
n v ec
o MaiQr Déticit de Todos os Tempos:

Segundo, o Presidente da Assembléia, ao comer

pela mão vo�'az do seu l° Secretário, OS perseguidos
políticos, mediante uma simples portaria plcna de

asneiras juridic!ls, podem receber grossas indeni

zações. Se a moda pegasse, Santa Catarina, ao in

denizar os perseguldos do sr. Bornhausen, entl'ava

a queda dos prscos, c a lei em baucanrnta e nunca mais ;se equtllbrnrta rínan-

ol'igi'náI'ia,�o Congresso', vl- cê;":tmcnie. ""_" t'" � �. RIQ, 1.7 (V,
.

.I\.) - Infor- It::st:lram contra a presença

'psra"�: cd:p'Ille:slOa1r:esos l")sr�e!?J,Fllil:ZUOoSS' .___ \ -=,.. J�
,,�_,

_ _:_�:...=:--'-��_."
__��("� mações vindas de Belém' do do tenente-coi'on-el Hugo

OS NOSSOS inteligentes I e amáveis colegas da
" .' -------:t F" Pará. contam que o brígadeí- Delaíte, o -qual se encontra

-, .,
�- Os deputados e senadores Ia- H

'

FI'
,.

t TI' d J
'

)
,

<'xAiE'l'!,; campeonissimes do birutismo, deram agora pa- SOll', :rClfi'OU 1í�ISE,NHoulER AO CON-
1'0 enrrque I euiss, mlUIS 1.'0 no cio e anerro. l capi-

l' voravnís ao projeto elizem não Li ... .i. J;" n da Aaroná t' t d c- M Ih
"

d
] a catar contradições em todas as linhas que escrevemos.

a aronau ica, oman o co- tao uarava o esta a ispo-

Para arrnnjá-Ia», os mestres de coerê�lcia política do.
ser possivsl a rejeição do ve- GRESSO RECURSOS PARA O nhecímsnto d.o telegrama em sição da Superintendência .

.
'0'<'11:11 sem l igações partidárias, fingem de Ingênuos, es- t_o_' , ,

"BANCO DO SOLO" que o candidato ao governo do Plano de Valor'ízação E-

capes ii percepção das coisas mais simples e evidentes. PROIBIDO O BINGO
do Estado, sr, Epilogo de con omicn da Amazon ia,

Assim, quando o deputado Luiz de Souza, amigo, compa-
Campos, denuncia a presen-

, _

T.'iM QUALOUER WASHINGTON, 17 (U. cRbelecia subsidios especiais ' .

- --,-- .. _-,_.-

Ilheir", co.1fideiítc e compadre do Governador Jorge La- l'ü '

�

ça nos m�nicIPlO� de Gam� e fi Segregaç'" R
.

I
cenlu, lidei" estadual elo seu Partido e lideI' do seu Govêr-

. P,) - O presidente Eise- para os agricultores preju- Marapama, no dIa do pleIto' ,

ao aCla

110, ncoUlIHmhado do Pl'csiueute do P. R. P. e do outro HIPOTESE,' nhowel' solicitou esta �noite i dlcado,s com a baixa ?OS pr�e- suplementar, do tenente-co- na Africa do Sul

dep�lif;do pen'epÍfita, participa de entendimentos e assina RIO, 17 (V, A.) - ° bm:Jo ao �odi1gr7s8o n vottaçao de
I ço�, Dlsse q1t1e °EProl�eto nao ronel Hugo Delaite e do ca- (;IDADE DO CAnO, 17

pt'oi:ocolo, de pHl-tido pau partido e de bancada para
é jogo proibido, mesmo quan- provI enClas urgen es, que I

estava corre o. x�) ICOU qu-e pitão Maravalho Belo, ambos - Os mestiços desta cidade

LnlC�di1, para eleger-se Presidente do Leg'Íslativo _ os
do destinado a fins filantro- significam o emprego de' seu plano, conl��cldo con�o armados de metralhadoras e pl'och,maram o boicote con

ltÕSS;O,� cfHlIlidos e inocentes confrades não percebem nes.
picos ou socIaIs, caritativos; "Banco do Solo era maIS

I acompanhados de elementos tra as linhas de ônibus, co

ses .:!lít�ndimel'Hos a presença e a solidariedade do Go- ou comerciais - respondeu' quinhentos milhões de dola- �deql�ado : qule o pro�Ta�a : inferiores, a fim de atemori- mo protesto contra as no�

�el'?h�dor! Quando o amigo do Governador, o camarada
(la ultinl!1 sexta-feira ,o mi- res adicionais para a agri- �__ ,:�o�_:J!_�os_,�x_5!�_.en eS_;zar o eleitorado e Os juizes, '1:\S medic�s do g'ovêrno a

do C3\'craador, o cump:mhe:l'o do Governador, o compa.
nistro ela Ju:tiça, a U111U con-- cultura ainda neste exercí- agncolas no exterlOr estava' determinou a abertura ele in- respeito da total se,gl'cg-ação

r]:-e ,;>1 Gov�'rHador, o Iider do Partido do GoGvernador e
.mlta que lhe foi enviada há cio, Falou o presidente ao dU11Clo bons resultados. Eise- ! quérito. racial.

lidei' t�mh�m do GOVêl.'110 declara que o Governador não mais de três meses, pelo se- país, a fim de explicar os

I
nh,ower. falou pelo rádio e Numa concentracão real i-

"iti cc,ügE-lo, pOl'que náo :,oe mete no assunto, os nossos
o'etário do Interior e Justi-

:

motivos q�le o leval:am a ve- pela televisiio do seu gabi- Foi designado para presi- zada à noite passa'da, umas

liriais e mauhoJsos colegás nem de leve chegam a descon- ça ele Belem do Pal'á, tal' o proJeto de leI que es- nete, na Casa Branca. di-lo o ceI. Atos Botelho que, 4,000 pessoas clecidiram boi-

fiar ;1 éOrnbinação.
x S'--"e-u--u---e-'

'_

hO-I·'e--·p-ara a�f.�,··zona' pelroll·'-'e- r-a I��i��nl�e�i���:::bda;hs�:. ���: �����. c�i: Ô��;b��ea e��;�;�. e��
x x �" i logo de Campos, tomando VlgOl' os novos regnlamen-

NÃO fôsse o temol' de ser'luns Inal l'flter'pr'etados, dl'-
'

, 1)01' te'l'mo sllas declaI'aco� t E ""t 1
,

,<" .".",',
.

.' """, es

I.
os, 'S Cs l'c8.ervam exc usi-

l'Jam08 dUCIUi que os nossos purissimos companheiros de

d N 01.11 d eh' d N
- <I (j'le confIrmaram a denún [l, t b

imprens�, era chegando, a hora, sairão da'terra cif aos e ova ln a O' e e' a· açao�J ICi'a. Foram arrolados os n3: Il���1�1�iae.d�:1�ass��to�.�:��1�J�
céus, que delts süo eles, de acôl'do com a ordem expressa

.' � l�le? d,a8 pessoas da secçao [te ,mfenor dos ônibus de

ôo Nosso Sonhor Jesus Cristo.
�1 e,€ltola-l de. Gama que p1'O- dOLS andal'es.

x

x x
.

RIO, 17 (V. A,) - O pre-

"IA"'" I
"idellte Juscelino Kubits-

A 1:-; (O que nós tiveram os nossos colegas da GA.�n��
.... .

ZETA provas axiomáticas de qUe o Governador Jorge La-
chek seguiu hoje para o A-

O Rc::ord!! estava no jogo do deputado Luiz de Souza. E' que DR. BATISTA ROSA
mazonas a fim de realizar,

'I
ISO DA CIDA,?,E,";;, redação do brilhante e perspicaz matutino foram envia-

sua anunciada inspeção dos
,_

=

dos, pelo del'lutado Paulo Ronde!,' Bornhausen, represen-
trabalhos de perfuração de

No Hospital de Caridade, onde se encontrava em '1 N 01' d

1:1.nte dos ortodoxos da U. D. N" dois violentissimos ar.
petro_eo em ova lU a, /

rabmento, veio a falecer ante-ontem o nosso venerando naquele Estado. O avião em I � I
tigns contra o Governador, escritos pelo Prof. Renato ontel'l'âneo, dr, José "Batista Rosa, abalizado cirurgião
harblEfl. Por que êsse rompimento, se o GQvernador es." " '

qUe viajara o chefe do go- II'}entlst::t, funClOnan? ,federal aposen.tado e professor da
verno partirá daqui à meia-

fava inocente? A U. D. N. viu tudo: o Governador, pre- r. ld d d F
'

Od t I I I
dI'

:lCU a e
..

e armaCIa e on o ogla. noite, devendo amanhecer'

'0" I, II
'

jHlra o· o prato para o seu líder e para o seu partido saia d tti' Á'

.

f'
,

}
,

.

A notICIa o, seu passamen � cons .ernou profunela- em Manaus, onde s. excia.,' /, Q

01
'

,oe mm ia e nào se metia no assunto, porque seu ante- � C tIl t t I lt I
Q I

I
' '. !' ;;'!meuL,e ll,ossa ap,l a, one e o ex 'l� o, pe as .suas_ a as v,ai visitar a refinaria alí

(essor, sempre que se meteu, acabou de termômetro no I d 1 b d I d d d d I I
C

�Ua I anes moraIS, pe a, s.ua pro 1 ace e CI a ao e e instalada. No mesmo dia,
i'ovaco. um o que não contava o sr. Lacerda era com a 1 h f f I 1 b d d /1 '

Idesesperada reação do bOl'nhuusislllO. E com ela houve o
c�emp ar c e'e de aml, la, pe a ?n a e do se4 cora-, alcançará. Nova Olinda, t'e- I / .II

d G
,:[;,0, gozav,,a de ge, I,'al e,stlma e respeito. -

tori'tando depois de vapor I I I'
'

_).,
fi

fJ , /.
recuo o overnadol'. E com êle, o deputado Luiz de Sou- 6 t I E

' "

extm 'o c elxa VlUva a exma. sra; l'na Press Rosa para Manáus. /za, que aspil'[lva ser águia branca, involuiu outra vez pa- f"] V't R 'I t' I G . I
" 1

(, !l10S o sr. I 01' osa, lI1l us na em aspar, Lení Em ,companhia do preSI

y {",I. A',;-':__
r-a gallE la verde, tl'oeando u cadeira presidencial pelo H F' 't 'd ' Ad t F" '..

-

ti. li To

"," 'j d I. .

. . �'.
osa I el as, casa a com o SI. au aleItas, do co- I

dente J uscehno Kubitschek Illl,."ro conso, o e .unber os Vidros, de fora, e amda res- mercio local e senhorita Hedí Rosa residente na Capi- f-
'

" 1
Wl', mal cheJl'oso, no seu pau de galinheiro, . . �" I

' ",eguH,a apenas o corone
'

/
x I

cal Federa.
•

.

Janan Gentil Nunes, presi- I

x
'

Tão logo a infausta noticia se propagou pela CapI- I dente da Petrobrás, o depu- A I I
......

D \ C' nr"Tr",O
X t,d, à casa mortuária do Hospital de Caridade, compare- tado Croacl' Nunes, l'enI'e- fi I"'í i/II. h,; VJI,::'J', ,Uf;l"{CIAS de tudo isso o sr. Govel'na-

'" f/I V

I; "
.

,('eH avultado número de pessoas, de todas as classes so- sentante do teI'I:rltá"'I'O ,do A-Ifor ,ev(" !10l1C'LJ, por oe[lsiiio da abertura solene da Assem-
'

, --f--.�__

J '" O 1
dais, que ali' foram levar conforto à familia e prestar maI)á e seus a,]'udantes de' /

,'te:!:!, ,;Jllúienle est"ve constr::.ngedoramente gélido, À I
:;uas últimas homenagens ao ilustre e saudoso extinto. ordens, O regresso do .chefe I

I

�"íc1n, para agravur o mau esta!', o sr. Volnei OliveÍl'a
4

, ,

I
Com enorme acompanhamento realizou-se, ontem, do fwverno está marcado' I I jiniCIOU, uma sa \la de palmas e ficou sozinho, sem a pie-

� {/

n:.de de alb ue:ll que o imitasse, A cábuh foi desnortean-
feS lG,30, horas, o s-epultamento dos seus restos mortais, para o dia 20. I �""'
1,0 cemitério da Irmandade dos Passos. A presença. de

Ia '

.

L" J<, C'Jllh) Se niío b ..tsL:1sse isso; cujo .'3igaificado o sr. �lvultado núrnero <le peSSO�lS, bem como o envio de inu-
.i 01"12 L:1cel'd,i, com dois meses de Palácio, tem acuidade ON S Smeras corôas e flôres, notados à oc'asião, traduziram; JAP E� E PARA i

"

...

!::;t',1 intel'!)j'c-L,d', aconteceu ma i., : quancio os deputados
� J ..

tlesc:iam' pal'a a visita Pl'otoc:obl' ao Chefe do Executivo
�,em dúvida, justa consagração à memoria de um cida- O· BRASIL I /�)

, '

' c:iio que soube ser modelo de retidão e de bondade e que
. l til

3_"2.
('Sl.l'uglU um VIVA IRINEU!!!< TOQUlO, 17 (U, P,) - Um

" ... ,,, ..•. 11.,"1... \,1"",, �'·r",.', hl., /

cumpriu superiormente os seus deveres para com Deus, ,=�_:":_�="===�==�""""",,,��,,",,,,_�:'::':�J

x ';, Pútria e a Família,
.

quarto grupo de 48 emigran-

TOMANDO . b
x X

A I A;:;socíando-nos ao pezú ,que enluta a sua dignissi-
tes japoneses que irá residir

qu II f I't
por ase os 4 anos e 10 meses de Govel'· FJa LllTIília, enviamos-lhe nossas condolências.

no· Brasil, partiu, hoje de Ko-

no, e 1e a um, o S1'. Jorge Lacerda, calculistaemé-' be, a bordo dq navio holan-

1 ito, poderá fazer as contas do desgaste I E &7 IIi Q '75 __ dês, "Ruys".
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Dever de Militar
Latt a Juarez

. Diz
ElO, 17 (V, A,) - Na. ma- nistro da Guerra sobre a car- aqui permaneço, é apenas pa

nhá de hoje, abordado o mi- ta elo general Juarez Távora, ra cumprir com o meu dever

declarou o general Teixeira de militar",
-------------- Lott: "Nada mais tenho a

acrescentar às declarações
Elevada a Embaixada que formulei, na manhã dê

,
RIO, 17 (V, A,) -- ° presí- hoje, à imprensa acreditada

dente da República assinou junto ao meu gabinete, Mi

decreto na pasta das Rela- nha psrmanencfa na pasta
ções Exteriores, elevando à da Guerra só interessa a duas

categoria de, embaixada a re- ! pessoas: ao presidente da Re

presentação diplomatica do: pública e ao próprio titular,

Brasil junto, ao governo ela 1 Não vejo razões para comen

Suécia em Estocolmo, Reci-I tal' a opinião ele terceiros,

procamentn, aquele pais tam- 'fodo� sabem que não per

bem elevou a sede de sua I maneei no Ministério por mi

missão díplomntlca no Brasil I nha vontade, Esta, pelo can

a embaixada, I trá rlo, era bem outra, Se

WASHINGTON, 17 (U, PJ

EISENHOWER VE
rou A LEI DE MAIO
RFS SUBSIDIOS AOS
AGRICULTORES

- ° presidente Eisenhower
vetou hoje o projeto de lei

agrícola, destinado a dar aos

granjeiros maior auxilio -do

governo para manter os pre

ços de suas colheitas, Tem-se
como certo que o assunto se-

rá explorado na próxima

campanha eleitoral. Os agri
cultores estão assustados com

<,

N ótu Ias

IíIfHt ••••IiC�.i}8w��$�O��@��et" RIO, 17 (V, A.) - Depois times no Banco do Brasil; 4)

",-_Gw-wW_�_-W-•.�-N��"""_._-_""""_"N"_ ele, �n,unciar um espa,nt�s_o! - nénhum financiamento

� c "déficit" de cinquenta bilhões 'que possa estimular o aumen-

� O
. . r...' � - o maior de toda a história I to dos preços; 5) - díscipli-

" ma�s êH'lt.,gO v'la-� ela República - 00 governo Inamento do crédito bancário

� rio de.. SM CJ)tarlna� fixou os seguintes pontos em I privado para evitar apelos

< (" seu programa ele combate
.

à ! desordenados ao Banco elo

� A 11 O X li I inflação e à crescente alta do 1 Brasil; 6) - reformas das ta-

> � custo ela viela: 1) - nenhum i rifas das autarquias índus-

� N, 12.437 0/ I triais; 7) - aperfeiçoamento

� � gasto fora do orçamento e; do mecanismo da arrecada-

......c............._...�.,�......�... ..-_...._.....w_�......'.,.._�...
adiamento de várias despesas ! cão; 8) - congelamento ele

� orçamentárias que não se-I créditos especiais, liberando-
Cr$ .1,00 ja;m absolutamente ímprss- I

se sómente os destinados ao

cindíveís: 2) - nenhuma no- pagamento do funcionalismo

va admissão no serviço pú- militar e civil, e pessoal elas

bllco ; 3) - fixação de tetos verbas três e quatro (pes
para a expansão de ernprés- . soal de obras),Duem Perseguiu 1

Nerêu . ou Irineu 1
(continuação)

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO

SEU GOVíl:RNO

33 - MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO

713 - Nelson Moreira Neto - Removido - 30-4-51.

714 - bicHo Bruno Hínk - Demitido - 23-5-51.

715 - João Pachebelo - Demitido - 23-5-51.

716 - Profa. Wilda BIasi - Demitida - 5-6-51.

717 - Profa. Olivia Schmidt - Demitida - 5-4-51.

718 - Profa. Jovita de Carvalho - Demitida-
5-4-51.

719 - Arnoldo Sehwai-tz - Demitido - 2-3-51.

'720 -- Prnía. Maria Matilde Utzig - Demitida
.: 18·8-51.

x, x

EMPOSSADO O NOVO PRESIDENTE DO

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS

RIO,17 (V, A,) - No ga- . depois de assumir suas al

bíncte do ministro da Justi-
.

tas funções nua pudesse lhe

ça, foi empossado, hoje, no' superar a crise de que se Ia

cargo de presidente do Cori-Ilav�, em consequência de

sclho Nacional de Pesquisa '';11'1 nomeação.
o ttc.-cel. aviador Aldo We-! E' que, segundo se divul

bel' Vien-a da Rosa. Em li-Igou, cerca de cento e tantos
I geiras palavras, o ministro I cientistas endereçaram um'
Neiêu Ramos ressaltou li

I
memorial ao presidente dn

.' República, protestando con-

importância daquele órgão é
I
tia a escolha do tenente-c0-

fez votos de proficuna admi- I ronel Aldo Weber Vieira da

nistração a seu novo diri-: Rosa para substituir ná pre-.

gente, Aquele oficial, antes ;sidênci::t do Conselho Nacio

ele ser empossado, disse aos I nal de Pesquisas o conheci

representantes da imprensa ido cientista gaúcho, prof'es
que renunciaria ao cargo se

'

Sal' José Batista Pereira.

,--- '----..

IRREGULARIDADES NAs ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES DO

DO PARÁ
ESTADO

_ ..._ .._----_._----_._--_.. .._ .. -"""

I

Mas, Ud'i)nilda, seja boazinha! Assim eu

capaz de pegar uma pneumonia!
Por mim, Goverllildo, você pode pegar até

amig-dalite, daquelas do seu pal'ceiro-!!!

sou

uma

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROFISSIONAL;,------�--
Dentista para

criancas
DR. JUAREZ PHILIPPIclonai de Medicina da Unlver- D0ENÇAS NERVOSAS E MEN-

sidade do Brasil
'

TAIS - CLINICA GERAL
E'(-inte"ilo por concurso da Ma- Angustia .Gom p lexos Edifício João Alfredo -

, teraida"de-Escola In s o n ia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof, Octávio Ro- Problemática afetiva é sexual l0 andar
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

•

A'

Ex-interno do, Serviço de Ci rur- ças Mentais. l"siquiátra dO,'
Salas 1 e 2 - Rua Jerommo

g-ia do Hospital I. A. P: E. T. C. Hospi t.a l-Co lô n ia Sant-Ana. Coelho 1
do Rio de Janeirb CONSU��óRIO - Rua Tra- H

"

8' iI 16'
Médico do Hospital de Caridade j nn o , 41 � 1:$as 16 às 17 horas orano; as - as

e da Maternidade Dr. Carlos R8StD)l;NCIA: Rua Bocaiuva. 18 horas
Corrêa 139 Tel. 2D01 Atende exclusivamente com

DOÍ'�NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES I DR. ARMANDO VALÉ- hora marcada.
Cons: Rua João tinto n. 16, j . ruo DE ASSIS

das 16,00 às 18,00 horas..
D S

. d CI-' I f til
Pela manhã atende dià-

os e.rYI50s e �n�ca n an

riamente no Hospital de da Assl stência Municípal e Hos-

Caridade.
.

•

i pital de Caridade

Res ldência : ,CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-
- -

I
CAS E ADULTOS

Rua: General Bi ttencourt 11.
-

_ Alergia _

101. Corisu l tó rio : Rua Nunes M&-
Telefone: 2,693.
___________ , I chado, 7 - Consultas das 15 às

DR. ROMEU BASTOS 118 horas.

PIRES I Residência: Rua Marechal Guí-
. lherme, 5 - Fone : 3783 ,

I\�ÉDICO I
Com prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO DI

Franctscc de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS

CI:"a do Rio de Janeiro ,TOMAnO E DUODENO, ALER-

CLINrCA MÉDICA I GTA-DERMATOLOGIA
E CLI-

CARDIOLOGIA NrcA GERAL DR. JOSÉ MEDEIROS
Consu lí.ó rio : Rua' -Vitor Mei-. DR. JÚLIO PAUPITZ VIEIRA

reles, 22 Tel. 2,,75. '. - '1 }<'ILHO - ADVOGADO -

IIoI'.tl'i?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enfermal'.a Caixa Postal 1ÓO - Itajaí -

Sexta felr?s: ! o Serviço de gas tro-enter o lugia ,Santa Catarina.
Das 16 as 18 horas. : 1 c, t, r-; d R" ti J

. ,- -
-�-_.__._-

'R 'd' ',. R F I' S·"
ua c.a n a 'Jasa o 10, e enerro

I DR CLARNO G
,

eSI encia :
o

ua e ipe c J-
(Prof. W Berardinelli). • •

';'Itt, /;02- 2 andar, apt. 1 - \ Cu{.so ·,d,e. neurologia (Prof. \ GALLE'l'Tl
e.

'. " .. � .._ t Al!st:.,gesllo). _ ADVOGADO -

DR. HENRIQUE PRISC.O
; Ex-íntemo do Hospital mater- I Rua Vital' Meireles, 60.
n idade V. Amaral. FONE:: 2.468

PAllAlSO DOENÇAS INTERNAS Florianópolis -

JI..l\:DICÚ Coração, Estômago, intestino, _. _

Operaçãcs �,Doenças de Se- iígarl.:J C vias biliares. Rins, ova- DU. ANTONIO GOMES DL
nhoras - Clínica de Adultos. rloc " útero

C\i;'SO de' Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22 ALMEIDA

Hospí th'[ dos Servidores do E3-1
Das io às 18 horas,

•

-... ADVOGADO -,

tado. Res idêncía: Rua Bocaiuva 20. Eseritó r!o e Res idê nci a ;

(Serviço do Prof , Mariano de_ Fone: 3158.
-

Av. Herci lio Luz, 15

Andrade).
Telefone: 334;:.

'

Consultas - Pela m auhâ <no DR. MARIO DE LARl\10 .O••••••••••••O••�..&.G

Hospl t sL de Car-idade. -CANTIÇÃO
À tarde 'das, 1.5,30 ,h8. em d ían- 1\-1 Ê D I C O

te no consu ltór!o ,.a Run Nl�.nE'S CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 ,,�SqUll1a de 'I'í ra-

.' ADULTOS
dente�. ,Te�, _/66p I Doenças Internas

Re�lllencta -

__u a Pre srden te CORAÇÃO.- FIGADO - RINS
Coutmho 44, Te!.: 3120. _ INTESTINOS

------CUNICA
-

Tratamento moderno da

de . .
SIFILI� •

OLHOS _ OUVIDOS NARIZ Consul túr!o - Rua Vitor Mei-

E GARGANTA eles, 22.

DO
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horas.
DR. GUERREIRO nA Telefone: Consultório - 3.415

I�ONSECA. Residência: Rua José do Vale

Chefe do Servi co de OTORT- ; Pereira 158 � Praia da Saudade

NO do Hospital de FI(1l'Íanópo]\s, j--- Co que iros Consultas: das 8,lJO às 11 ho-

Possue a CLINICA os APARE·

"
--� -

-
.-------

ras e das 14,00 às 18 haras

LHOS MAIS .MODERNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamem.-! com hora mar-

TRATA1VIENTO das DOENÇAS' DIMATOS cada.

da ESPECIA�IDADE. _

J I\1JmICO' CIRURGIÃO (�ábado - das 9 à� 12._
Consultas - pela manha nó' � ., P t

HOSPITAL Doenças a� Senhor�s -

. �r.os

1
DR. LAURO CALDEIRA

.

TARDE _ d 2" 5 _

-- Operaçôes - Vias Urmarlas . r

A
r,ONSUL'1'

- RIgs _ -;. d Curso de aper:!'dçoament'J e DE ANDRADA,

Í�HÊOS
•

nO, 20 cua os

l�nga pl'Ít!ica nos Hospitais de \ CIRURG_IÃO-DENTIS11'Á: ..
RESIDtNC1A __ o Felipe Sch 8u�nos All'e�. , I .CONSULToRIO -, Ed1flcl<l;

'dt o '113 'f 1 236'
CONSULToRIO: Rua Feltpe Pkrtenon - 2° andar - sala

mI n.
__�:.;__ >,��' Sehmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 1203 - Rua .:rl'nente Silveira, 15.

DR. AN'Í'óN-H:) '-MONIZ &512.
_

Atende diáriamente dÍas 8 às

I,fORARI0: das 15 ás 18 ho- 11 horas-.
-

I. -

DE ARAGÃO , ras 3as e fias das 14 as 18 húras.! --------�------- _

CIRURGIA TREUMÀrOl..O'GIA Residfncia: Avenida Rio Bran- -- 19 as 22-horas. I E'x FI
·

.

, ...

LCOljsultóri��tofoe�a Pinb, IR. ,.,
co, n. 4�tende chamadós te5C������0�! l�t;i���ulas e Pon· : presso - OrI8-nOpOII·S .

Id� ...

Das 15 às 17 diàriament.e. Telefone: - 3296. II r
Menos aos Sábadoa ,I

--- ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
Res: Bocainva 135, DR. LAURO DAURA O ESTADO

FURA. W��DYSLAVA I CLíNICA GER�L. ADMINISTRAÇÃO'
FLORIANÓPOLIS LTDA.

W. MUSSI
! E; pecwhst1:( em ,n:o�e.tlas ·-de Redação e Oficinas, à rua Coa-

i SerLloras e ViaS urmal'la,s. _ la;3\·.heiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

e f Cura radical ,das II1fecçoes _ Cx. Postal 139.

DR. ANTONIO DIB ,agulHs e cronicas, do 'aperelho Diretor: RUBENS A, RAMOS
: genito-urinário em ambos 08 (lei'ente: DOMINGOS F. DE

MUSSI , �-ex,)s. ..

.' AQUINO
í\'lÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e tio sislt>ma nerv.oso. Reur{!sentações A. S. Lara_ Matriz: FLOIUANóPOLIS
.

GERAL-PARTOS Horário: 10"� ás 12 e 2'h ás fi. Ltda' Rua Paure Roma, 43 Térr€o Rua Visconde do Rio Branco
Serviço completo. e espC<'i:di- Consultório: R. "Tiradentes,)2 lÜ';l Senador Dantas 40 - ÓO T 1

zado das DOENÇAS DE SENITl>- - ),) Andar - - Fone: _3246. andar.
' e efones: 25-34 (Depósito) 932/:::6

RAS, com modernos métodos clc 1 HC3idé"cia: R, Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 - Rio de-Janeirc, 25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
�;,,,,,,,ó�t.ieno p trntvmento. . lil'ho, l:j (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 50 Caixa Postal, 435'

.

End. Tel.-,g. "RAN'l'IDRA"
SULPOSCOPIA _ HISTERO -

. - Vunc: 8248. andar sala 512 - São Paulo.
<O - I' -

�':::;ALPINGOGRAFIA _ METABO-
----------.- A§SINATURAS End. Teleg. "SANDRADE" [ _-o """

.

LISMO llASAL Na Capital " � ;:==--..:=:- .

I!O " --:
lbdioterápia por ondas curtas- DR ALVAnO DE Ano Cr$ 170,00 Fl·ll·al'. SÃO PAULO A" pOR

ai h .L. � .

�- -_
--

{VI c t C" no 00 rrCllCIa: O TO ALEGRE I_r
- --- ('W\a CiJIIó

-

• 1..l., OVO"
,

gletrocoagu!a,ão - Raios , tra CAl(VALHO
vemes re r.. ;>, - "'esse -- ..1. �

Violeta e Infra Vermelho. No Interior "Riomar" -,. ;,I'
r

C do bulidO 08

.,dtirA dJIIfI :.
Consultório: Rua Trajano, n 1,

!
il-ll:;mCO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00 Avenida do Estado 1G66/76 Rua Comendador Azevedo. I .. :�_. \iYRaziv'�9 de onde. A �,.�_.'-,''''":.'_,,,:

/. 10 andar _ Edificio do Montepio. l'Ui.cI.!(;Ul.TUlL-l - PEDIATjUA Semestre .. ,.,., Cr$ t10,00 _ 4P ,_- -

Horário: Das 9 ã; 12 horas -- \ - AL}·�]((;lA I��FAN,TIL� Anúncio mediante contl'áto. 64. ,< IP' o-iJIL ..._;.1 dJIIfI '-'."".!

Dr. I'vIUSSI. I 'o�'"ldt"('\o: - ],ua IlraC',J.- Os originais, mesmo não pu- Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33 :,�({;' PIO"'. cne.:..r-::�6 \ecst c �� �
.

1

Das 15 às 18 hórad Dr», : les n. '9. blicados, não serão devolvidos. At"'nde "RIOMAR" íti.�,; I, \,to lnC"" p_�*f'\tc mo....,.·

tiMUSSI I:e,'j'.ki!(·'.a: - Av. H IU'Ci'lÍo A direção não se responsabiliza ,G - �" de um C)PV'- -

Residência: Ave·nida TlHln- Lu n. );,.:, - Tel. 2.530. pdos conceitos emitidos nos ar- End. Teleg. "SANDRADE" ElId. Teleg. "RIOMARLI" :-.,'-,�'�,j �� MM-50powslcy, 84. i-i'Ji &,.;_" -- Das 14 1.8 18 ho· tigos assinados.
_'

"

DR. JúLIO DOIN .",s._�.�'�'l!l�,'''le .. - .. -------_

INFURMAÇõES UTEIS Agência: RIO DE JANEIRO Agênciaz:oBN�rLEO HOR!- JO r
VIEIRA o leitor encontrará, nesta co- "Riornar"

to

MÉDICO' I),I{. NEWTON !una, informa�ões q\le n;;cessita, ·"Riomar'" AI

-

H O R S -

EsP��CIALISTA EM OLHOS D'AVILA ,dià"!amento e de Imedilito: Rua Dr. Carmo Netto, 99 Avenida Andradas, 871.H· SE,.
•

.

OUVIDOS, NARIZ E :}ARGANTA C'll'lfl{GIA GERAL IJ'ORNAIS Telefon. ,e ..... 'i'-:; a ..... u p. '

'rRA'l'AMEN'fO li: OPERAÇõES 0""nl',,8 li,; SenboTaS _ l'rocto- " Estado 3.��2 Fones: 32-17-33 e :32--17-37 Telefone: 2-90-27 _,/-,--. ,--_.,e .. <Oi 011;;-' n. •

Infra.Vermelho - Nebulizar,ão -- lu:;;ia _ Eletricidade Médkll 1� .. G;'lze�a;,'. d · .. ·.. �'g�g Atendé "RlOMAR" Atende "RIOMAR"
...

Ultra-Som '.'om ·11·.ó['io: l{ua Vitor Me i-
.

larJo a l�r, e ,'. End. TeJeg. "RIOMARLI"
(T�atamento de Einusite 8 .. n� l'e1<'8 n. �s _ Telefone: 3307. Imprensa Oflclal .,...... l!.!i88

operação) (�onsu-Jt.as: Das 15 horas em HOSPI�AIS
Anglo-retinoscopia - Receita rle diante.

Cal'ldade:

Oculos, - Moderno equipamf'n'to Residência: Fone, 3.422 (Proved.or) .•..•...•.•• ,. 2.314

de Oto-Rinolaringologia (único l�u,,: Blumenau n. 71; (Po:tarla) ........••.. '., 2.036

no Estado) i
,. Nereu Ramos 3.831

Horário das 9 às 12 horas e : Militar ; : 3.157
dae 16 às' 18 horas,' DR. ANTONIO BATISTA São Sebastião (Casa de

Consuftório: - Rua Vítor Mei- ,
Saúde) 3,153

rples 22 _ Fone 2675. ! JUNIOR
.

1\1 .ternidad,e Doutor Car-

Res. - Rua São Jorge l!O _. CU;.iICA ESPECIALIZADA DE 1c'� Correa 3.121

Fone 24 21. . ! CRIANÇAS CHAMADOS UR-

_--..------------- I Consultaf das 9 ás li horas. GENTES
.

DR MARIO WEN· I Rez. e Cons Padre Miguelinho, Corp.o de Bombeiros ... , 3,313
• 12' ServIço Luz (Raclama-
DHAUSEN ! _' ções) •••....... , , 2.4Ú4

CUNICA MÉDICA DE ADULTI)S Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

E CRIANÇAS I' B :\.'ro
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694.

Con�ultório - Rua João Pin- J)rt I. LO -

I COMPANlfiASifE-to, 10 - Tel. M. 769, I FILHO TRANSPORTES

Consnltas: Das 4 às 6 horas. ! l)Genças da aparelho respiratório TAC , .. ,.............. '1.700

. Residên�iai Ru: Esteves Jú- I TUBERCULOSE ,Cruz�iro do Sul .•...... 2.500

11101', 45. 1 el. 2.81u. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panalr ...•..........•... 3.553

DOS PULMõES I Varig ...�.............. 2:325

DR. NEY PERRONE Cirurgia <:lo Torax Lóide Aéreo 2.402

MUND !'ormado pela .Faculdaue Nacio- Real ................•... 2.377

._ _

\
na! de Medicina, Tisiologista eScandinavas . • . . . . . . . . .. 2.300

Formado pela fãcultlaJe

:t';'''do-I
fisi,oclrurgião. do Hospital Ne- nOTÉIS

nal de Medicirlll Universidade rêu Ramos Lux ... .. ..•. ....••.••.• 2.021

do Brasil Curso de especialização pela Magestic .......•.••.. ,.. 2.276

RIO DE JANEIRO S. N. T. Ex-interno e Ex-assiso Metropol ...........••..• 3.147

Aperfeiçoamento nI.! "Casa de' tent.e de cirurgia do Prof. Ul:O La Porta 3.321

Saud.ê! São Miguel" I Guimarães (Rio). Cacique .•.. . .•• ..• 3.449

Prof. }!'ernanu<' Paulino �(1ns,: .Felipe Schmidt, 38 - Central.................. 2.694.

Interno por 3 ar..;,,, do Serviço Fone 3801 Estrela ........••.•...... 3.37)
de Cirurgia A tende em hora marcada.

I
Ideal ........••.•.. ,..... 3.6119

Prof. Pedro de Moura nes,: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
OPERAÇõES RO - Fone: 2396 Disque 06

ICLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

I

Caridade, diáriamente pela ma- :

nhã ,
. '1·:,,,nnf.:NCIAl "-=. T: u.a Dq,vte!

'l'eleL 8.2.l'!.B - I
.

��c-.,_J
J

INDICADOR
-MÉDICOS

GARCIA
Uinlomado pela Facu Idade N a-

DR. WALMOR ZOMER
DR JOSÊ TAVARES

IRACEMA

DR-:-éESAR BAT..(LHA DA
-SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Cr ianças Raio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL l"'O�SECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PRO'TESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

N:·!on.
DIA'fERMI1.:' - Tr.atamento de

canais pela al
ta freqiient..ia.

Raios X e Infra-Vermelho
Con�ultório e Residência: R.

Fernando lIladludo nO. 5

Fone ,2225

DR. lVO VON WANGENlIElM
DE N T lS TA __

o

•
•
•

Com ês�e v;!:.lov' V. S.
",b"i...i. um", C.;jÇJtc\ 9"e

;I��.�•••�=-Ihe ..ender'6 jw..<.l com.
'L pens",do..

e

ItV4..';' p4r'1> SUl> resid�n-

,
eie, um lindo e útil presente:

um B-ELISSIMO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

I
NCO AGORiCbLA

1
,
� J'k�/lC;, 16

....---_ n.ORIANOPOllS - SANTA CATARI:iA

/--
, � �

I. Rua Marechal Deodoro 50.

: Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! ,t
: Desconto especial para os senhores viajantes. t

' $ oo••••••�.�a_ ..

Rr staurante Hapoli
•

J:l.ua!Deoaol'o eaquina:da-:.
Rua,: Tenente .Silveh:a:111 f

Viagem
-

com 'segurança
e - rapidez

.80 MOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:BO
.

RAPIOO {(SUL�BBISILEIBO))
Ftoríenõpolls - Itaía! - Joinville - Curitiba

I AgênCia:
-

Transportes Je Cargas em Gerai entre: FLORIANóPO-'
LIS, PôRTO ALEGRE) CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�lTE.

Filial: CURITIBA

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôl'te

Alegrf', .Rio e' Belo Horizonte, são efetuadol! pelos nossos

agentes
.

"RODOVItRIO RA'PIDO RIO-MAR"

Consulte:ru'1l0ssas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLIS
-

-Fones: 25.34 e 25-35 -
-._------_.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
�4Vlo-rdOTOH «CaRL HOEPCKE··

ITINERArtIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

ItajaíFpolis. . Rio Santos

10/4
22/4
5/5

1_5/.4
27/4
10/5

8/4.
20/4
3/5

16/4
28/4
11/5

o horário de saída de F�rianópolis será às 24,00
toras e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

'l'anto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde ria

IEmpl'êsa, à rua ConRell:eiro Mafra. 30 -- q'elpfone 22-12,

U 1l8TA.JJO
------------------

das Esquadrias
DE ALBERTO .li.JCHTER

RUf. �4 �e Maio, 612 - Estreito - lo'lorianópous
.

Portas, .janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc" COiIl
ostóque para entréga imediata.

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e sem defeitos.

Pdeços baixos _ Examine -e. .compre o que está pron
to para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIIl.

fARMACIA DE PLANTA0

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

- --_ .._�---------- -

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

PLANTõES DE FARMÁCIAS

MÉS DE ABRIL

31 - Sábado (março)' - Farmácia Santo Antônio
Rua Felipe Schmidt, 43.
1 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43.
'

7 - Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Rua 'I'rajario.

8 - Domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra
,'ano.
-

14 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

15 - Domingo - Farmâcia Noturna - Rua Tra
jano.

21 --- Sábado (Feriado) - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra. .

22 Domingo _. Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

28 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

29 - Domingo - Far�1iÍ,cia Moderna - Rt;a João
Pinto.

O s-erviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Depa rtamento,

D. S. P., em marco de 1956.
Luiz Osvaldo ri'Acâmpora -- Inspetor de Farmácius.

ALUGA-SE NO CENTRO
Um bel-o e espaçoso palacete, para reaidência clube

ou Repartição Publica.

TrrATAR NA
"A MODELAR"

Distribuidor

Com.reio Transportei
111Ul- Joio Pinto, � :irpoU;

C. RAMOS S/A-�

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Felieiano NI�"es Pires lZ.

fOTOCOPIAS
SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (alt.os) IS - Florianópolis

A HORA
DE PôRTO_ ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Cf:ltarina e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jOl'naIg.
Para maiores informações 11':OCUl'e o agente

. 'espol1_dente, à.. , l'ibe·l,. 15" n=O."'2:;_7i:.o;.__........__ ...."."...... �__....."-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o l:STAOO '7
.. - -�_._._-- _ .. _.- ... _ ...._ .. __._._-':.-._,... ....� ..��..,....,.....,��r--�-.

SOCIEDADE CARNAVALESCA
"TENENTES DO DIABO"

Ilmo. Sr. Diretor ela Jornal
.

sos festejos, assim oomo é de

"O ESTADO"
.

seu desejo comemorar em

_ NESTA' Setembro proxímo a entrada

C pres-ente 'venho so- da Primavera, onde apresen-

liCit�� : Vossa se�lhoria, se I tará ao ?úbliCO .desta Capital
digne mandar publicar nesse i um d�sflle de lmdos carros

ítus elo J' ornai a nota a- 'alegorlc02. Desse modo, es-concei .1

I'
-

1baixo: t:1 agrerruaçao carnava esca,

"A S cieelade Carnavalesca espera receber do nobre pu

"Tenen�es do Diabo", vem � blíco florianopolitano a aco

por meio da presente nota, Ilhid,. que sempre mereceu, a

declarar ao público floriano- I fim de que 0. carnaval cata
politano. que a noticia publi- [rínonse, c()ntmu� sendo a

cada há dias em un� dos ve?-I atraç�o que ate ° momento

pertinos desta Oapítal sobre tem sido.
.

o encerramento de suas ati- Aproveito ° ensejo para �
vídades carnavalescas, -não presentar a Vossa Senhorla

expressa a verdade, que con- Os meus protestos Jl: elevada
contrariando a referida nota, estima e consíderação.
esta Sociedade promoverá Eurico Hosterno

dentro de breves dias divar- Presidente

��e•••8�••••••••••�••••••••••••••••••••••••

H OJ E NO PASSADO
18 DE ABRIL

1\. data de hoje recorda-nos que:
em 1630, o capitão Francisco Gomes de Mello

surpreendeu e derrotou um destacam�nto holan

dês de desembarque, junto das Cacimbas, ?a
Ilha de Santo Antônio, que hoje é o bairro prm

'cipal de Recife. O episódio pertence à l�ta do�
bátavos pela conquista do sítio onde hoje esta

·a capital de Pernambuco;
.

em Hi48, o oxêrci to holandês, reforçado com. uni
da des chegadas l'ecentemente da Europa, saiu de

Recif'e em ordem de batalha, a fim ,d� romper o

sítio posto fi cnpitnl bátava na Amel'lCa. do Su�"
pelos diretorê3 da Companhia 'das Indías OC1-

dentais: .

'..
em 173G, o alferes João Batista Ferrelra, s�l11do
da Colônia do Sacramento com dois bargarrtins e

um lanchão, atacou o pôrto das Vaca�; onde se

• apoderou dos Armazéns dos h:spanhols de Bue-

nos Aires e ele duas embarcações :
.

em 1760, os jcsu itu s foram 'expulsos ?a. BahIa,
comecando esses religiosos a perder deCldldame�
te' tel:rC!iO 11;, luta que, desde poucos anos apos

o' descobrimenlo, vieram sustentando contra �s
colonos �e os administradores enviados ao Brasil

Colônia, ·pela côrte de Lisbôa; ,

em 1702, foi lavrada a sentença contra o alferes

ele Milícias, José Joaquim da Silva Xavier -:- O

Tiradentes - que dela teve conhecimento Ime

diato. A sua leitura durou duas horas. Ao tereIlf.
conhecimento os inconfidentes do s�eu teor" en

tregaram-se ao desespero incriminando-se uns

.aos .outros. Bõmente T,iradente� permaneceu cal

mo' e ímpertúbâvel. A clemência real cumutara
a pena de morte em degredo perpétuo ou mesmo

temporário com exceção de _Tiradentes para l'quem devia a sentença ser apl icada em toda a

a sua integridade. E aquele que se tornara gvan

de pela sêl'enidade e pela elevação mO�'al com

o ue vinha se conduzindo, tornou-se maior pela
;atisü,ção que exprimiu aos companheiros sa

bendo que somente êle seria a vítima do malo-

grada empl'êsa;
,

em 1866 os aliados avançam alem' do forte de
• Itapirú, 'que foi ocupado nesse dia pór tropas
mistas ,de brasileiros, argentinos. e lvugualO�.
Os contingentes nacionais foram sempre os mais

numerosoa, na longa luta que a tríplice aliança
sustentou contra o ditador Solano Lopes;
em 1933, eob a' presidência do Astoldo de Re

sende, inaugurou-se no Rio, de Janeiro, a pri
meira Conferência Nacional de Juristas.

André Nilo 'I'àdasco

OIIMA OPORTUNIDADE
Exçelente residência, com um grande pomar frutífe

ro ao Lado, situado no centro da próspera local�dad� ?e
Santo Amaro da Imperatriz, está para ser vt;ridlda. DIS

tando, apenas alguns quilômetros da famosa agua termal
rádíoativa "Caldas da Imperatriz", é lugar ideal para
se passar as férias.

Os Interessados queiram se dirigir à rua Deodoro

rr. 16, em Florianópolis.
,.._...._�.��......w"""_-_,..,_..�·_....."..-.._.;,-_":�.,J8_�·

TEATRO CATARINENSE 'OE ÇOMEDIA
">_.,,..

(26 a 30 de abril)

O TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA apresenta

"O INTRUSO"
drama em dois atos do poeta catartnense

ARY CARIONI
com o seguinte elenco:

ACY CORDEHW (Alice)
.JüCY PEREIRA (Davi)
TITO CORRÉA (Júlio)
-'0'-

CENARIO E FIGUR1NOS de' ANTôNIO LOPES FARIA

DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEIRA
PUEÇOS

.. AllIARGTE -- CR$ 200,00. BALCÃO - CR$ 20,00.
POLTRONA CR$ 40,00

____o �. ----------

Precisam -se
DE BORDADEIRAS PARA. BLUSAS FINAS COM

PRÁTICA EM �TRABALHOS APLICADOS A �AO. DIR�
GIR-SE A RUA JOAO PINTO N. 45.

Florianópolis, Qllal'ta-feira, Ul de Abril de 1956

o totasmento �é CaDasviíara
RECRUTAMENTO MiliTAR I s

.

N
.

O T A:
. ,', A PREFEITURA MUNICIPAL DE �LORI�NÓPOUS COMUNI:Comunica a Ohefia da 16a. C. R. que se encontra à

diS-,
CA AOS INTERESSADOS QUE JA ESTAO ABERTAS AS INS

���:?� ��ai�!�����a��sp��c:�·���C���od=�tc�a::���t�:;e��� CRICÕES· PARA RESERVA DE TERRE NO NO LOTEAMENTOde informações esclarecedoras e juntada de novos docu-' ,

.

,

.

::��'��n�l:.m de outros já solucionados pela autoridade DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPOS ITO DE· Cr$ 2.000,00
Floriimópolis,2 de abril de 1956.

(DOIS MIL CRUZEIROS). - TODAS AS INFORMAÇÕES SE.
HENRIQUE MARCOS RAllELtO'DE MELLO

RJ�O PRESTADAS NO, DEPARTAMENTO DE fAZENDA DACoronel

Ghefe_:_:�:._�. . PREFEITURA MUNIC!PAL DE flORIAN ÚPOLlS, DE ACÔRDO
. DORES nasCOSTAS �

I .

I
COM O DECRETQ QUE REGULAMENTO U O MENCIONADO

� causa prováve� �as �o:es nas costas. ,t;f'i\ êJ1b I LOTEAMENTO.
e o excesso de ácldo unto acumulado

H<I(,
V� .

no organismo. O� rins. que deveriam \ 7
�

Ifiltrar e purificar o sangue. estão fal- �

�:;ã�Op��qs:a�S����:��e;::,�ndE�sd:
� ��� Arrazadora queima de artigo de -v.erão dadores crônicas nas costas. dores reu- \rmáticas, noites mal dormidas e constan-� �te rigidez nas articulações e- músculos.'

C A S A O R I E N TAL�

«NO tendeu lo»)

Com i1 Biblía· na Mão
QUARTA-FEIRA, 18 DE ABRIL

Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
(Marcos 15:34). Ler Marcos 15:33-38.

I, AÇOITADO e escarnecido, abandonado e' sofrendo, o
Ifilho do Homem, pende ela cruz. Pouco antes de sua mor-
Ite clamou, repetindo as palavras do Salmo 22:1: "Deus '

meu, Deus meu, por que desamparaste?"
Estas palavras não seriam palavras de desespêro

.oas de obediente confiança em Deus. Em tempos de gran
de aflição a Eternidade é a grande aspiração da alma.
� esus, em profunda necessidade, clamou a Deus, usando
,LS palavras do salmista como oração.

Os principais dos sacerdotes, os escribas e fariseus
diziam: "Salvou aos outros e a si mesmo não pode sal
var-se", Como poderia Jes us salvar-se a si mesmo, se ti
nha que salvar os outros? Não estava É1e dando vida em

resgate de muitos? Na sua hora de maior agonia, encon
tra conf'õrto nas palavras do Salmo, "Deus meu, por que?"

O apêlo da Eternidade é a grande e insaciável sêde
:;3 alma humana. Somente em Deus a alma encontra eter
na paz.

ORAÇÃO

Ó tu, em cuja presença minha alma se compraz, dá.
me coragem para viver nestes dias. Ensina-me a orar a
,i em perfeita obediência. Ajuda-me a levar minha cruz
.omo o fêz meu Salvador, que morreu por mim. Ajuda-me
1 descansar em ti. Por amor do Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito".
,CORNÉLIO M. FERRER (Fflípínas)

•••••••••••••�•••••••••••••e••Gs••••®••�o•••

'·,5 A N G U E·N 0,1:t. TôNICO DOS CONVALESCENTES.
TôNICO DbS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos tônÍ(:os:
Fósforo, Cálcio, Arse!,iato e Vanadafo

de sódio:
OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E S-G o T'A DOS, MÃES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RA,QUíTICAS, receberão a toni-

, ficação geral do organismo. com o

. S A D u
TELEFONi.._ DO SAMDU

Gabin'Ote do Delegado .

'Chefe da Administração .

Pronto Socorro .

6.281
6.284
6.282
6.283

OBS. - A Direção do SAMDU solicita aOS interessados,
que, em caso de qualquer irrp.�gularidade com

respeito aos chamados para atendimentos, seja
levado ao conhecimento do Dele,gado pelos te

lefone:;;: 6.281 - 6.284.
.

,

f....".......HS•••,.•••••••••••••••••�.S•••

"

'CLUBE DOZE DE AGÔSTO

são paULO
VIDEIRA

•

J� o I ç D- II fi
p e I o 5 C o n f o r t a b II í i sim 0.5

SAD�A, 5. A. T r- a. n ii. p u.:f i a $ A é r e o •

I

VÔO DIRETO A JOAÇABA E

VIDEIRA, às 12,10 horas - 4a5.

feiras e sábados.

ACESSO i,AÁIS FÁCIL E DIRE
TO ao NORTÉ DO PARANÁ,
S. PAULO,' BAURU e RIBEIRÃO
PRETO.

CONVITE: Senhor pass,ageiro da SADIA! Seja 1l0SS0' convida.do
para o almoço que lhe oferecemos no próprio A,êroporto, antes,

do embarque

IMPIRIAL

,& a �t.t ca

M-O .. \1.".'00

Líqu ida.çâo total de seJ&s e retalhos de seda, por rneur s da metade do preço
do custo atual.

Acontecimento sem pre cedente no comércio de te
Sedas a começar de

,

..•....••.•

Sedas estampadas e xadrez < •••••••••••••••••••

Sedas estampadas e lisas .

Sedas estampadas, largo 90
,

.••..

Sedas estampadas, largo 90 .

Tafetá xadrez ..................•............... f

Seda tafetá estampado ...................•..••..

Faile escocez, largo 90 .. , ...............•.••.....

:Nylon liso da Rhodia, largo ],00 ., .

Langel'Íe ..•...........................•....•.••.
Tnletá' faile, artigo bom ..............•.........

Tafetá f�.iie, àrtig-o :;;uperior, largo 90 .

Faile' superior, largo 99 .

Nylon salpico da
.. Rhodia, largo 1,00 .....•......•.

OrgandY suÍsso branco, largo 1,15 ,

Organdy suisso em cores, largo 1,15 .

Tule de nYlon, Americano, largo 1,40 .......•....
Bl'odery, suisso, largo 90 / ..

'
.

Organdy estampado ..... ;0 ••••••••••••••••••••••••

Organdy' permanente Bang-ú, largo 1,OÓ .

Puro linho pI vestidos, larg 90 .

Linho especial, p/ ternos
"

Puro linho branco marca 3 zeros, largo 2,20 .

Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 .

Aproveite-se desta opor tunidade e seja o primeiro
Casa Oriental - Rua Conselheiro lVIafra, 15 -

349��.

cld..s desta cidade.
Cj'� 8,00
de 25,00
de 30,00
de 30,00
Ie 65,00
de 20,00
de 25,00
de 50,00
de 70,00
de 20,00

�.or 10,00
por 13,00
por 25,00
por 35,00
por 12,00
por 15,00
por 38,00
por·52,00
por 10,00

30,00
44,00

de 75,00 por 60,00
85,00
100,00
110,00
100,00
250,00

de 25,00 por 18,00
de 70,00 por 48,00
de 160;00 por 98,00
de 85,00 por 60,00

210,QOI,

PUOGRAMA PARA O M1llS DE ABRIL

menagem ao �vrarechal Floriano,
SÁBADO - Dia 28 de Abril - Grande Soi'rée (A

Presidente da cargo do B1�t:.o dos "Acanhados").

230,00
para escolher o melhor.
l<'lorianópolis - Telefone

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



PREfEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

CANDIDATO' SEM
VOTOS Comentários

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no

de suas atribuições,
uso

DECRETO N.

o Caso de Hubiataba e os

Esclarecimentos da J"ustiça
t!,:�f�::_;���� Eleitoral

"

Nazareno Coelho I sidindo em Cricluma, S.
Excia. não acredita no arrô-

Divulgou-se como sendo Lamentávelmente, o Dep. jo e na pujança dos ilhéos,

ilegal e inédito um fato 0- Rui Hüls., (U. D. N.) me de- Mas, Sr. Deputado, o tu

corrido em Rubiataba, mu- cepcionou em tôda linha. rismo irá para á frente, se

nicípio goiano: Franklin Ontem, após o término da Deus quiser. Tanto o Gover

Carmelo da Silva fôra con- sessão o parlamentar, natu- nador Jorge Lacerda como o

vocado para a Câmara Mu- ralmente não estando de Prefeito Osmar Cunha tudo

nicipal depois da renúncia bom humor, voltou-se à cri- farão para concretizar êsse

de quatro .vereadores e res- ticar os homens de impren-
I antigo sonho dos que aqui

pectivos suplentes, apesar sa. Iresidem.de não ter tido um único vo- Disse o representante de xxx

to nas eleições. Até êle, sua Criciuma, que "em Floría- Já que estou falando em

mulher e seus parentes ha- nópolis há inflação de [orna- ! INFLAÇÃO, deixo claro a

listas". !minha opinião sôbre o au-viam sufragado outros no-
Eu respondo que sim! [rnento do número de Depu-

pois, a INFLAÇÃO póde seI: 'tados Estaduais. Se evitar
Ém círculos ligados à Jus- aplicada lião só aos' [orna- 'mos a ascenção de mais 4

tiça Eleitoral, apuramos, no listas, mas também, aos irepr�sentantes do povo, o

entanto, que o caso não a- deputados, os quais, na mes- Estado fará uma excelente
fronta a Lei nem tem sabor ma sessão quiseram aumen-

1
economia cujo erário poderá

de novidade, pois, há anos, tal' o número ,de 39 para 43,
i
ser aplicado na assistência

registrou-se uni idêntico na ganhando palpudos subsi- i social."
Câmara dos 'Deputados. E dios f'óra as' outras "ver-l xxx

ficou assentado que o can- bas", Amanhã, pretendo falar
didato sem votos pessoais Também, o Dep. Rui Hül- ; sôbre o caso dos veículos do
pode OCUpE:I a vaga, na qual se criticou severamente à-' Serviço de Luz e Fôrça que,
representará o eleitorado queles que procuram fazer

I

inexplicàvelmente a L V. T.
que �otou na legenda do s�u 1 de Florianópo1is um centro Ip. não tomou providências.

__""""'>l\\'i'la1I.�i partido. turístico. I xxx�SJ

EXPULSO DO BRASiL UM CIDADÃO Claro está que, não sendo Por hoje é só. Até a pró-

NORTE-AMERICANO 'filho de Florianópolis, e re- xíma.

17

DECRETA:
Art. '10 - Fica prorrogado, "ad-referendum" da Câ

mara Municipal, até 30 de abril próximo vindouro, 0- pa
gamento do primeiro semestre. dos impostos predial e ter

ritorial, em virtude do atraso verificado na expedição dos

respectivos avisos.
Art. 20 - Êste decreto entrará em vigor na data da

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 16 de abril

de 1956.
OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal

;�_�\�1R'i·��,,'l!!>\, .._,.�� ri

mes ...

Flortanópolis, Quarta-feira, 18 de Abril de 1956

T�ATRO
RIO, 17 (V. A.) - O pre- 6 meses no Presidio e só não �:-

sidente da República assi- emendou com outra de 1 ano
� 'F�almel1te, após alguma

I A EN'rRADA ILEGAL DE AUTOMÓVEIS
nou decreto na pasta da Jus, porque o juiz da Vara de E-, desesperança, o Teatro Ca- RIO, 17 (V. A.) - O Mi- I imt.ortações ilegais, tendo
tiça expulsando do país o xecuções Criminais o liber- tar inense de Comédia reiní- nistro da Viação, atribuindo j s�do elogiadas, inclusive, pe�
norte-americano R o n a I d teu. O seu processo, no mo- ciará suas atividades, apre- caráter nacional à medida, lo Ministro das Relações Ex
Wayn e Willdns, entrando no, : monto, encontra-se na Dele- sentando ao público, em ee- que ensaiou nesta capital I teriores.Brasil em abril de 1954, pro- "gacia de Policia Marítima, tréa a 26 do corrente a peça com o objetivo de coibir a � _

cedente de Chicago. Tem 27 para execução da medida de intitulada "O Intruso", de entrada ilegal de automó- i ----
anos e dizia-se professor, expulsão. Em Chicago, Ro- autor catar inense.

..

veis de luxo, estendeu ontem :DI� 21 É FERIADOusando vários nomes. Na re- 'nald devera também ser pro, (I drama de Ary Carioní a todos os portos do Brasil
,.

alidade, fazia chantagens, cessado por estelionato, se- comportará apenas três per- 'a vigencia da portaria 193, II NACIONAL
sendo processado na 6a. Va- gundo comunicou a Embai- sonagans : Acy Cordeiro no! por efeito da qual são co- RIO, 17 (V. A.) - O pro-
ra Criminal por furto de es- .xada Americana às autorí- papel de Alice,.Jocy !ereira ;bl'adas novas (e mais altas) ximo sábado, dia 21 do cor
tclionato. Cumpriu pena de �dRdes braaileiras. r.a pele de DaVId e TIto Cor-,taxas para a utilização do rente, data consagrada à

reia encarnando Júlio. pôrto e capatazias. memoria do tenente José

Segun.do os.. comentários I A portaria do ministro, Joaquim da Silva Xavier, é
que OUVImos Junto ao grupo; já acatada em despachos li- feriado nacional em virtude
('.0 T. C. C., "O. Intruso" pos-Iminares dos juizes da Fa- de lei do Congresso Nacional.
sue um diálogo fluente, sen .. : zenda Pública em mandados Na cidade de Ouro Preto ha
do impregnado de grande

I
de segurança impetrados 'verá uma solenidade civica à

dose de poesia. I por "imigrantes", repercu- qual comparecerão o presí-
A peça apresenta ·ao exa- tiu f'avoràvelmente em todo

I'
dente Juscelino Kubitschek e

me do público 'um drama de lo país como a primeira deci- altas autoridades civis e mi-
consciências.

.

siva para atenuar o mal das litares. ,

E' a história de três al-

FLORIANÓPOLIS, SERÁ A C��ADE
MAIS BEM PAVIMENTADA DO

BRASIL

mas amarguradas. O desti
no angustiado de três cora-

" I

I ções-
plenos de amor, que se

I'(1 traem e se repudiam, ante
,

os ditames de uma velha
amizade de infância, às ve

�(>s; outras, esmagados pe
les preconceitos sociais.

O Teatro Catarinense de
Comédia, sob a direção do
professor Sálvio de Oliveira,
no cumprimento de um pro
f:,'rama de div-ulgação de au

tores catarinenses, não va

cilou em 'escolher a peça de
Ary Carioní, por encontrar
na mesma qualidades de es

t ilo e motivo de deleite pa-
" Ira o público que sempre

, . . .. I" prestigiou as iniciativas doO Sr.' Prefeito Osmar Cunha assma o contrato inicia
r,' C C

'

de 5000 metros de pavimentação da Capital Catarínen- �'F.'
..

A
.

. "BLOCRETE" f' PEGASO <,speramos que o sr. ry
se, pelo sistema ",' com a 'Irma ,

C
. . .

b d'd�'ngenharia e construções, de São Paulo com filial em
íll'lOlll

seJta, em suce tI o
LONDRES (B.N.S.)

. , . em sua es rea como au 01', OFlonanopohs.
uma vez que teremos o mã-

utra importante emprêsa
)jmo prazer em aplaudir e

britânica informa que orga-
nizará uma nova companhiaJ.'restigiar os nossos conter- Condenado à fôrca, ) l":�r.eos no louvável esforço
destinada à produção de e-

ICHEGOU .AO RIO A MISSÃO ECO- nergia nuclear para fins pa-':1J'tístico a que se propõem. 'f' P
.

d LONDRES,17 (U. P.) -

,

-

I
() 1 JSSO teatro está realmen

CI ICOS. OSSUlll o instala- Foi perdoado pelo Ministro!NÔMICA DA ITALIA ' l, -

ções fabris nas cidades de
II" "'T',,<;J�,;:" -:>."".'>�""'"\'I-"'�"_�' """',"'1�-�"'""',,. ..".:x-_

..--�--' -,�. tl8 nectes�itando ddesta fonte
Hal'tlepool, Sunderland e

do Infteriord o "úlItimlo futu- I

f..
' , ,

I.:.e en USJ3SmO os nossos 1'0 en' orca o da ng aterra" I'RIO, 17 (V. A.);- Por nesta capital; Guid.o Carlos

IjlJvens.
Wa!lsend, no ano passado a Thomas Cosgrove, condena-

via aérea chegou hoje a es-

,Asto1'ia,
Oddi �aghone: AI- organização em causa pro- do à morte por ter assassi- l

't I f' (lo Vel'muccI e Ferdman duziu o maior volume de po- Ita capl a, como era espe- re -

-

* tência em máquinas para na-
nado uma mulher, a golpes Irada, a missão economica do Siciliani. '" " * * ,*
de machado, por ocasião da Iitaliana. chefiada pelo sr.

'i: No início, o cancer é ::: vios mercantes ,do que qual- aprovação, em primeira dis-
Atilio Jahni, diretor de ven- Em seu prin1eiro contato * uma doença local: con- ::: quer outro c'onstrutor bri-

I1 t�' t d cussão, do projeto de ei de
das do MI'nistério para o co- com a imprensa, o chefe da '" suite imediatamente o '" al1lCO, en o agora comu- b l'

-

'd d t

I
. a o Iça0 a pena e mor e.

mércio exterior da Itália. missão, senhor Atilio Jahni, ., seu médico * 'lleado -que a nova compa-1T d' lV1" t d 'd'd* A '1' h * nlIJ'a se1'a' f01'nIada com o en. o o lUls.ro eCI I o
Seu obJ'etivo é ,discutir as disse esperar que as nego- I' UXlle a campan a I t t t"t d I' r

'1p lcar re roa IVamen e, ao
bases para a assinatura de ciações entre os dois países I'" contra o cancer da As- '" pro�)osl o e a �ançar os

que parece, o espírito da lei.
tIm novo acôr,do, comercial par'L o estabelecimento do. * sociação Catarinense '" maIOres aperfeIçoamentos Co f'" d dI , • sgrove !Cara prIVa o o
ent1'e os dois países. A mis- novo acôrdo comercial se- .. de Medicina. • no que se refere a energIa ·'t 1 '

t d'" lt' II ,. . LI U.O pos umo e u Imo
são italiana é, ainda inte- jam rápidamente concluídas

* * * * '" *
nuc"ear, o prImeIrO passo enforcado na Inglaterra", o

grada pelos srs. Giovani Vi- e salientou que os entendi-, para o que ,bem pode resul-
Ih h' Td d-

t"'
, .

tal' numa nova forma de vi- que e aVIa ptermltI � -ad
-

cenzo Sero, vice-diretor ge- mell��s iv�r�� lllICIO po.r quirir uma cer a no OrIe a-
raI da Divisão Economica do J ocaslao da �islta do. preSI- ,A República Federal da na engenharia". Na in� d
Ministério do Exterior da-I dente Juscelmo Kubitschek I formação dada a respeito,

e.

quele país; Antônio Cocarel- I
à Itália, quando se chegou AI OI>

""

d f d' 'd
foi acrescentado que, uma

-----------

lo, chefe do "bureau" da di- i à conclusão de que não ha-

II
A<:: ma es az UVI as vez chegado o momento em

reção geral de acordos eco-Iveria dificuldades nas reIa-
.

que o petróleo e o carvão se- "Revolução ele Bolso"
nomicos do Ministério do' ções com o atual governo pa- ,B<?�N, 17 (U. �.) - O MI- jam substitui.dos pelo urá-
Comércio Exterior; Alberto Ira se assentar uma outra li-

I n�st�no do Extenor da Re- nio, ela estará em situação no Maranhão
Ros<;l, conselheiro comer-J nha de conduta no terreno

I
publIca Federal da Alemanha de manter a posição que 0- RIO, 17 (V. A.) - O ves-

daI da embaixada italiana economico. disse que desejava esclarecer cupa atualmente como uma pert,ino "O Globo" informa
,

, que não participava do ponto das mais ativas firmas prQ- que a eSPeráda "revolução de
de vista do Primeiro mIlllS- dutoras de maquinaria para bolso" do Maranhão, defla
tI'O frances; Guy Mollet, de a propulsão de navios. Por grada pelo próprio governo,
(j,ue o problema do desarma- ouito lado', a nova compa- através do ,chefe de Policia,
mento devia ter precedencia nhia, que será denominada ceI. Humberto Amorim, no

I
sobre o, problema da unifica- Richardson Westgarth Ato- intuito de provocar a inter
,cão da Alemànha. O govern,o mic Limited, produzirá tam- venção federal, impediria aoI de Bonn tambem qualifiCOU bêm grupos motores para presidente da Assembléia,
I de "falsa" a declaração do uso terrestre e, paxa êsse que será eleito :l 2 de maio,
i lider do Partido Comunista fim, o seu corpo de enge- na possibÜida1de de ser opo

; Soviético, Khruschev, de que nheiros, metalúrgicos e físi- sicionista a, que assuma o

I
a paz podia ser alcançada cos dedica-se inteiramente governo do Estado. As auto-
mesmo sem a unificação ale- ao Estudo da energia nu- i ridades militares estão cien-Imão ' clcar. ' I tificadas -do fllto.

,', I,

\ \
ADV()GADOS BRASILEIROS SEGUEM
PARA CONFERÊNCIA NO TEXAS

CAMBRIDGE (B.N.S.) - j(" apresentar propriedades
Cientistas - britânicos em ideais de desenvolvimento
pesquisas agrícolas conse- em terrenos planos e supor
guiram produzir uma nova tal' a sêca.
variedade híbrida de cevada j A nóva variedade, que é
que durante anos de provas jum cruzamento entre o tipo
apresentou constantemente" britânico "plumage archer"
uma colheita em 25% supe-! e o dinamarquês "Kenva",
r ior à obtida com qualquer foi denominada "Proctor",
da" plantas originais; além I A nova variedade que
____________ 1 herdou um talo curto e gros,

II
so característico da "Ke
nva" e as qualidades de ger
[mínação da "plumage a1'

cher", foi produzida graças
à tenacidade ,demonstrada
pelo dr. Bell do Instituto
para o Cultivo d� Plantas.

NOVA ORGANIZAÇÃO
PRODUZIRÁ ENERGIA
NUCLEAR PARA FINS
PA,CIFICOS

Loteria do Estado
REiULTADOS DI ONTEM
",

7.573 Cr$ 250.000,00 - Joinville
3.670 - Cr$ 25.000,00 - Floria11ópolis
9.4GS - Cr$ 20.000,00 - Joinville
4.0()2 � Cr$ 15.000,00 - .Florianóp01is
"3.223 - Gl'$ 10.0'60,00' _:_:: �Lájes'"

SOCIEDADE CARNAVALESCA
"TENENTES DO DIABO"

..j,.,;f�#};;�� ;
Ilmo, Sr, Diretor do Jornal sos festejos, assmi como é de

"O ESTADO" seu desejo comemorar em

NESTA Setembro proxímo a entrada
Com o presente, 'venho so- da Primavera, onde apresen

licitar' a Vossa Senhoria, se tará ao público desta Capital
digne mandar publicar nesse um desfile de lindos carros

conceituado jornal a nota a- alegoric03. Desse modo, es

baixo: ta .agremíapão carnavalesca,
"A Sociedade Carnavalesca espera receber do nobre pu

"Tenentes do Diabo", vem blico florianopolitano a aco

por meio da presente nota, lhida que sempre mereceu, a

declarar ao público floriano- fim de que o carnaval cata

politan? q_ue a noticia PUbli-, rinen�e, continu_e sendo a

cada ha dias em um dos ves- atração que ate o momento

pertínos desta Capital sobre tem sido.
o encerramento de suas ati- Aproveito o ensejo para a

vidades carnavalescas, não presentar a_ Vossa Senhoria

expressa a verdade, que con- os meus protestos de elevada
contrariando a referida nota, estima e consideração.
esta Sociedade promoverá Eurico Hosterno
dentro de breves dias dívsr- Presidente

----------�---------------

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Eu, abaíxo assinado, Senador Alcides Ferreira, ve

nho expôr e, afinal, requerer, como segue:
-l-

I - Sou, pela voz geral e proclamação 'do povo,
Senador Estadual, isto é, membro componente do Le
gislativo e, portanto, partícipe dessa Assembléia, que
outros órgãos de natureza, e fins legísreros não exis
tem no Estado (Does, 1 a 5).

2 - Nada menos de três Governadores - os srs,

Aderbal R. da Silva, Irineu Bornhausen e Jorg'e La�
cerda - sempre e exclusivamente me tratam de Se-
nador. (Does, 6 a 12). -,

3 - Toda a imprensa da Capital, nela incluidos Os

órgãos da oposição e do Govêrno, a mim se referem
somente como Senador Ferreira ou Ssnadne Alcides.
(Does: l3_a 24).

4 - O 'volume da documentação anexa, de par com
o alegado, mostra inequivocamente a minha aualidade
de Senador, desde o retôrno âos quadros co�stitucio
riais vigentes, em 1946. (Doc�. 1. a 24).

-II-

5 - Acontece, contudo, que o meu mandato, por
perseguição politíca evidente e manifesta, tornou-se
inconclusivo - termo que uso neste patíção sem saber
o qUe seja e apenas para tapear os trouxas, como fez
o ProL Renato Barbosa.

6 - Acontece, mais, que compareço diária e pon
tualmente à Assembléia e se não assino o livro de pre
sença, desde 1946, é porque a isso Se opõem hoje; como
se opuseram no passado, todos Os componentes da Me
sa, que, assim, não só exorbitaram e exorbitam de suas'

funções, como ainda praticaram e praticam ato de
agressivo abuso de poder e coacção

7 - Por outro lado a minha habitua! presença ao

Legislativo está comprovada pela certidão junta -

Doc. nO. 25 - passada pelos eminentes e preclaros de

putados e membros da Comissão Diretora da Mesa, srs.
Volnei Oliveira e ladislau romanowsld.

- III-
8 - O caso sub judice, face à omissão de leis, regu-

lamentos, doutrina e jurisprudência, deve ser resolvi
do soberamente pelo Presidente da Assembléia, ao qual
cabe a interpretação do Regimento, ex-vi da resolução
que, em caso igual, deu Cr$ 200.000,00 ao titiozinho do
Exmo. Sr. Dr. Volnei.

9 - A apoiá-la' tem minha pretensão êsse prece
dente muito fresco do Prof. Renato Barbosa, de vez que,
no meu caso, a figura' processual de diligência in
conclusa está perfeita e acabada, e sendo de avan

çar, o meu ato de vontade é muito maior.
10 - De considerar, ainda, que se atendido, como

• espero, proc�ll'arei os s1's. Secretários, para o mezzo a

lllezzo.

- IV-
Pelo expo:;to requeiro me sejam pagos os subsidios

de Senador, relativos a 120 meses dos 10 anos do tempo
em que fui expoliado, à razão de Cr$ 40.000,00 mensais
- totalizandQ tudo quatro milhões e oitocentos mil

cruzeiros, excluidas as ",obras - e, mais, me garanta
V. Exa. posse imediata, sem recibo, des'se montante e,
ainda, minha disponibilid::tde no cargo, COll1 as vanta
gens determinadas em lei.

Termos em que
Pede Deferimento

Florianópolis, 15 de abril de 1956
(ass.) Alcides Ferreira - SENADOR".

x x

x •

Senador Ferreira, Vai aí a minuta que v, me pe
diu.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


