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Edição de hoje 6 páginas ,\ ,

. Cr$ 1,00

GRANDIOSAS FESTIVIDADES DO DIVI
. NO ESPIRITa SANTO

DIRETOR
. Rubens de
Árrudr �amos

_FlorianÓllolis, Domingo, 20 dc\ Maio de 1956

Como nos anos anteri-ores,
grande é a esPéctativa em

torno das Festividades do
Divino Espírito Santo em

nossa capítal.
- As- novenas estão sendo
realizadas desde o dia 11 do

Representarão o Imperador
e a Imperatriz as graciosas
críanças !osé Tadeu da Luz

,Ferreira e Maria Luiza da

Ferreira, interessantes filhi

nhos 'do nosso amigo sr. João
da Luz Ferreira e de sua ex-

CIRCULARES SECRETAS DE LOTT AO
EXERCITO

Prob1emas políticos e intromissão da
imprensa na vida privada dos

militares

S. A. TUBOS BRASILIT
Filial: Ar. Borges de Medeiros, 340 • Pôrlo Alegrr

Diitr;b�içlores em todo o 8roi;1

MARPJO BRASILEI
RO CONDENADO A
PRISÃO NA BEL

GICA

,'�
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CLllJBE: DOZE DE AGOS-rO
Uma noite de fina elegância Catarinense .1,.

30, encantadores Modelos apresentados por quinze' gentis. Senhorinhas
DESENHOS de José Ronaldo APRESENTAÇÃO de Ribeiro Martins
MESA Cr$ 450,00 Convites Cr$ 200'�00

RESERVA DE' MESAS A PARTIR DE 21 DOCORRENTE
• ------::..-'?;===:::::===:-:-_-::=-==-==-=�--:'--:'�------------....---....--__,.,------------_......:._--: �!.:�••,.iIi dolfo. Scheídmantel, díguo BI1IOrrmeOle bpjei Zury".Machado ,e.��

. ��

,

-

il,'i:�:;:��··�iA�i���ér�i�rlo: SOPA DE TOMATES

: ' Indústrta,
.

: •
o ani-versariante que des- ,INGREDIENTES:

i ACONTfCIMENTOS SO'CIAIS 'I ���t�a��tf:::!��i;�� co���� m;dl;�i�o de tomates �bem

,I I cio e d� íntíústria cat�ri- 3 batatas grandes

••••••.•••••"..... .,'",,;:;::�:: Jk;;.�1!;,:rri" t."'��r�����RiÕS"O• .:I �:rosse,se�/����: d�·e:!�l:�� m;n t€!�;�heres de sopá de

"'''''

OLGA VOIGT LIMA
e de espírito. .

.' Alguns pedaços de alho

A data de hoje as' I
Por certo na data de hoje porrõ picado

sina a ,

I de !
., .

1
.

h d I
a ,do aniversário natalício

sera a vo
. e. mequrvocas . ramin o .e sa sa

da senhorita OLGA V'OIGT ho��na�ens de. apr�ço e r�- Alguns pedaços de pão

LIMA, alta funcionária do gOZlJO, as quais [untamcs adorrnecfdo
Departamento Estadual de

as n?ssas, e��enslVas a Sal

Estatística. sua digna familía, 2 litros dágua

Moça d raras irt d
FAZEM ANOS, HOJE: Creme de leite gelado

. e Vll u es Et I
•

V'
.

r de coração vem de há mui-
- sra. e vma ' len'a

to se impondo no conceito
Zommer

da sociedade local, onde"
- sra. Carlota Grundel,

desfruta de lugar de desta- esposa do sr. Teodoro Grun-

que. .

,. del, construtor civil.
.

P
.

t
- - sra. Adelia Ramos;

. o�, ao g-rata efeméride
receberá a simpática aní-

- sr. Euclides Simões dê
.. versariant., - inúmeras feli- Almeida;

.

citações de suas amigas e
FARÃO ANOS AMANHÃ;

'a�miradores; as quais [un-
- menino João Luiz, fi-

tamos as nossas.
lho do sr. Osmar Lamarque
e de I d. Alice Costa Lamar-

MANEIRA DE FAZER:
1 - Corte o fi. tomates em

.

pedacinhos é tire as se

mentes. Cozinhe as b�ta
tas.

2 - Ponha no fogo uma

panela _grande com 1 colher
de sopa .de manteiga, os pe
daços de alho porrô, e refo
.gue aí os tómates e as ba
tatas, já cozidas' e descas-
eada��

.

'. 3 _:_ Enc.ha a panela com

2 litros' dágua, 1 raminho
de salsa e: deixe' ferver.

Quando, as batatas estive
-rem. desmanchando, acres

cente. alguns pedaços de

'pão adormecido e deixe fer
ver .mais um pouco.

.

4 - Retire do fogo e pas
se por uma peneira bem fi
na. Torne levar ao fogo e

tempere com sal e mais 1

colher de manteiga.
'

,5 - Coloque já nos pra
tQS, ainda. fervendo e sir

- sr. 'Mario . Gertudes • -va cOJU um pouco de creme

Costa 'd eleite g.elado., (APtA)
I - men,ino, Geraldo Fer�
nando Borba. Na .data de ontem assinalou

., .

_ �;'\W'p�O,"'$<;>SA: '. '"

_o tr�.�s,eJlrso do. aniversário.
<OcoIre hoje a (lb.t� nata- 'llatatímo:-'da exma, .sza. ,d.

lida . do nosso estimado' ELBA ,MAGNO' RAMÓS
'

coestaduano, sr.' Raulino I espôsa do nosso prezad�
R:0sa, comp;tenté f�ncio.ná-

<

conzerrãneo sr. Oswaldo

r�o do Serviço de Fls��hza-I Ramos; chefe de Secção

rdo'lçao da Fazenda. -e elemento Estado e pessoa grande- ::

de\ destaque em, nossos

I
mente' relacionada nesta

G
,.'

meIO'S esportivos.
'

Capital. A aaA "0? :Estado fellé}ta-o pra- .'

A:. distinta dama aniv,er-I
' '.

"

•

zelosamente.
.

sanante por suas elevadas -

. 'li.J - e

.' virtudes cristãs, será por
. � ..

-

certo na data de hoje, alvo
de ineguívocas homenagens
de apreço e regozijo, às
quais juntamos as nossas.

AS 22,30DIA 2' DE JUNHO
MARAVILHOSO' DESFI�E DE MODAS ,

"
, '>".,

I
:..._�.

, \
.'"

BANGU

Moura';

RODOLFO SCHEID-
.

MANTEL
Transcorre hoje. o aní

'versário natalício do nosso
'prezado conterrâneo sr. Ro-

que;
- sra., Celina Doin, Víet

ra, esposa do sr.: Bénto
Aguidõ Vieira

.

I - sta, Ondina Doín Viei
ra, filha do sr.: Bento A.
Vieira e de sua exma.' espo
sa d, Celina Doin Vieira;
- sra, Agostina 'Galhif
- sta. Lídia Máncellos

..,. .

,

- sr. Orival Andrade
"Cordova

- Edelberto Costa Avila
- sr. Múcos Manoel

Cordeiro
I

.

,

Em a noite d�' dia 12 no salão de festa do Te�tro e��� 1
19s Gomes, na cidade de Blumenau a comissão organizado- .

ra do concurso Míss Santa Catarina, em ele�l!lJ.�e soirée, i
apresentou a candidata que então representarásaquela. bo- I
níta e progressiva cidade rio referido COlTCurso�' 'Em meio

a festa, o sr, José Kruger, _Presidente do "Marabá Clube" e 1

pessoa tambem encarregada do concurso, fez a apresen- 1
tação da "Míss Blumenau" Srta. Edla Rupp, Srta. Renata

ot�e, .Míss- Bl�inen�u 1955, fez entrega
.

d� f�ixa a �.1i�s I
elelta. Saudaua Míss. Blumenau pelo acadêmíco de Dlrel-

S t
.

H'ld H d S'l
to Eunildo, Lazaro Rebelo, ouviu-se calorosos aplausos da; r a. 1 aC'l'b aBII va dre-
sociedade ali presente. presenta o ue., ,oco. os

XX de ItaJal

A FESTA DE. MISS BLUMENAU

I
A orquestra ofereceu uma valsa ....

a Miss J}lumenau,:
que o sr. Frederico Buch p,refeito da Cidade):lançou e bas
tante conversou com aquela encantadOl'a jo-vem que foi 'O'

,

ponto alto da noite.
Durante a animada soirée notavam-se 'os casais sr. e

sra. Dr. Ayres Gonçalves, ,sr. e sra. Rolf . Gross, sr. e sra.
Franz' Hoette, sr. e sra. Mauricio Xa;vlier Diretor dO' 'jornal
"A Nação", sr. e sra. OsvaLdo Óbte sr. e sra .. Egon Stein

sr. I!ilcio Fausto de Souza' e sra. O Dr. Wilson Melro Dr.
Gelcesio Freitas e sr. Curt Pershun tomavam seu uísque,

VENDE-SE

CASA

sem comentários.

'CAUSA DE CANSAÇO
:fÁCIL

Quem bmbalha em posi-'
ção forçada cansa-se fàcil-·
mente, porque os órgãos
ficam cumprimidos e os

músculos sujeitos a esfor-
<

ços excessivos. O trabalho
torna-se, assim, penosO' e

improdutivo.
Procure trabalhar em

posição cômoda, para
evitar mal-estar, fadiga t,
e despetlÜdo· de ener- Igia. - SNES. . �

Por motivo de urgê'ncia e

por .preço de ocasião, vende
se, uma casa. à Ruâ Tobias;
Barreto 123� Ílo Estreito
(Ponta do Leal) •

Ti'atar .

na mesma. i.'Preçq Cr$ 120,000,0'0'. .'
••••••••••••••••••••

Preceno do 'Dia
As srtas. Marily Deeke simpática e elegante,
Aiga Deé� Barreto, apreciei sua elegância e bom goS'

to, será uma das dez mais ... Edith Poerner, com muito

gosto, usou lindo vestido azul. O sr. Arthur .Staner, não,

dançou mais aplaudiu satisfeito Miss' Blumenau, O sr. '

Sel�6io Alberto Nob-rega, Dr. Helio MHtón' Pereira. e o mais

elegante esportista da cidade, Nag.el Milton Mello.
-:0:-

Festejou no dia 15 mais um aniversário a Senhora
Maria 1ühanazio Rupp, digna esposa· do sr. João Rupp, À
Goluna social deseja a sra. Rupp, os ,cumprimentos da co-

Iuna sociaL
/

--:O:----t'

Srta. Ligia Caratel1uto, Rainha do Algodão Brasileiro,
estará presente 110S festejos M1ss Santa Catarina em -:Blu

menau. Srta. Anneliese I Bachmann

represen'ta a sociedade de
JoinvilIe, --:�:___,.:- /'

Noivado: Registro o contrato de casamento do jorna
lista Mario S. Freysleben, cO'm a bbonita . e graciosa. srta.
Zilal1 :;ravares Fietzmann, da cidade de Brusque. Aos noi··

vos .e dignas famílias os cumprimentOs da colun,a social.

-:0:-'1
Em festa organizada pela sras: do Lions Clube" a .noite

dê sábado no Clube Doze, foi apresentada a sociedade Miss

Ploriànópolis srta Claudéte V·eira. Claudéte está -em gran
des preparativos 'para concorrer ao -tituLo de Mis·s.S'anta
Catarina Ino PTóxÍlll1D' dia 26 na .cidade de Blum'enau.

-:O:�'( -:

Aniversariou-se sábado a:� STtà ...Maria ,·Helena' José.
Maria Helena na tarde' do-·cuà 12, foi éumprimenta-da' pelo
:grande circulo' de.amizade que tem. A coluná social deseja
sinceras felicidades. /

,
•

--:0:-. r'
,. _

•

Candidatas ao titulo de "Miss'Santa Catarina" será
no dia 25, 26 e 27 as festividades. deste grandiOSo éoncurso I
na cidade de Blurpenau. 1

...... """""_""""......._---.......,---....."'......-'''''''''-...".".·,;;,·....
'

...'-..............---.,....,....

",

"iogen�iJ:6uropo
Pelos 4 novos e lux:uosos. transatlânticos:

"lIVOISIER" . "lOUIS lUMI�REIt.J ." \

"CHARLES tTEtllERIt e "LIENNR"
Camarotes de 1.0 e 3.0 classe

JOMPAGNIE M4RITIME DES CHüRGEURS REUNIS
Agentés:

"

Dlumenau· Rua 15 de-Novembro, 870-5/2
florianópolis - Rua' F-elipe Schmidt, 39
Joinville • Rua Max ,Collin, 639

.

Também informQções em:.tôdas--as
ogênci.as .ele vjagens ..

.l

Soo&to
F: DE P. VERNETTI

Um dia nos falamos ,e eu -te .ameí ;
Depois eu me ausentei e ..tu ficaste,
Voltaste para mim e .eu recordei

� Todo o passado ,e, então, tambem me amaste.

Desta vez tu partiste e eu fiquei,
Como em sonho, vieste e te ausentaste,
Mas si foi curto o idílio que gozei,
Foi imensa a saudade que deixaste!

Assim, em possa vida- essa sentença
Divina repetiu-se, qual casbigo
Ao nosso grande amor; com a diferença

J�;ue quando, eu vim nen'� só ente amigo
Acompanhou-me, e tu,Aem recompensa,
Meu coração roubaste e foi contígo l

"5 U P E R' /

C O N V A I Rn
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Flúriijnópoli3, Domingo, 20 de Maio de 1956 o ESTADO

CINE SAO JOSE

As - 2hs.
TARZAM E OS SEL

VAGENS
As 5 - 8hs.

Burt LANCASTER
VERA CRUZ

I
..

As - 2hs.
10) ESTRADA DOS HO

MENS SEM LEI
20) O CHICOTE DO·

ZORRO - 9/10 Eps,
30) O TIRANO DE TO

LEDO
As - 8hs.

DEVOÇÃO DE ASSAS
,SINO

.CORRUPTOS

- '

. l 'A
.

.

I

.. .'

Caxias:e:,:Palmeir:as lem luta titân
Hoje_,_ á' tardá, no estádio da rua Bocaruva, o cheque que vai bater todos os recordes de' bilheteria -:' Prontos os

campeões de Join-v·ille e Blümenau para a maior batalha do ano, em campo neutro' - Arbitro .cerioca- Os coniun
tos prováveis - Preliminar - Preços das localidades - Medalharaos remadores oferecerão Cax1a� antes do Jogo

o público esportívo que máximo de seus conheci- Caxias defrontaram-se duas, 'contram Caxias e fa:lme,i-I Boca e Carioca, I com início às 13,30 horas, . Os remadores do Aldo.
hoje acorrerá ao estadíe- 'mentes técnicos .e aptidões veze� ?entro e fóra de seus r�s para a ba:talh� q":le. es-, PALMEIR�S - Juc,a; I!e ? choque entre� os eon- Luz, campeões Sul-amerlca
da Praia de Fóra sequioso físicas, os aflcíonadcs do dOmInIOS, tendo ambo.s os ta tomando conta da cída- ,Lucas, Gordinho e Lázaro; Juntos amadores do Postal nos estarão. novamente DO

pelas emoções que o. choque esporte do balípodo local confrontos terminado empa- de. . I Zé Gauch� e Lupércio; Mi- Telegráfico. e Austrla, estádio da F.C.F., hoje,
Caxia� x Palmeiras por e os vindos de todos os qua- tados por dois tentosr De QUADROS PROVÁVEIS Ic�el, LUZInho, Yeger, M�r. I PRE'ÇOS- afim de serem homenageá-
certo eferecerâ, Vái conhe- tro .cantos do Estado mor-li acôrdo com o novo regul:,,-

I

�ara a p�gna de. logo I
tíns e Tel�o. I Arquibancadas - Cr$ •• dos pelos dirigentes do Ca-

cer o, campeão catarinense mente de ,Joinvi�e e Biu- �ento �o certame a �ecI- mais, os dOIS cO�J';lnj;os � , � A�BITRO
. 25,00: I x�as\ .que lhes oferecerão.

de futebol de 1955, ist-o se men,au, , verão. um dos �s-I s�o sera sempre nesta Ca- provavelm�nt� �

atuarão com
.. '

O arbitro. �a. par.tIda se-! 1;2 Arquibancada - 15:00. I
rtcas mt(d'aJ'has. co.!"o. il'�-não houver novo empate•. petaculos mais c�'mpletos pital. Em caso' de empate, as constítuíçêes que se- la.o sr, Antônio VlUge, da, !ieral - 15,00. compensa pelo feito brí-

Com um prelio dessa na- de todos- os tempos, deven-: hoje, não haverá prorroga- guem: I Federaqão MetrOlpolitana 1;2
.

Geral - 10,00- . lhante alcançado' em águas
tureza com. doís autênti-' do superlotar o velhq estão ção e sim. uma quarta pele- CAXIAS - Puccini; Ju- de Futebof,

INoVA
HOMENAGEM AOS 'peruanas e que honra so-

cos.· �igantes do "associa- dio d!1 F: C. F.
•

-- /1 ja em data J!:inda n�o. mar« ca, �;vo. �. Ho�p�; Hélio e I . PRELI�I}-'lAR CAMPE-ôE$ SUL-AMERI-: I bremane�ra Santa Catarina
tíon" barriga-verde dando o

'

Flnalistas, PalmeIras ecada. Portanto aqur se en- Joel, FIlo, Dídí, Sargento, Como aperitivo teremos
. CANOS, <.e � B!,"��!l.:

.
,

Ica
\

f,.,
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._
CAPA PERQIDA .

�,'HOJE E AMANHÃI
.. NO PASSADO' I

Perdeu-se uma capa gabardine de criança no tra
jéto das: .ruas 'Drajano, Ten. Silveira, Arcipreste Paiva,
Praça Pereira e Oliveira. Informar Largo' Benjamim
Constant, 15 - Telef. 2.676..

.

IUBOS

•...-tt..w.....,...... ''(jO'·
J

SIMPLI"FI�C'IOU'KIE TORNOU MAIS CONFORTA. I J
, VEL O HABITO DE BARBEAR I 1. . -

l
Poro' Q barbeador eléfrico Reming1on· «60» não
eXTstem problerncs - êle foz o suo barbo com

perfeição .. e rapidez, aparo bigodes e foz cos

teletcs, ·sem cortes
-,

e sem irritar o pele por
mais sensível que elo seja. O Remington «60»
barbeia o sêco num instante ... dispenso água.
sabão, pincel e lômipa.

P; TRIPLA VOLTAGEM (.90/110, 110{130

e:-190(240 VOLTS, AC,De)

exclusivo do barbea-
dor Rémington, asse,
gura um perfeito fun
cionamento em qual
quer cidade do Brasil
e do _exterior.

Em belo esJôjo para presente.

À vendo nas boas lojas 'e mão
gozins, com o garanti0 e cssis
tencia técnica da

.,

do Brasil S.A.-.

Rio. Sôo Paulo· P. Alegre. B. Horizonte. Recife· Curitibll
Salvador. Juiz de Fo�a . Pelotas. Hurianõpolis . BlumenQIt

AGÊNCIAS NAS PRINCIPAIS CIDADES 00 PAis

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO

DE FLORIANóPOLIS
- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDlN.t\iRIA

Edital dê· Convocação
'.

ii

Ficam, pelo presente, convocados os aSsóci�dos, do
Sindicato dos Empregados no Comércio dE> Florlanopo

lis, para uma reunião a se realizar na séde, à rua Tra

jano (altos da Confeitaria Chiquinho), dia 28 do �or
rente mês, às dezenove horas, para se tratar do segu111te
assunto: Reajustamento de salários. '

. Não havendo número legal para funcionar em pri
.'11eira convocação, fica, desde já, convocada uma n.ova
reunião para 'ter lugar uma' hora após, isto é, vmte

. I

horas.
Florianópolis, 20 de maIo de 1956.

Paulo Malty
.

Presidente,

. \

A MAIS ALTA
QUALIDADE

--"------------

DIONÊ BARBOSA MARÇ�
OFICIAL ADMINISTRATIVO - ÇLAS. "H"

t\ V I S O
CRÉDITO MúTUO PREDIAL'

Os Dirig�ntes do "Crédito Mútuo Predial", o mais
antigo Clube de Sorteios do Estado de Santa Catarina,
:1.Visa aos seus porestamistas que a partir do dia 5, de
junho, ·passarão a correr pejas extração da Loteriá do
E§J;Jldo......,dp Rio. Gl'ande do· Sul.

20 DE MAIO

AGRADÉCtMENTO E MISSA
TENENTE JOSÉ EMILIANO DA SILVA

A famí}ia de José Emiliano/da Silva, profundamen
te consternada com o passamento de seu querido espôso
l,ai, genro' e cunhado, agradecem penhorados a todos que
cornparecêram aos funerais, enviaram flores, telegra
mas.

. Aproveita o ensejo para convidar a todos parentes
e amigos para a missa de 700 día que mandará rezar na'

Igreja N. S. de F'átlma no Estreito, 2a. feira às 7 horas.

A data de hoje reeorda-nes que:
- em 1.506, em Valadolid, faleceu o célebre na

vegador Cristovão Colombo;
-= em 1.654, o Fórte do Ceará foi

_
entregue pelo I

Comandante Joris Garstmann ao Capitão Alva- 'I1'0
.

de Azevedo, cumprindo normas da capitula- I

ção assinada em Recife;
I

em 1.817, o Comandante Rodrigo
. Lobo desem

barcon em Reéife, já ocupado por seus Mari-·
nheíros;
em 1.840, -a trincheira dos' "balaios" em Ladei
ra (no Maranhão), foi atacada e tomada pelas
tropas do Major Pedro Paulo de Moraes Rego ;
em 1.856, foram apresentados ao Imperador Dr
Pedro II por Manuel de Araújo Porto Alegre,
os quatro primeiros exemplares de "A Confe-:
deração dos Tamoios", poema do dr. Domingos
José Gonçalves de Magalhães;
em 1.865, o Almirante Barroso assumiu no Rio
Paraná o Comando das Duas. Divisões Navais
Brasileiras, afim de bloquear as posições {lcu-'
padas pelos paraguaios;
em '1.880, no Rio de Janeiro, faleceu D. Ana
Justina Ferreira Nebi, nascida em Canhoeira
(Bahia) em 1815. Éra viúva do Capitão de Fra
gata Izidoro Neri. Foi quem, durante a guerra
com o Paraguai, mereceu o 'nome de "Mãe dos
Brastleiros", pelos relevantes serviços presta-.

. dos ao Brasil; ','
em 1.947, houve um eclipse do só I,

.

visivel no

Oceano Pacífíco.ma América do Sul, com exce

ção do extremo noroeste rio Oceano Atlantico e

na África. Começou às' 11 horas,. atingiu a fase
total às 12,0�e permaneceu .até às 15,25 horas;

? MODERNIZA-SE FLORIANóPOLIS
Não bastassem as belas construções que surgem no

centro e nos arrabaldes da Cidade, não bastassem as

inúmeras ruas e as principais vias de acésso, 'do interior'
à Capital que estão recebendo calçamento, o comercio'
.expandído para atestar o desenvolvimento e a moderni
zação de Florianópolis e bastada olhar nas vitfínes da
casa de moveis e tapeçaria, sita à Rua Trajano, 33 para
recebermos disto exáta e completá confirmação.

Os finos e 'moderníssimos mobÚiarios de "pau mar

fim'>"
.

os confortaveis colchões Divino, o grande 81 sele
cionadíssimo estoque de tapetes .. e tecidos para decora
ção, as poltrônas-cama Drago, "etc, etc. dão bem uma
ideia de. quanto a nossa Capital está "crescendo e melho
rando.

o FIGADOPARA
:.,","

_ _--E ,.

PRISÃO DE VÊNTRE
'PJLULAS' Do ASBADE Moss.

*
* *

21 DE MAIO. ,,;;,
A data 4� hoje recorda-nos que:
em 1.648, o bravo intrépido Henrique Dias re-.
peliu, na Estância nos arredores dê' Recife, um:
ataque dos ho'landeses do Coronel Blick;
em 1.749, nasceu o Rio dê Janeiro, Antonio de
Menezes. Vasconcelos de Drumont, que veio a

ser o fundador de Itajaí, neste Estado; ,

em 1.817, os chefes da Revolução Pernambucá
na Martins Pessôa (Domingos 'Í'eutonío Jorge),.
Barros Lima e Pedrosa, fugiram. do Engenho
"Paulista", onde -se achavam, sob vigilancia;
em 1943, chegou a esta 'Florianópolis o Embai
xador da Grã-Bretanha, Noél Charles ;
em 1.947, nêsta Capital, foi fundado o "Teatro
dá Estudante";
em 1.950, os Jornais, desta Capital noticiavam
o falecimento, na véspera' dó �jornalista João
Kuhne, Diretor proprfetâí-io da Revista "Atua
lida'de" ;

·tratamento cczn

.",' As vertigens. fosta quente, la"a dt'
ar, vomiUts, tunlt'irasl e- dores de

'. cabeça. a maior parte das veze»

• ; são devidas ão !pau .runelenamen-
.

to do aparethn �igestivu e eonse

quente l'risau· de Ventre As
l'iJu!as do ,Abhaoe Moss sàu andi·

./, eadas .no tratamento da Prisão di'
,

Ventre e .

SUas manjf.e�taçóes t'

"as AngiOf'o!ites Licenciadas pe
-Ia Sllude PUblica. as J>ilulas 10
Abbade 1Y'0� são usadas por mr
Ulares cl.i-

.

pessoas.. Faça o seu.
o uso das ·&ttthIJas do Abbade Moss.

lOCOMOVEL
Vende-se um Jocomovél, 'completo lnclusive chaminé

de . rerro nova, de fá'bricaçào. extrangeíra de 270 HP em
-ótímo estado. de- conservação, éÚ1U, tudo d� fábrica, 2 cl-
Iínd 21"' ",,-' ,-,

. .--

��os, _. vO_:ll1'\e'l;r...... ':'.� , ..",,e,�;; '.i'I"'';''''''� ..'

.

-;" Preço Cl'n-:20lhll0,QQ, metacte "8.' vista e ó restante em
. 12 'íJrestações a reserva de doininlo. O interessado deve-

.

,-,,'
•

..- .•.
i •

'\ rá ir ver prímeío a máquiná que Se acha em Maríngá.»

O
-

t t 'N" IJ I· d Estado do Paraná, procurar no Esplanada Hotel pelo sr.

. epar ame. o aS,Clona e I Ermínio, dizer que vai ver um locomóvel do s. Frederico

E d d R
Vianna, esta pessoa dirá onde se acha a máquina, Res-

,

stra as, e odagem posta urgente para Frederico Vianna - Rua Montenegro,
119 .-:- Ipanema - Rio .de Jan'c;iro - 'I'eleírme 47-1834 ..

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

Recebemos, e agradecemos:
S A - 16 n. 44
160 'D R F
FLORIANóPOLIS
Em 3-5-1956
Ilmo. 8nr. Diretor
Pelo presente, tenho a satisfação de comunicar a

L1linha designação para Chef�ar o 16° DISTRITO RODO
VIÁRIO FEDERAL, com jurisdição no Estado de Santa
C:atal'ina e sediado. nesta Cidade à rua VICTOR 'KON
DER, 53 (ex-Blumenau), onde me encontro ao vosso in-

. teiro dispôr, para quaisquer esclarecimentos e informa
ções relativamente a atividade do Departamento Nacio
Ilal de Estradas de Rodagem neste Estado.

Cordiais Saudações.
ANTHERO D'ALMEIDA MATTOS

.

EngO Chefe do 160 D R F

MÁOUINAS PARA MADEIRA
VENDE-SE OÇASIÃO
PLA!NAS DE 4.FACES

SERRAS DE FITA - Simples e automátícns
FRANCESAS (TISSQT)

MÁQUINAS PARA VENEZIANAS
. FURÀDEIRAS, PRENSAS E MÁQUINAS PARA

FABRICACÃO DE PALHA
--Tôdas em perfeito ·funcio�ani.ento. Preços e condicões de .

pagamento convenientes.
-

ICartas à "SERRARIA" Caixa Postal, 4,933 - S. Paulo

ÁGUA E. DisENTERIA-· j
BACILAR

_VoCê'não�â�_:t(,
porérn, aí e_$'..••

'

\
.

A água contaminada po
dé transmitir várias doen-

, ças, àlgumas bem graves,

c.õmo a disent-:l'Ía bacilar, Iassim chamada porqu,e é .

-causada por. um bacilo/ts- ;'
te miêróbio pode ser vei.:'

culado pela água que não

foi previamente fervida ou ,'-

filtrada. IEvite a disenteria baci-
lar,· beb�ndo somente I
água fervida QU filtra-,aa. ..,.. SNES. '

-

Cia. LlLLA. de Máq�inas

I
!
!
)
I .

.

-

I ess;à prótecão extra
conl ra as cárie_ç .. ,

i
esga sensaéão extra

1 de frescor... '
.

.

'

. i�.�d:! \.

, C5\ P: espuma .

1 ;; Xl de,4jro··�
I

.

(JJ Anti�Enzimalíca

ESGÓTO
DESCARGA E

VENTILAÇÃO

Fabricados pelo
Eternit
do BraSil
CImento
Amianto S.Ao,'
com o

/,

maquinaria
modern.ssimo,
r·ecehtdmente

.. inaugurado, e

cujo processo é
o. mesmo dos
Tubos de
Pressão ou silja.
sem costuro.

.

Com o

i;)f,periencia da
50 anos. na ,

íobricoçêo' de
produtos de
cimento,amianto,

i, a Eternit, 00

.. lançar êsses
. novos tipos de
tubos, oferece
produtos

, 'tecnicamente
perleltos que

. satisfazem
olenomepte às

especificações
do Assocíoçõo
Brasiieira de
Normas Técnicos.
FabJicados �em
dlômetrcs de
50 até 400 rrun.

e compriroentos
olé 4 metros,
reduzem o

número de
juntos .

Suo superfície
interno,
completamente
lisa, lmpossibilltc
cder êncte de
matérias _

estronhos Ou

formaçõo de
ferrugem, n50
requerendo,
portanto,
nenhum gosto·
de conservação
através do
tempo.
Eis porque os

. tubos Eternit,
! de inumeráveis,'
aplicações
entre 05 quais;
.·96to \

domiciliar.
de rua,
descarga d.
aguai
pluviai.,
ventilação, ar
condlcio.nado,
protetor d.
cabos
elétrico.,
chamin'.
industrial.,
de.carga d.
lixo, ,

.

irrigação, .tc.
representam
mais uma

conquisto do
moderna

QfI;enhorio.",I
�

I '

I

J .

� T080.S

..pedal. para:
Açougu••, Cala. d. carl\.,
Hot.I., a••taurant••, Pa,'.
.. ,ias,Colégiol,Holpitai.,.,c.

Prestam excelentes serviçOlo
� Aprovei&amento Inte,raL dll-

rablUdade. eco�omJa. Peçam
prospecto. elucidativo ••
".cIlUamo. e pal.mente.:

��'� -1;,'
',Ji;� •

,>

ETERNIT DO B,BASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
São Paulo • Ria d,e Janeiro

.......

,
. ,

\

INDÚSTRIA • cOMiRc.
.

Fundado em 191•
RUA. PIRATlNINOA, 1037 - C•• 'alta I, 230 • S. P"ULO '

.9P1C1NAS E FUNDiÇÃO EM OUARULHO 5 • S. PAULO
TEMOS T"MB�n: Máquinas para picar carne para. In
:l�trtas. Torradores e'molnho. para café. Engenhos para
cana. Motor.;s °létrlCOs .. outrai mAquinas para· Uns- co-
�erclals. 1?,�!!:la!!,.�a.��39.� . .-

.,

..
� ."":':�"",,,.'.�� "': I ", 'I.'.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASilO DE ORFAOS

FESTA DO ORAGO

EM�ESA' NACIONAk ',DE· .NAVEGAÇÃO
HOfPCKE'

m�o..MOTOB
..

�CI�IL, DOBP�II':
. Esquadrias

, ITINERÃ O. _ '," ISAlDAS D,E 'Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 .ca-
fDA' V.'O L TA, valos instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade.

Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI,
rua João Pessôa, Itajaí.

o .sTADO

PROFíSSlO'NAL
, .� É D I C O s

rt;'lJ�B'la < 'para I" 8AnCOde·C�ft.JTUPUPULARI'DR. W�Â'i��ZOMER -riR�JÓS�-TAVÁRÊS,
" e AGRIGOLA I I

DI li Iomad o. pela FacilIdade Na- �R�éEMA '" :iCliIBÇlII·
'

, RM.a.D'�, 16 . . ,

clcnal de Medicina da Uníver- DOENÇi\S �ERVOSAS_E ,MEN. DR, JUAREZ PHILlPPI I/!!'LO"'IAIUO'p'0"15 - s o...... rln... -,sidade do B1'&sll "

j T�IS, - CLI�WA GI!;RAL 1" 1\ 11 .. , \,t.>I... '"

E�-Intémo por concurso da Ma-
.

Anguatia - Complex,!;, - .Edifícjo ,João Alfredo -
CONVITEtf!rnidade-Escola '

I
Insonia :-. �taque�-- Mamas -

(Serviço do Pref, Octávio R..- Problemãtica afetIva e sexual
, l°.andar. De ordem do Irmao Provedor, convido os Irmãos, .pa-drlgues Lima) - Do Serviç� Nació,:!al. de, Doen- SI' l' 2 R J

A •

Ex.interno. do Serviço de Clrur. ças Mentais .. �:Pslqulátra do a as ·e _ ua erommo
•••••••••••5••••••••••••�..................

la tomarem parte, revestidos de .seus balandráus, nas

gia do Hospital i. A. P. E. T•.C. .Hospital-Colônla ;Sant.-Ana., Goelho, 1
.

Festas do Orago, conforme consta do programa que se-
do Rio de Janeiro. CONSU�'i'ÓRIO -

-

Rua Tra· Morârio; 8 ,�-s- 11 _. 16 às

C
�

I C A 'rue:
Médico do Hõspital de Caridade jano, 41 -'fitas 16.-às l'1--h�ra.. O F I C I NA'M I: A N "I

e da Maternidade Dr. Carbs' ,�ESIDf:NCIA:' Rua BOC&luva, ,.18.bor.as, .k.
.

Novénas _ Em sua Capela, com início dia 11 às 19
Corrêa

'

139 T�,l. 2901 , , Aten-de .exc�ush�Amente com Ihoras, e que se prolongarão até o dia 19; .

DO�����sDE ·J:�:..P&�s
-

DR. A�MANDO VALj·_ hora marcada. Missas - Dia 20, a primeira às 6,30 horas, com 'Co-
C01.18: Rua João Pinto n.' 16,

.

,;:RIO,' DE' �SSI� "- CQNSERTOS DE FOGõ.ES,' ,FORNOS, SERRE- munhão geral e a segunda, às 8 horas com a assístencla
��Ta l���h�S\ 1!t'22d:o�rà� Dos �e!,vl5o.ll. de·.Ol!nfc• .!ID.f-&nóti:!. DR- CESAR BA:TALBA DA le'S. Excia. Sr. ArcebíspoMetropolítano, que pregará áo

, '.

1 d da Asslstencta·.Mulllcipal.e H I· •... - �,.'. MAQ"UINAS A VA'POR, 'CALDE:IR"A·S. E "'vangelho.rlamente no Hespíta >. e
, ,'pltal'de ClD'lda�e. .

� SII.;VEIRA "LHERIA, L:J..' • "

Caridade.
.

CLíNICA' M�DICA' DE CRIAN- Cirúr,iio Dentista Barraquinhas - Com início às 19 horas durante as

���\dê3:���al Bittencourt
:

n.,
. ÇAS �!���08 ,.1 :t1líItic;a' �de Adultos e TODOS. OS SERVIÇOS PERTENCENT�S 'A ARTE. noites de 20, 21,22, e 23, quando serão queimados .líndos

101. .-" . Gql!,Sultprio: Rua Nunea �.- C.r;iançath�� X fogos de artifício. I "

I
Telefone: 2.693. - chado, 7 '-:' -Oonsultas, du 16 ..i

A.1 ._� 00.... u...._ 'RUA _ TEREZA 'CRISTINA N0 398 � ESTREITO A Provedoria, na certeza do comparecimento. de' to-''18 horas.> /, _
.. A eB:ue eom," .'"" -- .. .

DR. ROMEU BASTOS' ', Reaidência.r eRua Mal' ehal Gul" eada, •••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jos os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros agrade-
_ pmES lhermej f - Fúne: .3783 ';'F-elipe BelNnidt 39 A Sa- _;.

cimentos ; "

MWICO DOENÇAS oo.·UAl!ELII(>.DI. t 8 � 4

PI k 15 dO' L
.Gumercíndo Caminha, Secretário.

�:�::t���:r��E���' ���*fl��:: :� :;_�IRA4:;8�"UJuÚ.t ... '. a,' utuuru 'fRR��:e-·.:s�:t�a��-u·�r�a�nle--:N�··a::p:'·O·"I·I·ireles. 2'2 Tel. 2675.' FILHO __ .' �y ....

'

.'

,
Se�to:á�!�:�s�egúndas. Quartas e

e ��;���rn�d!�;�t:4�!�::::i�: �x�p!�lt:���:iiajaf �DOIS ESPETACULOS ;EM UM SO' I
. a

Das 16 às 18 horas
_ .da Santa Oasa do Rio de J·enebo Santa� GMuina. ;DIA 20 (domingo) 21 :00 HORA$' :Residência: Rua Felipe Sch� (Prof. W Berardlnelli).

.

- • • •

d T I Rua Marechal Deodoro 50. •midt, 23 - 2° andar, apto 1 - .Cu·'Éso .: de ''Ueuro.l�ia ' �1'.J'of. DR:,'CLARNO G.
-

- Grandiosa soiree dançante, com os cartazes a e

e:l •
Te I. 3.00z..

.

Austltegesilo). I GALLE1T1 visão -.Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co- Em_Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

IE
.

d H lt 1 ter L' Desconto esp-e.eíal para os senhores viaJ·antes. .

DR:-:HENiiIQUE PRISCO
x-ínterno

,
o osjn a ma -

_ ADVOGADO � lumbia: Alfredo de Franca e seu, Quinteto Típico _ os
•

AISO nidadD�iN�AS�TERNAS Rua Vitor Meirel.. , 60. (;QJegiaIes, e seu jazz espetáculo. _•••••••••••_ ....PAR ,.

in F.oNE:: 2,.4118 . -

$ O O!1'1J'1lDICO . COTação. -Estômago. intelt o. Florian'6po.U. - _MESA: Com direito a quatro ingressos. Cr 20 ,00 B RDADOS A MAOOperações �,Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova- 'INGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00.
.

.

.

nhoras - Clínlca de A('ultos.
. rios e úteru '., D�R. ";,,, ufI>rtlUlO GOMES nE •.

Cu;so de Especialização no Consultório: Vitor"Mmele. 21: -Aj."'.vL
......

"'ME"IDA· I
í A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri··

E 'Das 16 às 18 horas. - A .

. to '8 'partir do Dia 8 do correnteHospital dos Servidores do 3-
Resldêncíae Rua Bocaiuva 10. _ ADVOGADO _ ' .

.

•

.

tad(��rViço do Prof. Mariano de' Fone:' '3158. '\ Escritófio e Residência: .

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Andrade). Av� Hercilío Luz, lij DIA 13 (domingo) 15 :00 HORAS
Consultas - Pela' manhã no DR. MÁRIO DE LAR�O TeletQne:�834C. Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao

Hospital de Caridade. . CÁNTIÇAO Dia das Mies. Será apresentado 11m grandioso show in.A tarde das is.se hs, � dian-
.

M ll: D I C_Q "
te no consultório á Rua Nunes eLtNICO' DE CRIANCAS . . fantil, com a participação dos pequenos e futurosos ar-
Machado 17 Esquina de Tira- ADULTOS , D E N. TIS T' Ao S ,Uidas_,da'Difusão Florianopolitana.dentes. Tel. 2766.

. 'Doenças Intem.. -

S·...".:.-,TTE\T FONSECAResidência - Rua Presiaente CORAÇÁO _ FICADO _. RINS PR.':_ h,iU',,",�
,

Coutínho

44�;;C:'20, CA::�it:":·..eí- Cli::;;�i� -

,iP :�E-I ,,';", GO'JOLHO§ ::_ OUVIDOS - 'NARIZ' eles, 22. ., �I;&mfiMIA
i

::.
..

"
i)E GARGANTA . HORÁRIO: ,Consu;ltóricó e:t;,R'es!d@Dc a: ,- .'

"DO Das 13 às 16 horaa. , Rua,_ Ftronaudo.:o4lachalfu, Jl. 6, '
• ,

DR. GUERREIRO DA - Telefone: Consultório - '3.416 Fone:' :2225.

FONSECA Residên'cla: Rua José do ,Vale
Pereira 158 - Fraia da. Saudade .consultall:·..>4.a..;:8,OO,·•• ,,1l '11.0- DUIIAIfTE .TODO DItAChefe do Serviço de OTORI·
_ .CQqueiros las ,e.rdas.·l4i.OO.�.àa·illt,JaQras.

��ss�� �o��I�� FI��iÀ����� --DR. -CO-NSTANTINO ca::.clusivameD.i.. com lI.o.ra mar-

nO�' '." IITlFJO I:.
LHOS MAIS MODERNOS PARA· S'b d d 9 à • ., � �ftl<L J
TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS �a a o - aa '4M.'

/,
da . ESPECIALIDADE

-,

MÉDICO CIRURGIÃO r.DR. LAURO CALDEIRA

.�,Consultas - pela' manhã no Doenças d_! Senhora.·.- p.rto·t . DE A,NDRADA' � -�,
HOSPITAL - Operaçou - ..v.lu,Vriúrlu .

-

A
.( �;<.

Á TARDE - das 2 as 6 -

Curso de .aper�içoam.Ilt'.I. e CIRURGIAO-DF.NTIST... '

.-;:;:.>;
�

'no CONSÚLTóRIO_ - Rua dos longa prática nos Hospitais- de' ()ONSu])}l'óRIO, - 'i:dlflclo � �,' � "

' §;: �
ILHEOS nO. 2 Buenos .Aires. Parten'.'n - 2° .� ;�nd�r :- -8ala

,:,<
..

_

RESIDt:NGIA
.

- .Felipe Sch CONSULT-óRIO: Rua Felipe 203 - :Rua:T.�n.nte ..811veu1a, 15.
midt nO. 113 Tel._ 2365. Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONliI Atende ·dláTlamente·"d,. 8· à.

3512.
.

. 11�ho.ra•.DR. ANTONIO MONIZ HORÁRIO: das lIi ,•• 18 110' , ...as.:� 5as.du 1( •••. 18 hMa•.

RAGAO
.

- 19 as 22 hora•.DE A ra�e8idência: 'Avenlda Rto. Bra... . C�n�ee�i,on.. Dentadu-ra. e Pon·
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

.co. n. 42. tes i'rIovea,d. N,:lon.
Orto.pedla

COilsultório: João Pinto. 18. Atende chamadoa

Das 15 às 17 diàriamente. Telefone: - 3296.

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136" DR. LAURO ·DAURA O ESTADO' -'.
Fone: - 2.714. .

'

CLtNICA GERAL ADMINISTRAÇÃODRA. WLADYSLAVA Er;pecialista em molésti•• d.•
·

·Redaeio. • Ofici••• , â ru. Con•. Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO-W� M�SSI Seê��!as :aIl::l ur�::ria:�fecçõel �ê���:!:::"'3:" 1&8 Tel. 1022
LIS, PôRTO ALEGRE, C.URI'fIBA, SÃO PAULO, RIO

- agueJas e cronicas, do. ,aperelho. 'Di:retor: RUBENS A. RAMOS DE JANEIRO E BELO' :f{OR!ZONTE. .

DR. ANTONIO DIB genito-urinário em ambOI OI Gerente: DOMINGOS F. DIl

MUSSI sexos. . .AQUINO
M�DICOS Doenças do aparelho DiefttlTo Reprelentantel: .

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso. 'L'''tRídaepr�sentações A. S. Lara.
Horário:, 10� ás 12 e .2� ,. Ii��ERAL-PARTOS' Consultório� R. Tiradente•• 1,2

..nÓ- Senador Dantas, ,40 _ �o
Serviço 'êompleto e especiali-

_ 10 Andar - ,,'one:'3246.' d
zado das DOENÇAS DE SENHO-

Residência: R.•Lacerda Cou- anT:í:: 22.692ol _ Rio d. Janeil'e.
RAS. com modernos métodos de

tinno, 13 (Chácara_do. Espanha) '. Rua ,16 de NOTembro 228 .60
diagnósticos II tratamento. • F . 3248 andar .ala 612 - São. Paulo.
SULPOSCOPlA - HISTERO �

- one. .

ASSINATVRASSALPINGOGRAFJA _;_ METABÓ-
. Na .capitalLISMO 13ASAL

VARO DE _ Ano . . • . . .. Cr$ 170.00�'1dioterapia Po.r o.ndas curtaa- DR•. AL .', O 00.

Eletrocoagulação - Ralos Vltra 'CARVALHO
. : Semestre

:N';
. bi�;I�rCr$ II.

vig�e�:Ul�órIi��r.�.u�.���j�h:�. n ...l, PUEMR�ICDUICLOT.UDR�A ��IANp"'D�!�iU,'" ��o .t
•• · •••••• :·•• , •• CCr! 21°1°0'°0°0

Avenida do 'Estado 1666/76 Rua

Ed f d MontepIo .,.. li' ....m:ea· r.e . . . • • • . . ..
' r.. ,

1° andar - llC10 o .'
_ A:L'ERGIA INFANTIL :' i Anúncio mediante contráto. T'-Iefone:. ,37-06.50 '

Horário: Das 9 às 12 horas -

Consultório: � Rua Tiradet.. o.s originais. m'esmo não .pu... r:-

Or, MUSSI.
18 horas :.,_ Dra. t'es n. 9. bl,icados, não lerlo devo.lvidos. .

Das 15 às Residência: - Av. H_dilo � .4�eção�não·:ae'rêspon8abiliza �nd. Tele,. "SANDRADE".MUSS�.. Avenida Tl'om- Luz n••156."''- Tel. ':2.630. '. pelO1!l "eonêeitos t!mitido& nOI ar,'
Resldencla: Ilórário: ,- . D.al 1� àl. 18 ilIo.· tigos assinado..

.

powsky. 84
.. _ ras ·diáriamente-

,.

"._ A,ência: RIO DE JANEIRO
,
--,

DR. JÚLIO DOIN.
..

'1NFÜRMAÇOES VTEIS'
.

. ''Rio_ar''
VIEIRA .

D.n•. ··'f':.lE�ON
'. o leitór encontrará. nesta co· "Rioinar"

.

>n "" n..& luna. iuformllções que n.cessit., .. .

lU�DlCO
.

d iro d' t Rua ·Dr. Carmo Netto, 99 Avenida Andradas, 871-B''''''PEC··IALISTA· lEM OLHOS D'ÁYILA Idiàriantente -, e e Ia o:
"'''' .

'ÔGH� Ólõ'RAL . 'lORN*IS. Telefone'
.. Fenes: 82-17-33 e 32-17-37 Telefone: 2-90-27

��Á���É::(�UiEO����� .'

ii n����:r&Se�o;;;- P�GCto- 'O ;)latado 1.022 Atende ";RIOMAR" Atende "RJOMAR"
"T b U -=

D li � - E.�t· I'-'d deI,UéI·I"- 1.Ay!G.!lze.ta............... 2:'668
'. ·End ...Teleg. "RI.O:&.f'ARLI". -.'.",..[nfra·Vermelho - �,e 11 za,...o _, "{o.gla - .., r. "" a ,U. ,_

n'" .. _ T ....' 0"79 > él''. " 1t V't (t Mel _ulrIO· ..... · ·a:i,.e •••••••• .. ...
,

.' Ultra-SQm :ii' Conc'llto.l'lO:,
. ua _l.or � llnprensa Ofí�..l ...... '

•• 1.688 '., �Q;TA: _ Os JlOSSO� serviços nas praças de Pôrto(To:atamento. de
_

sinuslte· .em ·!'rel<!s n. 28 7" Têlefone: 3307.
HOSPITAID

.

.

o.per-açao)
.

I Consultas: .,Daa- ..16,....!h"ra•. elll Caridat.: Alegre, Rio e B�lo Horizonte, são efetuados pelos nossos
Anglo·retinoscopla - Receita de diant,:.. ;!:: � , (Provedor) .•.•••....•.•• 2.la agentes
Oculo.S - Moderno eilulpame�to

I Resldencla.,".Fone,
3.ü2

(Portaria) , ••

'

2.036,
d!!. Oto..Rino.larlngdo.lo)gla (único. Rua: BIUlIlénau n. 71.

, .N.rill Rilmo. '.811
no Estao.. . Militar 1)1í7 . I�<" ,

Horário das 9 à� 12 horas e .'

.são. Sebastião (Ca•• de Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLL� I\Q_ PI_tIMEIRO SI-N�L DE FRAQUEZA. TONICO ZENA
dae 16 às 18 horas.

. M' DR. ANTONIO 'BATISTA Saúde)................ 1.16S -Fone;': 25-84.·e 25-35 --'-
. Consultório: --: Rua,.V�tor el', JUNIOR Iht,rnídad.· Doutor Car- ..

rl'les 22 - Fo�e- _2676. .' A' 'DE los Corr� ".121
Res. - Rua Sao.,l,orge 20 CLlNIC� ,ESPECIALIZA0 .' CHAMADOS' V&-

/ Fone 24 21. .,.__
.. .f·CRIÃNÇ� GENTESConsulta" �;dall 9' 'S 11 hora•. ·

.

B
. . .,11

,,- C'-· Padre Mi"ueliaào, Co.rp.o de ,0J;ll�elro. .... .

Reli. e OBS.,." ,. ; Serviço Luz' (Raclama-
12. ções) ...... ..... ...... . .. 2.40.

o.!icia (Sal,1l Comissário.. 2.038
Polícia (a.b. Deletado) .• 2.59,(

. COMPANHIAS 'DE
FILHO . T>R!NSPORTES

Doença. 'do ,aparelho re.,lr.tório �AC ..........•••...••••.
'.700

,

TUBERCULOSE. .

,ruzeIrO Jio Sul 2.600

RADIOGRAFIA E RADl1)SCOPL\. 'p.,anair ......•....•..•..• ::;�:
. DOS PULMOES

. :Vwig .........•....•.••
.

'. Cirurgia .do.' Toras Lóide Aêuo .... . • . . . . . • 2.402

Formado. Rela Faculdade Nado· !teal .'................... 12�.�� I "
nal de Medicina. Tlsiololilta e Scandmav.. . • . . • • • • . . . •

ppolis. Itajaí Rio
Tlsioclrul'lrlio do BOI,Ital Ne. ROIUI! ,..' ....

rêu Ramo.. c' < Lus : . •. • . .• • • • • • • • • • • • • !.021 4-0
Curio. de: e-.péCia�aç.t,· pel. Maréltie 2;27.6 9-5 11-5 17-5
S. N•.T. k-ln:ieruo e Ei·..... • Metuipol ......•••..•.•.• 8.1(7', 22-5' '24-5 30':5tente de -Cil'Urttla 40 .Prof. UIG 'La Porta .•.•....•.••.. �. 8.321 i,

Gúimariel UlIo.). . Caeique ;... •. '.'�9'
'\ 4-6 6-6 12-6

ons;::,JeUpe , Sc�midt,_" Central....... !.69�
17-6 19-6 25-6'

Fone 3801,
.

- � � .tl'ela. •• . • • . • . • • •• • • • •• ,1.171
Atende' em hora m'aJ'cada. l'Ideal

1.811' ,
• '30-6 2-7 8-7,

Res.:, - Rua.._ E.teve. JUlÍio�- ESTRJ;lIT8 O horário de saída de �rianópolis será
80 - Fone: Ui'

.

D!a.qu:e ••••••
.

oe
hor.fls e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos' de São Sebastião, Ilhabela e Ubatulia. I '

:rara �el}lor�.l! ,inform!tç.(íes! dirij_aJn�se à �éFe da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra: 30 - Tel61fone 22-12.
i

IND.ICADOR

Enaina-se na Rua Feliciano, Nu+es Pires 1':1:'.

.� 'W. �--- __ �- r ....
__ ,'" �.

Age'"nCl-a 1\.02(Oeoooro esquina_da
, : Rua_;;Tenente .silveira

,
..

Viagem com segurança
e rapidez _

80 NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO
•

. RAPIDO--;SOL:·ÔRISIIliIo-;----
FlorianópoIÍB - Ita1ai - Joinville � Curitiba

._;, ,-.-' "
._

EXD.resso' Florianópolis [tda .•

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

..--------�----------------���---------------

'></'
• AlUGA:SE NO CENTRO·

-

,

FLORIANÓPOLIS LTDA.

-
,

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
.Telefones: 25-84 (Depósito)

,

9.32/�6 ,

25-35 (Escritório) Ttllefone: '19.80
.

Caixa Postal,- 435 End. Teleg. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

.

·Filial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Comenqador Aze:vedo.
'64 .

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAW'

ElJd. 'relego "RIOMARLI"

'Um belo e espaçoso palacElte, para residência clube

A.,gência: BELO 1I0RI
ZON'rE

"RODOVURIO RAPIDO RlOMAR"

.R. V,P VON WiA�N8B1M
�

._-..;_ DENT!S-T'A --

.

Coósultórlo rua'Boca-iuta, .41

/

lU Repartição Publica.

"

TRATAR NA

DR. MARIO WEN·
·DHA.USEN

CLINJCA MÉDICA 'DE ADULTOS
E ,CRIANÇAS

.

Cnnsultório - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. ,769.
Consultall: Das 4 às 6- horas.
Residência; Rua Esteves Jú

niol·. 45. Tel. 2.8i2.

. ' "A MODELAR"

Organ,z·a·ção JUf idica
Conti,hil Lt,da.

DE

""

Dr. Ney Douglas BeBo - advogado
'>Onofl'e Alves Pei'eiú. � co'ntad'or

-:.0-:-;-

f

DR. NEY PERRONE
, MUND. Santos

5-5
18-5
81-5
13-6

.

26-6
9-7
às 24,00

.'
Séde:. Rua Tra.iàno 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

1° �ndar.
.

Flqrianópolis -:(1:- .santa Catarina
Escritas com(lrciais e fiscais - Contratos - Dis

tr:!tos - Drganização de Sociedades Anônimas - Peri
,agens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
,erior junto às repartições públicas. desta Capital.

• .• :A HORA -'DO'
..

'
"

•. -

TÔNICO ZENA

Formado pela' Faculdade' Nacio
nal de Medicina· Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiço.amento. na· '''Casa
Sauda' São .Mlguel"

P·rof. l!'ernand� PauUno.
- In terno por 3 aoo", do Serviço

. de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAçõES
CLINICA DE ADULTOS

'DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAS:' Diàriaínente das

7 - 9,39 ,.nQ HClspitaL de Cari-,I'dade, das 9,30 - 11.30 np Con
sw1tól'io' à. rua ,�oão P.int•o 16 1°

I
c

andar.

À SUA MESA!

Fabrica de
- Caixa e

I
"

vamp80bà Contra o Cancer'
,AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

ehatna a atenção do povo, para as palestras . que e,stão
4as' feiras, as 20,45 hôras e pela Rádio Guarujá, todos os

sendo irradiadas· ,pe·l Rádio D,iávio da Ma.nhij, tôdas
sábados, as 15 horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



A carta dos militares'A (stra�a �a fruta '··hesirã
....

seüõrã
..

d"êl
RIO, 19 (VA) - O comen- uma só insinuação que ,ve-Ita

- para �ue o regime me-I o dr. Davydoff Lessa, Lajes e a belí8s'ima praia de I'ASUnel-On I
tarlsta Murílo Marroquim, nha a favorecer, direta ou in- lhora. Que se poderia mais' veio procurar-me na reda- Cabeçudas. Lajes é municí- ; A

••
:icomentando a carta dos Mi- diretamente,_ as classe� ar-

I desejai:? .Cabe. ao C�ngr�sso, ção do Corr�io da !'fanhã., pio vizinh,? d? S�o Joaquim. I'nistros Militares ao sr. Ne- madas. O documento so pode

I
sem dúvida livre, díscutír e - Tem cinco minutos ,a - Mas nao e Sao Joaquim. ,Jreu Ramos, escreve no Jor- ser -recebído com simpatia; resolver; para isso conta com_ minha disposiçã'o? - Per- São Joaquim, u-m município

••••••••••...:naI. os chefes mllítares, naquele
I
bom corpo de parlamentares, guntou. '

,

/

de '4 mil quilometros qU�-I·�···"······"O "Diário da NOite" dívul- m?m��to" deram. a sua con- I p�ritos nos vários ramos do
-: �en�o a ta:de inteira. drados, é diferente.

Igou a íntegra da carta entia- tríbuição \' que Julgam cer- I direito." ,
I ASSIStI a pagínação do - Por que? 70

da pelos ministros militares '

"Correio Agrícola". Con- I (continúa na 7a. pág.) No outro compartimento ficava o bar: nos comboios,do Ig,overno passado, ao sr. versei com o Callado. Bati argentinos não ha um serviço permanente nos carros,Nereu Ramos, sugerindo-lhe
.
um .papinho co� os co�pa-I MATE El\i PÓ . como no Brasil: homens que vem e vão oferecendo ci-aceitasse o convite do sr. nheiros, Ia reh�·ar-me., Mas I . �IO, (Argus-Press) - No- garras, jornais, agua mineral e até cerveja.Kubitschek para ocupar a tenho a tarde lIvre., E sua.: ticia-sa que vamos exportar I Eu tinha uma sêde de esponja nova. O velho abrira,pasta da Justiça. E, nesse - A demora sera peque- ,dentro de. breve, para Os Es: justamente, quando eu passava, o grôsso e misteriosoposto, pedindo ao atual titu- na. Quero falar-lhe sobre a

.

tados Umdos, mate em po. in -folio de couro. '

lar para trabalhar por algu- e�t�ada ,da fr�ta. Já, a pr�� E' u�1a .providencia das mais i Fingi que ia perdendo o equilibrio ao boleio maismas reformas básicas na pósito, escr�vI. ao sr. Rubi- Ilo�vavels. Poderemos con- forte do comboio: e espiei.
,-

Constituição. Sobre essa car- Florianópolis, Dominge, 20 de Maio de 1956 tschek e CIteI o seu no- quístar aquele grande mer-I Havia grandes gravuras coloridas e em tôrno ota circularam, antes, variado� me e o Correio da Manhã. cada com nosso precioso pro- te-xto num gótico negro, forte, de vitral. � ,

rumores, dando-a como uma I - / - O��! D� que �� trata?
. dut? se s�ube�mos desenvol-1 Firmei os olhos no alto da página e, -espantado, Jíimposição das classes arma- Associacão Catarinense de Odon- - ��o sei �e ja esteve �er uma mtelIgente propa- o nome 'do livro: BLANCA DE NIEVE Y LOS SIETEdas. Poderá ser assim conce-, em Sao JoaqUIm... ganda comercial ao lado de ENANOS!

bida? Os seus termos revelam t-olog'l-'a
- Não, �as estive pert? um� atividade mercantil con-I ,lamas atravessando uma paisagem lisa, pantanosa,que não; e, sobretudo, a car-

_

De um/.felta, num automó- vemente. O mate pode anga- sem matizes, destacados e sem saliências, que se perde eta deve ser interpretada se- vel, atravessei Santa Catarí, ríar vultosas divisas para o'mistura na distância mole e cinzenta.
gundo a atmosfera em que la. Semana de Higiene ancas .classíf'ícadas nos vários na em todos os sentidos. Vi� Brasil se fôr tratado como I Não há cortes: OS trilhos assentam sobre um chãofoi redigida. Ora, estava em Dentária Escolar da Associa- concursos da Semana. sitei. o litoral e o planalto, exigem as circunstân,cias.

I
espalhado: os dormentes cobertos de capim, escondidosPleno v(goi: a arrancada do,

'
,

1 os pinhais d o t J.' pet nt I
'

,

, cão Ca:tarinense de Odonto- A parte cientifica da' a.. o es e e os Ln- e e.
nas, macegas: �os desvio�, pousando sÔbre, gramas sujas11 de novembro, que 'Somente logia. )

Semana de Higiene Dentária gais do centro, o vale ame-
"

de oleo, de detritos de graos e palha cortada, há grandesse absolveria pela posse dos rerá inícioamanhã la Semana Escolar estará a cargo do Dr. n? e profulfd��ente hUI?a- PESQUISÂS SOBRE 'vagões de paredes de zinco e letreiros quasi apagados:eleitos. Essa posse tambem de Higiene Dentária Esc01.ar Theódulo Dias Júnior, da Fa_,lllzado. do Itajaí e a pito- O CANCER F. C. General Urquiza ... Peso bruto ... Recarga ... E in-
exigiria, entre 'outras coisas, patrocinada pela Associação cuidade de Farmácia e Odon- I

resca Ilha de Santa Catarí-
. dicações a giz e vivas ao General Peron.

que prevalecessem condições Catarinense de Odontologia e tologia de Araraquara, que ,se na, o frígido município de WASHINGTON, �AssoCla- Às vêzes uma ponta de gado se 'assusta: uma novilha
capazes de asseguraI" ao re 'I das) - Um novo metodo pa- . .

-

�
-

sob os auspícios do Governo acha entre nos desde ontem
lorí tacíd I dispara aos pinches duros, ou um grosso cavalo, amarra-gime maior estabilidade. A

d E t d d S t C tarí e que proferirá as seguintes ra secar e co orrr os eCI os
de a 1 d f' h d lt

reforma proposta pelo sr.
o s a o e an a a arma,

CHEGOU, ONTEM, O DR. humanos, que. pOde.rá res,uI-li dOe acaubemçaPabaal.nxqau.e on e 01 pousar um caranc o, nrmi a

da Prefeitura Municipal de palestras: "Fatores alimen-
.-

Nereu Ramos assegura, pelos Florianópolis e pela Faculda- tares para uma bôa denti- LEO ALEXANDR t�r de excepc�on:llmPtOrta�- Sôbre um rasgão de arêía, aberto na erva espêssa e
pontos invocados, maior se- de de Farmácia. e Odontolo- ção" "Doenças que prejudí-

De S. Paulo, onde reside e era .para
t
_o ra rnolíz o

d
o
lourta, passam longos Igiraus com pelegos secando ou, en-

gurança às instituições, sem gia. cam a dentição" e Recursos
onde é um dos mais renoma- c�nce:, e� a monopo I�an. � a_I tão, se destaca um rancho de paredes e teto de palha,dúvida alguma. O processo Vive ass�m a nossa Odon- contra a cárie", assuntos do
dos engenheiros, chegou à a entçao o� canceDro OglbS as

I
com uma única abertura, e um alêro sob o qual arde 0_

e�et�toral 'se _tornará mais le- talagia seus ,grandes dias. O máximo interesse especial- ���s:r. C���tal o Dr. Léo Ale- ��Ip':;a�er�a�osB et� e�� fogão e charlam homens de' tôrsos bronzeados e nús.
gr ImO: orgaos governamen- movimento que vem polari- mente para aqueles que têm o r. . . urs o , ..

tais produzirão maior rendi- 1
S. S. veio a Florianópolis Instituto Nacional de Pes-

*

'

..zando as atenções da nossa sob sua responsabi idade a
menta, etc. Não há na carta petillada, terá finalmente a- saúde da, nossa juventude. convidado, especialmente, quizas Odontológic3;s, o mé-

ALVEAR - A estação e3tá cheia de gente: ouço o
,

1 Sem du'vI'da, nenhuma acha- pelo seu tio e nosso' amigo, todo torna-'se possível deshí- . -
-

PRETERIQOS, RE- manhã o seu imcio. Inegave -
, castell�ano e, as vezes, o guar_!tni e o português.Sr. Jacqués Schweidson para dratar e congelar maioresmente a la. Seman'l. de Hi- se de parabens a Associação Alguns mestiços, de palas curtos e sem franjas, ca:l-

CORREM I giene Dentária Escolar era Catarinense de Odontologia,
a finalidade de projetar o quantidades' de tecidos hu-

çados de sandáliàs de lonca, chata e duras, fumam com
, , magestoso edificio de aparta- manos do que anteriormente

um movimento que estava pela magmfica vitoria que indolência ou chupam o tererê: - infusão de mate em'

·t d I'n-"'dlscutl'velmente, J'a' co'nquI's-
mentos( em condomínio) que se conseguia. E' usado nitro-· f

.

RIO, 19 (VA) - AdmI e-se tardan o em apprecer nos agua na.

que poderá yir a incidir so- nossos meios cientificos"mas, tau com a organiz�ção da la.
será levantado,

-

brevemente, gênio liquido a 150 gráus cen- -

Grandes fardos de alfafa se alternam com barricas
d ,na esquina da Rua Trajano tígrados abajxo de zero"sen-bre <> Itamarati enorme se- eis que agora vemos com ale- Semana e Higiene Dentaria , de sêbo e altas, pilhas de sacos de trigo; alguns baús,

,

d grI'a a sua realização. I Escola,r. OxaIá as conclusões cl)m a Tenente Silveira.' do então os tecidos coloridos d d' 'd tquencia de mandados e se-
A construção será confiada p ·t· obset acã

amarra os com cor as, Jazem esquecIas a um can o; e

gurança contra as promo- Trata-se a la. Semana de emanadas deste pequeno à uma competente f' d
ara f.e�::lldlr a v

_
o junto à plataforma, abraçada a um conscrito, uma rapa-

ções preteridas em faCe da' Higiene Dentária Escolar de congresso sirvam de exemplo
construtora local. lrma:s :. IVI \ �s .que ����m aj

riga chora e clama sem remédio.
vitoria obtida ontem no su-'Ium conclave cientifico da e de incentivo para que o

a 1'0 la pro emlCa. ..

Do outró lado fica o Brasil: ItaquL Isso me- consola:
premo Tribunal Federal pelo máxima importância não So- problema da cárie dentária

F Q' a
-

-�1rou-me aquela fria impressão de abandono e isolamento.
conselheiro REmato Firmino mente para aS nossas crian- nas nossas populações seja.

'

. O trem range e vai rolando, sem pressas, redondo e

Maia, que assim deverá ser ças em idade escolar, pois a- solucionado nos seus aspec- ne I'r . an . () longo, parecendo uma imensa lagarta escura.

promovido. a ministro de se- creditamos que o seu exemplo tos mais trágicos. Está igual- .- � A noite baixou como uma grande ave e estendeu sô-
gunda classe em lugar do será de grande. valor para o mente de parabens a crian- ,. bre as COUSaS as suas asas largas, flacidas e mornas.
secretário geral Celso Raul despertar na criança o gosto ça catarinense, ela que será A nossa Faculdade de Demagogia, instalada· no As lâmpadas, ac/endem-se, de repente. Um funcioná-
Garcia. _pelo tratamento dentário, a mais beneficiada com a la: Palácio do Govêrno, está sendo muito eficiente nas suas rio, de galões dourados no boné, revisa as bolêtos da pas-
A promoção se -deu na ges: maS 'tambem e especialmente

I
Semana çle Higiene Dentária aulas. sagem; alguém tósse, numa poltrona atráS.

-
.

tão do sr. Raul Fernandes, para os responsáveis pelas �scolar da Associaçã� Cata- Áinda anteontem, quando do pavoroso incêndio E um peão múito alto, de bombachas cinzentas, jale-
quando deixou de ser obser- nossas crianças, os pais e rmense de OdontologIa. que destruiu o Palácio da Assembléia, um aluno dessa co azulado e grossas alpercatas de couro, que acaba de en-

!ado a prinCipio de que. cada educadores e ainda de forma Faculdade, o deputado Sebastião Neves, chamado ao trar, ,bate a po;rta sôbre a qual se lê, numa ta'boleta bran-
, cmco promoções por mereci- bastante especial para os AINDA O NOSSO microfone da "Anita Garíbaldi", depois de duas pala- ca: - Pide se' no salivar em lo piso.
menta uma chamada sexta! nossos governantes. O assun- ANIVERSÁRIO vras sôbre a triste o,corrência, passou a elogiar um pro- Procuro no céu o Cruzeiro do Sul e não o encontro.
vaga deveria ser por antigui- 'to primordial do conclave se- Recebemos e agradecemos: jeto da sua autor-iá, que. favorece a 'aposentadoria' de Onde andarâ êle?
dade. Muitos Qutros �iPloma- : rá a éá�"ie dentária, assunto CuritiQ_a, 13 de maio de funcionários que exercem cargos considerados de tra- Vejo apenas grandes 'estl'êlas; longas estrias fôscas e

tas foram p!,"omovldos da' que sera aborda.do das for- 1956. balho perigoso. curvas' e, muito ao longe, na_extremidade do céu, uma Va-

mesma forma que Celso Raul' mas as mais variáveis possi- Prezado Senhor: Como Se êsse projeto fôsse eixo do mundo, o ora- ga claridade por cima de manchas redondas e baixas.
Garcia· e é de esperar que re-

'

veis, desde a propagand,a dos A Diretoria do Centro Cata- dor informou que êle fôra feliz e milagrosamente salvo Os freios guinCham e sopram, esfalfados: o.s ,engates
pitam os pedidos de mandado métodos de prevenção da en- rinens'e no Paraná não podia

das chamas, pelo que os, funcionários está,vam' de pa- se chocam com estrondo e tudo se imobiliza, depois, sob
,

de segurança de atos do en- fermidade, sob a forma de deixar passar despercebida a
r!;tbéns! as espessuras' desconhecidas e negras.

,tão presidente da República. exposições, confe r e n c i a s, passagem XLIII aniversá- Sabendo-se que tal projeto, em poucos minutos po- As estações agora são lúgubres, vazias, .com uma can-

para projetar o maior prédio propagandas, etc. até a dis- rio de fundação dês te concei- deria ser reconstituido, se houvesse sido queimado - a deia .dependurada numa trave e vultos sflenciosos que
da�Capital. �ribuição de prêmios às crj- ,tuado Jornal que, quase meio impertinência e a falta de senso 'de oportuni,dade, do bóiam e deslisam como sombras tristes.

século vem lutando em prol deputado, em aproveitar-se daquele doloroso múmento Não há mais serviço no comboio: o Carro restaurante.
e defesa da caUSa pública. para fazer demagogia, causaram verdadeira 'revolta na e o IJar emudeceram, apagados,e vasios; teQdb sede:_des-
Em regozijo a tão auspiciosa opinião pública. ço para tomar agua numa torneira envergada- sôbre um

Mas, o castigo veio imediato. O locutor, OU alguém tanque de ferro e sorver um pouco de ar puro, de arômasdata, juntamos os nossos me-

lhores votos de prosperidade POT êle, estarrecido- com o discurso auto-engrossativo rústicos que vêm de uns matos orvalhados e densos.
e fazendo votos para que

do deputado, acabou por perguntar se entre os' favore- Uma enorme sombra difusa que se vai tornando mais
continue s'empre pautando cidos pelo projeto, por exellcício em funções perigosas, escura e por fim se condensa na treva afastada - satura-

pela mesma linha de conduta estavam ... os bombeiros, justamente aqueles que ali, me de têdia e desconfôrto.

que sempre o' tem distingui- na ocasião, aOS olhos de todos, supriam com a bravura

I
Nisso, talvez num vagão da frente, talvez na penúm-

A Associação Catarinense de Odontologia tem o pra- do. pessoal a falta de aparelhamento. bra do apeadeiro, um bandônio, com cansada dolência,
zer de convidar as autoridades civis, militares e eclesiás-. Sendo o que se nos apre-

O de,magogo fora de ocasião silenciou, engasgado, risca de sons ,horizontais e tristes, a imobilidade em que

d
.

d f '1' t d qu ntos senta o momento, apresenta- como se recebesse uma daquelas duchas destinadas ao ,o tempo parece haver adormecido.
ticas, os educa ores, paIS e aml la e a o os a

, ,

se interessarem pela bem estar da criança catarinense, mos as nossas mui cordiais fogo; 'Senti descer sôbre o meu coração uma pesada e torva
-

d d
.

t 1
-

d la Sem na Saudaco-es catarI'nenses Como se vê, a Faculdade vai bem... melancolia :aquela música,' duma dormência enervante,
para assistirem a solenida e ,e ms a açao a, a

_

I
'

\

de Higiene Dentária Escolar, amanhã, dia 21, às 20 ho- I Eleutério Dallazem, 10 se- GUILHERME TAL, afogara no meu pens�mento todos os. desejos de luz, de

d C·' Ih I creta'rio. panoramas e de colOrIdos 1argos e !vlbrantes!
ras no Teatro Alvard e ar.a o.

I

OTHON d'EÇA

'ASSOCIACÃO CATARINENSE DE
,

ODONTOLOGIA
CONVITE

P SEMANA DE HIGIENE DENTARIA ESCOLAR

AI·nda 'O� 'l·nCeAnd·lo da Assemble' t-a LeUIFs'lal'l·va· /" ::�:����;':�:,::v!�:ro�:f�:fq:d�:��:��;:;'��,

L pIes poça de agua parada ou a um canto de galpao. '

)f • No entanto, muito lá na frente, no fundo da treva,
'

,

oscila uma lanterna: a máquina silva e, de novo, pesado
'e lento, 0- trem afunda na escuridão abandonada.,

PERON NÃO QUIS
COMENTAR O PEDI
DO DUM JUIZ PA

RA A ,SUA EXTRA-
DIÇÃO

PANA�,'IA', 19 (U. PJ - O

ex-pn'::idente da Argentina,
Juan Perón.. que reside na ci

dade de Colon, 'não foi locali
zado ontem para comentar as
noticias Ue Buenos Aires de

que a ju�tiça federal argen
tina hav:a pedido sua extra

diç�(). Peu chofer, que aten
deu a,i telefone, recusou-se a

chamá-lo, lembrando que o

governo panamense havia

pedida a Peron, a quem con-

cedeu asilo, para/não fazer

deelarações. Acrescentou que'
o ex-presidente naquele mo

mento se achava de repouso'.
EnL:.:ementes OS observadores
exLra-oficiais dizem que o pe
dido de extradição deve ser

feito por via diplomática, com
a apresentação das provas
!egl;l,Ís c!a parte do juiz com-

NENHUM NOVO EMPRESTIMO
EXTERNO

RIO, 19 (V. AJ :...... "O Glo-. mitir prazos mais dilatados.
bo" publica destacadamente, Quanto a um novo empres-
em sua primeira página, su- timo in�rno, de 10 pilhões
bordinado ao titulo "Ne- de cruzeiÍ'os, não obtivemos
nhum novo emprestimo ex- .confirmação junto às autori
terno",' o seguinte: "Não dades financeiras. Existem
constitui novidade o fato de varias sugestões que estão
estar sendo de há muito eXa- sendo estudadas há meses

-

minada a situação dos nosso$ pelos dirigentes e tecnicos
emprestimos externos. No monetarios. Neste terreno o

momento nenhum empresti- que há de mais positivo é a

'... possibilidade de Ser estendido
mo novo está sendo negocia- por mais 15 anos o chamadQ
do pelo Brasil. O que desejam I "emprestimo Lafer'" (adicio
nossas autoridades financei- nal de 15 por cento soqre o

ras é o reexame do emprés- imposto de renda) cujo prazo
timo de 500 milhões de dola- inicial de 5 anos terminará
res (300 milhões ao Eximbank neste exercício. ESsa dilata
e 200 aos grupos de Bancos

I
ção só será passiveI em lei,

norte-americanos) para uma merecendo o assunto a aten-
D�g9,c,iaçã,Q ,que ,�enha a p,er-. _.ção de,,' val'-ios deputadQs. ....

.....,.,,�. , ',- .

/

As duas fotografias acima forám primeira, ainda a cúpula e a se-batidas' em iraçãe; de ininuto�,. mostrando a

'i'unda já sem êsse. belo ornamento.

,��'-'
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