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"eterna vigUância"

, Mensao)em, do Partido T, Brasileiro

�tentava contra a sua honra pessoal, contra a dignidade do
seu cargo e, nada mais seria, do que o estraçalhamento da
Carta ·Magna.

Nenhum Presidente, no Brasil, foi mais garantido pela
fôrça e pela violência do que o sr. Artur Bernal'(les. Fez

�poca a sua declaração, ao término do mandato: - "Agora
sou 'apenas õ cidadão e esse pode até ser morto, a qualquer
,hora. Antes, era o Pr�sidente, inviolável no exercício do
cargo".

.

Para o Presidente Vargas, no drama terrível em que vi
veu suas últimas horas, repontou a única solução dentro da
lei e dentro da Constituição,: a de não permitir que do Ca
tete tirassem o Presidente. Tiraram-lhe o cadáver. Mas o

regime, periclitante, está vivendo. A Constituição não foi
rasgada. Se o golpismo venceu, não teve a solidariedade de
Getúlio: Êle, o acusado (te ser o maior inimigo da Constitui
ção, morreu na defesa da' lei. Os seus inimigos não compre
endem o paradoxo. É que não há paradoxo. As acusações é
que eram falsas. A Constituição de 1936 não foi queimada
por êle, mas por aqueles que queriam queimar a: de 1946.

A verdade dos fatos aí �stá: Getúli� para fnão ser gol
pista, deu sua vida pela Constituição.

O resto da história apareeerá, aos capítulos, através de
confissões e depoimentos, quando as ambicões contrariadas
se manifesta;etV, quando- os i:ccalques não 'forem mais COI�
trol:Hlos, quando expluil'ent os grandcs remorsos.
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Edição de hoje' -- 8 páginas
Neste momento trágico da vida Nacional, com os olhos

em lágrimas e fitos em Deus, cumprimos o sagrado dever
de perfilados como soldados de Getúlio Vargas, lançar o

Momentosa I ntreVllsta �o ·sr.. 'Os,al�o Aran�a, �i�:��:a��t�:�������:i�sp:�:r��I��g'i��n�e;s:oa!�te����e���';e�
Nobre povo de Santa Catarina! Às mãos desses calunia-

dores, ficarão na história tintas do sangue inocente de Ge
túlio Vargas, enquanto nós permaneceremos na inquebran
tável determinação d� continuar a resistência em pról da

«O que queriamnoão era punir icnmínosos, mas subst-i.uir e�a��fú�i;ov=���:.n����e:e�O�i�i:: e��'a��iocausto à ordem
�� O', Pres.-deo"e da ,R'epubllca» e à tranquilidade pública, sim, porque trocou a sua por mi-

I U lhões de vidas de outros brasileiros, que também por ele der-
PORTO ALEGRE, 2,7 (V. tavam cometendo um crime taurar inquérito policial-mi- sr. Getúlio Vargas outra pre- um só homem, aquele mes- ramaríam o. seu sangue,

A,) - A reportagem do "Cor- perante a História: apontar, litar, a fim de apurar a ver- ocupação que não fosse a da 'mo que fôra elevado à dire- A sua morte para os da eterna vigilância, representa
reio do Povo" foi encontrar ao mundo e ao povo, um pre- dade e chamou à sua presen- prisão dos mandatários e a ção dos nossos' destinos pela uma vitória política. Para nós a ordem de marcha na dere
o ex-ministro Osvaldo Ara- sidente de um país profun- ça o ilustre ceL Adil Oliveira, apuração dos mandantes, vontade do povo. Este o rela- sa da P�tria contra seus vendilhões e a comunhão que nos

nha na residênciá do seu ir- damente cristão como capaz antes mesmo dêste assumir a pois nos declarava ser seu to que me cabe fazer, dos fa- uuíu para serhpre sôbre a mesma fé, abrindo-nos de par
mão, José Antônio Aranha, de ser conivente, cumplíce ou presidência do inquérito mi- dever primeiro entregá-los, tos de que fui testemunha e em par o coração do povo Brasileiro,
em' Ipanema, onde se encon- co-autor de uma monstruo- litar e deu-lhe as mais am- fosse quem fosse, à, Justíca. de que dou testemunho, pela Seguiremo,s o seu exemplo de renúncia, sàcrifícios, ho
tra para repousar alguns sídade como a da rua Tone- plas e irrestritas ínstruções, "Só depois, dizia êle, de me primeira vez, aqui em Pôrto nestidade e amôr a Pátria fazendo de cada gota de seu san-

dias da tremenda, exaustão leros. desempenhar deste dever es- Alegre, onde vim procurar gue derramado por nós, uma chama imortal a viver para
decorrente dos acontecimen- UM 'CRIME DE LESA-DE-" sencial à dignidade daj run- um pouco de repouso e de re- sempre nos nossos corações:
tos políticos de que vem de MOCRACIA ção presidencial e à minha cuperaçáo às amarguras, de- Os trabalhadores ficariam orfãos e os humildes de-
ser um dos mais ativos per- - Nos últimos dias que vi- honra pessoal, _ poderei cogi- cepções e dores que me arlí- .samparados não fôsse a lição que aprendemos emanadas
sonagens, Chegando às prí- vi no govêrno, senti que a tar de outros assuntos entre gem e a quantos, como os I desse paladino da Justiça Social no Brasil, cuja luz de en-

meíras horas da tarde de preocupação não era verifi- os'quais o das soluções polí- meus colegas e seus amigos, sínamentos transmitiremos às gerações futuras, certos de
São Borja, o sr, Osvaldo A- car nem preparar a punição ticas aconselhaveis por esses acompanharam êste fim trá-I que o seu grande espírito nos guiará até a morte fazendo
ranha mal tivera tempo de dos sicários e mandantes, amentáveis e tristes aconte- gico, que não precisava ser do seu o nosso ideal, para dentro da ordem, defendermos a
descansar alguns instantes .mas sim a de mudar, substi- .ímentos. "Não lhe era pos- precipitado na, morte, mas efetiva independência da Pátria Brasileira.
e logo se encaminhava para tuir na presidência da Repú- sivel concordar, por qualquer decretado .na Justiça, dentro A Getúlio Vargas!

.

o centro da cidade, afim de blica, o sr. Getúlio Vargas, ato político, como a renúncia, das nossas leis, na forma da O nosso respeito e a nossa eterna gratidão.
visitar o seu amigo general As reparações virão, queiram que já se reclamava, sem es- Constituição e sob a égide •Aos seus matadores e supostos trabalhistas que Irma-
Flores da Cunha, que se en- ou não queiram os que pre- ta previa apuração, porque dos princípios democráticos. naram-se aos da eterna vigilância, dedicamos além da nos-'
contra adoentado. parara!" êste trágico desen- �sse _ato importaria ou seria

I
que foram revogados e cons- sa repulsa e o nosso despreso, a nossa resposta nas urnas

Trajando luto fechado e lace e. ao fim, pela vitória da interpretado, no pais ou fora purcados, para que se come- e "A SANHA DOS MEUS INIMIGOS, DEIXO. O LEGADO
trazendo 'na fisionomia os Justiça e pelo julgamento dele como a .admíssâo, senão tesse na história política do ,DA MINHA MORTE",
traços de uma vigilia de vá- dos contemporâneos, para a confissão de sua compla- Brasil, com um grande cri- Tub�rão, 24 de agôsto de 1954.
rias noites consecutivas, o sr, mostrar que, 'sob um' crime cência com atos, fatos e mi- me, a maior afronta que se OLICE CALDAS - Presidente do PETEBE.
Osvaldo Aranha, ainda as- monstruoso, se organizou e sérias que estavam sendo re- .rez à vontade do povo, que
sim, prontificou-se bondosa- se praticou um crime _maior, velados e que repugnavam à anda por todo o pais e em

mente a atender os repórte- de lesa-pátria e de lesa-de- sua conscíêncía, à 'sua for- todos os recantos, com o de-
res. .nocracía. Nós os que acom- mação e ,ao seu dever de ho- sespero dos seus protestos e
_ Além do que disse hoje. oanhamos o presidente neste � Iacu'dades para que pratí- mem e de 'presidente. Foi ,de suas lágrimas, clamando

em São Borja, levado mais, �ranse e neste desenlace, só iasse todos os atos que [ul- neste estado de espirito que contra a precipitação dos [uí
pela dor e pela profunda e- pedimos e queremos, como gasse necessários, mesmo ,os fatos militares, pela. ade- zos e-do desenlace injusto, no
moção do momento do que êle pediu. e quis, a apuração dentro do Catete, no sentido são geral à moção dos briga- .ulgamento do chefe da na- i

pelo desejo de emitir opí- desse tremendo atentado e a de apurar quaisos responsá- deiros, vieram precipitar a çâo brasileira,
-

nlões, penso que tenho pou- entrega, à Justiça, dos seus veis. Dissolveu ímedíatamen- reuniã? �o Mínístérío.ia nota (Contínúa na 6�. pág.)
co a acrescentar. No entanto, responsáveis, mandatários e tê a sua guarda e entregou-a dos mínístros e esse remate
lhes confesso, minha, sensa- mandantes" Ao saber que um à Polícia. sem precedentes, da sua de- .

�

cão é de que se cometeu com dos elementos de sua guarda "ELE PREFERIU MQRRER finitiva opção pelo suicidio PROTESTO INGLES
o dr. Getúlio Vargas uma das pessoal (que todos os' presí- POR SI MESMO" altruístico, a fim de poupar

grandes injustiças da Histó- dentes tem em todos os pai- Sem qualquer interrupção, J país de {mi derramamento LONDRES, 28 (U. P.) -

ria, Com os criminosos presos ses cio mundo) estava envol- .prossegue- o embaixador Ara- Je sangue e os seus amigos A Inglaterra decidiu pro
e confessos .num inquérito vido no caso, autorizou o Mi- nha ; ,

.

de um fim 'igualmente trágí- testar junto das autorída
sem conclusão, procurou-se nístro da Aeronáutica a ins- - Nesses dias não notei no ;0, Ele preferiu morrer por si des da China \ nacionalista,
aplicar ao presidente, que po-

'

-__

I4:{j�'�_�_"_.�'<)"'" uesmo, a nos ver morrer por contra o ataque a um navio
dería 'ser o sr, Getulio Var-' AC'SUM. I-U. NQV,t+_ UINlST.RO' "", .

outros. Ele antecipou-se, c�m inglês, ao largo de Formosa,
gas ou outro, a pena ultiIna J �,V _ Irl -

_ !:tf"\ L sua à 'cisão, a. fins q'l.l,é já segundo informou, o Minis-
que é para esta função, a MARINHA estavam preparado e &Úja fél'tO do Extei.!' r. Uni por-
condenação à renúncia, sem .íxecúçáo já estava ínicíada

I
ta-voz declarou que as no-

qualquer formulação e antes RIO, 29 (V. A.) - Com a tência Social, o intensivo a- iaquela manhã tormentosa, ticias claramente indicam O NOVO CHEFE DE
que tenham sido qualificados presença do general 'Juarez. clestramento de seu pessoal, antes que se pudesse encon- que as baterias da, costa.
ou indiciados aqueles que Tavora, chefe da Casa> Mili- I ressaltando,.aí, o número ele- trar um meio capaz de apa- I chinesa alvejaram o vapor, p'aLICIA - Nem mesmo com os pa-
confessaram e sem que se co- tar, e de outras altas autori-! vado de oficiais e sub-oficiais ziguar e tranquilizar aqueles o "Inchkilda", no dia 24 do '

rentes o sr. Washington Luís

nhecesse qualquer incrimina- dades militares e diplomatas, que realizaram no estrangeí- que ameaçavam o Brasil e corrente. Ó navio não 80- RIO, 28 (V. A,) - Para di- trata de política, Ele não quer

ção capaz de atingir a pes- foi realizada, ontem, no Sa- ro, cursos de apertelçoamen- suas Iristdtuíçôes pelo odio a I freu avarias. ,
'. rígír o Departamento Fede- saber de política e não 'adi-

sôa de Getúlio Vargas e a Ião Nobre do Ministério da to, Por fim, focalizou o almí-
'

ral de Segurança Pública, a- anta o senhor insistir porque
mais alta função dentro da Marinha, a transmissão do rante Renato Guilhobel, a re- CONTRA A INFLACAO O NOVO caba de ser nomeado' pelo êle fãmaís quebrará o seu si-

hierarquia do nosso país. Es- cargo de ministro da Mari- novação .do material flutu- 't· ministro da Justiça, sr, Sea- Iêncío. '
,

queceram-se, em sua exalta- nha, pelo almirante Renato ante, do armamento e au- MINISTRO bra Fagundes, o tenente-co- Depois de muita, ínsístên-
ção, os que prepararam, fria Guilhobel ao více-almírante mento do efetivo do Corpo \'. ronel Geraldo Menezes Cor- cía - e dando por encerrado
e calculadamente êste desfê: Edmundo- Jordão Amorim do de Fuzileiros Navais. ,U�� politíca n�ti-mna. I classes provêm do excesso de' tez. Esta ma�h,ã. me'smo ro,' �e:�un.to - informou a [o-
cho, que por essa maneira es- Valle. cionaria de ritmo nao acele- I ínícíatívas e empreendímen=] empossado dírígíndo-se, em

Discursando no ato, fez o , rado (para não afetar a pro- , tos, bem como da procura de I seguida, para a policia cen-

almirante Guilhobel um re- , .' , dução), modificação da pOlí:- ' bens de consumo, em propor- traI, onde o coronel Paulo
trospecto sucinto de suas ati-I JUAREZ DE�MENTf tica de preços do café, para Gão superior às possibilidades Torres 'lhe transmitiu o car�

vidades à frente daquela Se- ... defendê-la contra especula- materiais do país e sob o es- go,
cretaria de Estado, destacan- RIO, 28 (V. A.) - A pro� Gões baixistas, sem o susten- tímulo de excessivas injeções O coronel Paulo Torres, que

RIO, 28 (V. A.) - O depu- do o auxilio recebido, não a- pósito da nota do general Ze- tar em niveis excessivanrente monetárias. vinha ocupando a chefia do

tado Lutero Vargas, por seu penas, do então presidente ,:lóbio da Costa, oS políticos e elevados, limitação dos' em-
.__ _ __ ._ Departamento Federal de

aclvoga<;!o requereu ao juiz da da República como aincla do' militares mostram-se reser- ;Jreendimentos e obras ao se- Segurança Pública desde a

14a, Vara Criminal o prosse- Congresso, que não lhe n'é� vados, À reportagem, porém" tor dos ti'ansportes e da e-

O T saída do general Ancora, di- 6EN'ERAL 60' ISguimento da queixa-crime gou as leis pedidas, entre a:s entrou em contato com o ge- nergia elétrica, manutenção .empo rigira ao presiden'te da Repú-
q1J.e ofereceu contra o jorna- quais mencionou a que criou neral Juarez' Távora, chefe (provisória) das Instruções Previsão do tempo até às blica uma ca:-ta solic,itan�o RIO, 28 (V. A.) _ Em
lista Cal'los Lacerda, pedindO o Fundo Naval, a reOl'gani- ela Casa Militar, que decla- 70 e 90, Telativas ao comér;- 14 horas do dia 29. s�a e�oner,açao, o que. nao I nome do presidente Café
ao juiz marcar hora e dia pa- zando os Quadros da Mari- "ou: "Meu. gabinete da�'á, 0- cio exterior - tais são os ,Tempo.-:-, Instável, com flzera ImedIatamente apos os Filho 'seu secretário t·.nha e seus ServiçoS -Ãdminis- PQl'tunamerite, uma nota ofi- principais p,qntos do progra- chuvas, passando a bom. dramáticos· acontecimentos I cular' J'or l' t O PMar 1
ra que p jornalista possa es-

.

I
-, ,na IS a· seas ar-

cutar uma das gravaçoes de trativos, e,
-

por fim, a que cial em resposta ao general ma formulado pelo novo Mi- Temperatura - Com ne- da manha de 24, por conSI- 1'n
-

"t h' d
suas palestras na "Rádio Glo- criou a Reserva NavaL Des- Zenóbio da Costa", nistro ela Fazenda, sr, Eugê- bulosidade, em declinio, derar seu dever manter a

diS-,
I ;dVlSl ou oJe na casa

t
e

,

tacou, ainda, a ampliação f:l Acrescentou o general Jua- nio Gudin, no seu discurso de Ventos _ De Sul a Leste, ciplina naquele delicado mo-
sau e em

IquGe se Mencot� ra
bo", acrescentando que se o

,

.

.

.

. o genera oes on elro.
sr, Carlos Lacerda reconhe- melhoria das Bases Navais de rez Tavora que não é ver.da.:. posse,' frescos, mento. Logo, porem, que ces-

O t d d 'd dI
,.

l' 't
- .

-
es a o e sau e o ex-

ceI' sua voz,' êle, querelante, VaI de Cães, Natal, Recife, ((ma a notIcia,. aqui divu ga- Declarou o novo Ministro Temperaturas - Extremas sara,m as agI açoes na clda- ..

t d G .
'

, mmlS ro a uerra contl-desistirá do depoimento ,das Aratuí, Rio de Janeiro e·R. da, da prisão do ex-ministro que o mal-estar econômico de de ontem: Máxima 17,8, Mí- je, apressava-se em apresen- .. "

testemunhas arroladas. G, do Sul, o amparo à Assis- da Guerra,
.

I :we �e queixam tôdas as nima 13,8" '�ar seu pedido de de�issão.
nua msplrando cUldados.

Florianópolis, Domingo, 29 de Agôsto de 19M I c-s. 100

o sr. WashingloD
L�iS não fala.

S_ PAULO, 28 (V, A,) -

AI"
suas sobrinhas - que é tam

'.mprensa tentou ouvir o ex- bém sua secretária - entre

,:'lresidente Washington Luís, tanto, esclareceu que o sr.

'ue em sua residência, à rua Washington Luís adotou uma

:iacÍock Lobo, 1.307, acompa- decisão que é preciso resoeí
nha o desenrolar elos aconte- tal', não falar à imprensa ou

.ímentos pelo rádio e pelos ao rádio, em hipótese algu
. ornaís. Obedecendo a ordens ma.

terminantes, os serviços da - O sr. Washington Luís

casa recusam-se até a anun- não recebe jornalistas - foi

ciar ao ex-presidente a pre- a resposta formal de sua so

sença de Jornalistas, Uma de brinha, a qual, indagada sô
'bre" se õ ex-presidente tem

coménfado "os acontecímen
tos no seio da família, retru-

'

cou:

_

- A única coisa que ouvi
mos do sr. Washington Luís,
por duas vezes, quando se fa
lou em' política, na sua pre
senç,a, foi esta frase: - "Eu
morri há 24 anos",

PROSSEGUIRÁ O
PROCESSO

o RISO DA CIDADE-No episódio, marcad,o de tragédia e de heroismo, com

que o Presidente Getúlio Vargas,- dando serenamente o pri
meiro passo para a eternidade, saiu da vida para entrar. a

História, vil'ios aspectos se precipitam, tumultuados, mis
tal'losoS, abertos a significações diversas, todas melancóli
cas.

Será temel'ário allalisi-los, no momen�o,' quando as

emocões não se dominam et o sofrimento popular desvia os

espí;itos para o volume e para a intensidade das suas ma-

nifestacões.
'

.Outros há, no entanto, que marcam, na persona�idade
do Presi(lénte-mártir, atestadas pelo próprio gesto de su

premo estoicismo, virtudes que ,a ninguem mais. será per

mitido negar sem injuriar-lhe a' memória. Assim, o seu

profundo sel;Ümento de honra pessoal e de dignidade do

cargo. , ,

'

Mas há, ainda,· nascidas da sua imolação, 'certezas que

estão desnorteando e confu1Ulin(lo seus algo�es: assim, o a-'

prêço à Constituição e o respeito à vontade pop'\llàr, que'
lhe deu o mandato. ,

,

Em 1945, quando o tiraram do poder, ac.eitou a, c1ecfsio
com a mais corajosa simplicidade: É que, à épQca, o esta
tuto básico' da Nacão era um ato seu, outorgado 'ào Brnsil,
e a sua permanên�ia no Catete não decorrida d� decisão"

expressa do povo, mas assentav.a ,no pronunciâmento das

classes armadas.

o "gol�ista
SI

Gatúlio
\ Em 1954, não havendo ato seu, de vontade, como a re

núncia ou' mesmo o licenciamento, não havia fórmula le

g'aI que lhe arrebatasse o poder.
Contra a tirania minoritária que, sob a capa de garan

tir a punição de um crime revoltante, visava exclusivamen
te substituir o Presidente da República, erguia-se a vontade
soberana da maioria do povo brasileiro e erguia-se a Cons

tituição da República.
O único remédio legal - o impeachment - não tinha

base jurídiéa e era sabidamente inviável' para os que" en
venenados de paixão, procuravam o fim, disfarçando e eso

conde�c1o' os meios, pOl'que êstes eram todos de natureza
golpista.

Consentir na renúncia imposta, dar-lhe feição, de es

pontânea, seria, para aquele homem tão severamente acu

sado de golpista, compatuar com o golpismo, Ao seu espí
rito, essa conivência surgia, ain!la, como fuga do respeito
ao povo, requerido pela apoteose eleitoral de 1950.' Sem a

sua colaboração com. os que tramavam e urdiam sua saída
do govêrno, não havia formula constitu'cional que' o' afas
tasse. O jeito, o arranjo, scria a farsa consentida. Mas essa'

:.' .,;p �J
•

,Amigo ,ouvinde: com as

idéias turvas' e entllr
vadas pela turvação
provocada pelo entur
vamento que turvejou
na eleição de Turvo,
eu, imperturvável, de- "

sisco ela minha c::mdi
datura" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA
.

DE OLliOS _:_ OUVIDOS - NARIZ E

J, GARGANTA
,

- do-

DR. GUERREIRO
D I c·' '0 5 I Dr.' Fa·Dst··i Br·as·'1 f o E S T A D (() Ch�fe do Serviço. de Ouvidos '- Nariz eGargantaM E �

do Hospital de Florianópolis
'

.'. .

.'

'1 ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO' DE :LARMO I DR. ALFREDO DRA. \VLADYSLAVA
ENÇAS DE CREANÇAS·1Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doeriç�s da especialidade. CANT

..
IÇAO '. I CHE,.REM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

CONSULTAS: Das 10 às Te).. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

- MÉDICO

-I
1

CURSO NACIONAL DE e
. DIretor: RUBENS A.'

inflamações do Nariz e Garganta)
"LINICA DE CRIANÇAS

DOENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO DIB 12 horas.
RAMOS. 10NISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

A D U L TOS
Ex-diretor do Hospi tal MUSSI Gero. te: DOMINGOS F. DEpara Ionisar Medicamento' (Tratamento de dore,. de ,.

Doença, Internas Colônia Sant'Ana, .

_ M�DICOS _ Cons. e Resídêncía: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e .o1�0,. Ern muitos
;ORAÇÃO - FIGADO

Doenças nervosas e men-
CIRURGIA�CLtNICA Setembro. n. 13. Representantes:. casos são evitadas as operaçoes das Amígdalas

RINS - INTESTINOS .

Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
d d tais.

, GERAL-P4-RTOS
,

Tratamento mo erno a
Imjfbtência Sexual. .

1 t pe ra, LtÓt.
e inflamações dos Ouvidos) '.

SIFILIS Serviço comp e o e" •

Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radíógrafías da Cabeça)
Consultório '- Rua Tira- Rua 'I'í.radentes n. 9.

cializado das DOENÇAS DE'
d .

A II RECEITA d
Consultas das 15 às. 19 SENHORAS, com modernos

.

A D V o. G A DOS - 1'0 an ar. REFRATOR (Moderno pare 10 para e

. dentes, 9.
h s

di
•

t' TeI:: 22�5924 Rio de I'
\ (OCULOS) I

HORARIO: ora.
métodos de iagnos ICOS e I

J di tí d

FONE: 3415.
.

I tratamento.
. Janeiro.,. LAMPADA de .FENDA (Verificação e iagnos lCO

.

8

Das 13 às 16 horas.
Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _, HISTE- DR., JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)

Tel.: Cons, -:- 3.415 - Res. 54 - .Estreito.
RO _ SÁLP INGOGRAFIA ROS VIEIRA R1.:a F'el ipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO

- 2.276 ..- Florianópolis. .

TEL. _ 6245.
_ METABOLISMO BASAL 21 _ 6° andar. :Grande l(rática na Retirada de Corpos Estranhos de

'-------

d
- ADVOGADO -

Te!.: 32-98n - São Paulo .

.

. Pulmão e Esofago
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁIÚO WEN- Radioterapiap .or .on as

Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS eon",ltóTio:. Visconde de Ouro Preto' 2 (Alto, da Casa
curtas-Eletrocoagulação -

_ Santa Catarina -

Na Capital
PIRES ,DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra

.

Belo HorizonteCA DE '

R MA'.'RIO LAU-
_

Ano
:.. � ..... C,'$ 17,0,00. Residência -, Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

- MÉDICO -'- CLíNICA, MÉDI· Vermelho.
.' D .

_ C, 9000
H 't 1 _ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,. I . RIN'DO Semestr e .... r ,.' Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde

Com prática no . ospua ,

. •

No Interior dai 2 horas em diante no Con,ult6r10
São Eràncisvo de' Assis e na Consultório -:- Rua João n. 1, 10 andar - Edifício uo

II 20000 • .

.

d ° TIM 769 M t
.

e Ano Cr",

'\
Santa Casa do RIO e Pinto, 1 - e. .. on epio.

'Isemestre ...• 'Cr$ 110,00 ._, ._.'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho-' Horár;o : Das 9 às 12 ho-
DR CLAUDIOCLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI.

S �núncios mediante con-

" DOENÇAS DO
.

APARELHO DIGESTIVO _

CARDIOLOGIA Kesidêncla : Rua Esteves .

Das 15 às 18 horas - Dra. BORGE. tr��, �riginais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
' . V;· Júnior, 45. Tel. 2.812. MU8SI.. I ADVOGADOS

publicados, nãoserão devoI-'I' DE.RMAT.OLOGI�A E CLINICA GERAL..
.

Consultório: Rua ítoe
'. Residê.rcia : Avenida Trom- Fôro em g,eraI, Re�ursos

O M I'-;N F
.VIeireles, 22, Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS -

powsky, 84. 't-lerante o Supremo 'I'ríbunal vído.. ,

r IDue unes errelra.Q NARIZ E GARGANTA'
Federal e Tribunal Federal 'A. d. ireção não se. respo�-_ I ....... ,

Horários: Segundas, uar-

1 ti""""
----

de Recursos. s�blhza pe (ls. concei �s em CONS. _ A' RUA VIC'l'OR MEIRELLES N0 18, 10

tas e Sexta feir�s: ,DR. JÚLIO DOIN 1- ESCRITóRIOS tidos nos arttzoe assinados.
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ úIARIAMENTE.

· Da, 16 às 18 horas.
. I VIEIRA 'DR. NEWTON F'Ior ianôpol is - Edil'eio

......_�_•••�_� RES. _ DVARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140
Residência: Rua Felipe, .

'D'ÁVILA
-

São Jorge, rua Trajano. 12
I f esSchmidt,23 _,2,° andar, I Especialista em: ,Olhos - .

CIRURGIA GERAL - l° andar - sala 1.' n ormaço , Dr. Ylmar CorreoA.aRio de Janeiro - Edificio • _.apt. 1 - Te!. 3.002.
. Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras -

Borba Gato, Avenida Antõ-. u.els CLINICA MEDICAProctologiá - Eletricidade

CONSULTAS das '10 _ 13 horas
ganta.

Médica nio Carlos 207 - sala 1008.
.d Ó 1 I

O leitor encontrarA. nes-
-

Rua T.iradente 9 _ Fone 3415
. Receit.a e cu os. .

I Consultório: Rua Vitor
DR. CLARNO G;;;::::�::::!:la - Ne· ��v.el" n. 28

- Tetefone:
GALLETTI' . r:��:������:::�.::: �: Dr. Carlos F. Enuelsinu

.

Consultas: Das 15 ho:ras - ADVOGADO _ IbuIizações.
,

.

M' II 60
. Médico dos Hospitais Americanos e da Força

d Ot R' em diante. Rua VItor erre es,. .Equipo· e 0- mo

Residência: Forie, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Expedicionária Brasileira .(único no Estado) ,
.

1 71' - Florianópolis - O Estado ... v , ••••• I.OU M1l':DICO _ OPERADOR _ PARTEIRO'
.

Rua - Vitor Meireles Rua: Blumena n. .

A Gazeta '. . .. . . . . .. 2.'658 Doenças de Senhoras e Crianças ...:_ Partos _ OperaçõesDR. DIB CREREM Diário da 'I'arde ... 3.579 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
n. 22.

ADVOGADO LDiáriil da ManhA.:. 2.463 das doenças de Senhoras
Horário - 9 ás 12 horas

I 2 010 '.

1 idi d

. .

. A Verdade Cólicas, flôres brancas, irregu arl a es mentruaes, ton-
..:._ 16 ás 18 'ho,ras. \

, Causas cíveis. comerciais·I�... ! Imprensa Oficiai 1.188 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, itritabilidade,FONE - 2.675 �riminais.e trabalhistas. i HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-

.

Consultas populares I O., Cllridade: xós - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
'

\

Rua Nunes Machado.•. 17
.

(Provedor) �.IU 'Operações especializdas, do ouvido, nariz.. garganta,(Portaria) %.03' sinusites, polípos, desvios do septo (nariz) labio partido
(esq. Tiradentes) - sobra-

1__IMii6iiiiilM"'IiIIj�.""iIíi . Nerêu Ramoe �.. a.831 ...L Operaçêes de 'hernias, apendicites, ovário, utero,
,DR.· VIDAL do �a 3.

(Militar .. � /1.157 i
hemorroídss, adenoides, hidrocéles, varicoceles e

CLíNICA DE CR1ANÇAS São S:.�bastiAo (Casa varizes, elefantiazes.
horas.

li I I' de Saúde) 11.153 C I R U R G I A E M G E R A L
Pela manhã atende CONSULTORIO - F•. -

1 "(.
D t'

<l
1 1

.

I Maternidade ou oro Tratamento garantido de varizes, úloeras varicosas,::�::.:.e�:rI�:.:!�" peC���i1iT� - D'!5'.�Dr. José Tavai es ratem a Ci��:'."D'i":t;.. . .. 1.111

OPERÀG����o���:M����;:'�%'bI�� (Papo)Residência: ?:ts 6 horas." '. �OLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento e Operações' do 'estômago, fígado, vesicula e
Rua: General Bittencourt Residência: 'Tenente Sll- �. GE.J;tAL Corpo de ,Bombeiro. a.S13

I
.

intestino _ Túbagem duodenal.Serviço Luz (ReeIa-
Trata.mento da Sífilis pelo. processo. Americano, mais

D. 101.
I veira, 130

M t' • )'
,

Z 404 d 3 15 d'
2 Do Serviço Nacional de Doenças en aIS. Ima'Çoes , .'

. mo erno, em' ou. las:

Telefone: 2.69 •
. FONE - 3.165.

Chefe do Ambulat6rio de Higiene MentaL Policia (Sala.,çomlo- ..

Técnica única no mundo p.,a o "atamento do Heman-DR. ARMANDO VÁ- DR- ANTÔNIO MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. -

sário) .. ' .. ' 1.038 gioma ;(manchas de vinho) no rosto ou no corpop com

.
, .

'A Convulsoterapia pelo elet.rochoq�e e �ar- Polícia (Gab. nt!ler .

100% de cura.
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAG O

diazo!. In,ulinoterapia. Malar,oterap••. P"co. 'radol Relelta de 6culo, � D:atamento e operação da, d_ças
- MÉDICO -

....

I COMPANHIAS n. dos olhos: PTIRIGIO, CATA'RATAS, ESTRABISMO,
terapia. .

15 à
Dos Serviços de Clínica In- .CIRURGIA TREUMATO-

CONSULTAS: Terças e Quintas dás s TRANSPORT.
, ETC.

fantil da Assistência Muni- .

LOGIA
17 horas. Sabado (manhã) .

I :A�REO I. "-TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
cipal é Hospital, de Caridadt! Ortopedia Rua Anita Garibaldi, esquina de General TAC �... 1.700 NOITE
CLlNICA

.

M�DICA DE I Con,u!tÓrio: João Pinto..
Bittencou,t.. Cruzeiro do S.I .•. : "500 Cpn,utó,;o: Rua'Deodoro. e'quina da Vidal Ramo"

CRIANÇAS E ADULTOS '18.. RESIDENCIA: Rua Bocaiúya, 139 Te!. 2901

'I,panair ...........• 3.553' Resid�ncia: C�queiros, Praia de Itaguacú Casa da
- Alergia - Das 15 às 17 diàriamente.

Varie ...•..•..•..• 2.325 I Torre.Consultório: Rua Nunes Menos aos SâbadPB
-'--:-_-:- ..;_=_-=-__-;-_ Lóide A'reo .....•... 2.402 \.. _

__ ___.. \�k��at;'�bras�onsultas das ���.�: Boc;��;:. 185;

Farmac·la' Santa. ,a·oloo·lo· :::!db;.:;.... ·::::::·: ::::: Navio.;.Motor «Carl HoeDcke)'Residência: Rua M:a-l'echal
__';"Q-U-E- HOT&lS

2,021 RAPIDEZ _ CONFORTO:_ SEGURANÇA
Gui1her�e, -5 - Fone: 3783. DR. H E NR I

-

ISO
.

Lux .......•....•.

1.276 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
·

. PRISCO PAWSO AV \...
'

M....tl•.••.••.•••
2.147 Eacala, intermediária' em ltajai. Santo" São Se'

· DR- I. LúBA'J'O
MJ!DICO

• 'Levamos ao eonhecimento de nos';" rustint.. fregu'· �':':;� :::::::::. UII baatião, llha Bela, 'Ubatubta, sd'en�o nest�s quatro últi-
FILHO Ope�ações - Do.nças . .

t b I
.

ento "FAR
.

.

1.449 mos apenas para movlmen, �� e passageIros.
'_

i zes e amigos que mudamos o nosso es a e eClm -

C.tlque ... ,..... .••

J 6" . As. escalas em S. Sebasttao, Ilh,a Bela, Ubatuba nao

Doenças do apare�ho resp -

de' Senhoras -, CUnica de· . .

FeII'pe S
h
midt n 43 Central ..

·

ratório , MACIA StO ANTONIO", para a rua. cu.
•.........•

a·l71 . prejudicarão o horárió de chegada 'no RIO (Ida) e

.

TUBERCULOSE Adultos.
.

_ ao lado do SAPS e BoteI Cacique. Eatrela .

I
.. ,

SANTOS (Volta)RADIOGRAFIA E RADIOS· C;."O de Especlallaaçlo
Agrade"ndo a honra de eontlnnarmos a more'or a Id.al 1.15'

ITINERARlÇ> DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA O
COp' IA DOS'PULMõES no Ho.spita,1 dos ServidorCls

I' I
'

d' posição de nossa ESTRIITO
.1' M:E:S DE AGOSTO DE 1954Cirurgia-do Toru , .. do Estado

'

������:ç:r::::::�
no novo oca � IS

; �.

.::..;�
Disque ..• •..••••••

I IDA
.

.

'

V O L. T AFormado pela
.. �acul�a�e (Serviço .ai) Prof, lI,ria- PLANTA0 _ Sábado _ tarde _ 14 agõsto Florianópolis Ita;a{ RtO de JanetroNaci-onal de Medlcma, Tl-SiO- .

d A' dr' d )

E d" 10/8
... '·0 do no e na.

Domingo - - 15 agõsto

mprega a 15L'8 17/8 23/8

l-ogista e Tisioclfurgia .

I
•. manhl

_

Hospital N-erêu Ramo,a
.

.. Consultas - P.la

28/8 30/8 419
Curso de espeeialização pel� no H"spital·d. Carid.de.

, Precisa-�e de uma em- ..

s ..N. T.·Ex-interna e' Ex-as- A tarde, das 15,301Ul.
pregad� para trabalhar em

,
sistentede Ciruriia �oProf. em diante no consultório,

18ANCOdeCDil\ITO POPULARII
Pôrto A,legre. Paga-s8 bem.Ui'o Pinheiro GUlm..ries

, M hado 17 11 I\1:UCona:Fe\�:)� as ;�,:,::.N;:�lra:':Ioo;T.l: , AGRíCOLA I 1 Is1:: n.á119�u�::- Fone 8801" 2.766.
v

RM.o.;��, 1�
. ' ,

I .
Ater.de em hOl'&·m&l'ca<U. Residência - La Pp.o_rta, fLOi1lANOPOLlS - 5r-6..e�l6.rln� NE:

..
3.177.

.

Res: 'Rua Sio Jorie 80 -
H t 1 _

'
. o •.Fone 2895. "..

._. . . .. __ .. _

-----_.__
.... __ ....

o lISTADO

ProfissionalIndicador

DR. WALMOR ZO
MER GARCIA

Dsplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da

U�i.versidadé do Brasil
Ex-interno por concurso da

Maternidade-Escola
(Serviço do Prof . Octâvfo

Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de

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

Janeiro
Médicc do Hospital de

Caridade
DOE'ÇAS DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOES
Cens ; Rua João Pinto n. 16.

das 16,.00' às .. 18,00

Res idência : Travessa
Urussangu 2. -

.

Apt, 102.
-------'-

Santu.
11/8
24/8
5/9-

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informaçõe� dirijam-se à
..

EMPR:E:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: De.odoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

I

!Lavando com Sa1?ão .

.'

�irg�m . E,st>ecialid�d.e 1

da Cla.. WETZEL INDnSTBI,IL�J8IDville. (m�rca �8glstrada)
economiza-se tempo _�_�In���., ..._. �__;_ --:.._���----_._---_...�-_...--�-----_ .

.

--���------------- ,

I
I
,

i
., ',I'
! ,

I .1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r\VISO
( ,

A Delegacia Florestal Re

gional, no sentido de coibir,

ao máximo possível, as quei
madas e derrubadas de ma

tas, afim de impedir os seus

desastrósos efeitos econômi-,
cos e ecólogicos que acompa

nham o desmatamento in

tensivo e não racionalizado,

torna público e chama a a-'

tenção de todos os propríctá
i'ios de terrxs e lavradores,

em geral, para' 'a exigência
do cumprimento do Código
Florestal (decr. 23.793, de 23-

1-1934) em todo Estado, de

conformidade com as suas

disposições preliminares:"Ar
tigo 1° _ As florestas exís

'tentes 'rio terrítórío nacional,

consideradas em conjunto,
constituem bem de interesse

comum a todos os habítan
tes do país, exercendo os di-

, reitos de propriedade com as

limitações que as leis em' ge

ral e especialmente êste Có

digo, estabelecem";
"Artigo 2° '_ -Aplícam-se os

...... dispositivOS dêste Código, as

sim as florestas, como' as de

mais forma,s de vegetação,
reconhecidas de utilidade às

terras que revestem".
"

DERRUBADAS

Só poderão ser efetuadas

derrubadas mediante licença
de autoridade florestal.

1 .:_ Nenhum proprietário
de terras cobertas de matas

poderá abater mais de três

quartas partes da vegetação
existente, Antes de iniciar a

derrubada, com antecedência

mínima de 30 dias, o propríe-
'

tido dará ciência, de sua in-
,

tencão à autoridade compe
tente, afim de que esta de

termine as partes das 'matas
que será conservada. (Art. 23

e seu § 2°).
Aos infratores serão aplica

das, as penalidades de deten

cão até 60 dias e, multa até

ces 10,OOO,oo.CArt. 86-4).,'
2 - As florestas artificiais,

, resultantes da, iniciativa dos,

j)l'opriet.ários das terras são

suscetíveis de exploração in

tensiva. (Art. 24). ,

3 _: Na exploração, de flo- ,

restas de composição homo

')' genea, o corte' das árvores

.far-sc-á de forma a não a

brir clareiras' na massa flo

restal. As árvores abatidas

salvo as que já estiverem re

novando por brotação, será»
\ �\lbstituidas por mudas cl'l,

�ei\l11a' espécie ou de outra

essência
' florestal, ' julgada

preferível, devidamente" sele
cionadas, sempre com espa

'ç :.n1t'nto qúe, a técnica ex!�. ,:
iArt. 49).
Aos ijlfratores serão apl:ca·

clflS pena de detenção a�.é 45

dias c multa até .... "",

CrS :i,(10r. 00 (Art. 86-5)
4 - Na exploração de I!O"

restas de composição hetero ..

genea, a substituição porlel'J.
ser feita por espécie diferen

te das abatidas, visando a

homogeneidade da nQ;.'E'�,tP.
futura e melhorià da compn

siç:w floristica, (Art. !,O I

5 _ E' proíbido, m.}srno 'aos

proprietários, der�'llba:, para
transformar .em !(mha' ou

carvão, matas :ll;:'id.l. existEm

tes às margexls dos cur�f)s

dágua, lagos e estn\das de

qualquer nat1:re;:a, entree:;ues
à serventia p{,;,ollc<l.. '.Art.

22-15) . \

Ao infrator seri lmposta
pena de deten,(iiQ ;lté !)(J dia3

e muIta até Cr$ ::"'ÜIJO,(JQ.
IArt, 86-2).
do,
�---_._-,----'--,

Florianópolis, Domingo, 29 de Agôsto de 7

CLUiBE: DOZE DE :AGOSTO
DIA 29, DOMINGO, ÀS 22 HORAS.! O A l V A

apresenta '-
RITMOS E CANÇÕES DO BRASil Direção de: TITO ClIMENT

.
��

1T Artistas -no Palco!
Veja e escute a, sérsacicnel DALVA DE', OLIVEIRA.

A voz que o munde consagrou
Um espetáculo maravilhoso,

DE ',OLIVEIRA A
,
RAINHA DA V.OZ

,./ .....:, :. J' i!-
"

,Deleuacia Fiscal
TABELA PAGAMENTO DO PESSOAL NA DELEGACIA

FISCAL DO TESOURO NACIONAL, EM STA. CATARI�A.
1954

MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO

A �ran�e 'novi���,é �os nobres
,

Feudais,'no Japão' Exotico
GALOS COM RABO DE OITO

'

A média de crescimento são tomadas durante essas O valor dos galos de' rabo

AGOSTO
METROS �l!E FAZEM IN- das pe�a� do r�bo ·do. "ona-Ioaída,s .•para não estragar as comprido:, do� quaís atu�l-

30 _ Ministério da Fezenda; Poder Judiciário; ,VEJA ATE i).S GALINHAS. ga-dorí" e de cerca de metro penas. Em geral" o criador mente so existem 15 (alem

Tribunal de Contas..
a' metro e meio durante o carrega o rabo do' galo, sus- de uns 20 frangos), varía de

31 _ Demais Ministérios.
Muitas são as peculiarida- primeiro ano, embora à pro- pendendo-o acima do' chão, acôrdo com o animal e, na-

10/9 _ Aposentados des do Japão, porém uma das porção diminüa nos anos se- .orno se estivesse carregando turalmente, o comprimento

2a 6/9 _ Os que não receberam nos dias tabelados, mais notáveis, e que causa guíntes. Mas em geral, ao a cauda de um léve vestido do rabo. Entretanto, seu

,
SETEMBRO admiração, até aos mais cé-. fim, de três ou quatro anos, o de noiva. preço é na base de

\

uns

Dia 23 _ Pensionistas militares e próvísórías ticos, é o galo cujo rabo atín- .,'abo atinge o comprimento 150.000 yen .(aprox.· Cr$

24 _ Pensionistas civis gefUpl comprimento espanto- de uns três metros e meio. A princípio, havia apenas 100.000,00). Mas mesmo por

so HOJ'e em dia, existem apenas uma raça chamada "Shira- êste p'reço, os membros da
25 a28 _ As que não receberam nos dias acima .

29 _ Ministério' da Fazenda; Poder Judiciário; 'A pequena cidade de xo-' três espécimes raros' '(isto fuji",. cujas .penas do corpo "Sociedade para a Preserva- ,

Tribunal de 'Contas chi, na ílha japonesa de 8h1- é, com o rabo de mais, de eram brancas .e as do .rabo ção do Galo de rabo Coinpri-

30 -'- Demais Ministérios koku, é o único lugar nó) quatro metros) : um com seis negras. Depois, por volta de do" de .Kochí mostram gran-

1010 _ Aposentados
mundo ohde se pode' obser- anos de idade e com um ra- 1870, upl criador' desconhe- de relutância em -vender suas

2 a 6/10 _ Os que não receberam nos dias 'tabelados. var/ êste estranho fenômeno. )0 medindo seis metros, e os cido apresentou uma raça aves, úto é bastante com-
,

,

OUTUBRO
' Segundo a tradição, os "ona- dois outros, ambos com .cín- parda, agora, já extinta, se- preensivel, pois 'embora os

Dia 25 _ Pensionistas mili�ares e provisórias ga-dorl", como são chamados co anos e rabos de cinco me- guída 20 anos depois por ou- galos de .Kochí literalmente
26 _ PenSionistas civis 'I

QS famosos galos, começaram tros de comprimento. tra, totalmente branca, co�, não ponham ovos de ouro,

27 _:_ As que não receberam nos dias acima .'
a ser criados há. uns 200 a- Antes da guerra o recorde nhecída como "Haku-shoku". pelo menos' 'continuam a

28 _ Ministério da Fazenda', Poder Judiciário' nos por um na,tlVo de Tosa pertencia a ullf galo cujo Durante os anos da guer- render ii. seus proprietários,
,

Tribunal de Contas
' ,

(o 'nome antigo de Kochi) rabo media quase .oito me- ra, os criadores sofreram uns 100 yen mensais, cobra-
chamado Tokeichi Riyoe-on. tros, e naturalmente ó que

< grandes dificuldades para dos visitantes que ali afluem'
Uma das v�rsões sobre a' ori�' mais almejam os criadores obter a dieta .apropríada às' para admirar o estranho fe

gem desses galos é queRiyoe- atuais é, bater, êsse recorde. aves, 'mas atualmente não é nômeno..

on recebeu' ordem do lorde De fato, alguns dêles acredi- mais problema conseguir um ' E mesmo quando morre, o

I de Tosa para desenvolver ra- tam que, por meio da aplica- pouco de arroz com casca, galo ainda rende dinheiro,
bos compridos em galos, a ção de uma delicada técnica trigo e pó de peixe sêco que poís é empalhado e vendido

fim de com êles ,enfeÚ,ar o de cruzamento que afirmam constituem a única alímen-: por uma boa quantia a mu-

Poder Judiciário; punho de sua espada, quan- ter aperfeiçoado, consegui- tação dos galos. seus e particulares.
do saía com seu séquito pela rão futuramente ultrapassar
estrad'a de Kokaido, de qua- ,o recorde anterior. ,,'

;1'0 em .qúatro anos, para vi- Embora o processo de cria
.sítar Yedo, como era antiga- ção dos "onaga-dort" nunca'
.nénte chamada 'I'óquío. tenha sido divulgado em de
Essas viagens de senhores talhe, uma prática comum é

ieudaís, a que chamavam, arrancar-lhe todas as penas

Poder Judiciário; "procissões' .dalmyo", leram la idade de seis meses. Isto,
I muito pomposas, e os lordes ao que parece, faz com, que

17 _ Demais Ministérios .ompetíam uns com os ou- ) rabo cresça mais ràpída-
18 _ Os que não receberam nos dias acima .ros para ver quem mais se nente e tambem torna a ave

'.I
20 - Aposentados ' >obressaia. na riqueza e orí- imune à perda de penas du-

Dia 21 em diante _ Todos os pagamentos não, efetuados. �inalidades dos' trates-e- -de� ante.a estaçâoda muda.
'

Secretaria da D. F. em Sta. Catarina, 30-7-54. corações. Disso resultou 01'- Quando o rabo do galo a:-

Ione da Costa Melim, Secretária. ,

dem par, a produção de ga- nos por uni motivo de Tosa

Mário Salema Teixeira Coelho, Delegado FIscal. os de rabo comprido. Toda- netro e meio, o animal é Co-

NOTA - A presente tabela foi. aprováda pelo Diretor vía, nem os próprios japone- locado numa gaiola chamada

Gerál da Fàzenda Nacionai, conforme telegi:ama I ses podem garantir a auten- "sht-íku-bako" até' o fim de

n. 967, de 5-8-54. I ticidade desta história, pois sua vida, c�nstru�d, de ma-

,
não existe documento algum Ieíra, a gaiola tem uns dois
relativo à verdadeiras ori- metros"de comprimento por

sem das aves, nem se pode um e meio de largura' e meio
mesmo dizer se se desenvol- uetro de profundidade. Por,

baixo do poleiro é colocada
lma prateleira: móvel de ma
deira' para impedir que os

�xcrementos da ave sujem
tS valiosas penas. A gaiola é
frequentemente desinfetada,
}vitando-se assim pragas e

doenças. Quanto ao galo, fi
::a redtlzidQ a contemplar ,o

mundo lá fora através de a

penas duas estreitas fendas
:ia frente da gaiola.
Para que o animal faça

algum exercício, alguns cria-'
dores tiram-nos duas vezes

por' ,semana para uma volta
de cinco mi'nutos, outros re-,
petem isto diàriamente mas

também só por cinco millU
tos. Toàas as ,preocupações

.

;Expresso Florianópolis
,

ANDRADE & KOERICH'
Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,

,: Curitiba e São Paulo ,

,

i
Com viagens diretas e permanentes

,

IV atriz: - FLORIANO'POLIS
ua Conselheiro Mafra, '135

'

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
.

! End. Telegl'.: SANDRADE
r Agêecia, - CURITIBA

,

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTlDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

í '
EnG. Telegr.: SANDRADE ,

! Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até 5�0 ��ulo com a Emprisa

�
, de Transportes MInas Gerais SIA.)

A4
-

'

I t-armacias de 'Plantão
It'nçao \ MgS DE AGOSTO

,

BONS QUARTOS COM \ 29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajanó.
PENSÃO.

"
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

GENERAL BIT- l';ioderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João I,NCOURT, N. 43. <'Pinto e Trajano.

29 _ Demais Ministérios

30 _ Os que não receberam nos dias acima

3/11 _ Aposentados
4 a 6/11 - Os que não receberam nos dias tabelados.

NOVEMBRO
Dia 22 _ Pensíonístas militares e provisórias

23 _ Pensionistas civis'
24 _ Ministério da Fazenda;

,
Tribunal de Contas

25 -:-' Demais Ministérios
26 _ Aposentados

, 27, 29 é 30 _ Os que não receberam nos dias 'tabelados.
\ DEZEMBRO

Dia 14 - Pensionistas militares e provisórias
15 _ Pe;nsionistas civis
16 � Ministério da Fazenda;.

Tribunal de Contas

E O I TA�L
CAIXA TELEGRAFICA 'DE SANTA CATARINA

•

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

De ordem do SJ,:. Presidente convoco os Srs. SaCiaS da
Caixa Telegráfica Beneficente de Santa Catarina, para
em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 do
corrértte mês, às nove horas, ,na, séde da Caixa, nesta Ca

pital, eleger cinco Conselheiros e cinco Suplentes, por tér
mino de mandato, de acôrdb com o que dispõe o' Art. 19,
dos Estatutos.

,Florianópolis, 25 de Agôsto de ,1954.

(Al'araJly Campos, Secretário)

CI,IRITIU

•

A tenção, Mocld2de Vatarln80le
f.

MINIST�RIO DA GUERRA
5a. R. M. - l6a. C. R. M.

A V I S O
,

O Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro re
sidente no Município de FLORIANÓPOLIS, pertencente à
Classe de 1936, OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM
'Q SERVrçO MILiTAR, deverá apresentar-se d� i a 30 de
N:ovembro, à Comissão Militar de 'Seleção na Cídade de Flo
rianópolis - no Quartel do 14° B. C., para ser inspecionado
e .selecionado.' , '

'

Fortunato Ferraz Gominho
Major Chefe' da 16a é. R. M.

, I

Para ,comp'rar, vender
ou alugar

PROCURE -A '.

IMOBILIARIA "PAL�lRA LTDA..
, Rua Trajano, n. 31 _.10'andar -:- salas 'I e 3.
Te�os para vender Casas, terrenos e loteamentos. ,I

Consulte sem compromisso nosso' fichário. Oferecemos
além de, :uma casa e r'espectiv9 terreno à Avenida Mauro
Ramos, n. 137, outras casas, ,ten;enos e loteamentos na

Capital e no Estreito.'
,

Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira, 77.
Confie a veada do seu imóvel à nossa organização e'

será ,bem servido.
Escritório de Contabilidade: Mantemos � serviço

bem organizado para atender todas, as necessidades da
sua escrita e manter em'ordem�()s- seus livr9s.

Procure hoje �esmo nosso escritório à Rua Trajano,
n. 31, �obrado.

"

,

veram intencional ou aciden

talmente.
t t!:ntl,'�tanto, os criadores

je' "onaga-dori", em Kochi,
3ão unânimes em concordar

ilue a estranha raça provà
velmente nasceu do cruza

�ento do galo doméstico com

:lIguma ave das montanhas,
talvez o taisão. Depois, com

o lapso dos anos, outros cr�
adores cqnseguiram aperfei
çoar as características,da ra

ça a tal ponto que, hoje em

dia, mesmo durante a esta

ção da muda, as 'penas dos

galos de rabo comprido não
são 'afetada�, contínuando a

<;rescer,por todo o períOdO da
vida da ave.,

.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acompânhado' de ',sua mem de letras e prestigioso,
,
i"enhora reg;res�ou quinta':' advogado nos auditorios dee
feira, pelo av,ião da Panair, Maceió.

' '

de Maceó; o dr. Oihon ,Os professores de Santa

d'Eça, professor catedratico Catarina, Minas Gerais e

de Direito Romano na Fa- Maranhão foram alvos d'e
culdade de D,ireito de San- co'rdiais demonstracões de
'ta Catarina. ,preço, 'por parte do� seus

O prof'�ssor Oth.on d'Eça colegas da Faculdad,e de
fôra á capital alagoana in- Maceió, dos advogados lo'

tegrar a banca examinadora cais e da sociedade alagôa
'do concurso para o provi- na.

mento da catedra de Direi- O Góvernador do Estado, M
.

dto Romano, na Faculdade "lar intermedio do Secretá- ais um gran e
de Direito de Maceó, sob rio, dCl Interior, Justiça e

C '" d Oregime de federalisação. Educação, visitou os pro- , oncerto a
.

r-
Constituiram a r�ferida fessores dos Estados, promo': '

'

• •

banca, alem.ào professor vendoumdemo,radopasseio questra Slnfo"'nlca RIO, 28 (V.,A.) _:_ La-

de Santa Catarina, os pro' de automovel as obras esta- ' SILE�NCIO mentável acidente vitimou

fessores de Direito, respe- :luais em a.'ndamento. Sempre que se aJ?uncía,' "' ante on,tem o sr. Arnaldo,

tivamente; de Juiz de Fó- O concurso' realisado na um novo' concêrto da nossa 'NAÇÕES UNIDAS, Nova Maduro, diretor-gerente do

ra e, S. Luiz Benjamim Co- Faculdade de Direito de aplaudida 'Orquestra Sin- Iorque,28 (U. P.) - O Co- ,"O Mundo". Seus colega,s,
lucci e 'Trayahú Moreira, Maceió constituio um acon- fônica", a: notícia é recebi- mité de medidas coletivas notando sua falta desde às

este desembargador, e Vice tecime�'to de altà relevan- da com agrado geral. observou, anteontem, um 7 h9ras, da noite, sem ne

Presidente do Tribunal de cia cultural" despertando o Florianópolis já se acos' minuto de silencio em 'me- nhuma razão, passaram a

Justiça do Mar�nhãol e a'- interesse de todas as elas- tumou a ouvir os progra- moria do extinto presidente procurá-lo, até que o en-

quele Riretor da menciona- ses sociais. mas sempre novos e atra- Getulio Vargas, do Brasi·l. contraram caído no poço do

da Faculdade mineira, e entes com que essa exce- O dr. Santiago Perez, da I elevador, às 2,3,45 h:ora.s.
,mais o prof�ssor Jayme, ae Jente organização musical Venezuela, presidente do Chamada uma ambulancl,a

,

, Altavilla, Diretor da Fa- Clube' Doze vem oferecendo á cultura Comité manifestou o pesar do Hospital do Pronto So-

cuIdade de' Direito de Ma- catarinense� do grupo pela �orte do pre- ,c�rro, o rhédi�o nada mais

ceó e' o professor Antonio 'de Agosto o co:qdêrto está marcado ,sidente brasileiro e pediu pode fazer, pOIS o sr. Arnal-

Guedes Miranda, -Vice-go- para a segunda quinzena ao representante do Brasil, do Maduro havia falecido,

vernador do' Estado de Ala'
AVISO do mês de setembro pró- Carlos Alfredo Bernardes em virtude de fratura do

A
Por motivo dos aconteci- A' A t'd d d

goas
ximo e os ensaios já foram que transmitisse suas con- cramo. s au on a es o

'. 1 mentos naciohais, a apresen- o f d
Por motIvos de saude de- tacão de' DALVA OLIVEIRA

,atacados cóm muito entu· dolências ao govêrno. 6 . Distrito, cie:qti ica as do

sistio do concurso o desem-
. siasmo.

'

I acidente, compareceram' aQ
e sua Companhia de 17 com- 1 1 l'

.
'

b g dA g 't d
'.

01' O aphmdido conJ'unto sin- oca e so IcItaram a pr.e-
•

ar a ar u us o e 1-
pQnentes, será feita no dia

,

G 1
-

f'g d la fôniêo terá como selnpre a sença dos técnicos do 'Ga-
velra a vao, 1 ura e r� 28 de SetembrQ entrante,

-

g
. - , fitura ala rege-lo, o maestro Ema':' MOBiliDADE' binete de Exam,es Periciais,

a ,proJeçaQ_,na-'CU11 -

quando de seu regresso ,'do
goana, pO:�ta, prosador, Pre- Sul do País.

nual �eluso, devendo como tendo ,o perito Thiers proce-,

sidente d6\.Tribunaldé Jus-, parte do programa ser exe- 'WASHINGTON, 28 (U. dido os exames de praxe,
A Diretoria.

tiça de Alàgôas é aà Aca- cutada de sua lavra, a Ra- P.) .:_ Altos funcionários após o que foi o cadáver re-

demia de Letras,' e profes- psódia Catarinense, Ja es' do governo americano de- movido para o necrotério do

sor interino de Direito Ro' PRESIDENTE DO treado no Rio com êxito. clararain que os Estados Instituto Médico Legal. Ao

mano na pre�tigiósa Facul- Aguardamos pois mais Unidos estão levando, a ca- que tudo indica a queda fa-

dade nortista. '� I A P C uma noitada de arte ,que bo um "realinhamento ra' tal verificou'se do 50 andar

Um unico candidato sub- ,

• '. .'... nos vae proporcionar a Or- dical em suas fôrças no Pa- do ,prédio ocupado por a-

meteu-se, ,assim, 'ás provas RIO, 28 ev. A.) - Assumiu questra Sinfônifa de Flo-, cHico, para dotá-las do "ma- quêle matutinoj achando�se

regulamentares, o profes-, as funções de pre,sidente do rianópolis, 'Ilanguardeira �da xirpo de mobilidade", con- as autoridades empenhadas
SOl' MariQ Marroquim dó rAPC o sr. Luiz Lago, antigo' nossa cultJra musical e ar- forme as ordens 'do presi.' em esclarecer devidamente

Nascimento, acatado ho- procul'ador do Instituto, I tistica: dente Eisenhower.
'

o fato.

Convocação
Ficam convidados os sócios do "CLUB DO, PENHAS

CO", para a Assembléia Geral que será realizada na admí

nistracâe da T, A, C', sita à Rua Felipe Schmidt,. 14 - 1°

andar, no dia 30, às 20 horas, em que serão tratados assun

tos que dizem respeito à construção do prédio:
Encarecemos o�comparecimento de todos eJS associados,

e em especial, dos engenheiros.
A DIRETORIA

Florianópolis, Domingo, 29 de Agôsto de 1954

P. T. B.
Mensagem do Deputado J030
'Goulart, Presidente do Direfó�
rio Nacional do Partido' T rsba
lhista Brasilelro. ao Povo Brasi;.
leiro.

Com os plhos em lágrimas, perfilados ante o corpo do

seu Chefe imortal, os, membros do Partido 'I'rahalhtsta 'Bra

sileiro, cumprem o dever de se dirigir ao l�ÕV() para, verbe
rando o procedimento dos caluníadores, cujas, mãos' f'íea
rão na História tintas de sangue, manifestarem sua deter

minação inquebrantável d� continuar a resistência em -pról
da emancipação econômica' e socíal do Brasil.

Aos maus brasileiros, que, abusaram de fr,trHlui.a:S de

moerátícas jámais gozadas em tão alto. gráu em nossa I�á
tria para servirem ao capitalismo estrangeiro e darem pas
to ao seu Ódio insopitável contra o homem que os derrotou

nas urnas, advertimos que continuaremos na estacada de

fendendo com mail! ardor 'e mais idealismo a memória inol

vidável do maior dos brasileiros, sacrificado em holocausto

à ordem e à tranquilidade públicas.
Estaremos .unídos mais do que nunca, esquecidos de

quaisquer divergências íntêrnas, porque o sangue inocente

de Getúlio Vargas foi ii. comunhão 'que nos uniu para sem

pre sob a mesma fé, abrindo-nos, de par em par, o coração
do povo brasileiro, que jámais conheceu, em tôda a sua. glo
riosa história, exemplo tão dígnífíeante de renúncia e Iii
gina tão formosa de arnôr à Pátria. Cada gôta de sangue
do n0oi'so grande, Chefe será, de fato, a chama imortal :{ vi
ver para ,sempre em nossos corações. Nós a transmitiremos

,

às ,gerações porvindouras para que comp!etem e

aperfeiçoem]a' obra, iniCiada.
"

, Os trabalhadores estão órfãos. Os peqüeninos ficar��,m
,ao desamparo. Mas-nós, que somos uma parcela dêsse povo

,

triste, nós juramos, com as mftos postas sobre o corpo hirto

do nosso' grande Chefe - cujo espírito nos guiará até a

morte - fazérmos elo seu ideal o nosso ideal, das suas últi.:
mas declarações o �osso programa, para, dentro da ordem,
defendermos'a efetiva independência da Pátria e as conquis
tas dos trabalhadores, de que êle foi o paladino, e por cuja
causa não perdoaram 6s' detentores do poder economlCO.

"ESSE POVO DE QUE íl:LE FOI ESCRAVO, NÃO MAIS
'SERÁ ESCRAVO DE NINGUEM",

Rio, 24-3-54.
(a) JOÃO \GOULART

CONCURSO NA FACULDADE DE
-

'DIREITO DE MACEIÓ

a .

carta do Dal. Zenóbio da CosIa ;Na· Assembléia Legislativa
Graves acusações. Intrigas 'relatadas

RIO, 28 ev. A.) - Damos a zer que, conforme, parte por que não podia nersístír na

seguir os principais trechos escrito do chefe de POlicia da I quele propósito 'por um dever

da carta do gal. Zenóbio da zona Militar Leste, enquanto I de patriotismo e a bem' da

Costa, na' qual" além 'de um os generais aguardavam a- causa comum. S1"'. Presidente:

.esumo histórico dos prínci- quela reunião, havia sido Coerente com meus pronun- Nobres Senhores Deputados:
pais fatos de crise político- procurado pelo tenente-coro- ciamentos anteriores de res-: Cobre-se de luto o Brasil inteiro. E o coracão de mi-

militar, faz graves acusações:
' nel Newton Fontoura Reis, peito às normas constítucío lhões de brasileiros' sangra 'e palpita em, rítmos- dotêntes!

"Agravando-se, sobremodo, em compa�hia do coronel Si- naís; asseguro à Nacão 'Bra- Milhões de plhos, marejados de lágrimas? choram a per ..ta

as agítações e pronunciamen- ,éno Sarmento, que lhe de- síleíra que me mantive deu- do eminente brasileiro DOUTOR GETúLIO DORNEUi:;3

.os dos diversos setores da .larou ter recebido uma solí- rto da mesma norma de corr- VA�GAS.,
vida nacional, recebi em meu citação da Aeronáutica para duta para garantir à ordem Na sulina cidade de São Borja, sua terra natal, está

.abinete o chefe do E. M, E., que o ministro da Guerra de- e manter o regime. sendo sepultado o corpo do Presidente Getúlio Vargas, exa-

.ieompanhado do ministro da terminasse a apresentação do Mal sabia, eu, entretanto, tamente no dia de hoje. ,

Marinha e de outros oficiais sr. Benjamim Vargas à base que aqueles que ainda há O Chefe' do Govêrno brasile.iro, o nosso eminente com

'5enérais do Exército e da Ae- do Galeão. pouco haviam traído ')3 CC;l1- patriota, desaparece em circunstâncias trágicas, depois de

:onáutica, inclusive o gene- Dirigindo-me aos presentes, promíssos de honra .issumí- longa e profícua atividade.

ral Juarez Távora que não' declarei, então: Quanta mí- c'os na reunião dos generais, Durante meio século o ilustre homem público atuou no

faz parte do Alto Comando. séria, quanta indignidade' t.avíam se' apoderado do Ca- cenário da vida pública.

Delíbereí, então, promover Nâo faz uma hora que o pre- tete e manobravam, no,'a..
Getúlio Vargas, logo após se haver diplomado pela en-

uma reunião no Alto Coman- ;idcnte deixou o Podei' e já mente, contra mim! tão Faculdade de Ciências Jurídicas de Pôrto Alegre, foi ad-

, ia do Exército, na qual tam-: :juerel'll ferí-lo dessa manei- Somente pude constatar vogar na cidade de São Borja.

bém tomaram parte os mi- ra: esta verdade, quando ,:ienti- Nessa cidade em seguida, foi nomeado promotor públl-

.ístro da Marinha e chefes Compreendendo, entretan- ficado que o presidente Café co. Logo após e eleito deputado estadual e, como líder da

1e Estado-Maior da Marinha GO" a responsabilidade que me Filho, influenciado por aque- bancada do Partido Republicano, representou sempre o

� da Aeronáutica. atríbuíam os oficiais da Ae- les elementos, após ::>.,elar pensamento do .ilustre chefe dr, Borges de Medeiros.
'

Nessa reunião ficou deci- 'ronáutíca, mas considerando para que eu permanecesse na Após às eleições de 1923, Getúlio Vargas é indic�do a

dído que as Fôrças Armadas, as declarações feitaspelos in- Pasta da Guerra, convidara integrar a chapa de deputados féderais.

representadas por seus che- .ermedíárlos de que tal solí- outros chefes militares t'i1r�
Na ?âmúa dos Deputados teve atuação destacada at'é

.es, teriam um ponto de vis- ':itação se devia ao' fato' de êsse pôsto.
' ·1927. DeIXOU o mandato para ocupar o pôsto de Ministro da

ta comum, no sentido de se .er a Guerra do Catete de Dirigi-me, íncontínence, an, 1 Fazenda. E� seguida, foi escolhido e eleito Presidente do

nanterem unidas naquelas .Iementos do Exército, tive Palácio do Catete .e OUVI do
Estado do RIO Grande do Sul.

'

iírcunstàncías, dentro de 1e determinar, desejoso de' presidente Café a dec'arncão
Foi nesse pôsto que a Revolução de 1930 o foi buscar

.eus deveres constitucionais. Ião maguar a família do pre- de que estávamos .ímpossi' i- para seu Chefe Suprêmo.

::la reunião dos generais que .sídente Vargas, ao general citados de permanecer nos
Daí pára cá, todos estão lembrados da atuação dêsse

.e seguiu, resultou a delibe- Jandir Galvâo, meu chefe, de postas, porque a familia v:\1'-
homem público.

:ação de manter-se o firme gabinete e amigo pessoal do' gas acusava o presidente Ca-
Deve-se a Getúlio Vargas a implantacão do sistema do

propósito de apurar as res- sr, Benjamim Vargas, que fé Filho e os míntstros (la mérito, dos concursos, pelos quais todos os brasileiros, quer

ponsabilidades, levar a [ul- fosse ao palácio do Catete, Guerra e da Martnna l� te- filhos de pescadores, quer irmãos de carvoeiros, quer en

gamento os criminosos e acompanhado .do tenente-co- rem se comprometido a r-xi- graxates, puderam ingressar na vida pública.

.nanter-se, em qualquer e- ronel Umbelíno Vargas, so- gír o afastamento do presi-' Contiima ria 5a Pago
ventualidade que pudesse so- brínho daquele cidadão, e o dente Vargas, desde que, no

orevír, dentro das prescrições .onvídasse para ir ao Galeão; novo govêrno, fossem gnran

impostas pela 'Constituicão e mais, que ficasse ao meu tidos esses dois mlntst.-os.

:jlederal".
-

ado durante o depoimento Respondi aopresídente (',I"

"Á certa altura dos acon- )ara evitar quaisquer cons- fé Filho que isto era uma tra

ecímentos, fui convidado pe- srangímento de sua parte, ma indigna e diabólica para'
o sr.Yaíntstrc GuilJobel para nessa situação' embaraçosa. [tncompatíbnízar-me com a

'omparecer ao Ministério da Uma vez no Catete, o gene- família Vargas' e colocar-me
Aaririha, onde encontrei c ai Jandir GaIvão, ouviu do, à margem dos aconte.vmon.,
intão vice-presidente Café ;1'. Benjamim Vargas que não .' tos: ,

'ilho, que nos sugeriu con- lesejava se afastar do seu
'

Declarou, então, (I presí-"
ordássernos fosse pleiteada írmão.> o presidente Vargas, dente, que o fato era grave
reriilTIcia do presidente Jm momento tão grave e que mas que, embora envo',vido

Vargas, simultâneamente �sperava, se possivel, ser ou- naquelas acusações, T!8.:J po
,om a sub, tendo eu, pronta� vido ali. dia afastar-se do poder por

nente, tleclaraçl,o que não Dirigiu-se, então, o gene- motivos políticos. RetwCjuei
nodificariü ri{eu ponto de ral Jandir GaIvão à minha que, diante de mais essa in

rista, pois estava seguro de l'esidência, pondo-me a par 'fâmia,' abandonaria :t 'Pa,;�a
ninha lealdade ao presiden- do ocorrido: da Guerra porque n1.o era

,e, da firme e inabalável de- Concordei que fosse ao Ga- político e saia do lll,)t1

P0st01:isãq em defender o regiine �ão, e ali apresentasse aque- ;" om dignidade, ','
,

•

onstituido sem., quaisquer 1. ponderação ao encarrega- Sugerindo-me que indi-

ergiversações ou conchavos !o do inquérito policial míli- c�sse meu sub�tituto, rr:spon-I,olíticos. Grande foi' a mi- ar. Chegando àq'uela Base, dl-lhe que nao o fal ia ne
lha satisfação em ver o mi- Jôde o general Jandir Gal- modo algum.. "

tistrq[ da Marinha apoiar á ião 'ouvir, estarrecido, do co- Retirei-me, indi�'n'd,J, e

ninha decisão". anel João Adil de Oliveira, r..pós declarai� aos j:Jmali"tas
"No decorrer clp dia 23 fui �ncalTegado do inquérito, eli 'acreditados, que não ;,er

eguramente informado- flUi ue não solicitara, absoluta- viria, de forma, alg'lIlTHl" 'à
orJ;ia, sigilosamente, entre 11ente, a presença do\sr, Ben· �ente dessa espécie, ,)n,ss.)l Ij
.lgpns generais um manifes· amim Vargas, para quais, "argo ao, meu subs�lI:litO le ..

o destinado apelo seu con- luer fins. ":al, general Segadas Viana .

• I '

e,ud'O, modificar o compm· Estava decidido a exone-

nisso de honra já assuniido "ar-me da pasta da Guerra e

':à reunião dos generais em c'ecolher-me ao seio da famí-

erviço nesta guarnição". ia, intranquilizado . durante
Terminada a reunião, um essa penosa jornada, 'quando,

oficial-general presente � 1. chamado do presidente CQ,
mesma, apressou-se em co' é Filho,· dirigi-me ao pala
municar ao Catete que eu 'io das Laranjeiras, em COtn

�raira o presidente da Repú, Janhia do general Mendes de

blica, pois que 3, exa. nãc vforats, recebendo do pre�i,
mais voltaria ao seu pôsto. 'lente um apêlo veemente

. E para que o povo brasllei·, ,Jara qU(, não ,abandonasse
1'0 possa julgar o q-u� sé tra.' neu pôsto em l11o(nentb tão
mava contra mim, basta di. g-rave. ,.

..................... De relanc.e, ,pertust�'ci o

neu passado de dedicacão ,i:[
:>átria, na paz e- na gUe�Ta. E'

liante da diflcil conjuntura
'1üe atrave�;sa\la o País, senti

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO BRAZ

JOAQUIM ALVES, EM 26-8-1954

Falaram, por aí, em zero eleitoral.
O pensamento de muita gente anda turvo.
Assim é que, no próprio jornal em que se queixam

de não havermos publicado o resultado das eÍeicões en

'contrarão noticias completas a respeito, com�' e�tas:
e!ll Turvo venceu o govêrno e em Ituporanga ,ainela .fal
tam apurar várias urnas!

Essas não são muito exatas mas devem consolá-
los.

'

x

x x "

O escore anunciado pelo governador, nesses pleitos,
seria de 7xO. '

Deu 4x3!
"

.

,Em Capinzal a diferença ,foi de 46 votos.

°BERNHARD,
NOCHT",

x

,x x
-

, O, que 'está doendo, nas urnas de Turvo, é que de
dentro delas não' saiu só a derrota udenista: saiu tam
bém a prova de que o pleito anterior fora roubado cri
minosaniente: Apareceu, assim, a prova provada e com
provada da' vergop.hosa fraude. Para evitar que essa

prova surgisse, chegaram a transportar para certas
secções, votantes de outras em número maior do que o

delas mesmo. Mas não adiantou. Vejam os leitores o re

sultado das urnas d; Pedra, justall!-ente a� que, no pl�i
ta passado, deram o motivo para a pista da fraude.

Em '1953, duas urnas, a U. D. N. levou alí 209 votos
contra apenas 64 do p, S. D, e 8 do P. T. B ..

' Agora o,re

sultado fCfi o seguinte: U. D. N. - 46 e P.S.D.-P.T.B. _
281. \'

,

E há por aí alguns ingenuos que ainda: pensam que
o alçapão do dr. Varela não houvesse funcionado e que
era apenas tim adôrÍlo estético no assoalho dó foruÍn' ,',

HAMBURGO, 28 (U. P.)
- O Instituto Tropical de
Hamburgo conferiu, ante

outem, a medalha Bernhard
Nocht ao ministro da Saúde
do Brasil, dr. Mári�'Pinott,
por sua intervenção valiosa
na luta contra' as enfermi
dades tropicais.

Faleceu -o Joro.
Arnaldo Maduro

\ X

\ xx

E vem daí 1ft sinceridade daquele udenista:
- �l'eferíanÍ'qs perder em ,Guaramirim, Taió, Ca-

pinzal e Piratuba � perder em Turvo'
•

x
,

.

x x

O senador AlCides Ferreira, tão perturbado andava

ontem, que quer{md� cantar o belo fado COimbr,a., co
meçou assim:

"O Turvp é

da

,
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