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r. Revolução na Síria
.

Derrubado o govêrno .por om golpe mUitar
AMMAN, 31 (U. P.) -' o depois que a policia abriu fogo

p..x;ército da Síria depôs o go- contra uma manísrestação
.

es

�'no do presidente Shukri AI- tudantil de protesto contra os

Kouwatly, ontem, à noite, e es- judeus. Três comunicados as

tabeleceu uma junta militar an- sinados pelo quartel-general das
ti-sionista para governar o país. Fôrças Armadas e uma irradia
A emissora sírta diz que o gene- ção da emíssora de Damasco

IraI Hunshi AI-Zaim, coman- dizem que o primeiro ministro
dante em chefe do Exército e Khalid AI-Azm e os ministros
comandante da policia síria, di- de seu gabinete foram presos.
rtgíu o rápido golpe de estado,
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DE CARATER ANTISIONISTA
AMMAN, Transjordânia 30

Horlencpclís-> �§�ado 2 de Abril de 1949

ft Conferência Penitenciária Orçamento de uma 'família brasileira de l�i�;aV��l::::���:;��t�;=
'.' 7 pessoa�. �eooDdo o I. B. 6. E.. cito sírio, anunciou atraves do

Fala a A NOITE, do Rio, o diretor da Peniten�iária de Flo- (CO�\W�TCADO DO SERVIÇO DE família de /setr pessoas, da cyals�e rádio de 'Damasco que o exér

rianópolis.-A concessão de livramento pelos Conselhos Peni- ECO�OJHC:\ RURAL: DO MINISTÉ- média, necess ií avà dos seguintes cito depôs o governo da Siria
tenciarios.-A recuperação dos delinquentes.-Os resultados prá- RfO DA AGRlCOL'I'URA) recursos, para se manter modesta- numa revolução incruente que,

ticos do importante concl+oe que se realiza no Rio. I mente : em 19:39.- Cr$ 2.765,80: segundo se diz aqui, era de ca-
Em estudo recente. o Instituto em 191{0 - Cr�. ?885,90; em 19\1 ráter anti-sionista, e prometeu"A Noite", o popular e

acredita-l
- Estão todos: os que cumj.ri- C '" 0 �08 O 91.!. C '"Brasi leiro de (ieogl'afia e Estaí.ís- -'- ;['_, .... z ,f; em 1 'll - r·w.. que breve seriam realizadasdo vespertino carioca, publicou, em ram integralmente a pena, os )IJ-.. .

1 ' 305 6- 19! - C " I. 995 00üca divulgou os seguintes dados .1.. , o ; em' ro - r", lo , ; eleições para estabelecer um
sua edição fie 26 do mês p. findo, dultados e os liberados. Quanto a d I' 'I 19A 6 I' - 539 10 ,.de grau e nn ercsse so )rr o custo em .

I - ur-. o... .: ; E'� em Inovo regime. ,Zaim anunciou
estes, devo informar, que o institu- I id 19' 7 C '" 7 0�8 70" 1c a Vi a. . r - l"p • I , • .vesse ca CI1- I que estava sendo formado' um
lo de livramento condicional é r-:o- Índices percentuais de aumento lo, foram apenas computadas as I novo govêrno sob a direção do
vimentado em meu Estado dentro "

t' I d li ,- (' tcios jnincípnis gcneros alimen icios l

e.sj)e�a.
s e a

1I11e.n.,.açao.. �om.
en e

I e.
x-primeiro ministro Faris El

de rigorosa obediência ao sistnma no período de 19:39 a dezembro de os gênrro,;; r,-;senCllll,8 mdl?aelüs), Khoury para substituir, o regimeprogressivo, isto é como téruuu.. 191.7, '�eg-undo os preços rle varejo aluguel de casa, luz e gás, criada, do presidente Shukri AI Kou
"comum e normal"· !la pena priva- então vigorantes, Teremos, assim, vestuário, móveis ·e utensílros, I

watly, deposto em consequêntiva de liberdade. A exceção e stá o seguinte resultado: acricar - f runspurl e e educação, tudo, por- cia do golpe de Estado da noite
em o condenado reccuperar -i Ilbcr- 233%; arroz - 192%; banha -I tania, esf titamcnf e nr-ces .sár io. Não passada. Comunicados transmi
dade 110 ultimo dia da pena: No ano H7%; bala ta - 246'/0; café em 1 se. incluem r]p�I)(';;as de �liYel'sõe> tidos pela rádio de Damasco di
passado, 80% dos pedidos de livra- pó - 257'/'0; carne. vortlc - ;?86%; viagens l'i'Cl'eallyaS, estações de fl�- ziam que se havia ordenado aos
menta obtiveram deferimento. :\'Í:i� charqu e - :355%; Iati nha de man- rias e f'inal iditrles culturais, que Lu- departamentos do go�êrno rei- ,

a rei ncidência, em sua quase luta- dibca - 271'/'0; farinha de trign - elo isso é luxo.
I nícíassem suas atividades, paslidado, observou-se entre os (IUe 379%; feijão - 3 J 8,/0; leite Como "imos, em 39 eram precisos I sando a funcionar sob fiscaliza

C1Jl111Jriram torla a pena. O Canse, 2"2%; manteiga - 33f%; ovos -- Cr$ 2.7,65,80, enquní o em �7 se

1 cão militar. uin despacho de
lho Penitenciário, integrado pnr 3:38%; pão - :3::>2'70; sal - 218%, e:�igian) yr$ 7.�78:70: çon:o, .i��fp- Damasco .dizIa que, apàr�mtehomens experimentados, dá mui- e

í

ouc inho - 2:35 Dor ceul o. _-\ 111.;- lI�men te,. I,�l eXJgeJl:}a, J I�StJ ILC�-_I rn.en.te, rel?aVa calma em toda a
ta importancia à exigência .k I) dia ar-itmética das percentagens ela pela .111,1 dos Plt'ÇOS, nao COI SIna depois do golpe. Por outroliberando" contar com trabalho ct r- da elevação rios IH'PCUS dos gene- responde aus salários então vígo- lado, um comunicado transmi-
to ao sair da reclusão, já CI)Jp }] rns

'

aliment.icio,s essenciais, de l'a�tes, rr-sulí a que um grande de-I tido pela citada emissora dizia
garantia ele voltar a um antvr ior 1939 a 19 '17, (. llQl'lan lü rlr 295,31%. �aJu.slamenlo I em l)Pl'du rarlo, tl.'a- i que todos os ministros' do
e honesto meio de "ida, já COIl] a Prosseguindo no de"pll\-oIYimen- zendo reflexos desastrosos )ara a, G a b i n e t e deposto, in-

lo do ÍnqllPl'Íto, o IB<:E. dp11l0�1:;tl'a colrtidL!ad(', sobrelLlrlo a que yi\'c clusive O
-

primeiro ministro
Cll1e o OTt;amcllto mensal rir umel de ,salários fixos e insuficienle,:. Khalid' AI Azm, haviam sido

detidos e que tôdas as pessoas

Conselho Côlarinense de 'Paz que fossem encontradas na pos-
se de armas, sem autorização

e de 'Culfura I especial para 'isso, seriam con-

Recebemos e agradecemos a se- reira e Oliveira, Pastor Boni .lipn-I denadas à morte em julgamento
guinte COllllJnicação do COl1sdho elo;.. Úr. Fernando VirendJlau�(-ll":'- �u�l\rio. A,rádio emisE.'ora declt\-

desta cap'itaJ: t 'lc�Sl)urriru; Acad. Gustavo ZÍlllll1er,� roli tambem que o toque de re-

Fpolis., 30 de I11MÇO de 194;) I Pes. Henrique Fontes" .Des
..
Herci- c�lhe�, .imposto .para a popula-

Sr. Diretor do' "O ESTADO": lio João da Silva Medeiros, Sra. Ida! çao cIvll _a par�lr da.s 6 h�ras
Tenbo o prazer de comullicar a Simone. Sr. José Gusmão de

APdra-,
da m�n�a, contl.n�an� em VIgor

V. S. que, elll asscmb-Jéia renliz"da de, Sr. José A. Santiago, Dr. Jos':� do com llg,eua m?dl!ICaçao. EE.ta �e
no dia 23 do corrente mês foi fUll- Patrocinio l;allotti - Presirlenle; I tefer�

a permIssao a todos para

darlo, nesta Capital, o CONSELHO 1:11'. :VIanocl Alves Ribeiro, Dr. :VIa- transItarem pelas ruas duas ho

CATAHl0iE0iSE DE DEFESA 1),\ noel Pedro ela Silveira _ Vice-Prc- ras por dia, entre 7 e 8 horas

/AZ E DA CULTUHA, elltidaol: 'Il<� sldente; Sra. :\ifaria Fragoso Gnll,lt- e entre. 16 e 17.

visa congregar,. em Santa Catarl113, ti, Dr. YLignel Sales Cavalcanti. Sr.
torlos os brasileiros amantes da (Jaz DaLllo ,Geyaerd Ferreira - 2° S(.
e da cultura e qlie vai filiar-3t' iI.' crdário; Dr. Saulo Ramos, Srta.

Organizaçã'o Brasileira de l);�resa Silvia Amélia Carneiro da Cunha ê
da Paz e da Cultura, tendo fi!�aáo Dr. Telmo Ribeiro.
constituida dI) seguinte modo a Tenho o prazer de apresentar- a

respectiva Comiss;}o Diretora: V. S. os protestos de apresentar a

.-{cad. Abelardo Arantes, Sra. Adl V. S. os protestos de minha ,dls'in-

GaroCallis Rihei;:o, Dr. ,\fOllSO ta consideração e aprêço.·
Wanderley Junior, Sr. Aldo Sagaz José do Patrocinio Gallotti - Pre,

1° Secretário; Dr. Artlll� p,:!- sidente

uma entrevista que lhe foi COH(;e'

dida ali pelo, nosso prezado e dis

tinto companheiro, sr. dr. Rut.eus

de Arruda Ramos, ilustre Dir-etor
da Penitenciária do Estado e que.
com o sr. professor Henrique Sto
dietck, representou de Santa La
tarina naquele importante certa,

,A lima nossa pergunta sôbre a

proposta apresentada pela dcll'g",
ção de livramento aos pró\1rios
Conselhos Penitenciários, declanJll

me.:

I

formal promessa de emprego.
A CONCESSXO DE LIVHA:YIE:'JTO
PELOS CO�SELHOS PE0iITE'-<·

CL\RIOS

Eis a entrevista, como a ext:·üi. r o nosso cntf'evistado:

mos das colunas daquele br'ilhallte I :....... Trata-se de uma questão in-

jornar rlo Eio: teressantissima. Aliás, a 2U C'IU-
"::'\a sessão de abertuTa da 3a' Cerência Penitenciária cm H),.j.J,

Conferência Penitenciária, que ora jú aprovara uma proposta nest.�

se realiza nesta capital, o minis!r,) sentido. H.epetimo-lo agora em [,)1'

Adroaldo Mesquita da Costa dc.;'la- ma de indicação ao legislativo. I�s

cou, no Brasil, tres estabelecimen- peramos que os ilustres' parlalllen··
tos penais: o de Neves, elTi- Minas tares (lue honram a Confer/�ncla
Gerais', o de São Paulo e o de Flo·· com o seu il1t�resse, defendam a me,

rianópolis, em Santa Catarina. Se- dida no Sen-ado e na Câmara. �o::;

bejamente conhecidos que são os Estados l.:nielos, o sistema (paro!c)
primeiros, a referência ao nltilllo funei,pna esplendidamente, �91'1 a

criou lima atmosfera ele inter�!;s(:, concessão do li vram.e'l1to feito ad
em torno do p\,esidio cata,rinel1sl'. mini!,tratÍ\'amente. O movimenlo
Dai ter a A NOITE procurado ou- forense nas comúcas é cada dia

vir o seu diretor, ora nesta capital, maior e os serviços e.lcitor;:ús 1'1'
como um dos delegados do Sell Es,.1 riúdicamente sobrecarregam os jui
lado à Conferencia. zes. Com isto, os processos de li-
Abordado pela nossa reportagem, vramento se atras'am, com encnnc

o sr. Rubens de Arruda Hamos, que prejuizo para o sistema penolog;co.
\ anás é nosso confrade, pois, dirige O livramento nada mais é que uma

em Florianópolis o diário "O ES- etapa da pena . .se esta, em suas !ln,
TADO", um dos mais antigos ór-\ meiras fases;' tem sequência a(!·

gãos da imprensa C'atarinense, de- ministraliva,' é lógico não será qll<�
clarou: também o tenha na sua fase final?

- A citação do sr. ministw da E a'incl<1, se com isso apressamos a

Justiça, arrolando a penitenciar'ia concessão do livramento cOlJdi{';o
que dirijo enh'e as de São Paulo e

I
nal, também aceleramos a sua n\'(,

Minas Gerais, foi sobremaneira gação, sem nos afastarmos da !apI
honrosa para o meti Estado. Nifo dar sintese com que Guina cOlJceÍ··
haverá, entretanto, -nenhuma prt- tuou a finalidade da pena: "Garan
tensão de minha parte se declarar til' o máximo de defesa soci>=tl com

que os resultados que temos alc:<n- o minimo de sofrimento in.divi,�ual.
çado no presidio florianopolitano 9S RESULTADOS PRÁTICOS DA
sãó rea,lmente bons. Até agora,;) 3a CONFER.f:NCIA PENITEX-

• indice de reincidência ainda não CIÁRIA
atingiu ati" a cifra de 3%, sendo su- Referindo-se aos res'ultados Pi';.-Í-
perior a 1.200 o numero de conde- ticos qUe deverão ser alcançados
nados que por lá passaram Acres- no presente conclave, o sr. Hubens
ce ainda que, entre os recidivo�, a Ramos mostrou-se bastante l)ti!JIIS
maioria é de .delinquentes econômi- I ta:
cos, que passaram pelo estabeleei-! - Creio que

-

o nosso trab�lho
mento quando, há mais pe 10 anos, assim como o da comissão proJ'){)
nele eram recebidos condenadcl)l

I
tora da Conferência, que tem à

I .

coom pequenas penas a cumprir. i frente o espirito de"otado do. pro-
- Entre �sses reincirlentes estão I ressaI' Lemos Brito, scrá pL:!!w-

sómente os que' terminaram a pf'll3. mente compensado . .Já na sessiío
na Penitenciária, ou

-

também O� solene ouvimos auspiciosas 11oH
liberados condicionais? - in,laga- eias quanto à aplicação da rel1<1.1
mos. do s-êlo penitenciário. A aplicu,'ão

,
.

NOTICIAS DA REVOLTA
De acôrdo com a rádio de Da

masco Zaim declarou numa en

trevista coletiva à imprensa que
a revolução foi levada a cabo
em virtude do máu trato e da

campanha de calúnias contra o

exército por parte do govêrno,
o qual, acrescentou, havia sido

apoiado pelo poder judiciário
nesse sentido. Aparentemente

dessa renna, nps Estados, ser{l o' os "deficits" sejam transmutados referia-se ao julgamento do co

auxilio da união - que até agcTa em-"superavils", ou melhOl', prl)- mandante Fuart Marbam acu

foi nenhuma. Também a inicia!;va curar reajustar o recluso, trans·for- sado de vender equipamento bé_
particular deverá ser solicitada, no llIando-lhe os aspectos "negativos'" licos ao Estado de Israel, porém
sentido de obter ambiente c_ traba- exogenes' ou endegenes, em "aspec·· Marbam continuará detido se

lho para os egressos dos Ilres-idios. tos "positivos". Para isso, e preci- gundo declarou o coronel Zaim.
Há Ulll projeto, do cleputad<? fa- so que o delinquente após o colap' Havia-se dito que tatÍs forne
maso Hocha, que será de alta vi(lia so do crime, não desça ainda mais. cimentos de armas tinham sido
nesse sentido. A prática demonstrou As cadeias .do interior, para onde retirados da baia de Bari, na

que os liberados não ,devem [lea" geralmente vão os delinqüentes, Itália, onde foram lançados ao

sob vigilancia de autoriUade poli- operam contra as penitcnciári:.ls. fundo do ml\r pelo govêrno ita
cial. Esta medida, fez até agora, -,k porque deformam viciam e COI'!'illll- liano. No _ decurso das declara
cada cgresso, um Jylll Valgean, pem o homem mesmo o que nelas ções prestadas durante o julga
com o seu ind-efecl'h'cl Javert .:10 permanece por muito pouco tempo. mento de Mardam, propalou-se
rastro. .. Da I Conferência para Assim, se o criminoso_não passasse j que êste havia sido suborna.d?
esta, já avançamos largos passos, por estas prisões, o trabalho dos por Judeus tchecos para permItIr
e, a atual, pelo seu temário e pc- estabelecimentos penais seria :l1m- Que tais armas chegassem às

lo interesse des�ertado, prova qllc .'10 mais facil. Em Santa Catarina. miío8 (.� IsraeL
n;;o queremos' parar. com a prisão celular já nas cadeias Entr-ementes, a rádio de Ra-

A RECUPERAÇÃO DOS DELI��

I do.
interior, estamos evitando que (') . mallah, na Transjordânia, de-·

QUENTES I preso sofra. a nefasta hflll·· clarou que todos os' transpor-
Interrogado pelo reporter sôbre êncía das células coletivas, vertia- tes entre a Síria e a Transjor

as medidas que mais facilitanam deiras casas de perversão. Em carla dânia foram paralisados tem

ás penitenciârias no trabalho de rc_, delegacia de policia já existe ou es- poráriamente. Um comunicado
cuperação dos delinquentes o di- tá em construção, um presidio pe- sirio dizia que a revolução foi

retor da Penitenciária de Floriapó- queno, có;n qllil�ze células irdi- motivada unicamente por con

polis opinou: vidllais. Isso simplifica considera- �iderações de ordem nacionaL
- O segredo elo êxito das pelli-l velmente o trahalho de recupl'ra-- Acrescentou que o exército havia

tenciárias é um ôvo de Colol11ho: ção das penitcnciárias e é eligno ,h; posto de prontidão as unidadeS

consiste apenas em fazer' com quc 1 s-er imitado nos outros Estados ' Continua na 6 a. pag
\
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Viacão Aérea..

Horário
Se(junda-feira

....TAL" - 13,00 - Lajes

.PANAIR - 10,40 - Norul
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul,
CRUZEIRO DO SUL - 13.55 _

fVort,�
I erça-feira

·'TAL" - 8,00 - Joinville

Dommuo
I PANAIR - 1.0.40 - Norte
I ORUZIilIRo. DO SUL - H,DO
L fANAIR ,..... .13,50 Sul. I.._ _.

11tr i � Ministério do . I
,i Trabalho

Horario -das eloprt
sas rodoviarías

.

BEUUNDÁ·FEIR..

IRMANDADE DO. SENHo.R JESUS Do.S PASSo.S

E

Ho.SPITAL DE CARIDADE

Expr".,.o B.to CJ;stóvlo _ lA&'uJla
7 horas.
Aut�Via�o ltaja! - ltaJaJ - l' »

ru. ,
Exp!"esâo Bruaau_ - :aru.Qu - pira o prazo para o recolhimento

16 ·�oru.
Expresso Brusquen•• - N(l'f'a Trentc 'ao Banco do Brasil, ou ao estabe-

- 16,30 horu. lecimenlo bancário autnrizadoAuto-Vlação Catarin_ - JolnvU.
- • horas. BANCO INDúSTRIA E C(J:.\n;;HC�O
_ .Io.:�:;:t.'0 Catarlnen.. - CurlUba DE SANTA CATARINA (INCO), do
Rodoviérla SuI·:an.U _ H.rto .Io.lecr- 'IMPóSTO SINDICAL que deve ser

-�horas. d td d
.

Rápido Sul-Brasileira Joinvile escon a o os empregados no
13 horas. corrente mês de março, na forma
Rápido Sul-Brasileira Curitiba

,6 horas. , do que dispõem os arts. 582 e 586,
TERCA-FEIlU § 30 d C lid

-

d L' d.Io.uto-Vlação Catar1n�e - P6rto .Io.l. ,

a onso I açao as eIS o Eminência 1)- Jaime, Cardeal Câmara. Todos êsses atos terão a hcnro-
1ft - 6 horaa, . Trabalho.
_ A;�;;��çA'o Catarlnertft - CurItiba I Avisa, outrossím, q'ue a partir

sa participàção do Exmo. e Heverendíssímn D. Joaquim Domingues de-

_�u����.Ao Catarln4!D.M - .JolJI,Y1le de 2 de maio próximo, a Delegacia Oliveira, Dignissimo Arcebispo Metropolitano.
Aut'b.VlaçAO CatarlD_ - Tltbulo I Regional exercerá rigorosa f'isca li-

,
- "'�hora,s..... Cr'-" I T �_.�.

i zação, inclusive no interior do E'�-
�>"resso ....o _'oUYO _ ._�

_.

7 horas.
. I tado, e os infratores serão punidos

Emprêsa Glória - lACUIIA - 1� .

e 6� horas. com a multa de dez até dez mil
Na Capital Expresso Bruaqu_ - ,�u. -: (Cr$ 10.000,00) cruzeiros. (Citada Finalmente, faço, ainda, público que, no dia imediato ao da procis+

Ano C. 90 16 horas,
. -

(d
.

. . . . . . . . . .... r", ,00 Á·�to-yla� Itaja! _ ltajaJ - 18)10. Consolidação, art. 598). \ sao segun a-feira), sera ielebrada por Sua Eminência D. Jaime, Car--
Semestre .•.•.... Cr$ 45,00 rakápido Sul-Brasileira Joinvile Florianópolis, março de 1949, deal Câmara, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em ação de.:
Trimestre .....•• Cr$ 25,00 13 horas. Raul Pereira Caldas - Delegado
Mês -Cr$ 9,00 Rápido Sul-Brasi leir-a 'Curitiba

R' I d' 6 horas. eglOna O Trabalho.
Número avulso ..

' Cr$ 0,:>0 QUARTA·.lI'ER.Io. i r.

No Interior -A.Io.liuUt!oV�l�as�oo
C8tarlDen..

-_ Cunt1Jolnvu��I··c·a···S·
.

a·
. .

'R'
..

� ·C·
.

·p·-'·m··
... : ..

Ano Cr$ 100,00 v- "" CatarinfiIM w

� •

S
-- II horas.

emestre .• . . . . . .. Cr$ 80,00 .

.. Auto-Viação CatU"�na
Trimestre' . . . . . . .. Cr$ 35,00 , - R!ln heras

- lAguna! C.Ons 'ruidaNu'mero
.

I C li>

06!'
Rápido Sul-Br-asfleíra - Curitiba 'fi

avu so .. r", , o 6 horas. D O A

I
Ráp.do Sul-Brasileira Joinvile

E seu P A D
13 horas ' RUA' FELIPE l'vEVESAnúncios mediante contrato.
7 ��r::.sso São Or1sto'Y1lo - La.-ooa -I 6x10 metros, toda de

-
Expresw BrusqueruM! - Bru.8qu. I

t
.

IOs origbuda, mesmo não $ 116 horas.
-

I ma ena.
_

publicados, não serão

I
J AutG-Viacão tUja1 - ltajaJ - 11 no- TRATAR NESTA REDAÇAO

,
A direç��V���ds:\espon_ =���:Sf:���:: = =:: :::!

..

'PAitA����jÃL"
.

sabi1iza pelos conceitos
_ li hores,

QUINTA·FEIRA ! . . . . . . . . . . . . .. . .

emitidos nos artigos Auto-ViaçAo Catarln.enu· POrto
. Alegre - 6 horas.

assinados. S _ A5ut�;�i.AO Catarínenae � CUrtUba Dr. CLARNO G.
.,,..,......,,..... _-.._h ..-_ ...�� Auto-VlaçAo Catarin.eÍ!H _. JolnvUe GALLETTI

- II horas.

Auto·ViaçAó CstarlDense - TU!bad.o A D V O G A DO
_ a horas,
Áuto·Vlação C'atarIDenn - Laguna

- 6,30 horas,
. Exnresso São CrlstoYAo - L� :_
7 horas, • ,

Emprêsa GlÓ!ia - Laguna - • 1/2'
• 7 1/2 noras.

.

18�::'SO' BrusquellM - Bru�u. - Eacrit6rio a Reaidencia
_:'-Uto-VIaçl!.D ltajaJ - Itaja! _ UI bo. Rua Thadant.. 47.·

I.- ,r:-ONE •• 1468
Rápido Sul-Brasileira - Jolnvil,�-

13 horas. IRápido Sul-Brasileira - Curitiba _; ---------------:
6 ��:�sa Sul Oeste Ltda _ XapecO _ .. I 'FAHHJ CA DE FOSFOROS (PRON·

-'�"l -. horas, i TA P. FABRICAR)
I!!EXTA-FEffi.A , Vende-se

lRodo1"1árla Sul Brasil _ prm", .Io..leçe "

Curitiba - Paranaguá - � horas. i Maqmnárw f:r$ 250.000,00
,- Santos e Rio. Auto-VlaçAo Catartnense - �lUba Prédio Imoveis Cr$ 9000000- (iJhoras. I" ,

• \":\IR - 10,40 - Nort. AutQ..Vlaçllo Catartn_._ JolnvU« Situada em Campo Alegre - S. C
- '·horas I

1\ t.ldRO 00 SUL - 12.00 _ Auto.Vla�o CatllrlnenN _ t.a.cuna
IVende-se tb. só maquinario

IIforte

1-
6,80 horas.

I {nformaçõ'es
com A. Wehmutll

VARIG - 12,30 _ Sul 7 �;f::SSD São Ortstovlo - � - Brusque - Santa Catarina".
PANAIR - t3,50 _ Sul r-a;'-Uto-Vlação Itaja.! - Itajat - 11 ho-

II'
- -

.

Quarta-feira Expresso Brusquen,se - B:rtlw.lu« _
CASAS E TERRENOS

16 hor!IB. Possue V. S. casas ou terrenos para"TAL" - 13,00 - Lajes Rápido Sul-Brasileira Joinvile _ vender?
PANAIR -- 10,40. - Norte 13R���� Sul-Erasileira Curitiba ! Não encontra comprador?
CRUZEIRO DO. SUL _ H,OO 6 horas. -I Entregue ao Escritório Imobiliário

. SABAIX'

I
LAI' I

"orte . Auto.Via.ç1o Cata:r1nen _

A. . ves.
- 5 hons.

.. CurttIJba Rua Deodoro 35.
VARIG - H,40 - Norte Rápido Sul-Brasileira J.oinvile _

_

.

par_B quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
PANAIR - 13,50 - Sul 13 hor.as. I Se ricos quereis ficar certa de 10·/. ao ano com recebimento de furos mensais.RápIdo Sul-Brasileira - Curitiba -

D ..

Ouinta-feira 6 horas. I e modo tacl! e!egãl lhformações nesta redação �
"TAL" - 8,00 - Joinville

-

;ut����:�AO Catar1nense
- j Fazei hoje um" inscrição

Curitiba - Paranaguá - & horas.
- JolnvUe.

O Credito Mutuo Predia I

IIII!!!.I:
, PANAIR - �o,��ntos ;o��o. -:���!r:o �::::.._ -:..;:� EMPRms·Ã· SUL' BRASiiÉii�A I Leia Divulgue e Assine� 7hM� • ,
PANAIR - 1.3,5D - Sul ExpreSllQ Bruaquenn _ Bru.lQu« _

DE ELETRICIDADE S. A.
14 horas. '

"J I dVARIG - 1.2,36 - Sul Autç,ViaçAo ltajlli - Itajaj - 11 JIG. � • orna eCRUZEIRO DO SUL - 1.3.55 ra�xpres!lO Brusquen,.. _ NoYa 'lNn�
- EMPRESUL - .

"orte - 9,30 horas,

CRUZEIRO. D,o. SUL _ 1.5.30 • �xrJ:s��ÓI'i•. - La«una - • 1/2 I SeJr�iço�l deJ energ!a elétrica

O'ul ii

.

DOMINGÓ em omVl e, aragua do Sul.
6 �áofaids.O Sul·Brasileira - CuritibFl -

. S.ão Bento do Sul, Mafra, Ti-Sexta-feira R'Jucas, 10 Negro e Lapa."TAL" - 13,00 - Lojes. Material elétrico para insta-CRUZEIRO. DO SUL - 7.20 lações _ Motores _ Dinamos ... •
"orte r, Escritório- Técnico. - Bombas - Lustres - Fer- .--_-_-.-.... -•• ._·_._-_............- ....w...-, ......_......-_- - ...........-.-••,.-. __-.-.....

- .- _

�����R--:-t:��O_-N�;::e Cid Rochil Amaral 1 �os v�en��J::sr � ;e����d�: I COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
PANAIR - 13,50 - Sul , mstalaçoes por pessoal técni- Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

Sábado ENGENHEIRO CIVIL co especialisado. f
INCÊNDIo.S E TRANSPo.RTES

"TAL" Aviso aos srs. interessados ql1�.- 8,00 - Joinv-iIle _._ t d
' Loja e critório á rua 15 de Cifras do Balanço de 1944

en o regressado de sua 'viajem aos )Curitiba'':_ Paranaguá Estados Unidos da América do Nor-
Novembro, n. 449 Caixa Postal • CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$ 80.900.606,30

- Santos e Rio. te
.

. .

h
n'. 62 - End tlegr - ","CImpre·

•
Responsabildades Cr� 5.978.401.755,97

e palses VISID os, o Dr. Cid Ro.·
.'. :c.. ..,

VARIG - 1.2,30 - Sul cha A I ab"
sul" Joinvile - Sta CatarmOa � Receita...... Cr$ 67.ü53,245,30

CRUZEIRO. DO SUL _ 1.3 55
mara re rIra seu escritório

- Brasil.
.

: Ativo.. . . . . .. Cr$ 142.176.603,80�'Iforte
• (Rua Presidente Coutinhn n. 22)

nos primeiros dias de agôsfo, espe:
••••............................ Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 98.687.816,30

rando t'
O VALE D8 ITA..1A.J

.�
Responsabilidades...... �r$ 76.736.401.306,20

f
.

..

con �nuar a merecer as l'sIJe: Proeurem na A.lf�liIeb� ,� Diretores:ClaIS atençnes de seus amigos f
clientes. l"roprrI!lJ8J1!n. � Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

P � M LIVRARIA 43, LIV.ff..A.RU· • Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
e!:ro edeiros, Auxiliar ROSA -.-•••- - -.- -•••••••-•••-.-.-.·.-.-_-.-w·.-.-.-.-.-.-.-_-.-.-_-. .....-..r -

16a. Delegacia Regwnal

AVISO .

,
A Delegacia Regional do Minis

� tério do Trabalho, Indústria e Co
mércio, avisa aos srs empregado
res que a 30 de abril vindouro ex-

Fundado em 1765

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS Do.S PASSOS
De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hospitalg

faço- público que, sábado, 2 de abril át 7,30 horas, descerá da sua' ca

pela, na Igreja do Menino Deus, para a Catedral Metropolitansva Ve
neranda Imagem' do Senhor Jesus dos Passos, que regressará, no dia,

seguinte, domingo, ás 16,30 horas, em procissão solene.

Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmãs a comparecerem a es

ses atos, devendo apresentar-se no Consistório da Irmandade. no sá

bado, e, na Sacristia da Catedral, no domingo, afim de, r�vestidos de

balandráus e fitas, acompanharem as I referidas procissões.
Outrossim, faço publico que, as 8 horas de domingo, será resadai

Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na Catedral, por' Sua»

Crim. .. civel
.Con.tituição d. Soe!.da leI

NATURALIZAÇÔE:;
Titulo. Deolarat6rio•

Previno aos Irmãos que domingo, das 9 ás 12 horas, achar-me-cê
com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da Catedral, para o recebimento

de anuidades.

graças por todos os fiéis que concorreram as festividades.
Consistório, .em 25 de março de 1949.

LUIZ S. B, TRINDADE - Secretário

Cirurgia - Clínica -Obstetrícil1
Dr. Antônio 'Dib Mussi
Médico efetivo do Hospital de Caridade

Serviço especializado em Doel1ças de Senhoras
Medernos métodos de tratamento

Consu It àrio : Residência:

Rua Tiradentes, 9 Hotel La Porta

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora«

Ássembléia
Engenheíres

Geral ExtraordiDá�ia

Assoctacâo
,

C.' de'

la. CONVOCACÃO
,De or,denl do sr. Presidente ficam con�vocados os Sl's. engenheiros

sócios da Associação Catarincnse dj Engenheiros para a assemhléia g�

ral extraordinária a realizar-se ás 2Ó horas do dia 8 de Abril próxinlo, na>, .'
sua sede social.

A ordem do J'ia constará da atitude a ser tomada pela A. r:. E. em!'
I

face da ampliação de carteiras profissionaIs pelo C. R. E. A. neste Estado,.

do.

Florianópolis, 25 de Março de 1949.

(as.) JOSÉ ÁMAURY ARAUJO - 10 Secretario
•

BOM NEGOCIO

Joinvile'"
mais completo Ornam

Santa Catarina
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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maior festa dos
(Continuação da _sa pá�in(l)

calarinenses
Sílveíra Leite e Major José Lupér
cio Lopes.

�SCALÃO DAS TURMAS
Para montarem guarda à vene

randa imagem do Senhor dos Pas-
,

sos, no domingo próximo, a Mesa
Administr-ativa escalou as seguin
tes turmas de Irmãos, que revesar

se-ão de meia em meia hora:
DAS 6, AS 7 HORAS

Waldemiro Monguilhot
Manoel Roberg Junior

Gregorio Borja
Adhemar Gonzaga
Carmeno Faraco
Tenente Narbal .!3arbQS�
Alvaro Boaventura de Otive ira
Heitor Dutra
José Urbano' HeiI

ur ios pontos do traJeto, é! gentil se

.nhorinha, Lezy Maria Leite. A fi
.gura de'São João será representa-,
da pela senhor-inha Jurema Hei], O
papel de Maria Madalena caberá a

.senhorínha Órion Camisão. No pa
.pel das três Maris Beyús es tarão as

,senhorinhas lima Melo, Wilma
. Mongui lhot e _l\1'afta Maria.

A comovente cêna elo Encontro
dar-se-á defronte à igreja Catedral,
,3. cujo púlpito, instalado no alto
"das escadarias, a!'somará a figura
,de Dom, Jaime Càmara, notável ora
«dor sacr",. que pruf'erirá vibrante

. sermão, que empolgará a grande
I multidão aí estacionada, dada a

-sua grande erudição e sua qualida-
-de pe chefevda igreja católica no

..Brasil.
O sermão do Calvár-io será profe

Tido na igr-eja do Menino Deus,
;.após a entrada da procissão, pelo
rrevdrno.' Capelão da Irmandade dos
Passos, Cônego Frederico Hobold,
.Pró-Vigário Geral.

'

i: o seguinte o intinerár io de do
mingo: Saída da Catedral, Rua Te
nente Silveira, nua Alvaro de Car
valho, Rua Felippe Schrnidt, Praça
15 de Novembro (lado do Palácio),
estacionando defronte à Catedral i
'-para o Encontro. Findo êste, Praça
15 de 'Novembro- (lado da Prefeitu

.z-a) Rua 'I'iradentes, Rua dr. Bulcão
Viana (Praça da Bandeira) e rua

: .Menino Deus, rumo à igreja.

OUTRAS NOTAS
Atendendo a atencioso convite

-da Mesa Admínistrat.iva da Irman-
-dade, Sua Eminência o Cardeal,
Dom Jaime de Barros Câmara aqui
..csceu pronlamente em vir assistir
",e tomar parte nas grandes soleni
,ilades de Passos, sem dúvida a

1naior festa dos catarinenses. Sll a
.

Eminência,' que deve!'á chegar ho

.je; por via aérea, da Capital Fede
,ral, serã considerado hóspede d.e
,JlOnra. da Irmandade dos Passos.

A missa de segunda feira, dia 4,
'-no altae de Nossa Senhora das
nôres ,na igreja do Menino Deus,

I em intenção de todos aqueles qu.e
,.cop.correram !Jura, o 'brilho das i'es

:"tividades, será celebrada pelo reve�

l'endíssimo Cardeal Câmara, o que
'levl�rá aquele templo enorme nlul
:iidão de fiéis.

.

Para os sermões do -Encontro e I

,,-do Calvário foram mandados insta-I
lar possantes altos falantes, no p61'

.

tino da Catedral Metropolitana e

no da igreja do Menino Deus.
Não podiarnos cncelTar est.as no-'

·ta8 sem que consignassemos, com

-a maior ,justiça, .os incansaveis es

forços e o invulg'ar dinamismo no
ilustre e hom'aclo Provedor da [r�
mandade, des. João da Silva Medei
ros Filho' ,que tudo tem feito e de
terminado para o maior brilho das
festividades, e a i:jUem o Hospital
de Caridade dev.e os mais assina
lados serviços, pela sua ação pro
ficna e. pelo 'seu patriótico despre
.enclimenlo em pról daquel€ pio es

tabelecimento.
Está assim consti tuida a Mesa Ad�

minisfraliva da Irmandade' do Se
nbol' Jesús dos Passos e Hospital
.rle Caridade de Florianópolis: Pro
ycdor, des. João da Silva Medeiros
Filho; Vice-Provedor, des, José Ro
cha Ferreira BasLos; Secret�riQ,
Prof. Luiz Sanches Bezerra da
Trinnade; AeljunLo de Secretário,

" JosP Tolelllino de Sousa; Tesourei
ro, H.og-rl'io Gustavo da CosLa Pe
reira; Procurador Geral, CeI. João
Cândido Alves Marinho; i\<Iordo,mo
do CnILo, Júlio Pereira Viei.ra;
l\1Ol'elomo dos órfãos, Álvaro Soa
res de Oli\"�il'a; Mórc!omo ,elos Ex
postos, Nabuco Duarle �iha;' Cnn
slllloJ't": Arí Niconledes Lel1lz, Pe·
dro n\lnrte Sih"a, Dr, ]tdio Frdri·
go, De. Paulo Philípc, :\Ianfredo da

•

Alvaro Soares "de Oliveíca
Protenor Nunes Pires

Pedro Carnei ro da Cunha
Raulino Horn Neto
Renato Rila

DAS 7 AS 7,30 HORAS
"Ioldory Campos Garotal is
A1tamiro de Moraes Lima
Manoel Frederico da Silva
Marcos Manoel Cordeiro
Hildeg.ard Wendhausen
Heitor Veiga de Fat-ias
Luiz Berreta
Dario Jeremias Ouríquos
Nest ar Francisco .da Rosa
Osni M. Ortiga
Carlos Galuf'f .Filho
Orestes Bitencourt

, Teodoro Ferrari
'Silvio Nappí
Edio Antonio Nicolichi
Dionísio Damiani

DAS 7,30 AS 8 HORAS
Fernando Pacheco d'Avíla
Des, Alcehiades V. S. de Sousa
Des. Hendquê da $,,, Fontes
Tancreclo Gevaerd
Dr. Paulo de Tar'so da Luz Fontes

Antonio Gomes Soares

Jairo Calado
Joaquim Coelho dos Sanlos
Alcides C: T'alllois
Adalbe'l'lo Sabino
Artur Ferra resí
Alvaro Tolenlino ele Sousa Junior
Dr. Vi lar Lima
Dr. José 'I'avates ela Cunha Mélo

DAS 9,30 AS 10 HORAS
José de Mesquita Rocha
Biase Faraco

•

Euclides Alves VieiL'll
José Luiz Gonzaga de Gouvêa
Colombo Espindola Silveira
Camilo Lellis do -Li vra rnen 1 o
J�sé Rob�['to �l'icio Guilhon !

,
Reinaldo Bicocki
'I'elemaco Martins da Costa
Alipio Pranc isen dc Castro
Osni Oliveira I

Joaquim Fer-nandes Neves
Luiz de Oliveira Ca['\"al110
Luiz da Costa Mélo
Luiz Gonçalves da' Luz
Pedro Leão Coelho
Pedro Zommer.. ,

DAS 10 AS 10,30 HORAS
Jacob Willaim Filho

. 'I'orquato Mota Lima
Des. José Rocha. Fel';reirul Bastos
Jorge Navarro Haberheck
Dr, Armando Valério ele Assis
Antonio Marques de Sousa
Trajano Honorato Leite
Antonio Tanjais de Mesquita
João Balista Berreta Junior
Dr. Haroldo Pederneiras
Fred'erico M, ela Sirva Filho

DAS 1Q,30 AS 11 HORAS
João Venanc io Bittencourt

TElEGRAMAS
PARA OS

ESTADOS UNIDOS
NOV'A TABELAI.

Franco-· II (l )
ouro Cr$

,I 8,05
I 10,f)3

(1) Ao câmbio de Cr$ 6,60 por franco-ouro, fixado
oficialmente

Por palavra ordinária:

_
A PARTIR DE l° DE ABRIL DE 1949'

"

ALL :.MEHICA CABLES AND RADIO ("Via: ALL AMEIU·
CA"). Gia, RADIOTELEGRÁFICA BRASILEIRA ("Via RADlO-'
BHAS"). Cia. RADIO INTERNACIONÀL DO BRASIL ("Via RÁ
DlONAL"), ITALCABLE, Servizi Cablografici, Radlotelegrafici e

Radioel�ttrici ("Via ITALCABLE-").
THE WESTERN TELEGRAPHCO.' ("Via "W:ESTERN").

Cidade 'de Nova York ,.," ..

Outros lugares nos Esta-los

Unidos .

1,,22
1,52

Pedro Duarte Silva
Acelon Dario de Sousa
Gercino Gerson Gomes
DAS 1i! AS H,30 HORAS

Jolio Batista Natividade
Teodoro Ligock
Manfredo Silveira Leite
Dr. 'Mado de Carvalho Rocba ESCALÃO DAS TURMAS DAS
Des. Ul'bano Müller SaIles IRMÃS
CeI. João Cano ido Alves Mar-inho

I
DAS 8 AS 8,30 HORAS

José Tolentino de Souza Albertina Alves de Sousa
CeI. Candirlo Q, lU�gis I Branca de Oliveira Berreta.
Dilerrnano SchmidL ' Candida Coutinho Leite

Etelvina de Bitencourt Capela
Elisabete Wendhausen
Horminda Silva Nicolich
Henedina de Oliveira
Laura Alves Ferraresi
Leonor Dutra Pereira
Maria da Gloria .GarofaI(s
Maria Lima Duarte Silva'
Onfa lia Artenizia da Costa
Olga A1bel'tina Wendhausen
Ivone d'Aqllino Avila
Maria S. Beierra da Trindade
Ádelia.M. Bezerra oa Trindade

DAS 8,30 AS 9 HORAS
Adelaide Tavares do Amaral
Laurici Bra.sil da ,Luz
Branca Morais Savas
Maria Amalia Pereira
Celestina do Livramento Carvalh(}
Maria TeIma Garcia
Enoé da Luz Macuco

Numançia Rigueira
Ernestina '\T. Donner Neves'

,I Otilia ela I�uz Maneback
Hild� Ortiga Ligocki
Maria Luz Sousa
Helena Moura Camargo
Alcina Carioni
Luzia RibeirQ da Silva

DAS 9'AS 9,30 HORAS

Celso Neves Galuff
Anselmo Pedro Vianna
Eduardo Nicolícll
_Euclide·s Fêrnandes

J)AS 1 ",30 as ,15 HORAS
João Cardoso das Neves
Antonio Maneio da Costa
João Tnacio .íiommer
Duarte José Fernandes
Manoel Galdino 'fieira
Luiz Fre�'slebcn
Joaqllitn das Oliveiras Margarida
Manoel M, Neves
'Osmar 1\,[eil'a

Iracy'BHeilcolll't ela SilYe�ra
José LupPl'cio Lopes
Alfrrdo 'J11venal da Silva
Alvaro Maximiano Mafra
André Wendhauseu Junior
Al11él'ico ria Silva Nunes

Artur Tiblll'cio Lobo
Dr. Donalo Melo

DAS '15 AS 15,30 HORAS I

Moacil' 19l1al,emy da Silveira
João Assis I

Adolfo José Heis

Afonso Ligor.io de Assis
Estanislau Ligock
Custodio Ferr-eira Bandeira
Jorge Daux
João Mario Zornrner
Celso Capela

Manoel M. Moura
José Gil
De·s, Edgar de Lima Pedr·eira
OtávIo Ferrari
Des, Erieo El\nes Torres
Otávio S. ele Oliveil':;t
Guslavo Adolfo ela Silv·eira
Ccl. Pedro Lopes Vieira
Adcmal' dos Anjos Silva
Arquiml:'des R. de �oLlvêa ,

Cru'lQs Séhmidt
DAS 8 AS 8,30 HORAS

:\abuco Duarte Sn\:a
Jonas Carlone
H emeLério Si! \'a
Dr. OS'vvaldo Rodrigues Cabral
Amaro Palrocinio Coelho
Carlos Loureiro da Luz
Gelulio Lellis Pontes
1\1 anoe1 Felisbil� da Silva
Ad' Nicomedes Lentz
AJ fl'edo Juvenal da Silva
l�ernando Farias
José Anlônio de S. Junio!'
Fl'ancisco Antonio de Melo
Francisco Meira

Daniel Agostinho Faraco
Dall11iro Duarte Silva
\Valter Morilz
J o,:p Balista da Rosa
Carlos Angelo Fedt'ig'o
JosP Francis.co T. de Sousa

DAS 8,30 AS 9 HORAS
Guilb'erme F. d'Avila
CeI. Si! vino E. C" da Cunha
José Daux

Leopoldo Pires

Virgílio" Furquim Machado
Vasco Gonclin
:\labor Julião' de Oliveira
Hugo H. Freislebem
A.J'll1ando H. da Silva
João Gonzaga '�.

Arlur Liuamento
'Mario Luz Machado
Ancll'é Wilaim
Dr. Anlonio 'Modesto Primo
Darci nOlliart Sousa

DAS 9 AS 9,30 HORAS
DI', Biase Agne.sino Faraco
Jo,é Soares Glavam

.An- Cabral
JoSI:' Cancliclo da Silva
Am]!'f> vVrndÍlausen Junior
JO�I\ Fel'nandes Neves
:\hal'O :\laxil11iano 1\1,\fra
Braz T:'iol'enzano

Celso Ramos

Domingos José da Silva
Heitor Bilencourt da Sí lvei ra
Gilberto \ GI1PUI'
Deodosio Or(jg-a
Helio ViLar Gm.:ia
João Permino dós S:1ntos
Aqllino Lima

Domingos 'l'onéra
José Ca·mpos Brllno
Toma-s Woods
Virg'ilio Moura

Augusto V. Pamplona
DAS 11 AS 11,30 HORAS

Al'lur Ramos de S. MO'I'eira

J,uiz Boileux Piazza
Hermann Beek Junior
José Silveira Mas'aJ.hães
,OswaJdo Costa
Pedro EvaIJisLo Dias
An[.onio Evangelista
José �imeão tiL' SO�lsa
JosP Barbato
Plinio FJ>anzoni Junior
José Vitor Gur'cia
Carlos Bilbáo Gama
Gastão de Assis
Jorge Daux
Mignel Daux
,Nagib DaLlx
Pedro Gal'cia
Dorvalino Càrlo-s de Sousa

DAS 11,30 AS :1:2 HORAS,
Oscar Zommer
Euclides Machado
El1genio Vieckietli
Dr, Kewton Linliares d'A.vila
H am1do Barbal0
Panlo Felipe"
:\'ieolau Estefano Savas

,

Norbelo Domingos da Silva
Haroldo Soares Glavan
Edio Ortig'a Fredigo
Paulo Zimmer
Daniel Lopes Mafra
Alberio Fa!.'ias
Alcieles Bonatelli
Henrique Loureiro Filhp

DAS 13 AS 13,30 HORAS
Pedl'(l Ribeiro Bal'bosa
Nelson do LÍ\TamenLo COlüinho
Dr. João José de Sousa Cabral
Raimundo Vieira
João Tibiriça ele Lima

Yirg-ilio José Gal'cia
Licerio Camal'g'o

, Oswaldo Fl'ancisco da Silva

,Alvaro '1'olenlino rle Sousa
Dr. Joaquim :\hlcleira Neves

DAS 13,30 AS H HORAS,
João Bati�ta Hodl'igLl-cS
Fnll1cisco Mota F.sprr.im

,

João AmbJ'O:;illo <la �ilva

Martinho Calado Junior,
R0sato EvangelisLa
José }<'rancisco Galvan
Oswaldo Lobo Haberbeck
João Bal:lsta Berreta

João ele Deus !lhchado Filho
Narbal Ho'lll ria Silva
Dr. Ol1'on da Gama Lobo d'Eça
Eug:enio Luiz Beirão
Batista Peeeim
Feli�to E. do Nascimento Costa
José Fiorenzano
João C, ele. Sousa SiqiIeira
Dl', Joiio Da\'icÍ Ferl'eira Lima

DAS 15,30 AS 16 HORAS
Dr. Afonso Wandel'ley Junior
Ildefonso 'Linhaees'
José Francisco da Silva

, Jaime Linhat'es
Alexan d re Evang'clisLa'

",'rosp. de Pa.nla Ribas

Orlando Damiani
Francisco Duarte Silva
Celso Pprr011e
P.omualclo Pires

Oscal' PeJJeira
Ticho Bracl18 Fernandes
Euclides' CUl'rcil'ão
João Espincloia .ela Silveira
JOSI:' ALlgU,tO ele Fal'ias
Edu<1rr]o Simone

DA� 16 AS 16,30 HORAS
Jacó \'ilal1
Jono Palllo GlIimari'ies
Antonio' Felisbino da Silva
Alaliba nOll�'alves das Neves
All'l'eelo H.ichter
Alrxandr€ Vilali
Jcronimo "alenLe

Ana Cardoso Sousa
Lucia Freyesleben
BenediLa- Damiani
Luci Nunes Glavan
Celina Campos lfarias
Maria Celesle Wel1dhausen'
Etel vina Gonçalves
Maria de Lourdes Silva
Delcides Climaco da Silveira
Nasce'ncia N. Evangelista
Ester Charnesck Berreta
Ondina Simone Gheur
Helena' tTharnesck 'Vieira
Hilda Goulart
Hilda Pereira Gama d'Eça

DAS 9,30. AS 10 HORA,;S
Alice Wendhausen de Brito
Maria da C. Navarro Habel'beck
Benedita A. ele M. Fçrnandes
Marra Ag�1ial' Vieira
Celina :Furtado de Siqueira
l'i'atalia Moreira Leitr'

Elllalia Bi rencol1rt da Silveira:

.oig'a (i e\'aerd Ferreira

RI vir<1 Al1g'us!,a ela. Silveira

Olga :VJaelci.ra :\eves.
Elo;Í dá Costa Moellmann

hl1lrila L�ot';l'eiro d a Luz
Flilda Leite Cava]rnnfi de Lima
Zulmira Bento Yi e; \';i
Tereza Nicolich 1;'1 Silva

/

..

P01iciann Anlonio Vieira

,João Hal'haln
João "rnan'cio de ,Bitencourt

Zilda Daux

Izabel Medeiros
l\Tarina Pedreira
Lucia Campos Villain

Lavina. da Luz Siqueira
DA;::; 10 Ali 10,30 HORAS

Conclue na 6a. pág.
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. ·Transportes Tenestres,,' ,

.
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.

TIansportes ,.Maritimos '

Acidentes PessoaiS .

,
.

AutomoveiS
'.'

. Incendio ,

, .' (as(os

ii
\

, ,

..

, "., ..Sucursal "de, Santa
'

C'atariDa'
I

. Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar

1
I
I

," Telegramas: PROSEBRAS
\

\
�

.

. Caixa o tal13
I.

/1 ceita' .' gentes 'no Inferior
,

�------- ----------,..-,-------
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Cx, 134 - Te l, KNOT

Florianópolis.

, · dO'" 'PRECi's'A�SE""
I 2a's.ra4as". Se P6'aos.rtR�oS_ sAanet'ors.e OpSaran�gul'�11!,,!a ',o I m::'�fa�r�ae:�:Si�:L��el����:�a c�;
.-. mais de 17 anos que tenha noções

t - Joinvile - Florianópolis e Lajes. 0, de contahilidade e dactilografia
� 3as. 5as. e sábados: Lajes -- Florianopotis -- Joinvile

para o serviço de caixa .

......................................................1 ,� Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

°I Informações na filial Varig s .

DR
.. Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 lagares. Praça 15 de Novembro edf. do To-

A. DAMASCEN� DA SILVA II Agentes: Finza Lima & Irmãos i t'�,L:.::: .

.;;; �.:; '���;t;t�em

I· I ,� perigo para a conservação dos Mo-

o
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565

� tores JOHNSON -Sea Horse pois to

18
Q dos êles, antes de sair da fábrica,

: pr�ç:Õ:Sd:i::::m:r:�:ERC:�:d.
I

......

VE°.--.NDO (-_oS-(o
.....

O oO--r.°m-oOt-l·v(o'--dO-e
o

-m UO-da()n-ç(a)� ���I,t���:��:aX�reU�x�::t:��O �;;�
I proteger as partes metálicas _con�ra

I
os efeitos corrosivos da água salga-

. Fones e :::�i:i::,:ola) I Grande árêa de terreno iii cultivada ���n,�::�:�d�=a,��,:�'ci0J":
I I Pinto,9.

Florianópolis _ Santa Catarina : (Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros " .

j ATea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo CANETA PERDIDA - Foi perdida,
, I 6 d d

.

d t' l on tem , sem a tampa, uma caneta "Par..

.................................................... casas e ma etra e uma e ma ena.

TRATAR: ker", Júnior,fle eõr marrou, que, s�do
objeto de valor estimativo, pede-se a

quem a arou a gentileza de restttní-Ia
nesta redação, on ao sr, Artur.Beck, no
"Salão Progresso". Gratifica·se.

Reloj'oaria' Progre��o
de JUGEND 8}> -PILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
kEEMBOLSO POSTAL

.Faça seu pedido por carta ou telegroma e pague
sómente quando receber.

,

N. 31 cr$ 100.00' N 9 cr$ �30 00

DeJlpertador de bollo.
ilumina a noite

Sui..o de qualidade

'(Jma maquina fotoqrafica
americana d. ioci!

manejo

fiOllOI reloqiol Ião acompanhado. do. r.lpectivol olrtific:Jdol
ae garantia.

.

fECAM-N03 CATALOGOS _. ENVIAMOS GRArlS
JUCEND & FILHO

Curit�bo - )?rcçQ TiradeDt... 260 - f"r::má

ADVOGADO

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRÁfiCOS

APRESENTAÇAO IMPECAVEL ENTREGA
RAPIDA.

..

Ou�am diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RRDIO TUBA' ZYO 9\
. '

1530 ki locieloe ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA
-------------�--------------�---------------------

Moedas 'antigas ou modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a delta pode

valer até .50 contos! ... Si V. S. 'não tiver moedas, seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE MOEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diáriamente na loteria sem comprar bilhetes.

O próprio autor compra moedas pelo preço marcado em catálago, de

C):$ 10,00 para cima.

Obra raríssima e de grande utilidade.

À ve�a em todas as Livrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$ 20,00

Florianópoli� - nesta rer'a-;ào ou E'rri1.Ó�io J. de A L. Al1:es.
.

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

t .

• .. reune som ... acabamento ••

-solidez ••. no pia/no perfeito!
Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através dp plano da

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESEN 1ANTE
para Santa

KN01
Catarina

S/A

QUARTO PROCURA-SE

Estudante de Direito pro

cura Quarto Mobiliado, com

ou sefn refeições,« em ambien

te de sossêgo.
Permutam-se referências.

Cartas para ARFON nstc

�Drn�L I
DR.' R���Á'�L' ·G·."�RÜZ·�-jM� I A�t-e-.-n-.-c-a--_-o-.-!-!-!--t-�-t-e-n-ç-ã-o-'-"-!!
DR. CARLO� LOUREIRO I Em suas viagens à J�invile é Curitiba prefira as luxuosas

DA LUZ j
limousines do '.

ADVOGADOS

I· �,��� doa �,9.ate. '�U�r��nd�
eeeos,

Cada. guia e vendido aco-noanhado de um mapa rodovíãrío do

Paraná e Santa Catarina.

RerJacão: Rua Pr'Jdentf' oe Mm·ap,... n. 026. � Cur+tíba

Escritório: Rua João Pinto
n.o' 18 _. Florianópolis

.

f, cn'!pv. 1;.,8 rt-gulc� e- s de COTgOl' o e pôr-to Oe

sIo FRANCISCO no SUL para NOV4 VOHR
Informaçõe. comoll Agente.

.

F)orieDtpO'I� ..- Carlos ljoepckeS/A - C[- l'�letone 1.212 ( &0 i. c e+eg.
São Franciscc do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - l'!ieloae -) \ MO)'� ;; "1 >\:

Diàriamente entre: �;_ �. �I;:TI,.
FLORIANóPOLIS

ITAJAí
JOINVILE

CLTRITIBA
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Conselheiro Mafra 35 -- Telefones - 1562 - 1565
CONFÔRTO

SEGURANÇA
RAPIDEZ »:

..
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A maior festa dos catarinenses *$po�tO$
. . - ..

�na M. Vieira da Rosa
.Jandira Díonis ia Muniz
Braulina dos Reis F9'fari
Maria Luiza Vien-a' Goaçalv6;8
Çonsuelo Carneiro da Cunha
Maria Salomé Hoslíndo
Dorv:llina Vieira Loureiro
Maria Carreirão' Regis
Elvira Lobo'
Maria, F. Oliveira Garcia
Olivia' Ramalho Cabral
Hsrondina Loureiro da Luz
Zulma Linhares d'Avila
Ilca Medeiros
Maria Elo i Madeira Neves

DAS 10,30 AS 11 HOJ:3,AS
Alcivia Pedra .Píres "

Lavina da COsta MoeUmaDu
Araci Vaz Callado
Maria Limonge Faraco
Clotilde Batista da Silva
Maria de L. Haberbeck Modesto
'Maria Lisboa Brisíghelli
Dulce Carneiro da Cunha Cabral
Nilza Nunes Linhares
Eliete D. Simone
Olga M,rais "Lima
Henedina 'da Veiga Formiga'
Zulmira Antonio Starck
'Ibraína Antonía' da Silva'
Maria Eugenia' Cidade
Maria B. da Conceição Pamplona

DAS 11 AS 11,30 HORA::t
Alice Carpes de Assis
Maria Hehn Garcia
Antonieta de Oliveira Lima

,

Margarida Azevedo Bi'asil
Córa da Luz Medeiros
Maria Luiza Vieira
DUma Taulois de Ahdrade
Nair Caldeii-a Gonzaga
Este lanía Livramento Coutinho
Rita Leopoldina Fl:eitas
Henedina da Costa Pereira.
Yolanda Gentil Costa
Ida Sirpone
Ze�i Macedo Mesquita
Laura Born da Silva
Maria Fiuza Vicchieti

.(los mistérios,
No programa: A Marcha da Vi

,<la - Nacional - Atualidades War
ner Pathá - O Circulo de Ganha
,dores - ShorfColorido
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
Censura até 14 anos.

úDEON, hoje ás 7,30 horas

George Raft - Lynn B:ll'l

Virgin'ia Huston
NOTURNO

No programa: Atualidades em He_

1'ista - Voz do Mundo - Jornal
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
Censura at� 14 anos.

ROXY, hoje ás 4 e 7,30 '

l°,A Marcha da Vida - Naci0iw.l.
2° Ronald Colman - Marlene Dic-
lrich

KISMET
3° Gary Cooper - Panlete Godart

LEGIÃO DE HERóES
'1° Final do seriado I,

FALCÃO DA FLORBSTA
5° Continuação do ser' ad,)
TERROR DAS Mm":'ANHÂS�
Preços: Cr$ 4,20 e 3,:':0
Censura até 10 anos.

IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 heJl'as
1<1 Espotre em �larcha - Na<'in-

11a1. 2° Gar�' Cooper Paulct Go'�'lrl.
daI'

Avel ina Perdeueiras :

Maria Elvira Beirão

Angelica Zilli ela Silva
Maria de Lourdes Medeiros Beck
CÓl'a Coelho Duarte Silva
Noemia Sousa

D. DANIEL H0F'TIN , INAUGURAÇÃO DO CAMPEQ-' BANGú � x' 1,'LA1\fENGO 2
D 'GI Bitt ..,.. A data de hoje assinala o aní-

NATO SUL MERIC O L)' 1 (Y <\) _ Jogando ou-avma avan iuencourbe
versário natalício de S. Excia. A AN [1.10, '. - .

Rita 'I'olentino de Sousa tem com, O seu novo conjunto, o

Eglantína F. de Oliveira Cruz
Revma. Don Daniel Hostin, Rio, 10 (V. A.) - Uma Comis- Bangú empatou C01� o Flamenga

Herrninia Ferreh-a Mota apostólico prelado de Lajes. A são da t

Confederação Brasileira por dois Lentos. U juiz da peleja
Rita Vieira 'I'olenl ino de SOI}»3 grande obra de evangelização de Desportos esteve em contac- foi o inglês Me. Barrick e a renda
Irene Duarte Silva realizada pelo piedoso bispo tem to com o sr. General Mendes de acusou Cr$. '190.232,00. Os Lentos
Vitor-ia Maí.ilde Fernandes sido uma página de ,grandeza Morais, convidando-o para par- foram assinaiados por' Esquerdi-
Luci Cabral Wendhausen espiritual na sua diocese, moti- tícípar 'e inaugurar solenemen- .ha (2) para o Flamengo, e Djal-
Olga MonguilhotL Pereira vo porque S. Excia.

( te o' Campeonato Sul America- ma c Amaral para o Bangú. A pe-
Luiza Guilhon Pereira de Melo Revma. desfruta de larga' es- no de Futebol de 1949. O Gene- leja foi disputada no campo do
Mínervina de, O. Wendhausen .

tima e veneração entre todas-as i ral Mendes de Morais, prefeito Botarogo,
Maria Francisca Jorge da Luz classes. socia_is. As h?mena�:ns do Distrito Federal, muito tem CLUBE ATLÉTICO CARLOS
l):1aria dos Passos de S. Richter que hoje .serao prestadas ao �1�S- facilitado aos 'desportistas para I RENAUX,

DAS 12 AS 12,30 HORAS tre pr�lado .pelo mundO, C�OllCO o maior sucesso do Continental. Recebemos e' agradecemos o
Aurelia Born da Silva de Lajes, Juntamos os ossos

" seguinte oficio:
Maria G. de Almeida Correa r:speitosos cumprimentos. REGRE�SOU O PRESIDK.\'l'E DA I "Br�sque, 28-2-49. Exmo. Sr.
Aimeé da Costa Pereira ,Gonzaga :SRTA. MARIA TITA MENDES F. A. C. Pedro Paulo Machado, Diretor
Maria de Sousa' Gordeiro' Festeja mais uma primavera De sua viagem' a. São Salvador Esportivo de "O ESTADO" _
Castorina Vieira de Oliveira hoje, a gentil srta. Maria Tita da Bahia, onde tomou ,pal't� no Florianópolis _ Cordiais sau-
Maria da Gloria da S. MartinlH' Mendes, filha do sr. Antônio Congresso Brasileiro de Basquete- dações _ Temos a máxima sa-
Diamantina ilomanos "..Mendes, .proprietário do .Hotel bol.: l'Cg('e5-S0U -anje-enteai o dr. tisfação e honra, de comunicar
Maria Ana Alvés Gazzolla, em Urussanga. Osmar Cunha, presidente da Fe- a V. Excia., que em reunião ere-
Estel' S. da Silva

,

A �istint� aníversartante que der-ação Atlética Catarinense.

'I tuada em 14 de fevereiro, foi
Republicá Selva Gentil é m�Ito estimada :m t?da aque-! Como. j;,í 'divulgamos, n.,�s cIeba-, empossada, após haver sido e-
Guilhermina .Blttencourt Lopes l� Cld�d:, recebera _hoJe as ma- ô tes da Importante reLll�lao dos .leíta pelo Conselho Delíberatí-
Venuta Soares nírestações : de apreço de suas II pr,eside�tes e representantes das I vo, a Diretoria que deverá re-
Irací Lopes da Silva numerosas amigas. federações, teve o destacado des-, gel' os destinos deste clube, du-
Joana Daux SRTA. CELIN� CAB�� TElVE portista bri�hante aL�aç,5.0, tanto I rante o período de 1949/50, a
otilia Píracuruca Blum F�z ano� hoje a du;tu,,:ta sen- que conseguiu para a entidade que qual está assim eonstítuída:
Maria do Carmo Abreu Haberbeek h?nta Celll�a �a�r�l Teíve, de- tão bem dirige a hO�Ta de patro-I Presidente de Honra Vitalícia
Orestes G, Bittencourt dICa�a-funClOnarIa.do Centro de cinar o certame nacional de bola i-Augusto Bauer .

DAS 12,30 AS 13 HORAS Puerícultura Beatriz Ramos. ao cesto em 1951. , Presidente Honorário _ Otto
Alc1a TolenLino de Sousa Muito estimada por suas nu-

. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... :.. , .... , 1 Renaux
Amelia M. Richard da Rocha \ merosas relações de amizade, a WALDIR INGllESSARÁ NO BO-, Presidente
Celia Born da Silva nataliciante de hoje será, por CAIUVA Renaux Bauer
Dorothéa M. Bíttencourt certo, cumprtrnentadtssíma. J 'I Vice Presídente - Dr. Os-,

CL."UDIO KUEHNE O ex-defensor do Caiavana do"
-

Ernestina Vieira Bruno n.
ld A Horn0\ I' Waldi r q ue se encontrava nas

I
wa o .

Georxina Vieira Germano O inteligente garoto Cláudíno l o r-, ,

10 S t" Cy o Geva-�

cogitações do Palmeiras, de BhJ- ,

ecre arIO - r
Ina Borges Duarte e Silva. Kuehne comemora hoje mais

, d
Jurema da Costa Brasil um aniversário natalicio. Seus menau, ao que soubemos ingressará 1

er
o

' . , .

,

no Bocaillva, desta capitaL 2
.

SecretarIo - GUIdo Paulo
Maria Julia Ramos Wendhausen amiguinhos afluirão à residên-

M t
1\1

.

G L 11' 1\' 1 -

.

cia de seus pa,is para cumpri- Com o concurso do ,explêudido OrI Z '

'ana �. apo] . .le ego
menta' -lo.

.,

Zagueiro "coLol'etl" muilo 'lllCl'a- Tesoureiro Geral - Arnoldo
Raquel Tolentino de Sousa Silva

S h f
SRA. ALCEBíADES DIAS rá o gl'êmio do se. Agapito Veloso • c ae erLenadir Rosa Fredigo Valda Ortiga Fedrigo Tesoureiro _ Flávio Cervi-

Olgru. GarofaJi.s Campos i\ely �chmidt Guimarães Aniversaria, hoje, a exma. sra. n,O próximo cel'tame' c.il-adino.
.

Tesoureiro Auxiliar _ Flo-l\1er�edes de Arruda Carvàll:�o Maria de L. Fel'1'eira Mattiolli d. 'Zulmira Machado Dias, digna rêncio DomingosDAS 11,30 AS 12 HORAS lVfal'ia do Céu 'J'olentino de .Jousa Espôsa do nosso distinto conter- EQCADOR O PRIMEIRO AnvI'i;R-
Orador _ Euvaldo Schaefer

------------�-------------
-

AI eb' d s DI'as com SARro DO BRASILraneo sr. c la e ,
-

Conselho Fiscal _ Érico Bi-

A V I S () petente e dedicado funcioná,rio S,erá ina��gtll:ado" �manhã, no
anchini, Beno Schaef.er e Otto

•'

.

,

do Crédito Mútuo Predial. esladlO de Suo Janual'lo, no· RlO
N' b h

'

,

(' l S I <\1'
Ie U r. ,O Serviço de Luz e Fôrça avisa que em consequência de Dama muito relacionada e es- dI' �aneII'O, o ,ampeona o "-u .

.- Comis&ão EsportÍva _ Érico
desarranjos ocasionados pelo último temporal na Usina de Ma- timada na sociedade local por n:e.I',ICa�O de Fnte?o.I, rio qual p.al- Bianchini Mário Olinger, Leo
roim, hoje à noite, dia 2, serão racionadas as zonas servidas seu' ascendrado espírito cristão, I.JClpaeao bra-sll�H'OS, 1I1'1:g'�lalos, poldo Bauer, Anibal Diegoli ePelos transformadores situados na Pedra Grande, Rua Duarte a aniversariante de hoje rece,- chilenos, eqllatorI.anos, bollv13nos,

A t"
.

H'l
'

. n omo eI.
Schutel, Avenidà Maur.o Ramos (próximo ao Campo do Mane- berá de suas inúmeras amiza- peruanos, colombIanos e para·

Aproveitamos o ensejo parajo), Avenida Mauro Ramos (próximo à Rua Ferreira Lima), d.es, as inequjvocas d_em<mstra- gllaios. apresentar a V. Excia, os pro-Rua General Bittencourt, 'Rua Campos Novos e Rua Laura Ca-, ções de simpatia em que é tida A pal'lida inauglll'al do ce.l'lame testos de nosso elevado apreçominha Meira. .

I nos nossos meios. - I será ,disputada. e11Ln o BraSIl e o
e ,distinta consideração.,----

,"O Estado" a cumprimenta, Eqlladol"
'

,

João Carlos �enaux Bauer.CINEM A,S Ra'dio G.uaru)·á respeitosamente. I
Em dispnta do[ cball)lpebona�ol .Snl presidenteJOEL-CARLOS LAMARQUE ,Amcl'Icano de Fn � o, raSl elr�; I Cyro

Gevaerd _ Secretário.
RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas A efemépde de hoje assinala e t'quatorianos deleont.al'am-se a

Herman Brix _ DIa Holt em.: PROGRAMA t'ARA HOJE o.primeiro aniversá�io natalicio"1 ago.l'a, duas veze�, em 19/,2 e 19�,5',!NOITES TROPICAIS _ Di.as 3 � <1
T A R Z A N do galante menino IJQel-Carlos,: venc'cnrto o ,Brasil ambas as palf.l-! de Abril

E A DEUSA VERDE 9,0� - ABERTU�A - Bom dia querido filhinho do sr. Osmar das l)el�s eSCOl'es de 5 x 1 e \} x 2, I Barraquinhas, música, ,alegl<ja
1

. para voce . . . ILamarque e de sua exma. espo- ! resreeflvampnte. LOCAL _ Pateo do Inst·ltu·to B,·"'-Um sensaciona' aventura no paiS I ...

9,30 - Variedades em gra�a-; sa d. Alice Costa ;Lamarque.

I" S.
r;--· sil-E�tados Urlidos .

ções. Fazem �nos hOje:' . Bevo ueao na Iria10,00 - Arco Iris musical. - 'O Jovem estudante Hugo fronteiriças para impedir as10,30 - MusiC�S brasileiras em Garme Novak.
'. Viagens através das fronteiras.gravaçoes. - o sr. Carlos Alberto da Luz

D" ma-is ue o exército estava RepreSentaçõeS - Consignações -
10,55 -' InformativO' Guarujá. I e Silva, funcionário do Banco.

f
IZIa

d
q
l' t tras C/Própria

11 00 _ ENCERRAMENTO. I
d B '1 i orne,cen O a.II?en ,os e ou _. COMÉRCIO POR ATACADO E _\. ,,

. . I o raSI.
.

" .

t coisas necessanas a populaçao,13,00 - O�ereclmentos mUSI- - as sr�s. d. Verolllca Nur- t
e advertia aos comerciantes que

VAREJO
caIs.,

. I berg, esposa do sr. Artur Nur� I bstivessem de aproveitar a Louças - Vidraria - Artigos '.le
15,00' - Rád�o Conto mUSIcal. b;r�; d. Maria �alloti. pei�oto, I �:tu�ÇãO elevando os preços. In-

aluminio - Artigos Escolares -

15,30 - Vanedades.
! e",posa

.

do sr. Joa,o PeIxoto, . d.
formações recebidas nesta capi:.. Papelaria

15,45 - Posta Restante J : 7. Leopoldma Vaz.. tal diziam que o gr\lpo militar Gent!ros Alimenticios Industrial:-
16,Oú - ENCERRAMENTO - as srtas. Iela PolI, Dulce Ma- ncabeço a revoluc1ío na sados - Armarinhos, em geral
17,00 - Em tempo de valsa. ria Linhares e Elsa Hoffmann.. ��� e.

t
�.

a- crI'ac-a-'o de LOJA E ESCRITóRIO - RUA 7 de',
.

d A' .'. 'dna e con rano >' ,17,30 - MelodIas as mencas
.

E N L A C ES,
E t d

.

d na Palestina. Setembro, 21
18,00 - Ave Maria. Realiza-se hoje, as 9,30 horas,

um s a o JU eu, ! Caixa postal, 322 _ End. Teleqrá-
18,0.5 - Variedades. na residência dos pais da noiva, sr. Olimpio Olinger e esposa, Da

I
fko "LUFAMA"

18,30 - Mom�nto Esportivo. à rua 24 de Maio, 763, no Estrei- Laura Vieira Olinger.
-

Fpolis. -' Sta. Catarina
19,00 - ENCERRAMENTO. to, o enlace matrimonial do I O ato religioso realizar-se-á! .

LEGIÃO DE HERóES
nosso conterrâneo sr. Acy Da .... as 10 horas, na Mat�iz de Nossa SERVIÇO DE METE0-
bral Teive, Diretor Arti&tico da Senhora de Fátima, sendo tes-

ROLOGIA '
3° Continuação do seria,cIo Rádio Guarujá, filho do Ten. temunhas; por parte do noivo, oTERROR DAS MONTA;NHAS Raymundo Luis Teiv;e e de sua sr Osvaldo Goulart e esposa, Da p'revIsão do tempo,

. até 14:4° Ronald Colman -, Marlene Exma. esposa, Da JoceJina Lentz Maria de Lourdes Sartorato horl;l.s do dia 2:Dlclrich - Edward Arnold T
'

t'l h·t G I t t d
.

IeI�e: com.a g�n 1 .s�n �r� a· ou ar ; por �ar e
. a. nOIva, o Tempo instável, com chuvas,

. K I S 'M E t Ameba Mana BmnchmI, dlleta sr. Lourenço BlanchmI e a srta. : e sujeito a trovoadas.5° Final do seriado filha do sr. Lourenço Bianchini Tereza Concéta Vieira Bianchi-I Temperatura _ Ligeiro de-FALCÃO DA FLORESTA e 'de sua'Exma, esposa, Da Ma- ni.
\

-

clínio.'Preços: Cr$ 4,20 c 3,2Q dalena Vieira Bianchini. Os noivos após a viagem de Ventos __: Do quadrante sul,Censura até 10 anos. Paraninfarão O ato civil, por nupcias, fixar:ão residência à com rajadas fi·fscas.
•

...... ,' , Iparte do noivo, o sr. Osvaldo rua Felipe Né,ves, 125, "BairrO' Temperaturas extremas deAmanhã - lUTZ e ODEON .Machado e esposa, Da Licaste Nossa Senhora de Fátima" - Es- hoje:FOGUEIRA DE PAIXÃO I Mâchado; por parte da noiva ,o I treito. r,::i:::r..n �3 'J. �,:anima 21.0.

ANIVEHSÁRIOS

João Carlos

LUIZ FARIA & IRMÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAIO-Sàbado 2 �. Abril ele "'49 7
o'

I".
1 IIa.Uso... fdbrlca.. A Ca.a -A CAPITAL- .hamo c c'tilll!70llo do.,

v!.ita anhlii de efatuaram .ue. oOM.p.(;.� MATRiZ e",

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

Fabrioant. _ distribuidores da. af�mod(IIJ COIt

f.cçõ•• -DISTINTA- e RIVET. Pos.',. u� gron.
de .ortimento d. oasemiral. 1'1.cDdo.. b:rillll
bons • bal'oto.. algodões, mor·loa .. a.lamlllnto.

para alfaiote.i q�e recebe diretamente daI

Snrlll, ComtllrcaGnt., �o {ntefior no .entlcilo d. lhe fazerem VIme!

Flcl'lcl'f6pcU.. - F1 LIAJS em Bluraenau '. Laje•.

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

firma'Fiuza Lima & Irmãos, é ... seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf �xcessão' de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a.,4a• e 6a. feiras

Nova-Trento.
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a• feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

RADIOTERAPI'A
RAIOS·X

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

QUER VESTIR·SE COM COHfOR·TI E ELEGANCIA 1
A

Meno
PROCURE

IIfaiataria• • •

Rua Pelrppe Schmidt 48

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
Silveira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

hs.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca· Predutes

I

Veter'inarios

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
ü'UVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

I
dêsses produtos.

Residência: Felipe Schmidt, 99 Os primeiros já a venda, são:
Telefone: 1.560 SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos deConsultas: . Pela manhã no Hospital

A tarde: Rua .Visconde de Ouro e,60 g.
Preto n. 2. VAGINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas 'de 10 cmâ, e frascos de
Horário: D:!s 14 ás 17 horas. 10ú cm3.

SÔRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmâ.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e !rascos'
100 cmâ.'

O INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 16S - Florianópolis).
fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

Dr. Milton Simone
Pereira

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

DR. NEWTON d'AVILA

lO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cirurgia geral -- Doenças de Senho-
ras - Proctologia - de

Eletricidade Médica VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3. I

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307 Dos dois' últimos, por serem os seus �razos de validez relativamen
te curtos., o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
de}: entretanto, a qualquer' pedido dentro do prazo miníma necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima. .

Brevemente o instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Ternerma (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestroí, e ainda, Vacina Contra _
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . .. : .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solicitante.

DR. LINS NEVES
--- 'Consultas: As 11,30 horas e -à tar

de das 15 horas em dianteDiretor'da Maternidade e médico do
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS :_ CI
RURGIA PARTOS Clínica Médica e Cirúrgica do

Diag�ós�ico, controle'_'e A trata�ento DR. AUJOR LUZespecializado da gravidês, DIstur-1 Médico-Operador-Parteiro
bios da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adultos e
ea.. Pertubações menstruais, i.:l�l,\v Crianças
mações e tumores do aparelho gení- Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _
tal feminino, Doenças de Senhoras - Partos -

r Operações do utero, ováríos, trem- Vias Urinárias _ Rins - Coraçãolonas, apendice, hérnias, varizes, etc. "E F' d..
- Pulmões - stomago - Iga o

Cirurgia plástica do perineo (ru- Tratamento da Tuberculose
toras) Raios X - Eletrocardiografia
ASSISTENCIA AO PARTO _E Oi'E- Praça Pereira e Oliveira (atráz do

RAÇõES .oBSTÉTRICAS Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Doenças glandulares, tiroide, ová- Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
rios, hípopise, etc.) __ Fone 841. FLORIANéPOLIS
VbJturbios 'iIlervosos - Esterilidade
.- Regimes.

_', Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Besid. R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - Tel. 846.

Arvores 'frutíferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades of�rece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeultura

Dr. Roldão Consoai H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL1!:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

tina da Universidade- de São Paulo,
onde foi assistente por vários an08 �o
Serviço Cirúrg ico do. Prof. . Allpto

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via! circ.u]�·

. tes intestinos delgado e grosso, broto

de rins próstata, bexiga, utero,
ovários e' trompas. . Varicocele, hidra

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, , rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef, 1.S98

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Rep resentações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM �ÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS' ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Santa Catarina.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíse
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, es oe
-

cialmente do coração e vasos

Voenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR-
mOGRAFIA - METABOLISMO .

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã' das 10,30 U 11
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
,....".-, CÕNSULTóRW:

,

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski fl2

Fone manual 766

I
,

II C A. P I T A L A R II
Dr. Paalo FOlltel

Clínico e operador
(.;onlultório: Rua Vitor Meirele.. 36.

Telefone: 1.405
Con.ulta. das 10 ás 12 e dao 14 '"
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620
pessoais, conce-Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

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

PEDRO NUNES
Dr. M. S. CanlcaBll

C1inica exclusivamente de criançu
Rua Saldanha Marinho. 10

Telefone M, 733
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além ds Jóia'

inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.
.

Participação D08 laeros

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito '\

Federal
Ex-interno de Hospital Psíquíâ
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-interno da San ta Casa de W·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsuttarro: Edifício Amélia

Neto - Sala '3.
Residência: Rua Alvaro de oar-

..alho, 70.
'

Das 15 às 18 horas
, Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305. • .. • • • • .. .. • .. lO" lO. � .

."......-;.-.-_-.....-.-.-.-.-.-_-..-_-...- ..",._-_-_. .:-,..-.-.-_-.-.-.-.-.-.-_-...
-

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

Pedímos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o' nosso Cadastro Social.
Nome .

Rua Est. Civil . D. Nasc .

� . . . .. . lO.... .
'
........ lO. lO...... . .

Dr. Mário Wendhaue.
Cllnica médica de adultos e criança.
Oonsultório - Rua João Pinto, 16

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

Kaidência: Felipe Schmidt lil. II.
Te1ef. 812

Pai ...........•.. .
.

Emprego ou Cargo "..... . .

Cargo do Pai (mãe) '

,., , .

Observo . ....•.....
'

......••. ;...... .•... . ..

..
I

Dr. Lindolfo 4�6.
Pereira

Advogedo-Contabilisla
Civel -- Comercial

Con.Utuiçõe. d. .oci.dad••
••erviço. cotel:ato., em g.ral.

f Organizaçõ.. contabei•.
Regi.troe. marcCIII, diapondo,
no Rio, d. corr..pondent••
Eu:rit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 horae.

Tel.folR. 1494

......... lO. .. •••••••••••

Bom binóculo
G:runde visão

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom bioóculo

alcança quem tem sólida
, instrucão.

BODS livros, sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Plcríanôpolie
. . . . . . . . .. .. .. . .. .

Muitas felicidades pelo nasci•••
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melh••

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CR'f:DITQ
MUTUO PREDIAL.

• > -

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

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

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

I DatilÓgrafa
. i

I diplomada•
•
•
•
•

I
••
•
•
•
.....................�

Ojerece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

•

SEU RElOGIO PRECISA. DE
.

REVISAO?
NOSSA OFICJN� Ê ESPECIALIZADA'
NONOS concertos são

..

I '. garantidos .100%,
'ÓTICA' MOD�LO'
JOAO

.

PINtO,: 25 (Frente. ao. Tesoúro
.

édo Estado) ..•..•....
.

,

•

SENHORITA!
A ult.ima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

I
I
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A anaior festa dos
.

catarinenses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Julgamentos da Câmara Crimi
nal, realizados no dia 25 de

"A pedido dos interessados" I
março de 1949

o "Diário da Tarde", desta ca-
Recurso Críminál nO 5.350, da

• pital, não menos, interessado comarca de Campos Novos re-
, corrente a Justica � íd

que os demais, transcreveu, em Seba.stião Figuerôa. reR,c����o�sua edição de ontem, uma en-

trevista concedida ao periódico o sr. des. FERRE_IRA BASTOS.

"Diretrizes" pelos srs. Afonso Preliminarmente foi o julga
Ghizzo e Artur Campos, respec- mento convertido em dílígên
tivamente Prefeito e Presiden- cia, a fim de que incluídos os

te da Câmara de Vereadores de autos na classe de apelação, se

Araranguá, os quais aludem à jam novamente distribuidos.

pret�n?ida anexação daquele Recurso Criminal n? 5.353 da

mumcipio catarinense ao Es- coma�ca de Orleães, recorrente

tado do Rio Grande- do Sul. O a Justiça e recorrido Benjamim
segundo daqueles representan- de Oliveira. Relator o sr. des
tes udenistas admite o extre- FERR;E:IRA BASTOS.

mísmo do gesto de repúdio ao Decidiu a Câmara Criminal
, Estado de Santa Catarina, ges- dar provimento ao recurso, afim
to que atribue falsamente à de que decretada a pronúncia do

população de Araranguá. O se- réu como incurso no artigo 121

gundo aduz razões históricas, do Códico Penal, seja o mesmo

geográficas, econômicas e so- submetido a julgamento pelo
ciais, que, a seu ver, justifica- Tribunal do Juri, na forma da
ram sempre a anexação do mu- lei.

nicípio sulino ao Estado vizi- Recurso Criminal nO 5.355 da
nho. comarca de 'Tubarão, recor-

Examinemos, com a ligeiresa rente .Natalicio Ferreira Fortes
a que nos obrigam os limites e recorrida a Justiça. Relator
desta coluna, os arrazoados de o 51'. des. FERREIRA BASTOS,
ambos os próceres udenístas Em diligência,' afim de que
que promovem o golpe de trai- seja cumprido o artigo 589 d,o
ção aos interêsses da-terra ca- Códico de Processo Penal.
tarinense, lançando sôbre os Recurso 6:riminal nO 5.341 da
ombros da população de Ara- comarca de Itajaí, recorrente
ranguá as responsabilidades da te a Justiça e recorrido José

parte, ela ilha e elo continente, e

iniciativa dêsse infamante mo- Bertasí, Relator o sr. des. HER-
quem sabe, de outros Estados, Por-

vímento. CÍLIO MEDEIROS.
que assim sempre foi, e continua-

"I'
.

1 t d
rá sendo, enquanto a fé inquebran-

J.: a que assina ar, an es o Foi dado provimento ao re-
,

h
-

líti tavel acalentar o peito de toda essa
mais, C cnavao po 1 lCO repro- curso para que o dr. Juiz de di-
d id I C gente, sofrega de perdão, anciosa
uz: O pe o sr, ampos, que reíto, receba a apelação. inter-
insinua haver sido movido por posta.

de paz -do espir ito, nos dias ler-
.

I'"
. , PSD

mentosos em que a humanidade ora
simp ei:> vmgança ao . . . Recurso Criminal nO 15,348 da
O desme b t lt t se debate. :\'ão será debalde essa

m ramen O resu an e comarca de Itajaí, recorrente
'

da
' -

d
. ,.

d fé, porque a milagrosa 'imagem de
criacao O municipio e João Corsani e recorrida a Jus-

T "T' t id d d Jesús dos Passos, na sua dolorosa
urvo. L';la opor um a e a, no- tíça. 'Relator o sr. des. HERCí-

va div�são administrativa do LIO MEDEIROS.
c.aminhada, "ai asperg'indo bençãos

Estado lt d 1 e consôlação, esper.anças e paz d'al-
, COl1SU a a a popu a- ,Reformado o despaoho para

ça-o dl'str·t 1 d d
'

t ma, dando lenitivo aos que sofrem
I a e que se esm e- que ,o dr. Juiz a quo receba' à \

ressava a Pref 't d A e convertendo üt!,· os que não crêm,
e1 ura e ra- apelação.

rangua' a crl'aca-o do
. , . I Assim é o Senbor dos Passos, ima-

, � munlclpIO Apelaça-o Crl'ml'nal n9 7804
de T

.

h
.'

gem veneravel ,e querida'de todosurvo se llnpun a como pro- da comarca de Tijucas, apelan-vidência de incontestável opor- te a Justiça e apelado Antonio'
tunidq,de e conveniência cole- Henrique Carlos Stadler. Rela
tiva. Não vale, pois, a sovadis- tor o sr. des. HERCíLIO ME
sima acusacão dos udenistas
quê situam' os altos interêsses

DEIROS.
Negado provimento à apela-catarinenses abaixo das pró- ção para confirmar a sentençaprias ambições e mesquinhas que absolveu o apeladO.razões de grupo. O sr. Campos

não disse nada de novo. . . há ainda as razões de caráter
Mas o Prefeito Ghizzo, que,' social: Porto Alegre hospitaliza

aliás, desprezou aquele chavão, doentes de Araranguá e abriga
argumenta com razões que, já os desamparados da sorte. ' ..

de há muitos anos antes d9 Ora, estão aí argumeAtos
desmembramento de Araran- que, absolutamente, não po
guá, tinhamos ouvido. Fazem- d�in 'prevalecer, mesmO por
nos mesmo recordar a calorosa que não os utilizariam os Ca
campanha de ca:tarinensismo, tarinenses de brio em desfavor
lançada por ocasião de estudos ao nosso Estado. As "raizes
mandados realizar pelo g�neral mais profundas" do que as de

, Pt?lomeu �e �ssis Brasil a res- simples paixão política são, na
peito dos llmItes do nosso Es- verdade razões de desamor à
tado com o Rio Grande do Sul. terra d� Santa Catarina. O sr,
"Não se trata de um movi- Afonso Ghizzo, eleito para ad

me?-�o "inspirado pela paixão ministrar um município cata

polltlca , começa o sr. Afon�o rinense, vale-s� do m<l.ndato
Ghizzo. "Suas raizes são mais para trair o nosso Estado.
profundas"; acrescenta, e vêm; 'E, como se está vendo na
então, as razões "profundas». rece que a U. D. N. est�dual
Cita Oliveira Viana, que sus- não lhe vai à mão no gesto in
tenta a tese do povoamento do digno; antes, o estimuí,'-:l. e j11S-
,Rio Grande do Sul através de tifica, reproduzindo-Ih!': as.' de
Araranguá. Passa a valer-se, em darações a um periódico e::-<Lra
seguida, de Circunstâncias geo- nho ao nosso Estado com os

gráficas: Araranguá está en- argumentos de um h�m advo
cravado no território gaú-, g'ado dos interêsses mais opos,
cho. .. Vêm depois os motivos tos aos da nossa terra, O caso,
d.e orde.m econô�ica: o comér- em suma, é que, paradoxa1mcn
elO de lmportaçao se faz por, te, o udenismo de Santa Cata
intermédio da praça de portolrina se bate por uma amputa
Alegre. . . ção no próprio território do

Mas, sustenta o sr. Ghizzo, nosso Estado.

ele Abril. de '949
------------------------------�----
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o MOMENTO

j( liturgia católica rememora, os petrechos e objetos sagrados que, mingo de Passos, a'pós à cena 'o
hoje, o pungente drama do Calvá- transportados processionalmente Encontro, retornará à Capela no
do. O cenário é :1 igreja do ?lenino para a igreja Catedr-al serão usados :.'IIenino Deus.
Deus. Há uma centena de anos que nas grandes solenidades de Dom in- DOMI�GO 'DE PASSOS
estas memoráveis celehrações, que so ele Passos. No altar fronteiro à imagem do
constitúem as maiores festas da Dados os preparativos e a ati- Senhor dos Passos será celebrada
cristandade, em nossa terra, vêm "idade a que se lem entregue a

I domingo
nina missa às fi horas da

empolgando a alma bôa e simples Mesa Adrninistrativa, lendo a fren- manhã. As "; horas terá lugar outra
da gente ilhôa. Por obra e graça te seu ilustre e dinâmico Provedor, missa.
da Providência ti que a veneranda des. :Vf.edeiros Filho, as solenidades As oilo horas será rezada a missa
imagem do Senhor do" pàssos não ele Passos, este ano, excederá em festiva da Irmandade. Comparece
foi parar noutras plagas, destina- muito ao brilhantismo dos anos an- rá ela incorporada, revestida de ha
da que estava a cidade riogranden- terrores. A supervisão dos í

raba- Iandraus e i'nsígnias.
se. Desde então, e isto remonta a 1110,S ficou a cargo do esforçado Sua Eminência o cardeal do Bra�
1764, a imagem aqui ficou, para Mordomo do Culto, sr, Júlio Pe- sil, Dom Jaime de Barros Câmara,
receber a veneração sempre cres- reíra Vieira. Arcebispo do Rio de Janeiro cele-
cente deste povo, que nasceu cató- I brará essa missa, acolitado pelos;
lico ,e vive para o catolicismo. '

A '.TRASLADAÇÃO
A nossa Capital, assistirá pois,

Na noite de hoje, cerca das 19,30
horas, 'l'ealizf�l'-se-à 'a il11�)onenl[e
lr'l.::'iarlação da veneranda imagem
do Senhor' dos Passos, de sua cape
la, na igreja do Men ino Deus, para
a Caledral i\lelropolil ana. Como
sempre, "irá a imagem velada em

rico biombo, de seda roxa. Sua nu

merosa e luzída Irmandade Iorrna
rá em duas alas, ornpunhando to
chas acesas. :'\ão virá revestida de
halandruus. O imponente preslilo
será precedido do grande Gu iã o,
que virá deitado e, fpuado, condu
zido por quatro Irmãos. Numerosos
sacerdotes do clero regular e se

cular tomarão parle na procissãO'jque sel'à, a,cot11panhada por milha
res de f'ié is, ceul enas dele! com

círios acesos, em cumprimento de
promessas, Vislo da praça da Ban
d.eira, ° imponente préstito empol
ga a m ultídão que aí estaciona, pe
lo belo espetáculo de luzes que ofe
rece a profusão de lanternas, to
chas e velas, ladeira abaixo,

Às solenidades' de hoje compare
cerá o alto mundo oficial, por COI1-

vites especiais expedidas pela Mesa
Administrativa da 'Irmandade.
Sua Excia. o dr. José Boabaid,

Ilustre Governador em exercício,
lOS srs. Secretário de Estado e al
tas autoridades, civís e militares

Ao evangelho far-sa-á ouvir, com
sua voz fluente, Dom Jaime, Car
deal Câmara.

PllQ;CrSSÃo DE PASSOS
, Durante o dia de domingo, até'
à saída da procissão, enorme é a

multidão de fiéis que demanda fi

Catedral, a f.im de oscular os pés e

as mãos cla yeneranda imagenl c./J:
CrisLo.
Cerca das 16,30 horas sairá da

Caledral, em soleníssima e brilhan-
I e procissão, em belo andor ornáelo'
de cedro adi r'icial, a imagem de-'
Jesús elos P as.sos, conelüzido poe
irmãos da Jt'mandade. Esta formará'
em duas grandes alas, revestida de
ba landralls e conduúndo. tochas.
I Tomarão parte 110 g-rancle pres(i
lo, que pel'correrá as ruas do costu- '

me, ,sacerdotes do clero regular'
secular, associações relig'iosas, nu
merosas figuras d,e anjos, santos e

virg'ens. À frente do preslito segui-
Car<leal D, Jaime de Bal'ros Câmara '

rá o grande Guião em cujo cimo

lnenillas, ql1e ungiram com água- tomarão parte, formando nas alas, despontam ém letras garrafais as

btmta as faces, as mãos e os pÉ'.s do contando o prestito ainda com ,a iniciais da inscrição Senatus Popu- '

Senhor dos Passos. Esta cerimônia presença do revmo. Côneg'o Frede- lus Que Romanlls (S. P, Q. R.) - ()

é emocionante, e poucos a assis- rico Hobold, Capelão da Irmandade, Senado e o Povo Romano.

lem, em meio do maior silêncio e �Pró-Vigário Geral e Chanceler do Serão guias ,do Guião os Irmãos�

rc�peiLo, Arcebispado. s1's. Álvaro da Costa Perei;I!a, Cus-

Durante o dia de quinla feira e Abrilhantúão a imponente pro- tódi/ de Ferreira Bandeira, Major-

no seguinte, sexta, eno'me foi a cissão as 'bandas, de música do 14.0 Jose Lup,el'cio Lopes e Major José

romaria dB fiéis à capela dos Pas- B. C. e ela Fôrça Policial. O intine- Augusto de Faria. A vara será con

sos em, busca d!). milagrosa água Í'ário é o se'guinte: Hua M'enino duzida pelos sÍ's. Reinaldo Bicochi,

com que foi bannhada a imagem., Deus, Rua Bulcão Viana, Hua Tira- Joaquim Coelho dos Santos e An-

Casos numerosos 'de cura contam- dentes, Praça 15 de �ovembro (la- tônio Soares.
•

do da Prefeilura) ,e finalm�nte, a Para dirigirem a procissão em

CaL.edral. AJ1ÓS à enlrada no templo lodo o seu' pei'curso foram esco

a veneranda imagem ficará em ex- lhjdos os Irmãos, srs. Heitor Veiga
posição à adoração dos' fiéis, alé <;l,e Farias, Gregório Thomé de Bor

cêrca das 23 horas, g'uardada por ja, João Zommer e DeoeJosio Orti-,

Irmãos'. Na sacristia membros da ga.

Irmandade estarão à disposição dos Sob o pálio irá sua Revdma., ()

fiéis para l'ece'i:iimento das promes- sr. Arcebispo Metropolit.ano, cujas
sas, A Irasladação de hoje dá-s,e pe- várias serão seguras por altas auto

la centessima tercei ea (1 03a) vez. ridades, especialmenle convidadas.

NOSSA SENHORA DAS DORES Abrilhantarão a procissão as afi-,

Ainda hoje à noite, depois dás nadas bandas de mú�ica elo i/f? B.

22 1101.'as" descerá em procissão pa- C" Fôrça PoDcial, Amor à Arte e

ra a Catedral, com grande acompa- União dos A�'Listas.
nbamenLo de fiéis enloando' can� Fará o' r)apl'l de Verônica, cantan-
Licos, a linda imag'em ele Nossa, do nos �elr, Pas,,;os armados em vá-,

Senhora das Dóres, a qual, no do- /Colltinúa na !Ia página)

Des. Medeiros Filho -, Provedor

Arcebispo D. eJoaquün Dom ingues

revdrnos. cônegos Ivo Cagliari, seu

assistente, e Freder-ico Hobolâ_
chanceler elo Arcebispado.

'

Contará ainda êsse ato com a pre
sença ele Sua Excia . .Reverendíssí
ma., o sr. Dom Joaquim Domingues
de Oliveira, virtuoso Arcebispo Jfe-
tropolí tano,

'

hoje e amanhã, as mais ernocionun
tes demonstrações de fé e respeito
ao Senhor cios Passos, nasua hri
lhante passagem pelas ruas da cida
de. Forasteiros acorrerão de tôda

os catarinensr.s, que nesles dias, de

geaude festi\'idade, receberá a con

sagTação unânime do mundo calÓ
lico florianopolitano.

SEMANA DE PASSOS

Segundo é
-

tra:djcional, as fesLi
vidades de Passos se iniciam sem

pre na quinta feira, na igreja do
Menino Deus. �f'ss,e dia, após a.

missa convencional, teve logar a

piedosa tarefa da lavação da vene

randa imagem, executada POI' três

se, pom o uso dessa água.
A nota pi.'eponderante das, ceri

mônias que anlewdem às 'de sálba
do à noite e domingo, é a da pro

cissão-da-mudimça, Hoje, pela ma

nhã, após a miesa das 7,30 horas,
na. igreja do Menino Deus, deseerá
essa procissão. Não virá com acom

panhamenLo de música, e sim de

sordenadamenle. Dezenas e dezenas

de homens, mulheres e criança�,
num vozerio, transportarão (t ca

heça, sôbre os ombros ou debaixo
dos braços tôlla sorle de móveis, al
faias, utensílios os mais diversos,
gr'andes ou pequenos, mas que to
dos Jazem questão de carregar. São

lAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


