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Revolução 1 Entrementes vivem

pela
sob estado de sitio

PELOS REBEl,m�S

(cA Inglaterra será rodeada de um

iDferno atômico»
Advertência••• · não foi publicada. Se for efetiva

da a prepara�ão para ataque â Bnssia .

,
,

o MOVIMENTO NA A M A N
Nota do Gen. Jair Dantas Ribeiro

Inéditismo
seus homens, na retirada. A
Guarda Civil ainda anunciou
que um dos aparelhos que
voaram ontem sobre Líbería,
atacou um hospital, nessa

cidade, obrigando o pessoal
da casa a retirar os pacíen
tes para fora da zona de
perigo. Antes, o governo ti
nha informado .que uma

pessoa morrera em ataque
aéreo de ontem, naquela ci
dade. I....

NOlDeou-se a ,si IDeSIDO ... UIJl
presidente de autarquia

RIO, 14 (v. A.) - Caso

I
' te de uma das hípoteses pre-

inedit? na vida' bur.o��·atica hos�ital do me�mo orgão. vistas na -Constltuiçáo.
do pais acaba de verírícar-se OUVIdo a respeito sobre o Sendo, assim, em se tra
no IPASE. O díretor-presí- novo processo d'e acumulação tando de uma acumulacâo,' o
dente daquela importante de cargos, o prestdente do presidente do IPASE deverá Base de d-ISC8S 'yoadores'autarquia, professor Ra!O' DASP, sr, Jair 'I'ovar. assim dirigir-se à comissão espe- ,

.

mundo de Brito, assinou por- falou dubiamente- cial encarregada de examí- SAN JOSi:', Costa Rica, 14taria nomeando-se diretor do' - "E' possível que se tra-

�:i:t��tc:s�� �!sa;.u;��a���
.

Locall·zada na fronte'Ira do Brasil "om o Pern (U. P.) - As forças gover-
••••••••••••••••e••••G;"..................... " nistas que saíram de Líbé-

tro lado, pode. ser tambem RIO, 14 (V. A.) -. Um te- é fruto de alguma fantasia'j Adil, é o vendedor de peças ria, capítal da provinda de
que se trate de acumulação, legrama de Lima, Perú, aqui Quanto ao resto, nada posso

I
de automovel José Gamc)C'i- Guanacaste, situada na le

a exemplo do presidente da divulgado, informa que uma adiantar, inclusive sobre a

I
ro, de São Paulo, que, con- gião noroeste do país, nãoFRANCFORT, Alemanha, face de uma agressâo atoml- Caixa Economica, que por base de discos voadores teria existencia ou não de . tais forme afirmação' ao repórter tinham estabelecido contato14 (U. P.) � ° comandante ca, dão ao 5.0 Corpo do E- força de sua função, é tam- sido localizada na frontelra discos. ReaJmente, dizem se- de ° CRUZEIRO, encontrou, ainda na manhã ele ontemda maior força tatíca norte- xércíto dos Estados Uriídcs bem membro do Conselho peruvío-brasíleíra, talvez do rem bastante elevados os re- pela madrugada de 213 de

com os rebeldes que têm suaamericana na Europa, gal, na Alemanha, um enorme Superior das Caixas Ecoúo· lado de lá, talvez do lado de gístros de discos voadores Dezembro, um tripulante de 'base em La 'Cruz, perto daCharles E. Hart, declarou acrescimo de capacidade de micas. cá. Ouvido a respeito, o co- naquela região do Peru e Bo- um disco voador, "um ho- fronteira nícaraguense. Os
que suas tropas estão pron- defesa. Mas, comentou IJH.ra Contudo - concluiu o sr, ronel aviador Adil Oliveira, livia, que é muito rica em mem estranho, de 1m3) de rebeldes se acham na possetas a responder a qualquer I

os jornalistas, em entrevista Jair Tovar - somente a co- encarregado oficialmente de uranio. Quem sabe se os dís- altura, que lhe perguntou de La Cruz e de alguns pcnataque atomíco. concedida no seu Q. G., que missão especial, que funcio- fazer investigações e apre- 'cos não serão atraídos jus- em português, onde ficava o tos situados ao sul do po-Acresc e n t o u que Os a decisão de recorrer :iR ar- na em casos semelhantes ao sentar relatórios sobre o a- tamente pelas írradíacões maior quartel e· dspoís en- voado. As tropas governistascanhões e foguetes de art.í- mas atomicas dependerá em foco, poderá esclarecer a parecimento daquele feno- desse precioso minério? trou no aparelho circular, o controlam. Libéria e zonaslharía "Honest John", am- do governo nOl'te-america-, inconstitucionalidade ou não meno, assim se manifestou: Quem não deve estar mui .. qual se elevou sem ruído e vizinhas. ° Alto Comandobos capazes de reagir em no. do ato do presidente <lo .... "Acho que a alusão ao Brasil to de acordo com o coronel a grande velocidade' informou, que tem "noticías........�••••••••••••••••••••••••••••••••••".............••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••••••••, contírmadas de outras partesÉ necessario desfazer o equívoco que alguns tentam

A S b d isso, porém, não tem mais razão de ser, visto que o su- �

transformar em verdade indiscutivel, com grave pl'eJUI20 O erania O frazio tem há mais de vinte anos, a garantia ela do país e o governo mantem
para a democracia brasileira. Aludimos as afirmativas tão Justiça Eleitoral e nenhum partfdo poderá alegar usurpa- o 'controle de todo o terri-
frequentes, mesmo entre pessoas de responsabilidade, lia Su].agl-O 'Popular çâo ou fraude maior capaz 'de prejudicá-lo' decisivamente torio, exceto de alguns pon-
ocasião da escolha de candidatos presidenciais, de que0.1 na contagem dos-votos. tos ao norte de Guanascas-
Brasil não comporta disputas partidárias e o ideal seria O processo eleitoral ainda se .ressente de vícios, mas te".
a iÍtdicação de um candidato unico, no estilo do que OCOl'- gime veio dar te,siemunho de sua solidez. Supomos que os não se pode dizer que possam truncar a verdadeira maní-
reu muitas vezes, durante a republica velha. temores revelados pelos partídartos da união nacional que festação da vontade do povo.

Em 1949 e 1950, quando se abriram' os debates pnlitl- tenha por fim excluir a eandídatura do sr. Juscelino Kubi- Os que prognosticam golpes e revoluções, na hipotesc
cos para' a sucessão do prêsidente Dutra, os partidos per- tschek, vêem do que sucedeu com a Reação Republicana e de vencer nas urnas o candidato do PSD, na verdade estão
deram longo tempo á ti sea de uma composição que <JS a Aliança Liberal com os movimentos armados que se se- anunciando a inviabilidade da democtacia no Brasil e os
aliviasse dos éil�argos d� campanha eleitoral. Invocava- I guiram como resíduos da grande disputa entre as duas seus receios nesse sentido não se apoiam em nossa histo
se a mesma rasao de hnje, Isto e, que o país atravessa uma correntes em 1922 e 1930. ria mais recente. As lutas eleitorais são provas' da vttalí
crise sem precedentes e seria muito períguso para a esta-

.....

Ora, a causa principal do recurso á vlolencía, cotn que dade do regime democrático, desde que' tenham o seu fim
bilidade das instituições submetê-lo á prova de um chn- se justificam historicamente as revoluçêes e desordens logico, no pronunciamento das urnas.
que político intenso. que marcaram a tCl'ceira/decada deste seeuío em nosso Há dez anos que se realizam eleições renhidas no país

Aqui estamos todos vivos para testemunhar que ape- país, era a fraude nas eleições. e, em todas elas mostramos a. nossa capacidade de aceitar
sal' da vivacidade da campanha, nada sucedeu de maior e O partido derrotado lançava mão da força, porque se pacificamente, como uma honra nacional, a soberania do
tendo sido eleito o pior candida.to, não se deixou de CLU\l- dizia gespojado de sua vitória pelas manipulações das suíraglo popular.
prir a Constituição e o que parecia um perigo para {I re- juntas apuradoras e pela trueuleneía dos governos. Tudo (D'O Jornal _ Rio, 13 de Janeiro de 1955)

LA CRUZ OCUPAD:\

PREPARADAS PARÁ LUTAR

MINISTRO JÃO
ALBERTO'

RIO, 14 (V. A) - \) pre
sídente da República assinou
decreto na pasta das Rela

ções Exteriores, removendo o

ministro João Alberto Lnna
de Barros da delegação do
Brasil em Genebra para. a

secretaria de Estado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Sábado, 15 de Janeiro de 19:>5 o ESTADO
--------_-----,=---� - .---------�----,--------���-----------------------�

Dr. Alvaro de
Varvalho

'Tendo realizado durante o

decorrer
r

do ano de 1954, no
Ria de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pediatria, o Dr. Alvaro
de Carvalho comunica o seu

regresso à Florian6polis onde

está às ordens dos seus cli

entes e amigos.
Consultório: Rua 'Tenente

Sílveírâ, 15 -- 1') andar.

. Atende díàríarnente das J4 I
às 16 horas, excepto aos sá- -o� Ibados.

O le.itor enco_ntJ,ará, "nesta .co_,
luna, informações que neceaatta,

1Residência: Rua Felipe diàriamente e d-e imediato:

Schmidt, 11:-1 -� Te). 2.S65. JORNAIS Telefone,

Schmidt N. 44.
O Estado................ 3.022
A Gazeta ..•........••.•• 2.656
Diário da Tarde 3.579

TERRENO EM IA V�rdade ,':
2.010 • Vende-se uma, sómente à

,
Imprensa Oficia! ,....... 2.688 <,�

vista, localizada à rua Dr.

I
HOSPITAIS .

Caridade:
• Cem êst. vAloV' VoS. Carlos Corrêa, edificada nu-

BARREIROS (Provedor) 2.314 .b,.ill'âum6contAque ma área de terra de 600 m2.

Lote de U:���al�����.:::::::::::: �:��� ��:� jW'O com· Toda pintada .a óleo interna

Militar 3.167 . e e externamente. Com os se-

São Sebostião (Casa de , lev6,,.Ã pA,.to. SUA residi..,- guin tes compartimentos 1
Saúde) , .. - .. , ....... " 3.153 .

"nd ·t'l •

Maternidade Doutor Car- •
ere, um" o e U I presente: 'sala de visita, 1 sala de Jan-

los Corrêa ,........... 3.121
I

um iJELlS!lIMO eOFREde J4Ç?O (JROMADO. tar, '2 quartos, 1 cozinha, W.
CHAMADOS UR- I GP'GENTES

NCO AG�O�I!ChOJO'e°LNOVAO C., Chuveiro, Tem Luz, A·
Corpo de Bombeiros ...• 3.313 rt". gua e Esgoto. Preço 60 mil
Serviço Luz (Reclama- Cruzelros.
ções) 2.404

'

.
� c7�. 16

Polícia (Sala Comissário 2.038 FL.ORIANOPOL.IS - SANTA CATARINA HD. Tratar com A.J. Dias,
Polícia (Gab. Delegado).. 2.594 Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata-
COMPANHIAS DE

�!.��:g::R:;S ::::::: m�
DIRETORIA DE OBRAS POBLlCAS "VEN)jk:SE

�;��r .:::::::::::::;:::: �:��� A V i s O I Vende-se por motivo de

O'RG'HIIS'l�.O
Lô ide Aéreo .. , 2.4021 A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS do Estado avisa

I
.

o estabelecimento o
A" Ali Real �'- 2.358 t· d dí 10 de I

,

VIagem

E. _ Scandinavas ." '... 2.5-00 que, a par Ir o la e janeiro do corrente ano, em cum- Imperio das Toalhas situa-

EDITADO
HOTÉIl? ! primento ao disposto na Ieí.federal n. 2.308, de 31 de agôsto do na melhor rua desta ci-

pa" it! ���e�ti'c" '::::::: :::: ::::: �:���' de 1954, nas contas do Serviço de Luz e Fôrça fica suprimi- dade, a única casa com es-

K r Metropol................ 3.147 da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituida pela pecialidade no genero no
, La Porta :. 3.321 taxa fixa de: .

'[)(JIIÁLrr?l(J g(J4J1[g Cacique 32',464994 crs 0,20 por Kwh de consumo de luz
Estado.

g rl}L Á n!1.lrTT.'(): Centra1 , •.....•.• ,... Os interessados podem se
t: ,lI'{ v Irt I c , Estrela ., ...•. , ..... ,...

. 3.371 Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrca di
..

R F I
. Id r 3659'

- irrgIr a cua :
.

e ipe Sch-
FLORlANOPOllS_SANTA CATARINA ea , ,...... Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis, 5. de J'a-

_____� ...
_ ....."".lJ;""'�TREITo. ,:!, {

. midt nO 44,' que é o local
Isque 0.' ,.

f 06 .' Qei,ro de 1954. I
.

f' I d
-----------------------------------..,.....----,.;..-�-----.......-____'__t-,...!....

. .\
.

que a oJa Ica co oca a.

IINDlêAOdR (P'R'6FISSIó'�ALI) DR. RO��:ASTOS
r

:

DR. Ju:ti!H�AUPITZ
.

Dr. Vidal Dulra Filhó
.�'C' ..

'

Com práticaMÉ�:C:fosPital São e ��r���ern�e d;as;�:_:��::::::�!: 1 ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA, DR. ,1. LOBATO '1 DR. WALMOR ZOMER

,

Francisco de Auis e na ":mta da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI I FILHO ! GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmel1!). PEDIATRIA NEO-Nl\:TAL - DISTURBIo.S DO RECE

Doenças do aparelho respiratório' I' Diplomado
pela Faculdade Na-

CLINICA MÉDICA Curso
.

de neure logia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA
M-

I TUBERCULOSE cional .de Medicina da Univer-
CARDIOLOGIA AustregesIlo).

I
PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET 'NClA I

Ao.S

Contu1tório: Rua Vitor Mei- .Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) _ TR.ATAMENTO DAEENURENSEFANNTIL
RADIOG:2AFIA E RADIOSCOPIA; .

sidade do Brasil reles, 22 Te!. 2671i. nidade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS
"- O-

I DOS PULMOES I
Ex-interno P?r concurso da Ma· Horár-í S li n.. t Do.ENÇAS INTERNAS

' E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
. Cirurgia do Torax termdade-Escola S

rres : egun as, _...r as e PSICo.LüGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INF-N
(S

. exta feira,s:
.

'.

.

Coração '. Es tômago, in.testino, CP DE MANEIRA GERAL
' A -

MÉDICOS ! Formado pela Faculdade' Nacio- ervrço do Prof. Octãvlo Ro- D
.

."--

- -

I I d
.

L') , as. 1� a.s 18 horas.
.

f�gado e vias bi liares. Rins, ova- CONSULTóRIO - FELIPE
CIRURGIA-CLíNICA nal de Medicina, Tisiologista e .

rrgues I,ma . Re d R F I S h
.

t
_ SCHMIDT, 38.

GERAL-PARTo.S Tisiocirurgião do HOBllital Ne- I E.x-mterno �o. Serviço de Cirur- ,

• SI, encla: o' ua e Ipe c - nos e u e,r�. CONSULTAS - DAS 2 ÂS 5 HORAS

Serviço' completo e especiali-, rêu Ramos 0, I
gla do Hosp!tal I. A. �. E. T. C. ��r\ ��2

- 2 aRdar, apto ,I -122
ConsultorlO' Vitor Reireles CC:NS.U.L'l'�S Cf HORA M

..
�RCADA: ,FONE 3165

zad. das DOENÇAS DE SENHO- i
Curso de especialização pela �o. RIO de Jan�lro

. .' D' 16' 18 h
RESIDENCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3165)

RAS, com modernos métodos de ,S. N. T. Ex-interno e Ex.aslis. MedlcoCdo. HospItal de , a�esidê�scia: ;�:s'Bocaiuva 20.
ATENDE CHAMAD'OS A DOMICíLIO'

'

tlial,\'nósticos e tratamento.

J
t611te deG <;irurzia d(oR' P)rof, Ugo DOENCAS ��d��NHORAS _

DR NEWTON Fone: 3458. i
SULPo.SCOPIA - RISTERo. - Ulmaraes lO • I

" 'D'AVILA
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cúns: Felipe Schmidt, 38 -

,

PARTOS -::- OF�RAÇOES DR. M.ARIO WEN-
LISMO BASAL Fone 3801 I

Cons: Rua Joao Pmto n. 16, CIRURGIA GERA� ,

.. Radioterapia por ondas

curtas.,
Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hor��. I Doen�a8 de Senhoras - Procto· DHAUSEN

Eletrocoagnlação - Ralos Ultra Res: Rua São Jorge 8 - Fone Pela manha aten�e dla-, logla - Eletricidade Médica t CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS

Violeta e Infra Vermelho. 2395. I
riamente no HospItal de I Consultório:, ,Rua Vitor Mei-' E CRIANÇAS

Consultório: Rua Trajano. n. 1,
Caridade. reles n. 28 -.;. Telefone: 33417.' C.lls·ultório - Rua João Pin-

1° andar -<Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORRl!:A Residência:
.

Consultas: Das 15 horas em

i' to, 10 - Te1. M. 769. DR. JOSÉ MEDEIROS
Horário: Das 9 às 12 horas - CLíNICA MÉDICA ii Rua: General Bittencourt n. dIante. Consultas: Das 4' às 6 hOT��. VIEIRA

Dr. MUSSI. Co.NSULTAS das 10 _ 13 ho- .10�e1efone: 2.692
Residênéia: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves JÚ-I - ADVOGADO _

Das 15 às 18 horas - Dra. raso I'
Rua: B1umenau ·n. 71. nior, 45. Te!. 2812. raixII Postal 150 -' Itajai

MUS'SI R T' d t 9 F I
DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

S' C
.

Residência: Avenida Trom-
ua Ira en e - one 3415 MARIO DE LARMO GESTIVÓ - ULCERAS Df) ES- DR. HENRIQUE PRISCO ! ._R_n_t_u_a_t_a_ri_n_a_. _

1l0wsky,84. DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÁQ �?f�g�M!TgEggf1NOEALC�t PARAISO DR. ANTONIO GOMES DE

IRACEMA
.

I
MÉDICI) NICA GERAL MÉDICO. ALMEIDA

MOLE'STIAS NERVOSAS E
CLíNICA DE CRIANÇAS o.perações - D.enças de Se-

.

MENTAIS CLINICA GERAL
' ADULTOS nhoras, - Clínica de Adultos. ADVOGADO

.DR. NEY PERRONE ,

-

..
Doenr,us Internas CLINICA Curso de Especialização no

Escritório e Residência:

MUND .1 ça�oM��:��� NacIonr de Doen-
I CORAÇÃ� iNT�I;T1�gs

- RINS de Hospital dos Servidores do Ea-I ��ie��:c:ili;34��z, 15

Formado pela Faculdade Naci-·I Chefe do Ambulatório de'Higifi- : Tratamento moder·no da SIFILIS
OLHo.S - OUVIDo.S NARIZ

I tad(oS'

I
;- ..;".. R_u_a_Frei Caneca 122

naol de Medicina Universidade ne Mental . ,I Consultório _ Rua Tiradentes
E GARGANTA erviço do Prof. Mariano de

do Brasil I Psiquiatra do Hospital - 9
'DO Andrade)

.

FAR-MACIA DE PLANTA-O
RIO DE JANEIlW Co1õnia Sant'Ana I

.

. HORÁRIO.'
DR. GUERREIRa DA Fo.NSECA' Co�sultas - Pela manhã no

.

Aperfeiçoamente na "Casa de ConTulsoterapia pelo eletro- A 13' 16h' Chefe dQ Serviço. de OTORI- Ho_splta1 de Caridade.
.

Saude São Mi&,uel" c�oque e <:ardiazo!. Insulin�tera- T!!.: ;:ns. _o��sÍ5 _ Res. _

NO do Hospital de Florianópolis I A tarde da� �530 hs em dIan-

Prof. Fernando Pau1ino 'pIa. Ma1arlOterapia. Psicoterapia. "2�6 _ FI "
,

r
Possue a CLINICA os APARE- te no

co.
nsu1tol'l0 á Rua Nunes

IInterno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin-
, ..��. . .�Ilanopo �s.__ ".

. LHOS MAIS MODERNo.S PARA Machado 17 Esquina de· Tira-

de Cirurgia tas das 15 à§. 15 horas.' Sabado DR JÚLIO DOIN . í TRATAMENTO das Do.ENNÇAS dente�. Te�.2766 .

.

Prof. Pedro de Moura (manhã)'
. ,

. da ESPECIALIPADE I ResIdencIa - rua PreSIdente

Estagio por 1 ano na "Mater-j Rua Anita Garibaldi, I esquina 1 VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

nidade - Escola" de General Bittencourt.

I
MÉDICO . HOSPITAL. 1,-----------------

Prof. o.távio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHo.S,
'

Â TARDE - das 2 as 5 DR. VIDAL
Int.erno por 2 "no do Pronto 139 Te!.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO. CLíNICA DE CRIANÇAS

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

,

.

I
TRATAMENTO E OPERAÇOES I

CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,

I
DR. ARMANDO VALÊ- Irnfra-Verme1ho - Neb_lização - ILHEOS nO 2 38,

o.PER�ÇõES RIO DE ASSIS' I (Tratament!JItr:;S:�usite sem mi���l�Dii�9i�. 2365 Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

CLINICA DE ADULTr] Dos Se,rvi50s. de Clín!ca Infantil I' operação) I _.. . IhO�:�·idênCia:. 'Tenente Silveira,
Do.ENÇAS DE, SENHO�AS : da A8sls�encla MuniCIpal. e Hos· • Anglo-retiposcopia - Receita de

1
DR. ANTONIO MONIZ 130. Fo.NE -.3.165.

Co.NSULTAS: No HospItal de i pItal de Caridade 'Ocu1os - Moderno equipamento ARAGÃO
-_. --_.-. _ ....._._ .. _

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de o.to·Rlnolaringologia (único '. DE DR. ANTONIO BATISTA
10. .' , ÇAS E ADULTo.S I no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA

No consultório, à Rua João - Alergia - Horário 'das 9 às 12 h.ras e 'o.rtopedia JUNIOR

Pinto nr. 16 (1* andar) Consultório: Rua Nunes

Ma-Idas
16 às 18 hO,ras. I Consultório': J.ão Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA

Dia�iamente das 10 às 12 e daa chado, 7 - ponsultas1das 15. às C.onsultório:
_:_ Rua Vitor'Mei-1 Das 15 às 17.diàriamente. CRIANÇAS

14 as 16 horas. I . �8 horas _ reles 22 - Fone 2675.· . Menos aos Sabados Consultas das 9 ás 11 ·horas.

RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��àência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São J"rge 20 - Res: Bocaluva 135. Res, e Cons. Padre Miguelinho.
Shutel, 129 - Florianópolis. Iherme,5 - Fone: 3783

.

,Fone 2421.. 1 Fone: - 2.714. 1�'

Admissão oÇ,o curso ginasial e 2a. época, exames.j---------_=-.--

dias, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro.

Inscrição (mediante requerimento) a partir do dia

17 de janeiro até 12 de fevereiro.

Documentos: certidão de idade, atestado de vacina,
atestado de saúde e certifica_do 'de conclusão do curso

I

Distribuidor

C- RAMOS SIA
Comercio Transportes
ltua João Pinto, 9 Fpolk,

·Ginasio Anttoniela de Barros
(Campanha Nacional de Educandâríos

EDITAL
Gratuitos)

primário ou documento idôneo. (todos com firma reco

nhecida, isentos .de sêlo por se tratar para fins escola

res.)
Nota - Para o exame de admissão, que constará de

provas escritas e orais de Português, Matematica, His
toria e Geografia, deverá o candidato apresentar um, do

cumento que prove ter ocupação funcional durante o dia,
bem como ter 14 anos completos por se tratar de gíná- tJf1"�
sio noturno para adultos. �:i

Outras informações poderão ser obtidas na secre

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles.

Florianópolis, 11 de Janeiro de 1955
.

Osvaldo Meira
Secretário

e

DR. ANTÔNIO DIB
MUSSI

A C I T E
Agência �

de�
Publicidade
..... p-taI, 4'

1'1........
..... ca&arIIIa

o ESTADO INavio-Motor «Carl�' Hoepcke» '\[
.

..

.

.�ADMI���AÇÃo. I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA i. f�nT�m�nll ,

�e��Y:: :rS:!�i��Si�: ;��. ���2 Viagens entr� FLORI�OPOLIS • RIO ,DE JANEIRO
.

�

� JU LnlJ U
- Cio Postal' 139. Escalas íntermedíárías em Itajaí, Santos, São S.. -

.

-

Dá:��o:�e:R����JGt·sRlMg:.. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nest�s quatro últi� Imos apenas para movimento de passageiros, '

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic:prão fi horário de chegad� no RIO (Ida) I

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
'IDA

.

VOLTA
Santos

AQUINO
Repre.entantel:'

Representações A. S. L::ra•

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - ÕO

andar •

Te1.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 li"

andar sala 512 - São Paulo.

Fpalis. Ita)ai 'Rio

ASSINATURAS
Na Capital Raios 'XAno Cr$ 170,00

Semestre ,...... Cr$ 90,00
No Interior

Ano ....•..•. Cr$ 200,00
Semestre .......•.•••• Cr$110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvídos,
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

npal'elbagem moderna e completa para qualquer exame

'1' '(j)��
..
'. ,- '.

radiológico. (!!jJP
Radiograt1a� e radJoscoplas. I I

.

Pulmões e coração (torax), '� O Centro de Irradiação
Estomago - intestinos e figado (colecistografia). ,Mental "Amor e Luz" realiza
Rins e bexiga (Pieloguafia). I

sessões Esotéricas, todas as se-

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla- gundas feiras, às 20,30 à rua

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade. I Conselheiro Mafra, 33 - 2°
Radiografias de ossos em geral.. andar. /
Medidas exaeas dos diametros da bacia para orienta- I' ENTRADA FRANCA t:1

çãn do parto (Rádíe-pelvímeteía),
:

Dlàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

INFORMAÇÕES
UTEIS

Casa de;
mcdeíre

VENDE-SE um

12 x 33 metros.
Tratar pelo telefône 2.470.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADo.

Rua Vitor Meireles, 60.
Fo.NE: .2.468

.

- Florianópolis -

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

M1i:S DE .JANEIRO

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
.lheiro Mafra.

.

16. Domingo Farmácia. Esperança Rua
Mafra.

/

22. Sábado (tarde) Farmácia MOlderría
Pinto.

Conselheiro

João

23. Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe S(',h

midt n. 43.
DE

.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio e Noturna, dtuadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

.__.._--'-----_ _._ ,....,.. .. � .. �"._.-_ -'---,
-_.:....__.. _ _- _.,__ - ,�'""- __ _.:;.._._--------

Lavando com Babã.o

\?irgem ES]Jecialidade
da Cla. IITIIL INDDSTIIIL�JoID'11I8. (lIarca realstrldl)

�co""P1Jza.se� t�mpo e dIDb�_ro
____________.•__

... .__.______ ._ ... .. __ ., .... .. _ .._ .... .__
. __ .__ ... �_�. _�.::::;;;��:::::;==::::=:.,;.,;;:_.:::.:=::.-=��:r.....__ ,

·i
-

......
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o _T.A.DO
------

'''O-ESTADO''
I '. ,

NO' LAR E NA' SOCIEDADE

RUI CIRNE LUlA

Largos olhos de Bonho, onde � mágua flutua,

ora como uma sombra, ora como uma chama ...

Largos olhos de mágua, onde o sonho derrama

uma cegueira azul de nevoeiros e lua ..•

Largos olhos fatais, olhos de minha dama,
sob os cílios em franja e a branca testa nua,

olhos de cuja treva a própria luz recua,

olhos vãos, cujo olhal' ora apieda, ora inflama ...

Eu vos amo, e, no anseio eterno de quem ama,

nada exprimo senão o silêncio' onde estua

a dolorosa voz que no meu peito clama ...

Largos olhos de sonho, onde o amor se insinua,

eu vos amo! eu vos amo! olhos de minha dama,

sob os cílios em franja e a branca .testa nua, ..

-OFmo, do Exército Nacional,
em serviço no 14° B.C. onde

é muito estimado;

,ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

_ sr. Aldo Beck, alto NOIVADO

funcionário do Departa- Com a graciosa e mui

mento de Estradas de Ro- prendada sta. Léa, estremo

dagem e pessôa muito rela- sa filha do sr.-Werner Sch

cíonada na sociedade e nos midt e de sua exma. esposa

Imeios culturais da capital; d. Desa Schmidt, contratou

_ jovem Lêo, diléto filho casamento, por ocasião das '

do nosso conterrâneo Ten. Festas de Natal, o nosso

Laudelino Saraiva Caldas jovem conterrâneo sr. Irí

e de sua exma. esposa d, La- neu Espindola, filho do sr.

ci Caldas; joão José de' Espindola .e

_ sra, Inocencia Fer

nandes Machado, esposa do

sr. Manoel Florentino Ma

chado zeloso Coletor Fe

deral 'em Henrique Laje;
_ sgt, Dagmar Corrêa

sua exma. esposa.
Às muitas, felicitações

que os noivos vem receben

do O ESTADO se associa

formulando
turas

inumeras ven-

o ATENTADO CONTRA O DEPUTADO
VASCONCEllOS

quanto a mim, francamente,

jámais pensei que tal coisa

me pudesse acontecer já ma_·
rechal, depois de, tantas lu

tas- e sacríficios, quando,
pensava ter uma velhice

tranquila.
......................

RIO, 14 (V. AJ - O ma

rechal Odilon Gomes, pai d3.
senhora Gladis Maria, expll
cou a situação da sua filha,

face às noticias divulgadas
de que a mesma havia aten

tado à bala contra a vida do

seu companheiro, deputado
Vasconcelos Costa, repre

sentante de Minas Gerais na

Câmara Federal.
Disse aquela alta patente

do Exército que sua filha

Glaclis é casada com o depu
tado Vasconcelos Costa, ten

do sido seus _ padrinhos o

marechal Eurico Dutra e as

senhoras Adernar de Barros

e Paulo Sampaio. E expli
cou: "Minha filha foi edu

cada em colégios religiosos e

jámais usaria termos im

próprios, como- se notic)_ou,

para com alguém, muito me

nos para com o marido. Aliás,
êle não mereceria tal tl'>l ta

mento, pois se trata de jo
vem de cultura, de alt'l pro
jeção social e c.e esmerada

educação.
Minha filha' está profun

damente chocada com tudo

SÁBADO, 15 DE JANEIRO
Não ntais como escravo, mas muito mais que escra

vo, como irmão amado, espec ialmente de mim mas muito

A GUERRA ATÔMI- mais de ti. (F'ilemen 16). Lei" Filemon 10:19 .

CA E- SUICIDIO
Filemon, um rico cristão grego, tinha sido ludibria

do por seu escravo, chamado Onésimo, que quer dizer
LONDRES, 14 CI_ P I -- A útil. Onésimo fugiu para Roma. Ali êle ouviu a pregação

Gra--Bretanha duraria _�õ· I
-

de Pau o, converteu-se e tomou-se um grande auxiliar do
mente 32 horas, em UEO. no- apóstolo.
va guerra, declarou o tra- A história de sua vida não era conhecida até o dia
balhista da esquerda, Aneu- em que êle revelou a Paulo sua origem pagã e, de como,
rín Bevan, em comíclo rea- tendo cometido falta contra seu senhor, fugira para Ro
lizado em Norfolk. ma, Paulo resitou em recamfciá-Io

a Filemon, mas sen-

Isto- foi, declarado Pelos it u que êle devia esclarecer o seu procedimento perante
homens de cíênr.ía - arír-

seu senhor. Por isto enviou-o a Filemon com. uma carta
mou Bevan, que acrescen-

que hoje figura como uma das epístolas do Novo Testa-
tou: A guerra entre nações mento.

.

não é mais um'l questào de
Onésimo voltava, não m!l.is como escravo, mas cpmo

lJolítica, mas um ato ::mici-
_ • irmão amado em Cristo. Paulo não tinha dúvida de que
da. Onésimo que dantes fôra inútil agora se tornara útil, e
Bevan previu que dentro

que Filemon o receberia com alegria.
de pouco o govêr110 terá ,<lue A tradição diz que Onésimo tornou-se um gran,de
admitir que não exl.3te defe-

sa alguma contra a bomba
líder na igreja primitiva, A comunhão cristã quebra as

de hidrogenio e terminou
barreiras de classe, transforma pessoas inúteis em pes

dizendo: Toda possibilidade
Roas úteis.

de defesa eficaz será o.l:)a11-

isso, Meu genro taulbem, donada.

Aprenda a dirigir procurando hoje mesmo o SR.

WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e OÜveira

TELEF. - 2.400

�lIriaDóp.lis LIda.
, JrlRSporte�câ-rgas em geral entre

F-lORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO.

Florianópolis, de Janeiro de 1955

� O J E l�D� JA!l�OS�' t r' 1 ····t1A DATA DE HOJE RECORDAJ�WS,f"Qlf1h ' -,
cm 1.526, partiu de Finisterra o navegador 'espa- '� ,

nhol Diogo Garcia, passando pelo ce-n,tão Porto dos -...

Patos (porto de Florianópolis), onde encontrou

'- os Carijós, selvicolas que habitavam o nosso li

toral;
- -em 1.654, teve inicio o ataque aos fortes exterio

res de Recife, pelo General Barreto de Meneses,
destacando-se Fernandes Vieira e Vidal de Ne

greiros;
- em 1.763, um destacamento do Regimento de Li

nha da Ilha de Santa Catarina, os denodados

"barrigas-verdes", chegou a Castilhos, afim de

construir Q Forte - de Santa Thereza;
- em 1.836, apezar de quasí dominada pelos revo

lucionários "farroupilha�" a Província de São

Pedro do Rio Grande do Sul, tomou posse, na

cidade do Rio de Janeiro. como seu Presidente,
José de Araújo Ribeiro;

- em 1840, apresentou-se ao Presidente, e Coman

dante das Armas da Província do Maranhão, Luiz
Alves 'de Lima e Silva, um dos caudilhos da rebe

lião dos "balaios", Raimundo Gomes Vieira

Jataí;
em 1.863, em Plorianópqlis, grande massa popu
lar protestou, patrioticamente, contra o procedi
men to do governo inglês na questão Christie;
em 1.869, chegou ao porto de Itajaí, neste Estado,

.

a barca "Victoria", conduzindo 277 ímígrantea
alemães para a Colonia de Blumenáu;

- em 1.908, em F'Iorfan ópol is; surgiu o primeiro
número da "A Gazeta Catarinense", jornal poli
tico e noticioso, sob a direção de I-lercilio Pedro

,

da Luz;
I
_:__ em 1.919, no Rio de Janeiro, faleceu o Presiden

te da República, Dr. Rodrigues Alves.
André Nilo Tadasco

Os aparelhos nao passá
ram diretamente sêbre a zo

na das forças aérea-s (\os Es

tados Untdos.

MATRIZ: FLORIANóPOLIS FILIAL: CURITIBA

. COM VIAGENS DlR:tTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SÁQ PAULO

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

Escritório: _

Ruá Padre Roma 50 :.. 'I'erreo vísconde do Rio- Branco

(932/36)-Deposíto:
Rua Conselheiro Mafra n. 135'

Fones: 2534 - 2.535 Telefone 1230

Caixa Postal, 435. ,

End. TelegráfiCO:
Sandrade e Transpolis

-0-

Endereço Telegráik:>
Santidra e 'I'ranapolís

-o-

SOBREVOARAM O CANAL DE
PANAMÁ

WASHINGTON, ;4 W. P.) Panamá, um tanto afastados

_ O Departamento de Esta- da linha da costa do Pana

do i;nformou ter recebido on- má".

tem um despacho dos quar
téis generais dos Estados
Unidos na Zona do Canal do

Panamá, no qual _�e comu

nicava que varies avioes,

"venezuetanos, segundo pare

ce", sobrevoaram, ante-on

tem à noite aquela zona _

O despacho r;ilia que os

aviões voaram para o norte,
através do "espaço aéreo do

CONFERENCIA DE CIRURGIOES '

MlUEAS 00 SANGUE?
ti

fLmll Df 1860ftHA
LIMA, 14 (U_ PJ - Mais

I
O ato inaugural teve lu

de quinhentos cirurgiões, gar à noite passada, sob a

procedentes dos pa.sos das presidência do dr. Oscar

três Américas, ínauguraram, I Guzma-n deI Víllar, governa
ontem, solenemente, a Ter- dor do Colégio Americano de

ceíra Sessão Interanierícnna Cirurgiões do Perú.
do "American

-

College or- As atividades próprlamen
Surgeons'. Duzentos cirur- te cientificas comecarão ho

giões norte-americanos e je com duas sessões, no sa

canadenses chegaram, on- Ião Nobre da Faculdade de

tem, a bordo do

transatlâ."1-'
Medicina, uma pela manhã,

tíco "Mauretânía", fretado sôbre trauma, e outra, ves-

exclusivamente para êles. pertína, sôbr-i o câncer.

AUX. TRAT. stnus

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE JANEIRO

Diá.-15 - sabado - Soirée Carnavalesca - Grito do

Carnaval - ás 22 horas
Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas

Dia 29 --:- sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas
ATENCÃO - Servirá de ingresso o talão dó mês de

janeiro - Não será permitida a' entrada de pessoas es

tranhas ao quadro social.

DIVA'SSANDO O GOVERNO DO
AMAZONAS

RIO, 14 (V. A.) - O'. sr de duzentos milhões toram

Plínio Coelho, governador c- dos dois últimos anos que

leito do Amazonas, ralando precederam as eleições". Fi
à reportagem, declarou que nalizou Plinio Coelho, dízen

quinhentos e quarenta mi- do: "Mandarei instaurar In

lhões é a dívida do Amazo- quérito, para devassar os

nas: "Para enfrentar enor-

mes compromissos o Estado atos do passado govêrno e

arrecada anualmente ape- encontrar os verdadeiros eul

nas 150 milhões. Minha íru- pados pela situação de mi

pressão é de que o montante séria do meu Estado".

FABRICA DE lAORllHOS HIDRÁULICOS

PROIBIDA A VENDA DE CORAíN
te, e a preços exorbitantes,

As duas drogas, dreivadas
do carvão tio engenheiro
Corain, "são, por era, consi-

RIO, 13 (V. AJ ",� Numa

advertência ::. poplllac)i,o, «)

Serviço de Fiscl'Jizaç-ão da

M-edicina anuneioil que es

tão sujeitos a, ap�'!)etl::;:-ii) os

prOdutos denominados "Cal'�
boncelox'" e "Curalemina",
(tratamento do câncer) pos
tos à venda clandestlnamen'l

derados "produtos s-�cl'et')s",
v'isto não terem efieaeia

comprovada e não se acha

rem registradas"

6 Pai de todos os homens, nós te rogamos que nos

inspires com a verdade é a justiça. Que todos os nossos

contatos com os homens revelem a fraternidl:l-de que exis
te entre nós através de, Jesus Cristo. Por amor d'];ne.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Viver para Cristo é viver vida útil.

E. KEITH DITTERICH (Austrália)

Em tôdas as cores

O. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei

CQneca.o S.T.F. NÃO TOMOU

REC{)MENDADA NÃO SEJA CONCE- CONHECIMENTO
"Habeas-curpus" ao

DIDA A LIBERDADE Presidente Café Filho
MEXIdo, 14 (U. P.) __ O ,q�é tie&se,' sua opinião sôbrc R,lO, 14. (V. lU ..:.- {) Su-

juiz AuUo Lara Eroza reco� <> 'pedido de liberdade rondi- p:e�o _Tl'lbun:1! !i'ecteral de

mendou que seja negada a cional feito por Môrnal'd. O � cldm nao tomaI' conhecimen

liberdade sob palavra ao as- magistrado, que chefia o tri- to do "habeas-corpu,'" im

sassino de Leon Trotzky, bunal onde são guardados'cs petrado por um advogadu,

O Ministério do Interior volumosos autos llo crime por ,iniciativa próprn, em

havia pedido ao magistrado que com�veu o mundo ver-
favor do Presidente da Ee

melho em 1940, dec!al'Oll c;ue pública, sr. Café Filho para

Mornard "adotou um nome,
não ter de depor como teste-
munha no pro\�esso em torno

uma nacionalidade, um 10- do crime da rua Tonelero, A
cal de residência. e uma 0- dec�são baseou-se no fato d�
cupação cuja autenticidade

jámais pôde se!' provaf!a. Em
tais circunstâncias -- acres

centou - não pode ser seb

metido a uma vigiL:",leia efi
caz por quem quer que acei
te a tarefa de elaborar L'e

latórios mensai.) :;.ôhre a sua

conduta?

AMEAÇADO DE -

MORTE
WASHINGTO�r, 14. lU. PJ

- "A casa de Jo vai saltar
esta, noite", tal foi a 'adver
tência recebida ontem pelos
vizinnos do senador :�a':!
Carthy. n. poliCia de Was

hington, . preve�ida, c�lo('ou
:guardas em torno da resi
dênéia do senador republica
no do Wisconsin. I,

NÃO SERÁ MEDIA-

NOVA D�2�:4 H: P,) ·MARMORARIA
- "O Govêrno indiano não Com as mais modernas máquinas para:
recebeu 'nenhUril pedido pa-· - Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos

ra atuar como merli.a:jor eu- Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
tre o Leste e o Qeste" -- de- Terraços, Balcões, etc.

clarou UIl,l porta-voz (ificial Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

AVENTURAS DO

Avenida do Estado 1666;"76

Telefone: �7 -3Q-91

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FUGA DE DIPLO·
MATA

As duas drogas, derivadas
círculos autorízndos austría
cos se declarou que um di

plomata bulgaro desapareceu
de seu posto em Viena, há
nove dias, e que se aeredtta

,,!ue o mesmo rugiu para o

leste.

O diplomada foi ídenttâca-
10 .com o nome de Netchd

sts.ntcnev e seu cargo era de

segundo sec 'etário da lega
cão da Bulgarta' em Viena.
Diz-se que a representa

cão diplomática bulgara pe
diu à polícía de VIena que
)rOCUl'e o desaparecido.
Nossa -ínformaçâo indica

que o citado diplomata fu

gíu para ti oeste, dizem os

círculos austrtacos.

NOIVADO
Com' a sta. Maria de Lour

des, filha do sr, Carlos Au-·
�'usto Lehmkunhl e exma.

esposa, contratou casamen

to, a 24 de Dezembro último,
) nosso jovem conterrâneo
Ir. Jorge Krautz Carneiro,
[ilho do sr. Edgar da Cunha
Carneiro.

-

Aos noivos e exmas. famí
lias as felitações de O
SSTADO.

PRE,CISA� �E
De uma empregada, cozi

nheira, que durma no alu
guel e faça 'companhia à
uma Senhora que reside sõ
zinha.
Trat�r à Áv. Rio Branco

N. 145.

VENDE�SE
Um: sala 'de jantar, ,m

quarto, um escritório com

plQto, inclusive máquina de
escrever, um jogo de pol
trollas e outr.os móveis.
Tllatar no Banco do Di�

trito Federal, com o sr. Da
núbio Mello.

VENDE-SE
Três lotes de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa.
Tratar no cartório do Es

treito.

V.,nd.-se
Uma casa de alvenaria,

c.onstrução nova, á rua Ne
rêu Ramos. Pequena entr�
da e o saldo a combinar.
Tratar no. Edificio São

Jorge Sala 4 - Fone
2192.

ZE-MUTRETA
"

.. -.

ser originário o pedido.
Assim, não pode F:er apl_'(l

ciada a tese, levIUlta.:l:t no

"habeas-corpu,3", da lnl�om
petência do juiz Singular pa
ra intimar o ::hFí:e do Exe
cfltivo, o que :ie dará caso o

impetrante insistir" iunto ao

tribunal competente.

.. ,

,I,
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. '�".�:".' Florianópolis, . Sá�a�o.: )5' �.� Janeiro de 1955

FEDERAÇÃO DE VELA E
MOTOR DE SANTA

CATARINA

NOTA OFICIAL N. 2

Em reunião do Conselho
,

'
I de Representantes, da Fede-

.

'

.•�"""""."""5''''''''''.''.''''''.''••''''''••1''..••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••..•••••••••. 'ração de Vela e Motor de••••••••
-

'. ,

! 1!IIIdif" .....'*Mn................... ''':IIIc'fIIIMirIi:e .. � "It"1i'� ...... Santa Catarina, realizada no

E'mputOD' o '�laDteFrDa" _,

vom Fern�oeLau�ampQmçrão ;:;;;:;;�;�::���:r��:
Presente um bom público, 1 Marcha do placard nho e Lauda'tes! Plácido,

I
.

Atlético - �oncir:i; Juca rico,
foi realizado, ante-ôntem, á Aos 24 minutos, próximo Alemão, Ney, 'I'oínho e Pa- e Fausto: OSl1l, Nereu e Ca-

., '

d a área perigosa do Figuei- checo. I zuza : Moracy, Hercilío, E'- Substituiçõesnoite, o prrmerro Jogo o

ano, em caráter amistoso, rense, avança o zagueiro ,I

defrontando-se os conjuntos Fausto que se adiantou de-
d t· .

tos do campeão e do "lanter- masiadamente, sen 'Ü a m-,

na". g ido por Trilha, tendo o âr-

As chuvas que caíram du- bítro muito acertadamente
rante toda a noite impedi- punido o campeão da cida

ram que maior foasea assis- de com uma falta, a qual '

tência. O jogo foi fraco no cobrada pelo extrema Lauro.
10. tempo,' quando o Atl�ti- com um violento pelótaço
co conseguiu inaugurar a ganhou as redes . 1 x O pró
contagem. Na fase final a- Atlético.

\ .

gigantaram-se as duas equi- Aos 16 minutos do- 2° tem
pes e o prélio tomou um no- po, com um pelotaço rasteí

vo colorido, agradando. Lo- 1'0 Pacheco fez a pelota pas

go no início o Pígueirense sa/ �n,tre as. �ernas" do a��
obteve o gol do empate, que: queiro Soncmi. Um frango
nos pareceu resultado justo: lellitimo: 1 x 1.

Ausentes: Danyr, 4niBal,
Betinho e Mafra no alvi-pre- Os Quadros
to e Giovani e Frederíco, no Figueirense - Wilson,
tricolor.

.

Trilha e Helcio ; Vico, Julí-

RIO, 14" (V. AJ - 'Flávio resolveu "se abrir" para a

,imprensí1 vespertina. Afirma que ainda on�em �ei:wu o

Vasco tranquilamente, depois de obter da diretoria a cer

teza de que não puniria com rignrísmo certos jogadores,

cuja maneira de. 'agir 'P�o. lhe está agradando ,e cre.l1�e
mesmo de que apenas MU'Im, por ter faltado com o res

peito a, um benemérrto, seria atingido com certo rigor.

"Qual não foi.minha surpresa - continuou - quando Me-

• drado Dias me chamou hoje cedo, urgente, para.uma pa

lestra de gravidade na praia de Botatogo. Fui e recebi a

proposta: Quedam me tornar superintendente e entregar
o team a um treinador hungaro que anda por aqui. Res

pondí que aquilo não me soava bem. Então eu não servia.
para técnico e ia servir para supervisor? E' expeli minha
mágua: "Então' o Vasco!me tirou de um grande. clube

(Flamengo) onde tinha uma obra adiantada para, da noi

te 'para o dia, substttuír-rne por um profissional que mal

conhece"?
,

A magua do -técníco
'

da Copa do Mundo de 50. foi os
travasada, ainda, por longa demonstração de seus feitos

e dos prejuizos que lhe adviriam de sua saida do Vasco,
Curitiba, (Via aérea) _' gante e de reconhecimento,

'agora. Mas uma coisa � derta: não poderá mais êle, diante
D'

.

d daqueles plaier, POI'S ape-omingo, os Joga ores per-do rumo 'tomado pelos acontecimentos, -permanecer no
tencentes a equipe de aspi- sal' de estar afastado da di-

posto. 'Existe, publico, e notório, um voto de desconfiança
rantes do Esporte' Clube A- reção técnica da equipe foi

da 'diretoria, ao seu trabalho. .

.

V· d' Zin der Lins, .quem ,'p'reparou-* " * gua er e, sagr�ram-se
RIO, 14 (V. A.) - Laerte e' Ademir reaparecerão do- campeões da categoria ao o quadro para tão brilhante

l

I abater a equipe rubro-negra feito.
mingo frente ao Amériy:t-, no esquadrão principa do Vasco

da Gama. ° primeiro substituirá a Eli, que esteve mal por pela contagem de' 3, a O. Fin

ocasião·.do cotejo contra,o Flamengo. Parodi, ao que tudo .lo o encontro, os componen

indica, será substituido por Ademir, que ostenta excelen- tes da equipe qUe conquis
te forma no momento.' Os técnicos Flávio Costa e Martin :oú o primeiro titulo de 54,
Francisco estão empenhados em apresentar os quadros dirigiram-se. ao ex-técnico

completos, pois desejath que o "classico da paz" transcor·- .:10 "Le�o" Zinder Lins, que
ra num ambiente dos melhores. I

se encontra na cerca ao

.
"",. lado de um dos goals e em

R�O, 14 (V. A) - Celso,' goleiro do Canto do Rio, esta fila indiana, ? cumprimen·
sendo pretendido pelo América, tendo mesmo mantido con, taram pelo feIto. Gesto ele

versações à respeito do seu ingresso no grêmio da Rua

Campos Sales.

Silvio Regueira PelusQ e familia, Aristides Reguei
ra, auS"ente, Heitor Regueira, ausente, Numancia Reguei
ra, Osmar Regueira e familia, Halo Comberlato e fami
lia, ausentes, profundamente sensibilizRJdos, agradecem

'LONDRES, 14 (U.P.) ::- dores do mundo.: vistos na as demonstrações de pezar recebidas pelo falecimento de
Os crácks de football brasi. Suiça, na ultima 'Taça do flua inesquecivel mãe, sogra, ávó, irmã e tia As 8 horas.leiro Julinho e Nilton San- Mundo, são os' seguintes: 10) Noticias Da Semana.tos foram quàIifi!!ados cOmO Crosics (Huniria) R. An- MARIA REGUIRA PELUSO 54 X 52. Nac.
os melhores do mundo em dr::tde (Uruguai) e Nilton

20) OS HOMENS PREFE-
;,uas' posições pelo treinador Santos (Brasil; Bozsik p aproveitam a oPOrtunidade para convidar os demais REM AS LOURAS Com:da seleção da Hun'gria, sr:: (Hungria) - BillY' Wright parentes e. amigos para assistirem a missa de 7° dia que, Marilym MoroeGyula 'l\:IaIidi.{ ,

'.' _ (Inglaterra) e Cruz (Uru- em sufraglO de sua alma, mandam rezar no dia 18 do cor-,�' _ (Technicolor)
. \.'�� t.,� "._.;�) .', /Y""!,',·: gua.i). - Jul.'in�o (Brasi�) - ren!e, quarta feira, ás 7 horas, no alt�r do Sagrado Co- 30) A IRRESISTIVE'l1 SA-Al Al'�,�llha.:. _PG;�.E!< �,e-�; a KOCl;\l (Hungl'la) - Hldeg- raçao de Jesus na Cíttedral Metropohtana. LOME COM R d Ccamp�ã muÍi:diàrã'(f-'f<61St�b�M. ltüti:' "(Hungria) - Puskas

J Out.rassim, agradecem a todos quantos enviaram flô- (Tec�nic:lor)affijlr�?Mas na opinião do sr. Guyla . (Hungria) e Schaeffer (A- res, cartões e telegramas e compareceram a mais esse Preços: 6,20 _ 3,50.la,Mandi, os melhores joga-lemanha). áto de fé cristã.
x. Imp. até 14 anos.

' .......�..,.....-"""
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D I V E R"S A S
Será iniciada, hoje, a penúltima rodada do retur�o

do Campeonato Carioca de Futebol, com ° clássico mais

antigo. do futebol guanabarino - Botafogo x Fluminense,
e * �

BUENOS AIRES, 13 (U. P,) - Interrogada pela Uni

ted Press acêrca das notícias procedentes do. Rio de Ja

neiro, segundo as quais o clube 'de futebol vasco �a G�,
ma estaria disposto a convidá-Io a dirigir sua equipe ue

profissionais, o famoso técnico argentino Guillermo sta

bile disse que até o momento ·nãO recebeu qualquer pro-

posta do Vasco.
.

Salientou, no' entanto, que estaria disposto a c_onslde
rar díta proposta,' se a mesma chegar às suas maos.

RIO, 14 (V. A.) - 9 centro-avante Dino, do Botafogo,
ao que sabemos, pedirá dez mil cruzeiros mensais ao s�u
clube e cem mil para renovar o seu contrato, que termí

nará dia 13 do corrente. Um dos jogadores mais positivos
do quadro da "�strelà solitaria", a proposta de Dino está
preocupando os diretores do Botatogo. ° comandante do

Botafogo deseja' re!iQ,lyer amigavelmente o seu assunto,

'pois não pretende. cha_'i- dificuldades à direção do seu clu

be. Caso 'o Botafogo resolva satisfatoriamente a proposta
de Dino, o "goleador'. de 54" poderá participar da disputa
do turno decisivo do certame carioca.

* * *

* * *

RIO, 14 (V. A.) "Não, cometi nenhum ato discipli�
nar, conforme vem sendo propalado nos círculos esporti,
vos. Em verdade solicitei ao técnico Gradim que me afas
tasse do time, mas porque me sinto fisicamente esgotado.
motivado pela ininterrupta atividade, bem como, pelo ura
ma íntimo que vem. alterando completamente meu siste

ma nervoso, a ponto de impedir que eu renda para o ti
me dentro da minha capacidade real".

'.Essas foram as pálavras do atacante Didi do FluminEm

se, abOl�dando os fatos que deram origem aos rumores da
sua incompatibilidade com o· grêmio das Laranjeiras.

.

* �: *
'

.

RIO, 14 (V. A.) - Irineu Chaves, atual superintenden
te da CBD, acaba de ser aposentado com o ordenado men

sai de Cr$ 20.000,00.
Logo que a notícia transpirou; surgiram os ll1ais rude.;;

comentários contra a atual Diretoria, que estava fazendo
o ,testament.P, Com .serJQ§ pnul> para eis cofre� !ia entidade.

comparece-
- As 5 - 8 Hs.

• Yvone de CarIo - Rod Ca-

Ao Nazareno, nosso par
ticuÜlr amigo, embora com

atrazo enviamos os nossos

respeitosos cumprimentos,
ensejando-lhe muitas felici
dades.

Todos no 1° tempo. Sai
ram Fausto, Moracy e Ney,
entrando Abelardo, Sombra
e Meireles.

COM A PALAvRA O CRACK Arbitragem

Na partida preliminar,
que .f'oi travada com grande
entusiasmo pelos 22 litigan
tes pesar do máu tempo,
o "onze" aspirante do Fi
gueirense suplantou a equi-
pe do Bangú, campeão ama

dor do ano passado. 3 x 2, a

I con.
tagem tendo funcionado

Os- no apito com acerto o sr.

Mário Abreu.
Bôa a arbitragem de

waldo Meira.MORACY - (15)
..

1)•••••,'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••'
P - Nome por extenso?

R - Moracy Gomes.

P - Data do nascimento?
R - 22 de Maio .de 1925.

P - Cidade onde nasceu?
R � Florianópo!ís.
P - Clube em que atuou pela prímeíra vez?

R - Caravana do Ar, ao lado de Waldir, Manara,

Sanford, Leônidas e Adão.
p'- Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Caravana" do Ar, Avaí, Figueirense -e Atlético,

P - Títulos conquístados?
R. - Campeão Olímpico de Voleibol, bi-campeão' de

basquete da cidade e do Estado, Campeão olímpi
co dos 100 metros em Porto Alegre, Campeão de

futebol de 1950 pelo Figueirense e em 1951 pelo
Avaí, Campeão da cidade nos 200 metros e outros

títulos no, cestobol, atletíszno e voleibol.

P - Maior momento 'de sua carreira?
'R - Vencer os 200 metros em Porto Alegre,
P � Pior momento de sua carreira?
R - Ser "lanterna" do Campeonato do ano

defendendo o Atlético,

P - Seu maior desejo no futebol?
R' - Ser Campeão do Estado.

P � Diversão predileta?
R - Esportes. .

P - Outros esportes que pratica além do futebol?

R - Atletismo, Basquetebol e Voleibol.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Giovaní, do Atlético.
p.- Melhor jogador do Estado?
R __o Euclides, do América de Joínvílle.
P - Melhor jogador do país?

.

R - Ademir, do V�co da Gama.

P - Melhor jogador catarínense do passado?
'R :_ Pinheiro, que atuou no AvaL
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Antônio Salum.

P
.

- Dos atuais técnicos qual o melhor,?
R - Oswaldo Meira.

P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Manoel da Paixão 'I'ourinho.:
P - Dos clubes da Capital por .qual é torcedor?
R - Avaí Futebol Clube.
P - E dos clubes do Rio?

.

R - Vasco da Gama.
P - E de São Paulo?
R_- Não sou torcedor de clube paulista.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,

JOSÉ NAZARENO COELHO
,

Viu transcorrer seu natâ- para dia no conceito dos es

portes que nele tem um dos
seus propugnadores.

lício, dia 11 ultimo, o nosso

estimado conterrâneo Jorna
lista José Nazareno Coelho,
professor de educação fisica
e. um dos/diretores do heb-
domadâr io esportivo "O In
victo" que aqui se edita.
Talentoso e esforçado,

Nazareno firma-se de dia

RESCINDIDO O (ONTRATO DE,
FLÁVIO COSTA COM O VASCO

RIO, 14 (V.A.) - Como' contrato, obrigando o clubepassado,
se esperava, o passível afas- a vultosa indenização.
tamento de Flavio Costa da �, ,

. direção técnica do Vasco, RESCINDIDO Ó CONTRA-
foi o assunto -de maior re- TO DE FLÁVIO
percussão, nas últimas 24
horas. O "Diário de Notíci
as" teve oportunidade doe no

ticiar, ontem, o pensamento
dos atuais dirigentes do
Vasco de entregar ao trei
nador o cargo de superin
tendente, afastando-o da di

reção técnica. Flávio, ouvi
do pelo sr. 'Medrado Dias,
pediu. 48 horas para estudar
J assunto. Na manhã de on

tem, Flávio estêve na resi
dência do sr. Artur Pires
declarando firmemente não

pretender abandonar o seu

cargo, a não . ser obrigado
por rescisao contratual.
Tanto que <depois esteve, em
São Januario, dirigindo o

treino do Vasco. Mas à tar
de foram reunidos num

grande a Imo ç o, no

Restaurante do Aeroporto,
tiguras de real prestigio do'
grêmio ,de São Januário,
procurando-se uma fórmula
para solucionar a questão.
O sr. Medrado Dias julgou
que que à situação só pode!
da ser clareada' com' a saí
da de flávio, mas que isto
importaria em rescisão de

Às últimas horas da noi
te de ontem, estêve reunida
a diretoria do Vasco, extra
ordináriamente, para apre
ciar os últimos acontecimen
tos com referência a Flávio
Costa e principalmenta pe
la sua entrévista concedida
'1 um vespertino dest�' ca-
pital. Depois de algumas,
horas de reunião, decidiu a

diretoria do Vasco rescin
dir o contrato de Flávio
Costa, rompendo assim re

lações com o até então seu

técnico e que tinha contrato
até 195'6.

HÚNGARO O NOVO
TREINADOR

Embora / ainda não esteja
decidido, sabe-se que o trei
nador do Vasco, em caráter
experimental, será o húnga
ro Lazlo, que se encontra
nesta capital. Os entendi
mentos serão concluídos na

como o faria?
R - Soncini, Waldir e Danda; Julinho, Valério e Ja

cy; Plácido, Giovani, 'Danyr, Betinho e Pacheco.

manhã de hoje e, se não a

provar, será contratado, en

tão, Guilherme Stabile, fa
moso selecionador da Ar
gentina.

RECONHECIDA A' EFICIÊNC�A DO
TÉCNICO ZINDER LINS

t Missa de 30 Dias
ARNALDO BONATELLI E FILHA, ainda sensibili

zados com a 'morte .de sua inesqueciva] 'esposa e mãe,
OLGA FREITAS BONATELLI, vem respeitosamente,
convidar seu parentes e pessoas amigas para assistirem
,1. missa de 30 dias que em intenção a sua alma mandam
rezar no dia 17 do corrente, ás 7 horas, na capela de São
Luiz na Pedra Grande.

Antecipadamente agadece a todos que
rem a este �to de fé cristã.

Zinder Lins, que ainda
não (oi esquecido pela- gente
aguaverdeana, recebeu' os
cumprimentos com lagrimas
nos olh�s, e com grande sa

tisfação, poií>, viu ql:le o seu

trabalho, não foi esquecido
por aqueles que vinham de
se sagrar campeões.

t luudecimenlo e Míssal
MARIA REGUEI�A ,PELUSO I

JULlNHO E.. NILTON SANTOS OS
MAIORES DO MUNDO,

Pelo "Veleiros da Ilha"!

Humberto D'Alascio
Pedro' Gomes Soares
Laudelino Xavier,
Aldo Antonio de Freitas
Osvaldo Pedro Nunes

Florianópolis
neiro de 1955.

,12 de Ja-'

GILBERTO OLIVEIRA
Secretário

.

•••••••1»•.••••"."••••••

CINE SAO JOSE'
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
Rex HARRISON Lilli

PALMER em:

"LEITO NUPCIAL"
,

No Programa:
Atualidade Atlantida.

.

54
x 53. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

l?ITZ
As 4,30 - Bhs.

Farley Ç}RANGER. -- Arin
BRYTH em:

"VIDA DE !'lINHA "toA"
No Programa:
Vida Carioca. Nac .

Preços: 7,60 - 3,50,
Censura Livre.

i·" 1\

!ll
As 8hs.

Hugo DEL CARRiL!.
Maria ,ROSA SALGApO em:

"O NEGRO OE Al.M,\
.

BRANC:.\·'
No Programa:
Bandeirantes na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura até 14 anos.

.! ;.

- As 4 Hs.
LUTA PELA GLORIA
Com: Bill Elliott
A CAVERNA NA MON

TANHA
Cpm: Os Vaqueirinhos
GODY, MARECHAL UNI-·
VERSO 11/12. Eps.
N I) Programa:
Ligação Norte Sul.
Ceensura até 10 Anos.

\.

As 8 horas.

PUNHOS DA LIBERDADE
Com: Roddy Mc Dowalll

A CAVERNA MONTANHA
Com: Os Vaqueirinhos
GODY, MARECHAL UNI
VERSO 11/12. Eps.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

meron em:
.

"IRRESISTIVEL SALOME"
. (Technicolor)

.

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

/ .. .:
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- ESTADO DE SÃO PAULO-

A Diretoria de Viação, 'da Secreta ria da Viação e Obras Públicas do Estado de
São Paulo, comunica aos interessados que o Pôrto de São Sebastião será franquea
do normalmente ao comércio 'marítimo a 20 de Janeiro de 1955.

Vigorarão nos' serviços do Pôrto as tarifas aprovadas pela Portaria nO 545 do
• Ministério da Viação, publicada no "DIARIO OFICIAL" da União de 23 de

.�
Outubro de 1954

:••
São Paulo, 20 de Dezembro de 1.954.
Tácito Piratiny. Nascimento,

Diretor Substituto.

I
.

i
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"Homuns RãS'! na Poli.cia
COM VISTAS AOS EXMOS. I serviço 'ou no treinamento. so.l, para os recreios �nfan,-
'SRS. DESEMBARGADOR Vamos esclarecer

melhor.,
tIS ou outras nece�sldades,

SECRETARIO' DA SEGU- Quais as funcões do que venham a surgrr.

RANCA COMANDANTE Guarda-praia?
-

Como Guarda do Põsto de

DA POLíCIA, PREFEITO - Como polícíal, o pa-
. Salvamento, a vigilância sê-

DA CAPITAL E PREFEI- trulhamento I bre os banhistas:

TOS DOS MUNICíPIOS - manter a segurança e - socorrer os banhistas

PRAIEIROS. tranquilidade, afastando os que necessitem;
S. SURI ébrios e os incovenientes; - socorrer as embarca-

'. d
.,

- manter a ordem afas- barcações em perigo; ,

Terceiro a serre

O Policial da praia tem tando os turbulentos apazi- _. prestar socorros de ur-

as funções do patrulheiro guando conflitos; gência tais como respiração
no policiamento, do guarda - manter a moralidade artificial, massagens e ou

de trânsito, num trânsito pública pela vigilante pres- tros recursos quando neces

mixto de terra e água, do servação dos bons costu- sário;
mes ,.

- fiscalizú o tráfego das
vigia de salvamento sempre

'que um banhista estiver em - manter a harmonia do embarcações que navegam

perigo, e a militar do "ho-, ambiente, demarcando as na praia;
f os jogos de - deliberar as zonas de

mem rã" sempre que se a- zonas para
. .

Ih praia : para os banhos de tráfego e aportagem das
ça necgssarlO mergu ar no

.

, embarcações
Como mergulhador (homen
rã)

...:_ socorro aos banhistas
ou maufragos que hauverem

afundado
- procura dos corpos dos

I ACIDENTE COM UM

cIAVIÃO NA ALEMA- Ven e-se
NHA (i)RIENTAL

\ .. " ,-'-"--'

-lO J AiS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO. DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmes, sres. 'Donas de
Casa, amaravilhose
ELGIN

(A MA'OUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados ao seu lar e

pela valorização sempre constante,
ELGIN paga-se a si mesma.

DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
,

ELETRO,-TÉCNICJ\ INDOSTRIA E
COMERCIO S. A.

Ruã-Tfe.-·SilVeira 24 e 28 ., End. Tel'.
ELETROTÉCNICA

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .-. Santa Catarina

FALA-SE NUMA
CONFERENCIA
DOS "DOIS
GRANDES" BERLIM, 13 CU. r.. -- Um

LONDRES, 13 (U. P.J -- O avião soviético de passageí

jornal "Évening News'" in- ros, em que víaavam os 15

formou, hoje, que o presí- integrantes da .íelep.acão
dente Eisenhower e o pri- cultural da Alemanha oríen

meiro ministro Chul'ehill se tal na viagem de volta para

encontrarão em Londres, no Berlim, procedente de M.os

mês vindouro pára cOOl'de- cou, sofreu um acidente a 29

nação das políticas ing:e::!a, do mes pass::do, "egundo in

e norte-'Ilmericana com o formou a Liga dos Jurisc:1s

mundo comunista. _'\s aut.ori- Livres, hoje. A Liga or��ani
dades inglesas e ame.t'Íeanas zação antl-connmi:sra de

dizem que não se sf�be de Berlim oeidental, deciarou

qualquer arranjo para tal I que o totnl das vltirllas ain-

conferencia. da não é conhecIdo.

•

-V[SOA .

Avisamos no povo que só as pessôas que tlv.erem
lista carimbada pela paroquia de N. S. de Fatima e as

sinada pelo sr. Padre, estão autorisadas a angariar dona
tivos 'para a festa de N..Sra. dos Navegantes, a realizar
se em Itaguaçu, de 10 a 14 de fevereiro.

A Comissão

,

VENDEDOR
Pl'ocúra-se um vendedor pracista viajante com mui

ta' pratica de preferencia do ramo de tecidos. Desneces
sario apresentar-se sem estar habilitado.

R. Sehnorr -_ ]:lW Felipe Schmidt n042 sobo Floria
nópolis.

\fende-se
CADILLAC 1950 CR$ 300;000,00

Vende-se um em ótimo estado. Aceita-se outro carro

como parte do pagamento.
Rua 'Felipe Schmidt nO 60.

I'Q/UI.'_� CAiI.,....."UI -

,lI.&_.J'JlIQaUIIM
'� .......

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alêi'Jre

"
..',..

.. ,

�

J

que perecerem;
- pesquiza. submarina e

recuperação de valores em

caso' de naufrágios.
Essas funcões, como se

vê iustíttcam a existência
de' l{m CORPO DE POLíCIA
DE PRAIA. Só assim tere

mos ·em nossas praias hoje
tão concorridas um policia
mento de elite. Certos es

tamos de que com êle tanto
os banhistas como os na

vegadores, gozarão o sos

sêgo ao qual tem direito,
todos quantos procuram
praias.

O GUARDA-PRAIAS, já
o dissemos e repetimos, tem
que ser jim policial selecio
nado e de nível intelectual
e profissional superior ao

que hoje se possúe nêsse

serviço. Deverá ser um poli
-cial mais educado e mais

delicado, mas, também, mais
enérgico e com conheci
mentos e autoridade maior
�o que agora e que deverá
saber .se _�on.dupir ..... tanto
com os pequenos como com

.os considerados, ditos, ou

chamados grandes' que cos

tumarn perguntar" "sabe

quem sou eu?, como se no

País houvessem leis dife
rentes para êles, ou como se

êles estivessem insentos da

observação delas.
I
J

?I} 'N 'Op1:?lpllli\I Opur:u.laJ! 1:?nlI : saQ5mu.lOJuI
-o.nau

-1:?f �p 8 : sr.rn1:? S1:?p 0Fl!UI 'SOlllPWU1:?:) aS-lUu,H?C!a.ld

Fixados 08 efetivos das Forces
ArlDada� em tempo de p�z
Vetada pelo Presidente da Republica u�a
expressãe do 'artigo 5- contraria aos

iateresses nacionais
RIO, 14 (v. A.) - o pre- 1 Escola Preparatória de Oa-

sielente da República san- tríbuídos pelas .tívezsns gra- detes do Ar;
cíonou lei do Congresso Na- duacões e esnecíalídades e o.e - 1.200 alunes da Fscola

cional que fixa os efetivos 750" taifeiro�' 'do serviço ge- de Especialist3,s ele Aeronáu

das Fôrças Armadas, em ral de tarifa - do Quudro tica;
,tempo de paz, tendo vetado Suplementar do' Corpo cio - 200 alunos dos CEntros

a expressão - "a partir de Pessoal Subalterno da Ar- de Preparação de Oficiais da

janeiro de 1954" --- constan- mada, inclusive .:JS já trans- Reserva;
te do artigo 3° do projeto, feridos ou a serem transfe- - 9.800 subofieluís e SD,l'

por ',julgá-la contráría aos ridos para êSS3 quadro em gentos distríbuidos .pelos di

tnterêsses nacionais, virtud ede dispositivos l'e- ferentes Quadro,� do Corpo
Nas razões do veto, decla- gulamentares: 1 do Pessoal S'l�al,terno da

rou o presidente da Repú- - 10.000 pracas do Corpo Aeronáutica;
blica que ao propor, em ',953, de Fuzileiros Navais, com- - 14.000 cabos c soldados

as medidas consuhstancía- preendendo as companhias de primeira e segunda elas

Jas no projeto em tela, o regionais, banda de musícos se;

ante-projeto do Poder. l:xe- . de corneteiros e de tambo- - 2.20'0 'tàlfeil'('js dás (1�fe-

cutívo estatulu, no à\:tigo cí- res, dlstrlbuidos pelas diver- rentes graduacócs.
tado, que os claros decorren- sas graduaçõe: e especiali- Nesta relação não se eu

tes do aumento dos efetivos dades, inclusive suboficiais. côntram compreendidos 'JS

previstos nesta lei seriam AeronâlJtin oficiais das três armase ser-

oreenchidos de acordo com - 1.200 cadetes da Escola

I
viços, cujo númer� atinge a

a legislação em vigor. a par- de Aeronáutica, <! alunos cu, uma dezena de milhar.

til' de janeiro de Ulti4, com

recursos orçamentárlos !X'Ó-
prios.
Ora, somente agora OCO;.'

rendo a aprovação do j.roje
to, não se [ust.itíca. evid�nte
mente a sua vigüncia a par

tir de janeiro 00 ano tran

sacto, o que, a16111 d� incon

venientes óbvios, viria der

lugar a possíveis reivindica-
/

cões sem dúvida contrarías --------...,...-------------------:
�os 'interêsseo;; nactonaís.

As forças armadas da U&

cão terão um efetivo ue
234.043 praças, assim distri

buídas:
Exército

2.950 cadetes da Acaciemi.a

Militar das Agulhas i-:egras
e alunos das Escolas PrE),Ja
ratórias.
- 1.323 subtenentes;
- 30.384 sal'gcI:ltos.
- 27.973 caboi:::

94.418 soldados.

Casa de material, com 3

quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter

reno, situada à rua Lui� Del

fino n. 34 (próximo da Ave
nida 'I'rompowsky t

Preco médico. Tt·?ta:' com

Moritz, Corretor Oficial, à
rua Saldanha Marinho, 2 -

'OISVNW OV OYSSIJ\IaV au saavxa

Restaurante
.

Napoli
RUA Marechal .Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

D�sconto especial para os' senhores viajantes.

1° andar.'

DESIGNADO O NO
VO EMBAIXADOR
AMERICANO NO

NO.BRASIL

FOTOGRAFIAS
,f",

Marínha
1.000 alulltn da Escola

e Colégio Naval'
- 400 alunús dos centro:::

de instrução cie oficiaif, da

reserva;
- 18.000 ,]l'ilÇW, ele::; ([Ila

dros e especLalidad�s do

":::Ol'PO, do Pessoal bubalt('r

no da Armada, distribuídos

pelas diversas graduaç0es,
especialidades e sCl'vi:;o, in

clusive suboficiaIs;
- 12.000 praças do (tU.l

dro Suplementar do Corpo
do Pessoal Subalterno ela

JETO DO ABONO Armada, sendo 7.200 MNs dos

RIO, 12 (V.A.I ._ Nas úl- serviços geraiS de convés e

timas horas da tm'de de on- de máquinas, 2.000 conseri

tem, chegou "lO Senado o tos e de 2.800 praças das di

projeto que concede o abono versas especialidades, servi
de emergência ao funciona- ços ou graduações, já trans
lismo público civil e miihar teridos do Corpo do i?f;ssoal
da União. Foi enü'egue na Subal�erno da Armada para
Secretaria do !Vbnroe pelo o referido Quadro Súplemen
deputado,Benjamin Farah. tar, em virtude de dispo�lt.i-

O sr. Kel'ginaldo Ca"sl- vos regulamentare�;
canti, já requereu urgência - 6.000 alunos (.hs diver

para o projeto, cu_jit tramita- sas Escolas de Aprencli!.('s
ção no Senado será rápida, Marinheiros;
O projeto será lido na ses- - \3.000 Taifeiros. f,endo
são extraordinária que o Se- 2.250 dos quadrOtl e especia
nado realiza, hoje, às 21 ho- !idades do Corpo do Pessoal
:;:'8. I Subalterno Cf>. Armada, �lis-

-'c,'"''''...,.",''''''',.....,_'"'''''''''

WASHINGTON, 12 (U. P)
_ O presidente Dwight D.
Eisenhower designou,' ont,rl:1
oficialmente, a James C

Dunn, atualmente emba!xa
'ior na Espanha, para o car

go de emb,aixadOl' no Hl'U�!.l.
Substituirá a James Kem

per, industrial ·je Chieago,
�ue se retirará do co:po di

plomático.
John D. L0dge SUb3t.ituirá

,11 Dunn em Madri,

NO SENADO O PRO-

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
BATISADOS - ANIVF;RSAUr-oS E REPORTAGENS EM
GERAL.

RGDOLFO CERNY, Fotografo do Jornal "O
ESTADO".

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

AGORI NOVOS· oOllHIOS
na

Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio
(Correrão por b interior do Paraná S. Paulo e Nortf

do Pais)
,

Terça.

, .

\�4�'_ . '1� ..� '.�.�':'

pelo

"NOMENCLATURA
BRASILEIRA DE
MERCADORIAS"
Elaborada para dar cum

.i-ímento aos convênios do
Brasil com a O.N.U., a

"Mornenclatura Brasileira
-le Mercadorias" veio ,dotar
') sistema estatístíeo de nos

so país de um código uni

forme para a apresen ação
dos resultados dos levanta
mentos do comércio exte

rior, tele cabotagem e por '

vias internas, nos moldes

previstos nos padrões in

ternacionais.
Nos dois anos já decor

r idós desde que foí aprova
do êsse trabalho tem con

tribuído' para o constante

aprimoramento dos inquéri
.lQS , estatísticos, ,dad.q. que
oôs ao alcance, quer dos es

tudiosos quer dos próprios
informantes, meios de elas
sificacão que podem ser

utiliz�dos sem qualquer di
ficuldade.
A publicação da "Nomen

clatura Brasileira de Mer
cadorias" teve a melhor
acolhida por parte dos in

teressados e do público em

zeral. Tendo-se esgotado em

�urto prazo a primeira edi

cão, já se encontra em cír
';ul�cão' uma segunda tira

';em,' lançada pelo Conselho
Nacional de Estatística.

LIVRE CIRCULA

.çÃO DE SUEZ
LONDRES ,12 (U. PJ - O

Conselho de Segurança reu

nir-se-á na quinta-feira, à

tarde, sob 'a presielencia do

delegado da Nm'a Zelandia,
para retomar fi, discussão do

caso do navio israeJen"e
"Bat Galim", e mais gerul
mente, "dos enÜav('s npoó:
tos pelo Egito à livre circu

lação do Cllna! de Sue�",

ALTA DO CAFÉ

LONDRES, 1:: \U, p)
Nos meios bem informados
informou-se :jlle se espera

que o preço do café suba
na Grã-Brl�;;anha em cerca

de 10 che ;.!I·; ,,,.0 centa\'os

de dólar) ú libra prH, nas

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



supressão da antiga e tradi
cional cavalaria que puclra
os prestítos e não podia ser

de outra fórma, pois, tal su-
O Carnaval de i<'lorian(J- pressão viria tira,l' a ímpo

polis consttiue urna honrosa nêncía dessa indispensável primeira, sem osso, passara
e tradicional excepçáo eJ)1 parte do programa e que a custar Cr$ 27,00, e a com

todo o Brasil e não há quem tanta vida empresta aos des- osso Cr$ 21,00. A carne de

possa por dúvida sôbre a ve- files de nossos' clubes carna- segunda que, antes, era ven·

racidade desta afirmativa, valescos. dida ao prêço de Cr$ 17,00,

quando todos sabem que é o Para atrair o maior núme- será vendida a Cr$ 13,00".
único em todo o pais que a- 1'0 de turistas que virá assís- Nos açougues, serão fixa

presenta artisticos e ínímí- til' nosso Carnaval, vai ser das tabelas de prêços, evi

táveis trabalhos de variadas distribuída pelas cidades do tando exploração, e os ris

mutuações, que o povo na Estado e fóra do Est'3,do inú- cais da Prefeitura vigiarão,
sua linguagem simples de- meros cartazes de propagan- rigorosamente, a vendagem
nomina de "carros de abrir". da que serão prévíamente da carne, impedindo, assim,
Vem de longos anos, pas- colocados nos lugares mais que os consumidores levem

sando de 'paes para filhos e centrais por toda .'t parte. para casa mercadoria ruim,
destes para os netos, o se- Estejam assim preparados "pelancada", como salientou,

gredo e a magia dessa ope- nossos hotéis para receberem ôntem, a confreira "A Gaze

ração artística, que tem a·, grande número de hóspedes. ta""numa nota assinada por

traído a atenção de curiosos Aguarda-se a maior cola- pessoa suspeita, por ser re

que de todos os Estados che- boração das autoridades e do conhecida corno fervorosa

gam à capital catarínense, povo, para que num ambíen- adepta do bloco oposícionis-
para observarem essas ma- te de paz e compreensão, ta.

'

ravilhosas ensenaçôes da possamos afugentar trrstezas Quem julgar-se com pode
mais pura arte, enfeixadas e mágoas que nos assediara res para resolver. melhor a

em armações não menos ar- e motivadas pela dureza dos" questão, ou quem, maís ela

tístícas e que manejadas com dias que atravessamos. rividente, achar melhor 80-

incrível perícia, graças a uma O Carnaval em Floríanó- luçào para o problema da

combinação puramente me- polis manterá sua tradição e carne, que a apresente.
câníca numa variada e com- nêste ano promete verdadeí- Todos sabem que se trata

plicada estrutura secreta e ras e anímadoras surpresas. de cousa complexa, emara

manual, apresentare em con- Que venha o Hei, Momo, nhada, difícil. E >J. Prefeitu

junto verdadeíras obras de pois está senda -preparada ra, sõzínha, sem apôlo, não

arte C0l1ll. alegorras as mais condigna .recepção para uue poderá arcar com tôdas as

diversas. Mutações há que possa receber a chave sim- responsabilidades, porque,

aos olhos maravilhados de bólica da Capital, que os como é sabido, o problema
milhares e milhares de pes- ilhéos lhe conriarao para os vem de longe.
soas vão subindo até dez e três dias de seu ríenado. A Prefeitura está empe-

mais metros de altura e a- nhada em não permitir, sob
--

presentando surprêsas sôbre qualquer pretêxto, aumento

surprêsas, com figuras 1111- VVA. MARIA RE- de qualquer espécie. impe-
manas se movendo numa dindo que o povo seja nova-

combinação de luzes cínti- GUElRA PELUSO mente espoliado. Mas, fôrças "CACA SUBMARINA"lantes e 'coloridas como Ies- Causou profunda conster- enormes e poderosas se jun- 1
'

tas pirotécnicas, que exta- nação nos meios sociais a in- tam para ímpôr-se à ativi-

F d d CI b Csíam, enlevam 'e encantam fausta notícia do faler.imen- un a o o u e afarinense
as 'multidões postadas nos to, quarta-feira à noite, em' t•••••••••••••fI••

,•••él

locaes para tal fim determí- nossa Capital, da veneranda * A revist1 "O CRUZEI- - Direforl'a'
nados.' senhora d. Maria Regueira *

?eluso, viúva do nosso sau-

* RO" .do dia 15 dest.e No dia 15 de Dezembro do Presidente: E-rnesto alber-

doso conterrâneo sr. Clcmen-
mês, em sua primeira pági- ano findo um grupo de des- to Riggenbach.

te Peluso, e genitora do nos-
na, �stampa um tr�b�lho de portistas náuticos fundou, Vice-Presidente: Joe! �vIan-

so distinto amigo sr Sílvio Lauslm�r Laus, lntltqladél nesta Capital o "Chlb� Ca- cellos Moura.

Regueira Peluso, alto fun-
"0 Cammho de um Homem". I tarinense de Caca Submari- Diretor Secretário: Antô-

cionário do Banco Nacional ? personagem é I) nm:so I
na", de âmbito" estadual e nio Júlio da Silva.

bnlhante conterra.neo Pro- filiado à Associação Bri,tsHei� Diretor Tesoureiro: Ar-
fessor Henrique Fontei;. ra de Caça Submarin!1, com ma�do Sabino.
Vale a, pena t_t'ar.scl'ever séde no Rio de .raneh'''.

.

I
v Diretor de DesflOl;to�: Ge-

aqm, a guns trêc!los desse O Clube Catal'inens,� de orges W. Wildi.
artigo: Caça Submarina tem sua Sé-I Conselho Fiscal: José P.uh- O sr. Prefeito Municipal de Floriano'poll'S, assl'nalando,
"Êsse 'cidadão, culto como de provisória à �'tua Felipe land, Mário Bianehini e l\n- a passa,gem do segundo mês do seu govêrno, fará l'naUg'll-

poucos existem no Brasil, di- S h 'dt 52 (t d
'

-

c mI el'l'eo o l!:di- tania Mendes de i:'lo'lza. rar no próximo dia 16, às 10 horas d,a manhã, a ponte r.'!p.
cionarista, poéta, prosador, f" C ')

.

'-

IClO ruzeu'o e,la elegeu a O ESTADO, agradecendo a concreto armado, com 36 metros quadrad,os, sôbre o RI'O da
ensaista, jurisconsulto, filé- d' t

.

logo, é um exemplo sereno suab. !r� 'ona para () primei- comunicação com que fo: dis- Ribeira, no Pantanal e que foi inteiramente construida

de homem".
1'0 lenlO, que JiCOâ assim tinguido, formula os Il!ais� em sua administracão.

E mais adian�e:
constituida: sin�eros votos de ?ro�perida- Para assistir a� auspicioso ato é convidado o' nobre po··
Presidente de Honra: \ii- de a novel agrenuac;ao e fc- vo florianopolitano, cuja cooperacão com a Prefeitura vem

ce-Almirante Carlos da Sil- licida�es a�ministra�iva:> oi sendo um fator decisivo do surt� de 'progresso por que
"eira Carneiro. sua Dlretona. passa, atualmente, a nossa capital.

Florianópolis, Sábado, 15 de Janeiro de 19.:55

o CARNAVAL DESTE ANO EM
FLORIANÓPOLIS

(Divulgação do Departa
mento de Turismo e Cul

tura da Prereítura)

Neste ano, as duas socie
dades veteranas c rivaes, '.fe-'
nentes do Diabo e Granadei
ros da Ilha, numa competi
ção artistica e que está an

tecipadamente pr·::>vocando
grande curiosid\tde pública,
Vlrao às ruas e praças da
Cidade para mostrarem suas

habilidades num cotejo de
arte e cultura do pc"O ilhéo.
Domingo de carnaval, os

dois clubes carnavalescos fa-)
rão a passeata de estilo eom

seus carros alegóriCOS pa.ra
terça-feira voltarem, quando
então, encantarào (I povo,
fazendo o 'prodigio de muta

ções. surpreendentes.
O Departamento de Turis

mo da Prefeitura vem, de a

côrdo com o prefeit.o da Ca

pital, dr. Osmar Cunha, �o
mando medidas eXf!epciona.is
no sentido de dar au carna

val dêste ano motivos de in

tensos regosijos populares.
Os pontos principaie de

nossas praças e artérias mais
movimentadas sel'ão artisti
camente ornamentados a ri

gor.
Comissões espeelais serão

nomeadas para os diversos

premias e taças a serem con
.

feridos aos clubes e outras
entidades carnavalesca:>;
Blocos, cordões, sambistas,

os' bororós, mascaras avul
sos, escolas de sambas -de
nossos morros estarao pre
entes nos três dia do reinado
de Momo.

do Comércio.
A extinta, que desaparece

aos 74 anps de idade, era

muito conhecida, em nossa

sociedade, pela nobreza de
seu caráter e pelo seu cOl�a
ção bonissimo, sempre en

tregue aos gestos de filan

tropia, qualidades que lhe

grangearam muitas ;,impa
tias.
Inúmeras foràm as pessoas

que acorreram à sua resi

dência, tão logo tiveram co�

nhecimento do seu infausto

passamento.
O sepultamento da imLt-J·

sa senhora verificou-se quin
ta-feira, dia· 13, às 17 horas,
saindo o corpo da sua resi
dência à Rua Hermann mu
menau n. 42 para o Cem\Lé,·
rio do Itacorohí, com gran
de acompanhamento, vendo
se sôbre o ataúde inúmeras

co(ôas, palmas e flôres.
A Mesa Administrativa da

Irmandade do Divino Espí
rito Santo e Asilo de 01'1\\.08
"São Vicente de Paulo", da.

qual a extinta fazia parte,
fez-se representar nos fune
rais :p.a' pessôa do seu sub

secretário, s,r. GumereIndo
Caminha.
Os de O'ESTADO apresen

tam ao sr. Sílvio Pcluso e

exma. família sentidas ocn-O Departamento de Turis
mo teve notícia de que não dolências.

passa de boato, a propalad3.

TRIGO IMPORTADO PAGO EM
CRUZEIROS

RIO, '14 (V. AJ - Noti- dos Unidos, desde que o pa

ciou-se que o Brasil niío es- gamento seja feito em cru

tava mais interesf:ado na a- zeiros. De resto, essa opera

quisição de quinhentas mil ção não colide com a impor
toneladas de trigo desde que tação de trigo arge�ino, que
haviamos entabolado nego-, o nosso concurso ultrapassa
ciações com a 11.1 gentina de os dois totais a serem impor
um milhão e ci.u���ntas mil tados.

toneladas do produto. Re- Acresce ainda que o trigo
prod\,lzindo informaçõe� que argentino, cujo preço é \

fi

colheu o Itamaratí, o ma'tu- xado momentaneamente em

tino "O Jornal" 9.Ss2gum que oitenta e tres dolares por to

tal notícia não proeecte. neladas será pago com pro-

O Brasil centinna, interes- dutos bra,siJeiros, p�Incil?al
sado na aquisição de trigo e

1 n:ent:,
café, cacau,

de outros produtos dos Esta- e teCIdos.

fa. Por isso, já começaram a

pôr as unhas de fóra.
O caso da vcarne-vêrde"

já não 'foi solucionado favo

rávelmente porque a oposi
de tudo, há, fervilhando e ção não quer que seu prêço
tomando corpo, uma pcil,li-' diminua, mas aumente, e au

ca ruinosa e detestável, (;0-' mente assustadoramente a

mo é a de opôr à adminís- tinja a níveis ínsustentáveís,
tração do sr. Cunha tôdas as assim que o povo se revolte,
barreiras passiveis e impossi- e, nas ruas, diga cobras e

veis. Quem, como nós, está lagartos do sr. Osmar Cunha.
à testa da .atuacão do Pre- Querem estabelecer' (e, pa- ._ ,,�.
feito, verifica, tácílmente, ra tanto lanearão mão 'de
que a posição lhe quer obs- todos os recursos, os mais
truír todo o caminho a per- espúrios) - querem estabe-
correr, e constitue, desgra- lecer a discórdia. Semeiam o

çadamente, se n h o r e s, o veneno para que I:aSç3. em

maior p e r i g o à sua forma de fruto apetecível, ,e
ação, quando, muito ao COl1- quem o comer estará perdi- Os representantes do Povo

trárío, lhe deveria auxiliar do. na Assembléia Legislativa do

em tôdas as ocasiões. Mas é A oposição, no entanto, Rio Grande do Sul, não pre

claro que a oposição está in- supondo fazer o jogo vtto- cisarão mais entrar ]la' tíla
teressada, muito interessada, rioso, penetra por flancos à porta das barbearias de

em que o sr. Osmar Cunha, perigosos, por ondé, certa- Pôrto Alegre, à espera de sua

hoje ou amanhã, dê com os mente, ficará deprimida e vez para. fazer a barba ou

burros n'água. Essa 'oposícão ridicularizada. ' cortar o cabeleiro. Existe a

não quer, de modo algum, Não alimentem Ilusões, gora um fígaro às suas 01.'

que o Prefeito seja bem su- meus caros! dens no própria palácio da

cedido e realize uma obra O sr. Osmar Cunha tem Assembléia.

que beneficie a coletividade. bastante coragem para, na

Essa oposição, senhores, o I hora azada, dizer tôda a ver

que quer mesmo, fiquem to- dade a população, revelar,

�os certos .dist�, é, carnaV�l.l sobretudo, a trama dia,001.ie bandalheira, e que o muru- ca dos seus adversáríos.
cípío, já e já, vá à falência, E já diz o ditado que
irremediávelmente. "quem fala a verdade não

O que será dessa oposição merece castigo".
se o sr. Cunha conseguir o Acautelem-se.
que quer? Se querem paz, terão paz.
Estará, fatalmente, arruí- Mas, se quiserem luta, terão

nada. luta. Díspomo-noa para o

Êles sabem quanto influi- que der e vier.

•

f! !I O e o f� ema
O sr. Osmar Cunha, quan- ! dade do sr. Osmar Cunha, rá no pleito vindouro ,o su

do entrou na Prefeitura, en- entravando-a e desmoralí- cesso do atual Prefeito. Êles
- controu, logo, cousas mal- zando-a.

cheirosas, como e a da car- O Prefeito está cercado por

ne-vêrde, que o sr. Paulo todos os lados de gente que,
Flontes, em sua gestão, não se pudesse, já o teria, há
achou meio ele solucionar. muito tempo, aniquilado,
'o sr. João Santos da Sil- mesmo aqueles que, com éle,
va, que venceu a concorren- (perguntem ao sr. Vitorio
cia pública, declarou-nos que Chechetto) travam todos os

a carne não será aumenta- dias amistosamente. Por trús
da, e explicou: "A carne de

sabem mais que devem im

pedir, a qualquer prêço, que o

Prefeito, tranquilamente, dê
cabo com acêrto de sua tare-

"Seu nome está ligauo a

tôdas as grandes atividades
intelectuais do ESLado. A Fà
culdade de Direito, a Escola
Normal e tôdas as escolas

primal'las, por suas aulas,
pelos seus livros, pelos seus

exemplos. Noutr0 dia, um

jornal catarinem;e deu-me a

notícia de que êle agora tra-
Já é do conhecimento pÚ-1 ções da ACM, foi excluido de

balha para dar à sua- cidad�
blico que a Associaç�o Ca- seu quadro socia,l Dr. ' Julio

tarinense de Medicina se· Doin Vieira.
uma Faculdade de Filosofia i

guinda recomendações da No ofício enviado por É'ste
E' extraordinário que o Mi-

Assembléia de Delegados da ex-associado ao Sm. Minis:-
nistro de Educação e Cultu-

Associação Médica Brasileira trá do Trabalho, e agora por
ra dê êsse magnífico presen- à qual é filiada, realizou êle mesmo publieado em um
te à terra de Florianópo]i1.:.
onde há tanta gente talen-

uma gréve de protesto '!on- matutino,. desta Capital, co-

tra o véto Presidencial ao mo documento anexo a uma
tosa que póde honrar () Bra-
sil. E dando, estará fazendo projéto J.082/50. Carta Aberta, fl(!oU m.üs

\Foram em tempo ol'gani.- uma vez patentl'ndo não ter
mai que um dever uma ius- -' .

.

"'. zados os plantoes medli.�os pIe ne:1huma afinidn,de com
tlça ao esforco do Profes,'ior

J t d' t d-

para o a en lmen o a popu- os demal's CO"1!,.,"'�1'0� da l'.(�M
Henrique Fontes, êsse cala- � ..

• - � v. -

rl'nense q t ! lacao en1 carater gratmto, e a classe médIca em geral e
, ue encon ron o me- .' .

'

lhor c
.

h 1
mclUSIve, transpo�:te, durante dêste modo sua ex�lusao foi

amln o para ser um .•.

d
"

'

homem d da vlgencla essa greve. Des- realmente uma necessidade
- o e e ucar a mo-, -

,ddade".
ses plantoes tornaram parte imperiosa.

_ médicos pertencent.es à As- A Associação Catarinense
Nao conhecemos a autora . -

C t' d 1 d
déssas expressões tiio f,iDce- sd�c�açao af annenl�et e v:-:- e Medicina üe;xa �ortanto

)cma' con arme 1S a entao de tomar connecimento 'dos
�'as quanto merel!idas. ,,"

O Ministério ca Educação publicada :Q.os matutinos de termos injuriosos a ela ::1iri-

Florianópolis e lida rn Rádio gidos, salientando o,ue o

.

ex··

Guarujá. associado não ma!" ê mere

Por ter desatendido' os- cedor de sua consideraciáo.
tensivamente is determina,- I A Diretoria

ASSOCI,ACÃO CATARINENSE DE
,

MEDICINA

deu, realmente, um magní
fico presente ao nosso Esta
do. O esforço do Professor
Henrique Fontes foi, afinal,
compensado. A Fa,'uida,:1e de
Filosofia aí está organi.�ada
e pronta para começar os

seus primeiros ensinai:�'ien
tos. O velho mést:e deve es

tar satisfeito. E não P. para

AUTOMOVEIS EM LEILÃO
RIO, 14 (V. AJ - No pró- contrab�ndo, em face de de

ximo dia 18 o leiloeiro Uas- nuncia ás autoridades adua-

menos. I tro, por determinação do juiz neiras de que as licenças pa-

Num país como o nosso, da la. Vara da, Fazenda P!".- ra importação eram falsas.

onde mais de 24 :niltli,íes oe blica e através do cartório tlo

1.0 ofício, levará á vend::t, No processo aparecem como

em hasta pública, um: iate envolvidos varias firmas des

de cento e cinco automóveis, ta capital. Tambem serão le

entre os quais cinquentit e vadas a pregão sete mil

cai-I"oito marca "Ford" e

qua-I
xas de pességos importaelcs,

renta e sete "Chevrolet", veí- segundo ,as autoridades aI··

culos aqui chegados como fandegárias, de'-iorma ilegal.

pessoas não sabem lêr nem

escrever, a instalação de U�l',a

Faculdade de Filosofj;t tem

dupla signifieação.
Os noSsos parabens ao seu

ideallzador.
'

A. C. T.

No Educaodárió Saoja
- 1& Calarina

Crianças sadias, bem alim�nt�das, alegres, sob
olhares atentos das mais idosas, dão ao Educandário
aspecto sempre festivo. Tudo quanto fôr feito por

terá as bençãos de Deus.

os

um

elas

UMA BARBEARIA NA
ASSEMBLEIA GAÚCHA

contrato, a desempenhar à
sua custa e a contento '1.8 a

tribuições contratadas e pró
prias de seu ofício. O horá
rio a ser observado será de 8

horas, em dois turnos, um

pela manhã, das 9 às 11,�0
horas e outro, pela tarde, cas
14 às 19,30 horas, podendo
ser prorrogado a crité::..ío do

contratado, sempre qU9 seus

interesses assim o exítam, A
O Diário Oficial' de 11 do contratante obriga-se a con

corrente, publicou o termo cessão de férias ao contra
de um contrato de locacão tado de acôrdo com il. legts
de serviço, que entre si fa- lação do trabalho. O cont- 3-
zem a Assembléia Legislativa to terá vigêncía até 31 1e de

do Estado e o sr Astrogildo zembro do corrente ano, po
Rodrigues Garcia, para man- dendo ser renovado de co

ter no edifício do Legtslati- mum acôrdo".
vo o serviço de barbeai-ia, Na assinatura do contrato,
por conta própria e desacôr- a Assembléia Legislativa foi
do com a tabela de preços fi- representada pelo deputado
xada pela Direção Geral da Adalmiro Moura, primeiro
Secretaria da referida As- secretário �a Mesa do Legis-
sembléia. lativo estadual.

Segundo uma das cláusu- De futuro, os Parlamentos
las, o contratante obriga-se estaduais, 'com o Federal,
a pagar ao contratado a tí- crearão armazena para ven

tulo de remuneração fixa, da aos parlamentares, por
uma diária de 60 cruzeiros, baixo preço, 'todos os gene
correspondente ao salário ros e artigos de primeira ne

mínimo regional de . ,'.. . cessidade, cujo custo se en

Cr$ 1.800,00, sem' prejuÍzo da contra, por toda a parte, ve
re�da proveniente da explc- la hora da morte.

ração do serviço contr:o>,ta-I E assim, resolverão para
do". eles, um problema qU(:, até
"O contratado se obriga. então, não sO�lberam re-,ol

duraI!.te a vigencia de3se
I

ver, em benefício do povo. '

Nola do, Gabinete do Preleito

O "Diário Oficial do Estado", no seu expediente,
insere o seguinte:

"RECLAMAÇõES:
As reclamaçõefi pertinentes à matéria retribuída,

em casos de êrros ou omissões, deverão ser formuladas
por escrito, à Secção de Redação, no máximo até cinr,Q
dias após a saída do órgão oficial".

-

A propósito recebemos do interior uma carta da

qual, extraímos este tópico:
"O meu edital, publicado no Diário Oficial, saiu

com incorreções que o anulam, para os efeitos legais.
Quando o recebi, todavia, o direito de reclamação, flue
é de apenas 5 dias, já estava prescrito há mais ,de 10.
Esse prazo é sumaríssimo. Para nós, do interior, antes
de começar, já expirou. Creio que se publicá-lo outra
vez, como é preciso, terei que fazer novo pagamento.
Considero isso um desaforo. E para dar uma licão nes":
sa gente, vou mandar':lhe procuração para u� man

dado de segurança coritra a Imprensa Oficial".
Resposta: Não complique as coisas simples. O sr.

tem razão, mas o caso não é grave. Escreva ao diretor
da Imprensa que, estou certo, êle o atend�rá.

O prazo, realmente, é exiguo. O dr. Paulo BIasI,
reexaminando-o, sàberá dilatá-lo, pelo menos para o

interior.
E não haverá necessidade de mandado de segu

rança. Seguramente!

�,�'GUILHER·ME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


