
Benjamin Vargas faz revel �torno �os acontecimentos
o encontro 'com Gregorio palavras de Getulio Vargas:

o depClimentodo·Gen. Mendes de Morais
RIO, 3 (V. A.) - Os acon- Assim falou ontem o gene- ,levaria a reunir-se novamen- pareceram a essa reunião de Moares, Caiado de Cas-

tecimentos ,da manhã de 24 ral Angelo Mendes de MO-: te depois daquela decisão

SÔ-I
cerca de setenta generais, tro, Pimentel, Inade Tupper,

dé agôsto na palavra do e�- raes, que historiou com to- bre a manutenção da órdem sendo a assembléia presidi- Nicanor Guimarães e Corre-

.� prefeito e inspetor geral � o da propriedad� os a,conteci� I,l�gal. I?e a?ÔrdO com tal de- da pelo Alt� Comando. la Lima. Foram então ratifi-
Exército - Somente um ra- mentos que precederam a hberaçao ficara o marechal Revela, nesse ponto, o ex- cadas, por unànímídade, as

CONFERÊNCIA to novo conduziria a nova trágica manhã de 24 ele agos- Mascarenhas de Moraes, que prefeito carioca que á referi- deliberações tomadas pelo
WASHINGTON, 3 (U. P.) reunião do Alto Comando - tto ultimo, bem como a par- a tudo assistiu. da reunião tambem esteve Alto Comando, sendo igual

_ Nos meíos oficiais se índí- Zenóbio disposto' a resistir ticipação que neles tvee, co- , presente, especialmente con- mente assentadas as atítu-

,ca que os E;stados Unidos se até o fim - A licença' era mo uma das mais destacadas 'A REUNIÃO n.E GENERAIS vidado pelo telefone ínteres- des a serem' tomadas pela
inclinam por uma reunião' difinitiva. figuras militares. - Ficaram combinado, a tadual, o general de Exército I presidencia e více-presiden-
urgente dos chanceleres dos - Devo declarar, para des- insistente pedido do general Estillac Leal, bem como os cia do Club Militar na as-

países da Aliança do Atlân- manchar inverdades, que não SOMENTE UM ,FATO NOVO

I
Juarez Távora, uma' reunião generais Zeno Estillac Leal e sembléia já convocada. Re

tico Norte, em Nova Iorque. desejei absolutamente assí- Afirma, em sua entrevis- de generais, para que se ex- Caiado de Castro, tendo to- afirmou-se, naquela oportu
Seria em fins deste mês, com nar manifesto algum; que ta o antigo inspetor geral, pusesse o que fôra delibera- mado parte ativa nos debates nídade.rque somente "um fa

o objetivo de se porem em fui sempre contra a renun- do Exército que ficara resol-
'

do na reuruao do Alto Co- os generais Zenobio da Cos- to novo" no ínquértto ctô Ga
acôrdo sobre o papel que a cia imposta, que era uma vido pelo Alto Comando que I mando, sendo logo marcada ta, Canrobert, Fuiza de Cas- leão, levaria a nova reunião
Alemanha ocidental. deverá forma disfarçada de deposí- somente "um fato novo" o para sabdo, às 9 horas. Com- tro, Juarez Tavol:a, Mendes Continua na 6° Pago

������eo���n��. �:e�;ini�� i:��:oat��:o���:s�sel�r:���� Serl-a O novo p'res' ü'1dO O do O'rasl-I' RIO, 3C(Av.MAB.) IONO mer'de altas autoridades locais, a unidas, dentro da Ordem e .

" pára se apresentar à Delega-solução mais viavel é que os da Constituição e dos precei-
,

•• zado do. cambio liv.re vigora- cia de Costume.' Prometi dar14 ministros da Aliança,... tos disciplinares, resolvendo RIO, 3 (V. A.) - A propó- estima, visando a nunha per-, cão do novo Presidente do ram hoje as seguintes taxas
- , - o ofício, mas íntet'zmente(NATO) aceitem a Alemanha agir somente quando me sito de sua exoneração ela .nanência no carzo. Banco do Brasil para passar- nesta capital:.

, � esqueci-me". E acrescentou
como seu membro, com algu- convenci de que iriamos á presidência do, Banco-do Bra- "Nunca pude afastar-me lhe, o' cargo". Compras - Dolar, 62 t!ru·

+regório textualmente:
mas reservas para evitar o ingloria luta armada, levan- sil, o sr. Marcos de Souza da decisão irrevogável que "Estou certo de que a mu- .eíros; libras, 172; escudo,

"Olha coronel, eu náo teressurgimento do militarismo do o Exército e o país ao Dantas, fez ante-ontem as primitivamente assumi, 'e on-, dança na suprema' admínís- �,1O; lira, italiana, 0,098;
.. .

t d t
\

d
.

t nho um fio de linha nessagermamco jun amente com cáos, e en 1'0 o in eresse seguintes declarações à re- tem o Ministro da Fazenda tração do Banco do Brasil franco francês, 0,1�6; ,peso
t d

- .

1
'

, questão. O sr, varra lSSO dao rearmamen o o pals. naClOna. portagem: me comunicou que o govêrno não deverá influir no propô- argentino, 2,25; peso uru-
, , memória". Benjamin - "Vo-"Desde o dia imediato ao estava disposto :1 atender a sito em que se acha empe- guaio, 18,60.

cê já informou a policia so-do falecimento do presidente minha solicitação, pelo que nhado o govêrno de manter Vendas - dólar, 63,50; li-
, bre o paradeiro de ClnnóGetúlio Vargas, isto é, no

�ia
não pode mais haver qual- a política cambial e prosse- bra, 178,' escudo, 2,18; lira

- rio?" Gregório - "Informel25 ele' agõsto, auresentei é O que,'r dúvid\1, rel-ativameI<te à, 'guír na, d,efes� do café, de a- italiana, 0,106; franco fran- \
-

-

que êle ínha um sítio no Es-Presidente' dà, República' minha PQ"í;º�Çl� ,:.
r

,,'.JÇ,Ôl,',dO CÇHn_.OS. superiores inte- cês, 0;174; peso argentino,
'

;r • � tado do ío e que aqui lia
tornou digno da atenção e meu pedido, em caráter r-. "Aguardo ap nns a nomeâ-' i�êsseji do: fiaís-": ..... 2,35,; ,�e�o uruguaio, ,19,40.
do reconhecimento dos tra- revogável, de demissão do

- capital vi 'a mudado ele ca-

balhistas pela, sua correçãq, I cargo de Presidente elo Ban-

C
"

.

'M' �. I J H· t'
· sa. Disse ta em que dêle só

ª���:;�iif:g?�:ff �::�,��:i�'���:�;!: on,riresso
.

unula· Ue IS ona f;;:����:�é��;�;��;
que se desenvolveu a crise cao e posse do meu substí- H
político-militar. tuto. Ficava assim, a cargo

SÃO PAULO, 3 (V. A.) - nos de 96 teses já foram a- pondeu. Houve meia hora de

do 'govêrno julgar da.oportu- Intensificam-se,os preparatí- mo dia 5 de setembro nesta presentadas e encaminhadas, diferença entre uma liga".1o
nídade de designar o novo vos para a realizaçâo do Con- capital, sob os auspicios da à Secretaria do certame, que e outra".

Presidente do Banco.
' gresso Mundial de História, Comissão do IV Centenário. ora, fupciona no Instituto, .. f

NOVA DELHI, 3 (U. P.) _ res dessem contas imparcial- que instalar-se-á, no próxi- Tanto assim que, nada me- Histórico e GeográfiCO. Mui- Após esta conversa, Gl'�';Ó-,
A India respondeu, com' u'm mente "dos graves aconteci- .

O Presidente da República tas das teses, mencionadas 'rio, muito triste e abatido,
"sim" condicional a um pe- mentos relacionados com a honrou-me com o cQnvite foram apresentadas por his- queixou-se amargamente do

dido de Lisboa para que se violação 'do, território portu- para continuar nó <láí:go, ài- EX-TOUREIRO E EX-NOIVO DE toriadores da Argentina', presidente Getúlio Vargas.
realize uma conferência, a ,7 guês" e o início de negocia- zendo que eu merecia a con- Cuba, Bolivia, Espanha, Esta- Disse que levara uma ad-

do corrente, a fim de tratar ções "sobre os problemás' fiança do novo govêrno e que AVA GARDNER dos Unidos, Itália, México, moestação do presidente, que
do principio de opservação fundamentais 'que se deri- era inconveniente e inopór- - 'Portugal, Peru e Uruguai, a- afirmou ter perdido a cont:.-

internacional imparcial de vam da co-existência e boa tuna a descontinuidade de 0-' NOVA IORQUE, 3 (U, P,) Ivo de- ru)l1ores romanticos, lém das apresentadas, ,tam- ança não só nêle Gregór10,
sua disputa sobre as colonias vizinhança dps dois Estados, rientação no nosso mais im- O ex-toureiro espanhol, por ocasião da visita que a bém 'por historiógrafos nos- como em todos os elementos

portuguêsas no sub-conti- para os quais' se busca uma portante estabelecimento de Luís Miguel D0111inguin" ex- estrela fez à Espanha, quan- �os.· da g·uarda. Ordenou ainda a

nente. solução". crédíto. Agradecendo a honra noivo da estrêla cinemato- do er'am vistos, frequente- A comissão organizádora Gregório que se apre.sentas-
Em nota ao governo port _ 'I do convite, fiz ver à Sua Ex- gráfica Av'a Gardner, viaja- mente, juntos, em várias elo magno conclave é com- se à polícia para prestar

guês: a India declarou que
-- celência a' impossibilidade rá hoje para Cuba; por via partes. posta somente por renoma-I esclarecimentos. Foi entã:>

aceitaria a conferência, po- em que me via de aceitá-lo, aérea. ,

1 dos ·conhecedores da Histó- que o "anjo negro" se lem-

rém se não sujeita às condi- �ENADOR MAY- por motivos pessoais. O conhecido desportista ----��---- ria, bem como os srs, Ernes_lbrou 'de ir a Petrópolis pe-

ções impostas por Portugal BANK "O novo Ministro da Fa- se avistará em Havana com to Campos, Frederico BJ:ote- dir, a proteção do coronel

em sua nota de 30 de agos- zenda, sr. Eugênio Gudin, o escritor norte-americano, ESTÁ AFUNDANDO 1'0, Américo Bra-siliense, Tito I Benjar:1in Vargas, �elo m�-
to. Portugal enviou duas no- WASHINGTON, 3 (U. P.) reiterou o convite que me ha- Ernest Hemingway. Lívio Ferreira, Oscar Mar- nos ate que tudo fosse dev).

tas à India sobre a questão _ Faleceu o senaclor Burnet via sido feito pelo Presidente
. �isse, momentos a,ntes de! RIO, 3 (V. A.) - O navio condes, Luiz Tenório de Bri- , damente apurado. Insistia :la

a 30 de agosto. R. Maybank com a idade de da República, e de outras Viajar; que segressara a Nova I "Comandante Pessoa" da to, Buarque Holanda e Alfre- sua inocência ,e achava que

Estas _ disse o ministro 55 anos. o ,senador Maybank, personalidades do novo go- Iorque 'na proxima semana, I frota do Loide Brasileiro ex- do Júnior. O certame reunirá o presidente tinha sido in

do Exterior de Portugal, Páu- que era um dos proeminen- vêrno, de associações de-clas- luando estará de volta a es- pediu SOS ás 2 e 10 da aproximadamenté cem hist�- junsto para com êle.

lo Cunha, destacaram, os dois tes líderes do COn!FeSSO nor- ses e de meus colegas no ta cidade, procedente da A- I madrugada de ontem, dando dadores. Os números repre-

pontos principais da discus-I te-americano representava Banco_do Brasil r�cebi mani- m.érica do Sul, a atriz Ava

I'
sua posição: 10 milhas a este sentantes estrangeiros a che- INDIGNAÇÃO no PRE-

são: a proposta de Portugal a Carolina do Sul na banca-! festaçoes que �UltO me des- Gardner. do farol do Fogo, entre Na- garem foram os srs. José Als- SIDENTE

pat;a que alguns observado- da do Partido Democrata. vaneceram, de confiança e Ava e Dominguinforam al- tal e Reéife. I

sina, de Espanha e Salvador. Chegando ao Catete, o ('c-

------------'---------------- .;..._ ronel Benjamin Vargas ',e-

Na sessão de ante-ontem, -da ,Assembléia, o deputado
'

I impeachment anedótico, logo seguido da campanha pela rificou que Gregório não ha-
Francisco Mascarenhas, sem dúvida o mais at:doroso ude-

E t d
'., renúncia deflagrada com extrema virulência 'no parla- via mentido. Isto é, que fôra

nista da sua bancada, provou que o sr. Aliomar Baleyiro; m' O·rno' e um prOjeto i me�to, l;a impr��sa, no ,rádio, ��nto aos .q�arteis; hoje, Continua na' 6a Pago
seu colega 'de partido, está forrado de razão ao afirmar que I aqUl

na Assemblela, todo es�ohme destr,Uldor, todo o' po-

das possíveis .leis que regem a vida política uma ape�astem, der elesse combate sem, descahso, se transformava num

o seu endosso: a de que o improvável acontece. os animos populares conta os que, de dentro da famigerada perfumado ramalhete de flores para uma enternecida ho

O ardoroso representante de São Franciséo foi à tribu- eterna vigilância, desencadearam a campanha da renún- me'nagem ao grande inimigo, tombado para a eternidade.
,

na para - pasme o povo - tecer ,um hino de glórias ao sr. cia. Lembrou; mais, o deputado Walter Cavàlcanti o dever

'Getúlio Vargas e propôr um projeto autorizando o govêrno Bastariam essas duas circunstâncias para que o' sr. de se congratular com d seu adversário pela apresentação
do sr.,Irineu Bornhausen a erigir, na cidade de São Fran- Chiquito Mascarenhas não recebesse a inspiração de apre- ele um projeto que autorizava uma grandé despesa sem que

cisco do Sul, um grande e bonito monumento ao Presiden- sentar o seu projeto. A iniciativa, obviamente, deverá ser

I
ao 'executivo fornecesse eis recursos necessários. Todos, os

te-Mártir! deixada a um trabalhista ou a um amigo e admirador do projetos dessa natureza, até há pouco, vinham sendo con-

Muitos comentários poderiam ser tecidos em tôrno da saudoso extinto. Vinda do sr. Chiqulto vem com cheiro de siderados demagógicos e inconstitucionais pelos udenistas,
surpreendénte atitude do sr. deputado Chiquito Mascare- interêsse eleitoreiro, sem aquela autoridade moral que' lhe com o sr. Chiquito Mascarenhas à frente,. Congratulava-se,
nhas. Não tanto, é claro, pela sinceridade e pela esponta- daria aceitação respeitosa. assim, com a nova jurisprudência que o projeto anunciava
neidiide do seu ,projeto, mas, apenas, pela oportunidade da 'O 'sr, deputado Walter Cavalcanti, líder da oposição, te- e que, por �vidente, levaria o sr. Irineu Bornhausen a não
inieiativa, ve op'ortúnidade de, na 'mesma sessão, apoiar o projeto. Fê- usar o' veto sôbre êle, pem como a não end'ereçar represen';_

O sr. Chiquito Mascarenhas é candidato' à reeleição. lo num discurso congratulatório que deixou o Sr. Chiquito I tação
ao ilustre ,Procurador Plinio de Freitas Travassos.

Tem o seu colégiO eleitoral numa zona em que o número de Mascarenhas pálido e sem achar jeito de repousar na ca- Não sabemos em _que situação ficou, depois dessas calo .. ,

operÚios, trabalhadores,. estivadores principalmente, é deira. O líder pessedista, esgrimindo a �nais mordente das 1 rosas congratulaçõ.es, o ilustre representante sanfranCis":
avultado. ironias e o mais tropical dos sarcasmos"congratulou-se com quense.

..

O sr. Chiquito Mascarenhas �empre se manifestou um o autor do projeto pela radical mudança que obsel:vava nas i Sabemos que saiu azedo, murcho, monologaIÍdo em sur-

fanático da U. D, N ..
· Ninguem lhe ouvi�, nestes últimos atitudes do partido brigadeirista: ontem era a oposição dina, irritado, irritadissimo contra as idéias corvejantes que

,anos um só murmúrio em prol do sr. Getúlio Vargas, cujo sistemática e intransigente da bancaaa federal, que pri- lhe haviam brotado da cachola, que êle nunca estimou tan-
sacriÍ'icio heróico acirrou, como consequênCia lógica e fatal, meiro tentara tirar o poder do Presidente através de um to permanecesse vazia e pura.

'

.'

na - estrada Rie-Petrnpelis. -- Ultimas'
, "QUER DIZER QUE FUI DEPOSTO 1"

,

'

RIO, 3 (V. A.) - O ves- de Oarlos Lacerda. Nao sus- para Petrópolis, no fim da mento ao Catete a fim de meiro, que não viesse mais, O EN�ONTRO COM
pertino "Diário da Noite" peitava de ninguem em par- mesma semana. No primeiro conversar com, o presidente e, depois que viesse. Em vis- GREGORIO
publica sensacional entre- ticular e afirma ter sido domingo que se sucedeu ao Getúlio Vargas, Recebeu em ta da confusão, o coronel Foi quando o major lhe
vista com o coronel Benja- idêntica a posição do Catete crime, por volta das dez ho- seguida mais dois telefone- Benjamin Vargas entrou em dissera tratar-se de algo
mín Vargas, através da qual ao tomar conhecimento do ras, um telefonema do 111 a- mas do mesmo major que, contacto com o major Acío- grave, pedindo o seu compa
o irmão do extinto presiden- fato, Naquela ocasião, como jor Acioli, cujo objetivo era por ordem da presidencia, li, a fim de obter uma con- recímento o mais breve pos
te Getúlio Vargas narra a habitualmente faz, rumou o de pedir o seu compareci- pedia ao sr. Benjamin, pri-I firmação do último pedido. sivel.
sua posição nos últimos e

dolorosos episódios que es

tarreceram a nação. Pela

ímportancía do documento
jornalístico, que está causan

do a mais viva repercussão,
em todos os circulos, passa
remos a transcrever, data
venia, o que hoje publicou
o vespertino carioca: O coro

nel Benjamin Vargas iniciou
sua palestra com O "Diário ... _ lO

•__--:-
da Noite" lembrando que Edição de hoje _ 8 páginas
chegara da Europa apenas
três dias antes da trágica
madrugada em que perdeu a

'vida o major Vaz. Tomara
conhecimento do assunto e

pensara que os atacantes es

tivessem agindo a mando du
ma qualquer das "vítimas"

DIRETOR ,iRubens de ,

Arruela Ramos'
GERENTE

Domingos F.
de Aquino

..._�-

'IOm.il enti.oDiá-'
rio d. S. Catarina

I
Anó XLI'

I M, tt.981

Aqui, chamamos a atenção
do leitor - prossegue o "Diá

rio 'da Noite'! - para um ta

to que se revestira da maior

ímportancía, quando tratar

mos do encontro Benjamin
Vargas-Gregorio em plena'
estrada Rio-Petrópolis. E'

que o sr. Getúlio Vargas, de
sejando fa:lar com o irmão

logo após o crime, não o fez

por intermédio de Gregório
e sim do major Acioli. Ob
tendo confirmação de que o

presidente desejava lhe falar,
o sr. Benjamin Vargas veio

para o Catete. No melo da
serra deparou-se-lhe outro

automóvel, cujos ocupantes
rízeram sinal para que êle

.parasse. Os ocupantes do re

ferido carro eram o mororts
ta, Artur Arquímedos lviU

nhães e Gregório Fortunato.
Este não tinha ido a Petrú-

F,lorianópolis, Sábado, 4 de Setembro de 1954 Cr$. 100

polis por ordem do sr. GP.t'.l
lic 'Vargas. Tmedíatarnente
Gregório entabulou conver

sa com o coronel Benjamm,
informando-o de que o písto
leiro Alcino apontara Climé
rio como o mandante. E, em

seguida, disse: - "Venha pa
ra o meu carro que eu lhe
conto- tôda a história", O
diálogo no interior do veícu
lo foi o 'que se segue: Benja
min - "Màs Clímér!o per
tence à guarda pessoal ele
meu irmão?". Gregório: "Per
tence; mas como se acha v a

,em serviço externo, o sr, não
Ó tem visto ultimamente, A

quinze dias esteve no meu

gabinete pedindo um orícío

RIO, 3 (V. A.) - Adianta
se que o' diretorio local do

Partido Trabalhista Brasilei-
ro resolveu apresentar a

candidatura do general A

guínaldo Caiado de Castro
ao Senado Federal. Justifi
ca-se' a indicàção acentuan
do-se que 'aquele oficial se-

A INDIA CONCORDOU COM ,PORTUGAL

CHANCELER POR
TUGUES VIRÁ AO

BRASIL

RIO, 3, (V. A.) -, Para sua

anunciada visita ao Brasil, o

chanc�ler português, pl'Ofes
sor Paulo Cunha, é esperado
nesta capital dia 8 do cor

rente. O ilustre estadista per
manecerá aqui três. dias, co
mo bospede oficial de nosso

governo. b ministro do
Exterior do país irmão via
jara em avião' e seu desem
barque se realizará às 18 ho
ras np aeroporto internacio-

.

nal do Galeão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OLliOS ....:... OUVIDOS - NARIZ E

J GARGANTA
o •

- do -
_

DR. GUERREIRO
M E '·0' I· C o' S'

.

.'

'IOr.·fausto ·Brasil'. O EST'ADO Chefe do Serviço de Ouvidos - Naríz 'e-Garganta ,

do Hospital de Florianópolis'

T
'

'SLAVA 1 .l!.:SPECIALIST:A EM DO-: ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE 'LARl\10 I
- DR. ALFREDO DRA. \\ LADY 'ENÇAS DE CREANÇAS. ,Redação e Oficinas, à rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialid�deCANTIÇAO _

CHEREM
. I \V. MUSSI .' CLINICA GERAL '

.

�O'n�e��eirQ �lafra._n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)MÉDICO 1
e CONSULTAS D 10 à 11 ai 3022 - Cx. Postal; 139 NEBULISAÇAO ,(Tratamento auxiliar das sinusites e

-

-.,' CURSO NACIONAL DE !. 1: as

sI' NS ACLtNICA DE CRIANÇAS DR ANTO-NIO DIB . ')'
, Diretor: RUBE. inflamações do Nariz e Garganta) .

.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS i • L horas,.
, RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA '(Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital l\1USSI
, I Gerente : DOMiNGOS F, DE

para 'Ionisar Medicamentos (Tratamento de deres de
';ORAÇAO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

_ MÉDICOS' - Cons, e Residência: 7 de AQUINO.
.

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men-

CIRURGIA-CLtNICA Setembro' n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.
GERÀL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual.

Serviço completo 'e espe- 1'�, Ltc'a. e Inflamações dos Ouvid!)s),Consultório -:" Rua Tira- Rua 'I'í.radentes n. 9.
cializado 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 - 1'0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de .

HORÁRIO: horas.
(métodos de diagnósticos e I

. Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)
.

Das 13 às 16 hotas. F0N_E� S4�5. . Itratamento. I .Ian e
í

ro, jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico da
'Te'!.: Cons. - SA15 - Res. 54Res'E'slt'rUeal'tsoantO's Saraiva,. SULPOSCOPlA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI-

R
Rept'e�or Lt��'l' .

lesões dos Olhos)
,:-. P.O - <.:ALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA ua Fellj:'e de v rverra, n. INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. 'EI 245

u
1 J. - 6 .

_ ME.TABO�ISMO BASAL
_ ADVOGADO -'-

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁRIO WEN- Rnd ioterapiap 01' "O'ndas Caixa Postal 150 _ ltaja!

Te!.: 32-98n - São Paulo Pulmão e Esofago
PIREC' DllAlTSEN .' cu��as-Eletruc.�agulaçaoI f-I - Santa Cataníua -

ASSrNATURAS Consuitório: Visconde de. Ouro Preto 2 (Altos da .Casa '

.;!) RalOS ,Ultra' ioleta e n ra
_ ___ ..

Na Capital.. I Belo Horizonte
- MÉDICO - CLtNICA r M1!:DICA,' DE Vermelho. DR. MÁRIO LAU� Ano C"$ 170,0(1' Residência _ Felipe Schmidt, 113. '1'elefone 2.365CO'm prática no H0'.8pital ADULTOS E CRIANÇAS Consultór io : Icua ��a�ano, I R'INDO Semestr-e Cr$ 90,00 Consulta» _;_ pela manhã no Hospital _ A tardeSãO' Fruncisco de Assis e na Consultório --"' Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do No Interier das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do RiO' de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. e Ano _ Cr$ 200,00

I.lanetro Consultas : Das 4 às 6 ho- Eorár;o: Das 9 às 12 ho-
DR- CLÁUDIO Isemestre Cr$ 110,00, -.----

CLINICA M1í:DICA raso ras - Dr. MUSSI.
. !,núncios mediante con-

I

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _CARDIOLOGIA Residênc ia r-Rua Esteves Da� 15 às. 18 horas - Dra. BORGES trato. ','

R V Júnior, 45. Te!; 2.812. MUSSI. 'ADVOG4DOS Os originais, mesmo não, ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.Consultório: ua ito!1'
R 'd-

.

A 'd T R publicados, na"o serão devol- I DERMAT.OLOGInC.A ,

E CLINICA .GERAL
..�VIeireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS ç��g:;:c���

vem a r�m- tJe�::�e ��u��:�'õ T���,:::� vidos I Dr Mluuel' Nunes FerreiraHorários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA
Federal e Tribunal Federal A, �ireção não se. respG�-,. �..,. itas e Sexta feiras: . -n-R. JÚLIO DOIN

\
---

de Recursos. s�blhza pelos concelt?s emi-
CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10'Das 16 às 18 horas. ESCRI1JÚRIOS tidos nos arttzos a,sSl'1ladOs.,ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

Residência: Rua Felipe I VIEIRA DRj)'f:i�lON Sã�I�:i::e�P;�i:, -Traj�!�,iCi� ."
-

-," __-- RES. - DU�RTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140
Schmldt,23 - 2° andar,

Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL <-,1° andar - sala 1. n ormaçoes Dr. Ylmar Corrêaapto � - Tel 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janei.ro � Edificio

-u 'e-IsProctulogia - Elet.ricidade Borba Gato, AvenidaAntô-. ,CLINICA MEDICA'DR. WALMOR ZO- ganta.
Médica nio Carlos 207 - sala 1008. - CONSULTAS das 10 _ 13 horas

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebulí-
Consultório:' Rua Vitor' O leitor encentrará, nes- .RUl :Tiradente 9 - Fone 3415

Dsplomado pela Faculdade zç��ão gi;;:���::: Meireles n. 28 - Tetefone: DR., CLARNO C.- ta coluna. informaçô('8 que -'--Dr Carlo-s--F-'--E-n--g-e-I-s--'--1-0";"1--N
.

I d M dícín da 3307.· GA I ,LE,TTI nt'(��"'!0118. c1 iàriflmt!nle e d4> 'aciona e' e a
(t t t de sinusite � _

Vniverilidade do Brasil ra amen o
'Consultas: Das 15 horas .:_ ADVOGADO _ tmediatu: _. ,

• .

E
.

t d sem operação) di t I
Rua Vitor Meirelles. 60. Médico dos Hospitais, Americanos e da ForçaX�lD erne por concurse a

Anglo relinoscopia _ Mo- em an e, ,

Maternídade-Bseela ,Resl'deAncia: Fone, 3.422 FONE' ri 468 • JO�"'l' AI"',' Telefon� Expedicionária Brasileirademo equipamento de Oto- .... . n'" �

MÉDICO OPERADOR PARTEIR(Serviç. �O' Prof. Octávio
Rino- laringologia (único Rua: Blumenal n. '71. - Flnrianópolifil - (} 'Efilll'ldo ,.......... 1.022 - - O

, Redrígues Lima)
E t d ) , ------ A r.azeta .. , 2.651 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações.

.

no s a o
EREM -----

G\ M' M d f'
.

T t OEx-i.nter�o do Servf�o de •

Horário das 9 às 12 horas DR. DIB eH '

! Hiário da Tarde ' 3.579 vaIS o erno e e ícíente ra amento e peraçõesCirurgia do Hcspíta] d 16' 18 h as .,. ADVOGADÇ> 'Diária da' ManhA 2.4631 das, doenças de Senhoras
'

\

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

e l��"
as

R
or

Vit
\

Causas cíveis, comerciais. ' A Verdade ,. 2.010 Cólicas, flôr.es brancas, .irregularidade� m�nt�a��, ton-'

Janeiro
'

�nsu orio: -

�a I or
....

I mnrensa Oficial,... 1.188 turas, zumbidos de OUVIdo, neurastenia, ll'rltabilidad.,Médic&. de Hespltal de Mireles 22, e�1ma com crimÍ1Íàis e trabalhistas.
HOSPITAIS I ínsônía, impotência e frigidez sexual em ambos os se-Caridade' Saldanha. �ann O. Cónsultas 'populares n", ruridade:

,

xos _ Tratamento pré-nupcial e' pré-natal,
'

ilOENÇAS DE SENHORAS Res. � Tr. Urussanga 2,
Rua Nunes Machado, 17 r Prnvedur) . , .. , .. 1.114' Operações especializdas do ouvido}. aaríz, garganta'"

- PARTOS-OPERAÇõES apart. 102.
(esq. Til:adentes) _ sobra- (Pnrtarra ) .... , .. ' 2.036 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labia partido ....

Cons: Rua João PintO' n. 16, DR. VIDAL do _ sal. 3. I ,_"�6iiliiiirJlMiirifI"'�."i; Nf!.rêu Ramoa .. :... 3.831 - Operaç�s de hernias,· apendicites, ovário, utero,das 16,00 às 18,00
CLtNICA DE CRI'ANCAS Militar . ,. . ... .... 1.157 hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles _horas. São SebastiAo (Casa

.

varizes, elefantiazes,Pkla' manhA. atende pONSULTÓRIO _._ F.li- --
de Saúde) 1.153 C I R U R G I A E M G E R A L

diàriamente no ROR pe Schmidt 38

fiO �
,

T I
\faternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úl�ras 'varicosas,pital de Caridade.'

-

.

CONSPLTAS - Da!! 4 '.� r- -se, avares racema Carlos Correa ... 1.121· hemorroides com 6 injenções, sem dôr
Residência: 6 h � U CHAMADA� UH- OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
Rua' General Bittencourt ::tsR .�:as.. T t S'l

I
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS. - CLINICA GENTES Tratamento

..
e Operações do 'estômago, fígado, vesicula e

. eSl encla: enen. I

-I . GERAL
'

CorpO' de Bombêlroll

!�3UlI
. intestino _ Tubagem duodenal. '

.

n. 101.
I veira, 130 ,

I

ServiçO' Luz (Reei.. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisTelefone: 2.�92. FONE""': 3.165, Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. �maçõe8) 3.404 moderno; em 3 ou 1.5 dias. '

'r --, Chefe do Ambulatório de Higiene -Mental. Poli�la (Sala C"mllJ·
'

Técnica única no mundo para o tratamento do Heman�DR. ARMANDO VA-. DR- ANTÔNIO MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. Bário) Z.03� gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com-LÉRIO DE ASSIS I NJZ DE ARAG_ÀO Convulsoterapiji pelo eletrochoque e car- Polícia (Gab. Dele- 100% de cura.
- },{If;DICO - diazo I. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- I gado) 1.594 Receita de óculos - Tr.atamento e operação das doençu008 Serviços de CHnlca In-) CIRURGIA TREUMATO- terapia. I COMPANHÍÁS: i>.;' dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,fantil da Assistência Muni-! LOGIA CONSULTAS: Terças e QuiDtas das 15 às TRANSPORTS . ETC.' -_

cipal e HO'spital de Caridadc! . OrtO'pedia 17 horas. Sabado (manhã) Ã,F;REO A..TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
CLtNICA M""DI'CA DE

.

Rua Anita Garibaldi, esquina de General TAC ,.... 1.700
-

NOITE,
'

.

E.
� Consultório: João Pinto,

_

CRIANÇAS � ÁDULTOS . 18.
I Bittencourt. Cl'uzelro do Sul .... 2.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,

- Alergia - Das 15 às 17 diAriamente. RESlpENCIA: Rua Bocaiúva, 139. Te!. 2901

I
Panair ..

,

.. ;....... 3.55" Res�dência: Coqu,eiros, Praia de Itaguacú Casa da
CO'nsultório: Rua Nunes Menos aos SábadÜ'B Varii ' 2.325'1 Torre." .

.

���:!L�����::S:l:::c::� ���.�: Boc;�;;: _1_8_5.__ __ '

�2:,::,:::-:::::::: �!�; Navio-Motor «Carl HoeDckel'GuHh"m.,5é-Fone:8788 D:rus���!i3�oE PA_" ,,' �OJ ��T��"."",.,,, '021
DR· ��:tATO' M:®ICO

l/' "A.-!S. :::::;�� .. :::::�:::: ::�!�
Operações - Do.nças

* • I La Forta .•....•. S.3%1'

DO'enças dO' aparelho' rellpi-
de Senhoras - Clfnlca de' ", ,

__..:.. 0U/lAI1J'E TODO DIA C ..dque, .. , .•...• , ! .....4í1ratório
C0ntnl .... . . . . . .. I.Mi ITUBERCULOSE Adultos. / '" n'O� '11" "'':JO li:.

'.

R��I�I�Rt6���t�g��s- nOC�::�it�ed!:�=:��:M
,I

I �� 'DJ\"R'
J

:f'Ml<tj�,tJ �;�I:iT�: :: .::::: :::�! ICiruriia do Toru âo Estado "

;:, DiMlu.. . . . . . . Df

I
Formado . pela Faculd'ade "" _,

Nacional de Medicina, T�.8io-
..... (Serviço ,ih Prof. M_rla- % � iA

� 4 � � I !
l<>gista e Tisiocirurgião do I

no de Andra.d.) �I
.

';JP, J E dHospital Nerêu Ramos Consultas - P.la manbll ---;...._.;;;;;_----- -, 'JI mprega aCurso de especializaçãp pela no Hflspital d. Carid.d•.
S. N. T. Ex-i�tern.o e EX-&8- A, tarde, da, 15,30ha.
sistente de CUuri'la doProf.. uI órl
Uio Pinheiro Guima.rl8s em dIante no coos t o,

'(Rio). á R�a Nunes Machado 17,
Cona: 'Felipe Schmidrt, 88 Esqll,na d. Tll'ad.nte•. T.i.

- Fon-e 8801.. 2.766.
Atende em hOI"& ma,reada.

Residência-
Res: Rua Sio Jorie 80 .....

1FODe 289&. �

, Hote ;

Indicador ProfissíoDal

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA -

Viagens entre FLORIANOPOLIS _ RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos,'São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlü-.
mos apenas Para movimento de passageiros. '

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não'
pre;udicá'rão o horário de chegada no RIO (Ida) e

'SANTOS (Volta)
.

ITINERARIO DO NIM "CARL HOEPCKE" NO M�S DE
SETEMBRO DE 1954

.

.

I D A
saída de FPOLIS.

12/9
de IT.A:JAÍ

'

14/9

Horãrio:
Saída de Fpolis. às 24,00

do Rio ,às 16,00
Para mais informações dirijam-se à

EMPRESA NACIONAL DE �AVEGAÇAO HOEPCIQ:Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

VOLTA
saída do RIO

20/9
de SANTOS

21/9
P,recisa-se . de uma \ em-

pregada para trabalhar �m

I Pôrto Alegre. Paga-se bem.

I Tratar á Rua Felipe
I
Schmidt n. 119. TELEFO

I
NE: 3.177.18AHCO

de CRf,�ITO POPULAR

I'� AGRíCOLA I I
, .

n "" 16 ", I

I"\.M'('-� cj'�"1 .

. f'LOR!ANOPOLlS - 5ió,('àló.rlnÓ,
,

,

La

portal
---------.--.-l-----.---------------- --- .....;;.

_

Lavando com Sabão

:'Virgem Especialidade
da Cla. IETZEL INDOSTRIAL-JolnvilJe. (marca ,registrada)

economiza-se tempo e'dinheiro
,_ .. -,-_....._ .. _----� .. -------,--_._----'-._---------�-------

\ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO.
-----------�-�----�-------.------------'-_.-

�

Florianópolis, Sábado, 4 de Setembro de 1954

��Q BST4BQ
� � Semana �8 Patria

«NO LAR E ,NA SOCIEDADE

Fesla de
Beleza

Dia 4 - Juramento à Bandeira na Escola de AA. MM. de
S'::mta Catartna às 10,00 horas. .,

Dia 5 - Retreta pela Banda de Música da Polícia Mi

litar, às 19,00 horas na Praça 15.

Sim, festa da beleza! Be- Dia G - Apresentação da Bandeira aos recrutas e en-

leza moça e sadia da mu- trega de Medalhas no 14° B. C. às 10,00 horas.
lher ,flonanopolitana. "INSTRUÇÕES PARA A PARADA DO DIA 7 DE

E' o que vai ser a apre- SETEMBRO" /

sentação à sociedade da Ca- 1. Em comemoração ao dia da Independência forma-

pital das representantes dos rá um. destacamento militar constituído por elementos da

Clubes que disputarão o ti- Marinha, Aeronáutica, Exército e Polícia Militar.

tulo da mais bela da nossa ,2. Comandará o destacamento o sr. Major Domingos
cidade. da Costa Lino Sobrinho, da I.D./5a. , que terá um estado

O que há de fino, de ele- maior constituído por um oficial da Marinha, da Aeronáu- .

gante, de.mais alto. do nos- tíca, do Exército e da Polícia Militàr.
so "grandmond" estará pre- 3. Dispositivos:
sente nos Salões do Lyra

J
Banda do 14° B. C.

Tenis Clube que se abrirão Comando do Destacamento.

no dia 6 do corrente, para Marinha.

a mais deslumbrante,

maiS]
Aeronáutica com sua banda de música à frente.

espetacular e diferente de Polícia Militar com sua banda de músíca à frente.

I 4
. Locais:'

quantas festas já se rea iza- .

d Ih a) Para a revista: Rua Felipe Schmidt; testa na altu-
ram nesta encanta ora i

a'lAlém do desfile e apre-
ra do Café Rio Branco (entre as ruas Trajano e

---x--- sentação das candidatas do Arcipreste Paiva).
bJ Para o desfile: Rua Vis.conde de Ouro Preto, Palan-

.....,ANIVERSARIOS representante comercial na "PENHASCO", Lyra, Do-I
'"

�3"'!Jo.

I d d d L
I

Q d O b que armado no início da praça Getúlio Vargas.
FAZEM ANOS, HOJE: ci a e e aguna

.

ze, uinze, e utu 1'0
5. Formação:

Fernandina Santos - sr. Manoel Pedro ReIS Quinze de Novenmbro,
_ sra. N B "d E

Para a revista - linha em 3 fileiras. Desfile - Coluna

Areão, esposa dosr. João i
- sr. ewton rug- "Seis o streito, Avaí,

por 3.

dos Santos Areão, alto fun' gmann Figueirense, Gremio do Co-
6. Itinerário:

.

t

.

I mércio, Atlético, Barrigacionário, do Departamen o Para concentração
de Educação . NASCIMENTO

.

Verd� e: �:1Uitos outros, que quis.
_ sra. Carmem Luz Col- Com o' nascimento. de .constituirá o ponto alto da 7. Horário:

laco viúva do saudoso con- uma galante e robusta me' reu;1Íão, a n_ossa sociedà�e a) Tomada do dispositivo para a revista:

ter'ra:neo dr. José Collaço nina que tomou o nome de tera oportunidade de aSSlS- Início às 03,30 horas - Término: 09,10 horas,,
f L "Sh "

_ Capitão Salomão Ar- Vera ocorrido na Materni- Ir no yra, a um. ow , b) Revista: às 09,30 horas.

rua Cámara, da Policia Mi- dade '''Dr. Carlos Corrêa" como nunca se viufna Capi- c) Início do desfile: 10,00 horas.

litar acha�se enriquecido, desd�, tal. Artistas da. B_oites Lprd O Comandante do Destacamento assumirá o Co-

_ menina Heloisa, filha 31 de Agosto findo, o lar do e �splanada de Sao �aulo e mando às 09;15 horas.

db sr. Joel Moura, do alto Sr. Danilo Assumpçâo Le- Night And �ay. do RlO, c�n- 8. Continência:

comércio local hankuhl e de sua exma. es-
tores e bajlarínos, desfile a) Para a revista: ,"Apresentar - armas" e em segui-

-'- sta. Arlete Silva, fi- posa d. Nely Silva Lehm- de modas de moç�s de B�u�'1 da: "Ombro armas".

lha do sr. Euclides Silva kuhl que, orIlament�çao artistí- b) Para o desfile: "Sentido" - "Em continência à di-

_:.. sta. Lucy da Sílva., O ESTADO apresenta fe- c� do salão.'orquestr'a e�pe- reita", dado até comandante de Sub-Unidade

funcionária da Rádio Gua- licitações cial de 21 figuras, tudo ISSO na altura da la. bandeirola vermelha, quando

ruja.
' i;; 'IIi�.' deliciará os que tiverem a serão executadas as continências; sendo des-

'_ menina Maria Alice NOIVADO felicidade e o bom gosto 'de feitas na 2a. bandeirola vermelha.

Flôres, filha 'do sr. Alcides Com a gentil senhorinha acorrerem a festa e aJ?oi!'- Execução: - Bandeira desfraldada. Oficiais até Capi-

Flores, comerciante Chrissoula \Tevis filha do rem o esforço da Comissão tão inclusive: "Apresentar espadas", e os demais, "Perfilar

_" sta. Maria Ampelía casal Jorge Vevis', residente I Organizadora;
- espadas".

.

Pedroso, filha do sr. Ro- no Rio de Janeiro acaba de As mesas, a venda na a- As praças não executarão nenhum gesto ou movimento

berto Pedroso, ?? contratar nupcia� o nosso! gência e na administração a esse comando, hem como os ofic,iais que,�esfilam em vi�-
-sta. Fani Schmidt

. presado e distinto conterrâ-I da T:A.C., e p�ssadas pelas turas, .ex_cet? os Comandante� �te Sub-Unídade .que farao

_ t Leizete Boas Luz neo jovem Miguel -filho do I
candidatas, estao quasi es- � coritinêncía, tomando a posiçao de pe - no veiculo.

.

x,\lha �:·sr.lrtur Boos 'sr. Nicolau C. S�yri4e5, e \ gotadas., . I 9, V�locidade durante' o desfile: Cadência de 120 pas-

.,_, _ sta. Lizete "Teive Luz" sua -exma: snra, d. KytiÇlq'!-J-.í �,festa e patrocmada pe- sos por mm�to. I
•

• <, J

.
_ sra. Josefina Salles, N. Spyrides, residentes nes_llo, "CLUB",DO

P_ENHAS-!, 11- ��oaI?ento. ,-_;VI�e calco..r
.

tá d F t St t C it 1 CO e o LYRA TENIS 1 Marmha_- Entrá ao lacto do quartel - Entra na 'Í
roprietaria o 00 u- a apitai. CLUB" d il té Est J"

-,
-

din I
Aos noivos e exmas. fa- , ,cde eu, ?elnt me�- a e 2os'Aev:s ,unt�or. E t 7

-

,

M
.

t M tt '1' .'

t te, sua se e SOCla razao eronau ica - n ra na .

- sra. arre a a os, rnt las os cumpnmen os I
, _'. , o'. . ,.

d M" M tt it d O ESTADO porque so poderao assisti- 3 Exercito - Entra na 5.

eSijosa o sr ano a os, respei osos e .

·1 d
..' 40 Polícia _ Entra na 4..)� . a os que a qUlrrrem mesas.

A festa das misses é o as-

sunto da semana, nao se, Pôsto de Saúde - Ambulância da Base Aérea, a cargo

fala noutra cousa em Flo- do Chefe da F. S. R. do 14° B. C.

rranópolis, lVIais alguns dias Durante a revista: na rua Deodoro (Igreja São Fran-

,

.

e o Lyra regorgitará de �le- cisco).

em r�sultado o aparecimen-'I' gância, beleza e luzes. Durante o desfile: na praça Getúlio Vargas (defronte

to de espinhas, como se ob- ao Asilo de Orfãos).

serva quando se usa poma-
12. Prescrições diversas: - a) Bandeirolas para o 10 passos entre as bandas de 'música e marcial e o

da de foliculina em fric- desfile: càmte. do Btl. OtI Unidade equivalente.

H
·

.10. - branca (30 mts. aquém do palanque) - Toque 5 passos entre êste e o Corneteiro e o porta Flâmula.

Ole no "Sentitlo", "Em contínêncíavà direita"; dado pelo' Cmt. do 10 passos entre êste e a Bandeira.
Destacamento e repetido até o escalão Batalhão. i 10 passos entre esta e o Comte. do Destacamento .

P· d 2a - Vermelha uo mts. aquerrí do, palanque) - Co- : Uniforme: O de parada.
assa o .nando - "Sentido" - "Em continência à direita" dado' Oficiais e praças - Os of'íclaís-conduztdos em víattiras.

)elos Comandantes de Sub-Unidades, quando: não levarão espadas.
.

os oficiais apresentarão ou perfilarão espadas, con- Para as revistas todos os oficiais e pracas conduzidas
forme 'o caso. em viaturas deselnbarcarão e formarão ria Úente dÇls mes-

continência individual pelos' oficiais .

em viaturas mos.

ou pelos que desfilam com !l- espada embainhada. É obrigatório: -- O uso de condecorações - jugular em

o ponto em que as bandeiras serão desfraldadas. baixo do queixo - luvas calçadas em amba� as mãos.

3a - Bandeira vermelha (5 mts. além do palanque), d) P.rescriçoes especiais: - 1) - Marcação a cal -

quando' a continência será -desfeita. A. D. O. P. deverá, traçar a cal na rua Visconde de Ouro

b) Distâncias: Na ordem de: Pretp e pequeno trecho da Artista Bittencourt uma linha

que balizará o desfUe, a um metro do palanque.
2) Policiamento: a) -' Cordões de isolamento ao lon

go da Visconde de Ouro Preto e Praç:;l. Getúlio Vargas, e si

possível ao longo da Arcipreste Paiva.

b) Impedir o trânsito durante toda a solenidade ao

longo da rua Felipe Schmidt,' aquem da Padre Roma, na
Arcipreste Paiva, Artista Bittencourt e Visconde de Ouro

Preto.
c) Impedir o trânsito durante o desfile na rua Almi

rante Alvim.
d) As ambulãncias terão trânsito livre, bem como as

viaturas da direcão da formatura.
e). O polici�men,to ficar'á a cargo da S. S. P. que de

verá providenciar uma patrulha a fim de evitar possíveis
estragos no' jardim da praça Getúlio Vargas .

f) 19,30 horas Retreta pela banda "Amôr à Arte"

Fogos de artifícios - Local - Praça 15 de Novembro.

POR ORDEM:

,

VOX · in excelso
PAULO FIRó

N tas noites de outono, quando, intensa,

1\e:uz dos astros brilha em cé� profundo,
E, como um resf?lgar de moribundo,
Forceja o vento na folhagem densa;

Ouço, Fábio, uma, voz que dessa imensa

Abóbada mal chega aqui no mundo,
Qual um suspiro de. anjo pudibundo
Nos êxtases da eterna recompensa.

Elú diz-me: "Insensato peregrino! ,

Não herdaste a humanal felicidade,
E o seio furtas a um amôr divino".

Voz de estrelado céu, falas verdade!
Oh que negro e medonho· é o meu destino!
Oh que velhice é a minha mocidade!

Conselhos de Beleza
,(Colaboração especial. pa

ra "O Estado")
-ALGUNS PROBLEMAS

DE BELEZA
Dr. Pires. cões locais.

A ciencia tem trazido
•

As 'verrugas, os nevus ou

. muitas novidades para so- pintas, enfim, os sinais des

luçionar algumas questões graciosos, e que muitas ve

de beleza que, á primeira zes degeneram e se trans-

vista, pareciam impos- formam em: câncer, sobretu'
sivies de solução. do após irritações ou cau-

Novas técnicas vão sur- terizaçõês mal feitas, são

gindo e relataremos na cro- os casos em que a dermato-'
nica de hoje os resultados logia estetica tem precisa
-de processos efetuados nos in,dicação. Emprega-se com

hospital de Paris 'no com- resultados, positivos e ele;.
bate a diversos defeitos d�. trocoagulação mesmo em

beleza.
.

se tratando' de sinais em

Começaremos pelo mais que já existe a formação
, aflito deles tõdos ou seja o declarada de tecido. cance
aparecimento de cabelos no 'roso.

.,> osto feminino.
.

< Os �antelasmas; pequenos
Os pelos ou melhor a hi' tumores benignos localiza

\lertricose um dos mais sé- dos nas palpebras, perto do
.

"ios pràbl�mas de ord'em canto interno dos olhos,
médico-social e que até en- têm tambem na diatermo
tão era considerada por coagulação, o meio de tta'

muitos como uma moléstia tamento aconselhado

incurável, encontra na cor- As veias dilatadas 'do na

rente de alta frequência em riz e as sardas das. mãos,
aplicação de quantidade, um pequenas desgraciosidades

. recurso definitivo de trata- tão comuns, desaparecem
mento. por completo com uma a

E por falarmos em hiper- duas aplicações de eletro
tricose convém dizer, ainda, dessicação.
que tanto a eletrólise como Finalmente temos a ver

os depilatórios, quer sejam ruga plantar, enorme mar

cremes, pós, liquidos ou tirio pelas dores fortissimas

pinça, 'navalha, lâmina de que provoca mas que, ep
barbear, lixa, pedra pomes tretanto, com a eletrocirur
ou esponja de

.
esmeril ou gia encontra um metodo

mesmo a pomada de folicu- de terapeutica de absoluto

lina, são prejudiciais ao exito.
rosto,

.,

NOTA: - Os nossos lei-
.

tsses processos' deixam tores pod:erãO' solicitar qual
cicatrizes permanente's, co,,_ quer conselho sobre o tra'

mo no caso de eletrolise, ou tamento da pele e cabelos

aumentam os pêlos do rosto ao medico especialista Dr.
como na hipotese de depila' Pires, á Rua Mexico, 31 -

torios quimicos
.

ou mecâ- Rio de Janeiro, bastando

/(J�icos já citados ou irritam enviar o presente artigo
� �-;;pele· nos):ygares onde OI) deste Jornal e o endereço
Belos se implintam, dando completo para a resposta.

\
\

- em 1.504, Américo Ves
púcio escreveu· a Soderini
sobre suas viagens descre
vendo as duas 'pue fizera ao

Brasil;
- em 1.6$9, o Conde da

Torre assinou a �arta-pa:
tente nomeando Henrique
Dias "para cabo e govel'na
dor dos crioulos, migros e

mulatos que servem e a

diante servirem nesta guer
ra e em todo o Brasil";
- em 1.788, na Bahia,

nasc-eu o Visconde de Mon'

serrate, Joaquim José Pi- abolição gradual� da escra- rio do Jornal "O Estado";
nheiro de Vasconcelos; vatura; I - em 1.939, a Autria e

� em 1.825, a frente de - em -.919, de sua, via- a Nova Zelandia d'eclara
uma Brigada ,de Cavalaria, gem a Capital da Repúbli- ram guerra á Alemanha;
Bent'o Manuel Ribeiro des- ca, regressou a Florianópo' i - o dia de hoje é consa

traçou na Banda Oriental· lis o sr. Augusto Lopes da grado a juventude do, Bra
do Uruguai, o General Fru- Silveira que então exercia siZ;
tuoso Rivera; 'a Direção e era proprietá-
- em 1:843, �eseÍ11bar- -----------------------------------------------�----------------�-----�,.-------------rr---------

cou no Rio de Janeiro, onde
chegara na vespera, a ImJ..
peratriz. D. Thereza Chisti
na;
-em 1.851; o então Con

de de Caxias, entrou no es

tado Oriental, p�la frontei:
ra de Santana do Livrà
mento, com 16.000 homens;
- em 1867, em Recife,

nasceu o 'po,eta, jornalista
e contista Medeiros e Albu-
querque; I- '2m 1.871, iniciou-se no

Ser.ado a discussão para 'a

4 de Setembro

A data de hojé recorda'
nos que:

PrograJDil

desfile e escoamento: vide cro
\

11. Serviço de Saúde:

1 - Para a revista:

10 passos entre p. Banda de Música e o Comando do
Destacamento.

.

10 passos entre as Corporações Militares.
Dentro das Unidades: - 50 mts. entre as Corporações.
10 passos entre a banda de música"'e marcial' e o Comte.
'10 passos entre êste e a Bandeira.

. .

3 passos entre a Bandeira e o Comte. dó Destacamento.
2 - Para o desfile:

.

André Nilo Tadasco

AVENTURAS' DO

3
,---_____ ...ftI,III.o....., •. �

Partido Social Democralico

p p
S 5
D D

Para Deputado Estadual
TOLENTINO DE CARVALHO
-------

Pe rt.ícípacao
NICOLAU c. SPYRIDES. e srira. KYRIAQUí N.

.3PYRIDES têm a satisfação de comunicar aos seus pa
rentes 'e pessôas amigas o noivado de seu filho MIGUEL
com a sta. CHRISSOUZA filha do casal Jorge Vevis,
residentes no Rio de Janeiro.
Rio de Janeixo, 28 de Agôsto de 1954.

Partlcrpeçao
DANILO. ASSUNÇÃO LEHEMKUHL

e

NELY SILVA LEKMKUHL

participam aos parentes e pessõas amigas o masci
ment de sua filha Verá, ocorrido na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa", nesta Capital, no dia 31 de Agôsto findo.

Impor.anfe Indusfria
Rendas

.

Precisa de representante para esta praça, Cartas
Ireferências pI Caixa Postal, n. 13.839 - São Paulo .

de

A::V:':�:�R�:. ocorre o
IC _�- 5 A

aniversário da senhora Ma-I Precisa'se �'Alug'àr ,'uma
ria de Lourdes Marques I não muito grande de' pre
Nunes espôsa do sr. Rai-: ferencia nas proximidade
mundo Nunes e filha do sr. da Praia de Fóra.
Jaime Marques 'e senhora I . Tratar a rua Bocaiuva
Orlandina Marques. 'no 73 ou 97.

Heitor Almeida de Sá
Capitão-de-Mar-e-Guerra, Che�e do Estado Maior

ZE-M'UTRETA :; ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 4 de Setembro de 19544

.1.,' • Av_í a: de No-

MUITO BEM!I ','

.1 ,�sc,�e�e o ."Diário
I tícías "do RlO:

CONTINUARA', DOMINGO, O CAMPEONATO PRQFISSIONAUSIA DA CIDAD E, COM UMA PELEJA ATRAENTE E SEN
SACIONAL, NA QUAL SERAO PROTAGONISfAS OS CATEGORIZADOS PELOTÕES DO AVAl E PAULA RAMOS.'

,
,

,,"
"

, A,G U A R D E M, OS
-, .,

.
, ,"

"

Por 'motivo de fôrça
maior, ficou transfeeido pa-

'

ra hoje; às 15 horas, no 7°
andar da Associação' Brasí
leira .de Imprensa, o encon
tro entre os chefes da seções
entre os chefes das, seções
esportivas dos diários desta

Capital e o sr. Arno Frank,
...

superintendente do Estádio
•

do Maracanã, para tratar"
da localização dos cronistas

naquela praça de esportes,

,"

Trata-se de' uma reunião

[nfrs'n,tara' ,. O' fjnusire.nse, ,. �ia ,1, nesta Canila!,! ��u; Op'sra' rio'?g����:i:�;�;��!l[Y I' -I" entrada de sstranhos no

,

.. , " ,,' privativo de jornalistas. Ali
Aproveitando a data mistosamente na proxlt:la O �.�be dJmnvllense esta

I ���m�l do �tu;l 'bcyf�mer� �o�oh D�n, Bra�e��" \ por 2 dX fO, Jsta capacit��o te�os visto, além de sen-
maior da nação, Figueiren- terça-feira, no estádio a, prece "da e �ndormd'e "fcar- I Jomvlf�ln�e e .ul.te o. las Bn ond:n io, azoca, ujao, I Pdara e efll' erb 10 prestl�IIO horas, crianças e amigos de'

Sae,
e

pqpreroárixO ,JomgaraãO a�r!Bo°CdaiUa,vad'a apresteaZ:n,e�� 'r-ona;l erauOlan�I�Souaus 01'elrassme'
I

nüamsava
t

I e:'��i{e�t:�:;;� cote. ��� 11;��i��:,�::le;�d�e:;�a��; �!�:i�r�:�p��et�:.:,,�
,

'
"

'

lta
- mmgo último em Henrique Aguar�am�s o Sen�a?IO: horas, .criancas e amigos de

,
'

" ,Lage, quando surpreendeu nal cotejo Intermunicipal " enetras" etc.

cionaI: Pa-g Ia Ramos x Ava í ,levando de venc;d' o lider I do d;a 7.

I
i��a��':a� "l.�;:: é .1:e,:�
lugar próprio, separado,

CONSELHO NACIONAL DE onde somente possam entrar"

'e 'permanecer' jornalistas,

DESPORTOS',,:, .

-

. portadores dos respectivos
cartões para aquêle. local. .

Além disso, nem, sempre
podem os cronistas, exercer
tranquilamente sua função,
porque outros 'jornalistas,
ali, se portam como torce

dores, gritando, gesticulan
do, discutindo, protestando,'
xingando juizes ' e jogado
res. Evidentemente esta úl
tima parte tem de ser resol
vida, não pela ADEM, mas

pelos próprios jornalistas,
por seus órgãos de classe,
se é que 'estes se julgam com

autoridade e prestigio para
se.fazerem ouvidos e obede
cidos"

,

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

PERDOADO �U� CENIRO NEOIIt ;Dft8utm:d
Todavia, o magnifico crack ainda' se encontra eo'ntundido e não ,poderá,

,
' '

atuar emanhã

A vitória' esplêndida do: conquista do título. ansioso por uma reabilitação; veira, que já perdeu alguns ACE-FALO'OFigueirense sôbre o forte es- Domingo próximo, por e-I e vai tentá-la frente ao Avaí, �onti�hos preciosos, não de- I
'

quadrão do Imbituba veio xemplo, teremos uma pugna à custa de todos os esforços seja perder mais. E está

Idar rísíoríomía nova ao carn- sensacional: Paula Ramos x passiveis.' O segundo, o time "reinando, ajustando suas,
'

peonato citadino. Avaí. O primeiro, o tricolor elo Dr. Celso Ramos Filho, iínhas, preparando-se, en-

Com efeito, roubando dois ilhéu, que veio de ser aba- ° perpétuo campeão da Capi- fim, para afastar do páreo,
pontos ao, conjunto .dirigido tido pelo Atlético, num dia tal e perita campeão do Es- em definitivo, o time dos 11'

pelo veterano treinador Fé- profundamente aziago, em tado uma década atraz; o mãos Carioni.

lix Magno, o Figueirense, co- que' suas linhas, não se ajus-I quadro azul -e branco, díri- Será, pois, uma luta de vi

.colocou-se também no páreo, taram e tudo falhou, está gido hoje pelo aDro Saul Oli- da ou de morte, - uma luta

acompanhado pelo Avai, - de gigantes, I que o público
a um ponto apenas do Iider Os J·ogos :de hOJee pelo não deve perder, de forma

da tabela, ainda o' Imbituba. alguma.
No segundo grupo, se as- certame' aD1adorista: o campo da F. C. F., de

sim podemos 'dizer, vêm os , certo, será pequeno para con-
O Campeonato Amado em confronto os times do

demais clubes: Paula Ramos" . ;

"

"".-. .
i ter a multidão, avida po,r as-

-Atlétíco, Bocaiuva; mas bem i n;"ta �a ��dade prossegu�- Radium e. do IpI�an�a, fa- tístír a um grande embate.

próximos ,dos dianteiros ,e,
ra hoje a. tarde co� lIlaIs I zen�o o Jogo, p�mclpal as E bom que os torcedores

portanto ameaçando-os" de .duas partidas destinadas a I equipes do Colegial e Pos- ! de ambas as equipes, desde

'perto.' ,

'

agradar cem por cento a tal Telegráfico. "Ij&, procurem adquir.ir suas

'O campeonato em canse:" quaatos comparecem ao es-I entradas, - que vão ser pos-

quêncía, tornando-se mais tádio-d.a�. C. F. _ A:ss�s�am à rodada. Pre- I tas à venda,. "

'

.

renhido,
\
passou ,a despertar Prehmmarmente estarao. ço umco � Cr$ 5,00. "

maior ínterêsse por parte -dp
público, que se havia afasta

do das canchas ante as no-

RIO, (V.A.� ---::; Conforme fato dos referidos cargos
tivemos oportunidade de di- serem, da confiança do mi

vulgar, esteve reunido na' nistro da Educação e Cul
tarde de ontem, em sessão tura, que também se encon

secreta, o Conselho Nacio- tra demissionário, em face
nal- de Desportos, ocasião dos últimos acontecimentos
em que todos os seus' mem- politicas registrados em

bras; com execusão do sr. nosso país.
Sergio Vieira Mendes .que I Como até agora não foi
não participou .da reunião" nomeado o novo ministro e

apresentaram os seus pedi- naturalmente o atual .não
dos de demissão, inclusive há de querer preencher os

o -sr, Vargas Netto, até en- referidos cargos, pode-se
tão presidente 'dequele po- concluir que durante certo
der.

'

tempo o' C. N. D. continua
, Tai atitude deveu-se ao rá acéfalo.

, .

tícias tendenciosas de .certos

GRANDFINTER'ES.lADUAl EM,
BRUSQUE, DIA; 7cronistas, para os quais todos

os, jogos eram verdadeiras Como parte príncípal dos conjuntos do "Vovô" e 'aó

I'peladas, ... 'E;,.,já agora, to- f-estejos .do 41° aniversário Coritiba, de Curitiba, que
dos 'os embates serão pe�igo_; de fundação do Slube Atlé- apresentará como maior a- \.

sos," e qualquer jogo perdi- ticoCarlos Renaux, joga- tração o media :equinha, a Como os leitores e:t�o II:ntia e lealdade, .cond�- E'Migu,el Hermínio Daux vez não venha a integrar o
,

do poderá afastar o respectí- rão no dia 7 do corrente, grande revelação do sele- ao', p.ljlr, ,;� centr�-med�o i z�n?o o quadro a muitas vi- �erdoou-o,. podendo Bráu- quadro amanhã frente ao

vo clube, defínltívamentev da data maior. da Pátria, os cionado ca'tarinense.
' Brauho fOI pela diretoria tonas e tornando-se, na 110 desde Ja tomar parte Paula Ramos, pois segundo

-------------------------�----------,.�,----.------------ � ��,��� �·I����oci��������s.�����'�� se�

D,eS'
.

I-n t'e' r',eS'S D�U �Se o' Av'a' 1./1> ��:ío�o d�e;ua:��pa�::i�� mp,ro um de �953. lo categorizado "pivot" tal- o' joelho.
'

,
. ,aos jogos e_ t'rejnos do, alvi- Pro'ble·rn("0-8 no:AVQI', pa'ra o' celeste, e nao ter dado aos,

"

.. ,', ,

'

Pelo ',médio Vico ��s��f-�:��eã�elaasP�:��:� Classico- da' �'ADlizade!_�
sárias explicaçqes de sua O técnico Saul Oliveira clube com as suspensões e imposta pelo tribunal de

Muito. altas as exigenvias do player J'oinvilensé O Fi- �:;t��� :���:: r:pr:rfaagl:� começou em má hora a di- contusões de jogadores. 'Justiça Desportiva e, os

reção do plantel avaiano, Dual'te, Manara, Néde, três últimos 'E>stão contun-

',' gueiren,se irite',ressad,O • it�:�ee ��ega���ra i�::i��bi� mas' espera solucionar os Bráulio e Guida não pode- didos e talvez ,não possa�
problemas ,que afligem o. rão ,jogar amanhã. prestar 'seus concursos con-

MU1'to' se' ;tem'. falado sô- gueirense ao'" que consta I O'ro" disputando, o segundo
\
uma contusão no joelho. Os dOI's primeiros esta-o tra o Paula ,Ramos.

bre o possível 'ingresso do está re.aTi�ando demarche� turn� do Campeo�ato. Agora o jog�dor vem de cu�prindo pena disciplina- Tudo indica que Saul
"player" Vico'no'Ava� Fu- com o "crack", afim,de que Vamos aguardar os acon- S�! peTdO;l�Q, 'l�SO P?� oca- 'forneverá o conjunto com

tebol Clube. Muito antes' ingresse no "Furação Ne-, tecimentos. slao, do 31 amversano. �o, 'C'
'

'B
. --- Tatú, Waldir e Danda;

do, Campeonato que as ne-
-'---

,. , L AVal que, ocorreu n� dla, ampeonato raSI-" -'
, aarbatp, Wallace e Acióli;,

���!Ç�:�d�ê:::li�:�!is��.:� .' CAMPEONATO JUVEN,Il VARZEANO ;: �i:�;f���e;m�nf�e����� leiro de' Tênis Imprensa' Oficial x ��!�i. Amori�,_ Herrera,

o médio do América Join- F.inalmente foi realizado, Tonóli e Nelson. ao trans.l.ltlr o cargoao'
,

:lomingo último, no gram�do,� Vila Operária - Vilmar, engenherro Celso Ramos O Campeonato Erasilei- A D Ponta do lealvilense passando a radicar- -

'

da Vila Operária no, Saco dos T,óta � Vilson; Ivan Marinho, Filho, eleito dias atrás, quis ro de T,'enis de 1954 será ' .'
,

SE! nesta Capital, esperavam .

todos viesse o. crack da se- Limões, a rodada n. 2, pelei e Deba; Rubel1s, Cadinho, como seu último ato na pre- íniciado hoje em São PqU'-
leção barriga-verde a as- �ampeonato Juvenil Varzea- Valdo, Masinho e Orlando. sidência do grande clube" lo, participando as ' repre

sinar contrato' , com o. tri- 10, em que foram protago� Na 'arbitragem funcionou o prestar uma homenagem 'ao sentações de Minas Gerais,
campeão da cidade. lÍstas as ,equipes do São Pau- sr. Ildefonso Campos com jogador que nos ,jogos 'em São Paulo" "Distrito ,Fede-

O "crack" para surpresa
o x Vila Operária, e Ponte atuação satisfatórit-. que tomou parte sempre se ral, Paráriá, Rio Grande do

ge:ral fez exigência consi-
'reta x Ferroviário. No match Ponte Preta e conduziu com coragem, va- Sul e Bahia.
A partida, que ,serviu como Ferroviário, lutaram rp.uitoderadas aQsurdas pelos �reÚminar' apesar de ser a bem em busca de uma reabi-

mentores do alvi-anil. '

nais importante, foi vencida litação, pois como se, sabe,
O alto preço solicitado ?acilmente pelo .tricolor, que foram derrotados, pelo São

por V�co fez com que os di- :ómente encontrou resistên- ?aulo por 3 x 1 e Avante pOI"
rigentes "azzurras" se de- �ia 'por parte dos al.vi-ver- 5 x -3 respectivamente, na
sinteressassem do seu con- des nõ período inicial con- rodada inicial.
curso, pondo, assim, pon� fórme demonstra o plaC"ard Após os 90 miniltos regula
to final na questão da ida te 1 x 1. Gol assinalado para mentares, registrou-se a con-
do jogador para as fileiras ) São Paulo por' intei'médio tagem de 2 x 1, favorável aos ,Quarta-feira última, na I sessão presidida pelo grano:
do clube agora presidido le Sagaz e Vilson para o Vi- Pontepretan0s; muito embo- passagem do 31° aniversá- de baularte do' Avaí, sr.

pelo engenheiro Celso Ra- a Operária. ra os rapazes do Ferroviário rio .de fundação do Avaí Walter Lange. Fizeram uso

mos Filho. .No 'segundo períOdO ,os tivessem várias oportunida- Futebol Clube, foi organi- da palavra, sendo aplaudi-
,30mponentes da "Vila'.' fo- des para marcar, só não con- zada uma pequena festa na díssimos ao terrriinàr, ,os

,j' ,O FIGUEIRENSE INTE� ram prêsa facil pana os sam- seguindo devido a pontaria séde' da Sociedade Amigos srs. Celso Ramos Filvo,
"RESSADO ' paulinos que, por meio de descalibradás de seus avan- do Avaí, tendo compareci- Walter Lange, Bib.Cherém,

Vico é um jogador de Sagaz duas vezes e Osvaldo, teso 'do grande nÚInro de dire- Milton Filomeno d'Avila, 4. terceira rodada do Oam-
primeira grandesa do "soc- elevaram os números do mar;.

. As equipes formaram com: tores, simpatizantes, joga- player Olney e Ivo Noro- Deonato 'Amadorista da ci
cer" catarine,nse. É' um ':ador para 4 :x 1.' . 'Ponte Preta � - Manga, dores a imprensa falada e nha, êste último presidente dade, ,realizada quarta-feira'
"crack" qúe póde figurar e I Resultado justo para um �iltinbo e Luiz; Erinho, Mi- escrita, representada pelos da Sociedade Amig.os dó à noite, .oferec'eu os seguin
com sucesso' nos clubes dos prélio sehl maiores atrações. tinha e Jertí; Mornes, Vadi- jornàlistas Dib 'Cherem e Avaí. tes resultados: Postal' .Tele
grandes 'c;ntr�s �utebolisti-I .

Cpntinua;in, 'portanto, 1n- nho, Mário, lula e José. Jorge Cherem, da- Rádio" A festa transcorreu' num gráfico 2 x 'Bangú 2 e C,ole-
cos do palS. Tecmco e com- VlctO os comandados do Sar- Ferl'oviário Everaldo, Guarujá; Milton Filomeno

I

a�l?iente da, mais sadia 1 gial. 4 x Ipiranga 2.

bativo, representa uma ga- gento Osni Costa, ocupando Nelson,é Nenen:; Polli, Edson D'Avila, do "O Jnvicto" e: compreensão' e camarada- Com os resultados
-

acima
rantia em qualquer cónjun- ao lado do Avant�, o. pr1- e Pinheiro; And, Wolnei, E- Pedro Paulo Machado, des- 'gem, havendo da parte de -a classific'ação, dos concor- I

to. me ira posto com O p.p. raldo, Mauro e Jae. ta folha. Na mesma ocasião todos o.s melhores proposi- rentes passou a ser esta:,
,Tão logo soure da desis- As equipes alinharam: O apito esteve' a cargo de foi empossada o novo presi-

I
tos para enfrentar novos l�o Colegial, O p.p.

tênda do Avaí de engajar São Paulo --'- Domi, Ani�l e 'Eraldo Dias, que c\lmpri� re-' dente do grêmio tri-campe- lobstáculos em pról do en- '2.0 Bangú.,e Postal, 1 p.p.
em suas fileiras o precioso Gonzag'a; Lili, Alberto' e guIar desempenho. ão da cidade, e,ngenheiro grandecinlento da querida

I
3.0 Radium, 4 p,p.

médio, a, diretoria do Fi- Ivan; Osvaldo, Bóto. Sagaz, M. BORGES Celso Ramos Filho, sendo a 'agremiação "azzurra". 4,0 Iplranga, 6 p,p:

"

Amanhã, no campo do
Colegio Ca,tarinense, 'gen
tilmente cedido, debontar
se-ão na segunda partida da
"IJ?elhor de três", pela taça
Osni Gama & Cia. os es-

,

quadrões do Imprensa Ofi..
cial e Associação Desporti
va Ponta do Leal, do Estrei

, to. Na primeira p�leja
vencedor' o Imprensa
cial.

EMPOSSADO O NOVO
PRESIDENTE DO AVAli,

,

ISOLOU�Sf O
COLEGI,AL .

PARA ,AQUELES QUE

E EFICIENCIA

DESEJAM O MAXIMO L'

EM CORTESIA

PERfi/CHã SEf1IGf.II/L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 'STADO Florianópolis, Sábado, 4 de Setembro de 1954 I

'Sálvadqs Permita que I�e apresentelll1ls'�!���cuIO»'���·.o INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, por i11-

N II Id' ,.. d
"

hel;médio de seu funcionário, Oswaldo �e Alecll:nstro, aceita a ova: a a.a maquina 'e escre've,r' com '", opropostas até o dia 13 de setembro corrente para venda,ao"
I, SÁB,APO 4 DE SETEMBR

.melhor preço.r das mercadorías .abaíxo, provenientes do '

O toque "leve CO"m,o uma pena, t

diamercante nacional "Guaratinga':, encalhado na praia de E, chegando a Nazaré, onde fôra criado, num
, ( de sábado, segundo o seu costume, entrr;>u na sinagoga.Jaguaruna:'

. /418 sacos de arroz tipo blue-rose e. japonez. (Lucas 4:16). Ler Mateus12:9-13.
67 fardos de fumo em folha; de' div. tipos, ,

'I

8 latas c/ 18 kg. contendo óleo de Iínhaca.
'

r,

16 latas c/lO kg. contendo óleo de linhaça.
3 sacos de feijão.

Ditas mercadorias poderão ser examinadas, pelos' inte
ressados, no' armazém do PÔl'GO de Laguna, n�s horas de ex-

pedientes normais.
' ,

/
,

As ofertas deverão ser efetuadas por carta, esclarecen
do o preço unitário, para cada tipo de mercadoria, dtrigída

IIsl·la','dos' p'ar-a o' .8rasl-1 ' Maravllhosós Prêmios que serão ofereci ..

1-1 �
dos até o·10Q lugar, Destacando-se, entre eles,

,. _

"
'

.

�s q,ue serão ofertados a miss comércio, a sa-

W trao 38 guatemaltecos GD6l se-tcbIDr' IJj�f�í.Umàlinda faixa simbólica, Belíssimo tra-
relogiados 118 Embaixada Brasileira f�itf-::,tb�lho a Ouro, �onfecio.�ada esoe�ialment� no

RIO, 2 (V. A.} - As prz- si1. A chegada em Macapá ,)f)-lS c<?m o objetivo de remo- RIO de Janeiro; Uma viagem a .cldade .Mara
neíras providencias, para está prevista para o dia 17 ler para Buenos Aires os vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-
linda de trinta e oito dos do corrente. jue receberão o asilo argen- .

A' C
.'

D S 1 Ltd '. U '

guatemaltecos asilados na OUTROS PAISES TAM- sino. VIÇOS. ereos rUZeIrO OU" a" m ri-

lassa Embaixada na Guate- BEM ASILARÃO ,O Uruguai receberá em quíssimo anelde pedras, além .de umabelíssi..
nala, para o território na- A Argentina receberá ou- reu território dez' asilados; matoilette para e coroação.cíonal já estão sendo torna- tros (antos asilados. Um avi- atualmente refugiados'

_

em
I'�' =;,

d
. ão da Força Aérea Argentina .sua Embaixada em Guate- .

a��tem, no gabinete do Mi- já está a caminho daquele mala. ia. .Jae il·.���t--- , ,......
nístério da Justiça, desem-

,

/J_ '",,_"'ll

l.t,If!';-.-��:--""'�i""'-!!III!,II!II·-.QII!II(.alll,
__r,..,. '

bargador Seabra 'Fagundes, � �._'''i,''__ ":����':-,,ealizou-se uma reunião, pa-

E FI 1-": ........ ,.*_........ .E--..1!f l_ ;t �. ;'_'

ra fixação de providências xpresso" or,,ianópo rs �; '�,� ,JóI..." __,n, ••QIU_," " ':�)
no sentido do transporte , __-" .._ �---,--------

mediato dos asilados para � ANDRADE & KOERICH, -
,

..'

) nosso país. Estiveram pre- Transporte, de cargas em geral entre Flori.n6poUI,,,
entes o representante elo . Curitiba e São Peulo,
tamaratí, embaixador Jai- Com viagens diretas e permanentes
me Chermont; ô represen- Matriz: _' FLORIANO'POLIS
tante do Ministério da Aero· Rua Conselheiro Mafra" 135 ' '(SNA) -, As novas 'de-I ."Nos últimos séte:ou oito
náutica, tenente Jorge Fa� Fone: 2534 � Caixa Postal, 4,'35 terminações legais �briram anos _tenho visto o movi-
ria Dantas, o sr. Vieira Coe- End. Telegr.: SANDRADE as portas da oportunidaqe mento evangélico na Itália
.hêl, 'âiretor geral do Depar- Agêp.cia _ CURITIBA para o' crescimento dàs' crescer'de uns'" poucos mi-
tamento do Interibr e Justi- Avenida 7 de Setembro 3320/24 igrejas evangélicas na' Itá- lhares de ..membros· para
ia, do Ministério da Justiça Fone: 847 (Linha Paralela)

.

i I, j lia, disse em Washington, o cêrca dé 200.000", declarou
) o governador do Território End. Telegr.: SANTIDRA dr. Giacoino Rosapepe; pro- 'êle a' uma' <!on\Tenção .

reli-
iO Amapá, coronel Janari Agência: _ SÃO PAULO

.

_'

curador de Roma. giosa de negociantes cris-
unes, Avenida do Estado 16 !)(i/1678 Fone: 37-30-91 tãos.
Falando na portunidade o End. Telegr.: SANDRADE O dr Rosapepe declaroú A liberd�de· religiosa foi

;1'.' Jaime Chermont esclare-
.

Agências no Rio de Janeiro e em Belo. Horizonte' •
' que--como resultado das.'no- garantida em ,1848 pela ,,,

ceu que a nossa representa- com tráfego mútuo até São Paulo com e Emprh. '''"1 vas disposições, \ o prin�ípio constituição italiana, disse '

ia em,Guatemala. está' so-
\ de Transportes Minas Gerei. SlA.) da liberdade religiosa está êle, mas foi destruída por

Jreearregada' com 38 asila- sendo estabelecido na,�Itá-· Mussolini, em 1929.
.

O seu
jos, Tendo o Brasil decidido 'üa: -ê o trabalho evangélico Fessurg�ento é uma vitó-
de acôrdo com sua tradição está registrando ,firmes vi- ria' para� a liberdade huma�
'te hospitalidade e asilo re- ClU B· E 15'DE·OUrU.B.RO·· i: l' J '

tória�. '

na, declarou o Procurador.
I 'eber aquêles que se refugia- ',I �.� .,'

"m mi nossa Embaixada; Rllá - Alvaro de ,Carvalho, n. 12 .'

101' 0casião dos acontecimen
tos que lá' tiveram lugar,
tornava-se necessária a ime

üata remoção dos asilados

para o rtÇ)sso' país.
Ficou deliberado então,

we dos 38 asilados, 34 irão

para' o Território do Amapa,
onde receberão' tôda a assis
;ência do govêrno brasileiro,
através do govêrno territo
rial. Faltam dados sobre a

possibilidade
'

de aproveita
mento'do trabalho do pessoal
que àqui' se abrigará. Os res-

I
tant�s virão para o Rio.

, Dois aviões da Fôrça Aé
I rea�Brasileira irão buscar os
I que serâo recebidos pelo El;a-

para,
, Oswaldo Alencastro. ,

Institutos de ReSseguros do Brasil.

a/c. da Empreza Internacíonal tde Transportes, Lt�a.
Rua 15 de Novembro, 67. '

'

Laguna - se.
•

. Reserva-se o Instttuto de Resseguros do Brasil o 'direi

to de rejeítàr uma ou tôdas as propostas caso à preço ofe-

recido não seja satisfatório.
'

.

'Maiores informações poderão ser obtidas em:

Laguna - Sr. Waldemar Lino, no endereçá acima

tado. \

Tubarão - Sr. José Avelino Sobrinho.

Pôrto Alegre - 'Av. �orges de Medeiros, 410 - 15° andar.

8ancoJ.'�o Brasil S.A�
A V.I S O

A CARTEIRA DE CÂMBIO DO BANCO DO BRA�IL,
S. A. torna público que mandará submeter a licitação, em

tôdas as 'bolsas de valores do pais, no próximo dia 10 dêste

mês, Sw. Fr. 9.503.000,00, saldo resultante da oferta de _sw.
FI'. 64.500.000,00 em leilões realizados para atender a im

portações financiadas .da Suiça, dentro do esquema apro

.vado pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do

Crédito, em sessões de 5-11-53 e 23-3-54, destinado �\ pro

porcionar recursos para a rns�alação d.e três, co��nias ,agri-Icolas, previstas no Plano Nacional de Colonízaçào.'

As Promessas de Venda de ,Cãmbio serão emitidas pe

los valores de Sw. Fr. 43.000,00, Sw. Fr. 21.500,00 � Sw. Fr.

4,300,00, para cobertura de\ importações de mercadorias de

origem e procedência da Suiça, classífícadàs na la., 2a., 3a.

e 4a. categorias, segundo a lista, publicada com' a Instrução
n. 87� de, 20-3-54, d� Superintendência da Moeda e do Cré

dito.

O "montante de Sw. Fr -, 9.503.000,00 será assim distti
buído pelas categorias de produtos tmpçrtáveís:

"

la. categoria
2a. categoria
3a. categoria
4a. categoría
5a. categoria

16%
10%
6<1% '

-10%
níhíl

" Das Promessas de Venda de Câmbio constará a seguin
te cláusula:

"Impoi·tação da Suiça .destínada ao financiamento do

Plano Nacional de Colonização (Resolução do Conselho, da

Superintendência da Moeda e do Crédito, em sessão de 5-

11-53. Fechamento do câmbio depois de aprovados os do

cumentos pela Fiscalização Bancária. Cobertura em moeda

estrangeira; sem juros, em seis parcelas mensais e iguais,
a' partir de 1 (um) ano após o registro do crédito em conta

gráfica". . ,

.

.

À chegada da mercadoria no Brasil, o importador depo
sitará no Banca do Brasil o valor em .cruzeíros das faturas

respectivas, processando-se, em seguida, após a aprovação
pela Fiscalização Bancária dos documentos de ímportaçãr
regulamnetares, o fechamento e liquidação do câmbio en.

"conta gráfica", parar entrega em seis prestações mensais,
a partir do 12° mês do registro nessa conta.

.

As sobretaxas mínimas serão de Cr$ 2,33, Cr$ 2,80,
, 'Cr$ 3,50 e Cr$ 4,66ipor franco suiçQ, respectivamente para

a la., 2a., 3a. e 4a. ,categorias.
Pelo BANCO DO BRASIL, s: A.

,

Carteira de Câmbio·
"

I
•

João Cândido de Andrade Dantas - Diretor.

PanÍo' poock 'Corrêa - Gerente.
.

•

;!�

:�,--....--------------

CINE SÃO JOS:€
" HOJE às 3 - 5 ,:_ 7% .!_ 9%.

A tJ&iA f)RIMA De

/
DIA 4 PR��::AM!z��RA �a��S �!;::n�=!R; ca�a�er� P8'r"ilo· .�I,'ra'b,aJh'isla IBrilS"Dtr·.I�i'�;:�·I Sera oferecido um'mlmo a' se:-: "I • ',,', 11

nhorita que se, apresentar com I
•. : PAItA DEPU'ADO ESTADUAL

o traje, mais elegante. ,...',...

TELUO ViIrlR IIIBEIIIO
-

DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA;_ Na 'ocasião sel'ádei- ,,.. � at· N ,,'.' " '

"

" /:'�
ta ehiição para à Miss ,�.chtbe • "" - , �. '. , " .

15 de 011tubro".r ' ,.: AI •• -:il.Jt;. d P c: .1:'\,
Ckj.I,",�U O

.�,

·D
,,�

'LIRA ,.'ENIS' GIi'UIE
t.b t.:!:e' . 'C'o�n"

'

�c�', ",..,.
,

.\.. '., •

� ,

!! - t
.

'f8� ,(\ " li. . B',,8,O,' ,

.

I •
.

.
_' tt>-t, 'El'rordem do ,sr,.Presidente', convoco' a todos os compo-,

nentes da,Ala l\,{oça do Partido, Social Democr�tica, para a' '
..

DIA 4 - SABADO· - INICIO 2i,50 - SOIR:€E ,sessão ordinária' a realizar ...se dia 4 às 16 horas, à rua Deo-
DA SOCIEDADE RECREATIVA DOS doro n. 33;

",

PROrESSORES Florianópolis, 2 'de setembro de '1954.
DIA 6 _: SECUNDA-FEIRA ---, SOIRÉE PRO... "

MOVIDA PELO CLUBE DO PENHASCO.

I
�;
�.

HAlDA:
J

-- - - �

.'
•

'1

cí-
'

, -'
"

.

.,

",

I,Ã Balda é' fabricada com o melhor aco �o muodo
. DESTIBUIDORES EXC�USIVOS PARk. O ESTADO

,

DE �ANTA CATi\RINA
.

«Casa Fernando. tida.» �

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua, Saldanha Marinho, n. 2
TEbEGRAMAS "e A N A N"

- Florianópolis -

._-_ ..• -�.�.-.�--.__.,.
I
SOCIEDADE BEN�FICENTE E RECREATIVA XX

I DE SETEMBRO
De ordem do sr. Presidente, convido aos sócios pa

ra a ,�essão de assembléia geral, domingo, dia 5 do cor

rente, ás 9 horas, em a séde da Associação Comercial
�e Florianópolis, sita á rua Trajano, a fim de se prece

I der a eleição do Conselho Administrativo, para o perío-
,do 1954/1955.

.

'.

,

E,lorianópolis, IOde setembro 1954.
Carmelo Prisco, secretário

Terreno
� Compra'se na cidade para construção; Tratar com

Aldo Novo, Praça Pereira e Oliveira, n. 14. Fone 3.045.

EM MUITAS vilas .da zona rural da Inglaterra,
uma velha igrej-a fica situada defronte ao mercado. Ali,

horas, do bulício, quando a quadra está repleta de

o, no vaíevem ensurdecedor das compras e vendas,
O' sino da velha igrejt;l começa � repicar, e os carrilhões
mandam para o ar uma música que perece não perten-
cer a êste mundo.'

.

Assim deve ser, para nós, O' 'dia QO Senhor. NO' meio
do burburinho. da•.vida, . êle ,no!'; 'recorda as coisas celes
tes É-nos dadõ para que dêle façamos um dia de reco

lhiment6 e de' descanso. 'Fechando a porta para as ocu

pações diuturnas; temos .. , o privilégio de prestar culto
a Deus e aprender as coisas que são de eternidade á e-

ternidade.
. .

Os holandêses costumavam chamar, O' Dia do Se-
, nhor de "Dique de Deus". Assim corno os diques na sua

terra contêm o mar, evitando que êle invada as suas ci
dades e lavouras, assim o Dia do Senhor, própriamente
usado, representa o' grande dique entre nós -e o mal

que está sempre forçando 'Uma entrada em nossas vidas,

ORAÇÃO

Nosso Pai Celeste, nós te ,gradecemos a benção .do
Dia do Senhor. Ajuda-nos a usá-lo de tal,modo que che

-, guemos à perfeita- compreensão dAquêle que é o cami

nho, a verdade, e a-vida, para todos O'S homens. Rogamos
te em nome 'do -bendito Jesus. Amém.

.. � . . PENSAMENTOS 'PARA O DIA

,,,É' dos sete o dia melhor
De descanso e-de. louvor".

W. R. ALP (CANADÁ).

QUlbamais Ilela
comerciária' de 1954' l·(·,

.\. "

"QRlGINAL,CONCURSQ,SOB o ALTO
PATROCíNIO DO "GR�MIO DOS,

COMERCIARIOS" ..

FAVOBECIOO�701E�ANGELHO COM AS
NOVAS'LEIS no' (;OVÊRNtO ITALIANO

Bra;,; Silv .

. Secretário Gerar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o depoimento do G"n. Mendes de Morais'Benjamin Vargas faz
ZENO'BIO DISPOSTO A da licença, Às quatro horas, para l�IClar a reslst.enCla, menos, quando par�ll� do Ca- gener.ms q:le ali compar�:e�- I

-
.

'RESISTIR
'

outra notícia, esta afirm�n-I - Fmalmente, elaI a mo- tete o general Zenóbío, tra- ram as seis horas e trinta reve açoes' História, a seguir, o gene- do que o chefe do, Gover�o mento� - depõe o ex-�r,efe�- z�ndo n�s mãos a not� oti- minutos" cel:c� de trinta, o •••
ral Mendes de MOraes o ainda se obstinava em nao I to carioca -:-- nova noticia ue cíal de llcença do presíden- general Zenóbío declarou que

ocorrido no dia seguinte, renunciar, e que o genevai I que o Ministério se, reunira te, sem cogitar de ' prazo f'i- "a licença era definitiva" e

quando foi convocada pelo Zenóbio iria deixar o oatete I para deliberar, o que' levou xo. que o presidente "não, volta-

ministro da Guerra uma no- rumo ao Quartel Gener::-.1,; até as cinco horas, mais ou - Ao lêr a nota perante os rfa rnaís".

va reunião elo Alto Coman

'do. Seria examinado o fato

havido a bordo do "Borro

so" bem como outras ocor

rên'cias. Após um entendi

mento com o _:bl'igadeiro E

paminondas;
. confirmou-se,

mais uma: vez, o propósito
das Classes Armadas de se

mar-terem dentro 'dos 'pre

ceitos constitucionais, con

forme publicação feita. E eis

que, inesperadámente, se dá

a reu'nião dos brigadeiros e

sua consequente nota pro

pondo
-

a ranuncía+do presi
dente da' Repúblic:l. Dessa

reumao, declara, somente

tiveram conhecimento o ma

rechal M:lsca!'enhas de Mo

raes e o ministro da Guerra,

o primeiroatravés de exposí-.

cão teíta . pelo brigadeiro E-,

duárdo Gomes. O aconteci-,

mente provocou uma nova

agitação no Exército; que lo

go começou a manifestar-se.
,

E' que alguns generais dese- �

[avam J:ef)xaminar o caso,

Nêsse ínterim, corria no .Es

tado Maios 'do Exércit@, um

manifesto que estava rece

bendo assinaturas "somente

de generaís" solidarizanclo�<;e
com os brigadeiros,
_ Contra tàl solução opu

nha-se o mmístro da Guer

ra - salienta o nosso entre

vistado,
A LICENÇA ER�4. DEFiNI-

TIVA

Quisemos, saber .eomo co

mecara o general M,endes de

Mo;res a participar ativa

mente dos acontecimento3,
levando em conta que �r�

,

bem conhecida sua posicao

contrária á renuncia, Ao que

nos respondeu:
-,

- Eu sempre tomei parte

Uativa em tod?s ,os, acon�e(:i- ,jIW,mentes. A principio radical- [1I_6�.j�_._--"'''IIIiI!!IiII''.''1Iii
mente contra -a manítesta- --_:_-----,---.--------------...,...--

�� ��r!::rci��t�e��;s��t��J·:; As 8 horas. lUma'n o' I· te I·n e's'q u'iec I·,ve I"
uma forma de deposícãc I ROBERT RIAN CLAI-

.

_.
., •••

branca e depois como vara,

IRE TREVOR - WALTER, A festa que o Clube do suas .mesas,. as seguintes Mário Ferreira, dr. José da
progrediu a agitâção ém faré! BRENNAN - BRUCE I Penhasco idealizou para o pessoas. Governador Irineu Costa MoelTmann, sr. Ge
da lista do Estado Maior uo CAROT - John ARCHER lançamento oficial do .Con- Bornhausen, General Ota- raldo Cardoso, sr. Mario
do pelo meu amigo, general O MELHOIt DOS HO- curso "MISS SANTA CA- cilio Terra Ururahy, Dr. Salema Coelho, CeI Juan
Falconiere, que me pergun- , MEN:S MAUS TARINA 1955" - e que Aderbal Ramos da Silva, Carlos Ganzo, sr. João Gon-
tava se eu poderia receber o

I (Technicolor) se está constituindo no co- dr. João David Ferreira çalves, sr. Péricles Florião
general Juarez pa�'a conver-

I No Programa: mentário predileto e obri- Lima, Desembargadores da Silva, sr. Cantalício Si-
sar sobre a situaçao, Tendo Cine Jornal, Nac. . zatório de nossas rodas so- Osmundo' Wanderley da queira, ST, Otávio Lebarbe-
anuído, pouco depois che- Preços:' 7,60 3,50. �iais, -;- proporcionará aos Nóbrega e Severino Nico-· chon, sr. Jairo Pereira e

gou o general Juarez, que me, 1mp. até 14 anos. que tiverem � oportunidade medes Alves Pedrosa, sr. dep Voney Colaco de Oli-
fez um histórico das reuni- de assistí-la, momentos. de Luiz Fiuza Lima, dr. Po-' veira,

. .

.' .

ões do Alto Comando e das emoções de'spertadas p'ela lid S ti A'l I D' dê d d
'

I oro. aI} lago, sr. ,ce,on e �osse ess�s a os, e

deliberações tomadas pelos graça e beleza da mulher Souza, dr, Newton d Avlla, que ahrmamos que a noite
brigadeiros, em face de um

catarinense, temos a certe� sr. Athanagildo Schmidt, I da realização da festa será:
novo conceito de "fato novo", d dza e que essa reunião e sr. Zeferino Piazza, jorna- i uma ·NOITE INESQUECI-
ligada aos escandalos apura- elegância e esplendor vira listas Manoel de Menezes I· VEL-; .

dos no inquérito mostran'io-
se constituir num aconte- J' CId d C 1 ,..----.

me então 'Ü texto do mani· As 4 .e 8 horas. e alro a a o, r. ar os '

festa dos gener�is; ,que SP. Cl1- 1°) Filme JornaI. Nac. • c�mento de importante re- Bastos Gomes, Professor

'd M' 2°) O GRANDE EM- lêvo.social, faz�ildo com que Flavio Ferrari, dr. João Ba-
contrava no Esta o" '110'.:

- essa fe.stiva noite venha a tista Bonnassis, sr. Sidney
com o general Fiuza e ,.ue BUSrE Wip Wilson ,

já contava com cêrça dê 32 30) ARDIL i?os JOGA- 'se' tornar inesquecível nas NOI�etti, dr. Ciro �arqu�s I

assinaturas, mas que em fa- DORES Com: Rex Allen. suas recordações e de um Nunes, sr. Manoel Fmza Li�),
ce das consequencias de sua 40) O FALCÃO DA brilho altamente marcante ma, dr. Dib Cherem, sr.

publicação, solicitava-me fG,::.- FLORESTA Com: Bruee nos anais sociais da terra Luiz Fernando Sabino, dr.

se conseguir do ministro uma Bennett Seriado 10 20 Eps. barriga'verde. Walmí Bittencourt', sr. Zu-

reunião dos generaiS par;), Preços: 6,20 3,50. Realmente o programa
rí Machado, sr. Nereu Cor- ,

debater o memorial dos tri- Imp. até 10 anos. dessa noitada social, con- rêa, sr, Dora.lécio Soares,

gadel·!·os. f d
.

h dr. Cláudio Valente Ferrei-
. ecciona o com capnc o ç .

Diz o ex-inspetor geral eo - ra, sr. Charles Edgar Mo-
�__ . esmêro, na preocupaçé:;lo L d

'Exército que, expondo a ,3i- única e exclusiva de ofere- ritz, dr. Osmar Cunáa, r.

tuacão ao general Zenóbio 't f José Felipe Boabaid, dr,
- cer a nossa gen e, uma es- -

'

d
e sugerindo a licença ao che-

t d'f) t tAd "1 Joao Eduardo Morüz, r.
a 1 eren e e o a angina ;

fe do GovernQ, para ausen-
com dosada apresentação I

tar-se do país até· a OpOl'tu- de artistas de renome, en- I ------------

nidade de passar o governo, As 5 8 horas. tremeada de músicas par.a '* fS�lf�l�nDem 1956, notou que o minis-
daÍlsar, a par do desfile das Itro continuava firme no seu ROBERT ARMSTRONG candidatas e represe�tantes

propósito de resistir. Depois em:' ,

de aludir a uma entrevista I ONSTRO DO ARTICO �os :l�bes de nossa capital,
_ .

•

O M
que Irao concorrer ao cer- !

que teve com o entao Vll,;e- No Programa' t t'
\. presidente Café Filho, na Esporte na T�la Nac.

I damefn,
ena - como suce-

e e etivamente -, de des-
presença do senador Ivo P 7 00 3 50
d'AquI'no, ,temendo se.mp're a '

. reços:, ,. pertar a curiosidade e as

Imp. até 14 anos. t
- .

d
.

d
luta dentro dei Exército, fali

a ençoes germs a

soc.le. ,a-Io general Mendes de Mora��;
de florianópolitana, sempre

na ida de Zenobio ao Catete. sequiosa de novidades e a-

já na madrugad�Ao, dia 24, trações.
quandO foi convocado. o 'MI'

Afóra o comparecimento

nistério" peio- presidente d::r. de delegações dos clubes do
interior do Estado - em

República. IEle, o briga,deiro �dual'do grande número, por sinal

Gomes e o gen,eral FalconiE(- As 8 horas: � o movimento que se ob-

re permaneceram juntos até COLOSAL PROGRAMA serva para a compra de me-

o desfecho final, tendo 8U- DUPLO sas tem sido intenso, leva-

geridO pelo telefone ao almi-, 1°) Notiçiario ElI}, Revis-. nos à crença de que o su-

rante Amaral Peixoto a solu- ta. Nac. I cesso da; festa sérá comple- '. ,
_

ção da licença, diante da in- 2°)' TAXI DA �OITE to, marcado pela presença
O Cr,ntro, de I�adJaQao

formação da relutancia. dD, Comã Benamini Gigli I prestigiosa do que há de I Mc�ta] A�o.r e Luz reahza

presidente em renunciar. A- 3°) LEGIÃO DOS DE- mais fino e expressivo na

I
sessoes Es?tencas, todas �s se·

final, o almiral)te ,Am�nü SESPERADOS socif:!dade barriga-verde. gundas f�ICa!', às 20,30 a rua

Peixoto voltou mais ou me· (Techhicolor) Senão, vejamos. Até sá- ,Conselheiro �afra, 33 - 2°

nos às três horas da madru< Com: John Payne bado próximq passado, andar.

gada, perguntando se os g'€ - Preços: 6,20 3,50. quando. ,escre:ríamos �s�as 1\ ENTRADA FRANCA

aceitav.am ,a solucão· Imp, até 14 anos, notaf:, Ja haVIam adqUlndo, .

.

.

V E R EA 0,0 R

P. s. 1).
-'-0-

SAO JOSÉ
As 3, 5, 7,30 9,30 horas.
"WALT DISNEY"

O
.

Mago do Desenho
Apresenta em:

AS AVENTURAS DE PE-
TER PAN

{Technicolor)
No ,programa:
Atual. Atlantída Nac.
Preços: 10,00 - 5,00,
Censura Livre.'

.

�'I T Z

As 4,30 7,30 9,15 horas. IINDOMAVEIS COMO FE

RAS, AQUELES HOMENS
NÃO TINHAM RECEIO

IDE ENFRENTAR A MOR-
TE .

ROBERT RIAN - RO-
I

BERT PRESTON - CLAI-IRE TREVOR - JACK
BUETEL - BARTON MA-)
CLANE em: IO MELHOR nos HO-

MENS MAUS

(Technicolor) •

No Programa:
Noticias da Semana Nac,

'

Preços: 7,60' 3,50.
Irnp. até 14 anos.

I' .

Scholz'Alvaro

, .

Maia

CaIu Putal, 4"
Florlan6polla

S..t. c.tarlu

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO·

EM CORTEZIA

e EFICIENCIA

ftCITE
Agência

de

Publicidade

Getúlio: - "Não vá, Se

quizeram o seu depoimento
que venham aqui",
Benjamin: - Deita-te e

descansa",

"ENTÃO FUI DEPOSTO?"
Em seguida, o sr. Benja

min Vargas, decidido a não
cómparecer ao Galeão, ' des
ceu do quarto do presidente
para conversar com o gene
ral Caiado de castro. Em

companhia dele encontrou o
general Ancora, que chegara
da reunião mínísteríal. In- '

formou este general que Ze

nóbío acabava de reunir os

generais para ler a nota ofi
cial escrita pelos ministros
do governo Vargas.
Acrescentou Zenobio que o

afastamento era definitivo
apesar dos termos da referi
da nota e que o sr., Getúlio
Vargas não mais voltaria ao

poder. O chefe de polícia as

sinalou tambem a reação do

general Fiuza de Castro, a

qual se traduzira num dis
curso em que esse militar se

congratulava com o Exército

pelo término da crise,
Foi o sr, Benjamin Var

gas quem acordou o presi
dente, pela segunda vez. As
últimas palavras do sr. oetú-.
[Iio Vargas foram as seguin
tes: "Quer dizer que eu fui

deposto?".
Benjamín: - Não sei, mas

é o fim.
Getúlio - "Volte lá em

baixo e vá esmiuçar isto".
.

Benjamin: - "Não vejo
porque, Ancara foi definiti
'vo",
Getúlio: - "Vá saber com

detalhes
o

e volte em seguida".
Antes mesmo quê o sr.

Benjamin Vargas chegasse 'a
entabular convérsa com o ex

chefe' de Policia, o tente-co
ronel Felisberto Batista' Tei
xeira deu um grito na' porta
do gabinete do general Caia
do, excIamando: - "O pre:"
sidente suicidou-se";
O AU'I;OR DO TELEFONE-

') "anjo negro'; negou não só MA FALSO
.

sua' participaçã<, como a de A intimação para que o

1ualquer elemento da guarda coronel Benjamin Vargas
)residenciaL Terminou di- fosse submetido a inquérito,
-z;endo textualmente: "No fim não veio do Galeão, como se

) sr. vai ver como eu estou apurou posteriormente. O co

inocente". E aqui o coronel ronel Adil não tinha conhe-
.

'enjamim Vargas finalizou cimento dessa ordem, segun
suas declarações sobre o cri- do investigou o general Jan
me da rua Toneleros, e afir- dil'o GaIvão, A pessoa que te
'10U que nada mais sabe' a- lefonou para Zenobio', pe
lém do que já foi dito,'. dindo que o sr. Benjamin
Considerando que o irmão fosse depôr não era da Ae

do extinto presidente foi a ronáutica e sim do Exército,
ultima pessoal que com ele Tratava-se do major New
:alou, o "Diário da Noite": ton Reis, que aliás o sr, Ben
)ediu ao coronel Be�jamim I jamin não conhece pessoal
Vargas que reproduzisse a mente. O' coronel Benjamin
:iialogo, Ele prontamente a- Vargas finalizou a entrevista
:endeu, começando por nar- mencionando um pacto de
rar Os acontecimentos que morte entre ele e o sr. Os
se sucederam à' ceIebre reu - \raldo Aranha, Prometeram
,lião ministerial levada a e- ambos lutar ao lado do pre
feito algumas horas antes do sidente, ainda que com o sa

suicidio de Vargas, Estava I crifício da própria vida.

a Petrópolis por conta pró
pria e não a mando do pre
sidente Getúlio Vargas, Efe
tivamente, o sr, Getúlio V'J,r

gas estava indignado com

Gregódo, Foram estas as

suas palavras textuais:

'Quem fôr 'o criminoso que

pague. Não quero o Catete
envolvido neste crime, .

Vou
dissolver esta guarda, Eu não
sei de nada sobre, ,la,.' Gre
gório sempre teve carta

branca e sempre agiu de a

côrdo com a polícia".
Em seguida pediu ao seu

irmão, coronel �enjamjn
vargas, que obtivesse de Gre

rórto todas as ínrormações
possíveis.
O sr, Benjamin respondeu

,!ue tambem não sabia de na

da, pois que não tivera qual
quer interferência na orga ..

nização da guarda daquele
(�overno. E prosseguiu argu
mentando com o presidente

1-
"Sempre vivi retirado P.

como j á te disse na fazenda
.Io Luzardo, nem mesmo em

política quero me' meter",
Atendendo ao apelo de seu

.rmão, o sr, Benjamin Var
gas voltou novamente a

' ra
'ar com Gregório advertindo
) das graves eonsequêncías
que o homicídio do maio:'
'laz. poderiam trazer ao pre
sídente Getúlio, que naquele
momento já era apontado
;)01' seus inimigos como' O

mandante,
A exploração política oa

renuncia já se fazia sentir,
de forma que 'se Gregório rJ

lesse algumacoisa que con

fessar, que confessasse logo,
Apesar de todas essas ponde-:
rações, Gregório negou pe
-emptortamente '

qua 1 que r

ra.rtícípação sua, direta 0'1

indiretamente, no utentado

la rua Toneleros.

NO DIA 24

Em vista da gravidade da

sltuaçào o coronel Benjamin
largas deliberou' que não

mais voltaria a Petrópolis,
osrmanecendo ao lado do seu

irmão; mesmo porque ele,
dona Alzira e os ministros

Jsvaldo j\.ranha e T'ancredo

Neves eram as quatro pes
ioas que o presidente mais

insistentemente chamavapa-
a o palácio nos últimos dias

lo seu governo; Depois des-
se domingo, em que o coro

nel Benjamin desceu de Pe

sropolís, ele só tornou a ver

,J-regório na vespera de sua

:emoção para a base do Ga

leão, Disseram-lhe que o che

'e da guarda pessoal estava

10ente. O coronel lhe fez

uma' visita e nessa ocasião

lnterpelou-o pela ultima vez,
',firmando que não mais vol

t,aria
.

a fazê-lei, Desta feita,

ele no Gatete quando por lá

apareceram o coronel Umbe
lino Vargas e o general Jandi
1'0 GaIvão, este ultimo na

qualidade de emissario do

então ministro da ' Gúerra,
general Zenóbio da Costa. O

motivo da visita era um teÍe
fonema do Galeão para o ge
neral Zenóbio, pedindo a es

te que convidasse o coronel

Benjamin! Vargas a depor.
Zenóbio destacou então o

general Jandiro para acom

panhar o irmão do presiden
te até a Base Aérea. O coro

.nel Benjamin Vargas colo
cou-se à disposição da Aero-

,náutica, estranhando apenas

o ESTADO

que a convocação fosse fei
ta de madrugada, precisa
mente na hora em que se de

cidia a
- sorte do seu irmão,

Não obstante, concordou em

ir, após uma consulta prévia
ao presidente Getúlio Var

gas.
O presidente estava dor

. domingo quando o seu irmão
o acordou para inteirá-lo do

fato. Passamos a reproduzir
o pfímeíro diálogo: Getúlio
- "Mas você depor no Ga

leão a estas horas? Por que?
Benjamín: - "Não sei a

que devo atribuir, a menos

que me queiram .prender por
ser do domínio público que
estou na disposição de resis

tir contigo de qualquer for-
ma".

TOdas as vezes, e não fo
ram poucas que o sr. Getúlio
Vargas declarou que só mor

to sairia do Catete, o coronel
e o ex-ministro da Fazenda

�he hipotecaram inteira soli
'dariedade, Duma feita o pre-:
sidente respondeu: "Não que
ro o sacrifício de.tninguém:
nem dos meus, ,

dos meus

amigos, nem do meu povo".
.Este foi, o motivo pelo qual

o sr, Osvaldo Aranha, ao vê
lo 'morto, exclamou: "Ele
morreu para não nos sacri
ficar, E' um homem extraor
dinário. Ele sabia, que nós
dois eu e Benj ãmin morre

ríamos por ele",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 4 de Setembro de 1954r

Criado

�
I

Frieda SchIÍor�����C����Re Familia, sensibi- Importa"fe: Industria
lizados agradecem a todos llue compareceram,

acompa-I Rendas
nharam e enviaram cartões, telegramas 'e flores pelo

.

Precí 'd t t t
falecimento de seu inesquecivel cunhado e tio, HUGO � IS� e represen an e para es a praça,

cartas!SCHNORR, ocôrrido em 16 do corrente. 'c/referencIaS p/ Caixa Postal, n. 13.839 - �ão Paulo.

". ,
.

v

VIAJt: C?oNf""O'QTAVt:LMt:NTt:
-t CO.�tcA. O �UL 1>OlmA�IL

'PtLO:_ 1)���lAg 'DA�

de

\

r:

SÃO JOSÉ - 10 - 1% _; 3lf2 - 51/2 _:_ 71/? - 91/2
RITZ � 2,.,- 4:- 6 __:_ 8 -:- 10

-

iMPERIAL - :2Í/2 - 41/2 - 61/2 - 81/2
GLORIA- 3 - 5 - 7 - 9 -.horas.

A. Maior Bomba do Cinema Nacional
PITUCA em'

"O PETRóLEO É NOSSO:'

\.

Elenco: Emilinha Borba - Heloisa Helena - Ivon'
Cury � Cat�lano - Violeta Ferraz e Adelaide Chiozzo
- Virgin� Lang. (Uma produção-de Watson Macedo).'

.. :", !

Para comprar, vender
'ou alugar

PROCURE A

IMdBJLIARIA PALMIRA LTDA.
Rua Trajano, n. 31, - lI.! andar - salas 1 e 3.
Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos
além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro

Ramos, n. 137, outras casas', terrenos e loteamentos' na
Capital e no Estreito..

P�ra alugar, um� casa à Rua Crispím Mira, 77.
Confie a venda do seu imóvel à nossa organização E

será bem servido.
Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço

bem organizado para atender todas as necessidades da

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

n. 31, sobrado.

•
•

Com ês�e va.loV' '{J. S.
a.b�iV'i>,u'ma. C?6nta. Clue

:'�:;�-flli�=-
lhe ..endeY'i>, JUI"o com-

'i pens�dol" '

e

levó.r';' pó.Y'ó. 5\,,6 Y'esidên-

" '. .

cio. um lindo e útil presente:
um BELISSIMO eOFREde ;4ÇO CRpMIJDO,

API"OCUI"! hoje o NOVO

NCO GRICOLA·
1W.a r/TM>-, 16

..... FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINo!'
H.O·.

'6

I�;::Parmacías' de Plantão
_' ,�

M1l:S DE SETEMBRO \

,
4 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Con

selheiro Mafra <- ;3 Domigo Farmácia Esperança Rua
Conselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá
cia da Fé Rua Felipe Schmidt - 11 Sáabado (tarde)
Farmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Far
mácia .Moderna Rua João Pinto - 18 Sábado (tarde),
Farmácia Sto. Antônio Sua Felipe Schmdt � 19 Do ''!lfl�
mingo Farmácia Sto. Antonio' Rua Felipe. Schmdt - �'/
25 Sábado (tarde) Farmád.a Catarinense Rua Traja
rio - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.

O serviço noturno será efetúádo pelas farmácia f
Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas'
João Pinto, Felipe Sch'rndt e' Traj ano.

PAltA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

,EM CORTEZIA
e EFICIENCIA

VENDE-SE

leITE
Agência'

de

Publicidade
catu P..tal,· 4{J
Florian6poU.
Sata c.tarlaa

Uma eletrola Modelo
Sta'hdard-Eletric num bé
li�simo móvel de Pau-Mar
fim com menos de 8 meses

de uso, toca-disco automá
tico de 3 RPM, tudo em

,

mais- perfeito estado .Ó»

I Os' interessados devem
, dirigir-se a rua Felipe Sch-
midt, 42 sobrado, falar com

; o snr. Estefano Urgente!!!

1__-
I

i'

I
O�GAN ISADO .

E. .:
EDITADO ,

POR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TEM NOVO PRESIDENTE [x�losao no· porta-aviõ8s
-brilanico ,«EAGLE)

DEVONFORT, Grã-Breta- I
:1113" 3 (U. P.) - Um depósí- viam ficado vapores do com

to cheio de vapores de gaso- bustivel no tanque. E havia,
Una foi pelos ares no porta- porque ocorreu tremenda ex

aviões britânico "Eagle". Em plosão, ao que parece produ
consequência, um cientista zida por alguma faisca. Thom

da' Marinha Britânica pere- morreu instantâneamente e

ruo, 3 (v. A.) .- o presi
dente da República assinou

decreto concedendo exonera

ção; de presidente da Funda

çao Brasil Central, ao sr. Ar-
---------------------------------------------

·.tjulmccles Pereira Lima de-

s�nando, para o mesmo car

go, d general Francisco Bor

ges FO'rtes de Oliveira.

sofreuGore queimaduras
graves.
Este é o mais recente de

uma série de acidentes ocor

ridos a bordo desse porta-a
viões, desde que entrou em

serviço em 1951.

ceu, ficando gravemente re- .... _-.- - - ."...._,.._,... - -. - -�-.....--.._,

rido seu assistente. -O INQUÉRITO D'A T"0-
...

N·-.......ELE'-R-O'"s"""'_'"
os. bombeiros de Devon-

port acudiram apressada- OUVI'do O den Lutero' Va- rgasmente ao local' da explosão
e, com I:l: ajuda dos marinhei- ,RIO, 3 (V. A.) - O cel, Adil parlamentar ao local do ln-
ros, conseguiram impedir que Oliveira, pr�sidente do ínqué- quérito. Imediatamente o' sr.:

as chamas se propagassem rito policial militar que in- Adroaldo Mesquita da Costa
para toda a belonave. vesti�a DE;\. baile do galeão a compareceu à resídênoía do

EMENDA 1;J, 3.384 Os oficiais dizem que os responsabilidade dos auteves Sr. Lutero Varg'as, de onde o

Cr$ 100.000,00 _ Instituto 0ã..o Jpão Batista Vianci danos causados pela explosão do criII\e da rua Toneleros, conduziu à presença da Co-

Lajes.
no "Eagle" sãc '1insignifican- comunicou à Câmara, por in- missão de Inquérit� e assis-

Cr$ 50.000,00 _ Internato Santa Tcrezinha; a cargo da ces". O pol·tll�aviõªlil, que des- terrnédío de um oficial avia- tiu ao Interrogatórto. Tanto

Congr-egação da Sagrada Família _ Curi�_\banOB, loca 36.800 toneladas, se en- dgl', que aquele órgão desela- o segundo vice-presidente da

,Cr$ 50.000,00 _ Sociedade Cultural "São ylrgUio" - contra em Devonport para va cuvír () cleputaclp Lutero Câmara come o parlamentar

Jardim de Infância "Padre Rossi" _ Nova Trent6. reparos. trabalhista, foram tratados

Cr$ 10.000,00 _ Liga Criciumense de.Assístêncta aos Ne- A e.xPlosãd .Ocol'l:eu �uando I var�as. Cie�te dessa �otifi- cmo a maior consideração e

cessitados _ Criciuma.
...... Kentl�h Thom, centlsta a caçao o presidente Nereu Ra- respeito na base do Galeão.

Cr$ 30.000,00 _ Liga Operária Beneficente de Florianó-
.

s��1:.viço dá Almirantado, ea- ,mos designou o segundo vi- Também hoje deveria ter si-

polis _ Florianópolis. trou c�m o a8�1�í!futlg p;dward I ce-presidente d� Casa, sr. A- d� o:!vido pela mesma Co-

Cr$ 15.000,00 _ Liga Operária Jesus, Maria, José Gore num deposito dó �ieO- droaldo. Mesquita da Costa, I missao, o sr. Benjamin Var-

Criciuma.
.

lina para comprovar se ha.- Ptll'll acompanhar aquele I gas.
Cr$ 40.000,00 - Liga Operária Jesus, Maria, José

' -- ---- ----- " ,

:::'��!n�:O�':vont��:�'�!:��Ciai'Ri�::'�J�' S.... rJ!��l!!E�3· ,uum
IGb!!,���,u !!�!�� jil!'Hf!� t!ti�_.'9��O�_,"

Joaquim Ramos - Agripa Faria - Leoberto Leal - t t • ri
-

I'L "'-

r
Saulo Ramos.

- Reeem chegado a es a ca- .0, MIl.\1i �:ae !e� �?�to ellf claH�c�r 9 f��€!l Bfêêlmli!H19:

EMENDA N. 3.385
pital, proeeMnte de r-:0�a llberdad� através de ttt1'<tj, .�F;: �� 9H§ �����1��? ���fi �3:�t�
Yorque, o húng�i'G Antomo dem de habeas-c.orpus", 1111- da quadt,Una, '�,fU_ê ... ISl,'l'Í��if.ls.'. re,ll,�

Grupo Escolar São José - São Lud- 1 I.l� d I lt
CL «'S::tI10_ t':s

Seaton tentou um gth:�(j � fifT[},.a pe o sr. Nl. on Antu- ponsável desde a_:lgllIB t�rn�@l
:llguns milhões contra O Cl� m��, - .pelo derrame �t ª91�p�@§ f�l�
ty Bank, levando a: resgate, Todavla ao Policia/ rell,i!zª. 'Ít1� !i6 P!\Ífl.
naquele tilStabelecimento de

São
crédito, dez ch6qUes de cincâ I
mil dólares cada, pat'Q. ,sáque
contra o 'Industrial Bank d!
Commerce, daquela capital As urnas de Turvo, na eleição de 1953,
norte-amel'iMt.na. .{)s che- foram vialad�s e fraudadas. Por isso o pleitoRio
ques, éuja impol'tfi,m�ia total,
1m nossa moeda subia ti três foi anulado pele ��,r��io Tribunal de Justiça
'ailhões de cruzeiros, desti- EkHon�.l.. '

'.", ,

'.avam-se ao pagamento de ()./,de Lias adquirida� no comércio '§ nHm�rO� 9baixQ evidenciam a ver-

testa capital. C0H� fpsse gonhosa fraud�, glm dlJq� secções' do distrito
vultosa a quantia, o �!j,IlÇO dª P�dra' , . ")'":"'" ",,_o , ;: , •.loI �;ol'

exigiu eftdOfíso, ao 111l1,Snw
- " , ,

"
'

'\'""l!�ll

EMENDA N. 3.386

; I"" ,empo que comunica.va I) fa� ,
1953 19�4

Obras SOClalS da Paróquia Nossa Senhora da Concei-
o às autoridades polieiam U.D.N, � 209 U.D ,N. �, 46 .

�esconfiando do negócio. " '

ção - Urussanga ....,: Acrescenta-se Cr$ 25.000,00.
,TI f! D '" P T 13 72 P O D P T B 281

TIF
-

\úngaro foi detido no Hot�l, �",j;3, , \\,> -, ._-,
� ,- ·Y., e -, " ,--, ,,'

_

.. JUS, I?AÇAO ,

_. _ • "'egência, em Copacabana, {ln
, t_s Obras SOClalS d.a ParoqUla N. S. da Concelçao tem lreendendo a Policia os ditos

por nm atender, gratUltamente, aos necessitados de ambos

I
.-

os sexos, de toda e qualquer idade, sem d�stinções de raça

e de religião: suas_ ativida�es têm-se feito sentir benefica-
mente no selO da populaçao pobre de Urussanga.'

x x Decldidamemte ,
vj-

Joaquim Ramos _ Agripa Faria _ Leoberto Leal _
x vemos dias de {fl'ª'J'"

Saulo Ramos. \
des p�eocupações .. , tu"
do em louca' debandada

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

- . ----------------

Florianópolis, Sábado, 4. de Setembro de 1954

·T.r.balhando por
SANTA CATARINA �

Cr$ 25.000,00
gero - Tubarão.

Cr$ 10.000,00 - Grupo Escolar São Ludgero - Tu'barão.

Cr$ 20.000,00 - Grupo Escolar steía Maris São

Francisco do Sul.
-

Cr$ 40.000,00 - Grupo Escolar Stela Matutina -

Francisco do Sul.

Cr'$ 40.000,00 - Instituto Lagunense de En§ino - La-

guna.

Cr$ 60.000,00 - Instituto .Missões Consolata em

d'Oeste - Rio do Su1.

•Cr$ 50.000,00 - Instituto Sagrado Coração de Ibicaré
- Joaçaba.

Cr$ 100.000,00 - Instituto São Francisco de Sales,
Caçador - Caçador.

Joaquim Ramos - Agripa Faria - Leoberto Leal

San.lo Ramos.,

/ tA PROVA DA FRAUDE

FLORIANÓPOllS- E LAJES- --ENtETARÃO
SIGNIFICATIVO INTERCAMBIO

-

SOCIAL
E�t�n'ê 9J:ltem em nossa Re- se-á no. próximo dia UI de

t1�1-�ªª1 g@ffiOrªflºª-Sç!!m ª=-I 'setembro, no Cine Eitz,
�raºªv§! pª!g§tnh 9 �fJ§§g, Qp!}rtunªP1çntê àl'),rem�s,
c:H§tinto (éfjllM!TãfitW fif, �gft= cm!'!

-

fllai§ (Malhes, (). que º

j3;mi� J()r��, JlH1gÜ:ln�r�tl I c@n§tityir� ê§til-' &mJ:l�Hg�ª 0,-

I publlco c�m funçoes tlti. cIda=-

P, fg§tmtí:WfW1 ffifltiV9 de ÜllltO
de de Lajes.

"

regosijg !ilãm li fig§§!'!. §gç���
_Disse-nos s. s. que o Clube dade.

'

11'�4 à@ 19H1O", traçlici.onal so-
�iª4ª,gg tig,{lH@!� gig,l').de, en- FALECEU EM' VÔO
viou ª g,§t.a.: êi:H1!tti-! Hill §J,�- RIQ( ª (V, lU - A Qqrqg
métlW à# H�fl.�ª� ?:fiffl9g @TIc fIg f!.vi�g g!(!'NªQipnal Trans
traI' em ent8u,gjmgqt@ G8ffl- fl�ftf�§ Mr�fJ?'11 qy� fªz ª li
as proprietários de 116SSp§ §j::- fl.ÍHl tJílLO Hgrtií!m�E!=ÇJqver
nemas e pessôas representa- nadol' 'Va1!tdar.bs. flll��tm an

tivas da vida social de nossa te-ontem Rufo Siqueira, de

�fl.tI!t-M I1tlra futuras apre- 19 anos. O jovem fôra agre

sen!w.f9�§ t!fl:s ª,lU��,§ sl� Aca- dido por ladrões num arma

_lemiª ª� -ªsll.�t, gft.�H��@ 91#- zem g� sua propriedade na

be. }9Sf!:I}é!f}9ê dgmElllimada Ma

Tràv�r-�e?á, �ü .8Pª_1·hl�l;; ftlRí:I:: g� ft§sft.l��!lt�§ gesferi
d�de, s�gmflCatlvo i,�t��'cam- Il'nm-1i'tl!< PíH�iªgª§ n� ��beça

�1O SOCIa,� entre a Plln�eza' en�anto dormia e, eQl se

d{'t §gr_ra e a nossa Capltal. gUlda, furtaram-lhe sessen-

4- AtUI9@m� 9� Ballet do ta mil cruzeiros: Rufo ia a

Ciube 1114 €f-!\! JYlh&1I �§t.� §qb Belo Horizonte para hospi
:3, competent� ti tllr1l8!*dFt à!� talizq,j:cse.
reção da exma. sra. 'filf8{!l. -:-:

..

__-..,.--.c-'-- - -

Oabriele Perli, contando com t) 'P!l;ltU't}.
ur� �rHPo de H� a 20 meninas Prev!srto de t�mPv€! �t� i!:s
de 6 ª i§ itm>s de idade. 14 h�ras do dia 4.

POdBUW§ if�f&i!fiUtF �JtP�bém Tempo - Bom, passando a

aos nossos leitemtJj it â §e�i@:; instável, sujeito à chuvas.

FUNERAIS DE da.de �lorianópolitana-quu ii- 'F@mm:l1t0wi} - Entrará

\ ' ppmelra apresentaçao far- em _etí��iütj€!:
'

CARDEAL \ _, �-: ,

Ginásio Cônsul �:�0�D:e:�u;�8:e Brusque Acres- ta::!���;i� ��te�§!la:p�:: I
- E�PfD.IÇÃO AO AMAZONAS

cente-se _ Cr$ 50.000,00. tas de bronze para receber MUNICH,3 (U. 1',) = if�!},S ainda não' foram revelados,

'JUSTIFICAÇÃO pela ultlma vez o seu arct!- Ertl, cineasta da expeditie �:�Jt!P!J?tl:!,ãq dessa expedição.

O Ginásio Cônsul Carlos Renaux, da cidade de Brus- bispo, o cardeal Alfredo Ilde- au�tro-alemã ao Nangat Par- Pr6�Õgmc.�e g§ êXplE)nj.dQ-

que, Santa Catarina é um modelar estabelecimento de en-
.

tonso Schuster. Os despojos bat, parUf!EÍ no dia 16 do cor- res atingir a CélHHH1@!!'fl: (1."

sino que presta relevantes servicos no setor educacional do ilustre principe dii- Igreja rente com deM,l'lU) f1 .América través regiões prátlcamente

congregando alunos nã:o só de B�usque como dos municí� foram transladados para M_i- do Sul, onde dirigIra 1!11ij� t:�- desconhecidas, utilizando an�

pios visinhos e muito tem feito em beneficio do ensino se- Ião, procedentes de Venego- pediçãb aos Andes e ao valtt ti�'�s ;>istas incas. Hans Ertl

cUlldário. A emenda visa dar-lhe meios de ampliar as suas mo, localidade situada a 60 dCl :A.m,azonas. Hermann Bue- prop6B,,� F!J9l:!,r Hill filme co-

atividades educacionais. kms. de- distancia, onde fa- hl, um' '"*O§ vencedores do 10l'ido a respeit§, 9!!:§ g�§cQ-,

Joaqui� Ramos - Agripa Faria _ Leoberto Leal _ leceu o cardeal fulminado, Nangat Parbat, OI} irmãos bertas arqueológicas, �i�fq�i-
Saulo Ramos. ontem, por ataque cardíaco. Hugo e Luiz Vigl (A\HlÜ·ia.),� 'Cas,. geogr.áficas e zpológica&

Milharés de pessoas desfila- dois cientistas bolivianos d� q�, .e_�p�dição � exibindo os

ram diante, do esquife, na origem alemã, "cujos nonies costume& 9Ri,> ingigenfts.
capela ardente sob a cupula -� "" .

��hUS�::e�i��� c�me::!�a� PATRONO E PARANINFO DA
��;i�:b��e�:�. O;;�' :�e��!�� TURMA DE DIREITO
de Milão desde 1929. Na A turma ·(tlt, nossa Faculd-a- leitos PatrOl'ld a Gr, Aqerbal
quinta-feira serão celebradas de de Direito q-u�, �ste ano, Ramos da' Silva, e F'apallinfp
as honras funebres e em se- termina o seu Curso, 'i'iluni- o ProfessOl: dr. Joaq\.Jim Ma- '

guida serão sepultados os dfl. esteve para eleger o seu de�ra Neves, nomes fulgur!m�
seus ,:t:estos mortais na mes- Patrono � o seu Paraninfo. -tes nos me!o§ !!ult4rais de

ma Catedral. I Por unalúllüdade foram e-
,

nossa terr�,

moral, . . medrando a

fattla. de educação, oca

sionand:6 fi laltà' de ci-

EMENDA N. 3.387
Escola Normal "São José" - Itajaí para prosseguimen

to da cOI)strução do prédio. - Acrescenta-se Cr$ 300.000,00.
JUSTIFICAÇÃO

A, Escola Normal "São José" de Itajaí, fundada em ..

1941, destina-se à formação moral e intelectual da moci
dade feminina, mantendo para isto, Os Cursos primário,
ginasial e normal. Conta atualmente com a matrícula de
589 alunos, dos quais 75 gratuitos e vários outros com anui

dade reduzida. O edificio em que funciona abrange uma

área construitlà 1.250m2 e mais pátios, jardins e locais pa
ra recreio num total de 22.196m2. O custo das, obras da

parte em construção e equipamento este orçado em ....

Cr$ 2.000,00.
'

vismo ...
Vezes 'vários temD� il§:!'

sistido, ,estarrecidos, mr;"
cinhos bem apessoados,
semÍ-uniformizados, pe

rambúlando pelas ruas

principais de nossa Ca

pital e rasg�nuo, acinto
samente c,artaztllj "6 pro
paganda política, �m

'

franco desrespeito às
nossàs tradições de Po�
vo ordeiro e zeloso des

sas tradições.
No entanto, se �aJtam

a esses moclnb� .a edu

cação do l�r e' a lJU�tm
ção que deve ser mltdjj�
trada. nos EstabeI{�d
cimen,toe de Ensino, faz
se necessária a interven

ção policial parIS- lIue tais
fátos não se repr04D�ªffl.,
causando péssima 1m",

pr�.ã.o ao forasteiro que,

por cOhwidência, os as

sista ...

Joaquim Ramos

Saulo Ramos.
Agl'ipa Faria - Leoberto Leal

< EMENDA N. 3.388
Obras sociais da Paróquia Imaculada Conceicão de

Arrozeira' _:_ Timbó - Santa Catarina - Acresce�ta�se
Cr$ 25.000,00.

JUSTIFICAÇÃO .

As obras sociais da Paróquia Imaculada Conceicão de

de Arrozeira, Munieipio de Timbó, têm por finalida"de' a
tcnder gratuitamente os necessitados e a sua acão se tem

fcito sentir benéficamente a população pobre� Mantem

cóntacto direto com os seus assistidos, proporcionando-lhes
roupas, alimentos, remédios, procurando reabilitá-los mo

ralmente e restituiJ;ldo-os ao trabalho. Sua acão é mei'i-
tória.

"

Joaquim Ramos - Agripa Faria --Leoberto Leal -

Saulo Ramos.

EMENDA N .. 3.390

Colégio Sagrada Família, Nova Veneza - Acrescente
se Cr$ 25.000,00.

JUSTIFICAÇÃO
O ColégiO Sagrada Família, de Nova Veneza Santa

Catarina vem prestando relevantes'serviços no set�r. edu
cacional e nunca foi subvencionado pelo Govêrno Fede

ral. Fundado em 1937, vêm nesse longo período de 17 anos,
exercitando as suas atividades sem o amparo do Poder

Público.
"

Joaquim Ramos - Agripa Faria - LeoberJ;o Leal -
Saulo Ramos.

CONDENADA' UMA MENINA
DE 16 ANOS

. Mafou_a própria Mãe
.

AUCKLAND, Nova zelan-I -As meninas foram a-

dia, 3 (U. P.) - Paulíne cusadas de matar a senhora

Yvon_t:le par�er, de 16, .anos, I Honora May Parker com um
e Juhet Maríon Hulma, de 16 tijolo. O,ap,vogado da defesa
�nos, foram declaradas, ho- sustentou que as jovens - não
je, culpadas do assassinato
da mãe da primeira e con- estavam, ao cometer o t

�ena�a� à prisão por tempo em seu juizo perfeito, i:d�:
,mdeflllldo. ,A sen�e�ç� _é cando que elas temiam que
usual nas cortes .bntanlCas I

a sra. Parker frustrase a via
em cas�s n�s quais os acu- gem que tinham planejado
sados sao menores. aos Estados Unidos.

'

CONFERENCIA DO PACIFICO

UMA RUA CARIOCA TERA' O NOME DE
DE GASPERI

RIO, 3 (V. A.) - O verea
dor Frederico Trota apresen
tou uma indicação à Câma
ra Municipal, mandando dar

ginete _
do governo italiano, a

um dos logradouros desta ca

pital. A. proposição, como

justificou seu autor, visa
prestar uma homenagem à.
República italiana e à colo
nia do mesmo país.

o nqme do ministro Alcides
De Gasperi, ex-chefe de 'ga-

MANILA, 3 (U. P.) - As, 3,t) - trabalho em eonjun
Filipi nas empenharam-se tto para o desenvolvimento
ontem, em t(:\�u\r uma breve economico, social e cultural
inicijl,tJv!\ pªra Pt sua "Car- dos países da Asia sudeste, a
tl'\, �@ �Mm(lQll Q@utl'tI. ª a- fim, de elevar os padrões de
gres§?t@ �@m\lJ\lªtª, através vida e reforçar os programas,
dos. C@ffilM§ qUQ estão realí- da segurança social e econo-,
zangij {!§ pnparattvos para a mica.

•

conferencia de ,Segurança da 4.0 - ação indivi(tu�) O"
A�it\ sudeste. O presidente combinada contra (I'Qa}quell'
:1amem Magfl.ysay 'declarou força que tente s\.\W,"gar Q\lt
que se baterá junto da con- destruir ,a sobe:l'�ni�, 0&, te:!;'....
fel'ência, que se .inaugura a- ritórios Oll" \\ ��berdad� d�
qui na segunda-feira por um países. Q�, as�a s\ltCl:e.st�,
programa de 4 pontos, com- \hl\ P:Qli:tª-vQIl: :f[��na €f t'

promete�do-se as 8 nllç;� e.tI!\FQ.1;Ii q1J,e, 10 &.�\!!. �'a�t'no e,s
no seguinte; �W)j� q_®. 1i,��% 1[>;rlt\�p1()S" mut-

, 1,0 ._ apfl,l0, MS direito,s (lJe to, s!@.:e�l!lta.n� �� C<1Jntl�oo
�odos ?S .povos da �sia su- �a CartA !&� .Mlâ.lil!\�cQ" s�:atn
deste, a llberdaçle e mdepen- : 111C����� nQ 1ie::l.<.t-o �Q

dencia..

I
�l�t�dfi1> Qie, � �t.� C(Q6 �

2.0 ,- medld�§ �\� ga- encon�r� Wl! ��,m� no.s lí'�,

rant1�l ó .pr�r�J'{l,§sÇ\ d�� �as·ões -p-��tv� �i,� e�ct�Hzat�
da '.t\S�íl q\!!;l�§t�,... ___' c,t,Q,%..

_ _

'

,

..• t.,..,� ...,.:.. , ''''!'!fIl'''/f: �
.. 1I ..... 'r��.�:�-�· ..,('""1---'

-------

'DEFENDERIA A VIDA COM
ARCO E FLECHA

TQQUIO, :) m. PJ - Ar- de contrabandistas interna

mªnctQ��e. com um arco e cionais".

fl!!chas, o professor Shogai A policia impediu que

Ma!(agawagà, 'da Unlverslda- ês..s6 atrasado -representante
de de TóqUio, havia. seguido do espírito cavalheiresco dos

ontem com destino a Hako- samurais executasse o seu )
ne, a fim de defender o pri- projeto, proibindo-lhe a en

metro. ministro. Shigeru YOS-,
trada na vila de Yoshida, a

lüc!t\ contra "uma tentativa qual, por outro lado, se en-

dI,' IUi2asalnlo por- um bando contrava ausente.

,}

Os adversários .leais 'e responsáveis do sr. Getúlio

Var�as e mesmo �uitos dos que, o apoiavam, não fa

liíÜtm sefcl'rec.lo de que -acusação injustas eram dirigidas
�!9 s!l\! �gvêrno.

- He.ç§nf;lêll!fl.m, wml e outros, que as ordens do Pre

§!€ltmtê @filffi gê§C\,llnpridas e os seUS propósito,') adult�-
plpg§ ê tUrig!(;iml I.lI'WI;\ fins outros. '

'

Aq'\li n(.'l-- ·Ellta,cto temos disso várias provas. Dentre
Il�!!:�l 1lma j� aparece aOS -olhos do povo, mormente no

intêrlor,
f)@çiàhl Q sr. Getulio Vargas, através do Ministério

ftlj, A�riculturfl" h'npQrtar jeeps para os agricultores e

colono�, gh(:l�l'l,çlg.w O!j jeeps, vieram ao govêrno do Es

tado e !lo Qi�triQuição está. sendo. feita não aos agricul
t(lr�ª (:l cQIgnQ§, mas aos cl\bos eleitorais da U. D. N ..

A grg@m dQ &audoso Presidente era certa e ótima;
ª' iHt�nºti,g, patriótica; a finalidade, a mais honesta e'
�rt}gutivª: I

9§ qUê fi, ex@outarl:\m é que lhe deram fim desastro-
§g €l qigng !lê tMa!l I'Ui Ct'�ttcas.

'

VilJ-&tl, aqui, qua fi, iniciativa presidencial' foi des·
v�rtU!l!;la ptlla própria U. D. N., que, ainda, dela se va·

ltm pªn� �\tacªr g govêrno, no âmbito federal,

jilgi com in[iratidões como essa que abalaram o go
vêmQ, :P{lpoili de fartos viravam o cocho!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


