,,,=_�,�,�

.H«tln�na=ge�lrj"""_ao"""""""proi. Jimenez Azuá -O desastre do aVia0 C ..47o discurso do desembargador Silueira de Sousa.

1'>01' ocasião do 'almôço que. l!.n-',ll1dCpendente, da América Latina,
I

AG.RA O EC I M ENTo ANIVERSÁRIOS:Ae-ontem, foi oferecido, no Lira inspirando, direta e indirctamenrc.] JOAO DE ASSIS
_.Tcnis Clube ao .ilustrc professor i as dcmuís. codificações e projetos O Sr- Cap. Aviador Comandante da Base Aérea fie Fíorrauópolis, cm Deflue, nesta data, o ani-t .Jirucncz Azua e à sua cxma sonho- Iatino .. americanos e, mais do que companhia de oficiais de sua guarnição, esteve ontem em nossa redação,

.

versário natalício do nossora, o ,;1'. dcsl'11lbargador Sitveira de ISW. os Códigos Espanhóis de 18-jS, trazendo-nos o seu agradecimento pela cooperação prestada por ocasiâc prezado conterraneo, sr. JoãoSousa, Jigno Presidente da Ordem 18:')0 c 1870 e o Código da Bussia do lamentável desastre do avião C-47, no morro do Cambirela. Aureliano de Assis, alto funcío
,.(iOS Ad vogados, proferiu a seguinte l hniJeriu.1". Com o maior empenho, damos a seguir, o agradecimento do Co- nário dos Correios e 'I'elegrá .•

-saudaçüo: E essa Influência do uosso L'J- mando. da Base, 110S seguintes termos: fos.Sr. Pro!'. Jiruinez Azna I digo Criminal de 1830 sôbr'e os Có- AGltADECMENTO Muito relacionado e estima-Em nome da Ordem dos \dvoga· (Egos Espanhóis citados levou V. Na qualidade ele Comandante de Base' Aérea de Elorianópulis, do em nossa Capital e no Es--dos rlo Brasil, Secção de Santa Ca- Exa. a proclamar que venho tornar publica a minha profunda gratidão, comprat.ílhada I,OI' tado a data de seu aniversário
_tarma, que congréga todos os pro- "Para um espanhol tem a<; leis lodos os meus comandados, em face do incstiruávc l auxilio m01'<11 c :,1:1- será ensejo a demonstrações de.Iissionais da advogacia neste E::;.. penais brasi lciras o prestigio

dO! teriaí que nos foi decisivamcnte prestado, por ocasião do trágico aci- aprêço a que João de Assis f�zfIado, desejamos expressar a V. Exa. veltlo modelo", dente ocorrido com o Avião CA7 :\. 2.023. O Governo do Estado, as jús pelo seu generoso coraçao-e-=: jubilo pela sua
_ preveuça Vale, ainda. assinalar a propóst- autoridades civis e militares, os membros da Igreja Católica e o pr xo e pela proverbial solicitude com

'nesta Capital e a satisfação com to, como exemplo do interesse de de Santa Catarina, Iorum muito além das mais lisonjeiras expcctati- que acolhe a todos os que pro<-{[ue aderimos à homenagem quo lhe I V, Exa, pelo progresso do Direito
vas, tendo se empenhado com nobreza de espír-ito e abnegada resolu, curam..é tributada neste momento. I Penai no Brasil. as palavras de V.
ção, ii piedosa tarefa de remover os corpos das vitimas; de um 10c.:1 Folgamos, por isso, em le-

y Exa. hem merece a recepção Exa. sôbre um dos 110$M)S ma is praticamente Inacessível, para possihilitar-Jhes UIll sepultamento con- var-lhe também O nosso cordial
.carinbosa que lhe é feita e que eu- acatados [urisías, José Higino

DlIar-jdiOnO, não poupando também esforços no sentido de reconfortar 'no- abraço..contra [ustif'lcativa bastante uo te Pereira, autor da tradução do Iu- ralrncnte a todos nós, militares da Fôrça Aérea, enlutados pelo maior MAJOR DEl\.1ERVAL COR-
.apreço e no acatamento que des- I muxo Tratado de Direito Penal

acidente de aviação ver il'icado no Brasil. DEIRO
t

'

torid -l' ti -

I F f' t l' óT

1
' . Aniversaria-se 110]'€ o sr. Ma-;perta en re nos a au 01'1. aue �ncoll-, Atemao, c e \ OH .1SZ; (1:,5': v ,

Yen110, pois através da imwrensa desta Capital que com a maxuna
teste de V. Exa" como' eminent.(; I t:i:� :

,

'0-
so licitudc inseriu em suas co�unas todos os comunicados Of�c�uis da jor Demerval Cordeiro, b�i?somestre da ciência penal em nos- I o sabio docente brasilciro Iez Base Aérea, além de haver mformado o publico com precisao e ::.0- oficial da nossa Força Polícíal.

'so� tempos. circular num idioma latino (I pl'es- bricdade dignas de encômios, testemunhar a nossa imensa gral idâo c MENINA GILDA 'SOUZA
E o nosso I'cgosijo por ser V- liglosü livro, Iivro, onze anos da

reafirmar o nosso propósito de nos conservarmos sempre dignos, pelas Completa hoje o seu terceiro
J� r'll i d P' t

'
..

l' • ! aniversário a graciosa meninazxa,
-

J 10 (e uma gran e a .rra, prest igio _"J \'\."0. onze anos n nt cs (ii
acõcs e pelos ideais, do - apôio c da amizade dos nossos cornpatvlotus.•• ,I '

r" id d
. ,

f trê 1 t
o

Gilda, filhinha do sr. Arnoldo:\llga�a a 110Ssa por a "" a � raCialS., traúu.çãO
rancesa e res us TOS

�li.J-lcLlmpro,- também, com elevada e comovida satisfação, o dever de SQ-
e digna da� nossas simpatias pelo tes da eapauhola. O largo �)rf'luc_!O licntar o heróico trabalho executado pelo 140 'Batalhão ue Caçadores, Sousa, operoso pref,eito de São

I I· r _.

i P' f' t J b José, e de sua exma. esposa d.sel.l acervo (e .lerowas traltlço!'.S, dc.' D.nart,e. erelra" 1110 ef; Uf ()
.' .1_0-. true tendo à frente o seu digno Comandante, Sr. '1'ie, CeI. Paulq Yiljra1ft d . I Gícela D. Sousa.·]).e, o .seu renome nas art�& e nas blhllOgra,�c{j, re"E.a O�Lltl1CPl<:( a·

da Bosa, possibilitou decisivamente o cumprimento' ria nobre c .�l(.'rlg'l�a
FAZEM ANOS HOJE:ClenClRS e pelas suas glrJnosas lu. das doull'1nas penaIS eníao (�m vo-

nus'sa�o, Esses hravos militares do nosso Exercito, oficiais e praç'as, per- t Ft - O sr. Japurá da Cos a er-'.'tas e mprol,ria .Liberdade e d,) Di- ga, ass�m w.,I1Jo suas.' notas p.0,$ as
l1Jan""eram en2a.l'ados, dia e noite, sem descanso, rio arGUO serviço de

to d' t 1I I
'--

�

nandes, sargen ra 10 e egra_rei to: "

ao pé do te�l() .�l'auli:-ldo: aC1't'(,iWll1-
remoção dos cadaveres, pondo em risco, inLlJlJera� vezes, as SlUlS pró- Esta .

.

FOi Ja. n,a :
famosa Salal1l�nc:l, na no COIDO clCnllsta illtCl !'ado (� sa-Iprias vidas, O Quartel dessa ,'a101'osa l:nidade, transformado cm c:o.m,l-

. � a menina Ir'ene Cardoso,.era legendana dos Descobnmf'Gto!', ga:,'::, .' .7, ,l _ .', ,,'" ._Ira ardente, penuitill que fossem velados sob o me:�mo tel�, a�[u�le� (PC filha do S1". Manoel de Freitas,,,que p�ntlficoll (l celebre Domi'1jea- LSlcl C1tuÇ"O ·.",ell11111o>tra ;l �.l ,,(h l'ellnidos haviam encontrado a morte no alto do CamblreJa. E all111a naTlO F;l:>ln
.

'o de Vitória, f) ('r,�ador ç:�\() de V. Exa." s�mpre atrnLO ao !ultillla hora, os presados c-amatadas da Infantaria, constituíram o
Cardoso.

;la Doutriná Jl1ternaciollal, ll�,nca p··'u"Tesso Ja PlCl1c'a pe'lal "lU tÓ__

1
'

b' t D . '-- _• ",. -',
. , .

',"�
.

pe]ot[lo impecável (fIle prestou as honras fune res prCVJS as no "cgu-._nssfls louvado pela imparclaErlade da a parte onde ele se ma:EII!�tl'.. Ilamento de Gónlinências das Fôrças Armadas,
'�p fies.assombro dos seus conceitos, Hecordando esses cone.eLtos tao

I' A Policia Militar do Estado e o seu disciplinado Corpo de BOlil-"Urolllando a politica impcrir.:iria p!ogiosos para 11,\s Drasllelro� e
.

. ..' -
.

1 (' , I.
.

Gol S'• .
.

.•
,. 0--; ..

" , I i'.
be_iros, em cumprImento as lnstrnçoes da.das pc u All1W!1C ante ·el a

,
. 1,·(\f,' {:arlos V e expondo princípios refermdo-me, nest<l 11",e,I.d S<l,:! .101- CeI. João Alyes '.\Iarlnho, colocaram-se ao nos�o lado, enfrentando'.por 'demais ayançados para a épo- çào, aos tra�alhos ,le V_. ,r.X_;J .. nço-j tod.;s os riscos e contribnindo de maneira altamente 101lva\"el para :1"�a em tIue viyep, lllas 'hoje incor- o para explIcar a satlsfa:,::I,J q�ie consecllÇ"ão do objetivo COlllum. Dedicados e' incansáveis, esses distin-porados ao Direito Internatjonal 5("1;1']10' ao "�()lll"anh'lr a, er;djc_ .'

t'd-
. '"' - s "C;. ,J -,

_

.

� los camaradas tornaram-se credores da nOSSa maIS Sll1cera gra J ,10.Jloderno.
..

rências ele �T. hxa, LJ,ue huo (!e ter
O SeniçG :i\'acional de Malária, chefiado neste Estado por umr: apcnas um nome que cne de a repel'cussao mereCIda no

.:105-1 d
.

I t TT' I .le Dr' Ma' rio Ferreira empénhou-'e.o-
'

• • ,
.

• "ran c amigo ( es a JlllC au ,o .• " _.

ll.:oJssngem, de um elos precurS')J'es' so meio jllndlco (' marea;' ep()CH ilO '"

t" t a erc!adeI'ra batallla (JUC fôru tra., .
. ..

" , , com o seu !lumeroso C-Ol1 lIlgen c n v _ ,. .

-'(:a CIenela JUl'l.(l!ea, naqueles a,Gl.�- descnvolv menI:) cl1Hnnl.l ,ia nessa 1 .

..

t· l' 'r ) . t r (Ie suas gTotas e matas'

.

.

j
vacta para vencer a 1110n .an la e ar eaa a <. "< ,':l:adj)�

.

'tempos das Conqmst?cs, mas terra.
·b

.

I' t' d" C "7 9093 •. , .

, .

" . " , . .

, som nas os corpos (as VI unas ,o -. �. - . 1;-poael'la cltm' dezenas cte nom::-s tlliS- ':':a maglslntl eomCreilCl<l d" 011- I
I .' , ,.

.

. !-tl:cs ({ue tanto ('ontribuiram para I tem, V, Exa. nos enc:lnlou ('nln a

I'
.

_n .[.;';:'('.1<-1 Caloltca, deu-nos o

pO'1' Sua 1':2, Um VIbrante exemplo de
,..-.

·0- progresso do Direito em t()d>�$ as sua c-l'lldita explanar:.ào do tem.a _ SOhdal'lena,d.e ]lU�]an� e de amo,r. ao.
próxllno, tcndo o .Beverendo 1->a-

'.snas dis iplinas, em terras (]c> _1:.8, Dirdlo Penal e Libenhtde, d .. ndo, dre D}·. Ilamar na C-osta, do PlllpItO da Catedral ::\'Ietropolitana, eonvo- -----A-L-.ú---G-A---S·-E-;
------

')"1111a-, d I.' - I ., -

'

cc·n
i ('<Ido os fieis para executarem a penosa subida do Cambirela De'Toj - CllJ to as as époeaso nns fi COll l(:'ccr o vcre >l,,"JI'() .' '-I .

. _
..

. _

Mas, nesle momento, (iucr·o rl'fe- ccito da Liberdade; que õli"io é I �g�al!ecc:r a l!1ISS.10 cllm�nda mtegralmente pelos H.everendos P�1J.res
rir-me ii l)Crsónalldade de \'. r.;\.;t., :lquela -<Iile pretendc viyer atraz ÚJ_".4(;a(� :\lIredo J1or� e Alvl�lO BertoJúo Braun, este ultimo, Capelão !to .•

-como conhecedor profundo çj() lJi-! cortiu<ls de ferro. consc!'vf)t!a drtí_In,°rarlO da Base Aer�a. :'vItuto nos confortou o delicado gesto de S. Lxc.ia. Rua Vidal Ramos n. 18
rei to Penal (' ciências auxiliar('s, ficialmentc elJ1 ambientes fechados I�,cvma. D�m :Toa,qm�) DOl1}iUgu.:s de Oliveira" Arcebispo. Metrop0Ji- , , .

,.cujos trabalhos notave;s, J-an!Ds (' serdda por campos de concl'nlra- I
!all0 de I<lonanopolIs, mandanao celebrar solenes exeqmas na Ca- ;'FÁBRl�� n; ;:�����) (PRoIS·''Vezes ellaclol) nas nossas reyisius c cão, mas H(Juda outra lllllito div('r- l.edral desta cidade. Torna-se .impossivel enumerar todos aqu(,>les que

•o'nas obra\� dos aul:ol'(,s :mJf"jr,nais, �a, que só pode existir em hOl'ízoU- no� .prestara�n o- s.eu valioso auxilio, �entre os quais posso, todav.ia,
,. :end:-se,1:ol'nara111 o Sé'll nOli1e coo!J('C[,h d(ls te:; abertos, ao bafejo das (,,,1're)1- salIelltar o Sr, LUlZ D'Acampora, Presldentc do Clu,be dos Caçadores Ma��moárlO Cl.$ �a�,o��'ggo,J]OS'SOs l1lagislrl'\r!os e aclvogarll;�.

h'S.
livres !io

pensa.ll.1ento 111'.'lt!eruo,
e v.úriOs sócios dessa entidade que se prontificaram a guiar a

cara_1f'_:edlO,
lmovels r . ,00,A h "" .

'.

- t· , . ,··t vana da Aeron�ltica. SItuada em Campo 1\legre -- :s. C.• S o l'as pll,)lleucta:, ]Jflr V, E:\�:·, aqu('la que nuo uespresa o" p,,�. ll-
0'1' , . f

.

'. ., :Vend&-�e tb: só màquinárioque se contam {Is dczenas, CO.!l1'; (,S 18dhs Ilwnlis da hWllanidaút' e que
1 uscre pIe. elÍo desta Capltal, Dr· Adalberto Tolentrno de Ca1'- \

,_, r fi tOll�;Jbalh(\s do Seminilrlo dn r:is- ',c 11lltre dfi �ei\'a da resistência a Ivalho e os egreglOs membros do Poder LegislaHvo de_ Santa CatM'jna 1nformaçoes com A. �,eh "u .

-:trilo Penal, o Código PC::Ial Herür- ;'jdas as opres,ôcs e H lodas as ti-lql�e v�sitaram os nossos companheiros mortos, tendo acompanhado o' cor- B:rusque - Santa Catarma ,

.mado, a Crônica do Crime" o P:,o- rania". i tt')O funebre dos que foram sepultados' no Cemiiério de Itacorohi. Fa- •.•.••••

����s _�o ��������
•••• , ••

('(,�so Históric:) ri" COllstitllõÇ!i".h E folgamos em j·e<.:ou!lec(')' '!ne I Ço ,menção � agradeço, a todos aqueles q�1C anonimamente tO�laral11 Possue V. S, casas ou tel'l'enos paraIkpllblitri E"panholH, O Crimina- V. EXH, é um naladino inienJprato paI te nos trabalhos desenrolados no Camblrela, bem como aos Clubes, vender?lí�;ta, () .Juiz Penal: sua formar;:lo da \'cl'dadeira "Liberdade,. aquela agremiações e pessôas que nos enviaram expressivos telegramas ele COIl- Não encontra compr-ador?
1,

-
.

dolências." \ Entregue ao Escritório ImobUiár!oe ;;ll>lS "llnr-<>cs, sem esquc:l'f;;r es (illC respeita a dignidade llEll1;ll1a,
h. Lo Alves.valioslls trabalhos sôbre a eut::Jna- aqucla a q(l(' se referi [i em HH1 () Cabe, especial registro a atuaçã·o do Hospital Militar de Florianópolis, Rua Deodoro 35 ..'lia e a psicanalisc, '·Libt'rchr!c de Presidente Hoosevelt ,ao exalt::tr as tendo à frente o seu distinto Diretor, Major Médico Dr. Sérgio Fontes. . ,........ . ,

.

an1il.r e Direito de morrei'" e "P�i- C[ua',o llbel'l.lades humanas e�sen- Foram igual.r;nel1te .inestimaveis os serviços profissionais prestados f"ASTA DENTALc.analJsp Crim;na!", - c]e\'LlnI Y. dais: liberdade da palavra, lit.er- pelo 10 Tenente Medico Dr. 1\ntônio Carlos Lopes Gomes dos' SaDtn�, nOEINSON':.Exa, -à categoria de um dOi> !paio- \ (,'Ide d,! culto, liberdade da l)elJ!H'ia !Chde da Formação Sanitária do 14° B. C.
=- �, ._._."" ' ...��...'_""_"__ '''''_'�'res criminalislsa da atuaJidarlf, 1'a-1 e liberdade do temor de noyas Venho, ainda, agradecer sinceramoente o expontanco auxilio quezão POr qUe são sempre eonsulla;1as gllcrra�, p�lra que, nas palavras da- nos foi dado pela gloriosa Marinha de Guerra do Brasil, aqui represen- # Ul{il� � �pe.ios que estudam e aplicaI!' o qllele idea]isía, a ordcm TIlllr.dial lada pelo 50 Distrito Naval, Escola de Aprendjzes Marinheiros (' Ca, i� V �Ú� ,I (J r,< "'''''::Direito Penal cnl terras ,brasllC'i- assente na eooperação das �.1aç&es pitania düs Portos, cujos COlllandos nlobilizaram, na 1l1cdida de suas pos- c,,-'r:"',tUP9 --l

I I 1 t
.

l' b I
' .

t E...·ecutivo, prl1' nos te1' propor-
.. ·as.

.

livres, trabalhando c0l1juntar.1en- ses, os e emen os, wc USlve am u anela, VIa uras e motoristas ahnegadcs, IA
•
v

•r v .

tI' 1 .

d cianado ense}ü de 821 traI' em
- ...

," EXH, �: �Tan.de ('l)ll,hc(�rl(}.r I te.' (;.'11,) hoa amizade, numa su('iedadc l!1 egrane o aSSIm os va orosos conhgentes
.

e. militares e civis, aos quais,tambem do DireIto Penal Bra:;Il"l_ t'Jvlhzilcla. os Destacamentos sob as minhas ordens e toda a Fôrça Aérea Brasi]roÍra, concta'to, agora. c.oxn o eminen-
1'0, considCl'Dtlo o mais desel1Yohi- Sr. Prof. A:ll1.a: cstão eternamente agradecidos, te Professol' Jim·enez i,sús e
JI -

A',· d
'

RAPHAEL LEOC 'DIO 1)0'8 SANITOS p,orque S. S., a todos enrantan·-
' () 'tIa lllerJCH. e qne c ;)!'o\'" \) Tenho a lwnra dc apresentar a c A

.
. Cap. Av. Comte, de Base1:" '.

A' d do com o seu s8�ber, dH1_J_nde
. ,,'\tiJgo Criminal de 1830, J1,onu- V. Exa, e à sua exma. senhOl<l as erea e Florianópolis.

_,

êsse importante ramo do Di-lllení-o i!lrWico l'uja jnflll(°l!cia nossas s;:mda�í3es c :tS }1ol1l<::tJauens1 "

:reito em nossa terra."Ilegon até [lOS nossos dias. do qual de aflmil'açiio e simpatia (los 11.Ii1'o-
E felicito a l<'acu.ldade do> Di-o 1jrnf, Ladislau Thn.t, da T-niver .

.,i_l'
�il'dos ele Sanbl Catarina,

Funcionário Público de Florianópolis! reito, essa tradicional institui-fl� .. (I:, La PIat_a, citado pelf\ Prof. �C·.A�'.'SA"'--M-'�IC!C-�LIt.NEA" ..• _.1,
'

••

EF.oJwr' I l'
, .,

- ;i;j "'" n I'). (1 •• ,.. Jesus, o divinD Prisioneiro do Amôr, te espera no Tabé'l'- ção que tanto prestIgIa ao 5-
,

:,
- l'. Jy:-a, (�!�l� tel' Sl:1O _

!moldos'J!1' doI'! :"RMiolJ R.r.::Co.l' náculo e te convida p8T8. o Banauete Euc.aris.tico, no dia 21} do ta.do de Santa Catarina, por() ro'lll1ell'o (,O(]I!iO llaC'lOn:,j C;I- i --;n,·t,.,�· V<'·l�m�I",., .. n! co.l. ..,,, . .

I ·'17 .

.]' L 1?1 +']' t
.

t� 'lt r'n n
T:J.r' ,',,; '.. , . .,J",,'; ,,' " I' ,.'.;:-' "., "" •.�<,':" '0 "�C�)", lTen�e. ,':'J.8 e rICO, ,,2.1, rêcon,CLlar-&e corIl � ,.€ e COlTIl1ar"Lna··! 81' 2,1 seil selO ao a o e:hjJoe. J. ('O.I !0·')1) 1.), d1,conon.,l c, i"C'f.' t..'c-:w;ihri':'t) �,:Llr,>l lás de SE':.:.s infinito;:; �ssc;Lrc31 Faze a tliil :'CLs<:oal as \.�'8. literatura criminal",

..

Um quarto, sem pen.são pai.'l!. UIlI

casal som filIlos ou para solteirl;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'!I \ �.. !fiZ Q Q .;u

�I'-'.)4IIIlD-()�)
....

O��,'.·�-"O���llrmaDdade do, Senher Jesus dOSll C'o (LARNO G,.
_

- �

I GALL�ll"�

c,
/

� I Passos e Hos. n�ita.I de Caridade i. D V o G li D o
� ,.. Cr�mo III clv.. l

EDITAL DE FORNECIMENTO CotJoti:itulçfu:, ds Snol.dedu
z I ' De ordem da Mesa. Admll1lSt�'atlVa da Ir�na.ndade. .do ��enh.�r � NA'l""�R.I\LjZA:ÇÕES

I Ira�lspoll'4tes A'er ra�ni? l'imif�d� .� �:::sSsa�OoSs Pq�:,O:t: �O�f�t�� d�e�:r���,\:e��a b���::a�.:c��:l:�O �1�� ��::! Tihll(1jj D4Ic!àrm()riQ.

iii) !I ,', bUiJ uiiuloUu ! mandade c Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, � Elíori't6t'io ii' RJ).!lldll':lr:11ll
iii -

� R�i:l 'fj.;t-�d«>n'1;;,>tII �1

I
' i para o fornecimento de todos os artigos necessarios ao seu consumo, du-

: PONr; •• H�Bf!'. 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Pararuupui - CWI'ítiba ! cante o semestre de julho a dezembro de 1949, �
- Louvoiu: - F2orianópohs Lajes e P. Aleg1·e. ,�C' t'

.

Fi" Iis 10 de 'unho de 1949 -�NT"l!onS1S ano em
.

orranopo 1 , J • ." PAS'l'_4 :O!Cr" fJ.L<.3as. 5as. e sábados: P. Alegre -- wjes -- FlO1'úmápohs
c J

.

Luiz S, B. Trindade - Secretan� .

. P..OBJiNSON

. j;�;7�;�;���3-ia;i�;i� 111'!�XN�!
---

I Il INCt:::I'DIOS E TRANSPORTES

! !;
Rua Consetheiro Mafra, 35 - Telefone, 1565 .1 I Cifras do Balanço de 1944

... CAPITAL E RESERVAS ... ,.......... Cr$ 80.900.605,06
iIIIIID-()�()�'I),eI!l.CHH._() SH) O._.() O<GIUID-(),...()-GID{)�}4

Hespol1sabildades, ,. .,.... Cr$ 5.978.'101.755,97 '\
R it c-s 67.ü!'i3,2<tS,3o:l

F &.1

'I'
A;�f'��.::·.::: .:'. :::::::".:::::::: cc:r�� 142.176.603,tlo 114 I. 'Sinistros pagos nos últimos 10 anos .. ,. .p 98.687.816,30
Responsabilidades . ,. Cr$ 75.736.40L30fi,20

Con:1er:e Diretores: �
Dr. Pamphílo dUtra Freire de Carvalho, Dr -. Francisco de Sá, �D1p�l,om,1 . � .Aníaío l\bl'lt8&r1'a, Dr. .Joaquim Barreto de Araújo' e"Jósé 11 breu. �
�..�__"".J".......""-"-......-.r._...,.....,.".���_...........

•

Til
(owilspondel'ld t
(omerdâl

'

,.,.'

"-....

DIREQAol
imélia M P&g�z�i

ltiE'l'ODO :

M'í!H1u!!Uu e EUtiaaw
fERIDAS. REUlVU\l'!SMO e

PLACAS SiFlLITICAS

Elixir de Nogueira
,U\'bdicagiio Guxiliilr n;, 'tl:Oito.:.:n_t.,

,

da fJifljjl5
Cirurgia .. Clínica .. Obstetrícia
• Dr � ���ntônio Ilíh Mussi .

R�. Generai BUteru:oil'fI't, 48
(ESqf:';118 Álbergue Noturno I

�""""""'�-�...,._��.._.,.

Encontram-se atualmente em use,
'em todos as recantos do mun.te,
centenas de' milhares de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando'
aos seus possuidores ano após ano,

, um SEHViço SEGURO. DishibFl'r-

I dores: Comércio & Transportes c,
Ramos S. A. - João Pinto. 9,

LIRa TENIS CLUBE
Médico edetivo do Hoeaitel de Caridade

s.e·rvi �O esptüaUzado, em ()oefl�a5 de Senhoras
Modernos métodos de tratamento

Horários
Das 10 ás 12 horas e das 13,30 às

PROGRAMA PARA O Mf:S DE JUNHO

DIA 19 - DOl\fLl\jGO - COCKTAIL DANSANTE, COi\l

9,30 HORAS,

DIA 25 - SÁBADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CARAI'ER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO ÁS 9 HORAS, HAVERÁ :e$••

ee<fb�«eQee.C;et.",&HH�1
L

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRALA_L - TA)IBÉM i Daj!lógll�aia,
.

AO PAR MAIS' ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR smm-, $ _

LHANÇA APRESENTAR COM O PERSONAGEM Dli "SEU Jr�CA : dlplomiJ'�da
QUER CA.'>AR" E ... TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, ME- :

III Ofe1'€ce seus servicos.
LADO, PINHÃO ETC·, .. ETC ... SERÁ A FESTA MÁXIMA DO AR- �) -

RAIAI. DO CLUBE DA COLINA. = Caries a MaTia Inês

NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados.: FeTTei1·a.

�não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social. i Caixa Postal 55. i
II"Otl•••,�iIJ.G.ot}.e"9"••Mt

14,30 horas
Residência:

Hotel [.,a 'Porre

INICIO
Consultório:

,

, Rua Tiradentes. 9
.--------------------------------------------------------

Nunéa despreze o

VALOR DA BOA APARÊNCIA!
_......_

:.:�� ��;.
: <t r-

vísta e ii prazo'Enrolamento de motores, dinâmos e transformadores,

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos elé .

tricos, artigos elétricos, etc,

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA;' e "l\1ERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte, Silveira, 14 � Caixa Postal 193 - Fone 793,

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Eecritôrio: Rua Joã.o Pinto

n,!) 18 -- Florianópolis

(;âSi) R{:;cem
tOllsfruida'
DE S O C U P ii. D A

f(UA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATA R NESTA REDAÇÃO

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
,

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE: PRIMEIRA

QUALIDADE

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

��orpu§ (bristi
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra de

convidar os Sms. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quín-
...

'
.....

ta-feira, dia 16 do corrente, ás 15,30 horas, na Sacristia da
.. ,..... . .. , .. "

Catedral Metropolitana, a-tim-de, revestidos de

balandrausI EMPRESA SUL BRASILEIRA
e fitas da nossa Irmandade, e à mesma incorporada, tomarem DE ELETRICIDADE S. A
parte no préstito em honra a Jesus Sacramentado.

_ EMPRESUL _
Consístórlo, em F'lorianópolís, 9 de junho de 1949

_.

.

José 'I'olentino de Sousa Serviços de energia elétrica
Adjunto do Secretário

em Joínvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra. Ti-l[ucas, Rio Negro e Lapa. \

U' Ií.!"��•����� �� �&.i- Material elétrico para ínsta- i
� �ollI � R�� \1 � �.,Q�W �� �'ft lações __ Motores - Dinamos

FlmiA IDóNEA, ES'T.\BELFCrDA EM lt�o PAULO (CAPITALi _ Bombas - Lustres - Fer·
IH LONGOS ANO� E QI'·� DISPOE DE DEPóSITO, ACEITA ros de engomar - Lampadas
NOVAS P..EPRES ::'�T '.V"'F�. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.. ,-- Ventiladores - Serviço d.e

RESPOSTAS A CA.lXA POSTAL. 245 - SÃO PAUJ..o. instalações por pessoal técl1i·
wJ".....·,l'V'.w..·.!'.·u'··..·.r,.·.!V'..·.....�.·.I"......•__....·ftmol"oo...,.."'.!"__.�-�...,..._W.B.I' co especialisado.

B "N' G I I
Loja e critório á �a 15 de

" .

.

� ,
. Novembro, n. 449 CaIxa Postal

pllTS. qT2el'V P' s-sue da Cr$ lO,OOO,ao até C:r$ 100.000,00 rendl$ u. 62 - End. tlegr. - "ElTIf!re
c€p:rta :"ü 10'/. ao ano com recebirnfJnzo dó ;UtofJ mensais. sul" Joinvile - Sta. Catar�na

B il ·,l,.II1'1ltt.�,"''Íi!\:mlInformações neata re.dação. -- ras .. _':!, _"'.í��,;�iJl��

bem bsrbeado.; casado!
Fazer a barba em casa é um hábito salutar,
que oferece inúmeras vantagens, E:'f1 seu próprio
benefício, adquire) um aparelho Glllette 'I'ech e

passe a usá-lo, díàríamente, c0tl!. lâminas Gillet�e
Azul. que custam menos porque duram mais,

illette
AZUL

_'"

G1u', ]·�..a (1-:,'O�--�Ç)-�:;��·�:':·a'"
..

_·� 6
..

. . ..L ()\,f L .,1 "LP... (...t�

Publica. relação dos comerciantes e, industriais oom seUl! flnOfS-

l.'IecO!.
I

.

h..... n "O' 'J" �odov:iál'iQ d�
Cada guia é vendido ti.Cottll)an ,1lluO ue 11, .' '�I'� . .

Paraná e Santa CaLarinu.

Redação: Rua Pl'Ud8ute de MQra&lI, n. 626. --:-. t:l.ll'üiba. ..h ...J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«FiltZ3
Da Fábrica CD COD8Umldoro-- Grande estoque recebeu ii firma distribuidora

Lima & Irmães» - Rua Conselheiro Mafra' 35 - Fone 1565, - f"polis ..
.__._-_. _ ..

_----------- --------------------------------------------_-----_------

V E N' D E M-S E i CLUBE � CINEi\[A

Vendem-s: 10lc.s çle terreno no Estreito, em ponto servido por cli-j CíRCULO DE ARTE MODERNA
'versas Linhas ue ónibus. .

.. Sáhado _ dià 1� _ às 14 horas
Ü j)l'OIll"i-etarlo fornece as escr-ituras e demais documentos exigidos CINE RITZJH�los Institutos de Previdencia e Caixa Ecouomica Federal, inclusi-

ve prova de dominio de 30 anos,
' Apresentação do filme italiano

'I'ratar mi Empresa de Melhoramentos e Obras, à Rua João Pinto D E L I T O
:no 32 das 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,30 horas, Com Aldo Fabrizi - Direção Alberto Lattnada

NOTA - Esta exibição será exclusivamente para os sócios
do Clube de Cinema. Servirá como ingressa o talão
de junho

Páscoa dos fllDcicllárlos
. Públicos Civis

CONVITE
Convidam-se os senhores funcionários públicos federais,

-estaduaís e municipais, bem como os das diversas autarquias,
..4€ Florianópolis e arredores, a comparecerem á sagrada ME
$A EUCARíSTICA, no

DOMINGO, DIA 26.,.00 CORRENTE, NA CATEDRAL ME
'TROP04ITANA,

Florianópolis, 6 de junho ele 1949,
A COMISSÃO.

T I J sl
V. S. quer construir e não sabe onde adquirir (JS Iijo-

10s ? -- Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAl\IEGO n? 99. Faça seu pedi
do que será atendido com rapidez e terá ótimo material para sua

construção; .

Temos tijolos de diversos tipos:
Compactos, e de 2, 6 e 8 furos,

Funcionário Público de Florianópolis
No dia 26 de junho corrente, tens a última oportunidade

para fazer a tua PASCOA!
...

� -

,:fmpresa «Víaç,ão Santa· Catarina»
.

A-V]·�'··(�)
A Emprêsa "Viação Santa Catarina" linha de ônibus que faz ()

'iPercurso Florianópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de
llermanentes e aos que viajam gratuitamente por imposição da lei, fi

'-JCompareecrem dentro elo praso de 30 (trinta- dias no escritório ,i Rua
.João Pirita n. 9 afim-de rcgularizarern sua situação perante esta Em

"' :lPrêsa.
Findo o prazo respectivo não será permitido viajar gratuitamente

,.�OS que não satisfazerem ás exigências desta Emprêsa,
Florlanópolís, 7 de Maio de 1949. .

COM:f:RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Proprietários

....rellue som ... acabameuto;
selídee.,; no piano l>erfeito! .

Além de váríos modêios para
pronta entrega ... êste maravi-

111050 plano pode ser seu hoje
mesmo. através do plano de
pagamento a longo prazo!

SchwartzoHUIIl
REPRESENT.ANTE
para Santa

KNOT
Caterine

S/A
ex. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis
, ...•. _ .•

1•....•••.• _ •• '.".

DOENÇAS E OPERAÇõES
. DR

OLHOS-OUVIDO-NARIZ
GARGANTA.

(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. sanson,
do Rio de Janeiro.
Diplomado em Bronco-eso..

fagologia, em Buenos Ayres €

Montevidéo pelo Prof. Cheva
lier Jackson," dos Jj�stados Uni
dos.
Operações de catarata', dos

vesgos, receita de oculos etc.

Operação do Bacio (papo),
do lábio e céu da boca fendidos
de nascença. Tratamento .clí
nico cirúrgico das amídalas,
das sinlusit(es, das purgações
dos ouvidos, da obstrução na-

sal, etc.
-,

Rua Nunes Machado, 20 Fo
ne 1.447.

Departamento de Saúde Pública
Mê, de JU(ih�· PI�H'I�Oeg

18 Sábado Farmácia Esperança - R-Ja Cons. Mafra
19 Domingo Farmácia Esperança - Rua COllS_ Mafra
25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt
26 Domingo FarmáciaDa Fé - Rua Felipe Schmidt
O Serviço noturno será efetuado pelas Farmácias-Sto. An

tônio e Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano na 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto-

rização deste Departamento.
Departamento de Saúd.e Pública, 25 de maio de 1949_

Luiz Osvaldo d'Acampora, Farmacêutico-Fiscal.
---,---- ._--_._._-�-"_._,�.�-_._-_._-_ .. ------.,.-_.--..._----

Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 hora$J

RIDIO IUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S, CATARINA

o mais acerta
do conselho é o uso

do Magnésia Bisllf'ada
que neutraliza rópidamente
a hiperacidez estomacal
e age benéficamenfe sô
bre o fígodo.

.

'túlll)é��
fl)1'HIVl

�1a9né·sia
�������"""�Ma..uauu�aa�

..
_

Bisura a

II II

Sociedade de sorteios e seguros eontra acideutes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua-24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 2f1,oo além d�

inicial de Cr$ 1.lr,oo apenas.
Participação 001;! hu�roff

I
.. ,

WETZEI) INDUSTRIAL-JOINVILI.4E (McreaLrea"�l

TORNA A· ROUPA BRANQUISSIMA .'

==

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em .

homenagem à. Bcesc serão efetuados no próximo domingo, no
estádio da feO, os torneios iniciais dos campeonatos citadinos de
Profissionais e Amadores. Estará em disputa uma linda taça oferecida

.

pela «Gazeta Esportiva" de São Paulo.
.

...."""""="'""",,...""'� _.- ·_�"_-�::"'__�225C:::S: �� --- ����,-��

c, A··1 t.� Càmpauba do Agasalho
� .,

lJ. A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro-
RLTZ, hoje as 2 horas / movendo a meritória campanha do agasalho para as crían-

, .. ,lVIatillé� Chie
T'

. l ças pobres dos morros. A todas as famílias da Capital ape-
1) NO;:iCWS da Semana - NaclU-llam as Filhas de Maria ,para concorrerem com agasalhos usados

nal. z) Bazar de Novidades - De- \ de seus filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e

DO M,EU A,'F�Q'UIV
- sonho Colorido. 3) Uma tempestade I indústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para Oi

r. ....... iIIoH
de gargalhadas I fim está sendo organizada. ,

Inútil encarecer a oportunidade:
X

1 empatou com o Vitória por 1 a 1 DE:'EJVf. C�SAR:SE ,O.S MAIUDüS

'I' e b�nemerência do, gest,o de �arí?ade que assumem as Filha;S
,São com�ns as :crise� de doses- e perdeu do Botafogo por 2 a 1

Gozadissima (lomédla de Maria, e que 80 sera realidade pelo correspondente cari-

pero nos Jogadores em pleno e de um selencionado Por 5 a 4.
Ray Milland - Loretta Youug ] nho com que a nossa população demonstrará mais uma vez,

campo. Santo'Cristo, por exem- Em 1941 o Palestra-Italia, de
cru: I seus sentimentos humanitários e de piedade cristã.'

\
� - --

ESPOSA DE lVIEN'rm_.\ I ...-------.

plo, em 1.942, _num [ôgo em que Ooritíba, realizou dois jogos em

I_ _
u Preço: Cr$ 3,20 urtico ,

o Sao Cristovão perdeu de 4 a O Florianópolis. Perdeu do saúdo- r.; ,LIVRE. Creanças maiores de ..,

para o Vasco, lançou-se no gra - .so Ir is por 6 a 3 e do Figueirense 1
anos poderão entrar.

Ifnado, em copioso pranto, e ai' por 4 a 3.
. . .

' �\TENÇAO: Este Matinéc termi-
f'icou ate ser retirado pelos com-l Em outubro de 1946 o Caxias .' t' '. "0.' -I' Pr .�;- ,

. . _ nara an es ua Sal a (a lOClS.,ao'jpa�eIros.
.

HaVIa
. �ma ,raz8:o I vencel:: .em, Joinville, o' Atlético, ,

, .. ,. . '
.'

",m,uíto forte. escolhtdo para cc.-·! de Coritlba, por 3 a 2 I ODEON h'
, e-, 1 I.

, oJe as � 101'a:> ,

brar um penaIt chutou na trave! Numa partida amistosa rea-l V I" M I
_.. espera ...as rOças !quando a contagem amda r.ao Iízada no dia 18 de novembro de (Terminará antes da saída da 1'1',0-1tir.ha sido aberta, 1946, em Joinville, o América, cissão) , �� --__-_-_.•---'-----.,--"�.,----.. '

.. Recordando um pitoresco [o- depois de estar perdendo por 3 Uma comédia rornantica l:!t!Ol'a-1
go ,de futebol, de que yarticipo�l a O para o Caxias, em impres- vel I SOCIEDADE CATARINE'NSE DE AVICULTURA
como integrante de um quadro cíonante reação conquistou 4 DO OUTRO MUNDO i De conformidade com a letra c, do artigo 35, dos estatutos
de Middlesex, em 1902, em Ca- jtentos nos 7 minutos finais da CO�I: Diana Yynn _ Eddíe Bra-! sociais; convoco aos _s1's. sócios desta So�iedad.e para a Ass�m-
bais, França, contra um cornbi- 'peleja, vencendo assim o seu tra- eker _ Carmen Cavallaro I bléía Geral de eleição e posse da nova Diretoria que se realiza
nado local, um cronista brrta-j dícíonal, adversarão por 4 a 3. 20 Cornel Wilde _ Jcanne Cra�! rá às 15 horas, do _d�a .18 próximo vir:douro, em nossa �é.de s�
nico informa que um dos joga- I, Arsenio Eri?o, centro-avante in _ Linda Darnell _ vI/miam Ey_l cial, sita �' �'ua Joao p;nto,. esqm�a. ca !ravessa :t_:-atcl.lfr (ba:-
dores

fr,anceses
atuou toda a do Independiente, de Buenos the _ \Yalléf Brenan em : 'I xos_dO prédio em que runciona aDiretoria de Terras e Coloní-

partida usando. uma cartola. !Aires, fez 322 tentes em 8 tem-l NOITES DE VERÁO zaçao)..,. .

Em 1923 o :t'lum:.nBnse dL:;pu-IPoradal Tecnicolor Floríanópclis, 14 de, J�nho de 1949.

tou seis jogas na Bahia venceu I O Vasco foi fundado em 24 de No programa: A Marcha da Vi-! Ivo l'vIaes - Secretan? Geral.

a Associação Atlér.ca por 3 aI; i agôsto ele 1898. Estreou no ru- da - Nacional !"êste em revanche", por 2 a O; .tebol de 1° categoria em 1923, Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 i

O Bahíano por 2 a O e o Botago,
I
sagrando-se campão. LlVfiE. Crcanças maiores de 5]

E-ste em "revanche", por 2 x O; I Nelson Itr. Machado anos poderão entrar. I

H 1
-

d l \IENe,EU O BRASIL' O IV CAMPEo-l' ']'J'O'x',�: l":,":' '�'3'()' 'J"" .,
.. - ••••

iiO· yw
"....",O I ". l lO!C as I iorns

.
. U NATO SULAlVIERICANO DE 'l''ENlS. ALMA DE ALPINISTA

DE :MESA' ! C�'I
v c d A 1 1

e'm revisto UH : rrenc .01' ay - ]1( re .e

Ii� mo, 15 (V. A.) -- o Brasil con- i l:;all
A atriz Paulette Godard disse no quistou invicto o IV Campeonato I Sensacional. Repleto de "�USPCl1-!

México que os seus planos para CO,).
Sul-Americano (�e Tenis d� Mesa a:) I se" " III

. .. .

I
vencer a Argentma na ultIma, partI- I No programa: 1) Clllclantlb. .fCl'- I

se.o'Ulr d.lVOrCIar-se nesta cIdade;: de. ".' I '

.' .' i'" na <ilsputada sabado a DOItP., ppJa i llal - ,NaCIOnal. 2) Mal1lacos <10 I I13urgess ]I,.[ e r c d i t h fracassaram contageJl,] de 4 a 1. A equipe D1as-1 Valente - SllGrt �
<llland,o .seu marido declinou (te vir· cullna brasil�ira que �riunfou. sem i Preços: Cr� 4,20 e 3,20 I I
ao i.lexlco ou dar conSCnlÜl'lellto derrotas, assmalou cmeo lllldos I Censura ate 14 anos· ! .

para "Ille o proccssO ti vess(� fJ.Udà- triunfos. ! . . . . . . .. ,.: - i

I lMPÉHIO, hoje ú� 7,30 horas 'IImrnto. A atriz, que chegou aquele .
_

'I
PRIMAVERA Ipais, depois de visitar a América REMO

r" y.." _
COM: Nelson Eddy - Jeanette,

NO lA OrlCIAL I Mc 1)o11u]o. I
los ange!cs, mas pensa em regressar "eh Clubes de ��:gat.as Aldo Luz,;........ . , I
ao México no fim do l)lês, afim de Iüacllurlo ,e Marullcll C())lI11I1Wam \ IMPERIAL, hoje ús 7,30 horas

da,. inielo a' urna prEcata, aqui. A.
lJOs despo-rw;tas e povo elll !-(f)ral A VOLTA DE FRANR JAMES

A. que a regala em homenagem a

i\farillÍlu Nacional, na bala Sal dcs
Ella Fitzgeralf, a 1l0tabilissir1l3 ta Capital, será efetuada, na �10ra

Ena, nasceu em Virgínia Li petus'e locai programado, no próxil11G do
mciados de 1918. Foi 11l11Çl de!>co· mingo dia 19.

Os referidos soLic1tarn aos

I
'�---._---�"-�.._-�--�. I

I

Caila Benencerlttj dos' Fuciouário$ Públicos ,Id (.�. nt"
. ue iJ�Hna lIiidJrn18 í "NAVIO-.MOTOR "ES'Y'ELi:f'

I mf!xtl.n� rapidez e garantia para t'?Dsporl:f' I..� I�!.'\a;; men:adclr18 \\

C0ill: a� pr��te�a que costu�a ?Urr;p�'ir o �ir� a que se desti-, As:eotl':s o:rr. Florianópolí,s GAFH ..OS HOEl:JCKE S,-\
na, a. CaIxa Benencente dos Ii unclOnanos Publlcos deste Esta-! r' ..

1\ ----::;:.-"'�
.. -

•. 'co
-

do efetuou do dia 8 d,o fluellt .., o paanlTI''''nto d pecu"�' '1- ,

DR.. ZULJ.,1IAR Dl'. LJ.,c'lS NEVEu
,, l _. '-', bQ, ... '� o 110 ue . . J. t f" 1""

•

Cr$ 2.265-30 con,pspondente a cot,a de so'Ci d 2a I �

..

, Comumca aQS seus cllenr.es que rans erm o consu lJOriO
"

" �
, ,..0 e c a"se. que

I
T '

F' <]\/f b d 22 (t < • ") d ..." d .r
era n,o ca�o da saudo,sa conterrânea, da. Hiponina Brasinha ��r3: a Ruta 'ernha�l�L� ,�acl�-'o D19· h c�neo, on e aVvl1 era

MartmellI, esposa de nosso prezado amigo sr. Luiz Ivlartinelil. I
manamen e no ,OIa.no oe � as - ora""

O pagamento í:ioi efetuado pe)os dirigentes da Caixa e teve I ----------

como era ,natural, palavra,g de grande _agradecimento 'por parte!
dO sr. Lmz Mm'tineli. 1

� e_xtir:ta embora estando há pouco tempo na Caixa, como 1
aS�O�lada, teve o pagamento do :peculio corespondente pelo seu :Vende-se' por motivo de viagem, uma mobilia completa de
falecImento, efetua?.? c.om a �apidez necessária e precisa, justa- quarto para casal, em. estado de nova, em imbuia compensada�
�lente �esta!. oc�slOes de �ao grand:s transtornos morais e por preço de ocasião, facilitando-se ° pagamento em 2 (duas)'
fmancelros. � asslm, cumprmdo em. dm seus Estatutos a Caixa m'estações.
l�eneficente cad� .vez mais se firm�, no conceito ,do funciona. 'I'L Ver e tratar à Rua Ant,ônio Matos Arêas",511 - Canto -
,l."mo quer mumclpal, estadual e 1edersJ. ,

- Estreito, a qualquer hora do Ola

6

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

Central, pretende partir hoje j)Clr:\

C01\1.: Henry Fonda - Gene Ti-

erney
No programa: 1) Cine

Nacional. 2) Gasparim c

de Cornçtim - Desenho
Censura até 14 ::lI1OS.

Jornal -I
o Premio

I
Iherta do' fa1mloso baterista Chick

PAi'!TA nENTAL
ROBINSON

S1's. Juizes para comparecrrClll :'Is
f!,3fl horas de domingo. no Trapiche
da Alfandegn, afim (le assumirem
os sel1S postos.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
'�"�""'�"'''''�''.....", ......'''_ t

I

\VoblJ que a viu' pela primeil ti vez
'cm Ulll programa de calom'o no

"New York '1'heatro",. 'no ano,de 1.a3ü
Com a orquestra do corc'ldJ,nlJa

Chick ela atuou até 1939 quando
aquele faleceu. Depois da IllOl'jr de

'Vohh, ela liberou o conjunto 1t& ()

ano de 1942 quando resolven nlwJ1-

,donar para atuar simplesmente como

"free lance", A. A,

O filme de Laurence Oliviel',
Hamlet" que êsse afamado dirrtor

() ator dirigiu e produziu para a em··

!Jrêsa J. ArUmr Rank tem C;:>!1lO

principal intérprete no papp]. de
"Ofel1a". a linda atriz Jean Sim
mons, qlle o faz muito 'lr'1nút\'a
menie e que com essa' '(T' '·('::.<r:;n

,ganhou enorme pOP1Jl.tridade 1,3

<,apitaI do cinema. O filme C5tú

sendõ distribuido pela Universal_
Jnternutional e breve o veremos no

Rio. A. A.

)

CURITI1S., T.ELECRAM..f.: PROSEBRAS PAR.'\NÁ ....

De H. J. Eípper .

Corupá - IUun. tle Jaragná do Sul - Santa Catarna
continúa oferecendo a seus clientes enxertos seleciona

dos de árvores frutíferas de 'todas as variedades

Para o embelezamento dos jardins, roseh'as das TI',ais

bonifas, palmeiras e grCinc1e sQTtlmento de plantas orna

mentadas.

�

�

\

."
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&"0 L�tCH�� eterinario5. .

Especialista O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal 16'" FI' .

I') I Viaão 'maior e mais pe.rfeit1!lJ
Médico - Efetivo do Hospital de ' iJ - orranopo IS • d b bi f..

Caridade Item
o p�az:r de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros que a . e um �m ,1�OC1Ul1)

OUVIDOS - l'-!ARIZ e GAR- e ,Farmaceuhcos,·que está Iniciando o lançamento de uma grande- série I alcan.ça .Qutem _�em 53hda
GANTA desses produtos. I ms ruçao.

.

. T!·a��n:-ento. e, �p�ru�ôes I
- Os primciroll. já a venda, são; Bons livros, sobre todes os

Itesidência: �ehpe .:>�cllnlldt. 99 STTLF'ACUTANIDINA' '''''-b d assuntos:
'Telefone: 1.t>60 •

c. J [-.. • AU os _c 10 e vídros de l()O comprimidos de .

Consultas: Pela manhã no Hospital 1\60 g. LIVRAR:..IA RO�Á, .

A tarde: Rua Vj�conde de Ouro VACINA CONTRA MANQUEIBA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Rua Deodoro•.)3 - Fiona_uopoAn

Preto 11. 2. . 10Í} c.rr.:l. • • • • • • • • • • • ••• • ••.•••• " ••• �

Horário: Das 14 ás 17 horas. SóRO ANTI-TETANICO' lo -> ')" 3
.

' ampo ,,8 ue _li cm •

DR. NEWTON d'AVILA VACINA CONTRA BRuCELOSE: Anrpolas de 20 cm3 e frascos I
1)08 Serviços dos Professores Bene- Cirurgia geral - Doenças de Senho- {b 100 cruâ, VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

diclo Montenegro e Piragíbe No- ras - Proctología VACINA ANTI-RAEICA: Ampolas de :1 cm3 e de 10 cm3 e frascos pletamente nova, marca RAIMANN.
guelra (São Paulo) Eletricidade Médica

'I
de 100 cm3: . .

com transmissões. Ver e tratar na

- -Gons,ultas: Das 14 ás 17 horas Consultório: Rua Vitor Meireles n. j Dos' dOIS últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen- Cia. Florestal de Santa Catarina. no

Rus Fernando Machado, 10 28 - Telefone 1.307 te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu- Estreito, ou pelo correio, dirigir-se

··-·--"--'·DR,,·' IJINS NEVES
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar . do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário à Vencedora - Caixa Postal, 225 -

Dlrtltl)r da. Maternidade e médíce do
de das 15 horas em diante ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com absc- Florianópolis,
Itestdência : Bua Vidal' Ramos n. 'lira garantia de atividade máxima. ::"':'�':-::':�:'::-:':'�':��':-:":'

65 .- Telefone 1.422. Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve- SENHORITP 1
terin.Jrios de grande eficácia, como: Ternertns (Buco,Vacina contra .. lt'

... �.-
�.

. li. •
•

Cl�I'I'e "I(e',,;� C!'l'u'r":c� d'" di
.. .

f
.

d b ) S"1
" .

,,",, u- lmtt cresceo 13m reiri-
•• a Ih urea e ..II.... uarreia ln eccrosa os ezer-rosj , LI bestrot, e ainda, VacIna Contra. &I; I

g t' G'" ,

TTNOTDiag�ÓIS�ieol' cdnntrole'.'de, trataD�ento DR. AUJOR LUZ Bouba Aviária, Vacina Contra 8 Peste Suína, etc. I Eeli:�anGe ReROA ':AuSaraGna A�"l.NDE'§;o!ipeCl3 lzaao a gravl es. I rstur- '"
.. '" .. ." .......•. ,

r.t Ao !' R SMédico-OIJerador-Partelro Quaisquer consultas sobre os mesmos, bem como sõbre as doenças P f
.

dbioo da adolescência e da menopau- Doenças Internas de Adulto" e d
"

d 't'
-

id
re erin o-o está

.. I. "OS ammais ornes -!COS, serao prontamente respondi as pelo Departa- 'h
-

dg. Pertubações menstruais, .i 1(1,\. Crianças nento de Veterinária. ecompan ando a mo e,

m2ções e tumores do aparelho geui- Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -
-

Pelo sistema de reembôlso postal o INSTITUTO PINHEIROS ateD�! :••••••••••••••••••••••••• :
•••••• ,j

W feminino. Doenças de Senhoras _' Partos -

',.
derá sr:ente a todos os pedidos 'de seus produtos, quando não e11

I �e�_l!l"�•., G1:1�iI'&tli!lI; rlfata.-e�Opor'ações do utero, ovários. trem- ViriS Urmártas - Rins - Coração. centrados na localidade de residência do sol�itante. -, ,lai, ',�me caell'iCPe O��' ���'
�'J. apendice, hérnias, varizes, etc. _' Pulmões _ Estomago _ Fígado !lOtei preçai\ IÓ 1'llf.!l ASAuMJ�}

(".Jrn.rgla plástica do perineo (ru- Tratamento da Tnheroulose �
.

__.'______ ! CELANEA - Ruae. Mllfr!.lUl

:;:�TENCIA AO PARTO E Oi'E- I�: �1'eí�e�roóli:�l�;r(��ãz do

lOJft
-

OIS CnS·E IRü·S 1"· � " 00 •

.

RAÇõES OBSTETRICAS I Tribunaí; Rua Santos Dumont, n. 8. ,

- ..
'

•

. •

I�enç�s g�alldu;ares, tiroide, ová- Coruit1lias da� 9 ás 12 e ?as 3 ás 61 ..

.

�. ..

;

..
�

.

<

:.
',.'

l'lOl!i, hípopise, etc.) __ .Fone 841. FLORIANóPOLIS

·:����:s.n-el'VOSOs Esterflíuade
_. ..------11Especializadfl em artigos para�

ConsultôrIo R. João Pinto, 7 - Td·l ' Dr. Roldão ComeDi I'&omeos·
!iL.4t11 ,.

III. .

Res10. R. 7 de Setembro __ Eillt I �Uk�!fI� �:gti.siiASA\I: �i: RECEBEU VAR/ADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
NHORAS - PARTOS ClONAIS E INGLESAS PAR.A HOMENS E SENHORAS .

i"m'rnado pela Faculdade de Medi· -

•

""._' da Universidade de .SlIo pau!ó,!MANTEM PERMA.NENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
onde foi assistente por várIO' anos do PARA I-IOJYIENS

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

Serviço Cirúrgico do Prof. At!pio I •••••.. , •••• ' . • • • • • •• • •••••• " •• , •

. -

d
Cor:êill Nem. C'lrcUIa' ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- DR. F1O>A"I.rCISCO CA-MAR'"Ci.rurgIa o estomago e VIal ."' .n. � lll>

m, intestino. �eJgado e .&"'0"", tirol· TAS, PlJA_MAS, CHAPEUS, ETC. NETO
",,�:;o:i��·tr��;.::a·v�;i;��Je.ut��;"'1 TuSIR rU.B1R. moo.n-r n

.

�aa da nr�r�. Advo!!ado
Co".nlta��;�'D::rl:e�.e5hb�::: • rua! Ul� jJii1iU �.njlnB li yU U P UfjU Escritório: Rua Felipe Schimid1;
Felipe �:a��J: ��Jei�lt��S9� CaR

,��Q um� Id it� !la DIfU!�� ft �a fi Vi.U-1i'�quo
21 (sobrado) (Alto da casa "Q<

B",ldéncia: �cl�f.E:M�v7"6lUlli()1'. 170;
�vt{l U ilIS� iJl UI �Ó� Va" U UH di li Paraiso"�

nossos preços e artigos ! �:���n��a: Rua AIT�aro de ,cax-
.

. Flonanópolls
1��'",""It�r 1!J''!ii .......,....'"'

---I'·
.

I Dr� Liudolfo AJI.
\

Pereira
i\dvo�do-Cnntabms�a
Cível -- Come.rcial

RADIOTERAP1A
RAIOS' X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

••••

D,- Alva'fo de Carvalho Dr.. Guerreiro da
Fonseca

Doenças de Crianças
Oonsultorío: RUa Tenente

enveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

!Js.
Sábados: 14 ás 17 115.
-_.-. , ..__ .....-- -------

Dr. AnUIu Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL

Hospital de Car idade
CUNICA DE SENHORAS - eI·

RURGIA PART0S

I
. Cmz e Souza _. TeI. 846"

llR. POLYDORO ERN1L�I DE S ITHIAGO
Médico e Vlll"tci�o

00 Hospital de Cari.dade de
.

F}o··

rIsnópoH". Assistcpte da
Maternidade _

Doenç,as dos órgãos interno:'!, cs ;>e· i
-

I
cialmcnte do con.ção e vaso!! f

Ooen.ças da tiroide e demais glan-j. dulas internas
CHu1ca e cirurgia de senhora'!

-I·.Partos
f1SlOTERAPIA - ELECTROCAR
DlOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
1l0RARIO DE CONSULTAS; _
Diàtiamente das 15 às 19 ho�

raso

---

Dr. raalo 'oat••

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone numual 1.702
RESm:gNCIA:

�-
I'
I

1Carros para fi interior do Estado IBom
() horário dos carros de que é agente, nesta .capital, a conceituada I

firma Fiuza Lima &. Irmãos, é {I seguinte:

!EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Bmsque - 16 hO''I'2S

.

ct excessão de sábado 14. hOraS!EXP�SO BRUSQUENSE - Z8., 48• e 68• feiras la,30 .Horas

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITA'POLIS - SR. e 68• feiras 12,10· horas

r
l.
f

I
t

I

VESTIR-SE (OM CONfORTI . E ELEGANtt4.,
PROCURE A

faiataria eno

- biDé.culo
Brande visá.

Plaina

./
I

I
/

Conllltitui;õeli de Moei.dlluislB
• 811l'1i'ir.;OIl 001'010to... em geL'Gl.
�Or{!!'Q:t\iza�õ". contabeil.l.

RctgiltrôlI" mat'cClS. iH:!>pon'do.
na RIo, de cor1'lapond.9nt••
Eltrit6rio: RUCl Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 horas I

T"Iefon. 1494

.. _ -_.--.....'�---- �� -"._-

ESCRITóRIO 11IfOBIT..IARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se. mediante comissão,
compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.
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. A palavra de um tisiologisla brasileirD
sôbre ii ssistência s.· em Florianópolis,
Ligeira palestra com' um dos nossos redatores

Acha-se nesta Capital, des- são assim se expressou:. I médicos-sociais dos servidores,
de ante-ontem, realizando uma - "Tenho visitado todos os públicos federais é grande, já
visita aos estabelecímentos de setores de assistência médica mantem um corpo de médicos
assistência hospitalar no sul desta Capital, levo a melhor especializados nesta Capital.
do Brasil, o sr. dr.' Francisco impressão de tudo que vi, prrn- Agora procuramos entendi-

A chogade' em Joinvile de [;) Inácio Bispo Coa- Benedetti, Chefe do Serviço de cipalmente no Hospital de Ca- mentos por meio de convênios,
� I ", I

•
Tuberculose do IPASE. ridade e o Hospital "Nerêu Ra- afim de internar todos os por-

djutor da Diocese.-O Falecimento do deputade Jcu- Após visitar a êsses estabele- mos". Ambos excelentemente tadores {ie Tuberculose-pulmo-
. L'b...· h'"

.

I
cimentos nesta Capital, pro- instalados, nada deixando a de- nar, garantindo-lhes uma as-

qUlm i ano, que a poucos meses esteve neste .

curamos ouvi-lo, em ligeira pa- sejar, magnifica a impressào sistêncía médico-hospitalar,
capitaL-Visitou a Auemb!iia o prof. JHll€neZ A1..Ú 5 lestra que C0110S�0 manteve no dos serviços médicos especiali- além dos medicamentos neces

Hotel La Eorta, a tarde de on- zados e da adrnínístraçâo. Co- sários para cada caso. Esse o
Presidiu a sessão de hoie, que integrante de luzida comiti I'''. de tem. mo tisi.ologista conhecendo to- interesse máximo da atual ad-

contou com a presença de 28 srs. representantes da Camnra Federal. O ilustre visitante, depois de dos os Sanatórios do pais, não ministração do IPASE isto é,
deputados o sr. Saulo Ramos. Deferido o pedido, terão Gi·.;ncia a nos falar da maneira cavalhei- poderia deixar de citar o Hospi- amparar todos os segurados,
A ala da sessão anterior foi apro- Carnara Federal e a família do e:,- resca, e cativante com que fôra tal "Nerêu Ramos" como um dando-lhes uma assistência

vada e lidos vários oficios e tele-
f tinto, dessas homenagens. recebido, não sómente pelo Go- dos melhores construidos e ins- médico-social compatível com

gramas. vêrno do Estado como, tam- talados para o tratamento de as po-ssibilidades atuáis",
A CHEGADA DE D. INACIO PHOF. JHlIE�EZ DE AZUA bém, de seus colegas de protis- Tuberculose-pulmonar. Tudo Estas as palavras que nos--

A mesa, atendendo ao rccuezi- A esta altura, foi a sessão f,llS- ali foi préviamente estudado, deixou o ilustre Chefe do Ser--
mcnto do ;;1', Artur ::\füller, da U. pensa, visto haver chegado à As- R:»al�1iO G'Kl1,âflllliá dando ,9,0 doente todo conrôrto víco de Tuberculose do IPASE"
]). N., nu sentido de ser representa- Prof . Jímenez de Azua, catedrático Dl �"� ruateriai, aliado à uma. obra de ao� ensêjo de 'sua visita '-aos.
da a Assembléia na solene recepção, que lhe fora feita'jjoI' uma Corniti- 8,00 - ABERTURA - Bom .issistêncía socíal- presrac,a pe- estabelecimentos hospitalares'
em Joinvile, de D. Inácio, Isispo va rie parlamentares, ontem. o

I'
dia para você. . . ,J.S magri'fleas Irmã" da Divina de Florianópolis, que são no

Coadjuntor daquela Diocese, no pró- Prof. .Jii::iC:lCZ· ele Asua, e.aLedl�ático 8,30 - Variedades em

grava-I'
;::·;'uvidência".· seu .dizer - obras que mere--

ximo dia 20, nomeou os srs, Artur de Direito Penal da Universidade , ções Concluindo, o dr. Benedettí cem aplausos gerais, principal-
:Mül!er, Max Colin e Guilherme Ur- de ),fadrict, que ora realiza .. nesta I 9,00 - Piano Playhouse nos declarou: mente de quantos se ínteres-

han, Falaram, justificando esse pe- Capital, uma série de notáveis Con- 9,15 - Jimmy Dorsey e sua - "O IPASE cujo interêsse sam pela assistêncía social e,

dido, os srs. Artur Müller e Biase fcrcncias. O ilustre cmnínalista, orq. para solução dos problemas hospitalar, no País,

Faraco, após cordial e amistosa p-ilcstra I 9,30 - Musicas brasileiras

DEP. JOAQUT'M LIBA'XEO com os srs, deputados, na sala de em gravações
O sr..Pinto' de Arruda .do P.

s.!
"isrtas, retirou-se sendo acompauha, 10,00 Ritmos Portenhos

D .. da tribuna principal, jus'H.\con do ntl' o portão do Palácio de; Lc- 10,30 Grandes composições
.

d'
.

1 "
, . ,', musicaisrequerímento e voto ue pesar pe-I gis HdYO por vu rrns purrameuiares.

lo falecimento, ontem, em Silo: A sil',;uir, foi reaberta a �(,SSãO,! 11,00 Musicas variadas

Paulo, repentinamente, do sr.

Dep.11
fei.to o que os trabalhos foram C!1_lll,30 Rádio Cinema Ontem o sr. prof. Luiz Jime-, portenho

foi recebido na As-

Feoeral Joaquim Líbanco Leite ('errados, sendo couvccados para 11,45 Sólos de órgão nez de Azua, catedrático da sembléia Legislativa, conter-

11200 10ferecimentos musí- Universidade de Madrid. visi- me noticia em outro local. m:Ribeiro o qual, hem há pOUCi csti- depois de amanhã, visto hoje Sêr , -,
'

..
�

-

•
.

,

vcrn em visita a s.anta Catarina, I dia santificado.

I
cais.

E
tau pela manhã o Abrigo de às 16 horas proferiu sua últi-

MUSICAS DE OJ Menores, colhendo magnifica ma conferência, na Faculdade,

S
..

01 n �

C 1* I..tt·· i Donde tú irás impressão sob o tema Psicdnalise, - co-

OCl2u8[me �e . ,U�dJra In����Cih A �!�:r;ha namOTada[' Ao mei�-dia, no Clube Doze mo as demais consagradora-
llt ,., • �.� . c.

JUJu !
de Agosto, os membros do Con- mente aplaudida.

<

A princípio do mês, confor- I mo caminho, difundindo a bôa Agora sim selho Penitenciário do Estado
me tora anunciado, foi empos- música, e elevando 0A que é nós- Anoitecer

li
ofereceram-lhe um almoço ín- .Per.dei,�"'1�it� ' ...

sada a nova Diretoria que diri- so, porem com IQ apoio dos que E o destino desfolhou timo, a que comparecerão, co-

girá os destilílos da S. C. M. até o p.ossam dar, a fim de que se Cancion desesperada mo convidados, os srs. Secre- Perdeu-se a carteira sob n.

junho (2:) próximo ano. colham mais ros�s e menos es-l Chegou a minha vez tário da Ju�iça, Educação e 2.916, da Caixa Económica Fe-

Esse:. SocIedade que já se pinhos. # Eclipse Saúde dr. Armando Simone,
deral. A' pessôa que ,a �ncQj:l.-

impÕE ao coração do� florianó- Convidada a participar da Bahia (Na baixa do des. diretor da Faculdade de trou� pede-\Se, por ob�eqUlo, en_
pclitanos que verdadeiramen- 3a Semana E'spírita que a U. sapateiro) Direito e sra. Urb8:no Salles, sr. ! ��'e��-l�f;nesta redaça;o que se-

te amam a sua terra. por ser I E. D. J., promove nesta capital, Noite de amor Solon Vieira, presidente do I a olatJ.dcada.
mantenedora de uma Orques� I a Juventude Espírita de Floria- E'u sou do barulho Clube Doze, sras. Jimenez Azua ---O-V-A-I--,E-·-D-@-I-'1'-A-..-�-A-i-.--
tra Sinfonica que honra a- Ca- nópolis oferecúá aos confra-I C o m p a n h e i T a de e Leoberto Leal e os 51'S. dire- .PN�m lltB A.wê!!ii€!�1il;
pital, tem levado uma vida difí- des, uma festa de espirituaH� quem ama tal' e sub-diretor geral da Pe- Plt'OgN6�eH e bastante espinhosa. E' que dade a ser realizada na séde do I La ·cumparsita nitenciária. LIVRAIÜA 43. r.:t'vJ81.A.J:U.""
m.uita vez se faz. sentir a falta C. E. "Seara do Amor" no sub� i Os· patinadores A' 15 horas' o ilustre mestre BO!A
de apóio do povo e dos que po� distrito de Estreito, ás 19,30 I F'uga da Africa .

deriam dar-impuis'Ü ao que se ·horas de hoje. Mi carta
vem realizando. Com ÍTrisórias Foi organizada, com todo ° I Ojos negros
subvenções federal e estadual e cuidado, uma palestra entre· Não tens a lua
com rim número de sócios que, meada por debates elucidati- Nos5a senhora do
incompreensivelmente, em vez vos. Formular-se-ão questões Amparo
de aumentar diminue (os grê- sôbre o tema escolhido, cujas 14,00 INTERVALO
mias esportivos e de dança es- respostas exprimirão os pontos 16,00 Em tempo de valsa
tão com um quadro social ca- de vista da Doutrina Espírita. 16,30 _ R'ecital de Francisco
da vez maior), vae a Cultura Será uma nova esperiência de Alves
Musical dando o que pode, lu- tribuna que por certo muito 17,00 - Um programa pura Itando para não su}?sistir, nu- interessará aos estudiosos em você ...
ma tentativa de contestar o geral.

.

17,30 - Car�a S_?_!lóra Io que diz o Z�"Povinho "que es_ Os motores JOHNSON Sea Bor,;!' 17,45 - VanedaCks
,ta é a terra do já teve.,," são cünstruidos em fábriea mOder'1118,00 - O Il��tan!e da l?receMais uma nova Diretoria to-

na sob todos os pontos de vista e 18,05 - Con�unto" vocaiS
.

mou ·posse:
A

Trata--se de uma
por operarlOS especializados Só- ! 18,30 - MUSicas francesas

turma de boa vontade, como I t
-

tT d
,.' 11845 - DantE: Santoro em só

Lourival de Almeida, Carmelo! dmen e sao U I IZ� _as maqu�ndas illOU' lo de flauta
-

P
,

.� d C'' t
'ernas em preClsao e rapl ez.

"

.,'. o

. nsco, �"l.rman o· uneo e an-
b' d J h

-

... 119 00 - Momento Esportivo

It t uh·d engen elros a o nson saü repu.a-' .... -

A •

OS OU ros CO . eCI OS em. nos·
d . Ih d D" 11930

_ NotlCIarlO da AgenCia
. ..

1 bA
•• os como os me ores o ramo. 11'-' •

sos m,elOs SOCIaIS pe as oas m1-
t ·b 'd C é

.

&T· NacIOnal
"to' rI UI ores: om relO ranspor .

ela lvas. '. _ � .

r

. 20,00 - MUSIcas populares do

.�.nu�cí�-se o �on�ê�to de !:.�.:.!=:a.�.;..,!:.;-�_ B�asil
, .

amversano e a Smfolllca pre- PLANTANDO DA 20,30 - Assim canta o MexlCo
-para-se para maiS' uma vez en- r

. Tem V. S. pomar, jardim e ne- 21,00 - Nos bastidores do
galanar o palco do velho

"AI,,'
cessita de árvores frutriferas e Mundo

varo de Carvalho". flores? 21,05 Melodias das Améri-
E' essa persistência que os I Peça catalogo, nesta praça, I cas

enobrece. Oxalá a S. C. M. con-) com J. Costa à Rua Jerônimo, 21,30 últimas melodias
tinúe trilhando sempre o me�- Coelho nO 2 I 22,00 ENCERRAMENTO

Crônica

t
-!

.. ',

I
\
\

\

Homenoqem
Iímenez

ao Prof
Azua

.

Era uma vez. '. um ilustre escuJápio que, desilu
dido de êxito nas terras do Príncipe, resolveu tentar a
carreira política. Metido na chapa oposicionista, aca
bou derrotado, nas eleições renovadas, de uma região
chamada de Itapocú. Zangado 'com o seu partido vi
Ta11 a casaca e se passou para IQ adversário, do qual
recebeu, como prêmio, um emprêgo. E tanto tudo "isso �
é exato, é verdade cem por cehto, que o jornal,do seu

antigo partidq - de nome Diário da Tarde - arrolou
seu nome Hustre entre os adesi.stas atraídos pelas se
reias da situação. Essa acusação passou em julgado,

Tempos depois quando o novo situacionista se de
dicava à campanha do seu novo partido, juntamente.
com o saudoso sr. Olivio Amorim, prefeito e chefe polí
tico da Capital, o �r. Wanderley JUllior, buscando des
moralizá-lo propôs-se a provar ao eleitorado que êsse
ilustre médico receitava para os doentes agua com açu
caro

Para tanto, despejou em um prato fundo o con

teúdo de um xarope cabralino e apostou. que o resul

ta�o seria, no dia seguinte, água por cima e açucar por
baIXO.

Injustiça do sr. vVal1derley, que a droga levava 111-
gr'edi.entes salutares! Ma.s o caso serviu de documento.
Hoje é gozado vê-lo jurar amor et.erno .0.0 !Seu velho i"8-
duto .poHtko. Pois sim!?

Com água e açucar ... até eu!
•

.�// CZ;;;
��':!!--t/_4-T;I·

.

.

f�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


