
ldO, 24 (V, A.) - Poucas viajando no' "L:onstellation" Santarém, presos pelo major I RIO, 24 (V. A.) .-- "Mais A OCUPAÇÃO DE auxílio de para-quedistas. - "Primeiro

noticias tem chegado a esta ela Panair, o comandante Edil' Veloso. Aqueles milit a r e s uma grave ocorrenCla acaba RANTAREM' r 'Os oficiais rebeldes evacua- - A la. Zona· Aére3., a fim

capital sobre o movimento ele 'Rocha, que até pouco exercia conseguiram uma lancha an- de verificar-se em consequên- RIO, 24 (V. A.) - ° major razh Santarém sem derrama- de impedir que 1)'; �ois aviões

rebeldia de alguns ofic�àis ela ! a direção do SNAPP no Ama- te-ontem e', ludibriando a vi- cia do "caso" criado pelo ma- Haroldo. Veloso comunicou à mento de sangue, e sem opor em poder do major Veloso

'FAB, atualmente cítcunscrí .. ! zonas, A prisão daquele ofi- gílâncía- de Veloso, puderam [or Veloso e seus companhaí- zona' aérea que está disposto a minima resistericia. O· prí- fossem empregados para fins

to a Jacaré-Acanga, onde se cial da marinha foi motivada embarcar para Belém, onde ros. ° brigadeiro Ismar Bra- 'a resistir durante tres meses meiro telegrama dali foi pas- ofensivos, e para impedir ::1-

refugiaram o major Veloso

I
pele telegrama que o mesmo chegaram depois de uma sé- sil, comandante da 2a. Zona I

em Jacareacanga, tendo de- sado pelo sub-tenente Fer- ções que até agora vem aque

e seus companheiros. passou ao presidente da Re- rie de peripécias, Tão logo Aérea, sediada no Recife, a- � clarado à reportagem da "Fo- nandes ao gabinete do Minis- les oficiais desenvolvendo,
Reina a mais absoluta cal- pública, cujo texto, aliás, pu- desembarcaram nesta capí- bandonou, ontem, intempes- : lha do Norte", que se encon- .tro da Aeronáutica 'e o s�u determinou que os referjebs.

'ma na capital do país, não blicamos há dias. O cmte. tal, foram encaminhados ao, tivamente, o seu ,Posto, via- i travam em Santarém: "Até a texto é o seguinte: "Informo aparelhos, fossem imobiliza

se acreditando que o moví-I Rocha foi recolhido ao Hospí- gabinete do Ministério da Ae- [ando pa�'a o Rio. ° briga- vista. Quando o Brasil ,me- que assumi o comando da dos no solo. Tendo ainda em

mento ganhe "maior �xten-' tal Militar da Marinha, onde ronáutica onde, no momento deiro Brasil nâo comunicou a Ihorar talvez nos encontre- guarnição 'de Santarém a vista evitar derramamento
são. Santarém já se encontra � será interrogado ainda hoje. em que redigimos estas li- riínguem a sua decisão, nem' mos". ° motivo da fuga de partir .das dezoito horas e de, sangue, receberam os pi
.corn sua vida normalizadá, I)JO RIO OS TRES SARGEN- nhas - duas horas da ma- tão pouco apresentou-se aos

I
Veloso foi a aproximação do cinquenta minutos. 'lotos dos "Catallnas" ordem

com suas atividades a se de- ! TOS QUE ESCAPARAM drugada, - ainda Se encon- seus superiores nesta c�Pital.l navio "Presidente Vargas", A estação VWSN está no ar rigorosa no sentido de não

senvol,'/erem como de' costu-j' DE VELOSO tram prestando suas decla- A base aérea do Recife, por- que chegou a Santarém esta operando normalmente. ..foi atirar caso houvesse possibí-
me, ,� RIO, 24 (V. A.) - Viaja.n- rações, tidas coma das mais tanto, ficou algumas horas. madrugada e que já deve ter Impossível evitar a fuga do lidade de atingir o pessoal.
CHEGOU PRESO O DIRE- ,do tambem pelo "Constella- importantes. sem comando, assumindo, I iniciado o desembarque das major veloso.

'

Localizado.um dos a 'liQ",; no

TOR DO SNAPP tion", desembarcaram hoje ABANDONOU SEU POSTO O mais tárde, a sua chefia o, tropas. ° comando militar de � "PRESIDENTE.VARGAS" aeródromo de Ral1�3,!'em, foi

RIO, 24 (V. A.) - Chegou
I

no Rio os tres sargentos da l COMANDANTE DA 2a. I coronel Bacelar,! chefe do
I
Belém previa a fuga dos re- A�COROU EM SANTAREM o mesmo alvejãclo de acordo

preso ontem a esta .capítal, FAB que se sncorrtravam em ZONA AEREA ' Estado Maior da�à. Z. Aérea. beldes e, por �sso, solicitou o RIO, 24 (V, A.) - Chega- com as lnstruçôc-".
ram esta manhã de Belém
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l�
noticias de que o navia "Pre- O CORONEL '\DIL J�R..\.

�
•

I sidente Vargas" ancorou às CONHECEDOR DO�; P:L!l··

Rubens de
. I"

O Iftais'antigo Diá- duas da manhã em Santarém. NOS DE VEÚ.'50

rio de S. Catarina�'
Embora nãô haja ainda coo- RIO,24 (V. A.) -Ove.sper-

i
Arruda Ramos

�
firmaçã-o, sabe-se que a via- tino "Ultima Hora". divulga

GERENTE

!
. Ano XLII gem decorreu normal e a tro-. a seguinte nota,' transmitida

�
pa está bem. Nenhum solda- via radío -tet-zíoníca dr, Be·

Dominsos F. N/da desembarcou até agora. lém, pelo seu enviado espn-

dA· � · 12.396 !PARA-QUEDISTAS TEN- cial: - "Um reportar per-.
e qUino � � I

TARÃO DESCER EM JA- tencente ao quadro da Agên-
� ., w.. ,........................... ÇARÉACANGA' cla Meridional, órgão dos

E!;dição de hoje - 6 páginas -Florfanôpolís, Sábado, 25 de Fevereiro de 1956 Cr$ 1,00 I RIO, 24 (y. A.) - ° jornal "Diários Associados", ncaba

"Provincla do Pará", que se de revelar aqui (Belern) que
\ edita. em Belem, revela que o' ramoso coronel Adi! O'I-

• - •• os para-quedistas ontem che- veíra lhé conressárn , no Rio,

��-
-,

ri lU �['Im
'"

� fI � 10 ���'I i �
gados àquela capital, proce-cque era conhecedor ::los pla-•

dentes do Rio, tentarão das- nos de rebeldia (�;) Major Ve-

.

"

.

. _

';:�a����an��, �:;::O[:�ta�� lo� mencionado repcrter a

.
_

va para debelar definitiva- firmou queo coronel Adil não
mente os revoltosos e pren- só lhe disser'! conhecer de-

LONDRES, 24, (tr. P.) de era o dôbro da normal. 'tos notados até agora fo- Por fim, a direção do pbser- solar foi observada em Uc- der Os majores Veloso, Paulo talhes da conspíraça o de Ve-

O Observatório de Green- A direção do obsorvatô- rarn infinitamente menores. vatório 'tledal'Ul! que, "antes ele (Bruxelas), àS,9,55 ho- Vitor e o capitão Lameirão. loso como revelou que snbia
wich anunciou ontem à tar- rio declara, num comunica- O fenômeno começou a 'ma- de fornecer mais 'informa- ras (GMT), devendo ter co- SERA' BOMBARDEADA, A estar incluído no plano ue

de que se manifestou 'um do, que esta perturbação n if'estar-se por volta das ções sôbre as origens do fe- mecado por volta das' 8,30 BASE DE JACAREACANGA Veloso a transformação. de

fenomeno na superficie do, solar é a maior jámais re- 13,45 horas (GMT), segun- J1ÔmenO, espera: receber co- horas. BELEM, 24 (V. A.) - Se- tratores em tanques d? gusr ..

sol, do que resultou um sen- z istra.da. Em 1949, o aumen- do informam os astrônomos munícados de outros obser- gundo informa-se nesta capí-
'

ra, munidos de l11etJ'<'J .hado-
sivel aumento na intensida- ':0 da intensidade dos raios de Greenwich. Ao mesmo vatórtos, cujos astrônomos Esta vupção, limitada a tal, a, base aérea de Jacaraa- 'ras.
de das radiações solares, du- solares foi de cêrca de 40 tempo, 'todas as trarismis- tenham conseguido obser- um comprimento de ondas canga para onde fugiram os ° mesmo rt)�)o>:"tf!l' da :'\1€'-

rantes duas horas. Em cer- )01' cento. sÕ,es de rádio sOÍl"eram

um,
var a perturbação .•

,

'

li doe
1,77 m., aument9u de cin- oficiais rebeldes da Aeronáu- ridional, que Se aviSr,lc'>l, nn-

to m'ornento, esta intensida- Todos' os outr:l)s anmen- "fading" quase completo" OBSERVADO EM BnU- co vezes o fbxo normal do tica, que se encontTavam em tem �om Veloso, em Santa-
,no genero dos que se se-

�
,

,XELAS ',' sol e dua's vezes o n ivel nor- $antareml será bombardeada rem, completou sua se�1sacio-
""T �;lJ.e� .. nÇ),li��!.wel).t$:'!�àA gran_ ;nRUX�f,AS, '3:.4 tU. _P.) ,.mal de emissã.e'S:dé raio,s uI- amanhã. Nessa operação ,se- narrevelação com essas de-

,. ':0" ";,,,'.:!:. ª�&,. ptli�i;)�'�Ja§\1,���� '>rBJftLl'()S:' '''-:'. ':t -Ier11�ç!t�;:��i�_' -tpa_:.y 'QX'('jJIj..�:� ::r� :--"�, :rãQ_fêlJ.lpr'(�:gadp� 't&iõeW':'P::40' tl"ai"'fiçõés"''do -Ma.) 01' de,�rt()l'

• os JORNAIS oU. dão apoio P'I�O�•..,_ rxíilõSfO·�·fe·'·�iíírlõm1iã-r�ia ��g;z:�Ê::�t��;;:� ��u�t��:�:��1:�d��1�
,�:tt;::e:.:�� c��::r�n�::::s da��:!:��:l�i:�::�:. :r�::;:� URSS com', parl/l·c·l'paça-o de tropas �������a ��:a;��aqUset:�cso�� IU6:�:'CidindO com estas re-

vendo. agTessões' violentas das fôlhas gGlpistas, da Capital
'.

), tram nesta capital, serão, velações daquele reporteI' a

,
' lançados nos arrederes :da imprensa. de Be�€'m notich

Federal. O gesto hnpatriõticG de indisciplina de dGis avia- )!10SCOU, 24 (U. P.) - hidrogenio,' da qual parti- passado\'. Os russos anun- cidade com a missão dE não em m,anchetes se'.1saci,)na;s.
dores e as entrevistas ,raivGsas de alguns militare_;; superiGM Na imprerisa moscovita dell- ciraram tropas do Exército. '3iaram a 26 de novembro deixarem os rebeldes fugir.' esta última bravata dL' mejor
res tiveram a me}Jl0r aCGlhida e a illlais simpátwa sólida- se ontem a entendei' que du- Nutas condições, os ,I'US'lOS que haviam feito explbdir 350 PARAQUEDISTAS CON- Veloso: _ '''Até o mornl�n'ic
rle�ade das fGlhas �ficiosas ·desta "Capital. Ser� ql�e e�as I r:mte 9 outono pa.ssado hou-' tei'Jam _ido além dos s�lda- nma bomba de hidrogenio TRA JACAREACANGA minha missão est.á·cumprida,
lepresentam o. pensamento. do. GGvernG que apotaw. CGm ve Ema prova de bomba de dos dos Estados Unl(los, de grande potencia. Ao fa- BELE:(\1, 24 (V. AJ _ Já Espero agora que "meus che
quem está o sr. Jo.rge Lacerda? CGm a o.rdem legal OU'CGm : ,..................... que, pelo menos oficialmen- tor de multiplicidade de ar- foram iniciados os preparati- fes" cumpram tll,mlJem' a
o golpismo.? Co.m as autGridades constituidas GU CGm GS I '"

te, não participaram aiuda mas, refere-s� Vasilevsky à vos para um novo ataque a sua".
indisciplinado.s? INOVO DIRETOR DO de provas dessa natureza. I partiCipação das tropas nas Jacaraecanga, onde ·.estariàm

x INSTITUTO NACIO O m.arechal A. M. Vasilevs· I
provas com a bomba de hi- refugiados os insurrectos da OFICIAIS SUPERLORE:i

-
,', ALÉM DA TABELA dos Engenheiros, sabe-se que

NAL' O'
-

l�y declara, num artigo que drogenio. Aeronáutica. Como só se po- ESTARIAM SOB VIG!-
'o sr. Secretário da Viação obteve também a, antedatada 'D LIVRO hoje apareceu em toda a im- Hoje é comemorad<;> na de atingir aquele ponto peló LANCIA
assinatura do sr, Irineu Bornhausen para um 'p' rOJ' eto que RIO 24 (V A) O pI'e"

,

11 d URS I '

, .. '

-

�

- prensa, que os so (a -.9s so- S o,Dia do Exército. De- ar, cerCa de 35(l paraquedis- RIO, 24 (V. A.) - Publka
altera o Conselho Rodoviário, néle inclliindo" para Pre- sidente Juscelino Kubits- viéticos "estão dominando a cl<1roU ,o ministro 'la Defe-' tas est'ão sendo equipados "Tribuna de Imprensa" que
sidente, o Secretário, Como o sr. Bornhausen está de ma- chek de Oliveira as,'inou de- lt' I' 'd d d

. II mu Ip )';1 a e e eqUll?a- sa, marechal Georgi Zukov, palra participar da operação. "as residencias qe mu1'co,3 úfi-
las prontas parã a Oropa, será prudente deixar nos jornais cI,éto nomeandé. diretor do mentos'mil'itares colocados que terá de aumentar a ca- Até o momento não se tém ClalS super.iores das forç.ls
a necessária declaração de 'que, afora dois projetas, 'não 'Ipstituto Nacional do Livro, em8uas mãos pelo povO ... pacidade defensiva da Uni- notícias do major Veloso e de armadas estão send,) vigia-
assinou ou tr"'os, d�pois de 31 de janeiro. José 'Renato' Santos P�rei- e isto ficou demonstrndo ão Soviética, sem se perder seus companheiros, que se das pela policia. Há dias no-

x 1'�, em virtude da exonem- brilhantemente, em exercí- de vista "as maquinações presume estejam preparando tamos - diz - c!ianta da ca-
'o' SOMOS sistemáticamente contra tGdos o.s au- çao de Augusto Meyer. �ios' e manobl'il.s no",outono das forças agressoras". a resistência em Jacareacan- Sa do coronel 10:10 Adi! OH-

��:::::�:�:�l:�:=�e:':�:':�:��:· ..!��a� ',:b�.\:!:d: 'S···e··I··s····b··r·a··s·_··,··1·e··':r··o··s····p··a··r·a····O·····I·O···s··,·I··,·u"··t·O·····d··e·· :'�'NENTE PETIT ARAUJO �:�:���:�;;:;�t:��: "i."�:
Gritamos coptra. o aumeno de 40% no impGsto de NÃO ADERIU A VELOSO A residencia do capitão de

vendas e cGnsignaçõe;s feito pelo. GovernadGl' que co.nside-

C
·

b
' .

RIO, 24 (V. A.) - Está ago- mar e guerra, Sihio Heck, co-
rava crime aumentar imposto.s. Também, a :::eu tempo,

olm ra
'

alertamGs o. sr. Prefeito Municipal a respeito. d'G eXcesso. de
,

ra confirmado pelo Ministé- mandante do "Tama'.',daré",
, rio da Aeronáutica que o te- tem sido 'vigiad� por alg:.ms

revisão, que vinha sendo feita no âmbito �unicipal. Nada, nente CarIas Cesar Petit A- policiais.- Um àeles usa \1111-
PGis, há de censurável, no. rumo traçadG,-'nem 'agimG� de LISBOA, 24 (U.' P.), - A, co de Amorim, elegeu treze Soares; dr. João Paulo de raujo a,ssumiu o-comando do forme áe condllto�' de bonde,
modo. discriminatóll�, cGmo fizeram outrGS jornais. Onde, Assembléia do l,l!stituto de novos sócios, entre 03.quais Medeiros, membro da Aca- aeroporto de Santarém. Re- novinho em folha, mas' niio

-<. neles, uma Íinha contra o aumento de 40% no vendas e Coimbra, reunida sob a pre- se encontram individualida- demia--Cario,ca de Letras; dr. h lt
'

� sidência ,do professor Pache- d b '1'
-

con eCe,-se agora que o refe- ocu a o vO.i.lmJ do revolver
consignaço.es? Onde uma palavra de aviso. cGntra o panamá es raSl eIras. Sao elas: o Antonio de Almeida Prado, rido oficial não aderiria, co- à cintura., A resiJencia do aJ-
do. inventário. bo.rnhauseano, que custará ao TesGurG cerca historiaà15r e crítico; Antonio t
de 20 milhõe$ por ano?' "O GOVERNO SAB'E O�DE ESTÃO OS Augusto Soares Amora, dire- ��i��O�s f��a f:;;:::�\� n�� �:::e� P:�it�01;�ist:I��Z���;

x - tal' dos Estudos Portuguêses major Veloso.
'

-
* CORRE na· cidade, a guiza talvez de anedota, que FOMEN-r'ADO'RES DE DESORDENS" da Universidade de São Pau- ° tenenté aviador Petit �á telefones cenwracio�'.

os srs. Beirão, Cardoso e Teixeira, comissionados para irem. lo', professor Ulisses de Le-' REINA CAL.�'J,\ EMAraujo e genro do conhecido ,.

a São Paulo adquirir jeeps para o Estado, por lá se desen- gid� de Santarém. Pessoa tambem não ser isolado, co�- mos Torres, médico paulista; locutor da RádIo Nacional, SANTAiU:M
tenderam e que foi necessário determinasse o sr. Governa- presente alertou o presidente mo se apregoa ao que o chefe e dr. Eduardo Tourinho, da CIG'

-

e so Ulmaraes, e reside RIO, 24 (V. A,) -- Noticia,)
clor, daqui, que a razão estava com o seg.undo, isto é, com RIO; 24 (V. A.) - "Espero' ao govern,o respondeu: "Sim Bahia. '

nesta capital com sna esposa, de Belem chegadas do H,io ao
o sr. Cardoso. Se essaS aquisições fossem feitas por aqui agora que me deixem traba- maS o ,governo éstá atento e I••••••••••••�•••••••• ,

.. dona Vera Guimarães Arau- meio dia davam canil, de quI.'
mesmo, sob concorrência na forma da lei, tais anedG-tas se- lhar - foj a frase pr.oferida sabé onde estão Os fomenta- jo. Foi um alivio para 'a fa- reinava a :q).ais absoluta eal-
riam evitadas. pelo sr. Juscelino Kubitschek, dores de desordens". CONFERENCIARAM O MI- mília do oficial a confirma- S t'

.

fi
,x d t t" d d 1

-

ma em an arem, na!) iUvpn-
quan o eve no ICIa e que os millistro as Re aç.oes Exte- NISTRO E O PRESIDENTE Qa-o pelo Ml'nl'ste'rl'o da Aero- d ' t'

.

_

o mesmo qaalquer ves IglO

_ <E, FINALMENTE, vem a histÓria do quase assassi-
oficiais rebelados haviam {u- riares, dr. J. C. de Macedo RIO,24 (V. A.) - ° minis- náutica de que era ele ape- da malograda teutativ;, re\'(,-

no e depGis cGlega do. peito. do. Menezes. AG revés de ganhar
de que o movimento poderia ........----.---.-........

- ............----.---.--- tro da Justiça, sr. Nereu Ra- nas prisioneiro e agora ('.0- lucionária dos element(}3 da \,quietamente sua' vida, esc;apG à percepção. de que tem sido

"

CARDEAL D. JAIME mos, esteve ante-ontem em manda a base ,lê '3antarenl. Aeronáutica qtle ali se ,�ncon- "-

esquecido sómente pelo respeito 'à fanúlia, quer ser Catão, QUADRO DE REM- EM CONFERENCIA demorada conferencia com o ALVEJADO U1\1 AVIA0 travam. A �idade, ::;egunõo

depois de Gestas. E insulta, e prGvoca, e calunia, e mente, e BR�NDT VENDIDO ,CÓM O PRESIDENTE Pl'e;ident� da República, na- REBElDE tais informações, estava en-

injuria. Quando, cGntra essa permanente atitude mental LONDRES, 24 (U. P.) - I
da transpu'ando wbre oS as- RIO, 24 (V. A.) - Ontem tregue aoS sens afazele,s (::JS-

lhe opGmGs a dolo.rosace crQa verdade, enfurece e jura ape- Um retrato de sua irmã, \ JUSCELINO suntQs ventilados. Sabe-se, às vinte horas, quando ain- tumeiros. Espern"se nue t::..l-

lar para a ignorância, llelas colunas abert�s do. jornai cUjo. pir�t:-tdo pelo mestre holan- RIO ,24 (V. A.) - O car": entretanto, que as questões da não havia recebido comu- vez ainda hoje a::; forç�I,3 le-

d:retol'-de"redação é o Presidente do Sindic'a:tG do.s JGrna- dês Rembuindt, datado ae tipal d. Jaime Câmara con-'lrelacionadas �om os aconte- nicaçã-o de que os oficiais re- galistas que pal,a' ali sef.';ui

listas! lC::l4, foi vendido em leilão, �C:;'(,:1ciou ontem pela ma� cim�ntos militare3 do norte beIdes haviam fugidü, c chefe, ram dêm por terminada a

Em sua nota, na Gazeta, de ontem, está a co.nfissão., Dn
..

tem
.

por 16.500 líbl;as. Er.ií com o l�residente Jus-I do ?a�s" � unidade. do bloco I d� Est�do Maior da h. Zon:", su� _

missãn com a espe:aj3

assinada, de demissão a bem do serviço público. O resto é i\ ao fDl revelado o nome do edil, O KubItschek, "'nada
I
maJontano e"o regIme de ex- Aerea" coronel Altflir f.oJicar-

I
pnsao do mujo;.' _Veloso I) ut

com quem de direito. ... Amea�a pGr Mlleaça, valha tam- conlj)rador, nefi-i da 13essoa troa 113pirando, porém, do
aS-I ceção

foram estudados pelo po, distribuiu a seguinte no- ,seus companhei.:-os (}u del'E-ln

hém a nossa, de abril'mG;; arquivos impiacáveis! q�lC o enviou ao leilão. ,Sl'ltO da conversação. chefe do governo. ta: I estar em Jac'1l'eacanga.
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2 o ESTADOFlorianópolis, Sábado, 25 de Fevereiro de 1956

-DR. ROMEU BASTOS
PIRES' '

II�ÊDICÓ
Com prática no Hospital São'
'Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA,

-

,

CARDIOLOGIA'
,Consultório: Rua Vitor Mei-

.re'les', 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Feljpe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

'rei. 3.002.
,_._,-------

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização - no

Hospital dos Servidores, do Es-
tado.'

,

(Serviço do Prof. Martano de
Andrade).

./

Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
, À tarde das 15,30 hs, em dian
te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - !!ua Presidente

Co'lltinho,44.
'

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA'
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPITAL .

À TARDE - das 2 as 6-
no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2

'

RESIDtNCIA - Felipe Sch
midt n'', 113 Tel. 2366.

DR.' ANTÓNIO MONIZ
DE ARAGÃO\

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135:
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE, SENHO
RAS, com modernos métodos de,. '

diagnósticos P. tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA: - METABO-
LISMO iJASAL

R'\dioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulac;ão - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua 'frajano, n. I,

10 andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI
Residência: Avenida Trom

powsky, 84.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLlNICA MimICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
'

Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.81'2.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pelâ'"Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
,

Saude São Miguel"
Prof. Fernando Paulino

Interno por 3 anos, ,do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSUJ',.TAS: No Hospital de

Caridade, iliáriamente pela ma-

nM
RESIDtNCIA: - Rua Duarte

Schutel, 129 - 'Telef. 3,2R8 -

Florianópolis.

'\
/

A D V O' G A DOS

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4�'

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

,

pital qe'Caridade
CLíNICA MÉDICA, DE CRIAN

ÇAS E ADULTqS
- Alergia -

Consúltório: Rua Nunes M&
chado, 7 -

c

Consultas das 15 às
18' horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

ras

Residência: Avenida Rio Bran
co, n. 42.

Atende chamados

DR LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Especialista em moléstias de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos os

2.40(1
2.038
2,594

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás '11 horas.
Res. e Cons Padre MiguelinlJ.o,

12.
.

3.J13Corpo de Bcmbeiros ....

Serviço Luz (Raclama-
ções) .

Polícia (Sala Comissário ..

DR. I. LOBATO
Polícia (Gab. Delegado)
COMPANHIAS DE

, FILHO TRANSPORTES

Dúenças do apareJho respiratório TAC .....
'

............•

TUBERÇULOSE Cruzeiro do Sul '

.

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair '. f..

DOS PU:LMõES Varig .. , ; .

Cirurgia do Torax Lóide Aéreo
-

........•

Formado pela Faculdade Nacio- Real , .

nal de Medici_na. Tisiologista eScandinavas .. , .. , .

Tisiocirurgião do Hospital Ne- HOTJ1:IS
rêu Ramos Lux .'.' .

Curso de especialização pela Magesti� " .

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol , , .

tente de Cirure-Ia do Prof. Ugo La Porta .

Guimarães (Rio). Cac;ique , .

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central .

Fone 3801 c Estrela ...........•......
Atende em hora marcada. Ideal .

'>Res.,' ,- Rua ,Esteves, Junior, ESTREITO'
80 -'Fone: 21196 Disque ,.-, ,

1.700
2.600
&,553
2:325
2.402
2.377
2.300

2'.021
2.276
3.147
3.321
13.449
2.694
3.371
3.6ri9

/

5 Domingo Farmácia
.

Esperança Rua C. Mafra

Matriz : FLORIANÓPOLIS Filiá}: CURITIBA
11 sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

'Rua Padre Roma, 43 'I'érneo Rua Visconde dó Rio Branco
12 domingo Farmácia Nelson Rua F. Schmidt

Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36
18 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30
19 domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

Caixa Postal, 435 Erid. Teleg. "SANTIDRA" �56 sábado (tarde) Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

End. 'i'eleg. "SANDRADE" I
domingo Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

Filial: SÃO PAULO Agência: PôRTO A�EGRE' ? .serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

AntonIo e Noturná, situadas ás ruas Felipe Schmidt, 43 e

•
•

INDICA'OOR. PROFISSIONA,L' ":' '�uA'
DR. WA,;���/)�RD

I CD�1�M����2A 1- De.oU.sta para i . Q.\)��...

�

Diulomado pela Faculdade Na- � CONSULTAS - das 10- c'rI8up.ilS I :'I�"cional de. Medicina d!1 Univer- às 12 e das 14 às_16 horas. DR J'UARE
\I

C '$10000 : .;: ".: Com �s�e valo .. VOS.
SIdade do Brastl 1 R

' Z PHILIPPI r . .
.

.
'

Ex-Interno por concurso da Ma- ua Nunes Machado 17. Edifício João Alfredo _' ,". :: : ó.b..i..áumc.cootó.que
ternidade-Escola

I
Fone 2911. o" I "

.

:1�!:i:�iIiI.!I��
lhe ..ender-.\ jul'O com·

(Serviço do Prof. Octávio Ro- _,.

1 andar. ,'.�- "'- pensMlol'
drígues Li.ma) . _" Dn. JOSÉ TAVARES Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

" e

E.x-interno �o Serviço de _Cirür- "

IRACEMA Coelho, 1
leve,...i p61'6 sue. resid@n-

gra dy:�:S&li��!�J!�J;�E. T. C.
DOENÇAS NERVOSAS E'MEN-' Horário: 8 às 11 _ 16 às j

,,' ,eió.umlindoeútilpresente:

Médico do Ho�pital" de Caridade TAIS:- CLINICA GERAL 18 horas
um B-EL/S!1/MO eOFREde ACO eROMADO.

,e da rllatermdade Dr. Carlos Angustfa - Complexos -

B PI"O hei NOVO
Corrêa Insonia - Ataques _ Manias _

Atende exclusivamente com A
cUl"e �e o

DOENÇAS DE SENHORAS - Problemática afetiva e sexual hora marcada. ' NCO GRiCOLA
PARTOS - OPERAÇõES Do Serviço Nacional de Doen-

Cons: Rua, João Pinto n. 16, ças Mentais. Psiquiátra do DR. CESAR BATALHA DA
.1W,o ()'�I'U)-, 16

das- 16,00 às 18,00 horas. Hospltal-Colôniacêant-Ana.
F'I.ORIANOPOLIS

_'

-

_

SANTA C;ATARL�_

. Pela manhã atende dià- CONSULTóRIO - Rua Tra- SILVEIRA "
I

riamente no Hospital de [ano, 41 -, Das 16 às 17 horas Cirurgião Dentista
----�--------------------

Caridade. • • RESID�NcrA:,· Rua Bocaiuva,
Residência: 139 'fel. 2901' Cliníca de Adultos e

Rua: General Bi'tt�neourt n, Crianças Raio X
1'()1.

� _

- DR. ARMANDO VALÉ· 'Atende com Hora Mar-
T�lefone: 2.692. ,-- RIO D� ASSIS

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas. à rua Con
selheiro 'Mafra, n. 160 Tel. 3022

r: C". Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. l.ara.
Ltda
Ru'a Senador Dantas, 40 - 5°

andai'.
sexos.

Doenças do aparelho Digestivo Tel.: 22-5924 -,' Rio de Janeir('.

e do sistema nervoso.
"Rua 15 de Novembro 228 5'1

Horário: 10% ás 12 e 2% ás ii. andar sala 512 - São Paulo.

.

Consultório: R. Tiradentes, 12 ASSINATURAS

1__ 1° Andar - Fone: 3246. Na Capital'
Residência: R. Lacerda Cou- Anc , Cr$ 170,00

itinho, 13 (Chácara do Espanha) Se.!_llestre Cr$ 90,00
_ Fone' 3248

No Interior
. . Ano Cr$ 200,00

DR. JÚLIO DOIN DR. ALVARO DE Seme:tr� Cr$ .110,00
VIEIRA

I
CARVALHO Anun_c.lO. m.edlante contr�to.

.

'

Os orlgmals, mesmo nao pu-
, ',M)\:DICO , MÉDICO DE CRIANÇAS blicados, não serão devolvidos.

E::lPECIALISTA EM OLHOS PUE,RI,CULTURA - PEDIAT.RIA

I
A direção não se responsabiliza

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA _ ALERGIA INFANTIL,. pelos conceitos emitidos nos ar-

TRATAMENTO li: OPE.RAqõES Consultório: - Rua Tirader.- tigos assinados.
Infra-Vermelho - Nebuhzaçao - tes n. 9.

.

, ,

Ultra-Som '

Residênc'a' - Av Hercilio INF RMAÇõES UTEIS
(Tratamento ,de. sinusite sem Luz n'. 155 � Tel. 2:530. '

'O
. .

, operaçao) Horário' '_ Das 14 às 18 ho-
O le,ltor enc,:ntrara, nesta .co-

Anglo-rétinoscopia _ Receita de diári�mente l��a: lnformaçoes .que ,necesstta,
Oculos _ Moderno equipamento

','as diariamente e de Imediato:

de Ooo-Rinolaringologia (único DR. NEWTON
.JORNAIS Telefone

,

no Estado) O Estado 3.022

,Horário das 9 às 12 horas e D'AVILA A Gazeta ,. 2.656

dae 16 às 18 horas.
,

CIRURGIA GERAL . Diário da T��de 3.679

Consultório: - Rua Vitor Mei- Doenças de' Senhoras - Procto- Imprensa OfiCiai 2.688

reles 22' - Fone 2676. logia - Eletricidade Médica HOSPITAIS

Res. - Rua São Jorge 20 Consultório: Rua Vitor Mei· Caridade:

Fone 24 21. reles n. 28 - Telefone: 3307. (Provedor).............. 2.314

Consultas: Das '16 hor�s em (Portaria). . . . . . . . . . . . . .. 2.036

diante. Nerêu Ramos J....... 3.831

Residência: Fone, 3.422 MilLt:::r ., ;...... 3;157
Rua: Blumenau n. 71. São Sebastião (Casa de

Saúde) ..... , .. , ... ,... 3.153
Mat-el'llidade Doutor Car·
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA·

- ,\DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
DOENÇAS, DO APARELHO DI- Santa Catarina, '

GESTIVO - ULCERAS DO

ES-l---
, - _'_

TOMACO E DUODENO, ALER- DR. CLARNO G.
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- GALIiETTI

N;CA GERAL
_ ADVOGADO _

DR. JuLIO PAUPITZ Rua Vitor Meireles, -60.
FILHO. FONE:: 2.468

Ex-interno da 20& enfermaria Florianópolis -

V';;a S���i;o Ca�: J:s��-edneteI���f�� DR. ANTONIO GOMESDE lagem com seguril_llça
(Prof. W Berardinelli). ALMEIDA
Curso

.

de 'neurologia (Prof. ADV e r IdAustregesilo). Escri;6rio e ����ê�ci; apl ez·
Ex-interno do Hospital mate r- A H 'I' L 15

nidade V. Amaral.
v. e1'C1 lO uz, so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

DOENÇAS INTERNAS ,.�;�•••.s�:••••••••••e -- .

'RAPIDO IISOL-BR1SILE' IRO......
COQUEIROS O BAIRRO QUE RÉ$SURGE

Coração, Estômago, intestino, D E N TIS T'AS..... "Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,

;':��d: �t::�s bf liares, Rins, ova- DR, SAMUEL FONSECA
nada como uma noite aprazível, gozando ainda as deli-

Consultórlo : Vitor Meireles 22 CIRURGIÃO-DENTISTA Florianópolis - Hata' - Joinville - Curitiba cías dos banhos de mar.

Das 16 às' 18 horas.
•

Clínica -:-Cirurgia' "As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba-
Residência: Rua Bocaiuva 20. PROTESE: - Pontes Moveis e

A
A'

Fone: 3458. Dentaduras em ' genCl·a..
noa Deoaoro esquina da nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas.

DR. MÁRIO DE LARMO
Nylon. Rua Tenente Silveira' Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros

DIATERMIJ.: - 'I'ratamerrto de
canais pela al-

aonde construir Sua residência ou sua Casa de praia, não

CANTIÇÃO
M É D I C O

ta frequencia. perca a oportunidade, compre já um dos últimos elo lotea

CLfNICO DE CRIANÇAS cRaios X e Infra-Vermelho
_

�
- � mento 2, da Praia da Saudade.

onsuItório e Residência-: _ R. -- .
. ..

'

ADULTOS Fernando Machado n? 6

-I'p�1$ oJ
Projeto e vendas. Eng. RUI Soares - Deodoro n. '7 -

cORAçf;ença�l31e��a._ RINS
Fone2226' _I- I-"�'"

.

e
.Fone 2.521. - Proprietário dr. 'Nerêu Ramos.

- INTESTINOS C l·t' S
' I

Tratame�;FI�I�derno da ra�::I��:E�!:�s :��h��:rm::� I/ II' �
----

Consultório - Rua Vitor Mei- cada. .....

f
'- ,'�P\" CQ�d das Esquadrias

eles, 22.
HORÁRIO:

Sábado - das 9 às 12. '*
," ,...,

.

J �E ALBERTO RICHTER

Da�. 13 às 16. �oras. DR. LAURO CALDEIRA-'_ OUtIAIfTE TODfJ DIlA Rua 24 de Maio, 612 - Estreito :.__ F'lorianópõ'If'S"
T:�es�����iI�;on��!to;��édo3t��e \

DE ANDRADA / I" c

'

nos 1//1 nFJO'� 1/ Portas, janelas; caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

Pereira 158 _ Praia da Saudade CIRURG_IÃO-DENTISTA'
. , .....� ... ftl<L J -t: estóqú'e para entréga imediata.

� Coqueiros
__ ... .. Pa��e���LTO�!O andar Edif:�l�

_.IIe
-

'ft�,t*'
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

DR. VIDAL DUTRA FILHO 203 - Rua. :r�nente Silveira, 16." 1:. _

"<' e' sem defeitos.

MÉDICO DE CRIANÇAS Atende dláríamente das 8 às � -., -' s � Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron-
Consultório: Felipe Schmidt, 11 horas

-;�'» ;;;;.Jl ;,..;.. - to para entrega imediata
.

38 (das 14 às 17 horas), 3as e õas d�,14 as 18} horas. ,,'" _

� 'Sl

I
Res ldê.ncia.: Tenente Silveira,

- 19 a� 22 hor� _ _ •
;1 7;1 , �, '-Férro - Tubos - Sanitários e -Azulejos para importa-

130 (Fone 3165). Con�ec�iona D taduras e P01.l- �' ,

'

.
. \ � ção do Rio de Janeiro ela Cia. Americana de I t bí

-,

---'-" __ •
tes ,do\'els de Nylon.; '�

n erca� 10

DR. CONSTANTINO
(Brasil) CADIB.

DIMATOS
DR. JOÃO ASSIS FILHO Expresso FI

· "

I"· Lld ' Se vai construir anóte o nosso endereço.

Doenç�sÉ�leC�e��!:;:�GIÃ�arto8 CI���:r!:I:�I��N�I��!rgia
I

Or,anoPo IS, a.� Sua visita nos dará prazêr.
_

- Operações - Vias Urinárias e Protese Raios X FA
.

�tA E AN ACurso de aperfeiçoamento e
- Rua Felipe Schmidt, 39 A -

END RMAL D Pl T O'
longa prática nos Hospitais de salas 5 e 6

• EREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO •

'

Buenos Aires. Atende com hora marcada

CONSULTóRIO: Rua Felipe Dar 9 às 12 e das 14 às 16

Schm id t, nr. 18 (sobrado). FONE .-......-0·.........• ...........• ................• .........• ....

3512. O ESTADO
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho-

DR. lVO VON WANGENHE1M
DE N TIS T A --

Consultório rua Bocaíuva, 42

FLORIANÓPOLIS-LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO P4ULO, RIO
DE JANEIRO E EELO HORIZONTE.

"Riomar"
Avenida do Estado 166,6/76 Rua Comendador Azevedo,

64
Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. 'Feleg. "SANDRADE" Elld. Teleg. "RWMARLI"

Telefon�: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

,Alegre, Rio e �elo Horizonte, são efetuados pelos nossos
,agentes _

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóFOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 -

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR (CARL

ITINERA'Rro
SAlDAS DE

BORPel!)
IDA, VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio ' Santos
15-2 17-2 22-2 23-2
27-2 29-2 5-3 6-3
10-3 12-3, 17-3 18-3
O horário de saída de Florianópolis será às' 24,00

horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Pai'a melhores informações, dirijam-se à séde da

06 Emprêsa" à rua Conselheiro Mafra, 30 -_ Telefon'e 22-12.

w.o'•

Distribuidor "

I
'"

Comercio -' Transporte.
ttull Joio Pilltõ. �,g ffpoU

,

C. RAMOS SíA

DEPARTAMENTO DE SAúDE ,PÚBLICA
PLANTõES' DE FAR�ACIAS

MÊS DE FEVEREIRO

(tarde) Farmácia E$J)erança Rua C. Mafra4 sábado

Trajano.

A presente' tabela não poderá ser alterada sem ,prévia
autorização dêste.Departamento.

/'"

Departamento de Sáude Pública, Janeiro de 1956.

Luiz Osvaldo d'Acampora - Inspetor ,de Farmácias.

otimo empreuo de capital
VENDEM-SÊ URGENTE POR MOTIVO DE MUDANÇA

UMA' ÁREA DE TERRAS - No Bairro do Estreito,
próximo á Ponte Hercilio Luz, já loteada (12 magnificos '

lotes) ;
UMA TIPOGRAFIÀ - C�m

•

todo o aparelhamento
com d()is prélos eletricos, dispondonecessário,\ equipada

de ótima freguesia;
MÓVEIS PARA ESCRITóRIO � Uma máquina de

escrever, Olivetti, nova, carro grande; uma escrivaninha,
uma cadeira giratória, uma mesinha p/máquina, estante

para livros, tudo de imbuia, e um armário pequeno de

pinho.
Preços a combinar. Facilita-se parte do pagamento.

Tratar com Octacilio Nascimento, rua Conselheiro Mafta,
140, ou C. Postal, 517.
---�----, ,--------------

ftuentes-Vendedores
PROCURA-SE PARA CORTES CASEMIRAS E TE

emos PARA SENHORAS, P/SISTEMA REEMBOLSO
POSTAL - TODAS LOC. SERVIDAS VARIG '- CO
MISSÃO 8% ___: BREVEMENTE LANÇAREMOS SEN
SACIONAL NOVIDADE TERNOS E VESTIDOS PRON
'TOS SOB MEDIDA PESSOAL A PREÇO SEM IGUAL.
CARTAS PARk "REEMBOLSO AILIZ LTDA". RUA
BRESSER 2348 - SÃO PAULO - IND. OCUPAÇÃO E

BORDADOS A MAO
'Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UIS
EUGll:NIO DE CASTRO

Não peço para mim! Foram baldadas,
Foram vãs minhas súplicas, Senhor!
Eu que um trono almejei, fiquei pastor
De gado triste em serras esealvadas,

Eu que exultei, mancebo, vendo ateadas
As chamas da ambição, de astral fulgor,
Contemplo agora, em frémitos de dor,
Um montão SÓ de cinzas, apagadas.

Não me queixo, e a teus pés todo me humilho!
Mas se mereço um prêmio, porque esteja
Tão resignado e dócil, como estou,

Compensa _p pai humilde, e{.guendo o' f ilho i
Dá-lhe o que me negaste, e que êlé seja
Aquilo que eu quis ser e que não sou!

, .

Denominado "lusão", este modêlo de sapato para :fes
tas, criado por Delman é de uma beleza extraordinánia.
De salto bem alto, deixando os dedos, descobertos e ce'm,
alças em torno do peito "do pé, e de CÔl' dourada. APLA).

/ -(x)-

ANIVERSÁRIOS - menina Yolarrda, filhi-
Ilha -do sr. Arony Nativida-

FAZEM ANOS, HOJE: de da Costa, Oficial Admi
I' istrativo do Tesouro Esta-

- sra. Almerinda Perei

ra Tavares;
-- sr, Theodoro Ligocki,

funcionário 'do Ministério
da F'azen.da:
- menin� Luiz Henrique,

filho do sr. Moacyr Iguate
mv da Silveira;

S1', Humberto d'Alás- sta. Sofia Grans, pro
fessora do, Grupo Escolar

do;
,

- menina Eliane, filhi
nha do sr. Ari Ramos de

Castro, Secretário do De

partamento de Saúde Públi
ca do Estado;

sr. Pedro João Neves;

menino Sidney, filho "Hão José";
do Capitão Carlos Wences- - sra. Izabel da Costa
lau Pacheco, da, Reserva I Hodrigues;r�emunerada da' Polícia Mi- - sra, Ida F. Fr,eita�;
litar ;

- Sr. Jorge Jose MIchel.

Je••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Passatempo· O "Estado"
Por ORILDO

(74)

CHARADAS NOVISSIMAS.

a) "Duas vezes" tiveram que tirar a "poeira", da
"Autoridade eclesiástica" - 1-1.

b) "Chega", de usar meu "instrumento agrícola",
se não 'lhe dou uma "lambada" - 1-1.

c) "Zomba" perto ,d'''aqui'' da "milionária" - 1-1.
A PIADA DE HOJE:

Qual a qiferença entre um batedor de carteiras
e Ully daJ1çarino?
Um age com as mãos e o outro com os' pés.

Soluções do passatempo anterior, (73).
CASAIS - a) ano-ana; b) peno-pena; c) rato-l':tta.

...................._......•................

MISSA DE 7° DIA- ,

DR. ADAlBERTO TOLENTINO DE

/ CARVALHO
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA CON

VIDA OS PARENTES E AMIGOS DO DR. ADALBERTO

TOLENTINO DE C,ARVALHO PARA A MISSA DE '7° DIA

QUE POR SUA ALMA FARA' CELEBRAR NO PRóXIMO
SABADO DIA 25 ÁS 8 HORAS NO ALTAR DE S. JOSE' DA
CATEDRAL METROPOLITANA.

.' --41\ :., .� .� �

Florianópolis, Sábado, 25 de Fevereiro de 1956.

___
I

((REAL IEROVlftSn-Oez' anos 'de
bons servicas ao' Brasil

Há cousas que custam a
ser compreendidas dentro

das linhas mestras do ha

bito e na tradição, São ifa_
tos' que escapam à

I
analise

supecf'.c lal. .

'
' ..

Aí temos um exemplo :

quem poderia pensar, 'pen
tI'O da normalidade dos a-

I contecimentos cotidianos, IO ano de 1956 é um ano de comemorações para a na possibilidade de poder ,

Real-Aerovias. Há 10 anos, a 7 de fevereiro de 1946, a comprar, (sim, comprar e i

Real inaugurava suas atividades, realizando seu primei- levar mesmo na hora da I
1'0 vôo, na linha Rio-São Paulo, sob o comando de Linneu compra ... ) um super con

Gomes, que pilotava um dos dois DC-3 que constituiam a Iort.avel colchão de mólas e

frota da nova organização. Hoje, transformada em Real- mais dois travesseiros, tam
Aerovias, com uma frota de 70 aviões, entre os quais vá- bém de mólas, dispondo na

rios Super-�onvair, a emprêsa ide�da e fundada pelo Co- ocasião d� co�p.r�
-

.apenas Imandante Linrieu Gomes continua sob o seu comando co- da quantia irrrsorra, da

mo a maior companhia brasileira ,de aviação e a lla. em quantia "rele"," de Cr$ ....
todo o mundo em número de aparelhos, 30,00? .

Desde então, grande e ,em todos os sentidos tem sido Vivemos uma época de

�

o desenvolvimento da emprêsa, sempre em dia com todo contrastes é inovações ...
(l progresso da aviação comercial, É uma época dUI a, mas �

Sua linha- inicial de 373 Km. se estendeu de tal for- . também uma énoca de f'aci

I ma que hoje suas rotas abrangem nada menos de 54.271 lida�e:;... fa< J(lac:es cria-

Km. em território nacional e 13.665 no exterior. Jh por ment-úldaces pro-
. Dêsse modo, enquanto em .1946 a Real servia apenas gressistas e modernas, men

a 3 cidades - Rio, São Paulo e Curitiba - os modernos tiil i (1wtes que nxnr ram o bo
aviões do Cónsóréío Real-Aerovias cobrem mais de 100 lôr das velhas formulas,
cidades do Brasil e levam a bandeira brasileira à Argen- entre as quais está o "da

tina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos e cá e toma lá" ...
Trinidad. No próximo ,!ia 1° de

Com uma organização eficiente em terra e no ar -

março a casa" A Modelar",
I 5.000 homens compreendendo pessoal técnico, adrnin is- pioneira das vendas pelo
tratívo e tripulante, dos quais 248 pilotos - a Real Ae- crediário ln nossa capítal,
roviaacuida com a máxima atenção e carinho de cada vai ",I I"r v:!'1'�(,Il!"c-ional
um de seus passageiros como de calda uma das 6.000 'pe- venda dos afamados col

ças diferentes em que se assentam a segurança e a co- chões e travesseiros DIVI
modidade de vôo. '

NO. A 'venda será feita a

Graças a isso, através' desses dez anos, ela 'conquis
tou a confiança de milhões de pessoas que lhe deram pre
i-erência.

Essa preferência se traduziu num total de 5 milhões
e 500 mil passageiros transportados, em 40.000 toneladas

.

de carga e encomendas, em 116 milhões de Km. voados,
.

através de todo o país, desde 1946.
.

.

-Sõmente o .ano 'passado, 08,- aviões-d-Iit( Real-Aerovias
transportaram 1.32'0.000 passageiros::' 'B.4-7-5.000 Kg. de
carga e fizeram 36.020,000 Km.

_

de,�ô6.:. ,

,
, Os aviões nai"Real-Aer�{.�-s se��antêvf:}:J.o ar duran-

te 330 horas por dia. Isso signIfict-"a e;isfência de um

perfeito e completo serviço de manutenção, representado
por uma equipe de 1.086 mecânicos, uni estoque de 300
motores de rellerva e peças suficientes para s·uprir a fro- hI".• ..-.. _ �

ta durante 5 anos.

Estes são dados que falam por si mesmos sôbre a

organização e eficiência de uma emprêsa que em-dez anos "se tornou a maior companhia brasileira de aviação.
Outros dados comparativos nos darão, por s.._ua vez, Vendem-se balcões, vitri- .

uma idéia das atividades desenvolvidas pela Real-Aero- nes, armações, armários, es-'vias. crivaninha,' estante, etc. em,
Vejamos, a título de curiosidade, alguns dêsses da- perfeitas condições. Ver e

dos: tratar no Bazar de Modas,
pasta! à rua Felipe Schmidt, n. 34.

Em 10 anos a Real voou 457.100 horas, ou se

jam: mais de meio século de vôo.
A potência reunida. dos motores das aeronaves

da Real totaliza 185.000 HP - o -que poderia gerar
energia elétrica suficiente para servir a uma

grande cidade.
Os passageiros transportados em 10 anos .,., ..

(5.500.000) equivalem -as populações de duas ci
dades como Rio e São Paulo.
'0 total de Km. voados em 10 anos (116,000.000)
equivale a 150 viagens de ida-e-volta à lua.
A carga transportada em 10 anos pelos aviões
da Real (40.000.000 Kg.) é igual à de 8 navios
de longo curso.

l
tal. .

.

J- � ._••••-:..

�' historia da própria Real-Acrovias, construída a-I VEND'E-SEtraves de 10 anos de trabalho !n.cans�vel e ininterrupto.
E começa 4_Lumdo o bancarIo aQolescente resolve a- '

prender a voar. Vende-se a casa �a Aveni .

Foi e111 1936, quando êle se inscreveu �1a Escola Re- da �erciIio Luz 183, info!'
,nato Pedroso, onde foi aluno e; mais tarde, instrutor. Daí maçoes no mesmo local.,
saída para ser aprendiz e co-piloto da Vasp e, depois,
piloto na Aerovias.

Em 1946, entretanto, deu no'vo rumo ii. sua vida e um
novo impulso ao ,desenvolvimento da aviação comercial Paficipaçã O
brasileira..

Com dois aviões DC-3, 20 funciol)ários e um capital
_

p'a r' f i c i p a ç ã o·
Nicolau Olavo Scheidt e PAULO VIEIRA DA ROSAl, THYCO BRAdE FER-

I Marlene Luiza Scheidt, par- . / . NANDESde 3 -milhões, fundou a Real. ticipam a seus parentes e :e:
Foi êle o piloto e comandante do primeiro VÔQ. .pessôas de suas relações, o

.

:e:

'Desde então, jámaís deixou de trabalhar umsó'
OTILlA VIEIRA DA ROSA ARGENTINA DA SILVA

1 ." - , ,

dia naSCImento de suas primo- FERNANDES
p� a �m�)lesa que fundou, ate transforma-la no poderoso gênitas ANA LúCIA e LÚ- . .

. ..' .
, ,

ConsorclO Real-Aerovias a "menina de seus Ih" .' .
paltlcIpam aos seus am1gos e palentes, o contrato de

_ '...�..' .0 os

numa',
CIA HELENA, ocorrIdo na. casamento d seus fillios �

or�alllzaçao completa, cUJa efIcIencIa, dIsclplina e pre- Maternidade dr. Carlos Cor-
e

St ]) Z 'bl sao tra.zem a marca: LINNEU GOMES. ,�'"
e a e anzl ar

,
. ".

.leu, dIa 15 do conente. 13, d� -Feve.r,ejl'o d�

Iniciando as comemorações do décimo aniversário
da fundação da Real - hoje Real-Aerovias,"o Comandan
te Linneu Gomes. diretor-presidente da Companhia, re

petiu, no doia 7 de fevereiro, o vôo Inaugural na linha São

Paulo-Rio, no mesmo aparelho éom que, há dez anos,
fundou a emprêsa.

'

Entre-as personalidades que fizeram a viagem, esta
vam o Brigadeiro Arar igboia, Chefe de Estado Maior da

Aeronáutica, o dr. Luiz Carlos Marinho de Andrade, di
retor comercial da Real; além de outros elementos da di

reção da Companhia.
Essas eomemorações .continuarâo durante o ano todo.

x

x x

LINNEU GOMES

Diretor-Presidente do Consórcio REAL-AEROVIAS
I • I

Linneu Gomes, o fundador da Real, que a 7 de feve
reiro de 1946 realizou o vôo inaugural Rio-São Paulo e é
hoje o presidente do Consórcio Real-Aerovias, a maior
companhia brasileira de aviação, reune em sua persona
lidade, ao mesmo tempo o sonhador e o homem prático.

Sonhou com uma grande emprêsa de transportes aé
reos e tornou essa idéia uma realidade.

De garôto problema no Colégio São Luiz, de São Pau
.lo, até o comandante disciplinado sempre a exigir pre
cisão e eficiência em cada operação da emprêsa que diri
ge, há todo uma história.

� ,

s

--

"I

Por incrível
que�pa.reça.•.

'codos os - que mereçam cré

dito, (Cl'édito,... eO!110 va

les hoje á humanidade !),
mediante a entrada "baga
:elissima" de trinta cru zei
ros. Será, provavelmente
um acontecimento de inten-
sa movimentação comercial
e da mais profunda e sim

�)�ti,�---, r('-DerCu�,:iO,
É mais uma i-i ie iativa da

"velha" '"A Modelar", que

-á, realmente,':' p ion e íra" das

grandes iniciativas.

MóvelS

Toda dona de cose sobe que êsses insetos
transmitem doenças, porque vivem na ,imu�
dície e carregam nas patas milhares' de mi-

. cróbios, podendo contaminar a comida. Por
isto ela' combate com NEOCID EM PÓ as

bar�tas que ameaçam a saúde da família.

Se V. S. é técnic , critico,
profissional, amador, artis-_,ta, publicista, administra
dor, clubista, fã, escritor, de

ITEATRO, RADIO, CINE
MA, TV, PUBLICIDADE, I
JO'RNALISMO, remeta-nus

seu nome e enderêço para
receber catálagos de livros
que lhê interessarão' e

"Atualidades Páginas", sem

compromisso ou despesa pa- I
ra V. s. 1

EDITORA PÁGINAS, \LTDA.

Caixa postal 14 (Copacaba
na) D. F. livros e revistas
em português, espanhol,
francês, inglês e italiano
sôbre: teatro, rádio, cinema,
TV, ballet, musica, foto
grafia, jornalismo, publici
dade

-

e artes em geral.
Serviço de reembolso 'pos-

Polvilhar NEOCID EM PÓ sôbre
prateleiras, em baixo de, ar
mórios e outros lugares, por on
de os bcrctcs ccstumorn passar.

NEOCID EM PÓ moto infalivel
mente as baratas quando en

trarem em contato com' o pó.

NEOCID EM PÓ mantém a

ação mortífera duronte mui
tos semanas.

_COM NEOCID EM CA§A,
HAVERÁ TRANQUIL-jDADE E SAÚDE'

NE_OCID

�um produto
garantido pela

marca suíça

PI"w-1I- --
-

_ ............ "'1< ........................ __..,.............-.-..-..�_ .. �wr _'_ 4+" .- ............. _

HOJ E NO
25 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.652, atendendo à representação dos mora

dores do Pará, D. João LV resolveu suprimir o

Governo Geral 40 Estado, do Maranhão, divi
dindo-o em duas Capitanias de São Luiz do Ma
ranhão e do Grão-Pará, com jurisdição in de-
�enden�;

,

em 1.777, cumprindo ordens de D. Pedro de
Ceballos y Calderon, Governador de Buenos

.Aires e Comandante em Chefe
-

das Forças Es

panholas, então ocupando a Ilha de Santa Ca
tarin a, o Coronél D. Ventura" Caro ocupou a

Fortaleza de Santa Cruz (hoje Anhato-mirtm) e

a de Ratônes, enquanto o Marechal D. Guilher
me Wanghan, à frente de 2.000 homens, mar

chava sôbr., a Capital;
em l.822, seguiram de Florianópolis para o

Rio de Janeiro, como Representantes da Câmara
Municipal e do Povo, afim de felicitarem o

'Príncipe Regente D. Pedro, pela sua resolução
de ficar no Brasil, os catarinenses Francisco
Luiz do Livramento, Antônio Francisco da Cos
ta e Diogo Duarte Silva;
em 1.832, faleceu o bravo catarinense Capitão
tenente José Lamego Costa, irmão do Almiran
te Barão da Laguna, e veterano das Campanhas
do Sul;
em 1.886, pela primeira vez, reuniu-se em Cor
rientes, o Conselho de Guerra dos Aliados du
rante a Guerra do Paraguai;
em 1.882, faleceu em Paranaguá o Dr. Joaquim
José do Amaram, que éra J,uiz de Direito da
Comarca da então Desterro, hoje Florianópolis;
em 1.883, no Rio de Janeiro, fundou-se a Socie
dade de Geografia.' Eútre 'os fundadores figu
ram grandes nomes do Brasil.

André Nilo Tadasco

,<
.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Esportivo"
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Grande expectativa pelo :���:�tN�\�T��(
. "

. ,

.

.' • I AMADORES

..

choque .desta. IJo 1te: p��n:i!im;m'aOddoa,�:tadOd�a�:
AMEACADA A lIDERAN-CA DO FIGUEIRENSE PELO PAULA RA'MOS, OUE VEM DE UM TRIU N F o . �:�áed;;r:ali:a�,a�.�n:: ;e�

I

,
"

SOBRE o AVAl
.

AS FORMAC,ÕES PARA A ATRAENTE lUTA· ·��osd�e�i��::ejOg�s�o�:i:r!
.. Postal Telegráfico e Aus-

tante animado para derrotar LeIo; Nerí e Damiani; Mar-
.

tria x Flamengo.
o líder. Bagé tem sido in-! réco, Ney e Jací. Wilson,
fatigável no preparo do

I
Sombra, Betinho, Valérfo e O.,.--

..

·C-·�A-I-C-··A-
...

R
...

-A
.....

·E
....

M··._._B·
...

I.:"onze" e logo mais espera Armando. -

que o conjunto faça uma: À parúida está marcada ; _

de�onstra9�o.. "das �ua�: par� ter inicio às 2,30 ho- GUACU AMANHA
reais possihilidadea técní- raso "

,

cas e físicas. O quadro pro-Ivavelmente formará assim: Não haverá preliminar.
O Caiçara jogará amanhã

tando provavelmente o es-

quadrão do Nag ib Salum. E'
grande a expectativa naque
la cidade pela realização
da sensacional porfia.

.

NOTICIAS DE JOINVlllE O C. N. AME'RICA
_

ENALTECIDO PELOS DIRIGENTES MÁXIMOS DO ESPORTE
• (Do Correspondente Hugo We- . NAUTIEO pE SAO PAULO ������1i\��::, N��) SI EU FOSSE DE-

.
.

BLUMENAU (E) C \

.

PUTADO - Com: Cantin-

b
·

I a "0 ESTADO")'
.

- 0- estima e distinta consi- sivas palavras de entusias- vament., a .contar a presen- 'fias"er, . especla pa r .
.

.'
. mo 'já foi divulgado a vi- deração. Federação do Re- h' t 1 d I d ')!]10 e recon ecimen o pe a ça os va 10SOS rema ores

I 30) O CEGO DAS MON-
. -O CERTAME ESTADUAL A PRóXIMA PREO- tória do AM1l;RICA, emSão mo de São Paulo. (ass). Ar- disciplina apresentada, pe- do .CLUBE N A � T I C.O TANHAS _ Com: Johnny

CUPAÇÃO DO CAMPEÃO: - O Caxias Futebol Clube, Paulo, na- Prova Clássica lindo. Donato, 1. Secretário. Ia magnifica 'equipe que nos AMERICA, na próxima dis

como campeão da Liga Joinvillenss de Futebol, voltará Fundação da Cidad., de CASTRO JUNIOR, o gran- visitou, que merece os maio, puta da grandiosa regata
a ter a incumbência de _representar esta zona '10. próxi- Suo' Paulo.vàe OITO gigan- desportista Paulita, pi'e- res louvores e apalusos, das' FORÇAS ARMADAS, à
mo certame da Federação Catarinense de FuteboV Seus te, teve repercussão extraor- sidente da Federação do· pela sua atitude e compor- se realizar no próximo dia

jogadores, apos ligeiro período de licença que lhes fôta ,Óinári,a nos meios esporti- Remo de -Bão Paulo, quis ta.i -nto exemplares, evi-.� de Março. Renovando os

concedido pelo termino do certame citadino e pelos f'es- vos, atrave:r da' imprell�a e dar o seu testemunho pes- denciando alto. grau de meus mais éfusivos cum-

radio,' de'
.

São Pál110, 'de 1 d d feit d
tejos carnavalescos, acham-se em atividade, sob a orien- soa, o gran e ei o o educação esportiva e eleva- primentos a V. S. e aos es-

tação de Pimentel, tendo em vista o campeonato do Es- Santa Catarína, ,da c,i;apital AMÉRICA, enviando o sé- ção espirito de camarada- tirna dos e valorosos rema

tado.
da Repúblieáç de Porto Ale- guinte ofício: São Paulo, 27 gem, que serve de exemplo dores do AMÉRICA, fico

Esperam os players alvi-negros repetir a f"çanha gre, enfim por todo '0' Brá- de Janeiro de 1956. Ilmo. e estímulo a todos os que esperando' ansiosamente. a

do -ano anterior quando, após longos anos, conquistaram si! onde ha maior interes- Snr. Presidente do C. N. praticam o salutar despor-I oportunidade feliz Ide to1'

para suas cores, o ambicionado titulo máximo do fute-. se",p-elo esporte· .do remo. AMÉRICA. Blumenau. Pre- ';0 do remo. Seria para mim j nar
a vê-los em nosso meios

bol estadual. Agora são as Entidades di- zado amigo e' senhor. E' que tenho' a certeza de que. nauticos. Subscrevo-me com

_ POUCA ATIVIDADE NO FUTEBOL FI"ANCIS- rigent.es do esporte nauti- com gÍoande satisfação que,. t d d d
.

I
.

h
.

di
.

\, para o os os que ver a el- as mm as mais cor iais

QUENSE: _ O futebol, f'rancisquenee, afora o· vincu- CQ que "estão -sé man if'es- atendo à solicitação dos va- ramente apreciam o nosso e desportivas saudações.
lado à divisão secundaria, em ljlumero maior, acha-se tando, como se pode ver os lorosos atlétas do desporto. fidalgo desporto, voltar no- (ass). A: Castro Junior".

praticamente inativo. Do Ipiranga e Atlético, os dois ofícios abaixo transcritos, amador do remo dessa as-

clubes da divisão principal, poucas .noticias se tem de- cujo .con teudo é um cântico socinção, qUe tão galharda- .--_ --- - ----.----.-----

pois .de terminado' o campeonato da Liga Joinvillense de de louvor magnífico do fei- mente levantaram a Prova

Futebol ao qual concorreram, carecendo, ambos, para t? dos �,oss�s rapazes "ame- Clássica FUN�AÇÃO DA

subsistir, de maior atividade. ! rrcanos . Ei-Ios: da FEDE- CIDADE DE SAO PAULO,
_ NA PRESIDll:NCIA DA LANC O SECRETÁRIO RAÇÃO do REMO DE SÃO/ na regata .dísputada no dü,

GERAL: � Por motivo de renúncia do presidente e vi- : P4�LO. São Paulo 1_ de Fe- 25 do corrente, . promo�id�
(.;e-�residente da Li.ga Atlétic_a Norte �a�arinense aos; ve,rel.ro de 1956. Ilmo.

sn�"l pelo Clube d� �egatas Tl�te
seus cargos, assumIU a funçao o secr.etano geral, sr.

I P.resldente do C. N. Ame- sub o patrocmlO da FedeI a·

-Gervasio Protásio Ferreira. Os clubes filiados à "eclé- ,

rIca. Blnrnenau. Prezado ção do Remo de São Paulo,
tica" citadina, em assembléia, mesmo sem proceder a

.

Senhor. Temos satisfação da qual sou Vice Presidente

nova eleição, resolveram manter na presidência, pela I de acus�r o recebi.mento do '(a,tu�lmen.te no exercfCio, da

ordem 'de

sU,ceFlsão
do,s encargos distribuidos pelo

Esta-I'
seu mUlto

.

a.tenclOso tele- Pl'esld�ncla:, rem;to as fo

tuto, o referido secretário geral, até o termino do man- grama, confIrmando a par- tografIas bradas por oca

dato do renunciante,"
. ticipação dessa agremia-. sião da di;;puta, na Raia de

.

.
_ GRANDES PLANüS DO SÃO LUIZ A. C.: � I ção n� Regata da !undação ,'Jurubat�lba. As. cópia�, ��

Em conversa' cono.sco, revelou-nos o sr. Waldemar da CIdade de Sao Paulo, l'am obtIdas do Jorpal .
DI!1-

Koentopp, presidente 'do São Luiz Atlético Clube, estar·1 augurando-nos êxito no em- .rio de São Paulo" e Os fil ..

.

sendo cogitada a compra do terreno ocupado" pelo clube I preendimento e felicitando- mes para revelar, foram

para sua praça de esportes, cujas providê�cias já se I no,s .pelo transcurso da efe- concedidos pélo jornal "A

acham na fa� derradeira. Pretende também o clube cruz- .
mende. Em nome da F.R.�. Gazeta Esportiva", que nã.o

maltino, em conjunto com o Clube Atlético Operário, P., agradecemos esta gentI- .possue as copias. Desincum- .;\).8••••••••••••••••••••••••••�••e•••••o•••• '

locador adjunto da referida praça de esportes, ·cobrir a leza, bem como congratula- bindo-me da promessa feita

�"tquibancada existente:
.

mo-nos com' V. S., pela ge- aos valentes remadores do

_ PERMANECERA O "DRAGÃO" NA DIVISÃO· nero.sa participação de sua glorioso CLUBE NAUTICO

PRINCIPAL: - O ónze do Clube Atlético Operário, I embaixada de remadores na AMÉRICA de Blumenau,

segundo se propalou, esteve à pique de disistir da divi- .
regata a que se refere con- aproveito a 'oportunidade

;:.ão principal, preferindo a secundaria, isto tendo em quistando os laureis ma- para mais uma vez felicitar

"ista não ter sido muito feliz (financeiramente) no ce.r- 'ximos com desciplina, cava- V. S., como Presidente des�

tame principal do ano passado. No enta,nto, com a elei- ; lh�irismo e boa técnica. De- p,e clúbe, -por possuir em seu

ção da nova diretoria, sOÍlbemos do presidente Nico que' seJando, que V. S. exponha quadro .de melitantes. do no

o tricolor da Metalúrgica permanecerá onde está e es-
I estas circunstâncias aOS br�· desporto tão exímia e

pera faz.er melhor sucesso neste ano, para o que inclusi- ! Íll'Oprios interessados, e au-' qvipe que causou a mais

ve apelou para a cronica esportivU''''__a; qual por sua vez gurando-lhes novos ·suces- sinpera admi-:ração aos que
®••8••&•••••�e••••o•••••••••••••••••$••G•••• ·

lhe hipotecou toda a solidariedade. sos 'neste fidalgo des,porto, tiveram a felicidade de assis

-SERA MURADO O CAMPO DO CAXIAS F. C.: servimo-nos da oportunida. til' à disputa da magnifica
- A campanhà do muro do campo do Caxias F. C. se de para apresentar-lhe os provt: 'Desejo tambem en-

processa lentamente, mas ao que tudo indica se concr4il- protestos de nossa maior \. iar as minhas mais expres

tizará brevemente. Na verdade, o campo do Caxias F.

C. tem necessidade, para melhor aspecto e mesmo para
ressa"Iva d-e sel! proprl0 patrimonio, de ser murado in-
teiramente.

.

. . I
- O TROFEU ACEJ PARA O CERTAME JUVE

NIL: - O América F. C. como vencedor do I Campeo
nato Juvenil da Liga Joinvill�mse de Futebol foi o pri-.
meiro a inscrever seu nome no trofeu ofertado pela
Associção dos Cronistas Esportivos de Joinville. Pela Segundo soub�mos, está possui o quadro completo
regulamentação para a conquista do referido trofeu se- havendo dificuldades sem de vez que a maioria está
rão necessarias tres vitorias .consecutivas ou cinco al- conta para a realização da disputando o certame pro
ternadas para a conquista definitiva. pugna !:lu pugnas para di- fissiori�lista. Por sua vez o

- MOVIMENTADOS OS CERTAMES DA 2a. e 3a. cidi�' a corôa de campeão Jmbituba não quer perder
DIVISÃO: - Ao contrario do que ocorreu com o cam- . ',dinheiro enviando' à. Capi
peonato da divisão principal, os cer�ames da 2a. e 3a. , de aspirantes, entre Figuei- tal a sua equipe... Fala-se
divisões da Liga Joinvillense de Futebol transcorreram I'rense e Imbituba que encer- 'que a F. C. F. está propen
movimentados, notadamente os desta ultimá, pelo núme-

I
raram o segundo turno em-

I
sa a n'ão realizar a decisão,

1'0 de .éoncorI'entes. As -pelejas finais despertam bastan- � patados com cinco pontos
.

prodamando
.�
campe0es . os

te jntere'sse.
.

t perdido:' O FiglJéirense ,tl'l5ig clllbés.

Prosseguirá, hoje, à noi
te, tendo' por palco o está
dio da Praia de Fóra, o ter
ceiro turno- .do Campeonato
Citadino de Futebol.
> Os protagonistas da

.

sen

sacíonal porfia são Figuei
rense e Paula Ramos, am

bos integrados por bons va

lores do pebol insular, co

mo Trilha, Julinho, E'rico,
Toinho, Aníbal, Walmor,
Laudares, Nerí; Lelo� Som

bra, Wilson, Marréco, Valé
·rio. Jacy e outros.
Raro é o dia em que um

"Clássico da Disciplina"
deixa de levar ao estádio da
Praia de' Fôra uma assis
tência numerosa e entusiás
tica, Sempre .que estão em

confronto, alvi-negros e

trícolores dão o que pódem
pela vitória, para gaúdío
da "hinchada" que vibra
diante das fases emocio-

assim, em mundo de emo

ções.
O Figueirense pisará a

cancha como l'íder invicto
do turno. O quadro orienta
do por Nelson Garcia, ape
sar de continuar sem os

concursos de Carlito, Betí
nho, Norton, Helcio e Pache
co, já obteve duas bonitas
vitórias, conseguindo levar
de vencida o Bocaíuva e o

Imbituba. O técnico Garcia
não pretende alterar a

equipe para a pugna des
ta noite, em' face das suas

boas atuações. Assim o

conjunto defenderá a lide
rança f()ll'marido com wu

�n; Trilha e Laudares;
LAUDARES, destacado de- Aníbal, Mafra e Walmor;

Toinho, Julínho, Odilon, à disputa da Prova Clássica
E'rico e Ceça. "Forças Armadas do Bra-

nantes que o espetáculo ofe, Por. sua vez o Paula Ra- sil", que a Federação de
rece. O j.Ogo, que é o quinto ,.

mos, c,om sua vitória ,sôbre Remo de São Paulo� realiza
do terceIro turno, prome�e, o Aval por 3 x 2, esta bas- todos os anos no dia 4 de

õAlliOlOiN·õVAMENfE-NAoisPUTA-·
DA PROVAClÁSSICA '�FORCAS

.

ARMADAS DO BRASI[,� CAMPEONATO
CARIOCAAo que apurou a nossa março, na ráia do Juruba

reportagem, além do C. ·N. tuba.
Martinelli, o C. R. Aldo Luz Nesse mesmo dia o C. N.
também estará presente América; de Blumenau, ven- Em continuação ao. ter-

cedor da última Prova Clás- 'ceíro turno do Campeonato
sica "Fundação de São Carioca de Futebol, hoje,
Paulo", estará na Capital no Maracanã," defrontar-se
uruguaina disputando a 35a ão Flamengo e Bangú e

Regata Internacional de
I
amanhã o Vasco dará com-

Montevidéu. rate ao Fluminense.

fensor do "Furacão"

organização 'Juridica
Confabil Lida.

DE
Dr. Ney Douglas Bello - advogado

.

Onofre Alves Pereira - contador
-\ -:0:-

Rua Trajano 12 - Edifício São Jorge,Séde: sala 4,
1° :>ndar.

Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comercials e fiscais - Contratos - Dis

tr;ctos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri'
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
terior junto às repa.rtições públicas, desta Capital.

------------.!_

OFICINA MECÂNICA
CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-,

LHERIA, MáQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS. SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA. - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO

FOTOCOPIAS
SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua João Pintá, (altos) .18 - Florianópolis

DIFICll A DECISÃO DO CERTAME DE
ASPIRANTES ou arrenda ..se

._------------ --o
o

_

.

Vende-se,

UMA FABRICA DE BEBIDAS finas CASTEL
ROSSO, cujos produtos já contam com bastante àceita
ção nesta praça e na de outros Estádos do Sul, sita à
Práia Comprida, no vizinho município de São José.

InformaçÕes à rua General Bittencourt, 112.
Telef. 3179.

.

•

In!mi�
CINE SÃO JOSE-
As 3 -.7,30 - 9,15hs.
"Na Téla Panorâmica"
Joel McCREA - Yvonne

de CARLO - Pedro AR
MENDARIZ, em:

A TABERNA DOS
PROSCRITOS

, technicolor
No' Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços-i 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

1.1.•4
As 4,30 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
John DEREK - Eliane

STEWART em:

AS AVENTURAS DE
HAJJI BABA

technicolor de luxo

Preços: 18.00 - 10.00. /

Censura até 10 anos.

:fJ�·ij·( ;tIL,,
-

-

As - 8hs.
Martine CAROL - Jean

PERÉDItS em:

NOITE DE NúPCIAS
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

1�1�,1;1Gi
As 4 - 8hs.

10 Noticias Da Semana.

Mac Brow

40) A ARANHA MOR
TAL 11/12 Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8hs.
Cantinflas - Fernando

SOLER em:

SI EU :FOSSE DEPUTADO
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

\

As - 8hs.

Sensacional seriado comple
to enl 15 Eps. 30 partes
A FLEXA NEGRA

N o Programa:
Atual. Atlantida: Nac.

Pteço: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

PINDORAMA 3 x CARA
VANA O

Na .manha de domingo
preliarf;tm no campo do

Abrigo de l\1er,cres," as es

quadras do Pindcrúma, 10-

-:a1 e dó Caravana. ' encendo

l.'1llE;·e pelo escore eie 3 x O

mal"�::mdo os tento,\ "Valter,
Fran,"isco e Walm;]', todos
no ::li riodu inicia'..

c'olabora.ção de Luiz AJ
ves da Silva

.
.

.

O MELHÓR JURO ..

. " .:

·5-%
.1

� .'

DEPOSITOS pOPULARES

BANCO. AGRiCOL,A
RUA· TRAJÀtlO�· '.·16 .

. nORIAN6p�LlS,'i \;

' .-.- ..-..
-

EMPREGADA· .

Família de Curitiba prb<:isa dk uma empregada.
Tratar no LUX HOTEL - apt? 308.

l' mego 218, frente a oficina
Paga-se bem:-' ..."...._""""'-�"""""""''''','.,-''''''-- da- 'Pncfeitura Mun·icípa}.

VENPE-SE
850 telhas francêsas no

vas. Prêçq de ocasião, Tra
tar à Rua Almirante La-

'.,Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 25 de Fevereiro de 1956

!rã� ·u a �� Ir um [ID�� o I� i[ili�
[�n�i !r8 �� io[�m I iv�i� [Im��ua� uo Õ!�

residencia, as quais Q Conse- I prazo de 15 dias uteís, por , nido, remetendo-se, no se
lho mandará notificar para despacho exarado no procE;s-1 gundo caso, Os autos à j ustí
comparecimento em lugar, so, confirmará ou não o jul- \ ça competente..dia e hora que designa)'. gamento do Conselho; nesse I § 2.0 - Sendo consíderado

§ 1.0 - Presentes no lugar, último caso pirá dos motivos apto sem qualquer outra cír
dia e hora designados, o de sua decisão. I cunstância, a decisão será
acusado e as testemunhas de § 1.0 - Se o acusado for \ publicada em boletim ou cír-

, \

considerado apto, mas ocorrer , culár reservada, voltando êle
existencia de falta disciplinar, ao exercício das suas funções,
ou crime será por aquela pu-

\ cancelando-se dos SeUS as-

defesa, proceder-se -á à inqui
rição destas, levrando-se all
to que será assinado pela
testemunha, pelo acusado e

Pelo Conselho.
§ 2.0 - Ao acusado facili

tar-se-á, sem despesa, a do
cumentação quê necsssltar
para SUa defesa.

§ 3.0 - Todos os documen
tos, inclusive razões de defe
sa, apresentados pelo acusa

do, serão juntos ':l.0S autos,
desde que redigidos em lin-'
guagem compatível com a

disciplina.
Art. 11 - Finda a ínquirí

ção das testemunhas de de
fesa, entendendo o Conselho A' rua Papanduva, com água e luz ligados 5 lotes deestar suficientemente escla- terras de 10x25 e mais 2 casas de madeira novas, pintarecido, o presidente declara- das a oleo, ao lado da 690. Preço para cada lote 8 e 10 milrá encerradas as diligencias. I cruzeiros á vista. 'Casas 27 mil. Tratar com Nânâ ti Av.do que se lavrará um

termO'lMauro Ramos 4 sob. --

O Conselho poderá determí-
'

_

nar quaisquer dilig�nCias pa- FOTnCQ'PIASra melhor esclarecimento elo I' \J
ato e da rasponsabilidada do
acusado e receber os esclare
cimentos que lhe forem f'11'
necídos.
, Art. 12 - A prova poderá
ser apenas testemunhai cu

apenas documental.
Art. 13 - Encerradas as

diligencias, o Conselho, a re

querimento do acusado con

ceder-lhe-á o prazo de clnco
dias uteis para apresentar
sua defesa escrita, taculí.an
do-se o exame dos autos, os

quais, porém, não sairão do
·poder do escrivão, sob pena
de responsabilidade deste
Art. 14,- Reunido o Con

selho, com a presença de to
dos OS seus membros, para o

julgamento, decidirá, por
maioria de votos, da acusação
de íncompatancia revelada
pelo oficial, Indicando mats
os fatos que porventura pos
sam constituir falta discípli
nar ou crime. O despache se

rá lavrado nelo Juiz mterro

gante e asstnado por tocos
os juizes, devonrl o jm,tificar
seus votos cs que assínarvm

Art. 5.0 __: A inobservancín
de qualquer das prascrtçôes
acima referidas tornará nulo
o processo.
Art. 6.0 - O Conselho fun

cionará com a totaltdade de
.seuSc.·nlemnl:eS. -. :' �:;.., ,io .". -"

Art. 7.0 - O ,resident3 do
Conselho nomeará interro
gante, se possível, um juiz
da especialidade do acusado,
ssrvindo de escrivão- o 'juiz
menos graduado ou mais mo
.derno.
•
Art. B.o - Reunido o Con-

selho no lugar, dia e hora de

signados, segundo a ccnvo

cação feita pelo presidente.
serão pelo escrivão ap!:esen-·
tados e lidos ao Conselho o

despacho de nomeação do
mesmo, a fé de ofício do acu

sado e-.a documentacão re- Art. 16 - O escrivão lavra;..
ferente ao fato ou f�tos ao: rá uma ata de cada sessão co

mesmo' atribuidos, o que tudo ConselhQ, ,a qual será junt.a
será autuado. Em s"guida, 'ao autos.

determinará ,6 presidente se- Art. 17 - S;:t1v·:) dificúlda
ja requisitada da autorid?de des insuperáveis que se justi
comPetente a presença\do a- ficará no ados com espw�!fi
cusado para o dia da nova· cação dos mot,iY(,:,

.

(�ntre a

reunião e citadas as teste- instalação d,) Con,;eJho e a •••••••�•••••••••••••••••••••a.8••••e••••••• ·

munhas. sessão de julgamento, não
Art. 9.0 - Presente o acu- será excedido o pr.L:!o de trin

sado, o oficial inte1Togante ta dias uteis, sob pena de
"

procederá à sua qualificação responsabilidade ..
na forma

e interrogatorio, ouvindo-se, das disposições em vigor. Em
em seguida, as testernunh.":, igual responsabilidade .in

de acusação, residentes no correrão as autoridacles de

lugar em que funcionar o precadas referidas no art. 9.0

Conselho. As testemunhas pelo retardamento na l'xecu

ção e na remessa das respec
tivas precatórias.
Art: 18 _:, Encerrado o

processo e lavrado o compe
tente termo, serão os· autos
remetidos ao respectivo mi·

nistro, dentro de 48 hora;;.
Art. 19 - O ministro, no

Paragrafo 4.0 - Em opera
ções de guerra o Conselho
será nomeado pelo coman

dante do teatro de operações
que designará a Grande Uni

dade, Força Naval ou Zona
Aérea onde deverá sur julga
do o oficial.
Paragrafo 5.0 - O oficial

punido poderá recorrer de de
cisão do ministro da Guerra,
para o presidente da Repú
blica, sem efeito suspensivo.
Art. 3.0 - O Conselho com

por-se-á de tres oficiais, jui
zes, mais graduados que .

o

acusado, sob a presídencía de
. um oficial-gén.��a�.�ElR ope·
rações de guerra, o Conselho
está constituído lia Grande
Unidade onde deva ser julga
do o oficial sob a presídencía
de um ofícíal-ganeral, per
tencente' a essa mesma Gran
de Unidade ou a bordo rio
navio capítanna «uno t,.!uar
tel-General da Força Aérea.
.Paragraro único -- Na CO)11-

posição do Conselho dever
se-á, quanto possível, atender
à especialídade do oficial em
julgamento.
Art. 4.0 - Não poderão fa

zer parte do Conselho -- a)·
as autoridades a- qut}· estiver
sucessivamente subordinado
o acusado, até·a que o qfas
tou do sxercícín de suas fun-

. ções; b) os oficiais que te
nham entre si ou C0m o acu

sado parentesco consaguínen
ou a fim na linha reta ou até
o quarto grau civil na cola
teral; c) Os oficiais subalter-

� nos.

vencidos.
Art. 15 - A sessão de jul

gamento será secreta.

que residirem em lugar dis-,
'tantes serão ouvidas p0r pre
cataria, sempre que ;'üsilivel

- enviada e 'restituida por via
aérea, dirigida ao comandan
te da guarnição em que ser

virem, ou à autoridade mili
tar mais próxima de sua re

sidencia, sendo a testemunha
civil; podendo, em casop, ES-

Ipeciais, o Conselho requisitar
o comparecimento das que
julgar indispensaveis. Ao a

cusado, bem como a qualquer·
juiz, é facultado apresentar
q\1esitos.

§ 1..0 - Os juizes do Conse
lho poderão lembrar pergun
tas às testemunhas e o acu

sado. reinquiri.las.
_

§ 2.0 - Tanto do interro
gatorio como dos depoim.m
tos se levrará um auto, que
será assinado pelos membros
dp Conselho, pelo acusado e

pelas testemunhas.
Art. 10 - Declarando .J u

cu.sado que tem testemunhas
que justificam o seu. proce
dimento, apresentará no ato
o róI das mesmas, com a in
dicação de nomes, profissp,.) p

sentamentos qualquer refe
rencia &,0 processo que será

arquivada.
.

§ 3.0 - Se fôr considerado
inapto, será o acusado refor
mado definitivamente com as

vantagens que lhe couberem
por lei, ficando absorvida por

esta penalidade quaíquer fal
ta disciplil1'l,r apurada. Veri
ficando-se a existência de

crime militar ali comum, S�-.
rão remetidas copias dos

documentos 011 dt'pOimcntos
referentes ao f'a to à : ustiça
competente.

,

Art. 20 - Em operações q.e
guerra, o processo será reme

tido ao comandante do tea
tro de operações, que proce
derá pela forma indicada no

artigo anterior, cabendo-lhe,
no do § 3.0, propor ',1/) grlver-
no .a -reforma dr-ímttíva do

acusado.
Art. 21 - O, casos ·.):;Ü3S( :::

serão regula-tos 'pelo C(,digc
de Justiça Militar, no que
lhes for aplicável.
Art. 22 - No processo e

julgamento previstos neste

ragulamento será
'

I)bservn�o,
com a conveniente acautacão
o Formulário do Processo

Criminal Militar. .

Art. 23 - Esta lei entrará
em vigor na data de sua pu

plicação, revogad.l.3 as dispo
sições em contrário".

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações na
-

"A MODELA:ij."

VENDE-SE

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO
Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis.

Delegacia· F iscai
Tabela' de Pagamento-

FEVEREIRO
23 - Ministério da Fazend,!l,· Poder Judiciário, Tri

bunal de Contas, Procuradoria da República.
24 - Demais Ministérios.
25 - Procuradores de Ativos e os que. não recebe-

ram nos dias acima.
, 27 ':_-' Aposentados defin itivos.
28 - Aposentados provisórios, salário-família e gra

tificação adicional.
29 - Procuradores de inativos e os que não recebe-

rarn nos dias acima.

MARÇO
10 - Pensionistas Militares e Provisórias.
2 - Pensionistas Civis.
3 - Procuradores de pensionistas e os que 'não re

r.eberam nos dias marcados.
5 a 15 - Todos os que não receberam nos dias ací-

ma .

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Ca
tarina, Florianópolis, 21 de fevereiro de 1956.

Mário Salena Teixeira Coelho - Delegado Fiscal.

VUnica Noturna••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••o••••
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MECÂNICAOFICINA DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci-

o rurg ião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às qua ;:tas e sex

tascfeiras das 19 horas às
21,30 ho.ras.
Exclusivamen te com hora

marcada.

CONSERTOS DE FOGÕ,ES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MÁQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TO�OS OS S�RVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
---_._-�. _.� .. -

VENDE-SE

organização Juridica
Confabil L.da.

850 telhas francêsas nOi
vaso Prêço de ocasião. Tra�
tal' à Rua Almirante La
mego 218, frente a oficina
da Prefeitura Munícípal.

DE
Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

-:0:-
Rua Trajano 12 - Edifício São Jorg�, sala 4,Séde:

10 �ndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis-

tr::tos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri� Por motivo de viagem,
tag.ens - Cobranças amigáveis e judiciáis, et�. ·urgente vende-se 2 casas si-

NOTA: Atendemos· todo e qualquer serVIço do in- tas à ,l'ua Prof. Maria Ju-
terior junto' às repartições públicas, desta Capital; lia Franco n. ·25. Tratar na

mesma diàriamente.

I Vendet Missa"de 7- dia

A 'família ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO,
ainda sob a profunda consternação da perda do seu querido
chefe, . convida aos parentes e pessoas das suas relações para as

sistirem, no pr'pximo sábado, às 8 horas, na Catedral Metropo
litana, à missa que manda celebrar pelo descaI\So eterno da sua

boníssima alma.

Antecipa, outrossim, agradecimentos aos {jue comparece
rem a êsse ato de piedade cristã.

Precisa-se de uma cosi-
. nheira no Restaurantte do Família de Curitiba prtCÍsa de
Clube 12 _de Agosto, Rua

I
Tratar no LUX HOTEL - apto. 308.

�������������������������������������IIJoão Pinto � Paga-se bem.' "

=������-����-,����--�--�

ADALBERTO

-se

TOLENTINO CARVALHO

Cosinbeira

Vende-se uma loja á rua

Tenente Silveira 25

Informações no local ou á
Avenida Hercilio Luz, 132

Apt. 3 Florianopolis.
DE

caSA
Procura-se uma casa para

I alug)'1.r ou. apartamento.

I Tratar na Rua Tenente Sil
. veira 49.

"ocê sabia que..•
,

«NO teodculo))

(óm a Biblia na Mão
SABADO,- 25 DE FEVEREIRO

Arrepende-te e volta à prátlca das primeiras obras. �

(Apoc. 2:5). Ler Gên. 11:27-32 ou ·Heb. 10:19:25.
QUANTOS há qUe desistem das coisas no meio da

jornada! Muitos estudantes não terminam o curso.
Crentes ficam descuidados e retornam a uma vida .tr-i-

.

vial e sem objetivos. Não conhecemos todos nós gente
assim? )

Ter6lh era dêste tipo. Êle se propôs ir par'a Canaã,
mas abandonou a jornada. Deixou UI' dos caldeus, com
seu clima quente e insuportável e seu paganismo desen
freado para ir para Canãa. Cregando porém a, Haran,
ali habitou o resto de sua vida. E' verdade que seu filho
Abraão, chegou a Cann ã, mas Terah tinha se proposto
realizar esta jornada muito antes!

Estamos em perigo de satisfazer-nos com coisas
secundárias, especialmente quando temos a oportunidade
de começar de novo? ·No meio de sua confusão, Pedro
resolveu renunciar seu discipulado e retornar às suas

redes; mas ali, em Tiberíades, Cristo o procurou e 0 cha
mado qUe Pedro ouvira anos antes, ouviu outra vez:

"Segue-me". Pode acontecer o meS]110 conosco.

ORAÇÃO

Fortaleee-nos, nosso Pai, nos dias ení que nossa vi�
são falhar. Perdoa-nos nossas fraquezas, nossas faltas,
nossos pecados, nossa falta de, visão. Renova em nós
um espírito. reto, e conserva-nos a caminho da Terra
Prometida. PGr Jesus Cristo, nosso. Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

• Uma, fonte de perene alegria em nossa vida é a cer
teza de que Deus nos permite começar de novo.

WILFRED WADE (Inglaterra)

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

MISSA DE 2° MÊS
JOAQUIM CABRÀL

A Família de Joaquim Cabral convida aos paren
tes e pessoas amigas. 'para a missa de 2° mês que n}an
dam rezar na Igreja de São Francisco, no próximo dia
27 dO. corrente, à:s 7 ho.ras.

.

Desde já manifesta-se agradecida aos que comlla
recerem a êste ato de fé religiosa.

.l1li MatulJaJ D.HDI...t1.41... 1.- Clftda. -t:�".... FOHf.S.. a.w Q� Cuu '."4141 t
,�CURlTIBA �� �GIIA""" PROuBJLta _.Y.. �., I'ARAIIA -

.Fabrica de Tecidos
Carlos Renanx S.I.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas a se reuni

rem em assembléia geral extraordinária, na séde social,
à rua IOde Maio n. 1.283, no dia 17 de março de 1956, às
9 horas, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Ratificação do aumento do capital.
b) Assuntos de interêsse da ·sociedade.
Bl'usque, 15 de fevereiro de 1956.
Guilherme Renaux - Diretor�PI'esidente.

I Carlos Cid Renaux - Diretor.

VeDde�se ou arrenda-se
UMA FABRICA DE BEBIDAS' finas CASTEL

ROSSO, cujos produtos já contam com· bastante aceita
ção nesta praça e na de outros Estados do Sul, sita à
Práia Comprida, no vizinho muni�ípio de São José.

Informações à rua General Bittencourt, 112.
Telef. 3179.

EMPREGADA
uma empregada .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CANDIDATURA DE EISENHOWER IW'

���E2:':i�:;f:!t:� ��:{��R�!I�E�1�:��� !riO U i �� �r um [OD�! o OI i[iai�
dente dos Estados Unidos, se sentido. • I • '

'

numa entrevista concedida - "Se eu estivesse no lugar do
�

• -...' , IW

aos jornais hebdomadários meu irmão, retirar-rne-Ia.] ,'!'

�locais. para a minha granja de Get- '

"

"

'

tysburg ou escolheria uma' "

Frizando que emitia apenas outra ocupação" - acrescen-,
�:., ,

RIO, 23 (V. A.) 'que me éoub:rem por lei, fi- operações de guerra, de-ve S�t I Paragrafo 2.0 - O ato de

•
'

- dente da República, sr. Jus- manobras ou operaçoes de cando ab r d t d
.

SO VI a p�r es ''l. pe,-, as �esmas afastado. afastamento das runcõsS,
guerra. 1 d d 1 - lt I

n� I a e qua quer .a. '� d1SCI- i Art. 2.0 - O ato de afasta- quando determinado pelas
Pontos principais do novo plínar apurada. Vel'lf,c�ndo- mento do oficial das funcôss I autoridades mencionadas no

diploma legai: 1 - o oficial se exísten. d
. . I.

d
.

a era e crime nu- e a competencía . do minis- presente artlgn.tserá C011l to-

'menta do orícíal das Força" afastado das funções será Iitar ou comum serão rem e I tro no Dl' strito Fi d 1 d d d
_

• .'
1 -

, " e era, e os a a ocumentaçáo compro-

í Armadas, que se revelar in-
submetido a julgamento por tidas copias dos documentos' novo diploma legal: vante da incompat.ibtlidade

I
compatível com o exercício

um conselho nomeado pelo ou depoimentos referenLc aO ''Por o O'BUpIOa do oficiai, submetido " "1,'1,'0-

de suas funções, quer em SI' _ rninístrrr.respectfvo, o qual fato à Justiça competente.
-� J t,

-'.. P sapnptroa
-

d
.

t
" .•

.

-n'B S'B'.)S:;{ - 0'1 OJUJílUJ'Bd vaçao o mínís fa compoten-

Florianópolis, Sábado, 21;: de Feverel'ro' de 1956 tuacão normal, quer em oca-
funcionará na sede do Distri-: A INTEGRA DALEI' t

v _

,'saQofi)spnç ssns ap sa�rwH e,

_----------=----------------
to Naval, Zona Militar, Re- E' a seguinte a' redação do sou 'lla,I�V UUOZ ep a .re,li\[

EXJ··sll.la e al·nda ex"lst'e, u'm m'OY·lmento' 2dgle·ãr'oad�Oeial�ptataol�tp�suaarda�00�O,aerxAecr�c�leCSaji,.c�· se:���'el�� inCO�;B����:� c���� °lIv ap S135JOLil 'rUA'tlN o�p� Paragrafo 3.0·- O oficial

.

'

,

-;';[(1 <>P S;)lUllPU'cwoo 'apeptu afastado das funções f'f:Ul,
o exercicio ,de suas funções, fi apU'BID ap no o , obrigatoriamente e no mais

de suas funções, mas ocorreu- ít
-

-,.' o'!H,o�êI .IU�

em I�rc'ha co-'nlra as Inslilul·ço-es
do exístencía de falta disci- ��:� p�� o��s�:�a�en�:���,� t!��nt����e�Pp���u������� ������azo���b��ti��:;;����

, ' U
'

'

,

,
J ' ���'����aCl;�:�7 s:�!d��,n��, de instrução, de manobras 011 mento proprio de atos reve- nomeado pelo ministro res-

ladores de Incompatlbiltdnde pectivo, o qual funcionará na-

O sr ITl'elra' de Molo alt'rma da tr,'bona da "amAra
casa de crime, remetidos os funcional, quer pela comuní- sede do Distrito N'i.l.val, Zona

.,', ti
.

"autos do' processo à Justiça Oespedida cação documentada' dos co- Militar Região Mi!.ttar ou zo-

que os ai limos acontecimentos confirmam, DO aspi· ���;ae��n!��03 semse���l��l�:: M'anuel ��rreira de Melo e
�0��d\0S e chefes subordina- Ina(��:�ua na 5a. pagina)

rito do Povo, a legitimidade da a�ão de 11 e 21 de �;�r:erc�r�:��;::;!��� ,����� ramíüa, impossibilitados de
•••••••" W

y se despedirem pessoalmente
'.

Novembro �i:tanOdUo oCi:��i�l� ��s��v:r��� de todos Os parêntes e pes- A INAUGURACAO DO CLUBE
_ "O que acaba de eclodir, uma "solução honrosa" para putado Aurelio Viana; o .brí-' cio de suas funções; - ,*--se soas de suas relações o

'

ra-
'

I f 'd dc : t
. zem pelo presente e oferecem D'O P'ENHASCOe não sabemos se constitui o caso nos quais estava ínte- gadeiro Eduardo G,omes. I

01' consi era o map 0,_ �.?r.a
"

I
d f os seus préstimos à rua Se-

I

ato de índiscípltna isolado ressaco, segundo revelou em ,Depois de uma,' serie de o. acusado reforma o de '1111-
d V'

' Graças ao espírito de iní- terá
.

b
ou elo de uma cadeia que se resposta a um aparte do de- considerações, o sr: Prado tívamonte com as vantagens

na or ergueu-o, �07 - apto.
'

� era, muito em reve, um

uesprandeu talvez' antes da
'
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míois Ir o ,d-ã I ·T E·A T R o I t!��, � d���t�l�e:idd:�';:�:�· .:u�oa;s:a��;r���er��p�:;�
'"' 9- _

" 'Assim, êste .órgão dos a- portes Aéreos Catarinense, incipiente ainda, além do

�!���;i:t�in!aé���:te�mu�: Justiça Resposta do Sr Nere"u Ramos lunçs daque,le estabelec�-Ia
metrópole barriga-verde, constituir-se' e:nl rriag�í�ico

conspiração em marcha con-
'

.. ..
mento entrara em faSe,mais ,

I, ponto de atração turist ica,
•

,_
dinâmica, por sua privilegiada posi-

tra o regime e contra as íns- A I

títuíções". Tal declaração foi 'aos seus conterraneos dn�n�l:l�CeO CdoOm!d�:ri:i��:a� 'ATIVIDADES' . IpÇ!�ta���Po�%:na���b:�a��e-
formulada ontem da- tribuna

I

da Camara, pelo deputado Dr. Nereu Ramos Jaime Godinho, João Maria vier Soares, Jonas Rer.ende, os �saios da peça de Sil- ACADEMICAS I
vista em direção ao mar.

Vieira de Melo, na qualidade Ministro Justiça Duarte, Pauló 'José Ribeiro, Sebastião Silva, Angelo Ro- veira Sampaio "Deu Freud'" Prossegue, com grande Trata-se do famoso Clu be

de leader do Governo, depois Rio _ DF Leontino Ribeir,o, Nelson de setto, AlCides Casugrande, contra" (sátira), que será a entus'iasmo e dedicação, a do Penhasco, cujas obras se

de responder parte do mani- Telegrama de 3-2-56 Castro Brascher, Artur Al-..
'

Sebastião Floriani, Sebas- próxima apresentação do T.. campanha da União Catari- acham em fase adiantadís-

festo da UDN cario'ca sobre Eleme�tos representativos ves, Sebastião Branco, Cibe(. tião Muniz 'dos Santos, C. C. em Florianópolis, se- 'nenSe de-
.

Estudantes p-m sima, prevendo-se ainda pa-

.

a posição do atual governo Lajes, sentem-se n,esta hora, Ribeiro, DeIfes Tadeu de- An- Francisco Wanderley, Ota- gundo colhemos com o ator pról da construção da Casa ra �ste ano sua conclusão,

em face da colaboração es- digno Chefe eminente homem drade, AI,varo Furtado, Qui-
I
cilio COl�dova, Norgel Perei- Miro Mo�ais. Desta forma, do Estudante e do Restau- I A nossa reportagem apn-

trangeira. ' público culminância situ:;tção rino Furtado, Darcy Oge Mu-I ra .dos Anjos, Augusto P. não se confirmou a repre- rante Universitário, que' 1'0U, junto ao sr. Fiuza Li-

No início do seu discurso, 6 política administrativa Na- niz, João Ribas Ramos, Ar-. Lopes, Marilia p, Lopes, sentação, em seguida à "Re- funcionará anexo. i ma, que
o Clube do Penhas-

leader do Governo lançou um ção ufanas e'orgulhosos em noldo Martins, Euc 1 i d e s 'Silve1'io Lenzi, Sebastião volta dos Brinquedos", da Temos observado que a. � será inaugurado na uoi

repto aos signatarios do ,do- trazer suas homenagens' e Granzotto, Mauro Rodolfo, I Casagrande, Volni Martins, tragédia nordestina de Her- causa dos dirigentes da i
te de 31 de dezembro-do

cumento para que tragam ,á solidal'iedade ao nobre filho Aderbal Neves, Danilo Castro, Humberto Paggizzetti, Jovi- milo Borba Filho "A barca UCE tem repercutido favo- i corrente ano, com a reali7.a

Nação quais as ligações que da terra :"ajeana ainda novo Domingos, Valente Junior,' no Oliveira, Henriques Pe- de ouro"; cuja exibição ao rávelmente em todos os cír- ção de um grandiós,o -baile

o atua1 'governo tem com pôsto muito há de fazer pelo Osni Santos Paim, Rodovia-·i tronio Siqueira Paes, Pedro nosso público será posterior culos, esperando-se que con_,' de São Silvestre.

grupos interessados no petro- Brasil especialmente gleba ria, Antoni,o Jader, Mal-ques'! Carvalho Pereira, Orestes à sátira de Silveira �ampaio tem ê�es com o decidido a-_ _A parti:r de sua inaugura-

leo e nos mineJ'�is atomicos. natal. José Passos Var�la. Joãd W'altrick, Joaquim Wal- 'Garcia, Jorge Neves Bleyer, 'Detl Fl'eud contra". pôio dos poderes públicus. çao, a bOlte e o restaUl'aute

Lamentou a seguir, que o sr. SENHORES: J()sé Passos trick, Herdenante Sá Dimas
I
Ascyndino Alves, Romeu Conforme já noticiamos, ;:' * 0)(., do clube funcionarão diá-

Carlos Lacerda continuasse Varela, João Cruz Junior, COl'dova; TeodOro Tomas de! Carvalho, Léo Costa Ribei- ) elenco do Teatro Catari- O sr. Túlio Cesar Gondim, riamente.

na sua "nefasta campanha João Dias Brascher, Vidal Lima, Jerornino Moraes, Ati- ,Iro Amaral, Wilson Wilmar nense de Comédia se apre- presidente do Centro Aca-

de desmoralização do Gover- Ramos, João Gualberto Fi- lio Floriani, Alfredo José' Ramos, Nicanor�Ribeiro, J0_ ,entará na cidade de Lagu- dêmico XI de Fevereiro, da

no do Brasil", dizendo mais lho, Milton Ozorio Barros, Fernandes, Gumercindo Fer- sé Pereira Neves, Romeu na, em benefício da 'cons- Faculdade de 'Direito, pre- ,�Um grande amor resis

que 'não se pode conceber, ,Oscar Scneitzer, Jorge Bar'- reira Ramos, Hercilio Miran- Ramos Lucena, João Co:=ta ',rução do rt-tonumento de tende imprimir novos ru- te sempre ao sofrimento, mas

senão á luz da paixão, mais raso Filho, Cesar VieL'a Cos- da Abrantes Farias, Joaqui� Neves, Alaide Sommer, João
"Anita Garibaldi", a heroi- mos ao jornal "Fôlha Aca-' nunCa à desconfiança. J

cega e desenfreiada, a atitu- ta, Galeno Ramos, João Pe- Borges de Melo, Darcy Ri- Ro-drigues' da Costa, Celf\ú na dos dois mundos". dêmica". Jacques Lelouch

de de um representante do dro Ghiorzi, Marcos Chiorzi, beh'o, Melchisedeck Melo, Osmundo Silva, José Ma-
-."...._J".........•__·�WJY-.w.....•••••••.....•.....IJ"w.�

povo brasileiro que vai' para Albino Granzotto, Pedro Pau- Joaquim Melo Filho, Lauro I 110el Cotta, João Garl'ozi,
o exterior e ali procura ferir lo Lisboa, Solon Reis, I?orva- Muniz Paes, Ataliba Almeida, I GermalW Ugaldi, Dante Ma

de morte não OS interesses lino Furtado, Tiago Vieira de Francisco Almeida, Waldir II rotto, �edro Scoss, Antônio

do Governo do Brasil, mas os Castro, Jorge Barroso, Leo- Lehmann Antonio Ribeiro da Vieira Batista, Manoel Mar-

interesses do país", i poldo Jacinto Martins, Aldo: Sil'{_a, Oliveira de Sá, Edgar tins, Jacob WãIter, Newton

A PROVA DO DELITO : Cesar de Sá, João Amorim, I Arruda, �ulvio Pinto, Rovan 'Ramos, José A. 'Scguwa-
I João Amorim Filho, Nicanor Ramos Pmto, Afonso Ribeiro cker' Geinz, Jo.aquim Rau

, Abordando o caso da fuga' Andrade, Antenor Arrura, Sobrinho, Salusti�l.no Ramos, Nel'Y Carvalho, Jaime Vare

dos dois oficiais da Aeronáu-
I Osc:\r Wagner, Afonso Simão, 'NeIs�n C.

Machadêf;�edro
la, Wandel Andrino de Liz,

tica, disse o sr. Vieira de Me- Paulo Magalhães, Aristides Tito Ramos, Nelson . Ma- Valmor Liz de Cordova, Jú
lo que "se duvidas pudessem! Varela, Dr. João Costa Neto, ehado, Pedro Vanoni, '0 lio Raizer Osmar Amaral

pairar no espírito de qual-: Dorval da Silva Ramos, João Reis, José Glauco Ramos, A - Modesto c'a,sagrande, Elizel;
quer observador, sobre a le- I Andrade, Antenor Arruda, berto Henkel, João Sanford Concer, Leonilda Lam'a Ca-

_ gitimidade dos movimentos
I
nho, Raul dos Santos Fer- � Arruda, Teixeira Júnlor, sagrande, Agostini Syrth

de 11 e 21 de novembro, a' nandes, Otavio Cordova Ra-!
Sebastião' Brascgér, Hilário Nicollegi, DUl'val Nunes Ai

esta altura tais duvidas já mos, João da SilIva Ramos, Lenzi, Fernando Liska, do Ramos, MÇlrtins Edgar
não poderiam subsistir ho- Fernando Lucio Guedes, AI-, I?rahim Simf,�; José

Rose-, Werner, Sebastiâo Paes de

nestamente". tamiro Lopes,}acinto Sera- 1m dos Santos, Aristides Farias. Nicolau Roncaggio,
Acrescentou que não teria fiin Melo, Ervin Spechet Dou- I

Antunes dos Santos, Vidal I Walter Cavalcanti, FortLÍna
logica n�m senso o pr.oced�- tel, A?drade Boaventura, t�ntunes , do.s. Santos, Rub: to Mm1Íz, Luiz Schwalb Fi�
mento Isolado de dOIS Ofl- Raul Pmto de Arruda, Ar- A:frhrntlS, Cu'!lo Antunes lho, Pedro Granzotto, Levi

ciais, Ninguem compreende- noldo Heidrich, Mauro Ribei- pereira, Reni Antunes, Wal- nio Go:doY" Ricardo MoreI,
ria esse gesto _:_ disse - se 1'0, Euclides Alves Mello, Ar-' mor Antunes dos Santos, Achiles Varela; Otávio

ele não fosse inspiração di- gemiro Borges, Manoel Antu-
I
Eduardo Batista Sobrinho, Schieffer, ,Lourenco .Arru

reta de u�a co?sp�raç�o que nes Ramos, Hercil�o� Couto, 'I Rubens Mal'�ue�; João �Ol'- da,.- José Eineck Pas�os, Eze
aqueles dOIS ofwials sao os Oscar Ramos, Aurmo Della' ges de OlIveIra, Eundes I qUlel Varela, Arlindo Bu

Kelly pediu ao presidente da Rocca, Lauro Goes, Alberto' Manoel Wolff, José Leandro I sil1, Libóri-o Scgentzer, Osní

RepÚblica para refletir nesse Provenzano, Henriq;Ie Nicolau Vieira, Rercílio Granzotto,
I
Tolentino da Silva, Henri

ponto: paz não ,se c0!lsegue Reuter, Antonio Correa, Pe- Mário Lucena, Gisela S. que Fiuza' de Carvalho, A

com imposição e sem paz nao dro José Geizen, Evaristo Du- Brascher, Nilda O. Rib�iro, prizi,o Leal, Lourival Lis

pode haver.ordem nem traba- arte da Silva, Argeu F�rtadoj I J?s,> Cordova Wolff, F.rna-· boa, Joaquim Oliveira, Car

lho produtivo. Carlos Macedo, Antolllo Ma- 111 Rosa, Carlos Grebel. In- los Souza, Osvaldo Pruner,

'Pr,imeiros a, denunciar á Na- cedo, Manoel da Silva Ramos, I dalécio Koecge, Mário Var- Pedro Schweitzer, Gauden

çãõ, quando apontam o Rio Rodolfo Lange, Ary Brascher, 'gas Wolff, João Vieira, E- cio Vieira 'Branco, Bernardi
de Janeiro com,o sede da Hugo Bor.ges de .1\1elo, Ataliba ; v�ldo Pruner, Wuso Alltô-, no Rodrigues de Moraes,
mesma e revelam que aqui é Costa AVIla, Ludgero Buss mo Ramos, Lauro Antunes Osvaldo Ar.ldrade, Joaquim
que se pode colher informa- Deni,ng, Andre Scguwacker,' Ramos, Pedro Gomes' de Welim Filho, José Brascher,
ções sobre o movimento, que Osmar N_unes, A�emar Bras-I Campos, Sel!o Welim, Al'- Hildo Casagrande, Antônio Resposta do sr, Nerêu Ràmos

proclamam com ramificação cher, Onval Batista, Fra�- noldo FranCISco Rosa, Os- Rodrigues Lisboa, Célio Ba- Agradeço muito sensibi

em varTos-pontos do país". cisco MaChado, Lauro José, ny Pilar, Alberto Sanzon, tista de Castro, Indio de A- lizado felicitações nobres e

,

O deputado Prado Kclly,
I
Ribeiro, Wilson Costa Neves,' Aldo Castelo;' Edmundo Ra-, raújo, Osvaldo Sega lIa, Eu- 'lrezados amigos me envia

ocupando a tribuna a seguir, Herminio,Coelho dos Santos, mos, Lidio Alves da' Silva, ! rico de Liz, Ivo Pacheco ue ram motivo minha investi

consider,�u "i�pulsos' da j�_ I M,ario GOs�, Hercu:ano Perei- Generoso GuinlH:.r�es, M�-I Andrade, Silvio Varela, -A-l- dura cargo Ministro Justi

ventude, a atltuc'� dos dOlS ra dos AnJOS, Jose Ledo, 01- noel Teodoro, LUlz Waltrt- ceu Martins Osní Costa °a, onde espero poder con

ofjciais da Aeronáutica. O derico ,Canali, José Luiz Ra- ck Filho, Oscar Furtado'Waltrick VÚor Boscato AI- tinuar merecer confiança
movimento, para o leader da 'mos, Manoel Arrud'a Filho, Manoel Borges, Luiz Oli� I cides ,Ga'lvani,- Carlos Cesa- meus concidadãos, Feliz

oposição, tem acilpa de tudo Antpnio Waltrick Vieira, Jo- veira Waltrick, João Maria
I
ril1'i, Aderbal Vicente Pe- ,mente vida públiea reserva,

o _carater de "informação" e ão Ped.ro R?3.ar, Ibio Sartor, Oliveira _Hranco, Mário � reira; Carlos Nagenfuhr, E- entre lutas e dissabores,
nao de disciplina. ' Valdevmo Vleua Souza, Oral- Grant, João 'Cardosil Roehà, � leutéri0 Madruga de Cordo- motivos grl:lnde satisfacão

Disse .mais que �m.a nota dina Andrade Vieira, JOs� �. Alvaro C�rdos? 'Rocha, Nilo i va, Vivaldino Vieira Cordo-I quan(1,o se sente apoio e" so�
do Gabmete do Mmlstro da de �rruda, Al�redo �Io�lalll, SambaqUI, Nlcanor Alves" 'la, Vilarino Vieira COl'dova, lidnriedade principalmente

:,-eronáutic�, distribuida á Jo�e Wolff, Lu�z Flo�'lalll So- ,Bueno Patrício Paim, Pau-, Epaminondas do Valle, Di- I de amigos leais e contél;râ

lmpren.sa, fIzera malograr OS brn:�ho, Ar.gemlro .Sllva, An- ,lo Hasse, Sebastião Waltri- I
mas Muniz, José Maria Mu- neos estimados. Cordial a-

,entendImentos, em prol de tomo Castllho, OdllOl1 CO\}to, 'ck Machado, Evandel Xa-: niz, João .pires Neto, Artur braço, NERÊU RAMOS.

celino Kubitschek, sancionou
lei do Congresso Nacíonal,
que dispõe sobre 'o afasta-

_,__,----

Segundo Fl'-ancio, Alziro Lu_
ee,na, João Pedro Waltriek,
Ary Corrêa de Melo, Edg,'U'
Griebelel:, Oscar Beller,
João Pedro Lima, João Cor,
dova Ramos, João Cândido
Andrade, Nestor Sant�s
Fermino Rotm, Ivan Lines�
cki, F:J\vio Cordova, Gerson
LucElna, Célio Silveira, José
3ecarj, -Mário Bianchini
)ellizzo11i, Antônio Ai'ald'i
1lavo 'Figueiredo, O.távi�
FigueiI �do, E-delberto Cos
a,- Vaido Costa, José Cus
:6dio Maciel, João Bernardo'
la Costa, Orival COl'dova
0irilo Luz; Oladio Btunk
Jampaio, Alfredo Montene-
5'1'0, José Augusto Steffen,
Darly Carvalho, Auda Boe-

\0, José Schweitzer, Paulo I1ichels, Mário Pereira,

I'oão Vieil'a Thives, Adel

n�r. Paim .

Brascger, José
VIeIra Thlves, Aristides
Waltrick, ' Dimas Waltrick,
)aniel Carreno, ,Waldomiro
Antunes, Aristoteles ,Wal
�l'ick, Joaquim Pinto de Ar

'llda, Inês Muniz, José An
�unes RJ.mos, Jacy ·Ra)'llos.
Lajes, S, C.
20-2-56.

Não con!leguímos ainda que nos explicassem bem o

ass�ntb. O caso é simples e' singeles nossas incompre�
ensoes. Durante cinco anos de govêrno bornhauseano
lemos nas fôlhás palacianas as mais positivas afirma�
Ções quanto à perfeição dos. serviços pÚblicos durante
esse lapso administrativó. Na última campanha a ra-

.. paziada bornhausista e os jornalistas da Frent� De
mocrática fizeram no sr. Jorge Lacerda o Continuador
sÓ o Continuador, todo o Continuador!

MaIo novo Governador assume o poder, Os prelos
continuistas gemem e' as emissoras sebastianistas gri
tam. anunciando, in solidum, reformas radicais nos

antes declarados serviços perfeitos! -

Os que vínhamos propugnando as reformas anun

ciadas, óbviamente, em função da �ais natural coerên
�i�,. tivemos que aplaudi-las, que nelas víamos o pro
poslto de corrigir oS tremendos' erros d_o último govêrno. ,

L�uva�do-as, ficá'vamos- apenas solidários conosco.
Nao atinamos, entretanto, com a atitUde .das fôlhas

oficiosas, que aderiram ao 'nosso caminho e passaram a

bater palmas às reformas.
'

A
Se, para elas, tudo ia certo, justo e perfeito, para

f7

que reformar o certo, o justo e o perfeito? O certo o

justo e o perfeito não seria continuar?
'

Positivamente, a única explicação para a revira
volta é, a de que o sr. Bornhausen, ao descer do Palá
cio, perdeu a razão...que lhe dava sua imprensa, passa�-
do�a, com o cargo, ao seu substituto.

'

Não queríamos, no sr. Lacerda, um continuador,
mas um reformador. Os nossos amáveis colegas do lado
de lá resolveram dar-nos o seu mais que insuspeito
aF>ôio: reformar, sim; continuar, não!

Emocionadíssimos e penhoradíssimos agradecemos
a valiosa adesão, pela evidente sinceridade que nela
se contém!

GUILHERME TAL .
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