
EM VISITA AO PRESIDENTE ARGENTINO
O MINISTRO DA FAZENDA'

Deve ser' suprin'i.ida a

sua capacidadé civil? E!
a ascendêncra do marido?
Impõem-se o reconheci
mento da plena igualdade
de direito dos espôsos an-'

te a lei? Bastaria �ontinuarl
reservandó ao mando, mes
mo depois de reconhecida
a inteira capacidade civil
da mulher, a faculdade' de
�iri�ir a vida dia família,
conforme sucede há trinta
anos, por exe!llplo, na Ar
gentina? Nossas leis confe- jrem ao marido poderes ex-

cessivos na administracão I'dos bens' do casal? P�ra
estas e outras perguntas
em diversos setor.es da opi
nião públi�a àiji' respostas
qUe publicaremos nesta sé-

, rie de reportagens_
CONTRA AS INJUSTI

�ÇAS DA LEI

Trinta minutos exata
mente terão os . pracinhas
para abraçar seus família
res. Isto, pelo 'menos, está
previsto no programa ofi
cial do Ministério da Guer
ra. E' provável, entretanto,
que venham êles a gozar de

___D_IR_\E_T__O_R_:__R_V_B_E_N_S_D_E_A_R_R_U_D_A_R_A_M-=O:'=-_G_E��_E_N_TE_': :_-' o ,__ _ __ _ _
mais alguns minutos para
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sr. Clementino Fraga Filho, ceu atenção, também, as in Nova Yo rk, 22 (V.P.) r: Partiram
,.l, VA) A t t d da SOCIal E"t ld d N via-aérea para Belém do ParánIO 22 ( _' s mu- A

'bl' liti ., Conclui o en revis .a o passos na' -vi .,
"

proressor da Facu a e a, vestigacõss . realizadas no'

I
onus pu lCO,' rugar em lUI- '. .], .

d - dezesseis membros do grupo' d ra-lheres brasileiras articu.- zo, _exercer profissão, con- aludindo à .d:squitada co- conclui, UiE:�OlS e �ome�' cional de Medicina e drretor Centro de Pesquisas do Can mático denominado "4tores da
Iam, p.ara brev:, � seu grI-1 trair obrigações que possam mo. ou�a vltnr:a da �o�s� ,tar ã in�t�tuição do dlvór�l�' do Instituto de' Nutrição da cér de FaTis, relativamente _Universidade do MinesÓta". Os
to de mdependencla, com a' importar em alheação de legls1açao antIquada. E e �e cnt:car a. re.���n" Universidgde do Brasil, que à produção experimental a'rtistas; que' esperam atingir a

apresentação, no Congres-: bens do casal, aceitar man- preciso reprimír o abando- taçao do desqUlte. 1m I.
em julho em Paris partici- 90 cancer do figado em ra- ��:�:��� psa:t:�so�', �!:;fe�����so, de Uln pro]'et6 de 1e.i ni-'

d t t t
. -

no materl'al- ou mortal da possível forçar a viverem
d 4'0 C 'I t - tos J' Ssem au onzaçao .: d" _ pou o. ongresso n er .

a,!elro e ão Paulo.
I d

"

'd' t
a o, e c"

1 d Juntas pessoas ,rreme la
.

1 d N t
. - -�;----- _

ve .an o-as Jurbl lCamen e, do marido, Cada um dêsses desquitada, e em gera
;.

a

d' dO' naClOna e u nçao, con10
aos hOlnens Sa e-se que a 11-- d do es velmente esavm as.. que d 1 d'd

,A b"
.

. .

t t t 1 d l'''U e" casa a quan
.

-,
.

l' I
- e ega. o o governo raSI-.' -, a os, en re an o, po e o ma ," •. J. ,

proposlçao, confIada a.o se' .

,1' t
-

t' -e abandono por parte do s: punja, na eg�s açao an-; Ieiro e representante da
M...i- L

,.

J l'lC o, lvr,emen e, pl'a lcar, " ,
, t g o as maIS gravesnador W.art' ago; slgm- t' t ..li marido é injustificado. E 1 a, c �'. '; , Universidade do Brasil. O

f" d d' l'b 3em o consen lmen o '-'Ia ,
,. d' 1 s ve a perda ,lcara um ver a eIro I e-

Ih I l' támbém necessano ar a penas, 'mcUI, (', ". _

I t I· 'I
-. mu er. sso reve a que a, . ,

dos próprios bens, ,era o dL- ,
certame co�to� co� a poreo CQP ra a egls açao vIgen- .'

desquitada' uma posição I d 1 CIentista'" en-
te no tocante à situação da pr�ibição impo_st.�"somen:!e· vórcip ,.Jn_j,ustifícaJlo., 'Ls.en_-ç-a

, �, TI\; . '., ',.

h I 'Ih' -'. in� simples no'rnral e resp�itadá- '11a SO'
h'

I tre ,medleos' esp.ecIabstas, de,� muI er em gera e parti- .l mu er e u
�

'. '

'd d
. d

--< sol- Terá, a mu! e1' um, rnelO! tr;_'ri"a .e cinco p'aíses, Estu-
- cularmente das' é�sadas meio de vontade do marido Cle a e, _equdlpara

a a

d' çl' , Irlando de, ',L' ,
.

,, '.; d'
. ' 'teira e nao e uma escrava e lmpe 11 o .

I daram '<)s problemas dos dI-
que pelas nossas leis não !� nao de resguar ar mte-.

d _ t lb t seu
- '" b�ns '

A b da pena
'

o seu casamen o, l'I}-a ara ar os .,_

..
'"
,.

�ver-sos
setores' da, nutrição.podem praticar ,os atos da res:es ;,omuns a am os G&

tendo o seu vínculo matri- móveis e contran' -'dl;'ld:s" Ás maiores expressões ciÉm'd
.

'I t- esposos ',á e�çaoVI

ba Cdil_VI de es ao sempre, - ,

�monial, ou melhor, �ua caT- qtre v�o onerar' m
tificas discorreram SÔbre

su or n.a as. ao arbít-rio,
ceta, como sinal de Caim, da mulher' e me.smo todos'

teses importantes. Debate'd do CASTIGO DO , CASA- b f • -esos mar! os,
, '�a' como uma maldicão os seus e

..
ns aLuros, �' ',,- _l'am-se os problemas clíni-

� , MENTO que h, ',' ,

d d tAs DuvIdas de Semp�e '{ -, acon1panhar todos os seus mo em c�so e esgul e "

cos e patologicos da nutri-
f

' Da coluna "Variedades", a cargo de NERY, que sePergunta-se, com e eIto, ._� -� '

-,:",f�. ção' e o seu aspecto social e ,

d - "if_ • rlb�""'\ l1\' publica no "O Município" extraimos o seguinte: "a propósito da· cgama a, I
- ' -.'

V- d
-

, economÍco. Declarou o pro
.

V h A· d
'I, Na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial"Rebelião das Senhoras"

I
.

er a e
If fess'or Clementino Fraga Fi

- como . o ex.deputado e.n a _' _' . .

'_ II'
designaçla para relatar a emenda Constituci�nal sôbre'.

lho terem si<io cinco os te' I
_

d "I 't d V d Co' _"

Nélson Carneiro definiu o I �,'. a sençao o mpos o e en as- e nstgnaçoes para
movimento _ se têm cabi- Anuncia a imprensa q-i.te o governador Jorge L�cerda está de m.alas mas oficiais _ nutrição e os gêneros alimentícios, está estudando para que esta

mento as restrições- impos' l'ontas para uma permanência de três semanas na Capttal !ede�a�.., I' lactação; 'nutrição e repro' modalidade de "Imposto" seJa extinta.
tas à mulher casada, no Bra

p -

A f l'dade da Stta viagem, segundo corre pelos, metas oJtCtf1.1S, e a. de ,dução; nutrição e p�Ie; nu-' Em Santa Catarina, 'observamos justamente o con'

sil, a ponto de fazê-las ultimar p:�:i�ências para �,m, grande empl'éstimo,. já pleiteado e pr.ome.ttdo ,I. triçã.o _

e flora diges.tiva; e trário, pois 'o próprio Governador com os constantes
K b h k r 'nutnçao e senescen,Cla ..Es- apadrinhamentos e medíocre administração,

o
prefereperder,f por- novo matrimô- elo Presidente Juscelino u ttsc e,

-
. , 'd' f d t d

-

nio, QS seu� dir�itos de pá- PS' A de' fato o motivo da ida do governado?' ao Rto e da sua, es�a a ,ses temas oram lSCU 1 os, elevar mais ainda os Impostos, bem a contra vontade
_

trio p.odel" sôbre o' filho do '

l' de :a��:etl�ês sen:anas - não seria demais que S. Exa, antes de t?' ftzes- T\OS seus angulos experi-' das classes produtoras, conforme telegramas que lhes
casamento anteridr,

por a u

'explanação analítica da verdadeira sittwcão das finanças cata' mentais e na sua aplicação têm sido endereçados.
s� ao P0voE;"m�e em tôrno delas vem havendo intensa c'uriosidade', p.or parte ao homem, quer na fisiolo- O Deputado Enory Pinto, na Assembléia Legislati-nnenses, qu, "

A· gia quer na patologia, ,.

D'
_

d P t'd t'd
.,_ pública' e denso misté?'io, pOl' parte do governo. - va, apos' OUVIr a lreçao e seu ar 1 o, re Irou o seu

a optnWO;-, -- ---

r oraue Além dos cinco temas ofi anteprojeto de Lei que visava aumentar ,esse tributo,' Ninguém comp7'eende - e a administração não exp tca _ como e � �.
ciais, ouve trezentas comu declarando não dar o seu voto, anulando assim mais es-

o·Estado, que encerrara o exercício de 1955 com 37 milhões de sal.d�s �lspom:
nicações sôbre os mesmos r ta pretensão governamental. "

,
.

que chegára ao término do �xercício de 1956 com real equtLtbrta e ,a�e ..

assunto� '_ E por falar em imposto, é oportuno lembrar, que ov80etms,;lho-es de s.t'peravit,· que orçara sem.' deficit a le.i de.meios par.a o exerctctD temas ou outros
• •

d t relacionados com a nutn- Deputado Mário Olinger, amigo do Governo.e Contrá-
corrente,' que até há poucos meses se 1actav,a d,e .dt.nhetro em catxa, e. con .as .

,

f '1 '\,.l
.

.

amente em dia de capacidade de substancwts aumentos ao functonalts- ção, em todas, porém, dis- rio, é avorave a essa majoração ve Impostos. A mando
ngoros ,

..

,. .
_ cutiram-se problemas do da U.D.N, e de acôrdo CQm o "Govêrno do Imposto" a

mó sem acréscimo tributá.rio de qualquer especte, etc, etc. -:- �tnguem co�pre
I _maior interesse ,do ponto fiscalização iniciou uma campanha, para que as Coope:ende repeti,�os que repentinamente e. sem causas espectalS supervementes
de vista da alimentação do

•

rativas lVlilitares COAP, SESI, SAPS, paguem apenas
essa 'st'tuaça-o ft'n'anceira, sólida e até considerada granítica, se esbrooasse, se

.

S homem como individuo e na os seg.: Impostos Importação, lndústria e Profissão,liquifizesse, e evaporasse, transformados os MAIS em MENO .

coletividade, Disse,mais que Vendas e Consignações; resultará esta medida em mais
Se o go'Verna7' às claras era propósito govern_�mental do sr, �orge La�

. I
> quanto à patologia humana uma afronta ao povo já tão sacrificado pelas. crises que

cerda e postttlado dos pa-:tidos que o, ele�e?:.am, pcaswo melhor e m�ts o,�ortu i foram sobretudo interessan atravessamos.
na para uma prestação de contas e expos�çao d� verdade ao povo nao ha.. .

_ ies os estudos apresentados· Os operários desta e de outras cidades, já no próxi-
. Sendo' certo que o chefe do Executt'l)O vat, em busca de ree�rsos soltctta i sob os efeitos da carencia mo ano, poderão responder com o seu voto consciente, a

dos ao iresidente Juscelino Kubitschek, mais certo é que devera subme�:r �q '/1 _ esses exploradores, que lhes querem tirar o direito de
LegisLativo o assunto, �e vez que a operação pretendida depende de. audtencta .L E I A gozar dessas Beneméritas Instituições Assistenciais.
da Assembléiq, \

..' J1 A S S I N E I· Agual'd�mQs os acontecimentos; dias virão, não
.. E níio se-r.á cantando fartura e exibindo arrogantes saldos meXtstentes D I V U L G U E muito distantes em que o Deputado Mári'o Olirrger com

que o govern�dor justificará. a necessidade d,e ,.individar o Esta.do. .. I'
A N U N C I E E o maior cin!smo aparecerá em público sofismando, redi-

Nestes últimos dias foram abertos credttos suplementares, no montante O "O, E S TA DO" mindo-se de seus pecados � mendigando votos ...

de várias deZenas de milhões de cruzeiros, por conta dos excessos de arreca-

dação do-exercíciO em-curso. Se areceitci não está se'ndp,ar::ecadad�.nem nos N"UA rn"rnQ'I'A IlnQ 1f�'TAnlJ� IlNlllfiQ QOBR'E fi
números da previsão 07'çamentária, tais suplementações serao anedotwas e fa- U V R

.

U UO I'R UO' 116 80 O U 1 UO O· Uzê-las ou não fazê-las não resolve nada, Se a receita vem sendo .arrecadada com

margem pa7"ll, tais ,créditos, onde a neces�idade de empréstimos?
. '. "-

Corno se vê, u� mistério impenet7'áveL escurece a vel'dadet1'a Sttuaçao

financeira de SantaCatarina,'
,

Nada mais justo e (democrátÍC'o e imperativo mesmo, que o povo _ o

contribuinte - conheça a realídad.e, qite lhe ten; sido sonegada com dados des-

pistatórios e até ag'-ressivamente contraditórios,
.

' .

Que fale, pois, o chefe...de Estado; que estenda as cartas na mesa; que

diga a verdade verdadeira, sem reticências, sem cálculos politiqueiros, �em
passes de demagogia. "'-.'

,

Sem êsse ato de sinceridade '--:.. quanto mais corajosO e heroico rnelh07'

compreendido pelo povo ---:- o govêrno não pode�á espemr �olaboTação na crise

em que se engolfou e da qual parece querer satr com defesas de avestruz!
,

Esconder a doença ou negá·la. não é caminho de cura, mas de cemitério,
E mais respeitaveis que a vaidade e a demagogia do sr. Jorge Lacerda

são 'o. interesses catarinensea.
iiiiiiii!i����
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r ACUSADO···T'ODO O MUNDOI VIENA,22 (U.P.) - O "premier" hú�garo, mesmo motivo, o Pmidente da Repúbri,.a, Ieutuüe anticomunista, de outro do ano pus- Nações Unida,".

I Janos K�dar, desieriu. vtolen�o ataque as Na- Istvan Dobi, atacou o ex-p7'imeiro-ministro sado. A T A QUE A O, , P_ R I � ,A Z
ções Um,das, aos Estados Un�dos e aO cardeol Lmre Nag'Y,

'

"Pe.lo c€lntrário" "_ di;se _ ,"os Estados Kadar �eclarou .�ue :no� �ao ad,""tttmos
• Josef Mtndezenty, em um dtscurso que pro- A CUS A ç A O Unidos' qUe'riam arrastar a Humqria ao bando qu,alqufr tntervença� estrangetra em .nossos

I
nunciou pO?, moti'vo da celebração do "Dia O p1'emier afirmou que era "falso" o reLató- capitalistct:'. Kadar ç_enStlrOu os "imperialistas" assuntos internos", �tacou o Cardeal Mind-
.Nacional da Hung�ia".

.

7'Ío das Nações Unidas em que se condenou norte-americ_anos e atacou o que qualificou de zenty p01' h�ver o p_reladO exigido, durante os

Em um. Outl'O dtscu�'so, pronuncwdo pelo vig01'osamente a brutal. intel'venção russa \nos "nuiioria �wnejada pelos Estados Unidos nas levantes antwomums�as, que �e de�olves�em
,

.

"
os bens que o comumsmo coniiscou. a Igl·e1a.
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RIO, 2 ����ID��!� ��mR!��!LI;�,!�� do���oN�����n�U1T!I��� ��b��JI��� Uma Regressam os Pracinhas
deste mês, d�verão reunir-lde todo ó Brasil, convoca- pública, a fim de se intei-: 'ampla exposição em tor�o RIO, 22, (V A) _ Está enquanto no caís a banda 'As 13,15 horas, haverá

rarem da marcha dos tra-' do andamento das obras ern prevista para às 11,30 ho dos "Dragões da Indepea: novo toque de corneta; em .

balhos na nova capital fe-
'

Brasília. < -ras de hoje a atracação, no dência" iniciará seus to- forma, Os soldados se diri
deral. I 'O embarque do presiden pier da Praça Mauá, do na- ques. girão novamente para a

Neste sentido, o sr. Lidio I te da FIRGS está assenta- via-transporte "Ary Par' Os soldados descerão sem formação e ali _deverão- per-
Lunardi, presidente da Con I da para 29 do corrente, cte- reiras", que conduz, de re' armas,' mas trazendo os rnanecer, em posiçao de
federação Nacional das In- vendo a viagem para '�ra,sí gresso à pátria, 336 ofi: dois sacos de viagem. Se- descanso, até .às 13,30 ho

dugtrias, endereçou ontem li�, verificar-se no di-a llne', ciais e soldados que . inte- rão saudados pela!'! "fan ras, quando ao toque de

ate�cioso, convite ao eng�'1 díato. : gra�am a primeir� tropa farras'" dos'Tiragões da sentidó chegará o ministro
"

nheíro DIego Blanco, presr ,

ç õ E S --i 'enviada pelo Brasil para a Independência", esperando da Guerra, general Teixeí-
'1

R E M O I
f _

d P 1" I t" t t de ra Lott.dente da Federação das In- Castel Gandolfo, 22 (U.P.) __ or�açao a o reia n er- ansiosamen e o oque
dustrias do Rio Grande .do O Papa Pio Doze designou hoje nacional da ONU, em Suez, "fora de forma", O general Lott se encar-
Sul enc-arecendo a necessi-. o atual vígárto

"

da paróql1i.a do" Logo que entrar na Baía Ao ouvir êste sinal, dei- regará da leitura do Bole-
d d' d .ca d ,S S

.

'Rio Preto na diocese de JUIZ de de Guanabara '0 barco que. xarão êles os sacos nas fi- tim do n'ia e, a seguir, fa-a e a presença e . ,em
Fora padre .José Eugenio Cor- 'I '

b diGoiás, na outra semana, i rei;, para o bispo de Caruttrirra saud�do pelas Fortalezas as .e, à vontade, poderão ra reve iscurso, apresen-

quando, então, o sr. Jusce- � em Minas Gerais.'
. de Sao Joao e Santa Cruz, se dirigir para 'o local des- tando os votos de boa\.·vin-

----,._ tinado, pre..liamente, para das aos soldados que Ii,:c---- _.- ._--
.

i:JANTA CATARINA - N.o· 13 1 36- UI.'-'..,ANO XLIV -. O MAIS AN TIGO DIARIO DE
suas' famílias. ram o ·policiamento· de

Suez,

Logo depois, em viatu
ras militares se dirigu-ão
para o quartel do 2.0 Regl
mento de Infantaria, loca
lizado na Vila Militar, Se,.
guirão pela Praça Mauá,
Av, Rio Branco, Av. Presi
dente Vargas, Av. Bra5H e

Av, das Bandeiras,
- No centro da cidade as

BAIRES, 22 (V.A.) _ Em companhia do em'

.

baixador João Carlos Muniz e do almirante Ernani
do Amaral Peixoto, o Ministro d_a Fazenda do Bra

sil, sr. José Maria' Alkmim, esteve no Palácio, do.
Govêrno em visita ao Presidente Aramburu. Essa
visita entretanto se prolongou, uma vez que, o mi
nistro é o presidente conversaram durante meia

,

hora,' trocando opiniões não apenas sobre a- Confe-
. rê�cia Econômica Interamericana, mas sobre o in-,
tercâmbio argentino brasileiro. Aramburu preme
teu maiores facilidades para a entrada de artigos
brasileiros no mercado argentino, ao passo que o sr.

Alkmim 'reafirmou que o Brasil manterá o -atual
l�itmo das importações de trigo argentino. Maias
tarde, o sr. Alkmim recebeu a imprensa na embaí
xada 'do Brasil. Durante a entrevista, o ministro
declarou que o Brasil não está de acôrdo com a

política seguida pelo Banco Internacional, a respei
to dos créditos para 'a América Latina; e anunciou
que na próxima sessão do Conselho Econômico e SOo

.

cial das Nações Unidas, apresentará uma proposta
de revisão dos princípios que Jt0l'teiam as ativida-
des daquele órgão.

.

viaturas marcharão lenta
mente, a fim de que os "pra
cinhas" possam receber
manifestações populares.

INSTITUTO CATARINENSE DE DIREITO
E MEDICINA DO TRA��L�O'

(C ° � V 6 C a ç ã o)
, Sã'o 0S senhores sócios 'do InsÍiÚü-o Cà-

�.� . ".""'.' � ...,

tarinense de Direito e MediCina do Trabalho
cOlJ.vocados para uma reUI�ião a se realizàr
no dia' 24 do corrente

-

(sáb'ado) às 16,00
)lQlaS, �ua Ten'ente Silv.eira. 25 - 2.0 andar•

-

"4 0.° -.. . ,',
•

'-'-_--- '-------��--o�--

I M P O S TOS X.·I M P O. S TOS '

OUVimos, inicialmente, o

desembargador Búlh,ões de
Carvalho, um dos maiores
estudiosos do assunto, e
qUe �ecentemente publicou
alentado trabalho a respeito da controvérsia. Decla
rOU-nos o magistrado: "A
nossa, legislação, retrógrada, conserva não. somente
o

p o d e r d i r e, t i

b'vO do marido, como tam'

d
em a incapacida� civJ},
.a mulher- casada impos-sIb'l' "

Iltando-a de aceitar tutel: '

a, cur<!t�ll:!, OJJ Q1,ltro

N;���!���t;; (�:e�iC�: nt'Q' 111MAMI/IITllnas sôbre certos . aspectos
I UDOR . R DII U

do problema do ,desarma- I
tIA'_. ri - gum empo pe o governomento estao atualmente em.

t f parte, em particular entre:

d ·d·).. americano, e propos as 0-estu o entre os. OCi ental::s
b . t'd l' ocidentais e soviéticos e de

,
" ram su me I as a seus a 1a- _

'_ mdlca-se de fonte ame,-, d E'l f b' t' d' I outra parte entre' os' nor-
'E

os. as oram o ]e o ·e .'

rlcana. ssas' propostas lt t 'd te-americanos e as outras_ . .. consu as en re os OCl en-
nao constItuem um novo

t
.

,

L d delegações ocidentais (Ca'1 d·' de
' aIS, em on res, e essas .

p ano e sarttnamento, J
lt' nadá Franca e Grã-Breta-

'. d copsu as contmuam, "

n:as u_:na t:ntabva e apro- I _
nha). Além disso, uma re�

xlmaçao,. !,!obre� certos pon- _ ADIADA A SESSÃO visão da pOSlçao norte'
tos, entre a URSS e os oci- i LONDRES, 22 (U P) - americana está sendo' objedentais, A decisão de ten-' A sessão do Subcomitê de to de' discussões entre os
tal' "u,� h?VO passo p�ra a

I
Desarmamento q_u< esta�a I dirigentes n?rte-americaURSS fOl tomada ha al- marcada para hOJe a tarde! nos, em Washmgton.

, . , , ".- -, ,'-..,,�. ,

foi adiada. para amanh�,
Essa decisão foi motivada
pelas c.onsultas que se rea

lizam atualmente, De uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de destaq\:le �m nossos meios

sociais e culÚlra,i.R ..

.' O aniversariante que já

contar.com.:va1ito: cjrculo. de

Flor'ianópolis, Sextafeira, 23 de Agôsto de 1957
F

-o -ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

de Cultura. ... 'Instituto
I· (�ont. da: _12.a:pá�). i c]", amor m�is puro.: Bernarda Alba".' (o drama

Focahza entao 1! ederico "..:.._ Mama yo quiero ser do sexo). Terra e homens
! Garcia Lorca, o poeta mo- àe platã- I

sempre unidos.' Lúta su-

I'dérnó do sul espanhól que,
.

Hijo, tendrás mucho prema do ser com os el'e-

I na ·:eXipi"essão de sua poe' frio; mentes que o rodeiam sem

IJR. M}LTON LEITE DA 'ridicos.
I sia, sente e vive a própria IVl:amã yo quiero' ser' a revelação dos meios de

eOSTA . I, Espirito comunícatívo, na Es�anha, no q�e -ela te.m de de hí'eI�.
"

consôlo e salvação.
E'· .

.

1 ti f 'da' ,'al onde o cerca mais puro e Ideal. DIZ de :- HlJO, tendrás mucho Compara-o com LOPE
com, especta sa IS a-

I
VI socuu,

.

. LORCA: "Si Lorca não 'frio; DE VEGA do Século XVII.
ção que re�istr��ofl' nest,a, grand� (\!�culo de, amlz�des .

tivesse cantado a, n�lureza . � Mamã, bordame �m tu Diz ser LORCA um poe-'
data, o aniversario natah- e admirações, o dr. Milton, com tal força amrmca sua almohada, ta do mundo, sem deixar de
cio do nosso dis.tinto co�.

- : Le�ite ,dll. 'C,osta_, no alto: car- produção seria igua� a ta�·. --E�o si, ahora mismo". ser espanhól. -Seu teatro é

terrâneo, dr. M;lton -Leíte go que E'xerce., como em arr- tas outras, esqu��idas na Focaliza o teatro de, também poesia. Alí está a

, poeira dos séculos .
'

LORCA afirma; "Os gê- falta d� convencionalismos,da Costa, ilustrado Sub- teriores que exerceu, reve- I F,j. trospecto Si-.
e . .

C'A
'

_ o lirismo e o sentir telúrí
, •

- .

• •
I, .Ó:

•

'
• "z um re .

mos como LOR se an
mo e ObVIO, nos meios JU- [ou-se o eetudioso culto e tua LORCA no tempo co- , "

a em que vi- co profundo.
. I

- - ,
.

. .
. .

, ceClpam a epoc , .

rídicos.
.

esclarecido, no qual a jus- mo, �eno\Tado:: da
.:parte vem e mergulham na pro' Sua palavra prende. Ter-

À brilhante' colabo- fiça barriga-verde eneon- poético-dcamática espanho- .urrdeza os séculos". mina em eloquente exalt'a-
.

diárl» vem {}e- tra um/ servidor do melhor la. Intercala com maestria Fala, das andanzas de ção.
é gôsto ar'fístico, alguns Ner-' .i!'ederi"co, o moço de alma PARA QUEM já teve' o
sos do poeta, cantando-os livre e bela. Informa: Es- ensêjo de ler GARCIA LOR
sonoramente e com emo- ceve Federico nas Améri CA e sentir sua inspiração
ção contagiante. Fala de

cas _ do Norte, Central. e a palvra do professor, au

LORCA menino, precoce, lo Sul. _ Fêz amigos e torizada- e fecunda, cQ:Usti
ligado por laços sentimen cantou- o mecanismo e o tui ao certo um motivo de
tais' à terra e ao meio hu-' movimento novaYorquinos. admiração. l, .-

mano. Fala de sua família, ,a Argentina recebeu ho- PARA OS QUE conhe
de sua origem, de seus ca

-

.nenagens e= homenageou. cjam pouco 0\ poeta foi uma
mirihos pela vida desde cê, Aão queiram deixálo par lição suprema de encanta-
do. Faz-nos familiares C�1n cir do NOVO' MUNDO. d'

- '

,

" ... mento e ,eru lçao especia-ANIVERSA1UOS , .ihausen o poeta e canta' em pedaços L"'Ol' na verdade.' um gê- d' I.

,_ J.: liza a.
_

',. '_.lVÍENINO -FRANCISCO 1- sr. Aarão ,J seu 'estro, nio. Explorou todos, os Esta nota, reprodução
, CARLOS CARDOSO' -,- sr. José Zon;er S�bri- Quando lembra-o ,Íneni- campos da' arte: poesia, miniatural do 'sucedido, é!
Comem-ora na data que nho no, traz-n�'s a mente pro- pintura, musica, teatro; nossa homenagem ao dedí-

I· n F ducão singela expressão era amigo intimo de Falla' cado mestre; reputamo-lahoje transcorre, mais um - sr, Rodolfo FE:' ipe er-" v

.

"
.

I
-- "

e compôs versos para sua como a homenagem mais r.aniversário o inteligente nandes 1 •

s
.,w:úsiGa.

- Tocava piano e certa que possamos ofere-,menino Francisco Carlos I .-'.srta.:.. �a-Marlr da,

'@EM'"A -v�olão, Cantava cancões an'' cer-lhe, Suas vitórias só a

Cardoso" "filho do nosso Silveira
•

. Rl'-': I
_

daluzas e conhecia' a furr êle pertencem e esta admi:

prezado amigo
-

e colega de sr. EIgson Dím,as do 0 folclore rico da [Zona ração geral que suscita é o

mais colorida e misteriosa premIO que se
.

projeta na

Redação" sr. ·Carlos Alberto beiro
da imortal Espanha. direção de seu valôr._

'Cardoso'e de sua,exma. es- - sl:ta. Hilda Yenson
•

r SÃO· JOSE', Cita a trilogia famosa do
.

_ Nossos agradecimentos de

pÔs� ,d: �Iaria' Befnadete ,- .srta. Maura·l..pcia Sil-
I seu t�atro

-

trágicp, de fun- Cultura Hispânica de San-

Vian� Catdoso, elementos va Gomidl(
A's 'Q3.UIN8ThAs.·N·A ;:i

�

do, tehírico-humano: "BO- ta Catarina, com votos de
Rosita DAS DE' SANGRE" (o' novos sucessos!

- ,sr. AJvin Ral�th Júnior

ILuiz AGUILAR en:: drama d o casamento) ,
- si�. José CUYJha , d d l D'l DSERE�A'tA NO MÉXICO "Y:&RMA' (o rama a Di za e ia utra
-- ,sr. Norton Romeu maternidade) e "A Casa de Presidente em Exercício

Mexiscope - Eastmam Color '-

Gonzagr.. de Linh\ll'es "i ".'-, ';-�"I"�'·��J"'6"'�"�"��D�.M"�!'�'��I.��,
Censura· até 5 Rn"os.

- srta. Naza_.ré GÓulal·t
-:-" sr? .. vva. CI�lina Vf-"amiguinhos, oferE,cerá, na

�'esidência de seus genito- r 1•• 11:..3-eira Brnnn·ão ,-
_

res uma lauta lllcsa de fi-
, - vva. Enoê da Luz Ma- Inos doces e gual;apas.

.

8'-A's 5 - 1:S.

IAo Fr'aneisco Carlos. e C;UCO (únic.o Db,), Id· " 't' "'S sra' Célia CampQ,sseus . Ignos g,�m Qres, ..
'

-'.
. Clifton WEBB _ Dorothy . �

felicitaeões de Õ. ESTADO, �- sr. Monso G'llTindo I
'

" \' Mac GUIRE - Rossano .'FAZ"EM ANOS HOJE: 2_ srtà. Olga Fanger
,

, " BRAZZI -- 0Jean PETERS.l
'

_ sr. Liberato Laus .

- sr, João ,MàfQUeS Gui- h

" ,,' .
Louis J:OURDAN - Mag- ,

-. sr. IJenri{ltle Bere- ryarães gie Mc .jNAMARA em: '('i FONTE DOS ,DESEJOS '

-I JMki� �apidez p�rar
I

..
, a dat:l.lógrafa !

I
I

i Na Assembléia Legislativa" o Dêputado ,Jo�o
C610del exalt()u a 'obra de Getúlio Vargas, deten

do_;�e do exáme do sentido
;;.
nacionalista' de suas

'realizações. Focalizo.u a soluça0 dada ao problema
da siderurgia - cOlll Volta Redonda.

--000-

O Sr. HerIfiano de Sá) presidente do Diretório

Estadual 'do -PTB, no Estado da ?araiba, di�!giu
mensagém ao Dr, Acácio Garibaldi -San Thl.ago,
presidoente nê�te Estado, comunicando�lh.e da vmda

para Brusque do. ilustre e talentoso advogado dr.

Antônio' Luiz da Silvh, cómo c,olaborador das Em'

prêsas Renáux. Trata�se de ardordso, �etebista,
membro do Diretório Regional da Parmba, aqui
recebido de braços abertós. '

."

--00�
.

, , A Comissão
.

de Reestru turação do-, Diretório

Municipal de Florianópolis, presídida .pelo Verea

dor Júlio Paulino da Silva, instalou, dIa 5, o DIre'

tório Distrital do PTB de CapOeiras,
,.

organismo
composto de pr�stigiosos petebistas.

-

,

-

'--000-;--'
b Diretório Distrital de Capoeiras ficou assim

. constituído: NésÍo Jaques Pereira (funcionário pú
blico federal) - Prêsid€nt�; Einil Gomes Ferrão

(operário) .:c._ vice:-,presidente; Gil?o Penh� �au
tárquico) ,- e Maria Matildes _Pereir� ,,(do�est�ca)
- respectivamente� 1.0 e 2.0 secreta,rlOs; f\lcldes'
RO'cha.del (qonstruç�- civil) e JOl).quim A�ves
(lavrador), resp�ctivamentoe, 1,° e 2.° tesoureiros. .' tra ...'

O PTB está fadado a rápido e constante cresci - . No
1

programa:
.

mento sOb a direção do citado diretório. .

-

O Dr. Acácio Garibaldi San Thiago" presidente
do Diretório Estadual do PTB, no uso dás atl'-ibui

ções estatutárias (art. 23, § 5.0), çQnvocou o DI

RETóRIO REGIONAL' DO' PTB, para reunir-se
.

dia primeii-o de setembro entrante, às 9 horas da

manhã, em Florianópolis, ,para discutir:
,a) - Relatório. das atividades partidárias no

período de junho de 1956 a junhõ de 1957;
b) - Éalançó e contas da Tesouraria., 'no Ínes- A's - 8hs.

mo período; 1) -,- RUMO AO ,PAct-
'c) _._ Estudo �a sítuação, político'partidária /. FICO __ Jack MAHONÉY.

i;��.
o pleito a realizar-:se em outubr� de I, 2') _ ASSALTO NOTUR-

d) � Ass�ntbs g,iversos. ::>. ! NO - Com -- CHior

Os p!lrlamentares do PTB, -no Co.ngresso Na-
.

EVA,NS
cional, n_ão ocultam seus propósitos de tudo fazer 3) - OS PERIGOS DE
R,el .... aR��v�S�o ela lei ,gue asse'zyra aos� comel'éiá

>,ÚQS, aos 55 _anos de idade, aposentadoria com os

'nCh�1eJltos integrais. •

CinemaScope

-1

,
'I
I
l
I

·1
I
I
I,
I
I

. Censl:ra [itê 5 ,luOS.

�-_._--,----------

Por ser mais rápida... Halcla' Star significa uma
"

-

grande economia para o seu 'escritório! Halda Star

proporciona um' serviçd de datilografia limpo e

I
uniforme. Com o seu famoso ".toque:.!!luma",

f .Ralda Star não ,fadiga a datilógrafa!A's - 8hs.

Daniel (�ELlN - Fran

çoise .ARNOUL -- :Trevol'

HOWARD em:

OS AM�TES' DO TEJO
-' Cens�ll'a. até 18 �nos. í

.

....",.

No '

� ljendCul())� ,

J . Com a Biblía' na "MãôA's - 811s.

Laurete LUEZ - Allan

NIXON em:

MULHERES PREHIST,ó
RICAS

SEXTA-FEIRA, 23 DE 'AG'ôST€}
, Acalma'-te, emudece. (Marcos 4:39). Ler Salmos 131.

.

A 'CIDADE DE CHRISTCHURCH, na Nova Zelân·
dialé banha!da pelo rio Avon .. Nas suas margens os salsos
cherões' dobram seus galhos até atingir a supErfície das
:itgua�;. 'J;>atós grasnam, nadam e fazem trave'ssuras :(las

'!
'

ban'''''''' d. ,';0. À e,tãtua de Sk Robect" Falcon Scott

;W._t]'. ,.Q:.."... os:�,üa-se altaneira "para comemorá r \a coragem indô

=�� mita, pe�'severante e invencível do homem que após rea-

I lizar;ót>" brilhantes e eficiente liderança, hoje jaz na

I A's _' 8hs. Antártica."· O comércio _da cidade, é intenso, ao lado das

I A 'lt'
. -

d águas tranqüilus mesmo quando a tristeza chega .

- u 'mil .;:l'lacao e

I
' - ,

,'�

Qnanrlo o povo ide Jerusalém foi l'evado cativo, 'os
'W lt D'SNEY' '.a h '" •

lsraf,1tas penduraram suas harpas, nos salg1.léiros. Sob
PLANíCIE IMENSA 'freV,) éimbiente tendo, sua vida inteiramente mudada, s'eu I

Technicolor coraçã\' estava em Jerusalém.

Extra .. � Extra... E.x- Sabemos que Deus está em' tôda, a parte. A tristeza

])ode C,Gcar-nos, a solidão pode ser nossa, companheira',
peri<;'0õ podem ameaçar-nos� contudo, conserV3.mos uma

viva esperança em Deus, Mesmo, perante �.s águas .pro
iun'dn do desapontamento. e 'da tristezap encontramos paz
e tranqÜilidane em 'Cristo, na turbulêncüt�d9 mundo que
11 cs ;·odeia. O salmista falou por nós quando diss�: Cer
;,ameí1Le a bonda-de e a miséria me seguirão ·,todos os

.diàs ,(16, minha vida e habitarei na casa do Senhor para,1
se'mpré. Salmos 23 :6. '_' .' I·

Censura até 14 anos,

\

t viclri (Fon.c;:t"'��'�ãl1a'a CTi'sto :não' cOl1'l:íece' temor.
JACKON INGLIS (Nova Zeli'Lndia)

Sião, exotismo e beleza -

! Ma'gnífico Sh'ort Colorido:

I Censl.ll'a até 14 al1os.

II -.
-,. /

'. -- .

,miNI ORAÇÃO

Nosso' Pai; em 'águas turvas e revôltas,' dá que bus-
.

Qucmos réfúgio, em t;,. Às margen� de águas tranqüilas,
qúe renovemos as fôrças liàra. prosseguir e f41'ocla_mar teu I'-santu nome, por Jesus Cristo n03SO Senhor, qUE:' nos en·

.
,'.

"I>
.

t
' , .

'Á" " I�:mou'-a orar: aI nosso que es:as DOS ceus.,. ftmem .

I

PENSAMENTO PARA O IHA

(.NY.OKA
"":'.110 e 120 Eps.

Censura até 14 anos.
:

Eram dez horas e quarenta minutos de 19 de
agosto de 1957, segunda-feira.

À porta da repartição dirigida pelo Paulo r che-:
gou o automovel n? 500, de propriedade do P,ãuloII,
dirigido pelo Paulo III.

Pouco depois, da .repartíção de Paulo I começa
ram ás�ír resmas de papel de imprensa, linha d'água,
que eram HepÇ>sitadas por PauloUI no porta-mala do
automoveI do Paulo II .

Quando Paulo III encheu o porta-mala ôo carro
do, Paulo II, com papel da repartição d� Paulo I, foi'
se embora.... '

... Entre os que testemunharam o fat� está o Pau'
lo IV.

, Agora os personagens:
. Paulo I - Paulo BIasi, diretor da Imprensa Ofi-

cial do Estado. '

Paulo II - Paul� Konder Bornhausen; depu
tado udenista e diretor do jornaleco "Resistência".

,

Paulo III - Paulo Colares, funcionário da As;
.sembléia. "

RcLtdo IV - Paulo da Costa,Ramos," all1�o do
curso científico e filho do' -

'

, / '�.'��....;;.. "

.

, '. - �

. .

. Osváldo Melo
������.,,�:, ,

, U�A CARTA E_ A RESPOSTA ---' Há ca�tàs
I
que poem, logo, desde as primeiras.linhas"não so
mente o pensamento "oculto" 'de quem as escreve
embora escondido sob o disfarce do ánonimato co

ter!st�cas pr�nc�pa�s'e .reveladoras d� seu espírito.
tenstIccs prmclpau; e reveladas de' sel!,... espírito.
;,

. E, quas: sempre como acontece nêsses casos, o
veneno esta sempre' na cauda". .

Uma frasesinha usual, um têrmo com 'técla
sempre feridà,' mesmo nas conversações, o modo
de escrever, tUd,O isso fórma a' foto do homem que
diz muito mal <> que deseja... '

'

Pelo Correio, éhegaú ás minhàs' mãos uma.
d

"

eS�<;ls cartas! escrit,as Gom caligrafia regular, mas,
UlUl!O forçad� � .tam!>ém COm alguns 'êrros ,(êstes,
tal:rez ,propOSItaIs para o devido, despistamento) ..SeJa la como ,for aquele têrmo "meu caro" vêzes
díversas repetidas, diz, -alguma coisa...

'

,

Mas, a carta?
_/Lá vai em todes os seus iêrmos, na íntegra:
"Meu càrp jornalista".
Você aindr.t llão cJmpreendeu que. está cha

b:ando? A Capital para melhorar não precisa de
quem diàriamente esteja batendo em 1er1'o frio.

Você ainda não sabe, que essa propaganda ir
rita?' Você 'bem que poderia escrever sôbre outros
assuntos, mais revelantes.

'

Literatura, por e�emplo; Você não é da Aca
demia do- Othon dEça?

Como jernalista, v()cê bem que poderias -doei'
.

xar a �Nossa Capital» e ,voltar ,a literatur� como fa-
zia ant'es. I "

' -

E' um conselho que dou como amigo. Você vai
aceitar? ,(assinado - �edor enfara:do -

•

Pois seu' enfarado, o consêlho que me dá',é
abobado,- ridículo e, apertas demonstrél_uma coisa:
_;_ que, �ja como for, vocf levou alguma lambadi
nha, assim, 'de passagem por cim� dQS abanos e não
gostou.
.

.

Bem sei, que escrevendo com imparcialidade e

. assiuando o que escrevo, não posso.' agradar a todos.
'Há os que aplaudem e há também os que se'

.sentem atingidos: Estes, são os que não querem
ajudar o progresso da Capital, antes, que o Pertur
bem com súas idéias' atraz'adas e seu pão d'urismo
tremendo; mas, que fazendo ecçmomÍ,a de palitos,
fazem poupança e muita "papança" por amor ào di'
nheiro e pouco escrúpulo moral por outro lado. _

Continuarei ria liça.
...Está agastado cO:migo e se diz "ledor enfarado"?
Por que, então, ainda lê o que escrevo?
Sei porque: ..
E'

. para ver se nesta -colúna' há algumé!- coisa
.

" que o "�nfar,e" mais.
.

- ,
.

Nã9 sflbe que "o criminoso volta sempre ao lo-
cal do crime"?

.

, E' o que está fazendo.
V.óltando a ter o 'que esérevo.

. Pois, há de, voltar muitas v�zes mais, até que
desista de fazê-lo..

Quanto a mim, continual'ei" desde que
\

o Di'
retor dêste jornttl não,.me peça para, mudar de as

,�sunto e mudar de "tenda".
, .

' ... Você gostou da resposta?
Que se enfáre se não gostou.

. � A R , I ( I'P"A' ç Ã O
-

OSCAR CARDOSO FILHO e SENHORA

\ .'

Comunicam aos parent.es e pessôas
ções (J nascimento de sua filha

. ]{ÁTIA
'cio Li ia 20 na Ma tern'idade Dr. Carlos Cârêa.

de sua's rela-
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Florianópolis, Sexta-feira, '23 de Agôsto de 1957'
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s
"O ESTADO" O MAIS A'NTIGO DIARIO DE S. CATAIUK"

_____
.

.. .. . _ • r __•• _._ • _ • _

I

e chegue em tempo
de comprar a sua

I

..

sados em nossos pontos de

atração turística.
..ILIà.l.�'"

'e
'

· '/W Dos, 43 folgued.)s popula- Na confoTmidade do art. 63, item I da Lei de Falên-

Om U-n ICaçao, res encontrados I�a Bahia., .3ias, raço público que, por senten,ça do MM. Juiz de Di

alguns se ligam (Batuque, reito <la la Vara da Comarca desta Capital,' foi (lE:creta-

í�omunico as autoridades federais, estaduais, ao co- 'a 'falida 'e a ql,lem interessar possa que, d'iariamente, noGapina do monte, etc) à
Inércio, indústria aos meus amigos e ia' público em geral 'rES LIMITADj\. Pela mesITl.c'1 sentença foi nomeado
:} ·t I d ajuda mútua no trabalho 'índico o BANCO INDúSTRIA E COMÉROIO DE SAN-t ue, nesta ciata, deixei de ser Agente, nesta Capl a , .

a Firma atacadista de tecido oferece duas vagas d'e"SADTA 'S/A TR'ANSPORTES AÉREOS. ,

rtH."al; e outros (Roda ,de TA CATARINA, S/A CINCO) que designQu a, mim, Ar-, viajante para ü oeste e sul do Estadio.
Aproveito a OPOI"tU'lll'd�\de para ag'Tadecel' a todo� São Gonçalo, Lavé,gem d,a mando Sylvio Carreirão, para exercer a sindicância " .

W
• r aga-se ótIma comissão - Dá-se d-pela 111aneira com que fui distinguido durante 'o tempo Igre.J·a, etc) são de cunho Para os devidos fins, comunico a todos os credo-res E'

•

't'l t
_

con uçao .

.,. , .' , mu I apresen ar-se nao tendo conhecimento deIn q�le ocupei aquele cargo. "religioso. Muitos -conser':
da falida e a quem mteressar possa que, dIarImante, no, ram'J.

o

Fiorianópolis, J9 de agôsto de 1957 I
d'

período compreendido entre 14 e 17 horas, astarei à dis- I ()' t d
'

NICOLAU TEIXEIRA I vam os traços � sua on- posic:\o àos interessados par"l llrestar=ihes' torlos e qual- 1)

s 111 eressa os deverão se apresentar ,ii rua Nerêu
__

:
gem africana e há os que Quer' esclarecimento à Praca XV de Novembro 111'. 9 i �.am�',s ,11� 4� em Blumenau, telefone 1380.

I
',. , , , (omel'clo de T

.

I Bt S A

D IN' H' E', I R O' ,

, guardam �s características r.érreo, atendendo pelo telefone 3309.
- eCH os umenau . .

E'PR
: dos ritos indígellas. Ein F'lol'ianópolis, 9 de Agôsto de 1957. Y E N D E _ 'S EESTA-SE COM GARANTIA HIPOTECA'RIA, I

• Armando S:ylvio Carl'eirão, representante do sín'dico I

QUANTIAS NÃO ,INFERIORES A Cr� 50.000,00. Infor-, todos se revela uma nque- 'M F I' I TRANSCONT
"

,\� 'la rssa <a lca
- INENTAL TRANSPOR- UMA GELADEIRA. G. E., 6,8 pés, em perfeitohlações á Rua Tenente Silveira N. 67 za de In,otivos mu�i.cais, co- TES LTDA. tado tie conservação. Tratar na Rua São Jorge,

Sociedade Anônima
Acha-se aberta inscrição para concurso de PRA

TICANTE, deveriào os candidatos, de ambos o,s sexos,
que se compõem. Se inves-

apreHenta�"em-se à Contadcria da Filial, diàriamente,
no hó)rário das 17, às 18 horas. Os cand.idatos devel'ão tigações semelh�.l1tes fô-

ter r.:::lis de 18 e menos de 25 anos de idade.
,

'-
rem feitas em todo o país,

A ins,cricão encerrar-se-á no dia 30 dêste mês e, aos em breve !?eria p<?ssível dis
interp"sados 'serão prestadas as informa_ções des�jadas, por de uma completa carta
no horário citado, nesta Filial, à rua Jerônimo Coelho

folclórica, de tanta impornO 5.

Florianópolis, 20 ,de agQsto de 1957
.

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO �/A
Roberto Bessa - Gere,nte

/

'

Humberto Zàguini - Contador
, �t.!l7·�

-,--------�-

EOBselhos Regionais Sovieticos Enfrentam
,O.bra ' ro'.rm I·dar'vel· P'�d'��;;,:�b-P'O�U:'��dO �":::o";o�'�::�',����:;

. los Estados Unidos a 18 de o recebimento de um reia-

junho .por uma votação de tório Unanimemente favorá

67 contra 19 deu seu consen vel do Comit� de Raleções
um produto alimenticio corri 'lnria ; ou se o produto faz no saco e 10gD trat d f ---

. I ,

' e e a- timento à ratifícação do, Es Ex_teriores do Senado.
bina pasteis, que devem, bebidas gasosas, que utili lei' cálculos sôbre qt a

I
.� .r r. '." re c çu- tatuto da Agência Interna

usar açtlCár da Admin ístra-
i
za açuqn: da Administração cal' foi consumido pal'a que. __ ,

i
_

ção de padaria ou outro ali de Cerveja, além de vinhos; I) mesmo sucede com a fa- í-.l
------,

mento Que deve ter açuçar: trate elltão' o leitor de cal- r inha gordura, á.cido, pa- S E R Y I ( f) MI L I T A R
da.\Adnlinistra00 de Pat�te. , cula� '''Q.,ue a.çucar $'" que há pel 1.1€ embrulho e outros

'

---

I I
.

I,
\

I

I E' âene» de todo brasileiro aUstar's� ,Pa- I

\ I ra o Serviço Milita1' dentro: dos prime�ros ;r
Por ocasiao ao último reográf'icos e\ ornamentais tão vivos nàs outras re- I seis mêses do ano civil em que c&rn.pletar. '17 I

B '1' d I ti'
- I. d d

;J_,

_jonfeítarias, para os pro- Congresso rasueir., e

I �ue a '1eZ nao se encçntrem ;;-i5es' de. Brasil. I anos e i ade (LSM. art zl).·.. I

,
.

d
. Folclore .deu o IBGE ex- I

I
,

Esse ali�tamentb, no éntanto,'" poder''''' 'ser I
dutos de confeitaria; A mI -, u -

"

pressíva contribuição 'para í O reísado é o folguedo
I Jeito a partir do dia em que õ indivíduo com. - !

nistração de Padaria, para

I
I pletar 16 anos. (10.1). I

o açucal' que usarão em pão o estudo çle certas tradições mais rlifundirIo no Inte- I Para alistar-se, o indivíduo cujo domicí- I

dôce ou pasteis; .Admin is- de ,nosso povo com o levan-
-

ricr, apresentanr.o.ss em 54 I lio é em Florianópolis deve procurar � 16.a I

[ração Vír heira, para os pro tamento, há pouco concluí- municípios ba h ion r s. Vem I C.R.M. O1,t o 14.0 B. C. e apresentar os seguin- I

d t I 'I' d Ad
. do das ccorrênc ias de fol- depois o Bumo,:-meu-boi, I tes documentos: I

rocracía de Moscou que en u os a coo ICOS e ua mi- '...; I -1) - CERTIDAO DE NASCIME
torpece a tot�lidade da eco "nistração de Conservas Ali guedos populares I1a Bahia. conhecido em 49 mu n icí-

I 2) - DECLARAÇAO QUE AI��� �
. ' , . .

d '=' As inforrnacões c-ilhidas a,
I pios, e o Presepa.: em 42 I

' NA-O SE ALISTOU EM SEU MU' Inorma nacional. O relato- do .mentícías para a 111 US�I'la -

Pravda tem a forma de uma de Conservas, O resultado través de 128 rr unicípios rnunicípios. Os fe",t(�.ios me- I NICíPIO.·

I· do Estado, não se limitan- nos comuns (Ala' do B I Presentemente estão sendo alistados obrõ- I

c�\l·ta-ql,lei-xa esc, rífa por um é, segundo carta, que "se
L, a ruo, ar- •

do a uma simples enumera- ric ão Toré, Puxada de
I gatàriaménte os cidadãos nas�idos em 1939 e I

,. I' 1940 e voluntariamente os nascidos em 1941 I
-===;;;;;;;;;;========= iiõõii cão dos festejos ainda em '

h
.

-

'

'J- I que ja ten am completàdo 16 anos - Quem I

voga, fornecem Não p�rmite que � ferrugem mastro etc.) não apare- I se alistar [ora- do prazo porém pagará uma I

para .determinar os locais detenha a marcha do progresso cem em mais de 1 muh icípio I mu-lta de Cr$ 10,00 na Coletoria Federal (art. ,I
mais co-muns de sua repr e-

FER-LI CON p ütí: na ccnservação e, ao que tudo' indica, refe-' I 127 da Lei do Serviço Militar):-
'

e limpeza de qualquer máquina In- O l'
sentação, as épocas em qu e.

dustríal ou agrfcola, Não perrnít i rem-se a form.as e val"ia-.I a �stamento Nlilitar. é' gratúito,
que suas, 11"Aquims seja11 destrui- I (Nota n.o 1 'da 16.a, C.R.M.).

se realJzam e as figuras rIe das pela felruoem_ �>e ,FER-LI- ções inspiradas' em costu-
CON cujo poder desoxidante não I'

pode ser comparado a lOenhum
processo mecãn co. FER'..U-CON' mes estritamente 'locais.
é usado tamtém nos oficinas de
autcmóveis, nas fAbricas de gela,
deiras, nas in ústrias de esquadrias
de ferro e nas oficinas ée pintura
de objetos de ferro e aço,

,Uma

• Belíssimo móvel de madeira de lei
•

• 5 gavetas
,

• Costura para frente e para tráz

li Borda com absoluta precisão
• Garantida por 15 anos

DE

Aproveite esta ofertd

especial de

A MÁQUINA
DE C-OSTURA

MAIS VENDIDA

,NO BRASIL

A MODELaR
- o moio/' fita;t!!IÍl do ,E�/odrJ-

,RUA lR'AJANO 33· FLORIAI'JOPOllS
._--_._-----'_._-,----,- --'-------------�--------

se tenha ouvido nada dos'

cçucar de várias admin is

rações: Central de Cerveja,
rara a produção de bebidas

BERLIM, Níkita Khrus- residente de Rostov-on-Don

hev, chefe do Partido comu que em suma diz que se pro

n ista ,da União Soviética, duzem muitas confusões com

em sua última reorganíza- o fato de que as indústrias

cão da economia do país, locais de Rostov estejam di

det'l carta branca a uma sé- rjgídas de Moscou por no-

'/
rie de conselhos regionais ve diferentes administra-.

para desemaranhar o e- ções além de um ministério.

do de outorpecimentos buro O açuca�, segundo o cid�-
cráticos de Moscou. Os ob- .lãe cte Rostov, é uma das

iout�s típicas dessas dif i

zuldades. Os produtores 10-
Stl".'�,rll'rp� pa.litrcos dizem

que não. surpreende o fato

que desde prímeiro de [u- .ais recebem suas cotas de

, lho, data em que se tornou

efetivo o novo plano, não

mencionados conselhos lo

cais. O jornal Prsvda dá al

l'asosas; Administração de

guns In o ícios qúe (lescrevem

a monumental tarefa a 'que

�e /dedicam. Admite por

exemplo. que '''já é tempo"
que se :Çê1ça algo com a bu-

BUSCHLE & LEPPER UDA,
)() 'Rua' dos Andradas, 139 'II

'

10INVILE • Sta, Cat�rlna

I

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO

Concurso
subsídios

I

ras quanto para o" interes-

I

I

tância, para os pC)squisacio
res das tradições brasilei-

000

Fabricantes:

Em mais de uma centena de

municípios alcançados pelo Mlssa-·-01-7-0-14-'8
--_

inquérito, sem qu�!quer ex

ceção, os folguedos cont1- JULIA CÂNDIDA DA LUZ

I)anam

:luam presentes nas come

morações do povo. MISSA DE 7° DIA

,

FiI:b.os genro netos agl'adecem a todgs os amigos
que ü:.' confortaram e r.l:'mifestaram seus sentimentos
por ::notivo do íelecimento de sua inesquecível mãe, sogra
e av,) .JULIA CÂNDIDk DA .LUZ e convidam á- todos
para D, Missa de 70 Dia que mandam celebrar sexta-fei
ra dia 23 às 7,30 horas na Capela do Ginásio Catarinense.

E D 'I T A L

Y-IAJANTE

-

es-

I"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o ESTADO" O MAIS ANTIGO D1ARlO DE S. CATARINAFlorianópolis, Sextafeira, 23 de Agôsto de 1957Ll
_

nr � � :'.<
'em 6, por seu turno subdi- I

I'
um municipio de 75.296 ha-

'1r101'
vídos em 21 até (j ano pas- ;

" ,

d"
'

1 I
,I

bitantes e possuia uma area �a o. puas areas (O vai

mais ou m�nos equivalen-' . estão batendo o recórde de
I

te à do' Estado de Sergipe. transformação pOlíticc,-eco!
Se não houvesse 80fri�0 nômíca: a de Nova Esperan I

nenhum desmembramento no neros relativos ao norte do ça, municipio cria.do em .. II
período intercensitário, te- Paraná serão ainda mais 1951 e já desmembrado em

ria rígurudo em 1950 c-omo impressionantes. Resta ob- seis, e a de Paranavaí, fu:l,
o sexto município do Bra- .iervar '-111e, no tevr ltório do

.
dad? no mesmo

•
ano e do'

sil� em população: Com efei orlmitivo municipio de Lon qual - já saíram mais 'nove I

to, na área integrada' por lrína, existem hoje nada m� . municipios. Úessa forma a
i

Londrina, Arapongas, Apu .os de 89 cidades. A expan- �l:ea �édia por �unici�iO, I
carana, Cambê, Mandaguari são parece mais acentuada )l,C era de 4.735 qu!l-omehos !

e Rolãndia, até 1943 umá-la zona-do Ivaí, onde o mu m2 -ern J?50, está -agora re-I
só comunidade, viviam ,� ...

' ricipio de Mandaguari, cria duzida a 607 quilometras
373.774 habitantes, mais do 'o em 1947, se subdividiu

I m2_:_
.,

que em Belo Horizonte e
_-,-

_

pouco menos do que em Pôr MINIS''TE'RIO-OE VIACÃO E OBRAS, PÚ�
to Alegre. •

,
BUCAS

DEPARTAMENTO NACIONAL 'DE ES-
TRADAS DE RODAGEM

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO' RODOVIARIO
.._����...,,�,.- "--t;��""''''�1I!: ;!).�?. ':.��s.!'
.•...�< -." -;

-

•• -".- . sc:

2.0' A V I S O
O Departamento Nacional de Estradas de Roda

zem solicita aos Empreiteiros de' Obras Rodoviárias

Federais, contrat�ntes de obras no' período 1956..:1957

com o DNER ou. Órgãos Rodoviários Estaduais (obras
federais por delegação) .

que apresentem, ímprorrogà
velmente até o próximo dia 2 de setembro, as suas ne

cessídades mínimas do tocante à reposição de seu equi
oamento de terreplenagem cuja recuperação seja anti

�conômica, 'bem como aquêle de pavimentação compa

tível com o vulto das obras sob sua responsabilidade,
:ace à possibilidade da aquisição dos mesmos em regi'

I

me especial decorrente do Decreto de n.o 41.097 de,
HU-57 (D. O. de 7-I1I-57). -. I

A relação solicitada deverá ser acompanhada de
,

cópia dos contratos assinados e o equipamento dispe- i
nível em uso, discriminando-se marca, tipo, série da:

fabrlcacão e estado atual. I
COMISSÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS' I

.

O 16.0 Distrito Rodoviário F ederal, em nome da,
Comissão' de Máquinas Rodoviárias, comunica aos 81'S. I
Prefeitos Municipais e Empreiteiros que o término do ,

'prazo para habilitação na importação de equipamento:
rodoviário, financiado pelo Govêrno Federal (Decre- ._
to n.o 41.(,J7, de. 7 de março), foi prorrogado para o

dia 2 de setembro próximo.
-.

Anthero D'Almeida Mattos
'Eng, Chefe do' 16,° DRF

.

•

unJ[lll� �
• •

Em 194Q, Londrina era

c No mesmo período, a po

pulação do Estado do Pa

raná aumentou de 1.236.276

para 2.129.4fí8 habitantes.

Do aumento de 893.182 habí

tantes um têrço (298.478)
se deve à antiga área lon

drinense. Dentro dêsse terri

tório, que era, segundo o

IBGE, de 23.673 quilmetros

m2, a densidade demográfi
ca subiu de 3,2 para 15,8

habitantes por quilometro
quadrado. Sua' participação
na população estadual cres
ceu de 6 por cento para ..

1'7,.5 por cento. Poucas zo

na-s de, igual extensão apre

:sentaram, nesse iintervalo,
.

uma evolução tão aceler..

() aumento de população en.

tre 1940, na referida área,

foi .quase três vezes maior

que o verificado em todo o,

Estado de Sergipe, e� Ma

to Grosso ou no Espírito
Santo.

No próximo Recenseamen

to, tudo indica que os nú-

.......
-'. - .....

OUAtlDAO�
LUXO
'CAPACIDADE

é um. refrigerador,
-

que

agrada à primeira vista. Su�s linhas mo

dernas alia in o estético ao útil e fllncional .

� luxuosc no acabamento e assim mesmo

occessível no preço.. O refrigerador .PROS

DOCIMO é .amplo com aproveitamento total .

do GSpOÇO, sátisfazendo· tôdas as exigênçias,
mesmo de uma família numerosa. A GA�

RANTIA de 5 anos demonstra que êste

refrigerador 'merece a' sua confiança.

i
por
menor

preço

-,

Conhecp-o! $era' uma amizade dU�ddourd
t UM PRODUTO DA '

..,.

REFRIGERAÇAO PARANÁ ·S.A.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllilllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIm

i
o NOVO ·PROSDOCIMO» Super-Trople "

APRESENTA,

- CONDENSADOR «Super-lropie» Gela melhor I

� de proiltlo' novo, muito mais eficiente
no pr-od�ção do frio. mesmo sob condi"

ções dimotéricos extremas .

- Capacidade, 9,5 pés cúbicos,
- Unidade selada. _

- flolamento com tã de vidro.
""_ 3 gavetas plá'ficas espaçosos.
- Recipiente embutido. paro a águõ tio degêlo.
- 4 Prateleiras removíveis, que permitem um

aproveitamento de espaço 30% m.�:o; que o

comum. Acabamento brilhante .

I
em alumínio� anodizado.

. ."

- Regulagem nOI p�s para nivclâma-nto.
- 3 Prateleiras na porta.
- Congelador horizontal, amplo,

(rim 2 fôrma. m!Jnida� de extrat'"�.

LOJAS' ELl�TRO' - TÉCNICA

P�gÇO Fábr-ica .c-s '29,500,00
Preço Florianópolis Cr$ 29,500,00

Adquira um Refrigerador "Prosdocimo" e pague-o
em suavíss imas prestações mensais, nas

.
I LOJAS EL.É-TRO - TÉCNICA

em Florianópolis
'Uma organ izaçâe .as suas órdens.
iil.un Tte. Si Ivei na - 24 e 28 J..

Fones: 3793-e 3798

CONCESSIONÁRIOS:

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

_.- -----_ •• --_._-- -_.'-- 'o _. __ • • _

O· a s
de 82,8 milhões de cruzejros,
tendo cabido as maiores par

,

celas a Manacapuru (26 mi
lhões cruzeiros}, Parintirrs

.

'

I (25' milhões) e Manaus
de cruzeiros em 1955) e Ita sulta?os extrativos des�as. senta, dentro da Unidade, a

I
de Coar! (22 milhões de cru lhões) € Manaus (17 mi-

(8,5 milhões).
coatiara (39 milh,pes), se- três c.O!lillnaS predominam a

;
pauta 2xtl'�ltiva mais diver

, zeiro,s), Manicoré (20 mi- lhões), Fora da pauta extra

guidos de perto pelo de Hu- hévea e a castanha-da-pará,
'

sificn,:a. Outros centros ex- lhões), Canutema (20 mi- tiva, o principal produto
I

........ '

.

J I

maitá (35 milhões). Nos re-
. sendô_ que. Itacoatiara apre-I h'ativos ponderáveis são os

1 lhões). Carauari (19" mi-
.

amazonense é a juta, de que

No fim ao ano de 1'956, ve 'URSS e país8s de regi
havia no Brasil 8G1.000 veí- me semelhante) os. veículoseconomicos se originam da

extraçã0 de borracha, go": cuIas a motor em circula- a motor' em uso somavam

ma8 e castanha-do-pará. De ção, segun'do e'stimativas da 92,7 milhões, sendo 73, mi-
, - Comisf,!'io Executiva da De- lhões para transporte de REPR'ESENTAC'A-Oacôrdc com os re:mltados'co" PAnTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO .

.

1955 fesa da Borracha. Essa ci- passagp!i'os e 19,7 milhões '. ,

lhidos pelo SEP para , DiI:et&rÍo Regional""::' Seccão de Sta. Catarina IndlÍs'Tia de bebl'das, (te:cnl'cos l'tall'a,>ol") com 'séde
• fra compreende 38.9.500 'au.- para serviços comerciais, � r '... '.' -" n �

dezoito municipio;; estão pro
, . , i

EDITAL DE CONVOCA1ÇAO' . DO Rio ,�e Janeiro, Distrito Federal, destilaria própria,
duzind,.Q acima de l1m milhão -tomóveis, 352.600 caminhões Desse modo, os velculos mo-

.

Ka conform�dade do parágrafo 50 do artigo 23 dos ofE.recc à firma i,:ônea e bem organizada a represent:1-
de cruz-eiros de hévea-, seis 28.600 ônibus, 50.0.00 mot,o- torizad(''S exi.sténtcg em nos-

,
Estil.tutos, convoco o DIRETóRIO REGIONAL DO PAR- �40 de seus prcdutos em todo o Estado.

.

mais .de um milhão em lá- cicletá-s e 40.500 tratores e so país representariam per; TIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - SECÇÃO DE O meÜlOr rum e o inelhor gin que se fabricam nO

tnáquin[!s de terraplanagem. to de 1 por cento do total· SANTA .nATARINA - para, em reanião a ser realiza- Brasil. Outras bebidas de alta qualidade. Cart,as coJ11

tex, dezesseis mais de um : da nu dia. lJrimeiro (10) d.e setembro de 1.957 às 9 horas 'ofertas detalhadas, especificando número de vendedo-
ml'lha-o em' castanha-do-p�ra', Pode-se talvez 'admitir .cer- mundia�, I I h- I' t' I I" 'b'

,

'd• a i la m:':ll a, ( lSCU II e (e JOerar so re os seguintes assun- res, viajantes, representações atuais, possibilidades o

seis mai.s de ull'k_,f.!ilhão em ta moderação em tal conta- -Na maioria absoluta dos tos: mercado, referências bancarias. CAIXA POSTAL �86 ---

gem, PI il1cipa�mente no que países, l;i .mais veículos de! :1) •
Rel�tório das atividades partidárias no periodo

concerne ao� tratares, cuja passageiros que' de carga., dE' 51[;lho d� ],956 a junho de 1.957;

N E t d U 'd' I _b') Bala11('o c contas da Tesol1raria, no mésmo perio,do;
'a ava (Barcelos co'" 97 quantidade, de ar:ôrdo. com os s a os III os a su-

I
'

"

E t
r
d d 't

-

I't·
. ,

pl ç. - , .,.,
. .,

,

'A t:; 's·u.o a SI uaçao. po I Ico�partJdal'ia para o

milhões de cruzeiros, e Vau levanta!;t1entos a:nh,riores fei pel'londaae daqueles sobre, pIei,:) a se real�zar em outubro de 1.958;
.

pés, com 2,6 milhÕes) e de. tos pela FAO e' divulgados êstes é de 5,2 vez�s; no Rei! (I) As.s�llltos diversos.

um tradicional produtor de pelo IBGE, em 1955 já 'se n.ó· Unido é ·de 3 vezes; l' i Florian.ópolis, 20 de agôsro de 1.9'57
,

elevava a '45.000.
. Acário Gadbalrli S. Thiago - PresirleEte Com a chegada do Professôr John Seafe, o lns'

guaraná (Ma.ués, 18 milhões Frauça, de 2,3 vezes, etc. ,O .

.--'---. -----------. --._- titutà leva ao conhecimento dos interessados, que
de cruzeiros)..

-

As,ma:is' recent<�sl estatís : BrasiÍ foge à regra g,eral, ,NAS_CIMENTO A

'

" reabriu a l11átrícula para as novas classes de Inglês
Os dois maiores centros' ticas pnblicadaJ pelas Na- porquallto os v,.�ículosl de A�rão Stell, el Areao, e. Senhora tem o prazer de até õ dia 22 do corrente.

- -

_ .. _

' pal'tl':lpar a todc.s 05 parentes e amigos o nascimento ele I M '- f
extrativos são 0.3 mu.mc_.l- çoes Um.da,s reglstram qu.e carga SãO no mom'=!nto atual

I sel.L iilh.o Rog'ério ocorrido em' 1-8 .. 57
aiores In ormações na Sécretaria do Institu'

to à rua Felipe Schmidt 2,
dé' T;ábrea (--39--rrnlhoes em <todo o m.un'do. (exclusl-c mais ,nllrn�rQI;!OS qqe os .de "Cal·'nela .. Dub:a".

ra
"

À exceção de Manaus, Ita

'coatiar!! e Panitins.' os mu:
n icipios dó :B1sta4o de Amazo

nas têm SU3 "eeonomia es

tl'eHam2nt� vinculada a pro

ducão extrativa. O« mais re-
-

-

�-.

centes "ados do l;BGE para

a índésí.ría amazonense in-

.: dkam que somente ness�

três m.micipios o valor da

produção manufatureira as

eende a mais de 10 milhões

.de cruzeÍi'os anuais. Em di

vers�s comunas (l� Estado

não se. registra ainda ativi

-dade industdal em eseala

estatística.

Os principais recursos

gomas não 'elásticas, além

de .dois bens proJutores de

o Estado produziu 14.500

toneladas em 1905 no valor
,

EM

JORNAIS
.

REVISTAS
EMISSORAS

COLOCA�OS EM QUAl·
QUER CIDADE DO BRASIL

,

ANUNCiaS I

\

REP. A.S.LARA.passageiros, 'PossÍ\71elmente � nio 1952-1956 o nún}�ro dr. veis não passou ele 30 por

devído, às restrições na im- caminhões cresceu de '44 pO'r cento,'

portação de carros de pas- cento, enquanto qlle o au-
._,

seio, no decorrer do quinquê mento ·do número (�e automó

RIJA SENADOR DANTAS -40. ,5•• AND,
RIO DE JANEIRO - D. F'I�

-----_.--�,

��i1�.. -

'INSTITUTO B'RASllmESTADOS UNIDOS
AULA DE INGLÊS

f>.,. DJRETQRIA
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5

.)OINVILE - Ru� Marcch111 Deodoro, 175 _ Fone 4n'
•

. dê nova vida
a seus filhos

-

·comTODDI �

D ,I N H E R O·
·El1l1J'·('sta·-se. com garantia hipotecár ia, quantia n'ão

inf'er-or a Cl'$ 50.00,00. 'Enformações à lua Tenente Sil-
velra !� 67.

. M O' V' E ISEM' G E R A L

�
pê fôrça� vigor,

energia e rapidez men
tal o seus filhos, com
TODOY, o amigo e pro· .

tetor dos crianças em
.

todo o mundo, durante L 01-1\ -

(,

-

t�OSSAAgerações.
TODDY é o protetor

e amigo das crianças.

Rua Deodoro, �n.o. 15
I '

Ter. 3820
,

, �

1\,'tIrl' G DE J A N'E I R O, 153 -' SAO PAULO - Rua João Teo(�-::,ro,' 670 - Fone 36.4421

rONE
.

17' -:- SANTA CATARU:.!. "
- Rua- da Moóca, 104·1, - Fone 37·7097"

R I 0- D E IA N E I R O .. _ Rua Sã;: Cristóvão, 212

Atenção
SE;\IHORA� 'e SENHORITAS. O Inslituto de Beleza'

Iporanga, alem' de suas Instalações Modernas, conta' com
urna cabeleireira' com longos anos de pratica no RIO e
3AO PAULO.

DATILOGRAFA

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

CURSO PARTlCULAP DE FRANCÊS
I

V á gasta!' o seu dinheiro
.

,�o BATI elo CAFÉ PRIMOR,
, Atende�do a numerosos pedi'dos - Comunicamos a

ivb:::rtura de 11m CURSO PARTICULAR DE LINGUA
'I.<'RANCES,A por tu l:ma8.

'

, Inscrí�es- no período' ria manhã entre _lO e 12 horas
Inscrições no período' ria tarde entre 15 e 17 horas
No Ginásio Barr-iga-Verde - Rua Ferreira Lima -

com o Prof; Jacques Moussempâs

oude as bebidas são puras ._�
;: os pét1SCOS têm sabor!

F. Schmidt, 60.
r.�o_ BAR do 'CXFÉ PRIMOR,
on-de- as ,bf:tbiçht;o são puras
E- ós petiscos têm sabor l

F. Schmidt, 60

'

.

•
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Baton Rouge, Louísiana

'- Um estudante de 2l" anos

dia Nicaragua ganhou ês

te ano. o prêl;lio concedido

pelo capítulo de Baton RQu-,
ge do Instituto Americano

de Arquitetos. Rudolf Agui,

lar, estudante de arquite
tura de Manágua, criou o

plano vencedor para o gru

po "pequeno teatro)" de Ba

ton Rouge. Apresentava H

rrhas horizontais, amplas
I

,
I

sob um teto aparentemente
flutuante. Aguilar ê um es-

Nova Iorque - Um estu ,iporcento, esbudavafn ciên

do" cobrindo os anos 1954- cías sociais e leis; dezoito

1955 revela que existem no
I
porcento estuidavam medi-

'

, �

total 126 mil estudantes ex- cina e 16 porcento erige-
. I ,

trangeiros matriculados em nharia e tecnologia.

instituições Ide ensino' su- '. Cidade de G�atemala .:__ O

perior em vários países do govêrno nacional cedeu à

murid'Ü!, segundo a UNES- Univ'ersidade de São 'Carlos
CO. Os Estados Unidos ti- 'um pedaço de terra de cêr

nham o total mais elevado ca :.te quatro' hectares per-

130m 34000; a França, 16. to do Centro Medico do Hos

nil; � Inglaterra 9.000; a pital Roosevelt. A univer

Ale!llanha Ocidental," 5.000; sidáde .encíona construir lá

li. Suíça e o Jcpão, 4.000. sua própria escola de medi

Humanidades e educação cina. Os estudantes terão a
/ ,

tudante da Universidade Es eram os assuntos favoritos vantagem de poderem usar

tadual da Louisiàna. Seu escolhidos por 27 porcento as facilidades hospitalares

projeto fará parte de uma tios estt1dantes; ,dez�nove durante os cursos.

;:��;;:::::�;:�:!�:::::: Mim I� ��T�MIII I M�� lU
- William Faulkner, o es

critor norte-amertcano, ter

minou seus quatro mêses

como "escritor-residente" na 1:: lima tradição, profundamente simpática, consíde
Univeraidade de Virginia. ra r .o mês )de Maio corno o mês nos ídilios e dos noivados,

Embora não dêsse aulas Na verdade não há quem queira. Infringir essa sentimen-

tal preferência. A confusão, si alguma existe. provém do
Iformais apresentara-se tan-

fato de ter sido o mês de setembro escolhido. como o

to em aulas para formandos "mês dos enxovais", sendo portanto e ún icarnente o com- I

. � for�ados �� aula de inglês plemento dO\mês de 'maio. O complemento que antecede, I
para responder a perguntas "pelm preparativos_ práticos, a �mejada união pelo ca-

õb 'M tal
.

samon to.
" Iso re sua prosa. as· -

, ,
/'

. .

. . ,.Tá é o 3D ano que o mês de setembro foi escolhído
vez seu maior serviço aos '

bela A Modelar para "mês dos enxovais". Enxovais para I
estudantes dã universidade, ;oh�as e donas -de casa. Significa isso' que todos Afs /ar- I·
era entre às' 10 e 12 horas tigos de utilidade doméstica,. tais como roupa de cama e ,

cada manhã, cinco dias por mesa, toalhas de banho a rosto, tapetes, porcelanas, roír-
I

pa branca, etc. etc. passam a ser vendidas por preços
<

mais convidativos, por preços bem mais reduzidos. I
A instituição do "mês dos enxovais" já está sendo,

ansicsamente esperado. A grande freguezia de-Á Mode-',
lar está num verdadeiro "suspense" aguardando as opor- I

tun i Iades que lhe serão oferecidas. Na-, verdade vale
I

semana, quando sentava em

seu minúsculo escrítõrío e

falava para os que queriam.
,"_sCoutá-,IJo;. Um dos conse-"
lho; para os futuros ·es·crf-:.

c-,

tores era: "O. escritor; P/e"'-,
.

mesmo a pena a esp:�� .. ,',' -- ...�--- -- -_' _ � -- .. ---- I
'.sa ,Iser incenfivado,,�eió, '

D I N. H E I'R O· I
.

",demonio, para ter o vigor ,

do ,de�Q_nJo, para expressar
,EPR�STA-SE G()l\1:1::GARANTIA RIPOTEOA'RIA, I

a/ré'Spil·,�f�o, b�lez� ínjusti QtJlt�TIAS- NÃO INFER.IORES A Cr$ 50.600,00. Infor-I
ç� e co;UpaiXão, da' vrda", Silveira N. 67

•

�
sidente dó projet i, Mais de•

vés dos
_-.

Clube de BoaVlzírrhança na zação femininas nesta re- uma dúzia dos membros já

região. gião,. o Skagit çgUncy Lei- passaram dos 80 anos e dois

CU;RSOS DE LINGU,A sure 'I'ime Center está for. dêles Já passaram dos 90 .

ESTRANGEIRA POPULAR necendo recreação e um no- Cada um tr'az um pequeno

ENTRE AS CRIANÇAS - vo entusiasmo pela vida a, lanche e paga uns poucos

RICKSVILLE, Nova Iorque um nÚI:1ero crescente de ci cents de admissão para aju
- Como resultado de 'uma dadãos idosos. Quando Iní- dar a pagar o aluguel e com

experiência de ensino de ciado há alguns mêses atrás prar decorações para festas

idioma iniciado há 4 anos pelo Skagit County , Altrusa� especiais', bolos de aniversá

�om crlanças pequenas nes Club, um grupo feminino de rio ou qualquer comemora

ta pequena comunidade, serviços, atraiu 80 pessoas ção sôbre a qual os mem

mais de 3 mil crianças na à sua pdmeira reunião. Ago bros decidam. Os cidadãos

escola pública elementar es ra existem 115 membros re- mais velhos geralmente pIa
/ tão estudando uma ou mais g'istrados com um� média nejam seu proprio progra

línguas estrangeii·as. O cur �emanal de frequência de ma. O transporte, que é um

80 original em espanhol pro cêrca de ,50 pesso�.. Qs ho- problema para muitos mem

vou ser tão popular que fo:- mens relutam mais que_ as bros nesta comunidade ru.

ram acrescentado!' c.ur80S mulheres em se unirem ao ra! do noroeste dos Estados

de fram.ês,'alemão e italia Centro, mas, UI;na v�z que!á Unidos, é fol'necido pelo
no. Começando n� primeiro v<;>ltam sempre; segundo a Clube ,das Espôsas da Câ

ano, as crianças aprendem .sr. Mel'rle L. Carpenter, pre mara de Comércio' e pelo'

�ínguas. por conversação,'
cantand� canções e jogando

jogos de vários países. No

�
fim do ,quarto ano, quando
as aulM são mais compri
das e mais (ompl:cadas,. os'

,

, I

meninos e meninaEl tem um,
vocabulário de cêrca' de .•

I

2.000' palavras :no idioma
I

que esr01heram. Começan-; De ordem do senhor Presidente,. venho pelo in'e
do �om o ano acadêmico ..

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

� .',. nhores sóciQS da LIGA OPERARIA BENEFICENTE
1957-58, ter,ao lllIClO aulas DE FLORIANÓPOLIS, para a realização de uma As'
para crianças de jardim da : sembléiá Geral Extraordinária, em 1.a convocação às
infância, com hebreu e pos 19,30 horas do dia 22 de agôsto c.orrente, na sua-séde

iSivelmente russo acrescen ! sociaCáArua Tiradentes n. 22, com o fim especial de deli-
• 1

I berar sobre o seguinte:
tados ao corncu.t'm.

Tam-, ORDEM DO DIA
bém serão instit'Jidos cur- Reforma dos Estatutos Sociais. ...-

.sos' para, os pais. O ensino I A hora marcada, não havendo núme'l'o para. fun-
de-idiomas estrangeiros em

I cionar legalrn�nte. a Assémbléia ,a mesma será, reali'
I
'"

d EE
zada em 2.a e última convoc'ação meia hora mais tar-

esco as prImarIas os . df', com qualquer número de presentes. .

UU. está aumentnndo. Cêr '.

\
ca de 300 mil crianças es-

I Florianópolis, 20 de agôsto de 1957
I

'

, .

tão atualmente !'1atricula-'

das em tais cu·rsos. 1
Cidadãos Idosos se be.qe ----,,--__ ,

liciam das'Atividades do' V E .N D E - S E
{jiiC;Jube Fem�nino -,- )\f!f'. Ver, t:l\1A GELADEIRA G. E., 6,8 'pés,' ei11 ]Jede-iro es-.

"y:as�ington Atra-. Làclo de conservação, Tratar na Rua São Jorge, ?O,

.

LIGA OPERAR�A' BENEFICENTE DE

FLORIANÓPOLIS
ASSEMBLÉIA GERJ\i.. EXTRAORDINÁRIA

Edital de l.a e 2.a Convocações

- Francisco Agaipo Ferreira
.

1.0 Secretário

SU8 nova rOUDa anat8mica
•

,_, para o homem moderno!

-Jmp&�i�r
�

"O EST,!\DO" o MAIS ANTIGO DIAÍno DE s, CATARJNÀ

escolha pela êtiqUQta
/

• é confeccionada em quatro talhes
e em 32 tamanhos. Seus tecidos e aviamentos sã
de alta qualidade e pré-encolhidos .

• Você se sentirá bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é. 100% anatômico, muito mais confolÚn!
e muito mais .elebante.

• Sua nova roupa - IMPERIAL EXTRA - est4

prontinha para você vestir. Não há longas e.pera.
nem demoradas provas.

Garartida por

lE,CIDOS E ARTEFATOs.. FISCHER S/A
Rua Proles, 374 '""':" São Paulo

35 anos especializada no ramo do vestudrio
.

..BANÇO NACIONAL DO COMÉRCIO S.A,I RE -S· E N H A
, \

,
Concurso \'

Ac�-se aberta inscrição para concurso de PRA- \ Bolsas de Estudos 'Para Educadores
TICANTE, devendo os candidatos, 'de ambos os sexos,

.

apresentarem-se à Contadoria da 'Filial, diàriamente,
'no horár!o dás 17 às '18 horas: Os candidatos deverão

.

ter ma.is de 18 e menos de 25 anos de idade.
"

A inscrição, encerrar-se-á no dia 30 dêste mês e, aos

interessados serão prestadas as informações desejadas
no horário citado, nesta Filial, à rua Jerônimo Coelho (APAE) recebeu a Direto- os Icajnilidat,os saibam lêr,

EO 5. ,
ria de Cultura comunicação escrever e falar inglês e pos

Florianópolis,.20 de agôsto de 1957 de que estão abertas, até no suam diploma, ou de esC-;;la
BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO S/A

Roberto Bessa - Gerente
.

Humbert.o Zaguini - Contador
--------

.

tudos nos Estajv'l Unidos, trica, OLl de escola normal,

CAIXA TELEGRÁFICA BENEflCENJE DE

------ ---
,_ ----, ," , "

SANTA CATARINA
Edital de convocação

Convoco, com a presente, todos os ass.ociados, quites
a comparecerem à AS;;,emb!éia Geral Extraordjnária, no

dia in do corrente mês, para a eleição' de cinco novos

membros do ,Conselho Diretor.
-' ('s sócios ausentes poderão fazer-se represental' por

outre sÓcio, mediante procuração.
F'lori�l}ópolis,. 16 de agosto de. 1957

Inelino da Silva Santos - Secr�tário

REPRESENTACÃO
I

"

Indústria de bebidas, (técnicos italianos) com séde
no Rio de Janeiro, Distrito Federal, déstilaria própria,
jferece à firma irlôneÇ! e bem organizada Cc' representa,
c:ão ele seus produtos em ·todo o Estado.

O melhor rum � o melhor gin que se fabricam no

Brasil. Outras bebidas de alta qualidade, Cartas com

ofertas detalhadas, especificartdo número de vende;' 0-

_'es, viajantes, representações atuais, possibili.dades de'
�lercado, referên.cias ,b:lncar,ias.-CAIXA POSTAL �8G _

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

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 Ino'�.>;até o dia 22 do corrente.

.
b

.Maiores Informações na Secretaria do' Institu-
10 à i'ua Felipe Schmidt2: -

- A DIRETORIA

Dlsrribuldor éxcluslvo-

MAGAZINE' HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE; S/A

Santc.; CatariNJ

-, .:
"

)
_ ..... t

-------;----.

( U L T U ,R A L

_

de Excepcionais
DJ. a lsociação de Pais e' recreação para 03. excepcio

Amigos dos Excepcionais I nais. E' necesaárío que todos

vembro do corrente ano, ins social, no caso estudantes

críções para bolsas �de es- de assi�tência so'cial psíquiá

destinaaas a candidatos que nos outros caso ..

desejem especializar-se na Todos os infõrmes comple
jucação de excepcionai mep.tares poderão ser obti
As bolsas disponíveis pa- dos na Diretoria de Cultura

ra o ano de 1958 são: para - Sec:retari� Ida EducàçãJ
"uma assistente social psi-I e Cultura]
quiátl'a ;para um educador I (Noticiário distribuido pe

de crianças excepcionais; la Diretoria de Cultura -
I ,

vara um direto'l' de ofidais �ecre1laria da Educação e

protegi,rlas e um técnico de Cultura),

ARQUIVADA ·1
RIO, 22 (V A) - Jul-I PROCESSO DE LA-

ggndo ontem a notificação; CERDA

r.equerida pelo' general Jua' : A Comissão de Justiça
r e z Tavora, brigadeiro' da Câmara votará, hoje" o

Eduardo Gomes e outros ao parecer do sr. Manuel Bar'
mniistro da Guerra, gene- buda ao ped�do de licença
ral Teixeira Lott, o Supre' para o processamento dQ

mo Tribunal. Federal man- deputado Car.],os Lacerda.
dou arquivá'la, pOr enten- Conforme noticiamos, ore'
der que, com a resposta en' presentante trabalhista co�'
caminhada a essa Côrte, c1ui favoràvelrpente à Ir

em tempo hábil, pela refe- cença.
rida autoridade, se achava Trata'se, -' vale informar,

concluído o processo. de um pedido formulado a

, O ministr-o Barros Barre- proposito de um artigo pu'
to, relatór em seu de:spa- blicado pelo líder da UDN, I

cho, salientou que o Código que o general Lott consi'
de Processo 'Penal não au' derou insultuoso à sua peso
toriza ao juiz apreciar o' soa.

.

mérito das respostas acaso' ,-. - , _, -'

oferecidas em razão das no- PERDEU-SE
tificações. Se.o contrário

. ,de
ocorresse ficaria prejudica-I

Um� caneta Sterbrook
.

da a 'interposiçao de qúei- cor verde, com o nome HeI'

xa'crime ligada à

matériaJ
tor Bittencourt, .

da notificação em causa, Pede-se a quem a encon'
caso o ofen�ido inconfor- t f la
mado co mos esclarecimen-

rar o avor de entr,ega·

prest adas, quisesse à )'U Ee.JipC-o'-l?ehmidt, 71 ,�u
apresentá·Ia. I Rvisi),r pelo 'telefon'e 253

Conlra Lacerda
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"Ano após ·a!).iJ, �e para' sua autoridade, (' govêrnu

responder a pedidüs tempo-'�entral vai se tornando de- As Inversões De (apilaJ Um Dos Temas Principais Da Conferência De Bueno $ Aires
rârios do povo, c Congres-

I màsiadõ poderoso, mediante Por" Hugo Martin, do In- Conferência Econômica T", qu e o mundo necessita e
I
um órgão extra-ofic�al. �n- T p�ses de aconomia reguLí-

.

se tem aumentado as fun- I
a absorção daquela autor í- ternational Press Service diz, também, quo o assun- portanto, precisa-se de tegrado por orgarusaçoes ment'ádlt"

ções federais."
- Idade.'

.

. ., .

WA,'<1.HNGTON - Quall- to das inversôes será um maior industrialização dos comerciais de todo o Hemis- O· banqueiro peruano a-

"Assim· é q�e, devagar I "A descentraltzação admí- do !1 Conferência Ecoiiômi- dos temas princípaís da países ora em 'de�env101vi- féria, CDm séde cm Moaa- credita em que o capital
inicialmente, . mas mais e nístrativa - dis Eisenho- ca Inter-Amer-icana iniciar Conferência. menta' I"l:onômico, para que vide io reuniu-se, recente- privado deveria consfituir

mais depressa nos últimos
\
wer - E> um imperativo da ':IS suas sessões, em Buenos

I

O sr ,Mejia-P::t' acio se se tornem imperativas ás mente em Buenos Aires, uma fôrça pára fazer f ren

tempos, o pêndulo do poder .lemocracía. Aires, a 15 do corrente, um
I
afasta oa cr énca tra dic io- inversões de c..pital. Os tendo reconhecido nesta te, em grande escala-inter-

'-'t .. L I
I _...1

J. . .

'Ih I' t 1 i l ocasião a necessidade de se nacional, aos movimentos,(,OS I en s mais nnporran- na .,e que os prrncipars me 01'03, c ien es (OS pai

tes do Si··U temárir será sem obstáculos que se opõe às ses mais in dust ral izados obter novos créditos das dos países de economia re-
/

dúvida a circula çàp do ca- inversões íntern ac ionais são não são - os países menos nações industrializadas. A gulamei.tada e preservar,
observa-

!

vêrrro central n03 estados, pita] inveision ietc nas Arné- a ameaça da expropriação, .desenvcividos, 1118S sim os' citada reunião recomendou dêste modo, a base para a

ricas". confisco, discriminação e que alcançaram alto grau que, a fim de atrair e faci- liberdade política e econô-
Em recente edição, o ór- aumento <de impostos. As de desenvolvimento e pros- litar a cc rren te de fundos mica.

gão "Conheça as Américas", perspectivas d'e possívei".. peridad;;.' necessários, os 'membros Um artigo de Emílio G.
de chama a atenção de seu§ utilidades - declara- o sr. O sr. Raul Pn�bisch, Di- projetassem um plano de Gollado e Jack F, Bennett,

�

RELATORlO DAS. NA'ÇõES '8ÔBl{E A
"HUNGro:A

N° 2

"As tropas soviétieãs empreenderam várias sortidas

PUl1" rzas nas ruas laterias, matando muitos não-comba
tentes e destruindo muitos edifícios .... exemplos cita
dos j Comiasão inclu irarn uma fila de mulheres e cr ian

çis d.ante de uma padaria, atingida pelas .halss a 4. de
novembro de 1956". (Do relatório da Comissão Especial
das �-Jações Unidas para a Hungria, publicado a 20 de

•

junho ele 1957).
- -_ ......_--

Descentralização
Por AL NETO' - devem procura .. resolver

O pt nto essencial �o re- suas questões sem recorrer

gime federativ0, é}i poder e aos municípios,
a soberania dos estados. "Os municípios devem

I
Entretanto, ná federação evitar recorrer. 'aos esta-

moderna nota-se, nos últ-i- dos.

mos anos, uma tendência

para o aumento do govêrno

-central à- custa do poder

o govêrnn federal

"E os estados devem so

licitar a ajuda do govêrno
central sô em último .caso,

dos estados. só se tratar de algo que
,

Esse foi um dos pontos esteja absolutamente fora

mais importantes de reeen

te manifestação rio Presi

dente EisenhoWer perante
uma asvembléia . de gover-

�.
"

nadcres estaduais,
"Cada fracasso do e�-

tado - disse' o Presidente
- em 'enfrentar um proble-

das ·poss.ibilidadec; estadu-}

ais", IO objetivo que Ike tem

em mira ao insistir na re-I '.

óionulização dos problemas ]
evidente : trata-se dexdar

aoa.pronremas soluções ade-

qtiadas, , ..
,

Pois
·-.lOdo :e nopa "o;}!"lqt)d' uul
tunidàdé, deu o pretexto (' está mais longe, e tem ne-

""'P � � • "; ". ._ _

alimentcu a; tentação do .:essariamente menos conhe-
.

govêruo nacaional
: de se cimento dos assuntos regio

, .

I

meter nas áreas privativas na is do, que o govêrrro esta-

do� estedos", I dual.

E Ike acrescentou: - I Se o estado abre mão clt:

tem oscilado para longe do "Prec.sarr os fazer todos

os esforços para diminuir a

área de interf'erência d� go-

estado e para junto do go-

vêrno central".
.»

I Ao ir. zer estas

ções, Eisenhower tinha um i a fim de que estes possam

objetivo em vista' despertar i
cumprir melhor RS funções

na consciência dós gover- (aue lhe>.' correspon :lemo
� ... .

nadares estaduais o senti- \ "A base democrática

... ; ;,�';' '; _,

....' .

.

. �. .:.'-'

o veículo mais útil do mundo
/

agora ers
\

(FOB fábrica São Bernardo do Campo - Est, de S. > Paulo)
."

WILLYS·OVERLAND DO_ BRASIL S.A••
I

"Se não é Wil!ys, não ê Jeep"Sóm'enti! WiUys fabrica o veículo autorizado a usar a marcn ieep ®
Fábrica: São Bernardo do Campo"':' Estado de São !,au!o e Distribuidores em todo o país•.

ii
•

i
.�
o
c

q
..

do de 'luas próprias res- uma l'l�pública federativa leitores para a oq'anização lVIejia-P'!'Acio - sE.o, na ver,- retor-Executivo d.a Comis- garantias, fomentando as publicado numa ('dição re

·ponsabi!jdades, de seus di- cqmo os Estados Unidos é denominada "In'cr-Ameri- .dade, muito mai;:; impor- �ão EconômiCa para a Amé- medidas legislativ<,s do ca- c�nte di revista :t;ri�estral
reitos e seus deveres. precisar!1ente o fato de qUE. can Investment Opportu- tantes e se bas�iam em i'ica Lr,tina (CEPALO, f.t- so, parH assegunn' a con. "Foreign Affairs".. intitu-

Pois Eisenhower está con,· o podei' deve, estar, e� úl- nity SeI vice" (S�rviço In- mercado� intentOS flol'es- l,ando numa conferência vertibilidade monetária. lado "Pdvate Inyestments

·vencido me que a federação tima análise, na" mãos do ·ter-Americano de Oportuc centes. dêsse organismo !das Na- O sr. ManUel Prado, ban- and Economic Úevelopmê4t"
democd.tica só pode fun- esta.do' e não dI) govêrno_ nidades ,de Investimentos), _ Na o!JÍnião 'do sr. Mejia- ções Ullidas, ref.eriu-se à queira peruano.

_

('m artigo (As Inversões Privadas
cionar se 9s prol)lemas 10- central, que dj:! te:' apenas o de Nova Orleans' que, como Palacio. os paíse!O latiná- necessicladé se aumentar a publical.l0 recentemente pe- Desen�olvimento
cais forem resolv,idos dp. papel de coordenad.or em tu- indica seu norr.-2, oferece americanos, por 8! mesmos receüa das populações. Co- la revisoo "Vissio'1", abor- co), desenvolve todavia,
maneJra local. do aquilo que não afeta a ajuda ans inversiü",:"istas dos ou juntamente com os paí- mo faze"' isto? � perguntou dou oUP'O aspect() da ques- outra tese.

"1)s cidades - dif!se Ike segurança nacional", Estados Unidos que de- ses viziühos, devem acel!e- o orador, respondendo êle . tão, ao citar o p�rigo"' qu'e �sses dois autores con-

jijiúWi;i,,-:;;;ii-

"�E"
..

·D·_
....

I;;;;.,,' A-L
.n --

*
--- -

ri monstí="em intel'êsse pelas rar o crescimen to dêsses mesmo: "O único meio pa': represe.ltam os países to- tradizem a crença geral de

crescentes oportun�dades.(le mercados; ora isso é aumentar a fabri- talitários com pconomias que as inversões privardas
inversao 'nas Repúblicas O sr. John C" Baker,. re-

'

cação de produt�f, a fim I regulamentad�s, quando;' dos. Estarlos Unidos ,no Ex-

l'a conformidade do art. 63, item' I da' Lei de Falên-
I
Lat-ino-imericanas. presenhmte dos Estado� de _ oferecê-los aô povo". I procuram tentar países me- : terior ascendam a menos

. �i�s. raça públic.o que, por sentença do. �M. J�iz de Di-,' Uma lista destas oportu- Unidos ante o Conselho 3alienb'.lldo_que S12as mani-, nos desenvolvidos com ofer- de um bilhão de (:ólares
relto da la VaI'a da Comarca desta CapItal, fOI dec"l'eta-

n'clad t t
i pOI' anCl S' tlstent"m os aI'•

• ,
I· t es recen emen e pu- Econômico e Social,das Na- festações assinalayam a ne- tas que parecem irresh,tí- .' ". c -

da falida e a quem interessar possa que, dIarIamente, no . . . .

'

,t' r t d A

d
TES LIMITADA. Pela mesma sentença foi" nomeado bhcada revela posslblhda- ções Unidas,' sa,ientou em cessida_de de inveniões, dis- veis. Assinalou o sr. Prado lCU IS flS que, .e a�or o

�\nrti('o o B.ANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SAN-; de de inversão .num total a�·tigo recentemellLe' publi- se: "Essas inversões, so- a r�comendação feita pela. com c:ilculos moderados,
TA CATARINA S/A (INCO) que designou a mim, Ar-. de várIOS' milhões de dóla- cada pela revista "Comércio bi'eludo as de origem es- Comissão Consultiva ido esta SOLa se aproxime dos
mando Sylvio C�rreirão, para exercer' a sindicância. Ires. ;..--'.' Internacional:',' órgão ofi- crange} "à, ,que são, a _lpeu presidente Eisenr.ower sô- cinco bilhões d.e d6lares, a-

. Para os devirlos fins, comunico a todos °ê credores O, J' M"PI'" .

d'
'"

t cr'esc e t d t
.

ri ..' d'
. I SI. oIge eJla- a a- cial da Associa�ã(; ,Nacio- ver, ln· IspensaveIS nes es bre Programas c.e Ajuda'

.

n, ,an o. que uns r111-
a f<�!]r.a' e a quem interessar possa que; Iarlmante, .no. '. .

'

pú�o;.tQ' c,omp.reendido entre 14; e 17 horás, astarei à dis-I CIO, dlntorõ, e�eC:lJtIvo dó nal ele Importadores e 'Ex- momen�os, não r.hegarão a ; ao Estr:lngeiro, no sentido
� ta e eiaco ou 40 por cento

POSl(;:�o aos mteressarlos para prestar-lhes todos � qu_al-, Banco: InternaCIOnal de Re- pC'rtado�es ,da .l�epública realizar-se, s.e não existir de que o govêrno de 'Wa-
I da m�sma foram emprega

quer esciarecimento, à Praça XV de Novembro, 11.1'. 9, construçãQ e Fomento, em Mexica"a, o fato ,te que os uma .firme política de esta- shington continua!sse dando
I dos em paísei! menos desen-

térre��" a.ten�end.o pelo tele.fone 3309, - I artigo publicado na revis·· países Ínais industrializados Jilizaçftc"., 'I' A' I volviclOE
li' .

I d
-

d 1957 ',-' seu ,aUXI Iv eCOnGmlCO, on-
.

\.OI'Ht.nopo IS, ,9 e A�o�to e

'd' 'd' ta "Américas", '0J'gão ofi- ainda nas mais favoráveis A VIII Reuniã0 Plenária de qller que e'le foAs"e Ile- _
L E-I-A

.1. l'mando SylvlO Carrelrao, representante o sm ICO. ._' .

..,

ria Mpssa Falida TRANSCONTINENTAL TRANSPOR;. clal da Ulllao Pan Amenca- condiçó\>s, não podem for- do COl1Sceiho Inter-America- cessário a fim de deter a � � J &� � U ETES LTDA. na, intifulado "Per que uma necer belos os l),'oelutos de no_de Conle'I'cI'O e Pl'odll;:;'a�o,
.

fi"
'..

I
-

In uenna exerclUa pe os 0- "'0 E S T A ao"
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\7i,.gem 'Ilspecialidade·
,da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville - (marca regis1rada)

.
'

econ'omiza-se tempo e, dinheiro
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"O I2S:I:ADO" O �AIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARlN.t\
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Florianópolis,

Notas deCiência
f;c;;coberlo o m�is Póten- tan te usada na medicina.' LIma caneta traça G curso do

,
I

te Hortrlonio - A Compa- Quando administrada PO,I' helicóptero num mapa ..a I

nhia UJ..'john, indústria far- via oral, o novo produto pro
I
area sôbre a qual êle está I

maceutica 'lider dos Esta- vou ser 190 vezes tão ativ-o I
voando. Usando o sistema I

..os 'Unidcs, r�v�la que _p�o- : quanto a hidrocortis.ona.. ! de aterrissagem num recen I,duziu o horrnonío conhecido
I

Novo Aparelho GUla PIlo te teste de demonstração,
mais potente. Hormonios são tos de -Helicoptero - Um I um piloto levantou vôo e

.

u'::n lipo de droga amplamen I novo. apa�elho' foi experi-·I voou até seis metros ,de seu 'I'te n��do .

no trata:1�nto d� montado nos �stados U�i- I c�estino sem �oc;er ver para

artl'ltls, licenças l11flllmat()! {:·os. Ele permite n um pilo 1 oru do aparelho. I
J'i�� e a levg ia seri: corno as)': to d�

�

helicoPte�'o .

voar e I Ult�'assom Í1� 'I'ratamento I
ma. O desenvolv-Imento da aterrlzar sua maquina mes- de Câncer Osseo - Ener- I

rl'rogft' l'9presenta (l mais re
!

mo que não possa vêr o so-
I
gia ultra-sônica, consistin-!

cente progresso na busca de
.

lo. Será de particular va- I do de ;_:.chs de som muito!
um liorrnon io com grande lia qúandó o tempo estiver' elevadas e:n frequência pu-

'

po.ência-- mas sem alguns 'nublado ou chuvoso; Chama ra serem o.rvldas pelo ouvi I
rios efeitos Iaterais indesejá do de' "Mapa. eletrônico", o (o h urnano, está ,e:1 c�o util i I
veis dos ,hql'm'�nios mais an

�i
aparelho foi aperfeiçoado zada exper irneritalmenta nos

I

tigos. As potências do novo Ptila Companhia
.

Ball de EE. DU. para o tratamento

hormonio foram taxadas de Aviação e pela Aviacão Bsn de câncer osseo. Tais turno

"Fantasticamente elevadas". d ix, Montado num helicop- i res em ani�ais d';j laborató

Quando administrado em tero êle apanha contínuas' rio foram pelo menos par-'
, .

animais de laboratório por ondas de rádio enviadas por' e ia.lmenta destruidos dessa

injeçüo, provou ser 120 ve- ; três transmissores na terra
I
maneira, relatam pesquisado I

zes tão ativo biologicamente
I
e automaticamente computa res da Clínica Mayo em Ro

quanto a hydrocortisona, I
a posição do helicoptero por chester, Minnesota. A apli- I

uma substância agora bas-
I

triangulação. Ao fazer isso, cação da energia ultra-sôn i II'------.---:--------- --- -

ca à cnncer osseo de coe-,

A VÓ !
'

Mi E 1 F I L H A ! ���:���t'�::. ::i:���'-::n�� I
\ rosas em alguns testes. Pa-

TODAS DEVEM USAR A

(j·,lt:tI�1�lh'-I.J!1

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

no Territorio do
I· A produção ou o benefi-

I
Ih5es de cruz.eiros, Dados

A C R- E
"---.-..--.. - .. - ..--,.-....--".-.. -.-'.-----,

,

,ciamento de carne arroz, dO IBGE. para 1954 iÍldica-

-

-'. Não_ haverá,\

fari�ha e pão co'ns'tituem a
I
vam um movirrier.to fabril -

dl1spensabase do modesto ,parque in- ! de 43,5 milhões de cruzei ...

-,
-

.'

32 'lh- referirlo ano demonstra' a (5,6 .I�ilhões), be'leficiamen. -1':Tu", 22 (TUT CJ.[) - O de-dustrial . do Ten'itório tIo !'OS, dos quaIS 1. 1m oes _�

Acre. Quase dois terços da em 26 estabelecimentos que nítida preponderância dos to de aiTOZ (5 milhões), açú 'partéimento nacional do

OlI mal's produtos ide consumo imedia
j
cal' e j;apadura (1,4 mi-

I

tra,balho esclareceu que.Pl'oc!ucào seoriginam de pe oc'upavam cinco.· . I ' d'-

-
. "

- : . não havera 'tspensa em
to: carne verde 1I3,8- mi- lhões). Pode-se menCIOnar, '

..

d' t' d t'
. .

. . I. _

' n1assa na ln us na o 1'1-

lhões th) �ruzel�c�;), �ar�nha I
aJnda, :;;eq��na produçao d.e I go, apesar de ter o tribu-

de r.1andIOCa (9;0 mIlhoes), I telha's .;! tIJolos (1.200 mI- I rial ,regional do. trabalho

pão. � .pro.dutos de padal'Ía .Ilheiros). .' declarado ilegal a greve,
realizada pelos trabalha'
dores. Os moinhos compro'
meteram-se formaln1ente
a não tomar medidas con

tra os empregados que par
ticiparam do movimento,
deixando apenas de pagar
os salários correspondentes
aos dias da greve.

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evitará. dores

AlIVIA,AS CÓlIC4S UTERINAS
Emprega·se com vanl'lgem para com

baler a� irregularidades !Ias funções
periódicas das senhoras. E calmante e

regulador dessas funções,
FlUXO-SEDATlNA. pela sua com.

provada eficácia. é muito receitada.
Deve ser usada com confiança.

Maior Defesa do Folclore Nacional
RIO, 22 (V A) - O dr. República.

Clóvis Salgado; ministro da O grupo 'de trabalho; que
Educação e Cultura, ins- deve esboçar àquele plano,
talará, hoje, que é o "Dia de acôrdo com a Comissão
do Folclore", em .seu gabí- Nacional de -

Folclóre, do
nete, . às 15, horas, o_Grupo II3ECC, se. compõe dos srs,
de Trabalho, designádo. �.a- Ren.ato Almeida, presiclen
ra elaborar as linhas geràis te, Manu�l Djégues Júnio;
de um plano de proteção e Edison Carneiro, Joaq�im
d€fesa do nosso 'populário, Ribeiro e José Simeão Leal
na conformidade, com a por êste como representante do
taria de 2 de julho passado :J.VI;iiBistério �e Educação
e atendendo ao' que lhe re- Cultura.
comendou o presid�pte da·.

ESTErRAS, PARA TRATORES
_REPRESENTANTES

/

Oporlnoilade comerciais
. As últimas notícias que Expo.�tações d<l Carnes

interessam ao comércio e

à indústria catarinense, re

lativamE:-nte à importação. e

para a Alemanha - Tam

bém reLltivamerib a carnes,

á Embaixada da Alemanha

exportação de pródutos, são Ocidental informa, entr� ou

rouro. Tucumann.715 - 4.0 Piso

Vendas de Laranja.s· lÍa - de· Buenos 'Aires, ,está

Alemanha - A Chefia do .interessada em entrar em

Escritório Come_rcial do entendimentos com colegas

rece que a causa principal
da dest-uição da celula é o

calor gerado 110 osso pelas
ondas sonoras de alta fre

quencia, O ultra-som es

quenta o osso seletivamen

te de um meio mais ef icien,
te que qualquer outro agen

te c,on heeddo.

FLORESTAL

o
U ph.hciro pod ser plano

tado consorciado com cultu

aliO, o que barateará a, des
pêsa com as eapim.s.
ras anuais até o terçeiro
Consulte o "Acôrdo Elo

restai" sôbre reflorestamen.
to,

O
-

..

Sexta-feira, 23 de Agôsto dé 1957
.

,
- ---_---
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.llm vôo ,que modificará seus hábitos de viagem!
.

.

Seu primeir:o vÔ6 no Metropolitan - novo Super-Convair 440 da Real�Aerovias • será ulJla descoberta

maravilhosa. Ràpidamente o avião ganha altura: .. e você vê, pelas grandes Janelas panorâmicas, paisagens
que passam cêleremente. Observe depois como o vôo do Metropolítan

-

é -sereno ... note a precisão de seus

mov�entos no ar. Nesse .avião ultra-moderno, você viaja acima das zonas de turbulência na mais silen
ciosa cabine até hoje ccnstruídal Um perfeito sistema de pressurização mantém no interior da aeronave

� preuão do olvQl do�. As �ndicionadoJ grande. c macias poltronas e um serviço de botel de luxo!
"

-c,

• Mais luxo e .fonfôrto Q liprdo
• 5.000' HP de fôrça nos motores.
• Pilóto automático'
• 52 lugares

Vôe no Mefropolitan, Super-(onvair 440,
- o mais veloz' bi-mofor da afutilidade I

.\

.���
A ,!,oior

.

companhia 'brasileira
. � -d;�-;�(:çao...ç

. ;"Rua FeliQe'''_ Schimidt,
-

34
.

..,-, .. < -"' Tel.:;2377·"'..!... ".,�"

Industira

não
_

aparecem nos quadros,
enquanto os de qruzeiro do �xxxxXX"7 X -XXxxxx�
Sul e Xapuri figuram com x x

x A Acácia neg-a é -espécie "

x de crescimento rápido, per. )'

x mitindo aos 7 - 8 anos a ex, x

x ploração das cascas para ex. )
x tração de tanino,' além' de x
x também produzir boa lenha x
x e ser planta fertilizante. ,

'" Consulte o 'Acôrdo Flores. ,

x tal' sôbre as'suntos flores- ;.

A Empreza Mercurio de Marcas e Patentes L'd
Agel:da Oficial da Propriedade Indu-strial, fundad'a em
192i3, rom matriz em S. Paulo á Praça Dr. João Mendes,
1�2, ! ° e 2° andar, e, com filial no Rio de Janeiro, á Av.
RIO Branco, 257, 70 ando conj. 708, comunica á distinta
praça rio Estado de Sant.a Catarina que, o S-n1'. MAURO:
RIZZARO, brasileiro casaclo rlomiciliado á rua 15 de
Nov€:mbl:o, 864, apartamento '15 em-Curitibã - Paraná
-" . ','

nao e S€u Agente autorizado, para essa Praça, e que,

�Ol't:ll1�O, não assume nenhuma responsabilidade pelos
atos que o mesmo venha a praticar. Comunica mais que,
a Empreza Mercudo, na salvaguarda de -seus direitos.
está tomando as medidas pdliciais cabíveis ao mesmo.

'

São Paulo, 13 de AgôstQ de 1957
Empreza Mercur.io de Marcas e' Patentes Ltda. �•

Attilio João Fumo
Gerente

.

Firma 'reconhecida

manufalllreiros em escala es

tatísticlJ., se bem que bas

tante. l'ed.uzida. Os munici-

pios de Brasiléia, Fei.i&, Se

na MarlUl'eira e Tal'auacá

cifras inferiores R um mi

lhão de cru·zeiros.
Quando do Censo Indus-

cipais resultados da indús-

que)1as' unidades que, a-ri pesso�s. Ao to'do, foram com

Empl'êsa de São :paulo, importadora de Esteiras
gor, não podem ser classi- putadss 1.012 in�ormaLbs,

para 1ratores "Caterpillar", "InternatiQnal" e ':Allis
ficadas como industrias. cuja :,Jsoluta maioria se

Chn�Yner's",' rrOCUl'a representante para o Estado de
.

Dps sele municípios acrea- constituía de prõdutol'es não
SaJ1tn Catarin;t. _

Queil'am o::; interessac'los escrever com detalhes, pil- nos, só o da Capital, Rio organizados em caráter in-

ra "ESTEIRAS", à Caixa Postal, 539, São P;:IlJlO. Branco, oferece resultados dustrial.
,

Uma distribuição dos prin

as seguintes: tros assuntos, que (). consu trial-de 1950, havia no Acre
Acôn'o Comercial Brasil·- mo aumentou �m 7 porcen 52 i!stabelecimentos distri-

Japão - O prazo para va-' to sendo portun�l a expor

I' tais com l' d',
'

, ,
, . um va 01' e p1'o- x tais.

lidade do acôrdo comercial: tação para aquelt) país. ducão oa ord� d 10 ._ x x.
. . .. me. ml

Brasil-Japão_ !oi -pTorroga- , ·Importação Exportação -,____
x x x x x·X X - X - X X x x x x x

do até 30 de setembro vin- A, firma M. J. L.iano y era, I D E ( fAR-'AC-A-'Ô '-A--P---R-j-C-Â
.

-

.
, .

f

iB1'asil, em Bo'll�, segundo brasileiros. para incentivar

comentário qUe vem divljl- o mercado' de importação e'

gando, acha favodvel à par

[exportação.ticipação do Brasil no mé .

cada alemão com � forne-
.- .---- --'---- ..

cimento,-da �aior q�antida- PREPARAM-SE CA�DI-d_e poss;vel de laranjas, uma DATaS PARA o PRoXI-
ez quo, no momento so-I MO CONCURSO DE ES

mente a Espanha: p�d� en- j GRITUBÁRIO- DO SERVI-

frentar a

..

s

eX.igênclas da. Ale]
ç

..

o

p.UBLJCO. .

FEDERAL.
manha, na importação dês- Tratar à Rua Dom Ja.ime
se d t

'
.

.

pro .,u 0.,,"_ " :: , . C��ara, 42
....

..

I_"",""""","_��..........,..

tria' traúsformativa para o

A anexação do Distrito (PTB, DF) e ,contra o 'Q()

:Federal ao- Estado do Rio, to do sr. Lutterbach Nunes,
depois da mudança eh Ca- (PSD)" Est. Rio) ..
pital F�deral para Brasí- Na re\,l1lião da' Comissão
lia; proposta através de ,Especiàl, que foi presidida
emenda constitucional apre relo sr. Cunha Melo, o ;;1'.

sentada pelo sr. Arlindo Gilberto Marinho tambpm
Rodrigues (PTB), E$tado manifestou-se contra

-

a

do Rio), foi rej.eitada, on-. anexação, a qual foi conde
teIl?' no. Senado, pela C(.,- nada pelos votos d�s

.

srs.

q1issão Especial encarrega- No�ais Filho, Mourão Viei'
da ·de opin;\r sôbre o assm1' ra, Lau}'o Hora, Ab-elardo
to, de acôrdo com o pare- Jurema; Mário Mota e Leô
cer do sr. Caiado de Castro nidas Melo.

---_.- _':"-

xxxxxXX- X'-XX_xxxxx'
" x
"CAMPANHA DE EDUCAC,'\O'
x FLORESTAL

-

� . A-data da. greve
RIO,. 22 (V A) - A da

ta de d eJ I a g i. aç.
da greve dos' bancános
se�á marcada hoje pelo
membros da Cómissão Exe'
cutiva Nacional, que ante

cipou
I
a reunião convocada

para odiá 23, em virtude
I dos . banqueiros haverem

t encaminhado, ontem, à

Justiça do Trabalho, um

i pedido de instauração ,de
i dissídio coletivo

.

para so'

Pelo presente edital: ficf.-n convidados os senhores

.

luci�nar 0_ litígio salarial

aciop lstas para comparecerem à Assembléia Geral E:!;- su�cltado por seus empre-:.

traol'(linária a se realizar no dia 14 de 'setembro próxi- gaAos: d
_

mo vindouro, às dez horas, na::séde social, em Pedra de' .
,
pos aI . �cr�ta�ao E da

Amolar, no município de Itajaí, para deliberarem sôbrf> gr�_ve p�t . o�l�sao . xd�-n seg·l.Iinte:
• cu lva - a.-ClOna, os sm r

.

ORDEM DQ DIA
éaios 'estaduais convocarão

, suas assetnbléigs para ho'1.0 Modificação dos Estatutos sociais,
2.0 i\f'odificação da Diretoria,

.

" I rnologar a escôlha da datà
:5.0 Assuntos de interêsse social. .__

tt'
da paralisação, qu'e, segun- ..

Itajaí, 30 de Julho de 1957.
.

.

�

.

, "os< líderes da classe, de-
C-verá ocorrer nos primeiros.

_____ ��_�����stos Gomes - Di-retor Comercial. ,,' dias de·setembro.
.

USINA DE' AÇÚCAR ADELAIDE S/A

ASSEMBLÉI_A GERA·L EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

COLÉGIO NAVAl"
. Ach�n2-se abértilS 110 Comando do 50 Distrito N�val,

i,S ,)llscnçoes para o Concurso de Admissão ao ColégioNaval. -

I, - Os interessados poder.ão dirigi��se· a' séde rlê.ste Co-.
i mando das 09,00 às 12,00 hs. e das�14,00 às 17,00 hs. Aos

. j'/::\hfldõE;' dâs' 08,00 ·hs. às 12;00 hs.·

VENDE·SE
Casa. d.! Comércio

ótimo pon to e freguezia.
Trafar na local com Walci

--...:;

./
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10 , Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Agôsto de 1957 -o ESTADO" O MAIS ANTIGO

I APrcScl�tA seus serviços sob a direção
I estrangeiros

cozinhar, para I Atende pedidos de Colchões de molas para casal ft
Luz (fundos). solteiro, divãs" Soomier e, grupos estofados em geral

----------------,-------;.... Convem conhecer os preços.
Rua' Marechal Camara, 85 ((Fundos)

Estreito Santa Catarina

o nosso tradicional Clube, depois' de um longo perío
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias StO Antônio e No-

do de inatividade para reforma de sua sêde, f\nalmente
, vai reabr-ir seus salões no dia 24 do mês de agosto, cor-

trrr.a, situadas às rua, s Felipe Schm idt, 43 e 'Trajano.' t 'so
.

'

Eren e, com uma' IRl':E CHIC" abrilhantada por P
-

E S T R E I T O CAIO MENDOZA e sua orquestra, com a qual marcará
·1 e 18 (domingos) Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1.627 're;nício de suas atividades sociais.
11 e 25 (domingos): Farmácia INDIANA Rua 24' de Maio, 895 I Parajss., são convidados- todos os seus dignos asso-

O" serviço noturno será efetuado pelas' farmácias DO CANTO e IN- c iad cs .e exmas famílias.
DIANA ..

'
' �-------------------

A presente tabela -ão poderá ser alterada sem pr�via autorizacão
deste Departamento..

'

',D.S.P., em 31 de agõsto de 1.957
Luiz Osvaldo d'Acâmpora,
lllspet9r de F:1l·nl�cta8.

• (
r

Funcionaria
Ordenado c-s 3.200,00

F'.rme em calculos e que domine perfeitamente o

L_ortuguês. Contadora. Não sendo, competente é favor não
sé apresentar. Telefonar para 2919 das 9,30 às -10,30.

-----�-----------._----------------�----------------

CONCFRSO DE_ADMISS!O EM 19.58

CALENDARIO'
/ EMPREGADADATAS PROVIDJl:NCJAS

Precisa-se" empregada que 'saiba

pessoa sozinha - -183 Av. HercilioDe 1° de outubro a 8, de novembro I
de 1957. _I

I

Entrada dos requerimentos de ins

crição. De 2a. a 6a. feira das 12.00 às
16.00 horas.

ATENÇÃOAté 25 de' novembro de 1957. Despachos dos requerimentos.
,---------' ---- -

Concentração dos candidatos nos lo-
cais do exame de conhecimento (para
os que residem fora desses locais).

-
,

-_._._-- -._- ��
, Prova de MATEMÁTICA

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 Já
neiro, rua Vitor Meireles 18. Aguarda sua visita.

.

Até 6 de janeiro de 1958.

'8 de janeiro de 19l58 às 14.00 horas

10 de janeiro de 1958 às 14.00 horas.
-------------------------�-------------------------�-----

13 de janeiro de !l958 às 14,.00 horas.

Prova de PORTUGUJl:S

CURSO DE. LlNGUA FRANCÊSAProva de FRANCÊS e JNGLES

15 de janeiro de r958,.às 14.06 horas. I Prova de GEOGRA-FIA e HISTóRIA'

-Até 31 de janeiro de 1'958. I Resultados .finais do exame de conhe

I cimentos.

Horários:
PELA MANHÃ

Terça, quarta e quinta-feira 10,30 - 11,30 hs.
PELA TARDE

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

De 3 a 17 de fevereiro de 1958. I
1
----------------. --- '.X.Gi'.

I Resultados da, Inspeção de saúde e
.

1 Exame de Aptidão profissional.
'I. Substituição do Certificado de "estar

I matriculado na 4a série" pelo Certi-

r ficado' ele "conclusão do Curso Gina-
'

I ,

sial".
'

Inspeção de saúde e Exame de Apti
dão profissional.

r
Quinta e sábado

PELA NOITE.

.

Segunda-feira 20,30 - 21,30 hs.
21,30 � 22,30 hs.
18,15 - 19,15 hs.
18,3.0 - 19,30 hs.

16,30 - 17,3"0 hs.

Até ·20 de fevereiro .·de 1958. Quarta-feira.
Sexta-feira

,11
' ; .

, .. J

� .... �..

...

,I
Cada aluno pode escolher' segundo seus horários

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

2(iÓ',l>0 crianças
Para maiores detalhes e inscrições, falar com Prof.

,Jacques lVIoussempés nos. horártos acima, no Colégio
Bai-r iga Verde, a Rua Ferreira Lima.

Até 2-8 de fevereiro di! 1958.
1
I
I

Resultados da Inspeção de.saúde em

grau de recurso.

Classificacão do Concurso.
> -

Até 10 de março de 1958.

�/l"t'� � ,

1
I
I -------------------�"'-�

Matrícula e proposta de praça.

SINDJCATO DOS, EMPREGADOS NO
CBMÉR.(IO DE FLORIANÓPOLIS

E'1HTAL N0 4

l-B-R I T T O
-'- 0-

Alfaiate do Século
XX

Rua Ti radentes,
.

9 f'
- " .... ,'

\

alunos
que, para êstes, as aulas
de agôsto.

A Diretoria

CLUBE RECREA TIVO

JAN·EI RODE6 1<;111 virtude de não haver alcançado coeficielili (2/3)
nas eleições ria Diretoria, Conselho Fiscal, Rr-presen
rantes junto fi Federação e seus, respectivos suplentes,
reaLizadas.no dia 31 de julho ppo .. aten den do "o que
manr!a 'o art. !) da Portaria Ministerial n? 11 de 11 de

1

fevereiro de 1954, convoco todos os associados (�te
Sindicato para nova eleição a qual será realizada no dia
16 rio corrente, em suá sede social a rua Trajano, altos
da Confeitaria Chiquinho, onde funcionará a un ica me

sa coletora, iniciando-se a vctação as 8 horas' e encer
rando-se as 18 horas.

Sómente poderão votar os associados quites, sendo
condição para a validade do pleito o comparecimento de,
no mínimo 50% que preencherem aqueles requisitos cu

',jo total é de 204 socios.
_,

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os

<ssoclados Se dirigirem fi Sede deste Sindicato.
Plor ianópol is, 2 de agosto de 1957.

Paute Malty - Presidente.

ESTFLEITO

DIA 20 - Coquetél oferecido aos abne

gados colaboradores e a im

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

PELAIO e sua orquestra de
dançL

'

o I
I I
! CAMPANHA DE EDUCAÇ.�O I

FLORESTAL
.

I
I,
I

Plantando Eucalipto, den, I
tro de I) a. 7 anos você terá I
madeira para pasta mecânica, J
madeira de censtrucão,

Se deseja reflDre�tar.: eon- ,o,

lenha e carvão, de 12 a 15 I

suIte antes O' "AcôrdD FIO'
anos já servirá para peste e

vigamento e dDS 15 aDS 20
anos. em diante terá diâmetro
.suficlente para dormentes e ,�
restal", I

-�

�"'"
PROGRAMA

.

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

( .

-

B) �ara as senhonitas exigir-
se-& a apresentação da
carteira soeíal visada pelo
Departamento Feminino. INSTITUTO BRASIL -- ESTADOS UNIDOS DF

FLORIANÓPOLIS

-.,.---- o -----

C) Venda de ingressos na

SMe Social de 19 a 23 do
corrente �ntre 19 às 21
horas.

D) Reservas de mesas com

o Senhor Lidio �ilva, a ..

o-s 100,00.

.

J
1

,
li .

.1 r,
Il -...---------
J_'__

�",.-.,

•

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

DEPA,RlAMfNTO, DE SAO DE
- .__ .

POBLICA
_I

. I
!

Vende-se um piano em perfeito estado: Tratar á
Avení-ta Rio Branco, 165; diariamente, dás 9 às 11 ho- I

ras f> das 14 às 16 horas.

PLANTõES DE FARMACIAS

M:eS DE AGôSTO
3-9-57,

Rua João Pinto
Rua João Pinto

'3 -:- sábadp (tarde)
4 - domingo

Farmácia Nélson

V.. rmácia Nélson

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

10 - sábado (tarde)
-

11 - domingo

Farmácia Moderna
-

Farmácia ModernaAmérico de Campos Souto, Agente da-ALIANÇA DA'

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

81'S. 3ubscri-tores dos títulos de 'capitalização, que a co

brança das mensalidades não está mais a cargo do Sr.

Valério Remalino Antunes. Ao mesmo tempo, solicita
dos Sl'S. "Subserltores, a gentileza de recolherem as men

salidades diretamente ao seu escritório, à rua Felipe
�chrii1dt n. 45 _ terrêo, enquanto não fôr restabeleeida

, cobrança a domicilio.

,Florianópolis, 9 de agôsto de 191>7.
Américo de Campos Souto,

Agente da

Rua Conselheiro· Mafra

15 - quinta-feira
/

(dia santo)
Farmácia StO Antônio Rua Felipe Schmidt, 43

17 - sábado (tarde)
18 - domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinehse

Rua 'l'rajano
Rua, Trajano

24 - sábado (tarde)
25 -: domingo

'

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Ruá Trajano
Rua Trajano

'H - sanado (tarde) Farmácia Esperança

RtIllE .1, �, t� I� NtJUMBBO
)IA 24 - A Grandiosa �ESTA DA CHITA em Hom ....

nagem à Imprensa Falada e Escrita,
Resei'va d� mesas para os dias 10 e 24, na
Secretaria do Clube a partir das Quintas'
Feiras no Horário, das 19,30 as 20,30hs.

A V I S O
A Diretoria .avísa aos seus associados que a

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

apresentação da, Carteíea, Social. .

.' j

/
"

.

F BRICA· DE MOVEIS ESTU�4DOS
"C O N F O R T O"

DE GILSON MATHEUS

ATENÇÃO SENHORAS E SENHORITASI
ACEITA-SE ALUNAS DE TRABALHOS MANUAlS·

/
-

Bordados diversos, Tr,icô, Frivolitê, Tapeçaria,
coracão _ et. Enxoval de Noiva e Bebê

Tratar 'a Rua 24 de Maio, 453
Estreito

CIP. Sílvia 2.0 3.0 4.a e sextas-feiras das 8 às
horas das 18 às 21,30 Sábado (Ia-s 14 às 21 horas

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

VENDEDOR - ,PROPAGAMDI,STA

b IiVI1fQRTANTE ORGANIZAÇÃO OPEt- Z
6 RANDO NO RAMO DE G1l:NEROS_' ALI-· b
6 MENTfCIOS PROCURA UM VENDE'- b
I I
O DOR PARA TODO O ESTAmO. O

6 os IN i'ERESSADOS DEVERÃO SE b
I I
o APRESENTAR NO LARGO DO FAGUN- O

I'
o

J
. 1

-0- 0.",....0-0-0.....,.0

ODES, 4.

I
0-0-0-0-0

FormicaNacional
PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS MES

, MAS CARACTER'ISTICAS DA FORMICA ES-
TRANGEIRA.·

..

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

ESPECIALNÚENTE INDIC4DA 'PÁRA REVES
TIMENTOS DE: rnesas," cadeiras, balcões, bares;
móveis de cosinha e copa, r_efrigeradol'es, sorvete-

- rias, portas, etc e-

FORMLPLAC RESISTE AO
CALOR E AO ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TAO
BARATO QUE ESTA' AO AL
CANCE ElE TODAS AS PES
SOAS·DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA
MENTO, E RESIST�NtIA
INSUPERAVEL.

Fornecimentos da fábrica com descontos
para revendedores, ou dos estoques para
pronta entrega.

Rua Cons. Mafra, 35 - 1.0 andar - sala 5
FLORIANÓPOLIS STA..CATARINA

,
11111 11111 11111

VIAGENS MAIS RÁPIDAS PARA
O RIO DE JANEIRO

SÓMENTE COM.UMA ESCALA
EM CURITIBA,

.
'
.. PELA CRUZEIRO DO SUL
ÀS TÊRÇ,AS E SÁBADOS; PAR-

TlDAS ÀS 13.50 hs.
Reservas e Informações:
Agência TAC-CRUZEIRO DO SUL

.

Rua Felipe Schmidt, 24 - Fones
3700 e 2111

'

CLUBE RECR'EATIVO 6 DE JANEIRO
CONVITE

o que define uma roupa bem feita é um comple
xo grande de fatores. A escolha dos tecidos. o pa
drão. o corte � a confecção são alguns dos princip'ai§l
que intervem numa rOUl'R be.m feit� Imperial Extra.

Ma�azine Heepeke, únicos distribuidOJ'eil

" ;,L.:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-o Nóme ·dotPrefeito Osmar-Cunha'
Para O· Estadio . do/Paula Ramos

Surgiu enlre os paulaíno�-lIm grande movimenló nêsse senlid'o - Inaugu' ração no 20.0 ani- sel'��':n_n;�::âneiaRaj:';o�' �oR:�va: �:g::��:.!e�g;�
..versário de fundação do Ircolor é o. .que deseja a (omissão Pró (onstruçã o do Estádio. :Oel��'�.s

.
- Horário: 15,45 �:�'a�en:i��;m ::ix:��oê�:

Connrsando com desta-
-

do' corrente ano, data em futebol, ue um g r.mde clu- a fim l'e ser dar:o o nome num aJ�sta::io eloquente: do 40 Páreo: _ Paris _ Lo.,- participar: dos próximos

cado prócer tricõi0r a nossa que o campeão' invicto da be do Rio ou São Paulo pa- do. edil f'lorianopclltan o dr. quanto é 'prestigiado nos luana _ Esterlina _ Bola Grandes, Prêmios" Derby

i.nteirQu-se do C�pital completará vinte' ra realçar os festejos. 'Osmar Cunha ao estádio meios e::;portivos ria cidade de O�ro e Rap.d - Dís-
I Club . e Jockey C!ub Brasi-

das obras da. anos de existência, Espera- .

Segundo soubemos, exis- em construção na Trindade, o jovem homem público, tância: 1.200 metros - Ho-
I feiro. .

•

0--8raSl no
-

Mundal--de
-

SNIPES ""�:;.���30 d':"��ibU" _I 0'D:co;;,',7âa,,::";: �=:;:.:
S I

"

I "II Cam . " 13 00 e 13' ,30- horas - POS- I
peare, muito embora tenha

e ecion ar os no v' - rentes nstrangeiros fls aguas ,
"

peonato Individual bras i- .e aos ventos dessa linda TOS DE ACUMULADAS:. êste último sentir.c de um'

Ieiro, promovido em março praia, confl'aternizando to- --;- Salão Dó-Ré-Mí - Cha-
I

dos "locomotores em um 'dos

dêste ano, em Maceió, com dos com os numerosos sni- rutaiia Adelphie Engraxa-
I
treinos diârios. '

o concurso de 16 partici- pistas locais e alguns visí- ta.ria: Gaúcha. XXX

RIO - FAROLON ven-j CÁMPOS, S. P. - Já fo-

ceu o G�and� Prêmio "Dou- ram- distribúidos c "Proje-

"o ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARIN.I\ Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Agôsto de 1957
� --' .. _..:....---_._---- ----- -

-:

:_.IZ�.___::�:::,>;c;.��I<:::"'�----\--_1-:::) (]"_ATA_(À_D
·--'--"TU=RF;..:;:....,E

�
--�- 55

���:-----�'--=;.;..,,,..;;;;;;;.,. ...:�_-"!"!��.;�..II:�. ª
���----------��--� .

·§ASOUETEIDL ,VElA
/

repQ_rtagem
andamel� to

barco próprio, 1'0- caso o

.se,is re:.mtas, áas quais· ca- -

'SI 11"- , de I'e
� I' ,opa numero, �

-

da concorrente ,desprezará gistro 11.133, remetido para

seu pior resultady na hipó� 2sta caDital de av;ão., cons

tese de correr em barco de
.

truído �ue foi p�r Alberto

sua propriedade, a seus dois Linenburger de Pô'rto Ale

;:>iores resultados, caso cQr-
I

gre. Sel ão usada;;_, velas de

'ra em barco E'':''.1prestado: dacron de tabricp.ção nor

peles p,)rtugúeses. E!ltre 2 ;�e-amer!cana.

moderna praça esportiva se a vinda. naquela ef'emé- te um grande movimento no

do clube' d'a "est rêla soli- ride tão grata para .0 nosso seio da família paulaína,

târia". 'Tudo prossegue com

enorme animação ,e dentro

em pouco a Comissão Pro

Construção do Estádio, à

Dia 21 nesta' (apilai o Fogo Simbólico
.

Corno nos anos anterio-· �'C "Dia tia Pátria" promo-
I

' I

res o archote-do-Fogo Sim-' v i.ia s pelo nireto�,ro Reg io-

oólico da Páh�a r>verá ter In�11 da �ig;t �e Dffesa Na·

grande 'recepção nesta Ca-· cional uo RIO Grande do

_)ital, quando de sua che- I Sul. D�a?8 pela manhã o

zada, na uQite di! próxima' archote deixarâ esta Capi

.erça-feira, procedente d�' tal rumo a Bom Retiro, pas
faraguá d� SuL sando por Sã; ]::sé e Pa-
A ChEma Sagrac;a da Pá- lhoça.

pantes representando o tantes como a guarnição
Distrito Federal e sete Es- pernambucana formada por

ta�os, embai'çam para Lis- Emílio Salvi, reserva' de.
:JOa hoje' os gaúchos K�ll't fióssà guàrnição ao Mun-

•
_.. -

..
-'>-

.Celler, patrão,' e 'Sérg io �ial, e Luiz' Brotherhood,

.jhristo. proeü:o, Vão dispq- chefe de nossa delegação e

cal' o XVII CampeQUoato .rep1;�Se:iltante do s·ecretá

Mundi.ll de Sn-ipes compe-

cuja frente. se encontra o

espol'tist'a Ceniró Martins,

desenvolverá todos os es-
\ .'

íorços jara que a maugu-

ração do mesmo venha 'a se

dar, no dia '15 de 'deze�l1bro

A A(ESC EMMAR
CHA

'U10 f(li veio de A recepç'i'!O do Fogo Sim-

a nova 'netrópole bóljco :lesb Capl� aI está �

.da êste'

Jmsilia
, .

do n,it.cional brasileiro, Fer
:1ando (�e Avellar, ao Con

gresso de Secretários Na�
H:asileira e, percorre' todo o c::rgo' da Prefeihlra Múni-

O JôGO DO 8ÉCULO" )aís, devendo ace11der a pi- cipal, 'esta�do ü preÚito
d d P't' lO C 1.' d

" .

a .:a do Altar a. a rIa, po -smar un!.la e�ce.la CUl-

Parque Farroupi!ha(. em I dando de' t�i.'os o,�. detàlhes
Porto Aleg-l'e,. a zerp hora para que as solel1l<1ades se-

110 dia IOde setembro, dan- j::un coroadas dQ lT.aior bri

do início às comE.morações llhantismo.
. "'-

----------------�--

cindo com 'outras guarnl-

II
--.-------------- _' __.-.----:--- - _ .. �

É o seguinte o programa seguido
organizado pelo JÓ'QUEI Ulerná,

CLUBÉ SANTA CATARI-'

de Diretor.: Buru e

�

xxx

NA,. para domingo 25 de 'ASCOT, Inglaterra: - O

agõsto de 1957: I ma.rajá de Morvi, riquissimo
.

10 Pál�eo: - GU!'1 - Ouro
I C.nador de c�valo.� de cor

Bala - Silvanês;:a e Pea- ridas na Iadia, uleceu!t

biru : - Distância L100 117 ,do corr=nte e!,:1 sua re-

metros - Horário : 141.15 sidência. Há PO\1';os anos

horas. 'atrás, per motiv�.;;
.

�e sau-

20 Páreo: - Guadal .-' �12, o potentado indiano te,

. Guala.nete _;_ Haiti - ve de sbandonar
.
o, turfe.

Pluff 'é Bico Preto: -;-- Dis- -Seus cavalos por várias ve-

'provastância 800 metros - Ho

rário: 15,00 hora".

30 Páreo: - , Elegância
.

zes venceram nos

prados ingleses.
xxx

tor Fi ontin"; .' Foi neces

sár ia-a intervenção jlo "pho
tocharf" para decidir a vi-'

tória favoravelmente ao

.-:,avalo· arg_ep.tin<1 . l"a.ro_l9n

. to de Inscrição" para as 5

primeiras reuniões extra

oficial a serem r'ealizada'l
no Hipódromo Ltnneo ,

de

Paula Machado

LEM'BRANDO •• •;ões rt'pl'esentat�vas 'cada
->

� •

�ual ;:e países _·vnde· a As- ;ionai� que' sempre se pro-· 'Eis um recorde de per- tnida por Moacir Iguatemy

30cif1,ção Intel'luc:ional tIe move durante oS lVhmdiais manencia de Uni jogador tia Sil'veira, patrão e os

Regatas da Clas_s� Snipe, a
lJara cuidar. do progresso .num só ci1lbe: Néco, cam �'e�]::t1:res Otavio Lope�

3cira, como' é cúmumente cta Classe Súipe, :ctualmen- 11eão slll-americano de 1919 Aguiar, Alfre� Espíndola,

Jenomini:vda, tem fIotilhaS'
te .espalhada em 22 países, atucu n0 Co;intiaJls dé 1913 Alcides Rosa e Sidney No

Jésse p('lpular mp;_\Otipo ve- Jistri'buída em m .. is de 300 a 1930, portanto d�rante 11_ cettL

Casados e Solteiros

Associacão dos Cronistas
.

.

Espol'ti\ os de Santa Cata-

rina estarão due:lando na

tarde d·, sábado, 110 Abrigo

Ce Menores.
O in:ciD do encontro es

tá previsto para as 14 ho

ras.

(ompeonalo Estadual Aberto de Du ..

pias e Simples,
leiro eS:�lbelecidas.

A F",'::'ração P01'tuguesa

de VelH de' comúm acôl'do

flotilhaF" com u ::'1, registro
3UPtrÍOi' .,a 11.0iJO barcos

�onstru;dos. ;-.

Os l'2Stdtados nacionais;0111 a entidade iltternacio

üa1 e o Secretário Nacional

da ScÍr:1 para Po;'tugal, dr.

an,os, No f,utebc� caturi-

com

Em l'{ovemoro ele 1931, Q

Café .Estrela" U!ll dos mai,s
'fienSe o recorde pertence a

To'tinha ,que atuo�� no Amé
rica, de·Joinville, ele 1919 a .;onceitl,ados da época, pro-

moveu interessante concur-
Ião se1'· acompanhados com 11942. Nfi Capibrl

. parec�

raro interêsse porque pela I que pertence a Caiico o 'l'e

primein. vêz mú>:a guarni- corde: com mais, (lC 15 ano,;

.;;ão brasileira triptilará no Figueirense,�inará �1 compe.t�ção cons

tituída por uma séri.e de

3.0 ,.para '-apurar q-uais os

clube$ de futebol e remo

ma-is simpáticos do Estado.

.* * * F,ei o seguinte·o resultado:

REMO :- Martinelli, com
Os finalistas. do Cam ..

58.900; Aldo Luz, com

peonato Estadual de Fute-.
,40.111 e Riachuelo,

boi de 1942 foram Avaí e

••• o·

4.319.
Marcílio Dias, (Ie ItajaL

, FUTEBOL - Avaí, eom
Dois jorros' foram disputa-

51..975; Barriga Verde, com

37.904; Figueirense, com

3,448; União, com 3.131;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rproJeto'�-Õe"-Ã-efõ'rmaOÕ-a�[>eTO-EreftOral'·
)' RIO, 22 (U.P.) - Conforme se esperava, na sessão noturna da Câmara dos Deputados foi apresentado o Projeto de r eforma da Lei Eleitoral, que, vi
:: sa, segundo seus autores, facilitar o alistamento.' Assinaram o projeto os srs. Vieira de Melo pelo Partido Social Democratico, Batista Ramos pelo Partido Tra-·

�l
balhista Brasileiro, Manuel Novais pe�o Partid� Republicano e ainda �:naldo Cer_d�ira, qu� discordou da, orientaç�o do seu Partido, o Social Progressista,

" contrario ao Projeto. Como se sabe.ia Umao Democratica Nacio nal tambem e contraria ao mesmo. \

A::"(J'-'O'-'C)'_'(I__.IH&il.. • '�()_C)'_'()_C)....C).....O._,O._,C).-.C)....().-.C)__O__C)__C).-.O.-.Cl...CI''_'()�O)'_'CI'_'C)'_'()�C)_C)""C)�()__()'_'C)__()__o",,()__()_o..

'Inslllutõ- de,.Cultura:.Hispânica 'e-SI(--Catarioa Demos Um --�n!?rov�1 A�O��ão��C�eTa:a��r�t���O
Promovida sua Primeira�tividade Cul lural �. Palestra de Alto Teôr do Pro-

' Pobra
.

r I ::�'��:r�:::�I:t:�le:e;::e:� �:�ãO l�l:mP��:��l��� :e��:
lessor Manoell·to de Ornella's' So"bre o Sugestl·Yo Tema- "SI'mbolos da Espa- Como 'prova (J:O, e�prrIto nascidos pauperrbnos, tendo materiais com que, póssa

_

.
.

altamente humanitário que mesmo entregue no Natal atender aos numerosos pedi
Distribuição. do Centro -v nha na PoesBa de Lorca" I pressiona

e êomove em ca- anima a nossa. população, tio ano 'passado,' na ,enfer- dos Que lhe' são feitos.

Acadêmico, da Faculdade
i

.
.

I
"

. '.
da nova aul,a. Nêste c�mpo f�n.ciona� nesta Capital, maria 'de indigentes da Ma- Qualquer donativo, pe-;

dê Filosofia " Cid,adão das AI?éric�c;, po-,
De tra�o fino e '1Jro�1).ndo,' de cultura e a a,u.to(�Idad� varras e Importantes asso- ternidade Dr. Carlos Cor- cuniários ou em roupinhas

.

d deríamos chama-lo e br:r coniiecimento da cultura suprema entre nos . nm ciações de caráte.l' beneficen I"l'êa, duns dezenas de ·peq.ue- devem ser encaminhados à� .

.
Meus colegas 'e, turma

. .

'
. _. .' , """ l'h AI para d.

.

.'
sileiro para honra nossa. htspano"amencana nos im- guem me or que e e te, cada qual dedican o suas ninos .eo._xovais completos, exmas. senhoras_Solita de

e eu temos tido, ��sta me! __'o .

.

._ --.�.-.-. I proferir a primeira palestra atividades a determinados I
confeccionados por mãos Souza Vieira, Vanda. Maria

tade .ct.: ano letIvo,. a �?- I I cultural do Instiutto de Cul- setores da assistência social. carinhosas e dedicadas. da Luz Souza, Enedina Viei
ra felicidade de OUVIr . 1-

I tura -Hispânica de Santa Compostas de pessoas de 1'8 Todos os meses a Associa ra Stuart, Maria da Gloriasemanalmente a palavra do i Catarina.' .Iêvó em nosso meio social, d S h P t S h t I G
.

r.l Pr f M l' 1
" ção as en Oras rote 0- C utei

, rísard, Elza de
11 ustre o essor � anoeu Os salões do Clube -Do- I d di ti t

.

I d gera mente e IS m as e ras recebe pedidos de enxo Araujo Silva e Gomes, Au-
to de OrnelAas e, ac!ma . �: ze de Agôsto, engalanados ilustres damas f1orianopoli vais que lhe' fazem partu- rea Lima Garcia, Neuna detudo, tem ele nos mcentl', ainda pelas flôres e perfii- . . I ' I
vado de tal modo que um. mes do grande baile natalí

tanas, veem essas aSSOCIa- rientes pobres, os quais. são Lourdes Selva' Gentil e Ira-

novo impuls_o nos move
•

cio, receberam considerá- �õe� particulares presta;ndo atendidos na medida do pos cy Lessa Capela,
-

nesta conclusão de curso. I Florianópolis, Sexta-feira, 23, de .Agôsto de 1957 vel número de intelectuais .�lteIs e r:_levantes serviços sível e depois de verificar' Estamos· certos de que
,

e acadêmicos ansiosos pe-
a populaç�o _pobre de nossa a sua procedência.

r
êsse apelo será plenamente

la. pala'vra do' p f
A terra, .a�sIstmdo-.a em suas, Como, porém, os pedidos. correspondido pela boa gen1'0 essor e d d d

. -

atraídos pela' magia ine- neces�I ,a es e pr?mo,ven o são muitos e POl�COS �s re- .t� de Fjo�oianopoJis, que as;..-
briante das coisas da Espa-

os �elO., de lhe nunorar os
cursos apela a diretoria da sim estará concorrendo para

h
sofr imen tos. I·.., <1 co '

-

d
-

bn a. '. '

, Associacão das Senhoras' c. nsecuçao e urna o ra
Embora- lutando com se-: �

.. I -itõ "

O S·enhor Governador do l .» . . • •

]
I Protetoras por nosso Inter- I'

mel I OI la como tantas ou-
o.> nas dificuldades prmcrpa I ,.' . tr

"

r
Estado, prestigiao do a ini- d f'" médio .

para a generoaidade Ias que aqui se rea rzam,
mente e carater rmanceiro,I'

I"ciativa, compareceu. à ses" essas sociedades teem con-
' do nosso povo, de·a ma e co

são, que teve início às 20, tudo cumpridç as suas fina
30

.

horas. Outra� alt8�s ,a�� I lid'ades assíatencíais, contri
toridades .pr:st�r8� 19U� ! huindo com boa parcela pa
mente assistência a sessao, I ra a so!ucão dos problemas
bem como os membros di-'

I
.. ,

.

. , OCaIS.

r�tores do AInstItuto e. va-
Dentre as entidades a que

dnods PdrofFe�for7 da Facul'
acima nos referimos, figu.

aOe De Anl°tSO' �a.
S t' 1

,ra a Associação das Senho-
r. onlO an ae -I .'.

.

. .

1 DD P ·d. t d T ras Protetoras, con:;tIturda,

l�' .. ��SI den e, °t �bns-, como o nome indica, de ab-
,tItuto, lmClan o os ra a-I '

'Ih f A t
-

d n.egadas senhoras de nos-

lOS,
.

ez a apresen acao o. .

f
.

t
'.. . í sa Capital e que tomou a SI,

dcont'
erencls a lque

em

segUl'1 entre. ont;.os o encargo de

I
a oma a pa avra. o'..

'
.

I
..

d
. P f' aSSIstIr e amparar o recem

nlCIan o, o ro essor
, .

M. oelito apresenta a Es- nascIdo pobre, fúrnecendo-

pa:�a p.o� seus símbolos: lhe..-- remé<!io, alimentação �
mais belos e tradicionais.

' roupa, alem de oferecer cm

Retrata com traços de be-: dad�s e:�peciais às paxturien

leza poética' a Espanha mi- i tes Indigentes.
.

"

lenar a atraente. I Desde o ano passado vem

(Cont. na 2.a pág.) ,esta soeiedade fnncionando

Com a finalidade de proporcionar maiores fa' CAIXA TELEGRA'FICA,BE
cilidades às pessoas que devem inscrever-se na Zo- i NEFicENTE DE SAN',I'A
na sob sua jurisdição, o dr. Ad Pereirll Oliveira, I

-

.
CATARINA

juiz da 12.a Zona Eleitoral, resolveu' instalar um I

pôsto de alistamento que funcionará no. e.qifício do I E,:;:á marcada para dia 31

Tribunal Regional Eleitoral, à rua Padre Migueli- : do mês em curso, a Assem

nho n.o 16, no seguinte horário: de segunâa a sexta' ; bléia Gt>ral Extraordinária,

feira, das 13 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 18.
!
,D�ra efetuar-,se a' el,eição

P I
·

. ! cle' cinco membros do Con-

O r a r I a i sêlho D;retru' des;;a Qrgani-

o Doutor Ary Pereira e Oliveira, Juiz Eleitoral da' zaçao benificente.

12.a Zon� - Florianópolis, na fórma da lei, etc.,.. I Os sócios ausentes, pode
Atendendo a. necessidade dê intensificar o alistá' rio fazer�se representar por

mento eleitoral e tendo em vista o.s en: ".dimentos man- 'outro sócio, mediante -pro-

tidos com ô Exmq. Sr. Presidente do 'lTibunal Regional' eLu'ação legal..
'

Eleitoral. ,

'

.

I
SURPREENDIDO QUAN-

.

,R e s o I, v e : ·1 DO IA :'QP,E�AR"
1 - Instalar um pôsto de alistamento no edifício' Quarta feIra e dIa de mo

do Tribunal Regional Eleitoral à rua Padre Migueli' vimento no Mercado Públi-

nho'
' ,

co. Dessa circunstância apro
, /1 •

...

2 - Fixar para o pôsto o-seguinte horárió: segunda' vertam-se os malandros pa".

a sexta-feira, das 13 às 18 horas; sábado Qe 9' às 12 hs:; ra aplicarem seus golpes.A'
3 - Designar para encarregados do pôsto os funcio' porta. dn. Mercado, quando

nários Mar'cÍo Lu.z Guim�rães Collaço e Manoel Cân' um "pOl;nbeiro" oontava o

aido de Abreu Neto; ; troco que havia recebidQ,
.

4 -j\farcar o dia 23 -clã corrente 'para o início das' fe-lo tão, descuidadamente,
atividades do, pôsto..

.

-que o homehsinho barrigu-
Fa�am�se as comunicações legais e dª-se ampla do, fingindo atividade e mui

publicidade a esta resolução. I LI, pressa, mesmo sem pa-

Floriànópolis, 22 de agôsto de 1957. rú, péga a carteira do ne-

Ary Pereira e Oliveira
'

gociantt>. Este tâmbem agiu
Juiz Eleitoral : com l'<tpidez €lo segurou a

Pr-Od-uç----ãO-da--=--:-Ce-va-da-e-m-Sta. Catarina
Os ensai('s em curso 'no 'Campo de Produção de Sementes de Cevada de Tangará I

Ino Oeste de Santa Catarina, fazem crêr que em breve' o Brasil nãú precisará mais 'de�
pe[\der .das importações dês,te cereal para a sua indústria de cerveja. Desde. algum tem
)0 �s condiçõ�s de Tangará vinham-se' -tevk lando propícias à cultura' da cevÇlda,

t

aí pro
duzIda na .razao de 40 a 45,00Q sacos anualmente. Fazia-se necessário, entretanto, ele
var essa c1frfl e melhorar a qualidade do grã'1,' o que fêz uma firma produtora de cer
lei'a ad�uir�r no município um terreno e oferecê-lo ao Ministério da Agricultura para
1 orgamzaçao do atualCampo.'

.

I O, primeiro pl�ntio, realizado .em maio-junho do corrente ano, cobre os hectares,
I�emeados com �.5 va�ledades, alguI?as já de uso local, 'Outra� importadas da/Europa.
I�,ultu�a _�as.maIS eXlge�te.s,. a ,�evada requer ,terrenos pobres em· azôtQ, mas, em con

ItrapoSIçao; rICOS em potasslO e �osforo, o qu � (� raro no Brasil, porém, dominante em

j .... Tangar8. /':
....... ,'E "S?EY -�",·.-r.ITW ,e

�j(+êri*?ri-?lY!!tr�i?..·��Eq:_:�_m;-,_��.fiar-wm����,

,RESTABELECIMENTO DOSSERVICOS DA ESTRADA DE FER-'
/ RO SANTA CATARINA ENTRE PRESIDENTE GETÚLIO E IBI'� �

RAMA - PEDE PROVIDÊNCI AS DEPa ORLANDO BERTOL�
O depu.tado Orlando BertoU - da bancada pessedista - ocupou a

tribuna para endereçar apêlo à direção da 'Estrada de Ferro Sant-a Ca'

tarina'e "ao Sr. Ministro da Viação no sentido de que sejam tomadas ime

diatas providências para o restabelecimento dos serviços da secção ro

doviária daquela Estrada entre os municípios de Presidente Getúlio e

Ibirama. Esclareceu o parlamentar pessedista que aqueles serviços v,êm
. sendo efetuados há-cêrca. de vinte anos e.. que sua suspensão redunda em

grandes prejuizos para aquela rica zona.
. A sugestão do deputado Orlando Bertoli que, antes lêra telegrama

do Prefeito Cecília Ax - de Presidente Getúlio -- foi aprovada pela
unanimidade da Casâ.

'. ,

�llif.ftrll,� O ;omalzinho bor-
� nhauseano, que é com-

'� posto e abastecido na

�. Imprensa Oficial, em

�
.

sua última edição, à
.

;- Primeira página, escre

,via
o seguinte:
"Como

é.
público e

notório, vem a pre-
sente administra'

ção empenhada sé- .

� riamente no proble-'
ma das rodovias, re'
conhecendo nele �

porta aberta para

solução dos demais

impasses.
E os elementos opO'
sicionistas sem ou

tro argumento. para
combater e criticar
os administradores
valem-se dessa in

terrupção provlso'
ria dos trabalhds
efetuadõs em di-

ADMINISTRAÇÃO UDENISTA NO OESTE

q deputado Estivalet Pires proferiu brilhante alo
cução, da tribuna da Assembléia Legislativa, quando
demonstrou a ausência udenista na resolução dos
altos interêsses do Oeste, mormente nas cidades de
Concórdia e Seara, esta última vitima da persegui
ção política do udenismo, no tempo do Sr. Irineu
Bornhausen.

REQUER PRONUN,CIAMENTO
O. deputado Tupy Ba.rreto en

viou à Mesa da Casa um pedido
de infQr'mações sôbre' a inc.êndio
verificado no ediício do Palácio
da Assembléia Legislativa do
Estado. Na m'atéria que enviou a)
à Presidênciã'o deputado udenis
ta requer pronunciamento da
quele Poder no tocante à 'conclu
são do inquérito e se o mesmo

foi concl�ido, quais as providên
cias tomadas pelo órgão compe
tente.

Art. 4.° - Esta lei entra em

vigor na data de sua publicação,
'revogadas as dilposições em con�
trário.

Sala dás Sessões, em 21 de
agôsto de 1957.
ESTANISLAU ROMANOWSKI

Deputado
JUSTIFICAÇÃO
As últimas chuvas ocasionaram

prejUízos surpreenden�s em v·á.
rios 'pontos' do Estado, ating;ndo'
cidades e zonas rurais.
Em muitos centros houve par'l'

lização 'completa dos trabalhos,
com evidentes e· Eensíveis prejuí-

A Mesa promQ"t;eu providenciar
o que o leva a todos aguardar �
prQnu'nciamento da Casa 'a res

peito das ocorrências verificadas
e que suscitaram controversias
colocando ein sitúação dificil �
próprio Poder Legislativo.
TELEGRAMAS AO
GOVERNADOR

zos aos operários.
-Nas éidades forani danificadas

inúmeras
.

propriedades, princi�
palmente as de habitação popu.
lar.

.

;Nas atividades rurais as água3
destruiram importantes colhei
tas, inutilizando os esforços' de
muitos mêses.

o deputado Sebastião Neves

leu, da tl'ibuna, dois telegramas
recebidos pefo Governador J01'
ge Lacerda dos s.rs. Juscelino .Êsse é o quadro geral do Está ..

Kubitschek de Oliveira e Wan- do. No município de Mafra a si-

derley Junior, respectivamente tuação é personalíssima. Ó Rio
versos municípios N b hPresidente da República' é depu, egro, que i1n a essa cidade,
estaduais, para di- tado federal com assento na ban extravassQu de seu leito e inur,

zer que continlla- cada udenista na Cãmara dos De. dou as zonás ribeirinhas demo·

mos sem estradas". putados. Nos refe1'idos telegram.a, lindo cêrcas, e destruindo' planta,
colheu'se o pronunciamento da- ções. e casas re.sindenciais na

Ja' na mesma edição, . .

d f
.', .

queles dois·' homens públicos a sua maIorIa I! errovlários.
à sexta página, escre'

-

respeito dos prejuizos causados Iss!,> ocorreu, �ecessário é se

via isto:' em vários setores do Estado de acentua-r, com mais' inte 'Bidade

"Afinal existe ·ou Santa Catarina em virtude do nas zonas pobres das cidades on-

forte temporal ocorrido recen- de estãq as populações m'enos
não um departa- temente., '. favQrecidas.. '

mento encarregado o Pres{den?e JK, no' telegram2 E," justo e oportuno q�e o Es-

de zelar por nossa$ enviado aQ Chefe do Executivo

I
tado socorra essa �ona, com um

rodovias? As estta- Estadual, prometeu tomar provi- auxílio de _'emergênCia, até que

ciências cabiveis no caso, com
as populaçoes afetadas possam

das catatinenses em autorização de a!lxílios. finan. restabelecer suas atividades ..

que pesem os pla- ceiros às localidades vitinladas t a) . Estanislau Romanowsld

nos e a propaganda pelas chuvas t<frrenciais.

'1
'

,l:'��l'/;\:��: vã. P'''��d�:f��,�oN;o ';';.ni,i Es.Umulo ··a'Assim, nós somos cri' Art. 1.°,-_ Fica concedido um

ticadqs porque dize- auxílio de Cr$ 1.000.000,00 (um
m-os que "continuamos I n�i�hão de, cruzeiros) a6 municí

sem estradas". E criti- 'pIO de Mafra, para atender os

! prejuízos' causados pela inunda-
çadós pelos que con- ção do Rio Negro.
fessam que "as estra' � A,rt. '2.0 - o presente' auxílio

das

.

catarinenses e'"!-.. �
sera �í1tregue, de uma só vez, à

l
. PrefeItura de Mafra que o apli-

que PE1sem os P an.os e cará por meio de uJ�a Comissão
a propaga_nda escrtta e : composta de Vereadores,

.

mem-
'

falada, vao de' mal a bros da Associação Rural e das

pior"'? 'E.n:ida.des Sind,icai.s, sob a Pre-

* * sldencla do PrefeIto.
'Parágrafo único - Os auxí·

.

lios serão concedidos, face a re

querinlentos, aos proprietários"
posseiros e locatários residentes
no Município, atingidos, pelos
prejuízos.

'

Art. 3.° � Fica o Poder, Exe
cutivo autorizado a abrir o cré
c\ito necessário, por conta do ex.

cesso de ari'ecadllção ..

*

.

A propaganda desa
creditada a que se re"

. fe�e o jornalzinho deve
ser 'a que êle mesmo

f(J,� numa página e des

fa,z na outra!

'. Noticias. ILocais
VEIU INSTALAR. A SUo' mão do "gato" qu€- encolheu

CURSAL DA E�UlTATI as unhas e abalou.

VA Péga, péga, foi o grito {}e
Afim de instala.r a Su- alarma. Os que o ouvIram

cursaI nesta CarJital e fa- não sabia� do que se tra

zer várias ad�tações dot tava.

Escritórios Gerais da HEqui O espertalhão, porém de
bÚva", 'Sociedade Mútua ra as de vila Diogo e já es

de' Seguros, enco1J.tra-se nes tava longe. Por U'll triz.que
tà Ci{lade o sr. Enzo M:ic- o dono do caminhão. que
colis, um dÓs participantes jl·a<nsportavã gienerO's não
da Diretoria daquela impor ficou a ver navios.
tante Companhia. SERENATA AO VENTO
PRORROGAÇÃO DE PRA- SUL
ZO PARA HABILlTA,ÇÕES Violões; cavaquinhos, pan
Foi pp.lo 16.0 Distrito Ro deiros e'cuíca r6ncàndó. Era

doviário F,ederal, de acor- a orquestra. Os al'tistas can

(lo c'om a Comissão de Má- tores, alguns, já um tanto

quinas Rodoviárias, prorro' Hcheios". Lá pela zona da

gado até dia 2 de setembro rua Vieira da Rosa, ponto
próximo, o respectivo prazo pl'ediléto para s�renata-s,
{jara habilitação na impor mesmo qu.e o vento sul este

tância de equipamento fi- .ia soprando rijo,
nanciado pelo Governo Fe- A turma encosta-se a um

deral, segundo o 'Decreto n. muro ou se posta deante de

41:097 cie 7 de mRrço. uma zasa residêncial e

atleu's bom sono.

Feli;1:merrte, comentou pa
ra nós,- um dos'moradores

naquela zona.'

I Felizmente, \ que o carro

preto àa Policia apareceu.
DiscoJ.:dou daquela farra e

intimou os HOS ólvertidos"
rapazes a acabarem' com. a

algazarra. E foi como ter
minou a batucad<t e o bei'
reiro, para socego .'das fa
milias ali residen teso

/
,

JUS T I C A E L E 'I J O R A L
t

12�a lona - Abrigo de�,Menores
PÔSTO DE ALISTAMENTO

CONCURSO DE "PRATI
CANTE" NO' BANCO N_

D<j COME'RCIO
Encertar-se- à dia 30' do

fluênte, a insc1'iC;ão para
candidatos ao cargo de Pra

ticimte, do Banco Nacional
do Comérciõ.

I

Até a data marcada, po,.
.

dem os inte�essadõs. se' ins
creverem diariamente no ho
rário dr.,s 17 ás 18 horas,
desde que tenham mais de
desoito anos e menos de' 25.
'M�is informl!-çées na Fi

fiaI, provisoriamente insta
lada. na rua Jer'onimo Coe-'

:,lho, n. ó, 'nesta Capital.

MAIS UM ARROMBAMEN
TO.E ROUBO

Informações qtie ,nós fQ
rum prestadas, confirmam
á reportagem de "O ESTA
D'O", lI).ais um arl'ombamen
to e roubo, vel'ifkado á rua

Preside!1te Coutinho, nesta
Capital. Estando a familia
àusente de sua residên.cia,
ha. ,dias, 'sabedores do fa-:
to, foi quanto _bastou, aos

Iarapios,. para arrombarem
a porta da casa e nela 'pe
netrarem, levando vá.rios
objetos de uso doméstico.

O morador do prédio d'eu

parte á Policia, que segundo
também fomos informados
está agindo.
Continuam, pois, os :rou-,

bos na Cidade. A população
élLlé se predavénlla.

....
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