
LA PAZ, 20 (U.P.) -I comunicado, no qual assi- A propaganda subversiva trârios aos interesses do para assegurar a ordem e a

Continuam detidos os ele- nala que os propósitos da difamatória do exterior tem povo. paz pública antes de recor

mentes do movimento revo- I junta militar são pacificar sido constante. Foi compro- Orcomnnicado termina di- rer a repressão violenta que
Iucionârio acusados de ati-lo país. Para isso resolveu vado I} contrabando de ar= : zendo que "o íi:0verno ve-se traria horas de dor ao' povo

vid�lesb subvérsi�as. f' .

I �er�itird o l·�gre�sl} �os mamentos para setores con-' obrigado a tom'ar medidas e prejuizos ao Estado". O TEMPO
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I !;����::�:��;:l:��u��,ii?ii� Proclamaça- 0°" d"e Estl·llac ao Exe' rei-to(;ül'l'ente mes. . família boliviana. InfeliZ-l
.

As autoridades de Oruro i mente essa p-oliticã de paci- 'RIO, 20 (V.A.) - Infor- • to politico. Nessa mensa-! afetam o equifibr io do
prenderam 80 elementos. fica�ão não foi cempreen- ma-se que o general Estilac I gem, o ministro da Guerra Exercito, quando o pape,l dos.

d 1 I Temperatura - Em ele-Afirma-se que rema ab- di a pgr R guns setores ex- Leal vai lançar uma procla- I de:finirá, mais, uma vez os militares, em face da evolu-.t .
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I gra. pal"l, debelar focos de Um comunicado oficial reve-

O Mundo Católico de Santa "Catarma come-

I
indisciplina que ponham e- 'lou que em meados de Na-

mora, no dia de hoje, o Aureo-Jubileu de S, ventualmente em perigo. a ! vembro seguiu para a f'ren-

Excia, Revma. D. Joaquim Domingues de Olivei- ordem publica. Mais ainda, i te de operações na Coréia o

ra, culto e virtuoso Arcebispo Metropolitano. . ! o ministro ela Guerra tem

'I primeiro grupo de vaIunta-

Figura de projeção no cenário católico na- I exortado os seus camaradas rios colombianos. O grupo

donal, dadas às suas excelsas qualidades de es- "de' armas, nesses comandos, inclui 7 oficiais, 10 sub-ofi-

pírito e coração, o ilustre sacerdote; com lar- a que procedam de modo e-
I ciais e 190 soldados.

ga fôlha de serviços prestadoS' à Arquidiocese ,xemplal', a fim de que os re-Ide Santa Catarina, receberá, na grande data guIamentos militares sejam .

que lhe assinala ó jubileu de ouro, hoje transcor- fielmente cumprido�: ' \ Bphplijà no PTB�
rendo, de quantos o' admiram, o estimam A atitude tomada pelo ge- RIO, 20 (V.A.) - O ves-
e (} respeitam, as mais carinhosas manifes- neral Estilac Leal. tem de_s-! pertíno "O Globo'" registra
tações de aprêço e consideração. perta�o a melhor Impressao 'o seguinte: "Em S. Paulo

Em Santa Catarina, D. Joaquim Domingues no selO das classes arma-
os arraias petebistas estão

de Oliveira, cujas atividades eclesiasticas as- das e, de um modo geral, contra os senhores Dinarte
sinalam caminhada de verdadeiro e piedoso I no� circu�os m:,is. re�ponsa: Domel.es e Mal·con�es. Fi-
apóstolo, em pról da coletividade barriga- "'leIS da vIda bl<,sIleIra, To lho, DIspondo da malOl'la, os
verde, desfrut" de reconhecido prestigio� d9s vem acompanhando, com rebeldes con'Voéaram' uma.
Erudito, culto e piedoso sacerdote, S. Excia. I fundados temores, a atu�ção I convenção para janeiro, a
Revma. vem sendo o guia espiritual do povo ca- de elementos reconheclda- revelia do -senador lVIarcon-
tólico do nosso Estado, sendo, pelo exemplo de mente perturbadores da ar:" des Filho
padrão de virtudes cívicas e morais; voz autori- dem publica, nos variol> se-

.
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,

zada de onde emanavam os mais sábios conse- tores acompanham, em mo- Am"eafl� de gro,a.lhos. '

I menta reconhecidàmente de. \,Ir
.

C U
No terreno das conquistas sociais, o ilustre !icado para a vida do país, em R·IO BrandAe culto Arcebispo se tem coloc�do à frente da's as repetidas tentativas de ' 1:1

causas meritórias de amôr ao próximo, apoiando infiltrações, no seio da tro- RIO GRANDE, 20 (V.A. l°
quanto de útil e necessário se há procurado efe- :pa, de elementos extremis- - Os trabalhadores munici-
tivar nêsse setot das atividades humanas. Com tas, que mal podem escon- pais em eletricidade, trans-
a sua pala'Vra de verdadeiro guia espiritual, D. der suas origens e intenções porte coletivo, agua e esgo-

Joaquim Domingues de Oliveira colabora, de ma- politicas. to endereçaram ao prefeito'
neira patriotica e, muito trabalha no sentid!) de Àgindo com muito tato, um oficio pedindo Abôno de
que os homens'possam l�vàr-de-vencida a obra de fiel á orientação que recebe Natal. Tendo o dr� Alvaro
amôr ao próximo, que é o �ais sublime das prin-

I
do governo, o gen.eral Esti- Ribeiro Pereira declarado

cipios do cristianismo. lac Leal está credor da COD- ser impossivel atender' ao
/ Por tôdas essas razões, a comunidade cató- fiança publica. Ao que es-! pedido face à precária situa-

lica de Santa Catarina se regosija, na data de tamos informados, o minis- ção das finanças do municí-
hoje, que assinala o jubileu-aúreo de seu grande tro da Guerra, na mensa- pio será deflagrada uma,

e respeitavel Arcebispo Metropolitano, S. Excia. gem em foco, ratificará a greve geral sábado próxi.-
Revma. D. Joaquim Domingues de Oliveira. sua posição de chefe militar mo. O Partido Trabalhista

O ESTADQ, registando a grata efeméi'ide, democl'atico e p�triota, posi- está aconselhando os seus'

apresenta a S. Excia. Revma. D. Joaquim Do- ' ção reconhecida ao longo de correligionários que não,
mingues de Oliveira, no dia do seu áur.eo-ju- quando. participou de tan- adii'am à greve, pois a mes-

bilcu, as suas mais efusivas e respeitosas sauda- tos' movimentos que l"'espon- ma encontrará a mais vigo-
ções. com os melhores votos de felicidade pe�- dem pela evolução do regi-' ro�a reaçãQ' de' parte da.s au-
soaI. me democratico no Brasil. . toridl't,des.
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veto ao abono do funcionalismo e operariado do Muní- '

f'

-c, Após uma sequencia de vétos, negando tudo e a to- cipio. tal do Pilho do Operário�ênicipal, foi -reduztda para
dos, houve por bem S. Excía. o Senhor Prefeito Paulo, O projeto de lei instituindo a Festa do Natal para o Cr$ 12.255,00. '.-

Fontes "MUITO ESPECIALMENTE, NXO POUPAR ES-I,FilhO do Operário Munic1{>al, foi apresentado, em 7 de Certamente; antes de sancionar a 'Lei, o Senhor Go-
FORÇOS NO SENTIDO DE MELHOR PROUVER A NE. Novembro, pelo vereador Antônio de Pádua Pereira. vernador da Cidade "bombardeou", eficientemente, a 'do-
CESSIDADE DO OPERARIADO MUNICIPAL, VINDO Para ocorrer à despesa, embora modesta, neste ano, tação orçamentária, reduzindo-a a uns pareai' cruzeiros.
O EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SANCIONAR A foi apontada a verba orçamentária 2-94-5, que àquela Isto, nada mais nada menos, para redieularizar a íni-
I..EI QUE INSTITUI,. ANUALMENTE, A FESTA DO época, dispunha do saldo de Cr$ 17.355,00. I ciativa da nobre a altiva bancada pessedista.
NATAL DO FILHO DO OPERARIADO. E DESSA FóR-

, Provavelmente, conhecedor do projeto, em andamen-: ,;'0 sancionar a Lei, o Senhor Prefeito Paulo Fon
MA" O NATAL DE 1951, SERÁ MAIS RISONHO PARA to na Câmara Municipal, o Executivo iniciou o ·,'torpedea- tes, repetiu a cena do jardim biblico em que o Apostolo
O OPERARIADO DA MUNICIPAUDADE". I mento" à bancada pessedista. Tanto assim que já em 30 beijou o Pilho de Deus.

'

Méra cortina' de fumaça, para .encobrir o rancoroso I de Novembro, o saldo da verba destinada à Festa do Na- Foi o osculo da trãição. ,
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RIO, 20 (V.A.) - O pre
sidente Getulio Vargas de
verá' pronunciar dois dis
cursos neste .f'im de ano: um

no Natal e outro no dia 31
do corrente. Em seu diseur
so de Natal o sr. Getulio
Vargas transmitirá sua

,mensagem de solidariedade
cristã e seus votos de feli
dades à família brasileira.
Em sua fala do dia 31, o

presidente fará um l'apido
balanço do seu primeiro ano

de governo.

Edição de hoJe -
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Descoberto' um movimento revolucionalio na Bolívia
Previsão do tempo até 14

horas do dia 21.
,

Tempo - Bom com nebu
losidade, passando a instá
vel com chuvas é trovoadas.

Reeleição da mesa

Senado
do

------�------------------------------------�---
.j

RIO, 20' (V.A.) - Não há

"--�-'---""l'mais duvida quanto à ree

leição da Mesa Diretora do
Senado, O sr. Café Filho,
em rápidas consultas aos

mais credenciados, leaders
da Casa, encontrou uma

grande receptividade á idéia Imotivo pelo 'qual não há

perspectiva de luta.

O sr. Ivo de Aquino, tudo
in.dica, continua firme na

sua intenção man,ifestada já
há uns 15 dias,' de se afas
tar de leaderança, A propó
sito, revela-se que o sr. Ne
reu Ramos presidente da
Camara dos' Deputados e

coestaduano do.
\ senadol'�.

desenvolve intensos esfor
ços para impedir que se

, concretize oficialmente a a

titude do
I •

, ,11'10.

seu

correligiona-I
AODariam donativos com falsas

carteiras dos Correios e ,Telegraf05
RIO, 20 (V.A�) - O

CO-!
DCT; recomendo a essa Re

J'onel Adacto de Mello, dire- gional que precaven.ha o

tor geral do Departamento ,público CGntra tais proces
dos Correios e Telégrafos, 80S nada recomendáveis e

endereçou a seguinte circu� que muito atentam contra
lar ·às Diretorias Regionais o bom nome do Departamen
do DCT: to dos Co,rreios e Telegrafos.
"Chegando ao meu conhe- Determino, outrossim, o

cimento que ex-funcionarios máximo rigor na aplicação
e pessoas que se intitulam das sançõ/s estatutal'ias
servidores deste Depal'ta-I quando ficarem apuradas a

mento estão angariando do- ação ou a conivellcia de se1'

na:ivos a título de festas na-I vidores em tais processos
ta:hnas; apresentando falsa-s ''C'ondena-veis: Saudações'; -'
earteil'as ou identidades ao I (as.) CeI. Adacto de Mello,
tempo em que serviam no diretor geral".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1951 \

.U. WLADYSLAVA WOLOVSIÇA MUSSI
E

UK. cANTONIO DIB MUSSJ

Ctrllr,te-Cltuiea G.ral-P.rtM

CLINICA
do,

DR. GUERREIRO- DA FONSECA
"'_leUata efet,ivO do Hospital 'de Caridade. d. dt\"e�

lDatltlltoa ii! C.ba.
-0-

OUVIDOS. NARIZ e GAIlGANTA

Tratamento e Operaçõel

8RONCOSCOP;tA - ESOFAGOSCOPIA

.at1r.4!. de corpo. ,extrapbo. de' Pulmões e, ••ofaaro,
-0-

RAIOS X
,

....rllo apareÍho para radioerarlaa da Cabeça.

,

Tr•..tI.mJD.�io" D.r. eao_óle de c.r. du SIIID.lt... 1.11'&"'

rora.Dl•.
'

,

I

-

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

o ESTADO

'DR. LINSNEVES
Diretor d. lIk.tel'lIidllde e, m6-

tleo de B:oapjbl Ih Caridade.

CLIN1CAS Da 2JsNHORAS

CIRU'&GlA - PARTOS
'_SSI8TE.!'ClA AO PARTO •

OP_RAÇOU OBS'l'&TRICAS
Do.n�.. clJlItd1lI.,.... til'oict,

ev6%'ÍOI, �, eu..

Di.t\},IM... De"_", - ••wrt�
Dei." - .qi....
'Cona_h6:rio: aa. P.rllalldo •••

..... - Te!- lAIU.
a'l1d; ,a. '1 d. Setembro - .tu.

Ons • s.... - T.); ....

ClS!II� olld'lll,u"aÍII.ute •• _11 •

•"., 'toO_ lIIo.rao. 1I,16todoa, dI diapó.tieo., • tratalll.�eo,
.oLP08COP14 -- HlST.RO _' SALPINGOGItA�IA __ ••'t'AIU).,

-uç..,

LIS.O BASAL
R-Ua �IS� '.artaao. 1.. ",'

_11
'

\
T.t.ftme! •.) 7•.

....tIl....r.'l. por ond.. eurt..-a'ett'ocoacalaç.o R.IO. Ulu.

....Ifta • (afl" V.l'1Il.lllo.
'

O AI
.

c..... ItllrioI aa. Tr.Jano. II- 1, l' aDelar - "'lf1eto 4••6.� r.. varo de
III<"

""IIrl.'" o.. II •• 11110••• '"", Dr. III";'. 'Carvalho '_
- o., 11 .. 18 tlur•• '" ['no. au••i. �iU de CriaDç..

&••I"e"d•. '; a•• Santbl! Dumont, &. Apto. ..
'

Consultório: Rua Traja.
-------,------------- no S/R. Edit. São Jorge _;

1° andar. Salas 14 e 16.
ResiõêtJcia: Rua Briga

deirq Silva Paes. 8/n - 80
andar. ('-Chácara dõ Espa-
nba).

'

Atendt: diàrlamente dae
14 bs, em diante.

DR.ALFREDO
CREREM,

----- -------'_

DIt. M>. S. CAVAL- '

CANTI

C�U'IIO N.eio'lla), i." 4"IlCU
' ••ntal •.

ax�diJre.o:r fi H_pital Colool.

I

I)oençall De",o_ • monwl•.

ImJ>Otelu�j. Sezual.

,;

:v"

. ,J _r-O-;-=:.,
HORÁRIO DAS CONSUL'l'AS

Cr.la manlll' - Hospital' de C�rdftde)..
" laretl - CÔDault6rio VlIIcond.'dI 'Ouro Preto, !t. t�
O••• Bello BOl'izo�O;e).
a••ldlnci. ,Felipe Scnmídt, 101. Telefon. - 1.680.

Cônpultu da. 1& ,. a �orali:.

VON.: m. 798.
,I

a... .1la SaBtea 8aratq, .4

(Alto., - .e"�

o EST·ADO
Ad.1nlstraçlo

Redaçlo e OficIA.. 1

rua Conselheiro MafrL

DO 110.
Te!. 1.022 - Cx" POI· ,

tal. 189.
Diretor: RUBENS A

RAMOS.
Representante =

A. S. LARA ..

Rua Senador,' na.ta.;
.0 - 50 andal,
Tet.: f&2-5924 - Rio' do.

_.� Janeiro,

.RAU�, C;t\�.A:MÁr9�
Rua Fe.lipe de, Oiiv.in __

t-: • /

T.�:2�d:��·: -Crédito -il-. Prãífiãl
AssiNATURAS., 'J' .( RESULTADO 'DO '550 SORTEIO �'.DO, PLANO ','B"

.

Na CápJtaJ REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1951
.
MO

'

-

.... çrt ioo,oo CADERNETA N0 25.466
Semestre •

# O.., '60,00 PREMIO 'MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DR.
Trimestre • Crt 86,00 .

,

No Interior
Cr$ 6.000,00

Ano .' .0'. •• Crt 120,00 Aproxim�ções Superiores I Aprexímaçõés Inferiores,

Semestre .. CrI 70,00 Em Mercadorisa no Va-l Em Mercadorias na Valor

Trimestre. ore '0.00 Ior de Cr$ 1.000,00 Cada i De Cr$ 500,00 Cada Uma,

Anúncios medi�.t.eoa·
..

Uma

trito.
Os originais. Mesmo

não publicados, .10 e..

rio develvídcs,
A direção não 8e reli·

ponsabiliza -peloe eos

eeitos. emitidos 80. ar

tigos &s8inadólI.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

CIlDica' médicI de adulto•• '

crlimçaa.
CODault'6rio .:.:.. Ru... ·Jo... ?into.

111 - TIl. I, 78» .

Conaulta.: da.,. à. 8 hor••.

·Re.idêncla:
..

Rna ••tev•• J"

Dier U. Tel. 81:1.

��!·��tl OR_���ATO I
Dr. !!!!'!�.��.�!�.�,..����!O

.....1 !Ie\ ••dietoa d. Uui....rl1- I) 'ti 11" .'"
eieiou a elinica nesta' Capital

_.� •••are aO "•••11'._"..
.

.... •0 Br..11). TUBERCÚLOS. ÇONSULTÔRIO: i Rua Nunee Machado.

...teo por eonenHO dli Á••t.- (c:oosultórm D!'. Oswaldo Cabral) - Das 15 à"
CI!'ara:(. do Tcr.y;

'"

••• • ,PIlco'P.tial 40 Dlltntb J' d ,_ '" 1
1'1.30 horas_

or01a o pe_ ,,,,acu d.do Naclo-
.....!'ai

'IIJ'DOID""NClA ',' R B i 116 T I
n.l dI Medictna. 'l'iaioloci.t.a •

.n..",., .IIi ua oca uva, o - e �

!b·lawno .0 Ro.pltal PII· Ti.iodrareiAo do. Bo.pital NerlD
fODe M-7l'-

ijfltitrle.. ••ante'mio ludlelirlo

Dr. Renato Ramos da Silva
Advoga,do

Santo, Dumont, 1 � ,�, Ap. 4

---�---------,
.._----.--

,- ,--

Dr. Medeiros Vieira

ADVOGADO

C3txa PoSt21 150 .- ltajai •. Santa Catarina'DR.NEWTON
D'AVILA,'

�. ,.r.1 - �oe.� ...

".r.. - Proetol .

.lltrlcidad. .'dica

o.•••ltório: 'an. Vleor ••i,..

FON....��9 4�1.• <;"".I'....� 5� "

�a.EGIIA""i PROSE:1I11A5 '"
f'ARAÔ �

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

CADERNETA N° 25.467
CADERNETA NO 17.167
CADERNETA NO 31.275
CADERNETA,N° 17.379
,CADERNETA N0 10.691

CADERNETA N0 25.465
CADERNETA NO 17.Úi5
CADERNETA NO 31.273

CADERNETA NO 17:377
CADERNETA N0 10.691

a.mo.. Cura0 et. eapeclaliaaçlo
!lia C.pital ...d.,al.

'

, pelo S. N. T. �:r:-\ntern(l I Ib·
lb:·lnWrno d. Santa C... de

...iltente d. Cirurei. do ,Prof.
,ClMrte6r41. do alo II. Jan.lro.
nu I •

Ueo Pinheiro Gl1imarie•• (aio).
...... ea 'diea - Doença. N.r· .

• Con•. : Fellp. S.chmidt, '8.

"S:&: 1 .' .&r -, ' CoolUlta., itilrla01enw,' .a. li
,

••• tório. ...tteto Am6U.
�ll 18 hora•.

�... - Sala t. '

I' __ f'" I.& I." II
Rua DO!:j Jaime Clmara.

,,_. DC aI ...y.u a ••0 rau·
20' 2

'

b. 144.
' apto.. .

'

...._ •

1 1)' I
Fone M. 802.'

...n.. taa: •• 1 la l' �o:r...

'JTel.fone,

�•• ltórto. 1,111.
....d."éI., 1.1_.. DR. ARMANDO VA·

LERIO DE ASSIS
"o

MEDICO

0.' 8enl�' .e 'CUatea ..,.aüt

•• A••iatêne!a MaaJdpal ••-.
'''tal d. Carl.ad. 1

OLINICA ••DICA D. calAN·

OAS • ADULTOS

,. ,,, 1. - 'fol.fon. 1.10.7.' CoII.1I1tôrlo: 'Ru. Nune•••c!l••

Oa•••ltia.1 .... 11.10'1I0ral '�l ".' - Con.nltu 4aa 10 ,. 11

o resultado acima é 'do SORTEIO-d�es de-:-NO.
VEMBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco prírneiros pre�

mios da extração da Loteria Federal do dia 28 de No
vembro de 1951

Florianópolis, 30 de Novembro de 1951

Visto
Orlando L Seara - Fiscal de Clube de Sorteios

FAÇA UMA VISITA, A

FÁBRICA DE MÓVEIS
-DE

AUTOMÓ V€ I S
CAMINHóes

CAMINHON,ETAS

Rodrigues
& Santos

Ç'IUZP LIMA & IRMÃO�
Cons. Mafra, 0i

, Floi-iauópotla
, -

ESCRITÓRIÓ DE
ADVOCA(tA

'j
Materiais de Construção.,

DO SOLICITADOR -WAL

.Beneficiatnent.o,
em Geral.

I DIR CAMPOS Madeiras para todos' 011

Ad"ocaeia em Keral Fins. Abertl,tras, Assoalho&.

Funciona junto aoe I.ati· Forro Paulista, etc .• Matlei
tutos e Caixas de Aposenta· ràs de Pinho. Lei e Qualida.
doria. Acidentes do Traba, de .

lho. lnventádos. Sociedades Escritório, Depósito 41

'Naturalizações.
•

Oficinas..,- Rua 24 de Maic>

Escritório: Rua, Vitol nO 777 - Estreito - Flori.·
Meireles. nO 18 - 20 aud_r, n6polis.

I

R.ua Deodoro esquina da
Rua tenente Silveira'

Viagem COI,D segurdoça
e rapidez

80 NOS CONFOR'Í'AVEIS AllCRO-ONHHJS 1)0 i

R4�IDO «SUL ..BRASILEIRO»'
'

Fl:)l'ianópúlis - Itaja! - Joinville - Curitipa '

• da. li á. 17 hora,.

I...id'nel., 'au. '.arecllal GII1.

1la..'DI.; ...... 1'0•• 1 - 78••
"

,
,\

.ftle, ••• 11 hora. O!ll di.ilt•.

...tdhci.': Rua Vida) ltamó.,
- Tal.loa. 1••11.

'

Agência:
.-----------�----------�---------------

.

os MELHORES ARTIGOS! oS MENORES PREÇOS! AS, MAIORES FACILIDADES!

RADIOS - ELECTROLAS, � AMPLIFICADORES -..
TRANSMISSORES ___,. DISCOS TOCA.DISCOS AGULHAS,

ENCERADEIRAS - GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALANTES'- Rli;..... ·,

SISTENCIAS CONDENSADORES
\
...

�.

I
*

o mais completo estoque de peças para radio

:R,��� ri.� Setembro, 21 e 21'A - FlorianópoJis
f,

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jubileu de· Don Joaquim Vida Social
O· d OI-

., ANIVERSÁRIOS: '

; omlDgues e Ivelra M:�i��IEL�SJ�:i�i�O
grafado do Episcopado na de Vieira e de Mont'Alver
minha terra, ne, e do Direito Canonico de

Desse contraste tão acen- que é Mestre.
'tunda ainda lanço mão, para .Os seus sermões são fil í

rrealçar mais o Pastor vígi- granas de oratória e a sua

Jante e tolerante, e, o gran- prosa tem encantamentos
de homem de estudos que admiráveis.
.Ele é. Na liturgia ninguem o ex-

A nossa amisade justif i- cede em magestade - essa

cai-á à sua modesbia, que eu rnagestade que não fére, a11-

:f::l.!e d'Ble, não apenas. aos tes que apacenta, - e dign i
�enhore.s deputados mas Idade, essa dignidade de que
'também à toda a gente que se enche o templo quando
.precisa ouvir-me a voz in- Ele entra para 0 oficio, de
.suspeita, para melhor co- Deus!
.nhecer o Chefe da Igreja Nesses 50 anos de sacer
-que, há 37 anos apacerita o dócio Ele tem feito padres e

-seu rebanho e guarda em tem feito Bispos, e, da sua

.depósito : as verdades bibli- jurisdição saiu o purpurado
-cas. principe Arcebispo do Rio

Certa vez, há quasi onze de J'ane iro, D. Jaime Cardeal
..anos, quando eu voltava de Câmara.
'uma viagem a Blumeriau, A sua experiencia de sa

'fui chamado, como pl'ofíssio-. cerdote guiará os seus sol
.nal da medicina - era um dados no Sinodo que Ele
Domingo - a certa casa da mesmo preparou e' a sua fé
rua Esteves Júnior. Ao eu- nos destinos da humanidade
'traI' no quarto do doente, farão com que, nas celebra
'uma criancinha de tenra ções do jubileo de amanhã,
idade, encontrei o sr. Arce- refulgente de glorias a Mi
bispo Metropolitano. Foi, o tra e o baculo sejam mais
meu primeiro contacto com do que nunca os símbolos da
'i) ilustre pr íncipe da Igreja, sua autoridade.
de quem se pensa hermético, Justo, portanto que a As
iodo votado aos seus estudos sembléia Legislativà do Es
. �� às Ruas orações. Depois, tado se rejubile com a data

-quando ocupei alto cargo no de amanhã e leve ao Aureo
Estado sempre _nos encon- Jubilado Sacerdote a expres
tramos ; nasceu dai uma a- são da solidariedade dos re

JYlisade sólida e uma intimi- presentantes do povo catari
-dade que o respeito' acen-In:hse ao C.hefe do Poder que
tuou, e, que me há propor- nao se extingue, o Poder es
-cionado conh�ce�' melhor o fp�ritual, que é ma?�ato di
venerando prmcipe que -con- vmo para a sua glória e pa
tinúa São Pedro por que é ra a honra dos nossos �en
pedra alícerçal "e sôbre esta timentos de Nação Cristã.
TH"dl;a leu construirei a mi-
nha Igreja e as portas do
'inferno não prevalecerão
'contra Ela".
Não é, possivelmente, um

taumaturgo. o ilustre ho
mem público; e eu digo ho-
znem público por que não são

apenas os politicas que tem
esse titulo; os estadistas, os
estudiosos e os dirigentes
'também o são, e, Sua Exce
Jcncia Reverendissima é o

-dir-igerrte e o Chefe de Es-
-t:.ido da grande maioria dos
-catarinenses : a que acredita
-em Deus, e nas verdades do
-apcstolado Romano. Não é
11m taumaturgo, dizia eu,
'mas é um virtuoso e um sa

'hio. Das suas virtudes nãb
lhes devo falar que vós as

'conheceis; quero, antes re

ferir-me ao estudioso, do
Direito Canonico e do Di

.reito Romano de Porchart,
;e, da filosofia de Santo To
.maz de Aquino - Sciencia
.rerum per altíssimas cau

',;;as; das "Conferences de

Mil.dalene", d� André Bolo,
oe da "Beatitude d'alma".
Ds.s "CQnfe'rences" de Gi
'biel' e do "Tl'aité des Pl'eu
-ves" de Bonnier; ao leitor
<de Billot, Genari e Loius
Veneillot, de Alard e Fre-

:rnont; de "L 'histoire des Pa

))e8", de Pastor e de L'his
"t('.;i'e des Conciles" de He
fEle, do estudioso da "Civil
t� Romana", de Ruy e dos
Comentaristas da Constitui
'Çã'O Brasileira; do leito!;' dos
111estres Brasileiros e do en

'cantado de "Confit"eor", a

-profissão de 'Fé de Paulo
'Setubal.

Se se póde julgar um ho
Tti02!n pela sua 'bibliotéca, no
1>alácio Arce-episcopal en

-contraremos 'tudo o que uma O serviço noturno será e

'g!'ande cúltura póde conhe� fetuado pelas Farmácias
cer, e um gr'ande estudioso Sto. Antônio e Noturna si
llóde ter lido. As suas salas tuadas às ruas João Pinto
'4.':stão rfll)letas ;d'Os Ser.mões, e Trajano nO 17.

Festeja, hoje, a sua data

natalícia, o inteligente me

nino Espiridião, 'filho do
sr. Espiridião Amin Helou,
do alto comercio local.
Ao aniversariante, que

reunirá na residencia dos
seus pais os .seus amigui
nhos em u'a festinha íntima,
os cumprimentos de O ES
TADO.
SRA. JOSÉ BOABAID
Ocorre, hoje, o aniversá

rio natalício da exma. sra.

d. Déspina Spyrides Boa

baid, digna esposa do sr .

dr. José Boabaid, ex-Presi
dente da Assembléia Legis
lativa e advogado nos fôros
desta Capital.
A ilustre dama, que é e

lemento de destaque no ma

gistério catarinense, será
alvo de expressivas home
nagens da sociedade local.

O ESTADO cumprimen
tando-a, .cordial e respeito
samente, geseJa-Jhe felicida-.
des.
DR. 'MOAYR T. DE 01.1-

Todos os oficiais e aspi- VEIRA
rantes a oficial R/2 das Ar- Transcorre, hoje, o ani-
mas e Serviços, residentes I versârio natalício do dr.

no Municipio de F'lorianô- Moayr Tomé de Oliveira,
polis, deverão apresentar-se, veterinario e alto funcioná
ao Chefe da 16a C. R. até o rio do Departamento de
dia 30 do corrente, a fim de Saúde Pública do Estado.
serem atualizados dados a

'

O ESTADO cumprimenta-

16a. ,C. R.

seu respeito.
Jaldyr Bhering Faustino

da Silva - Cap. Chefe da
16a C. R. M.

,A G U A

o.

FAZEM ANOS, HOJE:
SENHOR:

-- Dr. César Seára, resi
dente no Rio de Janeiro, on
de é funcionário do Minis
tério da Agricultura.

SENHORA:
� Viuva Maria das Ne-

I N G L E·;S A, ves Lisbôa e Silva.
, t f SENHORITA:

"'rfl--;'-�i,_''''�''r'''j·J·,-,''Jr,'] I - :;��;:A�.ettigliani .:
- I

- Wanda, filhinha do sr.

r o N I C A . A P [ R I T I V A Horst Buechler.
,

NASCIMENTO:
MENINO LUIZ GONZAGA

MEDEIROS RAMOS

I Na Maternidade "Dr. Car
-------------

los Corrêa", nesta Capital,
�i1rmi'lClaS ocorreu, a '16 do corl'ente, o

nascimento do robusto garô-
d p P Ian fão to Luiz Gonzaga Medeiros
"

'

Ramos, filhinho do n'osso es

timado conterrâneo dr. Cel
so Ramos Filho, engenheiro
civil e de sua exma. esposa
d. Maria 'Júlia Medeiros

";� S' C O N V ALES C E N C A S

22 Sábado - Fal'mácia
Da Fé - Rua Felipe Sch
midt.
23 Domingo - Farmácia

Da Fé - Rua Felipe Sch
midt.

25 Terça-feira (Natal) :_
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.
29, Sábado - Farmácia

Sto. Antônio - Rua João
Pinto.

30 Domingo - Farmácia
Sto. Antônio '�Rua João
Pintd.

Ramos.

.Máquinas de Costura r
I
1

Vende-se
Um bem afreguezado Ca

fé sito à rua Francisco To
lentino, esquina Pedro, Ivo.

Preço de ocasião, por mo

tivo de viagem.
Ver e tratar no local.

ESTILO MODERNO.

O�eios
'

de
'

1951
PRIMAM P(LA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

RESOLVA,' REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
,

COSTURA!
VENDEMOS' COM GARANTIA E COMPLETA, AS�

SIST�NCIA TECNICA
-MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA·

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
LIMPEZA - PINTURA - REVISÃO GERAL

.... ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO
NE 1.3'58

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

FO

Cine-Diário 'DI lera Clube de Lajes aD
.

Ás �I��ras' r. dep� -�"eBóril� '�'Cavalcalti ",' \

Randolph SCOTT e Jane O Deputado Walter Teno- pares, .motivo aprovação vi-
MIGH rio Cavalcanti recebeu o torioso projeto, V. Excia

O LUTADOR seguinte telegrama':
.

transformado Lei G06 de
Cinecolor. Dr. 'I'enorto Cavalcan- 7-11-51 por ato Exmo. Sr.
No programa: ti overnador,/que trará in-

Noticias da Semana, Nac. MD Deputado Estadual. contáveis beneficios engran-

G1'$,5,00, e 3,20 .., Fpolis-. -, :decimentd àviaçãlY civiCca-
-1n'í'P. 'ate lÓ ânos tarinense. Reípeítosos cum-

RITZ Aero Clube Lajes inter- primentos.
'

Ás 8 horas médio sua Diretoria apre-. ass.) Ten. CeI. Olympio
o GRANDE PECADOR senta V. Excia, seus agrade-ITavares - Presidente Aero

com: cimentos extensivos ilustres Clube.'
,Gregory PECK - Ava
GARDNER e Melvyn DOU- Na Câmara Mllnicip�1
GLAS.

Não haverá sessão cine
matográfica.

IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

1) - Robert Rockwell

Plano Urbanislico d'a Cidade
Cinelandia Jornal.
Cr$ ,5,00 e 3,2Q
Imp. até 18 anos.

,

ODEON

Nac.

O sr. Alvaro Müllen da votação. Submetido a segun

Silveira, presidiu a sessão! da discussão o projeto de
de ante-ontem. IJei n? 142, com a emenda a

O expediente constou de presentada pelo sr. vereador
'oficio do sr. Prefeito Muni- Gercino Silva. O sr. verea

'lciPal concordando com a a· dor Mario Couto, autor do
em: nulação de parte da verba projeto, concordou com a

TERRIVEL VERDADE destinada a desapropriação. emenda, tendo o sr. vereá-

lo sr. Vitor' Fontes requer' dor Antonio Apostolo se ex-

em: preferencia para discussão cusado de votar vista ser o

INFERNO OU GLORIA do contrato a ser lavrado autor do projeto que ante-

Ipela Prefeitura com o escrí- riormente havia proposto
todo de, urbanização que se denominação ao local em

encarregará do plano Dire- referencia. O sr. vereador
tal' da Cidade. O requeri- Vitorio' Cecheto manifesta-
mento é aprovado. O 'sr. ve- se favoravel , emenda mas

reador Antonio Apostolo pede ao plenário apoio ao

requer seja designado uma projeto do sr. vereador An
Comissão para visitar o sr, tonio Apostolo dando o no-

vereador Bruno Schlemper, me de Sergio Lopes Falcão
sendo aprovàdo. 'Passando- a uma rua da Cidade. O pro
se à ordem-da-dia, é apro- jeto é aprovado em segunda
vada a redação final dos discussão o projeto de lei

projetos de lei número 138 na 99, é aprovado a emenda
e 130. Em segunda discús- que da nova redação ao arti
são o projeto de lei nO 136, go segundo. O projeto é a

foi lido o parecer da Comis- provado em segunda vota
são de Finanças, apresen- ção. Tendo sido incluído na

tando substitutivo onde são ordem-da-dia, o contrato a

condensadas aS emendas a- ser lavrado pela Prefeitura
presentadas na primeira com o escritorio llrbanista,
discussão. O substitutivo é depois de discutida: a mate
aprovado, e com ele o proje- ria, o sr. Preisrlente' desig
to em segunda discussão.

I
nou uma Comissão Especial

Posto em discussão o proje- composta das' Comissões de
O Esporte na Téla. Nac. to de lei número 139, o sr. para estudar devidamente a

Noticiario Universal. A- 'vereador Gel'cino Silva, em matel'ia e apresentar o ne-

tuai idades. vista do ofício do sr. Prefei- cessario projeto de resolu-
Cr$ 5,00 e 3,20 to Municipal, manifesta-se ção. A seguir o sr. Presiden-
Imp. até 14 anos favol'avel às emendas a'pre- te encerrou a sessão mar

sentadas na primeil:a ,dis- .cando outra para amanhã,
cussão. As emendas são a- tendo como ordem-do-dia a

provadas e a seguir é apro- continuação da materia da
vado o projeto em segunda presente sessão.

'

2) ,.- Wayne Morris

Technicolor
3) - Ray Carr igan
em:

IMPERIO SUBMARINO
9/10.0 Eps.

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos

ROXY
Ás 8 horas

O LUTADOR
Cinecolor
com:

Randolph SCOTT e Jane
NIGH

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos

IMPERIAL
Ás 8 horas

ARMADILHA
com:' ,

Robert TAYLOR e Arlel1e
DARLL

Felicitações de ANO NOVO.
Use o Braço de Longa Distância.
CIA, TELEFôNICA CATARINENSE,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em continuação -ao :Campeonato. de Profissionais, - terémos' amanhã à
.

noite o encontro Figueirense x Paula Ramos'. Uomingo à tarde
iogarão Atlético / e Guarani.

.w·., ·.·.·JI..._·.·.-..•.• ·h..·".·.:..· ·_. ,.... ",.•••.....'ICJ - W",..._....,.....,._........ �� .-.-...;..,....... -.-_ _.. .-.�._ -:

&4Lf. __

"O
/

E's,portivo "

....-.-
- ----- -.-_._._-.-..";-.-_._ -. - _-.- ,,,....,.....,..,._... -.t- -.-.,-.",...,.,

Tr in
-

ndc com afinco os
heróis dos avegantes

Ainda repercute o feito ba{arios e catarinenses, P�-I
- Na fo�o, acima vemos o

estrondoso dOR renlado""<; I ra constituição das guarm- novo qnlllt�to d�-,{Juro do

catarínenses na raia dos ções que intervirão no pro" remo éatarínense, o "four"
Navegantes, em Porto Ale- ximo Sul-Americano de Re- com timoneiro c0!l�titnido
gore, quando 'participaram mo, a realizar-sé em Valdi- por Dé.cio _C?uto (Riac.hue-
das eliminatórias da região via, no Chile. lo), ttmoneiro ; Hanulton

sul do país, derrotando os' Cordeiro, .(.Aldo Luz),. vo��;
gauchos por duas, vezes, por A nossa' guarnição ,de Walmor V dela (�artl.nell.I),
boa' diferença, capaeítando- "f'our" com timoneiro. vem seta-voga: Manoel Silveira

;;e assim para as -eliminato- realizando, .díat-iarnente, e- -(Martinelli), sota-prôa ; e

rias fin�is que terão 'lugar xérciciosnas.aguas da baia

ISàdi,Berbér
(Aldo Luz),

no Rio, em jan.eiro próximo, sul, visan.do brilhai'. na La- p�ôa, 'em aguas �auchas, a-

entre cariocas. paulistas, goa Rodrigo de Freitas. pos a espetacular proesa.
..

' " ,

Cam!leoDôtol Vitória do Bo�a�uva" frentePaulls'a . 1, ao , Atleltco '

s. PAULO, 20 (V.A.)
Pelo certame paulista, fo�
i-am realizadas, sábado e do

mingo ultimes, as seguintes
pelejas:
Corintians 4 x São Pau-

lo 1.
Nacional 2 x Santos 1.

Guaran í 2 x Juventus 1.

Jabaquara 1 x Portugue-
sa Santista O.
Palmeiras 3 x XV de No-:

Dando sequencia ao cer

tame da Divisão de Prof'is-'
sionais, ante-ontem jogaram
Bocaiuva e Atlético. O e::;·

'luadrão boquense, numa
rioite inspirada conseguiu
seu feito mais expressivo
do ano, derru bando o ven-

ceder do Figueirense
2 x 1.

Por absoluta falta de es

paço sómente na edição de
amanhã daremos reporta
gem detalhada sobre o sen

sacional match.

...........................................
'3-

A. proxima rodada marca
vembro 2. os seguintes jogos:
Portuguesa de Desportos Sáhado : Ipiranga x Jaba--

0. '

'Agentes
,I) x Radium 3.

quara, (INTERIOR)
Classificação Domingo: Portuguesa, Precí t d idA classificação, por pon- )Santista x São Paulo, Gua-

d recl.slo emA 0b as as CI a-

, 'd'd' .

t .

C' 'I R di ',I es e VI as. m os os sexos.
tos per lOS, e a segum e: ram x omerejar, K rum x

B tuníd d O'ti]0 lugar - 'Corüitians, 5. Ponte Preta, Portuguesa de I oad. opor unEI a e. ImC!ls20 I '. PI' '. D ·t N' I P I Icon lçoes. screver la.
ugaI - a menas e espOl os x aClOna, a -

B "1 C P t I 3717 _ S;Portuguesa de Desportos, 9. meiras x Santos e Juventus
Pra�l. . os a .

30 lugar - São Paulo e x XV 'de Novembro. au o.

Santos, 15. R HORIZONTE, ,20 (V.
4° lugar - XV de Novem- A.) - Em disputa do Cam-

bra, 25. peonato Mineiro de Futebol,
5° lugar - , Portuguesa a rodada de domingo acusou

Santista, Guaraní e Ponte os resultados' que
v

se se-

Preta, 26. guem:
6° lugãr - Juventus, 27. Cruzeiro 1 x America O.
7° 1ugar -,- Radium, 29. Atlético 1 x Vila Nova O.
8° lugar - Comercial.� Meridional 2 x Sete de

Nacional, 30. Setembro O.
9° lugar - Ipiranga, 32. i Com a vitoria' colhidà
10° lugar -:- JabaqMara!

I
frente ao Vila Nova, o Atlé-

:36. , tic'o já é praticamente cam-

Proxima Rodada . peão. ,

'

Lotes à venda
Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru
po .escolar "Presidente. Roo
sevelt", com 15 me:rüi; de
frente e área de 400 1112.
Todos os lotes servidos

de água 1{:>11canada e luz.

Informações no local com

o sr. Gilberto Gheur.

,

I

Foi, não resta dúvida, e

loquente .demonstracão Je
aprêço e reconhecimento ao

seu grande bem-feitor, o

"Igesto do Figueirense Rute
, bol Clube. Orlando Scarpel
,li tem sabido prestigiar o

grêmio álvi-negro em todas
as horas. A doação ao Fi
gueirense, pelo grande des-

I portista de uma grande á-

I rea de terras, onde está sen-

I
do construido o modelar es ..

tádio do Figueirense são

I provas ,do muito que Orlan-

I
do Scarpelli tem realizado
em pról do clube que pre-
sidiu em algumas gestões,
deixando rastros de progres
so na gloriosa trajetoria do

(Inclusive para ° Carnaval) procura-se bem rela- querido clube da rua Con
cionado com' a clientela do ramo, (varejistas e atfl.cadis- ! selheh'o Mafra.
tas), Exigem-se referencias de firmas represeiüadas.; Nossos aplausos, pois. ao
Cartas, à "Bijoutel'i.as", Caixa Postal, 4206 - RIO DE I' Figueirense ,e seu gr�nde
JANEIRO. balnàrte!

por

-r.
IlAMILTON

All/EJi
� �

Ah, que saudades! Como é bom a gente re,·

tornar, voltar.' O "Posto de Observações", dora
vante, estará aqui semanalmente.

-0-

o retrato de Or

lando Scarpelli
Da" nova sede 'do

Figueirense
Em face dos obstáculos que alguns estão

criando para a direção-técnica do selecionado ca

tarinense de futebol, óra em fase de treinamen

to, vo-u transcrever um comentár!o escrító nes-

ta coluna há algum tempo:
'

O' Prof. Flávio Ferrari é, sem favor, um

grande dirigente do fute'bol catarinense. Fugín
do a afazeres mais urgentes, viajou pará a Ca

pital Feder�l para lá contratar um técnico 'que
dê ao nosso selecionado a potência de, que êle

carece para .íazer melhor figura no próximo
'Campeonato Brasileiro, de Futebol. Eis aí uma'
,

m&lida acertada e que, merece o nosso aplauso.
Realmente, um "coach'" como Mariposa, habitua
do as grandes batalhas e tendo a esper'íência
'uecessárta, que se atribui ao fato de estar em

contacto C0J!1 o centro mais adiantado nessa mo

dalidade de esporte, poderá; indubitavelmente,
trazer muitos .benefícios não só para-a nossa se

Iecão, como também para o nosso fütebol. Acer-.
t�� completamente o mentor da FCF. Outros, en-

f tretanto, olham essa contratação por outros ân
; guloso Dizem que o técnico requisitado não es

tá a par do futebol catarinense, de forma que o

seu trabalho vai tornar-se 'muito dificultoso,
•

pois não cort�ecendo' os elementos qne possui
.mos, não terá a capacidade de trazer para o

,

'scratch" os melhores jogadores. Isso está me
recendo uma ressalva e uma .advertêncía. Em

primeiro lugar Mariposa é catarinense e convi
v�u muito témpo conoscé, E em segundo ' lu

gar, se foi êle o solicitado para treinar a nossa

representação, a política adotada deverá ser a

do estímulo e a do integral apoio ao seu traba
lho, a fim de que lhe possibilitemos o seu desen
volvimento normal. Não foi visando o título de
campeão brasileiro que o Prof. F'lávio Ferrari
foi buscar Mariposa. Não se pode mesmo acredi
tar nisto. Cremos que outra foi a sua intenção.
Traze-lo-á apenas para que não, se repitem os

revézes contudentes e não se registrem nova

mente as contagens alarmantes.
.....:Q-

Mariposa, na direção técnica da representa
ção catarinense, poderá fazer grande sucesso, as
sim como poderá decepcionar inteiramente. Não
se pode admitir que êle venha fazer milagres.
Não se pode desejar que, pelo simples fato de ter'
dirigido uma série de grandes quadros, dê ao

quadro barriga-verde a consistência e a malea
bilidade que êle não possui. É querer muito .

Não se pode, do mesmo modo, desejar que em

dois meses o orientador conserte uma máqui
na inteiramente aniquilada. Ele, poderá, natu
ralmente, coibir os passes curtos, as cirandas
cirandinhas no centro da cancha, as fintas des
necessárias. Poderá cerrar uma defesa e fechar
um ataque. Recuar um centro-avante e .avançar

:

um meia. Isso lá êle poderá fazer. Mas, tudo
não! Exigir que' Mariposa faça da nossa seleção
um conjunto harmonioso e perfeito de uma hora
para outra, é exigir de mais. Ademais, a nossa

reabilitação demanda tempo e paciência. O tem
po dado ao técnico é relativamente curto. E o
Prof. Flávio Ferrari não foi buscar no Rio nem
um taumaturgo, nem um demiurgo. Vamos es

perar. Ainda 'é muito c�do para se prognosticar.
É preciso, outrossim, ter confiança, no prepara
dor, sinão o seu traba:Iho será em vão.

Sábado último, por oca

;iào da inauguração de sua

nova séde social, o F'iguei
rense prestou justa home ..

nagem ao' sr, Orlando Scar

pelli, inaugurando seu re

trato na sala de reuniões.
O gesto do simpático grê-

,

mio alvi-preto, foi recebido,
com vivas manifestações de
entusiasmo pela imensa fa
mília do campeão da cidade.
Orlando • Scarpelli 'bem

mereceu essa prova de gra-
,

tidão dos esportistas do Fi
gueirense. Industrial "esti
madíssimo é, sem dúvida
alguma, uma das figuras de
prôa do Figueirense e por
que não dizer doesporte. ca
tar inense, pois exerceu por
algum tempo a více-presí
dencia da Federação Cata
rinense de Futebol, onde
deixou patenteados suas

,qualidades de administrador
sem jactancia, interessado
tão somente no progresso
de Santa Catarina esporti
va.

RBPRfSRPJT &NTF.·BJ,'DTERI' S
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DURANTE O BAILE' DOS
Cadejes, no'Guani)ba�a •••

SERVIÇO NACIONAI� DE APRENDIZAGEM I�
. DUSTRIAL (SENAI)

;Departamento Regional nos Est�dos do Paraná e

.Catarina

EDITAL.
Curso de afiação' dQ serras

-ses.

Flausino Mendes - Diretor Regional.
, .

I -ATE --- DIA- 22J
A Joalheria Galluf, comunica aos' seus clientes,I portadores de "Bonus do Concurso Correio do Povo.

J e }<'ôJha da Tarde" que o di� 22 do corre?te é o úl

t timo para trocar os respectivos "Bonus' por Cau-

'i,.
telas numeradas, que correrão no próximo sorteio.

/'

.JOALHERIA GALLUF
_

.

Uma tradição no Comércio de Relógios, Joias,
ótica e Artigos para presentes

]
!
.1

�.l LENTES ZEISSI Diretamente da Fábrica a Joalheria Galluf aca-

J na de receber um grande sortimento de Lentes Zeíss

�j afim de atender aos seus distintos clientes.

. Por AI Neto
Se bem tenham surgido

algumas vozes contra a te

levisão nos setores educacio
nais, a maioría dos _ educa-

. dores norte-americanos con

corda em que a televisão es

tá produzindo efeitos, bene
ficos sobre as crianças sem

inconvenie�tes de maior
monta. Os proféssores indi
cam que a televisão vem se'r

vindo. para familiarizar as

crianças com muitos luga-

��������--�P�A�R�A�F�E�R�'D�A�S�,�·
E C ,Z E MAS,
IN FlAMACÓES',
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU rGURL ,

•

à proovli d.,:
• Frio.
• A,ua
• Calor
• ClrOqu,•

;- PÕiRrJIÍ '-.- • _,,,,,:::';c
• fl.""clclade

I Fraqueza, em gerei
Vlnbo Creosotado

(Silveíra)
Assine "O ESTADO"

I
!
I

I
.

I

I

I

I
i

I

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
HOJE - SEXTA-FEIRA - HOJE

.

UItima apresentação do Teatro Cato de, Comédia
mA SAPATEIRA PRODIGIOSA'

DE F, GARCIA LORCA
O maior espetáculo do Ano

(Ingressos no Salão Record)
-----_-- .........---------�'---_._----------:----

Os melhores reloioeiros do mundo

inteiro recomendam o TISSOT

Ê super-construido para ser super-resis
tente! Ê.automático: dá corda a simesmo!

Tissot Militar é o relógio que vai aonde

nunca poderiam chegar os relógios comuns.

t um relógio de precisão, resistente. aos
solavancos e ao "coice" das armas. Ê in

permeável à poeira e à água, insensível

ao calor e ao frio, e anti-magnético. Tissot
MUi tar tem ainda um Seguro Contra

,

Acidentes que inclui até a. quebra do vidro.
pari que o seu Tissot Militar conserve a.

.

impermeabilidade, só um -relojoeiro C07l1-

cessionário Tissot deve lwl'ir a caixa e
I .

mudar o vidro por outro original.
E mantenha a coroa sem

. pre bem fechada.

•.

lnO,,19 (V.A.) - o

dele-,
novos aspirantes' do Exerci- I para o .baile . fora,m expedi

<gado do 4° Distrito, sr, Be- to, Os investigadores daque-
'

dos 4 mil convites, e teríam .

1ens Porto, mandou instau- le distrito, desde ontem, rea- comparecido cerca de dez
�'al' inquérito para apurar lizaram intensas diligencias mil pessoas.·� .

os furtos verificados na recolhendo elementos para o RIO, 18 (V,A_.) - O Ga
noiLe de sábado, durante o inquérito. A maior dificul- binete do prefeito, a prbp�-\
baile realizado no Palacio dade que a. autoridade está sito dos incidentes .ocorrr
·Guanabara, comemorativo à encontrando no seu traba- dos na noite de sabado nu

entregas das' espadas aos lho reside neste detalhe: Palacio Guanabara, sede do

governo municipal, forne
ceu, esta nota explicativa à

imprensa:
"Não depredações no bai-1le 'dos cadetes realizados

Santa sabado ultimo, no Palácio
Guanabara, cujos salões fo
ram' cedidos à comissão de
formatura dos novos ofi
ciais; registrou-se apenas'

pequena confusão na entre

ga de capas às senhoras e

aos cavalheiros por motivo
do grande numero' de convi-

COM BOLSA DO SENAI; :PARA OPERÁRIOS DA daEdos. ,
.

t
.

INDúSTRIA MADEREIRA., sses se�·vlços. es_ avam
,

'h entregues a Comissão deO Diretor- Regional do SENAI comunica aos sen 0-'
f

.

d f' t
_

, esteios e orma ura, naotres industriais do ramo da madeira que, corno nos anos
b d

.
.

h
'

. . _ ca en o, assim. nen umaanteriores encontram-se abertas as mscrrçoes para o
bil id d' hi

,
. - .

t t responsa lIa e ao 'ga lll€)->CUl'SO supra as, quais poderão ser feitas por cal' a .ou e.-
t d f 't ".', "

D' t R
'

I 1 SENAI R e o pre erto'.legrama, dirig ido . ao U'0 01' eglOna. (o. . , ...
ua '

<Chile n. 1.380, Curitiba, até 15 de janeiro próximo,
N d

'

dPara os candidatos procedentes doTnterior -será COIF. O mun O O
-eedída uma bolsa mensal de Cr$ 600,00, ..' ,

di
.

d 'TVAs condições para a admissão são as seguintes: ; ra 10 e a
a) -.- conhecimento completo das quatro operações

fundamentais de Aritmética (soma, subtração,
multiplicação e divisão) ;

b) - saber Iêr e escrever;
C) __!_ ser aprovado em exame médico;
di � ter mais de 1� anos :

.

O curso conta das seguintes partes:
a) - conservação e reparação ligeira, de máquinas;
b) - rudimentos de solda;
c) - AFIAÇÃO E LAMINAÇÃO D.E SERRA-FITA;
d) -- afiação e 'preparo de serras de vai e vem -

tisset e peri;
"

e) .- -afiação, e .recuperação de serras circulares.
O curso terá a duração de", cinco (5) a dez (10) me-

res novos, novas pessoas re

diferentes assuntos. Alguns
mestres opinam que o voca

bulário dos jovens está sen-"
do ampliado pelos progra-.
mas de TV., ..,.

Entre os psiquiatras,
.

os

pontos de vista são menos

homogeneos. Um grupJ de
les afirma que a TV, não

pode ser prejudicial à:;; cri
anças sempre que seja con

trolada e supervisionada pe
los pais. Outro grupo, en

tretanto, afirma que a TV é
urna ameaça porque provo
ca disturbíos emocionais

I nas crianças.
De qualquer forma, tanto

os educadores como os psi
quiatras concordam : que as

possibilidades educacionais
da TV são praticamente ili-
mitadas.·A TV é uma gran
de força para aumentar os

conhecimentos da juventude
e criar novo interesse em

assuntos nacionais e inter
nacionais,

(O REGULADOR VIEI�) Neste sentido, Har.old E.
'A mulher evitará dores Stassen, presidente da Uni-

ALIViA AS CóLICAS UTERINA�
vers idade de Pennsylvania,

Emprega-se com vantagem para comenta textualmente: \

combater as Flores Brancas, Colí- "O poder da' TV corno ecas Uterinas, Menstruaes e ap!), o lemento educacional não co-

parto, e Dores nos ovários. nhece fronteiras, e tem o
F. poderoso calmante e Regula- outras épocas. A dificulda,

dor por excelência. de consiste em preparar
"'LUXO SEDATINA. -pela sua com: programas de tal forma que
vrovada eficacia é receitada por. .os perigos da nova maraví-

médicos ilustres. lha· sejam evitados e suas

FLUXO SEDATINA encontra-se em vantagens aproveitadas in-
toda parte. '. tegralmente",

"O .elojoeiro ho
nesto e competen
te .6 pode aconse

lhar atra vês de
uma longa tradi
ção. Cada dia que
passa Tissot Auto
mático confirma
sua reputação por
sua precisa0".

Diz M. A. J. Mísslaen.
Presidente d.os relojoeiros belgas,

IDs maiores relojoeiros de Paris.
London New York,. Bruxelles
e Stokholm rnanítestam-se com

a mesma confiança.

i
TlSSOT MILITAI

"OOUTO M SOCIÉT� SUlS5E PO� l'iNDUSTRiE HORLOG�E - GENEBRA - SUIÇA '

•

INTEIRAMENTE
NOVO

MOOHO O D 10 H P

PONTO MORTO
MARCHA AV_ANTE
MARCHA A RÉ

TANQÚE INDEPENDENTE
Il (j MEDIDOR DE GASOLINA
>0

';;;�' Distr ibuideres
'Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua Jo'ão Pinto, 9 Fpolis
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Assemlol4ia Legislativa lei' b o 'd' n tA ""'0 de ontem 'o; presidida pelo deputado ver,
U e oze e NgOS o

ney ColIaço de Oliveira. Secretários: deputados Vargas
Ferreira e Elpídio Barbosa. ATIVIDADES SOCIAIS DE :FIM-DE-ANO

Expediente DOMINGO, ás 20 horas, 'grandiosa sessão de cine-

Oficio do sr, Governador prestando informacões sô- I ma, nos salões do Clube, com a apresentação do magni-
'I'

bre ensino;
o

I
fico programa:

- Idem comunicando ter sancionado as leis votadas" 1. NATURAL - ESQUIANDO NO VALE DO SOL.

pela Casa.
' 2. DESENHO - A CONSTRUCÃO DE' ANDY HA-

jubileu Sacerdotal de .Dom Joaquim D. de Oliveira RHY,
,o' ,

Inscrito para falar, o deputado Ylmar C6rrêa líder 3. AVENTURAS - BANDIDOS 'DA FRONTEIRA,.
do PSD., prestou 'homenagem ao Exmo. e Revmo.' Arce-' 4. SHORT MUSICAL - "SONG" FESTIVAL.

bispo Metropolitano Dom Joaquim Domingues de Olivei- 5. COMÉDIA - LEGIONARIO ESTRAFALDADO.

Ta, pelo transcurso, amanhã, do Jubileu Sacerdotal do RITMOS DAS AMÉRICAS
eminente prelado. 6. AQUELA NOITE - Com Hugo Del Carrill e Ana

,

O Dobre parlamentar descreveu com brilhantismo, a' Maria Lynch.
,

'

vida apostólica do' Chefe da Igreja Católica em Santa 7. SERENATA - (SCHUBERT) - Com Arnanda

Catarina, salientando-lhe o saber e a santidade no tra- Ledesma.
.'

bulho árduo de conduzir o rebanho de Cristo. 8. QUEM SERÁ? - Com Amanda Ladesma,
. Hospital de Caçador E possivelmente outros complementos.

ç ora'dor seguinte foi o deputado Siqueira Belo, que T�R9"?- ,:'�IRA -:- DIA DE �A:rAL .: r� t�o espe-

se referiu ao Hospital, e Maternidade Joana Ramos de rada sorree infantil, com f'artissima distríbuiçâe de

Caçador, iniciado auspiciosamente no gdverno Nerêu Ra- caramelos e o sorteio de inumeros brinquedos entre os-

mos, ,quando o eminente conterraneo era interventor de filhos dos associados.
,

Santtt Catarina. Salienta o orador, 9 promissor andamen- E dia 31, o tão almejado BAILE DE GALA DE SÃO

to das obras para registrar as partes que ainda não se SILVESTRE, com que o "veterano" comemorará a passa

encontram concluidas, e cujo prosseguimento se, torna gem do Ul1?
necessár-io, para que aquele estabelecimento possa pres-

Na noite memorave� de 31, a GRANDE PARADA

tal' à sociedade, os reais beneficios que lhe ínspíraram a �AS D�BUTANTES terá este ano um cunho todo' espe

fundação. Para tanto, encaminha à Mesa um requerirnen- cial, pois suas �equellcias serão. todas filmadas. A câme

to solicitando urgencia par� discussão do projeto �or ele ra acompanhara _todos os .movlmentos das. J?EBUTAN
apresentado, relativo à concessão de um auxilio de .... TE�, apresentação, ? desf íle e valsa vert íginosa, tudo

Cr$ 100.000,00 ao referido Hospital, que, no género, é o el:flm, em �eus mirumos detalhes. Depois será. filmado F
-...._,._..�.---�

maior de todo o oeste, porquanto seu custo ultrapassa
ainda o conjunto das DEBUTANTES, sendo o filme pas- rataSSou O encontre Aoglo-aos 3 milhões de cruzeiros.'

., sado, conforme vimos anunciando, posteriormente no

Mais uma vez, assim, aquele ilustrado representante próprio Clube. A, Diretor�a reserva o grato praver de of'e- -
- Eg,··pc.I·.O em Parisdo povo corresponde, de maneira positiva e eficiente à

recer a cada. uma das lindas DEBUTANTE�,_ uma lem-

.confiança nele depositada pelo eleitorado do oeste..
' brança especIal.. ,_.

CAIRO, 20 (U.P.) -'-o A nhower, supremo comandan-

Efetivo da Policia Militar ,
_ Qu,al�. senhormha que nao deseja tomar parte na imprensa egipcia informou te da Organização do 'I'ra-

,

Na ordem do dia foi apreciado o·veto parcial .aposto tao ma:avllhosa.PARADA �AS DEBUTANTE�? que a conferencia em Paris, tado do Atlantico Norte, na
velo Governador, ao projeto de lei que fixa o efetivo da. �1�Itos e mt;Itos nomes ja s; pode ver nas listas de entre os ministros das Re-' Europa, inclusive algumas
Policia Militar. .

. .' mscrrçoes e o numero delas sera grande, bastante gran- lações Exteriores da Ingla- divisões brltanícas, deseja
Com a palavrw,' o deputado. Osv,aldo Cabral, acentua" de, para �aio.l'. brilhantismo da noite inesquecivel.

.

.

terra e do Egito, srs. Anto- que seja assinado o quanto
'rue o veto' não pode ser apreciado, porquanto já dec�rre- .

A t?eoJ� .nOl�e, 1 ao. �_oar as �oze badal.adas, U�ma viva- ny Eden e Salal el Din, f'ra- -antes o' acordo- para a for

ram mais de 30 .días da _sua entrada na Casa _ prazo cIdad� I�cIlvel 111: adirá os sa�oes, .. e ar haveráa .gra:q:. cassou.
, mação do proposto exerci

estabelecido pela Constituição para discussão d m téri
de surpreza da noite que consiste ... numa su rpreza mlp-, Os ehancéleres se reuni-j to, a fim 'de que o mesmo

. .

Em dive:'sos. ap�rtes, os �ep�t!dos da ma�ori: e��:� !�s.agradavel para os associados e convidado presen- ram ontem, .numa tentativa possa constituir o grosso de

cordam do orador pOIS a Constituição estabelece um pra- .
. ..'

_

de conseguir um acordo re- suas defesas de terra COíl

zo para discussão e votação dos vetos mas não proíbe
O G�ANDE ,BAILE DE GALA�pE S.AO SILVESTRE ... l�tivamente à questão, do" tt"'81 qualquer agressão so-

essa discussão e essa votação fora do referido prazo. ,

-Superará todos os ?utros ja havIdos. no Clube. Doze, . canal de Suez; viética,
.

O deputado Ylmar Corrêa solicita à Mesa queira in- porque tudo �e encaminha para este fim maravilhosa- GÀNHA ALJ<JNTO O FUTU- CHURCHILL E EDEN NO-

formar se no Pr t 1 d C t
.

d d
mente sensacional. RO EXERCITO E�UROPEU VAMENTE EM LONDRES

. o oco o a asa cons a a entra a o re-
.

A '1'
.

a noite
. .

I
fe"l'do vet 1 d t A 'd

. .

f'
gual (emos mesqueclve . P'� DIS 2 'U P

.

E'
-

LONDRES (tT P )
,

L o e qua a a a.
. preSl enCla III orma que no

......1., , {..j - nco- ;,. ,20. . _-.

Protocolo consta a data de 21 de ·novembrQ. . .....
A. S. rajados pelo apoio britanico O primeÍl'o ministro Wins-

A respeito há prolongada discussão, na tlual o depu-
'_ senão'mesmo pela aliança ton Churchill e o' secreta--

tado Bulcáo Viana se esforça por convencer os n�bres - os circulas ofiei,ais fran- rio do Foreing Office, An-

pares de qUe o prazo para apreciação do veto está eXPi-'1
• -

I
-

J
· ceses expressaram a con- tony Eden, retornaram de

1�ado, mas a bancada do PSD. pela voz dos seus lider e ISDelapaO ,'m80 oaqull fiança de poderem formar Paris, onde conferenciaram

vice-lideI' prova que tendo a Casa tomado conhecimento " ' o Exercito Internacional (de com os dirigentes franceses

do veto no dia 20 de novembro, só.dessa <:tata em diante
Mantenedora do '

, ;;els nações) com um unico e com o g�ll. Eisenhower.
})ode ser o prazo calculado. Além disso', como muito bem

"ASILO DE MENDICIDADE" "IRMÃO JOAQUIM" uniforme, um unico orça- Churchill viajará de navio

observou o deputado Tenório Càvalcante, o dia 17 era
Maternidade

,
mento e um unico comando. para os E·stad08 Unidos, a

Rábado. Nesse dia o presídente da Casa não tem obrigá-
"DR. CARLOS CORRÊA" As conversações de dois 29 do corrente, a fim de con-

ção de dar expediente, do modo que o v�to, de fato, só
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA dias, entre os lideres fran- ferenciar- com o presidente

entrou ',no conhecimento da pres'idencia hó dia 20." De qrçlem do sr. Presidente em exercício e de acôrdo ceses e o primeiro ministro Truman. Espera-se que o

O deputado Wilmar Dias desenvolve e com muita
com os Estatutos em vigor, convoco os srs. Associados Winston Churchi}l., troxe-, primeiro

ministro dará aJ

propriedade, a tese de qúe nenhuma sanção pode sú per-
para se relll}irem em Assembléia Geral Extraordillaria mm novo alento à ofensiva gumas indicações sobre os

mitida por omissão. A Constituição estabelece prazo' pa-
no dia 22' do corrente na séde da Associacão á Avenida da Frànça para a formação' seus pI"nos, pelo radio, na

1'a discus'são do veto mas não para votação,. O veto, por
Mauro Ramo.s, para tratar ..da seguinte ordem do dia: do Exercito Europeu.- Num I noite de sabado. JIj

nutra, não pode ser considerado aprovado ou r'ejeitado se
ASSUNTOS DE REAL IMF9RTANCIA �A ASSOCIA- cOI_l;unicado conjunto, �hur- ,

• _'
nenhum ato houv!'l a respeito, do parlamento. ÇAO. '. ehul reservou-se de hlpote-'Caminha0

Seria absurdo admitir'que um veto foi aprovado pOl'
A primeira convocação se realizará ás 15 horas, e, {�ar a participação britani-I

omissão, q'uel' dizer, considerar apróvado um veto sem
em segunda ,:om. qll�.lqUer numero. ás 15,30 hoi·as.

IC'
a �o E:,.ercito

por cuj� 01'.",Ford 1.941
ter sido votado. O mais que se poderia fazer no caso de

Flor wnopolls; 18 de dezembro de 1951. gamzaçao ele mesmo pro·' .

.

,

� l' v 'd' "d' Silvio Machado - 1° Secretário pllgnou, mas pl'ometeu qtle .VENDE-SE um em per-
",e enCI o o prazo,. e conSl era1' o veto inexistente.

.

f

D�utra forma c.hegarianlos a essa aberração: a lei ". .,. _ _•••_� *_..:- ._.. -_-_-_._.._._. ._. _
..
_ __

i as tropas inglesas "estarão �lto :stado e PQr preço COll-

.., f d f
- - - - 'y lI'gada� a's da COmtlnl'd'ade

vIdatIvo.
�ue

.

OI aprova a,. lCOU sem ·efeito, e o veto que não foi "',

t d d
..

f de defesa da EII"'opa, .iara lêr e tratar à, rua Tereza
170 a o, a qUIl'lU orça de lei, a discussão do veto, denti:o do prazo legal, tanto qUe o

L.[J Cristina, 198 - Estreito.

" Entregu� o caso à presidencia, esta opinou no sen- deputado Bulcão Viana pronunciou-se com ardor a favor
as operações de treinamen-

éldo de e0l1s1derar o prazo de 30 dias não expirado, por do veto.
to e abastecimento, por te1'-

�e tel' I'nl'c' d d' 20 d b N h ra, mar e ar". As conv'ersa-
'" . la o 110 la e novem 1'0. a ora da votáção, faltou numero, porquanto dei-

"

Dessa decisão, o presidente recorre ao plenário, o xaram o recinto as bancadas da UDN., do PTB. e do ções entre as seis potencias

qual, por maioria, confirma a resolução. O deputado Pro- P.R.P. (Franç.a, Alemanha Ociden

tógenes Vieira, que, no dia 19 de novembro, era que es- Depois de alguns entendimentos, alguns deputados'
tal, Italia, Belgica, Holanda

tava na presidencia, declarou que, de fato, só no dia 20 da coligação consentiram em dar número.
e Luxemburgo) terão inicio

" I
�

t h' t
'

d
em Paris a 27 do COl'I'ente.

(taque e mes· eve cou eClmen o e que o veto se enCQn- A votação não deu a maioria de votos prevista na

trava na Casa. lei c, por isto, o veto foi considerado aprovado, embora
Essas del1'..al'ches porão to-

O deputado Bulcão Viana encaminhou à Mesa, o votasse a favor somente um deputado. E' que a lei exige
('Iues finais no plano do

protesto de sua bancada contra a resqlução dp plenário. maioria absoluta e esta consta de 20 votos, isto é. a me-
Exercito. O general Eise

Ao ser discutido o veto, a representação udenista tade e mais um. do total dos parlamentares, Qui:tl1do, con-
rleixou o recinto. tra o veto, v�taram apenas 19.

, O deputado Wilmar Dias rebateu com amplas vanta- Professores Normalistas
gens juridicas, as razões do veto. Em suas magnificas Ao sêr discutido, na," sessão do dia 19, o projeto de
consiaerações, o nobre parÍamentar criticou a dupla po- origem governamental reorganizando o qtiadro de nl'O

litica do Executivo Catarinense, sancionando projetos de fessores normalistas, foi apreciado o substitutivo do dep.
lei quando o's respeGtivos autores estão na linha de suas Bahia Bittencourt, A favor desse substitutivo falaram os

simpatias, e vetando-os, quando ocorre o contrário. deputados Wilmar Dias, Elpidio Barbosa e TenórÍo Ca- . José Miguel e Família, Tuffi Athy, consternados com
Interessante registrar que nesta altura, oljviu-se um' valcante. Por ultimo usou da palavra o deputado Bahia o rude golpe que sofreram com o passamento do seu que

.aparte. do dep?,tado Osvaldo Cabral, quando, conforme Bittencourt; autor" que com propriedade e dialetica COl1- rido filho, irmão e sobrinho SAMIR JOSÉ MIGUEL, a

c?m.
umcara o llder Bu,lcão Vian�, a bancada udenista

ha-II vincente, justificou
sua inieiativa, que vem ao e.ncontro gra.decem

sensibilizados a todos os .qae os confortaram
na abando�ado � recmto. A ,estranh�sa. que isto caus?u, de mais justa aspiração daqueles abnegados educacio-I nó doloroso transe, enviando telegram,as, flores e aC0111-

t:ve l:ova mtensldade, quando o propno deputado Bul- nistas, pois, com as novas disposições, terão o devido paIlhando-o à última morada.

�ao. Vwna, esquecendo-se de que fugido à disc?ssão, in� j premio ao seu eSforç? e � sua dedicaçã� �o ensino. I' . Convidam: outrossim, o.s parentes e amigos para' a
cenompeu o orador com alguns apartes. Isso da a enten- Q deputado BahIa Bittencou-rt, defmrLÍ-se como um- mIssa do 7° dIa q.ue -se r.ealizará, em.ili.tencão de-sua_al-.
der que, POl� �arte da bancada �ithacionista, houve um I sincero e ineansável defensor do professOl."<tdo norma-I ila, no dia 24 do corrente às 7 horas, 'na Catedral lVie-
recuo estrateglco: voltou ao recmto e reconheceu estar lista. ," tropolitana.

I

Partícípacao
CELSQ RAMOS FILHO E SENHORA

participam aos parentes e pessoas ele suas rela

ções o nascimento do seu filho, LUIZ GONZA
GA MEDEIROS RAMOS, ocorrido, a 16 do cor
rente, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Natal dos �ilhos dos Co-
.. , - !

mercsanes
O Serviço Social do Comércio - SESC - êste ano,

no dia 25 do corrente, levará a efeito no Teatro Alvaro

de Carvalho, um "SHOW" dedicado aos filhos dos co

merciários, com início às 10 horas e distribuição de

bombons, às crianças até 10 anos.

Os ingressos deverão ser procurados pelos Comer
ciários no Departamento Regional, à Avenida Hercílío

Luz, 57, das 7 ás 13 horas diáriamente, e aos sábados
dasB ás 12 horas.

.

Lira Tenis Clube
A Diretoria, do -Lira "I'en is Clube deseja aos seus

associados e exmas. tf'amil ias BOAS FESTAS E FELIZ
ANO NOVO e tem satisfação de convidá-los para' o

grandioso Baile de "São Silvestre", a realizar-se no dia

.31 de dezembro, quando será feita a apresentação das
"DEBUTANTES" de 1951.

.

TRAJE: - Smoking - Summer e Branco Rigor.
.

Florianópolis, 18 de Dezembro de 1951.

t\ DIRETORIA

Vende-se
Uma casa de madeira, no

va � desocupada, com. insta,
lação de agu� esgotos e lU:/'4
(não é morro), sito à rua

Demetrio Ribeiro.
À tratar na mesma, rua

nO 38, com Vilela.

, ..

t· A'GRADECIMENTOe MISSA
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o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1951.
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\ .

.

Dii\rio ':Ia Metropole � (oceira dos Pés
Combalida no�1.o Dia

.

I ESTRADAS .,.

.

13edt utilissima ao Bras il, \ �us pés coçam, doem e 'ardem

(Alvarus de Oliveira) Com as estradas fizemos .anto a ponto de quasí enlouque-
. _

.

.
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

Lemos com satisêação nas o mesmo: - Seguindo o le- sangra? A verdadeira causa destas'

"F Ih o" d S
-

P I I d W· h' afecções cutâneas é um germe que
. O as. e ,ao au o, no- ma de governo e as rng- se espalhou no mundo inteiro e é

ticia a respeito de conferen- 1
tO!1 Luiz : - Governar é a- �nhecido sob díve;rsaS denomina-

, . '.
• çoes, tais como Pê de Atleta, Co-

ela feita no:Rotary Clube da brir estradas, mas acrescen- ceíra de Singapura, "Dhoby" co-

P 1'" õb TI' d t d
.

t d
ceira. v, não pode livrar-se destes

au ICEpa, 80 re O \ a OI tas an O: - pavimen a as. sofrimentos senão depois de elirnl-

estradas de rodagem. Falou Ninguém deve ignorar o be- nar o germe causador, vrna nova

. .' descoberta, chamada Nlxoderm,
O diretor executivo da Asso- neficio que as estradas tra- faz parar a coceira em 7 minutos,

. -

p' B E t
.

d' _ .. combate os germens em 24 horas e

craçao 1'0 oas S ra as e zem ao nosso pais e mnguem torna a pele lisa, macia e limpa.
sua conferencia ·teve o sii- deve negar o "eu concurso

em 3 dias. Nixoderm da tão bons
" .. ' ."" resultados que oferece a garantia

gestívo título de Dêm-nos para ajudar o Bras il a ter de eliminar a coceira e limpar a

t d to né f
. , . pele não Só dos çés, como na

es ra as que o rei! o nos a- ma u:; estradas, mais estra- maioria dos casos de ateccões cutã-

remos". das pavimentadas 1 !1ea�, espinhas, acne.>, �rielj:'a9 . e
.

unpmgens do 'rosto ou-rdo+corpo.
Com o turismo verifica- O Governo de Minas está Peça Nlxoderm, ao seu farmacêu-

.

D' I'
'- tíeo, hoje mesmo. A· nossa ga-

mos IStO: - aqUI ança- as voltas com a solução, U. . rantía é a

mos ° no�so brado: E' pre-!c_ontratando mais de 3.000 �mode_ :���r
ciso fazer "turismo no Bra- quilornetros de construção

.... AIICfiII •

sil, é preciso organizá-lo, é de estradas. de rodagem. estradas· para o Braail !
preciso aproveitar as nossas Duas terão grande valor: - Não resta dúvida, abril'
belezas naturais e os nossos Uma do Rio à B. Horizonte, estradas pavimentadas é po
recursos para atrairturiatas outra de S. Paulo à B. Hori- litica das mais sábias. As
que nos tragam dólares. Ho- zonte. Também o Estado do estradas levam progresso,

-

je.o turismo toma incre- Rio executa programa de evolução, além de provocar
mente, a . imprensa em pêso. pavimentação de .estradas e o escoamento fácil d-a--pro-
estã provocando medidas, aberturas de outras. dução,
criando secções especializa- Por isso é-nos gratíssimo Vamos construir estra-:
das. E o próprio Governo saber que existe já uma As- das, srs. do govêrno ? Vamos
descruza os braços e se põe sociação Pró Boas Estradas imitar os Governadores de
a campo com vontade de' a- e que se lança à campanha IMinas Gerais e do Estadodo
proveitar lima indústria q ue meritória de promover mais Rio?

.

1
I

,ÃO �H'N�!!r�:.�.�o�o(�!��. MOU '!!RI I
.,wpou.-ClÍrlOI HoeplkeSíA"":'Cl- 1't!lett"r-rl,2l7 �-f .H,lió.• t�!I!',�' "-·'.n"I.eodl)Suf-C�rlo. Hoepcke �A -CJ·-Telelooe F .MCOPRMACt I

I
;.

,

A ·'1-
.' .

I
AGENTE LOCAL

"
'

UXI 10, aos parses pouco ...,._'.... ,_1
d I -d

' 'Precisámos para vendá .

.
' esenvo VI OS ,de Breu - Soda Caústica
l_:'ARIS, N-ações Un idas, I titica economica g(n,r�l, seus - Tubos Galvanizados

lY (U.P.) - A Comtssâo E- \ esforços para heílita" o Arseniato de Chumbo - Ge
conomica da Assembléia Ge- movimento de equipamento, ladeiras - e outros artigos
1':1! da ONU terminou <, de- dai' matérias primas e da de nossa importação.
bate sôbre o f'inanc iamonto mão de obra, pava o apre- Soe. Com. e EXiJ. NEBRA
do desenvolvimento eeono- veitamento dos recurso ..1 na- LTDA. - Caixa Postal: ...
mico do" países subdesen- turaís dos países insuf'icíen- 7i83 - A - São Paulo.
volvidos por uma : votação 'temente desenvol rdos, ótimas comissões.
maciça a favor do projeto
de resolução do Equador,
que contou com a oposição
apenas dos países do bloco
scviétíco.

Essencialmente. esse. pro
jt'to convida o Banco Inter

nacional para a Reconstru
çi>.o é o Desenvolvimentc a

ampliar suas operações dt>

empréstimo, levando 'em

conta a situacão part.icular
dos países S�Ü) -desenvol vi
drs.
A Comissão passou, em

seguida, ao exams dos as

pr-etos gerais do' desenvolvi-
111€lltO economico lesse" :- aí-

8()�': Foi-lhe apresentado uni

r--:-ojeto de resolução <la

Fvança e do Chile, r:W! indo
a,_).:\ govern.os qlh� mul�.;p!j
(Ft.m, no quadro de sua po-

(ompre pelo me

nor preço da cida-
.

de o seu refrigera
dor NORGE, .me
dêlo 1951, com ga-
rantia real de

5 anos.

Q!DJ 8ama leia
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo .

Coelho, 14 IFLORIANOPOLIS

7

�#i+CQINCl?'�,.
F .,

1

•

+:.
capaCIDaDE .

EXCEPC'OIJl

.:

· A tradicional qualidade alemã,
aliada à facilidade de peças e

·

serviço General Motors, fazem I

do OpeI a melhor compra ein

__?alUin�ões leves. O Opel lhe

· oferece, entre outras. vanta

gens: 1.1/2 tono de carga útil

num caminhão cujo compn
mente total e de apenas 5 ms.,

o que 'permite um ráío de curva
.

,

de 6.9 ms. - moto],' possante
e econômico, de 6 cilindros; 60

hp a 8500 RPM, válvulas na

tampa, e 2,47.lt. de cilindrada.

"

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A•.

em todo o paísConcessionório�

CONVITE
IRMANDADE DO SENHOR
JESUS DOS PASSOS
De ordem do Irmão Prove-

I
dor convido os Irmãos e Ir-
mãs desta Irmandade a

I comparecerem a todas as

solenidades ccmemoratívas
da sagração sacerdotal do
Excelentíssimo

.

e Reveren
dissimo Senhor D. Joaquim
Domingues de Oliveira, m.
gnissimo Arcebispo Netro-

_______________________ politano.
'o

Consistório, 19 de dezem
bro de 1951'
Luis S.B. da Trindade

Secretário I

Estabelecimento / Gráfico Brasil
Aceita-se todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez e perfeição
/

Preços modlcos
.

RUI Cons. Mafra. 92. • Flarianópolis
SEUS INTERESSES NO

. Rio de Janeiro serlo
. bem defendidós por

. ARLINDO AUGUSTO ALH8
.advogado

AT. Rio Branco, 128 -.Sala8 1308/4
Tel!. 82-6942 - 22-8005.

CASA .M1SCI!;LA.Nl� atJlu,
buidora doe Rádios R.C.A.
Viétor. Válvulas. Dillcoa.

Roa Coaeelheiro Mafra.

f""VIR<iEM ESPECI LIDA
C1A,WETZEL INDOSTRlA.L-JO��V{LL� {Mt"Gal,ugl.l

.

TORNA A ROUPA BRANQUISSí
,J;;l'

da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Faleceu, ontem, no Rio de

Janeiro, o dr. Pamphilo Du
tra Freire, de Carvalho..
Presidente da Companhia'

,

de Seguros da Aliança da',
Bahia e da Aliança da Ba-:
hia Capitalização S. A,'

O sepultamento do seu ca-,'

daver se verificou, ontem

mesmo, no Cemitério São
João Batista, naquela Capi
tal.

•

\ J

Edição de Natal Jubileu de Don Joaquim Abono de Natal'
o ESTADO, no próximo domingo, circulará com 24

O'· d O I-
. ·

�:g�::i�i;!�:ã:e�,::::r�t;;�o�On���!�n!�:e:i:�a��� omlDgues e IVelraacontecimento do advento do MenIno Jesús. .'
.

Na sessão de ontem e a Iser uma festa da Igreja a-

propósito do tJubileu Sacer- penas, para ser uma festa
dotal de S. Excia. Revrna. o I de todo o Estado, e, se jus
sr. Arcebispo Metropolita-Itificar o pronunciamento
no que hoje transcorre, o desta Casa do Povo, nas Co
deputado Ylmar Corrêa pro- memorações do jubileo de
nunciou o seguinte discurso: Dom Joaquim Domingues de

Sr. Presidente Oliveira.
Senhores deputados: Por todos os motivos não
Precisamente há cincoen- devera ser minha, a voz a

ta anos, recebeu em São se ouvir neste momento,
Paulo a sua ordenação sa- tantas as' dissemelhanças
cerdotal o jovem diacono ent.re o Antistite e o orador:
que, treze anos ,após o 21 de Ele, um acêta da meditação,
dezembro de 1901 viria pa- um venerando Chefe em to
ra Santa Catarina substituir da a acepção do termo, um

D. João Becker na chefia' da'lmagestoso Principe dã Igre
Igreja, e, se tornar Êle pró- ja, um bom, um puro e um

prio, a base, o alicerce e o, habíl no dificil mistér junto vencimentos até ... , ... ",

sustentacu lo da Igreja de' ao seu povo; eu, um munda- ,Cr$ 2.000,00. No entender do

Roma, no Episcopado Cata-, no, um politico, um moço,autor dessa manobr� ?i�el'
rinense.· I que tenho menos de idade

lSionista,
tentando dIVIdIr e

Daí por que, o seu áureo 'do que tem o Eminente bio- atritar a nobre classe dos

jubileo sacerdotal deíxoude : (Continúa na 3a pág.) funcionários públicos, quem

Em 15 do mês de

novem-I perceba
mais de ..... ': . , , •

bro, o deputado Francisco Cr$ 2.000.Qo bem poderá, no
Neves apresentou um proje- Natal, chupar a ponta dos ..

to concedendo, ao funCiona-I dedos. Bem se vê que o Sr.
Iismo público e servidores Octacilio Nascimento é tí
sob qualquer título, um mês I picamente representante de
de vencimento, a título de

I' trat,alhadores. ,

.,abono de NATAL. A sessão de ontem fOi

.
, prorrogada por mais uma

Seguindo sua marcha no1'-1 hora. Houve acalorada dis

mal, o referido projeto en- í eussão em tôrno do pl'ojetG,
trou em regime dé urgencia .de abono, porém os ilustres

, I
e na sessão de ontem, o dep. ! senhores deputados pela
Octacílio Nascimento sur-' União Democrática Nacio

giu com uma emenda. Pro- I
nal sustentaram o ponto de

punha o representante dos' vista dequeo funcionalismo·
trabalhadores de Blumenau

I
público não merece ou não

que, ao invéz de um mês de precisa de abono. Ponto de
vencimentos, fôssem pagos vista ,êsse, até certo ponto
apenas Cr$ 600,00. E isto sõ- endossado pelo dep. Nasci
mente para quem perceba mento .

O projeto do Dep. Fran
cisco Neves irá ainda em se

gurida discussão e sua vitó·
ria depende da solidariedade
dos funcionários, cujos in

terêsaes estão em jôgo.

Comissão Execunva
E�iaduõl

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 1951

CELSO RAMOS, Presidente, em exercrero, da
Comissão Execut iva do Partido Social Democráti
co, em Santa Catarina tem a honra de apresentar a
todos os correligionários os seus votos de Bôas Fes
tas e 'feliz Ano Novo, dando-lhes, com a segurança
da melhor simpatia, a certeza de uma consideração
constante e profunda, almejando ainda largas felí-

l'
cidades a cada qual.

-

Partido Social'Democrático
.

INSTALADO

Homenagem dos
banvárlos, fi

O SI- CAmara
RIO, 20 (V.A.) � O Sin-,

dicato dos Bancários home

nageará no proximo dia 21.

a Camara dos Deputados,
devendo sua direção compa-,
recer ao Palácio Tiradentes,
a. fim de fazer entrega ao,

sr, Nereu Ramos de um me

morial, agradecendo a ação
do Legislativo de reivindi

cações dessa classe.

Havendo o Sr. Governador
do Estado, em of,ício, se di

rigido ao Exmo. Sr. Presi-.
dente da Assembléia Legis
lativa, transmitindo instru

ções de como deveriam ser

confeccionadas as fôlhas de
vencimento do funcionalis
mo, respondeu o Chefe do

Legislativo nos seguintes
têrmos:
-"Florianópolis, 19 de de

zembro de 1951.
Menos ainda se poderáSr. Governador:

Tenho a honra de acusar' emprestar efeito suspensivo
o recebimento do ofício n.

à Representação de Vossa
Excelência, pendente de a-

884, datado de 30 de novem-

bro último, através do qual preciação por parte do Su-

Vossa Excelencia me comu- premo Tribunal Federal.

nica haver o Tesouro do Es- Enseja-me a oportunidade
manifestar a Vossa Éxcelên

tado, pago a mais os funcio-
nanas desta Assembléia,
por equívoco do funcionário
- que, na Sub-Diretoria da
Despesa, se encarrega do
exame e contrôle das fôlhas
de pagamento,'tendo em vis
ta instruções oportunamente
expedidas pela Secretaria da
Fazenda e das quais, em o

fício n. 739, de 16 de outu
bro dêste ano, Vossa Exce
lência deu ciência a esta

(12) dias do mês de novem

bro, a importância a que
tem direito os funcionârios
dêgte Poder, por quanto, so
mente em relação às instru
ções da Secretaria da Fa
zenda, foram eles "pagos a

mais", de vez que, do ponto
de vista jurídico, foram pa
gos legal e devidamente, vis
to estar em plena vigência
,a Lei n. 22.

NODO ARQUIEPISCOPAL.
Com solenidades, i: hlf: Frei Silvano Schroeder �Brand; Pe. Carlos Enderlin

nhosamente programadas e Frei Otocar, '

!e Pe. Bernardo Koewner.

pelo Monsenhor Frederico Serviras I
Padres Sag.rados Corações

Hobold, as quais já tivémos Frei Gregório Dal Monte; i Pe. Evarísto Poelman e

ensejo de noticiar com o Frei Ivo Lanzoni e Frei Tia- Pe. Deodato Koopman.
merecido destaque, micra- go Coccolíni. Interessante exposição
ram-se ontem, nesta capital, Jesuítas No Colégio Catarinense,
às 8 horas, na Catedral Me- Pe. Alfredo Rohr e Be, onde vários sacerdotes se

ções do Juhileu-Aureo Afonso Kurzo. encontram em sessões pre-

ilJopolitana, as comemora- Padres do Sagrado Coração paratórtas do Sínodo Arquí-
ções do Jubileu-Aureo de S. de Jesus diocesano, o sr. Menk Ko-
Excia. Revma. D. Joaquim Pe. Luiz G. Steiner; Pe. Iming, âqui estabelecido, ex-Domingues de Oliveira, cul- Frederico Winkelmann;

pe.,
pôs interessantes trabalhos

to e piedoso Arcebispo Me- José Poggel ; Pe. Honorato de paramentos sacerdotais e

tropolitano. Piazera; Pe. Germano, artigos religiosos.

Dr. PampbU,
Carvalho

o �umprllbeDto da' Lei e os veu-
, cimentos, dos Funcionários

Dêsse ato participaram
eminentes representantes
da Igreja Catolica Apostó
lica, entre os quais Monse
nhor Fero Firmo, auditor da INumeratura Apostólica, que
aqui veio representando S. RIO, 30 (V.A.). - Tendo

I se�t� ao ato o engenheiro
S. o Papa Pio XII, Mons. completado no dia 14 do Plínio Castanhede, e o cel.

Fre<tel'\ico Hobold, Mons. corrente o prazo permitido I Milton Lima Araujo, os re

Francisco Giebberts, Mons. pela ConstitUição. para. ser-I prese�tan!es da imprensa e

Jopé Locks e Mons. Bernar- vir fora do Exercito, deixou, orgamzaça? do petróleo ten

do Peters, Cónego Bernardo em data de ante-ontem, a
I
do falado o p.resldente do

Blaesíng, Conego João Reitz, direção da Frota Nacional' Conselho Nacional do
_

Pe
Conego João Dominoni, Co. de Petroleiros o coronel Mil- troleo, que enalteceu a obra
nego Antônio Waterkem- ton Lima Araujo. Para subs- construtiva e metódica rea

per, Conego Bernado Philtp- tttuí-lo, foi designado pe- lizada pelo ex-administra-
pi, Conego Afonso Nier'ich; lo presidente do Conselho dor, coronel Milton Araujo.
Pe. Pedro Reitz, Pe. Germa- Nacional do Petróleo, o co- Por ultimo, falou o ex-admi-

Oos,ped-Ido da fá- no Peters, Pe. Afonso Reitz, mandante Ben.edito Camilo, nistrado:- agradecendo a

C

"Ipe. Roberto Wyrobeck, Pe. chefe do Serviço de Opera- cooperaçao de todos e res-

brolca O opo'rir'"_'Oi Ro?�lfo Machado, Pe. João ções da frota 'e compet�nte saltand? qu.e sem ela dific.il
, "j PhIhppi, Pe. Gregório Lo- oficial da n0tlsa Marll1ha lhe tel'la SIdo a obra cUJa

aar delD O patra-o cks, Pe. Augusto Zucco, Pe. _�ercante. direção deixava naquelee Wilson Schmidt, Pe. Agenor momento. Terminando, dis-

a" bala ',Marques, pe.', Vandelino A posse desse novo admi- se !lue se.u su.bst.ituto, ,como
Hobold, Pe. Paulo Hobold; nistrador teve lugar na se- bom marmhell'O que e, sa-

Pe. Gregório . Warmeling' de da frota, à Avenida Pre- beria levar a nau a seu glo- E O�J'�a- da E'"RIO, 20 (V.A.) - No In- Pe. Ludgero Locks; Pe: sidente Wilson, estando pre- doso destino. Xp "" Oi\. ...

teria!' da tecelagem Tijuca Carlos Emmendoerfer; Pe. 01 LI-vr "a Art"verifico�-se violenta cena de Guilherme Kleine; Pe. Rau- Adi-ado 48 horas' o
C a e Uu {}:

sangue. Um operaria, tendo lino Reitz; Pe. José, P. por No dia 21 do corrénte às
sido despedido e julgando Kunz; Pe. Heriberlo Bor-

d A
16 horas, realizar�se-á uma,

ipjusto o ato, resolvetI fazer -gert; Pe. Valentim Loch; � Caso os eronautas expOSlçao pública na rua

justiça por suas proprias Pe. Huberto Oenning; Pe. Bocaiuva 35, de algun� tra-
RIO 20 (V A ) �"Ol' '0''u ael''Oviârios. Deu-se tal pror-mãos, tendo agredido a ba- Boleslau Smielewski; Pe. ' . .

- I.' ',� balhos executados pelo� alu-
la um dos socios da firma, Amilcar Gabriel; Pe. Itamar tem prorrogada, por 48 ho- rcgação, em virtude de não

nos
t d

. .

ras, a audiência 'de concilia- haver o diretor da Aeronáu-
.

,

2den 1'0 o propno, escl'lto- L. da Costa; Pe. Ludgúo tica Civil Iúl'necido ao Tri-
Estará franqueada ate .:

rio. O operario é Nilton Cos- Waterkenper; Pe. Estan'is- ção do diss'idÍo coletivo ins- de janeiro proximo vindou-
ta: A- vitima é o socio da tau Ciseski·, Pe. Santo Sprl'- 'I:>(1n,a1 Superior do Trabalho, 1'0.taurado "ex-oficio", para so- em tempo as respostas aosfirma, sr. Jeffel."son Mauri- cio; Pe. Quinto Baldessar; '. '

'I' Os desenhos serão postos,
ti de Souza, que, athlgido Pe. 'Valentim Oenning., Pe.

lucionar o caso do aumento q,_UelSI�os fo:mu adas pelos I à venda pelo' preço único de,'de salário dos aeroliautas e ec amant.espela bala no peito, caiu ten- Alfredo Junkes; Pe. Evaldo
L.

cento e cincoenta cruzeiros
do sido conduzido num,auto Pauli; Pe.' Raimundo Ghiz- R I t bA

• •• (Crs 150) em beneficio de:
pelo se�l irmão 'diretamente zoni; Pe. Tarciso Marchio- eOODC 00 am um, Itce-prlDl8lrO um artista catarinense che--
para a Casa de. Saude San- ri; Pe. José Vailati; Pe. ml-nlst'ro _'.'II,ArS8

fe de nnmeI'os� familia.
ta Maria. Anies os dois ho- Aronso Staehelin; Pe. Her- ti Ssrão publicados os 110-
mens discutirâm por não cilio Cappeller; Pe. Bernar- T�ERÃ, 20 (U.P.) - O no governo 'd'esde que o seu mes dos alunos doadores e
se conformar O op�ra-i'Io com do Junkes; Pe. Francisco vice "premiei" Hossein Fa- 'chefe tornou-se primeiro dos que adquirirem os qua-'
a demissão ,pelo mot'ivo ále- 'Bianchini e Pe. Ernesto temi renunciou ontem, para :min'istro. Seu posto será dros.
gado: falta de confiança. O Pretti. poder correi- à eleição para consel'vadb vago ... As e!ei- NOTA: já se encontram
agress'bj:" evadiu-se e o co- :Franciscanos o novo Parlament.o. Os íun- ções 'jií s'e iniciaram no nor- abertas as matrículas para,
missaria de serviço na De- Frei Paulo Luig; Frei Fi- cionários dD gDverno são um nO"l0' curso de Arte, De-
,legacia do 1'7° Distrito po- dêncio Feldmann; Frei Tar-I impedidos, por lei de can- 'te, numa atmosfera tensa. senho� e Píntllra, para can-'
liciaI tom?u conhe:iment.o I ciso SChreckenber_g; Frei correr�rn-'.a cárgos :letivos. 10 "Majlis" inc�ue 136 cadei- 'didátos· de- ambos oS sexos,
do fato e mstaurou

mquen-I
Artur Kleba: Fr,el. Roberto I �atem.I� aqepto do lIde: 11a-1 r.a,�: que deverao s.er preen- a 'inici':n�se: em: 2: de janeiro

to.' 'Ebbert; FreI PlaCldo Ro- cl'onalIsta �fosadegh, Ílgura chrdas:em ,i.latas Urversas. de 19:52�,

NOVO COMANDO
DO Frota Nacional ,de Pelroleiros

cia, mais uma vez, os protes
tos de simpatia, admiração e

apreço, a par dos melhores e

mais sinceros votos de um

Natal feliz e ridente 1952.
(a) Volney Collaço de Pli

veíra - Presidente".
Dep_ Leob�rto
Leal
Em férias parlarnentaree

chegou, ontem, a esta Capi
tal, via aérea, o sr. Deputa
do Leoberto Leal, represen
tante de Santa Catarina', na
Câmara Federal, eleito sob
a legenda do P. S. U.

O ESTADO cump.t'Ímen
ta-o, cordialmente...

'

Presidência.
,

Outrossim; reclama Vossa
Excelência providências no

sentido de ser deduzida da
segunda fôlha de pagamento
organizada pela Secretaria,
do restante mês de outubro,
(deve ser novembro), a im
portância a mais, paga, em

consequência do menciona
do equÍvoco, a fim de, que
contin'ue aguardando recur

sos financeir.os até a solu
ção oportuna, o aumento

previsto pela já citada Lei
,n. 22, de 5 de outubro tran
sato.

Ora, Senhor Governador,
se de um lado merece tôda ii,

consideração a ponderação
de Vossa Excelência, de que
não dispõe de recursos fi
nanceiros para o' pagamen
to do funcionalismo nos têr
mos da Lei n. 22, de outro
lado, (em que pese o respei
to qu'e mutuamente se de
vem Legislativo e Executi.
vo), não vejo corno - sem

que isto implicasse em reco

nhecimento tácito da inexis
tência da referida Lei n. 22
--: poderia mandar descon
tar da fôlha de pagamento
correspondente aos doze
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