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lExpressíva homenagem ae i,Gover
nador Aderbal R. da <stlr�;',. fi.', , ' ,

Em Palácio, os deputados da ban'càda do P.5.0.,.;
atualmente nesta capital, fizeram entré'sa de mfmosl

lembrança BO ilustre Governador. .

Realizou-se, ontem, ás 113 horas, ça ao sr, Governador Aderbal Ba

no salão nobre do Palácio 00 Go- mos da Silva, o sr. Dep, Nunes Va

vêrrio, expressiva e cativante ho- relia, ilustre líder da maioria na

menagem ao sr. Dr. Aderbal Rr..mos Assembléia, em discurso primoroso,
da Silva, Governador do Estado, disse constituía uma homenagem
por parte da bancada do Parrido simples mas expressiva, e COl1l ela,
Social Democrático na Assembléia mais uma vez manifestavam os

Legislativa do Estado, com :I entre- deputados integrantes da bancada

ga de rica e mimosa lembrança a s. maioritáría o seu apreço e a sua es

excia., que o comoveu sobremanei- tíma pelo eminente Governador

r-a, além ele constituir prova ri� ir- que, em março de 1947 subia, triun
rclutavcl solidariedade politica. f'alrncnte, as escadarias do Palácio
Achavam-se presentes, além elos do Governo· Eis-nos, portanto

;'1'5. Governador, cm exercício, Dr. concluiu - em torno a V. Excia. e

.Tosé Boabaid, acompanhado dos seus eminentes auxiliares de Go

srs. auxiliares de Govêrno, Drs, vêrno, para trazer esta homenagem,
Armando SÍmone Pereira, David solicitando que V. Excia. a guarde
Ferreira Lima, Othon Gama d'Eça e como' prova

.

de incondicional so

Lcoberto Leal, Secretários da Jus- lidariedade e ao Partido Social De

liça, Fazenda, Segurança e Viação mocrático.
e Obras Publicas e Agrícultura, rcs- Após salvas de palmas ao orador,
pcctivamcntc, ainda os S1'S. Celso o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva,
Ramos e Agripa de Castro Faria, comovido, proferiu o seu disscurso
Presidente e Secretário da C. E. -Io de agradecimento. Iniciando, s.

P. S. D., em Santa Catarina, ;'1'. excia. disse que a homenagem mui
Batista Pereira, Presidente da Cú- to o comove mais do que qualquer
'mura Xlunicipal e os Deputados per- outra. Afastado do cargo para o

tencentcs à bancada pessedista ora qual o levara o voto dos catarlncn

nesta Capital, que são 51"S. Nunes ses, afastado, repetiu, por uma f'a

Vnrcl la, Alfredo Campos, Wiqand talidade, isso fortaleceu mais ainda

Pershun, Biase Faraco, Antcnor os laços que o unem à sua terr a c à

Tavares, Antônio Díb 'Muss], Ar- sua gente. Espera que dentro em

mando CaIU, Felix Odebrecht, Lo- breve possa retornar ao exercicro

pcs Vieira, Ylmar Corrêa, Protege- do cargo, Concluindo, após refcrlr

.ncs Vieira, Cid Loures Rihas, J. se ao Governador Jos é Boabaid,
Estivalet Pires, Raul Schaef'er, 01'- agradeceu a homenagem que lhe era

ty de :\'Iagalhães :Machado, João Ili- prestada que, como dissera ao ini

has Hamos, Joaquim Pinto de l\rru-1 cio: servirá para .extrelt.ar ainda

da. mais os laços afetivos a sua gcn-
Fazendo entrega da rica lembran- I te.

Ano XXXVII I Florianópolis- - ���ado t8 de Junho de 1949
--

l
I M. 1Ó.510

Paralizada a indus
tria carbonifera
americana

"

Pitt:sburgh, 15 (V. A.) - A
fndustria do carvão dos Esta
dos Unidos paralisou hoje as

suas atividades pelo espaço de
uma "semana de 'estabiliza
çâo", face ã exígencía . do sr.

John L. Lews, presidente do
Sindicato. Aproximadamente
450.000 mineiros, pertencentes
ao sindicato presidido pelo sr.

Lewis terão assim uma semana

de ferias.
Somente os mineiros inde

pendentes, cujo numero é mui
to reduzido, e uns 16.000 do
sindicato de Illinois, continua-
ram trabalhando.

!Durante a inatividade dos
mineiros, o sr. Lewis trabalha-Irá ativamente na tentativa de
chegar a um acordo com dois Isetores da índustria mineíra.]
Pretendem O'S mineiros um no-]
vo contrato de trabalho. O I
atual convento mineiro expíra-]
rá a trinta do corrente. o" sín- i
dícato

.

deverá ainda hoje dar

Itnícío ás conversações com a

empresa United States Steel iCorporatíon, de Filadelfia, que
"emprega vinte mil operarias
em suas instalações. O sr. Le
wis também negociará contta-j
tos de trabalho com as empre-Isas min zíras do sul. As conver
sacões serão reiniciadas terca-Ifeira em Bluef'ield., na Virginia!
Ocidental. Até agora, o sr. Le-!wis tem ignorado o grande blo-

f

co dos proprietários do norte, I
InaJS ha noticias Insistentes de II'que dentro em pouco abrirá
com eles uma terceira frente I
em suas negociações de contra- !to de trabalho. I

.

Cor!10 �e sabe, o sr. John L�-liWIS deseja aumentar a contrí

buição dos empregadores, os Iquais atualmente pagam vinte!centavos por tonelada para fi

nanci::ment� do progr8:ma de I
previsao soclal, que atmge a I

• soma de cem milhões de doIa-I
res anual. Algumas pessoas in-I
formaram pretender o sr. Le.
wis duplicar esta contribuição,

.
ou \Seja, eleva-la a quarenta
centavos.
Calcula-se que na atualidade

existe carvão suficiente na su

perfície da terra nos Estados
Unidos para cobrir as necessi':
dades normais do consumo por'
espaço de cinquenta e dois dias.
Outras fontes calculam que se
:riam suficientes para oitenta
dias. )

)

,General João
L.BaJ'bosa
Acompanhado de sua' exma.

família chegou à tarde ele an

te-ontem, a esta Capital, hos
pe-dando-se no Hotel La Porta,
() sr. General João L. Barbosa,
Sub-Comandante da 5a Região
Militar.

O ilustre militar, que é nes

so conterrâneo, acha-se nesta

Capital" a serviço daquêle de

partamento militar.

)::_ "�Estado" cumprimenta-o,
.cordIalmente.

o MOMENTO

Co-esio e firmeza

Inauguração do Altar Mór da Igreja de
N.. S. de Lourdes nesta capital

.

Rica e piedosa dadiva do coronel. Vidal Ramos
Reali7;lCli-se, às 9 horas de amanhã, ua Capela de N. S. de

i Lourdes, da Pe1ra O1'a11(19, solenidades
_
religiosas, com a pre

I senca do Revmo. sr. Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim D.
de Oliveira, e do Apostolado da Oração e Filhas de Maria e

grande número de fiéis.
�

Nessa oportunidade será entregue àquela Capela, rica e

piedosa dádiva do sr. CeI. Vidal Ramos, qual seja do Alta-Mór
daquele templo, confecionado, com arte, pelo sr. Francisco

Jacques, artífice do Abrigo d� Menor�s.
'

,. .

A Missa cantada, que terá lugar as 9 hora!" sera oficiada
pelo S1'. Arcebispo Metropolitano.

A oferta do venerando conterrâneo sr. CeI. Vidal Ramos, .

que é, sem dúvida, manifestação de gl:atidão pelas bençãos
alcançadas, tem sido grandemente admirada por representar
verdadeira obra executado, no Abrigo de Menores, por um dos
seus habeis artifices.

da Assembléia

Vale comentar, com o merecido realce, a home
nagem que a representação pessedista da Assembléia
Legislativa do Estado prestou, ontem, à tarde, em

Palácio" ao governador Aderbal R. da Silva, que ali
se achava. Essa manifestação de solidariedade, em

que todos os membros da bancada do P. S. D. se apre
sentaram COm a mesma coesão das atitudes de sem

pre, é algo de mais 'significativo do que uma sim
ples troca de cordialidade com o governante licencia
do. Em hora que reclama, tanto mais acentuadamente
quanto possível, uma definição das fôrças democrá
ticas nacíonaís, expressas na lealdade partidária em

tôrno dos homens públicos que recomendaram ao- su

frágio eleitoral, aquele gesto dos deputados pessedís
tas não póde deixar de implicar mais um pronuncia
mento oportuno da unanimidade representativa da
maioria estadual, em demonstração de confiança ao

mandatário ilustre, que é o sr. Aderbal R. da Silva.
. No instante em que a opinião pública não dissi

mula já a sua ansiosa espectatíva ante a necessidade
de atos polítícos que reafirmem o credo cívico dos
homens de responsabilidade na vida coletiva, os re

presentantes pessedístas renovam, numa inequívoca
definição partidária, a sua inalterada e integral COl1-

tíanca na individualidade política do eminente Go-
vernante.

s:

Em tôrno do sr. Aderbal R. da Silva; está, como
sempre esteve, a expressão majoritária da opinião
eleitoral de Santa Catarina, que lhe sufragou trí
unfalmente o nome nas urnas. É, na verdade, o ilus
tre governante, o homem que personifica as esperan
cas dos seus coestaduanos, reunindo a totalidade das
fôrças do seu partido, que o prestigiam através das
vozes e das atitudes dos representantes que elas
também elegeram:

.

-

Fade-se, assim, 'interpretar como precisa defini
ção de política partídária o gesto de ontem da banca
da pessedísta para com o governador Aderbal R. da
Silva.

O panorama político de Santa Catarina, - onde
IÜ P. S. D., vitorioso por tres vezes em tres prélíos elei
torais sucessivos, consolidou a sua posição majoritá
ria não apresenta horizontes sombrios.

.
As pespectivas eleitorais são as que nunca de

cepcionaram a quantos tenham' dado às causas do
povo, sem preferências regionais e sem preconceitos,
o melhor de suas energias e do seu espírito público. A.
invicta organização partidária que mereceu tão rei
teradas provas de apôio popular conhece o seu rumo

e não hesita na sua gloriosa marcha, cujas conquis
tas serão maior bem-estar e mais amplas possibílí
dades de progresso para as populações e para a nossa

��
.

Isso, sem dúvida, é o que ressalta da espontânea
e significativa homenagem prestada ao glovernador
Aderbal R. da Silva pelos seus ,corr,eligionários de to
do o Estado, dignamente presentes na pessôa de cada
um dos deputados. pessedistas. É uma incontestável
maioria, representando a mais ponderável corrente

política estadual, que simboliza, num ato de evidên
cia pública e em momento propício, o seu constante
e inquebrantavel apôio à personalidade de quem COll

substância, na própria cultura e hO próprio inexce
dível amor à terra barriga-verde, a soma de todas as

confianças de seu povo.
O Partiçlo Social Democrático está, portanto, vi

gilante, como sempre, e os que por ele foram eleí�os
fazem questão de assinalar, com firmeza, de manelTa

caracteristicamente partidâria e de tão extensa e

forte reperéussão, os vínculos que' os prendem à esti
ma pública e os exalta no conceito e na confiança do
altivo eleitorado de Santa Catarina.

Crônica
General João L. Barbosa_-Comunicação.-Imp01'tante projeto
de-lei do deputado Lopes Vieira, visando perpetuar a momó7'ia
das vitimas do maior desastre de aviação nacional, no Cambírela_.

li, sessão de oniem comparccrram de Deus. Salientou o mesmo Depu-
28 srs· deputados, sendo os tê<lba- tado a imponência daquela soleni

lhos presididos pelo sr. Saulo Ra- dade religiosa e a distinção que,
mos e secretariados pelos srs. Pin- na mesma, fora conferida a Assem-
to de Arruda e Alfredo Campo,> bléia Legislativa.
.�provada a ata foi lida' a mnté- HOMENAGEM AS VITIMAS DA

ria ·do expediente, que constou de CAMBIRELA
Micios e telegramas. O sr. Lopes Vieira do P. S. D.,

ATENÇÃO FLORIANóPOLIS

APARELHOS PAnA SURDEZ (INVISIVEL)
Encontra-se nesta ci<lade nos dias 22 a 15 de Junho de '11)49. no
Hotel LA PORTA. a representante Da. Eleonora, .da SonQtolle
Corporation em Elmsford N. Y. D_ S. A., onde reali's'ará dp.molls- '

tracões com os mais 'modernos e aperfeiçoados ·aparelhos para

surdez da afamada "MARCA SONOTONE" adaptavel a qualquer
caso de surdez_

DEMOSniAçõES SEM CO:\tIPROMISSO

APARELHOS SONOTONE E INSTRUMENTOS MÉDICOS LTDA.
São Paulo - Telefone 4.8307 - Rua Conceição, 134

GAL. JOÃO L. BORBOSA
apresentou, na ordem do dia, um

projeto de leI, que autoriza o Exe
cutivo a abrir crédito de 20 mil

cruzeiros para que seja assinalado
com uma Cruz, símbolo da homena

gcm à ll1�mória das vitimas do TC-

cente desastre, - o local, no mor

ro do Cambirela, onde caiu J avião.
da FAB.

Após justificar, !ie maneira l·ri

lh3nte, com as palavras' que acima
transcrevemos, foi o ilustre. rerre.
sentante pessedista enhisiastica
mente aplaudido :pelos seus pares

que,
. dessa maneira, deram o sen'

apôio aquele importante projeto de
lei que visa homenagear as vitimas.

CO:YWNICAÇÁO I do maior desastre da aviação n3-

O sr. Biase Faraeo do P. S. D., dona!.
deu conta da missão que lhe' fora

j
Em seguida foi a sessão encerrada

confiada pela :,'1esa de represl'nlar:1 e outra convocada para a !JrÓX;m3
Assembléia na procissão du CC'i'pl) 2>l feira.

J
O sr..I. J. Cabral, lideI' da U D.

N., com a palavra, solicitou comis
,

são para visitar o nosso contr.ITa-

neo, sr. Gal· Joã'O L. Barbosa, Co::

man.dante da 5a D. I, ql'le se acha
nesta Capital desde ante-ontem. O
sr. Lopes Vieira, do P. S. D., após
dizer dos sei-viços prestados ii Nação
pelo ilustre militar, que honra o seu

Estado natal e o Exército Nacional,
apoiou a pi'oposição, que foi apro

vada, A Comissão nomeada f"011Sti

wiu-se dos srs. Lopes Vieira, .I. J.

Cabral, Braz Alves e Cardos� da

Veiga.

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CíRCULO DE ARTE MODERNA

Sábado - dia 18 - às 14 horas

CINE RITZ

Apresentação do filme italiano

DELITO

Com Aldo Fahrizi - Direção Alberto Lattuada

NOTA - Esta exibição será exclusivamente para os sócios

,
do Clube de Cinema. Servirá como ingresso o talão

de junho
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_
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J..Uto.V1RçiO
C&Ut.rVttlllH

- J'omT1ll
'

- • horu.

.4..u�Vlaçlo
CstUInOlloH - CurlUba

- li borll.d.
RndoviArJa Sul-BrUU - � .6.!ecp'4I

- S horDJ8.

Rápido Sul·Brasileira
-

Jolnvile-

13 horas.

I
Rápído

Sul-Brasflelra
- Curitiba -

Rua Senador Dantas, 40 ... 6°
6 horas.

TERCA-F1llXIU.

A:uw-VLaçAo
Cal�in4!llH

-- P6rto AM

Ir"' __o 6 h<}ru.

Àuto-Vl�çA'o
Catarln_

- li uorae
Âutc-VlftÇQo

cat_.Ine:ue ,_ Jo!n\l'1B

- O hora.'

.A.u(o,Yl.açlo CaUI."lnen_
- '!'ubll!l'lo

- 6 horas.

Expresso 8ll.() Cr1fi6ri.o
- LquD& -

7 horas.
Em-orêsa Gl6r1a - Lq'uIIa - 'IA!

• 6�" hoI'U.
� Brul!qUeI!ft

- Bn1aqM -

18 horu.
.A·}tO-Viaçlo ltaJ" - ltaj.a1 - 1& 11.0-

raso
Rápido Sul-Brasileira

-
Joinvile-

13 horas.

Rápido
Sul-Brasllelra

- CurItiba
-

6 horas.
QU.4..RT.4..-J'ERA.

.4..uto-V!A91o
Catlll1"lnenH

- I; horas.
Auto-Viação

Ca�

- 8 horas.

•
Auto-ViaÇl1o

Clltu1n4!II..

,
- e.so heras.

�
Rápido

Sul·Brasileira
- Curttlba -

6 horas.

08 ori�lUlia, mesmo não 13P;J::��
Sul·Brasileira

Joinvlle -

publicados, não serão

I!
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,.
A dire-- não se respon-
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Aut�vllçlo lta;la1 - Itaja! - 11 ho-

Vsabiliza pelos conceitos ras.

emitidos nos artízos
Exp<1'esso BrutKlUeIlM

- NaYa Trento

-

..
- 16,31) horas.

assinados. J
Rodovilirlll. Sul BrIl.IJU - PÔI110 .AleCl'.

- ti oor&!l.
QUINTA-FEIRA

Vende-se: por motivo
de viagem, uma mobilia completa de

""" -""I'Io""'�__-""..
-, -""_ _

� 01".,.0 "' ." _
Auto-VlaçAo

catU'ÍZ).enel'
f'.6rto

Alegre _ 6 hora.lI.
quarto para casal, .em estado de nova, em

imbuia compensada,

Aut("Vlaçáo
Ca.tarIn{!llft

Curitiba por preço de ocasião, facilitando-se
o pagamento em 2 (duas)

- I'í borlVJ.
Atlto-Vlaçl\o,

Ca,tsrInenn
JomnIe prestações .

- • hOraD.
Ver e tratar à Rua Antônio Matos Arêas 511 - Canto --

Áuto·VIlII;;Ao
cstar':n_..

- Tubario

__ ii horl:l8.

Estreito, a qualquer hora do dia

Áuto-VI!lçAo
C'lttM'IneruJlt -�.

- 6,30 l\Cru8.

EXIl,re!!oo São Cr!BtO'Il1o -- � -

7 boraa«,
EmpI'ê&a GlÓr'flll - L�tna - II> 1/2

• 7 1/2 haras.

Expresso Bl'UlIQUtfIllNl
- �uo -

1. horas.
Auto-Viaçli.o Itaja! - Itzlj&l -- III! no-

-'� I"S,!},

Rápido sui.Brasileira
-

JOlnVile'-,13 horas.

Rápido Sul·Brasileira - CurItIba -

S !:toras.
I

:Btupresa Sul Oeste
Ltda - X.pecO - Ia I

..... 1101111.
SEX'l'A-1I"El'R.Il.

Rodo'f'16rlll Sul Bra.sU - PMto .6.!t;Cft

- 3 horas.
Áuto-VJ,açâ(>

fl&tM1nenrr. - OUirltlbl

_ - o 'horas.
Auro.Vlaçlo

Catal'ineDA ._, JaLnv1l.

- • horas.

Auto-Vlaçlo
C'!wlíle!lllMl .- t.a«una'

- 6,80 hOi·as.

Expresso 81\0, CriIrtovlo
- Lajrtmlll -

'( boraa.
'

Auto-Via060 Iltajai - !tttjai - 11 !lo

raso
ExprellllO BruJlquen..

16 horas.

Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápid� Sul·Brasllelra

6 horas.
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8,00 - Joinville
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lJomiD.t1o-

I PANAIR - iO,IO - Norte

I CRUZEIRO nn !mT., -- i 1,m:

i i'A.i'lAIR
- 13,fiO B-:lL

"

.. 1 _..

use

Misr-o,l
••.•.•.••.

çi?,,�

Aviso aos

leitores
PRC-3 -

RÁDIO GUANA·

BARA, do Rio de Janeiro _ ..

1.360 quilociclos, oferece-
valío-

50 prêmio a quem lhe remeter a

história, a notícia ou o rato

mais original e curioso,
observa

do nesta região. O programa.

"Copacabana Bluce" e "0 Es-,

tado" darão o resultado dêsse

concurso mensal.

Escrevam para a Rádio Gua-·

nabara -
Avenida Treze de

Maio, n. 23
- 25° andar - Rio,

de Janeiro, contando
o que sa

bem, de trágico, de engraçado

ou fora do comum, e candida

tem-se a um valioso prêmio que

aquela emissora remeterá a,

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Se�unda à sexta-feira,
das H,O'J

às -15,30 horas; e aos sábados...

das 13,30 às 15 horas.

Diretor do programa: Carlos;

Pallut.

Tenha sempre em sua

casa um vidro de

Mistol

I\Aê ii d,;,;: Junh ,';:

18 Sábado Farmácia Esperança - R'Ua Canso Mafra

19.Doming1O
Farmácia Esperança

- Rua Cons. Mafra

25 Sábado Farmácia Da Fé - Rua Felipe Schmidt

26 Domingo Farmácia
Da Fé - Rua Felipe Schmidt

O Serviço noturno será efetuado pelas'Farmácias sto.
An

tônio e Noturna sitas às Tuas João Pinto e Trajano nv 17.

A presente tabelanão poderá ser alterada
sem prévia auto

!'ização deste Departamento.

Departamento de Sâúde Pública, 25 de maio de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acarnpara, Farmacêut�co-Fiscal.

"li ....
VOLUNiARIQS·OA·PÁTE'!IA N.- C5B ......�

c"ur"POS.t.o.i.Mi.fE.LUQflE6C4Il.fruGil��0II''''

•

AgenciaGeral para S.Catarinar

Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.

C. Postal, 69 - Tet (iProtetora»-

FI.ORIANOPOLIS

Ouçam diaria.mente, das 9 às ,13 e das 17 às 22 hocas

Se ricos quereis ficar

De modo tecil elegeI
Fezei hoje uma inscrição

o Credito Mutuo Pl'ediaRADIO IUOft" IVO §
JoinvUe

CurItiba
1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

I
TUBARÃO -- S,. CATARINA8.4BADO

Auto-VillÇlo
CatarInen.H - cur1t1ba

- :; horas.

Rápido Sul·Brasileira

13 horas.
Rápido Sul·Brasilelra

6 horas.
- • horas.

.4..uto-VlallAo Cata.riILeDse - JolnY1le..

-. horu.
Auto.VIaçAo C&tarlnewNI - Tlrbarlo

.- 6 haru.
EJror"!I8O Slo Or1stoTlo - La&1m& -

7 h01'II6.
ExprllSBO BrulQuenH - �u. -

14 boras.
.

Áutc·viaçAo ltajaJ - rtaJai - 11 ii&-

1'118.

ElePTe8BO�
- NOft 'I'NlidO

- 9,30 boru.

Exprtlsso Glória - Lacuna - • 1/1

• 7 1/2 horu. ,

DOMlNGO

Rápido Sul·Brasileira - 'CuIlIt!ba

6 horas.

Vende-se
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado nóv�',

com 5.000quilometros, 4 porias. Vêr

e tratar com Oswaldo Nascimlito..,

JolnvUe
--

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

--�---------
...
--_,.

Curitiba

C t-I E R·E M
COMPRADORES PAR.5, CASAS II

'l'ERRENOS

O EscritórIo Imobiliário A. L. Alva..

sempre tem compradores para casas .'

terrenos.

RUA nel') loro 85

\ C�TÃi0GO����I�OEDÁS"ro
, Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas d&

Ouro, Prata, NiqueI e· Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidadé.

Pelo correio Cr$ 25,00.
Escrit6rio Técnico

Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,

tendo regressado de sua. viajem ao�

E&tados Unidos ,da América do Nor·

te e países 'visinhos, o Dr. Cid Ro-

, cha Amaral reabrirá seu ewrilório

(Rua Presidente Coutinh6 n. 22),

nos 'primeiros dias de, agôsto, espe-

rando continuar a merecer as esp(l·
DR. ZULMAR DE LINS NEVES

ciais
.

atenções de seus a''1igos e
Comunica aos seus clientes que transferiu o consultório

dient<," I
para a Rua Fernando Machado n. 22 (térreo), onde atenderá

Pedro Medeiros, Auxiliar
diariamente no horário :de 15 às 19 horas.

CASA

Compra-se uma de preferê

cla com fundo para o ntar.

Informações nesta redaç
NAVIO-MOTOR

"ESTELA"

maxima rapidez e garantia para transporte de !U�IS mercadoritt ft

A�ente8 em F').orianópalia CARLOS HOE'PCRZ S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.�_��_�!���is Clube --- Domigo, dia 191 Cocktail, �om inicio às t 9,30 horas.
-·------Nci-Faculaade de Direito,f-RádiO Guaruiá ] &1 EMAS

o d' . d d 'oarotui
..' 8,00 - ABERTURA - Bom l�ITZ, boje ús ·1,30 e 7,30 horas

tSCU1S0, o esem ar.gaaor Urbano. Mu'lle?' Salles, DiretoT da-I' dia f.:allta Catarina.
l t b I - d

� � o BARBEIRO DE SEVILHA
que e es a e eC�menL? e enszno, apresenuuuio I 7,30 - ,8ólos de pianoANIVERSÁRIOS: ° Proi . Jtmenez ele Azua 8,00 - A Vóz do dia

SRA, GAMA D'ECA O sr. Des. Urbano MÜller Crlspígní, Fíoreti, Bertilon, Vi- 9,00 - Variedades em grava,
Deflue hoje o aniversário na, Salles, Diretor da Faculdade de eira de Araujo, Viveiros de ções

talício da exma. sra. Hilda Pe- Direito de Santa Catarina, ao Castro e Esmeraldino Bandeí- 10,00 O México canta

dreira d'Eça, espôsa do sr. dr. apresentar ao seleto auditório ra, - e na Néo-Posítiva, Di 10,30 Ritmos Portenhos
Oton Lobo da Gama d'Eça, o sr. Prof. Jimenez Asúa, quan.. Tul110, no ramo antropológí- 10,45 Em compasso de val-

ilustre Secretário da S'eguran- do êste realizou a sua primei- co, Fellipo Turat e Colajaní, sa

ça Pública. ra conferência sob o tema ((O no sociológico, e, no ramo [urí- 11,15 - Melodias de Nápoles
Dama de peregrinas vírtu- Direito Penal e a Liberdade", dico, a Escola Pragmática, de 11,30 - Variedades

des e coração sempre aberto Govêrnador do Estado, em exer Quintiliano' Sadána, e na de 12,00 ,- iOferecimentos musí-
às solicitações dos humildes, so: Idealismo Atualístico _ Gío-

cais

na. Hilda, a par das hornena- Temos imenso júbilo em reu- vani Gentile, Benedito Crocce, MUSICAS DE HOJE

gens do largo círculo de ami- nir, mais uma vez, nêste recín- Giuseppe Magiore e Ugo Spi-
Já é de madrugada

zades do distinto casal Gama to de estudos, alta expressão da rito; assim como se evidenciam, Soy puro mexicano
.. , .. , '.""" , .

d'E tê t d f 1 C""'ll ha;<l)nl c ... " 'b b ODEON, hoje ás 7,30 horas
ça, era, em vo os e e i- intelectualidade de Florianópo- nas Escolas de Positivísmo Cri _

dJ.a-lU :1_<:11- ru- a a
. I ,j.

, Atendendo a inúmeros e insist ..m�

cidades,· o agradecimento de lis·. E o fazemos para viver mo- tíco - na Terça Escola: Ali-I!
_J3J.neIlvOS

í

cs pedidos
d�quantos tem amparado, mentos agradáveis de aprecia- rnena, Carnevali, Von Listz,

Floríanóuotís
o IDIOTA

mormente no seu apôio a to' ção de valor e de inteligência Lacassagne, Tarde, José Higí-
Amoreuse J'

d
' nl '1 d

� Nunca mais de Dosto'lowsk
as as campa las em pTO os na conquista do terreno cultu- no, Clovis Bevilaqua, Lima,

-
" 1

.

.

t d
- Deixa, "'1'9. la' CU�\[: Gera ld Phillipe - Natha-

necessI. a os. ral, Este ensejo, nos é dado pelo Drumond, - na Escola Socío- t-" �

A 1 t 1 ... Dale rigori Iic Nappier
o 1 us re casa apresenta- 'Govêrno do Estado, de quem lógica Alemã - V011 LIS'tz, ria Nadi V11l�1 verdadeira obra de arte .

.mos nossas felicitações. -sempre recebemos cativantes Sociológica Francês _ Lacas-
-

" 1e

Fascínacão No pr-ogrurua : 1) A Marcha da
.. , . .. . ,.' demonstrações e açãoo de pres- sagne, e na Crítica Hespanho- I

�

VIU'nA CONCEIC-O OR O'
- Valsa da despedida Vida - Nacional. 2) A Voz do Mun-

'v �A' U
'

tígio para com a Faculdade de la Dourado Monteiro na I"
> lU

Aniversaria-se hoje a exma, Direito _ na tradicíonal díre-
•
-

_. L '.i, ,
�

• Senhor Kelly do - Jornal ,

C
. -

G'
-

G' Po!ítica Criminal
.

Von Listz, I Violino CÍ!2:a!1.o ! Censura até 14 anos
-sra. onceiçao uimaraes 1'1- triz Que obietiva a elevacão do Prms, ,Van Hamel, e na Esco-] �

IJ,'Ó, viúva do
..s,auoso médico dr.

/
nosso níve{ intelectual, no que la Unitária - Sebatíní e Gío-] Corações ern festa .

'i�I'PE;j:Ú0," '11'0' J'e' :a:s' '7','3'0' ·ll·�,.·r·'�s:··
.Ademar Grijó, lhe vai muito de sabedoria e 1 11 P ns

.

di Que te parece .. -,

ia o e so, - assim, IgO eu, N- te ALl\LI\ DE ALPINISTA
. . . . .. ., .,...... louvor. como se destacam essas erudí-

- ao me pcrgun'
.SRA. MANOEL PEDEO DA I É com desvanecimento que tas figuras de ciência penal _ ,

.

Tempestades de in- .. , , .. " .. , .. ,., .

SILVEIRA verno ROXY, hoje ás 4 e 7,30 1101:'2S
.' agradecemos a iniciativa do 1'10 estudo amplo do 'criminoso,

v_ - •

Decorre hoje o aniversário Govêrnador do Estado em do crime e da pena, assim i,�'�� - �T��V�L� • 1"
IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 horas

.natalício da exma. sra. 01g3; exercício, em trazer ao 'nosso também se destaca, s,e salienta : ",'�O
- �m '. elTIR-POt e, vaisa DO OUTRO MUNDO

Araujo da Silveira f'''PÕSO ri r,' Iessor Il t "-"", ' " :,- d .to,i5 - ,.l:'c.sca Á es anle J·'7 Simultaneamente
. , o;:;, J

'. "':"' lneIO um pro 8,8sor 1 us 1'e, pa- e se e'/lOdlCla, a perSOnallf.la e 1645 V··' d
.sr. dr, .Manoel Pedro dR Sllvel' ra conferir realce e brilho a do emérito professor que ora I ';

- aneaa es COM: Diana Lynn - Eddie TIra-

ra, provecto advogado. traj.etória da: nossa vida de recepcíonamos. ! 11�'�O() - .Tóias Literais chcn - Carmen Cavallaro

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

ensillo.�up.enor _ com lus}r,� I Nos s�us trabalhos o Direito I . ,,_, -- Um programa para o lVIASÇARA DE FERRO,

.sRD.A'f,!�OShÉ �ANDIDO ??RBA f,ara clenc�a, Lcom_ benemer,en- Penal tem_,sido enc"trado nas I' 18 00 �OCI���t�nte da préce ,rBe��!!� LO��i�se���Y;�;���d Kra'uJtU��
, � .ue oJe o amversano 11a_ Cla para a mSGruçao e com lar� suas relaçoes com os diversos 18" C'

'"

"talIqo da �xma. sra. c1. ,Joana gos benefícios para nossa mo-
.
ramos das ciências que lhe são I �'8'O;) Musicas. variadas Warren \Ní1liam - Nau Hale

B.orba, esposa 'do sr. Jose Can- cidade, /

I conexas, como a Filosofia., a:.l. ,30 Cantores In'ternacio- Dl1clos.,. Aventuras.,. Lutas".

dtdo Borba.
.

. j
Encoraja, assim, o ilustre Moral, a Antropologia, � Socio-119 O

nais
, (Falado em Portugues)

.

"

.... , . , .. , . . . . . . .. . ... ,........ Governnante do Estado, com a r logia, a PSiCOIOg,'ia e a Psicaná-! ,�O - Momento Esportivo I Continuação do sériado lüÚ%:
.

,BRTA" HEDI HOSA colaboração do seu destacado lEse a Economia Política, a ES_jI9,JO
- �ot�ciá.Tio da Agenc:ía I diferente .

,,_ A��versana-�e nes�a �ata ,a, Secretário da Educação a fÍl�- tati..stica, a Medicina Legal, a, ') f!

J\íaclOnal A SANGUE E ESPADA

g�ntll, .senh?nnha H�dl R?S3;, I meza, o esfôrço dos que se em- História, a Legislação compa� I ",?,�O - �,�_�l.íO Eaíle ?U�l':ljá CO)'I: Bob SMw
dueta fIlha ao dr. JOSé BatIsta penham em bem"serviT o ensi- rada etc. '

21, ...0 - U_t.lmas me_cdJ.a:,) 12/130 Episódio�
F.:osa e fino ornamento da, so- no e cultuar a nobre ciência do "A"u'a seg'und,o se le� em i 22,00 - E.NCERRAMENTO. Mais dois episórl,ios do sel1sueÍo-

. ..' _,'
. _ o , .

1 I ���"_"."\;.".."",.M,.D���'&__""""U"..••_.
cIedade flOnanopolltana. Direito. Tudo está a demons- Ulestres como Róberto Lira, se I .

PARTICIPACÃO nalissimo e eletrizante fi]mf> cnt

, .. '. trar O desvêlo e a sempre cres- I confessa adepto da E'scob de i Paulo Lange e senh�ra pratieipam serios:

,

FAZEM ANOS H?JE: cente assistênaia do Oovêrno I Dourado Monteiro, isto é, do i aos parentes e pessoas ue sua ami, A FILHA DO DON Q
Os sr. Johson. Santos,. Ger- ao desenvolvimento elo ensine' Positivismo Crítico Hespanhol, i zadc o nascimento de seu filho CO:M': Kirk Alyn

man? �ona, Fens }3oabald, c�o superior entre nós. Avalia-se Concordam ambos, Doürado e i Paulo Eduardo, ocorrido na M::..ter- 5/6° Episódios,
comer�lO loC�l, ,�oa? I?er:;,etno I pelo seu último gesto --::- a pre- Asúa, em que o Direito Penal, I nidade Dr. Carlos' Corrêa a 1;') do, Preç0s: Cr- '1,20 e 3,20

Se,na�me, propl�etallo a"" AI-) sença nesta Casa do Professor, em seu genuino sentido expia-I corrente. Censura até 10 anos.

fal�ana S.err���ne. 1 �odo]fo I hespanhQl.
Jiménez Asúa - O tório,_ retribuitiii'0 e intimi.dan-! -_.' --�

,
.

:Booco, funcIOnano (eaeIa] apo- destacado Mestre de renome te, nao se concebe sem o livre I de Barcelona, 9.e Dourado Mon- i me�tares an�e �s modernas ?-l-
sentad�; , ..

'
I in_tel:nacional, na ciênci3: do arbítrio. Assim coinciàen:1 com \ teiro, autor ó:e �el'echo prote-! 1'e90e8 do DIreIto Penal, Ma�

_ a:,) .�xmyas. SIÇL, L�ondn� I DIreIto Penal, que preleCI0110U Carrara, Mas, protegendo 05) tor de los Cnmmales, - para dnd, 1928.
. .

de. AlmelU� J.orge, JudIth 011- \ com a .auto�'�dade do seu s.abe,r criminosos, aceitam a. nna.lida- � cit�r alguns, ,re!cffibram os se-I, _- �'rabalh? de DIreito Pe�

ve�ra,: esposa do .sr. ,Germa,no I na Umversld.ade ele Madnd, e de da defesa social, esclnre-l gmntes trabalhos' jllal CUl'SO de 1916 a 1917, lVIa-

OllveIra,
,
Cor�olma ",�el/el�'a I q�le irradia pel? mundo! atr.a- cendo Asúa: "O paradox? que! - ."o.novo IJL,'eitJ Penal", drid, 19:8; . .

sant?s ,Elnestma Don�" NeVts.! ves os seus escntos ma(Slstrals, parece resultar dessas ideas ._,'! Madnd, 192�., - �elV!.Ç!,� de DmeIto Penal�
.' .... .

_

.. ..

lOS seus grandes conheCImentos para proteo'er a sociedade. criar I - O estada pengoso. Nova Madnd, 19.:>0.
• Y..EN!NA IONE ' . . . ',.

", ." .' " L'o 'd di A D'
FesteJou ontem o seu 30 aniversário na- \ �la maténa er� qu� se especl�ll�. li:?, d_lrelto pr�tetor ,dos �elm- fO:'IT,la p.ara tra��;nento penal e. -:- ·1 era�,�. e· mar e r...

. talicio a galante menina Ione, encanto dOI ZOU, O seu estudo e vasto e pIO_ quentes, - nao esta mms do pleventlvo, Ma,d""cl, H122. reIto de Mone_, 1929: .

lar elo nos�� ,Pl'�,�ado .conterrã::_eo SI' R�i I frm�o, e ,c�mpre�D:de tod?s ,OS qu: na superfície das palavras,
I

- Biblio�rafia C.l'ítica de e?-
- problen-;as de DIrelto Pe-

õe Castro Gal,d�a e e}�ma. espo,a ?l\!arla aspectos pnmordlals do DIreIto pOIS .que os conceitos que ex-; tudos penaIs e �:r::;vlsta das leIS nal, Santa-Fe, 1931.
·de Lourues Machado Gandra. PIO f'l

.

f' d t·'
. .

f
d

.

t
., P ·c n' 11'Se CI'l'ml'llal Bue

c�memorando a, data, Ione ofereceu ..
ena,

.

1 ?�O lCO,? ,01� nna- pnmepl. nem t:?dem ser maIS I � os prüJe ,o� !).laIS ?mpor,
- ,,sl aJ. a . ,-

uma lauta mesa de doces ás suas amigui- no, o cIentlflco, <O ]UndlCO, o harmonlcos: defeüdamos a' Lantes em matena. penal. Olha- nos AIres, 1940.

J)j,as.' positivo ou legal. As suas I sociedade contra 'Ü ,perigo que da do conjunto. Desde 1 \110 a - .Uma viagem ao Brasil,
_._. _. '," .... �.

_ ...•...•.• � i obras, uni-veTsalmente conheci- o criminoso representa, medi- 1922 e nota bibliográfica desde Madnd, 1921.
.

MENINO Mll�OE� PEDRO. I das, veTSam sôbre os caratéres ante procedimentós assecuta- 1919 a 1922, Madrid, ]928. - Defesas penaIS.
Em meio ao l'egosl]IO de seus paIS e 11'- •

t"
. , . -" 'to

.

'

. O 'e'
.

l' t
mãos vê passar hoje o seu 40 aniversário do DIre 10 Penal -- o socml, o tonos e tutelares - que nao - A poll lea cnnllnal nas -

" n;Xllna IS a.

nat?Jício o interesRante garoto Manoel jurídico e o político. excluem o necessário rigor em legislações européas e norte- Publicara, de�t�o em POU{!O
Pedro, filho do 110SS0 estimado conterrâ- O primeiro acompanhando certos casos, com o defel!cler- americanas, Mad"'id, 1918. o Tratado de Dll'elt� Penal, ----:-
'neo Sr. Joaquim Lúcio de "':lousa chefe das l10ceSJSáJriamente as transfor:. mos contra os enfermos Deríp'o- -- A esterí1iz8cão dos anor- 40 tomos, ref'erente a parte ge-
oficinas da L O. E., e exma. Espõsa d. Do- • .:> �, •

natilia Silveira de SOUSl1. mações. sociais, segundo a in- sos; contra os dementes, os in- mais e delinqüentes mcorrigí- ral., .

, o nataliciante festej!1l'á o acontecimen- dole do Estado e o segundo de- ca-pazes em g�ral, que são te- veis, in "Revista de Ciências São inúmeros e bnlhantes os

to, oferecendo aos seus compa,nheiros de terminado pelo conjunto da míveis Dara os co-associados. Jurídtcas e Sochis", :i 9J 8. seus trabalhos.

�:sqUi�iC€S uma mesa de doces e guara, l�gislação de um país, consa- o.s seus estudos no quadro - EndocrinologIa e Direito É um graJ?-de ,e fulgurante
•... , " __ .,.

grando certos princípios, e I() uns fatore.::> determimntes do Penal - Eutanásia e Hon:ücí- luminar da Clênc_ra: Pe?aL.
ENLACE terceiro que consiste nos meios delito, isto é, na etiologia cri- dia por compaixão. Montevi- Esta breve r:_otlCla, e :? lJas-

Civil e religiosamente realiza-se hOje O de que se serve o Estado para mina.I, em. outras palavras, os déu, 1927. t tante par� . P?r de relevo o

enlace matl'ünonial do .J�)Vem Acácio de combater a delinqüência. fatoTes endógeY�os biológicos, - As Secreções internas e a! grande crllnm�lo�o,gue va�os
De�l!! Cardoso, funcwmmo da Impt'ensa , É admirável a sua proJ'eção nróprios do deJincIÜe:clte e os Criminologia' in "La Prensa" ouvir nas conlerenClas sobre
"OfIcial do Estado, com a graclosa senhori-

... -

. .
t... ,':.'

I.. • � :.'
-

_. "'r.
•

• � D" "o:t· TJ' 1
ta Soloá Gomes Soares, filha do Sl'. José I no qu,adro da.s escolas penaL'>. fatores exogenos, propnos do - A umflcaçao do dIreito os temas, O �nd;,o, -5 ena, e a

GOl�eS Soares e espõsa d. Isaura Dias" A�si.m rom,o se .destacam: ambiente, tem ,�ido à sen'.c·· penal, lfa ,Suissa, Madrid',19J 6. Liberdade, �:�can:.llSe, e Pro-

Soales.. _. Bacana, Carmlgnal1l, Romag- lhanca de Igercleros, expostos -DlreIto Penal moderna e cesso de NUlelnbeIg.
Pnanmfarao o ato rellgioso, pe'a noiva . D'�' O t

J
• • I h 1 d'

-

't d S nhar Profp<:sor Jiménez
° sr. Antônio Gomes Soares e e;põsa e nOS1, .l. essma, Carraca, r 0- pelo Mestre que nos vJslta, com ll,espan o 'em a Iça0 a Ta u- ',e_ -

.-,�

pelO noivo o sr. Nestor de Deus Cardoso e! Ian, Rosso, Ipalomeni, JVtiter-, a sua elevada capacidade de ção hespanhola do Programa Asua:
. .

espôsa. No ato civil smirão de testemu-l meyer, Felin�o Bastos, na E;'sco-I observação, de inteligência e do Curso ele Direito Crimir�all A Faculd�de de DlreÜ? de

nhas: por. p,arte
da ,noiva c sr. José Pedro la CláSSica.;

__ Rocco" ManZi-1 de cultura. Do insigne cr,imi- de Francisc.o Carraca, Madnd, Santa Catarma, sente-se Imen_
Ma.rf;m FIlho e esposa e l)OI' parte elo nol, .

P 1 "t· lV-". ,,'j N '1 . n t ' 1922 samente honrada em acoiher-
vo ° �I. Fran.'cisco Meira e espõsa. nl, O eo 1, .. :J.as�ar_, na eo- no ogo que vos apl (?",en"o, oa '.

.

�

.

"O ESTApO" cumpriment� o jovem clás.s�ca, na Técnica-Jurídica,': pátria de QuintiEanQ Saldána, - O estado de necessIdad,e vo� emment� professor, e o

p;:'�' ..alncojando-lhes muitas venturó.13. II e Vicenzo Lan,za na ,Humanis-: professor de D,irelto Penal da em matéria penal, Buenos Al- saude, efusIva:D?-�nte, por seu.

�.. ta, _ assim como se salientam Universidade de Madrid, de' res, 1922.
, .

. ctQrp� docente e dlScênt�, com

PA�TA nl�NTAL I na Escola Positiva _ Lombro- Cuelo Calón, catedrático de - O novo CÓdIgO Argentmo a maIS calorosa e mereclda saI-
,

ROBiNSON Iso, Ferri, Gal'ofalo, Florian, Direito Penal da UllÍyersidade. e os recém-projetos comple-, va d� palmas.

CO),!: Ferrueio Tagliajjni - Tito
Gobbl - Nelly Corradi"L. Vi.Lo de
Taranto - Halo, Tajo
Orquestra de Opera de 'Roma di�

r igida por Giuseppe Morelli
Grandioso Espetacular
No programa: 10 Noticias da Se

mana - Nacional 2) Atualidades
Warrier Pathé - Jornla

Preços: Cr�: 5,00 e 3,20
LlVrtE. Crcanças maiores de 5

::1l10S poderão entrar ria sessão de

4,30 horas.

,} Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Cabeça-Pescoço-Boca)
DR. J. ARAUJO

Assistente do Prof. sanson,

E V
.. do Rio de Janeiro.

•

,.w.-.con.""NtaJ J

mn,"�'�,.. 1\tâ3 II'

.•.,i.�".r€in (.l!lni,.�,;. r�tG'j�Ull� Diplomado em Bronco-eso- ,-).3--"'--
__""'_--'

p� ijlihil ".. ��\,UU \J1.nsiu �JJ�UU nu,a)} fªgologia, em Buenos Ayres e IN (','.'1' I T'..
. ! Montevidéo nela Prof. Cheva- �

.

A,'.' V' '.,', ��" ,1..... ,·tA, �

J lier JaCkson,l:'dos Estados Uni·
j ;.,. .� � foi' Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

A Em�rês� ':Via?ão Santa �atarina" linha de ôl�ibus qu'e faz o'' dO�peI'ações de catarata, dos
dendo mais outros beneficios de. caráter assistencial.

percurso Flortanópolis - Estreito e Escola avisa aos possuidores de vesaos receita de oculos etc. Representante em Florianópoüs:
permanentes e aos que viajam gratuitam�nte P?r imposiç�'o, �a ',lei. a ope�ação do Bocío (papo),

PEDRO NUNF...8

co�par�cerem del1t�o do praso d� 30 (trinta- dias no escrítórío a Rua do lábio e céu da boca fendidos
Hua 24 de 'Maio 801 (Estreito)

Jo�o Pinto n. 9 afim-de regularizarer.i sua situação perante esta Em- de nascenca. Tratarnento clí-
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lÓtw.

presa
J inicial de Cr$ llJ,oo apenas.

<'. I

. . '. _ .' .' • ,"
nico cirú

.

.rgico das amida�as,Fllldo _o pra.zo resped:vo n.a� s�Ia permitido VIajar gratuitamente das sírmsítes, das purgaçoes
Partid;)!l.ção 60S luerll':I!,

, _

aos que nao satisfazerem as exigências desta Emprêsa, dos ouvidos da obstrução na-

ifil,minE ,,['
,. II. ,d-'

---

FlOri��Ó���I� d� �;���;P��;ES C. RAMOS S, A. sa��!C�un�s Machado, 20 Fo- ,t!lU, ma�L por mltlvo [�e nUhliiiça
Proprietârios 1 447

.

n d � d t.
" " � t" �i ne. . ttriHhge . �rfHj Ue terreno UI Clh' nHhdJ

��""";,'--' o

._� ...r_�; ..�-..__""',..._'__........ _"'·_.....

Vendem-se lotes de terreno no EsLTCitO, em ponto servido por di
versas linhas. de ônibus.

'O I!l'OprJetario. fornece as escri I mas e demais documentos exigidos
pelos Institutos de Previdencia e Caixa Economica Federal, inclusi
ve prova de dominio de 30 anos.

Tratar na Empresa de Melhot-amentos e Obras, à Rua João Pinto
n. 32 elas 10 ás 11 horas e das 15,30 ás 18,.30 horas.

Páscoa dos funcionário§
Públicos' Civis

CONVITE
Convídam-se os senhores funcionários públicos rederaís

estadu� e, m�icipais, bem como os das diversas autarquias:
de Flonanopohs oe arredores, a comparecerem á sazrada ME-
SA EUCARíSTICA, no

;:,

DOMINGO, DIA 26 DO CORRENTE, NA CATEDRAL ME
TROPO�ITANA.

Florianópolis, 6 de junho de 1949.
.

A COMISSÃO.
----------

T I J L
V. S. quer' construir e não sabe onde adquirir os lijo

las? - Procure a firma PRODUTOS S. J. TADEU DE E.
VEIGA, à rua ALMIRANTE LAMEGO 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 S furos.

Tl·Ql'tlilp.;J,t.�$ Ji'EÍgula:re?l de cnr.go.a dOpôf'to d.®

sIo FRINCISVO DO SUIA para NOVA '081
Infol'fficgõell cornos Agente.

'

F1Qrian6poh� - Cárlos HoepckeSfA - CI - l'<'Jletone 1.212 ( �u:L t eleg�
São FrtlDCtilCO do Sul- Oaclos Hoepcke S/A -Cf - 1.·�I�loae 6 MOOR8:MACK

",reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de váríos modêlos para
pronta entrega". êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano do

pagamento a longo prazo!

Scbwirtzmanu
REPRESENTANTE
pfU8. Santa Catarina

KNOT S/A
ex, 134 - Tel: Kl'lOT

Florianópolis'

Deseja comprar ou vender?

II

I (Distante cerca de seis quilometros da capitai-Bairro-Barreiroe
i .4.Tea de 142 metros de frente 1701' 1.850 de fundo�, inciuuuio
! 6 casas de madeira e uma de material.

)
I TRATAH:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I, de A L. .t1lves
, Barreiros - com o proprietário Mathíae Iha.
) Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.
���_�_�;Il��_��

MóVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

AD:.["�,

DOENCAS E OPERACõES
�

DE
�

OLHOS-OVVIDO-NARIZ
GARGANTA

Cartas a José Claudino da Nóbrega.
I 1

Silo José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO .. _

Cató!ogo de Moedas Antigas do Brasil

I �clo_��eio ��$ 2_5,_00 _

I SOCIEDADE CATARINENSE DE AVICULTURA·

I
De conformidade. com a letra c, do artigo 35, dos estatutos

I' socíaís, convoco ��s .:,8rs. sócios desta So�i�dad,e para a Ass�m
bléia Geral de eleição e posse da nova Dlretoría que se realíza

I \
rá às 15 horas, do dia 18 próximo vindouro, em nossa séde s�,

i cial, sita a rua João Pinto, esquina da Travessa Ratcliff (bai-
xos do-prédio em que funciona a Diretoria de Terras e Coloni-

i

\
zacão) .

! 'Florianópolis, 14 de junho de 1949.

____________-___________________________ Ivo Maes - Becretárlo Geral.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .ESTADO-Sábado 13 de Junho �. 1949 5
---------------------------------------------------_.---_._,_.

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

� f

r-,_,-,----:-jllrmandade do Senh�r Jesus dosj
:1 ,I Passos e Hospital de Caridade ii
';K � I EDITAL DE FORNECIMENTO

'I• '.� , ) De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor

;\� T t fi
8'

lU".fl. d ii' Jesus elos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno :l03 In-
,

�, r!!��H'U�r filtl:' ;' órp,n� Im�U.�' �. ,tcressados que, até o dia 20 deste mês, as 12 horas, receberá esta li'-

�'I' Idtllh)ipU �VJ 58 vUu IUUjj,U li c mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
i..... 2as. "las, e 6as: Rio _ Santos _ Paranaquá _ Curitiba' 'I para o fornecimento �e todos os artigos nccessarios ao seu consumo, du-
r

".�.l"t'I�' Ti' c rante o semestre de Julho' a dezembro de 19'19. z
- Joinvile - � I01'ianópoL�s Lajes e P. Alegre. 'I'T. 'bOO P 1 - • Consistório em Florianópolis, 1° de, junho de 1949.

. I--.�.�_�,""'''''D'''-ENTA-L....
3as. 5as. e &Cf. ,os: . Ateqre -- L.J0..jes -- Florumopoiis !C �"".L MI

ii Jouunle -- Curitioa -- Pararuupui -- Santos e Rio. c Luiz S. B. Trindade - Secretarw ROBINSON

'i A�;;i;: Aih;z;oUí;;";3 ;: 2ir;ã�� 11(�Õ;1i���1
.

;�rt, Rua Conselheiro Mafra, 35 Telefone 1565 , � INCf;NDIOS E TRANSPORTES

,i -- � Cifras do Balanço de 1944

;;;_.(}GIO>(J41I&a)oO OofCll!lDo() O�() ()1IIlIIlI.>o()�;fil!I..O...,.O ()! I
� CAPITAL E RESEHVAS Cr$, .80.900.606,30

� L G F I �:����S�i.l�.a.de.s.. '.'�
'

.. ': .. : : : : : : . : : : : : : : cc:r�$$$ 5.9��:��i:�!::;�
!Ativo 142.176.603,Mo·

Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30
;(u-rrespondend I (o'rlfeftl Responsabilidades .,.... o.... o •.• o • • • • Cr$ 76.736.401.306,20 �

'(omcrdl1 i)j i � Diretores: �,

'9 -omll

�
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá, �

s: I Anísio MaS:SO'l'1'3, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. 5mt:T'ODO:
.W�"'Io�J"�...w................�•.t"W'V',�....�.....,.,._�..,.,.,....,..,.

Mn-d,erol» a E!1chmte
DfREÇ1!.O ,j ,

Amélia M Pig:UZli

Ru� General BiUenCouft, 48
(Esquina Ãlbergue Noturno)

PROGRAMA ,PARA O MES DE JUNHO

J

..

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

-- HIGIENE ABSOLUTA -'- J...RTIGOS DE;' PRIMEI!;?A

QUALIDADE

,

. e, r�I(�ntações
FIR\fA mü�E/!.., ESTABELECIDA EM 1H.o PAULO (CAPITAL)
,H f LONGOS ANOS, E QUE DISPô'P, DE DEPóSlTO, ,IjCEITA
� '\TOVAS REPP�SENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM..
RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - S.W PAULO.

Cirurgia .. Clínica - Obstetrícia
Dr� Antônio Dib fdussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Servi ço espHializddo em
-

I)OE;11Ç;,tS da Senhoras
Mode-r:nos métodos de tratamento

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

Consultório:
Rue. Tiradentes. 9

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
}JA LUZ

IlDVO(iADOS
Eecr i tôric : Rua João Pinto

n·O 18 _. Florienopolie

Ci}St) I!,eceBJO
COll§�l�U,ida
DE S O CU PA DA

RUA FELIPE AEVES
6x10 metros,' toda de

materiel,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Diàríamente entre:
FLORIANÓPOLIS " ,;;-

ITAJAí ,;:'>1,";;:;""'''--

JOINVILE
CURITIBA

FfUZA UMA & IRMAOS

14,30 horas
Residência:

Hotel La Porta

Dr. C1ARHO
(i·ALLETTI I

I
�
-

4\DVOGl\DO
Cdm$ " cS:Mi

CQWitltuiçQO d� Soc::Ioda'du
N�TURALIZAÇÕES
Títuloll D.ola:Mt6r:loll '

Elllcrit6l'io I) Ra.id&ncla
Rll(1 'I'b-ado:ntlllJ 112.

FONE •• Hô8

_'_0_-

FERIDAS. REUMATISMO E
PLI'.CAS SIFU...ITICAS

Elixir de Nogueira
MlI'diCQgão a.uxi!i1.11' no trotamento

da "Hllill

Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos do mun Io,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGUIlO. Distribui
dores; Comércio & Transpcrtes C.

Ramos S. A. --- João Pinto. 9.
.

....'.- t
.....,.'

Conselheiro Mafl'a ��5 --- T{'lefones - 1562 -- 1565
CONFôRTO

SEGURANÇA
RA'PIDEZ

.".

�wJ'M.JY��
•

•.,.,.·_·_.._·....8�·'......_!"*..•..

, vista e a· prazo
Enrolamento de motores, dínâmos e transformadores•

.'" . Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperâveís
receptores "SARATOGA", '''INDIA�A'' e "MERCURY" •

A ELÉTRO - TÉCNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

do

DIA 19 - DOMINGO - COCKTAIL DANSANTE, CO::\I INICIO AS • , .

9,30 HORAS.

DIA 25 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA, A CAR.'\I'ER,
DENOMINADA "FLOR DA ROÇA" INICIO AS 9 HORAS. JIAVEHA

PREMIOS PARA A MAIS BELA FLOR DO ARRAIAL - TAl'IIBÉM I
AO PAR MAIS ORIGINAL E AO CAVALHEIRO QUE MAIOR SEME

.

LHANÇA APRESENTAR,'. COM O PERSONAGEM Di: "SEU mCA
,. QUER CASAR" E ... TEM MAIS AINDA ... FOGOS, BALõES, :.\1E

LADO, PINHÃO ETC·... ETC... SERA A FESTA MÁXIMA DO AH-'
RAIAL DO CLUBE DA COLINA.

EMPRl!:SA SUL BRASILEIRA
.

,NOTA: - A Diretoria do Clube, solicita de todos os seus associados DE ELETRICIDADE S. A.
-não se fazerem acompanhar de pessoas extranhas ao seu quadro social. .

- EMPRESUL _

Serviços de energia' elétrica

I
em Joinvile, Jaraguá do Sul,

G
19

São Bento do Sul; Mafra, Ti-, < 111ajucas, Rio Negro e Lapa. , '
....'Il..,

Material elétrico para insta- f Publica relaeãe dos eomercíantes e tndustriaís �üm seus enns-

lacões -- Motores - Dínamos )'61."0S.
--:-' Bombas - Lustres -'- Fer- Cada guia é vendido aeompanhado de um mapa rodovíárto do

ros de engomar - Lampadas Paraná e Santa Catarina.
- Ventiladores - Servíco de Redncão' Rua Prudent,s de MOrlJ.88. D., 626. - CUTitibm

I instalações por pessoal técni- ._........a.·oF.-.I".....p_,..-....·",.....D...
- ..........·.·_,.."._.._--.........-.._.._�--.....-�

co especialisado.
Loja e crítórío á rua 15 de

Novembro, n. 449 Cabra Postal
n. 62 -- End. tlegr. - "Empre- íJ8t'(il quem possue de Cy$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
sul" Joínvile ._ Sta. Catarina Cl'Jrta de 1O·f. 80 ano com recebimento de iuros mensaiJ&,_
- Brasil.

-------_.�.,
---�-

B NEGOCIO
Lniormsçõee nesrs ;redaç[ikL

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

}iI·

Transportes Ienesnes
.

Trs nsportes Maritimos .

Acidentes PessoaiS .

\ Auto loveiS o

lscen i
• •

o

(ascos
»Ó.

/
/

•

Praça 15 de Novembro,· 22 ...... 2° andar
•

Telegramas: PRO�'EBRi

TELEFONES 1388 -- 1324
�.I • _ • " ....�

-
o

.ceita .. qenf 5 no Inferi r

o'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 88TADI";_Sibado 18 ... Nftho ele '94' 7

:»"'""$1 .

RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

o • •

Clíníca Cirurgica
Molestias de Senhoras

J

Dr. Roldão ComoDi

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

!tlédico e parteíza I1>0 Hospital de Caridade de Flo-

rtanópolís. Assistente da -

Maternidade I
Doenças dos órgãos internos, espe.1
eíalmente do coração e vasos

Doenças da tíroíde e demais glan
dulas Internas

CHntea e cirurgia de senhoras -I'Partos
'FISIOTERAPIA - ELECTROCAR.I
moGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
fiORÁRIO DE CONSULTAS: _.

Dtàríamente das 15 às 19 ho
ras.

Dr. ,.alo FOlStn
Clínico e operador

C!ln.ultõrio; Rua Vitor Melreiel. 16.
Telefone: 1.405

1Co1"lUltu da. 10 áa 12 e da. 14 51

l� hrn. Residência: Rua Blumcm!ltt.
22. - Telefone: 1.620
._-----_ ..•....

·Dr. M. S. ea....lcuI

• CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles no 13

Fone manual 1.702
RESIDBNCIA:

Avénida Trompowskr fi2
Fone manual 766

Dr. Mário Weuiha.;---
Qll>iea médica de adultcs e eria.nçu
Oonsult6rio - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Coo.ulta das � ã. 6 her..

.lletiidéncia: Felipe SchInidt l!I. li.
Xelef. Ina

Carros para o interior
.

'
do Est'ado!Bom binóculo

Grande visão
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é D segutnte i

I EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE _ 28., 48• e 68• feiras
. Nova-Trento

E. A. VIAçÃO ANITAPOLIS - 3&. e 68• feiras

16 horas
14 horas

16,30 . aoras
l

12,10 horas I

g>fRUG�GI� ��tisT�iAl1i: s RECEBEU VARIADO SORTIlVIENTO DE CASElVIIRAS

NA-INHORAS - PARTOS ClONAIS E INGLESAS PARA HONIENS E SENHORAS.
Fonnado pela Faculdade de Medi·

m'� da Universidade de S::Io Pauló, MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS� FEITAS
onde foi assistente por vários Anos �o PARA HOl\fENS . 1"················

" .

Serviço CIrúrgico do Prof. AIllIlo '

Cirurgia do ��:�g�e� ..ia. ein:nla·
ARMARINHO E!! GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA· DR.·· '�R�Né'isé'o "�AMARA

rea. Intestinos delgado e gro!.o. tiro!· TA.." PIJA�MAS, CHAPEUS, ETC. NETOde, rins, próstata, bexiga, utere,

J ri I ,I
Á

�::::���le�::i��ás�:r���:; .hl: DuO pelo menO'f preço ua aça' Escritório: ��:OJ:��e Schimidt
Felipe :�:::�i: ��le��1��59�1l C2se

11 lO. "t·
v gíl- . ��. 21 (sobrado) (Alto da casa "O

Regidéncia: �d�f.E��V76/uniBT, 170; faca uma VISI a ii nossa vasa e veridQue Paraíso")

110S808 pre,ços e artigos l�:���n��a:
Rua Al�ar� de .car-

Floríanópolís
���.

i

j
Clin'ca exclusivamente de eriançu

Ru& Saldanha Marinho, 10
Telefone M. i3�

.._��

DR. -Ã. SÃNTÃFii-" I(l"ormado pela Faculdade Nado·
md de MeOlclna .12 Dnh'ersldade
/ do BrasU)

.
c I

Mêdlco por concurso dr. .!!.ssl�";n I
da a Psicopatas do TJiST.Tito !

i"edcral
Ex.interno dr Hospital pstqu·já·1
tr-íco e ManJeômio .JudicUú·io 1

da OaD!tal Fedel'al ,.!1x·j·nternü da Santa caso de 1!t",j.
fsertcorcna do Rio de .�an�;Tú §

OLíNICA M:f,'DWA - DOEN'QAS I·
NEHVOSAB .

1ConsuIWrlo: P:d\fício A:tné!io.f'leto - Sala 3.
Residência: Rua Al'2"o <10 oar- 1

ralho, 'lO. I
Das 1.5 !Às !3 noras íTelefonf.� ; t

Oonsu ltór-io -- }.208. t
l� •

l'<.e"ldêneia ._ 1.305. I .,r.UK;;l.

I ��
4

iIIIIlIlIlDlIll!lllBlllJl_lIIIIl!1lm11!ll'IIfjilill!lllll!=!I'll2mt..D.ailll'III�IIii.IlBII1I!III"rIIII:.;.�lIII:1ilI6J:rIIII'11liC!·Oiill:IIIII!11�IIIl!IíJ!!I!II!IIIlII:--àlllli·Il·t.·�.lIiilllol1llUlllillllldIlOIll:r.,BiSlII.IIIdlllullllll.IIIC-fIllQIII:mIll.III(!lIId·u-rt-"III"I!II!:etlllo-_J•• 1'1'1:1 fl'!lcçÕC!lfJI flJDiS'l"UQ"l'A"' • RIVET. POllióue um G3:'c;t!'�· ..
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Nm� Felipp� Schmidt 48'

Especializada em artigos para'
homens

DO
SÊ c c SOCIAL:

po�ro A.U�GRE,
RUA VOL()NTÃRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 • TEI,.I\FONE G64(l • TEI,.EGRAMAS: _PROTECTORA> .

&gencia Geral para 8t8. Catarina
Sua Felipe Scnmidt, 22 - Sob.

.

Po�tal, 69 - Tel. "Proteciora" - FLORIANOPOI..lS

/

Dr.-:Lindolfo 40ft
Pereira

Advll�do-ContabiUsta
Civel -- Comercial

Constituições de lloci�daii81t
• l!el'vigo� co:,e!:lto•., em geral.
�rgcmizaçõ.. con.tabei•.

Regillótroil e marca., diiilpondo,
no Rio, de corl'.lIIpondentt!.
EGcútó.l'io: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 4'3,
Daa 8 ãs lZ horas.

'X·elllfon. 1494

�-----_._�_-._-

ESCRITóRIO UIOBILlARIO A. L.
ALVES

Encan-ega·se. mediante comissão,
compra e venda de imóveis .

Rua Deodorõ 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 Japão volta 8 se

I g�ctar com o Brasil
I 1{10, 13 (A. N.) - Passado (J pe-

'

,riodo 'de após-guerra, o mundo co-

I meça a ,�e reujustur, retornando a Praga, 16 (U. P.) -

Fontes,
rios que se encontravam no'

! normalidade d.e antes do conflito. eclesiásticas dignas de crédí- Consistório,
_.

.. ..R tI� ;:ft--- I

E, então, as relações comereiais ofi to informam 9-u:e a policia. pe- ,A.crescental�a;m que func�o�''Ior....6polb, t8 ele Junno ..e 1i;.:)'''';I' netrou no palácio do arbebíspo nanas do governo foram desíg-ire os povos ganham novo iuipul, católico José Beran e deteve o nados para o escritório do arce-

II,presso-es d,o Prof. J"lmenol de luza!:� :o�;c��:::��esr l1l:r�::l�:a;O��::::�a� �ec��;ári�a�:��;�� A����;:Ji:�� �i���r:s�::êen���i!t��et�a:���,E ti R t çoes normais, de acordo COl11 as que Beran, que está envolvido munícações.
circunstancias resultantes, do novo numa disputa com o govêrno Revelaram as ditas fontes

O ilustre catedrático da Universidade de Madrid, ao deixG. r sôbre um acôrdo e,ntre o Esta- que, quando a policia se apre-estado de coisas.Florianópolis, fala sóbre a cativante acolhida de que foi alvo,
. . do e a Igreja, está detido no sentou no palácío , quarta-rei-

bem como da Penitenciária e do Abrigo de Men07·es. Assim esta sucedendo entre o Palácio. ra, e exigiu as chaves do Con-
Conforme )á vimos notici-, ao delínquente, ass!stênci.a eS-1 Brasil e o Japão. Normalisa.la II Algumas fontes disseram que sistório, o arcebispo entregou-

-ando, ° Governo do Estado, ta que considero e"pl�ndld� e

I situação do longínquo país, rca- Beran não tentou abandonar as depois de alguma demora.
através da Secretária de Justi-l perfeita. O trabalho ali re�llza- bre-se o seu mercado para eXj)(H'lp,'I' O palácio, porém não puderam Imediatamente depois, os po-.
ça, Educação e Saúde cO,nyi- do, é .mesmo de r�g;ene'l.·a<iao do'1 ou im,portar os pro,dutos iradkio- confirmar se as autoridades liciais começaram a revistar o
dou o Prof. Jimenez de Asúa, crimmoso. As oficinas dão en-

. . . tchecoslovacas adotaram me- palácio, o que durou até ao
catedrático de Direito Penal da seja a que o delinquente se 1'€a-l nars do seu comercio externo, em-

didas para impedir que o arce- anoitecer.
Uníversidade de Madrid, e uma dapte à nova vida pelo labor bora, como é natural sob o centro, bispo saia do -palácio. Os observadores acreditam
das' grandes expressões do Di- que executa, mesmo r�luso. ? Je das autoridades de ocupaçüi), As mesmas fontes disseram que essa atitude tem por fina-.'
reito, em nossos dias, a visitar Dr. Rubens de Ramos e um di- Ainda recentemente tivemos opor. que os eclesiástic�s detidos �o lidade im�edir que o �rce?isp?,Santa Catarina e, nessa opor- reter que se preocupa com a palácio, ontem, sao o secreta- tome medidas pal:a por fim a.r tnnidade de noticiar a chegada no

"tunidade, a realizar, aqui, ria sorte do sentenciado. E um es- rio Doernier e o padre Kucera. campanha do governo. As Ion-
[Faculdade de Direito, conte- tabelecímenbo perfeito e uma Hio de uma miss.ão comerei» 1 japo- A polícia chegou as primeiras tes eclesi�sticas inf�rmaram)rêncías versando tôdas sôbre organísação que 'satisfaz, meu Inesa chefiada pelo sr. Frank Pi,,'];_p .. horas da tarde e exigiu lhe que alguns sacerdotes informa-r
têrnas de sua especialidade. caro jornalista". le, diretor da Dí vísão do Coiuércí: fôssem entregues as chaves do ram ao arcebispo que haviam
As conferências fôram efe- - Que nos diz sôbre O Al?l'i- 7xterno do Supremo Comando (ir Consistório, enquanto' almoça- aderido à "Ação Católica" ofi-

tuadas, no auditórum aquêle go de .Menores, qu�.:. tamb�:n:-, Ocupação Aliada, em Toqnlo, e in vam os bispos e arcebispos, q�e ciali�ta contra a sua v�htad.e.estabelecimento de ensino su- V. excia., teve ocasiao de VISl-
tegrada pelos srs. B. Adalll�; w. celebravam reuniões no p�l�- Ha um� ?emana �Ol d�tI�o'perior, às quais compareceram tar?

.

., T', ... T I,' 1�1"
, cio. 'Foram colocados policiais o dr. Antônio Mandl, secIeta�

elementos de destaouecultural "Muíto Iimpo bemCUlda-lilosner,u.1aL11,,).S»ll10L
..

,I,A.! tod ," di .' d "A a-o Pastoral" auspi-"CL 'U - 1\ ' , 1, _ ',_' J., . , cem,. o iQ o palaclO e apreen 1- llO a ç ,_'
de nossa terra que, ·durante al- do, com grandes extensões de ?I1Ukl, 1. Takcnchí e H. �t)':ll[lH. dos os mimeógrafos e formulá-I ciada pela Igreja.
gurnas horas e em alguns dias, terras cultivadas pelos m�no-!'

Esta missão, desincumhindo-sc de --
'., .;

,.

lori li
'

d 1 di ti t res Bôas salas de aula E o ' " I Funcioruirio Público de F oruinopo ispu eram ap au Ir o rus re: -

.

L.
•

sua tarefa, concluiu um Importante 1\Y di 26 d " h CO ente tens a última oportunidade.Prof Jímenez de Asúa nela mela de ser prevenida a delín- , '._
'],'10 la e ,jun -o rr, 1 •

•

'

, 1:'
•

d 'h Ob a qu lacordo 11a hase da troca do alsu(J:lo I paI'a fazer a tua PÁSCOA'sua inteligência, pela sua cul- quencl8.. os mem os. r e·
.. . . í

.

tura e pelo seu profundo co- me imp�'essionou, S1obremanei- brasllClro' por maqull1as �gl'!(,)las I ::.._-----------,--:---------------::-.-�.

nhecimento da matéria de que ra". e texteis.

é catedrático. - Poderá nos dizer mais a1- Indepcndente, porém,' do aoirdo
A hora deixar esta Capital, guma impressão?

.' oficial já podem ser feita� transa-
rrumo à do Paraná, fômos ouvi- E o Prof. Asúa, conclumdo, I

_ '. , ,

lo no La Porta Hotel, sôbre as declarou: 'Içoes particulares. Nesse i>f'ntlllO, (l

im,pr,essões que aqui - da nos- "Estou satisfeito com a lserviço
de Interc-:müJio da Ass0cia

sa terra e da nossa gente - 1e- acolhida que tive do sr. Gover- ção Comercial cio Hio d� Janeiro
va (j fidalgo hóspede. nador e seus Secretários, dos le\'a ao conhecimento dos if'.te;'C'ssa.

S. Excia:, que se despedia dos, representantes das associações dos, por nosso intermédio, 'que a
seus admirado�'es e amigos que II culturais ..

por se.u inter,médio.,.

d firma "The Taithei Trading Com ..

aqui conc;,uistara, atendeu ao meu caro ]Orhallsta, quero e1-

jornalista, declarando o seguin_ xar consegúlnado, aqui, o meu pany", do .la'pão, deseja imrl(Jrta.r
te: mais vivo agradecimento às materias primas em geral. priuci-
- "As impressões que daqui demonstrações de simpatia e palmente cêra de carnauha; I) a

levo sã.o mãgníficas - terra cordialidade com que fui dis- firma "The Kobe Fuji Inrlustl'ial
mara'írilhosa e gente encanta� tingui�o. O Govêrno deve es�ar Co. Ltda." deseja ex'nortar máquinasdora. Encantaram-me, com a satisfeIto com o que tem sldQ.l. .'..
sua fidalguia, o sr. Governador realizado neste Estado. E eu o textels, acessonos, ferramema�

,o Estado, o sr. Secretário da felicito". ferragens em geral,
Justi.ça, O sr. Des. Presidente Com eslas palavras, à pressa
do Tribunal de Justiça, o sr. quasi, o Prof. Jimenez de Asua,
Des. Presidente do Tribunal que aqui proporcionou momen

Eleitoral, em fim, todos os re- tos de verdadeira felicidade es

presentantes da 'Cultura e da piritual a quantos ouviram a

intelectualidade catarinense". sua palavra autorizada, atra-
- Quais os estabelecimelitos vés de notaveis 'conferências,

que visitou, excia? deu-nos o seu abraço de despe.

- "Sim. Visitei a Peniten- dida por estar o automóvel à
dá do Estado, de instalação sua espera para leva-lo a Blu

magnífica e perfeita. Observei menau e Joinvile e, daí, à Curi
algo de notável na assistência tiba.

e

,Concurso para Proiessor Catedrá-
c. N� Nossa SenhOI'8 Ueo da Escola N. de Vetei�in'ária
do Desterro o Serviço Escolar do Ministério da Agricultura está clivu]ganJ,,) o'

edital de concurso para provimento do cal'go de Professor Ca�{'dráti
Comunicamos áos Marianos I

co Padrão O 4a Cadeira - Histologia e Embriologia"';" da Escola Na.;,.
da C; M. "Nossa Senh��a do ci'�nal de Vet�rinária.
:>est:rro" que ,a�, re.:..ul1lo_"e�, da As inscrições pa.ra o concurso, que será de �i�nJos, e de proY�s"J.efellda. congreoaç.ao l,Olam acham-se abertas ate 31 de olltubro de 19,19. É eXIgIda a apl'eSelltaçao"t�'ansfendas da _IgreJa S. �ran- entre outros documentos de diploma de profissional veterinário, mé
CISCO ��ra IQ S.alaoi�ar�����l n� dico veterinário ou profissional médico. '

Catedral. As_xeun.oes�efa<;l ....am Os interessados poderão dirigir-se à Secretaria de Viação, C>br�s

�� l�e��e salao cada 6 �elra as
Publicas e Agricultura de Santa Catarina, que está habilitada a prestaI'"

P' °d: as. ,

.

t maiores esclarecimnetos sôhre o assUnto.
e Imos a comparecnnen ,o

, _

de todos os Congregados.
P. Jorge Alfredo Lutterbeck

S. J. Diretor.
Dr, Biase Faraco, Presidente.

-

'áscoa dos Militares
OONVITE

A nossa tradicional Páscoa dos Militares celebrar-se·à neste ano. pela
26u vez, no Domingo, dia 19 de Junho, ás 7,30 horas, na Catedral Me- Perdeu..,setrQpolitana, c será na intenção do Santo Padre Pio XII, pelo tnli1S-
cm:so do aureo jubileu sacerdotal. Perdeu-se. a cartei:'a .sob n.

Nesse dia, nessa hora, em todas as guarnições brasileiras, os nos- �.916, d� CaIX� EconomlCa Fe
sos camaradas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica" das Forças

I
ueral. A pessoa que ,a �ncon

Policiais, dos Corpos de Bombeiros, do C.P.O.R., com os funcionári.os trou� pede--se, por ob�eqUlo, en_
civis dos Ministérios Militares e Corporações citadas, organiz8f]ns e I �;.e�a�l�..,.nesta redaçaJo que se-

com as devidas disposições, estarã''l na mesa eucaristica, unidos em!_"'_g_r_a_t_ll_l_c_a_d_a_. . _

Cristo, pelo bem da Pátria e das Fôrça� Armadas, comunganclo na Os motores JOHNSON Seu Horsr
intenção no grande Pontifice da Paz - Pio XII, gloriosamente reinan- são construidos em fã.brica modero
te. na sob. todos os pontos de vista e'

Ser-nos-à muito agradável termos, lado a lado, neste dia, os nos- por operários especializados. Sr.;
sos camaradas, reformados e da Heserva, reunidos na mesma grnndio- mente são utilizadas máquinas ::nU'

I'sa manifestação de Fé e de Amôr a Cristo. dernas em precisão e rapidez. O�
Camaradas cerrai fileiras em torno da Fôrça do Bem e do Direit;) engenheiros da Johnson são reputa.

que nesse dia grandioso se ajoelhará aos pés da Fôrça das Forças dos como os melhores do ramo. ms.
Deus. tribuidores: Comércio & Transpor

A COMISSÃO ORGANIZADORA
. tes C. Ramos S. A. - João Pinte

----------------------�-----

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,��

J E S D I N H A Sr ETC. fr
�=-��"'.:--::;=::.;=:.::....=:.::.:;:..::;;:=�:!/ .
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Violencia contra 'o arcebispado
católico de, Praga

1-
OURANTE rODO DI.4

ff(JJ VAPéJOS

I
- ! \

...___.__ . ,,_,.�
.

�__m

Campanba d� AgasalhO
A Congregação Mariana Imaculada Conceição está pro

movendo a meritólia campanha do agasalho para as� crian�

ças pobres dos morros. A todas as familias da Capital ape
lam as Filhas de Maria para concorrerem com a.gasalhos usaaos
de seus filhinhos, esperando, igualmente que o comércio e

indústria prontifiquem-se a acolher a comissão que para o'

fim está sendo organizada. Inútil encarecer a opol'tunidad�'
e b�nemerêl1cia do gesto de c9xidade que assumem as Filhas:
de Maria, e que só erá realidade pelo correspond.ente cari
nho com que' a noss" população demonstrará �ais uma vez:

seus sentimentos humanitários e de piedade crista.

Os ventos políticos, aqui pela Provincia, anelam mais

calmos que os das ,costas africanas Iquando o Brasil foi

ac-haclo. Dentro dessa almosféra de paz e de concórdia ni!o

é possivel arrancar assunto para encher este espaço. Enquanto
,''o, quo f.m? A 'oloção ,

.��_�
/
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