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demente relacionada

ANIVERSÁRIOS (la Fonseca.

DR. EDMUNDO ACACIO A gala�te �niversarial�- I
• MOREIRA te recepcron ara suas ami-

!

FQl�af"los em registrar na 'guinhas na resl.Iências de

data doe hoje, o aniversário I
seus pais com uma lauta

natalício do nosso.' prezado' mesa de doces e guaranás.
O Estado deseja a'Marial-amigo e conterrâneo, .ár, dr.

Edmundo Acâci a Moreira,

provecto advogado em o

nosso Fêro e pessoa gran-, FAZEM ANOS HOJE:
- sra. Iracema Zommer

va:e seus genitores in úrne

l'as felicidades,

'j
, I

"Alguns manifestantes invidaram uma of'icina
' im-I

pressora a' "Fagulha Vermelha". Haviam escolhido seis
sr, Amaurí José .Mar- representantes para se encarregar dela e decidido que

quatro destes deveriam levar uma copia impressa dos 16
'pontos aoPi-imeiro Ministro Wagy. Após a chegada á sé
de do partido comunista; foram encaminhados por guar
das armados ao porão, do edifício onde foram interroga-•

- srta. Cléia Plírrne de

I dos. Momentos após apareceu' Nagy e sentou-se a uma

Oliveira mesa e� frente a d�legação; atr�s dele, de acordo. C0J11
---= sr. Osní José Cidade I os jlÓpo.lilentos, haviam entre 14 e 15 pessoas armadas

AI' t
' {te metralhadoras portáteis". (.Do i-elatório 'da Comissão

fi mcour .'

1 d N
-

U' I' LI' bli dI Esp-cia as açoes n ir as para a r ungria pu ica O

fi 20 de junho.jle 1957).

em

Garcianossos meios sociais e cul

turais.

Na oportunidade d� tão.

grata efeméride, seu largo
círculo de amizades, esta

mos certos prestar-Ihe-á
Inequívocas provas de a

preço . e regosi]o, .às quais
juntamos as nossas com

votos de felicida.j(,s._.....-
DR. JOÃO QUIRINO

NETO

- sra. Zenita Davidoff

Lessa

tins
- sr. Praxedes"Alves de

Souza -

I - srn. Sílvia

Avila_

ter mais de 18 e menos de 25 anos de idade.
A inscrição encerrar-se-á 110 dia 30 dêste mês e, aos

interessados serão prestadas as informações desejadas,
no hcrár io citado, nesta Filial, à rua Jerôn imo Coelho
nO 5.'

•

F'ioriauópol is 20 Ide a gôsto de 1957
.BANCO NACIONAL DO COIVIÉRCIO SIA

Roberto Bessa - Gerente
-

Humberto Zaguini - Contador

BA'N'CO NACIONAL DO COMÉRCIO

Concuso

'I'ranscorre na data de
sr, Romeu 'Santana

,

-: sra. Raul 'I'olentino
- sra. Hilda Gomes Ulis-

hoje, �'aniversárlo
.

do sr,

dr. joão 'Quiriuo Neto, pes

soa
\

altamente conceítuada
séa

em nossa Capital.
B di D

. .

,
. - ·vva. ene ita amlall I

GozandQ de g+ande

nu-,
.

; '- srta. Mana Tereza
mero de amizades, sera, na

..
.

. ti Oliveira Borges .

data de hoje, vlVa�en e
� vva. Vi'tória Fernan-

cumprimentado. des
As homenagens de que

Sociedade Anônima
Acha-se aberta inscrição para

TICA-NTE, devendo os candidatos,
apresentarem-se .à Contadc ria da
no hcrárío das 17 às 18 horas,. Os

concurso de PRA
de ambos os sexos,

Filial, dià.riam�1te,
candidatos deverão

será alvo, juntamos as nos- ....

_-:::-
__ � --.----

.

,

sas conl votos .de perenes : � . . . o : , . :

felicidades.
'01 :

MENLNA MARIALVA DA

I
� '�alUlll!la.lOua.l a.lq�s "llllSa.l :

FONSECA
'

: -Ol.oi Op.l'9ay" o allnsúo::> :

•
: OJIó)a.lal o �lll S!llnue SIlJ :

A data. de hoje registra

oI' -s�uldea se uroa esad :

t 1"0 da : -sap e e.lI!a;e.í""eq anb o '0�1l :aniversário na a ICI .
,

: -IIHn� lUO� opepJosuoa opm :

menina Marialva, encanto : -Ullld .Ias .poã o..l!alfu!d O :

do lar do, sr. Oscar �. da
I

:
,..

0-
, :

. ,. di: "O'I.TFonseca funcíonárío a: '1Y.LS3a.!I

Imprensa Oficial. e d� sua �, -=�__ ..

exma: espôsa d. Jandira B. ' •
---o

�M�NoRff--1RAN80NIDO�

C -E _Jffr' �'i lIar
,��� �1l � ��

'.SÃO JOSE' I, "

'�r�I·í14
__; Uela festa para os I' A's 5 - 8bs.

I 'Laurete LUEZ - Allan

Censura até 10 anos.

A's 3 - 8hs.

FLAVALBERTO olhos! ...

para os NIXON em:

MULHERES PREHISTó-
- Uma delícia

. Se procedermos a uma. análise, embO'ra sup:rfi�al. ouvidos! ...

tendO' comO' têrmo comparativo a nO'ssa populaçao, ve

remO's é cairemO's de cO'stas, assustados, an� 0', enorme

'índice de menores' abandonados que iremos co�statar, Luiz AGUILAR err.:

sem que nenhl,lma providênci�, se tome no sentIdo. SERENATA NQ MÉXICO
Na maioria' dO's casos, êsses petizes que andam por

Mexiscope _ Ea-stmam Colol'
aí a "vender jornaiS, sã_;;.- os que podemO's denominar Me-

nores Abandonqdos.
.

_ A

Sabemos, ensinam-nos O'S dicionários, que, saO' tres --.----------;.----------

O'S motivos' que caracterizam O' Abandono do MeI_lO'r._ --- ....,...,......,.�......
-

Assim temO's: 1.0 - Os que não t�mhàm habItaçaO'
certa nem meios de subsitência, pO'r serem seu.s pais
falecidO's, desaparecidos, desconhecidO's, indigentes, en-

f�rmO's O'u ausentes, oU nãO' terem tutO'r encarregadO'
de sua guarda; 2:0 - Os que tenham .pai, mãe o.u tu

tO'r encarregado de sua guarda, mas 'recO'nhecidament�
impossibilitadO's O'U incapazes de cumprir seus deveres Regressou do Rio o Dr. Acácio Garibal?i S<:In
para eom o filhO', pupilo ou prO'tégido; 3.0' - Os q�e Thiago, presidente do PTB, que man.teve dr�Tersas
se encontrem em estado habitual de vadiagem, mendl- cO'nferências do Dr .. João Goulart, Vlce'Presldente.

cidade 'ou ·libertinagem. ·(L.F.-e N.D.J.B.). da Re_pública.Isto pôsto, deduzir:' é fácil, que, pelO' menO's, - 60% --000--
dos meninos que 'vend€:11l, pelas 'ruas, jornais e revistas, Os srs. Acácio Garibaldi San Thiago e João
são menores que, por quaisquer dos motivO's acim� fo- Goulart no Rioj examinaram a situação política
ram abandonados ao. léu, e, sem quem os dirija, bre-I de Sant� Catarina, do ângulo p"rtidá�io. Nêsses ex:-vé estarão homens, inúteis à sO'ciedade, e mesmO' no.- contros o Dr. João Goulart manifestou ao Presr-

. .

criados na vadiagem rbais tarde nãO' quere- dente dos Petebistas, Catarinenses o seu apôiu e��:O'ir�:��ar, pond'yse entãO' a pedir �smO'las.
;

,'1 aprovação às iniciativas aqui tomadas para for;ta-
. Se as aufO'ridades cqmItetentes, pÓr quaisquer mo- lecimento. dos quadros partidários.

dO's quisessem cO'ntornar a situação porque passa nos-' __

o

000--
50 país, aliás, crítica, fácil seria se O'brigasse aos res- No Ministério da Agricultura, o Sr. Acácio
ponsáveis pO'r êstes pequenO's a dar-lhes -inst<rução, -

Garibaldi Sa'n ThiagO' obteve o compromisso -de_
cO'm O' que consequentemente nãO' haveria o abandono aceleramento na cOI).::trução de silos em diversos -

int�lectual que ora proliferà por tO'dO' o Brasil. municípios catarinenses.
O que'-estamos vendo por aí, tem sua causa, nêste

I
--000--

abandono, não se podendo dizer ,que a causa de nossa
.

Na r.eunião da C)missão Executiva Estadual do
situaçãO', seja, em têrmO's gerais a ÜlflaçãO', embora

eS-I' PBT, realizada dia 20, sob a presidência do. Dr.
ta também co.ntribua grandemente. Ãcácio Garibaldi San Thiago, ficou deliberado'O mal do Br�il,. como. disse ilustre Professôr' de, cO'nvocar (> Diretório Regional do PTB para, en1
nossa Faculdade de Direito, nãO'. é- -a inflação. e quan-I reunião a ser realizada no dia 1.0 de setembro de
tO' li istO' nãO' pomos dúvida, mas· sim a -falta de cultura 1957, às 9 horas, discutir e deliberar os seguintesintelectuà1. ...

.

.' I assuntos:
O nO'sso ens�o de Base, embO'ra constituindo gran- ide lacuna, malgrado o.s esfO'rços dO's no.ssO's dirigen"

tes, não é o único respO'nsável pelO' nossO' gráu de cul-I
tura baixO' sob tO'dO's O'S aspectQs. Os maiores respO'nsá-11veis são os -pais, e, isto vem de há muito.

Os chefes de família, mormente do nO'sso "hinter
land", se�do analfabetos descuram-se' da educação dos I
filhos

-

e por issO' tinha razãO' o mestre Ruy, quando dis- i
se que "a mlserla get._a a ignorância, e, não foi menos I

"feliz quando. acrescentou que, a ignO'rância' eterniza a I '

miséria".'
_

.

.

-

IO nosso. gO'vernador, se,' aO' invés de gastar os mi-Ilhões com" p�opa�andas de seu gO'v�rnO', se gastasse me-
Inos/cO'm faixas de suas realizaçoes, cO'nstruisse, ou

pelO' menos ampliasse as dependências do já existente I
__

úbri.ge:t de menores, estaria solucionando gravé· questão.

e mereceria por· parte do povo muitas "faixéls"':" .,
� I

RICASQUINTANARosita

Censura até 5' rinos.

a) Relatório das .atividiades partidfu-ias no

período de junho de 1956 a junho de i957;·

b) Balanco e eontas
mesm� período;-

da. Tesouraria,

c) Estudo da si'tuação' político'partidária
para o pleito a se, realizar em outubro de'
1958;

,

d) - A'isuntos diversos.
--000--

/,

/x
. -Y

�
,��/-".}" RI'

:;,...
.

Dê fôrça, vigor,
energia e rapidez men

tal a seus filhos com

TODDY, o amigo e pro
tetor das crianças em

todo o mundo, durante
gerações.

TODDY é o proletor
e amigo das criancas.

T '

dê
.

nova vida. --II II'����

a seus filhosI
comTODDl�I

/

PENSÃO

Alugam-se bons. quartos
com refeição, a Rua Genera�
Bíttencourt, '43.

,

ANl)NCIOS
EM

JORNAIS
REVISTAS.
EMiSSORAs

COLOCAmOS EM QUAL
QUER. CIDADE DO. BRASIL

REP.' A.S. LARA•.
RUA SENADOR DANTAS 40 - 5.· ANO.

RIO DE JANEIRO - 1'5. F•..

- A última ;!'-,aravilha.
de WALT DISNEY:

PLANíCIE IMENSA

Tecl1l1icolor

No programa:

Sião, exotismo r. beleza -

Magnífico Short Colorido.

Censura-até H anos,

Jean

A's - 8hs.

SERVAIS -, Yves

M'ONTAND - Maria FE

LIX em:

OS HER'óIS ESTÃO
·CANSADOS

Cens:.1l'a até 18 anos.

,m'?lJ�E1
I .

A's - 8hs.
�

I Clifton WEBB - Dorothy
Mac GUIRE -. Ros-sano

BRAZZI -- Jean PETERS

Louis JOURDAN --;- Mag

'gie Mc NAMARÁ em:

A FONTE DOS DESEJOS

CinemaScope
Censura até 1'1 anos.

no

A's - 8hs.

1) - CORPO DE DELI

TO - Com - o -Gordo e o

Magro.
2) � RÉFEM DO PAS-

SADO - Com - Roc1 CA

MERON.
Censllra até 14 anos.

I
,

I PRE.PARAM-SE CANDI-
I . I

ID�TOS PARA O PRóX�

! MO CONCURSá DE ES

I CIUTU,f'ÁRIa DO SERVI-

I CO PUBLICO FEDERAL.

Trata" à Rua Dom Jaime

I Cúmura, 42
.

I

Os autos da representação que, corno delegado
do P.S.D., fizemos contra a propaganda política do
·sr. Irineu Bornhausen nas colunas do "Diário Ofi
cial", foram anteontem remetidos pelo Tribunal Re'

.

gional Eleitoral. ao M. M. Juiz Eleitoral da I3.a Zo
na onde serão processados e julgados.-'

Aqueles que, a respeito dessa representação le"
ram te1egramas congratulatóríôs do governador e

notícias da "brilhante vitória" do govêrno e da "fra
.

goroso derrota" da oposição - hão de estranhar essa
remessa de autos.

Pois não houvera derrota fragorosa da oposição?
vera vitória brilhante do govêrno?

Pois não houvera derrota fragosa da O'pO'sição?
Que diabos fazem êsses autos davsuperior para,

a primeira entrância? Por que não ficam no arquí-
vo, arquivadissimamente arquivados?

'

Por que continuar O' processo, se o govêrno já
ganhou? Por que julgar a representação, se o P;S.D.
já perdeu? '.

Então· não leram o telegrama de regozijo pela
vitória, do governador? E as notícias e os iiisultos

,

que nos dirigiram os órgãos subvencionados?
Positivamente essa Justiça Eleitoral deve estar

maluca, ..

Com·uni'cação
Comunico as autoridades federais, estaduais, ao co

mércio, indústria aos meus amigos e ao. públleo em geral
que, nesta' data, deixei de ser A.gente, nestá Capital, da
SADIA SIA TRANSPORTES AÉREOS._

.

Aproveito a' oportunidade para agradecer a todos
pela maneira corri que fui distinguido durante o tempo
em que ocupei aquele cargo.

Fior ianópolís 19 de agõsto de 1957
NICOLAU TEIXEIRA

,..

,

P A R T I ( I ,P A ç Ã O
NASCIMENTO

Aarão Steudel Areão e Senhora têm o prazer de
part.i-iipar a todes os. parentes e amigos o nascimento de
seu

I
i i lho Rogério ocorrido em 1-8�57 na Maternidade .

"Car-nela Dtltra".

�

Osvaldo Melo

CHAFARIZES EM SECO -Este é O'
.

reverso

da medalha e que se enquadra na' face da "Ilha do.s
Casos Raros" em cO'ntraposição á "Ilha dO's O'casos

. raros".
, .

Chafariz em sêco é uma raridade em mate!la
de' turismo em nossa ,"interessállte" terri:p.ha, tão
boa tão linda, tão hospitaleira, mas, que conta com

uma série" de coisas esquisit.as,' "sui generis", O'ri

ginalissimas, que se contrapoem aO' seu prO'gresso.
e' isto em face de ridículas decisões tO'madas por

�

pirronices vingançasinhas . de meio quilate e por
sin�l, impróprias e ptleris. .

_

A Prefeitura, para alindar o--<!entrO' 'da Cidade
construIu um lindo. chafariz no jardim fronteirO' ao.,

.

Quartel da Polícia Militar, cO'm jatos é projeções a

côres.
Apagado. Falta .iluminação . que não. cabe á_

Prefeitura fazê-la.
-

Construiu também mais dO'is chafarizes nO' jar-
dim da Praça. Pereira e Oliveira.

Está ali em sêco e sem iluminaçãO'._
Por que?

_

Simplesmente porque não há meio de' demover
os responsáveis da teimosia em que se fecharam pa
ra não ,atenderem as ligações necessárias.

_ Birra, questiúnculas sem impO'rtâneia, turras,
briguinhas para enfezar politicam�nte O'· .PrefeitO'.

Pagam as custas a Cidade e' o pOVO'. .

Isto é simplesmente' ridículO'.
- Parece incrível que' ainda haja uma mentali

dade desta natureza a sacrificar O'S muhicípes que
. absolutamente não pódem ser O' "bO'de espiatório'l.

.

As brigas e desavenças nO's sítiO's e lugares
mais distanciados do interio.r da ilha são mais co-,
medidas e

-

até interessantes.
Um visinho não se dá com outrO' por paixões

. politiqueiras?
Há um meio de vingança.
O mais afoito, co'lóca 'na gaióla uma araponga,

daquelas boas que sabem martelar os ouvidos da.
gente, como um malhO' a bater numa "bigO'rna e põe
o "ferreiro" bem juntinho da casa do "adversário".
Durante á' noite até alta madrUgada, O' põbre do
visinho não préga olhos ...

Aqui na Capital, não cóla a vmgança. As "pO's
turas" nãq permitem ...

O fato é' que êsse estado de co.isas não póde
perdurar.

-

E' necessário mais amor ao prO'gresso ·da Capi-
tal

Sim, porque isto aqui· afírial, é' u'nia Capital,
quer queil'anl ou não' queiram!

.
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o Triunfo do Sistema Alweg�
Colonia . demonstra o meio de transporte do futuro
··0 milionario Wenner ., Gren conduzlNos

COLONIA - "Vivemos" O diretor técnico do mo- para ensaios. O trem Alweg locldades até 300 km por
I .

hoje um dia de projeção no-trilho Alweg, Dr. Rosem-
-

di 1" d
I --

muni ial no cormruo os ,baum, chamou a atençao
transportes", . 'declarou o para a montagem simples e fortável, convenceu menos a falta. quasi absoluta de

.�.�, rnllIfimJliõn�i;� 1:xi�1 Wen- barata do mono-trilho de pelas suas linhas exterio- ruídos, Um porta-voz dos
.

',l1el'-Grén-' 'OOJa ,< fortuna é cimento armado. A linha d'õ res'a SI' qlh'1,4�' .se devia' dar . engenheiros e conetrutores

calculad� em {OO milhões ensaio foi construlda sobre um ·perfit· �erodGamico, do al;mães assegurou {ii1'e"'7m
, .

de dólares, quando, em suportes de cimento arma-
que pela' sua extraordinária Colonía se 'desenvolvera um

Fühlingen, um subúrbio ';0 de 4,5. m de altura. A ',1 d d
.

I t
.

t b-
. capacroa e e a!:ran<l!ue e melO (e r,anspor e UI' ano,

Liga' tnJernacional conlra
.

a epitepsia
RIO; 20 (V. A.) - Pro- países do mundo, tendo o

cfdente Ide Bruxelas, onde' Brasil enviado 40 represen

participou do I Congresso I tantes e apresentado quatro
Internacional de Neurolo- trabalhos, dois dos quais de

gia, chegou ao Rio o mêdi- autoria do referido neurolo
. co Paulo Nimeyer, presiden gista.
te da Liga Brasileira Contra O dr. Paulo Niemeyer foi
a Epilepsia. O conclave reu eleito presidente da Liga ln
niu cêrca de mil e quinhen ternacicnal Contra a Epi
tos delegados .de cinquenta lepsia, sucedendo ao profes

Sal' Henry Gestau. Sua ges
tão deverá prolongar-se até
1961 quando será realizada
em Roma o Congresso de

Nerologista Clínica, sucedeu

do-se o Neuro-cirurgia de

Nova Iorque.
Falando à reportagem, dis

I
se o dr. Paulo Niemeyer:. 'uh. Alweg, declarou que até lo já estào em negociações

"Temas da atualidade fo- agora tinha gasto nesses com a empresa Alweg, es-
�

ram debatidos e estou certo

tido internacionalmente há '

gens, de 11 m 0e compri
a lguns anos. mento' cada

.

uma e, 3 m de
sal' de serem possíveis ve-

Nesse ensaio de apresen- la rgu rà calcu ladi para 100

tação só tomaram parte al- passageiros. Evidentemente

guns hóspedes: pois ainda podem-se
. atrelar vários

não se inaugurou . oficial- desses conjuntos. As car-

mente o serviço no subúr-
I •

bio.' O interior do conjun-
to lembra um orribu s mo

derníssimo. O Dr. Wenrier

Gren, que possui ações de

algumas das. grandes em

presas industria is da re

gião do RuhI', e. promoveu o

desenyolvimento do siste-

o One /0 H em De Negocils
.

Pide E Ião rede Fazer
ANTECIPAÇÕES - A' tcmandc-ss por base a mé- empregado, em virtude de

" I f
-

tã
I
di bí

,

que titu o orem, nao es ao la perce Ida durante o pe- nrestacão do servico mili-
sujeitas' ao sêlo proporcio- ríodo aquisitivo. Acórdão' t�r, de�e ser. comput�do pa
nal do art. 49 Tabela, a não da La Turma do TST,. no : ra efeito de indenização.
ser quando vençam juros. Processo 2.101-56 (3-70-20 Acórdão do TST nos Em-

.

Acórdão 46.403, do L? Con- - 693/57)...
.

I bargos 7.078 (3.'50-100 _

selho de Contl'ib�1intes 110 INVENTARIO - O dis- 658/57).
Recui'so . 41.067, de Minas sidio entre os herdeiros e a

I
SUPRIMENTOS _ Fei

Gerais (4-30-3{)-1 - 668/ 'I=Ia:r�lis��ç.ãO, sem autoriza-; tos pelo titulr�' da firma ou

57). ção J�ldlClal, do processo au- pessoa a êle ligada por pa-
CRÉDITOS Em con- torizam a remoção do in-

I

rentesco . muito próximo,
.

tas correntes, provenientes ventarianie. Acórdão da 8.a
I

são tributáveis, quando sua

de nqurs içoes de, mercado- Câmara Civil do tribunal I
origem nãc ficar compro

rias e instalações feitas por de Justiça do Distrito F'e-
I
vada. Acórdão 47.831, do 1.0

I ;

deral, no Agravo de Instru- ,Cons. de Contrib., no Rec.
mento . 7.228 (5· 50-50 -' 6.15&=-R, de .Pernambuco

675/57). 1'(4-30-10-1 - 696/57).
SERV1ÇO MILITAR - O CDe Visão, 9 de agôsto de

,

afastamento do 1957)

tes, no Recurso 38.206, do

DF (4-30.-20-1 - 698/ 57).

COLÉGIO NAVAL

sócios, não incidem no im

pôsto do sêlo. Acórdão ....

393, do 1.0 Conselho de Con-

tl'ibuintes, no Recurso ....

41.905 Ido R.G.S. (4-30-30-1 tempo de
f1

'

,
- 669/57).

DECLARAÇÃO - Quan- •

do o pedido de retificação
de declaração de impôsto
de renda .ê-tórmulado de

pois da ciência ela ação fis

cal, o contríbulnts não se

exime das sl:lJIll.ções previs
tas na lei e nas' quais já
tenha incorrido. Acórdão

46.818, do 1.0 Conselho de

Contribuintes no Recurso

40.598, de Minas Gerais

(4-30-10-15 - 697/57).
DEVOLUÇÃO - As mer-

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS

AULA DE INGLÊS
Com a chegada do Professôr John Scafe, o Ins'

tituto leva ao' conhecimento dos interessados, que
reabriu a matrícula para as novas classes de Inglês

até o dia 22 do corrente.

Maiores Informações na Secretaria do Institu
to à rua Felipe Schmidt 2.

A DIRETORIA

USINA DE AÇÚCAR ADELAIDE S/A
.

-cadorias. devolvidas à fá-

hrica, ainda que para re- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

pares, :::icam sujeitas a no

vo ímpôst., de consumo,

quando reentregues ao por

tador. Acórdão. 32.165/ do

2.° Conselho de Contríbuín-

/

CONVOCAÇÃO
'����

Pelo presente edital. fiq.ô'1 convidados às senhores
acion istas para comparecerem à Assembléia Geral Ex
crac rdinâria a se realizar 110 dia 14 de setembro próxi
mo vindouro, às dez horas, li" ,,(de' social, em Pedra de

A11101a1', no município de Úa.i<cí, para deliberarem sôbrs
a segu in te :

, DIVIDENDOS - 'De par- ORDEM DO DIA
tes beneficiárias, são ,tri
butáveis em poder da pes
soa jurídica, bem como o

fLln� ode resgate dêsses tí-
, tu los. Acórdão 46.999, do

1.0 Cons. de Contrib., no

Recurso 37.343-R, de SP

(4-30-10-1 - 695/57).
HORISTA - As férias de

1.0 ModificaçãjY dos Estatutos sociais,
2.0 Modíficação da Diretoria,
3.0 Assuntos de interêsse social.

Itajaí, 30 de Julho de 1957.
Cesar Bastos Gomes - Diretor Comercial.

horista 'devem �er pagas

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Diretérío Regional - Secção de Sta. Catarina

EDITAL DE CONVOCA'Ç.:\O
Na conformidade do parágrafo 5° do artigo 23 dos.

Estr,.tutos, convoco o DIRETóRIO REGIONAL DO PAR

TIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - SECÇÃO, DE

SANTA CATARINA - para,/em reanião a ser realiza

da II(; dia primeiro (10) de setembro de 1.9�7, às 9 horas

da rnanhã discutir e deliberar 'sôbre os seguintes .assun-
,

Os interessados deverão sê apresentar à rua Nerêu
Várias cidades alemãs e Ramos nO 46 em Blumenau, telefone 1380.
estrangeiras, entre elas Ber- Comércio de Teciclos Blufnenau S.A.
limo Düsseldorf e São Pau-

.1
\

le chegue em tempo
de comprar a sua

. \

...,.'

DE

A MÁQUINA

---- ---_._-_._. -----_.__ .. _-- . " _._.- -_.- •... --. --

móvel de madeira de lei

DE COSTURA

• Costura para frente e para trrrz

• Borda com absoluta .precísôo
• Garantida por 15 anos

( -

Aproveite esta

especial. de

oferta

MAIS VENDIDA

NO BRASIL

ruagens assentam em rodas

semelhantes às de automó

veis. Cada. carro motriz tem

dois electro-motores. No

entanto também se pode.
utilizar automotoras 'Diesel.

I MODELAR
- O moio;- !11é1fl1Z/Íl tio &Iodo-

RUA lRAJANO 33 . FLORIANÓPOLIS

•

ensaios

agora apresentado de in- hora. Uma.das grandes van

teríor extremamente con- tagens do sistema Alweg é

paragens, pretende-se ado

tar em Colon ia uma veloci

dade-de 80 km à hora, ape-

o sistema Alweg consegui
rá superar. os meios de'

transporte tradicionais.

Georg Kronenbítter

----- --- '-------- -----------

VIAJANTE
/'--�

F'irma, atacadista. de tecido oferece duas vagas de
viajante para o oeste e sul do Estado.

Faga-se ótima' comissão - Dá-se condução.
É inútil apresentar-se não tendo conhecimento do

ramo.

JULIA' CÂNDIDA DA LUZ

tos:

a) Relatório da� atividades partid,árias no periodo
de jUilll0 de 1.956' a junho de 1.957;

b) Balanço'e contas dn Tesouraria, no mesmo perioodo;
(') Eshido da situação político-partidária para o

plei�) a se realizar em outubro de 1.958;
ri) Assuntos diversos.

F'lorianópolis, 20 de agôsto de 1.957

Acácio' Garibaldi S. Thiago - Presidente

ensaios cerca de 25 milhões cudandu-se a aplicação do
Ide que o Brasil fez boa figu

d'e marcos. Na SU'l. opinião, novo sistema de transpor
ra com a tese �presentada
pelo dr. Aarão Akerman sô- partilhada por lr.uito'S pe- teso Aguarda-se em Colônia

'Fil�os g'enro netos agradecem a tocl.os os amigos
bre esclerose de placas e as 'ritos, o monotrilho repre- a chegada de uma delega-· que o:' confortaram e m.'anif.estaram seus sentimentos
duas por mim elflhoradas,' senta o meio mais illldi�ado I ção brasileira. ) por :r:O,tívo do felecimento de sua inesquecível mãe, sogra
referentes os método cirur

para resolver os problemas! A linha em Colonia, de' e aV0 JULIA CÂNDIDA DA LUZ e convidam a todos
gico no tratamento da epile-

t
. . pal'a a Missa de 70 Dia que mandam celebrar sexta-fei

psia e das aneurismas ce-
de tranóipor e das grandes 1,8 km Ide comprImento, fOI, 'rã diá 23 às 7,30 horas na C�pela do Ginásio Catarinense.

rebrais. cidades. I constrllida expressamente .r.S:'':IoiI-k

MISSA DE 7° DIA

'"

Você está convidado a apreciar sem compromisso .. as

nossas NOVAS INSTALAÇÕES.
Excepcionais oportunidades para todos durante êste Inês!

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS S. I.
Rua ílvar,o d'e Carvalho, 20

• 1
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Florianópolis,
r

I I

Por AI.. NETO '4. Em cada grupo de, oito atuais, são muito mais po-

Ao aproximar-se a data pessoas, uma sofre de ma- derosas.
da nova reunião da Assem- lária. Se não se chegar a um

b1éi!l Geral das, Nações Mail, além, disso; há fa- acôndo sôbre o desarma

Unidas, começam a surgir CDS a inda mais trágicos: mente, �través das Nações
críticas contra a organíza-' são aqueles que contam a Un iôas, estamos) sempre em

,ção internacional. existência di, um mundo perigo.
Estas críticas têm .uma escravo,

origem, e uma finalidade Cêrca de 900 milhões de
bem claras: partem daque- pessoas vivem sob o regi
les interessados em 'manter 11e da escravidão com o

o munido miserável para me- Kremlin moscovita, rein an

lho!' poderem entronizar a .lo onipotente sôbre suas

Qbl'ancio Warren Austin

era chefe da delegação nor

te-Ij.mericar,-a na ONU, uma

senhora um dia lhe per

gl�ntou ?

"S�·. 'Austin, será que o

escala inter- vidas e suas pâtr'ias., _sr. não se carisa de ouvir
nacional. Finalmente, existe o pe- tanto falatório aqui nas

Pois o mundo é pobre, tal. . -

I
U

d 1:. '

,'lgO para o qua am a lia Nações, Unidas, tanta dis>
como está hoje, e a luta das .)oucos dias o Presidente cnrseira aborrecida?"
Nações Unidas 'consiste' �isenhower chamava a nos- "Minha senhora -=- res

bàsícamente, em elevar o .a atenção : a bomba atô- pendeu Austin __ é prefe-

nível de vida das popula- nica. rivel que os velhos diplo-I
ções, numa atmosfera de Uma só bomba atômica matas cr-iem úlceras no es-

paz e segurança in terna-
cionais.

Se tens dúvidas sôbre a

pobreza do mundo, consi

dera estes quatro fatos: '

1. Em cada duas pessoas,

matou cm Hiroshima, mais.; tõmago do qüe os

ele 100 mil pessoas. I morram nos campos
As bombas atômicas talha!'.

agrado à primeira visto. Suas linhas mo-

jovens
de ba-

é' um refrigerador, que

ftORIANÓPOLlS DE demos aliam o estético 00 útil e funcional.
, .,

E luxuoso no acabamento e assim mesmo

accessível no preço, O refrigerador p�OS·uma vive em região da ter

ra onde a dieta alimentícia'

média é apenas 4QO, calo-.'

refrigerado� merece a suo confiança.

DOCIMO é amplo com aproveitamento total_
do espaço, satisfazendo tôdas as exigências,
mesmo de uma família numerosa. A GA·

'/'
,

,

J

i

rias acima do nível mínimo,
para manter a rda� 1

E es;Ca,;' p�r-e:lntli.,em i{
"

ci�i, h"Qiens, . �trnulher,es '�'l
�rIanças. '

fi! _:..•.�2. Dois têrços dos habi

tantes .do .mundo ganham
, ' ',' t ,. .

anualmentd uma quantia

RANTIA de 5 anos demonstra que' êste

(bnheça-o! Será uma amiZiJçJe durddourõ
t UM PRODUTO DA

REFRIGERAÇAO PARANÁ 'S.A.
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllWIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111II11!llllllllIIwmllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111

it:l!el:i�i' a;!�2 �?r.tos. ,

E,_ de,
A,es dais� tel�s; 50 Ifór $cert-
,to gan ha menos de três
;:contos pqr �n,Q. ii ,',d'

J ",:�rote q\�l,e são três jlcQI).to�
) pO�,llrWh e' n�o ,P;?X �,ê�., i

3,. Çi�qHf!ntar.po,!· gr,�t? dr
humanidade 1f�o j �1tJ;>� l�r
nem!es�re,v�r"" ",;"_,,,:

CONCESSlqNÁRIOS:

LOJAS ELÉTRO - TÉCNICA

Preço Fábrica {Çr$ 29,500,00 \

Preço
I

Plorianô pb lis Cr$ 29,500,00
Adquira um Refrigel'ador "Prosdocimo"
cm suavíssimas prestações mensais, nas

LOJAS ELÉTRO - TÉCNICA

e pague-o

em Florianópol,is
Uma org.anização as suas órdens.
Rua T'te. Silveira � 24 e 28

Fonos: 3793 � 3798
L

....

"·lJ,..........�...... ........,..._

,

';.!,,'.J.!ti-·, : .'., rÓ,

.. ',m,aiSI
"r�pida!

.;:.

'rende
..

'

men

xx..X,xxXX- X -XXx XXX"

x
'_'___

,

, , x

x CAMPÀNHA DE EDUCAÇÃO x
x FLORESTAL x

x x

,x�xxxXX- X'-XXxxxxx
x x

x A Acácia neg-a é espécie x

x -de cresclmento râplde.: per- x

x mitindo aos 7 _ 8 anos a. ex- x

x ploração das'cascas para'ex. li:

x tração de ,taninõ, além de x

x também produzir' boa Jenhax
x e ser planta fertilizan_te. x

" x _ Consulte o. tAc&rdo F:lores- x
,

x tal' sôbre assuntos flores- �

COLOCAh\OS EM QUAL
-, QUER: CIDADE DO lltA$lL

R�P. ".S�LARA�
"

RUA S&lADOR DANTAS.co· �•• AND.

RIO; DE)ANEIRO ·,D. F..
" SEM' LEGENDA

.

PERDEU-sf-,'I, ,',' , '

_�,_ ___.;.._..---:.

@J'"...................
'

'Uma caneta; Strebook de ,

que os cientistas utíltzarão
para �ejtermÍlWl� .� forma da

'

x tais. x

x

x.x x x x X X - X - X X x x li: li: x
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,JOINVILE - 'Ru,' Marecbal 'Deodoro, 175 - Fone 4111
rONE 17 - SANTA CATARlI';,\ " "

- Rua da Mc>óca, 1044 - Fone 37-7097

�t..,..,. G DE J (\ N E I R ,0, 153 SAO P,\ULO - Rua João Teo(��ro, 670 - Fone 36-44�1

ARAR;' �ALEANS � BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegráfico:
,\

RIO DE IA N E I R O ,-- Rua Sã;! çristóvão, 21Z,

Endereço Tclegráfiço das' Filiais: -c R E S C I U, M E N S E"

---�

I AVARIA GROSSA.

I
'

ROCHA A. A. IND�STRIA, C6�ÉRCIO, NAVE
'GACÃO e CONSTRUÇOES, estabelecidos em Pararia

'f;uá: Est. do Paraná, proprietários do navio-motor "SAN
TANA", por' seus 'agentes abaixo, comunicam aos Srs.

Consignatários 'da carga de que é portador o referido
navio, embarcada em Itapéssoca CEsto de Pernambuco).
que em virtude de Avaria Grossa declârada no Porto de
Icecife a retirada da referida carga está sujeita ao pa

gamento da quota provisória de Avaria Grossa 'de 4%
(quatro por cento).
CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO � INDúSTRIA

F'Ior ianópoljs, 23 de Julho de 11>57.

BD S8 DI a r k;I

o QUE SE LEVA DA VIDA!

Atenção
SENHORAS e SENHORITAS. O Instituto de Beleza

Iporanga, alem de suas instalações Modernas, conta com

urna eabeleireira com longos' anos de pratica no RIO e
SÃO P�L\ULO.

Emp-esta-se, com garantia hipotecária, quantia não
, .-

inferor a Cr$ 50,00,00. Enformações à rua Tenente Sil-'
veira N 67.

I

M(r_VEIS EM GERAL
D A T I L O G R�A F A

Hão permite
�

que a ,ferrugem
detenha a marcba do progreSSI
"ER·LI CON é I1t11 na conservaçlo
e limpeza de qualquer mãquioa 111-
dustríaí ou agr1co!a. NAo permita
que suas lT'ãquip3s sejam destruí
das peja :felru_�em. Use FER-LI
CON cujo poder desoxidante não
pode

'

ser comparado a nenhum
processo mecânico. FER-LI-CON
é usado também nos oficinas d.
automóveis', nas fábricas de gela'
deiras, nas ln' ústrlas de esquadria.
de ferro e nas oficinas de pintura
de Objetos de ferro e aço.

Fabricante., .

BUSCKLE & LEPPER UDI,
;() Rua dos ,Aodr.<das. 139 I

.JOINVILE • sta. Catarina

Com prática
Precisa-se na A MODELAR
- __ . ---_.-- -�"-

--_-_------:--._-,-'

VISITE A tJ.OSSA LOJA

/

Vá gastar o seu dinheiro
':0 BATI elo CAFÉ PRIMOR,
onrle as bebid&s são puras
c'· os petiscos têm sabor!

F. Schmidt, 60
r.o BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde' as bebidas são puras
E OS- p�1.is�o:(iêm sabor!

-

F. Schmi dt, 60

(URSO PARTICULAR DE FRANCÊS
"

�.;....,w
, ,

,

,

I,? '

"

Atendendo a numerosos pedidos - Comunicamos a

abertura de 11m CURSO' PARTICULAR DE LINGUA
FRANCESA por tu rmas.

Inscrições no período da manhã entre 10 e 12 horas,
Inscrições no período da tarde entre 15 e 17 horas

-No Ginásio Barriga Verde - 'Rua Ferreira Lima -

com o Prof. Jacques' MoussempêsI
,

--_._-------
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Florianópolis, Quin�a-feira, 22 de Agõsto de 1957 �O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIA�IO DE, S. CATARINA

Em ·Seus Dominios Dom'inDo os 'Três Lideres
;��, ICOMO ESTA" CONSTlTUIDA A 5.a RODADA

�

,
' I •

• " >

A próxima rodada do

I composta de quatro pele-v em Blumenau, visto estar JPicG.
Campe6n,ato da 2a Zona,' jas. Pe�a' terceira vez con- , representado 'na- disputa por, Os três líderes invictos

marcada' para domingo é' secutiva não haverá jogo
I
um só clube: o 'G. E. Olím- 'tlo certame, que 'são Bocaiu-

1 I. l
,

j

va, São Luiz e Carlos Re-I seus domínios,
'

sendo seus teriores e portanto necss,

na ux, jogarão em suas re- arlveraár ios respf.!ctivamen- sitando da rehabilitação.-
,giões, o que quer dizer em .Le América, Paysandú e O Jozo Bocaiuva x Amé.

Barroso. tados- considera- rica desda já está despsj-,
,

'

dos' adversários de' respeí- tando in terêsse invulgar
7 ,

., co mesmo quando atuam devendo s� constituir numa

fóra de seus , redutos.' Em das maiores pelejas do ano.

Itajai será travada a bata- O clube da Marinha, que

lha de menor importância duas, vezes jogou e duas ve�

da rodada, mas que pode- zes saiu com os louros está
rá vir a 'ser a mais sensa- em forma e com uma digo
cional, Serão protagonistas posição de ferro para levar
Marcílío Dias local' e Fi- de vencida mais uma etapa, I '

gueirense, ambos, -, batidos de sua trajetorta . no Cam.

/r-
'

.Lo Si
, c::

,-------"'----� é:
�

S

c::a
.._
•

-
c:::a

...

-
"

'
.

Esta NOlie-A-"Ouv-ê�rture" 06
. '

.
.

Call1peona�o��·Da
-

Reaparecerão Atlético, Guaraní e Tamandaré dispÚ,tando o "initium" de
Pela primeira vez, pare- ní e Tafnandaré, Como se' bate ao Atlético decidindo do. três conjuntos dando da - Cr$ 10,00;

,

Geral -

ce-nos, um certame da' ci-' sabe, o vencedor do certa- o título. ',que pó.lem. pela vitória. Cr$ 10,00; J!2 gernl -

dade será disputado pai' me citadino .térá oportuní- Teremos, hoje, .um ,espe� � Assistam-no!' Cr$ 5,OC.
........

\
I

J.

três clubes - apenas.. Eram dade de lutar �ara ,subir �áculo .noturno dos mais Preços: Arquibancada
sete clubes que disputavam para a, divisão Especial, prometedores, presencian- i_Cr$ 15,00; Y2 avquibanca- (ampeonaio
O cetro citadino. Em 56 es-: pois resolveu a F.C.F. que -�--�--- ----

I'
•

se número foi reduzido pa- este a�o haverá acesso e NA
'

RONDA -

'

DOS DUELOS rloca
ra cinco com a eaída-" do, descesso na mesma.

'___ Faixa Branc� I grirha, _o Bocaiuva avançou ,Com os resultados da 4a _
'

Ava! e 'do Figueirense que Hoje, à noite, com início
. CAMPEONA.T(J ESTA- espetacularmente e, tudo rodada ficou sendo �sta"a

foram para a Divisão Es- às '19,30 horas,' será ef'e- OUAI; _ Vêm-se preces- indica., conquistará ô�'título classificação por pontos
pecial, ,em boa hora. criada tuado, tendo �pOT palco o

"ando regularmente as pro- de Vice-campeão estadual perdidos, dos concorrgntes
para melhor soerguer o aca- estádio da rua Bocaiuva, o 'vas do campeonato do Es- (le florete. Tome ou não ao cetro carioca :

,

nhado pebol "barrlga-verde. torneio-início do Campeo- tado. Todas as 'Ps. e 6as. posse dêsse t_!tulç, pois isso '1.0 - Botafogo e Flumi-

Este ano, mais dois clubes nato da Cidade. Duas boas
feiras das 20 : horas em está dependendo unicamente nense, í)

fo�aP1 aceitos na, citada di- pugnas o público presen- diante, na .Sala d'arrnas do embate' que terá com 2.0 - F'lamengo e Ban-

:vi,§ão-: Paula .É,amüs e Bo- ciará, Na batalba inicial
'M.ajor -Rirí" do, -Barriga Joinville, o clube da' Marr- gú, 1

caiuva, deixando para a estarão em confronto Ta- ..

d 1 1 d f h faz J'lIS aos cumpri- 3.0· .,-- Vasco, 3_ver e, uue am-se 'os e en- n a Z· • J c

dlsputa do certame citadi- mandaré e Guararrí e o' ven-
seres que em nosso Estado mentos que tem recebidos' 4.0 - AJ11Úica-

no apenas Atlético. Guara- cedor do jog'o dará com-
orgulham-se em manter n�� por já haver coiocado à do Rio, 4

.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTltA�� BARRIGA ::�:e ���:::ortOo�lP�b�: eb:ll:� �:�::::, �:i:nt:��:i�a,�::�e: ::,: = s��al�::Si::::t�g�1e ..

:-
"

'-
- -,,-_,:?oe YER"DE

"

'.!' "

c

armas;
, ','

r,ü$ '�f i'le.: j�: Robrepl�jâ- sa e Bo�sucesso, 7
j'

, ,., "

',:;"-,
. iiÁRtHGA VErmE Ll- ,tos "-n1i-S',' pi,o'v,a,s da capital. 7.° _ Ma'dureira: 8

18�o," aniversário', \:...
DERANDO - o:; vetera- INFANTO-JUVENIS NO- PRóXIMA RODAD�
nos Rei _ Hugo � J.oão -CAMPEONAT� BRASItEI: São os seguintes os jo-

OBS. : - Será exigida dos
,.

.

dJuho - Astrog:i1do, que ítO _ 'Pela primeira vez na gos da p-FOXlma roda a:, a. , I·b ·Ih' d' PONTE nRETAsrs. associados, com a Car- I'f '.
A

t e'sgrima, partici�arão es- quinta dQ certàme guana,: sne ri' an o na,· li, . _ armam, nes e ano, a sem- �

I
-

_

éeil'a, a pr�va dê qUltaçao
pre PÓss�llte equipe' da ,grimistas infant!,> ,e, juve- barinb: Vasco x Madureira;! O, mE';clio Isne)"

eX"inte-1
indo muito bem no veterítno

do mês de JulQo p.p.. , A I I � 1
_ t' . .

A.A.B.V., tem m::tntido in- aís., Ná categória de infan-I ,América x- Fluminense;
I gr�nte l.a se eçao ,�!:' an- clube. Ainda 'immngo, ,Jo-Senhoras e �enhoritas

tacta sua famosa . tradiç'ãõ lí" esta;�ã0 os de 11 e 14 21amengo x São Cdstovão; l1ense e atlLalmente raCLca-, ganE:\y_ contra a Portugue-
I �ver;lo apresenbl' a Car- ',I ' I

b 1 l' t
'

de invencibilidade. Erpbora anos e 1:ia de juvi'nís os .de ,Portuguesa' x Botafogo), 'I do no fute o pau IS a, 130-
sa San�ista, o antigo defen-

teira Socia'1. A P t Ifaltem -Nelito e Roni, hoje 14 a l�:. Cant.o do Rio x Bangu e, mo defr.nsor, da A,.' . on e. SDl' do' Cluhe A.tI ético Car-...

Reserva d,e mes�s para 0 '.-' I c '

substituilfo's por Astrogildo c CAMpEONATO FEMI- OlarIa x Bonsucesso. Preta, de "amI{.nas, vai

Ilo.s.
Reuaux,

_

cumpriu ,ma�-Bingo Dançante e .Soirée
e João Júlio, a eq�ipe da NINO - Est"á m<:tY.'cado pa-

.----.- �--------

lllflCa atuaçao; embora :nao,

crc$ 100,00
B' A.A.B.:V, se mantém ga- ra o dicl 25 do corren"te as Paiterson hoje COlt� seu tílulo em, jôgo ' 10g-r:Sse seu --:conjunto as'

artões para o mgo. "
. , i

lhardamente nas mesmas pl�,ovas. femininas por eqUl- O pes,ó I)e'S'cldo norte-' .'lmadorislllo como no 1>1'0- honras do triu.,nfo.Cr$ 20,00 I
.

Iposiçõe2 de outros tempos, P�' e individual' do cam- americano ,Floyd Pátter- fissiona!ismo.
.

A Secretaria esbv'á aber-
3em nénhnma d<;l'rota até ,_j:'eonato estaduaL. Embora o -' d' 1 'd ---

-------

DOZe conte com clementos :�:' ::�:::;ort:,llnc��oçar: Alvac,yr Rosa'na presidência da ACEJ
f-gminiri,os, I�M;ct:-n�s que em jogo, hoje" à Iloite, seu I ,O nessa con'fI.'a.de 'Alva-. César
a pré Vh rea lzar-"e-a a,pe- d S t"titulo, 8nfrentand0 o cam� I eyr Rosa, ex-d:ngente a ecre arlo

llas à :ndi-vidual, competin- '

I 's' peão olímpico de 1956,. Ra- s�c.ç, ão esp.ortiva dé "A No- ouza
'QIi l\i":'.�a e Ivete pel(i) Bar-. ,

_ T
.

Dll- .
uemachel', que POS,SUI_ t�m., bela',.' e que teve atuaçao eso'urelro

riga Vel'de e as irm�s Mueller

I ca"rtel noLivel, tanto no ,nrarcante no I Congresso
Duli'a P,elo Doze. C Ih 'F' I J tada Crônica

.
Esportiva de onse o' lsca - o,

Santa, Catarina,. acaba de Gonçalves, Almeida Frei-

ser' eleito para o espinhoso tas e Rolãndo Werner. ,

cargo de í)]�esidet't e da As- Acertada a escolha de

em seus compromissos an- peonato, até agorãdas mais
brilhantes e sugestivas,

Cid'ade·
J

.,

:;gDrac em novo embalagem,

{3EITORIL DE aNGICO
PELOTENSE,P r o f i s s i o n ats

Puramente à

base de plantas
meçlicinois, o

xarope Peitoral

�de Angico'
.

=l-;
Peloten.e, usodó '9'

hó 51 anos .m

tQdos os ,lares brasileiros,
combate imediatamente _

re�Friados, gripe, rouquidão,
asma, bronqu"ite e os tosses

mais r.b.ldes.' PreF.rido em

tõd�s as Familias I •.• Pre,

Ferido em tõdos os idades I .•.

bom como sempre .•• ;

'.

(a-

i
e Canto

INDICADO
NO TAATANQ1TÓ DA TOIISL IAONOU1TE, I

AlMA. ftOUWI�O. O""" ,.RQU'RJA��'

DOSEI
ADULTO!;: I CGllMt d. '''fI.-e 'IJ:I"-;':I'"
-CH.IANÇAS: I!J:'lCDlbu.chUriJW"�

Co,.,,."" ,ao o.a.

t'.,,�k'�•• O";!ItIlU'\ , ... �7J1
.cOMr/t.t'MI,.l,..nU�Tft;..tL !"At:MACtuTI'C"

. fllJA PICiV� IiU Oi MEl.O. "'01
__ AI(\ DI Jf.NI!ftO __

A Diretoria', da' "AS-

'_

SOCIAÇÃO ATLETICA

,BARRIGA VERDE" tem a

satisfação ,de cómunicar
aos sr�, associaGos que,

,comemoran'do a passagem,
do 180 aniversário desta

,agl�miaçãó, programou vá

rias festividade,s., que cons

tam do Prógrama a�aixo,
e- para as quais tem a hon

ra de convidar V. S.: e Exma.

Família manifc·danda-se, ,
,

gratà }peJ:o_ compal'ecimentq.
PROGRAMA

I;a até as 18 horao:; dos dias

de festas, a finl de 4iten-.
agora.

,

,

Dia 23 '(6a feira) der os srs. associad'os que BOCAIUVÀ EM DESTA-

Às 19,QO hs. - Final da desejarem solicitar Corivi- QUE:- S.urpreendendo a

'Prov-a de Florête, do Cam- 'tes Especiais. j
todos os aieiçoadcs da -es-

pe�.nato Estadual. ._ , -------,

LEM'BRAIDO •..

.Arão de

, HilÍlrio

Às 20,30,�hs. ,- BINGO
DANCANTE com numeró

sos p:'êniíos:
'

Dia- 24 (Sábado)

_._ . .:._'----- - �._-:......,:.... �._--

Dentro' de um' mês o Aldo Luz recebe-
rá a frol.a oUll1pica que encomendou

, na ,Alemanha

No- dia IOde fevereiro de Secretário - Edmund_o Si.

contento <h miss'ãü que ihe

ccnstitt1ida f?i confiada.

1931, no campo da rua Bo, mane; 1° Tesoureir.o

Às 14,00 hs. - Início do c'aiuva,.Q Laura Muller, de Heitor lDeminoni; 20 Te

Campeonato, Individual de ,Ibjai, enfrentõu _e venceu 'sonI'eiro - Alano de A. Li·

Florêté ao, Tamanrlaré 'local, péla ma; Or:'ldor --: Amphilóql1ic
Às 19,30 'hs .

..:.- Partida -estravagante cor.tagem de P. GoílCálw:'s; Diretor Es-
� -'..,

de Bolão -'A. A. BAR- 8. tento>! à 4. Os quadros portivo - Adolfo Boas; 10

RIGA :�VERDE x UNlpOS fomararr:' assim: ' Procurador - Antonio Vi-

'D� ILHA. _ LAURO MULLER eira Machado; 20 Procura-

30ciaç.ão dos Cronistas Es-· Alvacyr Rosa ,para a im-

partivos de'. Joinville, bene- portante, função, porquan-

mérita entidacre ,que cem-_' to inteligencia e c'apaci�a-Ont.eIP estivem0s conver- Como se vê, é lima notí- -

.grega cis jornalistas e 10-' r1�,' de trabl'}lho 'não lhe fal
sando com o desp0rtista Arí ,cia a u'spiéiosa para a gran-

::utores esportivo::: da' pro-, tam para ílesincumbi'i'-se a

Millen da Silveira, elementõ de famflia alrlista que' ten-
,

. _
.

I
"

' gressista cidade.
de larga proJeçao nos nuplO's tara em NQvemb,'o conser-

I'I Ficou' assimDia 25 (Domingo) Hos'terno; Oário e. Cubali; <lar - Amaro' 8::>dho; Co� náuticos do
.

Estl?ào per- I'
vaI' a supremacia do espor- f

P
.

.
, "

a nova diretoria da ACEJ:
I

x x x x.x X X - X - X'X x x X li X,Às 9,OQ' hs.::'_ I'ossegul- 'Cuba I, Gancho '? Dorota- missão Fiscal - Amaro, F; tencend,o às diretorias da' te reniístico ban:ga-verde.; . x" x

I
. "

I Presidente Alvacyrtnento do CampE'onato In- via; Juqujl}ha,
\

Ogeo, Sa- Moré, Alfre.Çlo Richter e Federacão Aquática ,de San- gata Pré-Campeonato, ,mar-' x CAMPANHA DE-_EDUCAÇÃO x
. •

Rosa / x FLORESTAl. x
dividual de Florête. da, Polli('o e Napoleão. Arnaldo Dutra; Comissão ta Catarina e do' Clube de cada para o dia 28 dftquqele I

'

� li

Às 14,00 hs. - Câmpeo- TAMANDARÉ - Caro. de Sindicancia __ .José Vaz Regatas Aldo Luz: 'mês. I Vice-presidente -Léo x x x x x X X- X - X X x x,x x x

nato Feminino de Esgrima: valho; Camisa e Mimo.; Sobrinb'o, Donato Barbj e Revelou-nos, o sr. Ad -- ---,.---"------ ,-, -, --,----.' ,.

'

I ,= A Acácia neg�a é espécie:
Às 19,30 hs. -:- ,GOQUE�� Guarita Vitor.e Calça-Lar· Pedro Gonçalves. 'l\mlen da Silveira ter a di- CAIXA TELEGRÁFI{ü BENEFICENTE DE _� ��tic:;:c�::�t: :á:!:�. aP::: :

TEL Á IMPRENSA FALA- ��; ApI'igio, Féza, Cihlade.
VE-NDE-SE

retoria do Aldo Luz sido

'SANTA, ('ATARINA
x ploração das cascas para 'ex- li:

DA E ESCRIT,A Fer'I'.a·rl·' e Godl·nho. d f t
x tração de tanino,' ,além de x,'

, i�forma' a de 'que a 1',0 a
x também produzir boa lenha x,"

. ,Casa 'Ú! Comérciô -
__:._

IÀs 21,30 hs., SOI�ÉE CO- '
_

* ·x· ,x,

. ótimo por, to e freguezia. dímpica encomendada pe- ,t�ç:�=� i'� ':
I � e �::s�II�:t: ,�:!!�:a;:��es� �MEMORATIVA .,- Coroa- '.

A dii�etoria do Avaí, ele'i- � 'lo ãlvi-rubi"O na Alemanha Edital �e convocação x tal' sôbr'" assuntos flores, xTratar nú local 'com Walci ,...

ção e imposição das Faixàs ta Ipara _o periodl) de 1929· , está pronta e ser:t remetida', ,

,I X tais. "

. RAINHA r
Rosa, Rm. Palhocinha, 19 '

"
. -_ '!

/ Convoco, com a presente, todos os ªssociados quite:s x "
simbóllcas na ..

" ,e 1(930 estava assim, oonsti- !Jara esta Caplt� \ tao logo -

x x x X X X X X li'
-:- Coqlleü·os. '

-:..

' <t

�c.'CoT:l'al'eeerem à Assemb.l&ia Gera.! ExtraordInária, no
,xx - - xxxx

PRINCESA da SECÇÃO tuida:
" ,�hegue a Hamburgo o; r la :�a do correRte mês, para a eleição de cinco novos

"-

DE
_

B9L'ÃO, Senho,ritas Presidente -� Walter L E I A Lloy'd Brasileiro qu'e _a tra-, r1_e;!1bros <lo COIlselho DiretoF.
'

r-..�---'--�--,

'MARLENE RODRIGUES e Lange; Vice-'Pre�dente - AS S I � E (
rá poss'ivelmente em 'mea- ('s s,ócios ausentes' poderão fazer-file repr-eRentar por

A N UNe I E E ou �r" sócio, mediante proéuração., .

D I V U L G U E' !los do próximo mês, a tem-
F1orinnópolÍs, 16 de ágos1o de 1957

,D ':0 E ,t;; q;J AD O" 130" fie ser ;ntilizu,üa; n'a· R-e- Inclino lIa' ilva s}liitós '_ Sécl'�tário",

GLORIA SALUM, rE}s�c"
I
Francisco Mello ; 1° Secre

...,._,__�".,""'",.."" ; tário _ Cados F. Sada; 20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO'" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARI!\." Florianópolis, Quintà-feira, 22 de Agõsto de 1957
------------�--�-----------

c
DIREÇÃO . DE MIL 1'0:\ DA COSTA E RUBENS

,R E 'S E N,'H A
NA SESS.ÃO DO TRIBUNAL PCENO, REALIZADA NO DIA 24 DE iÚLHO

DO CORRENTE, FOHAM JULGADOS OS SEGUINTES FEITOS:
1 - Habeas-corpus nO 2.712, da comarca de JoinviUe, em que é impe

trante o dr, Augus-to César Seara Guimarães e paciente Ney Antônio
de Oliveira. Relator o sr, des. HERCíLIO IvIEDEIROS, dedidindo o

Tribunal, por unan imidads de votos, negar a ordem impetrada. Custas
pelo impetrante.

.' --::----..ot

2 - Habeas-corpus ,')'0 2.713, da -comarca de Mondai, em que e impe
trante o dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Medeiros, e paciente Leopoldo
Barreira. Relator o sr. des, OSMUNDO NÓBREGA, decidindo o Tri
bunal, por unanimidade de votos, denegar a ordem, Custas pelo impe-
trànte.

-

--::--

3 - Habeas-corpus I�(l 2.714, da com�rca de Brusque, em que e Impe
trante o dr. Euclides Cardeal e pacientes Jayme Torrezani e Waldemar
Oleari. Relator- o Sl� des, ALVES PEDROSA-decidindo o Tribunal por
unanimidade de votos, conhecer do pedido 'e deferi-lo em relacão 'a

'

Jayme 'I'orrezani; uara conceder a ordem, por nulidade do flag;'ante,
sem prejuízo do prosseguimento do processo e indeferi-lo quanto a

Waldemar Oleari. i�ustas pelo impetrante, em proporção,
--::--

4 _' Habeas-corpus n? 2.709, da comarca de Itaja.í, em que é.Impetrante
o dr. Dalmo Víeíra e, pacientes Zélio Martins, José Braz da Silva Pe
dro Adão Pereira, Otacilio L. Sebastião, João Andrade e 'Nemésiri Fa
rias. Relator o SI'. des. PATROCíNIO GALLOTTI, decidindo o 'Tribu
nal, por maioria o e votos, denegar a ordem impetrada. Vencido o sr,

des. Belisário Costa, Custas pelo impetrante.

5 - Habeas-ccrpus '1° 2.711, da coma-rca 'dç Florianópolis, em que e Im

petrante o dr; Sylvio Eduardo Pirajá Martins e pacientes Romano Pio'
, Paganí e Leatríce Moallmann Klapoth. Relator o sr. des. VITOR LIMA,
decidindo o.Trtbuna-, por maioria de votos, negar a ordem impetradn.
Vencido, o sr, des, Patrocínio 'Gallotti,

-

--::--

Lu r t s nr u d e n c l
à

Revísão-cr ímínal rrO 453, da Comarca de

Florianópolis.
Relator designado: Des. HERCíLI.O ME-

DEIROS. '_

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTI
NUADO. SUA CONCEITUAIÇÃO. APLICA·
ç.ÃO DO ART. 51, § 20, DO CóDIGO PENAL:

.

Na conceituação do crime continuado, o

legisladqr brasileiro de 1940, abandonou o

critério seguido pelo Código de 1890, que
exigia a unidade de resolução, para abraçar
a teoría objetiva que aponta como indíces
demonstrativos da contlnunr-ão, as circuns
tâncias de tempo, lugar. maneira (le execu
cão e outros semelhantes. Ainda que a iden
Íidade na maneira de execução tenha grande
-significação, a "diversidade de lugar" re

veste-se de' maior relevância, desde que se

trate de �_ gatuno proflsslonal, para quem
aquela. Rtim,�íril circunstância é puramente
àcÍdental.

'VOTO VENCIDO: O uso Ido mesmo ins
trumento --a escada; a consecutivídadedas
ações; a unicidade do fim,. visado - furtos
de pequenos objetos da mesma natureza -

todas essas circunstâncias reunidas, estabe
lecem um laço ,de homr geneida de entre os

elementos objetivos, de molde a revelar um

nexo de continuidade entre os dois furtos.
Vistos. relatados e discu tidos êstes au

tos de revisão criminal nO 453, da C{)�arca
de Florianópolis, em que' é, requerente An
tônio Cunha da Silveira:

•

..

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

ACORDAM, em Tribunal do primeiro.
de Justiça, por- maíoría de Abanrtonantlo, assim

f

escol_ha- pela e-tiqueta

SU� 'nova', rOUDa' anatômica'
para o "ornem :moderno!

Jmp�
t confeccionada em

e em 32 tamanhos.
de alta qualidade e

quatro talhes
Seus tecidos e aviamentos

pré-encolhidos. ,

sãe

•

, .

•

"

Você se sentirá bem, pois o' corte IMPERIAl
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortáTâ
e murto mais' elegante.

Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. Não
nem demoradas provas.

EXTRA esd
há longas espen.

"_...JI1 -

'ECIDOS, E ARTEFATOS FISCHER SIA
Garal"tida fi>or

Di_srr:!;lIidor -�xclusivo'
MA-GAZINE HOEPCKE

CARLOS HOEPCKE S/A
Santl.. CçatariPO

fltNnMUU �Uiôfjf�BII� A�-I��i��t'·· ��� BH1�IÇf�M-'
"Dos 536 milhões de do-

'

:e total, 320 milhões foram

� �XIMI'N,�",-'lares emprestados pelo Ban integralmente liquidados há
�

co de Exportação e Impor- muito tempo. Dos 680 mi-. I

tuario, à ampliaçâo ..da sua

rede de usinas eêtr'ícas, ao
._----- .. _--- ------

na espécie, em continua- reequipamento do' seu ?�n'-
o ção porque aqui, a diversi-

'

que fen-ovial:io e à compra cios clientes mais f'avoritos.
,

.
.

votos e consoante o parecer critério seguido pelo. CÓ- dade de '''lugar'' reveste- de mntr iia is nos Estados Acrescentou 'que cs empres emprestimo, não só ao Bra-, caução nos dá a certeza de
dó EXIllO. Sr. Dr. Procura- digo de 1890, que exigia a se da maior relevância, In- 'Unidos para o desenvolvi- -timos concer idos por, aque sil como a qualquer outro que os emprestírnos -ser'ãó
dor Geral do Estado, inde- unidade: de resolução, seu fere-se dos autos em apen-

I
mento do Dais". le estabelecimento' de' de- país, é este .Q pormenor' que' bem- aplicados", finalieou o

ferir o pedido, <
elemento subjetivo.r de dif í-

so que o requerente, em- Esta a declinação inicial dito para a .Àr!Jerica Latina prende mais demoradamen-! sr . .sam&el Waugh.
E assim decidem porque, _cil averiguação, cada um bora não condenado ante- elo sr. 2amuel Waugh, pre- lesde a Conférencia do Rio

ao conb;ário do que enten- dos crimes eXiglr.do, por riormente, é um profissio- 3ielenie- do Banco de Expor de Janeiro, em 1954, ultra

de Q reCjuel'entey a.s três in- certo, uma ;resolução, mas nal do furto. Ora, as "vis.i- I taçàc e Importação, ao avis passaram duas vezes e meia

frações pelas quais foi êle esta vão sendo mais do que tas" à duas caga:i' efetua- tar-se, ontem (12) com os o mO:1tante d:os 'empres-ti
condenado, constituem, lião a execução da resolução das em seguida U'1la à ou-, representantes 'da impren- mos au�orizados pelo Banco,
um ,delito úni.co cometid� comple�a anterior, para ,tra, oil muito tempo depois, sa cariJ,ca e COITf'Sponden- em igual periodo, anterior
em continuação� mas um abraçar a teoria objetiva, con�titue . p0.rme�HJl' desti- tes estrangeiros ;'10 salão ele mente à citada Conferencia.

concurso material de deli-, propugliada pelo n:aior nlÍ-, ,tuído de qualquer signifi- leitura ,da Biblioteca Tho, Mais 337 milhões de d,olares

tos.. j:nero dos escritores ale- cação para um gatuno pro- mas Jefferson, d'a Embaixa O El'. Waugh informou
. Com efeito. Nem mesmo mães, o _legislador brasilei- fissional. A tend€:ncia ine- da Amrricana. que D Banco está C'xaminan·,

os {Ul·tos praticados nas re- 1'0 menciona como índices quivocamente rev(')ada pa- Cliente favorito do pedidos não oficiais de

sidências dos desembarga- objetiVt:s, demonstrativos ra a prática de crimes des- O sr. Waugh, que-se acha- empl'estimos para o Brasil

deres Osh;lundo Nóbrega e da cont;nuação, 'ás circuns- sa natureza desautoriza se- va acompanhado dos S1'S, num lotaI de 3{f7 milhões de

Alves Pedrosa, todos. na tâncias de tempo,' l�gar, ja êle beneficiado _pela ve- Sauer vice-presidf:'nte e Ro- dolares. Esses creditos, en-

mesma noite e para- a per- maneira de execução e ou- rificação de uma c'Írcuns- untree, Che_fe da secçãQ eco

petração de'! quais se valeu tras semelhantes, tância que no seu caso terá nomica do Exinlbak foi ob-

o requerente da mesma !)S- Com isso,- facilitôu enor- sido p�ameDte' acid,ente., jetivo t·m suas respostas.

cada, podem ser havidps ,memente o tra'blh(1 do ir-I.sel'ia, na verdHde ,h'atar Ainda nos seus escJareci

COlUo mn delito continuado térprete. que devE'rá dedu- com mais benignidade um mentos preliminares frisou

único. 'zir, agora, sôme�te de ele- � gatuno invetúad0 do que que as relações do Exim- ciações' incluiu, por exem-

É que, segundo o dispos- mentos' concretos, muito, J
quem tivesse fUl'ta:do oca- bank com o Brasil são ple- pIo, os emprestimos par�

O d C 'do
. 'vel's?' percep

.

I t' n namen·t" sa' tis'fatorias e, J'us financiamento ,da l�epresato no art. 51" § 2
,

.

.0
.

o 1- maIs aeeSSI <.
- SlOna men e, so pcrque e -

.

Igo Penal, que nos dá a con-- ç:ão comum, a existência de tre os furto's decorrEm lapso tificando a sua asserção, lla� Três Marias e das_Fm:
ceituaç8,o do crime conti- uma continuação. de tempo mais eu menos eferece'l áos repcrteres um

I
na�.

nuado,
�

êste se ve.rifica "Assim, ainda ql�e a iden- longo, valendo o absurdo quadro das operações reali l, "O nosso. gra:qde proble-'

quando o agente,- mediante tidade na màneim de exe- pàra realçar a sem razão zadris pelo Banco com o
J
ma _, disse o sr. Waugh -

A

dos d d'd nosso país desde a sua fun-
'

é que recebemos nedidos demais de 'uma ação ou omis- cução, como o emprego o pe I o. I.'

são, pratica dois QU mais mesmos 'meiós, telJ.ha a Por conseguinte, as con- ção. I novos c.l'�ditos praticamente

cl'im�s da mesma Espécie e, maior significação - no
j dições de tempo, maneira "Desde Fevereiro �e .. fle todo o mundo, de sorte

.pelas condições de tempo, caso, o uso de escala - e
t
de execução e outras seme- 1934 _ disse ele _' a ju-·I que r;çe:ci�a:nos estudar de-I

hl'ai" �an'eira de

exeCUçãO!
qUe as duas infr�ções alu- lhantes demonstrarão anho fle �95"', �incIr.siv,e" o talhadamente cada proposta

,

e o_uh'as sem"eihan,te�, de- didas h�jam s. ido co.metid'as continua_ção 'quand.o o jul-' Eximb.ank autorizou cl'edi- antes de fecharmos qi.Jal-l'_ ' yá g,adar o ,�"u dinheiro
vem !�!bseq'.1!l�t_�s ,�er, �a m�sma nOIte, mnda as- gador nao colher (lOS autos tos- ao Brasil no valoI' de f(uer negocio".

I BAR d CAF' PRIMOR
ct)TIÚnuaçiio I sim é Í1admissÍvi:"j'fa1arcse, (;Gont.,na 11a pag.) I1lT1t bilhão de...dolares, D.es,:, reC�tlçÕel3c,Qntr!l a in:- """"'''''''''''''''''' ��de a; b�bidas

E ,

• i

tacão a todo o mundo, nos lhões restantes o Brasil re

úl;imos doze m�sés o Bi'a_.1 cebeu 420 milh'ões que está
I .

.
sil recebeu 196 milhões, des 'pagando em' dia.' Os restan

dn�'c1os_ à melhoria do seu
i <endo que o Brasil foi um

sistema ferrovia rio e por- tes 260 milhões, embora já

autorizados pelo Banco não

IOl'!l!TI ainda utilizados".

Rua Protes, 374 - São Paulo
35 anos especializado no ramo do vestudrio .:

Disse o sr. W_',ugil que

',te a atenção dos negociado
res, No caso do Brasil essa

I tsndencia .Inf lac ion ar ia em

fiação
i
nada afetou até; agora a

Sobre se 0S efeitos qué a aprovação dos cnedítos so-

tretanto, estão ainaa na fa

se de negociações, etapa_
que precede a formulação
oficial, ria requ isição de cre

ditó ..... Nessa 'fase de negc-

inflação está causando na" licitados .

economia brasileira IPod'e-: "Por isso mesmo que es

riam prejudicar as boas re tamos atentos à inflação
lações existentes entre õ nos países com os quais ope

Eximbank e o nosso pais, o ramos é que limitaffio� os

s r. Waugh dissj, que,' antes nossos emprestímos ao setor

d:a concessão de qualquer de utilidades, pois essa pre-

-v O ( Ê SABIA .. . , "

_ .. _-._-,", -- '�-'- ----_.__ ,-'------,

SENHORA! SENHORITA!
Cavalheiro!

Rapaz !

Gurí!

Moça'
Guria!

Menina !,
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Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Ag-sto de 1957 "0 ESTADO" O �lAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

\HN!STf;RIO' DA AGRICULT.URÁ

INDICADOR PROFIS'SION�AL' SERVIÇO FLORESTAL.
.

'.' .

I
IJ.ELEGACIA PLOREST\L ,

. r RJ.�GIÓNALII & D 1 C O 8 O J<:S'í ,\ lH}

UR. CONSTANTINO ,R';dlição l' ,),,,·,,.a•• rua lo>' 'AÚjIU)O" COM () ESTADO lJí<..

DIMATOS
.

HH. HÉLIO BEtmETT.A Hdheiro Mafrli. n. 'h(l 1' .. 1. auz? SAN'�<\ CATARINA
- Cx, Postal lU.

M É D I C O Diretor: RUBENS A. RAMOS A V I S O
Ortupedlae 'Í\raumatoJugia ",,"'!fIle: IJUMINi.;U:' li" DI

•

A Delegacia Florestal Regional,
Ex-Interno por 2' anos do Pav i- 'AQUINO
lhão Fernandino Simcnsen da J( e·pre ..enl"nt�.: DO S('I: t ido de' coibir, ao máximo pos-
Santa Casa de São Paulo. . Lt;:p're�8[I",:,õe. A :.'i l�or�' (\\'t':,:1:i 'lueimadas e derrubadas. de mato, afim de impe-
(Serviço do Prof: Domingos D2' Rt,;'3 Senador ranll....0· -- �' (!jr 08 <L-<.strosc.s efeitos econômicos e ecológicos que
fine) - Estagiario do Centro le andar. '

,4canetam tais práticas, torna público e chama a atez càcOrtopedia e 'fraumatolog. e do Te!.: 22,6924--, Rio de Jan"ir')
d t d t

• _� ;:...._ _

UI ia 18 110' Pronto Socorro do Hospital das .
Rua 15· de Novemb ro- Z26 b" f.' O os 08 proprie ários de terras e la vradore , em �e.

ra�e8idêr.cia: Avenida Rio Br.an· Clmtcas �c São Paulo.
• A��r:a::!:. 5��u�1 �.���:'8U��0,OO ,'aI. para a exigência do cumprimento do Código Flo'e� p�1.1 : ....'

cOJro,' D. 42. -t Serviço do Prof. Gódoy Moreira Venda !,vul8la ..•.. -Clt ',oe
tal (Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

S
_

Atende t:haraadoa
_ "1Mico do Hospital de Cari QUEIMADAS E DERRUBADAS Di: }lATO

,!felefone: - 1296. Anúncio mediante co n t r áto. .

II
----._,.;--- - - dade de Florianópolis. Os oriidnais. mesrn ... nã o p u - Nenhum \lcop.rietário de terras ou lavrador, podera

l/fDnfo'rml'dad'es congênitas, e ati b lí d
' •

I J d d d ,,'
I ....

,

- �oI!i.','. ica os, nao serao (eVO V1 n. jJroce er queilula a ou derrubada de mato sem solicitar.

�
9R JOf;JI; i\lJj;DEIROS quirldas - Paralisia Infantil - A direção não se responsabfliza

Osteomielite - Traumatismo _.- pelos conceitos emitidos nos ar
om antecedencia, a neeessârla licença da autoridade OUIIA/'fTE rooo DIAV!EIRA

Fraturas. ' �igos assinados. '. florestal competente, conforme dispõe o C{I<}iio Flores / ". ,�
.

-

"
·valXIi-:PO�?�.,)�i�D� �"jll t:onsultas: Pela manhã no Ho:; INF.Ol;< ()tr.!l [lf1W' ' tal em seus, artigos 22 e 23, respectivamente, estando o. ," ��, nO.J, \IAPTJOS '�

"."'I'1i ',,,,MrIO''''. pitnl de Caridade, 'das 15 às 17 O leitrr encontra. á. n ..-a r.

nfratores sujeitos a I'dad .

�" � -

lu na, in for-macôes que n .. ce se ita ., pena I es. ,t

II t*
JO horas no Consultório. '

::;:-M".' �.: D�.�'"� /
. �""fA'""�.: -t �'. �

,

DR. LAURO DAURA Consultórto : Rua Victor Me, tliàriamente e dv imediato:
. REI<'LORESTA.\IENTO -::ORNAIS

.

Telefo:aeCLÍNfCA GI'.:RAt·· re lles n. 26. O L:stado ' .1.02� Esta Repavtição, pela rede .de viveiros florestais, em
h:specia'Hsta e.rn· moié!Ati.. d� Restdência : r;», Mauro Ramo A. G.azeta

.

:.:
,.... l!.l\�'

I
.ooperação, que, mant.ém no Estado, -dispõe de mudas f "SenI::C'ras e vjas urinária!>.

. - 166. -' Tele. 2069. Diár io :ic· -"lo lU,.. .emsntes de especi fI
•.

dCura radical das int�cço. Imprensa O�._,al .' ., .. _: 1.688: ". � es. orests ,s c e ornamentação, pars ,,? '1)1 � I

agu�as e. c�o.nicall, dOam�e.:rI\)lo' HOSPITAE.
.

Caridade:. ornecímento aos agricultor es- em geral, interessados n!;
.

,

.'
_

. rdgelllto·urlp..t.rlO em u.. • P d) 2114 I �

.no...
Ih D' t ip���:ri�� .:::::::::::':: Úll6 ef orestamento de suas terras, além de prestar toda "IJ:�:�""-f;.:..;.ft'.;i","'--" .-�'W" #�

! ��e��::��� a:e��eoa:' le.. IÇ,

� flo�e�ta signifí:ca:

IN.�e;'êu Raln.oa
: .. g:� I' J.riedntação técnic_a necessál'i�..Lembra, a_inda, 'ÍI, possibi. I' .l:',1 ".:\ Soucrana" Distritu dO Estreito _ r;.nto

Horál'io: 1O�, ás.l2 ",2'>'. ás I. fonte mdustnal; so.lo fer- ,J.ltasr I' "'t'·�,,· ·(·c···'· d'" Ida e da ohtençao de emprestlmos para r.efiorestamenll};an e JUS ;80 6sr. • .
. . .�

Con�ultór�o: R. Tira�entea... til; terreno valorizado; pro- Saúde) ,...... 1.1113 .po Banco do Brasil, co.m jurós de 7% e prazo de 15 anos, ,, __ ...

- 1" An,hú' -- Fone: 3246. ",. :M ., D C
Resl.l'hcia: R. La('erda COI teção de manan.ciais, defê- ate r!lcld a ,,_e outor - 'sr-

112.
Os jmeressados em assuntos florestais para a �-'-"-""I--------------_--""-.JI

C á
. . '" h - los orrea, . . . . .. ,1

bt
- ." ,

t,inho, 1;, ( h cara ao ...pan. sa contra' a erosao; ga�an- UI AMADOS U�- ) 'ençao de maIOres esclarecimentos e requererem auto. ,/
- Fone: 3�';3. tia\de'abastecimento do ma- GENTES

. "" ,rização de licença para queimada e derrubadas de mato, t!i3g... e.m'.�_"""I'om: rsegar!lolnça'
.

.

RTQUE PRISCO t
.

I I h
.. Corl\o de Bontoetr ,�, ... a.,u:·,

d'
.. .

, V h..." uDR. HmM 1 ena en o�o nece�sarI? Sf'r�iço Luz lRaclama, (levem Il'lgu'-se as Agências Florestais:-Mup.icipais 0[;
PARAISO ao conforto, a economia e a

. çõe.s) ••.... :
..

�:
..... ,. 2.40. diretamente 8. esta Repartição situadá à rua Sal tos e rapl-dez'flDlCO b'

. A •

d H· rO:ICla lSala c.om,lssáno 2,1r.l�
1) .' J

)í
d S

'lO leVlvenCla o ornem.
Polícia (Glib. f'e!egado) .. !.II04 umollt nO. 6 em FI1ll'1anõpolis.6tera�ie. ", Doeuça. to P'

aIIoraa _ Clínica de Adulto .. : COMPANHIAS Oi, 'felefone: 2.47tJ - Caixa Postal 39fí, SO 'NOS CONF<trrrAVEIS MICRO-ONIBUS··.O
Curso d.e-' Eapeeializ$çáo no

. DR. ANTON, lU MO!'\,IZ
TI{Ai'<S"ORTE!'

I Br dere! O tele áf' A '1' FI'
.

-

-1-'"'-10"0- -"80-'-'-814.IILI·II·0'•...!:',�_.iloapit...l dOI ,servidore. do ••• TAC .... : .... >.. ..•. . 'I.7ó' .

I " gr ICo.: gn:.1 va orlan ópolis
-.�.

Qi>
" DE ARAGÃO �mzeiro do Sul 2.50(' I" C. -.

,-

"": 'l�rvic;o do Prof. Mariano d. !RU Mt..!" I'RElTl\1ATOLOGlr' Panair '......... I,IIM·.
lFI 1 f

.

'ndrade). '. ortopediA Varig , 2.32'

Ori��•.O,U___.:-A !},� ';�.!.'�.:� -,_,O,aritib.aG�nsultas - °pela manhl no.
, ,>. �\lI(ól'l" Jua., t',n'" 1><, Lóide Aéreo .. ,.' t,IO .�•••_.,i••Ci.;;.".ect�.4t�O�I!I>•••"••O�<De��H1H�Ç�tolil'fl

r .� �'_- � =;;;0,._Ilospitll) de Caridad.e. ' .. '

L'i"" Ir; à.s 1'7 dlàr;"lIl�'lt" Rebl , :. 1,37
. I'

A' I 1\ D
.

.

d�;�:{::�����t�ói���!:�u! N�i:� ���:� Bi:i��;t���· F�T�j�nsa.��J,. :::.:::':::. :2".�2J:' I 1���E�m�����(��.I"r·;��f�';'b�a'1\'ii��;;;l�\�������\\R*r:��'t����:��,it�'��������l l . ge.8 .: R::�.T:::::i���!�:� a ,

M
. - I I i!J .'Ii.�;� •d,!"tes. Tel. 2766. "

- --- agestlc , .. , , , ... '!!jlJ , � �

r,�����:;:·:;:'··� i -

DR'D'f:,�or, ��:r;;;: > '11;' I .

-

Tradição e (oolorlo I-'--·,:,---'-··If.:t-----------------------
VI.IRA DoençA�r�UJ���i�.. r::R�t,Pr:.;.ll ,��rtiJ�::::::'::::::::::: 1.871 1/6 R A N D E H O T E L M O D E

� ,
'J" D!sde 'a 'e!'�Olh�i �� '�:�i��� �!Jrãt��;��·� '!J��'. j

CSP�CJALI�fIC�M OLflOR' ,. �:!�'litÓd'���tr���ad��t��:d,��e
.... ' .. .. .. . ... ,.. ..61i1l,

II ",' .. R. N O ;��" bamellto p�rfeito tudo é motivo do maximo cuidado

,)FVlnos. NARIZ E �;A RGANT � .
reltls n. 28 - Telelone' 3307 O ESTA DO- _

� pelos. expecialistas respollsaveili't pela confecção das
rRATAMENTO E -OPERAÇOES I .

Consultas: Das 15. ��l'af e'

I �iJ'i Rua' 15 de .Novembro,,' 581, ��.
roupas lmperia.l Extra. Só assim é possivel obter uma

l.n'....·Vermelho <"- Neballzaçlo - dIante. ' '_ LEA
� � ;:o.lllla per�eita e "ue veste bEm.�.

/'

Ultu-Som J rt",sldênría: Fone, 3.422 . "

IT·•• tamento de .lnú ..lt. I••
i RIJa: RhJlllenau n. 71 ASSINE ���'\.���"I\.��)\).���'\..����\������������\.����� Pelo Crediárjo do Magazine Hoepcke, podem ser

operaçlo). , ,I . •
'- ------

".---- adquiridas com exelusividade nesta ciodade estas' afa�
Ancto-retin.,_c�pia ..;.. Ilecelta de êr.L.3êêél@_r=;Jt=Jet=#=rt=rFlêr3psrêr'#i@rSl '�
(\,·,,10. - ,M ..dem(, "QulJ)amen,l..

�
- 'II !'P fI <\PJ\'O G

��[���if�:�:;�,:::�1 �otor� Maritima KPE,NTA» �'�lPI "". ,;,�:::�:::,',:Res. - Rua São Joríl· 19 -

1� I'''<,De h 21.·

fl] i
;;'().'\ L. 2.·1,;" " M ., D.oürol.,u :_,',

;-0'" GUJ �I'..�.. i

DR. i:lt��ATO I �'I ••••:�:;;�;�:��•••o.e•••::::�.:;::�••:=:;:;�:���::;:�..

• tó I

r.ílWíl• '"
�- � ,

Doença. do aparelho re.p.ca r o

. TUBERCULOSE
c

I
RADIOGRAFIA- E RADIOSCOPIA

IDns PULMOES
,ClrUfl!.:a tio 1 Ma. '

mFormado pela 'Fppuldll.l. ;\ ....
�

nal de Ml-didna. Ti8;,·I"l!Oi.I�'
.'11i_kJcll'u.rgiio do H.,qprlal ,,� :

.

. r�u' R,am6", I ilI
('UrRO de" ep.pfOl'i'a_)i7'U.·Íl9 "ela !:H
S - � T Ex ....H.t·r'''· � .....\.-4 ... �i�··

.;ni;e" .-te· Ci!'urJ[I<...'n P�t.f 1:"Vfi
GuilIJ.rie8 (1'''11.

r"". fi'ehlJ�' :",b""d�,!I�

I Ü1i.: •• '.11}<'o"Be 3801 ,

i....;. 'frans}..wtes de Cargas em Geral entre Florianópolis - Curitiha
A.ten�l.1 em nj)r8� ",,,,,",I(L� \ � �� • . _

Re, ,. - PI)!. �.,;t .. " ... lu,,," i Iii: -. - Porto Alegre - São Paulo - Rio e Bel(} Horizonte I'80 - Fi>".' .alUl '

.
. ::ii. •

.

.

I Motor ideal para barcosde recreio e para oútrús barcos slmila,; ITh : I.DR. EWALDG sCIIAEFER res, além ne explendido paréi '!llclor auxiliar de barcos á .vela.- rrl' I Agências no Rio Gelo Hori�onte com trúf-ego l\lútuo até São
.'Clínica' Médica de Adultos Completamente (:;quipado�i'inc1usive painel de instrumentos. t1l : Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar I�--�

OA 'é Crianças .
_

lill
•

- dom��itõri.o� - Rua Vic- Dispômos para entrega imedi.üa,_ nos seguintes capncidad€3: .

f"'"Il' I
tor Meirelles \. 26. 8'e', HP Dl'esel ..�- ·tl W.�' I. MATRIZ: FLOR,IANÓPOLIS -- Escritório e Depósito: Rua

- Horârio das Consultas -

.. 5,5 HP � •. gasolinao m Padre Roma, 713 - Térreo -.
- Fon.e: 2534 e 2535

da" 15 às 18 horas (exceto . iC

rn
..

. . 11 H.P.::�:: " 8U HP" (d.ireita e esquerda) W I.
'.

End. 'releg'r.: SANDRAD.Eao" .,ábados), '

I ""

ltesidência: Rua Mello e IlDJ 35 Hi? ,_

'" " " "

Alvim, 20 - Te!. 3865., '

. ml�.. � 50 HP " "" FILIAL: CURITIBA-'Rua Visconde do Rio Branco, 932 - 936 I,--_ .. , ,_ •

�I 84 -HP "

.11: ES.c.l.·j.t'6rio e. DepósiLo:' Fone: 1230 -' End. Telegr.� SANTI"pRL.\' I.nR. W AUtOR Z(.,MER
I

GARCIA -� ; GRUPOS GERADORF.S - :'P E N T A" ,.

" IJIDlomado.·ppla Fa .. uld.d� Y�. I' 'Q,uaisquer tipos para entrega imediat,d - Completos Com "', AGÊNCÍA:"PORTO ALEGRE 'Rua Com. A�evedo, 64 ::.elo'nal de JIIIodklna. da llntnr, ...

�.Iuter:�dap�l'r �c:,n':�:�,d. Ma- motores DIE�L "PENTA", partida elétrica,:- radiátor - W: Fone: 2-3733 (RIOMAR) PORTO. ALEGRE' - R, G/. SUL -

ternidade-Escolll I filtros _, taf,'\.q!.l.!.e de oleo.e demall) pertences: acoplados dire- m!U. IA:'
.

Atende: "RIOMAR" - End. Telegr.: RI(i)MARLI .11l!ol"p�i.,.o
.

do. ,' .."r. O.·távio

R"'j :driR'ul'S LimA} damente com .flange elastica' á Alt�rnador' de voltagem _,

o ;�:·;;�f';;I7.:��"tytop�PK.c+�.l;;. trifásicos 220 Volts' com. excitador - 4 cabos 'm I FILIAL'. SÃO PAULO _ AvenicÍa do Estado, 166.6 - 76 I' do Rio d .. J.,lleir" I para III
\1;."i('o do Hocpilal dP ('�,'írl"rl"

, l' -

d 1 t d t "'1 t d
.

t tA M I F Q. 0650 E d T 1 SANDRADE.. '4> d. !\1atern'i.tlade -Dr.

c.rl�·1
19açao e qua 1'0 comp e o e con 1'0 e: o os conJun.Js es aú

'.l�.1 .1
one' � q ,- �. n. e egr.: .

I
�

;;OF:NCAS: �OTr�iNH01.A� -:- assentados s0bre longariné:� prorttos p'2ra entrar em funci<;m.n- iII,P�R1'f)!,! nFll'lH "lE<' ,

mento rn ruo DE JANEIRO _ Rua pr. Carmo Neto, 99 - Fones: 32�17-_3:1PARTO SEM.' 'DOR .pelo
'

•

E !TIj •
-

método p�ico.. profilâtico� REVENDED(j)RES AUTORIZADOS PARA O ESTADO D t. e 32-17-37 _ Atende: ,"RIOMAR" - End. Telegr.: RlqMARLI
Cons,: Rua Jo�o Pinto n'.

i � ,S A N T A' C A T A R I NA. m !

I16A��:d:l�:mà�(:���ú n�:;:l:�

'I'
.

MACHADO & Cia, SIA Comércio e Agencias fi
.

i BELO HORILjONTE /_ Avehidél' Contorno. 5í)
.

das - Teleroue 3ó35. lU Rua saldar�h.a Marinho,.2 -

Enderêç.o telg: "P
..

R I M U s' mi I FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
tO��!i�ê;'���'raJ 13ittencou!'t· u

. .fi' "
'.

Cx. Postal, 37 -.-.Fone 3362 .---- FLORIANOPOLIS
. � ,fi .-1

_
. I

Telefone: l!.RIIl\ til .1 � 3r:;fJP-EJêcf;:::Jêr§Jer=;Jêr-::J·pr:=Jr§lê@J._3PE I I *••O••<S�{II�.�� · ..

-

'Juão: r l�rUl ••
MÉDICO CIRURGIÃO

IJol!lnç.tI' de- Genhorall -

.

.!'artos
- Optlraçt.loil _. Via., Ulinárh••

.' Curso de al'erf'eiçol\mentJ e

longa pratica nos Hospitai. de
Buenos Aires. '

CONSULTóRIO: Rua Felipe'
Schmidt, nr. 13 ( aobrado ). :rONII:·

. sí,i2.
tiOHAl!!O: dila

, -

-'TC" '\fio'�ff'�"i�,�ll���t�?"""'��: "�_·'·""'''��'.$ii...,i;P:
' ."

IfA Soberana" Praça 15 de novembro..... esqulJll
>, •... j\:i"."��:,)��i.•rf.,;.I�,�cI�.II.laJllllU�,_

. rua lI'elipe Sehmidt
.

_._

mad�lS roupas,

�__,...----_ .. _._--.----------------------:----:---

-f'_. -

-,_

. \ .-

COM SABAO_

\7irgem- Especialidade
da ria:. WETZEL 'INDUSTRIA� - Joinville - (marca'registrada)

economiza-se tempo e. dinheiro

l.AVANDO

/

,.� , __ T' ...._�.
. • -- -;--_ --'-_--

- . -

----_.__ ..:_.- ,-.---_ ----'-- -_._-___!_--�----------------:-- ---�
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"\ (',' Florianópolis, Quinta.-feiTa·, .22
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,N�1Wijildcllfd�� 1; Pn: :. 'M-·:a�o' Trisão e Isolda em B' re th' "

Com ,a, Bibli� ti' '
" ay ,

" ,U
- Bayreuth _ Ql1em este ela. .ia no primeiro ato e os mu-. Wolfgang Wagner tentou, a intensidade da sua sedu-r"

Qll1NTA-FEIRA, 22 DE AGO.S,.T,O. ' I' ',,' ano percorrei' as vielas de ,Os clarins vanguardistas, j'03 em semi-circulo do se- quanto à direção, apresen- ção, sob mais de um aspec-

Não se faça a minha vontade e sim a tua. (Matem. Bayreuth a caminho da "co já não soam tão -�orte. Não gundo e do terceiro ato li- tal' teatro de câmara no âm to o contrário da "Encena

26: 39). Ler Mat. 26:36-46. lin a verdejante" onda se rea se fala muito da nova si- -mitam e simbolizam esse: bito psiqu ico, mantendo-se ção de sonho" de seu irmão

lizam os festivais, sente em tuaçã�, se bem que os pró- mun do transcendente dos'l fiel às convenções. Surpren Wiland Wagner. Este qua-
No fim de três anos de permanência nas Ftlipinas

f Ih d
.. ,. f' t toda a parte, diante e atrás' prios netos de Wagner ins i amantes isolados. Wolfgang deu. um pouco a sua parei- dro da história de Tristão e

um rapaz de dez_oito anos, i o e rrnssionarios, OI a a-

d de malária' virulenta e faleceu dentro de quaren: dos bastidores uma altera' riuem «ue há urna espécie Wagner, modesto- e ccncili-I mónia .na encenação, tendo Isolda é quasi severo, no-

�:: oito horas. Tudo o que foi possível fazer, dentro ção da atmos��ra. Aguar- de cíl'Cl�lo d� sete a�os, uma ante, não quer Ialar : aos 'I muitos espectadores deseja tu,rn_o, triste. A música evo-

d,,, , 11'IUl't"cO-es sanitárias do, ambiente, foi feito para sal' ;. .

di idd'
' .

tias "'.
T"d'd d f' nava-se com certa ansieda- espécie dê peno lCI a e se- olhos, mas apenas errar as do um pouco. mais de côr. ca porem o aroma narco 1-

\,,:,-10' sem nehum resultado. o a' a comum a e ICOU ,

t d
. ,

� de a encenação de "T'ristão g unrlo a qual vem' sempre condições para que a músi- Esta fuga à decoração foi zan e a suave e mccrnpara
consternada com êsse fato.. ..

Seús pais ràpidamente se refizeram do traumátis e Isolda" por Wolfgang w, uma fase de relativa calma ca exerça o seu efeito. Al- intenção consciente, rew:lu- vel flor da noite, o místé-

.'0 afetivo 'que os abateu. Continuaram nas Filipinas e gner, a única nova encena-: não só intelectual, mas tam- guris visitantes -dos festí- síndo aliás um pouco o, ar- rio estonteante do filtro de

nor doze anos têm prestado serviço e dado testemunho
ção deste ano, para a com- bém artística e humana que ,:::.is· devem ter pensado na dor deste drama de amor,' amor.

P 'D' d h'
do P•oder da fe no eus VIVO, mesmo on e a pouca ., I W It 'W'ldhparar CO:.1 os trabalhos

"

de exige 'um certo afastamento .i l.ima encenação realista de t
a er I agen

comprEensão dos fatos: "
'/ Q

-

".
... . _

Quando Jeusus disse: Faça'se a tua vontade e Wieland W.lgner que tanto no tempo e. no espaço. uan 'I'iejem e Pi-eetorius, CUJO Ltda,

não a mlnha." êle pretendeu tornar isto' como um cha- se evi d enci.u-a nos últimos do depois dos en sa ios e das iiscipulo \-Volfgang Wagner

CONJUNTO DE CALDEIRAi-MAQUINAmado para ação. positiva. Poucos' mi�utos"de:oís irchou anos interpretando à sua ma 'representações se faz silên foi; a maioria,' porém, na

cEntOU: "Levantai-vos e vamo"nos aqui. marc, eu
neíra a obra dó �eu avô. La: cio no grande teatro,

I

jul- concepção abstrata e ousada ·A' "APOR' E GERAD-ORpara a
I

cruz.. .. _, K
. .". 1 I

.

b t ,
,

Muitas coisas misteriosas estao alem do nosso' po- menta-se a ausência d1 e11, _ga-se ouvrr um. :111a (e l� da mesma ora, apresen a-

der' mas uma fé viva na-sabedoria de Deus, na sua berth, espera-se m�JÍto da
I
terva.lo' que recta ma pacr- da por Wieland Wagner,

bOl;dade e no seu amor, sustenta os seus filhos quando estreia rlG jovem chefe da ência e uma visão compene Mais liberal do que Wíc

as tristezas vêm. orquestra Sawallisch; co-! trada (:0 que se realizou nos lund Wagner segue' o seu

menta-se certas alteracões I últi�os anos. próprio caminho..1 á traba

do elenco. O fluido um 'pou! Wolfgang Wagner ofere- lhou em Bayreuth em 1940-

co exitante 'que desde 1951 1 ce este ano uma concepção 43 come aspec ia liata de apa

animou um' público acentua I �el� pr�c�:d�ntes'. Pal�te. d� relhagem elétrica, Em 1944

damenta internacional, que Ideia dr) circulo magico teve a EUa estreia em Ber

também desta VEZ manifesta I em que os amantes clássi- lim: com "Andreasnacht";
, .

em 1949 assumiu com o seu

irmão Wieland a direção
dos festivais e tómou a seu

.

:�' ;/'2�(t 5:1)- r S'O
rr ! Ó rJJp�haliJ��tbl Na�ro��l r�l'e;' Ei'itradas de Roda

g:em ,splicita� áos :.E\l;lR:reit�iros de' Obr.a� Rodoviárias' I

,Federais, contratantes de obras no .per�op.(), 1956-1957
com o DNER ou Orgãos Rodoviá1:ios Estàíl'uªJs (obras
fedmfs' pa,;' ·â'clêgaçãof -que i apresentem, improrro�à'

. i �:xe���l até. o:' pr4.xi�!i? qia",2 �,� �e��b!o,� as suas'

r.�.
\ �t����ts nrlni,ma� doUOfaJ;).te..� r_EP�s}çao}e s�u eq�l'

pamento de 'terreplenagem cuja recuperaçao seja �tt
econômica, bem como q,quêle de navimentação compa
tível com o '*lt� das ibb!;p,s sob sua 'responsabilidade;
'face à possibilidade da élqUisição dos me,sfi}os. em regi" :1
'ine, e�pecill;l decor:t;'ente tio. "DecT:!to ,d� ,n:6 41.097 ide 1

'i';�u.;·57 (D: O�i;de'; 7-nr-57f· !:!" , .' :
, ! A relacão soli�tada deverá ser acompanhada! de

.cópia dos' �ontdtos" a:sJillado�' e' o equipamento dispe"
nível 'eml' lÍ.so, "discrimiriando'se illllrca', tipo, série ! da

fabricação e �stado' at-aal.' ' .

.
_

COMISSÃO DE'" MAQUINAS RODOVIARIAS
° .16.0 Distrito Rodoviário F ederal, em nome da

Comissão <1e- .. Máquinas Rodoviárias, comunica aos srs.

Prefeitos Municipais e Empreiteiros que o ,ténnino do • .

� ,'"
prazQ para habilita,ção ri� importa,çã9 dr equipamento cla que e�se local se encon

rodov�átio, 'tinahciado" pelo Govêrrio Federal (Decre' I
tra d,o centro da Terra.

to n.O' 41.07, .de 7 de março), foi prorrogado para o. Algumas das medições .pa
dia" 2' de: setembro próximo. -

!
ra determinar

'" .. ,., ,Ai:'J.tliem D',f\lmeida Mattos
..

Eng. Chefe do 16.0 DRF 110 ','sü pl'a�fleta

ORAÇÃO

Nosso Pai, quando a tristeza chegar; livra-nos de
.

sermos esrr.vgados por ela. Pue, através de nossas lá

grimas, enxurguemos tuas mãos �ode�osas esi:ndidas
para ajudar'nos a erguer-nos de pe mais uma vez. Que
jamqis percamos o contato contigo. Em nome de Cristo.

Amém.

PENSAMENTO PARA ° DIA

'�':.�;k;:.r- .

"� Um� fé viva em C1'isto, conserva"?tos f.i1"més
mO quando não comp1'eendemos bem a situação.

mes-

ERNEST E. T�CK (Nova York).

Preguiça e fraqueza
VA.NA·DIOL

. MOÇAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM ENERQIA. -

Nlio � sua culpa!
� a fraqueza qué o d�lxa .cao.do, p41ido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VANAOIOL

.. I
. aumenta' os g I o b u los sangullleQS e

VITALIZA o elngucel!fraquecido. E' de gosto delicioso e pode
,

ser usado em t()d�.s !IS ,idades.

EDITAL
l\a confol'midafle do al't. 63, item I d'a L_ei de Falên-

. ;;iás, raça público que, poi· sentença do MM. Juiz de Di-,

reito (la la Yara ela Comarc� desta Capital, foi df.!creta

da falida e a quem interessar possa que, ,diariamente, no'

TES LIMITADA. Pela mésma sentença foi nomeadó

�índi('o o BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SAN

TA CATARINA; S/A- (INCO) que designou a mim, Ar·

lTIaJH:O Silvio Carreirão, para exercer a sindicância.

Para os devidos fins, comunico a todos os credores

(la fnii ':l e a quem interessar possa que, d'iarimante, no

peTíodc compreendido entre 14 e 17 horas, astarei à dis

pósic:'\o (lOS inleressados para prestar-lhes tonos e qual
q_uer eRcial'ecimento, à Pràça XV de Novembro, n1'. 9.

térreo �,tendendo pelo .telefone 3309.

1<"iorjanópolis� 9 de Agôsto de 1957.

Armando Sylvio Carreiráo, representante elo síndico

da Mrssa Falid::t
/ TRANSCONTINENTAL TRANSPOR

TES' LTDA.

MiNISTÉRIO DE V'-ACÁO E -OBRAS PÚ ..

• f -.; ,.\\'_
-

BUCAS
" , '" � "

� .\. o{ .:.....

'DEPARTIMENTO NACIONAL DE :ES-
1.""'_I.. � ,_

" ,TR:ADAS, DE RODAliEM
: � (�.',J. (: ! '.� �.f ".1 _._ .•

AQUISIÇÃO EQUIFAl\1EN'l'O 'RODOVIARIODE

uma encenação com um

elenco excelente que se man

tém entre a concepção sin�
fónica de Furtw�ngler e a

concepção de Belcanto, de

Sabata'; brilhanU;mente exe.
• I

cutadapor Sàwallisch, oche
.

fe de orquestra ma:i'ilJõ"vem
. - ..........--�_.""-""'.......... .

. .�,::..;_"" ... :' .'.o.Clo=_ ... "'-...'.=:;",0

na história de Bayreuth. En

"ONCURSO S
...

'

tre os ·;:.antores evidenciott- l
'

\\
PO IAll�,A�,I '� se Briiit. Nils�on; de Esto- ' > :1;',

colmo uma herdeira digna As inscrições serão abertas dent�b de 30
1 E' deve1' de iodo brasileü'o alistar'se pa' I' d'a 3000 V' nt

.'

C �
de Kirsten Flagstad. A b�-. ,

.. ,

i S _

'. .' vagas _ ep.Clme os. r'i!!' .

I ra o Se1'viço Militm" dentro dos'�' 'primeirbs T . r 9.100,00 -"lda:dl:! 18 a 35 _ 1lli1bas'''os s�xos
I seis mêses do ano civil em que completar 17 I la sueca ,de olhos cinzentol!� 11 '.:.:..:..':6 hs. ·trabálho:: ° ctlAcurso sérá ;'�e�li�'aêli/
I anos de idade (LSM., rir.U'21).�" :1.1 1 ;:leclarol1 que colcciona jo- J :�� lodo o país, (Capitais e"outras Dil'ets.:,Reg.:
I Esse' alistamento, no e1l,tanto, poderá ser I

_ ias, e ,tem urna paixã6 por
' 'j .. '<los Correios) ..

- As apos�ilas "ORMES",
r f.eito' a. p·artiír'.d/j dia em que 'O�'ind'Ív'íduo"com- I

"

". <Ii'" -- 1 completas e at l' d
.

d A

dmóveis
-

antigos não
�

nega
_ .

ua lza as, rlg�" e 'açor o-prog:-
�" ,r.{ftar-.�6 .,a;nos, (10.1). ,,' ,', I . '. I 1- ogicj.��\\,.\.s..ão v.,e.n.. didas somente na ,..,tl.•..'��:\,.Barão de

P 'lO
•

d' 'd
.

d ., certas tendências 'para o I ri \II', 7,·, .�I ara q tstar'se, o m tVt tiO CUJo omWt;- 1. "

_

i:aran�placaba, 25 -. 5.0 ahdar d'f \')�ala 8 _

I lio é e� F,'lor,ianópolis ,d�.vt }ffoc}�rà,r a,.,.16.a; 1 ,"fÜ&'�i lifeH !assegurando IS .. PAULO. Peça pelo reembolso postal ao

I C.R.M. oil� o 14.Q B. C. e apresçntar OS seguin- I en�r��c,::tmente que não fé. : ..I,/pr.. ; ANTONIO MESTIERL ·'DOMINGUES.
I tes documentos:' " ";'" :" ,., ,.,: ,,'

1 ,. Preco C $ 4t:O 00 (
. tI):

.

I"tão extravagante como 'l:(' ;'�.' '. ..' r!·. q_, . c.onJun o 'comp eto .. ' nH
I 1) 0_ CERTIDÃO DE NASCIMENTO I i

.. �" portm4'l: Q.? ·��dar sala 8. iCQufira: a..iI;)póce'j.�
li,.: ,," ,2);,:-r- DECLARA,ÇÁlO' 'Q UE; A-INDA 1 �el:J�tld;j�'. CUI)1pre realçar a:..

" 1 ' d�ncia dE! sua apostila. :(.i�' ';,." >: ,

NÃO SE ALISTOU EM SEU MU' I", h.arrnonia perfejta fia orql1�� "J
NICíPIO. ..' I �ra de Bayreuth. , : !" -�"""..,:-.-:,.,...,,-":,-.. "",,'"1,, ...

'

o seu interesse, L'l�deu o lu· cós, "Tristão e IFolda" es

gar a, ilma calma pondera- tão isolados a tenda de Isol

�

SIKA - 3- ,

.'\ .�'acelerador _ de pega, para concreto e �•••';��m�s� e 4A ,_••1• Imp'rmeabiliz'nte' de pega ,ápld. I�./.
11039

.

Com SIKA na

argamassa. •• a água
nuncu mais passa

SIR.A S.A.· Re�resentantes em todo o Brasil', '

R�presentantes em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA.
Rua D�m Jaime Cân ra / Esq"in,'l Av. Rio Br�nc"

----_-------- ------ ------_.-

S E R V 1(0' MiliTAR
,

��!o�marõ�s Úteis
,

I

I

1

I Presentemente estão sendo .alistados obri' I

gatoriamente os cidadãos nascidos, em 19.39 e

1940" 'e �vôlhntarjnmente' ;08' n:cis�idos 'é1h 1941 1

que já tenlvam completado 16 anos _ Quem I

se .alistar fora, :do prazo I,;..potéin pafiam.' uma i'
multa .de Cr$ '10.,00 na C,olet,Qr.ia Federq,Z·'(art.
127 dà 'Léi do Se1'viço Militar).

Q alistamento Militar é ,gra.t�i;tq..

. '(Nota n.o T da lIrâ C:lrM'.). ','

1

I

1

I

1

1

1

! ,
, '000,

1

V E N a r- S, E
CALDEIRA "Rohey Lincoln" Inglaterra 36.5 m2 de

superf'icie com todos os pertences; bur-rinho, tanque ele

Rgua, etc.
'

MAQUINA A' VAPOR 35 Í!PE "Robey Lincoln" ln

glaterra completo .

GERADOR "Milton-Varady" 25. HP trifasico 60-.ci
elos 220-127 volts, com quadro. de comando completo, '

"Ver e tratar a rua Visconde de i'arna!J>a, 1.178 em

�ão P'?-ulo __: Tel: 36-7631 _ Mércºfil Industria Textil

UGA OPERARIA BENEFICENTE DE
\cargo a maior parte dos pre

par�tivus .'ia reconstrução.
Sob o ponto de 'vista artísti

éo, o seu "Lohengrin" de

1953, a sQa primeira tenta

d'va nei; festivais, manteve
ile dentro, do quadro das

�oncepções concretas; nota'

ram-se certas concessões ao

estilo cradicional adaptado
:1 um tema romÍi!1tico, ape

ilUl' (la simplificação n�tida
e dos traços severos e mo

numentais da encenação.
Wolfgaug não medita e pro

cura como o .seu irmã,.o, ape

,ar 'de r��ll�.s:eguJ1dª-, ence-.
_ 1':.. ... "

nação, "O "NavlO fantasma

em 1955' ter sido interpre-
, .

tada como re'êcnhecimento
do !'novlo 'estilo legítimi'.
Não granjeou sempre aplau
.'lOS, mas foi também âlvo

.

de ci,íticas severas.
Wolfgan'g Wag·nc:··que con

ta hOJ' e 38 anos conse.guiu,
,

I

FLORIANÓPOLIS.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

"

Edital de La e 2.a Convocaç?es
De ordem do senhor Presidente, venho pelo pre"

sente edital de 1.a e 2.a convocações, convidar os se'

nhores.sócios da LIGA OPERARIA BENEFICENTE
DE FLORIANÓPOLIS, para a realização de uma As"
sembléia Geral Extraordinária, em La convocação às
19,30 horas do dia 22 de agôsto corrente, na sua séde
social á rua Tiradentes n. 22, C0m o fim especial de deli
berar sôbre. o seguinte:

ORDEM' DO DIA
Reforma dos Estatutos Sociais:

A hora marcada, não havendo número para fun7
cionar legalmente a A�sembléiá ,a mesma será reali
zada em 2.a e última convocação meia hora mais tàr'
dp. com .qualquer número de presentes.

. Florianópolis, 20 de agôsto de .1957
1& .i�t� _�"_.. �_:_

. Francisco Agaipo Ferreira
1.0 Secretário

CATÓLICO! PROTESTANTE!
SabaUsta!

Luteran.)!

Adventis,ta!

Pi'e�,biterhn0 !

Maomecr,no! �udista I

1'0 BAR dlJ CAFÉ PRIMOR,
-onde as bebidas são pura!'1

F: Schmidt, 60
� os pt �is(;Os têm sabor!·
'lá gastar o seu dinheiro

L__ . .. _ �.�. . __._.. " .. _ ....__
.

_ ..

._----_ .. __ . --------- .------

I
I
I
I'
I
!
,

I
i
I
I

I
I
I
I
I

,

I

I

;1::

------_ .. _._--�-

i:'�'-'.�\; �-��-,"',:::"" ',.i,
, • ';REPR:ESENr#,\,�OI: ,

;:,:" :d'),

Indústr_ia, de, bebidas, (téciiIcos' 'itállan�s'j' 'c�m 'séde
de �Ja íl'e'i!:o,' ,pís�:r'ito, �ed�r.à:t 'destiJiú'ia' própria,

.oferece à fi1!m1a 'iGôn�k'� b�'TI1' ôrgáii.Izada a representa
ção de .seus produtos em ·todo o Estado.

� .. )::>_m�l�.o..

r .r�.Il1_ � _.9.1Í!elhor gin, JIll.e, . s,e ,,:I;alui..Ca.m no

·pras'!l. Outras bebidas .de afta qualidadtt. çartas com
ofertas def�dhadas, esp�cificando númer'il {�,vendedo
I"e,s, viaja:rftes, repJ.·esen'tações, atuais, p.o�sjb-�lidacles do

�ercado, referências banc81'ià'S. GA IXA POSTAL 'f86 _

J.��',"\<iI";''i'-'''':�ri;':':!i'l' C"

, .' : - D 'I
!

N H :f,'Ti�'!O' ,:�'--
-._.,.!..,o.__

ou
.,

Fatigados

EPRESTA-SE COM GARANTIA, 'HIPOTECA'RiA
QUANTIAS NÃO INFERIORES:A. Cr'$ '50.000,00. Infor:
"nações á Ruu; Tene'nte Silveira N. 67

---- . __--:- .

'.; l::
. .

,

, : \ ,��.�!� � I •

-

PENSÃO

'Alugam-se bons quart.os .

ao com refeição� a. Rlla General I UMA

Il:iHencourt; ·43�. l tado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quint�-feira, 22 de Agêsto de 1957

.CONCURSO DE ADMISSÃO EM 1958'
.

CALENDARIO

DATAS

\

PROVIDÊNCJ1\S
,

De lU de outubro
.

a 8 de novembro
de 1957.

I Entrada dos requerimentos de ins

I' crição. De 2a. a 6a. feira das 12.00 às

I 16.00 horas,

Até 25 de novembro de 1957. I. Despachos dos requerimentos.

�-----�Concentração dos candidatos nos �
Até 6· de. janeiro de 1958. cais do exame de conhécimento (para

os que resid.em .fora desses locais).
�

8 de janeiro de 19158 às 14,00 horas Prova de MATEMÁTICA'

10 de janeiro de 1958 às 14.00 horas. Prova de PORTUGUÊS

-,-13-ct-e-J-'a-n-e-ir-o-d-e--1-9-5-S";'a-"s-1-4-.0"'0-h-or-a-s-.--P-r-o-"-a-d-e-F-R·:,.A--N-r-C-Ê-S-e-J-N-G-L-E-S
---

15 ·(le {aneil:o de 1958 às 14.00 horás.·1 Prova de GEOGRAFIA e HISTóRIA

Até 31 de' janeiro de 1958. Resultados finais do exame ,de conhe
cimentos.

�------ --,,-

De 3 a 17 de fevereiro de 1955. Inspeção de saúde e Exame de Apti
dão profissional.

------------. ---'.. K.•••

1 Resultados da Inspeção de. saúde e

1 Exame de Aptidão profissional. .

I Substituição do Certificado de "estar

l matriculado na 4a série" pelo Certi-

1 ficado' de "conclusão do Curso Gina-

I, s ial",

Até 20 de fevereiro de 1958.

'/

Até 28 de fevereiro de 1958.
Resultados da Inspeção de saúde. em

grau de recurso.

Classificação do Concurso.

Até 10 de março de 1958.
I
I Matrícula e proposta de praça.

I

. I �.���j.",�!'

",_'j_.".,,_,�\!;;.=:=1===�

6
'CLUBE RECREA TIVO

'DE· 'JANEIRQ
EsrFtEITO

PROGRAMA

. DIA 20 - Caquetél oferecido aos abne

gados colaboradores e a im

prensa falada e escrita.
DIA 24 - Soirée Chic, abrilhantada. por

PELAIO e sua orquestra dé
·dança.

AVISO - A) Dará ingresso o talão do
mês corrente.

B) Para as senhoritas exigir
se-a a apresentação da
carteira social visada pelo
Departamento' Feminino.

C) Venda de ingressos na
,

Séde Social de 19 a 23 do
corrente
horas.

'!ntre 19 às 21

D) Reservas de mesas com

o Senhor Lidio �ilva, a ..

Cr$ 100,00 .

Vende-se um piano em perfeito estado. Tratar á

Avenida Rio Branco, 165, diariamente, dás 9 às 11 ho

ras '� das 14 às 16 horas.
3-9-57.

SINDICATO, DOS EMPREGADOS' NO"
COM,ÉR.ctO 'DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL N0 4
Em virtude de não haver alcançado coeficiente (2/3)

nas eleições ria Diretor!a, Conselho Fiscal, Rr nresen

tarites junto a F'ederação e seus respectivos suplentes,
rea.liaa das no dia 31 de julho ppo" atendendo ao que'

, i O

I
manda o art. 9 da Portaria Ministerial nO u de 11 de I

I CAMPANHA DE EDUCAÇ,�O! fevereir-o de 1954, C;Ol1VüCO todos os associados deste
I FI.:ORESTAL I Sindicato para nova eleição a qual será realizada no' dia

i I 16 do corrente, em sua sede social a' rua Trajano, altos

I Plantando Eucalipto," den, I
da Confeitaria Chiquinho, onde funcionará a uníca me.'I tro de 5 a. 7 anos você terá I sa coletora, iniciando-se a vr tação as 8 horas e encer-

I madeira para pasta mecânica,; " "rando-se as 18 horas.
I madeira de. construção.' , " �"

t d
- ..

'I Se deseja, reflorestar con'-�' ��_ �ô�en e po erao votar os asaociados quites, sendo

I 'lenha e carvão, de 12'a 15
r conrnção para a yalidade do pleito o comparecimento de, '

I sulte .�ntes ? .

"Acôrdo Flo-" no minirno 50% que preencherem aqueles requisitos cu-
I

I anos Ja servira para poste a ] [o total é de 204 sócios
I vigamento e dos 15 aos 20 I

'

. .

'

.

I anos em diante terá diâmetro I
Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os

I suficiente' para dormentes e I ilsg(lcütnos se dirigirem a Sed'e deste Sindicato.
I restaI". I Florianópolis, 2 de agosto de 1957.

O Paulo MaJt:y - Presidente.
.............................- ..

,

Pelo presente comunicamos aos interessados que
desejarem ingressar nas novas turmas do Curso de In-
glês, que a ll\.atrícl.lla estará aberta entre os dias 1 a 10

-

de agôsto,
-

-

Outrossim, levamos ao conhecimento dos alunos
que já frequentam o Curso, que; para êstes, as aulas
reiniciarão n? dia cinco (5) de' agôsto.· Rua Canso Mafra, 35 - 1.0 andar - sala 5

_,�_. ,, .;. .

A Diretoria FLORIANÓPOLIS STA. CATARINA

DE P A R T A MI N'--:-TO-.-DE�S-A-Ú�D--":'E-P�Ú-B11t-A' -_
_.

I '---B -R 'I T- T -6-�- !
1 -O-

I! AIfáiate do Seculo

, XX
Rua Tiradentes, 9

FiF--�-'=zEiiii,aIBT------
- -.

•

"

3 - sábado- (tarde) ,

4 - domingo.'.1'
-e

• r ,'- ..

Américo de .Campos Souto, Agente da Ar.IANÇA DA

BAHIA/CAPITALIZAÇÃO, S.A., nesta .capital, avisa aos

Srs. �;;ubscritol'es dos títulos ,de capitalização, que a co

branca das mensalidades não ,está mais a cargo 'do Sr,
Valério Romalino Antunes. Ao mesmo tempo, solicita
dos Srs. Subscritores, a gentileza .de recolherem as men

salídades diretamente ao seu escritório, à rua Felipe
''Sch�1!dt n.�A5 - terrêo, enquanto nãO. fôr restabeleçida

11 cobrança a domicílio.
.

I
'

Florianópolis, {) de agôsto de 19.57.
Américo de Campos Souto,

,�Agente da

�tlBE I. :[ l5ID� NO'EM8�U
- �.......

.

)lA 24 � A Grandiosll. FESTA DA CHITA em Homo-
� ..

nagem à Imprensa Falada e Escl;ita.
Reserva 'de mesas para os i1ias 10 e 24, 'na
Secretaria ,dó Clube a partir das Quintas
Feiras n�;�orário, das 19,30 as 20,30hs.

�" A V I S O
A Diretoria avisa aos seus associados qU'e a

partir do próximo dia 15 não será permitida
à entrada dos ,sócios nas Festividades sem

.

:1IJl'eSe11taçã.'0 da Cartei'1'a· S0013.1", �"",o""',-�-

./

10 - sábado (tarde)
11 :-- domingo

15 - quinta-feira
'

(dia santo)

'��""';'"
I 17 � sábado (tarde)

18 � domingo

•,,�"�..
'

...
,,,""P"

",_. .�.
.

..,....
I '.'

24 -:- sábado (tarde)
25 - domingo

'u - sauado (tarde)
�

Ordenado c-s '3.200,0'0
, F'rrrne em 'ealculos e que domine perfeitamente o

l:ort!Jguês. Contadora. Não sendo, competente é favor não

Ise apresentar. Telefonar para 2919 das 9,30 às' 10,30.
/

__ '__\_________ __ _ _
. __ .____

-..
DE GILSON MATHEUS

- E M: P ·R E G A DA, I Apresenta seus / serviços sob a direção de .técn icns

I estrangeiros
Precisa-se empregada> que saiba .cozinhar, para Atende- pedidos de Colchões de molas para .casal e

pessoa sozinha 183 Av. Hercilio Luz (fun dos ). solteiro, divãs" Soomier e, grupos estofados em geral.
-------:------------.;__------I Convem conhecer os preços,

Rua Marechal Camara, 85 HFundos)
Estreito Santa Catarina

Funclencríe

ATENÇÃO
O Instituto de Beleza Iporonga Avisa sua distinta

freguesia que conta agora com uma cabeleireira com lon
gos anos de pratica em Santos, São Paulo Rio de Ja
neiro, rua Vitor Meireles. 18, Aguarda sua visita.

CURSO LlNGUA FRANCÊSADE
Horários:

PELA MANia
Terça, quarta e

·PELA TARDE
quinta-feira

I
10,30 - 11,30 hs.

Quinta e sábado

r PELA NOITE .

Seguuda-feirn

16,30 - 17,30 hs.

20,30 - 21,30 hs.
21,30 - 22,30 hs.

Quarta-feira 18,15 - 19,15 hs.
Sexta-feira

_ 18,30 - 19,30 hs.
Cada aluno pode escolher segundo, seus heráríos

preferenciais os cursÇls correspondentes a seu nivelo
Condições: Inscrição Cr$ 300,00 mensais

250,t,;o crianças
Para maiores detalhes e inscrições, falar com Prof.

Jacques Moussempés nos ho�rios acima, no Colégio
Barr-iga Verde, a Rua Ferreira Lima.

------_ .. --

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

./
. ESTADOS . UNIDOS DE

FLORIANóPOLIS

INSTITUTO BRASIL

A V IS O

PLANTõES DE FARMÁCIAS
, t

MJl:S DE AGôSTO

Farmácia Nélson

Farmácia Nélson

Rua Felipe Schmidt
-

'Rua Felipé Schrnidt

Rua Júão Pintü"��
Rua João Pinto

•

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia StO Antônio 'Rua Felipe Schmidt 43
-'

,

Farmâcia Catarinense

F
\".

C t .

,

arrnacia a arll1ense

Rua Tr-ajano
Rua Trajano

Farmácia Noturna '

Farmácia Noturna

Rua 'I'rajano
Rua Trajano

Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

o serviço noturno .::>erl:1 efetuado pelas Farmácias
tr rna, situadas às ruas Felipe' Schmidt, 43 e Trajano.

ESTREITO

sto Ant6nio e N�-

,

O serviço noturno será efetuado pelas farí115cias DO CANTO e IN-

DIANA ..

A presente tabela y ão podCl'á ser alterada sem p1:'I'Vir.
Depai'ütmen t1T..

D,S.P., eni 31 ;de a-gôsto de 1.957
Luiz Osvaldo d'Acâmpora,

InspetOl' _de.. Fai'mácias.

,

, 4,e 18 (domingos);
.

11 e 25 (domingos),

deste

Farmácia DO CANTO
fa rmácia INDIANA

Rua PedrO' némoro, 1.627

Rua 24 de Maio, 895

autoriza Qão
\

_-

�O ES,TADO" O M�IS ANTIGO DlARIO Di: S. CAfARJ:NA

F_A,BRICA DE MOVEIS ESTUFADOS
"C o N F O 'R T O"

ATENÇÃO SENHORAS E SENHORITAS!
ACÉITA-SE ALÚNAS DE TRABAI�HOS MANUAIS

Bordados diversos, Tricô, Frivolitê, Tapeçaria,
coração et. Enxoval de Noiva e B�bê'

Tratar a Rua 24 de Maio, 453 '

Estreito
CID, Sílvia 2.0' 3.0 4.a e sextas-feiras rias 8 às 11

horas das 18 às 21,30 Sábado d'as 14 às 21 horas
I

-

De-

VENDEDOR�- PROPAGANDISTA
o

IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO O�E-) �
b
I

PROCURA ,UM .
VENDE- O

I
O

I
OS' INTERESSADOS DEVERÃO SE O

I
O

I
O

1
-0- 0-,0-0-0-0

?
O

I
O

I
O MENTÍCIOS
I,

O DOR PARA TODO O E51'ADO;

I
O

I
O

!
ODES,

.

4.

I .

0-0-0-0-0

RANDO NO RAMO DE_ G�NEROS ALI·

APRESENTAR N� LARGO DO FAGUN-

,

f,l' r m j c a H a cJt n a I
PRODUZIDA NOS MôLDES E COM AS 'MES
MAS CARACTERISTICl\:S'DA FOFtMICA ES-

, TRANGEIRA.
.

Chapas de 1,23 x 3,06 mtrs. grande variedade
de lindas côres e belissimós padrões.

ESPECIALMENTE INDICAJilA PARA B:EVES'
TIMENTOS DE: mesas, cade,iras, balcões, bares,
móveis de cosinha e copa,' refrigeradores, SOl·vete·

rias, por.ta,s, etc.

FORMIPLAC RESISTE AO
CAL'.OR E AO ATRITO

FORMIPLAC E' AGOR,A TÃO
BARATO QUE ESTA' AO AL-

. CANCE DE TODAS AS PES"
SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA
MENTO, E R�SIST�NCIA
INSUPERAVEL.

For��cimentos da fábrica com descontos
para revendedores, ou dos estoque-s para
pronta entrega.

.

B U ·S C H L E & 1 E P P E R lTDA

I� � .6 HII 1111
VIAGENS MAIS R-ÃPIDAS PARA,

O RIO DE JANEIRO
SÓMENTE COM UMA ESCALA

EM CURITIBA
...p_ELa CRUZEIRO DO SUL

ÀS TÊRÇAS E' SÁBADOS, PAR-
TIDAS ÀS 13.50 hs.

Reservas e Informações:
Agência TAC-CRUZEIRO DO SUL
Rua Felipe Schmidt, 24 - Fones

3700 e 21-11
-.

_ CLUBE
.

RECRE'A-TIVO 6 DE JANEIRO
CON·VITE

O nosso tradicional Clube, depois de um longo, perio
elo de inatividade para reforma de sua 'séd-e, finalmente
vai reabrir seus salões no dia 24 �Jo mês de agosto, cor
renta, com uma "SOIRÉE' CHIC" abrilhantada por PE
LAIO MENDOZA e sua orquestrá, com a qual marcárá'
; reinicio de suas atividades s,ociais.

Para isso são cünvidados todos os seus dignos asso

ciados e' eXIpas famílias.
-�--------------------�------------------

n quI' d(·fine ufila roupa b('m feita é um comple
xo grande, de fatores. A, escolha dos tecidos, o· pa·

,dr�e' o ('OI't.e e a cal1fecção são alguns d6S principaill
que ,intervem numa roupa bem feita..1mperial Extra. ,

l\'fu.,gazin _ H��n.cke, únicos distrihuiiloreSl
," �_.. o •• , •• � •• '._ •••

_ '�_' "" """

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1lôOqüiêiaUçjõ e Instabilidade
oIlIJ'{)S elementos mais elu-

I
Ao invés da teoria obje- de dorrn ir da res .dência do

Por SALVADOR� J?E to cínica, pelo menos, co- da demottracia. Se, como se . Bras il e. parece até que já

cidativos que ahstem for-
.

tiva-subjetiva, que exige
MADi\IUACA

.
mo seta a apontar, no cami disse do uma maneira admi começou com isso. E' uma

I
des, O, N, e, logo em segui-'

.

malmente a sua conf'igu- para a eonceituacão do "

.

NOVA IORQUE, _ A nho uma (;as causas do mal rável a democracia é o gc- ideia fe:iz que merece aten

,o. cll-.da, com a mesma escada, .. i • T., '.'
'. :

-- I' ,-' .

me continuado além de de- 'gal r- 'I'
l caminho de NOVeL rcr que, VIU geral da Hisparioaméríca _ vêrho pela opmao pública, ção e estudo nos restântes

,

' '. ,gdl a jan e a r o quarto I I
' .'.

!
,

• t �.- ,

terminados elementos obJ'e-' ele (I orrn I' da
.

idê
,

1
(O do México e tend-o esta- a inflacão O -cruzeiro está' há-de mandar a opimao pu países ,da Amér-ica .íbêríca

. r a resl enCla (O . i·
.

. .. ,..

tivos, outro de índole sube- des. A. P., do, durante s.els s:_manas no, 1
a 72 o dolar : o peso argen- blica sôbre .o governo, quan porque é provável queprodu

_

subteain do, de ..

jetiva que é a unidade d.e·
RIO, Monte,vldeu, D.l.lenos. AI I·tin.o a 40; o s.ol u_ 19; ti pê- ,do o govêrno pode mandar la fundas e afortunadas

ambos os quartos, objetos .

-

desígnio,. o nosso Cód, Pe- da mesma natureza (di- \r�,S, SantIag�, Valparaízo,
I
so.chílenó a 720. Esta vari sõb re

: mais de metade das

26 de ju- nal adotou a teoria
.

. ,LI�a, Arequipa, e Cuzco,' da de põe-nos de c,cbreaviso pessoas que formam a opi-
,

pura- nheiro (' objetos encontra- ."

. I

mente obíetí .J'
.�cl'gunto a mim mesmo que' sôbre toda a intencão de atrí n ião púhlica, concedendo ou convergem para urna �011-

d lVa, q�lf;' ul.Spen- dos por cima de móveis)'.
,.. , - <.

'

Bastos sa segundo a E
. -

d
impressões deixa 'no espíri-

'

bui r o mal a um; a ualquer retiÍ'ando \.as suas regàlias?

I clus. ão : os países' ela Ibero-

" c xposiçao e O uso do, mesmo instru-

Motivos de F'ranc is.. Co Cam-
- to tão -ápída viagem. 'I'al-

'

causa comum a todo o con- Ou de outro modo, as elas- amêrica têm pela frente um.

, mento ._ a escada: a con- " i

Hercílio Medeiros, Rela- pos, aquele elemento sub-
vez que o que mars nos im- tinentc : porém não há dú- ses médias da América do magnifico porvir com a. con

:

secutivi _. ade das ações; a .'
I I

[etívo e deduz o conceito
- pressron e, seja uma certa viii:>: f!,e que em todos os Sul dependem demasiado do . dição ·de. que o construam

unicidade (!o fim 'visado _
i I

-

. expectativa, uma como que p 'li' S S h'
. 'p'ar'a que e'le se pl'e êle mesm

-

-

-.

furtos (le pE'qüenos -objetos,
' se ispanoamerrcanos go.verrio

\
.

-,
S

.

__",os e nao o arren

sensação de- "o que é que' Uruzuai cuic
A

• • -

d tA'

além do importância em di- i
mesmo ne ruguai cujo pe- ocupe com as suas opiruoes : I em a OU ros. riqueza po-

se vai passar .ag'ora"�., que tá
. , dú id tenci 1 d

'

.

h'
.

de liSO es a. a quarto de dolar, e esta e sem UVI a uma i encla estes· palse's é mui

n elro;. manifestação I
.

flutua EO ar. Nota-se em' existe a tendência para uma d�s raizes psic.vlog-:cas mais' to supel'ÍoI' à capacidade da

compartimento, idêntico em' I I
, Buenos,.' Aires,' governada burocra�ia excessiva. Re- fund,as da instablidade pO-' sua pot�.ulação presente. Na

ambos os furtos _ tôdàs I
' ..1, I

1.',

de execução e out,ra� seme- essas circunstâncias reun'i-
por um genera Cl\'JCO e sem gora .ger,d, os jóvenf. da clas litica dos países ela Hispa-' sÚ.a maioria a terra está

lhantes, de modo a' persua-'
ambições; em Sa'1tiago, on-

!
se média revelam demasiada noaméricfl. 'I' por laYl'ar e as minas por

das, estabelecem ..1m laço de I '

direm que os a. tos sllhse-.
de manda um general octo preferência por se- coloca- Outro mal que resulta oa explorar. Não há nehhum

7 homogeneidade f\ntre os I
I

Êste, na .definição legal, ,'uentes elevem .�"'l' h"'VI'dos
'/.' genál'io com ambiç.ões de " rem durante tóíla a vida sob hipertrofia burocratica é o' país íberoamericano que não

'1 .,. -, �lementos objetivr,., de tais

fica configurado qu�ndo o como continuação' do p' ['1'- f
adolescente; em I.ima, sob la proteção do orçamento. desvio' da classe média do: possa o!:>sorver un'a popula

urtos, de molde a revelar. . ,,'
, ,I -

..

.

os auspLCIOS de um ansto- I Impressiona o tamanho dos seu verca,deiró ca'ninho, que ção cinco a dez vezes maior

um nexo de connUldade en- ,
, ,I

uma açflo ou omissão, pra- Ora, no caso, verifica-se tre êles
I crata republIcano; e ate em

, edi�icios públicos: o Minis deve ser a creaça) da rique- do que a que agol'a tem. A

tica dois ou : mais crimes que o t
I Monlevideu, capit'l! da mais

I
té-rio da Guerra em Buenos za. O 'qne mais sobra é ma- pedreira humana está -à vis

.
ora reque::-en e, na- Justa, pOl'tanto me pU're-

'

,
.

.
_ !

'
,

da mesma espéck e, pelas quela madrugada ce abrl'1 a
_

. ,

'I' estavel das naçoe, sul-ame Aires o da Educaçl'io em Li- téria pdma. Há paises his� ta: A Espanha 'e a Italia

ceu a reduçao da pena pl�e-, .
.

. I'

.condições de tempoo, lugar, que se refere a acusaça-o, t d'd
.

rIca.nas, porque [� recente ma, suf;aientes p8.ra países AI.llloatneJ'icanos possuindo
en l.a pelo requerente. 'A' I

", �

maneira de execução 'e ou- em dia que não 'fico.u apu- ( ) M '11 C' b
abolição da pres ,dencIa a de .200 milhões de habitan- 'uma imensa riqueza poten-

, ,
as, aul'l o' OIm il'a.

tras semelhantes, devem os rado, tomou a sí I) desígnio Ivo Guilhon.
favoi- de 1 triunvirato pare res. O efeito desta imensa cial que apenas aguarda

. 't
.

I

subsequent.es s�r havidos I de furtar como lhe favore- Belis�rio Cost.a.
ce a mUI os uruguaIOS uma .burocra0ia sobre o orçamen quaJidaJes de cap:,.cidade de

como cor:.t.muaçao do pri- cessem as circunstâncias' f F'/'t simples exp,eriên.cia; e há' to tem que ser por fôrça in: trabalh::> para verter-se na out,ros países· da Europa,

(
..,. UI presen e: H a n s ,.

meiro. (Cód.. Penal, art. muniu-se de uma escada, Bl1endgens.
mesmc quem (liga que o flacioílista� Porém não é ceI' vida pública. Porém o des- contando que' se yiessem a

51, § 20).
/'

galgou
-

a janela do quarto
novo' sistenla ·n.ão faz mais, to' que �" inflação sE'ja a Sua vio da maior parte dl:\ classe fixar.

� �-iíiiIii!!' �1'
que triplicar o nÚmero de as peor conseql,1êncifl. média �Jara as tan�fas im- Claro esta que um plano

.. � --.--"7----'---- ----- pil'ante�� a__ fundo'1ários com Outl'o.s rales afloram já. pl<odutivas da burocra- de emigra�ã() rápida esta�

EI Poocas L·I·o·
.

has'.

.,

.

,. .. -

esperanças de se colocarem. Um, é a anema da opinião da, atl.;sa êste ,1esenvolvi bele�eria um sem número

. 53's e .545, re1?pectivamen.te,. ..

•

Esta óbservação um tan- pública e;-por ca!1seguinte :nento cu obriga-o a ter' lu de problemas técn icos; po-

" TodaVia, enquanto no DIS-

Quantas pe soa B
---- .. -,-------.------------------.-- gar sob' auspícios estrangei rém não tantos que a boa

SeS,. no ra- x x trito Federal as casas d,o
_.-... -_ ....... - .---'-' "_--.

sil tr'abalh"m 'no n"me'l'cI'O� D
\ 'l' ros, nem sempre com van- V'�ntade e a ordem não pu-

'.
,.. ......� . ado curioso que o Recen� gênero ocupavam-:3,962 ope-

"

Reporta__'
.. h d'

I 'Ç"'.' tagem - para os países inte- dessem resólver._ O peor é

.

' nuo-se ao C ama o senmento 'passado apresen- rários é apresent::,vam um 1 !V!,
---,-

..

comérc' d d'

.

I ,ressados 'que' f�lta a ideia matriz,
.10 e merC2. orla-s, o tou: havia no Distrito Fe-' movimento (receita) de .,

I' (\ /.�_"-"'2
i r

.-\
-

Censo De'mogr,óf'c d 1950
•. I I Outra consequência, deplo

"

� 1.0. e deral pràticamen�e tantas 98,5 mUhões de ,cruzeiros,; W

(IBGE) .dá uma resposta:.
.' , I r.!�j rável.desta hipertrofia bu-

lavandarias e ·tinturarias as cungênel."es ml'1elraS em-
,

'

!)"842] pessoas t d
. , [. Tocrática das nações hispa-

v. .' ., con a os
quantas em todo o Estado pregavam -apenas S17 e de-

L'

comel'ciantes e empregados. 389057 Ai,la.loavam 1�,5 milhões dI,e
:de 292.685 a .., reve- \a �

..

Já o Censo ComP.rci�l da
.

I
,_ -l�vandeiria·s .. ,e tinturarias cruzeiros de receita an�la ,

_

mesma· época, ao eomputar
(\ pessoul ocupado no c-omér Ocio de mercadori:>s, revela

um número menor, ou seja
, �:.� "

703,249 pessoas. O primei-
1;0 levantamento abrange to

da e qualquer .mod'alildade
de comércio de m2l'cadorias,
inclusivE' ambula'ltes e fei�

UI
(Cont. da 7a pag.) II Ameritl LatiDa

tor deslgriado.

consequências.
'I'odas estas observações

ração.
Impõe-se, pelos motivos

expostos, o indeí'ertmento

- rlo pedido. .Custas pelo re-

qllel'entel
Flol'Íanópolis,

nho de 1957.'

tares de pastagens.

(as.) Ferreira

Pl'esiderte.

Adão Bernardes Relator, de ação continuada, do la

vencido, pois não tinha di- ço de homogeriuidade for

ficuldade em aceitar os mado pelos 'elementos obje
fur�os pratica,d'os nas resi- tivos, atentas as (ondições
dências dos drs. Osmundo de tempo, 'lugar,' maneira

Nóbrega e Alves P�drosa,
como constituinclü

continuado.

crime

agente, mediante mais 'de meiro.

podem forneCer a mão ,de

obra assimilável; e l:\-lém dis

so não seria demais uma bôa

percentegem de técnic.os de

QUE PENSA'M • • •

noameflcanas é o crescimen

to exce�sivo elas suas cida

des metropolitanas, �()ra- de

·por exhtir um conceito er�

rado na base. POI' exempl.o,
com Ó �im de obter um. vis

to para o Uruguai aiu,da qUe

seja só por uns dias, o turis

ta-tem que apresentar a pas

to�a a proporção com a po

pulação do país. Buenos Ai-

sagem aérea, por terra� ou

por mar que provará a sua

intenção de regressar. Se or.es com 5 milhões, México

rantes, enquanto (l segundo
só inclui estabel€cimentos

,

,regularmente ol:ganizados.
xx

O tr,lbalho feminino na

indústria' aumentcu no P!!

ríoelo '1940-1950 em razoá

vel propol"çã,o. O número de

mulheres ocupada'l nesse ra

� I ,,,, .

\õ'f'".,
�,.,? ,

'\��� i..?A I
<1avi. doi, 9uinto, da pop"

� C-�') � lação total do país, E' bem

((�,I D� Himl�N'bm�U rJn 1 [����Jl :':�:��:,,:� ;,::n:: ::�:
��I1)�W:-; A Rá:llo' Nacional do �io Deus' lhe deu uma bonita efeitos tem que ser peores

O .... ' é a Ir' sôra
.

d
-, em pa.,íses como os hispano-

Oo� .?-;"',�, ';
.

e I,';;
, pa Tao. 110 v.oz.

.

. ilumiúado ainda o burocrata
. '1:.

��1,
I paIs

amencanos, 'na verdade quá

.;1.;....:.'-..... ':r;-
r, "

. íberoamericano. N80 há país

-, t.: no:n,�: :�:ã: j�":' 0'6.: ;o:v;;�i:",G::':�! an�: ::n;:,'�� :::: P:::�i:'::� nenhum da Hi.panoam"'"

II
' (salvo talvez a Venezuela)

1 ' '1 .ficiente como· clirtã-o de c..ional, i'ediu-a uma atração bilidade política. O_traba-

l �
I apresentação para qualquer para os seus ouvintes 'de lhador. urbano não é a base

que nã(\ haja adopta,do em

,
matéda de' emigrnção a po

f' :1.stro oi.! estrêla, Santa Catadna. ideal para uma deIl,loeracia
')

lítica de .porta fechada que
.. O a-rLsta para- entrar na Sabedora do alto nível firme quando lhe falta uma

I '
prevalece nos Es:ados Uni-

i Rádio Nacional pr2cisa real- cultura, dos florlanopolita- langa traqição do democr
....

a

_.,

dos. O que não parecem com

......_......._--'- ..;.;....;.;....;.;.._-U-J.,.t...:.S:_;tI;;_k.r.=.:;.t,.': i mente T" ,- valôr. nos e o bom. gGst" pela mú- cia indnstrial. E' c;abir).o que
pl:eendel' é que os Estados

sica,. re:,omendõu-a Carlos o péronismo prosperou pelo
PG�' t:xe.nplo:

.

A PRE-8 Jnidos adoptaram esta polí
Nobre, êxito qüe a crua de'Illagogia tica ao fim de um século .de

do Fuhrer argentino obte-
E é justamente êste mo- emigracão liv

. A

ve entl.'e. os itrabalhad.'ores '..
re que os pos

d'B A' b',
no CUJll€ da prosperidade e

e uenos Ires e asta
( . ,..,

do po}ler, e já perto da sa-

uma corl'lda de taxI atraves· _. ,

rá cantando no próximo.
. . turaçao demogdJica, en-

desta Cidade para se dar r
.

Pcrque Carlos N'obl;e é sábado para as ?uas
- fãs

' quanto que na Hispanoamé

seri1 favor algum, um voca- I,através da Rádio Guàrujá,'
conta de que o ê,:ito conti- rica a terra e as minas con-

j.
I nua.'

.

Ista de méritos. reais e'il1- pem cOlno na festa dos Con-
tinuam a reclamar a mão e

I ..
confundíveis, POEsue ape- tadorandos de 1957, a ,rea- -IA ap saluaA.lOsq� S;:!º5�.1311 o cérebro do Homem.

nas 27 aTlas de .idade e-para' tizar-se 'no Teatro Alvaro
E não ficam por aqui as

. Não obstante h,do isto
coisas. Porque estas aglo-

con'i.pl-eiar �ua felicidade, de Carvalho.
recolhe-se durante uma pas

. da urbana, tendem a produ

.A VE_,NTURAS oo--z":·.E·'-M" 'UT"--R'
-

E'
.

'TA
zir uma espécie de "alhea- �:�::�:�;::.a:l��:éSi!:l�:�

� _
mento" dentro ,da nação.' A são optismista. O MéxÍGo e

cápital c.'hega 'a ser algo es-
. .

a Argentina estão em plena
h'anho, senão' estrangeiro,

" \
' expansão. A .Atgentina ape-

ao paV5, ausente ,dos seus sar-de :ma inst�bmdade po-
verdadeiros problemas, por litJca, o México talvez Gam
muito que exija a presença b'em o esteja, embora me-
da autoridade p�ra vigiar nos e esse por haver logrado

_ � ,..-cada passo os que· sí se uma nótável e.stabilidade· e
'-

i lristalam. Assim vistas as e t d : -

'

,. _

. m o as as naçoes obser-

'I
COIsas, merece apontar-se vadas reina uma dmosfera

..aqui a inici�tiva do presi-l geral de" esperança e de ju

I dent: Kublt�ch�k que se

I
ventude que tranEceIÍde as

: p�'.op.oe tran,spor par.a o

in.'.-I dificuldades pOlit. i.é.. a,.s e.
eca

. tenoI do pal-S" a capItal do.", nómicàll ,da QQra, pre!Wn
>

. . �

com 4, Lima com quáse 2, turista pede explicações an.

são exemplos desta macro- te esta exigência o funcio

cefalia; e ainda Mont.evideu, p.ário diz-lhe como num Cà

porventt,ra a peor, pois que. S0 nosso conhecid0: "Somos

com 1. milhão ccncentra to- um país própriQ e temos que

nos .,defender". Aí está à
..

vista a raiz do mal. A ideia

de que 10.000 emigrantes
sãos 'elevariam e não baixa

riam o nível de prosperida
de do �ais não parece ter

mo de atividade
.

elevou-se
lando um crescimt>nto ode

32,9 por cen�o (IBGE). '.

Dois terço:
x

das terras I�[
'. abrangidas ,pelas pro�J.'ie- 1._'_\__

�::�d:g::P;:����:;ti���'i �,anlll�J. nv· pngTI10 Ali' .\1IPn�fll,1 ;!�d: :ponet;���: ��::in�:
das a pastagens. Isso mos-

I lUlU iVH U� b"u UIIR iUUnr�L
ti 1'6d m 1 h'

. cantor CARLOS NOBRE, ·çe .•.

·

cuj0slogan "a voz que

l'a,. com singela o!ljetivida-
e os r ar ·oJe uma excelente notícia as donas

de'

de, a importância .da pecuá-
de cas.ri r.a no�sa C�pital_: e,ssa . grande marca, quiçá

ria .

. ,_ �elh.)[ d� mercado mternaclOnal; acha-se á venda 110S
na .economla gaucha...l!.stal1cleclmentcs A Modelar.' ,

Consoante QS dados do úl':
.

A notícia não é apenas auspiciosa' pelo' f"t d
t.

- I, h .,

J
-,

" .0 e se

Imo Censo Agr!cola ,(IB-' 'I.C �1(Jm a ve:H!a, na praça, da conhecida e acreditadís-

'GE), existiam naqu\ele �s- SI_ma marca. E também aU'spiciosa pelo fato de se achal'

ta\do' 14,5 milhões de hec-
entregue a 11m estabelecimento comercial, cuja 110rma de
bem étien,der e de tudo facilitar, quanto às cGnoli'cões de
\"énda, representa um seguro penhor de bo� êy.it·o.

contratou-o. o Bras:i vai adorar'" esta-
Por que?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ' RECI�'E, 2� (U. P.) - Os jornais publicam um telegrama do prefeito de São Vicente, dizendo que aquela cidade per nambucana está ameaçada .de

·1 desaparecer, com.6 rompimento do. açude situado em Nivel Su perior ao dá localidade. Em consequência do acumulo de aguas provocadas pelas ultimas chu-

-vas, surgiram varias fendas no paredão do açude, causando o panico entre a população. A prefeitura providênciou a aber .ura das comportas, para escoar
,

.'

o excesso de águas; mas muitas pessoas já abandonaram sua s residencias. '

" '.'
.

FederàTízãção·�·"D·ã·s""H·Põ1"rclas···H·lvilTItãies .

•

ções, frequentemente, vêem' Não havendo remuneração uma transformação. dessa
fugir-lhes o sôpro da vida. I adequada, o cidadão, vai es- natureza, o ilustre sociólo
A própria terra, embebida i friando, e vai resvalando na

.

go patrício, Plinio Salgado,
no sangue ainda quente.] rampa materialista' que visa compara os homens a grãos
dêsses guardiões do sossêgo transformar em massa o ho

I
de trigo: "Cada grão de tri

público, inquire acêr�a �o mem, elimina�d�-1he as vir'l go, enquanto não �ransfo.�'
amparo que se lhes da. Lo- tudes e o destituindo de sua mado em massa, trás consi

gicamente, não. se pleiteia personalidade. Porque, se-
I
go a fonte vital de imensos

fazer dêles um "enfant ga- gundo nos ensina Clovis Be trigais; assim, cada homem,
té"; isto seria mesmo contra viláqua, a massa-popular ] conservando íntegra a' sua

producente; . mas, dar-lhes delibera mais com o estô- personalidade, é maravilho
NA CADEIA ANTONIO interessados à admissão ao. ao menos o indispensável, mago do que com o cérebro. so instrumento de criação
MIGUEL - Os consecu- "Colégio Naval", podem ins" sôbre ser justo, é sábio; E sendo, como diziam es roo. divina, dotado. de inteligên
tivos casos de roubos, ar-' crever-se no Comando d? I Para que os policiais te- manos, que a sede da per- cia, sensibilidade, vocação
rornbamentos e até do re 5.° Distrito Naval, para tal nham liberdade de ação, sonalidade é o cérebro, está e, até certo ponto é, êle pró
cente incendie na Igreja fim, dentro.do; horário esti-I necessitam dé vencimen�os claro que o homem, trans- prio, sujeito do verbo cri�r.
Evangélica desta Capital de pulado das 9 as 12 horas e ' que lhes garantam certa in- formado em massa, torna'se Da mesma forma que se nao

que/demos em tempo por- das 14 às 17-horas. Aos sa- dependência econômica. E' impessoal, descendo muito, pode produzir a massa do
menorisada reportagem, que bados, vigorará o expedien comum, mi zona incultá, pe: "na escala biológica.

'

E não cereal s�m destruír-lhe os
-

vinha alarmando a popula- te das 9 às 12 horas. lo menos, receberam pro- se pode querer que indiví- grãos, também não' se pode
ção, teve seu desfecho com

* '" •

postas avultantes, que. terr- duos, transtornados desta transformar a pessoa em

a prisão do celebre "gato" SOCIEDADE DOS ATIRA- dem, pelo subôrno, afastá- forma, cultivem virtudes I massa-popular, sem lhe des
Antonio Miguel, o homem' DORES DE FLORIANÓ- los do dever. E quão herói- morais, ou ajam com acêrto I truir a personalidade". Pa-

U
.-

.

B I· I d eh leu'res de conhecido por vários nomes POLIS -:; A Assembléia co é o ato de resistirem a e inteligência. O grande au-I ra que se impeça tal avilta-
nlao ene Icen e os, au chefe da quadrilha que vi- : Geral dessa: antiga socieda- essas tentações diabólicas, tor russo, René Füloop, eS-1 mento do homem, que resul

S e' I
· nha habilmente ,"operando" , de, vem de eleger sua nova uma vez que estejam insa- creve:

"
.. , em Leningrado,' ta do flagrante-desnível so-

a n I a a a r'l n a de m�eira até mesmo inte-' diretoria, que assim ficou tisfeitas as vitais necessida- desloca'se àfera sem nome, cial, há que se imprimír,
Esta União, sensibilizada, vem de público agrade- ligente nesta cidade e baír-

I
constituída: des, Disse Proclydes: "Quan isto é, a massa, rosnando antes de tudo, justiça na

cer à todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas, ros próximos. O' temível la-I
'

Diretoria: -� �re�idente, do a necessidade entra pela animalescamente pelas gran distribuição dos salários.

que, com �u�s honrosas presenças em nossa Séde Social, rápio confessou ainda com' Georges W. WIldI; vice-pre- porta, a virtude sai pela [a- des ruas, incompreensível- A federal�zação das Poli-
-

vieram dar maior cunho de brilhantismo as nossas fes- cinismo, a astúcia .de que se sidente, Milton Fett; 1.0 S�- nela". Certamente, um pou mente". Em tais condições, cias Militares, cujos com

tividades de mais um aniversário de fundação, e posse valia para por em sobres- cretário, Ewa 1 do MOSI- co de exagêro existe no apo o homem degrada-se ao ser- ponentes têm de se manter

da nova Diretoria eleita. salto a população e cometer mann; 2.° Secretário, Paulo tegma de Proclydes.. pois vilismo, ·é um instrumento corno padrão da, ordem, da

dã uma série de roubos, assal Sampaio Guimarães; 1.0 são tantos· os exemplos de a mercê dos exploradores', honestidade, da disciplinaDe público tambem externamos nossa' grati ao aos I
, tos, arrombamento e até o Tesoureiro, Carl Werner abnegação e sacrifício, de deixa de ser Homem, com H e da -lealdade, servirá, decer

srs. Representantes dás laboriosas classes operarias, -

I
, dú incêndio na Igreja Evangé Krudeger; 2.° Tesoureiro, caracteres modestos e, corr . maiúsculo, para .ser jogue- to, para garantir proventos

dadeiros
.

sustentáculos nhecimento a in ústria e ao Iver
C

' ,

d FI
. , li lica. Indicou seus compar- Alfredo Vasel. , i tudo, imaculáveis! Porém,' o

._ te, sem vontade própria. compatíveis com o relêvo e

do progresso e da grandeza omercio ,e orianopo IS, I b
. I d.t' - sas e o -local onde estava Conselho De i erativo: espírito é forte, mas a car-, Advertindo ao povo bra- a ignidade de sua missão.

d osso querido Brasil que espontaneamente, com
b Io n '.'

bô d 1 b grande parte dos roubos Ernesto Alberto Riggen a- ne é fraca, diz o Evangelho... sileiro,
'

sôbre os males de Inocente Xavier Alves
que com suas presenças a ma,IOr oa vonta e, co a 0-

h
.

d 1 Praticados. A polícia conti- eh, Hans von Wangen erm, - --

trouxe'ram-nos maior incen raram con:. a gran e c ass; T d D
t. a que, nós os moto' dos motoristas e suas famí- nua apertando o cêrco e o Tom 1'. Wildi, eo oro ue

IVO par ,

l' l' f t inquérito aberto com rigor cker, Carlos Gassenferth
ristas catarmenses, conti: _las: com, va lO�as o erl as: N

cada vêz mais tra- .bebldas, fmos doces, sa ga para apurar .aínda outros eto.
nuemos

di h
.

casos vai tendo seu anda' * '.' *

balhando pelo soerguimen- m os, etc., �roporcIOnan- OCIAÇ
-

O CATARI
to a unidade da classe ope- do�nos um., dIa realmente :tpento e correndo os trâmi- ASS A '

-

- f 1:� f t o tes legais. NENSE DE MEDIC.INA -

TOS DE LEI DO DEP. Declara de utilidade pú- Damasco., 21 (' U.P.) - O, 'pre.
rária em nosso Estado e em . e�' e es IV.

.

d * * * ReaII'zou-se como havía- ORLANDO BERTOLI bl'
t d B 1'1 I

Agradecemos am a a to- Ica. sidente interino da Síria, Nazem
'o O oras, .

� \ dos que naquela data, nos O
.
TRIBUNAL ELEITO- mós noticiado amplamente, Projeto de Lei N,o ... Art. 1.0 - Fica declara- EI Kuadis, declarou hoje que es-

Patenteàmos aqui, tam- �elicitaram por telegramas, 'RAL COBRA MULTA - a Reunião da Assosiação Ca DECLARA DE UTILI- da de utilidade pública a pera que o presidente Shikri EI

bém O nósso profundo reco- ofícios, cartas e cartões, Segundo informes colhidos tarinen�e de Medicina, du' DADE PÚBLICA "Legião Irmã Benwarda", Kuawtley regresse a Damasco'

aliás recebidos em granue no Tribunal Regional Elei- rante a qual foi eleita e em- Art. 1.° - Fica declarado fundada em 10 de junho de dentro, de pouéos dias,,4crescen

quantidade e de todos os re toraI, continua a cobrança possada a nova Diretoria de utilidade pública o "Clu' 1957 e com séde na cidade tou que o primeiro 'magistrado
cantos do Brasil de multas recaidas sôbre os daquela Associação de Clas- be das Mães" fundado em de Florianópolis. espera agora o resultado de-um

Aos senhores associados, eleitores faltosos. Até ago', se, que deverá gerir os des- 27-11-54, com séde nk cida- Art. 2.° - Esta lei entra exame médico a que se s�bme.
nossos prezados colegas, fi- ra, o montante cobrado atin tinos durante o biênio 1957- dé de Rio, do Sul. 2m vigor na data da suá pu te'!, em Alexandria, nq Egito.

Três grandes obras
ca esta Diretoria, penhora- ge a quantia de cêrca de 59. Art. 2,° - Esta lei entra blicação, revogadas as dis- Kuadis é o líder do Partido Po-

vão ser iniciadas den- da com suas presençàs bem 300 mil cruzeiros no Esta- Ficou a nova Diretoria em -vigor na data de sua posições em contrário. pulista da Síria e é presidente
tro erl'J pOUCO, nesta

como a de lseUS fam.iJiares, do, fato que. dev� por de so- constituida da seguinte ma- publicação, revogadas as SALA DAS SESSÕES, em da C�mara dos Deputados, mo-

nossa Florianópolis: pe pois com êste- gesto, mais breaviso. os eleitores regis- neira: disposições em contrário. 16 de agôsto de 1957. tivo pelo qual está- substituindo

lo govêrno federal - o
uma cabal demonstração de tI-ados para que rião des' . Presidente, . Antônio Mo· .sALA DAS SESSÕES, em Orlando Bertoli Kuatley na ausência deste.

asfaltg.mento da estra-- confiança /na unidade, na cumpram seus deveres nas niz de Aragão; 1.0 vice-pte- 16 de agôsto de 1957. Deputado. ... ... ...

da entre o Estreito e integridade e' na disciplina próximas eleições. sidente, Zulmar Linz Ne- Orlando Berioli >I> ,;. >I>
L b 21 U

.

I
A ° d D

is oa, (.P.) - De
.

Biguaçú; pe o governo de nossa classe. * *... ,'ves; 2� vice-presi ente, a' Deputado. JUSTIFICAÇÃO regrésso ao Brasil, passou
estadual - o Instituto Agradecemos por fim, - a LIGA OPERÁRIA B. DE vid Ernesto de Oliveira; 3.° >1>:::::: A "Legião Benwarda" foi. pela cap_!llll portuguesa o

de Edu.c�ção; e pelo todos aquêles q\.le tomaram FLORIANóPOLIS - Rea- vice...,presidente, Armando JUS T I F I C A ç Ã O instituida com o!, seguintes governador do Estado de
govê,rno municipal -

parte na prossissão de São liza-se hole, às 19,30 horas, Ramos de Carvalhó, Secre- Encontramos, nos próprios Êins: São Paulo, sr. Jânio Qua-
a estação rodoviária. Cristóvão, ,nosso querido na séde social da Liga Ope- tário Geral, Wilson Paulo estatutos do "Clube das a) angariar fundos desti' dros.

A primeirà e a ter" padru.eiro, .dando apôio pa- rária Beneficente
.

oe Flo- Mendonça; 1.0 Secretário, Mães", as razões que nos nados à concessão de bôlsas * * >I>

ceira foram contrata- ra o maior realce daquêle rianópolls, a Assembléia Ge Orlando Schroeder; 2.° Se- mandam considerar de uti de estudos aos cursos se' Breme�, Alemanha, 21 (U.P.)
das por concorrências ato de fé Cristã, onde o Mou ral Extraordinária com a cretário, Afonso Rabe; 1.° lidade pública aquela notá,' cundários e de teologia des- - o Banco Ibero Americano in-

públicas. A segunda, senhor' Frederico Hobold, finalidade de se tratar da Tesoureiro, Armando Va- vel instituição: tinados a pessoas de com- formou hoje que o intercâmbio

de, custo superior. às
que como Ministro de Deus reforma de seus' Estatutos. lério de. Assis; 2.° Tesourei - "E' uma sociedade civil, provado pendor para ,os entre a Alemanha e o Brasil au-

outras duas juntas, é também grande amigo de '" '" * ro, Miguel Boabaid.· de fins beneficentes; (art. mesmos e que se' vejam im- men,tou grandeinent� no primei.
não! tod0s os motoristas catari- AULAS DE INGL1l:S -, * * "'. 1.0) possibilitadas de custeá-los ro semestre do corrente ano. O

d governador Jorge nenses, ,dirigiu solenemen- Termina hoje, o pr�o para ASSOCIAÇAO ESPIRITA "Terá �or finalidade:, a,)' as suas expensas; "I acrescimo abrange t.anto as ex-

Lacerda, entregando-a te o cortejo religioso, que inscrição dos candidatos ao "FÉ E CARIDADE" - Tem a promoção de festas pubh- b) desenvolver a concep- 'portações alemães Para o Brasil,
de mão beijada a uma constituiu uma das mais Curso de Ensino da Lingua a dirigir seus destinos, du- cas o� p_articulares, para ai ção cristã da fam�lia, do tra" quanto a importação de produtos

firma particular, vin- .

belas demonstrações do sen Inglêsa, recem aberta no rante o biênio 57-59, a As- angarlaçao de fundos neces balho, da economIa e da cul brasileiros pela Alemanha.'

culp,da a excusOs pro: timento Cristão que domi- Instituto B r a s i 1 Estados sociação Espírita "Fé e Ca- sários ao atendimento da in tura, seguindo o construti-j * * *

cessos políticos at'l'aves na todos os corações da po- Unidos, que funciona à rua ridade" nova Diretoria, elei f�c�a de�ampara�a e_assis- V? exemplo d� benemérita Wé!shington,21 (U.P.) _

de um deputado que se p'ulação de Florianópolis. Felipe Schmidt n. 2, nesta ·ta em' dias da Semana pas- tencla pro-natal a mae po- educado:a Irma Benwarda; As fôrças armadas inicia-
passou .da oposição pa-

i,
Manoel Ribeiro Capital. saas,sd1.am, ,e que está formada bre;

, .

c) estImula� e fome�t�r ram experiências com, VOO'
ra o situcionismo, por 1.0 Secretário COLÉGIO' NAVAL - Os' b), o patrocn:llo do Natal 0 culto .das vlrtu�:5 crIstas luntários, p�ra verificar a

certo que se deslem- Presidente, ,Arlindo Go- e Pascoa da cr�ança pobre; p��movendo reumoes espe- quantidade de vacina neces
brou da sua honra pes- AGRle'ULTURA E INDU'STRI·A mes Jardim; vice'presiden- <:) a, r�alkaçao de �ales- ClalS tenderit��. ao aperfei: sária à imunização do seu

soal, de q.ue-, tem .feito. . I te, Mario Candido Raulino,' tras publ ca 1 çoament t 11
. � pe o aprImora o e�plr,� ua na <:arI pessoal, durante a espera,daqu.estão em casos me- � O des:n�olvim.ento da indústria no. Brasil, .seg�lÍ�-11.0 secretário, Ma�o:l Pedto mento espIrItual e, cultur� dade do CrIsto. epidemia de gripe isiática .

. nos graves. � do a tendencla· umver�al, a;ança e� rItmo maIS rapI- Alves; 2:° secre�arIO, Joao de um programa de ação �a São as razões qu nos m�n I O Serviço de Saúde Públi-.
E, também, descum- � do do que o desenvÇ>lvlmento da agrI<:ultura. Com base' dos Passos XaVIer; 1.0 te- seado nos postulados cns- dam propor a esta Casa seJa ca tem ·r,ecomendado a dose

priu a Constituição., �
\
nos dados comparativos reunidos pelas Nações Unidas soureiro, João de Deus Sil- tãos" (art. 3.° dos Estatw considerada de utilidade de um centímetro cúbico

que juroü cumprir, em � ("Boletim Mensal <!_e Estatística", maio de 1957), obser- vá;
..

2.° ..!esoure�ro., Or�a�do tos). p�blica essa nova instit_Ui-1 por pessoa, mas ainda inves
atô solene. �, va'se que, em relaçao ao ano de 1953 (- 100), a produ- GUlmaraes, Blbhotecano, São os motivos porque çao que se funda na CapItal t�ga se não' será necessária

\ No parág.rafo único � ção' industrial brasileira havia atingido em 1955 o índi- Alvaro Regis. contamos com o apôio dos e?� objetivos tão humani: I
uma quantidade maior.

.

, do seu artigo 218 dis-
<

ce 112, denotando um aumento de 12% no biêni0 con- 'E' de se prever, que, com senh.ores deputados para a -tanos J .'. .'. .,

põe a Carta catarinen- siderado, enquanto que a produção agrícola alcançara elementos capazes como os aprovação da medida ora Se�s estatutos s� acham I, Montevidé�': 2;' (�.P.) _ Pela

se que o Estado nos o índice 111, com 11% de aumento. eleitos, a Associação só te- pleiteada. publicados no Diári� Ofi-' primeira vez p Brasil fOl'neceu

seus serviços, forneci- .
Entre as colheitas de 1953/54 e 1955/56, � agricul- rá a lucrar, repetindo o SALA DAS SESSÕES, em cial de 26 de Junho do cor-: petróleo crú ao Uruguai. O pe-

mentos e obras adotará tura alcançou um alto grau de progresso' no Japão" onde exemplo 'de seus antecesso' 16 de agôsto de 1957. rente ano e registrados no' tróleiro brasileiro presidente Du-
.

a concorr�ncia pública o incremento subiu a 28%; em outros oito países, in' res.- Orlando BertoU Cartório competente. tra trouxe a este país trinta e

ou administrativa. clusive o Brasil, o crescimento assumiu proporções ' SALA DAS SESSÕE5;"em cinco mil toneladas do citado

Sendo o Instituto de � apreciáveis, entre 10 e 12%; aumentou em têrmos mo- JUS .T I ç' A E L E I T O R' A L 16 de agôsto de 1957. i combustível, adquIrido pela Ad-

Educação 'e obra de � derados, de 3 a 9%, nuns 10 países; estêve pràticamen- Orlando Bertoli I
ministração de ,Combustíveis,

maior custo 'até hoje '� te estagnada (incrimento de 1%) nos Estados Unidos e TíTULOS ELEITORAIS Deputado. 1 Alcool e Porland (Ancàp).

real�ada ,no Estado, � em mai:> 5 países;' e apreseptou declínios variáveis, des-

por que a "marmelau-
' .. d� 1% (na Suíça e em Cuba) ou 2% (DinamaI:ca e Ar- Sómente com os novos títulosJ o eleitor estará

I NÁUFRAGOS DO DESTROYER DELIGHTsen" em vez da concor- � gentina), até 11% (Portugal) qu 24% (T.Jlnísia). . habUitàdo a votar nas eleições de 1958. e 1960. .

"
"

rência? Por que o

er-j
Na maioria dos países, o desenvolvimento da in- Até 31 de dezembro dêste ano a obtenção do' GIBRALTAR, 21 �l!' os náufr�gos. N�vé oficiais

� rado, em vez do certo? dústria superou o da agricultura, o mesmo onde a pro- Inovo título se1'á sem mu,lta, Depois de de..zembro', o P,) - O Destroyer BrIta- permaneceram a bordo do

� Por que o mais caro, dução agrícola decresceu, registrou-se aumento da pro- eleitor pagará multa para, conseguí-lo, ,

! nico Delight desembarcou petroleiro, enquanto um re

� em vez do mais barato? dução industrial. Os números indicam, que' nos países Já se inscreveram em Sant-a Catarina 36.854J 'neste poi·to trinta e dois tri bocador da Marinha Britâ-

( Por que o sujo, em vez
mais ádiantados da Europa as margens entre o incre- sendo o eleitorado 'catarinense de 496.185, há cê1'ca 'pulantes do petroleiro Wold nica iniciava a tentativa de

> do limpo? mento industrial e o agrícola,são bastante amplas (de de 4?9.331 pe�oas necessitando d$!' obterem seus i Splendour, que se inçen- rebocar o Wold Splendour
� *. 39 pontos na Alemanha Ocidental, de 25 pontos �a novQs títulos.

II
diou em seguida' a vá:r:,ias para a praia entretanto, já

/: * França, de 28.pontos na Ifalia, de 16 pontos no Reino E' da conveniência dos próprios. inte1'essadosJ explosões no Mediterrâneo. à vista do rochedo de Gi-

� Adianta pergu.ntar Unido). �os países americanos, porém, as diferenças proçurarem quanto, antes os cartórios eleitorais ou

I
O destroyer que havia sai-, braltar, o navi.o afundou,

/: não....".. como dizem os ',entre o desenvolvimento da agricultura e o da indús-I os
.

p'ostos de alistamento para se alistarem, a fim do para �rovas de veloci- sendo os nove ofidais reco-

� ndrtistas.· . • I tria apresentam-se bem menores, como por exemplo nos evitar atropelos ,e acúmulo de serviço nos últimos dade, achava-se próxi!ll0 ao lh.idos pelo rebocador.
',' �_"'..Á.�o,.,�....;...�_...;;...�..,_.._-), Estados Unidos ,(6 pontos) .e no Brasil .,(l.ponto), ..

J. dias' do corrente., ano. "local do sinistro e r.:ecolh�u L * * *

Consta ser intenção do artigo '145, manda "organi-: a união dos diversos Esta- virtude, senão também sa

Govêrno da República fe' zar a ordem esconômica sôo ! dos, pode remunerar, eom bedoria. O país, por seus

deralizar as Policias Milita.- bre as bases da justiça so' a devida justiça, ao policial- estados-membros, necessita
res que tenham mais de 10'0 cial, possibilitando a todos militar, que vive em cons: da lealdade dêsses agentes
anos de existência e efet!vo I existência condigna". .

ta?te ,risro d.e..
vida, repri- que têm de enfrentar assas

superior a 1.500 homens. Ora, os, Estados, com ra- mmdo o banditismo e a de- sinos e malfeitores; convém'

Tal medida vem realmen-j ríssimas ,f!�ceções, carecem sordem, E o fazer justiça, lhe dar o necessário apôio a

te afastar o problema que I
de recursos para, condigna dizia Platão, não é apenas servidores que, em suas fun

êsses verdadeiros exércitos mente, satisfazer as neces- -� -_ - - - ---------:---

estaduais constituem; por
I
sidades, chamadas existen Noticias Loce ís

outro lado, 'permite atender! ciaís, de corporações assim

ao. princípio da Constitui-l numerosas. Só a Federação,
ção brasileira que, em seu que representa exatamente

Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Agõsto de 1957

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


