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o Abono do' Funcícncdísmc Federul

Explicação· das causas· do Presidente ·da Repu Ica não ter, ainda,
sancionado a lei.--O caso do salário-familia ,/

]110; 16 (V, A) - Ex-, gresso Nacional, concedeu- '�,exta-fei�a, muito tarde o \' dis�o� o "T, Ge�(rliô �argas !
do ,;a:;h:io-família, Esta pro-,Imenores, que as g�mntidas

plica-se hoje porque o· pre- do abôno ao Euncíonatismo , 'projeto chegou à secreta- 'lConÍlcou' um impedimento posiçao, aprovada pelo Con- pelo projeto do abôno.
sidente da República ainda' ela União, " I, ria do Palácio do Catete, que , desaconselho-u ele la- gresso anteriormente, con-: Tendo recebido a mesma

não sanclonau a lei do Con- Sórnentêà

noite dá última enviado pelo Senado, Além; vrar sua sanção: o projeto I cede o benefício em bases l o presidente da República
não quiz vetá-la porque po
veda' suceder que o Con
gresso não aprova-sse o abô
no em tempo de entrar, em

vigor êste ano. Assirti, pre
feriu restituir os autográ
fos do salário-família para
o presidente do Senado pro

mulgar a lei. Isto, porém,
eomente foi feito pelo sr,

Café Filho na noite de sex

ta-feira, 'exatamente quan
do o Senado. em sessão no

turna, que �e estendeu pela

Ministru do Trabalha tem o ObjeljYD de Incidente na Posse ::,::::a::�ia:::t:::o: ,:::
Desmoral'l*zar .� Justl·ça do Trl!lbalhll) do Chefe de Polícia ��e

a aa;�����;a e��E::·e;:.��
U U ti

O I
-

di'·· L -t R' mulgada, e publicar a que
RIO, 16 (V, A,) - Foi di-', ver a decisão sobre, o dissi- tendo em vista atender me- .BC draçOaS i. IOlstro 81 8 I ... dispõe sôbre o salário-famí-

vu lgado que o Tribunal Suo I dia dos tecelões, com a pos- lho!' à pretensão dos grevís- b d G I R d lia, Em caso contrã'í.. io, isto
períor do Trabalho iria re- sibiü�ade de modifica-Ia, tas. A revisão seria provo- eiro e "o elera ezen e é á do abôno, saindo em

- /

' ,

'____ cada pela \ oposição de em. RIU, lG (V, A.) - Re-, .se lião' agi foi em aten- primeiro lugar, seus dispo-

R t P lítlc
: bargos de declaração à 3e11- percutiu em todos os circu- ! ç."o ao ministro da Justiça, sitívos sôbre a concessão do

,O as, O I ICas! tença e estes estariam �a- I,OS () ,ineidente ocor'r-ido du- i Lb,illlitei-me a ,respeittal' = �- salário-família seriam revo-

,

" I seados no alegado erro JU- zante a DOSf€ do novo che- lente e as Cll'CUnS ancias'. gados pela, lei específica
,

' O arficulista .da Crônica política, d'A GAZETA, pa-, díciário. Aproposito, o mi- fe de polícia entre o gene- Segundo "O Globo", 'o dêsse benefício,
rece que vai abandonar as graçolas sem, sal e os remo. nistro Delfim Moreira Ju- ,-iil Ciro Rezende e o minis- motivo da desavença é que '" ,

ques personalistas para obedecer o-utro rumo ; o da men- n ior, relator do feito, fez as .ro Orlan do Leite Ribeiro, quando il ministro Leite Ri- i � � ft:nc:o�al1s,!lW teria o

tíra, da mentira como a definia, certa. feita, o Ruy ora- seguintes declarações: Interpelado a respeito pe- beiro foi ao México repre-
salário-f'amílía :

em bases

eular. "E' a .nientira desvergonhada, a mentira reles, 'a I -- "O 'I'ribunal decide co- 'a reportagem o ministro sentar o Brasil na posse elo men?re� do�que aquelas qu�
m0ntira"onde eructa o arruinado estomago e retumba o mo árbitro. Não é obrigado Leite Ribeiro declarou quê novo presidente, o general a leí do �-bono lhe gr�r�llte
bHioso intestino do peteiro. Na minha classifícaçâo; que a levar em conta as estatis- ,i se soubesse que o general Ciro' Rezende encaminhou na quantia de 150 cruzeiros

4 "d'
. . ,. t' 'I M"

"

1 T
- pró-dependente inclusive a

t'-,!-Ln'){O, ao JUIZO 08 cientes, esta e a mentíra gamna, léus (O ín istério (,0 ra- "Ciro Rezende ia comparecer um? representação contra o

.mendatíum gambá, ou mendatíum serigueia". balho. Aliás, não nos ;ouva- à aasinatura da posse de seu diplomata, apontando-o co-

Precisamente dessa espécie, a que falta de todo, mos apenas nelas, pois tam- sucessor, lá não iria, mo elemento ligado aos co-

qualquer dose, miníma tJt),e seja, de, substância corante, bém consultamos a "Funda- E acrescentou: rnunístas.
�;,Jo as mentiras que, sêbre o gorado acêrdo político, es- cão Getúlio Vargas", e ela

'I
"Não é nraxe em tais atos ,/'

tâa entrando e saindo do gabinete do ST,; Gavernador paop nos .infomiou que o aumen- A. pY'ei'cn'ca da autorídada
------------

Ta as colunàs da imprénsi!.
'

tl� dü Cl1.sto..,.ue vid·a' no pr-, {J'l(?' �j, éu Ylfto iria par'l
0,,- pain:mheiros gratuitos e mercenários combina- riado c01'l'espendente entre :.vii;:} 0 jncid�lJtJ, O !l'Ú]�'

l{aRl �tgoi'll fazer ú'e�' q'ue H acôrdo- não foLdeth;:ado pm'- l Ú'ltiglO aumento e o' au,- mI sabia 'que em nO$s�" pri�
q'St: a dwfia pessedj8�a postulava postos-chave na ,ma- ;x;,ento pretelldido, fôr<l a1)1'O-" ú;,,[f;o' encGutro seria: inevi-
(jtdna administrativa. ' ,

"

'� )<�imadamente-de quarenta e I ;:31',,;1 um choque",
Até ontem o P,S,U. era acusado, até pelo Governa- um por cento" Não houlle

I Por sna vez o ex-chefe de
,ttor, de: não querer I) acôrdo. Por '(;adas veZ€�, este jor- :1bsl2hüamente qualquer e1'- políeia, também abordado
mil foi ataeado como (} -bombardeador do acôrdo! to judiciário, O que aconte- . pela repor1agem resolveu. RIQ, 16 (V, A.) _ lLproo,Eis aí, a prova de como mentem os desmemoriados ,eu, foi um engano d'" Pro- I

"Não sei a q�e atribuir posito elo projeto da' Asso-
jornalist.as palacianos! ':l1l'_adol'ia Geral: , ' , lo gesto do ministro Leite ciaç,ão Gomercial de Santos,

Esta 1 f' ,
' <;orrente, Os servidores nox x

-

, ,ao rec 19n" .() o ,lCiO

I
RIbeiro, que transmitimos na última

x solicitando dados sôbre o edição, contra a e9ncessãoSe o P's,D, quises8e aceitai' um acôrdo à base de enearecimento da vida, ao ---� de licença previa ,da, CE-
cargos, era só dizer sÍm! Mas disse não! Um entendimen- f' invés de falal' no Distrit,o .

'
" '

.

I t d t
XIM para a importação de

t'i! �e:se' gê�&o� �uarrdo foi 'proposto, represerita�a lima Federal", refer.i�l-se �w ��o S O an 88 agre.. artigos de Natal a firmas
ira. Iça0 do I.S.Do ao povo, que lhe dera, nas urnas, () pa- I� de J.aneno. Abas, ao> eSloa-

d.d m t' 'I'
-

d' "t..1
RIO, 16 (V, A,) - O di-

. . � ,

"

" , , I 88 por mi
,- se ra.1. leao, o Ir", ,Oi' �es- t d D

'
,

P bI're! de O!)OSlçao. 'rlvesSt>, por out,ro lado, 0. SI', Gl}vema-j
hsocasque serram relativas .. I sa cal..... ;'a' d B ' d

re or a espesa u Ica,
.;J t

. o •

d lO
�

d t 't" fI
'

' ,,,eH, o anca o
sr Paulo Mal'I'uho para OI-I'um:-, ao empo, lnlC.la (} a rea lzaçao ,as �mas promessas ao. e1'1'1 ono ummense'

1-' B ,'I . C·' 1 'd" -'-,'..: -

.J
-

d'd
.'

d f I
'

, , '" I ares raSI, SI. ,0110 ano 'e entaça-o do f
'

I'u,e can J ato, ou seJa, começan () a as a, tal' estrad'as, a
I
COlllClOlram com êl.:> da Gois n 'd' h iI"

<' ,

•
unClOna Ismo

.' , ',i 't'
.

f
'

,

I b
' "1';' d

-

G t'1" .. "
"en comunica o ÚJ_' fe'deI'aI fez e ta d ICQilstrmr USInas ('...te ncas, a e ehvar o reu - arateamen·

I
,.' UH açao. e ti lO li argas", atI

"

1 i\
-

,

N'
"

, s s ec ara-

tt d 'd I d
.

d t'd 'A

d N- "

d d S, PAULO, 16 (V, "A,)
,
'aves -C,a � gencla, aclO- ções sôbre o procedimento.'! u Yl

� �o O?R � aem;a o��a� 1 os - r acor () �e-, 1

�o se

tq?;l::a, e mAo o 'nal, desmente tenha a CE-
1:'1a u�a o rlgt�çaQ.I�t�osa no ':S'd" e que,ee recebena,

Inent
um a ri

U.ll·d, '�� ,esse
- Ocorreu no município d� XIM concedido liceriça pare

,do Tesouro''Nacional quan,:,

como Impera IVO pOlI lCO e prova e respeIto ao povo. pre'enso erro .lU IClano a Avalé um fato rev-oltante, "
'

f' ',' ....
to ao pagamento_do abôno,

-

,

I" . �
"

, • ," "ue uma so Irma ImpOlLas· '1' d
-

1O e e1torado., crente nessas reallzaçoes, .deu a Vito- greve, Esta Irrompeu no seu,do, espancados, por sol� 'g d t'd d d
'

cUJa eI aguar a sançao (o.
,

o
'

'

�
-

• ,
,

' .

' se ran e quan I a e e ar· 'd t dR' bl'
'

na ao sr. }lornhausen. Se ele cumpnsse suas promesssas, lia qURtro do corrente (fuau- dados, vários estudantes,' tigo d' N' t 1 Af' "presl en � a epu Ica, a

P S D d d II Õ•
- �

'f d:!
'

1 • S e � .l ,a , Irma o SI, to'do -omellto,& o o .. an ()- te ap 10, maIS l1ao estarIa, azen o do � o se verl,Ilcou o JlhgJ,men- O fato pI,'OVOCOU a mais COI" 'I d G'
,Ui'.

10 amo e OiS que ess" "s
.

'que obedecendo à vontade, popular. to; c o Ministério do Traba- viva repulta, sendo encami- II'ce f
A

"

d
,'" e O< pres�dente da Re�

-"
' ' .

nça ora 'apreCIa a f;' 'bl'tlma vez, n.o entant-o, que {} eleito se perdeu na. poli- lho, a Procuradoria Geral nhado um protesto ao secre. con 'ed"d 1 d" t,,' pU' leR: s,ancionar o abôno
,o

,

o ., "

d sed- 11 T b Ih
'

c 1 a pe as a mInIS la· hoje pal'a amanhã' e assinariu."a�em;Fn� mepCHlf e na merCIa" (}
,

� ...er pes lsta era
I

() .

ra1_a .0, e o p,at;'ono ,Jário da Segurança eontra ções'anteriores"
re&Jg1r. • OI o que ,ez. I üos tece oes so descoljnram as violências praticadas por,

° respectivo decreto abrindo
x x ) "erro judiciário" no dia militares contra rapazes, o indispensável crédito, po�

x iez, " Mas, 'digamos a ver- pertencentes a tradieionais deremos efetuàr os paga-
As solicitações do sr. Governador, dirigidas ao P.S. dade: a greve Hstava decla- famílias daqui. Os estudan- OBISODACIDADE.., mentos, em grande pal1;e an-

D., eram tantas, tã!) constantes e insistentes, que a che- "ada desde às quatorze ho- I tes comemoravam o fim dos -. "'�,
tes do Natal. '

fia resolveu ouvi-lo. Dele recebeu ofertas de postos.cha- eas do dia 4, isto é, duas ho- ! exames, quando foram a- "':'ir� "
/Até o momento', não há

ves, inclusive Secretarias d'Estado, como c!)nfessou, na �ns antes -do desfecho -, do I gl'etUdos pelos soldados do

�"'
----",'.--.t-...,--,' nada'-feito e nem po,de ha.-

A8Se:�!!�u�o:::u::!: ���;:n�i����, como medida J�=�:..'::!_,:�: ...�:':�.1����...&...._ �{���Ií�o/ ��:s �ã�e:'er:��:�: O��l�;
'fJ:reUmina.r, que o governador estabelecesse DO Estado

! � (, :\' providência qualquer além
lf,iU: c.;Uma de ,pai, seln o qual nada de *t.íl pode-.riâ sér . "Por decisão unanim:.:, a' (�mara dos Deputados a-, ""é-it;;:;jA�"'j da pl:ol'rogação do expedi-
1'êitó riti beiefíéi�, cóletivQo

' "

,

',"

IH'OVOU a_publicação sôbl"e os escaudalos do Banl�o do '''''-""...'?' �.. ente por três horas,

,'c, ''9��!-ll �ge assim; rt;usa�do ofer!:�s altas, não é 'Sr<tsi!" _ �creveu o patranhÉ!iro advogado do, govêrno �- ,..:t"1Gl'·�"ii,�,.!Itr'. Teremos que p.reellcher
��lÇl�O� �,�u� responsavel. '

, ,,' ,-"

.,,' "',"_ dOli':pjiJáei()&c,Ntlo é'vertlade, Trinta e nove votos se o u- I
--�'�"�:f:, . ,:i({, cêrca'de ti'inta mil chequêso

",.
"

Q �c,êr!o q,o Rs,.n. �st? aos ol,hos de�t.?9os:\�� a:,.�.e,i-,�' '�*.am".!�.'�l,a:, PtibI1ca�9', E

d.e�ses,
8. grand,e m,a. i:.r, ia ;�#'''";�)1i

/f':,

O trabalho poderá ser,t�$se 0, �cor?o" o ,Çrovernador, hOJe,..estan� ���o;: ,.oS' ,yex:tf,mee-�, UoD,N. O, si:•. Nerê'u Rámos, no 'caso, cumpriu I ,f, .... � realii,ado em' dez dias. ,As-
�otos p.es�(hstas par� �sses �scorchantes ',�umeIlÍJ)I:';��e:i fã; lei: 'capelras,' E"ir: Câmara toda reconheceu que o seu I e:n s�m, repito, até o dia 24 doImpostos, contra os q�aJs e;;.tao ch?vendo protestos "de .grand'e p:résidente decidira certo. O jeito de divulgar o ,

.

' / corrente, 'grande parte dos

todo�os,la:0"to �E ? ac�r�o Ja �t�na �cabado! _

-

i!lquétito era muqar a lei. Mudaram.na, porque Nerê.u f
--._

"-..
'

1/
"

servidores beneficiad'6-g-'pn-
•

CO) a nao fez ntunas . .v,al a raIVa dos gazeteiros quebra, mas não verga(Tooos os deputados lhe deram' � / /:.-c: derá l;eGeher o abõno, mas)JalaClallOS! 'oa";-'o FI"�""" d' C _L t di, ,..., /' / h'

,

'.
,,"J".

•
uu,"'''' a ,UlUla Cl!amOU-o e reserva moral ,da

'

"\_ , I ;;:-::;-:' isto se a san;ção se verifi-
x x \neto. qlH�, importam, assim. os vanidos de $!'llap���'3; I ,Feliz o Secretário da cal' de hoje para amanhã,

); ::ujo- silêncio"custa ap.en�8 () g-esto barato e fácil de joo·1 Segura�ça - vai de De qualquer forma, todos�1" ' rl'i7''''': '«'S{);fH'(' o S(ffti.nt<:'ntó- dos nossoS! c,oml'&- !"éHO�II\es um ôseo? J
' ,

A,. -

f J t.
carona com o de. terão o abôllo :linda ê.ste:lUCtros nr;_{l :ll"m!!oa entendimentos". - '
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A CIXlM e a"im
p,orta(1io 'de:,ttti
gos de lata r

esposa.
Afastado já aquêle obice,

o presidente da República
deverá sancionar 'a 'lei do
abôno a qualquer momento.

Mesmo
o

que vete alguns
dispositi\7os, a parte 'Sllbs�
tancial da lei não será pl'€

judlcaqa,
O Te,soul'o Nacional ini

ciou, hojé o pagamento do
funéionalismo por antecipa
ção, em vh'tude do encerra

mento do exercíCio a ª1 do

,primeiro dia util receberão,
depois, "albôuo- ,em fôlha
suplementar",

•
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amos
O· Secretário de Segurança classifica de «d.espeitados, intrigantes·· e'

derrotados», os' 'elementos ·que déram a· vitória 'a'o sr. Irineu Bornhausen.'
Ao sr. Dep. Saulo Ramos,

I
mente enviadas despeitados sRl'dações. FERNANDO

I pretender 'polícia vg duran-I do própria constituição e pe- nor.nhausen que por certos

do P.'l'.B., na· Câmara Fede- vg intrigantes e derrotados FEHREIRA DE MELLO -:- te sua gestão Secretaria Se- lo atual Presidente Repúhli- não estará de acôrdo cona

1'111, o Si'. Fernando F. de ] ...'� empenhados todos. com- See. Sego Publica".
I gurança vg reviver preces-

!
ca 'Dr. 'GeüÜio Dornelles àqueles que vg de modo di

Mello, Secretário dá Segu- I bate atual situação Estado A .RESPOSTA DO REPRE- 1
sos tempo regime ditatorial I Vargas vg ,nesta fase de .re-

' reto ou Indireto vg procu-.

rança Pú,blica, dirigiu o se�,'
c. desmoralização autoridade SENTANTE PETEBISTA: nem revigorar V. S. lei Se- democratização nacional vg I ram sabotar 011 desmoruli-

p:uinte telegrama: 'púhlica pt Devo. afirmar Em resposta, o sr. Saulo gurança,Nacional vg consí> que conta com colaboração zar a ordem públicà vigente'
"Deputado Saulo Ramos ilustre representante catarí- Ramos dirigiu-lhe outro, nos de�o improcédentes tais' a- apêío administrativo Gover-

'I
no país pt Saudações. SAU--

- -, Palácio Tiradentes' - nense não pretender polícia seguin tes termos: firmativas face regime le- nadores Estaduais entre os LO RAMOS - Deputado-
:!P..in. sob minha gestão reviver gal constitucional assegura- quais se inclue sr. lrineu Federal",
Tive notícia seu veemente processos-tão em ·voga ao

-'---' ,----------

protesto Aspas contra aten- tempo regime ditátorial vg
cado violência inominável; nem vs tampouco vg revigu
estudante Gil Losso" aspas: rru lei de Segurança Nacío
pt. Evidentemente ilustre: l1al para 'colocar quem quer
deputado não está par ecor- i que seja na cadeia vg como

rência senão através

infor-l'
fizeram ainda há pouco com

mações
.

inverídicas e ten- C-nlos Lacerda na Capital
•.enciosas daqui constante- rh República pi. Atenciosas

Assembléia· Legislativa
Na sessão de ontem, foi I época, lembra promessas do -nus vencimentos do f'uncio

apreciado o' requerimento ,i:CYt:rtlO de que daria ainda il,,:li,,mo, a 118.0 ser que, no.

dos deputados En�rí. Tei-I' este ano um su.bsta�cial au- próximo ano, .H ilp�ostO �e.
xéira Pinto e Antônío Go- meu to ao funcionalismo. vo.nas e consrgnacoes na j,•

mes de Almeida, que plei- Ao contrário do que todos' seja elevado (10 Cr$ 3,00 pa

teiavam um 'aumento 110 .esperavam, entretanto, o 1'2 3,50.

preço do t.rigo, na fonte de . ;::JH'fe do Executivo esque- () orador man ifesta-se-.

produção. (' ia-se de suas promessas e centra o aumento salário f'a .

Nessa proposição, os il�ls- so enviava ii Casa um pro- milia, não porque IN-10 o me=

tres parlamentares infor- .lHO de aumento do salário- reçam, os chefes de familía,
mam que, para o colono', tu- família. mas porque €O, um benefício.

do encareceu, como sejam o Essa medida, embora apa- mal úistr-ibuido porque não

maquinário, a mão de obra, renternente simpática, não atinge a todos os servidores:'

li tranRporte, e, entretanto, satisfaz às necessidades dos vií.o:ncos.
"Dr. Fernando Ferreira (' preço do trigo permanece. servidores públicos. E' uma (\ deputada Osvaldo R0-

I de Mello - Secretário de. () mesmo. Acham, .por isto, medida que não beneficia- a flIi!;'c.es Cabral cita dados,

! Segurança Pública - FIo- Que o agricultor merece es- tr «c s, e, além dISSO, vi eá re- posl+ivos que reforçam seus,

I rlanôpolis - Sta. Catarinn. timulo no seu labor e obte- tardar por mais 3 ou 4 a-

Acuso recebimento seu ra- nha um preço melhor para nos" um qualquer aumento (Continúa na 6a pág_);<

G I'
-

d
.

díograma oficial expedido lo trigo, afim de poder conti
a pao os

I
intermédio Secretaria Se, nuar

con.
1 sua colabor�ção à

do ·D- b gurança pt Prazer confir-] campanha da produção.
18 O» mar formulei protestos cs. I O requerimento suscitou

.11a1'a Federal violências po- debates, pois, embora todos

lidais greve trabalhadores concordassem ria necessid'a

Criciuma vg agressão ba- de de proteger o colono, não

charelando GIL LOSSO e se esqueceu o perigo ele dan

negligência
-

policial (.
face I do-se o -aumento do tr-igo-em

empastelamento jornal "A I grão; não se venha a provo

VERDADE" com, -grave,> cal' nova alta no preço do I'danos materiais oficinas f,ão. -

Gl'áficas Santa Catarina vg O deputado BuIcão Viana Iorganização particular' a. ::ugeriu qu.e o processo fos

,erviço Partido Trabalhistft se 'enc�mi�hado à �ot�issão I
3rasileiro pt Não considen) de Indu'stna e ComerclO pa

\nformações recebidas com!) t'a melhor estudo.
inverídicas vg tendenciosas Com esse ponto de vista

de despeitados vg intrigan-
.

concorda o deputado Paulo

,.es .e derrotados vg pois te. �1arques, do PTB., que o

llho em, alto crédito os se- iustifica pela necessidade I
lhores Professor Telmo Vi, de se dar ampal'O ao triti- j
eira Ribeiro vg' Deputado ,::LÍltor sem prejudicar o con-jEst,àdual Braz· Joaquiín AI. Hlmidor.
"es e Nicotino Tancredo vg Frei Pedro Sinzig I':xpressões do ,F.T.E; cata- Faleceu, dia 8. do C01'1'en- I

dnense vg partido que' .com te, na Alemanha, Frei Pe-�
dignblade cívica ditou vg ql'O Sinzig, sacerdote fran- I
nesse Estado vg vitória elej- �'iI-Jcano que viveu muitos a-

'

�oral de 3 de outubro de nos no Brasil e aqui desen-
i !�50 pt �uanto ao fato não '.'olveu grandiosa atividade

8spi.ritual e cultural.
'

Fundador da Boa Impren-

M d d d· i'a" no Bra.sil. enriqueceu'
an a· o e com notáveis rom'ances e no-

velas e também a arte mu-

Seguranl'a . s1(.;::1:: ��m admiráveis com-

y , ! pC<.l�oe",. '

,

. -

�. I O depu�ado. �ellório Ca-
RIO, 16 (V. A,) - O Sll1� I vaJrante, JustifIcando-a com

dicato de BancOfl do Rio dei' brilhante improviso, reque-

impo�, �

OS Janeiro -res�lveu impetrar, rcu: on�em, uma hómenagem
mandado de segurança ao IOf' adma'ação e saudade pe-

Na 'ses�ão �e . on�m, da.., o q�e clllnpre aos legitimas i Supren:o Tr�bunal F�der:,j' lo Zê!o�o_ sacerdote, sendo a

Ass�J11bléla. �egl�latlva, ().; re�Iesentan�es do

PO.
vo é! l:ara lmpecllr a pubhcaçao I pru!)OslÇ.3.0 aprovada pOI'

deputado Bahla:Bltten<!ourt evitar que Isto aconteça, o do relatório eoncernente ao ummimidade, do que será
,deu conhecirniento do se�. SindiCato dos. Empregados inquérito do &neo do Brll� � dada e.iêneia às au1;()ridades
. g'uinte telegrama de pro1;es-. no Comércio de Itaja.í, ape-

.

,iI, ,publicação essa aut()!'i, I eclesiásticas do pais e do
to contra os projetos d� lei !a a V. Excia. como repre- �aJa pela. maioria da 'Câm<t- E�iado.

-

que visam a all_mentar·· o ;;entante do nosso Mun:icí-. "a dos Deputados,' () deput�do Osvaldo Cabral
imposto: "

'. pio, no :Senti4o de evitar sua A(' que estamós informa- condena, todo e qualquér áu.
Deput.ado Bahia Bittén- :vprovªção. ; '. ;. d')'s, () Sindicato. de Banco:'l 'mento de impostos

eourt. "

-
,

I Embora .reconhecendo a rrrg'uiria no sentido' de COIl-' Conforme havia promet1�
"Transit�pi<do na. Assem- l iustiça do merecido abono� 'luen::l' a referida publh�'l� do fia sessão de sexta-feira

bléia Legi&lativa projetos; iamilia' do funcionalismo, C;il,o uma quebra' do prinei- ccupou, ontelJ'l� a tribuna, �
de or.igem go:vel11a.mental i somos conü'ál'ios a medidas. "j(' universal do sigilo ban- deputado Osva.ldo Rodrigues
aumentando o lmposto de i que agravam ainda mais o r(n>p, lembrando os pre.'Íui- C.�hra.l.
venda� e consigna,çoo's e do I insufltentável custo de vida 108 d� ordem moral e ma!,'- :Depois d.e referir-se à lei Isêlq; -cujos tributos ainda das das8es menos favoreci-I :.'t'} der(lr;'ent"� da divulga- Z2, com o qual não teria;
mais agravam o ,iáast.ro'lA '-- ,�, _., '_" n-�_." ... -, -, _ .. ,", .

-

-·--"--·4�rl0, �e �Te�idente!

Ftorianõpolts, Terça-feira, 16 de Dezembro de 1952

I Temporal 00 �' P818500•••

Destelhadó o

«Tenentes
Na madrugada de sábado cias foram, com violencia,

para domingo último, forte' rtiradas .pelas ondas ao

temporal, acompanhado de .ais, o que determinou' da
violento vento do quadrante nif icações de não pequena,
Sul, desabou nesta Capital, mportância.
causando, ao que sabemos, A corrente de energia elê

prejuízos não só às embar- ':rica, ficou interrompida
cações colhidas desprevení- .lurante algumas horas, fa
das, como, também, à várias ;e à violencía das chuvas.
(!asas familiares.
Durante mais de duas ho-

;;'elizmen te, não se regista-.
,-am vítimas ,pessoais, não
�elldo n�cessá:ri;:t a interven
ião. do. Corpo de Bombeiros
Jura übstruçãü de boeiros e

tlagamen to de ruas.

ras�as'chuvas cairam. e as

águas'
-

que' desceram dos
morros levaram quanto de
frágil -encontraram, ,for
mando, em certas ruas cen�

traIS, verdadeirc> mar, tal o

, volume 'a q'ue' chegaram.
.Entre as casas destelha-

\

Uatarin8nS8· de-
das, segundo apuramos, .

o· dgalpão,d�s T�nentes do Dia�' SI)I18 _O .. plI,ra
bo, 'à Avenida -< Mauro Ra-

O "at8t8'mos, ficando danificados "U
v<\rios trabalhos j_á em mão O sr. Narbal Costa Lehm-
de obra adeantada, para O 'mh'l, funcionário do Banco
próximo Carnaval, aconte- ;10 Brasil, atualmente ser

cimento que dificulta" so- vindo no Rio de '.Jal1eir:o, a

bremaneira; a obra que os _;aba de ser,_ por ato do sr.

associados pr.ocuram· efeti- Presidente da República, de
var, para melhor festa a úgnado· para servil' no Ca-
S. M. Momo I e Unico. t�te, como. Secretátio e, tam
No mar, ilmbarcaç.ões que bém, na Secretaria do Sena

,�e achavam atracadas" vá� io Federal.

·Conlinaa- O

C,l' aumento
clamor
de

coitra

"

t· v0eqanda
Ruy, falando aos moços, fez, na sua histórica.

'

oração, notável advertência contra os rótulos.

Há três séculos e meio, Gregório de lVülio:,,_,

Guerra, no Anjo bento, triturava aqueles que'
Por fora, corda de viola,

.
Por dentro, pão bolorento!

.Aqui, entre nós, surgiram agora uns professores
de sabenca universal/e ciclópica. Falar em f inan

ç.as, nas �izinhanças ·deles, é receber pela proa uma

tempestade de 'citação de autores franceses e ame-

ricanos, russos. e suissos, ingleses e chins. Aludü',
nas redondezas, à ciência penal, é provocar a gale
ria dos tratadistas' italianos classicos, ecléticos 0

refoi'madores, com algumas sobras estadunidenses.
e anglo-ÚtXOllicas. Fa'lar dê {Bosofia, dentro da fai

xa de escuta desses genios, é despertar Platão, Aris-,
tÓteles,· Seneca, E:picteto, Marco Aurelio, Epicuro.:
Averrois, Lao-Tse e todas as filas que estão em..

Will Durant.
Se a conversa é de literatura, basta saberem ,de-'

que tempo e de que espaço. Se a'lemã, ini.ciam' sua&,
p'rédicas -co ma Canção de Hildebrando Percival €'e

Tristão e Isolda; se 'francesa, com o Poemer sur la,

passion, Cid, 'e as obras de La Fontaine, Descartes�
COl'neiUe, Bossuet, Racine, Moliere e vão arrazandÜ',

com Voltaire, Roussau, Mpntesquieu e vão' -levando, ,

com Vitor Hugo, Sand, Musset, Flaubert, Zola, Mau

passant, Goncourt, até chegarem a Anatole, Pier
re Loti, Rostand, Romain Rolland e Sartre; se' gre

ga, .começam na Ilíada e l1a,Odissea e vêm até o nos-,

so Pantaleâo; se italiana iniciam no Dante e acabam
no Pitigrilli; se nacional, começam no Pádre . An-·
chieta e terminam neles, mesmos.

E as'sim em todos os ramos de todas as ciências,
e artes!

Os roínanceadores de Bayard contam que os que_,
aludi&m ao seu nome, de imediato, levavam a ,mão),
ao copo da espada. Nós, em nossa infinita igno
rância, quando tratamos com esses professores,

.

ali--
sarno-nos nas felpudas e humildes orelhas.

.

Esses incoÍlcu'ssos mestres, tal qual o persünagem da.
carta de Fl'adique, irritam os outros, de tanta sabe-
doria 'que sabem.

.

x

Vejam os leitores como eJes sabem, atn:lvés des-'
t�s pequenas cita,ções:' _ .

1° - "AIgu('m tím-tal'á, que:in sábe,· apoiar-Se"'
em Georges Rip�rt e i'mplot'ar ao mestre da flle SL
GUiilaume que lhe il'umihe";

.

2° - ... "estimado por gregos e espartamos".,
3° - "'Não lhe quiseram como candidato,... " .

Discutir com- esses monstr�s .é temeridade! Có·-
.,; ..... �

mo í'�hfm, São Bal'Tl<1t,i> I

6U1tHERME TA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Social Eisenhower Declarou ter Recolhido na Coréii
. �.�rl,::j'!��or d�e Il!:::� IS

.

ElelenlDS lecessárias
_

oara a
..
SUllÇãl •• CI.flill

Ocorreu ontem, o ani- mento de Educação do Es.ta� NOVA IOR�UE. 16

'(P.,
ceu ele qualqu.er indicação Arthur, manifestando f> de- vite. Os dois generais. as';

-versário natalício do nosso do. P.) - O presidente eleito, de que se prepara para seja de conferenciar a res-. sim, deverão reunir-se- nes-.

:prezado conterrâneo,' dr. A� general, Dwíght
.

Elsenho-
r
uma conferência coro o ge- peito do seu.plano, Mae Ar- ta cidade, ainda esta sema-

.n isio Dutra, Juiz de Direito Ten. João F. de Rezende wer, regressou aos seus es- neral Douglas Mac Arthur, thur concordou com o con- na. I
.

-<la Comarca de São Francis- Acompanhado de sua fi- critórios, eIIJ Nova Iorque, a que se díz possuidor de uma ..........._..•.......w�,,_· .._......._.....· .................+..---.-

.

'LO do Sul. lha sra. Zilda Rezende Ré- fim de ."preparar um pro- nova formula para a liqui- ",. ,'.

O ítuatre aniversariante, gis, segue, amanhã, �ia aê- grama posith:a para o res- dação do conflito coreano.

.. :::!_ue desfruta de sólido pres- 1'6a, em visita a parentes e
tabelecímento da paz na Co- O ex-comandante das Na.

tig io, pela sua cultura, no. amigos, em Capela, em Ser- réía",
- ções Unidas no Extremo 0-

seio da magistratura catarí- .g ipe, o sr, Ten. João Fer- 'Declarou ele I que regres- riente teve o 'ensejo de acen

,_nense, e na sociedade local, reira de Rezende, oficialre-
savaría sua viagem ã. zona' tuàr, há dez dias, em Nova·

foi alvo,
.

sem dúvida, de formado da Policia Militar de guerra munido da conf'í- loi-que: "Estou confiante de

uomenazens. do seu vasto do Estado. a*ça de que recolhera os que existe uma solução "de-

-circulo de relações, elementos necessaríos para finitiva � inequivoca para ri

O ESTADO. cumprirnen- preparar unia solução satis- conflito coreano"; Dias de-

thndo�o, cordialmente, se as-
Iatór-ia da contenda. Eise- pois Eisenhower enviou um

·:o,oc:.ia às homenagens. �iDdl·cato dos ·Tra nhower expressou otimismo telegrama ao general Mac

']:>mf. Henrique Bruggemann II

b
em suas declarações puhli-

Passou ontem, o aniversário "ai adore. oas cas ontem enunciadas.

I, .natalicio.do sr; Prof. Henri-
ti O Todavia, querendo 'ser ftlll.1II

"que Bruggemann, lente do (Dd,� 8réficas mais explicito, disse que, ......
Instituto de Educacão desta não tinha. em mãos uma I. "

.
- Recebemos:

-Cupital e pessoa grandemen- simples formula, aduzíndo
, I' d

.

d d "Florianópolis, 15 de de-
que er-a preciso paciência, I'

'·".t' re aciona a· na socie a e .·v
'1ocal.

zembro de 195�. senso comum e cuidado pa- I
Às muitas homenagens; as

Ilmo. Sr.
. ,

ra alcançar-se o fim que se r�Mi;.liIli:lI1�II:a:�
;;"" O ESTADO

Tendo . o sindicato dos +' h
.

t N- f' l--ue .'- .. , G 'f' d FI'
,

li I·llll
a 'Cm vista, ao DIne-

Sta. Neusa Couto I .:3 1,COS e orranopo JS,'
. '

li' ,,'. . "
,CleIlCla do sr. dr. Delegado I ----

c estejou ontem, o seu am- I] M'
.

tê d T· b Ih
.---------'------

'�·:::�t'��o s�:d��d;��fi;l'aha Ndg:�!� I �:s[��:������!lo���r:�·;����':
� .1,

CI·ne DI·ar")·0, ...ou o, pren a a 1 a o sr.. FI
. -

l'
,

.

"'ir dor' M'
.

C to D' o.nanopo IS, acha-se em .',erea 01' ano ou , lre- �"

-

-4- d S
.

d
..

C estudos, este sindicato, con-
.

:;1' o erviço . e aça e : í'iando no espír-ito de bene�.
.

.s. eOscaE'STADO volêncía de V. S., vem mui
eumprímen- RITZ

I-tn-a, cord ialmen te.
.reape.itosamente solicitar, se

Menino Luiz Gonzaga
digne conceder aos gráfi-

. Às 5 - Shs.
os de suas oficinas m Sessões populares

A data de ontem marcou
- " u a

bonificação de Natal. Danis O'KEEPE - Gale
e. primeiro aniversário nata- S
lítio do interessante garoto

Na espectativa que V. S: ... FORM

'Luiz Gonzaga Medeiros Ra-
saberá reconhecer êste ato
de Justiça.

-:n10S, filho do dr. Celso Ra
. Subscrevo-me ate'.nciosa-

,nos Filho, engenheiro civil.
N 'd�' d

mente:
a reSI ellCla os seus OSllildo Souza - Presi- Preços: 2,00 - 3,50

-'pais, Luiz Gonza.ga festejou dente em exercício". Imp. até 14 �mos,
a grata -efeméride entre_a

_,' ODEON
...,_.N"_- ....-.-••__.1',.",.,._...."......._.... ...._..........__.._

:.���:�ao�:��:�!�l��:�a��� L>oAas.·Festa·S Colossal Pl!;r!�� duplo
Ht���rey BOCART O. 'fl"'C·I·.na. de· O-IC''l·c,lela lei,'mesa.de finos doces e gua- [J
No programa: Atualida-

:i:anás.
O CORCUNDA DE NOTRE- des em Revista. Nac.

Rece,bemos· e agra,dece- DAME P 7
Ao aniversariante e a mos votos de Bôas Festas e Com:

reços: ,00 - 3,20 ,Aeha-se -.panlhada para qualquer lervlço em 8t.

2eus dignos pais, os cumpri- Feliz Ano Novo, das s'eguin- Ch 1 LAIJGHTOi\.
lmp. até 18 anos. eic,etas e Bicieletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico

dentos de O ESTA'DO.
ar es.

.

r. JMPERIAL \_._. Carrinho - Berç·o, etc.
tes firmas e pessoas: Rádio Maureen O'HARA '

�FIZERAM ANOS, ONTEM: Guarujá, a Protetora, Cia. OS IRMÃ C
As 8hs. Peças e Acess6rios Novos e Usados.

_ Sr. Odilon M, Po�rto.
'

.. OS
.

ORSOS Fadey 'GRANGER Pinturas, Soldagéns e Pârte Mee&nica.
'de Seguros Gerais e Oscar Com: J EV

_ Sr� Agripino Souza, C
oan i ANS - Dana AN- 'Serv�ços Rápidos e Garant.ido, Executado. "'or ne...

ardoso. _Douglas FAYBANK JR� DREWS
.

J' 1�d/r·
..

iuncionário dos Correios e
.oa. especa UI. 08.

Telégrafos. .ci:..
em: I

- Rua Padre Roma. 60 -

_ Sr. Moisés Saraiva Cal-
ALMA EM REVOLTA

:::: Sr. Tom., Camill' Fi- Clu". 12 de A,osto T.�e��g:�:a::o.::l
na

_ Sr. Virgulino Machado. INSTRUÇõES IMPORTANTES PARA O GRANDE Imp. até 14 anos.

,

,�' _ Sr� Célio Ferrari,' fun- BINGO DE, N A T; A L
.

,+MPERIO
...c.ionário púbÜco federal, r�

.

l° - A b1'i1h�nte rel�niào do Bingo Social será pa-. '. As.$hs.,
,

.sidente no Rio de Janeiro. ra os 'srs., associados oe suas familias ass'ooiados do Li- DEPRAVADAS
.,.::.. Sra. Ida ;Mou.ta Coel'hO"," ra Tenis Clube e SUoIlS familias; h�;endo exc�ão para Com:

;esposa do sr. Antônio Coe-: pe�'soas, que não 'resirtam nesta Ca.pital, com convites'; Paul "HENREID

:.1ho.
.' �olic!�àdos pre�ia�e�ie pelo,s srs. s&:!os.

'

-_
.

ry, ,ESCRAVAS DÀ CUBIÇA'
_ Sra. Alda da Luz Cos-· ..

- NQ mtervalo, apos o 50 Bmgo, poderao se!' 'Cloro:
-ta. \Tendidos cartões, si assim, desejárem. 08 S!'lS. associados, Dennis MORGAN

.

_ Sra. Lelita Pires de mas ao preço de 200 cruzeiros. '
I No pro,grama: Filme Jor-

- .�.".

�liveii.a.
_, �

'_

3° - Si "houver" -empate- .entre-· dois, "três o·ti mais- as:. n-aL �Nà.c. .

'

_ Sta. Teresinha Carrei. sociados, quando do 100 Bingo ou seja- o Bingo Mosca Preços: 6,20 - 3,50
:.lrão. qua�do o p;êmio é o automóvel "OPEL", a decisão p� Imp; até 18 anos

_ Sta. Lice Bittencourt. dera ser feIta nos dadols ou não, a jubo dos felizardos. CINE GLORIA

',FAZEM ANOS, HOJE:
'

� _Diretoria pede .0 máximo silencio, quando da Às 8,30hs.
_ Sta. Ester Silva. maglllÍlca rodada do Bmgo Social e que tão lo.go os srs. OS IR�1ÃOS CORSOS
.::_ Sta. Zulma Ferrari.. associados batam bingo, gritem <:om entusiasm() pa.ra Em sess�s populares
_ Menina Elizwbeth, fi- ser ouvido pela mêsa e não c<>nfusão. . No programa: Marcha da

'lha do sr. Dalmiro Duarte Os prêmioS de consolação são grallldes CESTAS DE Vida Nac.

�Silva. NATAL eXlposta:s ,no recinto. • Preços: 3,50 - 2,00
_ Sra. Djanira

-

Tavares. A DIRETORIA Imp. até 14 anos.
- Sra. Eridite Andrade

''C Costa.
- Sr. Wilson Leal �ou

Ta.

- Sr. Hélio Carreirão.
- Sr. O'lavo Spaldingo de

'�'Souza.
- Sr. Paulo Almendros.

VIAJANTES
Prof. Teodócio Wanderley
Do Rio de Janeiro, onde

·esteve cursando administra
-ção do Pessoal, na Fundação
"Getúlio Vargas,· regressou
sá,bado, via aérea, o sr. Prof:
"'I'eodóciü Mauricio Wander-

Vida
.h.NIVERSÁRIOS·

Dr. Anisio Dutra,

, <) DIRÉTAS
tLUnlll�ur lIS - RIO ÁS 3as.
fPOLlS.�S. PAUlO,-RIO " 4",
FPOll$. - CURITIBA-RIO AOS SAIlS.

SERViÇOS AÉREOS
""'f t_r-IRO DO SUL

.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos ..

ROXY

Com:
OS ANJOS DA CARA SU

JA
UM PREÇO PARA CADA

CRIME

8 hs.
DA FORTU:

em:

ENJEITADOS
No programa: Cinelandia

Jornal. Nac.

t

3

Clube 12 ele .AJosto
.

-C o N"V' I T,,.,E"'S�.'" ""

GUANDIOSO BAILE ·DE. GALA
Em nome di Diretoria, t�rth"o o grato prazer de

convidar aos srs. Associados e Exmas. Famílias para
o GRANDE E TRADICIONAL �AILE DE SÃb S1:[,
VESTRE, em a noite de 31 do corrente e com início
às 22,30' horas. •

Como nos anos anteriores, serão' apl-esentadas
as DEBUTANDES de 1952.

Traje: Casaca.eSmoking, Sumer,
-:0:-

MATINÉE INFANTIL E SORTEIO COM PR�MIOS
Em nome da Diretoria ficam convidados €lS fi

lhos dos srs, Associados para a Matinée Infantil,
dietribuição de caramelos e sorteio com 'prêmios, a

se réalizar no DIA DE NATAL, das 16 às 20 horas.
ARNALDO DUTRA
Diretor Social.

,EDilAL O� fORNECIMENTO
)

IRMANDADE DO SENHr.R JESUS DOS PASSOS
.

E
.

HOSPITAL DE CARIDADE
De ordem da Mesa·Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta.
, Capital, 'previno aos interessados que até o dia 26 deste
mês, às 12 horas, recebêrá esta Irmandade ti! Hospital,
na sua Secretaria, propostas, em cartas 'fechadas, para
o fornecímento de todos os artigos necessâríos ao seu

consumo, durante o semestre de janeiro a junho do pró
ximo ano de 1953.

Consistório, 11 de dezembro de 1952.
Luiz'-Sanches Bezerra da Trindade' - Secretário

Aéreo
,

), f,'�:N�!�p;:;.�f..�i:Q
D�agem para NORT,E:'·· DéOOlàgeni" 'Wri' SUL
- ás, quartas e'. s4:bâdo�:'; 9'7,&5 ás terças,

.

's�s e'
ás, seguqd�s: ' :/ ;_'��., 'DOmii!igos " ...;�

'.
�. ,< .'.�.', ._

•• I.,,�: ':"\' ,..; ,:/",1'- '''-''*�.' -t....��_ �.'.. • � " .'; .' Horu�o,"de'�Cn�, em: ,

"

Curitma ." ; ... ;'.;. '

•• _' :..:, ,·I)lf_,�:' i,\ ',16;27
. São faulo •.... ;...

-

09,57 11,57
Rió • . • . . . . . • .. . . . 11,37 13,37

_.

4�as. e s&b. .' 2--3s•.
As viagens de Quarta-feiras e Sábados continuam

d? Rio, em vôo direto �n\ SALVADOR E RECIFE � n�
dla seguinte. PaJ:a BELEM E MANAUS.

:F'aça 'sua' viagem eonfortável e rapida' com os
"CURTISS 'OOMANDER" ,de ,·50 'pOltronas- 'hiãividuais.

TABELA DE PREÇOS DE AVlOES MIXTeS
Serviço rapido de EXPRESSOS ·,E· ENCOMENDAS·

com. entregas á domicilio em: Curitiba, São Paulo ,Be-
lem e Manaus. . ,\.'

I Agentee: Z. L. STFiINER & CIA. -- Rua Conselhei:r
I TO lVlafra, 90 - Telefâne: 2.402.

.

Loid.·

AVENTURAS
I.

DO .ZE�MUT:RETA'
.�

i

• • •
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.

0s ppe�as ABAIXO iniiGa1tl ()na��"
[azeras melhores compras de Natal

AfENÇÃO:"fambem a casa de mobiliário A 'l\lÔDELAR (Trajano 33) acabou.de receber, osúltímos tipos em mobiliários de quarto, sa-
.

".' �.
.... .'

. . ...

�., .
�

.

,·�.Ias de jantar e visita, �pas� hoo�s, tapetes, passadeiras, teeides.para cortinas e estofamentos, COLCHõES DE' MOI�AS: DIVL�O,
:

Travesseiros.de mola ��niiJ�ção, �ES'{A CONCEDEN�UMA BJon;fica'çào:de t O a 15·/ •. '

ATÉ NATAL!'

ARTIGOS PARA SENHORAS

UM MARAVILHOSO SORTUlENTO DE VES
TIDOS E TAILLEURS DE VERÃO..

Vestidos de propaganda a 48,00, 55,00
e ..

Lindos vestidos sport e passeio a 130,00, 180,00
até , , .. : " .

....
�

estidos Schintz, alta novidade a .

Vestidos toillete desde .

'I'a illeurs de seda a , .

'I'ailleurs de linho, tipo propaganda a .

Ffntssimos tailleurs de linho de 800,00 a .

Blusas de Suedine a , .. , o' •• :

Blusas de cambraia bordada a .- .

Blusas de seda a ,.,

-

, .. " '.'
'

Finíssimas blusas de orgundí, renda, cambraia
etc de ,................... 150,00 a

Saias bonitas desde , , ..

Saias de linho; schíntz, s ilque desde .

Saias de chantung
-

a 0' •••••••••••••••••••••

Finíssimas saias, Modelos, de 200,00 a

Meias nylon a . o ••••••••• , ••• , , ••••••••••• ,

Capas nos mais lindos modelos desde .. , ... '_'

Finíssimas c-apas, (verdadeiras toilletes de tão
liJ;das) de , .. > , • , " HOO.oo a

85,00

300,00
450,00
700,.00
390,00
435,00'

1.700,00
33.�o
39,.00
48,00

800,00
55,00
95,00
130,00
800,00
30..00
390,00

1.500.00

ARTIGOS PARA MENINAS ARTIGOS PARA, MENINOS:

A MODELAR POSSUE O MAIS COMPLETO
SORTIMENTO DE ARTIQOS' INFANTIS!

Vestídínhos de algodão desde .'
, . , .

Lindas blusinhas desde . ,.,

Capas para chuva a ',' , ,

Aventais lindíssimos.a o ••••••••••••••••

Bolsinhas- a ,....... .., , ,.

Shortes, saias. camisetinhas. Lindos
.

vestidi
nhos, e tecido Bangú que .sÃO UM VER
DEDEIRO PRJMOR PARA PRESENTES!

25,00
20,00
210,00
63,00
20,00

Um belíssimo sortimento de mais de 3.000
Camisinhas d€ verão desde •.... , . , ... , , ...

Camisas furadinhas a , .. ,., " ".,. o • ,

Calças de brim a , , , , .- . , . , , . ,

Terninhos de brim a ., , .. , .." o ••• , •••• , •

Calções de banho a o •• , ••• , ••••••

Capinhas colegiais a ,., , ,., .. ,., ....

MAIS DE 500 TERNIHNOS de tropical, Ll?
brim e de casimira.

I

ARTIGOS DE CAMA E MESA ARTIGOS PARA HOMENS

Guarnições de ch�. boas a ,., .. ,.

Guardanapos avulsos, duzia : .

Matel'ia plástica para toalhas metro ,.,.

Finíssimas guarnições estampadas em belos

deSenhos '''Indantren'T a , , .

Panos de mesa de veludo a .

Colchas Nubia a· .. , .

Colchas Sevilha a 0 •••••••••••••• , ••• , •• : •• ",

Colchas brancas de soltei to a , .

Colchas Columbia de' casal a· , .. , , , .

_ 31,00
20,00
29,00

mais de 2.000 TERNOS por' preços como' NIN-
GUEM PODE VENDER!!!

Pijamas bons a ,. o" . , ..•

Cuecas a o •••• , • • • •• • ••••••• , ••••� •

Camisas bem bORS a , .

Ternos me ia lã, bem confeccionados i!. .: •••.
. Calças de tropical a ..... ;.,. o • , , , ••• , '. , ••••

Camisas osp orto em Jersel, Sêda ou algodão.;
uma grande variedade e por preços de cau

sar arrepios na concorrêncla. Conjuntos
Saragoss

í

L.
Calções de banho a , .. " ..

Capas em !ydas as qualidades, Ca;;>81\ de gabar-
.

dine e chantung a , " ,.".".,

1 eruos de tropical 'superiol', forados a 'seda a

\ .

98.00
212,00
188,00
175,00
50,00
99-,00

•

Fhrísaímos jogos de creton e bordados, para ca-

sal a ,,, .. : ; : .-:
-

145,,00'
Finos Edredons de seda dtl!}loS a ,., , '595,00'
Colchas de Chenilha (novidade') a c' : ..•. , -: 550,00

. AItTIGOS DÉ UANHO .

'I'oalhas
..
de rosto a , , ,.,' ,.",

Toal1k'1.s de MIlho a " , " o •

Roupões de barrho a , .-. ',' .

MtlBlots de lã desde 0".' ••• ,'.:-., •• ,. o , ••••

Mailkrts pu ra lã para crianças a , .. ",.

MaiUots de elastex a , , ,., .. ,

Calças de praia a ... , , . 1 •• , •••••••••• , •••.• , •

Calções finíssimos a .. , ... " ... , .. , .. ,,,,,,

Guarda-sois de praia etc. etc; .:
.

. , - , " . � . .. ..,...... -
.

. .

IO,()()
31,00

235,00
ROUPA BRANCA· •

135,00
118,00
385,.00
10.0,00
S(},oo

CHh�-i-OlJ U1U nELO SORTIMENTO nE LIN.
G}!�HlE ]1'INA BORDADA A MAO. ASSIM
COMO NYLON..

Camisolas estampadas desde .... o •••••• , , •••

Camisolas f inarneute bordadas a .. o ••• , , •• , , ••

Combinações desde " .. , o • , ••• � •• , •••••••

2;outiellS de algodão a .,., o', ••• : ••• , , •

Soutiens de 'seda a ".,., ....•. , 0'-' , ... :.
Quimonos de seda a , " .. , ..

Ouimonos de algodão a .'". '.' . , . , , ..

'

, ....

Calças bem bOBS a '0'." •••••. ,.",.,.,.,,'.

PARA NOIVAS

_I\ firAIS S�LETA E MAGNIFICA VARIEDA-.
DE DE ARTiGOS EM LINGERIE, CAMA'
E MPSA, E ENXOVAIS C.OMPLETOS!

15,00
_ 30,00"
23,00-
54,000' .

50,00
121.0(3;

150,00'
17,00
38,Qj.·
225,00 .

118,00

60,00

455,00

450.,00

29,00
49.00
87,00
10,00
16,00

185,.00
85,00
5,.00

"A
\

'MODELAR"Estabelecimentes
TRAJANO 7 TRAJAN033
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MASSEY�HARRIS -st4l1pAe
""'.

apresenta744 ·D - o trator que vale por dois

SEMI-ESTEIRA
*CONVERSfvEt.

Ao adquirir o trator 744-D, conversível, você fica,
na realidade, com duas máquinas eficientíssimas para

_.
todos os serviços agrícolas.' Empregue rodas, para
gradear, puxar carretas e em todos os serviços
que exigém manêjo fácil e rápido; use a

, esteira, nas tarefas excepcionalmente difíceis.

EQUIPADO COM O MUNDIALMENTE fAMOSO MOTOR PEHKINS

'IOda uma organização a serviço
dos possuidores de tratores

MnSSEY·HARRIS através de uma

rêde de 116 revendedores

• Assistência mecânica completa
,

• Estoque pilrmanen,e de peças

• Cenlro de treinamento para tratoristas
•

J \

• Avião·oficina para serviços de emergência
• Camionetas-oficina para vistolias periódicas

Ouçam tôdas às 30s. e 60s.

reiras,.�s 6 hs. da t�rde, palo
Rádlo Nacional do Rio, o

programa "Ao Som dos

Violas", patrocinado pala _

Distribuidora Vemag S. A.

..lI- .

* Além do sem'i-esteira,
dispomos, para pronta entrega,
dos 3 tipos convencionais:

"744-0" Tipo Standard,
"744-011 .Tipo Triciclo e

"744-011 Tipo.Ajustável

Um tipo de trator pura cada serviço
U'm tipo de implemenlo' para cada tarefa

Tratores e implementos agrícolas "MISSEY-HARRIS
- um século a s�rv;ço da terra I ')

-DISTRIBUIDORA VEMae S. D. - VEíCULOS E MÁQUIHAS·AGRícu
Rua Grola funda, m • Tels.: 3-11812; 3·0i59 • 3-1l884 - caIxa Poslal 8232 - fad. leleg. "nUD" - São Paulo • flUAIS· São Paulo: Rua Vise. Rio Branco, 620 . Till. 38-6384 - Rio: Rua São Ciemenle, Bt/83' lei.....,.,.

C',Nalal do Iilho do Sesiano LIRA TEMIS CLUBE
'Não desemrecendo do

gra-I
VBU efetuar a venda de me-

to e tradicional conceito em sas, ao preço de, Cr$20,OO, (O REGULADOR VIEIR!)
que se vem firmando no per- sendo que dentre as mesas •••Uau e1jtari ••r•.
passar dos anos.Jo Lira T. haverá sorteio, Os srs.. só- JlLJViA AS t:ÓL,CAS ·l!fF'..iti.NAS
Clube se esforça em encer- cios. poderão. conseguí-las Bmpr��.s�(..�� 'Wanta�, pala
rar o ano de 1952 com um a- rrá Relojoaria �Moritz, on�e; .• _') . c��te� .�f' J'oi,'e_.t

.

BI'1UlCIa. �óIl-
traente programa, que pro- . se encontram a venda. -v

• I
' ,

AVO, �. 'CU' UteJ'!�"��_,,,?(:,.�1)a •
porcíonarâ aos distintos as- Dia 3! :-.Grandioso Bai-' .

.

'

'\1':. .

.

parto...e D'p�M ��,p���...

.sociados elegantes bailes.e le. de Sao SIlvestre. Apre-)

�.. �.
. 1: P��. fJ!<\;Jt;....

uma dívertlda .matinée in- sentacão. das '.' "Debl.!-tantes, ;: " ";, . fi)
,

',", . "i; "- I
dor .l)O��.. ;

f'antil, com a original apre- de 19�52r', v' âev�ndo.:a��incri- ..,·: ..

,.> ,e"."
.. '�. "�lf1O.,

. ·SlIJA·I;I.t'I.,t Pela � 00.-

sentação da. fantasia, intitu- 'ção ser feita com a exma-' .".' f' . �o:r�«!a:, eneac,t, .. 41.receltada ,."

lada "O Circo chegou". sra. d. Aracy Bulcâo Viana. I,.. f. Ut .' mMi� UIJIti'et.

Dia 13 -:- Baile de Forma- Acham-se. incritas até o
\ fLUI. SBDA'l'lNA eaeo.trIl-M -

tura da Falcudade de Far- presente as graciosas S�- toda .......
mâcía e Odontologia, com nborinhas :

início à,s 22 horas: . Roná Hickel, Laudiomar
Dia 25 - Natal-c- Matinée. Cláudio e Yara Coelho de

A-GRADECIMENTO
I�fanti1 das 16 às 20 horas. Souza.

'.
' .' . Cantos e Distribuição

\
de

I
Desfile das "Glamours

AS IRMÃS DA D.lVINA PROVIDtl:NCIA a serviço Bombons. Girls", com concessão de vá

.no Hospital "Nerêu Ramos", vêm, ,com o presente, agra- Grande "Show" da Can- raís prerogatívas à Senho

decer ao comércio, ii. indústria, às exmas. famílias e çâo da Criança, em que será rinha vencedora,
uantos, de qualquer forma, colaboraram para as festi- levado a efeito o espetâcu- Dança da Polonaise (En-

"idades que fizeram realizar, semana última, frente) à- lo "O Circo chegou", soba saio dia 15, às 21 horas).
:fJuêle nosocômío, cujo resultado financeiro será empre- orientação do famoso Pítu- Será, originalmente, apre-
.gado na aquisição de obras e objetos sacros destinados ca. sentada a música" Fim de
i% sua. Capela. Ás 22 horas terá início a An.Q".

Outrossim, comunicam que, em data oportunamen- tradicional Soirée de Natal O salão apresentar-se-á
·te notici�da,. prosseguir.ã'O êss:es mesmos festejos, c�m a I A Diretoria, atendenClo a belíssimamente orna.me<nta-
.

mesma fmahdade. pedidos de associados resol- do.
, '

, O SESL (Serviço Social da Indústria) está promoveu-
410 para o dia 23 do corrente, às 19 horas, na sede da
União B. Operária, à rua. Pedro Soares, o 'Natal do filho
do "sesiano", numa festividade íntima, em que serão dis
tribuídos vários brindes às crianças.

,
Para. êsse fim, teve início, ontem a distribuição de

senhas {aos filhos de "seslanos", nos seguintes locais:

Núcleo Regional do Estreito, à rua 24' de .Mái'o, 890;
Departamento Regional do SESI- (edifício IPASE, 40

.andar) :
'.'

-

Un ião: B. Operária,' à' rua. Pedro 'Soares.
A distribuição das senhas prosseguirá até o dia 2�

"do corrente, diàzíamente, nos ,seguintes horários: das 9
..às 12, das 14 às 17 e-daa -18 às' 20 horas.

O SESI fornecerá, no dia da festividade, condução
.aos sesianos que residam no Estreito, tendo para isso

_ contratado" vários omníbus,

A_ine "O ESTADO"

nam.u. lUIUJIA't'aaít
• nA_ lIlI'ar1'11UII

llixir de NOQueira
.,Ml:'<l.j�."'iIl'..,� .ulJlu •• -1·......ü ....

"' __�.

ITe�egr8mas .'
realdos' .l\POS UMB

INDIGESTBO Relação de .telegramas re
'tidos, du�te o período de

• a 15 dQ corrente:
• .,.'

• ;1

Zenir Mend'es, Hélio' Go-

l mes, JoviÍlo ou Henrique,
Prof. Winthirp, Jair Tenja
raní, Clementi�a, Zilda,.Ma
noel Pedro Lima, Rosína F.
Gaspar, Pirajá Corrêa Mel
lo, Carlos Zim�r, Marcelino
Vieira Fil-ho, Alvaro, Nilda
Ferreira'So.uza; Sra. Mirza
G. Ramos, Adtiano Blonkm
chisp, Brasilio Abib Ribas,
Antonio Fackani, Dr..José
Vieira, Lulika, José MaXÍ
::liano Souila, Celso Schwar

tz, Rodolfo Branco, José Go
mes ce Souza, Rui dos San
IM, Wa1demur Dias de Oli-

r -\'t!Íra, Emanuel Machado.

_ • m1leo...toaI.cal
fica irritada e biper.
eenlível� exigindo o.

1180 de um alcalinizan.
te como a Magnésia
Bisurada, para prote·.
gê.la e prevenir,.a
biperacide�. Magnesla
Bisurada. em pó e em

. compri-
/

'..1
m.lvo�.

Magnésia'
"Bisurau'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianóPQUs. Quarta-feira, 17 de Dezembro de 1952 ri lfoiil t t., �

:_--z;--- ._� -:=_�'''C''''''-''''''''''C-7li'�;'''''�':�'''.��.:, ... �•. :
,.___

"O Estado Esportivo ,"'
_,;_ ...,... , .r ,..",..,� _ &..& & ,&...J'..:r.:r , __"&.,._. -Jth1' �.",,,,"," II •• _..:r..:r ..,,....:r..;.A"""""__ _ _�.·_ ·..:r....,,._ ·_ ••....,.__ _..

., ..,._
,

.

I' OS VENCEDORES DA SÃO SILVESTRE
,

NOS ESTADOS
I 'Terminou, domingo, o

I
PENA - Ciaudionor Pe-São os seguintes os ven- 'I' ta de Oliveira, do SãoPau-' . D' Z

I
Campeonato Brasileiro de relra, Câl'lOC.a; nlcardo um-cedores das preliminares da � do F. C., de Londrina. '

, Box Amador; disputado em bano, paulista e NelsonSão Silvestre e que estarão I Bahia -- Osvaldo Pedrão
São Paulo pelos ma.iores', Ca-mpos, gaúcho, <três cam-

presentes á sensacional pro- (bi-campeão). ", " dord 31 d t S- I M h- Laurínd
ases ama 01 es do esporte j peões). '

va e : o corren e em ao aran ao - aurm o
da' ! LEVE _ Pedro Galasse,madas, em São Paulo ,,- Paulo.'

,

, I Boaventura 'penta-campeão) I 00murr i· ta ' r.

i
P '1' t"

"

\ ",
"

f ' Rio Grahde' do 'Norte' _
.

s pau IS s uma "vez i au IS /1.

Continua repereutin do . i conseg'uindo,colocaç.õ� qUE: Santa Catarína _ Walde- : Belchior Gom�s., mais levan�aram � cetro,'
com, enorme entusiasmo em I representam verdade! r os, mar Thiago de Sousa, do Espirtio Santo _ Watde- tendo, .conqulstado se.te dos MEIO-MEDIO LIGEIRO
todo o Estado os feitos es- ' triunfos 0'1'

,

d Bl Ct
'

C t dez, titulares em disputa, - Antônio Brandão, paulis-. '. ' I
�- .

, 'lmplCO ,e umenau, 1'1- mar os a.
'

tupendos alcaricados pelos Ouantos acompanharam a -

) S- P I P d da perfazendo 68 pontos contra ta.
,

" .,'
.

. . campeao " ao au o - e ro v .. ,'. 3 MEIO MEDIO N 1clubes de remo desta caPl-1 sensacional prova ,,:nclda Distrito F-edcral- Geral- Andrade, do São Paulo.
JS POl:COS dos cal,lOca.s, 4 - -- e son

tal - Clube de Regatas galhardagiente pelo famcso d C t F r d FI C' J
-

AI d pontos dos gaúchos e 5 de Oliveira" carioca,
..', l' L," Cl b N" ti ";i'" l' V

"

,

}: 'C' ,\
o .ae ano e rpe, co a- .eara - oao ves os

pontos dos pernambucanos 'MEDIO LIGEIRO Pau,,,(10 LlZ e ,u: e au ,1- i 0,.,0 (O
I
asco (<lo ama, mengo (Penta-campeão). Santos, (bi-campeão). ' \'

_

" �
,

-, -

""",' 1\'1 't' Ir" I d R' b d'
, '

! ' Os campeoes lo de Jesus, paulista.'co .I' rancisco ,qI me 1-,
i

o 10, 801,1' eram as. as Minas Gerais - Heitor Pará - Júlio Guerreiro. 'rl- .

alcançan dç na Regata In-, nossas zuarn ícões as maio- d 01'
.

d B t lhã d
i

F lt
.

d lt
::sao os seguintes os cam- MEDIO - Nelson- de An-

ternaciona'l de Pôrto
'

Ale-I r.e�
�

de�10nstr;,cões de/sim; Ge "llvelra, o a a. • ao e!
d

'

,ud' �m .all� � o� redsllR�- peões brasileiros de 19,52: drade, paulista.
. .,

I"
" uarc a. I os as pre iminares uo 10

MOSC;\ EI' C, MEIO PES <\.DO . Sg re, domingo l�ltImo, .,a.s p�t:a, sendo os nossos ,rap�- Estado do 'Rio _ Antônio' Grande do Su'l, Pernambuco,
"- ClO ar- ,- .c - e-

h ele 20 e) classif i c, 1 d dI! neiro, .paulista, bastião Silva, paulista.ion ras '

._

"o ' -

I ze,� ac ama os c.0Il_l e., l"nO Feliciano Reis Filho, do ] Piauí, Goiás, Paraíba, Ser-1 t t

I' t" I GALO _:_ Sebastião Frei- PES L\.DO Waldemarc a.c os, respec ,lvam�n e. ' pela enorme aSSlS encia iMaritímo F. C. l' gipe, Mato Grosso, Amazo-
' , -, •

-
, ' ,

Pelos quatro cantos da Paraná _ Antônio Batis- \ nas e Alagoas. tas, gaúcho. Adão, carioca.

'��tn;O�en���: �:���e: �roe� Agora a _:r�:�:sdas Fôrças
V'íTóRIAÍiÕS.ARGÊNTINÔS

....

SOBRE-·
..

OS.. NÃO-SERÁ�,REÁLIZÂDO AMANHÃ O JO-�
assunto preferido em todos Coroada de êxito q�e foi PORTUGUESES GO AVAl X OLIMPICO \

{JS círculos. a participação das guarní- \ N di t re ito vem n tem o sr Osmar' Eloy_

'LISBOA, 15 (D. P.) - ,,' glês Ling, que se houve a
' 1'0'10 a ian aTI I 10" ,e , ". ,'"

Realmente" uma façanha Góes catarinenses do. �ldo de shfrer o amistoso inter-I Meira, presidente do Avaí,
extraordinária, levando-se Luz e Martínelli na Regata Tendo a assisti-lo publico I contento, impedindo quais- municipal Avaí x Olímpico, '" amanhã nesta, Capital, não
em conta que estiveram em ll{tel'l1acional de Pôrto A-' numeroso, com destaque pa- ! quer jogadas mais pesadas..

que estava marcado para será realizado o esperado
confronto no famoso rio legre, não resta dúvida que,

ra a presença do general E' de se destacar, em fa-
domingo, em Blumenall. I cotejo, visto que o campeão-

Guaiba ás guarnições a oi- com um pouco mais de trei- Craveiro Lopes, presidente, VOI' dos lusos, que mesmo Mas uma vez conspirou o bl.11men,auenáe tem p.ara d?-to roemos mal'!'. experimenta- no elas estarão em condi- da República, foi disputado derrotados, tiveram sua me-
P- . máu tempo. arece-nos que i mIngo um compromisso de

das da América do Sul. ções de derortar as melho- o encontro de futebol Ar- lho1' conduta, nlf presente São Pedro não está ficando Campe(muto frente ao Car-
Os nossos bravos rapazes res da América do Sul, dal1- gentino x Portugal. \ .

temporada jnterl1acional. 1 10" Renallx, de Brusque, eNo primeiro tempo, ° con-
camarada para o alvi-ce es- u

do alvi-rubro e do rubro-l1e-1 do a Santa Catarina novas te que deseja encerrar o teme a contusão de seus va-

,g:í'o, mesmo com um pe,ríodo
, glórias.

junto visitante dominou por '.

t
..

1 l"Ol·es.três a zero, gôls de LO�lS- '1V
'" "d

an'o com ,um ill ermU1llClpa
de treinamento por demais I Segundo sou.bemos, hoje, de Bllvergadura. Portanto, pacientemente.
curto, pois barco dêsse tipo mais do que nunca, está tau, aos 10', Labnma

aos!, e n' e-se Segu�do nos informou espel'emos!36' e novamente Labl'llna:apenas o possue o Alào Luz assegurada a participação .._............_ - ,...'Y'Jr_-r....
aos 38'. I

Uma Casa, à rua São Vi-
quc mesmo' assim pouco. o' dos dois clubes nas Regatas
utiliza, ocupado como está em Homimagem ás Fôrças Vasques marcot.l para cente da Paula, 55, tratar à,

com os out-riggers a 4 1'e- Armadas do' Brasil, que se� Portugal, aos seis minutos I Mla Cl:ispim Mira 120, com
mos, já que não possui a l'ão disPt1-iadas em meados do segundo período. IMaria ,de Lourdes Cal'va-
F, A S. C. um certáme clt!' de janeiro vindouro em São A arbitragem foi do j'n� lho,

'�ighf� souberam b�'�l� Paulo. ��������������������������-��������

elevar o prestígio do esporte Força, pois, Martinelinos

S ERV I C O S O C IA L DA I'N O U' S TR I Ado remo em Santa Catarina, ,2 Aldistas!
��(�"_'(�()���()--.o'_ "

CAMPEONATO ,PAULISTA

JÚBILO NESTA CAPITAL PELA FAÇA-' ,

NHA DOS REMADORES CATARINENSES
EM AGUAS GAUCHAS

Assegurada 'a 'participação d�s clubes Aldo
Luz e Martinelli nas Regatas das Fôrças'Ar,.

Distanciou-se o Corintians' com as derrotas
d� São Paulo, Portuguesa e Palmeira�
Foram os seguintes os 60 lugar - XV de Piraci-

resultados da rodada dispu- ciba, 20
tada sá>bado e domihgo, p'e- '70 lugar - Gual'aní, 21
lo Campeonato, Paulista d'e So lugar � Comercial,
Futebol:

"

Nacional e XV de Jaú, 23
Juventus 2 x São Paulo 'ó. 90 lugar - Ipiranga, Ja'-
Corintians 2 x Guaraní l' baquara e Portuguesa San
Santos 4 x Palmeiras Q tista, 24
XV de Jaú 2 x �o,rt. dê lOo lugar _;'Juv�ntus, 29

Desportos ,1'
, ' ,,;,.," " ,

r"
110 lugar - Ponte Preta"

" Porto 'Sâht.ista 4 x Ipiran�' Radium, 30.
"

'

•

'

.

ga 2 \ ."

XV de Pi1'8ciçaba 3 x Na- Próximos jogos
ciona'! 1 "Hoje - São Paulo, x XV
Rad'ium 2 x 'Jabaquara O de Pirac'ieaba e Portuguesa
,Comercial 1 x Ponte' P�e- gantista' x Guaraní.

ia O Aman.bã - Portuguesa�,<A;.....

Classificação
'

de Desportos x Comercial
E' ,/1 seguinte a situação DomiI)go - Portuguésa

,c!os concorrente!;), por"pon- de 'Desportos x Pórtuguesa ,

tos perdidos: '

Santista", Ipiranga x Pal-
10 lúgar - (:orintiàns, ,4 rrieiras, Comercial x Corin-
20 lugar _;, São PaúIo ,8 tians, Nacional x Radium,
30 lugar - Parto de'Des- Jabaquara x Ponte Preta,

'Portos, 11 , Guaraní x Juv�ntus, XV de
,

40 lugar - Palmeiras, 13 I Piracicaba x Santos e XV de
50 lugar :- Santos. 17 , 'Jaú x São Paulo.

.

.��������..�..�..

FIGUEIRENSE X ATLÉTICO

Treinaram hoje os aJ.vi-negros -,' Amanhã a

,

"
" ve� dos tiicolores

Cóm9,;�l;ep'il#tivoS;'�rà ();
I '3 " comparecerem no local

,match' que ser.�' disputado e horário acima.
no'próximo dOiningo com

os!at.leticanos, O' técnico tenen-
"

'Amànhã o Atlético
te C.arlos Da,ntas marcou' O ensaio dos tricolores
para hoje,' no estádio da que domingo estarão em a

rua Bocaiuva, com início ás ção contra o Figuei;ense
17 horas, um rigoroso en- está marcado para a tar.de
'saio colebvo, pelo que, por de amanhã, no estádio da
nosso intermédio, convoca Praia de Fóra, com início
todos os players alvi-negros ás 15 hOTas.

OS PAULISTAS CAMPEÕES BRASILEI-/
ROS DE BOX AMADOR

CUR'TIU

"FESTA DE NATAL DO SESI"

Dedicado' aas filhos dos operários ela Indústria
,

e seus assemelhados

DIA 23 DE 'DEZEMBRO ÀS 19 HORAS NA
\ '

U N IÃO ' B:E N E F I,C E N TE 'E
, -'

OP',ERARIA
"

� ".. ,." • -.r I��
'. ' " , ,,#I' ,

t.' .. --c'apBl.. J..,oe _',
.. -,estara presen ,e�.,-",---,,,-,

'distribuindo BOMBONS para
a pet_zat;la

Haverá um Show com a participação ( de:

I

I
Pituca - Zécatau - 'Narciso Li:r:qa'
Luú; Carlos e �egional de Zéquinhit
OS INGRESSOS :·PARA ESTA FE:STA� ESTÃO .SENDO DISTRI-
8UIDOS' AOS Se:SIARIOS DIARIAMENTE. NO "NúCLEO REGIO- -

NAJ_. DO SESI" NO ESTREITO, NA ,"'UNIÃO OPERARIA" E NO
"DEPARTAMENTO REGIONAL" DO SESI, NO EDIFíCIO IPASE

40, ANDAR

!
I
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Ião bODvelDCOr-j E o�I'TA L. !sões· em lerrltó- ! JUIZO DE DIREITO DA lMendes de Almeida, 10 .:_ I
.

f.·O braÍ!·�li41·ro· . ,I ,',
-

.

OSÉ ! Expeça-se mandado para cio I·11 I� �

. I CO.lV�:\RCA m�, .��. J •

I. tação dos interessados

cer.,HOGOTA', 10 �U. P.) - V Doutor �ose I e�lo 1}ie�-1 tos' e dos confinantes do
A chancelaria colombiana I des de Almeida, Juiz �e Dl-I imóvel. Publique-se edital
desmentiu as ,notícias p:'o-! r�ito, da Comar?a de s.�o J�- I com o prazo de. trinta dias, !cedentes do RlO de Janeiro I se, Estado de Sant�, Catari- ! pa-ra citação dos interessa- :
sõhre i�cursões de I'eb,el,d:s [ na,

,!Ia.
forma da,1el, etc.. i dos ineertos,.O referido edi- "

:ol()�b�anos em terrrtór]o I F <iÇO s,a1>€1' �o;, que o Ple-j t.al dever.,á ser publicado porbrasileiro. sente edItal. vlre�, com o, três vezes no jornal "O Es- !O Bo�e�iro. de Impr�l1s_a 1 prazo de .trmta d�as" ou de- i tacto", que se edita em Flo- Ida presidência da Repúbli- i Ie C(jJjheCl�lC1ltl) tiverem, ou I rianópolis, e uma vez 11-0 j
a da Colômbia publica o: a quem mtere,ssar �ossa" "Diário Oficial do Estado",'1seguinte comunicado "O: que por parte de Mana Iva

I E tó
, l

. ' -'! '.
, ío

' xpeça-se preca ona ao''ministro das Relaçoes na-' Brinhosa pOI seu }dvo�c o
Juízo de Direito de la. Vara I

eional não recebeu notícia 1 dr, ?s,va�d..o "Pereira. B_alxo, .' da comarca 'de Plortsnópoalguma de incursões colem- lhe fOI dirigida a petição do
I' -a cít

-

d Domínio' . , " .

P ti
- lf\, paI a Cl açao o .

bianas em território brasí- teor seguinte: e içao. -
d U·- I ti . S- J.

...."
_ Ir J

.

d Direit a nlao. n lme-se. ao o-Ieiro. Informa-se que as im- !'"xmo. sr: (1. UlZ e irei o
.' 4 d d b :J� 19�2". , . ' ,'.' .,. - J' "e, e ezeml 1'0 '-'"'" <>.propriamente chamadas "in- .Ia Comarca de ::Sao ' ose, -
'A ) J

'

PdM ndes.

"
, " .,

,\ . ss. . ose e· 1'0 e '"vasões" foram objeto de um Marla Iva Brínhosa, bras l- d" AI 'd'J
,"

d D'· it" ,

d f'
- e ' meio a, UlZ e lIel o.telegrama d� United �res{'l :em,; ,?uva, ,e pro issao

São José, õ de dezembro dedatado do RlO de Janeiro e doméstica, residente e do-
19r:'2 E tinha'

1 E
.

'1' d B
.

mu
. oz. ra o que se con 1publicado por "E specta- miei la a em arreiros, -

dit ti
-

d,.
..

. , ,

d S- J em a 1 a pe rcao e espa-dor". O propmo telegrama mcrpio e comarca e ao o�
h bem f' 1 t'decl te idadea l sé dvozad abalo c 0, que em e . ie men e

Utx ara que as au 01'1 ades se, por seu a vogaoo -

trai t dít 1'1 'f' .. . ,

d
.

• s ex raIO presen e e 1 a , quedo Brasi mam estaram nao xo-assma o, vem mui re -

d f' D d dter conhecimento dêsses fa- ;leitosamente, expor e re-
t
ou 'de'd adO 'Se_pasJsa ,o nes-

int 10 a Cl a e e ao , ose, aostos e que a origem da notí- querer o segum e: - a
. -. A..

t há mais de 30 a ClllCO dias do mes de de-cía era Informação não ·con- l'13queren e < .

-
,

zembro de mil novecentos efirmada da imprensa de Ma- nos, sem interrupção ou o·

cinquenta e dois. Eu, Arnolnaus, o que leva à conclu- posição de quem quer que
do Souza;" Escrivão, o fizsão de que a mesma é ine- seja, está na posse mansa e

xata", oac ifica de uma área de- ter- dactilografar e snbs·crevo,

____-,_____ �a, de forma irregulal', sito (Ass,) José Pe{lro Mendos

10 lugar Barreiros, municí- de Almeida, Juiz de Direito,

);0 e comarca de São José, Era o que se cont.inha em o

medindo ao Sul, 400 metros, dito edital, qlle bem e fiel

'om terras de Álvaro Pedro menté fiz extrair a presente I
":;regório, ao Norte, com 48{) cópia, que dou fé, aos seis I
"í1.étrgs, com terras de Leo-. dias do mês de dezembJ.·o do 1

}o-lclo Torquato da Rosa, a ,wo Je mil noYeCentbs e cin- í
L.e:;te,

.

frente, 116 metros, qllellta e dois. Confere com I
:om a Estrada do Sapé e a J original. (Ass,) Arnoldo j
)este, fundos, 119 metros, .S()L17.<:t, Escl'Ívão. São José, ;

::om terras de Elizeu Di -3 de dezembro de 1952.

Bamal'di. 2(/ - Como a su- (Ass.) José Pedro Mendes
)licante por si e por seus de Almeida, Juiz de Direito.

O t
..

"nt.ecessores possuem o alu- São ,José, em 6 de dezembro
.

n em 0:0 dido terreno há mais de 30 de 1952. Dr . .José Pedro 'l,fE�'DITA'L I,. Bo"das- d.e:,' ,Prat·a-.'
"

, ...J anos, mansa e pacificamen- Mendes dt! _Almeida, Juiz de

pa',ssaUo �e,'sem oposição ou embár- Direito.
,

'f
_ _l

•

JUIZO DE D·IRE'ITO DA; . AMAURY e MÉRI tem a grata s,at,Is aça_o 'U� conVl-16 DE DEZEMBRO . I !;;OS de eSP,éc. ie alguma, quer

i t
_

1 t COMA·RC�t. DE TIJUCAS
- da� aos pa,rent,es e amigos para as.SIS Idrem dae mlr('laS.taa edmeA data de hoje recorda- : agora egl 1mar sua posse, - - .....

-. . 1 d b as p ,

e. i aos têrmos do 'art. 550 (lo l<iDITAL DE PRAÇA, COM açao de. gIaça�, pe a passagem as o
r IIInos qu •

,.

"1 '3D .
.

seus paIS ,JOSE NICOLAU BORN e qUALBERrA G -

- em 1.635, o General Ma-, Codlgo C;lV� ,para que, ,� O PRAZO DE VINTE DIAS
MARÃES BORN, à realizar-se no dia 18 do correntet" I Requer dlgne se v eXCla O, DOll1.or. Clovis Ayres .ti de Albuqel'qu-e 'par lU '

.
-

.'
.

" L >

mês, às �,30 horas, na Capela do Colégio Catarmense. "d':�lagôas para a 'Bahia; I_ordenar a: desi�ação de dia, Gama, J Lllz de Direito da
Arrtecipadamentê, eonfessam-se gratos.

_ em 1.815, por carta de ' hora e local afm� de :q,ue t�e- Comarca de Tijucas do Es-
IAli do' D, Pedro VI, o Bra-j rrh�.lu.gar a, .�ustlfraça: f

tado de Santa Catarina, na

t-M· S- d'e 1- aO-I'versa' raiosiL fOI elevado a categoria

" pr� IdmmCa:'d:xlgld a ppe o ar . forma da lei, etc,

.

.IS a " ,.
;

.

'.-de Reino' 45;) o o IgO e rocesso Faz saber aos que o pre-
- em i,822, a Independen- CivH, em a qual deverão ser sente edital virem ou dele'

SAMIR' JOSÉ MIGUEL
.

,

_da do Brasil foi julgara na! inquiridas as t:.ste�tinhas, ,.
conhecimento tiverem, ex-

A família d.e Samir José Miguel, convida os parentes'�l'dade da GOI'a'z: lue compa.l'ec�rao. llldep�,:n" pedido nos autos de arrola- ,. .

"d fi'
�,

.- -

e amigos para a missa de 1° amversarlO e seu a eCl�
- em 1.843, no Rl'O de Ja- dente de eItaçao.: SebastLao mento dos bens do espólio

d 't ,
..

tmento, que será, celebrada dia 18 o correu e, q�lm a-n"'I'ro, falec·eu o ""lmI'rallte �{osa, Paulo H·c'ermes, João.. 'de Laurindo- Arsenio Ollri-
,� I't Alt ri

" .t3.
, 'feira às 7 horas, na Catedral l\ietropo 1 ana, ar "",e-eforma'do n -drl'go. José Fer- Pedro dos S'lnto�"todos bra-. queR, tambem conhecido'por' ... � nu I Nossa Senhora.' ,_

"""I'ra Lobo POl··tug'·l·es da' .;ileiros, residentes e domi- Laurinho Arsenio Alves, e
d eI' m

.. ç , '

I .

Antecipadamente a.gra eca aos que comparac e ..nasciIÍ'lento e brasileiro de.s.-l' �!.l�::dos e� B"8:1'1',eiros, .R.na : �ua mulher Amélia Cons-
de a Independencill, a çUJO

I s.ape� mUm?lp10 e comalca I' tância de So:uza., que se

prO-I
'

F· I-caus.u prestou assinq_lados .de S,a�.Jose: 40. - Re�u.el', 1 c..,ess� ?erante ês�e _

Juizo e Delegacl-.,·.'. '15ca"
.

,

:servIços;
.. :utI:O�,;Im: depOIS. de .feIta a I ?al'torrob do EscrIvao, que.

- em 1.865, no Rio de Ja- justIf1.caçao. a cItaçao pes- l
..

cste su, scre\'e, que aten� I PAGAMENTOS DE DEZEMBRO DE 1952 .

neiro, naseeu o poéta Olavo >oal dos c(}nfrontantes, bem I dendo ao que dos . autos' Dia 15-12 - Funcionários dos Ministérios da Fa-
Braz Ma,rtins dos Guima- �?mo do representante do

I c?nsta, por de&pacho profe- zendá, poder Judiciário e Tribuna-l de Cotitas."
.

rics Bilac a .figura cUl'-mi� \nnistérto Público e do se1'- 1"1do pelo MM. Dr, J lIiz de Dia' 16-12 - Funcionários dos demais-Ministérios.
nante da poesia brasileira e ,iço d9 PatdmolliQ dá U- Agr'a'deC'I-'le'Ila,l Direito nos mesmoS. autos Dia 17-12. - Aposentados e Salário Família.
lum dos mais destacados lião, por edital os. int.eres- ".'

.

I oe al'ro1ament�, au�oi'�zou a Dia 18-12 - PensionIstas.
:propagandistas do, Serviço 'ados incel't(}s e deswnheci- SALVE O ANO DE 1953! :,maa, em hasca pubhca do

2, com 55 (cincoenta. e cin� í D��do e passado nêst;�ida-,Militar Obriga.tol'io, Ipelo los todos pal'a ac:ompanha- A(�eit.ae, earos amigos, [móvel abaixo des�rito, com
co) metros ,de frente e os i de de Tijucas, aos quatroque é o Patrono d<?s Reser- 'em os têrmos da presente 'mtito pl'(�sados irmãos, 'Boas ·na reF!pecti'lia syaliaçilo fundos que, s� acharem e' dias do mês de dezembro dovistas. Feleceu em 28 de �\çã.o de Usucapião por meio ?esbs vos dou com tôda n:rtBucente ao espóUo refe-
área de trinta mil (30.000) ano d� mil ,noveçentos eJ)ezembro de 1.918; I.a qual deverá ser l'econhe- sinceridade, desejosa de le- rido. (lHe será levado a pú-
metros quadrados, fazendo cincoenta e ,dois. Eu; 'Jací- em 1.868, os coiu'açudos :ido e, declarado G domín'io vàr principalmente aos cru- bEco pregão de vanda e ar-
frente, a oeste, em terras Brito, Escrivão, que o dati"Si'lvad-o" e "Mariz e Bar� los suplicantes sô-bre o alu- t.ãos o conforto bemfawjo rematação, a quem mais der
de Francisco Pinto, e

fun-11ografei
e o subscreví. (ass.)r08", sob o comando de Cos- iido t.erreno, ficando cita-' de paz, de fé, de esperança, '2 maior' lanço oferec·er, aci- dos, a 1-e8te, com José Ja- ClovÍs Ayres Gama, ,Juizh ,Azevedo e J. F. de.Abreu, 1o·i; ainda, para no prazQ le. rogando a Deus que vos dê ma da l'cspectF;a ava'liação, .�into de MeÍo; ext.rema ao de Dit'eito. Está conforme or�gI-'eet�vamente, forçaram 'tal apresentarem contesta- bastante felicidade com um' pêlo porteiro dós audit6-

r;orte, (:om Jadnto Guimara, I original. Tijueas, 4 de d.e-3 pa"sagem de Angust.urra·; ':fio e par.a seguirem a causa Bom Nata.l, todo o amôr, to-- 'rios ou quem suas vezes fi-
,) ao snl com o mesmo

Ja::-[
zembro de 1952. Jací Bríto�� em 1.909, a A,ssoçia.ção üé final sentença:, sob as do luz, toda bonanÇa, bom zer, no dia treze (13) de ,ia: ;:lnt'? Guimara, avalia_<lo,p,!r Es<;rivi'�o dos Feitos da Fa-,', ,d9 Tiro:Na.cional Catarinen- :penal? dac.leL)�á;� � e;;Jta"o Ano Novo" regade- pelas neiro de 1958, �s nove (9)

, / zellda..:s� fundada �m Florianópo� valor 'de"Gl·$,:-.2.00.0;'0? J;'r9-�. b�'ilÇãos c.elest-iais; para que' 'horl!s; no local €-m'que n�a- Cr$: 800,00 (oit!>eetnos cru-; .' '__ '__
.

_tis em,23 de 'NovembrQ �de te$t�se ,por, tod-qS'; o.!LJJ'l�·i().s 'reine' entre (Js' - homens ':..a lizàn1: as vendas 'em, hasta. 'z�iros):t. E'\�ãra qUe ch�gue
.

PE·RDEU._S'E1902,
.

resolveu incorporar- .de' prova' admitidos, em ,. di- mesma!l perfeita compreen- pública determinada por ês- -ao . conheclmento dos mte,.!
.se a Confederação dos Tiros Nit.o.,.A, esta com os "illelÜ� são\..das cou-sá& e&�irituais 'e Juizo, à porta do edifício res8ados e ninguem possa I A Cadernet�' da '. CaixaBrasileiros. Nesta transfor- ��s documento.s. P. defe}'!, !f:lJe. .{esu8 assinalou no seu da Prefeitura Municipal.. alegár ignorância, mandou Econômica n •. 06().51. no tramação destacou-se a figura mento. São Jó-sé, .'21.. de' ·ou- memol'ável dia, como prin- 'ESCRIÇ10 E AVALIA. ! expedir o presente edital jeto da 'Casa AmériCa' aveneranda do Professai' Fer- tubxo de Uf52. (Ass,) Os- cipio essencilil a maior uni· :ÃO DO, IMóVEL QUE qUf; será afixado na séde Ca>la Sedutora na·Rua Tra-nando l\1achado Vieira; ','u-ldo' Pereira Baixo, D",�- 'io fraterna qiie mar.:a para �ERA' LEVADO À PRA- dêste Juizo no lugar do cos- ,ianG.
- esta data é consagrada ..aeho. Recebi 11Oje, A V()l- tod{)s, a fe).icidade eterna

.

A: Um te:n-eno sito em Ti- tl1me, e pOr" 'cópia, pnblica-' •
" ..

,,-, �"�ontrar solici-·-emn9 "Dia"do. ReseI!'Vi�t.:";�. �""- "!»1",l"�EJq,·<:.':;o· J.;�'" n� 'Ass,;) Astrogilda Gama L' :ipi-ó, dêste Município e ([o �!lna .vez no jornal "O ta-se seja 'entregue na Cai-.� ",i,:'� ]In. I TaO'·;,·e,o 10-952. (AsgJ José Pedro Comarca; descrito. ::.ob \_
"

I Fsrrdo", 11" !i'�:)".�M:Ó;_:JO�:� xa Econômica.

LIVRE-SE DA TOSS'E' .

. ,

E' DEFENDA OS :>:;t
,

SEUS BRÔNQUIOS C9�:'>:i
.BENZOME�(�

" -_ �

,.

,; be·· om
/

;

e
i

e
.

�

Não argumentos" pára a venda

dêste . cigarro. Quem argumenta por nós

Q fumam

e fazem de Continental o crgarro

mais vendido no Brasil.

<!rOlltillQtlttll
ii M �. a" o • u • o C R U ZSOU Z A
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__ ...

Ma Assembléia leuis'lativa Pelos Municipios
,

EDITAêL .lTaça Marci';
'Iio Dias

JUJzo DE DIREITO DA, VITORIOSO O BARRIGA
da nossa cronica da sessão . em substituir o termo por E isto não nos cabe evi- merários, mesmo se tratan- COMARCA DE TIJUCAS

VERDE RECEBEU O HON-
de sexta-feira, alegando que "emotivo", mas achamos tal", senão, apontar, para es- do de agentes de estação. EDITAL DE PRAÇA, COM ROSO TROFÉU.
a mesma falseia a verdade. que o primeiro é mais pré- clarecímento daquêles que Estranhavam .que estando a O PRAZO DE VINTE DIAS

Para melhor esclarecimento ciso, porque de fato, o' dep, só são lembrados 'na hora E. F. D. Terêsa Crístina, a O Doutor Clovis Ayres
o orad�r lê trecho da croní- Enedíno Ribeiro fàcilmente da decisão eleitoral. cargo do govêrno federal, Gama, Juiz de Direito da

ca em referencia, na qual se se exaspera e de tal manei- Ocorre com o "trabalhis- êste não cumpra as leis tra- Comarca de 'I'ijucas do Es

declara ter o deputado.YI- ra que já por diversas vezes mo" de nossa taba, o mesmo balhistas, quando exige o tado de Santa Catarina, na

mar Corrêa 'distribuido a negou apartes a seus nobres que ocorre com bôa parcela seu fiel cumprimento da forma da lei, etc.

êle,.orador, na ,Comissão de colegas. de católicos, que vai á mís- parte dos particulares". Faz saber aos que o pre-
. \ f f

. Participaram do prélio, O
Finanças, um processo que Relativamente à sua ma- sa com o único fito de ga- Outras queixas oram el- sente edital virem ou dele

- -Barriga, Verde e o Lira Te-
não teria sido devolvido atê gistral sugestão de que a rantír um lugarsinho no tas ao proveto jornalista conhecimento tiverem, ex-
'\,

. nis Olube, não tendo oompa-
a presente data. ,.' Direção do jorna'I nos dê um- ·CéL1., já que a Igreja prome- Hograridense as quais vêm pedido nos autos de arrola- {

� recido o Clube 12 de AgosUoJ.
O deputado Enedinó, Ri- puchão de orelha ou nos te aos "comportados" êsse avídenciar apenas que real- mento dos do espólio de .

U' que dessa forma comete' 8-

beiro diz que não houve a- subatitua no posto de .éro- lugar, e não por convicção mente o operariado está a- Felipe Melzi, que se pro-
.

"1'
. primeira falha em torneios

parte nesse sentido, do dep. nista por outra mais compe- religiosa, não por fé robus- bandonado pelos falsos 1- cessa perante êste Juizo e
'l • esgrlmisticos na nossa terra

Ylmar Corrêa, corno não, tente, podemos .adiantar "a ta e inabalável nos princí- deres" que como sereias Cartório do Escrlvâo, que
, realizados. A, lementável

houve fidelidade' .no relato priori", que a lembrança se- pios ensinados por J�sus. tentadoras, lhes arrebatou êste subscreve, que atendeu-
ausência do Clube Doze, não,

geral do seu discurso. rá tomada na devida consi- Aquêles comentários fo- (\ voto e nada "mais. do ao que dos autos consta, .

'" <
.... :[lOS surpreendeu, pois acom-

Nega, também, que, no deração e, breve, ao nobre ram mais de solidariedade A ser verdadeira a situa- autorizou a venda, em leilão '

panhando de perto as ativi
dia, se haja feito referencia parlamentar será presente á digna classe operária, do cão denunciada, encerra ela público, dos bens descritos

'. dades esgrfmísticas desta
a' seu temperamentos ímpul- urna lista triplíce para esco-

.
que de ataque a êste, ou suma gravidade, pois não abaixo, que serão levados a

nossa cidade da ilha Verde,
s.vo e sim se falou em tem- lha do candidato mais favo- aquêle político trabalhista e se admite que depois de tan- público pregão de venda r

e
.

já de há muito havíamos
perarnento emotivo. rável ao seu ponto de vista. se nomes não foram citados, tos anos de Ministério do arrematação; a quem mais '

. visto, alertado e criticado,
Antes' de mais nada, re- O lembrete do deputado e a carapuça serviu em al- Trabalho, depois de tantos der e maior lanço' oferecer

• quando adesorganização que
petirnos afirmativa já feita Coelho de Souza, de ser a-d�', guém que a colocou na -cabe- panegíricos a uma vasta e pelo porteiro dos auditórios

reina por lá, nos setores de
e renovada: não temos qual- qu irido e oferecido ao cro- ça, então é que realmente retumbante legislação so- ou quem suas vezes fizer, esgrima. Somos testemunhas
quer prevenção contra qual- nista, um a-parelho para', havia cabeça para ela. . . c ial, depois de tantos mi- no dia treze (13 de janeiro, do apõío moral e mateiral
quer deputado, e muito me- surdos, traduz uma mentali- O trabalhismo exige des- �hões de cruzeiros gastos, ás 11 (onze) horas, no 10-

j que o Presidente {lo Doze
nos contra o deputado Ene- dade muito arejada e ... fi- prendirnento :s couhecimen- não para divulgação, mas cal 'em que se re-alizam as

,

!'
deu e dá à esgrima, sempre

dirio Ribeiro, a quem sem- camos nisso, to de causa. Ninguém se ar- para "festejar" tão adianta- vendas em hasta pública de-
pronto a concorrer, nas ati-

pre nos referimos com o res- Em conclusão: não temos vora em "líder" se não pos- da legislação, ainda exista
j
terminadas por êste Juizo, vidades dêsse setor;' é la

peito que' merece e reconhe- má vontade com o deputado sui qualidades para janto, urna estrada de ferro diri-I á porta do edifício da Pre-

I
'

. mentâvel pois, que os men-

cendo, com entusiasmo! seus Enedino Ribeiro. Mas sem- sob pena de ser abandonado gida pelo govêrno federal feitura Municípaí. DES-
I tores da .esgrima do Doze.

indiscutiveis meritos de trí- pre que consideramos erra- por seus liderados ou de le- que trata dessa maneira seu! CRIÇÃO E AVALIAÇÃO os tenentes Manoel Gomes e

huno. das ·as suas premi'ssas e as vá-los á ruína, ao invés ·da operariado e até funcioná-, DOS BENS QUE SERÃO Paulo Cardoso,. tivessem
Em segundo 'lugar, torna- suas ilações, a nossa critica prosperidade que é o fim rios de maior responsabili-I VENDrIDOS EM LEILÃO:

.
• descurado- tanto ao ponto de

mos a á:gradecer a amável será pronta e. clara, em'mira. De velhas raízes, dade, como agentes de esta- :
10 - Uma parte da linha

I levar o Clube e cometer Uma
ínsinuacão do ilustre repre- Se acontece qualquer e- fermentado, combatido e ção, sem qualquer dil.eito,!

Indaiá, no Município de No- '

". '" " gafe como essa de. não com-

sentante de São Joaquim, quívoco, prontamente o sa- defendido dêsde o fim da' sem qualquer proteção le- va Trento, desta Comarca,.
parecer. a

.

um torneio para
relativamente ii, vida do cro- naremos, Mas não abdicare- Idade Média, há muito que gal.

. em comum com Henrique
"

o qual havia se comprometi-
nista, lembrando o discurso jnos do nosso direito de ana- aprender .nesse movimento Mas quando essa. gente Melzi, fazendo frentes 110

deselegante do deputado 0- lizar-lhe a atuacão como ela de caráter universal e nin.:' desesperada ousa elevar sua Ribeirão do Indaiá, e fundos'
do.

/
.

. Apesar da ausência do Do-
Iíntho de Campos.' se nos apresenta. _guém pode, inclusive, dei- vóz para ser ouvida pelos no Travessão do Krecker;

ze o torneio transcorreu, .

E' a segunda vez que o Seu discurso de sextafei- xar de seguir a doutrina 'es- dirigentes, não falta bôa.' extremand.o pêlo, n.orte com
.

.

I
/' como sempre, dentro daque-

deputado Enedino RibeIro ra foi injusto porque l)1'e- posada l1as encícliC:ls "Re- polícia para atac_á-los e com.: te.nas de LUl.'z Sala e pêlo.
"

la impecável' linha de con-

tem essa cativante gentile- tendeu lançar a çu'lpa da de- l'um Noval'um". e "Quadrá- primí-Ios a cassetetes e pn- 'sul com MarIa de tal, ava- duta que tão bem cacacttlri-
1101'a no julgamento dos pro- gesima Nona", de proce.- sões violentas. liado. por oitocentos e Clll-

za a esgrima c.omo u,m fidal�
cessos em andamento na C�- dência papal, é óbvio. Oúde estão os "lídel'es" coenta cruzeiros (Cr$ .. '.

g.o desporto onde a nobreza
sa, sôbre a bancada do P. Mas para que' dQutrÍ11a? a trabalhistas estaduais'? Nos 850,.00). 20 - Outl·o· terreno

e o cavalheri'sm�
S. D.. I improvísa.çã9, o impirismo coxins do Palácio dis,putan- cOllstante de uma parte do

se' &-Cen-
- tuam. Presente .o sr. cap_

Se não o declarou, foi também medram na política do Secretarias, fazendo no- lote n. 25, da linha Indaiá, Felix de AzevedQ' Neto, re-
essa intenção. E nisso es- e daí os seus grandes ma'les vos cambalachos para as do Município de Nova Tren- \

/ presentanto d.o Exmo. Sr:.
quec'eu a, sua e a aus·encia e desorientações. O "trwba- "pl'óximas" eleições daqui a to, desta. Comarca, em co'

Contra-Almirante Carlos da
dos S€US colegas de bancada lhismo" com Getúlio é o que 3 anos. . .

mum com Henrique l\Jelzi, Silveira Carneiro, foi dado
na votação, do orçamento e dá vantagem? Façamô-llos

.

Não há como discordar do fazendo frentes m.a es,trada
. iní<iio aos duelos que termi-

de outras leis, no fim da Je- não "traba'lhist.as" ás pres- Ministro Segadas Viana. E- de Indaiá, e- fundos em ter-
.

. naram com a vitoria do Bar-
.

gislatura ordinária. sas, decorremos alguns xistem "pelêgos" no 'PTB e ras de Antônio Fumagali; riga � Verde. Jogaram pelo
Se alguem diss-e que os slogans" trabalhistas e eles não estão l.onge daqui, extremando ao norte com

I
' Barriga Verde: cap. Rui Sto-

deputados e.stão. '.··papando" passemos UI' rezar de ouvi- não! Henrique Fu.,magali e ao
'

ckler de So-uza, Leonel Pe-
o dinheiro do povo sem

fa-I'
do" nossas "missas" h'aba- 'Desculpem Os que pensam sul com Inácio Seti, Filho, reira e Fernandes Murilo-

�er nada,. a ele competia de- lhistas sem na;da entender- doutro. modo. Não podemos no valor de oitocentos e cin- d S 1 L' T
f d bl'

. dI' t
.'

CC <i!!
e ouza; pe o Ira: enen

en er a Assem: eia e não
.
mos·,do riscado! Daí a insin- fazer nenhuma re ução. coen a cruzeIros r,Il'.' , , ..

t Z·· M' T JI._

I
'.

I
es IZimo oren·a e �

aceitar a critica. Se o nãp ceridade. Ninguém pode a- Estamos com o "Corres- 850,00). Os terrenos aCIma M C t' h M'lt
. , I b .

- eyer o m o e I on
fez, a nós ficou o dIreito de

I
mar aquilo que desconhece.

I
pondente".

. " eng o ados tem a area de A te R
.

discordar, c.om<> discorda- Mas não é �ó 'Orleães que .

Orleães, des. 1952. cento e trinta e três mil e l'Can s' amfrtOS' d
'

L R V d t·
.om a o e a essa taça

ram outros deputados. pORsui "líderes" trabalhis-'" . • erane uzen os e Oltenta metros . o"

bcupa a tribuna como jál tas alheios ás' neeessida- I '.

qUadrados' (133.280." _ E o.,. Coman�o . do? DIs�ntOt
o :fez ·tantas v·ezes com o; des de seus lideradós.' Ou'- ·1·'··".... .... ·tll··..

··

'a"'." ':"d:O', para que cheg'u'e :ao 'Cônh'ê� �,av,�l estIm�l� e mc.en,tl..va•a
.

.

\ ·,.S ,.. .'
.' esgrIma catarmense, a maIs.

brilho do seu verbo, inspi- tras zonas .operárias estã.o'" Y - CImento dos interessados .e

b Ih
jovem esgrima . do Brasil..

rad�, �ara defender o povo abandonad�s, deslealmen�e ITra a o' I
n�ng�em possa alegar .igno- que com grandes sacrifícioS'

e nao para assunt.os mera- entregues a sua sorte, a rançIa, mandou expedIr Q
.

.
e.esforços e� se prepa�n-

. ment: .

partidários, e aqui j.�lga�-se feIo que -disseram.: _
Dia: .16" à.s 14 horas;

.
.

presente e�ita'l ;Iue se�á �fi-. do: para� representar -Santa.
estara o nosso aprauso.. 0('>. operárIOS da. 'Estrada' '

Proeesso 11, JCJ-227-52. I xado na séde"deste JUIZO n0
.' . '. ." .

'

I
Catarina. no próximo cam-

Aponte so�uções para 'mi- de' Ferro D. T. Cristina ao Reclamante: Ervino Rodri- ugar do costume, e, p(lr có- peonato- brasileiro.
,no_rar a crise, para baratear i'lustre velho jornalista gau- ·gues. Reclamada: Serraria �ia, publicado uma vez n.o Faixa Branca
o custo da vida, aproveite o. cho Arc.himédes F.ortin.i, Delambe.ri:, de Afonso 'De- Jornal "O Estado",.--<le. FiQ- ", .

tempo para atender algu- em estação de aguas, na lambert. Objeto: Aviso-pré. rianõp.olis. Dado e passado _

mas das tan� reclamações Guarda. Eis .o que lêmos no vio horas extras, e repouso
nesta cidade de Tijucas, aos

do povo e o p.ovo n�o dirá "Correio do P.ovo" de P. s�anal remunerado. quarto (4) dias do mês de

que os deputados estão· "pa:.. Alegre: ,Dia 17 às 14 horas: dezembro do ano de mil no-
pando" dinheiro sem fazer "Já havíamos escrito as 'Proces�o n. JCJ-229-52. vecentos e cincoenta e dois.
nada. lÚYhas acima, quandQ vários Reclamante: João Lima. Re- Eu, Jací Brito, Escrivão,
No mais, excusas pelos e- ferroviários catarinenses cla:rpado; J;oão Iguatemí da que o datilografei e o subs-

quivocos. Retiramo-los. sa'b�ndo que eramos' do Fontoura. Obi�to: Aviso- creví. (ass.) -CÍovis Ayres
Fa.;IQ-emos mais precisa- "Correio do Povo", conta- prévio. Gama, Juiz de Direito. Es-

mente noutra cronica. Mas ram-nos stlas queixas não D'ia 18, às 14 horas:
.

tá co-nforme '0 .original. Ti-
tornamos a lamentar a es- só na parte dos seus �arcos 'PrOcesso n; JGJ-228":52 .. jucas, 4 de dezembro de
t'encia do seu discurso de vencimentos', alguns dos Reciamante: Renato Manoel 1952. Jad Brito, Escrivão
sexta-feira: quais de vinte cruzeiros Cardoso. Reclamados: H. dos Feitos da Fazenda.
Se isto pode provocar no- diários, salário "de fome" Bittencourt & Cia. o.bjeto:

vas referencias ao processo por eles considerado. Algun� Aviso-prévio, indenização,
...0...<,...,0....<>--.0_

de 15 anos atraz, paciencia. viam-se obri,gados .a procu- férias e diferença de.__salá
E' um dÍl�eito que lhe as- rar turistas gauchos, solici- rios.

"iste e respeitamo-lo. tando auxilios e outros se Dia 18, às 14,30 toras:
oferecem a fazer qualquer. Processo n, JCJ-205-52..

'

tra'balho ao menos 'para ga- Reclamante: Pedro Argemi
nhar mais alguns cruzeiros, 1'0 da Silva. Rec'lamada: Em
necessários ao sustento de prêsa Nacional de Navega
"pa família. Outro ponto fo- ção Hoepcke. Objeto: Inde
�ado pelos queixosos era de nização, aviso-prévio, salá
"prem considerados, na sua rios e férias.

I """io1' parte, como ·extranu-' Dia 19, às 14 hora,s:

Conforme haviamos anun-

ciado realizou-se na noite

de 11 o encontro de esgrima.
na sala d'armas da Polícia

Militar onde foi disputada
a COPA l\'IARCILIO DIAS.

za pal'a "conosco-, e isso já
mais nos l�vou a pÚ'f!siveis
indagações sôbre o passado
{lo orador ou de qualquer
outro deputad.o.
'Em terceiro lugar, preci

samos lembrar�que a sessão

de sexta-feira foi tumultuo-.

sa. N'ada mais fácil, portan
to, que nos tenhamos equi
vocados ne8t� ou naquele
pormênor ou em muitos de

les. Isso, entretanto. não é
motivo para ninguem jogar
pedra. Sempre que en:a,mos.
estendemos lealmente a.mão
à . palmatoria e re�ificamos.,
o- engano.
Basta que no-lo apontem,

com sincer.idade.
'Nu.�ca ·fiiem.os quailquer

aftfmaçã"o POr'llossa própria'
conta. Sempre aceitamos a

conclusão, lógica .do que ou

vimóS'":ou. nos pareceu .ou�
vir., •.
. Ess� conell1são, Íuiturál-

.

mente, nem-sempre pode' ser
favorável. a.o sr. deputado
Enedino Ribeir.o ou a outr'Os

8rs. deputados e isto porque
é diferente Ot ângulo' e� que
ambos. 'nos colocamos para
VelO a vida politiCa do .Esta�
dó.

.

O brillíante tribuno de

São J.oaquim vê tudo azul
sob o atu�l ,.B'0verno e n65
estamos: vendo tud� preto�
Daí a diferença de qpiniões
e daí verificamos o tremen

do gásto de energias que o�
-deputad.os 4a situação' fa

zem, inclusive o' deputado·
Enedii10 Ribeiro, para con

t.rolar· a decepção, do povo.
Q'uanto ao temperamento

ímp\llsivo, não temos dúvida

O"A JIJIIOaAJO.& __
hI ,.....
........6IftI DIH-.
••• 0lIl ......

Processo n. .JCJ-216-52.
Reclamante � Dercí Souza.
Reclamado: Arí Silva. Obje
to: Férias.OLBO� .:_ OUVIDOS - NARIZ. GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Receita de Oc'ulofi1 -- Exame de Fundo dI' O!t>

Classificação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelharem..

CU�8ult6rio - Visconde de Ouro Preto. 2

Dia 20, às 9,15 horas:
Processo. n. JCJ-230-52.

Reclamante: Arlindo Ansel
mo Xavier. Reclamado: De-,
métrio Camburis. Objeto: A- jviso-prévio' e indenização.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


