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Rejeitou a Câmara o projeto ante-ontem"
--.-.-----,-.-' ---,-

.
.

L RIO, 12 (V.A.) -- En- nal.dos Servidores Públi-'

''''-)_O_O_()�).....(a ' ' .

! . t I quanto ontem à noite, a Câ- coso

iO�)is antiso,Diá-,- mara dos Deputados rejei- NA CAMAR�
!r;., d� S. Catarina �

tava de surprêsa o projeto Sem, um só' discurso, o

I /. , do deputado Gurgel do A- plenário da Câmara' em ses7
i, -Ano Xl

-,
maral - ausente no mo- são noturna, rejeitou de

,
menta - que concedia abo- surpresa a proposta. que vi-

IN. 11.779 I
no de Natal aos servidores sava conceder abono de Na-
da'- União, o P;esidente da tal, aos servidores da União.

,,'(�>-..<>-..<�>-..<)4IiIt República aprovava a Expo- A proposição que tinh�'
C�. 1... síção de Motivos do minis- parecer contrário da Comis-

I tro Osvaldo Aranha e des- são �e Finanças, foi rejei
,n ·Bras·li- na .aNU

I pachav� contrár�:mente. o tada como 'qualquer 'outro.
U "U

.
memorial da Umao Nacio- projeto de rotina.

DIRETOR

Ruben-, d.
A"ud. Ramol

amENTE

Domi'n,o, F�
d. Aqu,ino�'

F'lorranópolis, Domingo, 13 de Outubro de 1953
-------------------------

--------__,..

"Oração
à VirgemMiaria"
Poema, de fé e Beleza 'composto

pelo prop�io Papa Pio XII.
ção até o dia em que, de

pois de tua' assunção aos

céus, Ele de
.

coroou Rai
nha do Universo.

Ó Fonte cristalina de fé,
banha nossos pensamentos
com verdades eternas! '

Ó lirio fragrante de toda

Disponibilidades Que Serão Lícitas
-'---,---.------" 'RIO, 12 (V.A.) - São as. quarta-feira; sôbre a Holan-

Conferência de seguintes as disponibilida- da um milhão; s?bre a, In-

'e '.
-, R· .les cambiais fixadas pela glaterra dois milhões; sôbrearacas nO 10 carteira de Câmbio do Ban- a Noruega um milhão, e sô- ROMA, 11 (U.P.) - E'

WASHINGTON, 12 (U. .co do B.rasil para O"'S leilões bre o Uruguai dois milhões; o seguinte o texto complet�
.

M a Deus e esc_rava do infer-P.) - A atitude que a dele- da próxima semaná nas pra-I quinta-feira; sôbre o .Japão da "Oração à Virgem a-
<

-

d t08/'2 gação do Brasil adotará na
ças dos países autorizadas +r dois milhões;· sôbre a ria", escrita pelo Papa Pio no! 1>::""� /

a �provaça-'0' o XII I
. Ó bem-amada de Deus,,

. u- '. X Conferência Interameri-
a Operarem no sistema: se- I'checoeslováqura, um mi- e por e e mesmo recita-

�RIO, 12 (V.A.) - O pro- não havia "9�oruml', encer- .cana de Caracas será obje- zunda-féira: dolar alemão lhão, e ainda dez mi
..lhões, dá, no

1
dia 8, na Basílica de escuta ardente .prece que

, --+-.
�

se elevam de todos' os 'cora-jeto 1.082/50, que rec1assi- rando-se ,os trabalhos. " to de uma reunião dos em- 2,5 nÚlhõ�s, _
total para o de coroas dinamarquesas E San�a Maria Maior, nesta

,-

d' O
.

di
- ,

\ ,

"A ções, neste ano' ded'i'c'ilda: afica QS ,pr,ofissi9nais e m- 'pra_zo para iscussao baixadores do Brasil nas 20 Rio' 'teroa-feira: total. as -dez milhões de éoroal sue- capital, ao inaugurar o .

no
r .. "

. " , _,

, , ,.Yel.u�lÍVersi.tfu.io �fsuperior., t.e;mina��.;ria pr6ximâ' se- Repúbl1cas americanàs, re- Jis�onibiliQades em dil�'a- fcas. Trinta por' cént�':'das cio: -Mariano", ,
,

"

ti!
. �,.

empregado� po '.ser�iço pú;.. g�rld.�-f�ira, e li 'men'os :qlle união que se r�alizàrá no
ner icano � seis milhões, tadas 'disponibilidades serão "Extasiados pelo esplen-

.

Cura,_ terna�ente, .nossas
blico, parece deflnitivamen- se :t:�jei.t�m de uma vez as Rio de Janeiro em fins de .endo que sôbre =o . Chile destinadas ao Rio. Igual co- dor de tua beleza celestial dolorosas feridas!

){" te condenado a' não ser vo- diligênCias' pedidas e mais janeiro prOXImo, s.oube-se =Iuinh.entos mil; sôbre a Fin- ta c,,!bérá éi S. Paulo. Quan- e impelidos pelas ansieda-, Co�verte o perverso; s�-

tado 'nesta "essão .·le�islati,. um. bloco. de cêrca de cem 'em boa fonte.
"

'd b d des do m:undo, lançamo-nos ',' ca 'as lágrimas dos aflito.s;.." ândia um milhão e sôbre a to as'. emais praças, o e e-

va,' de vez 'que ontem, na eme'ndas',' será .impos.sí.vel Essa reunI'a-o será a pri- 1 I'
"

,

d' 'b'
- ., em teus braços, ó mãe ima-:-' conforta, o pobre e,'o humII-

I .:lolôllia
. quin lentos mi; I cer�se-a a Istn UIçao Ja

d' d
.

se�o n?turna do, Senado, realizar-se a votaç�o êste meira em seu gênero na A- conhecida e habitual. culada de Jesus e nossa e; sufocà os o ios, suaviza
faltou número para votar-se ano.. mérica Latina, e aparente-.

'.

mãe,Maria, certos de encon- 'as asperazas; defen�e,. a
C

-

d ·�;r�. '_"fL�.,�"" I
_. -- ---------

flor da
..

··

pureza no,s J'ovens,'o parecer da omissao e -- mente a ún.ica em re ação . 'traI' em teu amoroso cora-

Finanças. O d comaCoriferênciadeCara- ('ontinúa a" Importarão de ;ao apazfguamento para prot�ge a,Santa Igreja!
Iniciad�s as disc_!lssões, a' O « uqu e a cas, convocada por um dos � nossos ardentes desejos e

Faze que todos os homens
Comissão de Finanças re- l�aXI·.as' . na Is- países que dela participa- Automove.,·s .Jorto seguro contra as tem- sintam a atração do bem

.

d h U
d cristão,' que,'em teu nome,quereu o prazo .e uma 0- rão. Som�nte os Estados U- )estades que nos asse iam

ra para se,p'ronunciar sôbre panha nidos e a 'França apresen- le todos o lados. ressoando, harmoniosamen-
a 'matéria, solicitando logo taram precedente$. EsSes RIO, 12 (V.A.) -, Em: Ires", que trouxeram 115 di- Embora degradados por tel no� céus, reconh�çam·
após uma di1�gência junto MADRID, 12 (U.P.) dois países anualmente re· .que pese as restrições de 01'- namarqueses 'com cerca de nossas faltas e esmagados que são irmãos e que as

ao D.ÁSP; irlformação pre- O generalissimo Francisco unem' seus embaixadores a- dem teótica, vem crescendo I setenta automóveis, todos 901' miseria infinita,"" admi- nações são membros de
cisa- sôbre o montante da Franco recebeu hoje, no Pa- creditados nas Repúblicas nos últimos sessenta dias a I procedentes dos EE. UU. O 'amós � exalçamos a riqueza uma ·familia �obre -a qual
despesa, que o proj'eto acar- lácio do Oriente, o co�an- americanas, numa das capi- 'importação de automóveis. desconcertante é que os in- sem par de graças sublimes deve 'brilhar o sol 4a paz
retará.

,
.
Jante e um grupo de oficiais tais. da América Latina, pa- Ainda agora 2 navios estão teressados exibem invariá- Je _que estiveste repleta, sincera é universal.

Esse parecer, foi pôsto a' 10 navio escola "Duque de ra trocarem pontos de vista: dese�barcando carros de velmente licenças de impor- .3obre todas' as demais sim- Rece1be, ó mãe dulcissima,
votos e, depois de duas ve- Cmdas", ancorado no porto' sôb!:e a situação nessas Re- ('lUXO no porto, do Rio: o tação fornecidas pela CE- pIes criaturas, desde o mes-

nossas humildes súplicas,
rificações. .

apurou-se que! de Barcelona.· públicas. "Uruguai" é ci "Buenos Ai- XIM. mo moment6'de tua concei- e1 sôbretudo, consegue-nós
. './

-----

que, lJm,dia, felizes em ti,

�= �j:�:::�:::I.�:�;:a::�::!:i:�t::::fi::::: lnt r I'�a s' e MBn ti" ra s·· �:nf:L�:'� ,;�:::::·i:��::;:i:�°t.�; ;,:�:":1U:��! li�� :::�
cial do grande matutino portoalegrense" taquigrafando' a pleitear à sua emancipâção. Meus a,migos 'e no- tamos mi iérra, e� 't0rfi�
asussPt·eànlatVarmaoss�. °anofsI'nsaolI�doavdeerndaenmtea"gVo'.�I�capreoveaxrc10usqI.uVeamdaeqnutei

."

_

bre povO!. Espero, porém, que. isso não aco�t_�- rio teu altar:
,

.
.

,

� cerá. Torna-se necessário que () povo d� falini-. 'Tu és toda" ,a belei'at ópolítica da excursão de S. Exa .. �liás, nO'di?í�iO dde sua. são territorial somente.de cinco em' cinlco anos, é leti or- tos continue insistindo junto ,aos seus re,iresen- .

Mari�! \. .

'

arenga, S. Exa. confessa os intÚItos. partI anos. a sua dinária, que poderá ser revogada a qua quer momen o" e, tantes na 'Assembléia Legislativa, a fim de pro-
onerosa viàgêm, e aproveita a oportunidade para impin- 'mais, que isso já foi até anunciado pelo seu próprio jor- ceder o quanto antes a votaçãó da lei de criaçãogir: suas já tão desacreJiitadas promessas, ão. diz.er: II nal� Sabe, �inda., S. Exa: que, �li.ante da, re�ente. �nterpre. de municípios. I'

.' ,

. taçao dada, no tocante a matena, aos' dISpOSItIVOS da Aqui, ao meu lado,. ençontram-se o ilustre, '.".

" .' "P!>vo bom'e amigo de�Palmitos! - Aqui me Constituição Federal, a lei quinquenal· está tacitamente presidente da Assembléia Legislativa, deputado
" \.'':" enc.ol1,tto como governador'do Estado, ,não só pa.-

;

fora de vigência. Pois, apesar de' saber tudo isso, S. Exa. Colaço de Oliveira e outroi!l'eIementos, distintos
.,

' '���Z'\Vj'sita:r os meus amigos e correligionários des· 'ainda persiste nos propósitos de intrigar e, ludibriar a
. deputados de bancadas políticas, os' quais se a-o. .

(' < ;te:.futiIroso município"dó oeste catarinense, mas' opinião pública, em flagrante desrespeito ao próprio pôs. chamo empenhados pela emancipação de Palmi-'fafub.ém parà estabele�er ,Um contacto mais ínti- 'to que ocupa. 'As trancinhas bornhauseanas, na verdade,
mo com a sua laboriosa populaçãó; a fiin de co· I estarrecem. São do seu improviso em Palmitos estas afir
�nheçér' mais de perto .1S seus anseios e para mais: mações, a propósito da emancipação daqúele distrito: :

Como se não bastasse a: mentira soIerte" o sr. Gover.fácllinente- solucionar seus prementes proble- I "E' bem ve'rdade que esta aspiração vem de- naqor, tendo ao seu lado o Chefe do Poder Legislativo
" liürs';, '"

'_ I � mo'rando na sua concretização. Não fosseln cer· desacata-o nas bochecas, basofiando que conco.rdara e�
, ,":-. Aí está,' pois,

..

a volta daquele ,correligionário que a tos movimentos. contrários, certas dificuld�des, ,que a Assembléia prolongasse seus trabalhos, querendo,U. D. N. perderia para que, o Estado ganhasse um Gover- ;, 'a vossa emancipação já estaria aprovada pela com isso, dar a entender que, se não concordasse, o Le-
nador, '�•. E,xa., além de ir visitar amigos e coi"religioná- \ Assembléia Legislativa.

.
_

gislativo já, esta.ria fechado. À potoca, . alia S. Exa, o des-,

rios, -foi saber, desse íntimo 90ntllto" quais os. adversários '. Estafldo. a ser encerrados os trabalhos do le· cáso pela independência dos poderes" tratando o Legisla-
que mereci;ün castigo.

..

gislativo, sem nada se resolvér sôbre o. pedido tivo como seu subordinado! ií'aita à verdade, S. Exa." pois
. Mais adil;lllt.e, abandonando toda a, compostura que de constituição de novos municípios, c_oncordei o Legislativo, por dçcisão da maioria, já havia deliberado
devia manter por fôrça do cargo, S. Exa. mergulha ·na de- no adiamento de seus trabalhos para assim ha-' :;n:osseguir nos;seus trabalhos ,para vo.tar, entre outros, os"magogia:, tec4mdo iºtriguinhas de correr parelhas Conl as I ve'r mais tempo a fim de se'estudar os vários pro· projetos de criação de novas comunas. Dois de seus depu-do seu cosmorâmico jornalista, na fôlha: oficiosa. ,.

'" cessos".
I tados, os srs. Clodorico Moreira e Francisco Mascarenhas,

.: .' s. �x�. 'ilã,o ig�o�a que '� criaç�� �e novos ?,unic�- .. ''''''
�

"O reta.rdamento �avido tem contrib�íd� em 'por haverem assinado o p�'olongamento' 'dos trabalhgs fo-
P,I,OS na zona fronteIrIça, de Chapeco, somente fOI POSSI-' nao estar .amda PalmItos, como outros dIstrIto.s, ,um severamen.te:, repree�dldos pelo sr. Governador e o.bri-.-
'Ver gr�as a'um projeto�d,a �allcada opósidoni�ta. '" ," emaÍ1c!p�dos. Entretanto, poss�-vos"-a'�segural' I gad,os a retira�';s�\as àssi-?aturas dó �to conv�catório, já, Sabe S. Exa. q!le, nao fora o chamado proJeto LenoIr que vanos membros do legIslatIvo, aSSIm como .-em poder do hde,r·,pessedIsta.· Basta eli'te fato para mos.
Vargas dos vários municípios a serem criados no extremo o próprio. governador do Estado, encontram·se

I
trar como S. Exa.proctirou enganar ri povo de Patfuitos

q_, Óeste, apenas um oü dofs poderiam satisfazer as exigên� empenhados em votar e sancionar a lei até o dia no seu improviso: :Cheio de' fal�idades, de demagogia, d;� cias,legáis.'SaJ.>e S. Exa. que a lei que determina a divi- 31 'de dezembro. intrujices e de farófias.

L

. RIO, 12 (V.A.) -'- O pre
sidente da República assi

/nou decreto designando o

professor Ernesto Morais
,

para prender Prestes' Leme para exercer a� fun-
,

.

"

.
..'

'

.

ções de delegado do Brasil

RIO, -12 (V:A.) 'Um ,e, toda a policia e aí se viu vaga�nte parecido com .0 Ilev�dos ,p�r� a deie�acI.a junto à Organização. das
.

cumpria �) quanto ela é numerosa e sr. Luiz Carlos Prestes. FeI-
I
mais proxima onde entao fi- Nações Unidas' e represen-grupo de ho�ens

C Ih dljeligiosamente p dev�r a c�mo é ineficiente para lim� ta a constatação, os, ��m-I co� esclarecido que �. sr. tante ,junto ao onse o (

que sé .iriipuseram. Iam de para cidade da vagabundaM, bros do �ando pr.ecat,orI� fo- LUIZ Car�os Pr�stes. nao es-. Segurança,
casa em casa, no Meier, pe� gem,' de escroquerie, .de jo- ram metidos na jardineira e I tava pedmdo dmheIro... I
dindo auxilio' para a cam- gatina desenfreada. E, em

----.--' - --,----- .--------------'-------------

panha em favor do jornal carros e mais carros, junta- N P'
I .

S
.

comunista "Imprensa Popu- mente com, a reportagem de '!i' rox I'ma emana,�a�����:!: �::.:::aal��:� ��d:s�!i�:_:'npa�;� I::::�e�a� U
qutlometrcs 'distantes,' em sr, Luiz Carlos Prestes,

1
pleno coração do Rio, explo�. De fato, .' as autoridades

J� dia a noticia:' "Prestes esta constataram que um grupo
I
no M.eier, pedindo dinheiro J� homens": pedia dinheiro

para G seu jornal": .. }.Jara a Imprensa Popular e

Irnediatamente mobilizou- que dentre/ eles .havia um

--�-�------------------------�---------------------------�

lMPR:A'TICAYEL,

tos".

-'

santidade, cativa nossos co-

rações Com teu perfume ce

lestial!
Ó conquistadora do mal

e da morte, inspira-nos pro
fundo horror ao' pecado,'
'que torna a alma detestavel

::ru és a gloria!
Tu ,és a alegria!
Tu és a honra do nosso

povo!

I Amem!'"

O RISO DA CIDADE..,

j

v.:
, "'"�

F-

- Pela nóta. oficial do

gabrnete'.do .

Prefeito,
sôbre à>��:rne verde, o

.

fo"i-n�6im�nto fica ga-"

'o- __ • ;-
, . ,1'�ntido!.,., '.

_;_·,:Fo;�e6fh{�nté; de car.;

ne ou ãe ca�ófa1f�?'::
,:. -'r·,-i,··;<:·�"· .

_,'
.
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Indicador Profissional
M E. D I C o 5 '.

','

....

"

'I ADVOGADOS"I o ESTADO I
.

.
. I o MAIS 'MODERNO E E,nCIENTE TRA'rAMEN.

MÁRiO DE LARMO I ' DR. ALFREDO ,DRA.WLADYSLAVA i DR. JOSÉ MEDEI- i ADMINISTRAÇÃO ! TO PAHA Il\FLAJ\:1AÇOES E DORES.
I SS ROS lEI A ; Redação e Oficinas, à rua TUATAMENTO sÊM OPERt\ÇAO DAS

.

CANTIÇÃO, i
CHEREM" ,I W. MU I ',' V R Conselheiro Mafra, n.160 i SINU·,.SITES_ MÉDICO _ e.

- ADVOG�DO -

. , I Tel. 3022 - Cx. Postal, '139
'

,

CLíNICA DE CRlANÇA$1 CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB

Caixa Postal 150,.- ItaJaIl' Diretor: RUBENS A. ;' E INI<'LA'MAÇOES DA CABEÇA E'!G�RGANTA.
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS""

. - Santa Catarina -
.

RAMOS. I . TRATAMENTO COM HOl{AS M.ARCADAS.

cOR1'çl�Ç':'__I-;;�g;;,�o . Co�ôX;1�'��:t'A�:. Hospital
- :'���L . i

Gerente �g�IIJ:g.OS F. DE i

DR 'G 'U'E'
�

RRE IRRINS - INTESTINO;:; Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA I Representantes: I. . O
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S.

La-I
"

'

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE' ra, Ltda. CONSULTÓRIO" - .

VISCONDE DE OURO PRETO

_ Consultório _ Rua Tira- Rua 'I'hradentes n. 9. cial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas 40'
- ALTOS DA CASA BELO HOHIZONTE.'

dentes, 9. Consultas das 15 às -19 SENHQRAS, com modernos
D EA�VOG�DO: .

- 50 andar.
'

I RESID€NCIA - PELIPE SCHMIDT N. UI.

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e
r. s evam regapam Tel . 22-5924 - R' d

Das 9 às 11 e das 13 às 16 'FONE: 3415. tratamento.,
Causas cíveis e trabalhistas ! J�nei�'�.'

10

e,'horas Res.: Rua Santos Saraiva, I SULP'OSCOPIA - HISTE-
CONTABILISTA: I Re'· Ltd'

- . _. '

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. ,511 - Estreito. IRO - SALPINGOGRAFIA .�cs:�;�t�a���:!?: �� ��:�a��, ..

Ru:;t �o:���: ete, �iveira, -. Neguel·os··" dD Oe-a's' I-a-O'- 2.276 - Florianópolis. ,

'rEL. - 6245.
"

'1- METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar 21. 6 andar, I '

' 11
=':----,--- --W--E-N Radioterapiap or ondas ,:,..

, I 'l'eI.A:::;s'2S-I9N87A3TURSAãSO Paulo
'

.

"

,'.

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO
,

-

I curtas-Eletrocoagulação
-

'

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra 'OR. MÁRIO LAU-I Na Capital ' I ,A SUBRAL,' com escritório no Ei:Úfícío São

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE

I
Vermelho. RINDO

I �no _Cr$ 170,00 Jorge - Sala 4, oferece á venda: "

Com prática no Hospital ADULT�S, E CRIANÇA� Con�ultói'i:�: Rua ��a�ano, . Semeatre Cr$ 90,00 Lotes de terfeno, inclusivo uma magnífica Ca-

, São Francisco de Assis e na Consultório - Rua Joao ln. 1, 1 andar - Edifício do e I, No Interior. 'I sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 -;- Te!. 1V1. 769. I Montepio. DR. CLÁUDIO I
Ano Cr$ 200,00 Duas. casas 'de alvenaria e uma de madeira

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- i Horário : Das 9 às 12 ho- I Semestre Cr$ 110,00 [construção recente), situada� á rua CeI. Pedro De-

CLíNICA GERAL DE raso ',' ", Iras - D�. lVWSSI.' BORGES I Anúncios mediante con-: moro - Estreito;

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves I Das 1� as 1,8 horas - Dra. ADVOGADOS 'tráto.· I Um conjunto de casas de madeira - Estreito;

Consultórioç Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. i MU�S.r.. \. ,Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não . Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

. Vargas, 2 :__ BÍGUAÇÚ. I,
'

i�eslde_ncla: Avenida Trom- perante o Supremo 'I'ribunal publicados, não serão

devol_,
Estreito, em 'prestações suaves e sem juros;'

Horário: Segundas e Quin-I OLHOS,,.
- OUVIDOS - powsky, 84.

'

Federal e Tribunal Federal vidos. Dois lotes situados na Avenida 'I'rompowsky,

tas-feiras, das 8,30 às' 11 iJAlhZ E GARGANTA
I

DR �-"A-'-'-SANTAELA de Recursos.
,

A' direção não se respon- medindo, cada um, 13 x 50.
.

horás I I . . ESCRIToRIOS s�biliza pelos. conceit?s eini-IR �'d� .

_ Lux Hotel
Florianópolis - Edifício �,ldos nos artigos .assinados;

��1 encia
. I DR. JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade [São Jorge, rua Trajano, 12

- apt.: 410 Tel.: 2021.
I VIEIRA Nacional de' Medicina da (- 10 andar - 'sala 1. ,_()_'.a;lH)�()�()_n4J I
I Universidade do Brasil). Rio de Jariei.ro - Edifício

�-----------"'"

DR. WALMOR ZO- i Médico por concurso da As- Borba 'Gato Avenida Ant6- � rm
·

MER GARCIA I
ESPECIALISTA EM DOEN- sistêncía a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008. 1 a actas

�
".: ••'�.

, CAS DOS OLHOS, OUVI- ..

F d 1
-

d PI .:
-

U.plomado pela Faculdade DOS NARIZ E GARGANTA .

Dístr íto e er�. . e antão .,.,.

Nacional de Medicina da '. . ,.
Ex-interno do Hospital PSI-

. ,"

Universidade do Brasil IIEGX-AlssdlsteR-z:tednaJPoh�hDlca quiátrico e Manicômio Judi- DR. CLARNO G. MES DE DEZEMBRO :.:' ����:��:::;A�!
. d

era o 10 e anerro, na ciário da Capital Federal <

GALLETTI 5 - Sábado (t-arde) ,

Ex-interno por concurso a, J"'. : _ d A t d
. .' ",.

. . . lhe �ende�ju�o com-

Maternidade-Escola p,-,�l}::� ed LPosenld�' or..!,a le Ex-interno da Santa Casa de
_ ADVOGADO _ Farmácia .Moderna - Rua

.

penso.dol'
.

. ."
ensoes a eop,o ma na -

Misericórdia do Rio de
II,

(Serviço d.o Pro.f. Octávio lway e no Hospital São João' Rua Vitor Meirelles, 60. João Pinto lev��.i p�r� sue, residê,,-

R d L) Janeiro. I
.

o rrgues una Batista da Lazoa
' FONE: 2.468. 6 - Domingo (tarde) ':_: ,Clitl.omlindoeútilprese,.,te:

E
.

t d S
.

d
". Clínica Médica - Doenças FI

. ,

I' s'rl/ron/A.lrI nrlrn- .APrI rsr» O
x-I.n ern.o o ervlç.o e Curso no' Departamento Na-

- orranopo IS - "', d
um :1;, ;;);)lIr/V vVTlâ:. de ",\>,v,vKOMAD ',.

d H INervosas, t< armacia Mo erna - Rua
CIrurgia o ospíta cíonal de Saúde � APl"ocure beleo NOVO

I A P E T C do Rio de
. Consultório': Edifício A- "....J"o.f".��'" João Pinto NCO Cllr.'\iíC:JOLA·. . . . . . Consultas diàriamente das mélia Neto _ Sala 9. �1iI""('1lI

Janeiro 10 às 12 horas. '

i2 - Sábado (tarde) '-
1\" 'd' d H ít I d lesidência: Rua Bocaiuva, I I

' - I • 1Zwc c7� 16 - .

re lCO o ospi a e 3as. e 5as. feiras de 15 às n Orm61'OeS Farmácia .Sto. Antônio - ....._-- ,FLORIANÓPOLIS . -'- SA�TA CATARI"A H.O·.

Caridade 134. 'Y
." ---,;;;::;;:"j

às 18 horas. Consultas: Das 15 às' 18 Ineís
Rua João Pinto

DOENÇAS DE·SE�HORAS Atende no Hospital de �3 D d
_ PARTOS-OPERAÇÕES horas, 1. - omingo (tar, e)

Caridade, de 8 às 10 horas. .

'Telefone: O leitor encontrarã, nes- Farmácia Sto. Anto�n-I'o
Cons: Rua João Pinto n. 16, Consultório ; Rua Vítor tI' f

� ,

das 1'6,00 a's 18,00
' Consultório: 2.208. a co una" m ormaçoes que R 'J -

Pi t
.

. Meireles, esquina com :S,"l- lt díàr]
.

\ ua oao ln o
.

'" Rxs_id_ência: 3.305. ntessl
a, I ríamente e de ,',," .'

" ,

horas. danha Marinho. i ediato: "I 19 - Sábado (tarde) -

Pela manhã atende '. (Reaidência : Travessa -, '. DR. VIDAL J \ RNAIS Telefone Farmácia Catarinense
diàriamente no Hos- '

lt I d C id d
Urussanga 2. - -

I
O Estado 3.022 Rua TraJ'an�

,

PI a e arr a e. Apt, 102. I SLÍNICA D� CRJAN�AS. A Gazeta 2.656 I, �O' D' (d )Residência: _

--- CONSULT
'

RIO L' I D'" d T d 3 579
;ç, - ommgo tar e .......

DR JOSE' ROSA'Rlli\' O - .ce 1- Iano a ar e

"'1 F
,. .

Rua: General Bittencourt ' •
v

')e Schmidt 38. Diário da ManhA 2.463 armaCIa' Catarmense

101' ARAÚJO
�, A Ve d d "01(' Rua TraJ'ano

n. . CONSULTAS -,Das4 r a e
.;.:

�. I"" ,

Telefoné: 2.692. '. 6 h
.

I
Imprensa OfIcIaI 2.688125 NATAL - Farmácia

_ _
"

CLíNICA MÉDICA
as oras.

. .

HOSPITAIS -

Noturna - Rua Trajano
DR. ARMANDO VA-· Doenças de crianças

RESIDÊNCIA - CnSpHrl De Caridade: 26 - S·a'b d (t d)
VI' 25 1 (Provedor) 2314

a o ar e -

LÉRIO DE ASSIS i (Tratamento de Bronquites L Ira, .

I (P rt ') Farmácia Esperança - Rua
_ MÉ'DICO _

i em adultlis e crianças). FONE - 3.165. o
A

arIa ., '. 2.036

! C' 1
,. V't M'

Nereu Ramos 3.831 Conselheiro Mafra
Dos Serviços de Clínica In- OnS!l tono: 1 01' elre- 'Militar 3.157
fantil da Assistência Muni- les, 18 - 1° anda"l'.

I
DR. GUERREIRO DA

s· S b 't:; "(·C·····
2.7 - Domingo (tarde)

H
" D 10 30

' . ao e as lao asa T." •

E R
cipal e IIospital de Caridade' orano: as , as FONSECA d S 'd ) 3.153

,i armacIa sperança,- ua

CLíNICA MÉDICA DE ,11,30 e das .2,30 às 3,30 hG-, '" te� �du de D • Conselheiro Mafra
, , . .., .

1 .ua ernI a e ou.or

CRIANCAS E ADULTOS .

raso
. EspeCIalIsta do HospIta C I C

A

".121 O serviço notul'l�o seI'a' "
- r

R
.

dA' A
.

dR' I
"Ir dA· Ih

ar os orrea ... ..

_ Alergia _

- (, ..eSI enCla: venl a lp lh,O erna pare agem CHAMADAS UR- f d I f \B 15? F 2640 L� d d FdR'
e etua o pe a 'armácias

Consultório: Rua Nunes rancd, �
- o-ne . afipa a e en a - e-

GENTES I Sto. Antônio, Moderna e

Machado 7 - Consultas das ',frator
- Vertometro etc.

Corpo de Bom'bel'ros "31"
,i

, R' X (d' f' d C
.�. o) Noturna situadas às ruas

10 à� 12 e das 15 às 17 horas. DR ANTÔNIO MO-'
alO', ra l�g,ra la a a-

Serviço Luz (Re.cla-' I
.

, ..,

I
'Residência: Rua Marechal" .

_ I beça) - ,Retlrada de �or- .)
,

2.40".
João P�nto ,e Trajano.

. 1,'_
NIZ E ARAG O E h d P 1

- maçoes. . . . . . . ... oj •

Guilherme, 5 _ Fone: 3783.' D - A
'

pos xtran os o u mao e
Polícia (Sala Comis- I

'-.
' "Esofago.

.

-------

Receita pa,r,a uso de Oculos. sário),. . . . . . . . .. 2.03P
. Consultório'':__ Visconde Polícia (Gab. Dele-

de Ouro Preto n. 2 _ Altos gado) ..... .... 2.594

Pint<,>, da Casa Belo Horizonte).
Residência - Felipe Sch-'

midt, i01 - Tel. 1.560.

CIRURGIA' TREUMATO
LOGIA

Ortopedia
Consultório: João

18.
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC ......•......

leiTEDR- I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

,Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

Agência'
de,

3�70Ó
2.500
3.553

�

2.325
2.402
2.358
2.500

Pu blícidade

DR, SAl\'lUEL
FONSECA

CumRGIAO ,DENTISTA
Consl11tório e Residência:

.

Rua Fernando Machado, 5.
Clíniéa Geral - Cirurgia

Bucal Dentaduras - Pontes
;,\1óveis e fIxas.
Raio X e Infra-vermelho.
HORÁRIO: De segunda a

sextà-fetra das 10 às 12 ho

ras, e das 14 às 18 horas.

Das.8,30 às 12 horas aos

sábados.
CLíNICA NOTURNA as

quarta e s·exta-feiras das 19
às 21 horas.

,
Cruzeiro do StJ! ....

I Panair � .........•.
Varig .

Lóide Aére'o .

_Real
-

.

Scandina.vas .

HOTÉIS
Lux .

Magestlc , .

MetrópoI •........

La Porta .. ' .

Cacique .

Central .•.•.......

Estrela .

Ideal ' .

ESTREITO

� -_ .....------._._-------�----

Cirurgia do Torax" DR. <NEWTON
Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina,'Tisio-

" D'ÁVILA
'

logista � ,Tisioc�rurgião do
I

CIRURGIA GERAL

HospItal Nereu Ramos Doenças' de Senhoras
Curso de especialização pela Proctologià � EletriCidade
S. N. 'í'. Ex�jnterno e Ex-as- M�dica
sistente de Cirurgia' do Prof. Consultório: Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). ,
1.5D7.

'

Cons:
.

Felipe Schmid't, 38 Consultas: Às 11,30 horas
- Fone 3801. e à tarde das lffi hÚlras em

Atende em hóra maJ;cada. diante.
Res: R�1�2são Jo,rge 30' -:- Residência: Rua Vidal

Fone 2395:""", ' RamÔl'f _:_, Telefone 3.422.
, I

2,021
2.276
3.147

\

Caixa Postal, 45

:t'lorianópolis
3.H9 Santa C�tarina'2.fi9� _,_____ _, . '._

3.3íl
I
CASA MISCELANIA dlstl'i,

3.659 Imidota dos Rádies R. C. A.

, Victor, VálvullUI e DiS(!oll.
06 I Rua C�8elheiro MafrL

3.321'

Disque
----,---------=-------,-- -

ULTRA SONO
.. , f

TERAPIA.

OLHOS - OUVlD08 - ftAlUZ.' OA.ll9A.lfY..&
DR ... ,GUERREIRO, DA' FONSECA
s»,

' ' MJItaI
.

'-lee"éita .e
.

Oeuloi - Eum' d. Fuado de Olhes para

C�.iff••o ela Pr••llo Arterial. ,',
.

lIodena Aparelha••m.
.

J-

c.u,,"n. - Viuoad. 40 Osm. Prlll$.:t, I.

._

Expresso São Jorge
.

- DIARIAMENTE -
FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU

- AGENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

.--

Viagem ·com' segurança'.
.

.

e rapidez ".
,

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO' �(SUL-B,R4SltBIRO) : :
Florianópoli$ �- Itajaf - JOlnvllle"- Curitiba.

�"',.<lI" "".

Age"'nCl"a. Kua Deodol'o esquina' da
.

• Rua Tenente Silveirà:
'

.

PE�f)EU-S,E,Lavando com Sabão

·\iirgem Espêcialidâde �<e�MVlffr, =���i�:��p:�i��
;da. Cla. WITZIL INDOSTBIAL-J8inville. (marca reglslrada) I :","r\;'lr:'l� . .

�,�:�o: ��!:!';;.�:.
,

ec.��!�!��::_�� _ ��,ID_"pO .,,_.e__ ' )d.,J�he__. _ir�.,
" , �1;.,;,;''':-_:�����:-:::'',-�,_.;J.;'

,

lé! na Delegacia O.P..� So-

__...;...------�---...;._---�---
.

..
._ .

_. -"-.c ,_ .._._�_:,,__:__� � ,

' cial. Gratifica-se.

:.
__
'_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO . LAR�'E NA 'SOCIEDADE
A MARINHA BRASILEIRA

Velho Sobrinho

A Marinha � elegância, a Marinha _:_ bravura
que sabe-a livre usar e, em desafio, dá-la
A mais nobre expressão do valôr, da cultura,
nos afans do convés e no esplendor da sala.

Marinha do Brasil - Marinha tradição
Ls lútasnaclonals 'e pátrias alegrias,
irmanando ao saber toda a dedicação.
- Marinha de Saldanha e de Marcílio Dias!

Marinha' que Ilustrou as páginas da História
de, episódios heróicos e lances imortais,
que nasceu 'e se fez ao, clarão da 'vitória,
entre rufas de guerra e rebates marciais!

Marinha da Corôa ou Marinha da Estrela
- a falange da Pátria, heróica e varonil
que soube sempre honrá-la e melhor defende-la,
elevando bem alto o nome do Brasil!

. o destino te guarde, impávida e triunfante,
estranha às seduções, à sombra da Bandeira,
sentinela do mar, alerta e vigilante,
Marinha de Guerra Brasíleírall!

+UltimiP Moda.

ANIVERSARIOS

�'AZEM ANOS, HOJE:

ta.

.

F. \Z}�,M ANOS, .AMANHA

I Sr. Iosmar da Luz Sil-

va, contador;
- Menino Hãime, filhi

nho elo sr. João Leopoldino
, /

de Souza, do comércio lo-

cal;
-- Rev, Padre Flávio A

zamhoja, Professor do CQM
g�fl Catarinense;

I -- Sra. Vva. Argentina
I rra. e: es de Souza;

- Sr. Alvaro Vidal, com
pctente operário da Impren

. �i:.I ()ficial.

Boas Vindas,
Aderbal SÃO o COM:F::ÇO DE BOAS

COLHEITAS

Boas se:menles

�. p
o coração do povo costu- ser feito, olvidando seu re- 1. Plantar boas ou más sementes, dá o

'

ma expandir-se sem ,rodeios, pouso para atender a todos mesmo trabalho. Mas os resultados são
sem falsas lisonjas, enchen- que o procuravam, retribu- muito diferentes, porque sementes selecio-
do-se do suave' calor que mdo com sua amizade no-. nadas proporcionam melhores colheitas e

.' d
. maiores lucros. .

.

sente com a chegada daque- bre c encoraJa ora, a confi-
.

. .. .
.

. I " Qualquer que seja a variedade de que o sr. precisa,le a quem aprenderam a es- ança de seus' eleitores, Nu- ,

procure-a nas Lojas Díerberger, que só vendem semen-
timar e admirar. A verdade ma época de �onfusão anár- tes puras, de germinação garantida.

.

não flutua a mercê de ínflu- quica de delírio de todas as Informações sem compromisso
ências contraditórias, mas esféras, sabendo-se para on

se afirma cada dia na obra de nos leva a trepidação so

realizada, e nas boas ações cial e moral da hora presen- Rua Líbero Badaró, 499 - Av. Anhangabaú,
Transcrevemos, abaixo, do indivíduo. Aderbal Ra- te, hora de mentiras, de do- 392/394.

um decreto do Governo, pe- mos da Silva regressou - brez, de desiquilibrio cole- Tel. 36-5471 - Cx. 458 - São Paulo

lo qual o Exercito rende o ídolo do povo aqui estâ de ,
'i�VO é Aderbal um oassis de

_

'.
,

suas justas homenagens à novo entre nós. Homem de esperanças, pois êle compre-I compreendê-las. Ciente 'de I ro, o ódio e o crime ...

�arinha de Gue�ra, na pes-! espírito, �ujo �re�tigi? re- ende que já �assou, o t:mpo que na vida do po�re existe
_,
A verdade não flutúa, ela

soa de seu GlorIOSO Patro-
I
pousa na irradiação índe- das demagogias estéreis, apenas uma estação -'- a do e clara e persuasiva.

no: .

.

I �onstr"ável do :_arát:r, leal e O passado, como diz "Fur .. sofrimento e em seus cora- E' Aderbal o ídolo do po-
DECRÉTO N° 34.152 -.:__, J€Ío, na .sedução diréta da tel de Coulanges" no seu li- ções o crepusculo, procura vo, vive no seu coração, no

de 12 de Outubro de 1953. bondade e trato pessoal que "ró Cidade _Antiga, nunca todos os meios para suaví- coração hiper sangrento
DENOMINA "FORTE TA� I possue. Político sincero, ten- 1110rre completamente para sar e minorar a dôr dos que desse 'povo que não toléra
MANDARÉ" O ATUAL do a calma dos fortes nunca () homem, e é por isso que sofrem e soluçam em voz al- !!lais a bandalheira, a ladro
FORTE DA LAGE viveu nas marchas e contra entre os desmandos do nos- ta.. eira que de mãos d�das com
O Presidente da Repúbli- marchas de partidos políti- [O atual governador, acele- Em seu govêrno o suor dp a politicalha dá cabo de tu ...

ca, usando da atribuição cos, fiel ao seu, sabendo de- rando a ruína do nosso cré- povo não se transformou do. O tempo da passividade
que lhe confére o artigo 87, fender com energia, os inte- dito, depredando as reser- nos vinhos espumantes das e indiferença já passou e

inciso XI, da Constituição, resses daqueles que -Ihe en- ",'as da nossa economia em orgias oficiais, porque êle hoje já não se assiste de bra
e; tregavam, primeiro o man- construçõese adaptações de

I
preferia tocorrer aos neces- Ç05 cruzados os crimes e a

. Atende�d� ao justo dese-, dat� de deputado e depois.o palacetes desnecessários, eitados, nãó recebendo nem tentados que se praticam, e

)0 do Exército de homena-] sovemo de seu 'Estado. 'I'ri- perseguindc e�nvilecendo a seus vencimentos. :F::le pos- vibrante saberá na hora do
gear perpetuamente a Ma-I unfou contra todos os obs- r.ossa terra, empobrecendo-I sue a "ciência da bondade", ajuste de contas, que não
rinha de Guerra; \ táculos no início de sua vi- <c, a lembrança do govê.rno I

tão acolh�dora e defendida

I
tarda erguer bem alto o no-

Considerando que é do in- da política, não violentando de Aderbal Ramos da SIlva pelo emmente professor me de Aderbal Ramos da
teresse da nacionalidade jámais, vencendo pela ener- Espalha saudades, saud��es : Benigno de :uli?, �u� afir-I Silva e recitar aos ouvidos
cultuar os grandes vultos gía, .honradez, talento, cul- da grandeza de sua concien- mava: -.Nao ha dúvida al- do malfadado Bornausíanís
do passado e os beneméri- Iura, sem alardes, sobran- eia, do seu sistemático amor

I
(('-lma que o p�incipio fun-' mo os versos de Cicero a.

tos da Pátria; ceiro e generoso. Termina- patriótico sobreposto sem- damental em que radica n
I
pont.ando o exílio à Catilí

,
Considerando que o �L- das as batalhas eleitorais pre aos interesses pessoais.: vida :ã de indivíduos e na- : na: Egred��e, aliquando ex

MIRANTE J O AQ U IM chegava ao auge, vitorioso Sabe auscultar o coração de. ções - é o da bondade, é o urbe proficisere portae pa
MARQUES LISBÔA, Mar- . em toda linha, enfrentando seu povo, identificando-se: do a�� .. �a n�gação d�s-: tent , .. purga urben.

quês de TAMANDAR�, resoluto todo o sacrifício a. com as massas para 'melhor I
res prmcipios, dimana oer- MERY SILVA

Patrono da Marinha de

lo Exercito Ho
menaueía a
Marinha de
Guerra

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.

I

Policia
- Guerra do Brasil, foi um

I

M.I.
,SOLDADO completo, na

1I18r .

paz e na �u.erra, merecendo
.sua memoria a eterna gra-
tidão de todos os brasilei-
ras;

Considerando que á la

1Bateria do 4° Grupo de Ar-
tilharia de Costa e Forte da

I Paraninfado pelo sr. Go- Lage é uma Unidade do E
vernador do Estado, tendo: xército que está licalizada

I
.

como homenageados os srs. dirétamente sôbre o mar em

Um cosumezinho de via- Coronél .João Cândido AI-'
que tanto lutou aquele he

gem ou para usar de ma- ves Marinho e Major Mario I róico Marinheiro' ,

.

I '

nhã, 'Com a saia toda pre- Fernandes ·G��d.es a nova

I Considerando que a 13

gueada e o casaquinho reto turma de Oficiais da nossa de Dezembro se comemóra

na citura, todo abotoadi- Gloriosa e tradicional Poli-
'

o Dia do Marinheiro, DE-
'

13ho na frente e com uma cia Militar terá sua festiva CRÉTA:

galinha redonda, certa no declaração no próximo dia Arft. 1° - o Forte da La-
.

pescoço. Mangas comprí- 15 (3a. feira), com o segui- ge, situadó em frente à bar-
I

das ,�dois bolsos de cada I te programa:. ra da Baía de Guanabara, I

lado. Deve ser feito em lã - 8.00 hrs - MIssa Cam- denominar-se-á, a partir de
'

escocesa mais fina. (APLA) pal e benção das espadas 13 de Dezembro próximo,!
- 9,30 h. - Compromis- FORTE TAMANDARE':

so_slos nossos oficiais Local:
- Estádio da Policia Mili-

tar
'

ra na p e s s o a de seu

- 10,30 hrs - Recepção Patrono, Almirante JOA-
- Sr. Manoel Paulo Ma- às Autoridades. I QUIM MARQUES LIS-.

'l'ljado, elemento' destacado ��o.os seguintes; os nov�s I BÓ�, Marques de Tama�-
nos meios esportivos; OfICIaIS: dare, Marinheiro de escol
- Sr. João Silveira de: Alior José Ruthes '

. q�e, como Solda�o d� P�-,-"(
SOll?a, alto funcionário do, Amaury Norberto da SII-

i
tría, a ela se dedicou mteI-1

Tesouro do Estado, já em va ramente, na paz e na guer-

fOZO de merecida aposenta- : Edgard Kampcke Pereira ra.

dada I LedenyMendonça da'Ro- : Art. 2° - Revogam-se as

-- Sra. Emerita Souz�;. sa
�

orador I disp.osições e� contrário.
- Srta. Maria L. Re�i;�, MIlton de Melo. RIO de JaneIro, 12 de Ou-

flll,cionária da Livrariá Milton Luiz Lemõs do tubro de 1953' 1320 da In-l
. 't

C.putr:al; Prado dependência e 65° da Repú-
- Sra. �lliza de Carvalho Manifestando-nos' gratos blica. (aa) Getúlio Gargas .

Costa; pelo atencioso Convite com '_ Cyro Espirita Santo car-I�- Srta.. Mima Marta que fômos distinguidos, de- doso".
Meira, filha do sr. José Mei- sejamos aos briosos Oficiais ----_:_----------------""-------

da' Turma de 1953 muitas AVENTURAS DO:"

I feli�idades.

'I (}ficí2is da,Turma
I.

de 1953 '

cbom homenagem do Éxérc- ito à Marinha de Gue-

.SUAS'

ZE-MUTRETA ••••
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][
fxpectativa_ nesta' capital pelo confronto de "hoje a

_ tarde entre o bi-campeão·
,

.

.

· região mineira e o tri-campeão local - .

da

"

'Um [ogo' de gigantescas junto campeão da Liga A- fera, o simpático clube de rem da derrota fragorosa Il!orrespondeu, plenamente.
1?�oporções está anunciado tlética Região Mineira deu- Araranguá tem hoje o seu que' sofreram aqui no mês Os reforços conseguidos pe-

1>ara a tarde de hoje no es- se frente ao mesmo "onze� lugar destacado no cenário passado. lo popular clube de Miguel

\ tádio da Praia de Fóra. Se- avaiano que assim se .des- futebolístico de Santa Ca-I No Avaí não existem pro- Hermínio Daux vieram dar

rão protagonistas os catego- forrou do revés que o eli- tarina. Seu "team" no úl-! blemas. A equipe orientada maior potencia ,à equipe
rizados esquadrões do Grê- minou do certame de 42. timo encontro nesta Capi-I por Nizeta encontra-se em I que desde já se prepara pa-

mio,Esportivo Ararangua- � Grêmio veio completo. I tal,. quando p:rdeu. para. o plena forma e bem dispos:a ra o Campeonato de �4.
onse e do .Avaí Futeb?l e disposto a fazer valer sua I alvi-celeste,

nao foi feliz, para fazer frente ao pelot,ao QUADRO� PROVA VEIS,

Clube, ambos eliminados .do grande classe. Formado por, Hoje esperam os, gremistas araranguaense. No seu úl- Salvo modificações as

certáme estadual deste ano, auten:�icos "ase�'� do, pe��ll qU,e .0 qua�ro produza o timo compromisso, diante duas equipes formarão as

sendo que a queda do con- da prospera regiao carbom- ,naxnuo, i}ÍIm de se vinga- do Caxias, o "Leão da Ilha" ,sim:

GREIvIIO - Bubi, Julião I PREÇOS
e Oscar; Sarimba, Luiz e I Cadeira - Cr$ 30,00
Aldo; Branco Xangai, 'A-I' Arquibancada

- Cr$' 15,00
gachado, Osmar e W

an-l,'
Geral -- Cr$ 10,00

.

derley. . Senhoras, senhoritas e

AVAI' - Adolfinho -, menores, - ,Cr$ 5,00
(Brognolli}, Waldir e Dan- : Os sócios do Avai paga

da;' Nenem (Guido), Brá- rão na Arquibancada Cr$
lia e Jair; Duarte (Mana-110,00 e na Geral Cr$ 5,00
ra}, Amorim, Bolão, Saul e I' Todos ao estádio da rua

.Lisbôa.' , Bocaiuva!

•

'E's P O rt i
7777_••••••••••••••••�.J•••••••••••••• _�_IBl��a_o()o4_t'O'_�I4I..o;e_�_.o_�,.._O'!I_�_�_��

OPINE LEITOR Ê.

d No Rio· 4m2ric>a Mundial de Basquete.
O

.

FI·· " No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato
, X Om IDense, Mundial de Basquete a' realizar-se no Brasil, em Outu-

No estádio do Maracanã, bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé

.Iando sequência ao Cam- rica do Norte, Argentina; Uruguai, Chile, Egito, Cuba,
t C· d F t b 1 Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A - fórmula do

leona o ' arlOca ,e u e o A' -
•

id: _ ., '

' campeonato preve a realização de _partI as em São
rogarao, hoje, a, tarde' as

I Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em

equipes do Fluminense e três dias, em outras Cidades, que não o Rio e São Pau
América Espera se a r a lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no 'país pela

Voltarão a defrontar-se

I
tadual de 1953. No primei- t .e a luta será nos domínos te foi designado o arbitro

' .
- e -

ca

bilitação do tricolor que foi sue. organização' e aparelhamento material poderá assís-

hoje as equipes do Améri- ro embate venceu as duras los americanos, onde o A· paulista Gualberto Tassita-
ide domi "lt' til' internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"

d C l-C 1 R
• f

.

f t b tid d d
venci o, ommgo u imo f di

- .

t
'

tei 1
ca, de Joinville e o ar os penas o ar os' enaux que vai Ol .ragosamen e a lona, aten en o-se os acor-

" I o ereça con içoes, IS o e, es \OJa co »erto.

Renaux, de Brusque, em

I
teve a seu favor OI> fauto- )01' 6 x 1. No caso de ven-I' dos �irmados entre os dois pelo Flamengo, perdendo o

. No intuito de, preparar desde já,um ambiente fa-

disputa do Campeonato Es- res de campo e torcida. Ho- .cer o rubro-negro, teremos, I clubes. ' ,

titulo de vencedor do re-
I
vorável e consecução -dêste objetivo é que fazemos es-

,

I turno. I te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
1est� Capital ��. ,próximo.' Ao que parece, os floria- ,

"

espetáculos desportivos de tanta relevância, "e' ainda,
lomingo a decisiva entre os napolitanos torcerão pela 'o_o....o._,oC!!!lll-o__O"I' destacar nosso Estado no cenário' desportivo mundial..

J
' R G d d'

.lois aguerridos adversários. ,I
vitória dos rubros joinvi- O le·ltor S8' bl·a Nossa quadra como está tem recebido �s maiores

, oga ra no io .: ran e o Para a direção do emba- lenses, pois assim terã� no ... I lo;wo:es de todos os d�sportistas, que visitaram Fl9,{ia-
I ",

FI '

.• nópolis; coberta - sera o palco seguro de competições

Sul O )"UVeOl' I do ,H bu'z i próx:imo domingo um dos
,

... que o amengo ja de singular importânCia. Semanalmente ás 5a. feiras
•
",

I m�iores espetáculos do ano, levantou nove vezes o Cam-, publicaremos uma das 'cartas que nos forem dirigidas

O.
e onde será conhecido o peonato Carioca de Futebol em resposta aos três=quesitos formulados, concorrendo

Ao que soubemos, o ria. Após 'visitarão Novo I Ive',r'sas ; campeão catarinense de (1914, 1915, 1920" 1921, a prêmios já instítuidos.por firmas desta Capital.
'team" juvenil do Hercílio Hamburgo onde enfrenta-

I
' i 1953. i 1925 1927 1939 1942 1943,' --- QUESITOS --- ;

Luz, de Tubarão, compro- rão a esquadra do

FlorianO'j I ! e 19�4)?'
, ,

1) - Deverá o Govêrno do E:��do agir
.

Isoladamente- -!

'meteu-se a realizar três retornando em seguida' á
O I t

.

1
'

. / I para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?
, - n ernacionai, cam- .: , I (Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

Partidas no Rio Grande, do Capital gaúcha onde farão -

h'
,

h'
i' ') D

-

G d E d M"
. , _ peao gauc o, Jogara oJe

,"

\
--, !,!verao os overnos o sta o e unicípio con-

Sul. A primeira apresenta- nova exibição, contra um
em São Salvador enfren-DI" ,

t 'A' ,: cluirem o Estádio "San,ta Catarina", ,operando
ção dos guris catarinenses adversário ainda não desig- t d f t '1' d Uâr e Ja per ence ao vai, 'conjugadamente?, ' ,

" an o o- or e se eciona o

I (M" ..'.'

será no dia 19 do corrente, nado. As pelejas em refe- 'I , .

_' aXlm�,: - 5 (cinco) linhas datilografadas},
em Porto Alegre frente ao rencia serão dedicadas aos b�iano que há dias goleou

V A' d '

.

53 O d f '" ,3) -_ Deverao os Governos do Estado, Município 'e Di-
o Botafogo, do Rio por 4 a

I em o vai e conseguir . novo. e ensor azzur- ,

t
..

d FAC
'.

f ',1..
_

.
'

.

I" , r e, ÓcÓr » I '

re oria ,a , conJugar es orços, para obterem
1. '

, i o concurso do extrema di- ra fez magnífica estrela
I
o apôio, mais uma- vez, do povo catari_nense, no sentido

�

_ Nelson de
' Andrade' reita Duarte, um dos bons

I
contra o C�xias, revelando I

de tornar o Estádio "Santa Catarina" 'um dos mais so

conseguiu derrotar, por! valores que o Atlético con- i qualidades para ser o titu- berbos -?i�ási.os de esp�rte da .América .do 'Sul?
t

' P mbú
'

tou nas temporadas de 52 e I lar da posição que tem si- (M:lXlmo. - 5 (CInco) lInhas datllografadas).,
pon os, no acaem u, a, " 'PREMIOS
P 1 S

�
d" I do ocupada por Manara. A " '.

'

- '.

au o acoma, sen o .pro- j
, Todas aS cartas recebIdas serao numeradas, pubh-

clamado ,novo Cal_11peão
-----

carido-se um� �e�as em no�sas ��içõ:s d: qüin�a:'feira,
brasileiro dos pesos méd,ios. i

I
devendo o mlSSlvlsta, para IdentlflCaçao, Ju:qtar a carta,'

O FI
'

.

d N o lo dístico desta crôn,ica, enviando-a para o seguinte en-

Hamburgoor�;,�.S. eexc::_ i, 18ANCOdeGRfblTO
POPULAR

I deré��DRO'PAULO _ Redação de "O ESTADO"
sionará a Alemanha no pró': I

� AGRíCOLA, • I
-

i1ua Conselheiro Mafra _:__ Florianópolis.
ximo ano, realizando' 12 jo- RM.o,. �ta.l..nJvu1, 16

. ., U) dia 30 de dezembro dêste ,ano faremos, às 10
6-_

--

I horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re-gos. FLORlANOPOLlS - SrÓ..(>àl6.rlnõ, i (;(�bidas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são
- A C.B.D. notificou ás

j as seguintes:.
'

suas filiadas que as mes-
i

,/

�:���J�l�:?����ileoni�as para os treinos �oscratc�nacionàL
,

'
, , 'brasileiro que' disputará ó En.l__ entrevista conce�ida ser lembrados para os _trei-, ta perfeitamente ás caracte- 'sistema que emprega, de

A Assoe,. iação Ba,rrfga�Verde CampeonatoMundial. 10 jornal "Correio da Ma-lnos do scratch ;,,_brasileiro rísticas que Zezé Moreira que"posso garantir, gosa
la :__ Tesõurinha" do Grê- nhã, do Rio, o técnico Oto que concorrerá á Taça ,do exige para um' pel'Íeito co- de imenso prestigio nos gra-

,

Cam,peâ . de D/olão
c

mio Porto Alegrense acaba Glória, do América, cita Mundo.
_

mandante de ataque (\7a- mados européus, justamen-

Em ,fins de novembro _ com 7.714 ppntos ie receber tentadora pro-
'os dianteiros Leônidas, Was� Sôbre o nosso conterrâ- lente, lutador, destemido, te por tôdas essas suas

último encerrou-se- o Cam- Foram proclamados cam- 'posta para ingressar no Ra-I �il e J. Carlos que podériam neo: "elemento q!le se ajus-I furão, goleador) dentro' do qualidades".

peonato Citadino de Bolão, ,peão e "ice-campeão indivi- cing" de París, nada deci-. t. •
---------------

, promovido com grande" su:- dual os bolonistas, Virgilio dindo ainda.

� � i� � ImI�'I �r Iô �- �
-oi

!mocesso pela -operosa' Federa- Angelo, çom 867 pontos e -:- Em �ontinuação ao

ção Catarinense 'de Bochas Luiz Benvenuto, com, 862 Campeonato\ Paulista' de

,

'

"

e, Bolão. A clãssificaç�o fi- pOJ).tos. F�tebol, serão disputados
. ul;Il foi a:seguinte: Damos abaixo a. relação os seguintes encontros:
,

Campeão _ Assoc'iação dos bolonístas que alc!�nça- Santos x Nacional, Pónte Á Federacão Aquática de I'ladas pela entidade. A ma- ção dos índicés minimos es- - Riachue16, sem concor-

Atlética' Barriga Verde, :JS três primeiros lugares:' Preta x Ipiranga, Linense x Santa Catarina programou nhã n�útica terá in�cio ás tàbelecidps pela C.B.D. ..;' rente. "

,

com 8.619 pontos. João Gasparino da Silva São Paulo, XV de Jaú x para hoje e amanhã as re-18,30 horas., A eliminatória São os seguirites os·' pá- Pair: oar' sem tlinpneiro

Vice-Campeão Co- - 80 bolas - 603 pontos -' Corintians, Portuguesa de g�tas eliminatórias que a- para a,escolha da guarnição reOI> em disputa: ' __;,Aldõ Luz.x Riaçhuelo.
queiros Praia Clube, com media 7,53 Desportos x Portuguesa pQntarão as, guàrnições que 1e "four" com timoneiro ," Single-scu)l -, Martinelli, , Four com timoneirõ

8.297 pontos. Emy Dácio Câmara da Santista e Juventus x XV,· irão concorrer em .jáneiro será efetuada, em Blurne- sem, concorrente. �ldô Luz x Riachueló.
Silva - 80 bolas - 594 de Piracicaba. próximo ao Campeonato nau e serão disputantes A- Double":sctill -, GU,arni- Four sem timóneifo

- O Força e Lu�, de Brasileiro de Remo, repre- mérica e Ipirànga. ção do América contra uma Ipiranga x América', (em
- Porto Alegre,- jogará hoje f sentando o esporte náutico Em todas as provas ftIn- guarÍüção mista dn· Aldo Blumenau).

'-1 na cidade de'Lages, frente do Estado. cionará o cronômetro, pois Luz e Riachuelo. ' Eiglit - Aldo Luz, sem

ao AliadoE' As regatas serão contro- será necessária a apresenta-I' Pair oar com timoneiro yontencIor.
, ,:f

-o -E" d-
,

-
,

'. R ...� � t a o

Decide-se hole a hegemonia
toot-baal barriga verde

América e Corlcs Hencux em Joinville

Grêmio Porto Alegrense; jornais gaucho "Correio do

que é o campeão da catego- Povo' e "Folha Esportiva".

--'_

Na manhã ,de líoie.8 preli
minar de SI! Sílvfstre

'

Hoje, com início ás 9 hO-1 da Fedi:!raçãº Atlética Ca

ras 'da manhã, nas arterias

I
tStrinense. Competirão gran

principais desta Capital, te- de número de atletas, es

rá lugar � preliminar da perando-se completo êxito.

Corrida Internaéional de O vencedor representará
São ,Silvestre, organizada Santa Catarina na monu

pelo jornal paulistá ",A Ga- mental corrida rústica de

zi;:ta Esportiva" com o apoió 31 do corrente na Capital
bandeirante.

30 lugar - Soci�dade de

Atiradores de' Flórianópo
lis � com 8.026 pontos.
4° luga,r - Soco Carna�

valesca Granadeiro' da, Ilha

pontos - média 7,42
Oswaldo, 'Cardenutto

100 bolas - 733 pontos
média,7,33.
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então Provincia de São Pe
dro do Rio Grande " nascia'

no lar de José Antonio Lis
bôa e sua esp?sa D. Maria
Eufrásia de Lima, um me- rio na Guerra da Indepen-

d�1einJooqAuQe'UreIMcebeMuARoQnUomE�Se dêncdia, de
nesse ,{posto, co- TOSSIU ?,

man an o uma 'orça revo- ,

ILISBÔA. lucionária, fora atacado e Não deixe' que as Bron-

'

Quando a nossa Marinha, vencido �or outra �o gover- quites, ou Rouquidões amea_,l EMPRESAde Guerra começava a SUr- no, depois de renhido com- cem sua saúde! Ao primei-A Bíblia é o conjunto de 72'livros, 4:5 dos quais fo-,
gir nos seus" primeiros aII'- b t I Pit

à d J C
.

O
. a e no qua 1 anga pra- 1'0 acesso de tosse tome "Sa-

ram escritos antes e 27 'depois e esus rIsto." S PrI- I'
melros formam o Antigo, e os outros, o Novo Testamento. cerces, aquele menino ja ticára inymeros atos de he- tosin", o antisético das' vias,

A vindado Messias, Nosso Senhor Jesus Cristo, é o tinha nascido. E quando es- roísmo, preferindo deixar- respiratorias. "Satosin" el i-
"cenh;p para o qual converge todo o pensamento da Bí- ta mesma Marinha iniciou se matar a entregar-se. mina a tosse, da novas for-
blia. a luta pela Independência, O Imperador disso tendo ças e vigor. Procure nasAntes' de seu nascimento, tudo se encaminha para . ,

f aquele menino verificava conhecimento determinou farmácias e drogarias "Sa-.êle: há livros históricos, em que se narram. os atos mais
, ímpor'tantes 'acontecidos com o povo 'de Israel, lunoe sa- praça voluntariamente, co- então que a trasladação fos- tos in";' que combate as bron-

pienciais, cheios de ensinamentos morais, dando a cada mo Praticante de Piloto se feita a bordo com todas i quites, as tosses e as con-
,

homem á devida formação interior, e livros proféticos, contando então 16 anos. as honras devidas I a um mi- sequências dos resfriados.
ein que' se- predizem acontecimentos futuros acêrca da -' A nossa Marinha come- litar valente €I- por "ilegiti-
vinda' do Messias. :Ê:stes livros, que têm como fim

prepa-, bri di"
traI' a humanidade para .a- vinda do Messias, 'formam o çou a se co rrr : g o.nas e ma que fosse a causa que

f t d f, dia" I

Antigo Testamento. _' ,'" com a sua, ascençao OI am- e en la . I

LEIRO"- e a sua memória,
Depois do nascimento de Jesus Cristo também en-. bem se engrandescendo a- Mais tarde, quando o Im- 'h' I b d com toda

éontrainos os livros históricos dos Evangelhos e AtQS dos quela figura que Lord Co- d
"

di ti guí I oje re em ra a

pera OI' quiz IS m uir o' -.. ,

t d"Apóstolos, que relatam os fatos da vida de Jesus, seus chrane apresentára ao Im-
'

Almirante Marques Lisbôa' emoçao CIVI:�, e apc� a a

ensinamentõs e o início do Cristianismo; os livros sapi- 1 I ...
'

"

'

como apanaglO para aque
enciais, que são ao Epístolas, escritas pelos apóstolos, as- peraaor com um vaticínio: corri um titulo, foi-lhe lem-

les em cujos ombros reca

sentando as bases do espírito cristão; e um livro profé- - "Magestade, áquele se� brada pelo Ministro Paes
cm os destinos gloriosos des

tico" que f' o Apocalipse. Esta segunda parte é o Novo nhor será o 'Nelson Brasi- Barreto um originado do
<, sa Armada que sempre foi,'Testamento.

'
,

leiro!" J Rio Grande, mas S. Mages-
Realmente, JOAQUIM tade' "queria que ele 'fosse

MARQUES LISBõA foi de Tamandaré, em recorda
galgando todos os postos ção da gloriosa morte da
hierarquicos, conquistando quele, seu irmão".

pela bravura e pelos servi- Vem a guerra contra So-
Marinha de' Tamandaré, re

ços notaveis várias conde- lano Lopes e é TAlVIANDA- rina, Olavo José da Gama

corações, sendo galardoado' RÉ, o já venerando Marujo, cordamos. tambem os f�itos .Lobo, 'Coelho d'Eça;
,

.

. .. .
. de seus Símbolos e dosmu-' '

.

na nobiliarquia com o Títu- o Comandante Supremo das .

'

:- em 1807, no RIO Gran-
, I ' meros ariornrnos que paga-lo de Marquez de Taman- nossas Forças de Mar. En- .

,
, . ..'.

I
� ram com a VIda a honra de,

dare e, nos ,dIas mais sigm- trega as 2a e 3,a. Divisões a ' .

'f.. ..

I
vestirem o mesmo um orme

ficativos da Historia Naval, ' Barroso que escreve as be- "

'

.

_,
..

. ,. , . "

. ;!UJa tradição constitue JUS-escolhido como Patrono líssimas pagmas navais de 4,
' ,

,

•

<,

I . rÓ»
'

,.
" -tificado' orgulho para toda a

dessa mesma Marinha a nossa História Pátria.
r

"
,

"
Nacão Brasileira.

quem dera todos os seus

es-,
Com o advento da Repu- ,_' ,

forços fisicos, morais e in- blica, apresentou-se ao no-
.

Exlilt�mos,
..

pois,
. ne�te

telectuais, sendo, a data de' vo Governo, cumprindo u-
dia, co� os nossos lrmaos

seu nascimento escolhido nicamente os ditames de
da Marmha de Guerra,sau- M�rinha de Guerra;

para nela ser comemorado 'Uma disciplina consciente,
dando-os num ainplexo, çle

- em 1825,' o Brasil e o

o "DIA DO MARINHEI- mas nãó deixou de reafir- brasilidade, tesjiimunhando- Uruguai declararam guerra
RO". mar a sua fé ria Monarquia,

lhes a nossa convicção de
a Argentina;

,

""II�.I
Nas guerras do Prata já sendo então afastado do ser-

que saberão continuar as
- �m 1839, o Regente'

,

A leitura frequente da Biblia é de grande uti,lidad; TAMANDARÉ se' destaca- viço depois de haver presO: glóriosa$ tradições que re- Araujo Lima nomeou o 'en-,I
para tQdós os cristãos. São Paulo já o dissera: "Tôda a ra como Tenente e quando tado os mais significativos, ceber.?m e que trans!lüti- tão Coronél Luiz Alves de IEscritura divinamente' inspirada é útil para énsinar, pa- d

'

h t R b 'lh te l' rão aos desce:qdentes. LI'ma e SI'lva Pr'esI'dente e ......ÍlllliIIIIIlillliiíII.ÍIIIIi.....�1.ia campan a con ra osas rI an s e g or1OSOS, por
ra repreender, para corrigir, para instruir na justiça, à

(1851/52), d
.'

50 Cúltuemos a memória de
fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para,

coman ava a espaço superIOr a anos.
,

Comandante das Armas da

tAd b b" (2 E T' 3 1617) nossa Esquadra, cabendo- �m 29 de Março de ,1897"
TAMANDARÉ. Provincia do Maranhão, en-o a oa o ra ,: a. "p. ,'1m. c. , v.'

-'
.

_

A Igreja Católica faz da leitura 'da Biblia o alimen- lhe, exclusivamen:te, a dir�- no Rio de Janeiro, f�leceu Saudemos a gloriosa e in- tão devast?da pela guerr�
to espíritual das almas de seus filhos. Na celebr?ção da çã,o e a responsabilidade aquele que se tornou o ver- victa Marinha de Guerra civil;
Santa Missa 'lê; diàriamente, trechos dos Santós Evange� ,

Idos, acontecimentos daqll-ele dadeiro "NELSON: BRASI- do Brasil!!!, ,
.- em 1839, nasceu em

lhos, das Epístolas dos apósto os e pàssagens do Antigo
Testamento. Na recitação do Oficio Divino percorre cada periodo. Araruema, na então Pro-

semana todos os saln1bs de Davi e distribui durante o Quando, em 1859, o Im- vincia do Rio de Janeiro, o

"ano a ,leitura dos �utros Livros Sagràdos. Enriquece com perador foi v_isitar as Pro-

. �Ofl·cl·al' IOml.nl.S'I',r,a-'II.Y,O
,poéta Pedro Luiz, Pereira

, 'indulgências para os fiéis esta mesma leitura que os'San- vincias do Norte, aDivisão' de Souza, vindo a falecer
tos e os Papas não cessam de recomendar.

E' forçoso, entretanto, reconhecer que os livros' de, Naval que o transpol'tava na fazenqa das Tres �ar-
que se compõe a Biblia, escritos há tantos séculos, em re,. ,era comandada pelo Chefe

"
ras em 16 de Julho de 1884;

giões de lingua e costumes .tão diversos, apresentam na, de Esquadra Joaquim Mar- � Vencimen,tos de Cr$ 3.580,00 a Cr$ 7.0�O,00 � em 1864 os tratadós e-

,sua léitura algumas dificuldades. Para esclarecer os fiéis ques Lisbôa. No
, regresso I . Ins;r�ções abertas de 12 de Janeiro a lO. de Feve- xistentes com a República

a êsse respeito é que a Igreja: deseja que as edições ,da f, d D'
. -

t
r€IrO prOXlmo, na Escola Industrial de Netal, (D.O. ,de OrI'enta' 'foram

d 't '1" t' un, eou a IV,Isao no por o 27-11-53).' " ,',

r- queimados
Biblia juntem ao texto sagra O no as exp Ica l_vas, para '

Ique a palavra de Deus não venha a sofrer no seu :verda- ,.,de Tamandare, em Pernam.:. Prepare-se éOilvenientemente, para, êste' CONCUR- por ordéin do respectívo
d�iro, sentido as deformações que seriam inevitáveis se ,buco. Marques Lisbôa soli- SO, estudando em 'pontos' organizados rigorosamente Governo; I
um texto com tais dificuldades fôsse entregue à livre in- citou ao Imperador permis- dntro dos programas oficiais (D.o. de 30-9-53). -errt 1947, em Fldrianó-
terpretação individual de cada leitor. são para trazer em um dos Coleção completa Cr$ 300,00. Porte aéreo mais .. polis, teve lugar a primeira
,xxx

I
Cr$ 50.00. Atendemos pelo serviço de REEMBOLSO

Publicação da Junta Arquidioce.sima de Ação Cató�
navios os restos mortais de POSTAL. comemoração do "Dia do

lica, Avenida Hio Branco, 40 - 1° anpar. I seu irmão (Manoel Marques Pedidos ao LRC.A.. Pr�ia de Botafogó, 526 :_ RIO. Marinheiro", após a irtsta-
,

J _

; �\,

I MÓi

,SOOKG

proporciona, lucros
seguros porque. moendo

tanto quanto meia dúzia de máquinas comuns, .ecç
nomiza �ão de obra, espaço etc. Entre outras van-,

tagens, o Moinho "Lilla" apresenta as seguintes:
Discos retificados com alta precisão, fàcilmente subs

títuívels e de grande durabilidade. Mancais e regulador
c/ rolamentos 'de esferas. Moagemperfeita e silenciosa,

Facilidades, da pagamento - Solicite-nos prospe,os

Temo. também: Moinhos de .cafê elétricos para balcão

e de outros tipos. Torradores e elevadores para café

Discos para moinhos, Balanças e outras máquinas.
,

&ld'�
COMPANHIA {[iIlAl DE MÁQUINAS

INDÚSTRIA 'Q, p E COMÉRCIO
Fundada"-'Q//lII 'em 1918

Rua Plratinlnga, 1037 - Cx. Postal 230 - São Paulo
Oficinas a Fundição em ,Guarulhos - São,Paulo

CLAN-101

•

i ra a I Ia
•

Conteúdo da, Biblia

5. A Biblia e a Igrejà

Nosso Senhor J�s{z� Cristo, depois de sua ressurrei-
,

ção e pouco antes de voltar ao céu, confiou aos apóstolos
a missão .de pregar entre os homens' as verdades da fé.
'5IWr por todo o mundo, pregai o Evangelho a tôda cria-

tura". (Mar., c. 14, v. 15). ,

,

',Esta, sagrada missão seria, continuada através dos,
tempos pela I ,l'eja de Cristo, legítima sucessora dos a-

póstolos. iI!'
'

'

, , -. :

,

e Como.jz ..tarda qUe é da divina- revelação, a Igreja
sempre cuidou de que a palavra escrita de -Deus fôsse
fielmente, conservada, razão pela qual vela cuidadosa
rrmte por, êste sagrado depósito.

É por isto que aTgreja só permite sejam manus�a
dos pelos cristãos aquêles textos da Biblia que contive
rem sem alteração a palavra de Deus. E' um direito que
lhe cabe como guarda da doutrina e uma segurança para

,

nós' que, ao tO�aTmOS uma edição devidamente aprova
,

�, da, tet:hos a certeza de que neste texto nada foi modifi
, 'êado. Essa, aprovação é renováda

-

para cada edição'da
Bíblia.

'

6. Leitura da Biblia

,�

1953

ISuperi�tendençia das Emnre- !
i sas Incorporados ao Pa; f

trimônio da União

Co'mpleta proteção do

fio da lâmina! Dispo
sitivo especial para
as lâminàs usadas 1

AVISO
..

Faço público, a quem interessar possa, que fica pror
rogado para �2 de janeiro próximo o prazo para apresen-

I taçâo dos docum�ntos ge habilitação' à concorrência pú
blica para venda de nove (9) lotes na cidade de São
Francisco do Sul, Santa Catarina, aos quais se refere o

edital desta Comissão incerto no Diário Oficial de 19 de
outubro pretérito, pgs, 17.732/17.733; e para 15 de ja
neiro o prazo para apresentação de propostas, nas mes-:

mas horas e local indicados no edital acima aludido. '�.t?�
�

Prá'tic�1
, Econômico I

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1953.

Hortêncio de Alcântara Filho

I"Tamandaré
,

O Nelson Brasileiro" ser usada!

• ZAZ ... e eis uma lâmina GILLETTE

AZUL pronta para
,André Ntlo Tadasco Lisbôa Pitanga), afim de .' O novo MUNIDOR evita o trabalho

de retirar o envoltório da lâmina!

• Com uma simples pressão do pole-
ê '

gar, a lâmina deslísa suavemente.

MUNIDOA
DE LÂMINAS

Gillette AZUL

No dia de hoje, isto é, a 13 depositá-los no túmulo da,
de Dezembro de 1807, na familia, no Cemitério do

Cajú, no Rio de Janeiro.
Manoel havia aderido à

revolução de 1824, depois
,de combater corno voluntá-

IA-OS1

Aviso
FLORIANOPOLIS S.A. ADMINISTRA

çÃO E TRANSPORTE

------------ ----------,'---�--,-,---- -

A Diretoria desta Empresa comunica ao P9vO que
a partir do dia 14 do corrente mudará seu" escrrtorio
para a Praça 15 de Novembro n? 11.

,

A GERENCIA
--�-----------------------------�--�---

Hoje; Dia da Bi�lia
Concentração na Praça "15 de Novembro", às 15

horas.
'

As 20 horas haverá uma sessão solene, no Clube
"15 de Novembro" (ex-Democrata).

A entrada estára franqueada ao Povo.
LEIA A BIBLiA.

Hoj� no
13 DE DEZEMBRO

5, e será, pelo espaco inter-
A d d h

.

d,

- , ata e oJe recor a-nos
minavel dos tempos, o am- '.

,

, . que: '

paro seguro da nossa NaCIO-1 1801 f' d d
lid d'

- em ,01 gra ua o
na 1 a e.

C '1 do Rei
.

'como orone o egimen-
Relembrando os feitos da

to de Linha de Santa Cata-

lação do 5° Distrito Naval

sob-o comando dó CMG
Antão ALvares Barata. Na
sessão solene, realizada no

Teatro "Alvaro de Carva-

140", um dos oradores foi o
autor destas notas;
- a efémeride de hoje e

eonsagrado ao "Dia do Ma
rinheiro "

e "Dia da Bi

blia".

Passado

de do Sul, nasceu Joaquim
Marques Lisbôa, vindo a

falecer no Rio de Janeiro

em 29 de Março de 1897, no

posto de Almiránte da Ma-

x x x x x * x'x x

x'LEIA x

A x
tinha de Guerra e com o

Titulo' de Marquês de Ta

mandaré.' E'· ó Patrono da

'x
'

BIBLIA x

x OLivro da Esperança x
x x x x x' X x,x x

,. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO)

10)' LINHO PURO, q�alidade superior, em todas as côres, cujo preç,o corrente é de Cr$ 110..'00 - R5,00 o metro
.......

20)' VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ 68,üü
<,

30) CRETON� LINHOL, largura 2,20 metro Cr$ 53,00
"

40) B�USINHAS bordadas, a Cr$ 33,00

5°) FINISSIMOS' éONJUNTOS SARAGOSSY, 'para cavalheiros (a roupa ideal para
verão) Cr$ 585,0.0

--

6U) FINISSIMOS TAILLEURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00

7°) TOALHAS DE MESA, para ° café matinal, lindíssimas a Cr$ 25,00'

8°) TOALHAS DE ROSTO, dúzia Cr$100,oQ

MODBL
•

B
TRAJANO 33 FLORIANOPOLIS

Cinemas
No programa:

Complemento Nacional

Preço 7,60 e 3,50
Censura: LIVRE

'�I T Z
As 10 horas Matinada

Judy Garland � .Frank

Morgan-em-
,

O MAGICO DE OZ

Preço 3,50 -'2,00
Censura; LIVRE

John Barrymore Jr.

Corinne Calvet - em

FLOR DE SANGUE

As 2 horas
r

I Brian Donlevy
-

HORA DA DECISÃO
-,

Conto Seriado 9 -10 eps.
" ADAGA DE SALOMÃO

Judy Garland - Frank

Morgan
O MAGICO 'DE OZ -

No programa:
Complemento Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

Imp. até 10 anos

Preço 6,20 e 3,50

As 8 horas
As 2 horas BarrySullivan - Arlene

Brian Donlevy - em - Dahl - em -

HORA DA DECISÃO DESCRIÇÃO
-Montalban - em - 'I GARANTIDA ./

ASSIM SÃO OS FORTES Viviane Romance - Da-lContinuação $eriado - 9 lio Jean - em -

e 10 episódio -- MAYA A DESEJAVEL
ADAGA DE SALOMÃO No Programa:

.

INo programa: Complemento Nac.

Complemento Nacional. Preço 6,20 e 3,50
Preços: 6,20 e 3,50 Imp, até 10 anos

Imp. até 10 anos

As 7,30 horas
Viviane Romance - Da-

lie Jean - em -
<, , As 2 horas Matinada

M.AYA A DESEJAVEL Shorts, Desenhos, Comé-

Judy Garland - Frank dias...
.

. I

.

Morgan - em - I Censura: Livre
,

.

O MAGICO
.

DE OZ As 3 hOl;'�S .. I
Completo Nacional l· Clack Gíable - Ricardo
Preços: 6,20 e 3,50. .-1 Montalban - em -

Imp. até 18 anos. f ASSIM SÃO OS 'FORTES
- Censura: até 10 anos

-;iitii:-'ilii!!!Siiiiiiii!i!l-"'III!)!IIqr"l':.."rJ' �;n�
.;

�:rOrym:��5 ;:: _
Corinne Calvert - e.m - .

I FLOR DE SANGUE
Isa Pola - Adriano Ri-
As 2 horas

moldi - em-

A CULPA DOS PAIS

Judy Garland - Frank

No Programa:
Complemento Nacional

Censura: até 10 anos,

Preço 7,00 3,50
Morgan

O MAGICO DE OZ ATENÇÃO:
Em virtude da grande

I
No programa:
Complemento Nacional falta de níquel, a EMPRE-

Censura: - Livre. I ZA solicita, encarecida-
�

mente, a cooperação dê
I

seus distintos frequent�do-I
res, trazendo dinheiro .

tro

cado pelo que agradecem. 1
antecipadamente. I

As 6,30 .- 8,30 horas

John Barrymore Jr.

Corinne Calvet - em

FLOR DE SANGUE

CARLOS 'PASSONI IA BibliaOTAVIO MELIM

I
COSTA

I '��.����

{a.<)�04"ü'-)_(J_

I Fr.quezlJ em gere I

IVlnbo Creosotado
(�ilveíra)

e

MARIA LUIZA DA

COSTA MELIM

e

ALZIRA BARREIROS
PASSONI

E' um livro de sabedoria, J
homem sempre inclinado ao

que faz sábio ao ignorante, mal, porém o tempo. nos

ao sábio faz mais sábio e aos corita a história maravilho
pequenos dá o verdadeiro I sa das misericordias de
entendimento.

.
Deus para o homem caido,

I E' um livro de verdade, a historia de nosso Salva
que descobre todos os erros dor.

I humanos e ensina ao ho- E' um compendio de bío-
.

mem a verdade acerca de grafias' nas" quais pratica
Deus, acerca do mundo e mente a vida dos homens de
.suas origens, acerca da vi.. Deus e a dos homens dístan-
da futura. tes de Deus.

têm o prazer de partici-Ipar a V.· Exa. e Ema. Famí-
lia que seu filho, .' ICARLOS
contratou casamento com a

senhorita l

::::ARLOS. PASSONI JR. ELEONORA DA

I MELIM

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1953

têm o prazer de partici
par a V. Exa. e E�ma. Fa-
mília que contrataram o ca

casamento de' sua filha
ELEONORA

nos mostra como podemos um guia que nos ensina o

evitar a segunda morte, à caminho do céu e os perí
condenação e como podere- gos que nesse caminh.o há,
mos fazer mais feliz a vida e nos dá a direção para evi
c menos terrivel a primeira tá-los e chegar à nossa pá
morte. tria eterna. E' o melhor
E' o livro mais formoso e companheiro para um jo

rnais completo de moral pois vem,
.

o melhor mestre para
nos mostra Q.s nossos deve- um menino, o livro de con

res próximos. E' um livro sultas para o sábio e um di
de história, que manifesta cionário para o ignorante.
o que tem sido, é e será o (Extr.)

com o senhor

E'. um livro de vida que
,

E' um livro de viagem,

ELEONORA E CARLOS

Noivos

ap MaRdal b.".,o. 34'. 1.- ...d.. .'...
,. '

I
CURITIBA nUcaAIIA, PROSE_

-�----

iO livro �a [spurançaI Examinai as Escrituras tinha saído das páginas do

porque pensais ter nelas a evangelho de Marcos e en

vida eterna; e elas são as trado no' meu coração."
que de mim testificam. Nos' precisamos, I díaría-

/

(João 5: 39). Ler Heb. riamente, da fôrça e do Es-
J: 12-16. .

,
pírito-de Cristo. Precisamos

Um famoso pregador e da inspiração diuturna da
erudito professor de Lon- Bíblia. Ninguém pode es

'dres disse a sua congrega- tudar com devoção as Es-

ção que, em certa época,
êle sofrera um periodo·_ de
dúvidas e depressão. Bus

. cou um velho amigo pedin
do conselho. "Não és tu um

perito mestre do grego?
perguntou-lhe, o amigo.
"Sim respondeu êle," "En
tão vai e estuda por cinco

anos, com afinco, o original
do evangelho de S. M;trcos
em grego", aconselhou-lhe o. Começarei o dia com um

amigo. �le aceitou o desa- estudo biblico, por que a

fio. Continuando a história, Bíblia retrata Cristo, meu

disse o pregador muito an- Senhor.
tes de se passarem �s cin- J JOHN RUSH (Austrália)
co anos o Senhor Jesus (No Cenáculo)

crituras sem esperimentar
a presença de Cristo no �eu

,

coração e em sua vida. To
dos podem ter uma expe

riência vital de Cristo, se

viverem com a Palavra de

Deus.

PENSAMENTO PARA O

DIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Transpôrte dê�s em geral entre Florignópolis,
BLASI . C1tritiba e São Paulo

Senhores Odonlologos!
Agrade.cendo a elevada simpatia de que fôra alvo

I durante 1953, o. .

I LABORATÓRIO DENTARIO KIEFER

C
A·'

N--P·-o-I-I'-C-.-a-·--Ideseia-lhes UM

FELIZ,NATALDE.1953, PLENO De eramlca8, .

.

PAZ, SAUDE. E ALEGRIA. ,i'
Esteve, ontem, na Delega-I

'

..

'

,
."

.__:__
. , TIJOLOS .PRENSlli.)OS, TELHAS, Ll\.DRI-

,�a R,.
gional de Po�ícia, Ma-, :

S
. J M

·

L LHOS·i RODAPÉS E f'iATERIAL RFJ'RA·

�:�!:::�:�z::�?:i:�;'� emana ua annn8 PROJ�I�'TRE�Â -': ,"'
- palavras: de _baixo. ca1ã�, f�-I DIA 13 - DOMINGO 0'5ny Gam '8 ....C I a· -
zendo gestos obcenos as fl-I ex. ' IIlh.as �a queixosà. Luiz fo.i

'15,00 hs. - ESPORTE, - "TAÇA ALMIRANTE JERONIMO COELHO. 14 �. Caixa Postal,detido para declarações, a- MARQUltS DE TAMANDARÉ".
pós o que. foi pôsto ém li- LOCAL: Estádio da F. A, C. 239 - Florianópolis
berda<;le. Voleibol - Final - Vencedor .1° jogo x, DISTIUBUIDORES

Vencedor 2° jogo.
"

•
'

��"'_"-CS_"'!'��'l"'<'-<llfI'!'.i&<'�"__�__

.�a�����:oo; 20 j��:al � Vencedor 1° jogo, - - -

',Escola Prática de, Uamércio
hs. - Palestra na Rádio'Guarujá pelo Exmo. Sr. Senna' Pere.-raContra-Almirante Carlos da Silvéira' Car- .

'

neiro - Comandante do 5° Distrito Naval.
18,00 hs. - Recepção na sede do Corp.ando do 5° Dis- EXAMES DE ADMISSÃO.

frito Naval ao Exmo. 'Sr. Governador do 1a E'POCA,

Estado - Autoridades civis e militares - INSCRIÇÃO: 27 de novembro Q 12 de dezémbro
Imprensa e convidados� EXAMES: 14 e 15 de dezembro

hs. - Festa dpnçante na, Escola dé Aprendizes I Para inscrição e informações a Secretaria atenderá
.

Marinheiros para as guarnições e suas fa- I diàriamente das 17 às 19 horas.
mílias. (Sed,e da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' EOITEUX

l _; ESTREITO -

((ma do Reservista» 7!t�����;:0- Clube 15 de Oulubro
CONVITE Lt '3 ',J'.- -U,-, �;:g::�:'�od;:,�a�:��e?,bro.�/ : ',

",,�;
Dia - 19. Soiree promovida pela Socied'ãde Cãta-

O General Comandante' da Guarnição Militar de �" � �", c.�,'ECJA .rincns� de Estatisti�a. , '.
, Florianópolis tem a honra de convidar as Autoridades '. I� ,(,"1 D�a -;- 25. Matinada Infa�tI�.Civis, Militares e Eclesiásticas, Chefes de Repartições ] J1 , '. r::l�, 01 - Retumbante Sairée "Noite de Confrater
Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Diretores de : l'�:� i" �,"Z!.-JJ �11za5?o em Homenagem aos Srs. associados e exmas.
Estabelecimentos de Ensino Primário, Secundário e Su-

I '

':"�'atl f:1�
Iamilias,

perior, Associações Culturais, Imprensa Falada e Escri-; I.A ".".4, .

�� :�;���;e! .�!;�;��:::s ���u���o ee�e��:!t"��r�f!����� 'Il:! t)� .:
'

'

-P---a--r--t-l-·-C--l-·-p--a--ç--,a----o-tirem a solenidade comemorativa do DIA DO RESJ:!.R- A irritaçõo intolerável e os ordores
,VISTA", no 'próximo dia '16 de Dezembro, às ,11 horas, produzidos pelos distúrbios do bexigo, VIUVA ANGELINA VIEIRA BRIKI

no. Jardim' "Olívio Amorim", à Avenida Hcrcílro Luz; devem ser combatidos, logo de inicio,

junto ao Busto de OLAVO �ILAC, o insigne Patrono Send� o, bex�g�'o po:ta de scido dos
participa a seus parentes e pessôas amigas, o noi-d R

.

t substôncics tôxicos e Impurezas que os
d d filh M' com O sr. Eduardo J g

o eservis a.
rins separam do sangue, sofre-se dores va O e sua 1 a ariam 01' e

xxx
cruciantes quando esse delicado o'rgõ'o Rutkosky'PROGRAMA PARA AS Dr. Oswaldo Rodrigues Ca- está inflamado, devido 60 contado com Palmas, Paraná 8 de Dezembro de 1953

COMEMORAÇÕES DO bral, 1° Tenente Médico da tais substôncios. O exagerado desejo
de aliviar a bexiga, as ardores e os"D1A DO RESERVISTA" Reserva.
irritações das vias urinários devem ser

combatidos, tomando, ainda hoje, os

SOLENIDADES NO Pílulos de Witt para os Rins Q o' Bexigo.
° Sua oçõo calmante e antisótica, ·foz.se9U�RTEL DO 14

sentir Ioga no bexiga, nos rins e em participam a seus parentes e amigos o noivado de
B. C. todos os vias urinários, seu filho Eduardo 'Jorge com a srta. Marian Vieira

- 8,00' horas -;- Hastea- As Piíulas De Witt s
ô

o l o b r i- Briski.
_

,

cadas especialmente poro as Florianópolis, Sta. Catarina, 8 de Dezembro de 1953 'manto da Bandeira, na pre- doenças dos Rins e da Bex-ig" MARIAM e, EDUARDDsença de toda a Tropa e dos
,

confirmam
Reservistas, presidido do

lestra na R�di'o Guarújá sô- canto. do Hino Nacional.'
bre "Serviço Militar e os de-]: -,9,00 horas - PROVAS
veres do Reservista", pelo ESPORTIVAS,
1° Ten, Athayde Flôres, da Prova "OLAVO BILAC"
16a. C. R, às 18,10 horas. -- Cam�e�nat0.c6.e Bola"'l'4i-
Dia 16 � ,4éL,Rdra - "iitar, entre as Sub-unidades

"DIA DO' RESERV�STA'? do 14° B. C ..

- 7,00 horas - Abertu- Pro�a "MARECHAL
ra dos Centros de Apresen- HERMES" - Partida de

tação ,instalados no 14° B. Voley-Boll, entre Reservis

C., 16a. C. R e Polícia Mi':'. tas e-Praças do 14° B. C ..

Iitar. - "Schow" pelas praças
..

..;:_ 11,00 �o;�s � Soleni-I do 14<>- B: C..
, .-dade junto ao Busto de I

- �18;00 horas - Arria
OLAVO BILAC, 'na Praça mente da Bandeira Nacío
"Olívio Amorim", . falando tnal na presença de toda a

na ocasião . .0 General Co-" Tropa e dos' Reservistas, no,

,
.

t '

mandante dá I. D./5a. e o 14° B. C,. -

!. -r. l�: �- �

�.�.
.

. , �\�. ,,",:,:: ",
. ::::'J:'! •

"

A��§a��e ,'que,,!f0 �qa;ê'�te �no haverá apresentação'
para os'fêservistas de la" 2a. e 3a. categoria, das-classes

. -de 1931"e 1932.
, ,,'

.

A apresentação de\i-hâ' ser feita entre os dias 10 e

31 de Dezembro de ,1953" ne.. Quartel do '14: B. C., 16a.
C. R M. ou. Polícia Militar.'

Na 16'�,' c. R. M. a, àpresentação poderá ser feita
diàriàmente, 'ciêntro do expediente.

.

'

" .. ,NQ,DIADOREjSERVI$TA 16:de Dezembro; a apre
sentaçâo será eI\1�e as' 7,30 e 18 horas.

Os' reservistàsxqúe faltarem à apresentação, estarão
incursos no art. '1-25; da Léi do Serviço Militar e como

tal,"sujeItos �o pagamento de Multa. .

,

EDUARDO NICOLA'U RUTKOSKY

lestra na Radio Guarujá sô
obre "OLAVO BILAC e o

Dia 14"- 2a. Feira - Pa,.
. e

MARIA DO CARMO RUTKOSKt

Serviço Militar obrigatório",
pelo.sr. dr. Othon, da Gama
Lobod'Eça, às 18,30 horas.
DÍa' 15 - 3a. Feira - Pa-

Pertlctpaçao
_-- __ --.___- ....

parº- ,O:;-EiR;;;.�e '" B-exigc'- - -

Em vidros de 40 e iDO piiulol OSVALDO MACHADO
O grand� é mais eronõmico E SENHORA44+ .. iiif±'&íZ::���� r

PAULO

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato de casamento de seus

_
fi

lhosTabela de Paga
mento do Mês
de Dezembro

LUIZA HELENA e PAULO HENRIQUE
Florianópolis, Campos Novos 8-12-53.

DIA 14 - Pagamento do.

-E 0,1 T A 'L.
ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM

De acôrdo com o que deliberou a Assembléia Geral
realizada em data de 6 de dezembro do corrente ano,
.icha-se à venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65,
nesta capital.

'

As propostas deverão ser apresentadas até às 10 ho
ras do dia 27 do corrente mês, em envelope lacrado na
Secretaria da Associação à Avenida Mauro Ramos, onde
serão. abertas na presença dos interessados.

Preço base de Cr$ 150.000,00 sem qualquer despesa
para a Associação.

, Florianópolis, 7 de. dezembro de 1953.
,

OSNY ORTIGA

pessoal do-Ministério da .Fa-
zenda, Poder Judiciário e

Tribunal de Contas.
DIA 15 - Pagamento do

pessoal dos demais Minis
térios.
DIA 16 - Pagamento de

Aposentado E7 salário-famí-
lia.

'

DIA 17 - Pagamento dos
\
,I que não receberam nos dias

Presidente

acima.

n"IA 18 - Pagamento das
,

Pensionistas Militares e

Provisórias.
DIA 19 -Pagamento das Na 810 M'o' lor "arlPensionistas Civis. ; V -

.

«�
DE 21 a 31 de DEZEM- I

BRO

Hoepcke»I
Agradecimento'

Temos o grato dever- de sensibilisados agradecermos
ao Dr. Lerner Rodrigues, Diretor do Hospital Nêreu Ra
mos', ao médico' Dr. Percy Borba,' ao F'arrnac. Gercino
SÚva, como também as bondosas irmãs" deste' modelar
estabelecimento" hospitalar, pela maneira pronta e pre
ciosa com 'que se houveram no tratamento de mal subito
de, que' fui acometido.

Pela dedicação e desvelo demonstrado, a nossa eter

na. gratídão.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Pagamento dos que não

receberam nos dias -rnarca
ias.

Viagens entre FLORIAN6POLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaf e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

iTlI\iERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA

AGENTES
Precisam-se le Fpolis. -âe Itajaí

VOLTA
do Rio --= de Santos

Antonio Fransciscõ da Costa e Família /
Firma conceituada e ido

nea;.operando em' tecidos
há 26 anos, admite pessoas

12/12·
22/12

14/12
24/12

18/12
29/12

19/12
30/12

�1i(jRADEClMEHTO-�
� .

relacionadas e de responsa- Horário de saída: de Fpolís., às,24 horas
bilidade, para venda de Ca-I do Rio, às 7 horas
,emiras Gabardines TroPi-l,

,'Para, mais informações dirijam-se à
.

B
�

Alb 'L' h
.

':IVIPRt:SA NACIONAL DE :�AVEGAÇÃO HOEPCKE2aIS nns, - enes, ln os" n D d C
.

I
.

9
'

I i .;:tua: eo oro - alxa Posta n. 2 - Telefone: 2.2123tc., pelo Reembolso Posta. I
Mostruário gratis. Excelen-

.

-.------

. I
'�e é;��sI�OS LA�CO ,., _

Caixa Postal, 8.305 - São
Paulo

_�. AOS
"

TE'CNICOS DE CONTABIL!DADE DE 1953
-

JOÃO LOSSO E' FAMILIA, vêem de público agra
d�ce:r

.

penhoradamente aos TE'CNICOS'DE CONTA
BILIDADE- DE 1953, como tambem seu patrono Dr.
,Os�ar Cunha, Paraninfo Dr. Vitor Lima e Diretor da
Academia de Comercio, Professor Flávio'Ferrari, pelas
homenagens préstadas livremente ao nosso filhe> RUBI
LOSSO eXi-colega da turma que ora se diploma, o qual
se viu i�PQssibilitado de continuar ao lado de seus tão
humanitarios colegas e mestres, por ter sido levado pe
lo déstinó em' tr&gico acidente. Pesárosos por nã:o verem

o RUBIse'formando junto a 11m espirito tão humanitário,
mas satisfeitos por sahe-Io não esquecido, desejam a todos
que sejam felizes, na c,/-rreira que abraçaram e aos mes

tres que 'con,tinuem a edtlcar, comô bem o aemonstra
esta Turma, homens de coração e sentimentos para- a

grandeza do nosso Brasil .

Florianópolis, 10-12-53.

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

---'---- ----_.

Agem directamente sôbre
o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão de ventre. Pro-

.

porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTE'STI
NOS.

....... ""-�._..._...Y:&'>i.a'R��·' ..-.w�·�

-AGENTES
Tradicional firma do Rio, fabricante de artigos mi

litares, Bandeiras atacadistas e importadora de celuloi
de e outros produtos procura agente bem relacionado
para Florianópolis, Cartas detalhes para Caixa Postal
1194 :- Rio de Janeiro.

fluliân�6p.oljs
de

Expresso

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - -FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro lY1afra, 135
Fone: 2534 -. Caixa Postal, 435
End. 'I'elegr.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA,
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. TeJegr.: SANTIDRA·

Agência: .- SÃO- PAULO
Ruà .Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tolegr.: SANDRADE

'

�

(Agências no Rio de Janeiro 'e em Belo Horizonte con;
tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de Tvasis- :..

portes Minas Gerais SIA)
, ...

-:lH���:>4'I�04_"Ü<I_H><_-.o...�

.

·1

{/
Distribuidor

C. RAMOS S/A

,
I

.� .... I

Comercio � Tr8n8porte�
Rua João Pinto, 9 Fpolis

São Caetano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prêso o "Tubarão" Da Carne-Verde.'
-----------------------------------------------------------------

e recebeu, horas após, ordem de prisão o marchante
- Outro, à Pedra Grande .

Desmascarado, o n tem, tmistério em todo êsse caso clarecendo-se o mistério' pois de lhe haver apreendi- tou o sr. Elyseu Di Bernar- chante e o retalhista, pois mente, o inquérito .que está
quando pretendia voltar a I da carne-verde, já tantas e que o envolvia, com o pedi- do tôda a carne verde, já di ao CoI. Trogilio Melo, o boi lhe custa 10,30 o qui- sendo, aberto afim de ser"

entregar carne-verde -à pO- 'tantas vêzes levado às colu- I do, de prisão do tubarão da ! pronta para a entrega. delegado da DOPS, é com- lo. Adeantou, ainda, \ que êle responsabilizado por tô
pulação da Capital, após

I

nas do jornal da Capital e, carne-verde, sr. Elyseu Di NÃO ATENDEU AS IN-' premetedor .Entre outras vae receber uma tropa de 'da essa situação por 'que
ter-lhe sido c�ssado ° com- até, do noticiário �o País. Bernardi.

_ TIMAÇ�E� _ ! afirmações, declara que Adolfo Derner, do Rio I p�ssou a população da, Ca-
petente alvara de licença I

E que com as medidas to- IOFATO, PELA MANHA Duas intimações recebeu mandou matar, ontem, 19 Grande do Sul,' devendo' pital.
pela Prefeitura, o tubarão madas pelo sr. Prefeito Mu- O Prefeito da Capital em .sua residência o sr. Ely- I

bois para distribuição aos chegar aqui na pro�rp.a OUTRO, POR DESAC,A,TO
da carne-verde, sr. Elyzeu nicipal, entre as quais é de soube, pela manhã, que o \ seu Di Bernardi, não aten- ; açougues da Rua Esteve, 3a-feira. Declarou.desconhe- I A AUTORIDADE

,

"

,

Di Bernardi. Não resta dú- I salientar a cassação das li-
I

sr. Elyseu Di Bernardi, res-,
dendo a nenhuma delas. A Junir, Demetrio Ribeiro, e' cer que lhe havia a Prefei- I Em um dos açougues da

�ida que, no �a�o prese�te, I c.enças aos marchantes e, úl� I P?n�á�el diréto _ por; essa, primeira, por intermé�i0 do I o�tr?s, inclusive da .Agro-l tura cassado, o alvará de li-, I PedraAGrande, o sr. Pref�i�ele mesmo da as autorida-
1 tímamente,

do contrato as- I história, que
nao e outra I sub-delegado do Estreito; a

I
nomica. Declara mais que' cença. . . to esteve ontem, tambem

des, as provas do. seu crime
I si�ado ?om outros, 'Os ir-, s:não a de assalto à �agra i s�g�nda, po:- .

um Co�is- dia 9 rec�be� 41 cabeças pa-I Como _se verifica, essas pela manhã, Lá chegando,'
contia a economia popular, maos Vldal, da Palhoça, co- ,bolsa do povo, mandara ao

I
sano de policia da Capital. ra abate, afim de atender declaraçoes comprometem apreendeu a .carne

qUe., ,es..quando invade o 'Matadou- ! mo já informamos, a ação' Matadouro Municipal,' no Finalmente, às 14 horas, a- fornecimento a quarteis e a o próprio declarante.r lOtava Sendo vendida,' sem
ro Municipal, no Estreito" I do Poder Público se faz: Estreito, sem prévia autori- comparihado do seu. advo-

I �ospitais e, que. adquiriu confessa que mandou matar autorização legal. ".Más,:o
' -.

matando 20 bois, para dis- I sentir, benéficamente, por-' zação sua, 20 bois para o gado, o dr. Lauro Lmhares, ; esse gado de Teofilo. Shu- os bois, em proprio munici- retalhista, foi logo dizendo:
tribuição aos retalhistas que quanto normaliza a deplo-

I côrte e venda ao público. i compareceu à DOPS. Itzer, em Vargern de Ange- pal, quando devia saber, a- "Mandei matar os bois e
são seus empregados. Tal ravel situação. I Pessoalmente, aquela auto-. DEPOIMENTO COMPRO- lina, na base de 3.200 cru- travéz dos jornais, quando não tenho que dar satisí'a- '

fato, a nosso vêr, levanta o Mas, ontem, todo êsse ca- ridade estêve no Matadouro METEDOR! zeiros! Disse que não iria menos, que a Prefeitura ções a nÍnguem"Em segui-
denso véo que encobria o so

. chegou ao término, es-
I
e, então, verificou a exati- Segundo apuramos on- ter prejuizos, agora, em fa- não admitia mais essa re- da, pOÍ' desacato, recebê'U a'

_._ , I dão da denúncia. De volta tem, o depoimento que pres- ce de ser êle mesmo o mar- galía; 2° - 'que .comprou do ordem de prisão.
. .

-,

à Prefeitura, oficiou ao Sr. Teofiló Schutzer (aquele Até ontem, à tarde; eon-
CeI. Trogilio Melo, Delega- O Mu'ndo Em "ete DI-as lue o chamou de "Mãe de tinuava prêso, na Delega-

,

do da DOPS, pedindo-lhe I �,,' Florianópolis") 41 cabeças cia de Policia da Capital, à
a' prisão do marchante, de- -

, le gado; e 3° - que recebe- disposição do dr. Prefeito

l Acy Cabral Teive rá tropa do Rio Grande do Municipal. -

'-1''?lA=; '1� �1V�1="
'-_�--- ._

-��-

-, ,....üm·ciDtl'üngq_ .....totalmente 3ul; 4) que não .terá pre- ARREPENDIMENrO
molhado assinalou o lIl�l;l� j�·i.79 _wais, quando vae ser O sr. Elyseu Di Bernar-
da semana. Há anos não "I próprio" r�tálbi5ta; . , �

di quiz voltar a fornecer

,
• • • chovia tanto em nossa capi- Em tôda essa história, a I carne'-�'verde à população,

. .,,_.. ,- --.- tal. Houve o grande aconte- conclusão é a seguinte: '0 já que o seu negócio foi'.

•• �

I CAMISA LISTADA

'I
de devidamente afinados, cimento esportivo no Mara- sr. Elyseu Di Bernardi de- paralizado e as despesas es-

i r� I I III
vão para a Gávea, Illet�r as

I canã
'.
O "Mengo" �u�r?u � I sejava continuar explora�- tão e� andamento. Mas,

O matutino do sr. Gover- patas rumo ao disco fmal.l Flummense. O Brasil intei- do o povo e pensava nao agora e tarde ...

I nado,r, deu ag,�ra. para,sair Outr� dia, a jaqueta da Cou- i ro vibrou de contentamento. ter mais. quem o fiscalizas- Para êle, ficará lJe_m ,o
_

. fEm Brusque, o Carlos Re- se e muito menos quem Co muro d�s lamentaçôes ...
:le vespera e a noite, AI pe- Jelana �ornhaus�n s�grou- I naux custou a vencer o A- fizésse ser honesto, vendeu-

'

Agora, a preço de 16 cru
las 19 horas de hoje, já se se vitoriosa, abiscoitando mérica. O máu tempo não do a carne verde sem o zeiros o quilo, não dá pre- .

pode adquirir o jornal de .

.im premio de' trinta mil; permiti� a realizaç�o,do jo- seu prejuizo... ; juizo e o gado apareceu: ..
amanhã. Parece até perú, cruzeiros. Importância essa go Boc�lU,va x Caxias, Em L I �-E R P ADE, Onde esta':'iil? Naturalmen

que é morto de véspera. Ou que S. Exa. destinou (mis_II�ontevcldeto? volaAntedbrasi- d DlepOI� de fP�estar suDa:
I te's,esc?ndldol:

.: ,
,

'. I erro a armo ne reatta ec araçoes, 01 o sr. 1 ervru a içao e -sera
empadinhas de casamento._ turada com outras) ao pleI-1 venceu o "Circuito de Taru- Bernardi pôsto em liberda- muito feliz' se. ficar por
?ois em uma de suas edi- to .de Turvo. Até uma boa- mã", Chegaram a Pôrto Ale- de, para que assista, livre- ·isso. .. /

eões, o "Diário da Manhã" te do Rio, Stiui do Théo, gre, os submarinos Tupí e
--,--

(que é da noite), xingou resteiou o criador Irineu Tamoio. Enquanto isso, osF
-

11' afeio o deputado Joaquim Bornhausen, com uma noi- "3 Grandes"

continuavam.,
,

. .."eG .. Q:.n ..
�

, suas conversações secretas, I,· �Ramos:' porque apostava tada (empolgante) confe-
nas Bermudas.

"em patas de cavalo, no Jo- �indo-Ihe uma jaqueta de Alí no, Knaben, na "Churrascaria Monte Caste- r

�key-Club. Ora, acontece sêda. Só que na hora da eri- t xxx lo"; do outro lado do Atlântico, não falta nunca Uma p.
lue nas metrópoles do mun- trega da camisa listada (ho-

'

costela. gorda. :fiá dias lá estivemos, na,companhia d�
d

. , .

l'
.

epa T .1" • Ivo Montenegro e dessa vitoriosa e eleg�mte. 'J'ovem10, to a gente VaI as corn- ra so ene, ImprOVISO pr ,- ra.n.scorreu o anlversano '

I
h t 1 d G d que é a Enarço, sociedade construtora, re'p'resentadalas. Ó.s fãns do esporte hí- cado) o incansável T eo,) na a ICIO o ,overna or ' .

G A

O P P XII pelos seus ilustres diretores, drs. Celsó e Newton ij,a,.
.'I·CO sa-o, porl'sso, l'ncontá- :leu uma palmada no crânio.

..

arces., apa io., E"
,

d d.

I
im,os.,' hnuanto os, .espetos 'iam viran o '.e_, ',rev. ',r..,an, ,o.

.

inaugurou o, ano manano, 'X ' ,.

:'eis.. Em Epsom, na ,Ingla- e lembrou-se que. esquece�a pedindo orações em prol da ao calor das hrazas, passávamos em revista lOS fat.oS
',·erra, lá estão}irmes, a rea- 1 b�la peça colonda, na se� .paz. O Presidente Eisenho- do �omento: a Gonsagração ao:velho.N€?rêu, no'ban-
leza e a' plebe. Em Maronas, de do Jockey! Foi um ta- wer apresentou à Assem-

,"

quete do.Pála,c_�;:o ab�iíd0!l0 das nossas estradas e a
.

, M bl "a d ONU '1' d vingdn.ça da, pôrta, çom qJie.' �lal{ cast,!gí'U,'.amF'-Q dr.
A BI'bll'a e' a' Palavra de Deus escrita, é uma Mensa- no Uruguai (país cem-por-' bleau dos infe_rnos. as.o

eI a um p ano.e, ,..,

.

d 1 controle atômico. No. Sena- Gollin, prímden:do-Hie o autonlóV�Lnl,lnL'ªtoreiio; na
gem de Deus aos homens, é a Carta do Pai aos fiJhos. cento democratico), o turf

I
Th.éo, que é homem e mI

do, foi con(!luída a votação 'serra da Bocaina; ii: vitória do ·Mengó·'��.;às"alegrias
Por sua origem divina, ,pqr seu conteúdo, por sua é um atrativo turístico. Co- recursos, soltou mais umas do fundo federal .de eletri-

.

incoercíveis do dr. -Milton Leite da Costa. Os rela-
finalidade, é o livro por �xeelê�cia, infinitaIllente supe� I

mo também em Palermo ou' dóses de scotish e, entre ri- ficação. Solenidades religio- tores desses àssuntos chegavam sempre' ii conclusão
.

rior a todBolsBLosIAo��os. Dal o ad:ert� dOoL�ovmroe, que lhe fOI I São Isidro, na terra de Pe-
I
sos e bol�ros, cuicas e tam- sas assinalaram a passagem com o apoio dos outros três. E' que o quarto, .0 dr.

dado � .' , o que quer Izer. ,.'
. . , ,I,.,' d d' d N S h d Newton, não só votava sistemáticamente conti-'a o

:;:, A Biblía. tarílhém se'chama, Es�ritura Sagrada, LI-
I
ron. Ir ao hlPodromo da Ga- oorms, balx.o� Aa �omen�- C�n�:iç;o. �s�os:� J:!ér� relator, como ainda opunha, embargos até às cúÍ'vas

" ;vro Santó, Sagradas Letr'as, P;llavra de Deus.
i vea (o �is belo do mun- gem em dIlIgenCIa. MaIS

cio cerrou suas portas devi- dó anzol, que.lhe são clássicas, no di:t::eitQ de serem
? , ; do)· e jogar umas poules em dia menos dia, S. Exa., no do a um decreto do Prefeito tortas. .

. ,<.. �.

�:i: 2.,'. A Bibl.ia é inspirada por Deus
animais de preferência in- entanto, receberâ êsse títu- Paulo Fontes.'.A Associação. d·' A certa altuhr�, o espílrito buljçosadJillE;r,\�eh.bêliclo'" . lividual,'é um prazer como lo hípico e o seu jornal, en- '-:omercial não gostou. Che- o Jovem engen elrO, reso veu suspen er as osti i-

A Biblia foi escrita por certos homens aos quais d ' dades contra os demais·e quedar em silê.nC,tó., .'" •

1,
-

D t 1 C
.

tão, deixará de menoscaba.r �aram e surpresa a nossa '
,

Deus revelou as verdades da Re igiao. eus moveu e as- }u ro qua quer. omo Ir ao

capital, dois aviões a jato. Ao nosso lado, churrasqueavam uns �eriBor�s de
'sistiu êsses escritores sagrados a fim de que êles escre- Maracanã e apostar em de- homenagens, partidas das

Caxias. ,E' falavam sôbre a próxima safra -da uva e

vessem fielmente tudo o que Deus queria e só o que Deus terminado clube. A mesma mais respeitáveis entidades,
xxx do vinho, na opulenta zona gaúcha, e sôbr�" possí-:·,it�e:ria. Para isto, o Senhor os ilumino� com_luzes .espe- ::!oisa. Os jogadores utilizam �onfericfas a eminentes per- veis negócios aqui l}o Estado. A nossa pal��t�á con-

'.'';I·a'is revêlandü:-Ihes mui-ta cousa que eles nao sabIam e
d 1 t b' L' 1 t· t

' . .

, '" ,
os pés � os cavalos, as pa- 30nalidades e recebidas em tinuou e a e es am' em. a pe as �n.. ·as aguceI mI-

\> pr�;>�.rvand6-os de ,erros, mesmo nas cousas que êles po- . O Presidente da Repúbli-, nha curiosidade de jornalista da oposiçã,o. e,. Dedi a
" '.

.

b'
.

h tas. Tudo no mesmo pé de. salões de honra e em soleni- d t'-, �.. diam'··sa er por meIOS umanos. ca conce eu au orIzaçao pa- atenção dos outros, para o que. diziam nossos vizi-
". �A,in:spiração divina faz que sejam dois os autores gualdade. Mas.o que o jor- dades civicas, das mãos do ra a Rádio Guaraní, de Be- nhos ..O diálogo seria mais ou menos,êstç,:' .

dão BiblÍa: um, o principal, Deus; 6 outro, seçundário, os nal governista quer é rose- :::hefe da Nação, do repre- lo Horizonte, instalar uma Se êsse Erineu não �parece, er'a 'tlma bele-
homens qUe escreveram.

�ar. Sem se lembrar, contu- 3entante do Santo Padre ou estação· de televisão., O Ve- zai
.,

-lo, que o sr. Bornhausen le embaixadores. Espere- reador Antônio Apostolo a-I, É! Esse'Eri'neu é'capaq; de liquidaTcOnosco.3. A Biblia é infalível
�110S mais um pouco. Garna-

presentou requerimento à1 Precisamos acabar com êlé.�e qú,�lfl��r jei-
C 1 d D

"

B'bl'a so' pode cDn
além del a�ostar :m, �atdas 1 t' '1 S E sr Go Cdâmara Mump'cipafl�tapelan- to..

.' .. , .:
.

amo pa avra e eus que e, alI '.

-

:1e cava o, e proprretano e va a ato . xa., o .
- o para o sr. re eI o pagar I· Será' qu� apelando para o ,dr. G�túlio ou

ter a verdade, pois o seu verdadeiro e principal autor é
um haras, situado em Cas-

.

"rnador, irá à boate receber o Amono de Natal aos servi- '

pará o Ministério da Agricultura 'â gente
o 'próprioDeus.' sro, no Paraná. Alí são tra- a distinção que lhe coube dores da Prefeitura. E, por I não arranja nada?' . (. "

v. , .
. Dáí se segue que na Biblia nãQ se pode encontrar

I
---. falar em Abono, o Presiden- Não acr<>d.ito nesses polítiçQ.:S.�.O m.e..UIor é a

h
A •

d f A Deus na-o pode tados, a leite, alguns cava- "lté agora. . . t V d 't
' lt' ....., "

nen um erro, seJa o que or, porque
{

,e argas eI ou a u lma,
gente fazer justiça com as próprias.mãos.,

rar em COI'sa alguma los de S. Exa., que, depo s ... BUM
I pa' de cal na pretensa-o dos! "..1. d'er'" É! Esse Erineu é uma:" praga ,,;Ues�.raça a.

Mas os homens de que Deus se serviu -para escre- funcionários públicos da 1
'

.

ver a Biblia não receberam, ditadas por Deus, palavra L.o- lerl-a do Estado, União. E as festas de forma- I Precisámos acabar com:ê e! .<', ':-[;1':'
. I O dr. Newton, ouvjndo isso, julgqu :g'ue_ os ho�

.

por palavra; escreveràm liv�emen�e,.usando suas pala- tura continuavam. Direito,
mens estavam avan'çanclo o sinal. E:nche4-�.. � de ca-,

'da qual com seu estIlo propno p. t d P e I 'FI'nanças, Odontologia' e,
I

vras e ca .

agamen O Q r m os tarinensismo. 'Entendeu ser humilhante que foras-
U Farmácia, Contador, Nor- ,.

1I teiros viessem intrometer-se em·nossas qlle.stÕes po í-Comtimua na 5.a Pag.. malista, etc. Tiveram .
. r,; ,

Na Administração da Lo- de 3 de dezembro ao sr. Jo-
d ticas e com idéias inconsentâneal) às 'nossa$,.por abu-

"'1(n)-stOI.-tU(I)"'O-�·
.....

do°...,.s(l-ln()d-usOt-rl·(a�-rl·.(o)-S
cO

teria foram pagos os se- �é Simões Luiz, com�rcian- �n;���o�;e���i�\fear;lo�:: I sivas, violentas e, quiçá, criminosas. Ê f8(�:interpe-
,guintes prêmios maiores: te em Joinvile, com vinte nópclis. lação:,

,.

,
. �.".,.

.'

,.�

-

\ Pesculpem a intromissão, mas, aflnal, por-
CONCURSO DE FISCAL cinco décimos do bilhete mil cruzeiros. Da Loteria n.

t t t'
.

d Go
,

xxx r que os srs. em an a raIva. o '!l,osso -

7.560 extração do dia,10 de 11, de 12 de novembro um vernador?
. '

1 - Torno público que, pela Resolução n. 1.366/?3, I dezembro, ao sr. dr. Samuel decimento bilhete 8.802 com
E o sábado chegou. No Os homens entreolharam-se, surpreso�. E um-

foi det,erminada a realizaçãoo de c.,oncurso para a carreIra

I Fonseca, dentista, residente 120 mil cruzeiros ao sr
..
Sa- Rio, o Dr. Aderbàl Ramos I'

deles falou: , :'. ",
.

gafe ,o sr. está enganado! Nem conhecemos o go-em epI rO
.

'1 d 1 Resoluções 1 202
. à rua Fernando Machado, 5' turnino Loss, comerCIante da Silva será agraciado com

verllado'" c'atarI·nense'.2 - concurso sera regu a o pe as .

I .,.. .. ".. G
-

C d M"t N
I ,�

e 1290 e obedecerá às condições determinadas no Edital FlonanopolIs; cmco decI- reSIdente em Xape�o, cmco a ra ruz o erI o a: Mas _ volveu o dr. Newton - os srs. não.

bl' d' D'" Of···l d U'� d b'lh t 2067 d'
.

d b'Ih te 11 013 vaI. O deputado WanderleI d
".

I ?de abertura pu !Ca o no IarlO ICla a mao, e mos, 1 e es . ao sr. eClmos o 1 ,e .

J" b' be ' estavam até traman o contra o seu rineu.,
,A' A dI'" .... unIOr tam em rece ra

11 d E d d 130-11-53 documentos esses afIxados no Posto e nscn- Pedro Schaitt comerCIante, com cmco mIl cruzeIros ao

�d f h
,

O V ,Houve uma garga la a. , epois, um e es ex:,
-

'
, A._'. . I 1 d C

A 'd
1 en lca omenagem.. a�- plicou:çao.

.. _ _

b
' 21 d Porto Umao. O prImeIrO sr. Or an o orrea, reSI en-

,o vai J'ogar com o Bangu. , N3 - As mscnçoes permanecerao a ertas ate e
.. I ,., d'

..
. b d

- Não é nada disso. ós somos vinicultores
d b

'

t d' -

'd n Delega premio de 200 mIl cruzeIros te em Xapeco e um eClmo

I
E, a semana VaI aca an o

gau'chos. E 'falávavrlos"qe .e.r'ne'"
.

que e' umezem ro, e somen e po -erao ser re,quen as a -

'. . I. . .

d P f'
"

_

.., ,. �
.

do IAPI em Florianó 'olis - Edifício IPASE - 2° e o segundo de 10 mIl; cm- do bIlhete 8.802 Lotena e sem que a re eItura m�n verme q\J€ aÚ\ca as videir'�!1!' ,Cla
.

,

p
'b d d 9' 11 I ' . 12 d b A' dasse' consertar uma vala ,,'; .

" .'.. "

andar - das 12 as 17 horas, e, aos sa a os, as as co declmos do mesmo ao sr. e novem ro, ao sr. m--I b b' .

t'
'xxx .. ":

....
.',�

h b 1 V 1
.

t' que os om elros Iveram
Nessa noite, o dr. Newt�n não discutiu mais.oras.

.., .

Ivo Kraesse, comerciante a 'asse er, com:rclan e

I que abrir na rua Aracy Vaz ' -
, ... .. .

,

F}on�mopohs, 12 de dezembro de 1953.
\ em Pôrto União. Um déci- residente em Xapeco.

I Callad,o, 'no domingo passa-'Telmo Vieira R,ibeiro
Delegado mo bilhete 10.708 extração gl,l

I do.

·Invadiu O Maladouro
/'

Elizeu Di Bernardi

--

Florianópolis, Domingo, 13 de Outubro de 1953
O,:,

Se a simples divulgação
das Sagradas Escrituras,

damos aos queridos dioce-

tais como as conservou a

Santa' Igreja, é grande be

nefício para os fieis, como

não abençoaremos a atual

ca;""panha de difusão da Bi- •

blia Sagrada?
Desejamos que seja pro

'!Jeitosa esta iniciativa da

.4.ção Católica e a recomen-

eanos.

Rio de Janeiro, 14 de se

tembro de 1951.

JAIME, Cardeal Arcebispo.:,

Que'é a BiOlia?
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