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Silvio Fróis de Abreu" diretor
geral do Instituto de Tecno

logíá, declarou que visitou o

poço de Nova Olinda, onde
colheu amostras petrolíferas,
para estudos, e que o produ
to, de excelente qualidade,
.rívaliza com os melhores

preço!. óleos cru- dr baixo pê.io es-

PARIS,25 (U. P,) - Anun- pecíríco, sendo seu valorvpor
cia a agencia PAP que foi barril superior ao dobro do
decretada ontem pelo "comi- valor de um petróleo comum.

tê" central do Partido Ope- Referiu-se, tambem, ao

rário Unificado da Polônia e plano de valorização da A

pelo Conselho de Ministros mazônia e às medidas con

uma baixa nos preços a va- cernentes à sua execução, no
rejo, aproximadamente de Pará, e concluiu dizendo que
dez por cento, sobre os pro- o Instituto dará todo apoio
dutos industriais e alimenta- para resolver as questões
res. tecnológicas da Amazônia.

RIO, 25 (V. A,) - Dando

impressões ela viagem que
efetuou à Amazônia, o sr.

DOS
Florianópolis, Terça-feira, 26 de Abril de 1955

Assassinado o .Coronel, Adnao ·Maliky' ,

o sub-chefe da Estado�Maior da Síria desenvalvia intensa atividade pOlítica
DAMASCO, 25 (U. P.) - Rahim, da Policia do Exérci- uma bala contra a cabeça. Opunha-se 'Maliky a todo rém não impedirão a infil-

O coronel Adnan Maliky sub- to, suicidou-se logo após a O coronel Malíky, casado pacto de qualquer país da !.tração de soldados írregula-
chefe do Estado-Maior do pratica do crime. há apenas um mês, desen- Liga ,\'rabe com ou-ra nação res, contra o que Israel tem

Exército da Síria, morreu ho- Rahim disparou três tiros volvia intensa atividade po- estranha a €SSé', aliança. protestado repetidamente. A

je assassinado por um jovem de pistola contra o coronel lítica e era considerado co- O sargento Rahim era erescentou que a proposta fa

sargento, num campo. de fu- Malíky, que assistia a uma mo uma personalidade de membro do Partido Social cílítará, na realidade, as 0-

tebol. partida de futebol. O sargen- extraordinária influencia no Nacional da Síria. perações de tropas írregula-
O sargento Yóunis Abdul J to em seguida, disparou governo de Fares el-Khoury. ISRAEL ·OpõE-SE A UMA res no território de Israel.

...__......... .--�..........�.....-.....................--.................................--_............._........_...._w__� SUGESTÃO DA ONU O Mi:nistério do Exterior de-

JERUSALEM, 25 (U. P.) - clarou que as demais pro

O Ministério do Exterior de postas feitas pelo general
Israel anunciou hoje que se Burns são satisfatórias.

opõe à sugestão da ONU de

que patrulhas mistas israe
litas e egípcias vigiem a

fronteira de Israel e a
-

zona
O' pleito �e 3 �e outu�ro
RIO, 25 (V. A,) - O Tri- recomendar aos Tribunais Para Governador e Vice-

. I de Gaza, em poder do Egito.
bunal Superior Eleitoral re- Regionais seja� marcadas G?vernador no Maranhão, A proposta foi apresentada
solveu, ontem, por unanimi- para o me�rr:o dia 3 de outu- I

Rl? Grand,;: do �orte, P�- pelo major- general E. L. M.
dade, fixar a data de tres bro, as elelço�s para o.s .cal:- raíba, Alagoas, Mmas Gerals

I Burns, chefe da Comissão de
de outubro do ano em curso, gO� estaduais e m�mclpalS e Mato Grosso. Fisc3.lização da Trégua na

segunda-feira, para a realí- cUJOS mandatos expirem en- Para Governador, no Pará, Palestina.
zação das eleições de Presi- tre 15 de novembro deste ano Paraná e Santa Catarina.

_dente e Vice-Presidente da e 26 de fevereiro de 56. Para Prefeitos e Vice-Pre-

República. RELAÇÃO DOS ESTADOS feitos, no Maranhão, Paraíba,
Decidiu, ainda, o TSE, de Os estados nos quais deve - São Paulo e Rio Grande do

acordo com o voto do rela-
I
rá ser adotada a recomenda- Sul.

tor, ministro Luis Gallotti, ção do Tribunal S.uperior são; Para Prefeitos do Amazo-

RIO, 25 (V. A.) - "Face às prometendo solução. Em con- Deixou o Tribunal Superior

constantes despesas com o sequencia da orientação do de propôr seja declarado fe- vel

pagamento do abono de e- titular do Trabalho, o pro .: riado nacional o referido dia

mergencía a seus funcioná- fessor Olavo Oliveira, presí- 3 de outubro, por já constar

rios - diz um orgão oficial dente do IAPC, tomou provi- a providência do ante-prole-

_ o IAPC suspendeu tanto dencias para que passem a to oferecido pela presidência

no Distrito Federal como ser entregues mensalmente ao Congresso Nacional. '

nos Estados os financiamen- nas proprías fontes de co-

-tos imobiliários por falta de lheítas as contríbutçôes es-

cii�onibilidade�".. Acentua peciais do SESC e do SENAC, '

depois: "Essa despesa, que já tendo. o mesmo iniciado Albert Elastelo
seria coberta pelo Fundo de o, pagamento dos atrasados

Previdencia Social está cor- CO�l1 � importaneia de. quatro e -8 Música _ de
rendo por' conta do . orça- milhões e setecentos e se-

mento daquela autarquia, jú tenta e quatro l�i: e set�ce��� 1011rJ
éstando o ministro do Traba- tos e -setenta e seis ertrzei- - PRINCETON, Nova Jersev,
lho cientificado desse fato, ros e setenta cetnavos".

25( U. P,) _ Foi celebrado

ontem à noite um serviço à

memória de Albert Einstein,
na Universidade de Prince

ton, onde o grande sábio

morreu segunda-feira. NJ

transcurso da cerimônia, o

LONDRES, 25 (U. P.) ._ que hoje à tarde embarcou rabino Irving Levey fez uso

Uma terceira tentativa para em Southampton, em com- da palavra e evocou uma das

encontrar o coronel Fawcett., panhia de sua esposa Ruth, suas últimas conversações
e seu filho Jack, desapareci- com destino ao Rio de Ja- com Einstein, alguns dias an-

dos há 30 anos na selva de neiro. tes da sua morte.

Mato Grosso, vai ser efetua- O sr. Brian Fawcett, que "Que diferença havrria se

da pelo sr. Brian Fawcett,
conta 48 anos de idade, \já a terra se desfizesse repenti

escritor, filho do coronel,
tentou duas vezes encontrar namente como uma nuvem?"

I seu pai e seu irmão. Se ain-
- perguntou o rabino. Em

«Proposta mo to da estiver vivo, .0 primeiro face dessa pergunta, respon-
deu Albert Einstein: "Não

tem 86 anos e o segundo 51.

vaga» Brian FawcetCnutre a espe- poderiamos mais ouvir a mú-

PARIS, 25 (U. P') - Um rança de encontrar seu ir- sica de Mozart".

porta-voz do Ministêrio do mão. Baseia-se em histórias

Exterior declarou, hoje, que contadas durante a guerr>.t

a França l'e�cbeu a proposta por operáriOS norte -america

do 1.0 J:tlinistro da China nos, segundo as quais u:n

comunista, sobre a questão branco de nome Jack 'co

de Formosa, com "prudente mandaria uma certa tribo de

otimismo". O porta-voz acres- indios. Quanto ao seu pai,
centou que a proposta de Brian julga que sua consti

Chou parece muito vaga· com tuição era bastante vigorosa

respeito às condições de ne- para lhe permitir resistir 8.S

gociações "diretas" entre Es - provações da velhice e ela

tados Unidos e China. selva. \

SUSPENSO O FINANCIAMENTO
IMOBILlA'RIO NO tAPe

FAWCETT -CONFIA OBTER BOM EXITO
A caminho do Rio

IRRADIACÕES ATOMICAS NO
t _

TRATAMENTO DO CÂNCER
WASHINGTON, 25 (U. P.l que usaram o Cobalto-60 pa

_ A Sociedade Americana de I ra tratar câncer da laringe,

Radiologia anunciou que as do esôfago e da bexiga e que

irradiações de átomos
-

em os resultados obtidos eviden

explosão demonstraram ser ciaram que se progrediu bas

sumamente eficazes para o tante no tratamento dos

tratamento do càncer. mencionados tipos de câncer.

Em url dos dGCllmentos a-

pre,:;entados à SOCIedade, que
celebra atualmente sua as

sembléia anual nesta cidade

afirma-se que o Cobalto-60

figura entre os elementos
usados nessas experiências.
O Cobalto-60, que é produzi- Deixou Onolulu ontem à noi

do pela Comissão de Energia
Atômica, é obtido por meio

do bombartleio do cobalto co

mum, com neutrons nos rea

tores nucleares. E' usado co

mo o radium, porém é mui

to mais barato.
Os drs. Milton Freldman e

Lloyd G. Lewis informaram

Regresso de
Radford

MOSCOU ANUNCIA A DENU'NCIA DOS
TRATADOS DE AMIZADE.

MOSCOU, 25 (U. P.) - A

Agencia Tass informou que
o Presidium do Soviet Su

premo encaminhou às C,)·

missões de relações exterio
res do Parlamento Soviético
a proposta do governo, no C

.

ersa 0- Ssentido da- denúncia dos tra- onv ç ,e
tados de amizade e ajuda TOQUIO, 25 (U. P,) - "O

mútua com a França e Grâ- Ministério do Exterior do

Bretanha. Japão proporá à União Bovíé-

Os observadores dizem que tíca a cidade de Londres co

não há dúvida de que a pro- mo local das futuras conver

posta entrará em vigor uma sações nípo-sovtétleas", de

vez que as potências ocíden- clarou hoje o sr. Matsumoto

tais aprovem finalmente o ex-Embaixador em Londres

rearmamento da Alemanha e provisoriamente designado
Ocl+ental, para dírtgír a delegação ja-
O ministério do exterior panesa que será encarregada

anunciou há duas semanas de negociar com a URSS a

que à União Soviética havia normalízação ct�s relações en

decidido denunciar os trata- tre os dois países.

dos, como represália pela a

provação britânica e france

sa do rearmamento da Ale
manha de Bonn.

REPRESSÃO AO COMUNIS·

MO NO EGITO

ALEXANDRIA, 25 (U. P.)
- A polícia egípcia prendeu
50 comunistas pertencentes
à Fraternidade Muçulmana,
durante uma batida realiza

da nesta cidade, na terça
feira passada. Os detidos es

tavam sendo vigiados pela
policia, e, segundo pessoas
bem informadas, realizavam

reuniões secretas com fina

lidades subversivas.

ESCOLHEU A LIBERDADE
O: segundo membro d� froupe do

" �'8Mtet Búlgaro�' 'Que-pediu
ssilo político

NÃO HAVERA' ESPECULACÃO COM AS
�

VACI-NAS SAlK EM S. PAULO

Declarou Israel que bis

patrulhas somente seriam e

ficazes para impedir que se

coloquem minas terrestres

para destruir veículos, po-

nas, Pernambuco, Alagoas,
Paraná e Santa Catarina.
Para Vereadores, no Ama

zonas; Paraíba, Pernambuco,
são Paulo, Paraná e Rio G.

do Sul.

. fi

Nótulas
,�
- Publica um jornal do Rio--esta noticia desagradá-

para muita gente aqui pelo Estil-do:
---._

. "O Mlnístro da Agricultura, sr. Costa Porto,
assinou portaria, que tomou o numero 358, desig
nando os srs, Ivany da Cunha Ríbeírc e Albel'to

da Cruz Bomfim, ambos funcionários daquela Se

cretaria de Estado, a, fim de constituírem uma co

missão de Inquérito, incumbida de apurar irregu
laridades que teriam ocorrido na. distribuição de

"jeeps" e outros maquinários agrteelas, durante a

gestão do ministro João Cleofas".
*
_ O termo da visita de inspeção escolar, abaixo, dei-.

xado em estabelecimento de ensino do Estado, por autori

dade es�olar nomeada pelo. Govêrno do Sr. Irtneu
.

Bor-.
nh�llse�, .reveía o cilih\.ho cljspen'Sado .� . ipstr'\�_� .prl��- .t "-
!fí1I' .l5elâ ádrnfl'fistraç'itfJ do - Govérntl atual. . I

E' um documento que, revelado .ao Povo Catarínense,
vírà esclarecer o eleitorado de maneira clara, quanto aos

cidadãos que deverão tomar as rédeas do Govêrno do Es

tado, no próximo pleito de 3 de outubro. Aí está uma das

muitas provas da atual administração estadual:

"Termo ele inspeção
. 18.6,54

O professór Alexandre Jaretta ensina bem, os alunos

sabem as materías do programa, Deficiencias a que deve

atender, Não fazer acentos demasiados,
" deixar falar em cantilena,

deixar escrever desparelho,
" deixar claros nós cadetnos,
" permitir que se Sujem os cadernos,
Façam-se as copias de estilos.

Caravaggio, S. Miguel do Oeste, .18,6.54
P. Ervino Shmitt

RIO, 25 (V. A,) - O se- o controle oficial sobre a

cretarío da Saude de São vacina anti-poliomelitica", a
crescentando que o governo
"não permitirá que o publi
Co seja espoliado pelos espe
culadores".

Paulo, sr. Scalamandares So

brinho, revelou hoje aos jor
nalistas que "será decretado

LONDRES, 25 (U. P,) - O' do, que era o segundo mem

diretor da troupe do "Ballett bro da troupe a 'escolher a

Bulgaro", atualmente em liberdade", pois outro baila
"tournee" pela Grã-Breta- ríno fugira quando o "Ballet

nha", confirmou que um de Bulgaro" se exibia em Parls.
seus bailarinos. Nenko Di

movnenkov, havia pedido às

autoridades britânicas para
se beneficiar com o direito

de asilo.

ADOTADO NA IN·
DIA O SISTEMA

MÉTRICO
O dançarino, que se refu- NOVA DELHI, 2i (U. P,) _

giou em casa de amigos IÓI1- iO governo indiano decidiu

drinos, declarou por seu )a- adotar o sistema métrico.

PERIODOS DE CACA E DE PESCA
>

NO PAfS
Insp. Escolar".

",
_ Essa 'magnífica página que aí resta, com todas as

vírgulas e acentos, a.cabará na antologia da escola da vida.

Como diria -o personagem de Joraci Camal'go, no Anastácio:

- Merece... merece... RIO, 25 (V. A,) - O dire- feita de Lo de maio a 15 de

*_ O Cruzeiro, de 23· do corrente, publica uma foto- tal' da Divisão de Caça e agosto. Está proibida a caça

grafia apanhada no plenária da Câmara Federal. Trata-se Pesca do Ministério da Agri- em qualquer periodo no A

de um deputado, na sua cadeira, lendo um jornal, de (lcu- cultura baixou porta.ria re- mazonas, territorios do Acre

los, mã.o direita escorando o queixo. Por baixo do retrat.o gulamentando a caça em e Guaporé, da tartaruga ver

lê-se o seguinte: todo o territorio nacional. dadeira, traçajás, lontra e

NOVA IORQUE, 25 (U. P,) "Os repórteres ainda não sabem o seu nome, Segundo a portaria, a per· ariranha e no Pará de lontra,
_ "Não haverá barreiras en- como de dezenas de outros deputados que ain- missão para a caça animal ariranha, mllilsuan, porco.s

tre o Leste e o Oeste, em da não venceram a timidez dos que chegam silvestre no país será de" 1.0 do mato e veados, esses dois

Genebra, no mês de agôsto, do interior". de maio a 31 de agosto. En- ultimo,s animais somente em

quandO cientistas de oitenta A fotografia é do dr. A�nio Carlos Konder Reis, aqui tretanto, a captura de passa- alguns municípios. A tarta-

países se reunirem para tro- apresentado como um dos mais ilustres e conhecidos re- ros, aves ornamentais ou pe- ruga verdadeira e o traca

cal' seus conhecimentos so- presentantes federais!! I �, queno .porte só poderá ser jás tambem não poderão �er
bre os meios de utilizar a _ _, �__•__ --................................••�""'J' caçados nos municípios: ori-

energia atômica mais pa!'a ximiná, .iuriti e tucuruí. Aln-

o bem.da humanidade do'que fundada 08 Capital do L.íbano a da é vedada a caça de veados

para a sua destruição de- e porcos do mato em todo o

clarou, hoje, o sr. Ralph r\ssociação ·dos Amigos do Brasil territorio do Rio Grande do

Bunche, subscretário das Norte, enquanto em Pernam-

Nações Unidas, num Congres- ComUDljlcado do Emba.'xador Lt'b-aneAs buco há proibição total da

so comemorando o centená- caça excetuada a de animais

rio da Associação Cristã Fe·· RIO, 25 (V. A,) - Será do Brasil", decidiu festejar daninhos. .

minina. fundada na cidade de Beiru- iniciativa e elogiou todas as este ano, consagrado no Lí- .

te, capital do Líbano, a "As- obras que visem o estreita- bano ao "Turismo" e ao

sociação dos Amigos'do Bra- mento dos laço� de amizade "Emigrante", o "Dia do Bra- O RISO DA CIDADE..·

sil", destinada a estreitar ca.. entre as duas na�ões amigaS'j sil", com solenes manifesta-

da vez mais o� laços cultu- A "Associação dos Amigos ções em Beirute.

rais e sociais entre brasilei

ros e libaneses. Esta comu

nicação foi feita aos repre

sentantes da imprensa cario

ca pelo embaixador· Adib

Nahas, chefe da representa
çao diplomática do Líbano
em nosso país. Comunicou

ainda o embaixador que os

estatutos das sociedades Ja
foí'am aprovados pelas auto
ridades libanesas. Na reuni.ão

hltvlda para êsse fim, 9 pre
sidente CJ;lamoUl_1 congrat�··
�?u-se _com os promotores da

Não haverá
barreiras

Eleições
britânicas TRÁGICO -BAlANCO DO TERREMOTO

, t

NA GRE'CIA
LONDRES, 25 (U. P.) - .se

os eleitores não enviarem ii

HONOLULU, 25 (U. P.) - Câmara dos Comuns os 'ho-

te, por vja aérea, na etapa
final de sua viagem com des

tino à Ilha Formosa, o almi

rante Arthur Radford, chefe
dd Estado-Maior Combinado

dos Estados .Unidos, e o sr.

Walter Robertson, adjunto
do sr. Foster Dulles para IlS

questões asiáticas.

';

mens que convêm, "as próxi
mas eleições legislativas bem

poderiam ser as últimas qUe
a humanidade conhecerá" -

assegurou ontem à noite o sr.

Aneurin Bevan, líder da es

querda ttabalhista, no decor

rei, de uma reunião que se

realizava na cidàde escocêsa
de Coatbi'idge (Lanarkshire).

ATENAS, 25 (U. P,) - Os O prefeito de Valos calculou
terremotos que destruiram· o I os danos materiais em .....

porto de Valos causaram seis 12.000.000 de dólares.
mortos e 61 feridos.

f..s autoridades, ao divulga- A série de movimentos sis·
rem estes dados, calculam micos· durou varios dias t

que fic9.ram desabrigadas terminou com um tremor fi
umas 55.000 pessoas no porto nal, que completou a destrui ..

e seus arredores, 150 quilô- ção, às primeiras horas da
metros aa norte de Atenas,. madrug�da de ontem.

_ E' o governador catari
nense inspecionando suas

estradas e pontes! .

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, díspêe de mudas e se

mentes de espécies flerestaís e de ornamentação, para for
necimento aos agrteultores em geral, interessados no reflo-
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação. __� � _

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES
Brasil, com juros de ,7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos florestaís, para a obten- -o- I Sção de maíores selarecimentos e requererem aatortzação O le.itor enco_ntrará, nesta co- C A A. ..

.

luna, lnformaçoes que nec Ilta,de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem- diàriamente e de imediato: I PROCURA-SE, COM URGÊNCIA, CASA PARA
dirigir-se às Agências Florestais :Municipais ou díretamen- �O:�AJS Telei.��: 'ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO .RE
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nv, 6 A G�z�t� :::::�:::::::::: 2.666 SIDENCIAL.
em Florianópqlis. Diário da Tarde.......... 3.579

Tratar no Lux Hotel _ A tO 503Telefône\ 2.470 --- Caixa. Postal, 395.

IA
Verdade .. :: -

2.010 , P
Imprensa Oflclal�........ 2.688

li:ndereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C. HOSPI'!'AIS
.

(Pr�va:j�;fe:............. 2.114 FARMA'elA DE P'lANTAO
I NM(�iolri�t�a�r�a.a).m.�. �.' '. '.' :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :1:.810;�7

'

.

• • u
2 Sábado (tárde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

São Sebostião (Casa de Iípe Schmidt 43.
Saúde) ...............• 1.163 3 Domingo _ Farmácia sto. Antônio _ Rua F'elipe

Maternidade Doutor Car-
Schmidt 43.los Corrêa 1.121

CHAMADOS U�
GENTBS

Corpo de Bombeiros ...• 8.811
Serviço Luz (Reclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado).. 2.59'
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC 1.700
Cruzeiro do Sul ...•.... 2.500
Panair .....••...••.•.•.• 8.668

Varig :.......... 2.825
Lóide Aéreo •.•.••...•.• 2.402
Real ..................•• 2.8158
Scandinavas •.. '......... 2.600
HOTÉIS

�-N-'�D�.�-'I-C�.-A-'·-D�.··-O-·-�����::-�--R�·�b-�-�-�-�-S-�:�I-:·�-fu-'-N�'l�k�r-L-.-!-��-�·M��OI������S�.'�,ir.��ç.$.t.Á��·
.

DR. I. LOBATO J'DIlt. WALMOR ZOMER 1��::'cr:cr::i��M:n.:1i:iio�Pf!:IDa��: M"'DICO
CURSOS DE ESPECIALIZAÇãO NO RIO DE JANEIRO

.

,
'

:u C d R d
.,. PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RBCEM-, .

W.· M 5Sl ./' FILHO GARCIA.· asa o 10 e Janeiro
CL1NICA' DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTf:NCIA TECNICA ESPECIALIZADA AOS.

• Doenças do aparelho resplrat6rio. Diplomado pera Fietrid�de: Na- crgÁl'�%10��gI�A-- ADULTOS
PREMATUROS � TRATAMENTO DA INAPETf:NCIA INFANTIL

i TUBERCULOSE IClonal de Medicina da ltl1lv4IIr- C ' , ... (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-DR. ,.ANTONIO Dm RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do' Brasil cntultõrto : Rua Vltllr lIei-
Doenças Internas TPENA -E� CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

MUSSI I DOS PULMOES

I
Ex-Interno por coneurso da Ma- reles, ,2� �el. 2675.

.

. PSICOLÓGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA lliFJ.N-
_ MÉDICOS _ Cirurgia do Torax (, ternidade�Escola S HOrarl?s. Segundas, Qu",rtal e CORAÇAO - FIGADO _

CIA DE MANEIRA GERAL
'

CIRURGIA-'JLíNICA I Formado pela Faculdade Nado- (Serviço do Prof. ,.Qctáylo Ilo- ,eD�a f1�;r�s: 18 h
RINS - lNTESTINOS êONSULTóRIO - FELÍPE SCHMIDT, 88.

GERAL-PARTOS nal de Medicina, Tisiologlata e
' drigues Lima)

. -

R \i' B:s
R or�s'r Tratamento moderno da CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS.

Serviço completo e especiali- Tislocirurglão do Hospital N"'\'
Ex-Interno do Serviço de Círur- "d�sI2:ncla:20 uad e ipe Seh-

.
SIFILIS

CONSULTAS C/, HORA MARCAI>à.: FONliI 1165
zado das .DOENÇAS DR SRNHO-l

rêu Ramos ,Ia d� Hospital I. A. P. E.;T. C. ��l. '3.002
- an ar, apto 1 - RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (lt'ONlII 1165)

RAS, com modernos métodos de Curso de especialização lIe!a �o. Rio de .Janeiro.' Consultório> _ Rua Victor ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
diagnósticos e tratamento.

IS'
N. T. Ex-interno e I:x-a••I.- Med.ICo do.. Hospital d, DR. HENRIQUE PRISCO Meirelles, 22.

SULPOSCOP.JA· - HISTJlRO - tente de Ciruraia do Prof Ue:o ' Carldade ,

SALPINGO'GRAFIA -:- JllIlTA:r.:O- Guimarães (Rio).'
.

DOENÇ�S D1;i SENHORAS é PARAISO HORARIO:
LISMQ BASAL Cana: Felipe Schmidt, 18 - PARTOS -:: OP�RAÇO:iS MÉDICO

-

Das 13 às 16 horas •

. . Radloterapla por onda. cartall- Fon,: 8801. Cona: Rua Joao PInto' n. 16,
I Operações _ Doenças de Se-.

F'ormado pela Faculdade Naci'
.

Eletrocoagulaçio _ Raioa Ultra

I
Atende, em hora marcada.. das 16,00 �s 18,00 hor�l!l. nhoras _ Clínica de Adulto.. I Tel.. Cons. - 3.415 - Res. naol de Medicina Universidade PueTicultura _ Pediatria

Violeta e IlI:fra Vermel�o. Res.: - Rua Esteves Junior, P.ela manha :rten�e dJà- Curso de Especialização no
- .2.276 - Florianópolis. RIO d;]IBI�kIRO' Puericultôr do Departamento

ConsultórIo,:·:Ru.a Trajano, n. I, 80 - Fone: 2395, . Ba��nJe no oapltal de Hospital 'dos Servidore. do 'BI- Aperfeiçoamente na "Casa de Nacional da Criança. Ex-Aseis-
l° andar -' Edificio do Montepio. .

.

. ,ano a e. tado.
' .

DR. MARIO WEN. tente do PrQf. Martagão Gesteira
Horário: Das 9 àil 12 horas � DR. YLMAR CORRIA �esldeGcla: 1 Bittenoourt (Serviço do Prof. Hariano de DHAUSEN Pro��U��r�!�d�i&'�:��ino na Universidade do Brasil. IIx-

Dr. MUSSI. CLíN'ICA MÉDICA 101
ua: e.era n. Andrade) fllterno por 3 anos do Serviço Médico do Instituto Fernandes

Das 15 às 18 horal - Dra. CONStTL'fAS da. 10 - 11 ho- Telef e' 2692 Consultas - Pela manhA no CLíNICA MÉDICA DB ADULTOS de Cirurgia .Figueira-Servi.ços dos Profs Ce-
MUSS� '. .

raso
on. . • Hospital de Cáridade, E CRIANÇAS Prof. Pedro de Moura 2ar. Pel'lletta e Mário OIinto. -

Resldencla: Avenida Trom- Rua T�radente 9 - Fone 3415 DR NEWTON A tarde das 1530 hs em dlan- Consultório - Rua loio Pin- Estagio por 1 ano na ")later- no .�i� de Janeir? Ex-médico 61-
powsky, 84. te no consultório á Rua Nun.. to, 10 - Tel. M. 769. nidade _ 11lscola" taglarlO do ServIço de' Pediatria

DR. JOSlt TAVAREs D'AVILA ,Machado 17 �squin" d, Tira- �Oe�l�due}ntacsl'a:" DRausa'.."àat.eve••hor::� Prof. OtAvio Rodrigues Lima - do Hospital do Ipase (prof. Lui•
.DR. JúLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Tel. 2766 o...... Interno por ! uno do Prllnto TO,nes Barbou) nO Rio d. la-

nças de Senhoras _ Procto- Residencia - rua' Preaident. nior, 45. Tel. 2.812. Socorro neuo.
. VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS R iogia _ Eletricidade Médica Coutin.lJ.o '4" OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-

MJ!iDICO MENTAIS. - CLINICA GERAL Oonsultório: Rua Vitor lIei- CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DEl ADULT "1 dade. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OLHOS, I

D(' Serv:ço Nacional de Doen- �eles n. 28 - Telefone: 1307. de JUNIOR DOENÇAS DE SENHOR.\S de Saúde de Florianópolil. Pedia-
OUVIDOS, NARiZ. GARGANTA ças' MentaIS.

•. Consultas: Das 16 hora. em OLHOS - OUVIDOS - NABIZ...'CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital dI' t:a da Assistencia Médico - So-

TRATA'MEN1TO II OPJilltAQOES

I
neC�!�t:l Ambulat"l o c. � Hi�le- diante:, .

li! GARGANTA CRIANÇAS. Caridade, diariamente das 8 às clal da A:�ada. ,

Inf!a.Vermff.ho - NebaUlSçlo - Psiquiatra do Hospital _
Resldencla: Fone, 3.422 . DO Consultas das 9 b 11 horal. 10.

.

" I ConsultOrlo: Rua Tldarente.
Ultra-So.."Il Colôn4a SantlAna

' Rua: Blumenau .n. 71. DR. GUERREIRO DA FONSECA Res é Cons Padre .iru.Unho· No consultórIo, à Rua loio 9.
('rratamento de .Ina.lt.. lIem, Convulsoterapia peI letro DOENÇAS do APÀRELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- 12"

.

Pinto nr. 16 (1° andar) Consultas, diáriamentlt da.
operaçio} choque e cardiaz 1 In:1" r

-

I GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Flol'ianóptllis
I

.

'Diariamente oas 10 àI 12 e du

115
horas ern diante.

Anglo-retlnolicopla - Receita de· . � . I., ln e .a- I TOMAGO E DUODENO, ·ALJlR- Possue . a CLINJCA os APARB·' ADVOGADOS 114 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveii'a
Ocolo. - .Moderno equipamento, pIa. MalarlOter�p�. P.lcoterat:I�; GIA-DERMATOLOGIA • CLI- LHOS MAIS M:ODER.N.OS PARA . RESIDENCIA: - R:.a Duarte S/No Esq. Padre Roma.
de Oto.&lnolarlnrologla , (ialco ta���:Ul�Tt�'16 ';:::•. IIS!t�) \, NICA GERAL TRAT4-Ml)jNT9 :das .fJ9:aN,NQAS

' DR. JOSÉ MEDEIROS Shutel, 129 - Florian6polis. Tel. 2530
no E.t.tilo) (manhA)'

.

DR. JULIO PAUPI'l'Z da ESPEGIALIDAlYJII , VIEIRA
Hor6rio da. II li li Jaora. , Rua Anita Garibaldi, ..qu.�_ Consultas - p�la, man" no

_ ADVOGADO-daI 16 ã. 1.8.horal. . de General Bittencourt.
.

.

FILHO
_ nqsPITAL.. Caixa ,Postal- 160 .

..:. ItajafCensultórlo. - Rua Vitor ilel· RESIDENCIA: Rua Bocaifiva, Ex mterno da 20" enfermaria A TlI\RDE - da. I a. I
.

-

,Santa Catarina.relea 22 - Fone �671. 139 Tel.2901
.'

. e Serviço .. de gastro-enterologia no' CONSUL'l'ORIO
. _ ....... _

Res. - Rua Sao lorg. 10 -

'_.
da Santa Casa do Rio da Janeiro CONSUUfORIO - Rua

'0.'Fone 24U. DR. ARMANDO V� I (Prof. W. Berarcinell!). , ILHEOS nO 2
"

DR. SAMUEL FONSE,CA RIO DE ASSIS I
Curs()

.

de neurolo�la (Prof. RESIDE�CIA - Felipe Sch-

.
. 'IAustr�geSllO).

' midt nO 113 Tel. 2366 j
CIRURGIÃO-DENTISTA Do,l ServIços de Clinlca Infantil Ex Interno do HOlpital mater-

Clínica.- Cirur�ia - Prote.. dA. Assistência· Municipal , HOII· nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ
Dentáriá pltal de Caridade DOENÇAS INTEllNAS DE ARAGAO

.

Raio.• X e Infra·VervelJJ.o CLiNICA MJtPICA DB C1UAM- Coração. Estôm!l;'o, intutino,
Consultério e Residência: Rua çÁS II ADULTOS

.

figado e vias Diliare'. Rln., ova- CIRURGIA TRliJUMATOLOGIA DR; ANTONIO GOMES DE
Fernando :Machado i. - Aler�ia - rio� e útero. Ortopedia ALMEIDA
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nllu.. lia- Consult6rio! Vitol' .eirel.. Consultório: JoãQ Pinto, 18.

Consultas: . das 8,00 ,. 11,10 chado, 7 - Conlultal da. 11 ih 22. DRs 15 às 17 diàrlamente.

e das 14,00' ás 18 hora. 18 horas Das 16 às 18 hora.. MetJos aos Sábados
Exclusivamente com hora mlll'- Relrldência: Rua MaNchai Gui- Residência: Rua Bo�aiuva 20. Res: Bocaiuva 135.

cada. . , __.. ,.lbllrme, i - Fón�: 1781 Fone: 3468. -"

.

FÕlÍe: - 2.n4•.

A 'fMOBIUARIA "MIGUEl. 'DAUX"
INICIANDO 'AS SUAS VENDAS OFERECE

MINISTÉRIO D� AGRICULTURA
. SF;RVIÇÓ FLORES'l'AL
DELEGACIA )"LORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO'

o ESTADO
-o

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 ').\'11. 3022

- - Cx, Postal' 1311.
Diretor: RUBEN'! A. RAMOS.

"

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanítarías, lugar p,ara
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada. .",
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com- otima praia. �

Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar
tos, sala de visitas, sala. de Jantar, copa, cosinha e insta':
lação completa de banheiro e W.C.

Uma casa de madeira, com dois quartos,'
Jantar, cosinha e instalação sanitarla completa,

Ambas localizadas num terreno de 9x53,
Rua Santos Saraiva.

Base: 300.000Q,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

na 'cada lote C.r$ 45.000,00
Compra-se. casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas caeas, -sendo uma de materiai de 5 x 10, com seis

compartimentos.. outra'. de madeira medindo 6 x 12, com

sete compartimentôs, ambos servidas
..
de' água de poço,

com luz, toda forrada' e pintadas a oleo, ambas localiza
das em terreno de 10 x 65: cms., com árvores frutíferas
sita a Rua- Afonso Pena n, - 420 _:_ Estreito.

pód.e' ser visítada-a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00

,

Um. terreno sito .em Pedra Grande, Junto-a. vtla re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ fiO.OOO,oo
,
Dois lotes de' terreno, medindo cada um 10 x 30, na

cidade de Sãõ José, em frente a Caixa D'Aiua.
Preço cada Cr$ 10.000,00.
4 lotes no centre da cidade'. Otimo ponto para cens

truír uma casa no centro da cidade - valor Cr$ '

••••••

330.000,00
.

uma casa de madeira a rua.São José, Estreito recen
consêruida, toda pintada a oleo. preço Cr$ 95.000,00 -
negocio urgente

Informações a Rua Csronel Pedro Blemoro 1541
lQ andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

A Delegacia Florestal Regíonal..
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS F. D:I

. , . . AQUINOsível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- Representantel:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Repreaentaçõea A. S. V'.ra.

Ltda.acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Rua Senador Dantal 40 _ 60
de todos os proprietáriOS de terras e lavradores em geral, andar.

'

para a exigência do cumprimento do Código Florestal
I Tel.: 22-5924 _,.. Rio de Janeiro.

Rua 15 de Novembro, 228 15°
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 512 - São Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário, de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
sala de I

com antecedência" n necessária licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Cólligo Florestal em

sito a seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades,
REFLORES1'AMENTO

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ...•....•.•.•..• *$ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano .....• Cr$ 2')0,00
Semestre .•........•.. Cr$110,OO
Anúncio mediante contráte.
Os ortgínvís, mesmo não pu

blicados, não serio de' olvidos.
'A direção não se responsal iliza

�elos conceitos emítldcs no. a1'

·tigos assinado••

Viagem tom segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis ..... Itajaf - Joinville - 'Curitiba

,;r:t.,.�il \. -<-l.�II"� - .........�

'Age'"ncía e
Kua Deodor-o esquina:da

• Rua Tenente ;Silveira

Lux ..•...•..•..•.....•••
Magestic ...............•

Metropol ....•..•.. ; ...••
La Porta ..............•

Cacique •....••.....•.••

Centrál .....•... , ......•

Estreia •...•............•

Ideal
r

..

ESTREITO
Disque ....••.. , .••.•.•••

Por 'motivo de 'viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento -,de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceiri, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro.
-

---�----------------�--------------------------

2.021

2.27618.147
3.321
8.449
2.694
8.371
1.6511

oel

�-8.ANCOdeGRf�ITO POPUlAR�
.

� ÀGRiCOlA

O ESTADO

Navio-Molar «Carl Hoepcke>l.
"..IJ

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entra FLORIANúPOLIS • RIO DE JANEIRO

. Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, Sio S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos. apenas para movimento de passageiros.

.

As escalas em S. Sébástião, Ilha Bela, Ubatubil MO
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO"N/N "CARL HOEPCKE"
-----------

·Raios X
aparelhagem moderna e completa para qua'quer exame

radiológico.
Radiogrartaa e radínscoptas,
Pulmões. ê coração (torax).
Estomago - intestinos e fjgadu (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
. Radiografia9 de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da. bacia para orienta

ção do parto (Rádío-pelvímetría),
D1àrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

8 Sexta-feira ( dia santo) - Farriuicla catarínense _

Rua Trajano.
9 Sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
16 _ Sábado (tarde) _ Farmácia Éspl'ranc;ra - Rua Con

selheiro Mafra.
i7 Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Conselheiro,

Mafra.
�

21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson - Rua Fe

lipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna ._ oRua João

Pinto.
24 Domingo _ Farmácia Moderna :_ Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) _ Farmácia sto. Antônio _ Felipe.

Schmidt 43 .

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto.
Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43 e

Trajano.
.

A presente. tabela não' poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

DR. ,CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor MeireIe., 60.·
FONE: %.468

- FlorianópoJi. _(

ADVOGADO
Eserit6rio e Residência:
Av. Hercilio Lnz, 111
Telefone: &346.

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Dr. Lauro Doura
Clínica Gel'al

Especialista em moléstias de Sen.hol'as e vias uriná-
rias. i

Cura radical das infecções agudas e cronicas, do
aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10% ás 12 e 2% ás 5..
Consultório: R .. Tiradentes, 12 - 10. Andar - Fone:

3246 -

,

Residencia: R. Lacerda Coutinho,
40 Espanha) - Fone: 3248.

13 - (Chácara

:lo -

� _ .. ......,_ • .-;--__

Lavando com Sabão

'f)irgem··�"E:sJaecialidade
da' ela. W IIZIL ,INDO'TRIAL�,JoID'llIe. (marca registrada)

,

c

.

ecoDomiz�,.,se:fempo e. dinbeiro
-----------------.--�----.----------------------------------��--------------------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. Zury Mach8do�

ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS'
a.H....•..•.....••..,······

Esperança
Laercio Cardoso.

Traumatizada está; minha alma a refletir
No Carnaval passado, alguem a despertou
Jamais poude outra vez, tal emoção sentir
N o auge da existencia, esperança ficou

Por certo has de vagar, Poéta insistente
Em solidões, nas brancas nuvens, muito além?
Não chores, tenhas calma; oh: alma descontente
Talvez tenhas contigo, um dia aquele alguém.

Entrudo que passaste; sidto melancolia
Em nevoas que ficaram, em singelas lembranças
Guardadas neste peito com agonia ...

PARTICIPAÇAO
DARCI ANTUNES DA. CRUZ e RUTH KIMMEL DA CRU

Participam aos parentes. e amigos, o nascimento
de seu filho UDO, ocorrido em sua residência à rua

Rio-Grande do Sul n. 27, no dia 22 do corrente.

Participação
OSVALDO CARPES E SENHORA

Participam aos parentes e pessõas de suas relaçõ
o nascimento de sua filha HELENA MARIA ocorrid
em 22 de. abril.

Cóm a Biblía na' Mão
��"i Pt

<,No tenacol.,.
".

'TERÇA-FEIRA, 26 DE ABRIL

Qualquer que não tomar a sua cruz, e vier apó
mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vó�, p�'e
tendendo construir uma tõrre, não se assenta );lnmell'
para calcular' a despêsa? (Lucas 14:27-28). Ler Luca

14:25-33.
NESTE passo da. Escritura Jesus está pensando n

grande multidão que o estava' seguindo. Está avaliand
que espécie de gente era aquela, exatamente como qua

quer pastor, olhando para o 1'01 de membros de sua igre

ja considera o valor de cada pessoa.
"Que espécie de igreja seria a minha, se todos o

membros fôssem como eu?"
Jesus veio "construir uma tôrre" - o reino de Deus

Como o sábio construtor, precisava calcular o custo. tI

já havia calculado quanto lhe custaria em sofrimento -

Cetsemane e Calvário. O que o impressiona agora é s

1i:le conta com "material humano" para construir.
Não percamos de vista a implicação das palavra

do Mestre: "Os únicos homens e mulheres que êle usa

rã na sua empresa de amor, são os que, pessoal, apaixo
'nada e afetuosamente o amam, mais do que amam qual
quer das suas mais íntimas ligações terrenas. As condi

ções são extremas, ÍlUíS gloriosas".

ORAÇÃO
Querido Jesus, toma conta de mim hoje. Dá-me poder

sêbre o mundo, o diabo e a carne, sôbre tôdas as pala
nas. pensamentos e obras diabólicas. Em teu Santo no

me. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"Os mais ternos são os mais valentes; os mais amo

rosos, os mais ousados".

Ralph Spauldlng' Cushma_!\ (Carolina do Norte)
(Recebeu menção honrosa no Cenáculo de 1952. Esta

meditação é reprodução)

. APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen-

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare

cidamente um auxilio para construirem uma casinha:
Lista entregue nesta Redação .... '. . . . . . 87,00
Vereador João N. Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
O ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Lista do sr, Osvaldo Ramos 333,00

Aconteceu I ••

Acy Cabral 'Teive
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Preceito do Ola
CANSAÇO POR COMER

DEMAIS

AJUD� A SUA CANETA �
A DAR .. LHE o MÁXIM0(i;!C&�.,
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lJuink
Você poderá evitar aborrecl-
mentos, usando na sua caneta
tinteiro exclusivamente Quink.
Solv-x, um ingrediente especial
de· QUink, limpa realmente a

-a única tinta

que contém sua caneta-tinteiro à medida
que escreve. Evita entupimen
tos, gomosidades e danos cau

sados pela corrosão. Encontra
se Parker Quink em seis cô-

lalv-x

Representantes exclusivos para todo o BT�1

COSTA, PORTELA &t elA.

AV . .-,'residente Vargas, 435 .. 8." andar - Rio de Janeiro
h.la C"I,," .... MQ.h .. � .. & • I ... S Â. (omi,ol. e ....iR.II..

ku, SQI.�nh .. M .. I'I"ho; t " Flo,: ...õpoU.

Cinemas
Fatos em Revista. Nac,
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura até 5 anos.

Gran-
A's 8 horas.
Grande festival da M. G.

M.
em

TR1lJS 5a apresentação
Stewart Granger - Dee

borah Kerr - Charles Lau-(Technicolor)
No Programa:
Noticias da Semana.

.55 x 15. Nae,
Preços: 10,00 - 5,00

. Censura. Livre.

N0. .ghton - Jean Simmons-em:
A RAINHA VIRGEM

(Technicolor)
No Programa: .

V ida Caríoca, Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp, até 14 anos:I?ITZ

Itl·-iS
A's 5 - 8 horas.
Sessão das Moças

Betty Gable - Dale Ro
.bertson - John Carrol em:
A VIDA É UMA CANÇÃO

(Technicolor)
No Programa:

DR. ORLY M. FURTADO
Cirurgião - dentista
CLINICA DENTÁRIA de

CRIANÇAS e ADULTOS
Cursos recentes de espe

cial izaçâo no Rio de Janei
ro ODONTOPEDIATRIA
- PONTES MóVEIS -

RADIONTIA Atende dia
riamente" com hora mar

cada, das 8 ás 12 e das 15
ás 18 horas.
Rua Felipe Schmidt 32 -

Edificio Amélia Neto.

AVENTURAS::;'DO ':ZE-MUTRETAÉ comum dizer-se que
em muito trabalha deve,
mbém, comer muito.
No entanto, isto é um êr
. As refeições copiosas
minuem a disposição e a

pacidade de trabalho e

.rram o indivíduo sonolen
pesadão e sempre cansa-

Evite o cansaço fácil e.
a indisposição para o

trabalho, comendo ape
apenas o suficiente

..
-

,SNES.

•••
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preparativos
.

para. o Campeonato
Contratado, sábado, o técníce Manoel Tourinho, o' qual entrou em ação DO- mesmo" dia. Leio e Braa

lio na emlnencía de ingressarem, no' auri-celesle. Oulros valores para o grêmio da Marinha•.

Ativa O 80caiuva seus

contratação, sábado último, com aplausos pelos torcedo
do técnico tenente Manoel res do clube de Romeu. Se-

Silenciosamente está o Sendo o clube da nossa t lizados no campo da Escola

I
pretende o Bocaiuva orga- Tourinho na direção

Bocaiuva empenhado na marinha de Guerra quasi I de Aprendizes Marinheiros, n iza r uma equipe de res- técnica
reorganização de seu plan- que inteiramente dirigido I

em Barreiros. peito, como sucedeu no O primeiro passo dado no

tel para a disputa do Cam- por elementos do 50 Distri-I Êste ano sob a presidên-Icampeonato de 1953, quan- I
sentido de melhorar as con

peonato Citadino de Fute-, to Naval, os prepa�ativos tcia' de destacado _oficial da- d? obteve <:. tit�lo �e super- ,dições técnicas do� rapa�esbol de 1955. r do "onze" auri-azul sao rea- ,quela corporaçao naval, vice-campeao citadino. do clube dos marujos, fOI a

••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••............-.. ..

o Estado. Esportivo'
...........................................................•.......� .

São de grande monta 08 I nem ao menos esfôrços en

problemas que. afligem o vidamos para a recupera
foot-balI da nossa terra. ção da hegemonia do toot
Tudo está errado e se al- ball barriga-verde, no mo

guma coisa fizermos sai mento em Joinville após' Devemos, em prímeíro lucheio de imperfeições, visto passar por Blumenau e,

que nos precipitamos mui- Brusque, .
f�nance�ros lançando as

ba-, A imprensa esportiva,
tas vezes, visando resolver Agól'a estamos sendo eli-' financelro, lançando as ba- não há negar, ao invez de
os assuntos atímentos ao minados diante do primeiro

ses de uma campanha. d.e 'ter o seu papel preponde
foot-ball, em tempos redu- antagonista no Campeona-

grande vulto com o objetí- rante na vida esportiva da
zidos. to Estadual. Nem um mo.

vo de �az�r �om qlU� os nos- csdade, decepciouou de tal
Tudo isto está a exigir desto 50 lugar conseguimos,

sos prrncrpais c u es po�- modo que nos leva a pen
dos responsáveis pela sorte como foram os casos do

sam contar cada um com nu-
sar que realmente possuímos

d' " llhé .

A' F"
mero de associados nunca -ímprensa esportlva, A sua.O· 'soccer 1 eu mais

em-I
vai em 52 e o rgueu-ense inferior a mil. Outras tan-

con ..... ibuícão é, pequena, sen-penho e eficiência' no de- em 1954; E o titulo foi para u
_

sempenho dos seus carg'os'lo Caxias que é, inegavel-. (as campanhas seriam feí- do que' a maioria dos jor-
A

,.

d'
.

cl b
. tas, vindo de encontro ás naís e revistas não possuemo contrárto os outros mente, um u e orgamza- d d

. . -

dEstados, não 'acompanhamos do e dotado de um plantel' v�lb'l� eiras

at�p,Iraçoes dO secção esportiva. E quanto,
f b 1·· d

. d- _

f
" pu ICO espor IVO que e '

d I to progresso ute o IStICO, o exper-imenta o que nao anal b 'O' d tar! dí t
ao numero e e emen os

,

E I
...

b
' ..

di d om-gra o es arra ISpOS o a _

d bí
.

pais, cu pa nao ca 'e ao ma fIgura ísputan o uma, '1 bo 11 da
com a noçao a responsa 1-

foot-ball do interior, catado pugna com os melhores es-' tCO ad orar se o�v�r . pa�. Iidade e do dever é ímfimo.
.

d d t 1
_

du naí
e os responsaveis smceri- Nos dias de ,iog'o, pode-senense que vem, an o a es- quac roes o IJaIS "

O
. d' d b

dade e disposição para ti-tados seguros de desprendí- que nus e a o o ser ver a dura .e triste realida-
• h t I b

'

.

i rar o nosso pebol da crí-mento e sacrifício, de orga- var na me ropo e arrrga-q ,; . '_ de: O' reservado á imprensa
nização e trabalho. verde, justiçá o seu nome!

tíca �Jtuaçao lha que se en- repleto e um ou dois comen-

A prova disso temos no.s de ilha dos casos raros"
contra mergu hado, tarios a respeito do que se

.

"

Não podemos continuar " ,.

fracassos das. nossas repre- paredros em' luta o ano tO'j f d I idí I
passou no gramado. E o

_. "

d' ri b I
azen o pape rr ICU o su-v , ,

, d dei
,

sentacoes dlantln:los�conJun· o, a precuraue ons Na 0'.1 •

it N
.

ut I pror e que os ver a erros
.

- i -

'n
'- I ,;' �, ..

-I
jet o a vexames. os ou ros I dA. it A

-

,. -

d- O
,.tos íntertoranos. Perdemos res mediante .... quantias" 11"-1

. . . I va o.res a cromca mm as

'SSOClaçaO' OS ,erarlos. ; .' I·· -

'1
-

, Estados dIfICilmente as suas t t C· usaqUI e nos dommIOs dos ado l'lzonas que OSCI am entre·
I d I vezes

em que e er se
, • - ,,- -

' I , .;. 'I metropo es per em para os t"
.

'nversanos, .
oneIe' Ó futebol 200 e 800 cr1;lzell'os men-!. ."

'

I comen anos em poslçao I -

C" t
"

N ..

apresenta 'um índice satis- II sais, numa flagrante desva.íllmte:lOranos. . \ cômoda, enquanto seus "co- e arplD elros avais
, . . _ "" Nao faz mUIto tempo fu·' I " .' oi g defatono de progresso e onde 101'lzaçao dos nossos ases ' ,

'I egas apreciam 0.0 o
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA• 1··:1 gindo ao ruidoso Carnaval b . d f ·tacada peleja representa um que somente con_seguem fa-· . , raços cruza os, con or •

,C O N V O C A ç Ã O
liuceSilO, ao contrário daqui, I zer carreira no fotebol ruo

. CarlOca:. o renomll;�o. co., velmellte sentados, to.rcendo O sr. Presidente convida os associados e opeN�rios. I 'I mentarlsta do "DIa rIO de d d I 'tonde vez por outra -temos mando para outros centros. i " .,.
e an o seus pa PI es .como

enl geral, para assistirem as solenidades de entrega da. .'

I'
. NohcIas" do RIO .Jose BrI- t d 'I fque to.lerar verdadeIras "pe- Os nossos clubes precI-. :' se u o aqUI o osse uma

carta oficial em que esta Associação .passará a categoria"
.. '!rido aqUI esteve e ao retor· .

t· 1ladas": .

sam, se qlllzerem rehaver"·'· COisa na ura •

de Sindicato. , de ambito estadual, e a realizar-se no pró-.
'

, . nar a Capital Federal es- A
. .

'

Ra quasI dez anos que O' para a capItal o antigo pres- . ..'. Imprensa precisa coope- ximo Domingo, dia 27 de Abril, ás 9 horas, na séde da'.

t' b d "t I i t" d d" h
.

't creveu um bOnIto artIgo, di' a om todas as suas fôrm erIOr zom a a capl a e 'lgIO, e rn elro, mUI o
.

r r c .

União Beneficiente e Recreativa Operária.. ,zendo ,�ntre outras ?OiSaS, ças para evitar que o mal Florianópo'ris, 21 de Abril de 1.955.
_______________________

achou o futebol catarmense
cresça e crie raizes, sola-

d bA 'b' Jac'ob Chag'as - 10. -Secretárioe oa massa, com pOSSI I' pando o prestigio- não só da
j'd d ] f t I ALVARO M. DE OLIVEIRA -:- PresidenteP

.

I
· 1 a e (e crescer e 01' a e- própria imprensa como do

rossegulu O OrnSl0 cer-se, afim de alcançar ni- esporte que merece toda a

S P I
,veis mais' elevados'�, mas consideração da parte dos

Rio- ão au O que "somente poderá alar·
que compõem a crônica es·

.

gar sua s ,possibilidades portiva.
quando encontrar maio-r

Em prosseguimento ao minou sem ven,ced.or, com apôio do· público e dos go· dTécnicos e joga oresTorneio Rio-São Paulo, fo-' �lm tento para cada lado, verriantes. Como está, vi.. Respondemos que sim.
ram disputadas mais os se-! Atuou com agrado ,o rubro vendo por si, quasi que ex- Uma boa centena de rapazesguintes jo.gos: I carioca.. . .

clusivamente, poderá esta· d t
....

lutaram '''<lesespera amen eVasco - �antos. O en-
I

'Flummense Cormtl- cionar, se não receber o amo te para fazer éarreira rá-contra entre vascainos e fins. No Mara(}anã, na tarde paro de que necessita.para .11 - I pida e promissora, mas mUI-santistas, na noite "de sába- de dommgp, teve lugar o adquirir maior impulso" e .

d M
-

t
' I

h '.' 1 d I tas vezes, sem assistênCia'
o, no aracana, ermmou

t
c oque maIS ,sensaclOna a ,que "o apoio publico e a técnica e física, bons mas· Ifavol'avel "a� esquadrão da

I r?dada, tendo o tricolor c!'-
;
ajuda dos poderes públicos sagistas e médicos especia-'Cruz de malta pelo escore 1'1OC� de�Totad� o camI?eao se tor"nam, por conseguintes, lizados em contusões pro.,de 2 x O. pa,uhsta, paI;' dOIS a um, Con- imprescindiveis ao deseJ'a- I b I

.

S P I·
.

l'd vocadas pe o fute o, sen-América ão au o. selvapdo, aSSIm, a 1 erança do proº'resso do futebol ca- .

d1 I
"'. tem·se desamma os, nunca.Este encontro, efetuado do- ao �ado. do ,F amengo. e do tarinense principalmente o·' . d',

P e b' t r Botafogo .',.. ,

I
passando de Jogador e ter·

mmgo, no aca m u, e· d� Flonanopohs. Ra, po- ceira classe. Uns poucos,
rem, neceSSidade de estabe- daqui saindo obtiveram su
Iecer um plano de ação que, cesso em outras plagas co
seja executado sem solução mo' são o.s casos de Sanford
de continuidade, quer pela Nivaldo Leônidas e Did/
instituição dirigente desse respectivaínente. no Atléti:
esporte no E/s�ado, quer pe· co Paranaense, Ferro.viário,los clubes, que devem' de· d C· 't'b A' I'ca doe lUI 1 a, mer ,
monstrar compreensão- cla- Rio e Caxias de Joinville.
l:a d�s. responsabilidades E por falar' em técnicos,
que tem como forças pro· nenhum reune qualidadesPelo pr�sente, rios termos respectivamente. puls?ras do progresso e�- para dotar um conjunto de

do art. 5'5 do's Estatutos con- Esclareço aos senhores P?rtIvo.� emprestarem decI-
um sistema p'róprio capaz

voco os sen.hores Membros Membros do Conselho que, d.lda ,e smceramente sua soo de fazê.lo desincumbir.se a
do. Conselho.' Í>eliite1·;ti-vo do de acôl'do com ,o art. 57 dos h�arledade ao. esfo.rço que contento, Tudo copiado de
Figueirense F-utéb'oL Clube, Estatutos, a· sessão'só po- fvr desenvolVIdo para o

I
Flávio Costa .Zezé Morei

para uma reunião' "extraor- derá ser iniciada, em la. bem geral". E mais adian-
ra e Martim Francisco. Uma

dinária que será realizada convocação, com a presen- te: "No mundo atual, tem }' t'
.

d t 'd
. •

I
as Ima.

as 16 horas do dia 30 do ça minima da meta e e mais os g'overnan es I 'e partIcI'
corrente mês (s51,bado) na um dos Conselheiros efeti- Jlar diretamente do trabalho A situação que atraves
sede da Associação Comer- vos, e em 2a. .convocação, de encaminhar o povo para §�mos é .sobremodo insus
êial de FIÓrianópblis, sita a meia horp. depois, com qual- as praças espo.rtivas, come-I len!ável. Estamos' à beira
rua Trajãno (sobrado, nes- quer número de Conselhei- çando por despertar nele o do abisma. Um passo mais
ta capital. 1'OS efetivos presentes. interesse llelas competi- 'e ... era uma vez o foot-
Como Ordem do Dia figu- Florianópolis; 22 de abril ções, mercê de propaganda '!}:Ill insular.

ra a eleição do Presidénte e. de 1955 tenaz e inteligente, para' a I
Meditem um pouco, se-

vice-presidente do Clube, Charles Edgard Moritz - qual não póde faltar a coad- � nhoresl"
que s tornaram ,v-ª� ,Pr.sident�; juração '_' valiosa dos cro- � Ao trabalho, pois!

"

Situação lnsustenfável
Escreveu: Pedro· Paulo Mac·hado'

dinheiro, que só se conse- nistas especializados
gue mediante campanhas imprensa e do rádio".
que não fiquem somente nas I
palavras. . Infima a contribuição da

crônica

Figueirense' Futebol Clube
CONSELHO DELIBE

RATIVO
.1l'o.s com a renuncia, em ca-

I
rateI' irrevogavel, apresen
ta da pelos 81'S. Thomaz Cha
ves Gabral e Heitor Ferrari,. CONVOCAÇÃO

da

da Paixão Tourinho, ex- pre
parador do Avaí, Paula Ra
mos .e. do mesmo Bocaiuva,
cujo retorno foi recebido

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLDO RAULINO"
-WEDICIONÁBlO-

FUNDADO EM_ 16-9-54

JOVEM CATARINENSE !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHEOER A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA TEMPO, EN �

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENOERE"

co A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLlS-S,C,

PartiCipação
ERNESTO TREMEL E SULAMITA BONNASSIS

TREMEL participam aos parentes e amigos,. o nasci
mento de sua filha Irene, ocorrido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa no dia 23 do corrente.

gundo fomos informados, o

eficiente "coach" que é
também destacado árbitro
eLe futebol, receberá por
um. ano. de contrato a béla
soma de 20 mil cruzeiros.
de "luvas" e 3 mil cruzei-
1'OS mensais e mais um prê- ,_
mio extra caso o "team"

.

obtenha o. titulo máximo. do
root-hall da' capital. Uma
sorna respeitável, como se

vê.
Sábado mesmo, Manoel

Tourinho assumiu a direção
.do plantel boquense, tenão
110 mesmo dia, á tarde dírf
g ido o ensaio do conjunto
ensaio este que agradou
bastante.

Lelo e Bráulio nas

cogitações
Sabe-se que, além de con

serva r nas suas fileiras
parte dos, jogadores do
an o passado, está o. Bocaíu
va envidarido grandes es

forços para conseguir os

concursos do arqueiro Lelo .

e do veterano centro-médio
Flráulio ambos sem contra
to.

Os entendimentos proso
seguem, tudo indicando que
chegarão a bom termo para

satisfação de ambas as par
tes,

Outros valores
Sábado, â noite, aborda

mos o técnico Tourinho que
rios informou ter o Bocaiu
va conseguido novos valo
res para sua equipe, que são
o riograndino Gaucho, za

gueiro esquerdo e os maru

jos Osni e Walce, cariocas.
Outras aquisições serão

feitas por estas semanas.

Como vemos, o Bocaiuva,
este a110, por certo irá dar

muito trabalho ao.s chama
'elos grandes clubes. Que -se

, precavenham, pois!

CASA
Aluga-se para pequena

família.
Ver e tratar à rua Duarte

Schyj;el. nO 82.
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Instituto Nacional
. do- Pinho

. torno

1 idem de 5 HP para a lixadeira .

2 motores elétricos para o conjunto de

serras

1 prensa mecânica a frio com 1,30x1,20 ms.

1 secador de folhas com 2 motores .'
.

1 conjunto de' 2 serras circulares (esqua-
dradeira) .

1 serra pêndulo com motor .

1 idem traçadeíra pi toras com motor de

5 HP ..

1 tôrno laminador com 1,?0 ms. inclusive

2 motores .

1 armação de .madetra para a frente do

tôrno .

1 caixa Norton (caixa para variação de ve-

locidade) pi tôrno .

4 carros para transporte de lâminas .

i cavalete para serra pêndulo .

12 correias "V'" para o tôrno .

4 rolos 'pl enrolar lâminas .

1 transformador trírásíco de 50 KWA ; .

1 vagonete para toras .

1 serra tico-tico .

1 motor elétrico trifásico "Bufalo" pi serra
tíeo-tíco .

1 estufa original Scientific

Cr$

4.850,00
6.500,00
14.900,00

17.800,00
3.800,00

7.300,00,
11.700,00 I

235.200,00

22.800,00 I'7.500,00

16.800,00

33-5.000,00

600,00

22.600,00
5.120,0:1
900,00

2.640,00
2.200,00
27.200,00
1.900,00
1.250,00

1.193,10
19.900,00

897.353,10

DR. INGlETTO
Diagnóstico-Trato. Clinidó e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia -' TNlumatologia - Tisiologia
Ginecologia _:.. Obstetrícia - UroÍogia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engorde.
Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora ..
Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 10 andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.

•• ��'":' 11- .......... -.c."""rf-.pt"Jl_:4'�·r�""""��'H-·��';I2""·��T'��-r-"""r-t"i� ���._
�__ .::.. � c::x

Terça-feira, 26 de Abril de 1955

Cíclísíícc
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es-

treito) ,1
I

À Ciclistica Rosa Neto
(Antiga Oficina da Bici
cletas Nely tem a gra:,a sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
la bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
ricos, carcínhos- berços' en
de ciclismo.
Possue um grande e va

dado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
s bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição os

serviços.
'Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
nem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno-

Vulcanização, Mecãinica,
Pintura Ralações e breve
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

(nterior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembõlso.
À Ciclistica Rosa Neto â

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

CONGRESSO EUCARIS
rICO. A Real já está aceí

tan do reservas de passagens
para .os que desejam tomar

parte no Congresso Eucarís
tico. Não deixe para ultima

hora, faça desde já sua ra

serva.

Dr. E. Moennich

r.;r�-;".-
.. _.:...�.",.' ·'iffl'�-� .����$.�

'Concorrência pública para a venda de uma. Usi:ti� Expert
tal para Produtos e Sub-Produtos de Madeira que se

men
C 't'b

encontra instalada em uri 1 a, no Estado do Paraná

O PRESIDENTE DO INSTITUTO N,ACIONAL DO PI

NHO no uso de suas atribuições, torna público que até o

dia 3i de maio de 1955, fIca aberta concorrência pública pa

ra a venda de um conjunto de máquinas que constituí a

Usina Experimental para Produtos e Sub-Produtos de Ma

deira, situada no bairro do Bacacheri, na cidade de Ourí

tíba, conjunto êsse constituido de:

. .-�4jj��
1 afiadeira de facas, do tôrno com motor 66.000,00'
1 bomba com motor elétrico 5.200,00

1 caldeira ,_.. .

- 56.000,00

1 chaminé com 3 gomos e 12 ms. de ex-

tensão .

I compensador de partida para 30 HP .

1 lixadeira de fita .

1 motor elétrico Gal. Eletric de 30 HP pi

2. A alienação não será feita por quantia inferior a

Cr$ 897.353,10 (oitocentos e noventa e sete mil trezentos e

cinquenta e três cruzeiros e dez centavos).

3. As propostas, de autoria dos próprios pretendentes

.

não se admitindo intermediários, deverão obedecer aos se

guintes requisitos:
I _. Estar contidas em envelope com a proposta em

duas vias, envelope êste de papel espêsso, fechado e devi

damente rubricado no í'êcho, pelo proponente, levando em

seu enverso, com destaque e clareza:

"Proposta para aquisição da Usina Piloto de Curitiba".

II - Não apresentar rasuras, emel�d�s�_tmtrelin!1as ou

ressalvas, devendo ser rubricada cada fôlha, e assinada e

datada a última, em que se indicará o enelerêço do interes

sado.
III - Fazer-se acompanhar da prova de haver o pro

ponente depositado na Delegacia Regional de Curitiba, a

importância ele Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros).

IV - Conter declaração expressa de que o proponente
tomou conhecimento e está inteiramente a par e de acôrdo

com tôdas as condições e têrrnos dêste edital.

V - Os envelopes contendo as propostas serão publí
-camente abertos e arrolados, às dezesseis horas do dia trín

ta e um de maio elo .ano em curso, na sede da Delegacia
Regional em Curitiba localizada li rua Carlos de Carvalho,
136 -- 10 andar, onde poderão ser obtidos outros informes,
das 12 às 16 horas díàríamente, exceto aos sábados.

vr - Aos interessados idôneos, serão fornecidas rela

ções pormenorizadas dos equipamentos, máquinas e uten

silíos, e, bem' assim, permitidas visitas e vistorias. em dia

e hora. previamente combinados.
VII - Dentro do prazo de cinco días contados a partir

da abertura das. propostas, serão encaminhados pelo Se·

nhor Delegado Regional do Paraná, com parecer, à Presí

dêncta: do INP, que autorizará a venda ao concorrente da

melhor oferta, ou, em caso de empate, mandará proceder a

sorteio ou licitação entre os ofertantes de maior preço, ou,
se julgar oportuno, 'anulará a concorrência.

VIII - Seja qual rôr a decisão proferida, não caberá
contra-ela procedimento judicia-l algum.

IX _:_ No prazo dê 10 dias, a partir dô despacho final

prorerído pelo sennor
_

Presidente do Instituto, será notifi ..

cada o concorrente cuja oferta haja sido aceita, para o fim
de serem efetuados, mediante assinatura dos documentos

necessários, o pagamento do preço e remoção do local do

conjunto em objeto, dentro no prazo de 60 dias, a contar da

notificação escrita por parte do Instituto mediante carta
expedida. para o endereço do interessado, sob pena de per-
da .do depósito exigido na alínea III, do item 3.

.

X - Todas as despesas e impostos' relativos à trans
missão do conjunto em tela correrão por conta dos com-

pradores.·
'

XI - Exarado despacho final pelo Senhor· Presidente
do INI:', será imediatamente autorizada a devolução dos

depósitos aos concorrentes cujas propostas não forem
aceitas.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1955

(ass.) Pedro Sales dos Santos - presidente

Cirurg. - Dent.
(com vários e recentes cursos de especlalízação)

Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamento atual da -Píorréía,

por operação sem dôr
Pesquízas e tratamento dos fócos de infeccão na raiz do
dent-e, pelo método "BADAN" - (curso �om o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com.

teste bateriológico e conttôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora p;revtamente· mareada,
Clínica:

. I .

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANÓPOL1S - Pela raanhã somente

Otímo Empreqo
Precisa-se, urgente, de um 'vendedor ou vendedora

para vendas a domicílio, de artigos elétricos de afamada
marca.

Exige-se candidatos Com instrução e apresentação
convenientes.

_
Ordenada: - à base de comissão, podendo ganhar

mensalmente uma média de Cr$ 6.000,00, com ajuda de
custo.

Cartas para caix'a postal 268 - Fpolis.

I Sífilis

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Ficbários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
. Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM

Registro: Inscrição 211
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Brasil
VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO

Convite
PEREIRA OLIVEIRA & Cia., maiores revendedores

I
"WALITA" nesta praça, tem a grande satisfação de convi

dar as Senhoras Donas de Casa, para tomarem parte no

I Curso Prático da Escolinha WALITA, a instalar-se nos sa

[Iões do Clube 12 de Agôsto, no dia 2 elo próximo mês de

� maio, às 15,00 horas.
'

I .

As inscr�ções ?e�erão se� feitas com �ntec��êl1ci�, na
I loja de Pereira Olíveíra & Cía, No ato da inscriçao o ínte

.
ressado receberá um cartão numerado, que lhe dará dírel

I to de concorrer ao sorteio de um Misturador de Massas

Turmix (adaptavel aos liquidificadores Walita e Turmixl,
no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as inscrições feitas na

loja de Pereira Oliveira & Cia.; darão direito de concorrer

ao sortéío do Misturador de Massas.

Agradecendo a preferencia, desejamos a todas as DO

NAS DE CASA um bom aprendizado na ESCOLINHA WA-

LITA. r

Florianópolis, 17 de abril de 1955.
PEREIRA OLIVEIRA & Cia.

Rua Cons. Mafra, 6 - Fone 2358

Restaurante Rapoli
RUA Marechal Deodoro ao.

Precisa-se
No Estaleiro'

MECANICOS
Aratac8

SERRALHijIROS
TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.

••m_.n••�"_f

Ataca todo o orlanismo
EM SIFILIS OU REUMA·
TISMO DA MESMA OR1-
. GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

f?l1i&il:5-:]rrt . ..
.

.

Aprovado pelo D. N.\S. P:, como auxiliar no
lIR�A TENIS CLUBE

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma FROGRAMA DO MES DE ABRIL

origem. DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 horas.

Inofensivo ao organismo, alll'adável como 11· AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an-

cor. tecipada para o dia 9.

Expresso Florianópolis LIda.
�,o��"� '�,,� I
�,�fflRj_",ó�'Si, ��l

� Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E'SÃO PAULO

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS

COM VIAGENS Dm:&TAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(A,ência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até I
São Paulo com a Emprê$a de Transportes Minas Gerais SIA.) !

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

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e TranspoÚs
-0-

FILIAL: CURITmA

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegrátic�
Santidra e Transpol1s

-o-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço TelegráfiCo:
Sandrade e Transpolis

-0-

Em Lages, no sul do Brasíl, o melhor!
Desconto especía) para 08 senhores viajantes.

..- �- _. __ ..•.• - •. _--.!--.� ......

Iii .
_

�",;!!1IlJ�
�WIJéficiênciàr �

-

iradi(��ão
'

.�� '"�"""'.-�..
.

-� n�
I

:
. -.

Desdi 1927, se f!jJiljiiha a

Varig em of..�� �úblic'"
o melhor Sl'�, adotando as ,

rnels modernas iriowçõés na
técnica do Iran�porl" aéreca. ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A LEI DA PRAIA
no Rio Grande do Sul

DÁ o GOVERNO GAÚCHO, CúMPRIMENTO A LEI DA ASSEMBLÉIA J.EGISLATI
VA, QUE DISPÕE SÕBRE A OBSERVANCIA DA LEras LAÇA0 FEDERAL CONCE-

Florianópolis, Terça-feira, 26 de Abril de 1955 DENDO VANTAGENS AOS INTEGRANTES DAS POUCIAS MILITARES DAS ZO-

-----------------------.1 NAS DE GUERRA, MOmUSADOS EM 1942

rência para a reserva, aeon

tagem em dobro desse tem-
po de serviço, e serão, à data

C·
.

GA conferência será às 20
em que se ínatívarem. ])1'0- O ensul da rêeía em nossa

horas na sede da A, C, M..
movidos ao pôsto ou gradua-
ção imediatos, com díreito a RedaçãOvencimentos e vantagens in-

tegrais. <, Esteve em visita a esta Re- sr. Ermi Jannís, Secretário da

A C O N T E C E U
§ 1° - O disposto neste ar- dação, mantendo agradável Associação Helenica em nos-

tígo se aplica a todos os ser- palestra, que muito nos des- so Estado.

Acy Cabral Teive teza, não somente da ínocuí- vídores públicos civis, lnclu- vaneceu, o sr. dr. João Leo- O dr. João Leonidas e o sr

Aconteceu nos estúdios da dade do método, o que é ho- síve policiais, ferroviários e nidas, muito digno Consul Miguel Michalopulo aprovei
Televisão Tupí, no Rio de Ja- je, ao que parece, coisa feita autárquicos, que participa- Geral da Grécia em São Pau- taram o ensejo para se des

neiro. graças à experíêncía norte- ram de serviço ou operações lo, com jurisdição. em mais pedirem por viajarem hoje
As amostras de Vacina americana, mas ainda da du- de guerra. cinco Estados da Federação, de regresso à São Paulo, on-

Salk, enviadas pelo 'governo ração da proteção obtida,
§ 2° - Estendem-se, ainda, »: de exercem suas atividades.

norte-americano ao Brasil, bem como dos métodos utili- as disposições desta Lei aos

I
que se fazia acompanhar do O ESTADO manifestando-

foram empregadas nos me- záveis para reforçar. essa
·militares convocados e aos sr. Diacomo Miguel Michalo- se muito grato pela honrosa

nores Maria Cristina, de 7 a- proteção no caso de descrés- s�rvid?�'es que por ela abran- pulo, Secretário do· Bispo ·D. distinção formula os melho

nos, e Márcio, de 5 anos, fi- cimo. gídos ja tenham falecido ou Irineu, Chefe da Igreja Orto- res votos de boa viagem aos

. lhos do sr. Procópio Vale. Como se vê, há uma prc-
estejam aposentados, reter- doxa na América do Sul, e do ilustres visitantes.

A aplicação, feita pelo pró- caução natural, entre os ci- mados ou transferidos para

prío Ministro da Saúde, sr. entistas de vários paízes do
a reserva.

Aramis Ataíde, foi transmí- mundo, sôbre a declaração
Art. 2° - Sempre que o

tida aos sintonizadores do norte-americana, de que a
servidor beneficiado por esta

Canal 6, da popular emisso- Vacina Salk consegue ven-
Lei estiver no pôsto, gradua

ra associada carioca. cer, definitivamente, a para-
çâo, avanço ou veneírnentos

A Vacina Salk, contra a lisia infantil. máximos, será transferido

paralisia infantil, é, sem dú- A precaução é, perfeita- para a reserva, reformado ou

vida a�g�n:-a, uma �itória eX-I ffi!:'nt_: natural, pois' que aín- aposentado com seus proven

traordínáría e, sera um mar- da nao se comprovou a du-
tos acrescidos de diferença

co na história da medicina ração da sua fase de ímuní-
de vencimentos que houver

preventiva. zacão. entre o pôsto graduação. a-

Mas segundo impressões Apesar disso, não se póde vanço �u p�drão imediata-

publicadas no Boletim

Médi-j
contestar o júbilo e o reao-

mente inferior.

co Britânico, órgão oficial da zijo pelo aparecimento "'da Parágrafo único - Salvo a

Ass�c-iação de_ Me�icin�, a Vacina do dr. Salk, uma vez ll'e_querimento do ,intel'es�ado,
Vacma saík nao pode ainda que ela afasta do organismo nao se computara em dobro,
ser considerada como vitória de milhões de criancinhas o para os efeitos da aposenta
final contra a poliomielite. terrível flagelo da paralísía daria compulsória, prevista
As experiências do ano infantil. no art. 44, da Lei. n. 1.753, de

-

passado demonstraram que a As dúvidas de hoje, por
27 de fevereiro de 195:�, o

Vacina formalizada era ino- certo, desaparecerão ama- tempo de serviço a que se re

fensiva e prOduzira um resul- nhã, quando o tempo vier
fel' o art. 1° desta Lei.

-tado imediato. comprovar ao mundo, o po-
Art. 3° -'As vantágeme

O que até agora, por moti-, der maravilhoso da desco- que trata esta Lei serão con

vos óbvios, não se comprq- berta de um homem famoso cedidas independentemente
vou, é a duração da imuní- a quem a humanidade já do que dispõe a Lei n. 1.753,
zação.

, muito deve _ O dr. Salk. de 27 de fevereiro de 1952.
Na Inglaterra, ainda se Art. 4° - Considera-s'3 p,�-

discute se a imunização im- FranC'8 e
dado de guerra, para os efei-

pedirá a reinfecção ou se se- ''Y
tos do art. 1° desta lei, o

rá preciso vacinar a pessoa Tuo-Is.-a compreendida éntre <1 data

repetidas veze's. em que foi determinada a

Acreditam os cientistas in- PARIS, 25 (U. P.)· - As mobilização do Exérclt? Na··

glêses ser necessário levar conversações, protocolOS e clonaI, 31 de agôsto de J 'H2,
em considel'ação a possibiU- seus anexos, concluidos no

dade dos efeitos tóxicos, de decorrer das negociações
repetidas injecções com teci- franco-tunisicas, formam ul'n
dos de macaco. conjunto de textos extrema-
Na França, o Instituto Pas- mente densos e precisos, que

teur não cogita de realizar, não foram ainda publicados.
antes de um certo prazo, a Eles não serão con,hecidos 0-

sua produção em quantidade ficialmente senão após sua

suficiente para, aplicações elaboração defintiva, que de
sem contrôle. ve ser'·objeto de uma fgrmu-
Antes de propôr de manei- lação pelos diplomatas e téc

ra,sistem�_ti�a um método de nicas" e após sua aprovação
vacina,....sela' qual fôr, os ci- pelo Governo francês é sua

entistas do Instfeuto Pasteur alteza o Bey, respectivamen-<

J_. ,

�cham prudente ter a cer- te.

PEDIDOS DE INFORMACAO
7

Remoção de professores
A.: Assembléia Legislativa ROVARIS, da escola esta

do Estado foram apresenta- dual de RIO KUNTZ, Dístrt-
dos os seguintes: to de Siderópolis, Município

Pedido de Informação de Urussanga, para a escola
I - Por Decreto de 18 de ANTA GORDA, Distrito de

março do ano em curso, foi Abelardo Luz, Município ele

removida a professora efeti- Xanxerê.
va, Ref. VII ANTINESCA F'. II - Conta o referido pro
AMBRO'SIO DAL FÁRRA, fessor com 23 anos e 10 me

da escola estadual de LINHA ses de serviços prestados ao

E�-PATRIMONIO, Distrito Munícíplo e ao Estado.
de Siderópolis, Município de III- Quer-se saber qual
Urussanga, para a escola de o motivo da remoção, de vez

FAZENDA_ARVOREDO, Dis- que não se expressaram as

tríto de ABELARDO LüZ, razões no respectivo Decreto.

Município de Xanxerê. IV - Já recebeu o citado
II - Conta a citada pro-I professor Alexandre Pedro

fessora com quase 22 anos Rovaris, a competende ajuda
de serviços prestados ao Mu- de custo e o indispensável
nicípio e � Estado, sendo transporte que lhe assegura

que o prédio em que vem aLei?

funcionando a escola é de V - Qual o montante da
sua propriedade, bem como despesa que irá acarretar ao

grande parte dos móveis e Tesouro a remoção do pro -

.

material didático. fessor?

III- Quer-se saber qual a Sala das sessões, em 20 de

razão que determinou a rp.- abril de 1955.
.

moção da professora ANTI - Paulo Preis

NESCA F. AMBRÓSIO DAL Deputado
FARRA, uma vez que, no res-

pectivo Decreto não se ali
nham quaisquer motivos.
IV - Quer-se saber, ain

da, se já foram providencia
dos a ajuda de custo e o

transporte � que a funcioná
ria tem direito.
V - Quer-se saber,. enfim,

em quanto montam as despe
sas, tendo-se em vista a

grande distância a ser per
corrida pela professora.
Sala das sessões, em 20 de

abril de 1955.

ASSOCIAÇÃO" CA
TARINENSE DE

MEDICINA
Na próxima quarta-feira,

dia 27. do corrente, realízará
mais uma sessão cientifica a

Associação Catarínensé de
Medicina.
Constará éssa sessão de

uma conferência do dr. Po
lydoro Santiago sõbre "O
tratamento do, Infi'l.l'to do
Miocardio".
Pela relevância do assun

to a ser tratado espera -ee

que o comparecimento seja
grande por parte da classe
médica.

Paulo Preis

Pedido de informação
I - Por Decreto de 18 de

março do ano em curso foi
removido o professor com

plementarista efetivo, Rei.
VII, ALEXANDRE PEDRO

Não tendo Emilinha Borba

confirmado a sua vinda a es

ta capital, no próximo .día 14,
para atuar no Show de aní
versário da Rádio Guarujá,
a direção artistica da "Mais

Popular" entrou em entendi
mentos com o sr, Armando

Lousada, conseguindo então
-a, vinda da ·consagrada estre-

ERNESTO DORNELLES, 'la ANGELA MARIA, Rainha

Governador do Estado do Rio do Rádio, do ano passado e,

Grande do Sul, atualmente, a melhor canto-

Faço saber, em cumpri- ra do rádio brasileiro: ConferAo"la ammenta ao disposto no artigo ANGELA MARIA chegará I[j \I 1]

88, inciso I, da Constãtuieào a Florianópolis no dia 14, BGoolodo Estado, que a Assembléia viajando pela REAL. Atuará II'

Legislativa decreta e eu pro- na Rádio Guarujá, às 21 hu- MANILHA, 25 (U. P.)·-

mulgo a LEI seguinte: ras e no Clube 12 de Agôsto, Será iniciada em Baguio, Fi-

Art. 10 _ Os oficiais e pra- às 24 horas.
.

Ilpínas, na próxima segunda-

ças da Brigada Militar que A querida estrela do rádio feira, a conferencia, decidida
carioca regressará segunda no mês de fevereiro último,
feira. em Bangkok, dos téenicos mi
Está de parabens a Rádio litares das oito nações sígna

Guarujá, pela contratação de tárias do SEATO: Austrália,
um cartaz que, sem dúvida Estados Unidos, F r a n ç a,

alguma, agradará cem por I Grã-Bretanha,
Nova Zelân

cento, a platéia florranôpolt- ftia, Paquistão, Filipinas e

tana. . 'Jailândia.·

Previsão do tempo até às
A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PúBLICOS

14 horas do dia 26.

Tempo � Bom com nebu-
DE SANTA CATARINA, CONVIDA A TODO

�
FUN-

losidade. CIONALISMO PÚBLICO PARA DIA 28 DO CORRENTE

Temperatura _ Em eleva- (Qeint::L-feira), ÀS 20 HORAS, EM SUA SEDE .S�-
ção. CIAL, À RUA TRAJANO, 37, PARTICIPAREM DÁ
Ventos _ De Norte a Le� ),SS}<�lVIBLÉIA DOS FUNCIONÁRIO� PÚBLICOS, COM

te, frescos. A SEGUINTE ORDEM DO DIA,
Temperaturas _ Extremas 1) MELHORIA DE VENCIMENTOS

de ontem: Máxima 24,7. Mie IMunicipal)nima20,0.. A DIRETORIA

A 20 de Dezembro de ano

p. passado, sancionou, o Go

vêrno do Estado do Rio

Grande do Sul, a Lei da' As
sembléia Legislativa, que de

termina o oumprímento da

Lei Federal n. 1.753, ele �'? de

Fevereiro de 1952, conhecido.

por "Lei da Praia".
Como se trata de legislação

que muito interessa aos nos

sos milicianos, que, há lon

go tempo, esperam em vão,
seja dado pelo Govêrnn do

Estado, cumprimento à se

melhante legislação, com

preendida na Lei n. 15;1, de

27 de Maio de 1954, da Pre

sidência de nossa Assem

bléia Legislativa, transcre
vemos a Lei Gaúcha, cuja lei

se encontra publicada no

Diário Oficial de 21 ele De

zembro de 1954, e é concebi
da nos seguintes termos:

LEI N. 2.558, DE 20 DE DE

ZEMBRO DE 1954

Dispõe sôbre a conces

são de vantagens a servido
res públicos que serviram em

zona de guerra

serviram na zona de guerra,
definida e delimitada pela
art. 1° do Decreto Federal n.

10.490-A, de 25 de setembro
de 1942, terão direito, para
fins de reforma ou transre-

o TEMPO

e a em que 'cessou o estado' Leonel Rrizola
de guerra, 8 de maio de 1945. Secretário das Obras Púbrt-
Art. 5° - As disposições, cas

desta Lei serão aplicadas in- Bento Pires Dias

dependentemente de reque-: Secretário da Agrtculturs,
rimento dos interessados. Indústria e Comércíc
Art. 6° - Revogam-se as José Mariano Beck

disposições em contrário. Secretário de Educação e

Palácio do Govêrno, em Cultura.
Pôrto Alegre, 20 de dezembro
de 1954.
ERNESTO DORNEU,ES

Governador do Estado
Theobaldo Neumann

Secretário do Interior e Jus·

--o-

Como se vê a "Lei da
Praia" no Rio Grande do

Sul, amparou também 08

funcionários públicos civis,
providencia que bem poderia
ser tornada em o nosso Es

tado, pelos nossos dignos le
gisladores.

tiça
Leonel Brizola

Secretário da Fazenda, suost.

EMILlNHA NÃO!
ANGElA MARIA SIM!

A criadora de tantos su

cessos corno Fósforo Queima
do - N§..0 tenho você - Vi-
da de Bai .arína - Pecusa -

Rua sem sol - Orgulho -

Rio é amor e É ilusão, esta
rá dia 14, no novo palco au

ditório da 'Mais Popular".
participando de um "Shuw"

que marcará época nos anais
do rádio catartnense.

APODERAM*SE OS VERMELHOS DE
CAMINHÕES OCIDENTAIS

BERLIM, 25 (U. P.) - As mínhões foram conríscados
autoridades ocidentais acu- no posto de Mariemborn, na
saram hoje os comunistas de super-estrada da Cortina de
haverem começado apertar o F'erro.

bloqueio, apoderando-se dos

caminhões que passam por O confisco dos caminhões
seus postos de contrôle, em segue-se às "medidas de se

direção a Berlim ,sob o pre- gurança" com que os verme

texto de que não tem os seus lhos ameaçaram os ocíden
papéis em ordem. tais, depois do exorbitante
Um funcionário declarou I aumeto do pedagio na

que em cinco dias seis ca- super-estrada.

"SEIS BOMBAS H ARRAZARIAM A
INGLATERRA"

OTTAWA, 25 (U. P.)

-I
A simples trincheira é a

Seis bombas de hidrogenio que oferece agora o melhor
bastariam para destruir a

potencia de combate da Grã- abrigo contra os efeitos im,e
Bretan:..a durante varias me- diatos de uma explosão tel'

ses, declarou sir Sydney, di- mo-nuclear, disse ele, acres·

retor do programa britânico centando que a unica prote
'de defesa passiva, de passa- ção verdadeira atualmente
gem em Ottawa, após assis-

tir às experiencias atmuicas reside na ameaç.a de repre·
de Nevada. salias.

Convite

(Estadual e

FALECEU COM_150 ANOS A
"VOVÓ" PAQUITANESA

PECHAMAR, Paquistão O·· quilômetr'os de Pechawar. Es

cidental, 25 (U. P.) - Mor- sa paquistanesa tinha 13
deu com a idade de 150 anos, filhos, 6 filhas, mais IDO
uma paquistanesa cognomí- netos e bisnetos, dos quais
nada "a vovó da fronteira, o mais moço tem 3 anos e o

na aldeia dé Daulat, a 120, mais velho 79.

Há, em nosso Estado, dois rios que permitem 9.

qualquer pessoa - exceção dos pernetas - colocar um

pé numa e outrd noutra margem: um é o rio Viana.
ali nas Capoeiras e outro é o rio Uruguát, lá no Es-'

treito, em'Concórdia. Este último ainda é mais cíns

mascópico: permite que a pessôa ponha um pé no Rio,
Grande e deixe , outro em s-mta Catarina.

x x

x

Foi' deste, precisamente, que ofereci uma fotogra
fia ao mano Tim. Oterect-lha, para que êle explicasse
ao povo o caso do aproveitamento do Estreito, objeto
de várias conferências governamentais. Sei que o sr.

Bornhausen pleiteou do Govêrno Federal os meios pa
ra iniciar essa obra. Sei que a União lhe deferiu o pe
dido. Ouvi dizer, depois disso, que o sr. Bornhausen
acabou devolvendo o compromisso e a obrigação ao

Ministério da Agricultura. Enquanto .ísso o Estreito es

pera. .. Foi para o Tim falar a respeito que lhe enviei
a fotografia!

x x

x

Segundo uma reportagem do Tim, a ponte do
Abraão é microscópica. Tirem-na de lá, pois! Dizem

que não faz falta. Tirem-na! E a resposta do povo virá
a 3 de outubro!'

x x

x

Durante 4 anos esperamos, os moradores das re

dondezas, que o ex-Prefeito construisse não uma pon

te, mas um simples boeiro, não lá nas Capoeiras, mas
ali no entroncamento da rua Bulcão Viana com a Ave

nida Mauro Ramos.

Esperamos em vão! Sem o dito boeiro, aquele lo

cal, à menor chuva, alagava e trancava passagem aos

transeuntes. Muitas vezes vi meus nobres amigos Sa
lomé Pereira, robusto coletor federal, e Abílio La
dislau Mafra, venerando pescador, insulados ali. O

boeiro já foi construido pelo Prefeito Osmar. Não é
obra monumental, como os jardins da Agronômica, que
custaram 1 milhão de cruzeiros. Em todo o caso, como
a pequena ponte do Viana, está servindo o povo!

x x

x

Vamos passar outra vez pela ponte do Abrãao.
Com a sua inauguração os cofres públicos não dispen
deram

:

nada. O povo colaborou e .fez a festa: uma

festinha simples, com churrasco cheiroso, de graça.
Bem diferente foi, por exemplo, certa festança inau
gural da maior obra do atual govêrno: caravana imen
sa gastando gasolina e castigando os carros oficiais
nas carreteras bornhauseanas; banquete oficial, que
custou mais de Cr$ 30.000,00; um avião especial, lota
dinho de jornalistas cariocas; medalha de ouro para
S. Exa., etc. etc. Tudo isso para inaugurar uma linha
que custou 70 milhões e... não funciona. Se funciona
não funciona como condutora de energia, 'mas com�
para-ráío na Joáia! A ponte do Viana funciona!

x x

x

E por falar em Abrãao, andava o govêrno com o

slogan de que as finanças e a economia barrigas-ver
des eram um seio... do dito Abraão. Eis senão quan
do vem o economista Humberto Bastos, da revista
Manchete e depois de confessar as suas enormes sim

patias pelo sr. Bornhausen, passa a examinar-lhe as

contas e conclui que encontrou ·0 prato quase vazio.
Vejam este tópico do comentário:

"Muito bem. Em matéria de estradas, en

tretanto, coube ao oovêrno Federal o progra-
GOp'8,:!s:[ op '8IUIOUO:l;:) '8 :[ ';:)'lu'8'llodwI uur

O Governador nada nos diz, limitando-se a in-
formar que de 1950 a 1954 "a produção tritícola
recebeu substancial incremento, passando de
80 para cêrca de 200· mil toneladas a produ- /

ção anual". E isto não é obra do Ministério da
Agricultura?

Do resto, infelizmente·, nada nos infOl'ma
o Governador. A economia do Estado, em sua

dinâmica plenitude, não aparece no discurso".
x x

x

Isso de se pôr um pé lá e outra cá, nem sempre é
vantagem. Vi, no Mercado, um sujeito com um dito
na fila do leite e outro na do peixe. Acabou sem com

prar nem aquele nem este. E ainda excomungou o Go
vernador que lhe prometêra: "Se entrares na fila e

vGtares em Irineu Bornhausen, nunca mais entrarás
em fila alguma".

x X

X

Em todo o caso andar com um pé lá e outro cá é
preferível a tê-los sempre juntos, como a Sra. Dona
Luz, ante-ontem, no Desfile dos Calouros. Ela ali ia de
pés juntíssimos, dentro de um caixão mortuário. E o

reverendo Sullivan ladainhava, tim-tim-nábulo a tim
tim-nabular:

"O Paulinho Coca-Cola deu luz a Guaramirim
mas acabou com a de Florianópolis... ora pro
nobis ... "

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


