
Prêso o chefe da revolucão mirim.;--�Maior Vitor e capitãu Lame!rão foragidos.
Veloso decepc�ionado· com os golpistas

possível o foco de indiscipli- com diversos parlamentares
na originado com a fuga e jornalistas, revelou-se mui

dos oficiais aviadores, cír- to apreensivo com o desenro
cunscrítos apenas a Jacaré- lar dos acontecimentos no

Acanga, e que só não foi aín- norte do país.
da debelado em virtude das O representante alagoano
condições geograficas da re- sustentou a necessidade de

gíão. Desejando o governo, no um imediato entendimento

entanto, evitar derramamen- entre os homens de maior

to de sangue, o sr. Ministro responsabilidade na vida pú
da Aeronáutica, autorizado blica brasileira a fim de pou

pelo sr. presidente da Repú- par o país dos abalos que já
blíca, aceitou o oferecimento vem sofrendo, agora agrava
do brigadeiro Raimundo de dos com o derramamento de

vasconceío, Aboim, que se sangun,

propôs a ir pessoalmente fa- Mostrou-se disposto o pa
zer um, apêlo aos amotina- dre Medeiros Neto a seguir
dos no sent�do de que depo- imediatamente para Jacaré
nham as armas e cessem Acanga a fim de apelar pes
uma resístencía inutil. soalmente para o Major Ve-

Ante-ontem, dia 29, às JT loso e seus' companheiros no _

horas e 25 minutos, hora 10- sentido de propiciarem uma

cal, decolou com destino a solução honrosa para o inci

Jacaré-Acanga o avião C-17, dente. O deputado pessedísta
n. 2.029, do comando de de Alagoas propôs mesmo cal
transportes aéreos, condu- tal' de pára-quedas sobre o

zindo aquele oficial-general 'aeroporto de Jacaré-Acanga,
da FAB ao encontro do ma- desde que. lhe fosse faculta

jor Veloso e de seus compa- do um aparelho que desse
nheiros. aos oficiais rebeldes a certe-
O governo concedeu, as- za de que se tratava de mís

sim, uma Ultima opnrtunlda- são de paz .

de aos oficiais rebeldes para DIFICILIMO O ACESSO

pôr termo ao lamenta.v.el in- AE'REO A JACARE'-

cidente criado pela sua ati- ACANGA

tude de indisciplina". RIO, 1 (V. A.) - O insps-
PEDIRAM TREGUA O MA- tal" do Serviço de -Proteçâo
JOR, PAULO VITOR E O aos Indíos, sr. Francisco Mei-

CAPITÃO LAMEIRÃO relles, conhecedor da região
RIO, i (V. A.) - O capitão da selva amazônica confla

Lameírâo, pelo rádio decla- grada pelo major Haroldo Ve

rou que uma "Fortaleza Voa- leso e pelo capitão Lamsírão,
dora" metralhara Santarém, considerou desaconselhável a

decisã.o final n,ão f?fa torna-
I
de rea,lizaçõ:s para o povo e atingindo mulheres e crían- noticiada operação ele para

da ate ontemà noite. DlsSe I "esta e a minha campanh-i'. ças. O brigadeiro respondeu quedistas em Jacaré-Aeanga.
que provávelmente apenas a II Quanto ao segundo lugar na que Veloso corria perigo, ten- rsto porque '-_ oxpltcou - o

comunicou .a umas ':eis pes- chapa republicanos, QUp vi- do sido vi-sto navegando único descampado em Jaca
soas. Os detãlhss de como e' nham pedindo com todas ,H numa lancha pertencente à ré-Acanga é o campo de pou
par que se resolveu a cn)]col'-I insistência para Eisechad Fundacão Brasil Central, su- so de aviões, No mais é selva
rer a novo período sJverna- Nixon para figurar mais um", bindo � rio Tapajós, Lameí- e rio, O salto sôbre a selva
mental, por mais 4 anos, as- vez nela, Mas, elogiou Nlx.m rão mostrou-se então assus- - esclareceu ainda aquele al
sim como os referenLes ao mais uma VeZ. A repercussao tado e terminou pedindo tré- to funcíonárío; - é perigo
tipo de campanha eleiLoral em face de sua comunícaçáo gua até às dez horas da ma- sissimo 'e no rio existem ja
Que ste Pl'.DPõe.-r�llizar

ev co- foi imediata 'e profunda. :Oh nhã de hoje, quando então carés e piranhas, Há: ainda,
il.1'o-� à-cfux 4ItstC,

,
�l-"\rt, �R B�,;ll de"V-tdol'e:; ��: CQt�al{�� dixl;,l, e..o.s_l��el��es� s::� r�9.de- cobras, inclusiva a k:uível

-deixotl para !'\l1ha eXP:J51;;",::> sublram. Os republlcanos, C11:lC l'iàl1l�OU não. _,__ suGuri. .

que fa).'á pelo rádio e telf:vi .. vinh::tm pqdindo com tod<t'la Em virtude da: gum'r,l fJsi-' Como 'lhe per�atlta&sem, se
são logo às 10 da nOlt,'. insistencill; para Eisenhowet cológica, elell1entos ligados a achava pos'sivel a l'esist�'ncia

anunciar 'sua decisão, qualifl- Veloso e residentes em Ja- do major Veloso paI' alguns
Disse o pl'esident2: "VOeI caram a notícia de extrao:'dl-_ caré-Acanga estão abando- dias ou mesmo sem9n�s e

dirigir-me diretamente au nál'ia 'para oS Estados UHi· nando a localidade, tendo meses, o inspetor Francisco
dos e o mundo e a consic[(:- entretanto, Veloso requisita- Meirelles respondeu: - "A
raram como ga'rantia da 1';" do todas as embarcãções a cho, embora o major Veloso
tória republicana no plr!tc fim de evitar fugas e dificul- conte agora com poucos ho
de novembro vindouro., tal' o aCeSso de tropas lega- mens. O major conhece a re-

listas. gião e, segundo as as l\'jtirias,
Ainda à tarde, O brigadeiro já preparou emboscí1,t.s".

Cabral recebeu rádio assina- Interrogado depois sO\)1'e se

do pelo major Paulo Vitor, conhecia o major Veloso e se

em que, este lhe pedia que o este oficial era querido pe10&
capitão Barreiro volta�se a indios, o inspetor Meireles

sobre,voar Jacaré-Acanga ho- acudiu com esta franaueza:

je às onze horas, a fim de SE' - "E' quer!�lo, sim, ma;; não

dar prosseguimento às nego- muito, devldo ao seu Lempe

ciações de paz. Pediu ainda o ramento circun3pectü "fe

major Paulo Vitor que o ca- chado". Paulo Vit0L' é muito

pitão Barreiro esperasse novo mais estimado. De toL!c.f" po

comunicado informando a rém, quem mais agrada aos

chegada de VelosQ a Jacaré- indios e caboclos é o_ sargen

Acanga. I to c:runther, que (Uz�m já ter

E ··t d d d sp cho fugldo de Jacare-Acang:1.
m Vll u e os e a s,

I
"

o brigadeiro Alves Cabral a-
Gunther poderIa. reUl1l1'

diou a missão de 1fi' aviões da
I
quantos cabocl9s. Q.lusesse.

FAB a Jacaré-Acanga, ontem, _Qua�to ao major Veloso
nao seI".
VELOSO DESAi'ON'rADO
PELA FALTA I,)F APOIO

RIO, 1 (V. A.) - Ante3 cio

choque, em São Luiz, ::jue l'e

dundou na morte do seu lu

gar-tenente, V'�ioso deciaroll
ao reporter Gustavo silveir�,
de 'O Globo',': "Não est.ou fil
rependido do meu gesto, mas
apenas desapontado pela fal
ta de apoio por

. púf;e elos
elementos revolucionãrios 'lo
Rio e de :;;ão Paulo. Sempre
me batia junto ,t méus cOllJ

panheiro� pela. deflagração
do movimento �,ntes do día

_ trinta de jandm.
Minha posiçã,) atual e o

resultado da 'não aceitação
daquele meu ponto de ,'i",ta.
Não me inten:/ôSl manter

choque com a.3 tropas IjO RO
'verno. Meus ob.ietivo:, estra
tégicos eram ,manter (} triân

gulo Jacaré-Acanga, Caehim- '

bo e Itaituba. Só irei para
lá, contudo, se tiver certf.?a
de que não haverá reação.
Não considero meU gesto em

vão e nem perdidas :IS opc,:,a ..

ções, Espero, a qualquer me
mento, notícias fuvorávl?i3 do
Rio.

RLO,
.

1 (V. A.) - AI- 1 sofriam maltratas. O promo-
. I "

berto ,Mestre C o r d e l' o, tor requereu tambem 'ao juiZ
da VI' to' _

crescentou: "Minha re::;posta Ie Fernando Malfu3si foram que oficiasse à polícia de U-
não seria afirmativa se p8!1- I
sas'se_ que não poderia durar

hoje denunciados pelo pra-I ruguaiana, pedindo uma Iô
,motor Mário ,Melo ao juiz Pe- ,lhá corrida de Malfussi

_ e,
dro Ribeiro de Limq, da 9u,' por, intermédio do Itamaratí
Vara Criminal, como 'incul'- I

às autoridade':> argentinas,
. I .' .

sos nos artigos 171 e 298 uma fôlha penal de Cordero.

(Malfusf;;i) e 298 é 307 (Cor-! Requereu ainda instalaçã'o de

dera), do, Código Penal, em' processo de expulsão contra

virtude dOa falsificação ela: ambos.
carta Brandi. A denúncia a-

I
_

p.<mta os vári�s �r�mes p:'a-' Cotação do Dólar e da
tlCados pelos mdlclados, m-I, .

clusive com perigo de guer- I
' LIbra

ra civil e incompatibilização I RIO, 1 cy. A.) - Os ban

cam o país vizinho, Na de- I' cos partic_ulares 'vendiam on-

I d d mentos. ViEam apenas vôos
núncia é citado várin \'ezes i tem o dó ar no merca o. e'

o nome de Carlos Lacerda., câmbio livre de Cr$ 71,30 a para apressar a rendição dos

�ntes ,de oferecer a del1lJn- I Cr$ 71,50 e compravam. de reb:ldes,
.

cia, o promotor esteve em Cr$ 69,30 a Cr$ 69,50. 1- lIbra I RI<?, 1 (V, A.) - O padre
vi&iLa a Cordero e Malfussi"l regulou para saques a Cr$ Meden:,os Neto, deputado pe

na prisão, constando serem 196,0_0 e para compra a Cr$
I
lo PSD de Alagoas, em con

falsas as afirmações de que 1190,00. versa .no_Palácio Tiradentes

RIO, 1 (V. A.) - (Urgente) O major Veloso foi preso tão Lameirão. 'I'ambern não

I
do major 'Haroldo Veloso e I mando do tenente

.

Escocia,
- O Serviço de Relações Pú- .por uma patrulha das for- se considerava vencido e- de limpeza dos lugares -ocu- depois de uma batida, pren
blicas do Mínístérío da Aero- � ças legais em Paranamirlm, nem estava arrependido. A- i pados pelo pequeno grupo de deu o major Haroldo Veloso

náutica recebeu comunica-l próximo à cidade de Itaituba, crescentou quessmprs se ba- ; revoltosos. na cabana em que se refugia-

çâo, ontem à noite. de que I município do Pará, tendo si- tera junto aos seus colegas EMBRENHARA�-SE NA ra, sem.resístencia.

o major Haroldo Veloso, .che- ! do surpreendido em uma ca- para que o movimento fosse: SELVA O MA.TOR PAULO Enquanto isso ocorria, , o

fe do movimento de ínssur-
I
bana onde Se ocultou. iniciado antes de 31 de ja- VITOR E O CAPITãO major Paulo Vitor embrenha-

reição que se verifica no n01'-1 Fez uma tentativa de bur- neiro, dizendo que ainda mui- ! LAMEIRãO
'

va-se na mata, onde segun-

te do país, encontra-se preso ,lar a patrulha, dizendo-se ta coisa surgiria, 'I RIO, 1 ev. A.) (Urgente) do tudo indica, tambem se

a bordo do navio "Presidente- jornalista,
'

_ J�CARE'-ACANGA I
� Segundo despacho ela a- encontra o capitão Lameirão.

Vargas". ., Reconhecido, porém, foi OCUPADA I gencia Asapress, os trípu- O BRIGADEIRO ABOIM

A's 21 horas, aproximada- conduzido à :cidade de Santa- Depois da prisão do major .Iantes de "Catalinas" da FAB FõRA PARLAMENTAR

mente, algumas emissoras! rém, onde foi recolhido pre- Veloso a localidade de Jaca- i que sobrevoaram Jacaré- COM VELOSO

cariocas anunciaram a prisão' so ao "Presidente Vargas". ré-Acanga foi ocupada por I Acanga,
divisaram vultos a- RIO, 1 (V. A.) (Urgente)

do major Veloso. Depois pou-; O major Haroldo Veloso forças legalistas. cenando lenços brancos e - O Ministério da Asronáu

co a pouco, toram sendo for .. 'disse que a sua prisão nada D brigadeiro Alves Cabral, dando a'ssim a idéia de que, tica, ás 22,30 horas, distribuiu
nscídos os principais deta- significa, pois o movimento comandante da base aérea desejavam render-se.

I
a seguinte nota à imprensa:

lhes sobre a rendição daqus- continuanía sob a chefia do de Belém, dirigiu pessoal- Baixando aqueles apare- "O .governo está apto a eli

le oficial-aviador, major Paulo Vitor e do capí- l mente as operações da prisão lhos, uma escolta, sob o co- minar o mais rapidamente

�
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'WASHINGTON, '1 (U. 1"', pergunta transcedental dntranquilo, o que não excluí
- O presidente Eíserihowor i momento: Eisenhower disse, certo ereíto dramát.ico, o pro
respondeu, arírmattvamente "Minha resposta 'será posítí- sidente manifestou sua opi
e declarou que asptrava à va, quer dizer, aríruintlva". mao, em entrevi;;;ii;]. à írn

reeleição. Respondendo à Calmo e sem vacilar, .un tom prensa, onde o ambient� era:
---- ----,,-- _. de expectativa, prectsnmente

GOLPISTAS FRUSTRADOS
HEITOR MONIZ

EXPULSÃO PARA OS IMPLICADOS NA
CARTA BRANDI

, ,-Durante mêses: -à fio' os golpistals não fazi-am mistérios
de suas intenções. Pl'imei,�o, não _ql.!('l'I.aín !ij-l.H;: as elelções.
se realtzasssm na data constitucionalmente 'tixada. Depois"
prega lam às escancaras a nece$sidade de serem anulados
os resultados do pleito de 3 de 'outubro, fazendo-se novo

apêlà às urnas. Finalmente, ,vencidos n:lS duas etapas, o,s
inconf'ormados apregoavam abertamente o golpe, 9 golpe
sêco, �irnples, puro, A Violação' acintosa e sem rebuços da

Constituição do país. A subversão completa .e total da 01'-

4cm jurídica, -Precisamente essa solução extra legal da

crise aberta de propósito para se chegar a tal desfecho é o

que foi evitado pelo pronunciamento de 11 de, novembro.
Ao anoitecEr do dia 10, quanqo Se' soube que o presi

dente em exercício concedcra a exoneraçã'Ü do. ministro da

Guerra e nomeara novo titular para o cargo, o ambiente
tornou-se de indisfarçável euforia no círculo dos i1'1'eden

tos, A exoneraçãio do general Loft significava a quédá do

últImo reduto an'ti-gólpista. Afastado o defensor intran

sigente' da legalidade constitucional, o, caminho estava

franqUeado aos conjurados para um golpe despechad,o em' 5 meses e 5 dias depol,s do

ataque cardíaco que sofreu, a
ritmo de parada. 24 de setembro último. E 8,

Foi ai que aconteceu o inesperado,
Os conspiradores dormiram sob a embriaguez

ria e ácordaram dian�e de 'um 'fato novo que liquidava,
Por uma vez, com os ..seus propósitos subversivos.

5 anos".
Então o que .se viu?

-Tôda aquela gente que vivia pregando o "regime ele
APENAS 6 PESSQAS CO:Io/HE-

em�rgên�ia" com a ànulação das eleições, a .dissolução do
CIAM A DECIS!iO

Eisenhower indicu1l que a
Congresso, a intervenção no Poder Judiciário e outras me-

didas não menos atentatórias das liberdades públicas e, •• • m·_·.·.· _ .....

individuais, passaram a ser, repentinamente, os,defensores .���%W�
mais acerrimos da ordem c'onstitucional. Nenhum era mais

conspirador, nem golpista. Golpistas eram, no seu enten

der, os que impediram o golpe, of? que não se deixaram

surpreender peiá felonia.
Veiu, depois" o estado de sítio, medida que 'Ü govêrno

se viu na contingência de adotar para estabelecer um cli

ma de paz e de ordem dentro do qual se processasse nor

malmente a transmissão de poderes na fornia estabelecida

na magna lei da República. 'Novamente os golpistas frus

trad'os levantaram-se para protestar: não havia l110tivos
para o útio; ninguem estava conspirandO; o· gOverno ila

queava fi boa fé da nação quando se referia à existência

de focos sediciosos que continuavam ameaçando a tran

quilidade pública.
Eis que bem mais cêdo do que se esperava cairam aS

máscara:; dos inconfidentes. '

Há pouco mais de quinze dias elementos da UDN pe

diam arrogantemente ao Executivo que dissess.e' à nação os

nomes dos conspiradores. E até um requerimento de ,infor

mações cheg'ou a ser apresentado, nêsie sentid.o, à· consi'

deração da Câmara dos DeputadOS. Os fato3 respondem,

agora, com eloquência e precisão, aos que continuavam em

baindo' a opinião pública nacional, procurandó fazer acre

ditar que náJo ha'via nenhuma conspiração, nenhum f�co
subversivo nenhuma trama ilegal, e que quanto se afu

mava a edte respeito não passava de pura in'lencionice.

Aí e�tá agora a palavra do major Haroldo Veloso, .asse

verando que tudo estava engrenada e vinha sendo p:epa
rado desde 'o mês de agôsto. Vejam bem: desde o mes de

agôsto! A confissão do rebelde de Santarém tira a fa�ta
sia dos "inocentes" que não sabiam de golpe, nem artlcu

lav:;l.m coisa alguma nessa direção. E o país, mais uma vez,

verifica que se não fosse a ação decisiva de 11_ de n�v��
bro a democracia b\'asileil'a, a estas. hora,s, na? ,exlstll'la
mais, traída e apunhalada numa conjura 19l1Obll.

pov J 11.0rte-ani<::,ieill::J pal',,'
lhe prestar conh ,do" l:l.tGs
completos". Acré.::centoll que
sua:admlnistração tinln� siéln

PIO-, XII às dezesseis hora's, marcan

do-a para às quinze horas de

hoje. Os aviões não condu

ziram bombas e nem arma-

Varias· demissões .e ·subsliloições
nas fôrças armadas

.

RIO, 1 (�. A.) - O teIl_én- I
O viee-almi.ran�e Olavo A- te-coronel Maelno de Faria

te-coronel aviador José Ta- I raujo foi nomeado diretor- Mascarenhas; e para o De-

O mundo católico, festeja vares Bordeaux Rêgo foi exo- geral de Aeronáutica da Ma- partamento de Estudos da

em a data de hoje, o aniver- nerado, em decreto Pl'eSiden-1 rinha. Para chefe do Núcleo Escola SUPerior de Guerra, os
sário! natalício de S.' S.' o cial, elas funções de coman- de comandç:> da Zona de De- capitães de mar e guerra

PAPA PIO XII. dante da Base Aérea de For- fesa Sul, foi nomeado o 'ge:' Waldemar de Figueiredo Cos-
•

O transcurso dessa efemé- taleza. neral de divisão Emílio Ro- ta e Arnoldo Toscano o capi-
ride, tão cara aos fiéis da Em outro decreto, foi exo� ctrigues B,ibas Júnior; para tã,o de fragata Olivar da Sil-

Igreja Católica, será, sem dú- nerado do cargo de capitão j chlÚe de Se.ção do Estado va Sardinha,

vida, razão para manifesta- dos portos do Di3trito Fede-IMaior das Fôrças Armadas, o O conselheiro Luiz Leivas

ções de aprêço e respeito a� ral e Estado do Rio o capitão coronel Antônio' Henrique Bastian Pinto, foi nomeado
Sumo Pontifice que, receberá de mar e guerra Mário Afon- I Almeida dé Morai's; para Se1'-

j
para o Departamento de Es-

homenagens carinhosas e de SO Monteiro, I vir nos Núcleos de Comando tudos da Escola Superior de
fé de todo o Universo. IOUTRAS NOMEAÇÕES de Zonas de Defesa, o tenen- Guerra.

I'
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DR. Ro.MEU BASTo.S
PIRES

CLINICA
de

OLHOS ,_ OUVIDOS - NARIZ
E ,GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO. D�

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a , CLINICA os ÀPARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
.Consultea v->- pela' manhã no

HOSPITAL
Á TARDE -_: das 2 as 5-

, no -CONSULTóRIO - Rua dos
ILH,EOS ':no. 2�
RESIDtNeIA - Felipe Sch

midt nO. 11?' Tel.' 2365.
-----

DR. ANTONIO. MONIZ
DE �RAGÃO

CIRURGIA! TREUl\1ATOLOGlA
Ottopedia

Cousultõrto : João Pinto" 13.
Dás 15 às 17 diàr iarnente.
Menos aos Sábados
Res : Bocal uva 135 ..
Fone: -r+ 2.714.

Dkk WLADYSLAVA
W. M"USSI

'e

DR. ANTo.NIo. DIB
MUSSI

DR. JúLIO. Do.IN
.

VIEIRA
MÉDico

E�PE�IALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E 3:ARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES
Infra-Vermelho - Nebulização -

Ultra-Som
(Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado) ,

Horário das. 9 às 12 horas e

da" 11l às 18 horas.
,

�õnsu tórjo: - Rua Vitor Mei
reles 22 - Fone 2675.
Res: - Rua São Jorge l!0

Fone 24 21.

DR: MARIO WEN
, DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório ._ Rua João Pin
to; 10 - Te]. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência, Rua Esteves Jú

nior, 45. Téí. 2.t!l2.

DR. N�Y PERRONE
MUNP

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

.

do Brasil
Rrl) DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saudê São, Miguel"

Prof. rrernando Paulino
Interno por 3 an':'J do Sérviço

.

de Cirurgia
Prof. Pedro de MouTa

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No HospLtal de

raridade, diáriamente pela ma-

�..,_-..,..., nJ!,�'ÊSID�NCIA:'::"_ Rua DÚ:lI'te
Schute.l, 129 - Telef. 3.21'8
J' 'unanopol_!.s.

o. ESTADO
------,-�-

M:aÍl'iz: FLo.RIANÓPo.LIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 T,él:reo Rua Visconde d� Rio Branco O proprietário da CASA A PREFERIDA, recente-
Ifelefones: 25-34 (De�o�l�o) 932/v6 mente instalada em Florianópolis, escolheu o mês de

25-35 (Escntono) Telefone: 12-30
marco para fazer um brinde todo especial a seus dis-

"

Caixa P?,stal, ,435 "End. Teleg. "SANTIDRA"

I tint;s 'fregu�s�s e amigos, conv.ida o povo em geral. paraEnd. Teleg. SANDRADE fazer uma visita sem compromisso em suas novas insta-

. . .:'
.." lacões, dispõe esta nova casa de um belíssimo sortimento

Eílíal r SAo. PAULO. Agência: PoRTO. ALEGR.E. e� tecidos dos mais modernos do país artigos de' cama
"R' "

'

lOrnar
. (: mesa, chapéus, calçados, malas, etc., e muitas outra�Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, novidades- pelos menores preços da cidade.

64 Damos abaixo alguns dos ,nossos preços, como re-

Telefone: 2-37-33 clame'
'

Atende "RIOMAR" M'ORIM AVE MARIA . . . . . . . . . . .. a
End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOMARLI" ORGANZA DE NILON BORDADA a

TECIDO PARA PIJAME CôR FIRME á
CRETONE CARMELITA < • • • • • • •• a

OPALA MIMOSA LISA . . . . . . . . .. a

LINHO ENFESTADO, 160 DE LARG. a

BRIM PARÁ TERNO a

TECIDO DOMINó " a

DR. CLARNo. G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.4611

Florianópolis -

INDICADOR PROFISSIONAL
DR. WALMo.R �Ol\�E: I C O S

-- -� Dentista para
GARCIA

DR. Jo.SÉ TAVARES •

Diulomado pela Faculdade Na- IRACEMA ,Crlan�aS
cícnal de Medicina da Uníver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

DR. JLJAREZ PHILIPPI
sidade do Brasil I TAIS - CLINICA GERAL

E.-interno por concurso da Ma- Angustia Complexo� Edifício João Alfredo -

ternidade-Escola i Insoma :. Ataque� - Mamas -

.10 andar.
(Serviço do Prof. Octávio Rp-, Pl'oblemat�ca afet.lva e sexual

drigues Lima) ! Do Servlç� NaclOI_Jal. �e Dcen- Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo
-Ex-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do Coelho, 1
gia do Héspltal I. A. P. E. T. C. lHosPital�colô_nia

Sant-Ana.
Horá I'}'O '. 8 a's 11 _ 16 às

do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua Tra- .l

Médico do Hospital de Caridade

I
jano, 41 - Das 16 às 17 h�ras. 18 horas

e da Maternidade Dr. Carlos RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, Atende exclusivamente com
'Corrêa 139 Te!. 2901 �

DOENÇAS DE SENHORAS -

DR ARMANDO. V'ALÉ
hora marcada.

PARTOS - OPERAÇõES· -
-_.-_

Cons: Rua Joãq ?into n. 16, RIO. DE ASSIS ,DR. CESAR BATALHA DA
das 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil SILVEIRA
Pela manhã atende dià- da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospital de 'pital de Caridade
Caridade. CLfNICA MÉDICA DE CRIAN-

Residência � CAS E ADULTOS
Rua: General Bittencourt n.

-

_ Alergia _
101. Consultó rio : Rua Nunes M':.-
Telefone: 2.6112. chado, 7 - Consultas das 15 às

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

.Ihenme, 5 - Fvne: 3783

I\�ÉDICO
DOENÇAS DI) APARELHO DI-

Com prática· no Hospital São
GESTIVO _ ULCERAS DO ES

Francisco de Assis e na Santa
'TOMA<10 E DUODENO, ALER-

C�Ra do Rio de Janeiro
GIA.DBRMATQLOGIA E CLI-

CLINICA MÉDicA NICA GERAL
. CARDIOLOGl.A

Consultório: Rua Vitor Mei- pR. JúLIO. PAUPITZ
reles, 22 Te!. 2675. FILHO.
Horários: Segundas, Quartas e Ex-Interno da 20& enfermaria

Sexta feiJ'�s: . e Serviço de g'ast ro-enternlog ia
Das 16 as 18 horas. da Santa Casa do Rio de Jeneiro

• .Residê,ncia: o
Rua Felipe Sch:-: (Prof. W. Berardinelli).

midt, 23 - 2 andar, apto 1 - i Curso de neurologia (Prof.
Te!. 3.002. Aus • gesilo).
DR:-HENRiQUE PRISCO. ni�:d�nt.s�nlll1�ora�ospital mater-

PAllAJSo. DOENÇAS INTERNAll

1\1ÉDICO Coração, Estômágo, intestino,
Operacões �,Doenças de Se- f'Igado e vias biliares. Rins, ova-

nhoras - Clínica de Adultos rice e úterv
Curso de Especialização' no

I'
Consultó,r;o: Vitor !'dei reles 22.

Hospital dos Servidores do Es- Das 16 as 18 horas.,
tado. .

' Residência: Rua Bocaíuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano de. Fone: 3458. '

Andrade).
-

..
.

Consultas - Pela manhã' no DR. MARIO. DE LA!!Mo.
Hospitvl de Car idade. CANTIÇÃo.
Á tarde das 15,30 hs. em dian- M t D I C O

te no consultório . á Rua Nunes CLíNICO DI.]' CRIANÇAS
Machado 47 Esquina de Tira- ADULTOS'
dente�. _Te�. 2766. Doenças Internas
Resldencla - !!.ua Presidente C0RAÇÃO - FIGADO - RINS

Coutinho 44. _ INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei-

eles, 22.
.

·HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
_ Coqueiros .

Consultas; da� 8,uO às 11 ho-
___ _

- ras e das 14,00 às 18 horas.

DR. Co.NSTANTINo.
' Exclusivamente com hora mar-

, cada.
,DIMATo.S

I'
Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURGIÃO
-

.

Doencas de Senhoras - Par tos DR. LAURO. -CALDEIRA
- Operações - Vias Urinárias DE ANDRADA
Curso �� ,aperfeiçoam�n�" e

CIRURGIÃO-DENTISTA

Jlonga pra�ICa nos Hospitais-de· C0NSULTóRIO _ EdificitlBuenos Aires. P °
)

CONSULTÓRIO: Rua Felipe a_;tenonr - 2 and�r -.- sala
,

Sch
.

dt 1'. 18 (sobrado). FONE
20., - Rua. !�nente Sí lveí.ra, 1,5, "

c mi
"

n
'I � Atende diárjamente das 8, as

_ i:i-
3512. "

11 horas, '." �
�

. �� .;HORARIO: das 15 ás 18 ho- 3as e tas <las 14 as A8 ,hoia,&{'ras,

.)
c, 19 as 22 horll'{l.

"

Residência: Avenida Rio Br --
Co n tec c,ionâ.. DeRtaduras ,e.. Pori

co, n, 42. I I -

tes ,v16-J;eis de Nylon.
", <

_' Atendf chamados _

DR. LAURO. DAURA o. ESTADO.
CLíNICA GERAL ADMl'NISTRAÇÃO

Especialista em moléstias de Redação e Oficinas. à rua Con-
Senhoras e vias urinárias. I selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
'Cura radical das infecções - Cx. Postal 139.

agudas e cronicas, do aperelho .Diretor r RUBENS' A. RAMOS
genito-urinário em ambos 08 Gerente: DOMINGOS F. DE
sexos. AQUiNO
Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

MÉDICOS
e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.

CIRURGIA CLíNICA Horário:' 10'h ás 12 e 2'h ás fi. Ltda
GERAL-PARTOS Consultório: R. Tiradentes, J.2 Rua Senador Dantas, 40 - 60

Serviço completo -e especialÍ-
_ 10 Andar _ Fone: 3246. andar.

zado das DOENÇAS DE, SENHO· Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 ..
_ RiG de Janeírc

R,AS, ,co� modernos metodos de
tinho, 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 50

diagnôaticos e tratamento. F' 3248
.

andar sala 512 - São Paulo.
SULPOSCOPIA - HISTERQ. -

• - one. .

ASSINATURAS
SALPINGO,GRAFIA - METAl30- Na Capital

.. LISMO uASAL . Ano Cr$ 170.,00
Ihdioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO. DE Semestre .....•.. .'. -Cr$ 90.,0.0Eletrecoagulação - Raios Ultra, , CARVALHO. No Interior

Violeta e Infra Vermelho.
MlllDICO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00

Consultório: Rua Trajano, n. I, . "ÜERICULTURA>�. PEDIATItIA Semestre Cr$ 110.,00
1° andar -'Edificio do Montepio. '

A'" t
'

Hora'rio: Das 9 às 12 horas _

- ALERGIA INFANTIL. nunclO me,llan e c'}lltrato.
Consultót'io: - Rua Tiradet.- Os originais, mesmo não pu·

Dr. MUSSI.· tes n, 9. blicados, não serão devolvidos.
Das 15 às 18 horas - Dra.

Residência: _ Av. Hercilio A direção não se responsabiliza
MUSSI Luz n. 155 - Te!. 2.530. pelos conceitos emitidos nos ar·
Residência: Avenida Trom-

Horário: _ Das 14 às 18 ho. tigos assinad�.powsky, 84.
, _ ...._ ·,'as diáriamente

--------�--------------

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças ·Raio X
Atende com Hora Mar-

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

A D V O G A DOS

DR. Jo.SÉ' MEDElRo.S
VIEIRA

- ,\DVOGADO
Caixa Postal 150 - Itaja!

Santa Catarina.
.

DU. ANTo.NIO Go.MES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO ....;

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346 •

.................�•...

DENTiSTAS
DR. SAMUEL Fo.NSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
'Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIA'fERI\HJ.: - Tratamento de

canais nela al
ta rrequencla.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO. 5
Fone 2225

INFORMAÇõES U'fEIS
O leitor encontrará, nesta co·

luna, informações que n.;;cessita.
dià.;amentl' e de imedi&to:
JORN2\IS _Telefone

DR. NEWTo.N
D'AVILA

CIRURGIA GERAL O ,Estado .•.............

Doenças de Senhoras· - Procto- A Gazeta ..............•

logia - Eletricidade.Médica. Diário da Tarde
Con['lltório: Rua Vitor Meh Imprensa Oficiar

'reles n. 28 - Telefone: 3307. HOSPITAIS
Consultas: Das 15 horas em

I
Caridade:

diante: _ . (Provedor) .

ReSldenCla: Fone, 3.422 (Portaria) ' ..

Rua: Blumenau n. 71. INerêu Ramos .

I ii!ita;eb��úã�' .

'c'6���
..

d�
DR. ANTo.NIO BATISTA Saúde) ..

JUNIo.R
•

Maternidade Doutor Car-

CLiNICA ESPECIALIZADA DE I ).,; Corrêa ..

:
.

_ CRIANÇAS ICHAMADOS UR

d 9· 11 h
- GENTES

Consulta� as as'
. ?r,as.. Corpo de Bombeiros

Res. e Cons. Padre Mlguehn '10, 'Serviço Luz (Raclama-
12.

I ções) ,

Polícia (Sala C0111issário ..

Polícia (Gab. Delegado) . ,

DR. I. Lo.BATO COMPANHIAS DE
FILHO. I TRANSPORTES

'O.-:enças õo apareJho respiratório TAC
.'

.

TUBERCULOSE Cruz�ll'o do Sul .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA I Pan�ll' , .

DOS PULMõES V�,ng .;
.

Cirurg'ia tio Torax LOlde Aereo .'.

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real
.' ,

.. , .

nal de Medicina, Tisiologista e Scan�lIlavas .

risiociTUTgião do Hospital Ne- HOTEIS
rêu Ramos Lux , ' .

CUl'SO de especialização pela Magesti;! .

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metl'opol .

lente de Cirurgia do 11rof. Ugo La Porta ; .

Guii\larães (Rio). Cacique .

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central .

Fone 3801
.

,

�

Estrela .

Atende em hora marcada.

I
Ideal .

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
"O - Fone: 2196 Disque .. ,

.

DR. lVo. Vo.N WANGENHEJM
DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

E um grande sortimento de artigos finos em geral,
A

r" preços verdadeiramente baratíssimos para se tornar
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Porto, conhecida A PREFERIDA em Florianópolis, a casa que

Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuauod pelos nossos l'evoluciona o comércio com selis preços de abafar.
agentes

-'

i·······5···························..··..�1f Resfaurante Napoli
: :
: Rua Marechal Deodoro 50. •
• Em Lajes, nó Sul do Brasil, o melhor! I: Desconto especial para os senhores viajantes. t. .-

�••••••••••••••e.A••a•••••••••� ..

Viagem com segurança
,

e rapidez
SO"NOS CONFOR',l'AVEIS ?dICRO-ONIBUS' DO
=: RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO);
Florianópolis' - Itaía! - Joinv'i1le � Curitiba

-

. .

,

Age",'ncía a.,
nua' Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira

·;"·-'''''=·'''';�M
--,.-------

3.022
2.656
3.579
2.688 'Rua Dr. Carmo Netto, 99

Fones: 32-17-33 e 32-17-37
Atende "RIOMAR"

, End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riomar;' '

AvenI'da Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

EXpresso; Florianópolis LIda.
ENDEREÇOS ATUALIZADo.S DO. EXPRESSO.

FLo.RIANÓPo.LIS LTDA.

I'runsportee de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�-JTE.

Telefone: 37-06-50

,Agência: RIO DE JANEIRO
''Riornar''

Agência: BELO. Ho.RI
Zo.NTE

2.314
2.036
3.831

3,157

3.153

I D A

3.121
"RODOVIÁRfO RÁPIDO RIOMAR"

3.J13
Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANórOLl5

-Fones: 25-34 e 25-35 -

""f""_...o.._-

2.4U4
2.038
2,[;94

EMPRESA N)ACfONAl DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
�AVlo-r40TOB «<caRL

.

I T I N E R A ti 1'0
/' SAíDAS DE

'\.700
2.500
�.553
l>:325
2.402
2.377
2.300

2.021
2.276
3.147
3.321
11.449
2.694
3.371
3.6119

06

ROIPeIE»
Vo.LTA

Fpolis. Itajaí Rio
28-2 1-3 6-3
11-3 13-3 18�
o horário de saída de Florianópolis será às 24,00

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

por los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
..
Pal'a melhQres informaçÕ�s, dirijam-se à séde da

I Emprêsa, à rua Co.pselheil'o Mafra, 30 -" Telefone 22�12.

Santos
7-3
19-3

das Esquadrias
DE ALBERTO RICBTER I

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianõpol1s
.

Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ostóque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine é compre o que está pron

to para cntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da ;Cia. Americana de Intercambío
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAúDE P(JBLICA

PLANTÕES, DE FARMACIAS
MÊS DE FEVEREIRO

4 sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua C. Mafra

Farmácia Esperança Rua C. Mafra
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmácia Nelson Rua F. Schmidt
Farmácia Moderna Rua João Pinto
Farmácia Moderna Rua João Pi�to
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43
Farmácia Antônio Rua F. Schmidt, 43

5 Domingo "

11 sábado, (tarde)
12 domingo
18 sábado (tarde)
19 domingo "

25 sábado (tarde)
26 domingo

o serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Santo

Antônio e Noturna, situadas ás rua:" Felipe Sc�midt, �3 e

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.

FUNDICÃO HERCUlES S. A,
,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convidados Os senhores acionistas,
desta sociedade para a assembléia geral extraordinária, a

realizar-se na séde social da sociedade, à Rua do Centená

rio, 188, nesta cidade de Brusque, às 16 horas do dia 10 de .

março de 1956, afim de deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA

......:. Alterações estatutárias;
--; Interesses gerais.

Brusque, 24 de fevereiro de
OSWALDO LOOS

DIRETOR.

1956.

PALACETE CENTRAL
, ,

ALUGA-SE PARA r

DEPARTAMENTQ OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informações 'na
"A MODELAR"

JI .

. , \

Casa A Preferi�a

20,00
35,00
16,00
16,00
17,00
42,00
15,00
16,00

A PREFERIDA

Rua Jerônimo Coelho; esquina Conselheiro Mjtfra,
Edifício João Alfredo

N� B. - Não é liquidação, são apenas preços baratos

para rêclarne da Casa.

Ganhe. Dinheiro Nas
, Horas �e folga

Gra'nde firma de casimiras oferece ótima oportuni
dade para trabalhar como agentes vendedores, pelo re

embolso postal, sem prejuizo das ocupações diárias. For
necemos rico mostruário. Pagamos bôa com�são. Escre
ver para Cáixa Postal 10.030 - São PauTo.

BORDADOS A MAO
Ens'ina-se na "Rua Fe'li'cial1o N'un.es �ires

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com a Biblia na Mão Diretor de "O

UMA CARTA
Ilmo. Snr.

Estado"
Nesta Capital.
Ilmo, Snr.

Saudações.
Já muitas vezes ouvi dizer

que Florianópolis é a "Terra

dos CaSOS raros", mas jamais
me passou pela idéia que ra

ridades tão estapafúrdias PJ.l
desse a 'cidade de Florianópo
lis oferecer aos seus habí

tantes, como essa do caso da
Rádio Diário da- Manhã.
Nunca se viu semelhante

absurdo, como o que está
acontecendo com as interfe
rências criminosas que aque
la Emissora vem emitindo na

faixa de 31 metros, ondas
curtas!
Não mais se pode ouvir a

Rádio Nacional ou qualquer
r;lutra estação em onda de 31

metros, porque o bombardeio
ensurdecedor da rádio Diário
da Manhã entra logo em

ação, roubando-nos qualquer
possibilidade de ouvir o mi
nino que seja das outras
transmissoras.
Isto é um absurdo, sr. Di

retor!
Um absurdo inominável,

porque atenta contra os di-
.,

reltos humanos, e provoca
O espírito de Cristo nos desafia a sacrificar-nos ·pe- profunda revolta aos que se

los outros. sentem prejudicados com se

melhante dispautério.
4 gente está acostumado

a ouvir os programas e -no

ticiários da Rádio Nacional,
do. Rio, e derrspente se- vê

inibido de entrar em contato
com aquela Emissora, porque
uma outra estação, montada
naturalmente sem os requisi
tos técnicos necessários, me-

'

te criminosamente uma tre-
De. ordem do sr. dr. Chefe do 1° Distrito Sanitário, menda, barulheira na faixa,

torno .público que nenhum prédio, ou parte do prédio po- roubando-nos um direito li
derá ser ocupado ou utilizado, sem 'prévia autorização quído e certo, de que vimos
da Chefia do Centro de Saúde da Capital, de acôrdo com desfrutando ha mais de vinte
o artigo 104 do Regulamento de Higiene em vigor. I anos.O responsável pelo prédio, proprietário, arrendatá-

I Não conhecemos- a 'lei que
-río, locatário ou seuIs ) procurador(es) são obrigados a regula a espécie, mas sabe
c ornun ícar, por escrito, a vacância do mesmo e entregar ;

mos por experiência que na
as chaves à Chefia do Centro de Saúde local, para fins

I

da pode existir ou funcionar
de vistoria e o consequente "habite-se".

. sem obedecer uma determi-
Os infratores serão punidos na forma da lei. nada disciplina, pois resulta-
Floria�ópolis, 25, de fev�reiro de 1956.

, ,

ria o caos se cada qual agisse'
Tertuhano Cardoso - Encarregado do Serviço de ,'como entendesse, sem aten-

Políula Sanitária.
.

I der ás conveniências dos 'cos-

tumes 'e dos direitos da socie

dade. Ainda agora pouco saiu
'�a'1ünlli"úma revista de. tw�
mo nesta Capital, sõbre a

ilha 'do Francês, vendida fi

um Argentino, e aonde está

vedada a entrada a .estra
nhos, sabendo mais que lá

está a polícia marttíma, _de
Convidamos OS senhores acionistas e credores da pouco para cá, para garan

nOSSa firma para urna' assembléia geral extraordinária,' til' contra a entrada de pes-'
que terá lugar no dia (9) nove de março próximo, ás (16) soas na ilha sem a necessá
dezesseis horas, no escritório central, sito á rua Santos Sa- ria autorização. Esta ai a for
raiva nr. 840 ��o Estreito, para deliberar sôbre a seguinte' ca em acão para garantir o

ordem do dia: �li�eito alheio, para preservá-
, lo contra danos e contra ris-

1°) _ Tomar conhecimento da renuncia do liquidante cos de qualquer espécie a que

extra-judiclal nomeado pela assembléia de 26 possa estar ameaçado.
de janeiro pp.; Por que agora, uma popu-

2") - .Escolha do novo encarregado para rapída e to,- pulaçâo inteira fica preiudí.

tal extinção da firma, sob a forma amígavel: cada em seus direitos de ou-

sua posse .ímedlata e colorártos: vir rádio, para cuja manu-

30) __ Verificação e acerto final com alguns poucos .tenção pagamos UI'9-a taxa,
cradores ausentes;

,

anual ao Correios e Telegrá-
40) __ Outros assuntos de íntsrêsse social. fos, e não temos para quem

Florianópolis, 24 de março de 1956. apelar para pedir as provi-
Indústrta e ComérCio de Peças - INCOMAPE S/A, dências que julgamos oportu-
Sucessora do "Nosso Postos S.A. - Carros Diesel S. A. l nas?

Eis aí, sr. Redator, mais
êsse protesto, para somar aos

muitos que já' têm sido le

vantados contra essa abusiva,
intromissão da rádio Diário
da Manhã na faixa de 31

mts, ondas curtas, pois mui-

to embora possa êle não pro
duzir efeito, pelo menos não

abrimos mãos do direito do

protesto contra atos que ve

nham prejudicar é. nossa

tranqqilidade e, nosso direi-

to. .

Respeitosamente, seu adro
,e leitor assíduo, qÚe assina

Um leitor.

SEX'fA-F�IRA, 2 DE MARÇO

Tende cuidado e guardai-vos de tôda e qualquer
avareza; porque a vida de um homem não consiste na

abundância dos bens que êle possua. (Lucas 12:15). Ler
Lucas 12: 15-21:

AO TERMINAR a parábola do rico louco, Jesus
Hcrescentou:' "Assim e que o que entesoura para si mes
mo e não é rico' para com Deus." Aquêle homem rico, a

quem Deus havia abençoado tanto, poderia ter vendido
f'€US produtos e a mancheias distribuído com os pobres e

necessitados da abundância do que havia recebido. E, à
medida 'que suas preces de gratidão se elevassem ao tro
J'.O da graça pelos bens que recebera, sentir-se-ia o feliz
instrumento de Deus no mundo.

Éle, no entanto, recusou êste privilégio que Deus
colocou em suas mãos. Foi ambicioso e portanto não era

rico para com Deus. Menosprezou sua oportunidade de
ser' um mordomo fiel do Senhor,

O egoísmo é um dos deuses falsos que adoramos, A
destruição dêsse ídolo nos libertará para tornar-nos
bons mordomos no reino de Deus.

ORAÇÃO

Nosso' Pai, dá-nos corações repletos de amor, mei
guice e compaixão. Então ajuda-nos a abrir nossos cora

eões para derramar ãmor, meiguice e compaixão sôbre
�s necessitados. Pedimos isto em nome do nosso compas
sivo e bondoso Senhor Jesus Crtsto. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

C. TRUJILLO BANQUEIRO, '(México)

Departamento de Saúde
Publica

INCOMArE s. n.
ASSEMBLÉIA QERAL EXTRAORDINÁRIA

José Corrêa Teixe,ira Filho
Diretor-Presidente

Euzébio Mendonça Nunes

Diretor-Gerente.

Fabrica de Tecidos
Carlos Renaux 5.8.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

..
-

_::-t--�

•

só OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

COM

,l

Patente n.O 40.637

Os automobilistCls tJ�asileiros sabem que

o aditivo !CA, patenteado pela SHELL,
é exclusivo dQS gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.

Incorporando à gos�lina as vantagens do

loslato 'tricrecílico, que elimina a pré

ignição e as falhas nas veias, ICA tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você 'poderá obter.

ICA i misturado à gasolina nos próprios de-

pÕsit05, carros e vagões-tQllque da SHELL.

Quando reabcutecer seu carro, não

esqueça:

'-

semente as gasolinas SHELL contêm Ilti!i!
SQ OS REVENDEDORES SHELL VEN.DEM GASOLINA COM Ilti!D

� ''; ;.,,' . t,-..·w,::.;,;.� ,�"'f.

_
_ Á�:"�;' . �. �\:,��:,\\»ia»)jW;;\Yrr�·�':'�:��':v;úim;uiMijl!)i'!;nw!I!:ur.Úi!*·

Carlos Hoepcke S. I.
. Comércio e Industria

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

ftLFIITIRI8 FORNEROLLI
Avisa aos Seus freguêses que se mudou provísórtamen-

r
. '

te para à Rua Nunes Machado, Prédio da Liga Operária.

Pelo pre2'ente edit����OV������os os s�nh�r?,s aCionis-, Fa'br·l·c·a de Re'ndas etas da "Carlos Hoepcke S. A. ComerClo e Industn� a se. reu- .

.

nírern em assembléia geral ordinária: que .ser� reallzada
.

'

no dia 29 de março, às 16 horas, na sede soc.1al a rua �on- 8O d d H k:':�;::l�::af",
n? 30, nesta capital, para delíbera rsm sôbre r a os oepc e

ORDEM DO DIA .

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das con

tas relatIvas ao exercicio de 1955, parecer do con

selho fiscal e relatorio da diretoria.

3) Eleição da diretoria.

3) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

respectivos 'suplentes para o exercic.io de 1956.

4) outros a�suntos de Interesse da sociedade. '

Florianópolis, 10 de março de 1956
.

Aceíon Dário de Souza - Diretor-pres1de;nte
.�6•••�•••••·········'

I Móveis

s. D.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA�I1\

CONVOCAÇãO

Pelo presente edital são convidados Os senhores acio
nistas da "Gados Hoepcke S. A. Comércio e Indústrta" a se
reunirem em assembléia geral ordinária, que será raalíza

,

da no dia 29 de março, às 14 horas, na séde social à rua

Felipe Schmidt, nesta capital, para deliberarem sôbre a Se

guinte
ORDEM DO DIA

São convidados os senhores acionistas a se reuni
rem em assembléia geral' ordinária, na sêde social, à
rua IOde Maio nO 1.283, às 9 horas do próximo dia 24 de
abril do corrente ano, nesta cidade, para deliberarem

Nascimento
João Ramos Júnior e Senhora tem '0 prazer de_ par

ticipar aos seus parentes e pessoas de suas telaçoes o

nascimento, na. Maternidade Dr. Carlos Correa, de seu

filho que na Pia Batismal receberá o nome de
,

PAULO ROBERTO
Florianópolis, 26/2/56

sõbré a seguinte
ORDEM DO DIA

,10 - Discussão e deliberação sôbre o relatório da

diretoria, balanço, conta de lucros e perdas
do exercício de 1955 e parecer do conselho

fiscal;
�o __ Eleição da Diretoria) dos metnbros

do Conselho Fiscal e seus suplentes;
ao - Assuntos de interêsse social.
Brusq ue, 15 de' fevereiro de 1956.
Otto Renaux _: Diretor Superjntendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - 'Diretor

Vendem-se balcões, vitri
nes armações, armários, es
cri�aninha, estante, etc. em

perfeitas condições. Ver e

tratar no Bazar de Modas,
à rua Felipe"Schmidt, n. 34.

1) Exame, discussão e aprovação do balanço e das
contas relativas ao exercicio de 1955, parecer do

, conselho fiscal e relataria da diretoria.
'2) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal e

re::pectivos suplentes para o exercicio de 1956.
3) Outros assuntos de �nteresse da sociedade
Florianópolis, 10 de março de 1956

Rudolfo Scheidemantel - Díretor-presídents

ellojea Noturna
DR. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci-.

rurg ião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá' às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas Ar.

21,30 horas.
ExclusÍV:l.lllente com hora

marcada .

------,-----------------

efetivos

Participação. VENDE-S.E
Acy Cabral Teive e esposa, participam o nascimen

to de sua filha PATRíCIA, ocorrido ontem na Casa de
. aúde e Maternidade "São Sebastião".

Por motivo de viagem, vende-se urgente urna Ele
trela automática (12 discos) e um relógio "cuê't�

Ver e tratar a Rua Gal. Liberato Bittencourt nO,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUSCELINO MAIS ACESSIVEl QUE
JANIO QUADROS-'o aumento ueral, foi aprovado

RIO, 1 (v. A,) ,- O substi- Duas emendas e 10 sub- Gilberto Marinho no sentido DJ\STAltv� APROVADO ção do nova Plano por parte
tutivo de aumento para todo i emendas foram aprovadas' de que, no prazo de 180 dias,' elo governo.
o funcionalismo público, a durante as reuniões realiza- o Executivo elabore _um Pla- Foram rejeitadas tôdas as OUTRAS REUNIÕES

partir de janeiro, 'foi ontem das à tarde e' à noite. no de Classíf'ícaçào e o envie emendas com parecer centrá- Em vista da tumultuação
aprovado pelo Senado, (por ' Dentre as aprovações des- ao Congresso, rio das Comissões Técnicas, dos trabalhos que vem a UDN

seis votos contra), sem prs- taca-ss, além do substitutivo APROVADO SALARIO- com exceção dos destaquês provocando, além da reunião
juizo das demaís emendas, de aumento, uma sub-emen- FAMILIA pedidos, Quanto a êstes, o extraordinária que hoje pela
sub-emendas e destaques, da apresentada Pelo senador. Duas eméndas que tiveram umco ja aprovado, é que é o manhã realizará o Senado é

.�' parecer favorável de tôdas as 'mais importante, refere-se à provável que uma outra se

--------------------------- Comissões e foram aprova- emenda 48 e estabelece o pra': realize à tarde, para ,o térmi

'das, são a de n. 63, que au- zo de 180 dias para elabora- ! no da votação.
manta para 250 cruzeiros o

'
.

salário-família anteriormen-
te estipulado em 150 cruzei-·
ros, e a de n.l06, que mnridn Pequenos -LOCol·So Tribunal de Contas regis-
trar automáticamenteo cré- CBA' DANÇANTE:

I
Moritevidéo, amanhã, seguiu

--- ,

dito para :o pagamento do via aérea, para aquela me-

Flortanõpolís, Sexta-feira, 2 de Março de 1956 aumento, Como sóe acontecer to- trópole, o Sr. Jacques Sch-
------------------'-----,,- --.----- das as semanas, o Centro' weidson, proprtetárío das

Com os homens do Come' rC·lo e da 'Indu'slr·la
.

Acadêmico da Faculdade de' cacas A MODELAR, delegado
.

.

.

, Direito fez, realizar à noite
"
da Confederação Israelita.

Turismo e Sociedade

C
de 4a. feira no Lux Hotel, i Brasileira junto àquele certa-

em Mesa Redonda, na Associação omer- :��iõe��ue';�h:;�::�:ntt:;�ime, E' uma revista muito bem
.

1
feita e caprichada, em ótimo

eí I d E'u'geA l' S nando famosas em nossa Ca- CAIXA ECONOMICA .

a O r D O oares papel e cheio de clichês e no-.,

. I·
.

. pital, das quais participam, I . FEDER�L.: . tas esparças, fàrta materia,
O dr, Eugênio Soares, dire- ração Nacional do Oomércío, .rítz, presidiu, nessa última além de estudantes de nos- I A Caixa EconomlCa Federal

capa em cores, sob a direção
tor de Intercâmbio Comercial o dr, Eugênio Soares é o.por- entl'dade a' tarde, u'a Mesa' sas faculdades, elementos de Santa Catarina avisa aos

I
' 'do sr. Cássio Augusto Mazzo-'

e Relações Públicas da Con- ta-voz das classes produtoras Redonda com os homens do representativos da sociedade portadores de inscrições de
li e Gerencia do sr, Lafayete

federação Nacional do Co- junto. à CACEX e outros ór- comércio e da indústria, pre- florianopolitana. I números �OO a 8�1 que com-
M. de Vasconcelos.

mércio, chegou, ante-ontem, gãos do Governo no setor da sentes elementos' destacados , pareçam a CarteIra de Con-
Auguramos ao novel orgão

a esta Capital, procedente de economia. e pessoas que têm atividades SR, JACQUES SCBWEIDSON I sign�ções de 1° � fO de mar-
de publicidade, 'vida longa e Novo Diretor dó De-

Pôrto Alegre, onde mantêve
-

Nesta Capital, onde chegou ligadas à economia catarl- Afim de tomar parte na! ço vindouro, a f'im de darem
promissora.

reuniões com Os homens do pela manhã de ante-ontem, nense. Nessa reunião, foram I Conferencia Israelita Sul! andamento aos processos de partamento Nacional
comércio e da produção, a- tep,do prosseguido viagem abordados os problemas rela-

I
Americana, a ter início em

I
empréstimos respectivos.

PEQUENO ATLAS DE SAN- de Saúde
bordando problemas que 'se ontem a Blumenau e Join- cionados com a exportação TA CATARINA1 DO D,E.G,E, RIO, 1 (V, A.) - O presí-
ligam com a administração ville, o ilustre patrício foi de 'produtos de Santa Catari- dente da República assinou
,pública e as entidades de alvo de várias homenagsns na, que está. atravessando

PADRE CATO' llCO PR;::'SO NA E' um trabalho muito bem decretos concedendo exons-
classe, no setor da importa- patrocinadas pela Federaçãg_ crise que tem ferido a econo- '.

.

.

�

_

t. . feito, de confecção aprimora- ração do cargo de diretor ge-
ção e exportação do Brasil. do Comércio de Santa Cata- mia do Estado e a importação

G T I NA
da e sob a direção do sr. Car- ral do Departamento Nacío-

Na qualidade de diretor de riria e Associação Comercial de matérias primas, sem o AR EN. los Buchele Junior, Diretor nal de Saúde, do Ministério
Intercâmbie Comercial e Re- de Florianópolis, cujo presí- que não é possível produzir do D.E.G,E, da Saúde, o 'sr, Albelardo

BUENOS AIRES 1 (U P): dando vivas a Peron. Tam-lações Públicas da Confede- dente, sr, Charles Edgar Mo- cada vez mais, corno é do de- "
.

. Os mapas e cartogramas Marinho de Albuquerque An-
A P 1,· de Co' rdoba de" � bem, houve um tiroteio dE"

seja geral: - o ICla '. v",- �

foram, executados pelos car- drade, e nomeando para ú

O dr.' Euge-nl'o Soares expôs ve, ontem, o padre católico fronte da Escola Católica,
t tdl tógrafos Célio Medeiros, Hé- mesmo cargo o enen e-co-

as' razo-es de sua vínda a' San- Marcos Leclerc, de 56 anos e quando a Polícia imps lU que -

1 êdí d F- P'lia Lang« e.Osmar Coelho, 'Sob rone me 1(\0 a orça u-

ta CataI'l'na, entre as quais de nacionalidade belga, acu- um grupo de estudantes en- I blí d E t d d S- P Ia orientação dos cartógrafos rca o s a o e· 3/0 au o
, a de recolher as. reivindica- sande-e de distribuir folheto'; trasse na escola, Ninguém,

Milton Lehmkhul e Waldir Erlindo salzano.
III r 2 m'Jc_�_.:: _�, _-��J ções dos homens tia produção para "incitar à altel'ação da ��:.r�oa:;�,s�o:rtee:p�e,l��!�= Fausto Gil. ,. Os textos e co-
Uma, Sr,

\ .

',' Dr. Oswaldo Bulcão- VIanna para melhor poder se orien- ordem pública", segundo in-
.

tá f m f·t p 1 CONCEDIDO O' DI-
h d L· torídades tacharam de sabo- men anos ora eitos e o

Diretor de " O Estado" Presidente tal' na política, econômica, formacões c ega as fi es a .
.

1 t d
'

RE,ITO DE VOTO A',
>

t f' 'lt' a tagam um incidente em que prof. Car os Augus o e Ft-
Nesta João Gasparino da Silva junto às entidades governa- capital: Es e Ol o u imo -

,

t d da üe
í

uma cobra: de mais de 2 me- gueredo Monteiro, Geografo MULHER'Tendo o jornal" O Esta- 1° Vice Presidente msntaís em as oquais repre- cont2cimen'0 a on a de 111-
d \ C Ih N' 1 d

' ..

do" em sua edil'ão de 23' Di, Orlaujdo de Oliveira senta o pel'lsamento do co- tranquilidade que vem afe- tros, conseguiu sair da caixa GOeograOfnl,sae °atualamCleOnntae' lIa

e

ATENAS, 1 (U. 'E") O'" �

d de cr'l'stal onde se encontra-· ,

d
'

t bl' d' 'G' ldner me'rcl'o e da l'ndu'$trl'a, "�ndo a cidaae, on' e come-
novo g' bl'nete do prl'mel'r'o corren e, pu lca o uma

.
oe Vá,

exercício do Diretoria Regio-' a o

t 'd 't I 20 V' P 'd t Onte'm, pela manha-, o dr, cou n ,revolta que derrubou va no Ja_rdim Zoológico. A
'n' t 'c' -d K'.cal' a aSSllla a por um a Ice resl en e

-

a..

nal de Santa Catarina, 03 mI lS ro onserVa ar ons-

G I
. I P s t mb"o d ano serpente foi encontrada pou- . .

Alcides Alves da Costa, na Dr. João Batista
. onça ves Eugênio Soare.:;, continuou eron, em e e • ,u <

•

serviços de datilografia foram tantin Karamanlis prestou ,"

1 'd d d Ante ontem foram co depois num dos prédio's do _

qual formula um protesto Secretário ,Gera viagem para viSItar Cl a es passa o'
.'

-

,

feitos por Mercedes Peluso, juramento hoje,
t· d d t'd 18 P oa' c1ue atiça Jardim ZoolóoD'ico e atacou ainjusto, contendo deslavadas Danúbio Mello' do Vale do Itajaí, no a a- e I as ess '" <

, -

-

sendo o trabalho de 'impres- I ' O J:!linistério inclui a' pri-'
1 '11 d' dens nun1 bór um dos tra,balhadores que .

mentiras, contra o' Lira Tê- Tesoureiro, Gera ,_ mente Blumenau e JoinVl e, ram eSor "
�, ,

são feito em multilith 1250, me ira mulher a désempenhar
nis Clube, a Diretoria em Osny Barbato tentou segurá-la, enrosCan- 'cargo tão elevado na histó-
sessão realizada a 23/2/56, Diretor Geral dos Esportes LANCADA A CA,NDIDATURA do-se em seu corpo. P�dindo SUSPENSA A PER- Irja da Grécia, A nova minis-

socorro aos, companheiros,às 20 horas, resolveu dar a • .._.:.;-.----�.';_-..........�. , ,

FURAÇA-'O
tra é Lina Tsaldarls e tem a

devida resposta ao anônimo Ira ao Ceara o mInIS- FLORES DA CUNHA
foi livrado da cobra, que ime-

seu cargo a pasta de Bem
,

't" d I t •

]
.

'. • .... , I dia,tamente foi recolocada na BELEM,l (V. A,) -'A per_ Estar após a realização dasslgna ano aque a cal' a, tro da Agrlcu tura " U b b t 1 -

contando com a aquiescên- (V. A.) _ Na Câ- I bre genei'n:l Flores da Cunha, i cal�a, ,�a 0r:r a am )e!11- furação do poço- de Petróleo eleições de domingo último,
.

d V S
RIO, 1

'I' t Câmara deve recon exp.odlU Junto a porta de de' Alter Chão foi suspensa' na.s quais, pela primeir'ª, vez,Cla e , ,. para a sua pu-,- mai'a dos Deputadas, como que, es, a " , ."

-

: 'uma clínica católica, avarian- d f' ·t' t d
'

p':icaçãQ, orador do expediente usou da dUZll' ai pTesldenCla oe seu, t

d t
.

1
e 1111 lvamen e ep(Jls de as foi c-oncectl,oio o direito do

.

"
'

" '. t d .. \ o por as e Jane as, mas sem sonda·s terem atl'ngl'do 3900 t' 11Preliminarmente, esclare- palavra o deputado Josue trabalhos, num gesüo e gra-('t'
',' vo o a mu le1',

ce a Diretoria que o, tal Souza ,�ue lançou � candida- tidão e re�onhecimento, não I
causar Vl lmas. metros, O poço não trouxe -------------

..Alcides Alves da Costa, não tura do, gen. Flores da Cunha só do Po�er Le6islativo, como! qualquel' resultado positivo HABEAS-CORPUS A
!)eri;fllce ao ouadro social a' pI'esl"de�cia, Depois de' a- do ,próprio país. apesar de ter a formação FAVOR DO EX TE'1 U

I geológica semelhante à de �. -
. ;.

do Lira t;>nis Clube, con- preciar " o comportamento Não bastam as palmas co� Novo' PreslOdente do NENTE BANDE'IRAd C h tI - Nova Olinda. A região de Al- .
'.c!uinchJ-&c da� tratar-se de que tiveram os srs. gerieral, que Flor�s a un a_em s -

U:l1�I' i '.tr�gtl. ou se é algum Teixeira Lott, Nereu Ramos' do recebIdo na's sessc:es es- Banco do Nordeste ter Chão, próxinia a Santa- i RIO, 1 (V, A.) -'- O Tribu-
f:i0tio .: ..I c' se esconde sob o e Flores da Cunha nos acon-

I peciais nesta Casa; nao bas- RIO, 1 (V. A.) _ O pr�s:- rém, não confirmou os pro- nal de Justiça do Distrit')

anonimato, revela não estar tecimentos de novembro UI-" tam os comentarias da ím-, dente da República assipou gnósticos, levando a insuceso Federal julgará hoje o novo

em cDndições morais para timo, disse o orador, referin- prensa a reconhecer-lhe o, decretos, concedendo exone- o trábalho que durou muito.: pedido de habeas-corpus Üll�
frequentar uma sociedade do.Jse ao parlamentar sul-' merito, a proclamar-lhe o 'ração ào sr. José da Costa meses e custou miihões de petrado em favor do ex-te-
como a do Lira Tênis Clube rít-grandense: I serviço, a dizer �ue .foi. a: Pôrto, do cargo de presidente cruze'iros. A tôrre já f'oi des- nente Ba:ndeira, O proce'2S0

Mas, seja como for, em- �. "Além do general '!-oott e do propria demoocra�la a l�lPO�'- '1 do Banco do Nordeste S. A., montada e o material da Pe será relatado pelo desembD.r ..

bop' nãó merecesse respos-I sr. Nereu Rames creSCeU na

'.
se ao respeIto e a admlra�ao

I'
e_ nomeando para o mesmo

trobrás está sendo transpor- gador Henrique Fialho;
ta quem não tem coragem admiração do país, fez-se de seus pares a passar nOltes cargo o 'sr. Raul Barbosa. tado pára a . localidade de

de assinar o que escreve, credor da gratidão, especial- ,

indormidas" e não transigir
,

Campari, a poucos quilôme- ....-.-•••- ......................................�-...,....

t t 1 tros acima das margens doentende a Diretoria de seu mente, do poger Legislativo, 'elU ins an e a �um, ,.
com ,o '-- ÇOMO REFUGIADOdever repeli,:, as mentiras porque simbolizou, porque golpismo e a �Ílgurar no pn- GEN. ZENO ESTILAC Tapajós, onde provávelmente

contidas na referida carta, encar:nou todos os seus ideai's 'meil;o plano de todas as ne- serão iniciadas novas perfu.. POLITICO
€sdarecendo aos seus as- RIO, 1 (V, A.) - Ç> minis- e porque, o representou; com

•

gociações, em todos os ins- LEAL Fl:\çÕeS, PANAMA', 1 (U, P.) _ O,
t,Gcia'r)os, que as senhas fo- tro da Agricultura seguirá no virilidade pouco comum,. nu- tante'3 para salváguarda da RIO, 1 (V. A.) - "Nada te- governo do Panamá deu au-
ram (�jstribHidas às. 7 horas proximo sál1ado para For- ma hora tão critica e nesse democracia e para a conti- nho a dizer-lhes. Adianto- torização, para o ex-presi-
da manhã do dia 3/2/56 pe- taleza para assistir ao en- tempo de transigencia o no- nuação do regime". lhes apenas que estou muito PRESO POR DEZ· dente da Argentina, Juan Pe-
lo sr. Francisco Medeiros, cerramento da ,4a Conferên-' satisfeito por ter sido esco- DIAS O BRIGADEI- rOli, residir no país por'mais
sócio honorário, recebendo cia Rural Brasileira, que ali AMOR AO PRO'XIMO ATE' O FIM' lhido pelo minist.l'·J .da Guer- um ano, "çomo refugiado }lo-
cana qual a senha, com o' está se realizando, I· ,

.

.
. ra para comapdar c, zorH� mi-

. RO GUEDES MUNIZ lítico", A notícia está contida
número COI'l't-'spondente a Na oportunidade, o general. MILÃO, 1 (U, P,) - Um' generosidade ;. do padre litar Nort�, ,que, pelo S(,U Va- RIO, 1 (V, A.)_ Urgente - em comunicado expedido pe-
sua chegada na fila,' como Ernesto Dorneles pl'onuncia- 'sacerdote católico deu on-' Gnocchi, Ambos perdera?1 a l�r e�trateglCO t� PE!h ,f;xten- Por ordem do presidente da lo Departamento ·de Impren
podem atestái', entre outros rá uln discurso sobre a atlia- tem à noite, com a sua mor-I vista em��cidentes sofrIdos I' sao, e, talvez, � 'JUU,; lT,!pOr- República, ácaba de' ser preso sa .'do governü, A' permissão
sócios o Dr, Carlos Krebs, ção da sua pasta no pro- te, a vista a dois dos meni- I,em tenra lclade, tante do BraSIl, sendo tam- por dez dias o brigadeiro de residir no Panamá será
que veio para a fila 'a meia grama do atua� goverr:�' O

nos para os quais foi em vi-, I Oficialm,ente, a, operaçã,o i
bém o �eu Pl'll�e�ro eo.man- Guedes Muniz, em virtude de ivalida até o dia 2 de feverei

noite e o Sr, Dagoberto ministro viajara em aVIa0 do da um verdadeiro anjo, não podena ter SIdo reall-, d? depOIS de tel ddo pt omo- ter dirigido um telegrama se- 1'0 de 1957, O comuntcado
Dornbuch, adquirindo as próprio ministério, com co- Antes de morrer, na a.go- zada, ....

uma vez que a lei proi-; VIda a general" - -' dec�arcu dici'oso ao brigadeiro Alve'3 transcreve o texto da reso

senhas número 1 e 2 respec- mitiva de parl,amentares e nia do câncer, o padre Car- b.e a cessão de qualquer par- ; ao Chegar, 0r:tem, a ReCJfe: o Cabral, comandante da base lução do Executivo, trazendo
tivamente, os diretores da Produção Ve- lo Gnocchi "o anjo das r:l'Í- te do co.rpo, mesmo d&pois. gal. Ze.no Estl!ae Leal, iJue ruI aérea de Belém, fornecendo as assinaturas do presidente.
Quanto a reserva de mesa, getal e Animal do seu mi- ancas" ped'iu que seus olhos da morte, ! as��:nlr o comando da Zona cópias à imprensa para fins

I
Ricardo Arias e do ministrj

t
'

d d 'f
.

t'
. - ' mIlitar Norte" de divulgação.

.

d' E t' Alb t B dou ra mver a e, pOIS 0- lllS erro', '

.,fossem doados a dois meni- Contudo, na I�ália, que,' ,
o x enol', .

er o oy.

�:�J::�I;:d::��:::f;� '-;�;:�----;;�-;; Ilno::'::�hã de hoje. om �����;��::�:��:��J::::e��·O caso da' carne 'ver''d'ePrefeito Municipal, totali- PARIS 1 (U P) E '1' d 12 't' d
'

la"
zan do em 17. Buisson, 'o ini�ig.� pU,'bli:,�ln� �. ��v�,� .1� fOl�a�� S�l,�:::ti.��� �:�s�:If��:e:,'\,��a t.gel;l��l�:,�

.

,Eram êstes os es'clareci-

1
-

I1 da França, fOl gUllhotma�,:1 lI1tervençoes clrurg�cas va para eXIgIr o cumpn-
mentos que cabia a Dire- do no pátio da Pris,ã� �a,nté" que, se�l.�ndo s� :spera, .lhes ment.� d,a lei, ,0 ,artigo ql:i,:1t,o , ' ·Reunh.l:",se 4a. ,feira, á

nOi-, 0.,s deb,at,es se llrolongaram term.inado",
..

toria do Lir,u' Tênis Clube A t t h f 1 1 1 1 ,- d C'd C 1 ,t t 'd I "

"
" s es emun as o lCl� S. c

e-I (evo vel ao a� Vlsao,
,

o o ,Ig? ,

lVl e o aI IgO e, na se e sOCla, do Clube ate quaSI as 24 horas, quan-, E' natural que toda genteda" em respo?:a ao an:on- clararam que su�s �ltmlas i ,As operaçoes, que c�nsls- 410 do COdlgO Pen�l. 115 de �o�el11bro, a praça 15,. do. depois de muita vibração deseje' que o preço da carnetoado d� mentlIas contidas, palavras foram: Voces es-
I
tll"am na transplantaçao da ' O padre Gnocchl faleceu. a ComIssao Contra a Gares-

.

por parte da numerosa assis- verde não seja aumentado, E'na aludlda �_arta, esperando tão vendo morrer ur� inocen-., cornea do sacerdote para os ontem à noite, com um S01'- 'tia, em mesa redonda, da tência, ficou resolvido que' natural esta g�ande ansiedaque o seil autor se ,descubra,_ te", O criminoso, que tinha', jove_p.s, foram realizadas pe- ri�o nos lábios, pouco de-
I
qual participaram o repre- durante 15 DIAS, será manti- 'de popular a respeito do maO'-para poder sofrer as conse- 54 d'd d f' d I f C G r

'

'd d' "A' d 'I t t d ."�.
"

.

anos e 1 a;" 01 con, e- I
o pr� e�sor esar ,a_eazzl, pOIS' e �zer:

. m;gos, el-
I sen

an e o sr, Governador, do o preço de 27 cruzeiros nos no assunto, mas, os out-ro::;
q�encI�s de seu reprovavel nado por uma sene de assal- I especlahs� de Mlla?, a xol.hes mmha obra', Em �e- i do sr, Prefeito Municipal, o açougues desta cidade, até' generos? Porque o feijão, o

Plocedlln,ento, "

_
t�s:=t bancos, morte,s e agres-I quen; o, sacerdo�e conflOu o gU,jda, entrou em a�011la, forn_ecedor d� carne a e.sta que não Só a COAP, como arroz, a farinha, o resto dosNa ceIteza de vosso aco soes, EI� estava preso 'desde "seu ultImo deseJO, creu em coma e dez mll1utos CapItal, sr, Joao dos Sanios,_tambem os promotores desta generos de la. necessidadelhimEmto à presente, e agra- 1950, Durante mais de dois Angela, Colagrande e A- r.epois expiravà, lo sr, Roberto Oliveira,' Dire- Campanha, resolvam a situa- continuam aumentando?decendo a sua publicação, anos se dedl'cou ao crl'm b'l B tt' t 11

�

"Q
,

to'r d COAP t t
-

Ie. ma I e a IS e o sao os ,uero que esses menlllos, . a , �epresen an es çao e,m definitivo, quan�o � O pão está desapa.recendo"cordialmente nos' subscre- Estava, condenado a pnsao dois jovens que possivel- veJam nova)llente com meus. de outras entIdades, todos fornecedor da carne fIcara as verduras, os ovos, tudo
vemos' perpétua, quando foi detido

"
mente poderão recuperar a olhos"" havia dito o p�dre, so� 3-�r�s�dencia do acade-

i
livre ',de seu compr0m,t"so, I está num verdadeiro lJande-

�.......,......."'"'"
:Jiretol'lf\: I Pela última VeZ, vista, em virtude da última Gnocchl ao dr, Galeazzl. i mICO LmeslO Laus" , \

. "isto que o contrato 'já está m'onio de preços,

RIO, 1 (V, A.) Trez:, presidente um gorro de tu�
meninos e meninas, repro- i rurím, uma ríbra de palmei�
sentantes da equipe do Ter- : ra amazônica e êle agrade_
ritório do Amapá que acaba 1 ceu louvando a façanha que
de levantar o Campeonato I vinham de realizar os v:llen_
Brasileiro Infanto Juvenil de tes amapsnses. .

Natação, foram recebidos na
\

tarde de ontem pelo presi- Depois ordenou Juscelino a
dente da República. O Esta- um elos oficiais de seu gabi
do de Minas Gerais, CO!11-0 se nete que levasse a garotada a

sabe, foi campeão traze ve-: percorrer as dependências do .

ves consecutivas na modalí-
I
catote. Foi nessa oportuní,_

,
dade .e o presidente Juscelino dade que o repórter ouviu de
lembrou isso aos garotos, di- I

um dos meninos: "Puxa! Jâ
zerido-Ihes: "Vocês 'derl'ota- i nio deixou a gente esperando
ram meu Estado". \ duas horas e aqui nós en-
Os garotos ofereceram ao tramas direto",

PUBlICACÕES RECEBIDAS
t

na seção mecânica do De

partamento Estadual de Geo
grafia e Cartografia, sendo
chefe impressor o sr.. José
Espírito Santo tendo como
auxiliar Osny Natividade,
Parabéns e muito obrigàdo <,

pelo gentil oferecimento,
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