
��iirs:·un:oIeõduto-�-·
SALVADOR, 27 (V.A.) - Acaba de 'entrar em funcionamento.novo oleoduto da "

pacidade de 44.000 barris horários. O transporte -do óleo ser á feito de Camposde Catu),Poju
de emergência do oleoduto é de 57.00ü. barris. Em consequênc ia dêsse aumento de sua capéJc.i
'suaB; vendas, firmando' novo contrato para focnecimento de ól eo bruto a firmas ínglêsas, nu

jnans

. robrás"; de 12 polegadas e 62 quílôm ros !�����rtr��S.
.

e Mata de São João para a Refinaria e�acidade .

" transportadora na região d o Recôncavo, a Petrobrás aumentou
,

tal de� 15.000 toneladas, cujo embarque se' fará ainda esta se-
. ..... � ,

-

f1;;'�n��i:rftii1��*i E.Uj8IUZI�il DI��r8��11 :v: ··Nln jIIMPI�N�t�X*�nl·rEtO -TI� DI fUEIDI �f::jf����·�t::!:nístro José Maria Alkmím findar-se foi um desmenti! 'e tranqu!:ni"� ao "interna- milhares e milhares de agrr- \ Na(monal do Crédito Coope- .o:;�.op,erati:vas .poderão, real- deu -'que-o'crédItó coope
� reportagem, pouco depois do-para as, negativistas ;. mente co'� :-��dem Únall�' cultores. Recordou, 'q- sr..•l'o-' l'utivo,.· é;stal1e1�chnento 'de mente, contt-ibutr de manei- j il'ia;tliivo ;fsem a.:ef�rçadO' no:
de seu desembarqug em Be- foi a renovação dos motivos ,çei't:lIi e .econômíca, .que. st: .aé Maria A.tk�im que. d'1- er4dIto espéciali�ado; para Ia eficaz para, o' aumento

.

próx-imo ano com i'guª,l par,.
ln Horizonte .. O titular da pelos 'quais devemos acredl- reflete na ordem social e rante êste. �notro. govêrno, ,apJj.ca:.;ão imectia\ta;' _'.ua produção e consequente r cela entregue ao' Bancó,.;Na,·
faz;n-da. aqui, vi!o passV' tar, cada vez mais, no futu- f)Qlftica.··

... , ..
'

,

...
'

'colocou � � dispô§!ç:áo �lts. ��I� :P.EÇ!,$.599=º00.OQOJ.O.0 barateamento Ido custo de' (;.ion�l de CJ;é�.ito Coopén ..

,os esteios �ata mos e, a
1'0 do Brasil, Os preços nãe ,

.. ......'

':óÃ
' .

Cooperativas, Cr$ .,. i . . .•
. Q sr, Jose MarI� Alkmim .

vida. ". I tívo êste itnQ; isto é. Cr$ .•

, t:ll:çIe"p:esIddU a, c�movcuJ: I
se elevaram l!a proporção ] '

A ��õ�b��o" ... " 500;000,..°°9.00., iptP?,tan'c1a: r'?-'P;lita'd�'�apit�r ímportan- � Em. face dêsse, seu ponto I 500.00p.O�,OO._Para isso ,ós
cetIm.Orla -ae den rtega d� que subiram no ano passa-} A' d 'd' ndn-

..

' Çlsta retirada dos �gIO.,..S ca.lU 'cl�.i.,e.ss,l:f' tnl(na�lv.a�o �ovêr '�e vlista, ;p�rg:u;ntaJ?los. ao ,estudos J� .e'stao se.ndo f.ei-pr,esen es aos oen es a '

.
m a respon en o a um� "bíais e entreguei ao Banco, nO,.'\l)OlS. ··eGnsiler-a q1,Í'� as ,tItufar da Fazenda ,se nOV(!lS tos, concluIU o sr.. .AlkmUlt.

Santa Casa. ,I do .e estamos caminhando, pergunta" da. .reportagem; .,..
.

I"
. 'Oj' '.' .:

-"
• .

le�ri�e�����s:g�r:el��t�'!� I bfl�����0��.ge'd:S���ofvI:!�; ��!d�u��.: ����i���d:�q!f':"1n've'
,

r'l'e'
'",

r':a·r': .. :� .'1""I" 'd' '. Uia I·de'r'ur r'c.g I·Ca d:e'�lho .

.realizado no a,no a to economl�o do. pàís•.que e "nua empenhado, com todos ...
� . ". � .. '.

,

'

,

!I)'

cerrar-se, disse o min-is, .0 .conteudo da pol-ítica" que. os 'seus recursos, 'na bata-'
.,., ,. " ,,'

,. .. , ..

Alkmím : '

, i se v:em realiz.à�do, t:.nc01�-, lha da produção. Entre t�ais'

"M··
�'.. ','

'G'
,,,., '. � •. .

"'("
'" . "A '" -:,

'I'
11]1 .A. •

m�nisg.�ç;��s�n����e.'r��a 't: ����!e�'� :s�����,���ç;�c:;:.: �f�:.U;����:�0�n4���.�.���;; .. , ·'1n1':$ ,

.

era·'I·S' a· . mpre:s·a "1'P,OoI'Cacorrente ano fora,m plena- �arlOS para a. execuçao 'das mevímento eooperat�vl:s.ca, ."' '. .,. .
. .,

mente compensadofas e con- metas ·program�dàs para.' em, todo ó 'país e'pàfticular-
.

TO'QVIO 27 '('U"P)" " .... ll·t�, ...

de 700' "lh'N '., _

'f . t da d···
"

�.. .

t '. t
tripujram para -que o pre- 1957. Foi um grande eSIôr-' mente, em MinaS'.' oii�e' sé �,

"

".:: . -:, .

lfi}>F anela e ,mI, ,:qes ��carao a ren e
..

as lver- "?e ou. r�s ?rgamsmos es.a.
�idente da Repúblíca pudes- ço' realizado com o único 10cailiza ,uma· ,das' malOres !naugura�se h9Je, .ofl�lal I

de- i,en. Gl:945.00. ,d,olares), .-qS fases. das atlvld·ad:es dá
. t�u� btasll�I'l'OS. O .estaleIro

assinalar que o ano 8 objetivo -de servir ao Brasil. redes cooperati:vas. reunindo 1�1.ente,. a 90mpanh.la. J.
e

.•'j d,()'�.Pi�al:autan�do,
de •. companhIa.

. , .. ten.a

caP.aCld!lde
para cons-.

.' ..
.' pan-VsI Mmas"" ,que m\'e.r� I. 2,.8 mllhQes', de. 1'6n •...•. Em fontes mdustrIalS se �rUlr cargueIros de até . '.

"O MAIS A�TtGO DIARIO DE SANTA CÁTARINA·:....:... N. '13236' terá fundos e fornecerá I ('7.1 .000 édol�res). informou, entrementes, que 10.000 toneladas, e seus es-

equipamento..e ajuda téciú-"
.

'A óVai.rirma. será p<u·te t�m dos principais estalei- ..::ritórios centrais' seril\m
'ea à Companhià Siderúl'gi-'

. de' 'li' companhia mista' ros do Japão, a firma rshi· instalados na cidade de São
ca d'e Minás Gerais, ·Bras-i1.. ni·poi.brasileira; que se, for· lfawajima, apresentou soli- Paulo.
Dez.oito :firmas j'â,p,onêsas"I' marli .n.o Brasil em: começos citação ao Mini'stér.io do Co· A firma Ishiika'Wajima,
entre

.

elas, a Siderúrgjc!t, I. ct�j�eit:o 'p'róxi'mo.. "
mt>rcio e Indústria Interna· projeta enviar cinqüenta

Yawata. a "Lectrica ShibaU-j' Ye;ijiro Toyoda, ex-pre$i- c:oÍlal p'ara estabelecer um técnicos ao �rasil: para os

1':1, de Tóquio, 'Hitachi Li-" (l'eh� dá agMa,.' aesa:pareci� estaleiro no Estado de São estudos iniciais. O ferro lIe
mitada, e os E's'taleiros lVIri .. "da :::i1derúrgica' Nippon, Iii- Paulo, com um ,emprêsa cessário se obteria de u�Ji·,
tshiihi, e firmas de enge- rá esid,ente da diretof'fa !,'f't�ta" Ptlra a qual interê3- 'IUlS brasileiras.. .

nharia, estão representados da 'va empresa. O presi. se ,ia;pon�ses' ",constru4ria� Segundo os jnfor�a�tes. a
.

.
.

. . " , '
. na nova emprêsa. �sta l,Fl� deu ,executivo será Kana- C('m 51' por cen,:to,...d.o,capital, :$1 ,4·e janei�Q p�Óxim!>:.ha-

RUBENS DE ARPoU DA RAMOS � GE�ENT!!: DOMINGOS F. QE AQUINO y�rte.rá ,tundos nA con,stru': ·me zuki, ·chefe d:a compa� ealculado' em 3 bHhões:'de verá. uma comu,ftic�ção_ 9fi-
EDIO'ÃO DE HOJE: 8 Pág('las _ C..e ;,OÕ, _ FLORIANóPOLIS..

2SDEDEZEMBRO '-DE 19571 ção ,�a .u�ina side!ú:&,isa, �:' rel�niã? de I1�je. s.e de- len. (8.345.�OO dola��s). O (''-aI no �rasil, sjn:�re .. ês�e
,.,

. �'wntnbmntlo ena prlmeua, .nhla dustnal TalheI,,, ,I ;'estante sena "fornecHio pe- :íOvo proJeto, .em cQIn.cH!ê-n"

RIO, 27 (V A) - As Falando sôbre o projéto zer�s;is côres serão todo' DESASTRI:J'''U,"amélias" (notas de Cr$ 2 430-55, informou o sr; diferentes.
, ,Ij, �VPI�

e 5) deixarão de, circular Claudion�r de Sousa Le- As :es1:ampas também 50- . "

�e fôr aprovado o projéto, J mos, 'Dirétor da Caixá de frerão modifiea-ções., As fi-
,

...

, ;,,}:

d 'pj
�

h 8 I
AVIÃO'DO MIM. DO

�: g::::a:,�:e ;;:�!�
I

�:s��a�ãd�ilic=b�� :::�s�::P:::S� J�;:�. ,

-'�'

.. � ,'�, 8"
�

'Of' 'C II 9PCe"
'

Of J� R A;',8 A [ H O
'>;:l�:::::ão:;::���. :�=�/a�!>=�Il�fi:�� f!O�O;�st;�;t::�.·�:::á 'l(';;',2c�:" ,';;':'·.:n UI� IH) , " ":1ftw,' ,

com o retôrilo das moe�as 'gueJ; �si�lidade.âe.ad.u1- n� l!�vas �ressõés�"\�e��"'\ �:'���': �

'< .. " .....," ";. ,_ :,;'
"

"'..',: .. "':.:. �O:a.T.tUA!I6A, �7 (V A)
ara siwiüi:câr

� P!4uEin' :!e:�§ão {ias f�4uJias. ��.. . :ii'���� .�(Í!ia�; . ���:, ' 'ipQR..�O;;�G'�E;� �ç�: " . J.!:§
.

��S:ãé�' unân. ,Ij;,; .e�,.�.. �.< i'.... �:'pfopedade: do
alores. .. tDEli'EI'f?S, T��COS_ ·auto�cé1t4bres,4. �a�U)�l'llg.i' . .P;y......:.::"Come 'est�.,,� _'V�i.O� _ .' •• ,.t:�:eiDq}_r' � �:.v-tle0;. , eftiãõq.r e epu:ttide�·:.me
Outra inovação ;prevJstá Segundo o proJ�to, 05 que dIgam respeIto a flgU'" tü, a homologaçao '4á �can- tudo, Jl.•esplniô ,de.' umdada l !!llão rnem atICa Na:. que- eonduzia· ,e 'ministr(j,

no projéto é a
.

criação .ie antigos ..
drefeitos de ordem .ra retratada na' frente da didaturã do �s�. Perl'.léhi Bar- partid'á�a .rein�� !l1�S h03·' : d�llàr.'i �

:_ -:- i'
.,

.

J?àrsifal Barroso .à Fortále'
notas de Cr$ 5 mil. com. a técnica até agora existen.., nota çontribuíndo tal fato Qelo.s,. ao. g�vetn.o �o Es�a- 'tos pesse4i�tas: :� a.Inda a·, A" �euma0 teve,)ugar n� Za, .;p'rtlcedeIite dé ·Sobi'à1.

. -

d
.' '.

d'fu - do, constltu·IU o ponto pr,m,- ressaltar a elelçao. dei novo' Palac10 dos Eswrt�s .do f"
'

t' ffinalidade de favorece...
' as . tes, vao. esaparecer .com. os para. ,�alOr I �ao; da :!�te cIpal. ,da :convellção regional direMrio·1_.egioJl8!l, lla� cuja Grêmi�. iNáutic'o. da:. Vn�ão. .

ez uma � errl,s�ge1)i Qrça�
transações bancárias e os novo� desenhos. ��un, ca- oraslJelXa. ..' ,J',' _ do PSD.

-

,

'

: :p;r�}<fên>êia,; foi· \reçojjdiu�,lNtim6ros& assistêrt�iâ, for:", da à altura do município de
grandes :pagamentos. A da cedula, dos varIOS valo

DESPEDEM' SI: DE I'SR"A"EL Oe" P'1'lIlA"
d'o ,'Ç) :governador tl1J,o �ene..; :m� ,de eonvenClOnalS e' Sã�,Gonçalo; .

,-
.

troca das notas por' mo'" las' res, terá n�éraçãoA (Ufe...
.

.

. - I;
-

. ..'
.

.".

. RI(1: � I'- ghetti,' :��t .llro�ió "al'? �?ollv4�acilt)s < p�rt.fci:p()u: .: ':cl'a Todos os passageiros e o

permitirá ao ,Tesouro Na- rente entre S1 e os angdo� .
.. ','

. ., ,': c ;' >
,

� gas, .V?lto.u tamlil,éPi;,p.ara a ,,,;:9lelJ.ld�de; q\Je �oiit�9,·�Qm 'pilôto' escaParam ilesos. O.
cional economizar U.::;�,': 1 centrais dim.inuldos Na".' MENTARES BRASlL'EIROS ..' Rresl.�ene.la de honra dQ. ;a. 'pres'enya .do .g0vern;a� :ministro' vial'avà em com-�

.

. ".
, . ,.

" . l"artluo." jiJldQ, Menegheth, candIdat('
milhão· e 500 mil. notas :de 50 e _590 cruze\_r,os .

'. v
"

• Com.pareceram ao -encer- ,Perª"chi Barcelos; represen•. panhia de sua senhora,
TERAO NOVO ASPECTO por exemplo, o cinco, os' 'TEL AVIV, 27 (V.P:) '.:._

. Ne�hu.m detalpe fOl�d.a. l'amento, a convite, repre. rtantês do PRP.'-sr. JúUo BEt.· tendo prosseguido viagem
-

.,

. Hoje, último dia da estáda do da� ,con'yersaçoes� ap�nas ,>entantes do Par:tid�,de Re- <lono. :·deputado, Clóvis Sten- de automóve,l at.é Fortaleza',
FROT'A' DE JEEP 'WIL'L'Y'S' ENTREGUE':'A dos parlamentares brasi!ei- .a satIsfa_ç.�o, manIfestada presentação Popular· e ,óo zel; o' candidato Peraçl!i d h A d

.
.

-

.

.

'.' rQs�,,9.ue visitam Israél: :rói p�l?s vlsltantes, pelo ,l!J.ue Partido Social ProgressÍ'iI- IBarcelos além de muitos oÍ!.
on e c egou cerca as vin�

l:onsag·rado a eonversãçi)�� nram ,em Isra�l.',Os;parla- ta, al.éin dos dirigentes -:tlas ;tr.OIt. ;éle�entos ,,' e politi'eO's te hpr�, .hoSpedando-se 'no

PO ..L.ICIA. n
..A,ULIS·TA f;e caráter .político. '. ��P018 men!ar�s brasl)el!�S",. q_ue demaIS a:gr,emiaçães qUe in. 1<'lêste Est'ado. ' "Jangada Hotel". •

r. ele terem SIdo recebIdos .(.·e- retnbulram a VIsIta felta ..' __
"'__

II) presiden�e. da' Repúblie!t,' por pariamentares i-sr'áefen-

',0" "

I ""ç'.·a·.', mI,.:;.e... · 0'1' I . 'da' ·U·I·"·I·a�··oIsaac: �enz,lvJ." os ,de,legados . r.es no ano :passado 'ao Bra-
brasllelros ,foram �homena- sH, vieram a: Isiael. sobre·,
geados com um almôç()' .pe· tlldo em,missão de' infórfna.,
b miI}istra. do.E'xterior, se· çãó.:,Duranté tôdi sua 'e'3-

e Sa:.ol··.·a·'· ·C,atarl·.oa·:Jhora. Golda Meir:. bda em Tel Avive e'm ,Te..
.No fim da tarde, a ,dele- J'úsalêm, foram' lióspedados

. gação, sob a presidência de pelo Párlamento e suas V'i� .,
"

::J�;��e�t:as1fe.i�ma'Piis��� I ���!n·;��aa�os�ec:p��e�di;�: t MONTANTE DAS VER'B' I f
.

'INC�LU'ID'A'S AS RESUL,'I'NIESuUlmar�t:'f;" fOl recebIda pe- i:e do Pª,rla!llento. Joseph' .

. A�,. A .

�: :r�i!�i�;�t,éB:�� <foo:ri���1) S�"�·��:�a��.�
,

"

DE EMENDAS NA CÂMÂRA E NO SENADO .

"

, ��A .�IDADE, 'FE�RI(AM�N'E 'ILU"I�� I :,��:;;d2r��!��ata?m!: p��,��scd!�tar�s� . . . 20.000,00

NADA COMEMOROU" -O NA'SCIM'E'NTO' Edllcandário Santa Mari,a· Goretti .;_ Xanxerê . . . . . . . . . . . .. . 30.000,00
. r ". . , "

Educand�r�o S�ta �arià �w�tti :;�, s; Lo�!�nço _ Xapecó 80.000,00

D'E ,CRlf'T.O"
EducandarlO Sao Jose - Herval dOeste ,....... 45.000;00

� Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Independente _,:

O policiamento da Capital �andeir�te acab� de
.Por um lapso de redação, de Florianópolis, por inter- Joinville . '.: ::....... 20.00(),00

ser reforçado com, a entrad� �m serVlç� d� vmte
na repOrtag�m que fizemos' médio: do-seu p�partaJil1.«i!p.- Escola Duque de Caxias ..:.__ Palniitos

"

.•.... . 30.000�00.
e ·c·m·co· J.�,p-Will"rs, prod'''zldos pela Wll1ys·,Over- d d'

, E coI No aI Gm'as" Sa- oJse" Tu'h.!>Ním."� II'
'

50000"00",,",, 'J "'I na nos�a e ição '11 ontem, to de Turismo, n� realiza.., s
.
a rm e. 10. O. -

1i'.�l!:"W�"�' �J'�" . . ... .,.

land do Brasil S. A.,. �.' adquil'd0s :!?ela Secretru:ia
. 'narrando a maneira como ç�o do programa d.as festas Escola Nqrmal e Regional BOIl1i Pastor � ��c� ��'!i

. . . . 50.000,00
de Segurança, por intermédio da .comissão Central

� cidade comemorou' o natalinas. Escola �ormal Regional ,dos Santo� Anjos titt��ti�§ >- ",>,_

de Compras do Estado de São Paulo, para u.so da
âconteciinento magno da ,Assim sendo, hoje;, agra� Caçador -- •. .;

'

'.... .. . 60.000,00
Rádio - Patrulha. As novas u:ril«adse motOrizadas

decem'os p'r"ofu"nda' t' Escola Normal Regional N.·Sa; de AngeÍ;irií:i'dfJJsio José... . 10.000,00
b

. .

tr 't' C'ristandade,
,.

'. "
.. men. e ..os � �. '\ -

servirãõ pàra- o acesso a a1r�:e ruas m anSl a- esquecemo& esforço d Escola Normal São José - ltajaí.. . ,...... 30.000,00
vel·S. a o'utros vel'culo's, ·sen-do São Pau.lo a primeir.a de "inseri.r, na mesma, os

s mcon lel.enals qUfl E 1 N S· nh' d R""" "L'"
.

'7000000f d 1 dIsCO a ossa e ora o, osarlO......, ales ; . . . .,

cidade brasileirá' cuja polícia dispõe -de jeeps para noSsos sinceros agradeci-
oram esenvo Vi os pe o

Escola Profissional Artes e Ofícios':"'" 'Urussanga [ 2000000
mentos a duas colabora 'ões exmo. sr;, ComanÇlan�e da . ,

. .• ,
.

o policiamento., . ._.!., . � _ Força PoliCial do Estado e, Escola Profissional Feminina - Caçador '50.000,00
No clichê, a frota de Jeép'Wilzy-s por ocaSiao de �disp�!l�aveIs recebIdas

também, .aos valorosos sol- Escola Profi�sional Feminina Kirana Lacerda':"':' Áraranguá 30.000,00
sua ent'rega, na .Capital- Pau·!I·s·ta.' I pel.&." Pref€itura' MuniCipal' E I P fi

.

1 M dr Paul' Ita' , ,,' 2000000dados do Corpo de Bombei- sco a ro SCSIona a e . ma _ lal ,....... .,'
"•••�MMMM�M"��"MM�MM"""��"��� E IS dF '1' 'Et'� Fl" l!_ '1000000

ISO
. 1:-os,. trabalhando ativamen.,· sco a agra a rum la -'-, s. rel�OI _ orlanopo� H '.',.

I�
,

AV.
. � i te com ó 'carro'. "MAGI· Escola São Vicente de P�uIQ _ Papuã - Jóâçabal ";.' 30.000,00

.

.
.

,�. . • RÜS" nà Úlr'efa árdua de Escola Técnica de Comércio N. Sa. do Rosário _ Conoordia 50.000,00.: ' .

.

-

r I, -: co!c)car
-

sÔbre a" figu�jra D Escola Técnica de Comercia Senna Pereira' - mstl-eito-

I B1N�1 Dl UftDIIA· DE .MII" GEBMII/l ·1 !S=d:���m�:f. ·Ef.çE·�ti�����;��=�.·/:::;2 .�:��:�.
I Tem a grata satisfação, qe ,comun,icar aos �eull clientes e às' cl�sses fazer êsse 'agrâd'eéin:iéhto Fundação Herman :aering :.::.. Bhunen!tu :...... . -20.000,00
i produtoràs que, a,tendendo ,a 'solicitação da Ass�ciação . Cpro�rcial .e e?m toâo .especial, vem 'demofls- Ginásio Consul Carlos Renaux .;.....;. Bnisque :....... . . . . . 30.00Q,00

I "o propósito de melhor atender ao público, a partIr do dIa tres. de Janeiro.
trar de público' a gratidão Ginásio Cristo Rei '_ Joaça'ba .•.........••••............. '

'

100.000,00
d'

.

t h ,. .dos que integram o aludida Ginásio de, Cnócórdia _ Coi;ic6tm,a ..... :.,................ �OO.OOO,OO
de 1958 a otara o segum' e orar1O: ,

'

I
De 2.a ri 6.a feira: das 8 ás 12 'horas e ,das 13 ás 16 horas. Aos, sá- Departaru.ento, que recebeu GiIiásio e Escola 'NOII'IIlà.l Imaculada!" Cónceiçãd _;_, Videira. . 20.00Q,O.o

� 4�çi�i�". culaberàçãt> p'OI' Ginásio e Escola Normal Maria' A.úxiladora,.;_ 'Rio do Sul . . 40.000,QO
bados: das 9 às 12 homs.

_

.

art d C d d Ib L._ 100001\'00.

A' G'ls' h de Barr� Mllgalhaes p, e .0 oman ante a Ginásio HamÔllia _' ircuna; '

, .. .. . .' .,;
João Batista de rauJo _ I o

Ge ent;
,

Força PolicipLe dos ·herói- ,Ginásio Itajaí - Itajaí : ..... : .. :........................ lO.!)QO,OO--

ContadQr -.
' r -,

cos Soldados do Fogo. Ginásio La SaUe.- Xanxérê .,' 60 .000 00
�"." �..".�..�.." "�..�..�� "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ó ESTADO - O mais antigo diário:tle Santa Cata.rina

- sra. Lidice Maria
- srta, Irmgard Schnlp
- sra. Vírginia Maria de

Barros Silva

ANIVE,RSARIOS

- sra, Malvína Gascae3
- sr. Elpídio de Nasci-

mento Valgas

,

FAZEM ANOS HOJE

1&1
_ sr. Claret Olímpío - '�a. Carmem Vieira

- sr. Oscar Vieira de

Lins
Beduschi
- sr. Mário Evangelista

- - sra. M�ria: Ramos de

Oliveira
- sr. Altino Olíveíra

,

- srta. Castorina Lobo

S. Thiago

- sr. Janir Pain

Souza

[ RA f(MIS CII[

Admitimos doirJ funcionárioS' parà, 08 �argos de au

xiliar de escritório e de datil_ógrafà:: Exigimos referên

cias e prova de habilitação. Os candidatós dieverão �pre

sentar-se à SATMA, no Edifício Ipase, 3° andar, diarra
tnlence, das 8,00 às, 10,00 horas.

AGRADECIMENTO
,Vimos por intermédio deste jornal, tornar público

o nosso sincero agradecimento aos ilustres médicos' da

Mate.rnida,d:e Carmela Dutra P., muito especialmente ao

competente dr. José de Patta, pela dedicação e eficiên

da com que foi tratada DUma Hardt, durante o tempo
em que esteve na mesma, tend� pleno êxito na melindro-,
sa operação praticada.

Estendemos ,ainda o nosso agrad:ecimento às bondo
sa:s enferm,ei.r�s à Irmã superiora às irmãs de Carida

de, e ao ilustre Facultativo dr. Biase Faraco, diretor
daquela Casa de Saúde.

DUma e Nilton Hardt

DEp·ARTAMENIO :MUNI(iPAL
r,DE EDu€4�lê -;.;}. l

Os bolsistas 0íl. Prefeiturl't',);liúiiC1paÍ 'dê FlorianÓ-'
polis 'd:evem comp:ll'ecer ao Departamen.tü: Muni:c.ipal ·d�

Educação até o dia 30 do corrente, p�ra tra�a_r .da·,reno
vação de suas bobas de estudo, sob pena de. serem as

mesma's cancelada:;.
Hélio Peixoto

. piretor

(URSO 'RÉ-VESTIBUlAR,: D�D'IREITO
PROMOVIDO 'ELAD. 'C. E.

r •• .••••• "

A UNIÃO CA:fARlNENSE .DE ESTUDANTES, CO
MO VINHA 'FAZENDO OUTROS ANOS, ORGANIZOU
UM CURSO INTENSlVO EM PREPARA:ÇÃO 'DO VES
l.'InULAR'DE D1REITO, MINISTRAlNiDO AULAS DE

FRA�CÊS, PORTUGUí!:S E ,LATIM.. ..,.- ABALIZADOS
MESTRE;S - D01� HORÁRIOS: DE MANHÃ E ,DE

NOITE -lNS:CRIÇõES A PARTIR DA DATA DE HO

JE, NA SEDE DESTA. ENTIDADE, À RUA ALVARO,
DE CARVALHO, 38-A - INfCItO DAS AULAS: DIA 2

DE JANEIRO DE 1957.

Florianópolis, Sábado, 28 de Dezembro de 1957
--------------------�----�--------��----�-------------

Ilibuaat Regional Eleitoral·,de
ula ôCatar,iu8

VENDE-SE

�.v;··�.,E N' D E -'S E
. ";-""." ,.

.

'}IELA· ":,MELHOR OFERTA

ELEITORES INSCRITOS AT:€ Guaramirim.......... 2.100
dOsval o Melo

30 DE NOVEMBRO DE 1957 ' Turvo .. .. .. .. .. .. 2.059 , b
14 099 X " 2.000 SEM ASSUNTO - Tenho o cere 1'0 v�io, hOje'Joinville .. .. .. .. .. .. . anxere .. .. .. .. .. ..

d
.

d Too t d
'

V d I R 1.962 como uma casa espera a. os os can os esocupados.Blumenau , .. .. 12.002 i a amos ··..

d d dé d íd
. D tituid té93 R d 1.931 Despovoa o e i elas e e 1 eais, éS 1 UI O' P. e mesmoFlorianópolis .. .. .. .. 10.2 o eio .. .. .. .. .. ..

,

barão v ;
10 062 S bri 1. 884 de senso pratico.Tu arão .. . om rIO .. .. .. .. .. ..

N d d t
. b

7 922 Taió .. .. .. .. .. .. .. 1.770 a a e assun o por mais que o re usque.
Lajes ..
...

P
. . d

- .

Brusque . .
7.762 Lauro Muller .. .. .. .. 1.629 rometí aqui na re açao pagar uma cerveja a quem

Itajaí 7.701 Piratuba .. .. .. .. .. .. .. 1.566 me indicasse um mote pa�a ser glosad�. ,

Rio do s�i .. .. .. .. . . 7.000 Tangará .. .. .. .. .. .. .• 1.535 Também os rapazes cá de casa�stao apaticos.
E no entanto, quantas coisas. tumultuam na cacho--

Urussanga .... ,. .. !.:�: Araquarí ..... : ..... ; 1.401 la. Nada porém que sirva. Banalidades, coisas puerísCriciuma .. ., ., .. .. . Campo Alegre •. .. .. .. 1.369 ., ,

4 578 R N h sem som e por ISSO sem eco ...

iLaguna .. ., ., .. .. .. . lo egrin o .. .. .. �. .. 1.317 -Uma verdadeira ·ressaca 'intelectual, embora semJaraguá do Sul.. .. 4 .. 500 Nova Trento.. .. .. .. .. 1.249 vapores de alcool. \

"�ão Francisco do Sul .. 4.003 São José .. .;� .. .'. :. .. .. 1.245.
. Preguiça mental não é não..Concórdia , .. .. .. .. ,3.99' Seára .. " .. .. .. .. 1.234 Sinto-me disposto, mas, o, danado do assunto não'Chap�có , .. .. .. .. 3.832 Mondaí ,. .. 1.143

vem,. não desabrocha cá dentro.
. "Caçadorv , .. .. .. .. .. '3'.630 Papãnduva ,. .. .. 1.031 "�Meter o paú' ... Mas, em quem, em quê?: 'I'irribó . ..

,. .. ..... 3.495 Jaguaruna " .. .. .. 993 ,Em'. revivendo todas as coisas que durante quasiOrleães .. •. .'- .. 3-...371 Rerval d'Oeste .. .. .. .. '.. .. 976 tresentos e, sessenta e cinco dias têm sido minha preocu-Canoinhas .. •. .. .. .. 3.286 Tijucas .. .. .. .. .. 960 pação. óosediante?
.

Palhoça v • •• •• •• •••• 3.252 Biguaçu " 889 Falar no Mira-Mar, nas calçadas rebentadas, na..
DIA 31 DE DEZEMBRO Ibirane .. .. .. .. .. .. 3.248 Itapiranga .. .. .. .. 804 que1e cheírínho insuportavel de um dos boeí d

COLINA" Presidente Getúlio .. .. 3.199
'

" 1ros a ru
"SÃO SILVESTRE NA '

Xaxim .. .. .. .. .. .. 663 Felipe Schmidt?
_

Tradicional e alegantissimo baile. de gala, no qual Pôrto Uníão .. .. .. .. 3.174 Curltíbanos ,"; '.. ,606 Da ágUa! suja que continua correndo do 'alto da rua"""'serão apresentadas as debutantes do ano r Araranguá .. .. .. .. .. '3.145 Gaspar............ 573 Trajano e desce para se espalhar nas redondezas? I

Srta. INÁ SIMAS Braço do Norte .. .. " 3 034 Imaruí. . ." .. .. .. .. 529 Do .eapinzal que alastra a Cidade? _

Sita. LÊA SCHMIDT Videira.. .. .. .. .. �.9481 Itá-, ..... :......... 507 Das .. eascas de amendoim crú e de frutas, Jogadás
'Srta. MARA COELHO DE SOUZA Ituporanga '"'' .. 2.909. Bom 'Retiro .. :.. .. .. 451 nas sargetas? .

'

Srta. MARíLIA LUIZA PEL'uS0 .
Iridaíal .: �," .. 2.;896 Urubicí ; ,. 37; Dos chafarizes da: Praça fronteira ao Quartel da

Srta. MARLENE MELLO
' .Palmitos' '.' .. .. .. 2.826' Põrto Belo.. .. .. .. "1" 253 Polícia.Militar até hoje apagados?

�r'ta. MIRIAM QUELUZ São Carlos .. .. . . 2.793 !
São Miguel d'Oeste . . 1'90 Dos Iumí -

'1' .

I� " , ' os ummosos que nao 1 UlTIlnam COIsa a guma?
Srta. NAIRA OAMPOS 'São Bento do Sul ... , .. 2.·658 i Camboriú"..... . 137 D9 contínuo e ensurdecedor barulho produzido
Srta. SARA DONNER 'Mafra .. .. .. .. .. .. .. .. 2 ..606 Campos Novos.. .. .. .. .. . 51 pelos aros de ferro de carroças e carretas 'que, rodam sôo
-Srta. VANIA MARIA FERRARI Jcaçaba .. .. .. .. .. .. '2.383; Descanso........ .• 49 bre os paralelepípedos?
Srta. VÉRA RAMOS M01UTZ

.-

.

_

São-Joaquim :. ... .. .. .. 2.372
I Dionísio Cerqueira.. 1 Dos mosquitos e moscas que saem dos viveiros dais

Srta. YARA QUELUZ G��za.l ..
n

••••••• , •• •• 2.226: águas estagnadas em zonas centrais?
T

.

S ,1.' B Itaíópolis .. .. .. .. .. •. .. 2.132: TOTAL 206.092 Do II'XO que ti
.

d .

'd A
'

raje : mooxmg e rance. ,
con mua a ser Joga o no rIO' I � vení-

Reserva de-M�sas, a Cr$ 10(},OO;-ná JealhertaMuller. :REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO· BRASIL da HercíHo Luz?
Dia 4 de Janeíro r, "SOIRÉ"E','DOS BROTINHOS", , '. ESTADO :QE SANTA CATARINA 'ACORDEON Tudo isso 'tem.sldo tão faladoç' tã� batido, tão repi-

com a eleição de "Miss Brotinho do Lira; 1958"! �j.utzo DE DIREITO DA 21' VARA DA'COMARCA DE

SeAN'DA".LLI
zado, tão repeeídoç-quo se torna enfadonho e\{põe:,em si-

- .- .•� .I. " FLORIANóPOLIS .' nuca o descaso absoluto de quantos são responsáveis

D_',.muDEJ.SE :IPOR- PR�Ero": iO'E" iI\-C'..IS''1,-'0, t:.AR1.'ÓRIO' DE O�FÃO�, AUS'ENTES, PROVEDORIA pon toda essa lástima que! irrita a gente,' mas�- quei abso-
_y;m ., U II

E RESíDUOS
Vende-se um da afamada lutamente não move siquer, a atenção das autoridades

�

1.0 -:- Em Barreíeos na a José Mayk;t 3 lotesde· marca italiana, com pouco competentes.
terrenos planos.

E
uso. 80 baixos. Informa�ões Competentes ou incompétentes, não sei qual o certo ...

2° _. Na Trindade próximo a pr-aça.'Casá:.de mate- I-ta I de Praça pelo telefoné2205 '
C' 'Eu· queria ..era assunto nevoo. � -

ríal com ótimo poço e bomba nova.
'

. 'Palpi1ant� e,.d� íntezessecoletivo.
3.0 - Em Pêrto Belo (centro) ___.: Grande chacara �._�F,.sse,��ão,v�m .

...·om pomar e pasto casa de material ,c0,m á"'ua encana- '

. Ou melhor; ll&O:há.
'" IS O doutor DALMO BASTOS SILVA, 20' .

da e grande rancho para depósito.", 'qtimo :pontci:para . 21 I
' E pensando e_ dizendo e lamentando essas coisas

.
.

'
, -' Juí� de Direito Substituto da Primei- '

todas, a -máquina "Oly.inpia" que me está servindo, vaiHotei ou veraneIO. r,l Circunscrição Judfciári,a, no exer- b d 'L_.

Tratar a Rua Max 8chrann 258 ou Paulo H. Moritz

,.
aten, 0,-; 1T4tendO� 1>a:ümdo. '

'

_. Casa Hoepcke. ,,' ��Cg�!'O�: c;::: d:eC!::r:: �:�;:Zri!� S�u� ,ti�ós se' mpvem, sobem e descem.
TIpos. " , '

,

.

'rOjN1''n,tBUItA-O' PARA' A PI::TRÂIíA,
-,

'A"S ' 't, nóp is,
. Capitàl ':�do< Éstado.'tde San-

' ,

. Ora,. ai'�staHa um ót�o assuntQ...

c.l.1 li. �' ;,
.

� VPIl � ta atarma,:na .f.6:rma lJa leI,tetc. '1 Tipq,s. ,,'oi;. "

•

A P t b'
.'

t 'b I'ça-o .:Ios� 'ww-.r.rr'l·""'_ FAZ SAB:gjt I\os' que o pr�se};te edital virem,_ ou l\;Í-à:s� �sta, colúna nãe cabem.e ro ras aVIsa que a con rI u 'W'- �'�'t' .",,�, ," • ,
" II I"

.

,. d '1 t t
.

t LeI'· 2,004 de- de,le conhecImento tlverem, expedi-dQ nos autos numero I opu� i, jYade: retro, tentação.t'M'lOS e VelCUl(},S'_au omo ores, prevIs a na '., .

. .' . .'
, 'A, • I

3 <de outubro de 1953, tem sua incidência limlfada ao !d'Q.ll e .?�t�tta e Utm: (n(,ofl1'03831)), drflgISl�r,ado � folhas vlDtte, I!! -sa ossou wa U!.Ils'!}puI II _'Pbnto finq;l.. ,
"

_

,.

d 1'957
IgU, I.l'm a e res s. ," o lvro numero qua 1'0 I 8p a OJ;).l�UlO;) op {'UI;) "

- '-�'
� _ ..

'

"
e-xerCICIO e .' _, (1'1'0':4)' de' Licença pdra venda de bem de menor reque-I' .

-::--:7'�""'""::7.--------;-:-'---:-------�
Já no' ano vmdouro, portanto, na.o havera copr-ançl!:' ,·n._,'1 '

H IM' L', h V··' !I -!lo °InaJaA o y.las .lOp" .tI·.·_"";,'
-

O"SJ,YI".EI'RA CIJ'·:M,-PR-IMENTADOf 'd t 'h
• - IIu.a pC.a menor e, ena ana liIl ares IeIra na pe,s-

da ,re en a con rI. ulçao.
.

A • '.

I
'

. 'I -1r.)IPUI ouunuv O 'sup IIsoa d,e' sua tutor,t Edlth Lmhares Pe uso, representa,-' • . ,
., �,

'A-uvu,lA'R DE' �rnú',l\ftl'O' da "na pessôa d.é ;;eu �astante procurador dudic.ial, dou-,!I
-uaA SlmS Ula sop9liau II ,,,:"'l�'; ,�1.:.,.· "DR'" -J'AN'_'

",

60
�. AILIJ , ';,; 1fJ.\;ttt Vil tol' Gercy Cardoso, feito que �e proces,sa perante êste li sa.roJlrUI 3liuooualuanb t' '.", ';': "'-,. ,r� ..:. '

"

e'i_ ,;'" ....
, J.,l.lízq �e,Di_rei�� e Ca�t6rio aci�â r�fe�idos, que ao que ,II -3SUOO a -solnpo.ld snas li >t< �":V1:ee'Presidente" da- R�p,ública, :por ocasião dás

� ,; ;": .' lhe fOI I:equendo �el� tutora da re!e.n_;da menor, .e ten-I !Ir ap.:upuuliBdo.ld 'B <1.8uol li s�lê�4adéS de fo-rmatura' dá! "'Turma Jubileu de Prata"
, .. d-o em vlsta ao -fflil.IS. qUe dos' autos. consta, autorIZOU a

II' .
....'

da -�cúl�ade de D�eito de .Santa Catarina, enviou ao
1\ "'-, I L O t:.:R�" E A' i

"

d" h t 'bl' I d t
�

(3) d b t
. ,�vw .m.AaI a .'RUI.....1U;) II ex PreSl"de"t d UCE

.

te t I3�'A '.
" ,v,';, �l' _,

ven 'a em as. a pu wa· e res . ,os' ens -pel? encen- " •. ,. -

� ,n e' . a o segul!l e egrama:
tes ,a. Helena' ·M!1rh_. Llnhares .Pelus!}; que serão levados l, UluvS 3,p U!.l�9pUI a" . ": .-Dr: Francisco Medeiros VieiraJ
1- públicO' ')pregã-o ,de v�nda e arrematação, a quem mais' II 0JO.1�UlO;) op .'wp'Ra!puI " "t)VP T 12548 - Rio -�bF - '(10169 30 17 21

deI: e maior lau..Ço ofe�ecer, ac�ma' d.a .res.pe,ctiva avali,a-II! opynuy ou .lUpunuV" Agradeço CLmáve't convit'e" vg aproveitando em,sejo para

ção, pe:o porteiro dos �uditóriQs, Qu,quem suas vêzes fi- .,........................ deseti'<!ir4J'h� pZenp. �x.ito ca:rrr,eira se inicia pt CordiaL-

ze:í.·, no dia 17 de janéiro do allG de mil novecentos e mente, vg Jo.ÃO GOULART
cin-cocnta e oito (1';/1/1958), às quaterze- horas (14 hs.),
no local 'em que se reaiizam as: v;en�.lls_ 8,m 'hasta pública
.determinadas poi' esteíJuízo, à Pl'aça. 15,de Novembro
número ,àoze (na 12), lhgár onde se 'efloontra instaladO' o
FOI'um da Capital. De8friçãO e àvalhi.ç·ão 'dos bens que
serão levados à Pr!!.ça j NO 1) Uma casa situada nesta

j

cidade, à rua Fernandp_.Macnado, esquina da Rua Ge-
neral Bittencourt, :r:úmero quarenta, e três (nO 43), cons- Vende-se uma chacara de
truída de tijólos, coberta de telhas, forrad:a, Q'ssoalhada
e envidraçada, ,em péssimo estado de -conservação e seu

400 mil meÍjros quadrados,
respectivo terreno. sendo parte condenado pa,ra ala,rga- visinha à cidade de Biguaçú,
mento da rua G.eneral Bittencourt. avaliada pela quan- c(}m excelente agua corren"

tia de duzentos e vinte mil cruz,eiros (Cr$ 220.000,00). I te, pastagens solida r.epresa·
NO 2) Uma .casa situada nesta cidade à rua Vitor Mei- d'agua e iU:ove.I amplo e
reles número sete, digo, número trinta (30), construida'

h b'
'

Itl'e tijolos e es'tuqne, coperta de telhas, forrada, assoa':' a· Jtave .

lhadn e enVidl'açada" e�quina' da rua Nunes Macha:d:o,
. Ent-end'er-se �om o -ReV'mo.

em péssimo ,estado. de j;on�ervação, quase em ruínas e Viga'rio de- Biguaçú.
seu l'espectivo tel'nmo, l:tvaliado pela quantia de trezen
�os mil cruzeJros (Cr$- 300.000,00). 3°) Uma casa si- � U r" y.;'D E S Etuada' neEtà .cidade à rUl), Victor Meireles número trintà --:iJ �n.fJ 'rll!._

e quatro tnO 34-), construida :de tijolos, coberta de te
lhas, forrada,' assi)alhada e envidraçada, construção an- Uma. canôa em J perfeito
tiga, mais' on,men03 cOl'l�ervada e 'seu respectivo terreno, est8ido de conservação com

que ·foi avaliada'· r·ela quantia de cento e vinte mil cru� um motor Jé>NSHON de
zeiros (Cr$'120:GOO,OO). E para qUe chegue ao conheci- 5 HP. Ver e tratâr á rua
mento dos interessados e ninguém possa alegàr ign.orân
eia" m'andou expedir o presente edital, que será afixado ,Rita Maria, n. 52.
na sede dêste Juizo, no lugar de costume, e, 'por cópia 'NEGÓCIO: DF; OCASIÃO
publicado pela imprensa, uma vez no "Diário Oficial".
do Estado e três (3) ,vêzes no jornal "O E'stadO''' .desta
Ca.piLal,. devendo a pli'imeira publicação ser feita ,com praia do Bom Abrigo. Pro

antecedênda, pelo menos, de vinte, (20) <lia,'!, e a tercei
ra no dia da venda. ou se nêste não fôr publicado o jor-:
nal, no, da edição anterior, na forma da lei. Dad:o e- pas
sado l1esta c-idade de I Florianópolis,

,

Comarca d.e igual
nome" CapItarl'lo Estado de Santa' Catarina, aos dezoito
dias· de mês de' dôz.embro do ano de. mil nov.ooentos 'eJ

cincoenta e'-sete (18/!l.2./1957). Eu, Alberto Luiz Costa,
Escre\'ento- Juramentado, o dati'logl'afei e subscrevi. E

eu, assinatura ile.gível, Escrivão .,d!e Orfãos, Ausentes'-
Provedoria e,Resíduos, o conf,erí e ·sl1·bs�l'evf.

" '

1""'"':"'.........,..,......... p",Mo,·JIlA.STOS SJLY.�A-,�,....."""",,___.._....

o Rebocador "BET8IE"
de nacionalf�de. francesa
naufragado :hà peucos dias no canal in
terno do pôrto de LAGUNA (8. C.)
Características: Construção em aço.
Comprimento 25.35
Largu_ta 5·45
'Potitâ1 ',. -. 2.90
T.o�elage:ni.,b.mta: 87.

M�qíiiÍla, a_ vapÕr: tripla expansão 275
HP;'·

Vendo ótimo lote na

curar o ·s·r. Moré próximo a

Capela de Coqueiros ou pe
lo telefone 2205.

�

-I'caldeira CIlíndrica queimando fueI oH
'f .As..própostas.,sér.ão, definitivamente jul
gadàS- no dia 3"Q 'de Dezembro de 1957.
Endereço:' P-ierre 'BOUQUEREL

Rua Miguel - Couto, 43 - 20
And. Fone 52.9902

'

. Rio de Janeiro.

'tROtA RESTAURANTE
(RUA 2'4 DE MAIO, 748, ESTREI·TO)

Comunica à sua distinta freguesia que ,r.eabrirá no

pró.x!!l1o dia 1° 'esperando merecer a preferencia com
� qÚ& sempre foi dilltihguido, e deseja-lhe bôas festas e

um próspero 1958.
-

" -

E M P R·E G�A D A
Precisa"'se para casal e que durma f6ra do alu

tamento 2 - Edifício Santo Antônio.
_m",................,'l. ..,.... 'TI à EuAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T8Ci�os tio ,o - levissimos . D, 8ef[esca�t8S

/

Entre os 1001 artigos finos para Senhoras
;- Homens e Crianças recebidos para.as l1an�'
.des vendas de natal �

..

( /

Deetoecm ...se OS

•

das :mais conhecidas· a· IDOsaS

lDalca.S, como Ducal,' ra4ossi,
Wollens, e Chester em

Talllé.· SaD8kllllS e mais ulfta belissill varredaR _

Calças, caDlisas,'CQnjllD� Sa�
rago"si, gra·�Qlas, etc. no t, aadat"'"

.. .

".

visitando .A Modelar' traga consigo um

lapis para anotar e comparar ,os preços da

"GrutiBha" localizada no sub-solo, com os
, .

,..

preços da atualidade. Dessa. anotaçao e com-

paração nasce�á a �redu�ívél'éert�za de que. a
"Grutinha" nao fOI mesmo ereada para ga
Mar dinheiro, e sim; exclusivamente para

. serviro povo' "

.
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' O ESTADO -- O mais antigo diário "de Santa Cata?'in
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. __

o��drigivel na era atômica
.

�

Boas necessidades de aplicar a energia nuçlear
HamBürg� -- Pouco an- dem construir ae':onaves se-', velocidade de 9 metros por gível parece �redestinado 'Não é provável que re-

t es do f im da Segunda guras contra acidentes, Na. segundo. Em 1917 estabele- para o novo meio de propul- snltasse uma competição
Guerra Mundial, destrui- \ sua construção aproveitar- ,cs�-se -i.lm ãutêntico record são, pois não-constitui pro- entre o dirigível e o avião.

rum-se as duas últimas ae-
I
se-iam evidentemente, todos. de durDç�o. O dirigível LZ b!ema ttr4nsportar ,inelle a O dirigível situar-se-Ia en-

"ronaves alemãs, esses "cha- I
os resultados da investiga- 120 permaneceu no ar '101 'hparelhâgem relàtívemente tre o transatlântico ,e o

I I .

rutos de, prata" 'que tinham ção e da técnica moderna. horasv No mesmo ano o L ;:esada de um reactor ató- avião rápido. Ofereceria aos
, 'I '\

levado o nome' de "Conde OE, novos planos de constru- 55 atingiu a altura de 7.300 mico. Mas, mesmo um díri- seus passageiros maior con

Zeppelin", .0 pioneiro 'da
I
çào não se afastam essen- m. Com o dirigível, também

I

gível propulsionado por nip,_ f'orto do que a -aviação e a

aeronáutiea, a todas as par-
I
e ialmente dos princípios até alemão, L 59' estabeleceu- I

teres normais poderia trans vantagem de se poder tran s-
.

. I '. ;, '
.

:e_s, do mundo:. Desde 'e�o
L
agora a,doP�,ados. Propõem- se em 191J um record de portar passageiros-e carga portar mais bagagem. O pe-

nao se construíram na _&Íe- se, porem que em vez de dístârrcia pOI{ um vôo da I
em condições de preço mui- rito Kirschen ej- vê aírída ou-

)(' I" 'I
manha -diríg+veíj, rtgido«. várias hélices localizadas

'

Et1Igária, até Cartum, no te mais vantajosas do que tra possibiltdade- de util iza-

ções o contrato de casa r-en- 'c'ontrato de casamentõ de Porém, nem na Alemanha
I
em gôndolas, se montam a- Sudão, cobrjndo-se 6.7571 Oi> aviões. modernos. Caleu-' çiio das aeronaves do tipo

to de seu filho Paulo ')ffi: sua filha 'Mariza' com, Q' SJ.l.·, nem nos Estados, Unidos,' penas duas hélices à ré. Os km. Depois 'da Prinieira lou-se que o �ransPorte de Zeppelin.' Podería Ser o de

a srta, Mariza Pereira .�: Paulo" Cidadã'''''·�. clssou entre' 'os peritos a' princípios construtivos dos Guerra construíram-se vá_I passageíros e mercadorias',' transporte ideal pa,r�:�ma
Pa��O�O�ariza

�

., d)sçus�ão &obre a utilidade, dirigíveis c�nvidam à 'utilí- xíos dirigíveis com uma ve- t 'mm percurso de 6.400 km futura comissão das bases

as vantagens e aos desvanta- za ção da energia nuclear, locidade de c'ruz.eiro de -: , c-u.·s.ta,ria,. utilizando-se um I áreas, tal,' c.omo foi p'�opo.s- .Florianópolis, 24 de Dezembro de 195'1. ..

r .

�

g ens dos dirigíveis. �dwin A evolução dos dieigíveis 125 km-h. Com .estas aero- cingwel,. apenas metade do ta em varras conferências

'Kirschner, conselheiro �da foi relativamente ràpida. nuves mantiv"eram-se servi- ! que hojese gasta no trans-I internaclonals. Kirschner

aviação militar ameriéana, Em 1900 levantou vôo o pri- ços regulares, entre a Eu! ;;orte 'por avião. Acresce está conve<D.cido de que, após
de origem alemã, apres,en- meiro dirigível rígido, real- ropa, a América do Norte e

I
ainda que a construção de

I
U�.r:l intervalo d,e qUtase vin-

,Oll recentemente um e�tu- mente utilizável pelo Conde li América do Sul. uma Ia.e'ro nave . '\do tipo te anos, os dirigíveis volta-

,do pormenorizad-o deste [te- Zeppelin. Media 120 m de Virá agora a �ra do di- "Graf Zeppelin" não sai lilO a aparecer.

ma. comprimento, 11.300 m3 de l'igível' porpulsionado por mais caro do que a de um

Na sua história da nD.ve- volume, e desenvolvia uma energia nuc1ear? O diri-, avião mod:erno.

Cid José Goulart, filho de Waldemar Tavares 'e Se

Alcides GOJ.llart e Clâu :5na' nhora, participam aos pa

GQulart, participa aos pa- rentes e pessOI;lS de' suas

rentes e pessoas de suas re' relações o contrato de ra'

lações o sell contrato de ca- sarnento de sua filha Sinei'

samento com a srta. Sinei- de com o sr. Cid Jo,,�

de Tavares
Cid e Sineide

Goulart �:Çã:u:é�: �il:::::: ap::
_,

P A-R-T-'-I-C- iPÂ -ç-Ã- O Ordem dos Advogados do Brasil
I NOIV.OS construiram mais de 120 Mauricio Spalding de Souza Antônio José Cabral SECÇÃO DE' SANTA CATARINA

Florianópolis, 24 de Dezembro de 1957. .:epelins. Já antes da Pri-./e e I EDITAL N° 102/57
.

-
' meh:a Guerra Mundial trans

I

Yolanda de Páris e Souza A I' N
.

C b 1 I ASSEMBLÉIA GERAL

P A R' T I ( I P A ç A O
,:

. g a1r anom a ra
(1.a CONVOCAÇÃO),

' .

. p{;rtaram-,se em zepelins t'
.

t t'
.

t'

par lçlpam aos paren es par IClpam aos paren es
I De ordem do' sr. dr. Pr,e,sidente, convoco os sE'nho-

Antô1l)io Taranto_ Henrique A. KLingeLftts !l.ais ,de 35.�OO p'a,ssa�e�ros � pessôas de suas relações' e pessôa's de suas relações: <,es advogaJd,os ins,éritos nesta Sec�ão e no gôzo de seus

E E sl"m que se tivesse venfwa- .

o contra'to de easamento de o ,contrato de casamento de ,direitos, para a ses,são de Assembléia Geral (art. 59, I,
Teresa Destri Taranto Maria Elisa KHngelfus do um .único acidente. �n-

!

sua filha Dirce NoemJy com seu irmão e cunhado João
I
do Regulamento), que se realizará às nove (9,00) horas

participam aos parentes e participam aos paren':" é tre 1928 e 1937, ano em 'que o sr. João Cabral Filho. com a srta. Di'rce Noemy de I do dia 23 de Janeiro de 1958, na sede desta S'ecção, à

d' d I
-

d'
.,

I "H' d' b "
"

.

.

I
!'lla Tr'aJ'ano nO 1, 3'0 andar.

pessoas ,e sua�. relações o pessoas e suas re aço."!� o

I
o m�lVe ln eu �r� I Souza., -,

ORDEM DO DIA
contrato de casameni.o de contrato de casamento de fxplod1U nos' Estados llTm-

, Dirce Noemy e JOão
seu filho Cláudio com a se- sua filha Neusa Maria com dos, d'ezenas ,de milhat de ; . eonfirmam

nhorita Neusa Mar'.a I o senhor Cláudio -passageiros utilizaram leste
I

NATAL de 1957

Klingelfus Taranto méio de transporte. Só o Rua José Boiteux, nO 2 Av. Vautier, nO 4751,Cláudio e Neusa Maria "Conde Zeppelin" transpor- : Florianópolis -

São Paulo
'\ NOIVOS tou -de 2,O.OGO· pa,ssageiros.

'
'

-IFlorianópolis, 24 de Dezembro de,1957.
O nu'mero de Vl',tl'mas de CI'-

I E D I T A L D E C O N V O C A 'ç Ã O
Assembléia Geral Ordinária

dentes é de apenas 13' que São convidados todos os acionistas' da "INDUS-
( ;

-

pereceram ém 1937 pela TRIAL MADEIREIRA SOCLE'DAVE ANONIMA", para

úmp.Je·s razão de as à:uto-' comparecer à reunião da Assembléia Geral Ordinária,
,'} d . lericanas se te- rque, em conformidade ao estabelecido no artigo 8.0 dos
Il( a es an

E t t t S
..

I'
, . ,.

d S
.

f
.

h
s a u os OClalS rea lzar-se-a no escntorlo a OCle-

rem negad� a orne:�r, e-
dade, à Rua 15 dt! Novembro, s-n;, às oito (8) horas

lin para encher o -dlnglveI. do dIa vinte e sei;; (26) de janeiro de ]958 a fim de
,

Kirschner sublinha que du- de-liberar' sôbre a s,eguinte ordem do dia:
'

rante toda a época da ilvia- 1) - Apreciação Ido B�danço Geral, encerrado ('m

31-12-1957 .
.

ção civil alemã os dirigí-

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

DOENÇAS DE SÉNHORA
CóLICAS CóLICAS

8EDANTOL
As regras dolorosas podem 'ser evitadas com o uso do
- SEDANTOL -- regulador e tônico de ação sedatíva

e ,Idé comprovada ·eficiência no tratamento das díme

norreías, suas consequências e .perturbações da me

nopausa .,
,

� ���

P A R..�:T I' ( I P A ç Ã O
MARCOS KIMMEL DE SOUZA

par,ticipa aos parentes e pessoas das relações. de
amifzade de seus pais , .

,

AYRTON JOÃO DE SOUZA
e

WALTV-AUT KIMMEL DE SOUZA
o nascimento de sua irmãzinha '.

SUZANA
ocorrido no dia de Natal de 1957'�

Maternidade pr. Carlos Corrêa - Quarto! n. 3

M ISS A.' D E 1.° D I A
SR. LAURO COSTA

A família de Lauro Costa, ainda consternada com

o seu faleeímento, vem, por este meio, agradecer a todos
.

os parentes e pessoas amigas, que, enviando flores e

telegramas, a consolou .

durante o triste transe' porque
passou, e, aproveita a oportunidade para convidar para
a Missa de 7.° Dia, que fará realizar em intenção de sua

�íssima alma, segunda-feira, dia 30, às 7 horas, na
Capela de Saco.dos Limões. A: todos que comparecerem
a este ato de fé cristã �tec�padàmente agradece.

MI S:S.A, DE ""0 ME S E:'S,
S'U'A tB'�E,R TO '1 E A L·

Viriat� Lealefamíües convidam aos parentes e pes
soas amigas para. assistire� a missaque �râ "celebrada
no préxímo dia 30, às 7 horas, na Igreja l;ito. Antonio a'

rua Padre Roma, nesta 'Capital, -em intenção ao alma de
seu inesquecível pai, sogro' é avô, falecido em 30 de

[unho último, na Cidade de Pórtô 'Belo, .anteeípando o

agradecímento àqueles que .comparecerem a esse ato de
fé Cristã.

�P'ÃTl1(lPArA O
, hão ..Lirio Ç-idade Vva.

.

-e I' E�,za C.' Pereira

" Senhora >'

partieípam aos seus paren- participa ,aos parente.. e
.

tes e pessoas de' suas reia -

I

pessoas de suas relações o

PART-ICIPAÇÃO

_.

..

C O N V'I'T';,E
. •. j {

A Diretoria 00 Bocaiuva E. C. conVida os seu.'
aSsocianos e faniilias para o: grande baile de fim de

ano a rea�ar-se dia 31 com início às 22 hoo:as, na

sua séde social, nos Salões do Galera Clube.

TraJe.: Passeio Completo

P A R' T'I ( I P A ç Ã O
Pedro Xavier Hugo Pessi

Maria Damiani PeBSiEmília Ventul"a Xaviea-
_

participam aos pa'rentes
e pessoas de suas :relações,

.

o <:ontrato de casamentá de

.... -_.�..-z; :

SÃO PAULO.�
.:

.•�,;. -

. ;'

...
•

12 hs.

JOAÇABA
2", 4"' e 6"

12 AS,

CONCORDIA
2"', 435 e 6"

12 hs.

FLORIANÓPOL'IS
,

CHAPECO
2&'; 4's e 6'·

< 12 hs.

CAMPO MOURÃOno �mó da comodidade para

, LONDRINJ\
O

c. MouRAo
"

�

,0
O'

São PaulQ
Oeste Ca'ar;n�ns.
Nó,.,. do' Paronó

12 hs.

LONDRINA
215, 405 e 6&1

12 hs.

VIDEIRA

o S. PAULO

"
O
, CURITIBA

�.'. feiras
la hs.

equipe fl,ORIANOPOLlS
, Rua Felipe Schimidt, 2 - Tel. 2.82Q

.

Hans Behrenldsen

10 -;- ·Discu.ssão e aprovação do relat.ório e contas

da Id,iretoria, referentes 3;0 ,exercício de 1957;
2Q c� Quai-squer outros assunt9s da ,competência

(da Assembléia.
l<'!orianópolis, 14 de Dezembro de 1957

Ji'fancisco 'de Assis
20 Secretário

Irmandade do Senhor Jesús dos
�a,ssos e Hospital de Caridade
F1m:lfada em 1t'� ,;--- Aniversário de fuDidação
.oe\{)ftf� do Sm'U,rmão Provedor em exerdcio des

tf\tlfi;mandaaé, convid�As. Irmãos e Irmãs, para, reves

Iti,dog, de suas insig1Ji�'�a1andraus e fitas), assistirem
às solenildades com (rUe esta Irmandade comemora o seu

1940 aniversário de sua fundação.
Dia 110 d'e Janeiro2) -- Apreciação das conta's relacionadas com o

Balanço Geral, exame da documentação e lan-
çamentos contá:beis. .

3) -- Aprov,aç'io da Ata do, Cons.elho ·Fiscal.
4) -- A,precia�ão. de Relatório d� Diretoria.
5) -- Eleição' dos 'membros ,da Diretoria,

-

,prato do
seu mam.lato e, fixação dos seus honoxátios.

6) - E>leição dos menrbros Ido Consélho Fiscal' e
fixação' dos seus' honorários:

.'.

,

..

7) - Fixação da data e o�'m�do: do p�iamento QbI;
dividendos de '1957, durante'.o exerci�io de
1958.
Serão' l·ropostas aos acioriistas inferessados
na aqui!liçã(} de ações da sociedade, as ações'
que a l\iretoria tem conhecimento esta,rem a

venda.
.

veis dle:ram provas de se

rem o meio de transporte Às 7 horas -- Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
Ás 8 horas -- Missa com sermão' ao Evangelho.

Florianópolis, dezembro de 1957
-

Alllérico yesI?úcio Prates Secretário, em exercício

participam aos parentes
mais seguro.

(;; pessoas de suas relações o

contrato de casamento de

seu fBho Léo Mauro, com sua filha Lorena Mari!" com

a senhorita Lorena Maria c senhor Léo Mauro Xavie�.
Pessi. '1'" :§!;."k":":�"',",.,..,•••. ,.,",,'�I;i'i�:i: "�.G:"':' .._�,

Léo Mauro e LO!l"enft Maria
Noivos

Florianópolis, 10 de Dezembro de 1957

P A R T I (, I P .A ç Ã O

�irschner, um perito na

matéria não desconhece as
. ,

' .

úvariàs de maioi' ou menor

importância que s'e regista
rnm no dec0I1rer dos aflos.

As suas respectivas cansas

fqram convenientemente es

tJdada:s. No longo interva

lo que seguiu o desapareci
dirigíveis ale-

CASA
8)

,<

VeÍÍd'e:"�é'uma de material, sita em terre,po d'e Ux,W,
à Avenida. Santa Catarina 398, no Estreito, ('O n 3 qllar
tO&, )'ia1a.,· ,co;p�, e demaÍ<s Idependências.

-Outras informações à Rua Felipe S,chn:i.lt 42-A,
1 ° andar, sàla s 2 e 3, nesta.

"INSTITUTO DE BELEZA VALVERDE"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. A aldeia sem homens
Umunico rapaz ern 40 anos-o t� bunal
Neuhof - Na Alema- cesso, As 'propriedades pas-

b 11í--�
� - estar �UI!1� das mulhefes de vizinhas se realizam festas,

nha é ,tradição contar às sam de mãe a filha e os I 'Senf\ tra 4111'1! o
Nouhof tã

espera de um fi- � [I."; jovens de Neuhof" -cos-

crianças que as cegonhas ,P&�s, p.r�venientes das

ai-I I J i:I 1M, :lãO h� conversa em
! [';maI�. �tl'air � atençã� da

trazem os meninos. Os la- delas víaínhas ou de outras que nao surja a pergunta: rapazrarra e sao, por lS'80,

vradores vêem com grande regiões, têm de se contentar tíma guerra. Emil foi mo-' que conta hoje 16 anos. n as casadoras qUe se lhe "Será um rapaz"? e mais
i
frequentemente motivo de

l"t�ti,s:8a!ção )u:ando as c·e- com um .l�gar secundário. híl izado, toda a. aldeia acom- I-louve logo quem visse no oferecia, devem ter contri- nma . vez a velha parteira I inveja das jovens da ter

gonhas fazem o seu ninho A "aldeia das Amazonas" panhou com o maior inte- uascimento de Siegfried um huido para que resolvesse saí do quarto e declara: ira. •

no telhado das suas casas. é uma freguesia extraordi- resse as peripécias da vida iDdício de que Emil não não casar. Hmais' uma menina". I Nos últimos anos não se

.A boa vizinhança parece nàriamente rica e um im- do seu único soldado. En-. I e,gressaria. ,Os aconteci- E desde 1941 .em /Nouhof I celebraram casamentos em
.11

•

garantir que nunca faltem portante centro de produ- quando Emil se batia em mentes dissiparam esses te- só nasceram meninas duran As jovens de Neuhof Neuhof'. A maior parte das

herdeiros, Se bem que esta çfto -de centeio e beterraba qualquer campo de batalha mores e Emil voltou da te semanas e meses. Desde acostumaram-se a executar meninas casadeiras já se

lenda já não tenha muito de açúcar, No correr dos c as mulheres de Neuhof já guerra são e salvo. A irrfe- o momento em que conste

tGd.
os os trabalhos

agríco-ll:cnfOrmaram
com o seu des

crédito e esteja relegada à séculos os grandes casais temiam que o seu único des- ]i:.: circunstância de ter 1)(:)1'- las adaptaram-se surpreen- tino. Uma jovem de Neuhof

esfera infantil, os especía- passaram de pai a filho, a cendente masculino não 1'e ... :dido uma vista e, sobretudo dentemente bem à mecan í- ceclarou ao reporter ser in-

listas de demografia e es- aldeia d:e Neuhof, nesta 1'e- gressasse, nasceu Siegfried a grande escolha de meni- zação cada vez mais acen- dispensável examinar muito

tatística continuam a in- gião idílica seria um parai- tuada, Seria erro julgar que cuidadosamente os futuros

teressar-se vivamente pela "o terrestre se os lavrado- Comerc·la' ri"n Neuhof é Ul�a. aldeia �ris-I !�í.tridos, pois seria �ssen-
natalkíade, Na região vi- res continuassem a ter fi- V te, Ao contrário a CUriosa cial manter a paz e a har-

nhateira da Alemanha {)ci- .lhos. Em Neuhof nasciam O al.::Ieia das amazonas distin-I morria que atualmente reina
SESC recebeu Vacina, SALK, contra paralisia

dental, perto da pequena ci mais rapazes do que mení- infantil, para aplicação nos filhos de comerciários até gue-se pela sua vivacidad-e. na curiosa aldeia.

4 anos de idade. Qnand_o nas aldeias circlln-I Henz Kellner
, Os interessados deverão procurar o' SESC à rua

Saldanha Marinho, nr. 6 - 20 andar, das_13 às 18,30
horaa, diàrtamen te de 2as. às Bas. feiras. Oportunidade Comercial

No Estreito na rua 24 de Maio 748, aluga-se um

recém construidos à Rua.
uma churrascaria, uma moradia, um dorrnit u-io com

oito quartos e um depósito para mercadorias, tudo pron-
Lacerda Coutinho, 18. to a fmicionar mobiliário e acessorios tudo de primeira.

Proporciona o melhor Penteado � corte de Tratar na Casa ,T'Uleza \
cabelos qualquer tipo - Permanentes .Frio I ;;.;-.;-_'-_-;'-_,-_._�... -;..-;.-_-.-;.-.;.. Campanha de Educação Florestal

/
Elétrico, etc .. ,

I Aí�IUNCIOSRua Victor Meirelles, 18 '4 i �.
O Serviço Florestal atenderá a todos os interessa,

('o companheiro, mais tar- -- --- ------ - - ---. I dos em assuntos relacionados com siivivultura tanto na

de passou a' trabalhar ,com' INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS i EM das e sementes.
'

EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS �!ORNAIS parte referente a consultas, como para obtenção de mu-
as raparigas no ·campo e Delegacia Regional der S�!!L9�ta:�a .

SlWI�TA$
nas vinhas. Quando, na úl- DIVISÃO DE APLICAÇÃO DE" RES.mRVAS ',.. �ISSORAS

EDITAL

J
. - .. _- -., _ . ._ •• , k •

I ,----::�
--- '-_.-.-__ ._ ....._ .. _.�. ,,--,

-I
,i

.�
( J
, ./.

-rrn A Z E S
SAO JOSÉ.

DO D, I A
�) SHERLOCK DE MEl

TIJELA - com os Anjos
de Cara Suja

3) ° ENIGMA DAS T )R
RES - 7.° e 8.° Eps.

Censura àt� 10 anos

As 3 - 7% - 9% horas
PAO, AMOR E CIUME

Censura: até 14 anos 5,
As 4% - 7% - 9% horas
JUSTICEIRO
MASCAR.:1DO

Clayton
.

Moore
Censura até 10 anos

tt:f-S';��l
As 8 horas
JUSTICEIRO
MASCARADO

Cla:yton Moore

Censura: até 14 anos
As 8 horas

__;.
GRANDE FESTIVAL
"TOM E JERRY"

10 Desenhos Coloridos d
Gato e do Rato,

Censura até,14 anos

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

--

IAs 8 horas
1) 'O TIRA BOTAS - com

o Gordo e o Magro
,.< -----------�--

d;:l(i'e de Dettelbach, há uma n�s até 40 dia em que as

pequena aldeia, Neuhof de cegonhas .resolveram favo

nome, que há já muitos anos recor �iniente o lSexo

l'�lvia ao 'departamento de fraco. Há 40 anos, quando

apartamentos

APARTAMENTOS NO
CENTRO

I N S T I T U TO,: D E B E L E Z A
"IPORANGA"

estatística as respectivas nasceu Emil, ninguem irou":
folhas de inquérito-com uma ginava que ele fOSSe por

coluna em branco. Há cer- muit,? tempo o único repre

ca de 40 anos só vieram em sentante do sexo forte nas

Neuhof meninas. Se hem cído em Neuhof. Emíl cres- \

que o regedor seja um ho- ceu bricando com, meninas,
mem, quem reina soberana- na escola não tinha um úni-

Aluga-se

mente são as mulheres. Ao

que parece, o seu regime é
. .

!Jt'� feliz, pois já não hã
.

memória ,de um único pro-

COLOCÁi�OS EM QUAL.
�UER CIOAO� 00 BRASIL

��

P .
A, R. T I ( I P A ç A O De ordem da Presidência do IAPETC, comunicamos'

Carlos J... Te;íxeira A�cebíades FOrtunato aos associados de,;;tg Instituição .de Previdência que está i REP. A"S.LARA.
. I RUA SENADOR DANT"'S 40· ,5,0 AND.
E E aberia a Carteira de Empréstimo Simples, na forma das; RIO DE JANEIRO. D. f. '.,

Maria V.' Teixeira Verônica Fortunato Instruções nO 38/47, cujo prazo de abertura e inscrição
I

, ... ..

Participam aos seus pal'en- Particip'am áoS seus paten-, expirar� no dia 31 do. cprren'te m�s. .

' ,... . '. I ,QUEM ·,PER.DEU '.tes e pessoas de suas rela- tes e pessoas de suas rela-I d tM;:clres .escRlat�cImelntos serao p�esfados na séde I:
III

_
.

_.

.

d
es a ��,� egacJ.oa eglOna . c,,

,

'

_

çoes, o contrato de casa- çoes, o contrato e casa- ,.Fj<>;I'ianópolis 23 d dezembro de 1957 . .1' Encontra-se nesta Redaçao,
mento de seu filho

Edson., men:to,.de su� filha
. :mcma; ,-.:1""'0: ,,,:�

João Egoynioeda Silveir�:'--:: M. âo-a '11
uma carteira contendo c�\rta

C. Teixeira, com a gentil Fortunato com o Jovem Chefi� Divisão ApIíc. Reserva-s.. -
. quantia.

,

senhorita Edna Fortunato Edson C. Teixeira' Nlery Jesuino ,da Rosá' A pessoa que a perdeu,
FlOorianópolis, 24 de Dezembro de 1957 Delegado Regional identificando-a, recebe-1a-á .. 1

",

.1;.:,

�"'s�
. ...,. 'i .. ,

R I , Z DOMINGO:
A MAIS LINDA HISTÓRIA, DE
AMOR JAMAIS FILMADA .;

"O Céu em Teu
Amor" ",;", �

. J �',g('�!i';

estrelando, •

I JENIFFER";��nJONES'
I BILL TRAVER
II JOHN GIE6ULD
,ICinemaScope - :0: - Metrocolor

)JJA
..._,,_.-

r-t'-E-

ADMINISTRAÇÂO DO .MERCADO MUNICIPAL
CONYOCAÇÁO _

De conformidade çom os artigos 1682 e seguip.te�
da Lei 246 de 15 de novembro de 1955 a partir de J'a-

.

d
'

nell'O ,o ano próximo vindouro, 'deverão s·er renovados
todos os con,tratos. d,e locação dos comodos do Mercado

Maiores esclàl"e:cÍtnentos serãp prestados aos inte-
estejam expirados.

.

Maiores exclarecimentos serão prestados aos inte
ressados na Administração .do Mercado Municipal, das

E M P R E G A···D, A
:.i. :

Precisa-se para casal e qúe dúrma fóra "dOo alu-
guél. - Tratar à Rua Jeronimo Coelho, 23 Apar-
tamento 2 - Edifício Santo Antônio..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 28 de Dezembro de ,1957
---------------------------

o ESTÀDO - o mais antigo diário de Santa Catarina8

N -O S S. A � L O J A

M'O'VE'S" EM GERAL

r

�VISI' E . A

Róa Deodoro; n.o 15 � '81. 3119'
•

_ -;: .... '

•••••• "V'.'Y'

'íilNiSTmõ�!'DA-AGâiêúLTÜRA
_. _. - - _. - -

-,-
SBRVIÇO FLORESTAL

DBLEGAGIA' FLORESTAL __

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DB

SAN'1'A CATARINA
A V,I S o

A Deleiacia Florestal Reaio:qaJ,
DO sentido de coibir, ao máxime pOli"
.1vel, as qceimadas e derrubadas de mato, afim de imp'e
idir os desastroace efE'itQ� econêmícos e eeolézícos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a ateJ:�io
de todos os proprietários de terras e lauadores em &'8-'
,.al, para a exigência do cumprimento do C6diio Flores
-om �mtecedência, a necessária licença da autoridade]
flore3tal competente, conforme dispõe o Có4iiO Flores-Ital em seus arti&,os 22 e 23, respectivamente, estando os

nfratores suíeítoa a penalidades.
'

REFLORESTAlMENTO

}I'ilial UA Soberana" D[struu dO Estreito - r.ot..
"A Soberana" Praça 1,5 de novembro - esquina

rua Felipe Chmídt

Esta. Repa�tição, pela rêde de viveiros florestais, em
zooperação, que mantém no Estado, dispõe de, mudas e

iementes de espécies f!oresta!s 'il de ornamentação, para
:'ornecimento aos agricultores em iJ.el"al, Interessadea no

.efloréstamento de' suas terras, alêm de prestar toda
!)roceder qu_ada ou 'derrubada ie mato sem solicitar,
Jrientação' técnica neeessãrla, Lembra. ainda, a posaíbí
idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
110 Banco .io' Brasil. com juos de 7% e· prazo de 15 ano!".

Os ínteressadoa em assuntos florestais,. para a
, >btenção de- maiores esclàreeimentos e requererem auto

rização de licença para queimada e derrabadas de mato,
devem dirigir-se' às Agências Flo'.estd.is Municipais ou

.

diretamente 8, esta Repartição, situada ,1>, "ru-a Santos
Dumont nO. tSem FIlJrian6poli:i.

Telefone:, 2.470 - Caixa Postal, 395.
Endere�o telt:iráfico: Aa-risilva - Florianópolis.

I. C.

, "tT[§J[#Ja#lê@l#Jêr#lêr#lê!#lr#ij§.r'
Pedimos aos nossos distintos leitores. o obsê- I

quiu de preencherem o coupon abaixo e remetê-lo à ,
nossa. Redação,

.

a fim' de completarmos, quanto an

tes, o nosso' cadastro sociàI.

Rua , , . � , ..........•.'.
'

' ••A um simpJes tQque.'d� se-\Js

dedos CENDr.X lo;ya_4 kg de

. roupa por apenas 40 cerircvos, i
�,

, Nome, "'. " ", ..

'

.. � ;

Mãe " . " ..... � .... 1/ : • " ••• Iio •••••••••••••••
-

••••••

• Seu exclusivo processo de

lava-r prolongo o vida útH �o.
tecidos - econ9n�izQ, u.m�

. � /Pai . & •• , '! " t •••••••••••••••••••

fortuna 'em roupa.

Data do naschnen to , � .•.....••

'En1prêgo 'ou cargo '

.

Assista a uma demons.
tra�ao sem compromisso

• 8endix é- confôrto e

economia, comprovçdo em

mais de 3.500.000 lares

no mundo inteiro.
/ ,.'!�� '�,' ,

/ Ó:

Esfadc civil , e ••••••••••

I Cargo d? Paí (i\[ãe) ....... '

..... : . . .. . .. . . .. . .

,

...=:J@@§J@ê@r#Jêr#lf#ler::JS-E Adquira a sua Ben.dix por:
•

'Jaflfim Rita g-g:leu,-
LO'1'LS A LONGO PRAZO

Vende-se lotes a longo prazo sem juros sito à rua

Lauro Linhares proximidade Penitenciária, local ótimo
para construção: Vendas e informações Ed, Montepio
:$0 an dar, sala 305, com o sr, Adão' N. Ferras Díely,

Cr$ 1.586.00 ,MENSAL
.

S
... t

o
Z

TRADICIONAL NA ARTE DE HOSPE!)AR
,

AGENTES AUTORIZADOS BENDIX, -�----.

SEU E, M

Oepadamen O de 8a �8 Pu�lica
PLANTÕES: DE FARMÁCIAS

' � �.' L�:' .� ;

k" I',MES DE DEZEMBRO
1 - domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

43 I.7 - sábado (tarde) Farmácia Santo Antônio Rua Felipe Schmidt,
8 - domingo, Farmácia Santo Antônio Rua Felipe Schmidt, 43 i

•

I
I:
•
•

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias e ..nto Antônio, Notur
na e Vitória. situadas às ruas Felipe Schmídt, 43, 'I'rajano e Praça 15 de
Novembro, 27. ��t>t�,:��'��1

O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,30 horas set� efetuado
pela farmácia Vitória. ", ..

�: '",." ,<t--,,, C",
.

""'.
--'-.-�

._�-� �!����;��rf����_,�-,------<---

E S T It�O '_ c,.�;,_E�;�"!1f_��

1,15 e 29 (domingo) Farmácia Indiana Rl�:l'!-:�� i
•

8 e 22 (domingo) Farmácia Do Canto Rua Pedro Demoro, 1.627 •

",;..�T�_�.Jg:a:;: :
� ��""',=-'"""'��� - ,�.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias DO OANTO e IN- ••

DIANA. , ,.jji;ff"liif:1�1� IIA presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste

,14 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
Rua Trajano'15 - domingo Farmácia Catarinense

1
ó P O L I S

.... ;--;.. ,

21 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua 'I'rajano
22, - domingo Farmácia Noturna' Rua 'Trajano

Farmácia Vitória Praça 15 de novembro, 27

o I e r e c e, 'a g o r a, esmerado serviço de: 28 - sábado (tarde) Farmácia Esperança
29 - domingo '� Farmácia Esperança

'.\�-. . l:#��;��":'-;�
Rua Conselheiro::Mafra

<, '-"'"

Rua Conselheiro Mafra

Restau',ante "A LA CARTE "

Funcionan,do diàriamenle, exe,elo aos domingos,

D E N'OVEMBRO"
...

�
.. :

I
" � Manue1 Maria d'U BOGAGE, ao expíear, pensou

:MIll!l11 e�, J;)eus'e disse: "Rasga meus versos. Crê na eternída
,<le •Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-'o Estado" o mais antigo Diário de Sa....n"'::t

...

a"'";:oC...,at�a�r'i:ln�.::.-----............._·"Flotianópolts, Sábado;

,.C:"',"f:
<

_ ��>j.J_:>"�'

. L".'

RIO, 27 (V. A.) - O mente técnico da
BI'RSil mandará todos os I ção. .

sete barcos olímpicos ao

guarní-

-. AMERICANO DE REMO

Campeonato Sul-Americano REUNIÃO

f isaionalista da 2a Zona e

•

de Remo, foi o que resolveu :Mas tal decisão da.C;B.D.

IASOUET�.aL··VILA' a C.B.b. numa decisão fe- só foi possível graças a

; �iz e qUe estava sendo sn- verba de 800 mil éru�àiros
----------,,-- "-_. '-- - ". -- "----,, -�

"

-'-:'"- I
sioaamente aguardada por I dada pela Prefeitura (Lei

'. • A . tõda a canoagem nacional. 003 de 11/12/57 para co-

; •

• .

'.
.'

,,'

.

<' •

.

.

.

.

. Com a medida da entida-l h:'i.� os_ prohlema_s da par-
.

".

"'. ,.

.

,
de mater em remeter os' tícipação do Brasil no Cam-

-

APENAS 'RÊS PARTtDAS VERÃO OS FL ORIANOPOllTANOS, DE VEZ QUE O ·BO (AIUVA íQUaTRO
VEI·ES IRA" AO INTERIOR I' ;:,<�'ra o certame, dínímíndo I r Aliás na próxima reu-

dúvidas quanto ao eterno . n ião do 6r.gão -técníco, o

no interior, sendo duas ve- azul venha a conseguir j.roblema de conseguir bar-l Diretor de Esportes Aquá-
zes a JoinviBe (Caxias e

I
uma das primeiras quatro No final o Campeonatcr·P.:aulista I

C')S no exterior e.. quando
•

Úcos da ,C:B.D" sr, Carlos
América), uma a Brusque

I

colocações no certame. To- I consegue por empréstimo Osorio de Almeida, dará a

(Carlos Renaux) e uma vez
I davia trata-se de uma equí- . 'de Futebol 1 ler que adaptá-los aos con- conhecer todo o desenvol-

a' Itajaí (Marcílio :.pias). I pe valent� e decidid� e aqui SÃO l?AULO, 27 (V. A) 1, x Corinthiane, O. i juntos ou fazer mOdifiClt-, vimento do programa-asais-
Positivamente não. acre- ficamos desejando-lhe bôa -...,.'� Corin.thi��s,:de-PO!S d,e: _. NQ �A�nNDE' -'- Portu-

'

ções nas �uai'nições, a fi�,' ten�ial que" � di,retoria. �aditamos' que o quadro. auri-I sorte. um interregnô, de 35 parti- guesa de Desportos, 5 x de 'adapta-las ao barco, ja entidade dará a seleção
-----.......-------------.-- -- .das sem derI'O�a, caiu em: Ponte -P!eta, 2.

.' i Cí'.ie a p,osiçã� �a braça'dei-I �)'asileira, ..a�sitn �o.�O tam-Ugeir,o � resumo do Campeonato Sant�s,. empaêelhando-se I
.

Após esses' resultados, . ra do voga. e diferente nos f)e�, .•
ouvira .

do Conselho

com o São Paulo na lide-
i

freou sendo a seguinte a I' demais países. I Técnico, .tôda a progi�ma-Cárioca de Futebol r"�1ç<a do certame da série (classificação. dos dez con- VOGA A,;BOREST� I
qfw em detalhes da aqmpe e

Eis um ligeira resumo do Fluminense, com "Azul". O Santos, que vem correntes, por pontos per- -Dessa forma os trema- seus problemas.
Campeonato Carioca de Fu- Cr$ 3.67.639,00; Menor ren- vem lidando pela conquis-' dídos.: . I mentes dos conjuntos bra-I "

: Vj!}RBAS
.

tebol de 1957: da - Jogo Portuguesa x ta do tricampeOJIato,' conse- I
v� - Corlnthians e São ti!e,iro. - que passarem nas

j ,
Além, pelo q�e se ve.t:ifi-

PROFISSIONAIS Olaria (returno), com.... guiu a 'vitoria, pela conta- Paulo, 6 eliminatórias - serão. exe- . ca, o remo aSSIm como. a .

·81'$ 5.�40,�&,_ em_Kosmo!,� -gem miníma, depois de uma
I

2.0 - Santos, 7 cutados nos próprios bar-I'nat-ação, estão' sendo olha-
Clube' que mais arreca- luta drarnatica, O São Pau- 3.° - Portuguesa de Des- t:OS em que disputarão o. dos com simpatia .pelos po-

c1LlU: Flamengo, com..... lo, por seu ,turno, superou' portos, 15 certame continental, sendo f deres públicos, e para ates-

Cr$ U�.335.435,00, vindo em ') seu penultimo obstáculo 4.° - Botafogo, 18, que sómente
.

ficarão fora I tar isso há as verbas que
2° lugar o Fluminense, com - {) Palmeiras - também 5.° - Portuguesa san- rio barco durante uma se- estão saindo beneficíando

Cr$ 17.730:203,00 e �m 3.° o r;or 1 a O, devendo agora, tista, 20 mana, e sua volta se fará esses esportes. Assim te-

Vasco, com Cr$ ' disputar o título com o a1-
I

6.° - Ponte Preta, 23 imediata, já que é pensa- :',,1L'S, pela Lei 9{)3, de 11/12/
H.292.802,00 vi-negro do , Parque São 7.° - Palmeiras, 25 mente do Conselho Técnico 57, as verbas dada pela.
Clube' qUe menos arreca- Jorge. A Portuguesa· de 8.° � Jabaquara e' XV de da CBD.enviar a delegação Prefeitura: Sul-Americano

df"U l Madureira, com Desportos rehahilitou-se, Kovembro. '(Piracicaba), 26 brasileira co.m uma antece- de R�mo � 800 mil cruzei- .

Cr$ 1.679.701,00. vencendo a Ponte Preta. I
-

�:. '�-
"

t tlencía de' no. mínimo 10 ros; A Confederação Sul-·
ASPIRANTES pcr "goleada". Finalmente, I ,UItIfIMOS JOGOS

I di'as para a pU�lÍa. Americana de Remo (cuja"
1° '- F1uminense (cam- 1 o' Jabaquara despediu-s'e AMANHÃ: Ressentindo o Brasil de sede é no 'Distrito Federal) .

reão invicto), 4 : vitoriosamente, o.btendo o
.

EM
.

SA�TOS -: Santos

I
grande número.. de vóga a 100 mil cruzeiros; à Fed!-

20 - Fla'mengo, 8 I seu segundo tnunfo no. F. C. x S. E. PalmeIras. bombo.rdo com capacidade raçãó Metropolitana de Re-

3° - Bangu, 15 [ti ual certame. i DOMINGO�. �écnica para intervir em mo - lOO mil cruzeiro'!; ao
- 4° - Botafogo, 16

.

Em sintese, foram estes NO PACAEMBU � São certames internacionais o Clube de Natação e Rega-.
50 - Vasco da Gama, 20 os resultados de' sabado e' Paulo F. C. x S. C. cOlrin-1 problema se apresentava'de tas Santa Luzia - 400 mil

6° - América, 21 de ontem: i thú.ns Paulista �aráter. grave, pois sendo. a cruzeiros; ao Internacional
7° _:_ Canto do Rio 'EM SANTOS - Jaba- EM SANTOS - A. A. maioria dos barcos nacio- dc Regatas - 50 mil cru-

8° - Bonsucesso, 26 quara 2 x XV de Piracica-
f

POl'tuguesa x A. Portugue- I
nais com vóga a boreste, as zeiros e ao C. R. Guan�ba-

9° - Madureira, 28 hei, O. I ;,la de Desportos direções técnicas tinhl!,m 1'a e ao Botafogo de F. R."'a

10° - Portuguê,sa, .31 NO PACAEMBU - São EM PIRACICABA - XV lIma serie enorme de luta a importância de 50 milhões
23 vezes; Antônio Viug, 20 no - São Gristóvão, 35 Paulo, 1 x Palmej,ras, O. de Novembro x Bo.tafogo.

I
enfrentar, que ia desde à de cruzeiros para conclusão

vezes e Eunápio .ct:e· Quei- J 12° - Olaria, 37 EM SANTOS - Santos, F. C. formação da guarn�çãl), a de suas o.bras assim como

ro�x��J.l:;::�· 16, sendo 5 I 10 _ J�:!�I:o .

(Cam- P'IA 2: SELEÇÃO CARIOCA X�SELEÇÃO I �::::U�:rd: :�::e:t:o�:::� �:�l�b�m�l�:d�:ei:;u�:'ir�;
no Maracanã. reão.), 9

:.
'

.r.AT-AR,IN'ENSE., NESTA ("rl'bll'IL ��, aute'm' aCoPnrJ�uPnrtiao aqlt.ueel'apçãoOr para a construção de sua

Penalidades máximas: 56, 2° - América, 12 \; Ar Jl '"'' piscina e há ain.cta o. deta-

�E:ndo que 17 foram des- 3<0 - Bangu e Fluminen- . RIO 27 (V. A.) __: O

I
r.'en-to da Seleção Oario.ca v�ntura vem des,d:e muito lhe de que serão reiniciados

perdiçadas. gC, 14 Baske�ball metropolitano C\!llsta a partida amistosa ti:einando e cuja mo.difira- 03 trabalhos para a conclu-
Escores proferidos: 2X1 4° - Vasco da Gama, 19 est,ará representado no c(mtra a Seleção de Santa ção de posições nas banca- "ão ,rápida do "Estádio de

(17 vezes), IxO (16 vezes) 5° - Bota.fogo, 20 XXIII Campeonafó Bl'asi- Catarina, marcada para das tiraria todo o rendi- Remo".
e Ix1 (15 vezes). 6° - Olaria, 21 feiro, promovido pela C,B.B., Florianópolis e no .ct,ja 2 de

Há já semanas que ter-
mmou o turno de classifi

cação do Campeonato Pro-

até agóra nada de sair a

tabela do returno, Várias
vezes estivemos na séde da

F',C\F. e a resposta que re

cebemos é sempre a mes-

ma :: nada. . !
Não sabemos ° que está

havendo com a entidade e

os clubes interessados na

disputa. O . que sabemos é

que até' agora ninguém pro-

Derrota do
Dínamo

VAzados:

testo:l ço,ritra es,s�. }r.regu- 10 - Botafcgo (Cam..

t'drilla,.f}e,.,o que--,J:á )a e'titen-' "peão), 8 .

j" 1
- Iuer que e es nao querem 2,0 _ Fluminense,' 9

b d' , I
sa er e Jogos na época 30 - Flamengo, lO
dos festejos natàlínos e ern-' 40 _:: Vasco' da Gama, 11
trada do ano novo. I 50 � 'Bangu, 15
o ·BOCAIUVA QUATRO
� VEZES NO INTERIOR I
- Ao que soubemos, os f10- .

!

Iianopolitanos assistirão a

apenas três encontro:s do

60 - América, 22
7° - Canto do 'Rio,' 25
8° - São Cristõvão, 26

9° --'- ,Português,a, 33

10° - Madureira, 34
,leturno, todos do. Bocaiuva 11'0 _ Bonsucesso., 35
qnc' foi o único clube

da, 120 _ Olaria, 36

C.n�ital que conseguiu d.as,- Artilheiros principais:
sIfICar-se. A ,ta!bela sau'a, P(lUHnho (Botafogo) 22;
a>!sim desfavorável ao clu- Dida (Flam.engo) 20 ti Leo
be da Marinha de vez que (Fluminense) 19.
n,! turno enfrentou o São Goleiros mais
Luiz, o Olímpico e o Pay- Walter (Olaria) 67; Bar-
srllldú fóra de seus domí-' b(lsa (Bonsuçes.so) 51 � Ari
nios. O co.njunto do tenen- (Madureir'a) 46.
te Renato irá quatro vezes Os que mais ápÍ'tal�am:

Alberto da Gama Malcher,
. -------,_.

A equipe do Dinamo, de

Mos'cou, exibindo-se domin-

L e,m b· r a II do.· .. Artilheiros: Botafogo

Um rec�rde. notável que 46; Flamengo - 60 e Flu-
ABELARDO 'DECIDIU INGRESS-AR!IO

FOlE·BOl GAUCHO

go p.u;�ado em Santiago do

Chile, . foi; '�!e.rrotada_ p�la
sE:leção

.

chilena por JxO,
tel1to de Soto aos 28 minu-
.' ,

tos da primeira etapa.

* * *

Botafogo e Fluminense, 16;'
V2,SCO 15 -;e ';F.lamengo 14

Clubes que-" mais, v.ezes

7° - Bonsucesso e

Cl'Ístóvão 25

8° - Madureira, 30

90 - Portuguesa, 31.
Obs.:

O Canto do Rio não dis

putou ° ce.rtame. de juvenis
peja FMF, estando regis
trado na Federação_ de Ni-

S. e sob o patrocínio da Fede- já.neiro. Como se sabe, o

Em 1906 os ingleses de

fl'Ontal'am-se com os fran

ceses duas vezes. Em am

bas as ,pal'tida·s sairam ven-
/

cedores pOr 15xO e 12xO.
* * *

terói.

ra'ção Gaúcha de Basket- embarque dos cario.cas vc

b,all� à ser realiza,do, em rific?-r-se-á justamente nes
Pôrto Aleg:re, na primeira sa data, devendo o pros- Conforme "O ESTADO" em prin'cípios deste mês. E

quinzenl:j., de jàneiro do pró- seguimento da viagem para IJ.cticiou, o. centro-médio parece que foi bem sucedi�,
xúno ano, pelo conjunto do Pôrto Alegre, ter lugar no. Abelardo, incontestavehnen- do nas demarches p'ara seu

Flamengo com o's reforços dia 3 de janeiro. A peleja te um dos melhores em sua ingresso no foot-ball gau
st.Jicitados pelo·téchico- To- amistos!'t permitirá ao téc:- Po.sição em Santa Catari- eho, pois, regres·sallldo pou-
g"? Soares. Para permitir o nico Togo Soares (Kanela), b d 't t 'd N tI'

..,
.. na, recé en o um convI·e co an es o a: a, manI-

rápido treinamento da Se- nma I?elhor observação. de uma agremiação de Ca- festo.u a amigos se�Í8 o de
leção carioca, a direçãl) da quanto ao entrosamentl) no xias do. Sul, pa,ra lá !rumo.u sejo. de ingress'ar no clube

e�ltida-de metropolitana re- conjunto, dos valo.res que da terra do.S pampas, ten-
sbilveu suspender '3" disputa requisitou como' reforços. que os cariocas terão que do. mesmo anunciado' a da
de, seú Caml}E!onato: d:êste Ainda há possibilida(le?a 3.guardar· a conclusão da bt de 6 de janeir;o pal'a" o

ano, 'logo após" a 'rêalização realização de doil'! jogos, pe� fase ,d:e classificação, para EIOU embarqué pàr� aqttela�
d�f rod,ada- marcada: para la interiOr do Estado do Rio então inicial'em a corrida cidade g�ticha:,: aon4e,. 'p�r,
,,(n' ,cumpJ:Ífla na noite de Grande do Sul, antes da es- objetivando a reconquista certo brlJii�l-:á: �t�nsamen::
segunda-:f-eira:- ' tréia oficial dos cariocas. A. da heg�moni,a nacional, a- te desp'ont�ndo" c(_)mo um·.' - ;. -'" ::_..

�

Jego·Em ·F.J.orianqpolis. razão dos en'tendimentos tualmente em poder dos. I)os_ melhores "ases" do pe-
no progratna - de treina� p;'Il'a os referido,s jogos, é raulistas. Lol do vizinho. E,stado. �

taivez ainda não te.nha .sido minense 51.

súperado foi o do atacante Defesas menos vazadas:

Marcovecchio que no certa- Botafogo - 21;. BangÚ' 22

mE' .argentino de 1915 con- c Flamengo 23

quistou nada me.nos de.96 Clubes. mais vitorioso.s:

tentos.

O Clube Atlético Paulis

tano, ,de São Paulo, . teve a

primazia de construir a pri
;11!�i,ra pista de atletismo no

Brasil. Aconteceu em 1921.

empataram: Bonsueesso 7, --o-----:---
Madureir8" América e

FIa;., CtICHE.S!
. '_I

me�go. 6

Clubes que menos parti- �U I'M'O'S'das p,erderam: Botafogo e ; CONFEC'G'VRA. .

.

Flamengo, 2 e Fluminense'. )'.
.

.'

3

Rendas: Total apurado �lOS,.B,ES
- Cr$ 43.6()4.439,OO; Maior '(EM 1\-'ES1I-'1\0H·n·da - Jogo Bo.tafogo x U, AV

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cêrca . �e 80.000 universitários maWiculados regu�rlDente em 1957
Corpo docente constituido de 15 �mnIprofessôres

� Serviço de Estatística gia, com 31, música, com pecializações de formação posição de destaque, 'se- tras, 1A84 médicos, 1.361, secundários, 1.323 en_ge- 502 arquitétos e, urbanísda Educação e Cultura di- 30, medicina, com�25, servi .. profissional. Seguem-se fi- guindo-se em ordem decres1' denüstas.rLãõü ,professôre� nheiros, 909 economistas, tas, 379 enfermeiros, 361
vulga a existência de 814 ços sociais, com 22, farmá- losofía (3.247) , eíêneías cente, filosofia (14.669 ou músicos, 323 assistentes so-
cursos de nível superior, eía, om 21, .seguíndo-se os econômicas (1.225), enfer- 18,5%), medicina (10.323ou, ciais, 250 agrônomos, 165
no inicio do a,..1J.O letivo.de detn;ais �amos cO,m núme- magem (�.2�2�, direito 13%), odontol�g�a (4.868 MAQUINA SUI'A PARA A INDUSTRIA �rofessôres de educação fi-1957. Os"ramos do ensino ros Inferiores de cl1jlPS'os em q.02?), �edlcma (836), ou 6,1%), farmácia, (1.59? < � ,

� sica, 133 ,jornalistas, 128
que possuem maior número funeíonamento, odontologia (600) e, farmá- ou 2%), enfermagem, .... 'AUTOMOBILISTI'CA" veteeínáríos, 1Ís bibliote-
de cursos são os de fíloso-' O corpo docente total é cia (319). (1.581 ou 2%), agronomiâ cáries e 680 de outros curo
fia, ciências e letras, com constituído pór 15.144 pro- Os restantes professôres (1.428 ou 1,8%) , música sos.
359, engenharia, com 69, fessôres concentrando-se o estão dispersos em número (1.226 ou 1,5%), serviço ---- _

ci.@ncias. econômicas,

Ci>ml
maior número (3.792) no variável pelos outros ra- social (1.101 ou, 1,4%), e os I64, díreíto, com 48, enfer curso de "engenharia, com- mos de ensino, com míní- demais cursos," englobada-]

magem, com 35, odontolo- preendidas as diversas es- mo de 12 no curso de mu- mente (5.156 ou 6,5%).
seología, Registra -aínda a estatís-
A população uníversitá- tíea do SEEC, ; as conclu

ria atingiu a cifra de 79.505 sões de curso nos diferentes

Ialunos. Considerando, úni-. ramos do ensino superior
camente, os ramos de ensi em 1956, num total de ....
no com mais de mil alunos 14.794 estudantes. Dêstes,
matriculados, pode-se vcrí- saíram diplomados 2.861
ficar que o curso de direito, 'bacharéis' em Direito, 2.379

Florianópolis, Sábado,' 28 de Dezembro de '1957 (21.698 ou 27,3% ocupa bacharéis em eiências e La
---------------:---

,<

lIarmadas· as classés prOdutoras
. com

� s: estradas ... Iacerdeanas .

E' completo o abandono duç,ão, que ao q�e parece I O ��scont�t.àm�nt� r�ma , e?oduzi�08 e faz que
em que se encontram, nos I sera bastante boa, estará em toda parte, haia vista as nao conheoel cmde,mo-
sas estradas interior�nas amea�ada, mormente a zona I "excepcionais" recepções ,ramo�, �'ntão que :e-
por parte do atual governo. de RlO do Sul, na estrada, quando o governo da Inle- nu'nC'Iie ao cargo por tn-,
De todas as,�tes, surgem I que liga Rio, doSul- Taió I tricidade vai fazer sua i'e- capacidade e que volte

reclamações, os produtores I Segundoínformações v�d�' ma�ogia, m cidades d(); in- à Sua cCJ1I;hecidJa �a1�-,
alkmna�s, \tentam Junto rdaquele prospero mumcipio terior,

,
. panha de, dem.agogw,

aos govêmos municipais pa ... 1 na estrada acima referida, A "Tribuna do Povo" de por t�ra'TYW:9 anun-

:t.'8 que, embora não seja de I rio trecho' entre Ribeirão da Rio do.Sul, em umade suas ciando obras q'l.!-e os

sua alçada, estes melhoi'em.1 Ervá e Tai6, a situação é edições publica sério artigo outros fizeram! -E' o

as condições em que as mes:-'I calamitosa.
'

focalizando o assunto, don- único caminho de sal-:-
mas se encontram, porque I Nenhuma providência, a- de colhemos o seguinte trê.., vagão já,que S01'I1bS in-
da maneira que vai, a pro té agora foi 'tomada. ' cho, subordinado ao título: 81tspeitos para d'i(ZelY

ALARMADAS AS CLAS.. que S. Excia. "até ago..

SES PRODUTORAS, COM ra ,nadá! fêz pela nos-

O ESTADO DA ESTRA- sa pop1J,�ação�, C'mI,for-
Graças a uma bem orga Eleitoral, até o dia 30 de no- DA ruo DO SUL -

TAl�."1 me depqi�t� p1Í,bl�-
nizada, oríentação dada pe

t
vembro do corrente, faltan- "Se o Governador 110,0 co dos 30rnatS da m-

los nossos Tribunais eleito-: do o total do mês em curso, salbe o quanto valémos tuagão".
rais, o alistamento em-nosso tudo levando a crer que o -----.....:::..---------...;.--------;...----":"---:-------------
Estado, tem .:apesar dos pe-

f

movimen�o de alistand� Atenção mulheres de 50 anos: a mor te se aproxima"� . '.

��=��t::=dj,,:::dO�idoumimpulsotre-,Em 'Dta "Ca'tarl·na','-' '�em me'dl·aem tOdo o território, o nú- l Na segunda página, da- '

, .' ., ' . ,

··:itim,�:���i=W:':::�i�;pf:.a�:.:.::, mulher Iili,"'e" ate'" o"s' 50 a'n'o,spelo nosso Trlb�al, nego o,nl!m�ro de alis!andos. ,., '

"

'.

PARIIDO SOCIAL, DEMOCRÁllCO Te61'i�aínente, em n�nhum Estad o 'btasileiro 6 homem vive mais que a mulhe:r;

I d Sa C•
- Dentre os homens é o gauclio quem apre senta vida médil;l mais longa _,,_ 'A bra1sileira

Dlrel6rio Regiona e nla
_

alarlna
que ten{vida média mais dilata,d..a é a gauch a -, Em nosso Estado c em São Paulo a mu-

C O M UNI C A ç -I O lher vive acima de 50 anos - A maior sobre vivência feminina é, de resto, um fato comum

O PRESIDENTE EM EXERCíCIO DO DIRÉTó- nos países de civilização ocideI\tal - A ten dência dá vida média no Brasil é para aumen
RIO REGIONAL' DO PARTIDO SOCIAL DEMO- tar, em decorrência da acentuapa redução d a taxa da mortalidade - Em Portugal,. a di
CRATICO, EM SANTA CATARINA, TEM O PRAZER ferença em favor do sexo feIl\inino é de 4,6 anos - A pernambucana alcança uma vida
DE COMUNICAR AOS SEUS CORRELIGIONARIOS,

me'd'la de 45.3 anos. :,',f ':' "
,

DA CAPl'I'AL E DO INTERIOR DO ESTADO QUE, A ,
-

PARTIR DE 1.° DE JANEIRO DE 1.958, DARA EX- mtii�U!:::a b�:Si���:rovi:��se� I��ra��s C:::g�:j��l:o :::i��:�iC;:�."38�; :n�:���::;oq:: �����end�té���m aasbr::!�:::!iC:�e :e� I�:��,
P.EJ)IENTE, DIARIAMENTE, EXCEPTO AOS SABA-

meio � mais que o homem bra- Estatística. MiiitQ embora o ho-: dêsses números estatísticos ior- média mais dilatada é a gaú
DOS, DAS 16 AS 18 HORAS,' EM A NOVA SÉDE DO sileiro. A maior sobrevivência mem viva menos que a mulher 'necidos pelo IBGE, as mulhe- cha: 55,0 anos e, também, den

PARTIDO. A PRAÇA PEREIRA E OLIVEIRA, N.o 12, feminina é, de resto, um fato aqui em Santa" Catarina, as re� lTes, ,em' div,:rs�s ',Un�d�des fede; tr;e �s home.ns é o �aúch� quem

ONDE ESTARA A DISPOSIÇAO DOS MESMOS çomum nos países de civiliza- presentantes 4� sexo frágil que' �ativas, conseguem viver ate apres,enta Vida média m�s lo�.
ção ocidental' em alguns dêles atingiram ou' estão prestes a f uma idade muito baixa, como (I ga: 51,0 anos. Como,se ve, a VI

PARA OS ASSUNTOS DE ORDEM PARTIDARIA. \

a diferença de vida média en� atingir a idade de 50 anos, de-: caso ?as áll]az�r:enselÍ, .!lIas, ap�- da na terra d_o chhnarrão!,.. é pv-
FLORIANÓPOLIS, DEZEMBRO DE 1957 tre os dois sexos chega a ser vem permanec�r de sobrellvisr., sar dISSO, os hQmens vivem :r UI- rada. dura para ser venCida pe-

C E' L S O R A MOS maior qu� a encontrada no Bra- pOl'qge a muItier barriga-verde, 1 to menos ainda,..
.

la' fOIce ... '

Présidente em exercício do Diretório silo Essas são as conclusões a. em média vive apenas até a ida- I A ,VIDA, C<!M A GAU<'::HA, E' Em outros dois Estados Suli-
, . 1 d PSD que cheg<!'u o Instituto Brasilei- f de referida; .isto nãQ exclui o I PARADA DURA,.. n�s' a' nlúlher vive, em 'média,

-COH-tO-O��BOo��'r��)-K·���S'Oj��-OMd-�8°�-loO-�O-IN°�-�IOT-81·1�'�I����,:��5���S"

� � dia, até uma _idade �elativa pe- fde,sta para a .melhor -

�u mes- aparecem as' cearenses com 47,0

I I, f quena, com uma dIferença da mo p�ra a pIOr ... -:- .nao. c.m- anos;' a potiguar com 45.6, a

'. ! mulher d� 2,3' anos... 'I segue co� tanta faCIlidade co- pernambucanà com 45,3 e a "a-
A firma Carlos Hoepcke S.A. - Comércio e Indústria com referência

,
I NOS' Estlldbs Unidos por, mo, com as representantes da ter- raibana (muié 'macho sim' 'sinhe -',, ' �. , I' . h M 5à greve que os �perários do seu EstalE:iro Arataca deflagraram e na qual . e�emplo, o h'!.mem vive em

�é-I
ra de TeresIn a Morango. - os· com 4 .0.

permanecem desde 4 do corrente mês, r, fim de evitar explorações desabona-

t
I :��;6!,5v:�0�J�a� u::l���e::�� '16 DISTRITftRODOVI 'RIO FEDERALdoras e no intúito de bem esclarecer ao público, 'tem a informar o seguin- ç� de '4,9 an�J;. E� Portugal, a .0:. V Ate: .. w diferença em favor do sexo frá- ,

1.0 - Em mªio de 1957 (Diário Oficial da União de 2-7-57)' fo�' assina- I gil é de 4,6 4!lOS. Países como a Bo'lelim" Informal·IYo·do 'n� Capitál Federal um "acôtdo" salarial entre o SINDICATO DA IN-
w ���!:, a��:.:e�:�a �:��!�:a !:: �,-

, .'
. I

,

.

DU'STRIA DE CONSTRUÇÃO' NAVAL ,DO RIO DE JANEIRO e o SINDI- a feTior à vidl!! média masculina. ,

CATO DOS OPERA'RIOS NAVAIS DO RIO 'DE JANELRO, pelo quaL se con- � Teoricamente,.. em nenhum Es- Por 'iniciativ� do Chefe do 2.° Dist�ito Rodoviário
'd' A' 4'

.

f
tado brasileiro o homem vive F'-..:Iera'l,' com se'de em Belém-pã ! f..oi instituído naquelece la a estes um aumento de 5% e cUJO pagamento serIa eito mensalmen- 'mais que a �ulher Em "ertas

t:U ""'Ii

te, pela Comissã� .de Marinha Mercant('� com verba es.pecial que lhe seria Unidades da Federação a diferen DiStrito um Bóletim Infornlativô' das atiVidades daque-
[destinada pelo Govêrno da União.

'
,

0, ça de vida média é re'lativamen- lé Setor<do:DNER.· -

2.0 - Na forma dêsse acôrdQ extensivo, aPenas e tão som.ente, aos
te grande, alcançando ou me_s- DESAPROPRIAÇOES E INDENIZAÇÕES ,

"
O m_o ultrapassan.dQ 6 ânloS. Est.ao

í ,Serão efetuados na próxima semana os pagamentosrespectivos sindicatos signatários, o auxílio sálarial vem' sendo pago, re-

;
,nesse caso GOIás (homens 36,8

' ,

,

'

.' '_' .'. _
..

'

'. -; '., .

gularmente, pela Comissão de Marinha Mercante. Ilnos; mUlheJ'J!,S,
,3,6 ,anos), pa-,

de

.desa,pro,p'rla,ç�� e. 'llldenlzag�es �e unovelS e ?enfCl-
8.0 - A pretensão dos operários do Éstaleiro Arataca é, exatamente,

raiba (40,0 tL45,O), Pernamhu·· tortas atingidas pela construçao da BR-59 no Trecho
b

co (40,3 e 46,6) e �io Grande do Tubarad-LagwÍla. '

-,rece er êsse mesmo aumento, concedido, exclu�ivamente, aos operários na- ,Nor�e (40,0 e �5,61.' 'I VIAG......... DO CHEFE DO DISTRITOvais do Rio de Janeiro, mas que, até a presente data, não foi extendido aos ESTADOS UE VIDA EQUlLl- �J.VJ.'
,

demais operários de ,estaleiros das outras unidades federativas. I
'

BRADA
I O eng.o Anthero d'Almeida Mattos viajou para

Porém, nem todos os Estados Joinville e Itajaí em inspeção aos serviços sob jurisdi-'4.° - Indo ao encontro dessa pretl:'nsão, a Diretoria doa firma· vem se

[-
brasileirQs 4:presentam a v;,d,a ção do 16.0 Distrito Rodoviário Federal naquelas re'

baten'do no senti-d:o de con,segui.r que o auxílio salaria) seja extensivo ao pes- média na base citada. Em. lllui·· giõeS.
'

soaI da Arataca para o que, desde julho de 1957, vem, permanentemente, fa- t?S, co�o. em Santa Catarma, U
APROVAJçÃO DE C01l.- A .TOVida medIa de ambos os seXI)S .1'1.1..n..n.

zendo gestões junto !t C1\IM, na Capitai Federal, sem contudo, alcançar um
se apresenta bem equilibrada, I Em reunião realizada em: 13�12-57í _ Ata n.o 93 �

resultado decisivo. ."
..

conforme demonstrl!m as esta· foi aprovado pela Delegação de Contrôle o contrato de
5.<> - Ante o exposto, a solução do auxílio salarial, pretendid9 pelos tisticas do IBGE, e� comuni- empreitada asSinado em 27-11-57 entre este Departa-grevistas, eabe às autori,dades federai" competentes, conforme, claramente, cado recentemente dIstribuido à '

t F" C alho & H'_,�l_.o!:. L.. ..:I\- .

, imprensa. O -estudo dt! onde re� lllen O e a lnfléll arv � w.<t., pa:rai servi-
ficou res'sa1tado 'pelo jornal liA GAZETA", desta Capital, em sua edição de tiramQs êsts dados assinala, co. ços de construção da: ponte das Laranjeiras, n/o trecho
22 do

-

cor,reate, qUe transcreve telegrama doo deputado Elias Adaime, inte- mo Unidades-: ond� a vida dos Tubarão-Laguna da: BR-59-SC.
ressado numa solução favoráv·el aos operários da Arataca. � dO�� .sexos, eli.�ã em relação mais ESTRADA BASE AÉREA-FLORIANóPOLIS _

6,'Q - Finalmente, embora entenda ,que a greve foi' irregularmente de- ' eqUIlIbrada, 9s Estados do AJ_11a- TRECHO MUNICIPAL '

'

:/lonas, apreshtando uma eh:fe- " ,

flagrada, ,porque não esgotados os recursos l�gais, a firma Carlos Hoepcke rença de 0,8 anos ou perto .:ie 10 Prosseguem em ritmo acelerado os serviços de re-
S.A. - Com. e Ind. fiel, ao ,seu passado e às suas tradiç'ões, eontinua,rá a mêses, Pará, com 2,0 anos, construção e pavimentação da estrada Base Aérea-
propugnar, junto ao Govêmo. Feqeral, 110 se)1tido de que o auxílio salarial, �ipe com 2,��nos e, finalmente, FUorianôp(,)lis (trecho municipal), em execução pela
"''''''Aed'd C 't 1 F'dI' xt

. , . santa CatarIJla, com 2,3 �nOB. Pref.·tu M ..

I d FI
. , li edian C"'_, 1 O para a apl a e era, 'seja e enslvo aos operal'los dos estalei- As mulheres que vivem menos.

eI ra unlCIpa e on.anopo, s, m te on-
!l"O$ 8edJados nos Estados.

'

em média; siO as" naturais' de vênio assinado com o Departamento 'Naciona d� F.stra-
.:&'I,ato Grosso, com 88.2 anos e aa das de Rodagetn.

A fim de aperfeiçoar aíndà mais o seu, sistema' de '.

fabricação de engrenagens '!AA", para veículos,
de qualidade extra amplamente reconhecida, a

ANGLOAMÊRICA S. A. está operando com a mo

derníssima máquina suiça que vemos na' foto e

que é utilizada para a verificação d� ângulo dei hé
lice, perfil e acbamento de superfície. A máquina

-

trabalha com amplação de 1000 vêzes,
�

o ELEITORADO ATE� NOVEMBRO

I

a

Washington, 27 (U.P.) _
9 secretario de estado Jo ..

nn Foster Dulles conferen ,

c!�u hoje com os vinte e�
halxador.es, da america lati
na amerrcana em Washington sobre a recente confe
rencia da Aliança Atlan tí
�� em. Paris. O sr. ,Dul.les
uiscuuu com os embaixado
res a possibilidade de esta

lJ.dec�r "Alguma especta dI."
�igaçoes." nos países filiados
a orgamzação do tratado de
Atlantico Norte e os da or
.g-anização de estados amerr
canos.

L�ndres, 27 (U.P.) - A
fa�rJlCa de. aviões Sauid�rs
R,oe anunemu hoje que sus

pe!l;.de� a fabricação de Um
aVI.ao mterptador d'e grandealltItude porque não encon ..

tr�!a comp,radio:res. ,Esse
aVIa0, O mais moderno apa
re�? �e caça britanico, foi
,!'eJeJ,t�do pelo governo da
A!ef!la,!�a Ocidental e pelo
mmlEotel'lO de abastecirnen..;
tôs, ªa.Grã Bretanha.

'

Argel" 21 (U.P.) - Ele
rnen tos .nacionalistas sabe .•

taram hoje a estrada ,de fer
ro principal de Bone a Cons
tantine, na Argelía Ociden
tal, provocando um descar
rilamento em qUe morreu
uma e ficaram feridas ou
tras cinco pessoas. O, trem
8!nistrado era um carguei
ro de -trinta vagões dos
<J..uais'dezoito sairam d;s tIii..,
lil?S. Por outro lado. hojefOI lançado uma bomba liO
setor judleu ,<:le Costatlllc
ferindo doz,e pessoas. ,Den,:
t1'o de vinte quatrQ horasforam �ort� q'uarenfa e .

ti'es naCIonalistas na ,região
de Constantine, e outros dez
Tlum combate perto de Tle
mero
Reus" �panha, 27 (U�P.)

- - Os ultilrnos' computos já
revelados a quarenta e tres
o nUUlero de vitimas no des
...arrilamento id'o rapid'o Bar
c('lona Madr� sendo que
!.res ol�tras monreram no 10-
('al, e muitos ficaram fed H

dos eIl1i, estado gjraV/e fo
ram hospitalizadas. O dt'.
sastre ocorreu quando o
trem UJll dos priDICipais da
�'PanIta atravessava o ter
reno acidenJtado entre Rens
e B(\l'"ja:s. puxado por duas
locomotivas eletricas. Jus
tamente ao atravessar urna
ponte descarrilou.
RIO. 27 (U.P.) - A sra.

Kubitschek, presidente das
jp'ioIlJe�ras sociais, falalndo'
a· imprensa, hoJe, revelou
que solicitará ao governo a,
publicação de uma taxa pa
ra manutenção dos 'serviços
de assistencia da organiza
çiío. Disse a sra. Kubitschek
que este ano os cinco hospi.
tais ambulantes das pionei"
!'as socil'ljs atenderam a
sessenta e !lete mil pessoas
r:o Rio. Acrescentou que em
!{!Íl novecentos e cincoenta
e oito seriro postos em ser

viço mais dois hospitais am
bulantes, na zona sul.
Paris, 27 (U.P.) - O se-

•

cretario geral da ONU, sr.

Dag 'HammarSkjoJid, passa
rá a noite de hoje em Pa
ris, em transito para Nova
Iorque, procedente do Egi
to. onde passou o Natal com
as forças expedicionarias
das, Nações Unida:s. O sr.
HanliIn:M'SIkjdl'd, aproveitará
a oportunidade para con
ferenciar com o chanceler
Pineau sobre a poliltica in-
ternacional. '

Bonn, 27 (U.P.) - Tudo
indica que Alemanha Oci
dental não venderá armas
ao governo de Israel. Um
I;orta voz oficial do gover
no de Bonn disse hoje que
a v-enda de armas a Israel
c0nstituirá uma contradição
na poHtica exterior da Ale
manha Ocidental, e alem di3
"lO, faria a,umentar a tensão
n:o levante.

R�O, 27, (U.P.) - O prc.shí'ente J.K. assinou hoje o
decreto conc�endo o cànal
da 'TV2' da Radio Nacional,
lfic� e$a eDl!ÍSsora na

obrigação de conceder ho�
ras para a irriuliação de
p_rograma de radio ministe
rio da Educação e Roquete
Pinto.
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