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DUAS CARTAS
Além de um bilhete, que

publicamos em outro 10CJl,
o ex-presidente deixou duas
curtas, uma Já divulgada _ e

outra endereçada à família.

Na primeira delas,
�

acusa'

forças secretas, do poder
econômico, como responsá
veis pela crise brasileira.

mWLAltAÇõES DO BRI

GADEHW EPÀMINONDAS
Na véspera, declarava o

brigadeiro Epaminondas:
"Ainda em palestra com a

"

comissão de brigadeiros, on
tem, tive oportunidade de

expôr meu ponto de vista

sobre ::J. crlse nacional, decla=
rando que não é soluçâo su

bstituir o presidente eh Re

pública. Acho que êle fará
menos mal ao Brasil termi

nando no honroso posto seu

mandato, do que sendo de
posto. Seu afastamento im

plicaria no recrudeschnento
da antipatia popular pelas
'elite!;, agravando um estado

de coisas que cabe precisa
mente as Forças Armadas

reprimir. Ademais, o afasta

mento' elo presidente ímph
.I caria na entrega elo govêrno
i ao sr. Café Filho, brasileiro

elos mais dignos, mas eleito
>

pelo PSP e ligado, por isso

mesmo, ao sr. Adernar de

Barros ...

Temo, por outro lado, que
se concretize a deposição do

sr. Getúlio Vargas, pelo pre
cedente perigoso que se a

briria, pois doravante sem

pre que um general ou um

brigadeiro achasse conveni

ente, poderia conspirar aber
tamente pelo afastamento
do dirigente máximo do país,
'o que, lamentavelmente, se

ria converter o Brasil numa

republiqueta de quarta cate

goria".
O PRESIDENTE QUER· O
ESCLARECIMENTO DA

VERDADE

Acrescentou o brigadeiro
Epaminondas que pode dai
seu testemunho "da correcàr
com que o presidente se ten.

conduzido no que concerne

'às investigações para o es

clarecímento do, crime da
rua Toneleros". A proposíto,
cor�entando outro dia com

sua excelência a marcha do

inquérito, declarara o chefe
do governo: "Não tenho cul-

t pa direta nesse críme. ?l

quem não deve n� teme.

Porísso peço-lhe que propor-
/' cíone todas as facilidades à
comissão encarregada de a

Purar os fatos, coptribuindo
no que estiver ao seu alcaz,-
ce para o esclarecimentc/ da
verdaq�".

- (
Referindo-se à decísãé do

sr" Getúlio Vargas de nào se

afastar do Catete, sob rnenhuma hipotese, dr.. e o i bri
gadeiro Epaminondas: ) "Na
ultima vez que estive no pa
laGio presidencial, jál esta

n:adrugacla, encontrei yre
lHctente vigilante. EI_ me

perguntou: "Então, co o vai
sua aviação?" Respo di-lhe
que, segundo infor'
dos meus subordinad
bases estavam em p
ordem. A seguir, disse ran

qtlilamente o presidente \Ge-
't·U '\'0 Vargas:

Pensando DOS humildes

,

I

_/
, .

� �/�À SANHA DOS MElE ADVERSÁR IaS, DEIXO 'O LEGADO DA ,MINHA
MORTE: LAMENTO MORRER SEM lER PODIDO fAZER PELOS HUMILDES TU-:
DO O QUE DESEJAVA". ESSAS fORAM AS ÚLTIMAS PALAVRAS ESC�ITAS PE
LO PRESIDENTE VARGA'S, 'ANTES DE SELAR COM O SEU SANGUE O PROlES-

.
-

, TO HERÓICO QUE JÁ ESTA' NA HISTÓRIA.
...... ,

Café Filho
f

'NA ONU NOVO DELEGADO DO BRASIl. I

Assumiu n sr.
coalizão. Afirmou, em de

clarações, que a sorte dos
humildes será constante do
seu govêrno, como fora obs

R;pública, �eclarando que tinada prepcupação do
fOl'ni'ará um 'Ministério de ,grande· presidente.yargas.

Rio (O Estado) ,- O sr.

Café Filho,- Vice-presidente
assumiu a Presidência da

I ,

NOVA IORQUE, 24 (D. P.) Nações Urridas, Jaime de

_ A bordo do naviq "Argen-I Barros. Substitui êle a Hugo
tina" chegou, ontem, proce- Gauthier, que foi nomeaelo

lente de n. Altes o novo de-, ::,ôns.�.ll geral do, Brasil, nes-

'egado elo Br:ual pel'antc! as t9. cIdaele. .

.idente Vargas serão trans
portados- hoje para São Bo.. -

'LUTO'
OFICIAL

o PRESIDENTE VARGAS CUMPRIU HEROICAMENTE SUA Pt\ RENUNC�AR À VIDA A RENUNCIAR AO MANOJ�·
TO DO POYO. "SERENENAMENTE DOU O PRIMEIRO PASSO PARA A ETERNIDADE. SAIO DA VIDA PARA ENTRAR NA HISTÓRIA�'.

to custo foi evitado, pela
Exéréito, o empastelamento
da Tribuna da tmprensa,
de Carlos Lacerda.
Em Minas-Gerais e em

pôrto-Alegre· veríücamm-se
reações mais violentas.

A Nação Brasileira, õn- "MORREREI LUTANDO I o. fim, contando com a co- I Lou velho, é verdade e não Ianímídade. Assim, se por a-

tem, cobriu-se. de luto, For- CONTRA AQUELES QUE laboração das Forças Arma- terei muito folego para' rea-: caso .'quiserem depor-me,

caelo, por circunstâncias ex- PRETENDEREM ARREBA- I elas. Mas, ainda que me falte giro Mas derramarei meu lançarei um manifesto à'

tremas que, entretanto, mais TAR-ME O PODER";

I
o concurso elo poder militar, sangue na defesa de um di- nação e'morrerei lutando,

não representa,vam, como o DECLARA O PRESIDENTE ainda que me veja abundo- reito que conquistei nas ur- de arma em punho, contra

futuro provará, do que
-

for- Não renunciarei. Fui eleito nado' pela Marinha, pelo E- nas legitímal-nente. ·Já vivi" aqueles que 'pl:etenderem O povo carioca, tomado de

cas da tirania minoritária, o pelo povo brasileiro para

gO-,
xércíto, pela Aeronáutíca e muito. Agora posso' morrer .. arrebatar-me o poder". estupefação pela tragédia,

.

presidente Getúlio Vargas verná-Io por cinco anos. E pelos meus proprios amigos, Nunca darei, entretanto, f VIRA' PARA SÃO BORJA está sendo' contido na reação
renunciou ü proprta vicia, cumprirei meu mandato até. eu resistil'éi. sozinho. Já es- uma demonstração ele pusi- -Os restos mbrtaís do Pre- .lo seu desespero. So a uuu-

!)ontlo-1he .fim· com um tiro )
---.--_,..

no coração, as 3,15 horas, no,.

I
! f

seu quarto íntimo, no Palá- DIRETOR
10·

·

D· Icio do Catete. Ruben. de
mttll antllo .á-

A decisão do preclara Pre-

,�
r i� de S. C. ta r i" •

tsldente foi tomada,'como Arrud. Ramo.
�1cdida extrema, para não

I
A XLI

deixar que os princípios- de- IElENTE

t'
no

.

Im:lgógicos, as razões da in- DominlO. F. ,
triga e da calúnia, os ínte- eI. Aquino

. N. 11.97 3
. l'esses' de ocultas forças ecô- ..

rlómicas, triunfassem sôbre .... 10 ....- R .1111.-_ --,_=:
p()o>��

o regime, sõbre a Democra- Edíção de hoje .. 8 l?áginas Ftortanópolía, Quarta-feira, 25 de Agôsio de 1954 Cr$. 100
cia, sôbré a CONstituição.
Levado ao poder pela von

tade popular, pôs o dever de

respeitá-la acima do próprio
sacrifício da vida.

a, onde serão sepultados no

.iazigo da família.

REAÇÃO DO POVO

LUTO. NO� BRASIL
RIO 24 (O Estado) -

Em todos os Estado, os

govêrnos respectivos, de
cretaram luto oficial por
oito dias, em sinal de cons

ternação pelo desapareci
mento do Presidente Var

gas.

f

O Exmo. Sr. Governador

O E S'T A D O Irineu Bornhausen recebeu
e

a comunicação oficial do

I A imprensa brasileira, e falecimento do preclaro Pre·

: os jornalistas especialmente,
sidente Getúlio Vargas, em

"
devem ao Presidente ontem radiograma assim redigido:
desaparecido, as mais altas "Rio, 24 -:- H. 13,00 - G/

I considerações. Leis espe-
3917. - Cumpr.o.o doloroso

ciais deram aos homens de dever de participar a V.

imprensa direitos e garan- Excia. o falecimento do e

tias que não podem ser es-] minente Presidente Getúlio

quecidos. " Vargas, ocorrido nesta capí-
Prestando à memória do: tal, às 8,30 horas de hoje.

,

insigne Presidente o nosso : (a) Tancredo Neves, Minis-
preito de respeitosa justiça i tro da Justiça."

.
e' gratidão, O Estado sus- 1 Logo que tornou ciência
pende hoje o trabalha nas j do infausto acontecimento,

I suas Oficinas e redação. j-S. �xcia. baixou decreto

Dessa homenagem partící-] considerando de lufo esta

pam, com viva emoção, to- dual os dias 24 a 31 do

I d�� nossos o��ri�s. , corrente.

Partido Social Deloeralieo
AO POVO

o Partido Social De�ocrático, que nas

ceu sob a inspiração patriótica do Presidente
Getulio Vargas , diante da tragédia que eons

! terna e 'abala o Brasil, 'vem, pela sua secção
. catarinense, expressar a sua solidariedade ao

\ pÓV6 barriga-verde; na imensa dôr que o an

gustia \

Amigo devotado da nossa terra, o Presi-
dente Getulio Vargas, como Chefe da Nação,
sempre deu a Santa Catarina as mais inequi
vocas provas de apreço e estima, através de
uma assistência contínua e vigilante, possibili
tando-lhe maior progresso, de par conrsolução
para vários dos nossos problemas. _

.

Deve-lhe, pois, a nossa gente, gratidão e

respeito.
Integrado no Partido que lhe vinha dan

do apôio, a secção catarinense do P. S. D., en
lufando-se com o Brasil, confia em que, nesta
hora grave da nacionalidade, '0 nosso povo sé
conserve dentro da ordem, horando assim a

memória do grande brasileiro, que por ela se

sacrificou.

Florianópolis, 24 de Agosto de 1954.
Celso Ramos
Presidente

Centro ,OS Oper.rios
Foi noticiado, aqui, com rários e trabalhadores, 0-

-rande alarde, que o pondo-se a 'unta concessão
govêrno do sr. Irineu Bor- "justa e humana, como essa

-

nhausen recorrera da lei de dar' aos humildes .maís
we estendera aos operários um pouco de conforto.
e trabalhadores o saíárío-ra- . Não espanta mais a nín
mílía atríbuído aos servido- guem, diante disso e depois
res públicos. disso que alguns traidores

dos operários, como o sr.

Mais uma vez, o govêrno José de, Lerner Rodrigues,
reacionário de Santa Catari- ainda tenham a cíníca e

vergonhosa coragem de a

firmar que o govêrno Bor
nhausen sempre protegeu os.

ros, se atira contra os ope- pequenos e humildes.

na, preocupado em construir

palácios e a gastar rios' de
dinheiro com fins eleítoreí-

NEGIU-SE A RESpbNDER
NOVA DELHI, 24 (U. P.)

I
partidos "Praja", socialista e

- O primeiro ministro Ja- �omunista rormularam nu

waharlal Nehru se negou, merosas perguntas e apre
ontem, a responder a muitas sentaram moções criticando
.perguntas feitas no Parla- as medidas de Nohru proíbí
mento sobre a política do go- tivas aos cidadãos da India
vêrno com respeito à India de participarem das marchas
portuguesa e prometeu fazer, em favor da fusão, como se

na' quarta-feira, uma decla- deram no dia' 15 do «.or",én
ração "bastante completa so- te. Anunciou-se que n:�éâ
bre política internacional'. mara Alta se rea1izart· um

debate sobre política \Ulter
Ao se inau�urar, hoje, (' nacional, nos dias 28. ê 27

Leglsl:ltlfI'a, os mehl})ros do::, ,0 correllte.

I

I,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J.

�L";"ln(ticador ProIíssíonal J�;:D�;i��sE;;�
M· 'E O' I' c' O.S ,IDr. Fa.oslo Brasil. r

. o E S T A DO Chefe do Serviço de Ouvidos .; Nariz e Garganta'
do .Hospital de Florianópolis

'
.

-

O· DRA \\TLADYSLAVA I ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇÃO A clínica está, montada com os mais modernos
.MARIO DE �ARMO I DR. ALFRED. ,

ENÇAS DE CREANÇAS. ;R'dação •. Ofícínas,
.

à' rua Aparelhos para tratamento da. doenças da especialidade'. CANTIÇAO I. CHEREM W. MUSSI CLINICA. GERAL Conselheim .Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO - !

'

e CONSULTAS,: D�s 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal; 139 NEBULISAÇAÇ> (Tratamento auxiliar, das sinusites e.

I CURSO NACIONAL DE D' t RUBENS A d N' G )CLlNICA DE CRIANÇAS DR. ANTôNIO DIB 12 horas.
Ire or: . inflamações o ariz e arganta

A D U L TOS . DOENÇASMENTAIS, RAMOS. 10NI�AÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
JORAÇAQ -:'" FIGADO Colônia Sant'Ana.

- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'11 muitos
RINS, - INTESTINOS Doenças nervosas, e men-

, CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes:. casos são evitadas as operações das. Amigdalas
Tratamento moderno da tais. ,GERAL-PARTOS Representações A. S. La. ULTRA VIOLETA FRIO. (Tratamento das Faringite�

SIFILIS Impotência Sexual.
Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9. cia.lízado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias, da Cabeça)
dentes, 9., :

.Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - se andar.

, REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
.

HORÁRIO: horas.. métodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 Rio de '. (OCULOS)
Das 13 às 16 horas. FONE� 3415.·. ". ·'tratamento. Janeiro.

. JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de.Res.: Rua Santos Saraíva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Repl'eJor Ltda.
.

lesões dos Olhos)Tel.: Cons. � 3.415 ...:... Res. 54 - Estreito. '

RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Feli�e de Oliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. TEL 6245•
.-.

- METABOLISMO'BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de- ADVOGADO -

\DR. ROMEU BASTOS DR,
-

MÁRIO WEN- Radioterapiap 01' ondas
Caixa Postal 150.- Itajaí

Tel.: 32-9812 - São Paulo'
.

.' Pulmão e Esofago '.

curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAlTSEN - Santa Catarina -Í..
' Raios Ultra Yioleta e Infra

_

Na Capital 'Belo Horizonte
..:... MÉDICO;:;':"

.

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho�,. . DR., MÁRIO LAU- Ano C,'$ 170,00 Re8id�nc�a _ Felipe Schmidt, 113.. 'I'elefone 2.365
Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultõrio : Rua �ra�ano, I . RINDO'

.

Semestre Cr' 90,00 Consultas _ pela' manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - EdIfíCIO do No Interior das 2 'horas em diante no Consultório
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. " e Ano Cr$ 200,00

Janeiro Consultas': rJas 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO Isemestre ...• Cr$ 110,00

. CLI�ICA M1tDICA raso ras Dr. MUSSI. .' Anúncios mediante con-

CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas � Dra. BORGES tráto.
'. \ V·�-- Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSl. ADVOGAUOS Os originais, mesmo nãoConsultório: Rua lw.l. ,

.

-.:I IResidêucia : Avenida Trom- Fôro em geral, ReClUSOs publicados, não serao aevo _

Meireles, 22 Tel. 2675. OJ..HOS - OUVIDOS '_ powsky, 84. flerante o Supremo 'I'ribunal vídos.
Horários: Segundas, Quar- NARiZ E �ARGANTA Federal e Tribun-al Federal A direção não se respon-
t 'S t f' --- deRecursos, sabiliza pelos conceitos emi-as e ex a eiras:

DR. JÚLIO DOIN daT-' 'k_,
. ESCRITÓRIOS tidos nos artiKOs a,ssinados.Das 16 às 18 horas. "

NEWTONI VIEIRA DR.
, Florianópolis _ EdifícioResidência: Rua Felipe

D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12
.. ,;.U_.....,..&T&...�...&__....&__

Schmidt,23 - 20 andar, Especialista em: Olhos -
, CIRURGIA GERAL - 10 andar - sahJ 1. Informações

apto 1 - Te!. 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de JaneIro - Edifício .

utelsProctologia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- I
DR. WALMOR Zo- ganta.

Médica nio Carlos 207 -.. sala 1008.

MER GARCIA' .Receita de óculos.
Consultório: Rua Vitor

Infra-Vermelho. Meireles n. 28 _ 'I'etefone:
Ultra-Sonoterapia - Ne-I 3307.

buHzações. Consultas: Das 15 horas

Equipo 'de Oto-Rino . em, diante, Rua Vitor Meirelles, 60!
d )

'Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468.{único no Esta o
Rua: Blumenal n. 71. - Florianópt)lis -,

\ Rua - Vitor Meireles

�. '22.
'

Dr." Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA,

o leitor encontrarA,. ne.· CONSULTAS das 10 - 13 horas
ta coluna" informações que f Rua Tiradente 9 - Fone 3415

�::u���� diAtia.ente e

dei�-;. Dr� Carlo-s-,-=-F.-,E-n-o-el's-i�nu-
JORNAIS Telefone Médico dos Hospitais Americanos e da Força
O Estado .........• 1.022 Expedicionária Brasileira

.

A Gazeta 2.651 MÉDICO - OPERADOR _ PARTEIRO
DR. DIB-CHEREM" Diário da Tarde

,

3.579 Doenças de Senhoras e Crianças,- Partos _ OperaçõesHorário - 9 ás 12 horas ADVOGADO I, Diária da ManhA 2.465 O.'Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
- 15 ás 18 "horas. . Causas cíveis. comerciais, A Verdade......... 2.010, das doenças de Senhoras

FONE - 2.675 'criminais e

trabalhiStas./
'Imprensa OficiaI .•• ,1.188 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
HOSPITAIS. turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,. Res ídência : 'Travessa ' Consultas populares De C.aridade:

'

insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-Uru ssangu 2. - Rua Nunes Machado, 17 "(Provedor) ......•
,
2.114 xos _ Trat!aplento pré-nupcial e pré-natal.

'

Apt. 102.
(esq. Tiradentes) ....:_' sobra- (Portaria) Z.OSI Operações especializdas do .ouvido, nariz; gar�anta,
do - sala 3. 1�a:�Ii:IIa;::.t����=1 Nerêu Ramoe .,.... �.81!71 sinusites, polípos, desvios do, septo (nariz) labia pazüdo

Militar ..." - Operações de hérnias, apendicites, ovário, utero,�ão SebastfAo (Cua hemorroides, adenoides, hidroeélas, varicoceles e
de Saúde) . .. ..• 1.153 varizes, elefantiazes. .

Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L
Carlos Corria •.. 1.111 Tratamento garantido de varízes.; úlceras varicosas,CHAMADAS UR� hemorroides com 6 injenções, sem dôr .

GENTES
. OPERAÇÕES E TR�TAMENTO DA TIROIDE (Papo)Corpo de Bombeiro. 1.313 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e

Serviço Luz (Reela- intestino _ Tubagem duodenal.
mações) ...•.••.. 1.464 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

Polfcia (__Sala Cúmia· 'moderno, em 3 ou 15 dias.
Bário) Z.OS8 ,Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-

Policia (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com
Kado) .......•.. Z.594 100% de cura.

I COMPANHIAS D. Receita de gculos - Tratamento e operação das doençasTRANSPORT. dos 'olhos: PTIRIGIO, CATARATAS,' ESTRABISMO,A2REO ETC.
'

TAC .•........•.. 1.700 "-TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA'
Cruzeiro do Sul.... 2.500 NOITE

I
Panair .. '. . . . . . . • • • 3.553' Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784
Vari� .....•.•...• ' 2.S25 Residência: Rua Bocaiúva, 210

F---ar-m-ac-ia-S-an-ta�a�nl�on-:-io E:�:::::::::: �: Navij-MI'-IOr-"'«C�ar-:---'·H::-::-Oe-DC�ke)lHOTillS
2 021' .Rt\P�EZ - CONFORT0 - SEGURANÇA .'�'.

AVISO Lux . . . . . . . . . . . .••

Z'276 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRU
Ma�eetiCl 1.'147 .' .E_,scalas intermediári�s em Itajaí, Santos, São ,Se-Metropo • • . • • • . • •

b t Ilh B 1 Ub t b d úl1.111 as iao, a e a, a u a, s�n o nestes quatro' ti-La Porta . • . • • • •• • .

t..1 .
.

a", mos apenas para mOvImen o lIIe. passagelros. '

Cstique .•.•.•.••••.

1.·6t� As e8calas em�S. Sebastiãoi' Ilha Bela, Ubatuba 'nãoCent�al • • • • . • . . • • • ... .

d'
-

h" d h1.17] pre1'U tca'rao o orano e c, egacI,a no RIO (Ida) eBstrela •••••••••••

'.15' SANTOS (Volta) ,

Agradecendo a honra de continuarmos a merecer a Ideal ....••.••••••

ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA O
confiança estamos no novo local á disposição dê nossa ESTREITO

-

.

'Ml!:S DE AGOSTO DE 1954Disque, ,........... \ .1
IDA V O L T A \

Florianópolis lta;af. Rio de Janeiro Santo.
10/8 .11/8
23/8

, 24/8
4/9 .

5/9.

1\

DR. CLARNO G.
GAL�ETTI

D�lomado' pela Faculdade
Nacíonal de l\ledicina da
'Universidade do Brasil

'

Ex-interno por concurso da
Matel."llidádé-Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de
Cirurgia do Hospital ,

I. A. P. E. T. C. do Rio de
.

JàIieiro
.

MédicG do .,Hospital de
Càridade .

DOENÇAS' bE' SENHO:RAS
-' PART08--0PERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,,00 àS 18,00
horas.
Pela manhã

.

atende

diàriaménte no lios� pe Schmidt, 38�

Dr. Jos'e' Tava"res Irace'mapitill dê' Caridade. CONSULTAS _ Ou 4
Resid@ncia: às 6 horas. CLINICA.. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS -Rua: General Bittencourt 'Resídêncla: Tenente Sil..· GERAL

D. 101.
I veira, 130

,

Telefone: 2.692.
i FONE - 3.165.

DR. ARMANDO VA�� DR·' ANTÓNIO MO
LÉRIO. DE (ASSIS 'NIZ DE ARAGAO

- ADVOGADO-

DR. VIDAL
CLíNICA DE CR1ANÇAS
CONSULTÓRIO - Feli-

- Ml!:DICO .....

Dos Serviços de Clinica In
fantil da Assistência Muni

cipal ,e Hospital de Carídade
CLtNICA M2DICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

•

- Al,ergia -
Consultório: Rua Nunes

Machado:7........;. Con'iiúitas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 .: Fone: .3783.

Do Serviço .Nacíonal de Doenças Mentais.
Chefe do Ambulatórío de, Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo' eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia, Malarioterapia. Psico
terapia.

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã) •

,

Rua Anita Garibaldi, esquina de General
Bittencourt.

I
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

,CIRURGIA TREUMATO
LOGIA

Ortópedia
Consultório: João Pinto,

18. ,.

Das 15 às 17 diàriamente.
Ménos aos Sábado:s

Res.: Bocaiuva 185.
Fone: - 2.714.

Levamos ao conhecimento de nossos distintos freguê

zes e amigos que mudamos o nosso estabelecimento "FAR

MACIA StO ANTONIO", para a rua F'elipe Schmidt n. 43

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

,

M1tDICO
DR· I. LOBATO

FILHO Operações - Do.nças
Doença's 'do apare�ho respi., de Senhoras _ Clfnica d.

,
" rat6rio' . ',., I . '. •

, 'TUBERCtJL9SB '_ 'Adultós.' ..

RÃDIOGRAFIA E RADIOS- Curso' de EspecialiBaç'o
COPIA DOS PULMOES no HOllpital dos Servidores

Cirurgia do Tor� do Estado
.

.

F(}rmado pela Faculdade '

S·' .' 1 Prof Mula-
Nacional de Medicina,'Tisio- (e!'Vlço ' .) .

logista e Tisiocirurgião do I
no de Andrad.)

.

Hospital Nerêu Ramos I Consultas - Pela manbl
Curso de. especialização pela no HC'spital d. Caridade.
8. N. T. Ex-i�ter'n.o e Ex-as- A tarde, das 15,30ba:
sistente de ClrurKla �o Prof. .

d' t no consult6rio
UgO Pinheiro GUIm&ries em Ian e ,

(Rio). 'á Rda Nunes Machado. 17,
Cons � F,elipe'Schm�t, 88 Esqu,nl,de Tl'radente•. Te}.

- Fóne 88,01. '.

2.766.
Ater.d'e em hOl'á ma,reada. Residência _ La

.

Porta

IRés: Rua'SAo JorKe 80';_
Fone �S96.'

-

I i,O
Hotel.

- ao lado do SAPS e Hotel Cacique.

distinta freguezia.
,

I PLANTA0 � Sábado _ tarde _ 14 agõsto

Domingo - - 15 agôsto

1·8ANCOdeC�fbITO
POPULAR

I'
I

� AGRíCOLA ,

I ,

16 ..,

Rv..a",,:,� .

FLORIANÓPOLIS '_ 5�õ..eóio.l"lnô, .

•

,

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

ULCERAS'DO ESTOMAGO E DUQDENO, ALERGIA.
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

.Dr. Miuuel:Nune$' Ferreira
CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18; 10
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE..
RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,140

,

'Empreg da
Precisa:se- de uma em-

pregada para tr!lb�ar em
, Horário' de Saída:

•

\

Pôrto Alegre. Paga'se bem. '
.

doi -; .cio....:...�6polis às 24,00 horas
.

. do Rio de .l'r5irO
às 16,00 boras

t Tratar á Rua Felipe
Para m.is inf�rmações dirijam: se à ..

Schmidt n. lJ9. TELEFO- �MPRl!:SA NACIONAL DE NA AÇAO HOEPCKE

I NE:. 3.177. Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 9� - Telefone: 2;212

15/8
28/8

11/8
30/8

'I'

.
....

Lavando com Sabão
,. ,

\?irgem E�l>e,cialidade
da Cla. "ITZIL INDUSTRIA·L-Jolnville. (m�roa ��gi,strada)

economiza-se fempo e dlnhelro..............,",....-"���

I
I

� !,!

I
I

�

I
---- �----------

.\

;
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Agôsto de 195:1

Pu I··v is
.,

,

funcionário aposentado dos
Correios e Telegráfos.
Jornalista brilhante e ho

nesto; Martinho Callado Ju
nior .milita também . alliva
mente na politica, sendo o

presidente d Partido Demo
crata Cristão no Estado e

candidato á Assembléia Le

gislativa.
Pela .auspicíosa .data, os

nossos abraços.

OSóHIO DUQUE ESTRADA

Áureos castelos da primeira idade..
Dourada fantasia de outras eras

Cuja luz deuma estranha claridade,
. A alma me encheu de sóis e "prlmavéras:
Glória., amôr, ilusões da mocidade
Palpitando' ao clarão de outras esféras;
Ânsias do aféto, espinhos da saudade ,

Sonhos alados, fúlgidas quiméras;
.

\

Ideais da velha crença sonhadora;
Poemas tangidos da chorosa lira

(Que mais chorara se ditosa fôra);

FAZEM ANOS, HOJE:
_ sr. Osvaldo Haberbeck,

-do alto comércio local
_ sra. Maria Ligocki

Carvalho, esposa do sr. Jo
sé G. L. Carvalho, alto' fun
cionário da Livonius & Cia
_ sta. Julita Teresinha

de Souzá

Arruda Ramos.

:ç>. D. Diretor de "O Esta-
do".

.

Tenho a máxima satisfa

ção em trazer ao vosso co

nhecimento que, em assem
bléia geral ordinária realíza-:
da no dia 30 do corrente mês,
roi eleito o Conselho Delibe-Por tanta coisa essa alma ainda suspira!

Tanta coisa, que a mente enganadora
Julgava ser verdade e éra mentirá!

ÚLTIMA ·MODA ANIVERSÁRIOS
MARTINHO CALLADO

JUNIOR

de Beleza

�(1)1
\

f,xo"rlment La b f i ii
ALMONDEdAS A BIS"

,

MARK
Nestes tempos difíceis,

urna bôa maneira . de apro
veitar as sobras de carne

de qualidade inferior é �
que damos abaixo. Esperi-
mente! .'.
INGREDIENTES:
Azeite;
1/2 kilo de carne passada

na máquina;
1 cebola picada;
Salsa picadinha;
1 pitada de pimenta;
1 pires de queijo ralado;
2 xícaras de pão amoleci-

do no leite;
3 gemas;
3 claras;
Farinha de rosca;

MANEIRA DE FAZER:
.

/

po, pessoas que se curaram

dê febre tífica ou que. [a
mais' tiveram essa doença
na sua forma típica. São os

"portadores de germes". Por
isso que ninguém suspeita
do fato, nem êles próprios,
tais indivíduos são especi
almente temíveis como pro"
pagadores do mal.

,

Procure 'livrar-se da'
contaminação p e los
"portadores' de ge1·,.
mes", lavando, com fre
quência as mãos. prin
cipalmente antes de
qualqu�r rejeição.' _
SNES

Podem eliminar bacilos
tífícos, durante muito' tem-

Participação
HILDEBRANDO SANTOS DA SILVA

:e:

ADA SILVA
\

participam aos parentes e pessôas amigas o nasci-

mento de sua filhinha G I L D A ocorrido na Maternidade

"Dr. Carlos Corrêa" em 20 de Agôsto de 1954.

3

"

.. _

�

, ..�-�_.....)--",,---""____;'---------;...,I,,---,

ccBarrigal Verde»
Exmo. sr. dr. Rubens de Mendes e Major Rui Stockler nente Venceslau Pachéco

'de Souza.
.

I Capitão Salomão B. de

Efetivos: Bruno Schlmeper . Câmara.. _

-rr- Major José Rosário de A- suptnetes: Nazareno Nappi
raújo - Flávio Ferrari ...:. - Tenente' Antônio Nunes

Capitão. Gilberto da Silva - Pires - Ney Luiz de Souza
Leonel Timóteo Pereira - - Capitão Piraguai Tavares
Major Mário Fernandes Gue- - Capitão Celino C. Pires -

des - Dr, ..Joãó Batista Bo- Fernando Múrilo de Souza
nassis '- Major José Carlos - Tenente' Júlio B. Dutra -

_ sta. Aurea Soares de ratívo desta agremiação para Vellosos - Hubert Beck - Major Leoníôas Cabral Her-
Oliveira o triênio de 1954-1957, que, Capitão Paulo Sami - Be- bster - Tenente Carlos AI-
_. sta .. Hilda Luz Je acôrdo com o art. 42 dos nito Nappi - Capitão Theseu cides Lauth e Capitão Olivé-
_ sta. Etelvina Costa estatutos sociais ficou assim Domingos Muniz -'- Valdo- rio C: Costa.
_ sr. Nicolau Esteíano l 'constituído: miro Simões de Almeida -I. Aproveito a oportunidade

Savas Membros natos: Dr. Ader- Tenente Onildo Pinto de Olí- para apresentar-vos os pro-
� sra. Maria Souza Viei" bal Ramos da Silva - Major veíra - Coronel 'Américo S'I testes de nossa alta estima e

.

Ocorre, hoje, a data aní- ra Maurício SpalcUng de Souza D'Avila - Tenente Ayrton distinta consideração.
versária do nosso prezado -'- sr. Palmerio da Fon- - ·Cel. João Cândido Alves João rle Souza - João Fran- Pela A. A. Barriga Verdé

colega, sr. Martinho Calla- toura, radialista Martnho
.

- CeI. Antônio de cisco ela Rosa � Tenente I Alinor José Ruthes

do Junior, diretor de reda- ' .. _ sr. Dilnei José Perico Lara Ribas - CeI. João 'Elói Carlos Hugo de Souza - Te- 1° Secretário

ção d' A GAZETA e alto - sr. Helio Teive

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

� EFICIENCIA
,

�cJ��

1,f;<ER�PfRFElçpõ SEI1'/GIIIIL

CaiU P..taí.' 4f1
1'Iorlu,6pol18 .

Sata Catarlaa

A. A.

" I '

a c I T E
Agência

�

I'de

r_O blicidade

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

"

o Centro· de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua'
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. j
I ENTRADA FRANCA 'i

-Atenção

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

.. �

/

Precisa-se de corretores para a Capital e de inspetores para as díversass zo

nas, dos Estados, de idoneidade e capacidade comprovadas, para a venda de gran
Ie área situada dentro dos limites do quadrilátero em que será localizado o futuro
Jistrito Federal, ,no Estado de Goiás. Trata-se de cidade de traçado moderno, em
ase final de registro nos termos da lei, de clima ameno e que conta com todos os

'e,cursos naturais e condições para uma grande metrópole.

Os candidatos deverão apresentar-se pessoalmente ou por carta à
I

.
.

era. "'ILADÉLFIA Ím INVESTIMENTO'S "C. F. I."

Av. Ipíranga, n. 1.248, 10° andar, Conjunto 1:007 - São Paulo

TITO GUIZAR o Cantor

TEGID05 CARLOS RENAUX SIA INFORMAM: "DIA 30 DO CORRENTE, NO LIRATENIS CLUBE, LANÇAMENTO 'OFICIAL.
DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DA "MISS SANTÀ. CAJARINA", EM· QUE SERÃO APRESENTADAS A SOCIED,ADE
DE FLORIANO'POUS, AS CANDIDATAS QUE DISPUTARÃ'o A CLASSIFIC,ACÃO REGIONAL NESSE' MAGN'IFICO CERTA
ME DE BELEZA. - RESERVE SUA MESANOS ESCRITO'RIOS DA T.A.C. E PRESTIGIE A GRACA DA MULHER CATARI-

.

,,' NENSE, COOPER�NnO COM A.cOMISSAO ORGANIZADORA DO CONCURSO "MISS SANTA CATARINA�;_"�
;.�, 1.,1 •.

Romântico do México.

'ILITZ

. As 8 Hs.
COLOSAL PROGRAMA

DUPLO,
1°) Atualidades Atlantida.
Nac. I

2° MARA MARU - Com:
KIRB GRANT
Preços: 6,20'-:- 3,50.
Imp. até 14 anos.

I

As 8 horas

1°) Notifiario Em Revista.
Nac.

2° CAÇADORES DE FAN
TASMAS - Com: Os an

jos da cara suja
3°) _:_ ILHA DOS PIG-'
MEUS _ Com: Johonny

'IOUD' llOIIQ.m,

IIU' UEDSDTIDO
(SILVIIIÁ)

CIRANDE. TONICOWeissmuller
Preços: 6,20_ As _ 5 Hs.-

t PAUL LUKAS - WAl
TER ABEL _ Em:
OS 3 MOSQUETEIROS
No programa:
Cine jornal Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura: Até 14 anos.

3,50.

Vende-sef3Lf)I?IÂ
Estrela0 '

Vende-se' um Carro Re
nault Juvaquartre em per
feito estado de conservação

I Tratar no Bar Rosa

As 8hs.

SESSÇÃO POP;ULAR

.
'-Êa,.pregada
Preclsa-se de Upl8 em

ptegada para trabalhar em

Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tr.atar á Rua Felipe
Schmidt n. 119. TELEFO

NE: 3.177.
\

.
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I'aul,a .a.oo X Atlót_ioo
A PRO'XIMA RODADA DO RETURNO DO CERTAME DE PROFISSIONAIS 'SERÁ EFETUADA· DOM I N G O PRÓXIMO,
CONSTANDO DE DOIS JOGOS DE SENSAÇAO. NESTA CAPITAL 'BATER-SE�ÃO PAULA 'RAMOS E ATLETICO E EM HE�-

I

RIQUE LAGE DEFRONTAR�SE�ÃO IM'BITUBA E FIGUEIRENSE. ESTARÃO EM AÇÃO COMO SE VÊ UM LlDER,' DOIS
VICE-LIDERES E UM TERCEIRO COLOCADOI

"O
, �

·�st:'ado Esp·ortivo"
..c,...;.c)....(�>.-..<)....(������'.........................................

•....-_'.)�()....o....()....()....()�()....()-6.,.C)._.()'_'C)4IIIIi.C)'_'()'_'O'_'()1
,

..

.

Propõe a Federação Fluminense nova

fórmula de disputa, do Campeonato
Brasileiro de Futebol

.

,_o '1;'1.',0"",)
NITEROI, 23 (V,'AJ - Conforme tivemos oportunida

de de noticiar, o presidente da Federação Fluminense de

Desportos, professor Ramos de Freitas, oficiou a CBD, su

gerindo uma nova formula para a disputa do Campeonato

Brasileiro de Futebol.

A formula confeccionada pelo presidente da F,F,D, em

seus mínínaos detalhes, é :1 seguinte:
1) - O oumpeonato Brasileiro de Futebol será dispu

tado por zonas, subdivididos os conco�Tentes em agrupa-.

mentos que não conterão maís de quatro disputantes.
2) - Cada concorrente jogará contra todos os dispu

tantes do grupo em que estiveram classificado, em turno

e returno, como visitante e visitado, marcando dois

pontos por partida ganha e um em caso de empate,

3) _ O concorrente que totalizar maior número de

pontos, será o vencedor do agrupamento.
\ 4) _' Em caso de empate, no final das preliminares, a

decisão será pelo "goal average", mas si não' houver ainda
decisão será

I

jogada uma \

partida decisiva com prorroga

ção de 30 minutos, com mudanças de lado, depois de de

corridos 15 minutos' de jogo. -,
5) -' contiílUindo o empate haverá outras tantas

prorrogações. de l5 .. minutos, com mudança de lado, quan-
� l'I ......;,.4'_ .

-,

tas necessárras, até a conquista de um goal, terminando o

jogo imediatamente após, mesmo que não esteja concluí

do o tempo da prorrogação.
G) - Conhecidos os vencedores dos Grupos de uma

·Zona, êstes disputarão entre si' o titulo de vencedor do a

grupamento, em partidas eliminatórias, na melhor de qua

tro pontos, em sua sede e tora de .acôrdo com o sorteio,

ou com a situação do campeonato anterior.

7) - O vencedor dos agrupamentos disputará com o

.

campeão e o vice-campeão e os colocados em 3-.0 e 4.0 lu

gares, do campeonato anterior em' quartas de finais, se

mi-finais e rínaís, as duas primeiras em melhor de qua

tro pontos e a última, seis pontos. '

8) - Sempre que houver empate no final de qualquer

série, será decidido pelo. "goal average", ma� ainda per

sistindo o empate haverá uma prorrogação de 3Q minutos
.

. /

com mudancas de lado aos 15 minutos, de jogo e permiti-
d�s pror�og�ções sucessiva de cinco minutos, até o primei

ro goal.
9) - Para o campeonato de 55, serão tomadas por:

classificadas como vencedoras de Zonas as Federações Me

tropolitana, Paulista, Mineira e Gaucha.

10) ,- A CBD caberão as provídencías paravas passa

gens de ida e volta para as delegações se locomoverem...

11) - As delegações se comporão de 20 pessoas, -entre

as quais haverá, obrígatoríamente, um médico, um massa

gista, um jornalista e 15 atlétas,

12) - A CBD pagará a cada delegação que se locomo

ver, .uma diária de 150 c-ruzeiros.

13) - Da renda liquida do jogo, nas partidas prelimi

nares, será' feita a seguinte divisão: 40 por cento' para a

CBD e 60 por cento para as Federações disputantes.
14) - Dos jogos ünats será deduzida da renda a taxa

de 10 por cento que constituirá um fundo 'de auxílio a tô

das as Federações eliminadas nas prelímínares.

CONSTITUIÇAO DOS GRUPOS .

Primeira Zona - 1.0 Gr ipo - Amazonas, Acre e Gua

poré, 2.0 Grupo - Rio Branco, Amapá e Pará..

Segunda Zona _ 1.0 Grupo _ R. G. do Norte, Paraí

ba. 2.0 Grupo - Maranhão, Piauí e Ceará.

Terceira Zona - 1.0 Grupo - Pernambuco, Alagoas e

Sergipe. 2,0 Grupo --. Rio de Janeiro, Espírito Santo e

. Bahia.

Quarta Zona - .1.0 Grupo - Mato Grosso e Goiás. 2.0

Grupo - Paraná e Santa Catarina:

OS OITO FINALISTAS

Participariam do turno final, o vencedor da 1.a Zona

Distritd Federal, vencedor da 2.a Zona, Minas Gerais, ven

ceder da 3a; Zona, São Paulo, vencedor da 4a. Zona Rio

Grande do Sul.

C:URlTIIIA

fQNlb &UI OW�....4.aO

RU..aA_· P801lt1l&Al ..�
_. __ '-_.° c-·_-

Será uma realidade a Liga:Varzeana de Futebol

-

I

�=""""",,...._�_.... ---... ;' 6,"".6'-- ---.._
'
..

AVARZEA "\i;m�;��i�� tinc;do� -;oo1t�s cOrijiíiiíosque en-
riquecem a vérzea 'da', Capital, posando para a' objetiva mo

mentos antes de intervirem no festiva·1 fu'tebolísfico, com que o'

nosso confrade "O Invicto" comemorou seu primeiro aniversário
Uma nova campanha', lan- conceituad� emissora..o dr. sempre apoiando as bôas 'em todos os tempos.

çada há pouco pelo Depar- Dib Cherém, "nome conhe- iniciativas, congratula-se Sábado próximo, as 15
tamento de Esportes da cido oe sobejamente presti- com-o dr. Dib Cherem pela horas, no auditório da: Ra
mais popular e querida das giado em nossos meios es- feliz idéia, colocando Suas dia Guarujá, haverá reuni

emissoras Catarinenses, a portivos onde tem se revela- colunas á disposição parao ão para tratar do assunto.

Rádio Guarujá, desta Capi' do um baluarte do seu pro- real êxito da campanha que Gratos pelo convite que nos

tal, está tomando grande gresso. .' 1 signifivará a maior vitória formulou o dr. Dib Cherém,
vulto nos círculos do fute- "O Estado"· Esportivo", da várzea florianópolítana lá estaremos.

.

'.
.

bol .menor de nossa terra,
devendo em panca tempo,
desde que conjugados os es

forços, tornar-se realidade.
Referimo-nos á. fundação,

nesta Capital, da Liga Vàr
zeana de Futebol, velha as

piração dos pequenos, <dos
anônimos clubes que 'povo
am os 'quatro cantos da me

trópole barriga-verde. .Em
frentando dificuldades sem

conta, 'jogando-aqui, alí e

acolá, levando a tantas lo
calidades esp-etáculos de
bravura e 'coragem, enfim
engrandecendo o "associa
tion" com o treinamento e

formecimento de valores' a
ptos a brilhar em clubes de
primeira grandesa do foot-

.

bal florianópolitano, como o

Avai: Figueirense, Atlético,
Paula Ramos,. Guarani e

Bocaiuva, para mais tarde
integrar a selecão de San
ta Catarina; os' clubes da
nossa yarzea contribu-em,
mais do que se pode supor

para o soerguimento do es

porte do balipodo entre nós.
Estimulá-los e do melhon

e mais acertado modo so

ment-e com a fundação da
sua entida:de, uma' entidade
qu-e congregue, todos eles,
fazendo-os �catados e res

peitados e dando-lhes um

estádio para a prática de Lutando o Avai' com a fal.:
tão salutar esporte. ta de um elemento com �m-
A idéia partiu do nosso pIos conhecimentos dos se

colega de imprensa e desta- gredos do futebol, foi lem- Rio, oferecidas pela IReria, Pluna, Serviços Aéreos Cru-

cada speaker-chefe daquela brado na ultimá semana,
zeiro do Sill c Tac.

Saul será o novo técnico do Avaí I faleceu. Walter,
por ocasião da eleicão do d PoríuouCpn�elho Deliberativo ,do a or uguesa
grémio azul e' branco,

.. �o Por .ocasião do prélio da
nom� I

de <Saul , para dírigír Portuguesa de. Desportos
tecnicamente o 'plantel .a- com o Ipiranga disputado
vaiano. domingo, o playr Walter, do
Ontem conseguimos abor- quadro luso sentiu'se mal,

dar o valoroso "as" da sele-'· aos 40. minutos, sendo hos
ção barriga-verde que nos pitalizado e vindo a falecer
revelou ter sido convidado no mesmo dia. Um derra,
por um grupo de dirigentes mamento �erebral a causa
do Avai para cuidar do pre- da morte do popular zaguei
paro técnico do quadro 'que 1'0. Os meios futebolísticos'
no certam.e e� andam:nto, paulistas estão profunda
ocupa a vice-liderança jun-: mente consternados com a
tamente .com. o Paula Ra- perda.' irreparável do
mos � Fiqueirense. que luso..

'

Adiantou-nos Saul que
está, propenso. a aceitar a

indicação de seu nome para
tão espinhoso cargo, assu-

A"
-

mindo-o na' próxima quar- .ençao
ta-feira, dia 10 de Setembro, BONS QUARTOS COM
'data da fundação do

glOriO-I
PENSA0.

,0

so clube tri-campeão da ci- RUA - GENERAL BIT-

'"'
dade. 'TENCOURT, N. 43.

Miss . Santa Catarina de 1955
Dia 3'0 de Agôsto: Lançamento. Oficial do Concurso

"MISS SANTA CATARINA 1955", no Lira: - Tênis Clube,

,Ao que parece o veterano ,-:-,.---------......---.:...-.....;-------

extrema canhoto SauI pen
durará' 1 as chuteiras para
ser técnico de futebol, con
firmando' assim as declara
ções que há tempos fez a

êste matutino.
-com apresentação das candidatas de Florianópolis.

PITUCA estará presente - maravilhoso conjunto de

roitmos - passagens para Madrid, MontevidéQ, Manaus e

PELO ESPORTE DA
. VELA

Dizem que .. ,.
.. , o Kotzias pretende

voltar-à vela, e não possuin-
.

do meios para conseguir um
barco}? solicitou do Ditaaor
u� .como empréstimo. Em
visita disto; apelamos para
os velejadores que. possam
dispôr de alguma quantia,
procurar o Consulado da
Vela e façam as

' doãções,
afim de que se compre um

barco para ele. (Agradece
mos atencipadamente a. co

operação) ..

* * *

O Céguinho, a partir
desta' data,' não mais aten

derá por este nome, visto
ter adquirido um par de ó-'
culos, Assim o mesmo "en
xergará" a necessidade do
reaparecimento da classe
"Lightning", . com regatas
normais, e nãa se- escutar aí
fóra: Em Florianópolis não
há' Lightinings???

'" '" * ;
..

Chegou a vela ínglê
za do Ditador, a qual- veio
a companhada de um guia \ .

de' retranca "folheado a ou

ro". Ele ira propôr a Fede
ração, não mais haver o tra

dicional revesamento de
barcos por, ocasião das rega
tas, para ninguem usá-los.
(Ciume hien] Jorginho).

* * *

Desapareceu o Horá
cio ...

'

Caso alguem o encontre,
favor intimá-lo a compare
cer no Consulado., afim de
que, sejam ultimados os

preparativos para a pósse
I da F.V.M.S.C., que segundo
; nos consta, será no próximo

.

'

dia 28. (Como é Socó, va
mos nos mexer?).

Voltará a competir o

barco "Biriba", que até
bem pouco defendia as cô
res -do "Veleiros" agora
pertencendo as hostes do
Iate Clube. Seu proprietá-'
rio está numa atividade elo-'
giavel. Conforme declara

ção ao mesmo; esta tempo
rada tomará parte em todas'
as competições. (Parabens
e feliz êxito, Senhor,Kiell).

>I< * >I<

Aguardem outras ..•

BARLAVENTO.

Vende--se'
Uni ótimo lote( de terras,"

situado à rua Gonçalves
Dias, na Ponta do Leal. Es- .

treito, à vinte metros da '

melhor praia do Estreito.
Tratar com Enio Shlemper
no cartório do Estreito.

PAItA AQUELES QUE

DE.SEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E. EFICIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gi���i����;, 4 espora da fortuna��a���x�nC�e�l���v;�� a�e :�e�� ,(J
tas, afim de impedir os seus

I
DE PITIGRILLI, especial falemos mal das supersti- mitologia, por obra· desse

desastrosos efeitos econômí- para "O Estado".
-

ção, A superstição é a ciên- grande artista que é o povo.
,cos e ecólogicos que acompa- BUENOS AIRES cia que busca seu caminho. Acredita-se que êsses
nham o desmatamento in- (APLA) _ ,Tôda Buenos A superstição é o primeiro quat.r�· .ou _

cinco mil anos

tensivo e não racíonalízado, Aires ocorreu a estabeleci- passo do homem, na obscu- de civilização que' passaram
torna público e chama a a- menta comercial do centro ridade intelectual, para ex- pela Terra, esta gôta de la
tenção de todos os propríetá- da cidade para tocar numa plicar �s enigmas. Do _pon- ; ma projetada ao infinito .d.o
rios de terres e lavr��ores, grande esfera zodiacal de to de vista ' da evoluç�02 o tempo e d? esp�ço, �O�IfI
em geral, para a exígêncla ouro e masaico, nascimento dos superstições carama psicología. SIm, rm
do cumprimento do Código Foi encontr�da nas es-' indica uma profunda traria- perceptivelmente. Pegaram
Florestal (decr. 23.793 de 23- Cavações -de Herculano e formação da inteligência. se etiquetas com palavras
1-1934) em todo Estado, de Pompéia, sepultadas na e- Foi uma etapa preparató- derivadas do sânscrito e do
conformidade com as suas

rupçâo do Vesúvio do. ano ria, como o foi a dos marsu- grego sobre tudo o que não
disposições prel1minares:"Ar- de 79. Está ainda ímpreg- piais para os mamíferos, se explica. E como a maior
tigo 1° - As florestas, exis- nada de paganismo, de es- como o ponto ocular sensí- parte dos homens se con-
te'ntes no território nacional, 1

' I
_ ..'.

t t aI a a' aperança, de mêdo. Segura- ve a uz nos animais PrI- en am com p avr s v ZI s

consideradas em conjunto, mente, • pousaram nela' as mitivos foi a promessa da e afirrnaçôes sem controle,
,constituem bem de interesse

mãos de Salústio de Plínio faculdade da visão, que se há todo um mundo respei
comum a todos os habitan-'

o Velho de Plínio o Jovem,' aperfeiçou até chegar ao tável que crê nessas coisas
tes do país, exercendo os di-

dei Tibério, Calígula, Cláu ôlho do cirurgião, do relo- e um mundo igualmente res
reitos de propriedade com as di�' e Nero cidadãos erudi- joeiro, do microcopista e do peitável que não crê: Pode-
limitações que as leis em ge- ' "

, . d
.

h .. -

tos e ilustres de Pompéia. pintor. na ar a mm a opmiao,
ral e especialmente êste CÓ-

FQ!i acariciada nelos dedos Quem foi o primeiro as- mas eu não represento mais
digo, estabelecem"; .t'-

,

f' 1 d
A

I
.

h
..-

. exangues das lânguidas se- trólogo? Não e aci izê- o. que um, e a mm, a opiruao,"Artigo 2° �_Aplicam-se os '

A 't t tídov nã• • A' nhoras romanas enfermas É como se me pergun assem num ou nou ro sen 1 o, naodi,sPOSltIVOS deste Codigo as- ,

f
. ., . difi '1 t '

" ..:..' d' de literatura de metafísica quem OI o primeiro menmo mo 1 icaria sensrve men e o
sim as florestas, cama as e-' , ,

do enco d ' f' 1 d b 1,;;í,' d t
- de estetismo e deve ter fi- que haven o encontra o em re a a ança. ,

� mais formas e vege açao,

I
' I;. 'f '1 f

., E
- .

tas'
reconhecidas de utilidade às cada no mosaico al�o _de sua casa um um ez a primeira 1-;-

u

nd�9, erlelO, nes as

t" fé de suas superstições de trombeta, ou se me, pergun- to ices - Ira a guem. Iterras que reves em . , ,
.. ,

'
. f

. ..' ,

DERRUBADAS seus desejos inconfessáveis, tassem quem �I o pr�me�ro E' contudo, cada um dos
Só poderão ser efetuadas de sua ânsia de viver, de �o;ta, quem fOI o prrmerro incrédulos crê no influxo

derrubadas mediante licença' crer em algo, de interro�ar fI�osofo... O .ho�em que dos astros. Vejamos o dicio-'
de autoridade florestal. nos .sinais do céu os desíg- disse, pela pr�Felra ,:ez, a

I
nário de todos os -dias. Diz-

1 _ Nenhum proprietária nios dos deuses, �nquanto u�,a rr:ulher: �omo es be-
se "desastroso; desastre ... "

de terras cobertas de matas já entreviam, com dois sé- la. !OI? prrmeiro poeta" e
Mas desastre significa um

poderá abater mais de três culos de antecipação, perfi- o prrrneiro ,homem que, es-
astro que saiu da sua órbí

quartas partes da vegetação lar-se, na decadência do tado de m�u humor,,,per- ta. Um temperamento jovial,
d

.

i
.

I'
. 1 d guntou a SI mesmo' Mas '

existente. Antes e m crar a mper'io, os cava os \ os.
,

'
.

marcial, solar nasceu sob a

derrubada, com antecedência conquistares bárbaros, que que es�?u .

fazendo ne�te influência de Jove, de Mar
mínima de 30 dias, o propríe- desciam das estepes e das mundo? fOI o verdadeiro

te do Sol Um boêmio um

tário dará ciência de sua in- tundras do nordeste da Eu- inventor da filosofia.
:? artista ,Jl� sonhador, é um

tenção à autoridade cornpe- rapa e das neves da Mon- Onde nasc:u � astrologia? lumático. Os doze meses do
tente, afim de que esta de- gólia, para buscar, sob os Na Mesopotâmia? Na Pér-

ano são a 'transcrisão, em
termine as partes das matas céus sempre azúis da Itá- sia? Na China�' Entre os

têrmos modernos, 'dos doze
que será conservada. (Art. 23 lia, "o mar'cálido", o ouro aztecas 'e os maias, ou na

signos zodiacais batizados
e seu § 2°). tempo, .o vinho vermelho do Atlântica fabulosa, e desa-

com outras palavras pelos
Aos infratores serão aplíca- Mediterrâneo e asmulheres parecida? Todos .o� .pov_:>s, antigos pastores das mar,

das as penalidades de deten- brancas. nos albores da clv}hzaçao, I gens do Tigre e Eufrates.
çâo até 60 dias e multa até Superstição dír-se-á, Não contemplaram o ceu. ,Era Enquanto no ano de 1793
Cr$ 10.000,00 (IArt. 86-4>: seu .cinema de., espetaculo caiárP, co:U a cabeça do rei;'2 - As florestas arttflcíaís, continuado, Criaram suas

os antigos privilégios, o
resultantes da iniciativa dos vedetas,

. ho�ens e mulhe- mundo de .punha às avessas I foi para a profeta e para
proprietários das terras são

SENAC
res, atríbuiram-lhes :

u;n.a e se confirmavam no san-
las. Quando um advogado muitos outros o observató- les que apresentam docu-

suscetíveis de exploração in-

'_
'ristória, uma aventura Iírí-

gue .os direitos do povo o
deve anunciar a seu cliente rio de que se vê a glória do mentes, raciocínios lógicos,

tensiva. (Art. 24>: ea ou heróica, com episódios -poeta Fabre _ d! Egl.antine 9-u: perdeu R -rcausa. ,cuj� Eterno, e o instinto quer cabeças e opiniões autorl-
3 .:_ Na exploração de flo- .intimos. E lhes deram, no- ditava pàra o nóvo . alma.;. exIto, ;:era, .certo, dIz-lhe:, que o hqmem, quando se, zadas, estatísticas e balan-

restas de composição homo-
, \n.es forJl1o�o:" Aires,_T0U�O, ,'naqúe� Ô calendári�. repu":� "�ab€nt �ua. side;-a ,lites"" retira para comunic'ar'se ços ... E do outro lado se

genea, o corte das árvores CURSO DE ESTRUTURA' Gêmeos, Cancer., Leao, "y�r-, blicano, 'nomes poéticos, at; os processos tem su? e:' ,com Deus, se volte para as encontram aqueles que en
far-se-á de forma

\
a não a- ANALISE DE BALANÇOS �err:', �alança, . E,sco.rplao, buscando o inspiração nos

trela. E co�?a culpa e to:- estrelas., ,.' � colhem os 0n:bros e se con-
':brir clareiras na massa

flO-,
.

Sa�I�arlO, .

Capl'lcormo, A' .mesmos elementos est'acio- I do. �a ?agItano ou. de Ca-I Kepler, Copermco, 'Nos"1 tentam em ,?Izer: . ,·r��tal. As árvores abatidas O Departamento ,Regia· quarlO, PeIxes... Entre, o, nais que haviam inspirado ,pncormo, pode envIar-lhe a ,tradomus ... ,Testemunhas - Eu nao creIO ... porsalvo as que já estiverem 1';- nal do .SENAC, .fará reali- céu e a terra se formou uma
os antigos astrólogos da conta de seus honorários I

ilustres. Mas,para que ser- que nãó creio.) novando por brotação, serao i
zar, a partir do dia 6 de se' A'sia' vindimiário b�um' _ como se houve vencido. i vem? No mundo do compre- Parece-me que êste argu-I substituidas, .por mudas da tembro próximo, um curso

,
'

, rio frimário nivoso I a_ A "porta para o .orien- ensível e do incompreensí- menta, no plano da polêmi-'mesma espeCle ou de outra rápido e intensivo de ES- TRATAMENTO, DAS \ vi;so, vent�so, ger:n!�, te", de que falava Ezequial, 'vel, estão de um lado aque- ca, é bem ma.is fraco.('bsêncra, florestal; julgada TRUTURA E ANALISE I

t l'

A
' '. . floreal, prqirial, messidor,p:eferível, devidamen e se e- DE BALANÇOS. n s�ClOnadas, sempre com es!>a- Professará as aulas o Dr. 'eml8 termidor, frutidor, ,etc ...

ç:.nll'nto que a técnica ex!�;:: Albino St�instrasser: pro-
.

' Pode-se fazer uma revolu-
IArL. 43),

_. fessor da Faculdade de Ci- PILULA'r E XAROPE 'I ção de' cinco anos com

Aos iilt'ratores ser�o ap;:ca- ências e Econômicas da Uni-
I,

�',' ;;��� ��rt�:�co:haeSctdohfeI'�das pena de detençao a"e 45 .

d d CtTca do Rio B I d
-

d,h.t�}� multa até ,.. �:��d: �o S�l��utor de vá-. i ancar · ca na ca:me, na pele" no pro-
(.1'5; ",00000 (Art. 86-5)

. l'
-

t d' -' ,

I
toplasma. Num banquete de

'4 N 1
-

d r"'o n.os Ivros e mes re e m:ve, ,

po 't'
.

t 'h d- a exp oraçao e ."
"' '.

TRATAMENTO DA'S
SI IYIS as" em,. _ on.ra e

-

t. Javel valor e conceIto. I h d'-restas de composiçao he elO-
D 'C d 6 d

um ornem e Clel1Cla que
genea, a substituição p01erá urara o ,�rso e e

A
•

� só acreditava no que via de-
,

ser feita por espécie difer(m- set.embro proxlmo a 2�, �o- n'emlas baixo de seu. miscrocopÍo e
te das abatidas, visando a tahzando 17 aulas, �onslstm- no que podIa cortar com

homogeneidade 'da flol."€'sta do �� 1 hora. e mela de .e�-
'PILULAS E XA

"
, seu bisturi, ouvi ,o orador

futura e melhoria da compo- pOslçao seg�Ida d_: semma- ROPf .' I oficial comentar a carreira
slçi:to floristica. (Art. !,o.. rio para a dlscussao de pro-

BI
" t d' do homenageado com a fór-'

5- E' proíbido, m')8010 aOfl blemas, durante o tempo ancar m,:la "sic itur a,d astra",
proprietários. dec�,'l\bl\:: para que o gênero dêstes exigir. aSSIm se ascende as estre-
tral.\it,ormar em ,l,enha ou Para matrícula serão a

carvão7'!tlf1:ãf�' ,

-- ceitos contadores, técnicos
tes às margens dos cur�.h· J&ll contabilidade, guarda
'dágua, lagos e .�stmdas àe livros �lOyisiPJ}.�os_ e alu�
qualq;.\er na!ere;:a,' entregues nos da F'ac:uldade�C�ên-
à serventia pÚI)!lea. ',Art.. cias Econômicas.' " ��
2-b). TODAS AS INFORMk

SDci lmposta ÇÕES SERÃO PRESTA
na de detençiio Jté ,!)(J dia3 DAS, PELO SENAC, A A

., mUlta ,até Cr3 � üt)O,w. VENIDA H,ERCtLIO LUZ,
(Art.86-2)." 57. DAS 9 AS 12 HORAS.

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua Saldanha Marinho, n. 2

,
' TELEGRAMAS "C A N A N"

�-:-=--- .... cio -z.��-5 JACTA comodidade para �o�ã�:liAlivio para0 ouvido,
H;"���-,.p�k�-� repouso para os olhos .'

I

�:;,: "" --·�6 tád c� ,�� _'l:�" stolfador IImpor.anfe Iodusj·ria de
-- }

� ....,o\ioOÓC,,",MPoss-.cM\,

5'IM, - e ôe um na Em- Rendas

J preza Flori ópolis, S.A. Precisa de representante para e�ta ' praça. ,Cartas
na Avenida Hele,i1!.0 Luz c/referências pI Caixa Postal, n. 13.839 ,.... São Paulo.

H O R,S E $ii 107 com o Sr. Aldo R�a. ", ,liA •

.

' .

��� �e 2.!» a 22 H P. '. ,--
,

� •. ;.- ..•••• "" .. -""""i'W"'-"-"" ..... ""��

�' '�-:S"ibUidO" ''';
••

��!!�:'��al · SOI-'
---

'Ur---r-----
_&_&_"'-:&&&"

�, C. RAMOS SIA teiro, com café pela Manhã, =�..-������.".,..",__

,4 Comercio - Transporte� em casa de família. Tratar
i Rua João Pinto, 9 Fpolis I à rua Conselheiro Mafra Compra'se na. cidade para construção. Trata� com

,-........�j 93.'Aldo Novo, Praça pereira e Qliveira; n. 14. Fone 3.045.

Parmacias de Plantão
MES DE AGOSTO

T'
28 Sábado (tarde) ...:.. li'armácia Noturna

rajano.
Rua

, I"
29 Domingo ...:_ 'Farmácia Notumá - Rua Trajano.

. O serviço noturno será efetuado pela:; farmácias
;'Oderna, -Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas �oão
�e Trajano.

�iagem tOm

e rapidez '

'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

,IIPIDO ',<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis":'" Itajaf �,Jainvllle - Curitiba

-

seguriloça

e"" ·

• Koa Deodoro esquina:dan€1 •
' Rua Tenente Silveirá

, i

5

, ...

::.

,Cana Paraguaya
Aneja

: IIpeflõf aViHISHIES� P' o o U To o A toma-s« com ,óda, pu,o ou ,;fãa' .

DESTILARIA LONDRES LTDA.
, Rua Dr. Sergio Meira, 63 . Tel. 51·6390 . S. Paulo

'. •

FACTA a primeira máquina de,somar com um teclado
mundialmente famoso o sifema Facif em duas fileiras

\ 1

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

«Casa Fernando lida.»

(

,:
.
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\

. Esso oferece mais ... uma das maiores desco-
-,

benas dos Laboratórios Esso l

-NOVA

com

Cústando o mesmo .que as outras Gasolinas, esta novíssima e sensacional
,

Gasolina, com ,-aditivo de AÇÃO "VITO·MOrORA" limpa de fato o motor

de seu carro, e transmite potência' a cada movimento dos pistões!

PROTEGE O MOTOR!-
.
O c d it i v o de AÇÃO r.�.���ÁId�
"VIl"O-MOrORA" evita a �_-.:l::....;,;_)
formacão de resíduos nas .1Ua,.válvul�s e nos pistões -

dandO vida mais longa ao,

motor.
'

LIMPA, O MOTOR! -

A 'GASOLINA ESSO com

AÇÃO"VITO-MOrORA"
limpa o motor, dá funcio
namento mais eficiente,
maior rendimento por litro!

,
,

PUXA MAIS I - O poder
de, limpeza da A ç Ã O
"VlrO-MOTOR'A" per
mite que seu carro puxe
melhor qucndo você "pé-

, dlr" mais dêle .. , numa ma
nobra rápida ... ou numa

subida I

FUNCIONAMENTO MAIS
ECONÔMICO I • Mantido
mais limpo, o motor do cor

ro "respira" melhor, a' fun
ciona mais suavemente,
ecenemizende gasolina,

,/'/
.

.

//.....'--.........

Abasteço-se, �om .

a �ova Ga�na
Esso - que e Igual so no ptéç'o I

��-

(

]
i.
i

ISSO
• •emp"
a paIM""
.m�"v,.""

o �STADÚ
Wr-

OS CRAQUES BRASilEIROS ERAM RECEBIDO, PELO
"

REI HUSSEIN
MAIS MIMADOS QUE CRIANCAS

,

DE COLO ...
AMÃ, 23 (U. PJ O sé-

neral Bennike, ex-chefe dos
observadores das Nações U-

nidas, foi recebido em audi

ência, hoj e de manhã, pelo
rei Hussein, que lhe entre
gou a medalha do Crescente
Jordano de primeira classe.
Como se sabe, o general Ben
nike deixou o pôsto que ocu

pava, sendo substituido pelo

Dada vênia transcrevemos do "Correio do Povo", de

Porto Alegre, o artigo do jornalista JOIlé Domingos Varela,
um dos muitos que presenciaram o último Camp,eonato
Mundial de Futebol, realizado' na �uiça:

"De um modo geral, os atletas brasileiros que estíve-'
ram em Macolim, na Suiça, foram tratados principesca
mente. Apesar do regime natural dessas ocasiões, todo:

eles conseguiram o desejado. Nos primeiros dias, inclusi
ve, a CBD pagou todas as correspondencías que os craques

dirigiam aos seus familíares e amigos do Brasil, que, aliás
,

. era volumosa. Para que o serviço fosse atendido, de molde

a não dar encomodos a chefia da embaix�da destacou urr

elemento para atender exclusivamente essa parte. A� caro

tas eram seladas e imediatamente levadas ao correio. Outrs

preocupação da CBD foi organizar seguidos passeios, ten·
tando .alívíar ÓS jogadores daquela prisão natural das con

centracões. Mas isso não 'era be�l compreendido, pelo m�
nos por grande parte deles, que viajavam contrariados

\ ' ,

Quase todos os dias, por determinação do chefe da delega-
cão, que também acompanhava os rapazes, a embaíxadr

i visitava Zurich, Gene�,ra, Lousanne e

ma.
is seguidamente

IBerna, que distava. apenas 30 minutos de Biel-Beinne. Um

recebiam bem as determinações da chefia de embaixada,
enquanto outros viajavam contrariados, criticando, incluJ· PAlA ,AQUELES QUE

general Burns.:

, síve, o treinador, que consentia na realização que referi

dos passeios, "cansativos e sem graça", Difícil era conten

tar a todos. Sempre haviam os descontentes, tendo à rren

te o comandante Baltazar, além de outros. Acontece, po-.

rém, que chegados às'cidades, dificil era fazê-los retornar,
pois gostavam do passeio e queriam continuar... Come

certos glutões que têm os olhos maíores do que a barriga,
eles tinham mais máscara do que espaço para botá-las.

-'-000--
A CBD procurou fazer tudo, na busca de uma recom

pensa pai-a os atletas, que afinal não chegaram a eompre
ender a missão a cumprir na Suíça:

.

defender o renome es

portivo do Brasil,' com altivez., Quando da realização do

jogo contra a Hungria, dava pena dlh�r para a fisionomia

transparente 'dos 11 jogadores. Eram perfeitos bonecos de

'DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

VENDE-SEcêra: pálidos, sem cor. Enquanto ·isso, nas numeradas, cen-'
tenas de pessoas torciam pela. vitória, agitando lenços e

Otima casa de madeira:bandeiras do Brasil. Mas nada disso adiantou. Foi talvez a
pintada a oleo,' envidraçada,

pior exibição técnica da representação, lutando um pou- co� agua luz esgoto, estala-
co, apenas. Davam mesmo a impressão que todos eles esta- ção Sanitaria dentro de Ca
vam "cheíos", como diziam abertamente. Pelo coração" sa fogão com forno, Assoa-

poucos deles mereceram mensão especial. lho de Tijoleira, Pelo Preço
" de 'Cr$ 80.000,00 em terreno-000--

O
.

t
.

I' I t
.

d
.

M
. de 9 x 11 metros, a Rua

SlS ema (e Jogar (O reina 01' Zeze oreira, por ou- L' M' 48'
.

'

aura elra ,

I
tro lado, influiu na derrocada. Atacando com três homens

'I
E um lote de terreno a

e esperando que o adversárío articule o Çluadro para depois Rua Pedro Demoro no Es
derender-se, não surtiu efeito. Com excepção dos mexíca- treito ao lado da escola de
nos, sempre mediocres, os demaía jogos foram v�rdadeiros Escrita da' Marinha de 14 x

,

'

'?- '34 metros pelo preço depesadelos para toda a embaixada. E' que o quadro do Bra-
_ Cr$ 55.000,00 e mais 2 ao

sil jogou com tres atacantes e invariavelmente o trio fi- fundos do dito terreno de
nal carregava nos ombros toda a responsabilidade da equí-: '10 x 24 metros ao preço de
pe, No prélio contra a Iugoslavía, dava pena de ver o tra- Cr$ 25.000,00, aceita-se' ne
balho de Castilho, Pinheiro e Santos. Três heróis. Não fos- godo pelo Montepio,
se um golpe de sorte de Didi, "chave" do esquadrão, aquele A tratar com Dilmo, a

Av, Mauro Ramos 4 Sobradia o· Brasil sofreria o seu primeiro revéz no magno certa-
do,

me. O adversário cançou de fazer perigosos ataques', uns

salvos milagrosamerite por Castilho, de atuação insegura
no embate seguinte. O sistema empregado por Zezé Moreí-,

,

foi bem definido por Herber, técnico campeão do mundo,
quando falou à reportagem, após o jogo final do campeo-

, I ,

nato: "O sistema de jogar dos brasileiros é facil de ser

controlado. Basta atentar para isto, que é importante:
perdendo ou vencendo, eles usam a mesma tática. Se o

Brasil fosse o finalista, pouco tecíamos que fazer para do

miná-lo". Eis aí, o que pensam os europeus do sistema de

jogar dos brasileiros". Aliás, quando tínhamos oportuni
dade ele conversar com qualquer elemento ligado ao fute-

,

bol europeu.Tá vinha a mesma pergunta: "Porque Q)3,..mgíl
adota esse sistema de jogo. Ele não. s�rre-'ieitõ �� Euro

pa. Não pode ganhar partida".y/lSsã aconteceu, com ex

cepção do jogo com o Mé:$(íco'; que apenas jogou 15 minutos

'=�----� I�n·r' t q.

-

/ I e _. "- �:. ' •. � '" .: � '.. � � ..
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PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO. VIEIRA' RIBEIRO
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•• � •
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•

Com iate VAlol!' V. 5,
<t.brirA um<t. contA que

;I��j;i_ij!l,,!!:=-Jne "."der.!. juro com-

)'I. pens�or
.

e
.

lev4J"';' pa.r'A SUA r'esid'n-
ciô um lindo e útil presente:

umBELlSSIMO eoee«de J4CO eROMADO .

APl"ocur� hoje o NOVO

NCO GRICOLA
.�,c7�,10
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Hoje no Passado
25 DÉ AGOSTO

A data de hoje, recorda-nos que:

�

I
\
I

I

Com a Biblia na Mão
«No SeDâculo)�

em 1625, zarparam CIO. ancoradouro externo do Re

cife, com destino a Europa, as Esquadras de D.

Fredíque de Toledo, conduzindo as tropas da expe
(lição que expulsou os holandeses da Bahia;
em 1650, nos arredores do Recife, ria Estância dó ,O evangelho narra a história do grande banquete ore

Mendonça, o Capitão Antônio Borges Uchôa repe- recido aos pobres que dependiam absolutamente da abun

liu um ataque dos holandeses; dância e liberalidade de seu hospedeiro.' Tudo que possuíam

em 1803, na fazenda de São Paulo, no 'I'uquárucu, eram seus andrajos e êstes mesmos lhes foram, tirados. l'a

'Vila da Estrela, Província do Rio de Janeiro, n8S- \
ra partícípar da festa tinham que receber vestidos novos,

, ceu Luiz Alves de Lima e Silva, Marechal do Exér- Todos receberam alegremente as novas vestes, exceto u.n.

cito, Duque de' Caxias. E' o Patrono do" Exército 'Êle não quís despo]ar-se de seus vestidos. O hospedeiro dís

Brasileiro e o dia 'de seu nascimento, foi 'consagrado se então que se' êle rejeitava a dádiva da roupa também

como "Dia do Soldado". E' nesta efeméride que a não poderia participar da ceia.

gratidão nacional rememora os feitos brilhantes da Só quando reconhecemos que somos mendigos, ?em
História, Militar através os episódios magnificos de qualquer direito ao banquete senão porque Deus n03 con

seus soldados que lutaram e morreram pela defesa vida, é que podemos participar da mesa de Deus. Mesmo

dê nossa Pátria! Filho, sobrinho, neto e bisneto de assim, precisamos ter cuidado para que não queiramos alí

soldados, nascido em.' o dia de hoje no. ano de 1803, comparecer com os andrajos da !l0ssa justiça.
,

já em 1808, contando então 5 anos de idade, foi de- Como poderiamos perdoar nosso� próprios pecados, co

clarado Cadete para o 10 Regimento de Linha. AI- minar nossa natureza dividida e conquistar e direito a tô

feres aos 15 anos, Tenente aos 18, Capitão aos 20, das as bênçãos de Deus aqui e na vida futura? A salvação
..

Major aos 25, Tenente-coronel aos 34, Coronel aos I vem pela graça de Deus; é recebida pelo homem, por fé.

36, Brigadeiro e Barão aos 38, Marechal de Campo Uma dád�va req.uer não ,somente _um doado: mas �m rece

aos 39, Conde aos 42, Tenente General e-Marquês bedor. Cristo exige que v.amos a Ele com maos vazias e es-

aos 49, Marechal do Exército aos 59 e Duque de ca-I
tendidas. '.

xias aos 66 anos de idade, dedicou à Pátria 72 dos .
.

\

seus 77 anos de vida sôbre as terras da América do ORAÇÃO,

Sul, falecendo em 8 de Maio de 1880 e enterrado I

dois dias após, no Cemitério de Catumby, na Capí- ó Deus, tu és nosso Sen1;'6'Ir e Salvador. Autor de riossa

tal Federal. Não houve título nobiliarquico, posto vida e de nossa salvação, nós t louvamos porque pela fé tu

hierárquico, dignidades e ordens honorificas que nos. permites receber a salvàç�o que vem exclusivamente

não lhe fossem conferidos, pois recebeu tudo quan-
da tua graça, Em nome do �alvttdor. Amém.

to a Nação agradecida podia lhe ofertar, sendo até
' '\

agraciado com a Ordem de Pedro I, que lhe dava PENSAMENTO PA�A O DIA
"

"

honras de Prineipe ; í .

em 1822, o Principe-regente P. Pedro entrou tríun- A salvação provém da gll'aça de\Deus; é recebida per

falmente e com. solenidades, na cidade de São Pau- fé, pelo homem.
'

\
" '

lo, seguindo, no día 5 de setembro, para Santos; J , )

-

_
em 1825, o General Artigas proclamou a Indepen.- ,

'

------

dêncía do Uruguai;
\

\

em 1834, nasceu nesta então Desterro, Luiz Delfino, Para comp:rar, vender
médico notável. Deixou nome, principalmente, co- '

I

'mo poeta que foi de grande valor e merecimento. OU alugarEm jornais e revistas deixou espalhados ronet(\s " )
sem contas e outras diversas composições �oeticas, PROCURE A
o dr. Luís Delfino cujos versos dariam para tnú
meros volumes, não deixou publicado um só livro.

O grande poeta colaborou em A Semana, Vida Mo

derna, Jornal das Famílias, Revista Popular, A Es- Temos para vender Casas, terrenos e 'loteamentos.
tação e em muitas das folhas' da imprensa diária Con�ulte sem c,ompromisso nosso fichário. Oferec�os
da capital da Repúbhca. Faleceu em 31 de janeiro
de 1910;

� além de urna casa e respectivo terreno à Avenida Mauro,
em 1835, em São Paulo, nasceu Luiz Manoel das Ramos, n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na

Chagas Dóría, vindo a falecer no põsto de General Capital e no Estreito.
do Exército, em 16 de julho de 1896;
em 1840, durante a guerra dos "Balaíos" os rebel-

Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira, 77.

des do Piauí sofreram uma completa "derrota na Confie a venda do seu. imóvel à nossa organização- e
Baixa Fria;- será bem servido.,
em 1866,' o então Major Benjamim, Constant Bote- Eserítórío de Contabilidade: Mantemos um serviço
lho de Magalhães recebeu ordens de partir para o bem organizado pára atender todas as necessidades da
teatro de operações nos campos do Paraguai;
em 1878, em Ouro Preto, Minas Gerais, faleceu o

poeta João Salomé Queiroga, natural de Diamanti

na;
em 1896, a Inglaterra retirou da Ilha da- 'I'ríndade
os sináis de sua posse, constituindo êste fato uma

das'mais belas páginas da nossa soberania; pois o

Brasil repeliu as preterições britânicas sôbre aquele
pedaço do território nacional e fez respeitar, com

dignidade e altivez, os seus legítimos direitos de pais
livre e capaz de vingar com honra e sem' temor,

,

qualquer tentativa de violação de sua Integridade
nacional;
em. 1944, deu-se a libertação de París, durante a

Segunda Grande Guerra. A Divisão do General Le

clero consumou definitivamente a libertação, O Ge-,

-neral Von Choltitz entregou o ato de rendição da

guarnição alemã, nas mãos do General Leclero e do
,

Coronel Rol-Tanguy, Chefe das F-orças Francézas do
f Interior, às 15_,30 horas.

sua escrita e manter em ordem os seus livros.
Procure hoje mesmo nosso escritório à Rua Trajano,

\E -I d G t 1n. 31, sobrado.' XI a os na, ua eUla a

Expedidos 700 salvos-condutos
GUATEMALA,' 23

(U'j
delitos menores, cuja saida em que os gcvernos ,

dos
. ·P.) :- O ministro do Exte- Salazar acha dificil. Acres-I países que abrigaram os re

rior, Carlos. Salazar, dec1a- centou que o governo está 1 fugiados aceitem, no casó

rou à imprensa que. cálcula 1, interessad,o
em resolver o -dos criminosos comuns, as

que entre hoje e amanhã quanto antes o problema, provas apresentadas que
serão despachados cerca de de conformidades como _

di- impedem a concessão de
700 salvo-condutos para os reito de asilo e que confia, salvo-condutos,

I

asilados politicos nas dife-
rentes missões diplomaticas
e que possivelmente na se-

mana entrante todos parti-

t M'" d 7
· d·

,

rão, com destino aos pai�es ISSa e' ,

,Iaque lhes concederem asilo. ,

Com :espeito aos asilados, VIUVA ORLANDINA CLIMACO GONÇALVES
que tem pr�cessos penden- DE OLIVEIRA e LIGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

te� ?or d,elItos comuns

0'1 esposa e filhas, sogra, e cunhados e sobrinhos de SIL

mm�stro_ disse que cerca de VANO GONÇALVES DE' OLIVEIRA (MARIO),
50 ficarão esperando que CONVIDAM AOS PARENTES E PESSOAS AMIGAS

s: resolva ,sua dificil situa-I PARA .KMISSA DE 7° DIA QUE MANDAM CELE
çao, especialmente os altos BRAR no prómimo dia 25 do corrente às 6 30 HORAS
ex-funcionários p�b�icos, NA CATEDRAL METROPOLITANA'.'

,

acusados de assassm_:o do DESDE JA MANIFESTAM'SE GRATOS.
ceI. Arena, malversao de
fundos e outros delitos. O1-'

,

ministro disse que também
,

existem asilados contra os

T��:i�ri::tà�ur�u�o �r������ errenOS
.

.

(Estreito) �

,

'VE'NDE�SE�, MAGNIFICZ��g6E:RA�g�E:l�t�g�NTO A

Ótima casa de m "ei�fl. . �portunidade especia� para aquisição, com grande
pintada a oleo, envídnaçaday faeílidade, de um �splendIdo lote ��, VILA FLÓRID_A.

.

com agua luz eSKot�estala) L�g�� �lto e sa�dav_el, e toda facilidade de condução,
ção Sanitaria dentro de Ca-, Privihgiada Iocalízação, nas PROXIM�DADES D? E�.
sa fogãorcóÍÚ forno. Assoa- !AD�O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização .

,

"I. , . lho de(fijoleira. Pelo Preço imediata,
,

:

-�,

6 d�C$ 80.000,00 em terreno OS TERREN�S EM ZONAS MAIS DISTANTES

P��$ �«fi,

C' � ds x 11 metros, a Rua NAO PODE� OF.""R�CER A� MESMAS VANTA.
,

$
çd ura Meira 4!t ' Peça hoje mesmo mformaçoes a

,

, '

.

� .
ódi6, um lote de terreno a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

l/fII
",,�J::' �,1:ti' Pedro Demoro no Es-

. LTl_?A. (SUBRAL) ,

•

� ", ��, treit�,o._
lado ?a escola de, l]:scrit6rio: EdifíCIO Sao Jorg., Sata .. ..L.. Fone. 2-1-9-2.

��
0UIlAIITE TODO DItA Escrita na ,�arll1hf de 14 x

,

_ _.,_..- � _

/,',,' nos tlA/)�JOS ��$m;J�00;0,oftE:s�02�� LIRA, 'TEMIS CLUa,J

D�'�ft,"
fundos do dito t� ..... 't:i;1.O dde,

,

/. �, ,

10 x 24 metros ao pr;" o e
.,'

>?,,? 'Õ _ Cr$ 25.000,00, aceita-se 11'0
- DIA 28 SABADO - SOIRÉE - Imcio as 21,30 horas -

�

,
».�,.iI f,.."

gO,
cio pelo Montepio.

1.Y:m benef,
ícia da Soci�tl.ade Recreativa dos Professores. Re-

'/� _'
� � A tratar com DilÍno a serva- je mesas na Relojoaria Müner - Cr$ 30,00.

" � . I I' ,:\ •
"-

.

"J Av, Mauro Ramos 4 Sobra-' DIA ,30 SEGUNDA-FEIRA,- GrandlOsa fes,ta promovi-
'" do. da pelo Cll � Penhasco.

,

. . ,

André 'Nilo Tadasco

-.o ....�.._..._._..on.._""�:...._._.toCO,..__"OO.._�oClO�.III_�O)ol_......
'

�T. VIVE'R!!! MORRER!!!
) /.

__-L
".

Depende do'� e��e é a vida!
'

SANGUENOL - Tônico de:; convalescentes, tônico
elos ,desnutridos. Contém excelente" eler;}:�tos

tônicos: - Fosfato, �cio, 1

Arseniato e Vanadato de �_
I

dio.
OS PALIDOS - PEPAUPE
RADOS - ,ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS '- CRIANÇAS 'RA
QUíTICAS' receberão a toni
ficação geral do organismo

Atenção, Mocldede, Catarl08DSe'
Mt,NISTltRIO DA GUERRA

5a. R. J.I4. - 16a. C. R. M.

,

A V I S o

O Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o br-asileiro re

sidente no Município de FLORIANÓPOLIS, pertencente à

Classe de 1936, OU ANTE;RIORES, AINDA EM, FALTA COM
O SERVIÇO MILITAR, deverá apl!esentar.:-se de 3 a 30 de,

,Novembro, à Comissão Militar de Seleção 'ria Cidade de lj'lo
rianópolis - no Quartel do 14° B. C., para ser inspecionado
e selecionado. "

'

"

Fortunato Ferraz'Go�inho
Major Chefe da 16a C. R. M,

QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO

Pela graça sois salvos, mediante a fé. (Efés. 2:8). I.er '

Mat. 13 :36-43

IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.

RUI;l Trajano, n. 31 - 1U andar - salas 1 e 3.

�--, ;J/re!�'
COMBATA A PR�ÀO DE �NTRE COM.

....

�\CG�A(Q)§",,�. ,:,

,WE§P0JÚill)]Ê,0J;7i ��
,

do�OUTORFRANCK �i;..roxo,tlvo suave. depurotive _

Expresso Fforianópolis
,

ANDRADE & KOERICH
Transporte �e cargas em geral entre Florianópolis,

,

Curitiba' e São Paulo
• Com viagens diretas e permanentes

,
Matriz: - FLORIANQ'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
'

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435 '

End. Telegr.: SANPRADE '

A�ência - CURITIBA

Avenid.�de
Setembro 3320/24

. Fone: (Linha Paralela)
En . Tel�e:.SANTIDRA .

Agencia: - S PAULO
Avenida do Esta 1666/1678 Fone: 37-30-91

Ena. Telegr.: SAN)�ADE
. Agências no Rio de Jane�;; em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até Sã-� -P\.�lo com a Emprêsa

de Transportes Minas, �rais SIA.) ,

.

"

IMPO_RIADO.RA RUDOLF KORFF LIDA.
uma das mais' antigas firmas eSRecializadas

em refrigeradores domésticos

apresenta
o tão ansiosamente esperado

'REFRIGERADOR
IIHOTPO_NT11

MOD.1955 • DE 9 PÉs

.,

Remetemos sob pedidos, aQS distintos, clientes" catálogo
e preços. Aos revendedores e atacadistas desc'onto e

preço especial.

ENTREGA IMEDIATA
devidamente encaixotados

IMPORTADORA RUDOlF KORFF LIDA. '

RUA DA ASSEMBLÉIA, 105'
. \ ; .... - ' -

-- -.� - -'
--

-

RIO DE JANEIRO

End. Telegráfico': RUDKORFF • RIO

na Vila Floridà·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MAIS DO QUE NUNCA, NESTA HOR'A DifíCil ,E TRÁGI{A DA ' NACIONALIDADE, O BRASIL TEM O·DIREITO E O DEV ER DE'TUDO ESPE
RAR DO SEU EXÉRCITO. QUE O ESPíRI TO DE CAXIAS INSPIRE ,NOSSOS SOLDADOS PARA QUE SE ESTABELEÇA ,A PAZ E SE REVIGO-

·

-

,

'

RE A DEMOCRACIA NA PÁTRIA ENLUTADA. '_ .-

�----------r-----�-----

DA FEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS DE ! Duas vezes derrotado· o Govêrno
I

SANTA CATA'RINA'

k SO� _ censura 88
'estações de rá·

Houve uma tentativa de fazer onda em tomo d dlO no Distrito
acordo, já solidamente assentado, entre o P.S.D. e P.Tt· sold�dp do Brasil! Atenta e perfilado escuta o que te
e a dissidencia udenista locais, para disputaren� _ jun(o, Federa.l vou contar]
sob uma só legenda E;) com chapa comum as eleiçôes pa-

A) O
' No sécti,lo passado, êste mesmo Exército a que tu ga-

ra a Câmara .de Vereadores. Mas a coligação é coisa cer- RIO, ,24 (V·T·
-

hCfo- lhardament,k serves, abrigou em suas alas o MAIOR SOL-
d ronel Paulo orres, c e e

ta, firmada já entre os dirigentes elos dois parti os e a
de 'Polícia, declarou catego- DADO DO BRASIL. Nasceu êle em 25 de Agôsto ele 1803.

ala udenísta dos srs. Arnaldo da Luz, Manoel da Luz Fon- Representava para os seus a esperança, a estrêla ful-
ricamente esta manhã à re- Ir

tes e Gustavo Schossland e que sem a menor duvida será gurante guiando os seus guerreiros através campos ie .vel'ê-'homologada, oportunamente, pelos orgãos competentes portagem: "A ordem na 00-
. . .

-1 f t flciando
,

PS pital da República não so- elas: para o imrrugo, era e e um an asma pren�elas duas agremiações. Ja havendo o acordo entre De,
deri f derrota; o feiticeiro que embotava a mente guerreira e ar-

PTB para os cargos de representação federal, e'�S:L colí- freu � nem po :na so rer
refecia as/ânimos daqueles que o enfrentavam.

gação no município era uma decorrencia natural, enqua- qualquer alter.açao, uma �:z -

Seu nome _' Luiz Alves ele Lima e Silva _ Duque de
drando-se nos mesmos e elevados objetivos do entendi- que o principio ,da,. umao I Caxias _ ecoava nos campos ele batalha fazendo estreme
menta que as convenções estaduais homologaram.' (.;0111 entre ,as al:as autoridades

i cer as bases do inimigo. O troar dos canhões, o estrugír das
origens comuns e bases semelhantes, ambos atuando já do pais, a integral c?nfra- bombardas o tilintar das baionetas e o extertor dos mori
sob os principias da mesma orientação .em face da polití- ternização existente entre os

I bundas, aterrorizavam menos que a sua presença,
ca nacional, a aliança entre o PSD e PTB no Estado é componentes das classes ar�, I Jámais recuou uni 'passo. O gigante invencível jámais
uma resultante dessas afinidades naturais. Apoiando arn- madas em todos os seus pos sofreu a dor de uma derrota. '

'

bos a ação do governo do presidente Getúlio Vargas, que tos e serenidade da p�p�la- Com insuperáveis qualidades" engastadas numa têmpe-
, é o fundador dos partidos, o Social Democrático e o Traba- çâo não sofreram o mimmo ra e moral sublimes, conduziu nos.'líls tropas e, em arranca
lhista Brasileiro, têm a distancia-los dá UDN a posição abalo, apesar dos boatos das decisivas colocou-as sôbre um pedestal de glória.
desta, de intransigente e sistematico combate ao governo alarmistas que tiveram ini-_ Não teve' êle maior ou mimar feito. Todos foram gran
do eminente brasileiro. E' o que devia ser compreendido cio ao anoitecer de ontem e des refletindo no' seu bôjo a í'igura 'serena e colossal do
pelos udenistas que estão custando a se conformar com ati- durante as primeiras horas grande Cabo de Guerra.
tudes dos trabalhistas catarinenses ao firmarem essa ali- de hoje", " Sob a guarda de sua espada a Nação viveu tranquila a

ança que representa o mais logico e natural dos entendi- I Salientou o coronel Paulo ponto de subestimar tôda' e qualquer ameaça porque' CA
mentos interpartidários. Os petebistas estiveram, na últl- Torres "Necessita a família, XIAS, a sentinela ativa, vigiava o sólo pátrio de norte a
ma jornada das urnas, com' a l!DN em nosso Estado. Seus carioca manter-se coesa e sul, subjugando a audácia dos' que ousassem quebrar a .har-
representantes deram por longo tempo seu apoio ao go- não deixar-se .levar por fal- mania ou invadir a CASA brasileira.

'

verno do 'sr. Iríneu Bornhausen. E o que resultou' disso? sas informações e novos Dedicou seus elias fecundos inteiramente ao serviço da
Que beneficios tiveram desse governo as classes trabalhís- boatos". pátría quer como soldado Impondo-se ao respeito pela es-

t�s, �uja defesa é o primeiro postula�o do P,. T. B.,? O go- I Sobre a manutenção de pada; quer como estadista �erindo � po�ítica.inter�a e ex
verno atual sempre se mostrou mais propenso as obras' representantes da censura terna do país; quer como SImples cídadão CUJo carater por
suntuarías e de fachada, como o palacio destinado á le- nas estações de radio afír- si só dizia o quanto de nobre existe num homem cuja fama
sídencía luxuosíssima do governador, do que ás obras real- -mou: o tempo não ousou desgastar,
mente uteís e i��ispensa�eis á coletividade. De mentali-! "Tal medida prendia-se à Caxias, o maior entre os maiores, é o Patrono do Exér-
dade patronal, nao poderia o chefe do governo estadual necessidade da segurança cito.
ter inclinações pelos assuntos de interesse direto e essen- nacional porquanto chega- E, é por isso, soldado, que os clarins estralejam, e, ao
cial dos trabalhadores. Viu-se, aliás, por :rál'ias vezes que ram informes à chefatura rufo dos tambôres, a tropa desfila em 25 de agôsto, reme
nos seus atos não deixava de obedecer ás suas ínclinações de Policia de que algumas morando aquele cuja existência; fecunda foi,' é e será �ma
!�l�tocratic�s .é um desses exemplos; dos maís frisantes. estações de radio seriam GLÓRIA ,para a NAÇ;'O ��ASIL�:I�A. ,[01 ,o que �os ofere_ceu no. caso dos armazéns do SESI, compelidas 'a irradiar notí- (O trabalho acima roí classífícado em 1° lug_ar, 110

que persegUiU atraves do fiSCO, buscando fecha-los e que 'as alarmistas e inveridi- Concurso realizado como parte das comemoraçoes do,
lepois apoiou de revoltante previlégio, porque estes Ul'ma-

Ci
"

" "Dia do Soldado", entre os Sub-tenentes e Sargentos
f

. .

b t
cas . -, I �

.i::n.s orneClam g_eneros � �reço� .malS ara os para -o ope-
I A ontou como e-xemplo dest:l Guarnição Militar).
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['ano. Na sua açao admmlstratlva o governador atual l'e- , p
t
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l'f t·t t· h t'l
. uma es açao e, r '�"...-' ,

ve ou-se assim inb(liherden e mUi as _:rezes li�t:e' 0fS.1 aos m-

que dur�nte os primeiros ' �_, >.1 •

teresses dos traJ a a ores. Na açao po lca Dl sempre .

t d h' transmitiú \ �",. ,

'

um inimigo do trabalhismo. Sempre procurou 'ocultar, mm� °dS e 'toJe, t'
'. de. .' \ , espaça amen e no ICias

Cf?� habeits mdanoblras de desPdistameGntot"I�s vgrandeS belE!e- que �a capital da Repúbli-lClOS pres a os pe o governo' o sr. e u 10 argas ao • s-
h d

.
'

• I 7'
• . .' ca estava aven o rigorosaApós manifestarem sUa repulsa ao individuo Carlos '1.0.- tado, menclOnando-os apenas superfiCIalmente, ou mcor-

,

censura e que o.s primeiroscerda, elemel1to considerado nódoa da Nação e aventureiro parando-os ao ,róI de suas proprias e 'poucas realizações,
sem idoneidade moral, através de um telegrallm "dirigido a como frequentemente tem acontecido com a' assistênci:l. ch0<:Im�s s�ng:t;'entos já. Se
ABI, apelaram ao sr. Café Filho, ao sr. Nerêu Ramos, :w sr. prestada ás atividades ruraiG pelá Ministério ela Agricul- haViam registrado..A
Vice-Presidente do Senado, Senador Marcondes Filho e ao tura. Tendo tido o maís decidido apolo do governo federal,! Po.r out:"�. l�uma '.

a

sr. Ministro José Linhares, Presidente do !3upremo'Tribunal sem o qual �ão sabemos o que seria hoje de nosso Est::tdo, gencla notlCjflsa estr pge�r�de Justiça, no sentid3 de que seja mantida a todo tlanse, o governador, co-udenista, nunca te�e o desassombro de, ma��ava para .o extenoI
a Constituiçã9 Federal, jámais se conformando com qual- proclam,ar em face da Nação esse auxíVo que tem recebi-,

nobcla
. em que falava estar,

qual' espéci(:! de Ditadura. do, P' ,\no quando os mais injustos ataques são lançados o'P�:Clcio do Catete cercado
Pelas garantias cçmstitucionais, a União Catari.nense

pet,'1
. fes correligionários ao sr. Getúlio Vargas, a quem

�p,
o.r tanques de guerra, que

de EstudaIftes 'conclama todo o povo brasileiro. � �� di:r��a deve o sr. Irineu Bornhausen Q -fato de seu go já começavam a trafegar
FlorianópOlis, 24 de agôs�o de 1954

..
"

.

ve 'np nã�er sido uma completa falencia. E' conce))' -vel pelas ruas da capital que
'Neudy Primo ,Massolim -:/.��e,"lrl�nte". qU(, t�mlo t'e-s�munhado, durante todos esses anos, má colocados em pontos estra'

TELEGRAMAS vontade do gover�,or e da. UDN-para éom os t· abalh.a- tégicos e que "aparentem�n-Exmo. Sr. Dr. João Café Filho. dores e para com o sê emmente chefe, os jr',abalhistas te" o governo consegUira
Presidente da República. �i�d� persi�tesse� no e'1\o de continua '?,da,� apoio ao dominar a situa�ão. .êitete _:. D. F ..

'

mmugo? Nao, eVi�en�emen)e Tomara
1'1 eles o caminho I Em face de. ta,IS acontecl-

Estudantes Catarinenses ao mesmo tempo felicitam que o bom senso� mdlCava. E c'''3archar o com os pesscdis- m€ntos, inalizou o coronel
vossência posse cargo primeiro magistrado Nação vg soli- tas, neste proximo pleito, pa n· erJ ereu Ramos e Sau- I Paulo Torres, e de out'ros
citam seu empenho concentrar tôdas as forças sel1tido ser lo Ra�os ao Senado � par;:>,e, m Joinville verdadei-I semelhantes registrados, foi
mantida Constituiç&o Federal .pt. i'os �epresentantes_ elo povçJ· "áé SC;b � legenda social-tra-! que a Chefia. de Policia

Nel�dy Primo Massolini -; Presidente UCE. balhista promoverao a r�rio�acão da Câmara de Vereado- achou por bem tomar as rie-
Exmo. Sr. Dr. Herbert Moses. res, tornando-a, (�uP' . organisn�o útil e soberano, a servi- cessarias providencias, não
Presidente ABI. ço do, povo, ígap, ide exercer dignamente a missão que para se impor pela forçaDistrito Federal., lhe co.mpel,:J i'

nessa marcha para a vitoria terão tambem com o 'emprego da censura e
Estudantes Catarinenses reunidos assembléia vem pe- o apOlO d

oS udenistas que compreenderam a, necessidade de outras medidas ,drásticas,rante vossência solicitar seja tbrnada PÚ'�lica sua repulsá de .se ..I.e�íabelecei; em Joinville as normas, de dig-nidade. mas tão som-ente em caráter
in�ividuo -Carlos Lacerda :l��nento �?nSider'am.os �ódoa ��!.t�ca e aprcçô á opinião pública infelizmente subverti- de precaução e para a sal

,:��a� reputamos aventu�ello sem ,buO e $em idoneidade
das pela transitada Pi:el?�ndel'anCia,�e _um grupo ulérgi- vaguarda �a verdade sobre

.
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esse,s
nobres princl]JlOs da VIela publica. I os acontecimentQS, que se,Neudy 1'1IHO l'iL1SflO .,JH _

, rC';l(1e,il 'c Unmo C:l!" ;
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"d' I " temente
se Estudantes, � .. l'inen- I "
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' (ComentarlO da RadiO de JOil1v,lle) I na capital da Republica .

Manifesto Trabalhista
A Comissão Executiva Estadual e a Co-

missão Executiva Municipal de Florianópolis,
do Partido TrabalhistaBrasileiro, em reunião
conjunta, interpretando os sentimentos dos
trabalhistas catarinenses e comungando com

a dor do povo brasileiro, nesta hora angustiosa
para a nacionalidade, vem' a público externar
a sua profunda consternação pelo falecimento
do seu eminente .chefe, Presidente. Getulio
Vargas, o protetor máximo dos- trabalhadores
do Brasil.

Coerentes com o nosso passado de luta e

fiéis às ordens de nosso saudoso Chefe" as

sumimos o compromisso de honra de pros-
I

seguir na obra inestimável daquele que imolou
a vida em benefício, da' tranquilidade do povo
brasileiro.'

.

Estejam tranquilos os trabalhadores catari
.
nenses, que a memória de Getulio Vargas per
manecerá viva para todo o sempre em nossas

consciências e que as suas idéias e as conquis
tas sociais 'de seu benemérito Govêrno serão
defendidas a todo transe, resguardadas e apri
moradas, para que aostrabalhadores de nossa

Pátria não venha a faltar .a proteção de que
hoje desfrutam, graças ao patriotismo e aos

ingentes esforços do Chefe amigo, cuja vida
foi toda dedicada ao bem estar dos humildes e

cuja morte representa a mais comovedora
imolação em holocausto à Pátria.

A dor que assola nossa, almas, que, nos
acabrunha e nos estarrece, não .há 'de embotar
nossas energias, nem intibiar nossas vontades.
Antes, pelo contrário, há de retemperar o nos
so espírito e revigorar nossas fôrças, .para
prosseguirmos na caminhada de nosso glorio
soChefe..

Getulio Vargas não morreu em vão. Sua
vida e seu exemplo hão de iluminar a consci
ência do povo brasileiro' e conduzi-lo aos seus

superiores- destinos.
Florianópolis, 24 de agosto de 1954.
(ass.) Atanagildo Schmidt, Telmo Ribei

ro, Acácio Garibaldi S. Tiago, Rafael Cruz Li
ma, Francisco Camara Netto, . Waldemar de
Melo Dias, Israel Gomes Caldeira, Fausto Bra
sil, Heitor Melo, Altair Rodrigues, Tancredo
Gevaerd, Osni Lisboa, Ari Silveira, Romeu
Vieira, Eroni Alves.

'

--------------

União Cafarinense
de Estudantes

Manifesto e telegramas"
"A União Cata,rinense de Estudantes, reunida há pou

cos instantes em Assembléia' Geral Extraordinária, resol
veu decretar 3 (três) dias ele luto, face aos acontecimentosf
que culminaram com a morte do Sr. Presidente da Repú
blica. '

\

"

, .'

se possível prever-se a vító-Nas eleições de domingo mírím, Piratuba, Taró estas

último, são conhecidos os re- I ·,..enceram aquelas.
sultados finais de 6 municí- Em Capinzal, o P. S. D. e o

pios. Em Ituporanga e Tan- ':'l. T. B., lutando contrá os

gará as coligações da oposi- temais partidos e as coacções
ção venceram as colígações

'

ditadas pelo Palácio, toram
do situacionismo; em Guara- .encídos por 48 votos.

Até a hora de êste jornal
entrar para o prelo, o resul

Para fazer um curso de tado final de Turvo não era

conhecido. Faltavam apenas
'algumas urnas, sem que fos-

ria.
Os resultados acima índí

cam, por tratar-se de eleíçôes
isoladas, nas quais o govêr
no concentrou todo o seu po
der ele coacção e fraude -'

que o povo está reagindo
mais que satísfatõríamente
aos metodos bornhauseanos,
disposto à 'redenção da nos

sa terra.

No 'momento em que, a Pátrla dolorosamente
surpreendida pela trágica morte do Presidente da

República, comove-se e recolhe-se ao luto, a' F'F.

DERAÇÁO DAS INDúSTRIAS DE SANTA CATA

RINA, integra-se no profundo sentimento de pe
zar da nacionalidade, e, com respeito e recolhi

mento rende
-

sentida homenagem à memória de

Getúlio Dorneles Vargas."

IRMÃO ADELMO

especialização na França, a

caba de s.'er .designado, por
seus superíores, o Revmo. Ir
mão Ad ·Jmo, devotado díre-
01' do A�rigO de Menores.'
Para substitui-In na dire

ção dàqueie modelar edu
candá "ia, . foi designado o

flevl11ó, Irmão Urbano Máxi

m<t�. que j á se acha nesta

c�p\tal.
/Po\· nosso intermédio o Ir:"

!I1ão 'Adelmo, ele partida, a

rpres,.;nta ao povo da Capital
./ . os Iseus agradecimentos e

,

des;pedidas. DUQUE DE CAXIAS
Q,maior Soldado do Brasil

.

•-

Florianópolis, 24 de Agôsto de 1954. e-

Candidato . do· P. D. C.
Na notícia sob o título ací- dos Santos, na lista dos can

ma, que publicamos na edi- dídatos a deputado est�dual
ção de domingo p.p. por um

lápso, foi omítldo o nome do pelo Partido Democrata Cris

sr. 'Professpr Hélio Barreto tão.

CELSO RAMOS - Presidente.

Florianópolis, Quarta-feira, 25 de Agõsto de 1951/

FALANDO AO POVo. Por Braz Francisco de Assis

Moreira � 2° Sgt. do 14° B. C.

Que o sacrifício do Presidente Vargas não seja
em vão;

_ que a sua morte chame os brasileiros à razão;
que todos compreendam que fóra da lei não há

salvação;
,

'

que o nosso brevi'ário de todos os dias

Constituição.
a

•
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