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Decepcionar uma criatura que
sofre" negando-lhe um pouco de

fe.Jicidact:e, de -cornpreensão, equi
'v,ale a colaborar para a amplia
ção 'da' ferida que; em seu cora-

ção, gera os mais pungentes e vida, _que nem sempre sorrf" para
in e squeciveis dramas. A felicidade t'odos a criatura é enviada ao

consiste em fazer os outros I fe- I cárcere da solidão exilada num

lizes ,também, principalmente
I
mundo onde se sen'te distante dos

quando, em, determinadas fases da seus, ?istante' do meio em que se SO,VIÉTIÇOS NÃO PODEM
REPUDIAR CONVÊNIOS

, , ,

>�- --':'C- �- ---'__'-

ANO XLV _ O MAIS ANTI ao DIARIO DE SANTA CA TARINA _' N.o 1 3 4 7 9
- -'�

,
.

LONDRES, '5 (UP) --:- O mi-I' 0 Parlamento debatia a políti
nistro do Exterio r, Selwyr Lloyd.: ca 'externa britânica e, ao fazer

anunciou', na, Câmara dos Comuns. t uso da valavra, o .ehanceler de'cla

que,' dentro "de dez dias, ele s� rou : "Quero afirmar categórica
avisará em .Paris com seus cole- mente que não é aceitável a pro

gas da "França, Estados Unidos e posta ,soviética de converter Ber

Alemanha Ocidental, a
.

fim de Iim "Ocid.ental numa cidade livre,
examinar o problema da Alemanha desmilitarizada. Acrescentou con

e o, caso de Berlim em particular.
I
tudo. que. a Grã-Bretanha' está

---------- -- I disposta a discutir com os russos

.

B���j·r�'� II ��:§;J!:�����:��;:É�
Mercado.. 5 horas da de dez dias realizaremos em Pa

madrugada. À porta" que ris com meus colegas' dos Estados

se abre, um popularis- Unidos, .França e Alemanha.

-aímo amigo, da .água .Que Por outro lado, observou o mi-

passarinho não 'bebe fa- -
-nistro do Exterior inglês. "Nossa

zia seu comício: "Abaixo posição em Berlim não emana do

-os alambiques! Fim à ca- . Tratado de Potsdam mas da ren

chaça, que é a desgraça dição incondicional dá Alemanha

da humanidade inclusive'
'
em 1945.. Os acordos das quatro

a minha! Morrâm os be-
I

potências apenas definem as ,zo-
: nas a serem' õcupadas por cada

bedos, que não têm força Id .. vontade pára deixar' o país: � União Sovi�tica não t:m
»: _

10
direito de repudI,;ar esses acor-

vicio, do porre! Vejam, dos, pois, ainda que o govêrno
meu exemplo: não dor-mi soviético se propusesse a fazê-lo,ainda e, já amanheci na isto não liquidaria com os nossos

bitruca! :É ,prec1so aêabar direitos. Não aceitamos o _.,direito
com. isso! do govêrng soviético' repudiar' es-
Aí aconteceu o apar- sd, convênros".

te: "Você faz� discJU;&o Mãis adiante, observou-se que,
contra a cachaça mas. e O' Se Ber'Iim fô.se cenverbída em

i Ta!ôl" }c.an.sumi�r.;..�< ,��� '''!',i.aade 'l�re";" 0,8 -rnetos _d'e que '_

, ,Itu��das. Pnse do ·Pa:tr" ,âispor.iam 'os aleinãe. 'orientais e

liIágua; E resposta: "Se o as autoridades soviéticas para

senhor lrine;'!l
., Boruhau,'; I exerc,er pressãe sôbre o povo de

sen tem o'direito' de ser' Berl'im Ocidental seriam de tal
contra o l?o?er eco�qmi-

lP;"dem
que Se tor_na alheio á ;eo

co nas ,eliHçoes. ,eu tenho ' hdade a coneepçao de uma Ilha

O direito -de pil'egàr con'" de liberdade num mar de ditadu-

tra a uca ..• " ," ra comunista".
_,�

. ,

TODO O BIASIL--PRODUZ CAFE'

o próximo dia 8 do corrente
será considerado feriado 'munICI

pal. A Câmara Municipal de Flo-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-,

. !����.f�·uras fq��..!?. Il�'-ta do -Nascimento do SaF ata1 obrigados: e o da vinda do
vador do Mundo, �o c.icl0 .'.

_

Senhor Jesus no momento r... ·

de Natal, evoca três flgu- _

a
�

." d t
de nÓS'sa morte. Para isso' ') �..._....--

t dlnâ l' d' <fi' assumiu o po a erra,
ras ex raor manas, iga .as • '>.. H' nos preparamoll pela prece

destacados em nossos meios ao Cristo, cujo ADVENTO assumiu a nossa uma�ll' constante: Santa Maria • O • V A L DOM E L O
. da.de é homem como nos' M� d D .

'

"PREÇO DA ILUSÃO"sociais e culturais, anunciaram e prepararam, '
"

"

h bita ae, e eus rogar por nós ,

- Respondendo definitiva-
, " ,

. Deus se Incarna e a I a 'd' ,
mente tod t f'

/

Escritor de largos recur- O primeiro que incarnou
ti

'

f' d
,peca ores, agora e na hora as as pergun as eítas, sôbre quando teríamos

sos "'a êle' devemos o apare- Os desejos da' Humanidade en ',e nos a im

I
' ,e ,qUoe AVIDs- de nossa morto, E que as- �'O Preço da Ilusão" nas telas ce nO!jsos-cinemas . aí es-.;:; '1, I' , I

'

,

dímid f"
.

semos a sua g orla. -,
'I tao as notícías cate' f'

' ,

i"" '_ sr, Jose Lupércio Lo- . cimento do livro, que veio. ,em ser ,:e Im; a. OI o, pro- VENTD é: a vinda; tal co-
sim seja i

,

.. , gorlcas e ormais : Domíngn em tó-
I'

pes Mafra ! I €nriquecer a nossã'litera-' feta Isaías, figura majesto- .

D iad d N
� -(F�RACO - Lendo "No dos eles, ,

l '... 't' T t ·mo.: 'O eseja o as açoes, '

t" d C' " A, Comissã d 'R',' -_ sr' José Tôrres
'

. tura "Introdução à Lítera- sa do An Igo es amento, mis .erro o rlsto) � ao e censura, nó io,. tambem deu írrss-
I';;' _ sr' Neogênio Grtllo , tur�' Catarinense" ainda é

I
conselheiro do rei Bzechias, que permanec� conosc�s�r O II Congresso Eucarís- pon?lVel resposta a?s que andavam. por aí, com ares de

I, ;, ,: ___:. sr' Arthur Eduardo W I eximi musicista' sendo � o primeiro dos quatro pro"
.ra semr�' ,qU�S s�r a

V Ih

-

tíco Estadual começará no pUl'ltan,os: �Ojl cochichos ao pé da orelha do" proxíma,
I j, _ SI: D�rval Sábota

'

II �:lÍsic� do 'filme' O Preco fetas maiores, que viveu ,��,a, OSt JUS os ,o ent,o dia 17:, quarta feira, à noí- FOI õtíma ce por unanimidade, a ópinião dos censo- ,

i i :

.

_ sr: Enio Luz.
,

d�,' Ilusão de sua autoria. _:_ I se�e 'século� a,nte,s de, .Jesus �'êS!�;�:e�er as::� a ��ss� t(!, �on: uma,' explêndida
res, chegando mesmo á reeornendação dó filme,

'I J
'_ O nataliciante que êst.. Cristo, ASSIstIU a ruína do

.. , I
proerssão Iumínosa. Par- Agora, restar-nos' assistir o espetáculo.í' ,

. ,�
,

d I I f maxrma esperança, naque a tind d M t
' E ser' ""ti'SR OSVALDO FERREIRA' ano conclui o Curso-de Di- remo e srae e es orçou- .,

da ,'t' d P
,

N
I o a

.
a rrz de ·Nossa ,a espe acu ar mesmo, não haja dúvida.'.

I it d d VIn a perpe ua o, ai os- Senhora d F 't'
.

Um filme catarínens n t t, Ih d
.

, : DE MELO (Filho) : reito em a nossa.Faculdade, se, por eVI ar, a �ue a O·
so: VENHA A NóS O VOS- t lt ,e a ima, no Es�· e, um rana o e coragem, De

�' ,

E'-nos grato registar na goza em nossos '. meios de remo de Juda, �OI manda� �â 'REINO, Foi o Cristo r_eI, o, a, Imag?m da Virgem coragem tã� grande, que saiu fora elos limites para ser
efeméride de hoje mais' um

I

vastos círculos de amizade, do serrar ao meio peloreli' sera. condusída pelo povo
tornar arrojado em todos os sentidos,

'M' O L' de Isaí ;8u-e .. disse: "se a guem me daq 1 bdí t ' Será um marc lní I I 't' d
'

-anívsrsárto do nosso pre- que na oportunidad-e d·ê tão ,ana�ses, Iv�o.e saias lá" ,ue.e s�. IS rIto at� a .

' o 1 ICla., p an !li o a éusta de muito
zado amigo e conterrâneo I grata data lhe tributarão as e notavel, pe.l0 VIgor do es-

- ma� meu Pai o ama·ra e Ponte HercIllo Luz. e aI en- trab�lho, muito. cari,nho e com o a1to e elevado obJ'etivo,, , viremos a Me -e dêle fare- t qu d tProf. Osva1do--F. de Melo' mais carinhosas provas de tilo -e brilho da llo,!!sia.
�

. .os nossa morada". re�ue ao povo de Florianó- e. � o � -e pr9Je -ar nossa itha, sim, principalm-ente nos·-

filho do nosso particular apn,ço e regozijo, I, A pro�essa da, Redençao, ""D REINO DE DEUS
polIs,

.

sa Iln,a, que serviu ,de am,biente ngtavel, para exa-ltaçfio
amigo J'ol'nalista Osvaldo . Os de O· ESTADO abra- I

no Paralso perdl'do, desen- baT'· P-R' X-' IMO" "Nós�a. Senho.r� de Fáti-,
no que

..�emos .de maIs bOllIto e empolgante para os olhos'I, .

'

I - t
'

d ,"� A O anuncIa..., ,- , "
-

e patà a aI .

M.elo Redator· deste J'ornaI e çam-no afetuos·am.ente fo.r-,' vo ve se a raves os, pa- J'�' B t' t 'n' t'nd
ma sera a pnmelra pere-' ma.

'

, "

t 't' " '+' . oao· a IS a, I SIS I o ·em '

d II FloI'I'an' I'de sua exma espôsa Ana mulando votos de perenes I l'larcas e reIs a,.e o· nosso' .'
d.

grlfla o Congresso Euca- . opo IS com seus �recantos e praias cQm. 1'e-
.

r Bosco de Me'lo, elemento'.! � felicidades.
'

p:o�e�a que ,implora "ó �:!-i��:; doPr;::��r oSen::- r�sdco �stad�al. Sua recép- :o�:s ,rendilhados" pdanoramás cheios d-e encantamentos
cens orvalhaI o Justo!" É

't" d d', çao sera festIva, no dia 17 ,

gla, ap,arecera eante de todos, oferec·endo assim
" ,'", reI an o-se as vere as en- "

,- mot t
-

o dIa prometIdo a antiga fe hdi' b' proxlmo, 0- emmentíssimo 1�?S reaIS para que o urismo em nossa terra possa. 'A C en o-s·e os va es a al- d 1 8tra t d fdos paIs do genero humano, d t 'h cal' 'ea Dom Jaim.e Câmara
• 'I; gen e e ora, gel}te de bom gosto, gente que sabe

é o dia em que o mal ser�! xan �-,se , as ,�on an �s
h

e fará pregaçãO' alusiva na
escolner o que é bom e digno de ser apr..eciado.

banido, ,em ,que os ais se ats :'0 mas.:
t

08 ca�m d�S Praça di) Congresso ness.e
"0 Preço' da Ilusão" tambem possue um enredo pias-

mudarão em riscos, "Céus, O��lOSOS' . �rnar-se�ao �; dia, à noite. .

'
mado nas cênas da vida atual e porque não tambem

têm o prazer de pprticipar aos derramai o vosso orvalho' reI: s e os a�peros, p ano,s .

I As' principai

sOlenl'da_ll'eal
e indiscutivel.

'

.

' É ar conversa0 que se ·exlgl> d
' s

, "O N � F'l ;,. " . ..'seuS paÍ'el'ltcs c 'pe'ssQas de suas ll'uvens, fazeI des,ceI' o Jus- ,: � _

d N t I Ef es do II Congresso Euca-
/

.

OS"O 1 me ; como Ja e conhecIdo e foi cógnó-na' �l)reparaçao o a a '

t'
'

n ')1 d' ,

I' �.
.

relações, O contrato de casamento to; abra-se a terra ·e ger- j _

B t' t t '{ rIS ICO Estadual serão a
li a o, e uma rea Izaçao dIgna dos maiores ,louvores

de sua filh.a LENm, com o sr. mine o Salvador", O Salva- oao �. IS a qu: ap�s 1'0 r. procisão de abertura no
bem como da cooperação defi'llitiva db nosso povO'

Eneo Comicholi. V-a:'8 raça,; e VI qra� dia 17, e ,a de encerra�ento '

'Sejam tomadas na devida consideração todas 'as di-
ENEO E LENIR con m��;E���-SE;! ouvIr no di� 21; a prim.eira e� flculdades encontradas e já vencidas.
N O I V O S

(T!,' ,'.
neste, como es· honra à N· S· h" Todos os sacrifícios dispoe d'd energl'as a toAda

S
tá escrito "Envio diante de . .o.ssa, en ora de á prova.

n lOS,
Florianópolis, 29 _ 'Dezembro _ -1958, " (Continua na 7.a página) ,

mim meu m�nsageiro para A t d
'

dA 't d- .

-o's camb ,
.

von a e Jll oml, �_,/e v,encer e o destemor com qUE'ONDE- N'S('EU--U'O -FERI--A'D-O'
�

que me prepare ',encldas foram as cr!tl'cas dos que somente sabem cri-
" 1.\, ".

m,
"

nhõs"." .8r.a,.siI�de liGia " tJc�r e nada próduzem de útil.
-

J O r E.' I. For fim,. a figura meiga IV Some-se tudo isso e é f�c,iI de se ver o crédito dos
'i'; S A O . J ' da VIRGEM ;MARIA, a que Já está circulando o N, que se aventu!a,r�m _a u�a obra de tal monta.

j�.';�� "NOYO HORÁRIO" ;
cah,tava o MAGNIFICAT: 55 dessa revista, que publi" ,

Hoje, poj.s" c�m o espirito deJprev.enido e sem
.�'�

,
"Ml'nha. alm.a engrandece ça, entre outros, os seguin, ..a: p,retenção dos. Ilseudos sàbios que poucO' sabem esta-'", -,

às 3 - 7% " 9Y.! horas
,

. -

re.m08 1á "
-

d
' .

FERNANDO SOLER _ , aO Senhor", porque fêz a tes trabalhos: Não inte-""
," par� :v.er ,o valÓr esse grande' trabalhO' tão

t d
-

d ;;- - gralizaram.. al'Ilda o· seu ca-
discutido como d:�s�jadõ; '- '

ROSARIO GRANADOS I
re ençao e seu povo. E

'_

em
_/

.. nela, por obra do Espírito .pital as Cias-. de Carrís e

FILHOS QUE SOFREM Santo que Deus, que o }ar�im Bo�ânico; Nova e

Verbo' se fêz carne, Maria,' pe.rigosa_ investida do ·estaCens,: até 14 anos -

'-pronunciou (;) FAÇA;SE e é tismo; Cr$ 216 milhões pa-

p0r.:;jl!lsto títqlo � po-�,e- -ra a, compra de 15 av�oes
dentora, Santa- Mária espe- us�d()s; Os gauchos querem
rav-a. a vinda do S'alvador: a., enc.ampação imediata da

" foi e'sc'olhida e agraciada @ia. de'Energia Eletrica; o
.

entre tõdas as mulheres" cine�a � bom ne�ócio (V);
pois belldito foi o fruto 'dA -{\. il_!d.u�tria aeronautica na

seu ventre, Jesus, O AD·' cional (II); P.orque a carne

VENTO é uma preparação e0l}tinua a ser boicotada;
com Maria Santíssima; sem Yl]l'J?lª,no original e simples
Ela, a -espera do 'Natal se:- i pa'r� inte:J?�i�icar a 'arreca
ria- incompleta, seria uma daçao munICIpal; Os para

es�el'� pa�siva, i�diferente.!' doxõs �a' no,s�a evo.l�ção
EIJL nos da o exemplo de -economlco-soclal; Panora

� 'or5ção consta,nte, de; 'humíl- ma' do -café no ,Brasil; e

aade Para sermos dignos de Desde 1938 não pertenc,em
& JERRY" _ re�eber o Filho de Deus. 'à Ja,ck,son os direitos autO'''

Há um ADVENTO do ra.is de Machado de Assis,
.

'

-,!

ANJivERSA'lUOS
'Fazem anos hoje

v D .0.AN o
- I JOSÉ M. PEREIRACO�CHOLIMARIO

E

L'EONTINâ. PEREIRA.
E

LOURENA COMICHOLI
têm o prazer de p,artlcipar aos

sellS parentes e pe·sso.as de suas

'relações, q contrato de cllsamento

<fi! sell filho ENEO, com a senho-

l'ita Lenir Pereira:

...

�=,,�,====��==�=�-
) .'

CLUBE

DE
RECRE ATIVO

JANEIRO
ESTREITO

_ ...........:._-

PROGRàMA PARA O MtS DE

DEZEMBRO

DIA 11 QUINTA FEIRA - Soirée de· formatura
i:
i

li
11 I
I, �.

... I! • �

i,

.,: j
'1 i

':'; 'f

dos' novos contado

res da "ESCOLA
TÉCNICA DE .<JO- ,

MÉRCIO SENNA

PEREIRA",
às 22 horas.

Inicio

..
DIA' 13

.
/

SABADO Soirée de formatura
.

do "CURSO NOR
MAL REGIONAL HA

ROLDO
, CALLADO,

'início às 22 horas .

; I

"!'
I .

, f
, '1

":(1'
. í:' 1
- I

. ,i'

/'
,

!i' '. ,'DIA 28 DO�rn{qo;""'::: 'Yesperal Dal)çante de Cone

.. :: I,� fra,t�rnisação dos Asso�

c'iados do Clube, início
às 22 horas.

','-

A sC'nsação do momento!
MARISA _ ALLkSIO

,,,

--�._-

J1PittSOtt
'

em

Não é p�o.blema tão facil como parece à primeira
"ista, .[t- boa �:a.cQlha dos pres,entes, Nem sempre se en
�ontra o.s artigos 'ii a,ltura do bom gôsto quer de quem
lai adquiri-los qu,er de quem irá ganhá--:los, "Em cávaio
la,do n�o se olha os dentes" é um àdágio absoleto e de
ressimo mau �Ôgto, Nãp mais deve ser tomado em COI!"

3ideração,
O id-eai é- qllando' se pode reunir os, três segulnt'es

fatôres principais: o. bonito, preço convidat'ivo facili-
la<;les 'de pag�I_!1en�Q".'

,
,

Sempre foi. Sim sempre foi. Mas", não mais é.
Não mais é porque agol'a existe, em Florianópólis, a_
Caçulinha de A Mode-lar, A Caçulinhà que possue um

magnifico; um marav,ilhoso sortimento de que há de'
,mai;s fino e moderno em (lristai�/ porcelanas, tapetet!
:'abat-jours", rádios, �Ietrolas, alta fidelidade, fogõe-s:.
l'efrigeradores, liquidificadores, barbeadores -eletricos.
11:_laguinas de costura, maqpiI_lll� de escrev,er, etc,

"

Q mais apurad<:!_ bom g9sto encontrará na "caçuli
I_lpa" .0 melhor e o mais belo que possa pretender. Quan
do não encontrar na Caç.uliq.ha (o que é improvável;
pode' pncontrar na A Modelar· de móveis, um colchão Di,
viI?-.o _ mobiliários, etc, etc"E". ainda", existe êste
mat:a,_vHlloso ma�azin de mo�as A Mo<J.ellitr, Um maga�in.
q'ue tem de tudo o que as elega.ntes (ou os elega�tes)
gostam_de-vesti.r.

Portanto, a escoUia, atualme·lJ.te, de preseptes não
mais é ptoblemlil, Se for�problema para alguein qualquer
dos estabelecimentos de A Mod.elar está em condições
de resolvê-lo,

BROTOS DO SÉCULO

.IOjOC)UBUlS1U:!{ - adoaSDUlau!C)
- Cens.: _ até 18 anos -

, '.

"t:2 V � ""
.

....
--

•• f'

G -E R �E'H T E
• "f �

às 5 e 8 hQJ;af
I ROBERT TAYLOR -

JULIE I.;ONDQN em

IRMÃO CONTRA IRMãO
- CinemaScope -

_- Cens.: até.I8 ano\ -

'COM.

PARA
,- '

... '. AllIga-se apartamento com 4 quartos, amplo living,
quarto de banho � cosÍIlha-copa, com instalações sanitá
rias para empregada e quarto anexo. Apartamento 1';,.
6, _Eài�icio Cruzeiro, Rua, Felipe, Schmidt N, 52, Tra
tar r�los telefones N,. 2850 _ 3128.

CASA
.w ,...às 8 horas

JORGE MISTRAL - ROSARIO
GRANADOS em
PARA SEMPRE MEU AMOR' NECESSITA-SE v l S' OA- Cens.: até 14 anos .,-

Os proprietários da Vila São João e da vilà Pedro,
em Capoeiras avisam a 'tôdas as pessoas que possuam
re�ibo simpl�s dos -lotes vendidos de 1951 a 1957 e que
ainda não têm suas escrIturas, podem fazerem-nas até

,

- E.' D I T A ,L' dia 31 de janeiro de 1959, ,
.

'. O
-

Centro, �c�dê!llico "XI de Fevereiro", da

FaCUI"1
Poderão,' proC'urar' o Cartório do Estreito que tem

i dade de 'Dire,ito de: �a.nta �atarina, �omu,
nica aos inte- todos Os detalhes para escriturar -e pagamentl) ,e outras

,

I,:�essadcrs
que,- li: partir do dIa 15 (!lUlnz�) dó corr·ente �eSp�!3fls! procurando se entender com-o sr. João Pedro

mês, estarão �abei:tas ,as inscrições para O' Curso Pré' Rita, Procurador. .

P E R D E U-S I; 'Vestibular de, Direito, prol!1ovido por êsse Centro Aca" Não sepdo feitas as suas, e�crituras dentro desse
'. dêmico. _.

'

,_ prazo, não no.s responsabilizamos por outras alterações
Uma caderneta da Gaixa Eco- . O referido Curso, que tem seu iníciO' previsto para ou despesas,

mica Federal de Santa Catarina ,o dia 2 de janeirQ rlQ ano próximo vindo.uro, será mini,;'
-

- Juyent,ino Linhafes _ Leonardo Tett�
n,O c/c 3311 - 2,1\ Série,

.

trado por p.rofessdres de nossos Educandários de Ensi- 12 de novembro de 1958
Pede-se a quem encQntrar, fa-: no, altamente ·cápacitados. ..., -....-.,;;--•.

. de entregar 'nesta Os intere'ss�ctos "pode.rão, a partir do dia 15 (quinze) \._

de dezembro, inscrever-se na séde do Centro Acadêmi- (U R' S Q "D E
co, sitã à.rua Est�ve.s Junior, 'N, 11, mediante a Taxa )1- �" �"

,-" ,

'"
de Cr$ 150,00, (cento e cinquenta), obedecendo o seguin- De 9' a 12 de dezembro, ,às 20 horas na Associação
te horár�o: :, . .

.

,;" I',:
.' Atlética 'Banco dó Brasil, Praça. Pereira' e Oliveira ha-

. Das nove, ás, dez. e trinta horas, verá '�m cl!rsinho �E;! or)1amento;:;-, -em preparação p�ra o

Das dezesset.tl ás ,de,Zoi,t� horas, to�os o.s dias Natal.
'

Florianól>olis, 2 de dezembrO' de 1958 I�s(lrições no proprlQ local, dia 9, às 19,30
F�n�nd� Luiz S, de Carvalho P,reço Cr$ 200-,00,

�

Presidente do C.Á.XI de Fevereiro
.

MARIO_ M:ORITZ -_DECOR�DO_R.

11
"

I' I.

} JCORS-O . piE-vÊsTiBULAR DE DIR�ITO
TELHAS; TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃÓS BITENCOURT
C"I� BAOAR6 ' FONE lIOf

ANTIGO DEPÓSITO OAMIAN"

II

IAlAL

horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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/:iJta, ,.eni«eLct6e - Dia 1 .'deDezembro ..Sabado �as 23horas:
•• ,>" - '-

�Iégante SOIRÉE com JOT4 e seu� CONJUNTO ',IRÀPGANS di -boile >"NI6HT AND 'DAY",' do Rio! Fabuloso. "SHOW'�
c,oRlanda�o por HERI,VELI0 MARTINS, apresentando: BADÚ, Fó impagável ,cômico do Cinema r Rádio é TV IRIO'
DE OURU, {!om -a! nova e senfacional �anlóra MAR�A DE· lOURDES �- a·' ESCOLA DE' SAMBA' da RÁDIO NA(jOMAt

-

do Rio!' '.Reserva de Mesas, na JOALHERIA r MÜLLER! /'. . /

'.
'

"

�.,.�"",-�_-.-. �i:j'"';�,��·'.iI"':;�;>����7Wir't'li,,-Z?Eilt"ii'"'7Ein�loi.:7k"-· _Sll����·����������.....J����=�������������-�'-��7�"�F�_��""'�"'iikif'if'�-_-:,,:'ns��B:nfS�-::w�m��_�m:���������J._----�--_.'-- __",,__.- ......�---�----;.--�"":-._------"-----:--_._.__.�_•.. ---

,

MO'VEH EM GERAl :JDão Moritz S�A.

; / "A'IUIAIt7ET'"
Escola-iécíiicide-Comércio S. Marcos . ,,- nos flAPCJ(J1

Lauro -!!M-�"�f��i·-.'. ? "'., �.

o Major. Espetáeul., do Ano,' ás 23 horas, Elegante:
Soirée com Jota e seu Conjunto Irapoans, da Buate

"Night and Day", do Rio. Fabuloso "show" comandado

901' Herivelto Martins, apresentandó : Badú, o impagável.
:ôm:I;D do Cinema, Rádio e TV� 'I'rio de Ouro, com a

!lova e 'l:lI:'Ils:iclOnal cantora Marta de Lourdes; À Esco
,S de Samba da Rádio Nacional, do Hio. Escolha .da
"Gla.uour Cid". Reserva. de mesas na Joalheria. Muller. Bancários, Funcionários, Estudantes � e comereta-

'Dia 14 - domingo rios! __ E' chegado o momento em que voclt��n a opor-
,:"»)irée de Formatura, ás 22 horas. "" tunídade de MULTIPLICAR por 3, '4 e até; por. 5 o seu

Dia 25 -' 5.a feira
• ordenado. Não precisa prejudicar o seu emprego, apro-

J radicional Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha velte 'ne horas de folga, nós lhe ensinaremos. Venha 'á -

de :'Júiss" E-Ieg:ante' Lira. ,Bórteio 'de prêmios. Reserva ;e infirrever, trazendo u,ina foto 3x4 e um documcnto'd...
_ �le m��·,as na Joalheria' Muner. �&entidade, na LOJA AMARAL, i> Rua 7 de Se�elÍlbl'o U:

Dia si' - -4.a feira -.---------------.,---------
E"petacular Baile de' São Silvestre. Apreséntação.à ��...' •

- .

t' ._.
-.

"'. �ociedade das lindas deblltantes do Lira. Shaw, notável.. "'. . ....• U..sl cons ,rUlr __
.

- Início ás 23 horas. Reserva de mesas na Joalheria Mul- .

. .U, .'. . _

ler: .

. ' \)A'. Metalúrgica Atenas instalada com máqu:in�úip
1'.J oj a: As senhoritas que desejarem deJ;lUtar no Lir�' 'I\

moderno está em condições de atendê,lo em qua qU'rr pe-
dev,em fazer suas inscrições com o cro?ist� social do

� d.ido de <ilsquadrias de ler:'o pma a sua construção.

Clilh; sr. Rtjbens Cunha-.-.· "', ?,'
.

D1PORTANTE - É' obrig'a�ória' a apresentação da

CAR'l EIRA SOCIAL e do talão do mês de dezembr�,
nas [tostas do Clube.

.

Serviço· Médico
,

Dr. Fernando Osvaldo de Oliveira - Diàl'iamenta

cas 1-1,00' às 17',30 horas .. '

Dr. Julio- I)oin <Vieira - Diàriamente das 16,00 às

�:�Otl:J:�e;;,�� ���!;agO
� 1'",,, e Q?;nt., fe;:"�' < JI��·�';,rf' f� ·Iíf'!�'�;.��"l.'=Ih'. 'MtÍnoel Daria Guimarãe'l - Segun.das, Quart'ls "'1\_j"L'.' \� jR .,.11 . :j:! ,

. � • , .....
-

7 30 h "J' ,
"

,..

e Sextas feira ..;- Dàs 14...00 às 1', «ras. I .::Jk�=;=,1k,�:."·: ...... '\... V',"' ,

1'1. Mâ:rLD Cantição. � Ter;as� Quintas e Sáb�dos �',_.
� u��=,�'L _"-_!=!J'�

das 9,30 às 1l�30 horas, .,

� t '. ' .

M'�alu'rq'·Ica ATEIIAS,

.

1;1'. Hen:l'iqi;e Prisco P!lr,aiso - piàriamente, exce� �I' • .

.

to a(;" sábados das 7,00 as 10,00 hora.g Ru.a ,Padre R�ma n? 19 3 23, florianópot[).· .S. Catartna· lone 38.64'
- :�O\l'A: Pára qualquer consulta Médiea: procure a

-
.

� "-", CONSERTOS EM &ERM '

.

SecI eLllria
.

da Assoda"çãO" à rua Trajano, 3,7.
<

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

.

Vil!lE A NOSSA lOJA
I<u. DeQdoro, n. o. 1'5 - Iel, 3820'

'(Fiscalizada 'p.elo Govêrno _Federal)
) Rua Nlarechal Guilherme. s/n (Grupo Escolar

MulJ_,,:')
CURSO COMERCIAL BÁSICO
Exame de Adm,issão

�:poca de Inscrição: 'de 1.0 a 8 de .dezembro. I
ri ovas: 01:" exames de admissão constarão de provas' .

escritas e orais de ·P'ORTtJGU�S, MATE-
MÁTICA GEOGRAFIA e HISTóRIA DO
BRASIL.'

.

D o c u m e 11 t,a ç ã o:

a) cel·tidão que' pfove idade mínima de 11 anos,
completos ou por completar até 30 de junho;

.

b I prova de sanidade física' e mental, constituida
por atestado médico;

c) prova de vacinação antivarióÍica.
\ Secretaria atenderá os interessados todos. os dias

úteis u o serruinte horário: elas 17 às 20 'horas.
,,-,, "

::;-'orianÓpoJis. 20 de novembro de 1958

Hilton Prazes Luiz E. Beirão
Secretário

"',,to: IVQ REIS MONTENEGRO
Diretor

Inspetor Federa I

TIra� 'enis C�utie
. Programa .exeepcinnal ,de Dezembro

_"_/. �:bta�8 .. r+: 2.a·feira;-
-

hi�.ile �le Gala' ele' formatura dos Bacharelandos dá

'Facu dada deDjreito de Santa Catarina, ás 23 -horas
Dia l{) - :1.a feira ,

. '- .

.

f';lal dio�()' Bi�gó" 1\8 .29,-130 h�.,' 9rg�n�zadQ, pelo D(!:-
}oh!'!. (lento Desportivo do Lira �e destinado á melhoria

de: suas instalacões e em homenagem ás 'equipes titula':

� .iuysnil,· tri-,ça;npeães do -Estado.
.

"

':
' ,

.
.

Dia 11 � 5.a feira
�()ir6e de formatura do Curso Cienfífico do' Colégi»

CaÜ�1 1!lgnsl;, ás 22,30 horas.
Dia �3 - sábado

ASSOtiacão dos Servidores PÚ'bticos
. .

.

de Santa Calarina
Cf "

'J'Hia! "A SObt'rana" U1$t rfl< "o I:.t,·dt. .:..:... ('su•• ·.

tiA 5o_ana" Praça ],5 de novembro'::_'i jSqllJTH
� Felipe Chroidt ' .

-c,

----------__,;_----_.---- '�-

ESCOLA TÉCNICA DECOMÉR(IO
-

.. .;;_:

. SENNA P'EREIRA � ESTREITO' ,

t

EX ;\·i\'JES DF: ADMISSÃO AO CURSO COM�RCIAL
, BÁSléo-'

la ÉPOCA
-

s

Inscrições: de l.o a'9 de dezembro
:POCA 'E HORÁRIO DAS PROVAS '[ ,

:.\1:.temática - Dia 10 de dezembro às 19 horas
História 9'J Brus il e Geografia - Dia 12 de fieze�

'1'0 ;' s 19 horas
POyttHl.'llês - Dia 13 de dezembro às 14 horas:

IOI"I.'�ifE�TAÇÃO: a)' Certidão queiprove ida&e .mínl
ma de 11 anos. completos ou
por completar até 30 de junho;

b)"'Prova de sanidade física e meu-
-

tal constltuída por' atestado
mêdíco:

c) Prova' de vacinação aritivai'ió-,
.

.
Iíca,

8strejto, i2 de novembro de 1958 ,

�ri. Kardec 'de' Melo' - Diretor �,
Ivo .Reis Montenegro � Inspetor. Federa('- ,��

----------.--------_- . ..-.....�---".__..--::-.. _ ..

-, BALCONtSTA, Df ta ORDEM
CClM �RÁTICA EM .CONFECÇÕES
�ECESSITA: ,

A MODELAR

.

3 - TRIPLlOUE ,SEU SAl4R;,O

"AGORA"
"Em suaves· paga,mentos"" /_

p. R' O N T A E N T 'R E G A

.

�,'

'-

.1

lO.

" : "'.

Olivetti Studio 44
, ,

.
c----...__

.

'E-a peqqena máquina pa-a.o '&scrihírio
é para o,gabinete Pi!rticular.

' '

..

·.Fornece unttrabalho dj!·qualid'ilde -�,

elevada e éo'fis·lilnte.' ." ,:�, r-/
.

-!Jne,as f��acter.f�fic-as de estabilidade
.� de r?�u.s�erestrutútaL:des !Ilod�los'maiQres-
a mOibflt\l��.e �feg�ncia. tla portá1t�-..

-.
'

..

.- ,.-->,Ollv,etf{líidustriâ/'S.A", """. J'

.._'. ";/:':������:<C=�;�"�";l�t��";,�����;2�::(�.:{�}D�.':'_ - ':'

I

<;

.�. ;

•.

"

:-l_

.
,

.

c

=

S O A I S 11 '1 '3 X tI S 3: 11 O a II 11 g r li l S Fa
(,ASA FERNAN'DO

Rua-
.

Saldanha Marinho,
Caixa Postal, 467

fone: 3 8 :7 8
. 'J'ELE:

.

"., C A N A N "

F.L O R I A N Ó P O L I S:

2

e 334 3

VÚiüe'ns Dl n É TAS
flORIANÓPOLIS. - fllO is 3ó'
FI'OllS.-S. PAULO RIO ,,' 4 ..

flPOllS." CURITIBfi-RIC AOS SA8í

SERViÇOS ,A,ÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

/

JÓOUEI CLUBE. SANTA ,(ATAR1NA
c

E D I ·T, A, . L-
,ne aCôl'do com O' qne estabel�ce o Artigo 55 dos E::;

tatuto8 dêste Jóquei Clube, convoco Os seITh(}res sÓcios
. :ieionl"tas no uso de s�us direitos pa·ra a sessão tle As

-

l'emu,éia Geral . Ordinária a reaHzar-se no d,ia 18 de

.

dezen�.hro ,do mês p.róximo vindouro, na sede do Jóquei
Clllhi! Santa Catat:ina; sito á rua Fernando Machado, n,
8S l1:CO �quatorze) horas,

..

_---------

MADEIRAS PARA

JCONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOUíH
("'I� 6AD->.�Ó . 10N( !'�6)

, , '

ANTIGO DI <U-S�l o DA�LArI'ORDEM DO 'DIA
---'--�---\

,

Eleiçi'í,o dos membros da Diretoria e do
Deliber\ativo e F1scal.

.

Ficam a�lisados que.está abe!'to o registro ;;ra in,,
triçào de candidat,Ps aos diversos eargos eletivos. O
pràzo para inscrição 'encerrará dia lÓ de dezembro de
rg58.

-

AGRADECIMENTO
Ao Santo Padre ;Reus, p)r

graças l'!lcapçadas,' agrade
ce Inês Motta Carval,ho.

Conselho

,
,

Flol"Íanópolis, �9 de novembro' de 1958
Accáeio Meno,
Presidente

---�- --"-----_._-
/ '

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

t ,À ,V A N .o O.:
',.. '

( O Mi: l A 8 Ã ·0-

".Vi:rgem Especialidade
ía Iia�, WEIZEL tNDUSTRI,Al - Join,ille ";;"�(Marc. Registrada)

, i,'. .

" .';, .

8conomba-se te mp'�' e ,diRh�iró:':'- :'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

Genebra sôbre os ataques de sur

prêsa. O memorando ap:rlesentando
pelo representante soviético, sr.

Kouzametzoy votando simplesmen
te ao problema do desarmamento

geral, não. dcíxn "m a is lugar a uma

esperança de haver um ncô rdo sô

bre essa questão limitada. Nessas

condições. não parece que' antes

de várias semanas possa t,r to

mada uma dec isâ o ocidental, a

respeito da' nota do senhor: Khrus
chev.

Unifi<acáo da Alemanha estebe-
')

'.

r-

I
.

a� 'e'qU le 118br 11I,�o' �aOvdoe:'�'::�ia: ��I�ã�,' t;�e::����;�_ç:o�

·e(e r
.

'

'·divc'rsas propostas emitidas a ês-

'. "

"

'

,:'\:}:,'. .?
',' ,\'

se respeito, nestes. últimos aros,

,

""", tais como o Plano Eden. Porém,
. numerosas personalidades, desta

BONN .4 (UP) � Deveriam lações de deputados ou 'pergun- cam os ocidentais, pn ra uma d is

;espondel: às propostas da URSS tas de jornalistas, desta vêz é

Ple_jeUSSãO
do Plano Rapack.

sôb re Berlim, declarando-se pron+ namente justificada. Os serviços No momento, sõmente uma in

tos a negociar quanto ao estatu- oficiais examinam minuciosamente tenção parece clara: a de não

to político.e militar de uma Ale- a nota do sr. Khruschev na espe- fc'char as portas a uma negociação

manha uriificada declarou o rança de descobrir as verdadeiras qualquer com os russos. Mas,

professor Carío Schrn id, vice-
. i��c·�ções do che�e do. govê rno so- tambél_n aí e�ist� uma d!ficuld.ade,

presidente social democrata do ví ético, Com ,?felto, ainda+se per- e de
í

mpo rtâncía e atitude do

"Bundestag", em alocução difun- gunta nesta capital. chanceler Adenaur, que ontem en-
. -------'--

dida pela emissôra de 'Munique. 1.0) - se o objetivo visado dureceu consideràvelme·nte. O

Considera o pFofe'ssor Schmid pelo sr. Kh ruschcv é slm p leament e chefe do govêrno de Bonn, de

que êsse estatuto deveria im- expulsar "os ocidentais de Be.r lim ; sua parte, se declarou contrário

p c di r que uma f\ltura Alemanha 2,0) - se não' seria mais ché- iI tôda discussão com os 'soviéticos

reunificada se- fôsse ,juntar a um ga r a unia negociação destin�da;a c p�diu aos s i us aliades uml! sim

outro dos grandes blocos mundiais. impedir o armamento �'ltômico da ples e firme declaração
t

comum,
Além disso, seria também neces- A lcmanha Ocidental; de. que pretendem manter seus

sário que n Europa Central fôsse , 3.0) - se a nota soviética cons- compromissos sôbre Berlim e que

"dc.satomizada" e que as tropas titui ou não um ultimato e se as' não deixarão a cidade.

naoion.ai s dos vários países ali negociações devem começar den- O embaraço é ainda acrescido

estabelecessem um certo equilíbrio. t'ro dos seis mêses indicadós pelo pelo fato de que agora se -const-

Se chegassem a 'um acôrdo a s r, Khruschev ou se nesse perío- idera fracassada a Conferência de

êste último ponto, disse, ter-iam <10 devem estar terminadas. I
.

não sõment ; feito um grande pro- O s . gun do .p rob lema é detcr·- I Apartanlento.

g resso 'no seneido de uma diminui- minar se deve-se ou n'ão en tabu- 'I
ção dos armamentos, mas ainda lnr uma negociação sôbre a Ale-

um g-rande passo no c.aminho que manha C sl�a Areunific��ã�. Un�a', no Centro
pode levar á reunificação da Ale- parte do governo bri tânico serIa'

.

manha.
..

,

.) A L U G'Reina a maior pe1'pl'exidade' 110 -C''--O N V I T E A S E
S�!O do govêrno britânico quan-

,- ..
. to à atitude a adotar à respeito VER E TRATAR À RUA

das propostas d? sr. Khruschev A Congregação Mariana de Pa- TIRADENTES 12

���:;n��:�·!i:\:lt�!u.de I���is�;:: s�:
I
�:o��to:����de� ���z�rov:e el�lo�:i:�':

.

V"EII?'-N"D'--E-'-'-S'E M'O"VEIS VENDE..SE
. MÓVEIS

Negócios Estrangeiros 110rt'C"ame-
para assistirem à cerimônia reli.. -

'

ricano,. britânico._ e francês, du- giosa da Bênção do Cruz:iro no
-

POR MOTIVO DE VIAGEM

}l.'ealnlttCe.
uma reumao que -s e rea-

mODl'ila'O 6d� p'àeSdr2aO Bh10·aransca, I por moíive deliZ:lI'á em Paris. a 14 e 15 do cor- PRÓ' G R A l\f A

SC:;-LlI1do as esferas inf'o rm adns, Grande queima de fogo�'
• \

L', mesma pe rp lcxí dud e Se faz nas local;
,

no,' viagem
duas outrr.s capí tai s ocidentais. Dia 7 - às 10 horas V d d

.

en C-se 11m ormitório complc-
A própria intei-pretaçâo da, Bênção do Cruzeiro e. .lozo CI'.1 t / I 1 hv_v o p Cllsa , com co e ão de mola

nob soviét;cn criou o primeiro; seg'lIida Missa Campal, celc- sala tipo mexicano,' escrivaninha�
problema. que ainda não foi

resol-I
brada pelo Padre Joifo Batista- biblioteca, radiola americ'lna, to-

vido. A' resposta clássica do "Fo- Wieceli Vigário de' Palhoça. Ca disco com bL vélocidades e

_l'c:g 11 OfficC'"" I de que "uma nota A GOllg�'egação 1.ln tecij)3 e :-::1+'"05 ohje'to�
está eIn, estlldo�, quando 0. govêr- I agradece o comparé'cimento �lc TrataI' na Estrada Velha, 28,
no esta embaraçado p(/r lI1terpe- todos. Barreiros.

1ncêndio na mata
arrâsa 40 moradias
MA�IB�, caüromía, 4- _I

Mais de 'mil e 500 bombei-I
ros, estão lutando, hoje, de
sesperadamente, contra um

I

violento incêndio nas .matas Ide Santa
_
Mônica, que já

destruiu uma área Planta-!da de '15 mil acres. 40 casas
Iforam destruidas e 9 bom

beiros sofreram ferimentos I
na lutá 'contra as chamas.
03 danos são calculadçs. em
vários milhões de dólares.

"O 1\1.\18 ANTIGO OIARIO DE SANTA' CATARINA"

I

CUIDADO!
Ao comprar móveis estofados, verifique
se o molejo é feito com OI legítimal
MOLAS NO-SAG

.
.

•. muito maior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltom

• m6veis mais leves
• dispensam o uso de cordinhas e perclntas de pano
• conservam o estofamento absolutamente
indefc rmével-

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

MOLAS� DO BRASil S. A .

Fõbr. e Escr.: Ruo Sõc Jorge, 374 - Tel. 9·0519 - Cx. Postol 875 - Erod. T el.: "NO,SAú" - São Paulo

REVENDEDORES, MEYER & elA.

'lua Felipe Scbrr.idt, 33, � R.'1 Conselheiro Mofrc. :: - Tel. 2516-C., Pos'Q! �- FlOR!ANÓPOll�
Uma cop.� de o-s 6.000,00 por

Cr$ 4.500,00; um quarto de casal

de o-s 8.000,00 por Cr$ 6.000,00;
um sof'á-soumler com almofadas

de Cr$ 4.500,00 por Cr$ 3,1\00,00.
Todos estes móveis em perfeito

estado de conservação.
Tratar na Av�ida Mauro Ra-

mos, 207, das 10 às 11 horas, com

o SI'. RUBENS.

"

.� SENSÀCIONAL-J. TARD'E' DANCANTE ESCOLHA
INí(IO-�' AS 17' HORAS �. TERMINO AS

MISS BROTlKHO
21,30 -RES:ERVE

TODOS OS CINEMAS "

reco' da, II
,

,

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

DOMINGOflNALMEHTE
\
.'

�

'-
....

"'0"
"

;......
I

'1-.

ao

i
I

,.CRÔNICA E PAINEL DA VIDA. ��A CAPITAL

B R ;',E V -E M E N T E
�ob Hope
Kalharine
Hepburn

em

Taylor
j

1
I
1

,-,em,-
1
I
I

! _

.. \ .

em

Cin�maScope
- ,; - -

D E F E
'" ',!

", A

•

CAsns OE MADEIRA

IRMÃOS SITENCOURí
(AIS BAOARO • rONt H01

ANTIGO. OIPÓ,'TO OAMIANI
-_._._..- -

""�-'''''''

------------ --�

UNICA OPORTUNIDADE'
'Vende-se com temporada de verão em vista no me

lhor ponto da bela praia de Piçarras uma Sorveteria

Bar, Restaurante inclusive 25 camas para v�ranistas.
Aceita-se aulomovel ou caminhonete de qualquer valor

em pagamento.
Informações: Casa de Saude São Sebastião, qúarto

N. 10, com sr. Paulo.

,,'

rr P L A Z' A rr

SUA MESA.

e Technicolor

JÁ
C�Nfi'�' R·I' T '1'

, . ;,"

�'<'HOJE'·� em'

'_ .
unimos sucessos.

:,', � 1;':'.- .:C:. .':
BADÚ 'Humorismo

. f �,
'

•

HOJE MA�IA DE LOUR'DES _ revelação
.

NlRl,NHA MARlINS'- Cinema '

(OSTA LEI-TE . Acordeonista
t '.
ESP_ETACUlÁR SHaW COMANDANDO·
o ,ESP,ETACULO o HUMORISTA "BADÚ"
"VERDADEIRO' GRITO DE CARNAVAL

" ! R MA o (O N , R A I RMÃO" CARIOC.A NAO.PERCAM ESTE MAGNI·
L ••

�
.. � ,- - d,'., f • , FICO � ESPETACUlO NO C I N E

I �J
'-

Robert'
1 j'

Julie London
i

; - John CaSsivets
,

.

-

�A
DEZEMBRO.DO MÊS DE

"

Herivelto MartillS'
.Apresentando:

r

ESCOLA DE SAMBA da 'Rádio Nacional

do Rio de Janeiro
25 Artistas -- Rádio� Cinema -

,Televisão
\

.

ê:ntre êles
•

1 IlHO DE OURO _ apresentando 'seus

•

* *

R I T Z ,DIA 13 DE DEZEMBPO
AS ,20 HORAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FLORIANóPOLIS, SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 1958
--------------�-------------------------'0 1\' AiS� 'i'1'J,r.O DlARIO DE SANTA CATARINA"

...

Serviço - lilitar
"Estão sendo chamados à ORYON CARDOSO, ,filho dade; OSNY SEBASTIÃO

16.a C.R.M., a fim, de trata- de Oscar ,C-ardoso e Olga ROSA, filho de �ebastião
rem de assunto de seus in':' Freitas Cal'doso,: da classe Rosa e Rosa Ida da , Rosa,
teresses, os seguintea-cída- 'de 193Ü', natural de São José natural do Mun. de Floria-

_
• < • ANDR.E' :-: .S� e residente no muni- ncpolís e -resi�en:e e� Bar-

daos. MAN�EL , CIp 10 de Florianópolis; rerros - Plor lanõpolls, nas-
CA�TANO, filho de �ndre cico em _1925; ROGERIO �
Jose Caetano e Silvaria PAULO ROLAND 1JNGER

,SILVESTRE DA ROCHA O assunto esta semana, lista, e certeza ainda,.de
Francisca Silveira, da elas-

'

filho de Walter • Unger e
í; h d Sil tr J

' da refere-se a elogiada .u'sta revolucionar o mundo so-
• ,i o e I ves e ose a

se de 1918, natural de Pa- Unna Unger, da classe d: Rocha e Ambrosina Jo j,; DEZ MAIS ELEGANTES cial da nossa querida Flo-

lhoça - SC e residente no 19:31, natural de Jaragu
á

quina de Jesus, natural Ie DE 1958, do Cronista de-:'O rianôpolis, com mais esta
Estreito F·lorianópolis; do Sul e r:side�te ne::_ta ci-

IiJgllÇIÍ., da classe de ,1923 Estado", que sentindo-se�a I atra-ção,
ou seja: uma no-

V I T E
'e residente em Biguacú mais completá �,jeg.ria"i!-..-I!r·va, e selecionada LIS�-:'-:-( ,O N

' '

I i'
d

-

presenta-lhes hoje, foto .das ainda neste ano, que, ja
,

t di
. E\;; SEBASTIÃO MANOEL Elegantes que ,faltav,aw· quase- finda-se.

Convida-se o povo em geral para as ra :clOn�li': , DOS SANTOS, filh de Ma- São as sras. dr. Aujor túz, -lo

festi"i�ades em honra d� Nossa Senhora da �oa VIa '1'( e; Tereza da Rocha e Ma- dr. Julíbio Barreto - S1:. Quem sel�á o Brotinho
gem a realizar-se nos dia , 6 e 7 do corrente, em Saco .

I d A I Comandan/te da Marinha do Ano? Numa tarde des-
(' . _ I �'la ,( rges o marai, np,-

dos Limões, vural de Bom Retiro _ se Castelo Branco. srtas, He- te verão que já se reflete
P R O G R A M A

da ')i'oE,Se de 1916, resíden- loi:sa Helena Carvalho - em nossa ilha, a Confeita-
DIA 6 - Âs 19,30 horas - Novena preparatória. to> � Rua Barreiros _ Ml.l.- Inêsia Maria Machado' ,;e� ria Plaza oferecerá 'seus.

A seguir barraquinha, t.icipo de Fl�ri� iopol is ._ Rosa Maria Lehmkhul. Do- gostosos sorvetes e Ianches.
D[A 7 - Âs 7 �o horas, missa com comunhão. mingo, no fino salão do Nesta mesma tarde, elege-

Âs 9,30;' missa festiva com a leitura do no- se, Q VIl�T6R LUIZ AN- LUX ;HOTEL, passeará a remos o BROTINHO DO
vo Tesoureiro, Juízes e Mordomos. C 'V' Ql{

, ,

_..t dei
.

EI
A • J!4' "NO DE 1958

,

1,0,1 's,AMl?AJO, filho tiA veJ.':U3I eira egancia. a h -. •

Após o encerramento da Procissão, haverá barra-
.: .' mulher catarínense já '�tão A data, será no dia 21

quinhas, com doces, salgados, bebidas e valiosos brin'- C.,1']0S PIllto Sampaio e conhecida e admirada pelos dêste mês. Atenção broto-
des. l.adj,',:wu Angu.sk

samn-j
que entendem, o .setor. MO- lândia l !

Ãs 22,00 horas, queima de fogos de artifício. -O, "" classe de )934, n,ltt.- DA E -ELEGÂNCIA! Tenhó _: :_

As festividades serão abrilhantadas por uma ba,;' "aI, l e Criciúma -' SO t mesmo' a impressão, que' fqi, O prefixo ZYT-25, da Râ-
da de música. . t'E'sl'k!.te nesta capital" uma grande é comentada :lio Anita Garibaldi, trans-

- - --�--------_. --------�---:-:-:-------�-.:...--...-----...' --_;..'_ miti rá diretamente do re-

C LUB E>·�1B-.1 B '. ;�:n�,��aL��:��te�Ea:;:,
-

"'-..ã.l '-� '\ 'I'

!
A Exa. Sra. LIGIA RAJA

'1,\1111 j''I l: O IlzN\,�.:,�\\ �������A'pr���;��!: pa�: ,

llJ iii I//!! ltf
a ansiosa NOITE DE AR- I

APRESENTA O'· SUPER SHOW DAS' ESTR'ELAS ,DE 1958
/ I ��·nd:�:a��!:��e!�!daU;:�.

S O -I
.

R É E DOS B R· O T I ·N H O' S Lígia.

.
"

�'

,.'
_.

LíBI4 BARRETO, f inís- geia uma sólida e real sim

sírna é do-tada de uma in- patia, nos meios sociais da

tel;g�nte palestra. I Capital, bem como no Es-
: :-

' tado.
/

Agradeço gentilmente, os
I

: :-

convites que me foram en- i As fotografias de sete
vi:' rlos ,pelos - distintos jo- Elegantes f'oram confeccio
vens HAROLDO ESTRÊ-' nadas por Dr. Walter Jor
LA e MARCO ANTôNIO ge José, fotógrafo amador

LOPES, para a formatura do FOTO CLUBE SANTli
no dia 17 dêste, onde cola- CAURINA. Cabe fazer um

rão grau em ODONTOLO-
I
agradecimento através des"

CIA. Desta coluna, antecí- ta coluna ao distinto Dr
I

'

po-lhes os meus fervorosos I 'Walter, _bem como, sua es-/
votos de pleno .êxito, nesta pôsll (sra. Heloisa), qUI!
nova profissão ansiosamen- foram gerttís recebendo em

te abraçada.
...._

sn a residên-cia" as ELE
O notável LIRA TENIS GANTES

A família .ele Lucy Stoc1ieck agraêlece as manifesh
Ç00S de l�E.Sal' recebid.,s po-,-' ocasião ue seu falecimento /

e 'i:ol1\'1cLl. [.UU assist:l' ii ceri'mônia religiosa que 'sel:ú '

'l'calizu'la' em 5i.l.l memória, na Igreja Protestante L,ute
/�'lna. Sit., fi nua Ne.eu Ramos, no DOl1'Íing-o, dia 7 do

{·(,n�cnte, às- D hOl'US, ap{,s o culto do 2.0 advento.
,

Ani<:cip:tdml1'ente agl:'_Llece a todos' oS que comp3,-

Sra. Ivete Barreto'
� -

,CLUBE e a S1.1a maravilho
sa noite. anilpada pelo con

junto J. IRAl'OANS (Ni'ght
an day) BADú (cômico) e

o famoso TRIO DE OURO,
tudo no dia 13 dêste, Su
cesso é o que acontecerá!

Meus caros leitores, até
Domingo com o sucesso -da
festa, NOITE DE ARTE.

- RUBENS

: :-

UM RECADO PARA VO
CÊ - Êste seu "SHORT",
domingo na, praia de Co-

�'

�: :-

",;'" ,

JACK --B:ROWN

SURPRÊSA ,- Alguêrr,

I usurú domi-ngo no Lux Ho

tel, um modêlo inspiração
Jo figurinista JOSÉ RO-
NALDO.

/'
\ -: :- ..

(gravações Odeon).
e sua orquestra- na PRIM�IRA
TOURNÉE PAN-AMERICANA

De$de O f�E�� �9Ç��;: f.�>_��,:L'
MIAMI- BEACH,,-,'Lm�lP�� ;r�.' .. -;

-'U. S. A."--
""�

ADOLFO ZIGUELLI, cem
sua voz potente e sonora,

REPORTER

RUlH V A L E, M.T I N E

v EJO E ADMIRO A queiros, não estava nada,
graciosa e elegante MARIA I nada .. : E""melhor NADAR, I
'f-IIELENA LUZ, com o seu para não ser muito apre
temperamento cheio de ale- ciado l I Você que é Elegan-

'

gl'ia, mesmo atarefada com te! ! ! I

'os famosos EXAMES FI.. . . I

I NAIS. __ ::_

A SUL-ciN; PRODU-I
.. ÇÕES, filmará., domingo no Srta. Rosa Maria Lehm:khul

Êste Cronista almoçou Lux Hotel, a NOITE DE

domingo p. passado na re-I ARTE. Sem .dúvida alguma,
sidencia da

, ái'st,!nta famí� I. esta ,empresa Pl'odut,ora ':3'
lià BARRE_TO. A Exa. Srâ. cada dia que passa, gran-

cantora e famosa artista do
cinema italiano

ISMAEL GUIZ'ER

I y. A D O,
Sr. e Sra. FúLVIO D'AVIL& Sr. e Sra. RÁRPERES PEREIRA

DA SILVA

Participam aos parentes e pes_sôas de s'Uas rel:t_-'
�0CS o (ontrato de casamento de seus filhos
.MARIA APARECIDA e 'HA'RPE�ES

'Florianópolis, 4,12-958 "
,_--- ._-_ ..,--------_-----

com seu maravilhoso BALLET
"PRÊMIO FOLIAS PHILLIPS
1958"

1 U ( y S T O D I E ( ,K

,

f

;,O'ELE6AC i/t �iS(Ai DO TESOURO
Tabela de Pagamento do mês'

de Dezembro de 1958

I

L1A 15 - Ministério d a Fazenda Ministól'Ío
da Justiça, Poder Judiciá'rio, Tribunal

Catedrl1ticos (la FI:'(' uldarle

e seus Harmonieistas
a sensação do momento

Artistas da TV-VICTOR COSTA
.

.'•

• '9
"" �

.

, ----- �-

/
i
,

, I
I

o.;.,__'

• Delegado Fi�cal
,�OTA :-- Os servidores, atL'os e inativos

PROCUR'E; PESDE 'JÁ SÚA MESA NA SE(RETARIA ��O' (LUBE� CRS 250,00 ,.
I

1
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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------------------------------------------��--�--------------------- -------------'--------------------------�----------------_.----------------------------�------�------------

'DiPARTAMENTO DE·�5AfJDf:�P.ÚBU(iA .:!�:,;,RE:ri�U�A��� '����

',f,ARMÁCIAS .D·E, '!Pl_iN·aO.- ����::�!;;T;�O� T � L��MÓ
. COM VARIADO· SORTIMENTO

.. "

. PLANTõES DE"' E�t\RMA"CIAI "

. ""1--

-:mE. BEBlDAS. TEM REFRIG.E-
M li: S D E D 1<:: 'Z E. M B'm .o. .

.; i',
J R>ADOR

.

E SO�V.E.TEIRA.
6 Sábado (tarde) Fú. Esperança �. C. Mafra

7 ._. Domingo' Far. Esper;m�.R. C. 'Mafra -

13 - Sábado (tarde Fat;/ St«t: �.tônio- R. F. .Schenídt
14 - Domingo Fár. S,tro� Antan(l;) R.:�F. Sébinidt' :-' -

20 Sábado (tarde) Far. Catarmensê R. Trajano
n Domingo .

F�r. Catarineris( R.. 'E'rajano
.

25 õ.a feir� (natal) Par, -Noturna R. TraJano Aluga-se bons quartos,
27 - ,SábM}O (tarde) Faro VitóJ,'ia Pr, 'XV de Novembro .em casa de família, situãda
28 :-- l)dm�ngo F�l\ Vitóri� Pr']LXV de Novembro., .. I na Rua Bocaiuva N. 122

() serviç., nQturno .sera efetuado pelas farmaclas " ,Tl'a.tar no N. 67, da mes

')anto. AntiPllo,'Noturna e Vitória, sâtuadas as ruas Fe- I"ma Rua.

lip� SC'hmidt, Praça 15 de Novembro e Trajano. IO plantão díúrno compreendido .en�re· 12 e 13,30 CONFECCIONA-SE QUAL-

horas 'lerá efetuada pela farmácia Vitória. 11_
QUER TIPO DE CRAVES

.

E S T R E' f T O NA RUA FRANCISCO TO-

, 7, 21. e 28 Domingos Far. do-Canto R. 24 de Maio, 895
I

LENTTNO No 20

i4 (Domlngo) 25 (Natal) Far. Indiana R. P. 'Demoro
.

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

() servico noturno será efetuado _pelas farmáciAs
-

.

do Canto e Indiana.
A presente t<;oe.1a não _poderá ser alterada sem pré-

via autorizaçãu ·'tlêste 'Departamento.
D.·S, P. em novembroAe 1958

.

Luiz Osvaldo D'Acampóra
Inspetor de !armácia

_

••'00"0_
.

ORGANIZA(AQ· SANTA CATARINA
I:C:'\

.

AHCIPRÊSTE P.U'�A··9 - FLOUIANO'POLIS
D. A. 'i S•.' P.

CURSOS DE CoRRESPON'DENCIA
'"",

'(".,11 p"",oal erpe�iali7.:I<I" está habilitada pa ra ,

a) - ADVOCACIA: �'IVIL, CRIME, COMERCIAL, TJ:ABA.
1.111:-' n. IIf.FE�A:; FI��'AIS. ATE�·Dr:R.E ACn.\1J'A
�dL\l: :';1,) THIBUNAL Df!: JUSTIÇA DE SAN'L\ CA

Ti�RINA RÜ;URSQ8 ORIUNDOS DO INTEHIOI( DO'
ESTADO. íJF:FFcc·.-\S DE ATLETAS E EN:!'ln,\UI':S
DF:f'rOT<T1VAS rCRANTE: OTRIBUNAl.. DE.i U,:TI-

Iji\ Dr.Sr0RTI vA
..

[,) .. CONTABILlDAr'1<:: ACEITA ESCRITAS. I'EIUCI .... �:.

jjtüCr::SSA;\H:_:.,"i'ü vE BALA8Ç(JS. 1:EG1STI:O IlE

.
F'll�.\IA.� I'� HlülA!S SERViÇO!'!.
p�:nt �:;v\I)O�l;\' TTL\'fAR OB lNTI·:r:I:S,:FS ll\S
!'\HJ;'1.�n � lt,\�� (\lll0:ICn'AIS J UNTO ,\(IS I) P.CÃOS
l"" tH ..H:OS . .\'t\-fIJl:ALlZAÇOES. REGIST I:() :\I.\I!' ;AS
!:H;lsT!W·I)!,: nlf'LOMAS.

o'

t r nforme informações, '. as provas finais em 2.a

,.)po.�" dos Cursos por correspondência do DASP, a sa

bel': Português � �edação ?ficiál; . Matem�ti�a e };le-

111en ',os de Estatlshca; N oçoes Gerais de DIreito e :\ d

mini .t.r ação e Legislação de Pessoal, serão realizadas no

dia 7 de dezembro (domingo) às 9 horas, na Escola In

nustcial de Florianópolis, à-r-ua Almirante Alvim N. 19.

e)

0;--:--.

-R�-Ã� ��A -,Z
---"--c·

Ptecisn-se de um com 15! o!u 16 'anos para trahalhar
comi) contínuo. Tratar na "WAL�ER 'LINHARES Publi

eida.!t·' Rua Fernando Machado, 6 L0 andar.
---------__._------._---�------ ----

�V!AGEM �;{OM. SEGURANÇA
-f RA·PIDEI

SOo NOS CONFORTA VEIS MICRO-ONIBUS
-.:. DO.

R Á P·I O 0.' f.Í S .I,Il· B R A S'u E í R O "
Ir

CurUibtâ

Agência:
�.". ,�ir"

Rua Deodoro esquina �,
Rua Tenentll Silveira

'

.... - _ __.'

EDIT();RA '''0 ESTADO" LTDj\: ....""
.. ;

() SititadrJ. �

I' " ..a.
.. .. l'NBACB'" e "GANZ'"

• IH' • lJ\ HP -. 20 HP - 26 BP �.'\."H.i.· .. I(.RES nE ENERGIA ELÉTRICA MAR� "GANZ" �
'.;,,,, ..,,,.,,.,,.' Ilara 120 oU 220 volts. Ampprallen, à "pção .-

4(í0'j,r� de car"a - Trifásicos, com ou sem -!l.eutro .- Volta_

genlÍ e amperagena à o.p.eão
INSTRUMENTOS ELÉTRICOS . DE MEDJÇAO

Amperlmetrol - Voltimetrol!l - Alieat�8 }iara bateria!!._

Estoquei permaneirles ..,... Vendas 'dil.etas -';Pronta entre�..
.,

Podemos estudar propostas de :firmas especializaàas n'l ram.,.
_

._ ,,,,, p.rêt<,nrlan,.a representação, desle que indlqu��1 f�nte. ,

ie referencra� c?merciais e bancarias' na 1''''':'' "I! Sao f �:l�)�_:".
-"n.ulla •. p�d.illo8 e propostas parwc ��!�,�';;lt>
,,,,TI<:IÚn,ÚE SíA. _;. IMPORTA�Ã(J. EXI'(WT \('\-t�i��.;\tG.

. '

E REPRESENTAÇÃO �',,;

r .. !ytt ·I�t)sta) 6673 - �o PAn'·),

Rua Co.......... Marn 1M'
....

'H�
hléione iOD - Cu. P..tal ......d�/
":not!r-eço Tel�gr"lcoE'f�

-

�l,,�D I R • T O I\/""" J��1ri
..

Hubena de Art:g,II:.a" .k...
.

GER--:NT.
DvmlngOll'':t!rnandetl de. Aquln.

.... '� .. , .. '''·· .. 11[''''· ':\ E 'D'A T O lt�Jt: S

()SJ�"»·.,
.

'1 ...-In - "'Iavlo Ame't'l. - �Bt:u. 'S1h;a

Anyr .'iI .. ··J';tdlt�l·u - Pedro l�u,(I. Machado - lar!
.,. .'

.

.SI 'lIill"

!_L�.

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

.(' () I ,.\ R O R A niOiR·&S-
:"r.�t l<"rr .. II:"� Filhu -' IIr. Os..'Áldo'4(n.d�t"u4'8.:Cllhr.a!
_. Pt' � rdd..... \ohrf'lI -' Prof. O..il�I!_ .. 48 «�'.(t�:ta ·'P1!'!.'... irll

_ Prnl. ,.(nnr:· d!'Eça - M'ijor :.!·ídefout ·;�l.n'V�".a' ...;,}

Pl'nr�. M�not'lilll de Ornehu. - DI •. 'M.!lWb.',l:.eit�·:da ,Ct.. '

_ Dr Ihlh,.n Custll - ("l·of. <\.,�ixM ·'�êto· :·::Wtilt.,,-,
J.an,.. - Ih;' i\cyr ,Pinto da Luz __:'�.A:,�,.Cahral ��i'Çe -

Naldy Silveira - Dotaléclo Soar� -:-. Dr� FOlltttUr.

Hey - �ir,,)lttll ..\postolo ..,- Paschoal AP08tO]O..::::- Umat

C'r ... II"" • 1" ... 1<. t'ernando, de AraliS., Laco.

r U B I" I C I·D AD.

,\hinll ( .. Iinil Si1va - A�do Fe"J\andell
Bill'" - Wplter Llnhllrea

PAGINAÇAO
O!egario nrtilza. AmiltOD Schmid�

�. -IMPRENSORES .·.:;:'�x·, .:.;,���
...r ,_...;....,-.- .."..

�

IJt LI I'; ,. I!l (' A RDOSO WANDERLEY IlEMO�
.

. �

t( E P R E S E N T A� T •

Motores
DIES'"EL�

: ",�.,
"
,

.., ,!'���!.}.A�I � �/., ..

-N' 1): ;\'11J.. , , .......• , .• _

ANUNCIOS

ALUGA-SE
TRATAR 'NA A MODELAR

. Tl'ajanD� 29

Itl'flr"l'Ienla�õe8 A_ S ..Lua Ltda.
!�il i<- flua Senador Daat•• 40

fel. 226924
[, J·",d ... HUI:· Vitória 657 - ceml 'jl --o

Tel. 34-8949 .

'
_

'5('lviç(l Telegráfico da UNITED PRESS�7;.tJi}J-P) ____

Hi"torietas e Curiosidades da <�GEN:«..i:J:t-ÉR]O·
DlSTICA LA'l'INO AMERICANAJ<�W�j
AGENTES E CORRE�WJlNTEe

.

f;m 'Todo. 011 munJeiploa"de:'�1\lIITl\ CATARINA
. ,A S S t'N A�'TlJ'K A

.'

6.• -Andai': _ ..

CLUBE RECREATIVO '�6 DE JANEIRO"
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V I, T E ,.

V. S, deseja
V ErtfD E Ry (O,MPRAR

A Diretoria do Clube Recreativo 12 de Setembro dE:

Cap(j,�;l'a", convida seus Assor-\ados, para a s.oirée, sá,

back !1ia 6 e a Coroação da Rainha Srta. Adeha Ramo:�,

. .f,c�róVl-Jnhada d,.as princesas .Helena Mac_?ado e Isaura

da Silva.
.

'(lU
'"Ína C&II&, u'm terreno, TÍlm ,utabeleel.eate ...

.. tn..relal· ou um autolllóvel7

a ORGANIZAÇÃO ATLAS L-TDA. Corr'talenl,·

EMPRESA GRÁFICA GIlAJAÚ LTDA.Pro"uraç{>�.. 'Réprellentaçõea, que Ih .. proporeLonar' OI ••

Ihnrp. ni"Ú'C'OS .e .t8 melhc"'� '-�rtunidade, �'-_.'1
-

''III�
... tinl'��?tu

20 _. f'one lUt7

Temas à venda:
a Tintura.ria Paulilta 'a rua··U -de .aio.- a.trelto
1 Terl'eno Da praia Bom Abrl,o - Goquelto.
I tPrreno no loteamento da Praia. da Saudade - C.mborii.
/ - -,

). ('-asa à rua Silva Jardim, 211, Fpoli •.
1 terreno em Bra.nia

.--

esn.el'arl.a apresentação ..
.]I[�ntendo eomple·to estoque das afamadas tintas (Ie impressão

COTTOMAR. at nde ped:dos da Capital c do. Illteriol' do-Estndo.

t JA TIR 'DENTES . ..'i3 - Flol'ianópolis - Santa dtarina
1- "'stabelerimento de sêcos e m�lhados. muito bem af.reguêsado,
em ótimo ponto comercial da Av. Mauró Ramos. _ Infc,rma·
�jes �tn n/e'scritório

Umn hi)a ('asa de material localisada. à rua Seio Vicente de Paula

(Pedra. Grande) nesta Capital •

l:ma casa com frente e um lado de material, e o �estante de

madeira; 7x�0, 3 quartos, sala. rozi'lna � instalnç:io sanitária.
ii '1'11" � <Ip 1\bin Estreito

- 1 lote com 12 'x 36 mtu. i Rua José 'Màkot - �BarrelrOl
- 1 lote com 12 " .5'mtra. i Rua José Malcot _ Barreiro.
- 1 lote com 16 x 28 mtr•• na Trindade, pródmo , ......

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

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

V E N DE; a. S E
V�nde-se um Ac�rdeon, marca Toodeschini, 96

xà, em, Estado de novo preí}o deIocaslãoo
Tratar neste jornal das 17,QO horas em cl.unte.

--_ ... -�.:....-.._-_. � _" �- .-

.

---'--.----�_._. ,_ _-� - __ -

SAtA.S PARA ESCRITÓRIOS
E '/CONSULTÓRIOS

. frente para o asfalto;

ALUGA-SE

[
. Quartos para (asai
T,RATAR :PELO TELEFONE 3297.

ALUGA-SE BONS QUARTOS
PARA- CASAL. FORNECE-SE

MARMITA.

yIEN·DE··SE
.c A S.A eom AREA

·INDICADOR PROfiSSIONAl
I
!!MêL"P);iH"Ú)r���� .Q·.I�BQg .....k·zimtr

(

i
. HAlII f GaRGANTA
(UNICA [ff OLHOS OUVIDO:)

do
Dt· ,6 U E R R E·) R o DA f o N} E. ( ;

1

construida de 316 m2 à Rua

Felipe Schmidt 113.

Tratar com dr. Guerreiro da
.

Fonseila, 'pêlos telefones,
2366 - 8660 .e 2630. Grande

- facilidade no pagamento;

- S E

'A Tratar no mesmo ou' na
Gráfica Gràjaú,. rua

. Tiradentes, 53

. LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC
.__ ... ----------------

·'1

l:heÍt' do SerVIço de Otorinn Uu Hosuita'
J(' Fkmuuópoh-, -.:.... Moderna Aparelho
h�nl' Suíça e No! te-Arnericanã para �xó
stie dos O'Ihos. f;eceita d('- OcuJ�s (Jij

Rpfrator Bausch Lcmb� Oper�.H.:a:J d,'

Amígdalas por processo raoderne
.:C': :311LI'ORlu �(F:::-.JliE:-':::!_"'.

�,ú" dos l lheus I" (�Jt .. a

H)NJ.: Z36ti

DR. POLYDORO SÃO THI1GO'
_.-Doenças do. Coração - Eletrocardlografia

.fluras marcadas - Íb às 19 horas
\ I .or Meirelles 12 - Fone 27.02

DR. GUARACI SANTOS
Cirurgião Dentista'

CLlNICA .- PROTESE � �.ClRUliG'lA
HORARlO: '- Das 8 às li! boras eitCeto aOI .'bado •.

. ... tende exclusivamente com bura máret!da
Consullório: Aveníd'a Hercl1io Luz, 69

.. }i:S-quina. da rua J.o'.ernando MaC'hado.

DR. SPVROS'DJMAlOS lO Inédito·
Ex-interno de Clínica Pcdintricn Médica e Higiene InfanLil

da F'ae_jjldade de Medicina do Paraná.

Curs o de especialização do S)·:.T. na F""ulrlnde de Higiene d a
.

Utlíver.idane de São Paulo.

Curso' .de aperfeiçoamento de rad iodiagnúst.ico.
i

l"""::;- CLINICA MEDICA _ APARELHO RESPIRATOHIO
- DOENÇAS PULMO�ARES

! Consultório: rua Trajano, 41

Horário: das 14 às 16 hcrns.

Resídênda: na Pedro Ivo, la.

c (I
Ult. NEWTON O'AVILA

asa no en ro
. !J1oeDça�I��R����or!Jli�roc.. I

Y E N D E S E -'''11'1 .. - Eletricidade

Médl.C'.- Con.ult6rin: Rua Victor 11l.t.
.

. nlle. n. Z�·- TelefOli. '!'I�'I
SITO À RUA TIRADENTES, 14 Consult.. : Du li bo�a. ..

UM. I.. LUIIATO
rlLlIO (cúrso com o próprio autor Prol.

V<,eacÇaa do aparellln ruplratort. Badan) - tratamento.. eficiente,
TQB.RCULOS. rápido e 'com téste batllriol61!'iPIJ

IlADIOGRAFfA • RAD10srOI-'lA ! .O·PERAÇ"E8 _
., CO-'

.

t .

DOS PULMOBS. !
u ",a.o•. p ex ra

Clnrcla do Tous ÇÓl'I dlficel" -

!formado' pela Yacold.de t'IIaclur.al Atende .ó eUI lIora previalJlen' ..

__"""{lM.... ! de Medicina, TI.iologl11h " ("IWIU· i marcada - Roa Nereo Ramo. IR

�
"

, cirnrrlio do BOlpltal Neriill I' ,. 1 II I

'

l

Ramo.
�

1 �

- ... �� ,

'11111 Carao d'e, e.pecialtzaçAo ".Ia I
.

li s. N. T. .x-interno oe lilx-u.i•. -_.:: . ...:._ .._-- -----

tente de .Cirur,\1 do Prof. UlO!fI

Guimarl.. (Blo).
Feli)). Schmldt. .11 .-

1811l
Atende. em aora ma,..a".

'lu - Hua Esteve. )"01.... ' !iO

.�J:O.,��; .:t II �.' .

com a Rua S.ldnnha

C O n v O � a ç ã o tros, tnmanho reduzido, em per-

D f
.

lad COlU artigo 16 dos Estatutos d()
I
feito estado de conservnção.

e ('on Or.1l11C e ,
_ .' .. ..

'I ,. R t' "6 de "anel'ro" convoco os membro:; Tr.atar a Rua Demétrlo R,be,-
(, me, ecrea IVO ....

I
-'

I C· 'lh D l'b . tl'VO paI'a a Reunião Ordinária qll':: 1'0 38 ou no· LA.P.C. com ,0· .r.

{O (,nse. O e. 1 eU\ ' ,
.' .

se re;üiza�'A ás 10 (dez) horas do dia 14 de Dezem?rü, Osmar S. Ohve·,ra:

. para e�eger 1'1 Diretoria e Conselho Fiscal para o próx.lmo .--.__._-- .. _ .. -- .....---...... -

[lno "ocia!. :. .• c�.

•• DICt! .

(»>eraç6.. - Doença. dI' 'l<\."',,a-
.

DR HUB" flftVES .... ' - CU.la 4. Aà.lt_
.

� ! .. UIva .

CII1'&O el. "ptlclalt.acA., 1'4

BEBIO""A Hoaplt"t do .. Sarvid(>r•• d� lI!�

Y ••0.

Mt:;DICO (Seniço '0 J>-rof. .",.,_ ...... �<

Pré-Natal' '- Par.tos _ Andrade).
.

Operàções .__ Clínica 'Geral Coacolta. - Pel• .man..... J>'
.

R 'sidência •

J
H-UlpltaI de Caridad..

.

-..

.

e
.

." .l tude da. 15,10 1I.ora .. "tltl

Rua Gal. �lttencourt n. 117.
diante no eonlnlt6rio t. Ru'a Nu- I

.

Tenefone. �8�9. -

nel "chado 17 E.qui .." ·d. t::n ! - DrConsul.tórlO,. I dent.. , � Talef. 1I71!8'
.

, •

Rua F-ehpe Schmldt n. 37. B..idltlcia - Roa Pr ... ·'I.'1t_ IEsq. AI:aro de Carvall;lO. Continho U· - Te].. ano. í
Horáno:

•

Validado na Faculdade Nacional

, 1 Das 16,00 à� 18,00. de OdontAlo,ia da Univenid.ad ..
1 Sábado: do Bráan.
� Das 11,00 às 12,00.
" At d

•

D
.

'1' .tISPIlCIALISTA

( O M.U N I ( A ( Ã. O j"
en ,e a

omICIlo. 0. ... �'f�=!�A�III'oU;. com vários e recentes ('UI'sOS "

. ·
� Dr� Ebt:>. R D;;)."".!'1i(' CIIlURGIA TR.U.ATOL�ll.. tA 20 anos de "speci,aliznção

A Empresa Gráfica Grajaú J"tda., comunica nOs seus !Iistintos
I U.. V "';�� iJt..�f � U.I Ortoped.. PAKODONTOPATlA8

freguezes e amigos, que mudou-se para' a .�·ua Til'�dentes. n3, .aond8-. CLINICA DE .gIANCAS ,jon.ultório: Joio P1nto. I' - DOENéAS DA GENGIVA
Dl< Ibor con,tinufirá atender nas suas nC!vas Instalaçoes , sua exce'len- ",tenderá" partir II .. J.-·de ".. _ Consulta: da.·�" 1'7 """,/1 ....

• t(cpenCPIVltell, cpenCPlvas. aangren a8 •

ditrianient.. M�DO•••••,�." ...".. ... • ..

te fl'egueúa. I temhro à Av. HerCilio Luz. 155, .

piorréia mAU hálito)
.

N I d R8Ildência •.
Bocal ''':l. 111 "

Avisa tlll11hr,m._que dispi5e de filVssimos cartões de ata e
Apto... Fon.: �. 1.'714

-- PERlAPICOPATI4S

esquina
Marinho.

Tratar pelo .Telefone 3756

,

Aí..J�NCIO�
EM

}()f{NAIS
'h'I$TA$
rnl.SlSORAS

/

COlO(.A OS !ioã OVAL- -

I �UEI <:10 1* ;)() UAÇR
.

REP. A.S. LARA.
ÍUIo Wl'-iAOOI DANr...� 00· 5."_.

110 OE ;'",Nfl�O· D.' .

ACORDE:O:N
Vende-se, um acordeon, fabrica

ção italiana-; 120 baixos, '5 regis-

Horário: dllR 15: li, 17 borlll

Tod08 08 .di81 exceto., .'badOl

CLA&NO
4iALLU'TI
ADVOGADO

Vitor .alnl.. ��
rmrJ: ."II!

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

"",antl!
Re.idênela: .ll'on., I 61'
Rua: BlumenlOu 4. '11.

UIL WALMOR
GAJCt;lA

O!plomado pela "a:culdaci� .... ".

elonal Íle Medlcll:a. da lJnl� •. r

.Idade '0 lira."

!!lx-Iaterno por coai.u... ia

Ma�ernldad. - Il!;acola ,

,"Serviço do' Prot. Octav",

Rodri�ll" .LIma)
I!:x-Iaterllo do dernço de .... 'r.B

,Ia do Hoapl tal LA.1' .A. I L.
cio IUo de Janeiro

aédico do !lo.pital de L"õI.1,"1�

'. da if.aternidade Dr. Carie,.
ConJa

OOBNÇA.S D.iI SIilNBORA�
. PARTOS _ OPI!IRAÇO:r:�

PARTO SEM DO!l._pelo 'l'�' Cd

p.iCCl·protiliUI»
Con•• : R'L' Jelo PInto Q IÍl.

da. 16 00 à. U; ou bono.

Atende co� bora.··maread ....
Telefone 1016 _ Re.idêo.,ill

Rna General BitteDcollrt., .1, I.

DR. AYRTON' DF Il'Ln'f.ilU

OO.NCA1'1· DO l'ULM.Áo --

TUBERCULOSB
Uon.ultó�lo _. Rua ·Feh".

$cbmidt. BP .- Tel. ,�fll

Horário da. I' à. 111 bora.

Rellidência ... Felip. Schmidt,
r, 127.
----- ----.f-.--<--_._._--

DIl. JULIO DOUN Vil:lis.

.• IlDJCO
J>,a"eel.lI.t.. "',.. ... ,......_ II". ..ú......
1'<.r',. Í' 6-arll'!t.nta - ·J·nU1ro�"L"

• ('Mt1IoJj!"
Intn ..Y.rm.lhr> - N.ba1i'''lIi�

- Ultb .eo�, - - "

('l'l'at.men�Q d. .1 rln IIt.. .�, ...

"O-l'I'<llo .

fi+. tI.Jn-1"cttno!leo:oht· :Jt.�t ... 41.

ô"(;.'o-.. -- �()�.vnB -"C)Q;OJHr:�nCG
..... o.V· fitirt",\l."", rifri·\'oJli#

<tale<> 110 1l.t.II".
.' Hnrál'lo_ du " � .. J'iI .�U" - oa 1..AVltO HAll"O

-da. iGo· ii 18 bor....
.

CLl.J':ICA_. \.aftÁl.
Coneultório:

\
_ ,Rua Y',U2 .'

. -:deireUe. 2.11 - Fone ;11'7' _ 1 ...p.êt�Ü.ta. e'a! u: .. :Ht.... �. • ...

<,Relld'ne,a - Ku... �.• J'�'" Hora•• Yi•• Urlni,.",.

.0,' 26- � "011. U 11 Cara íadic:ai da. lnfacçó" _:Il'

d••• cronicai, do ap .. rells'·..• � .

nlto.llrinArio em ambOI
.
OI .� 1',.

Soença. do aparelho Diredt,vo
• do .i.tem. nenolo. .

.

Horbio: lOJA. i. 12 • Z'" ar ,.

hor., - Conllult6ria' Ru.lI Tira

dente., 11 - 1.° Anda_r _ "'n" .. :

'1411.
- aelld'ncla: Rua La,,"-<1.

Coutinho, 11 (CIr.Açara dll ""p".

oha I'one: '148.

Bit, B.J:NIUQUIi )' .fse/l
PAIlA180

E. MOENNICH
/

CIRUR. - DENT.

Afecções 4a rall 40 d .. nt�

Pesquizall e tratamento dOI f6coI
pelo método "BADAN':

.... SOALHO
IRMÃOS BITENCOURT
CAIS 9ADAAQ FONE uot

"",TI(,O O{,PÓSlro OAM1ANI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O MAiS Al\"1'lGO DIARIO DE����NTA CATA�INA" FLORIANóPOLIS, SÁBADO, 6 DE :QEZEMBRO ..DE 1958

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

/ 'aaQ)p(eo�atio .\.lQa4o�1_ta'·
.

JOGOS MARCADOS. PARA H03E
MA TARDE DE HOJE; NO CAMPO �A RUA BOCAIUVA, TE'REMOS A CORTINU,AiÇÃO.DO CAMPEONATO (RDIRO DE AMIDORES� COM A
'REALIZAÇÃO DE DOIS JOGOS, A SABER: AUSTRIA x TREZE D E MAIO, COM INICrO MARCADO PARA ÀS 14 HORAS, -E SÃ,O' PAULO X· TA-

, '"
.. -

,

,MANDARE, AS 16 ·"ORAS. DOIS BONS ENCONTROS QUE, O POBUCO- POR .CE RIO MÃO �D.fl-XARÁ DE ASSISTIR. '

,

iIiBJIoo,llIéfico.
'PIRAlA E'N,� EL.._

De Curitiba ch!!ga-nos, a n�tí- ligeira temporada pelo
cia . de' que O player' "éatafinênse I barr-iga-verde.Júlio Camargo o popular Jullnho Fala-se que o clube de Gaivota

atualmente vi;culado ao Avaí, es� I tuc}o empregará para a conquista
tá sendo pretendido novamente

I
do jogador, c�ja fama no Para-

Nelson Garcia como candid;to' a ná é das maiores, hajam visto

organizar e preparar a Seleção pelo' .Clube Atlético Paranaense, suas explêndidas atuações n'ã Se-
barriga-verde de 1959. campeão araucariano de 58 e que leção Cataninense ,que disputou

no momento está,. realtzando uma último brasileiro de futebol,

mente dos rapazes que enverga

rão a 'camise'ta alví-rubra da Fe

dcração Catarinense de Futebol,
.

Cotado Nelson (ia�(la para sêr o prepa
rador da próxima selécão càtarin

.
. • ." I·

A�SIGNIFICAÇ40 DOS SUCESSOS D0 "COACH" DO FIGUEIRENSE, CA,MP.EAO DA CIDADE - CAPA�
ClnADE E HONESTIDADE AS CREDE N-C1AIS DO CONHECIDO "ENTRAINEURff

Figueirense vitórias que pela
( su�' Agóra. o� pensamento de 'Nelson dto, a fim 'de _que -Sua trajetória

alta expressão ainda perduram na _ Garcia -está todo voltado para o .pelo certame 'seja d,a'� mais bri

lembrança dos "torcedores" alvi- Campeonato Estadual, de Futebol. lhantes e venha a culminar com

A, conquista pelo F'igueirense
do cetro de Campeão da Cidade

de 1958, após esplêndida campa

nha que culminou com a derrota

do Avaí que liderou o certame até

a penúltima rodada, está a reco
mental' o nome' do "cQuch" Nelson

Garcia para a dispu ta, com
-

Hélio

Pimentel, do pôsto de preparador
técnico do Selecionado catarinen-

reter do alvi-negro lêvouo a dei-

negr-os. Um incidente conl' um di-. 'Empcnha-se o conceituado téc_ni-
co em dar nova potência ao qua- Ires F'iguras ...

são aptidões que não faltam ao (C t'
-

d 2 ") ti t' ti I
.

. . ,', o� muaçao a _.a pagina iga e ar IS ica greja de
n-egro dispõe para o� embates técnico campeão flcríanopolitano - Pátíma- a segunda como S

-

F
-

.

dA' ,

envergadura que
'

virão.

I
de 1!)58. homena�em solení;sima ao' r�� D;:::I��coobl1-: �oss��ro�

Já está lançado" o nome de , S nt" S t H
'
a,

-,<.' I a issimo acrymen o. a- co colonial, onde há 'uma

-B�,I.....C-bar.....-'.'-.«;:";'Ia-_rn-d-,o-s-Na--Id-,·-Si-·I-y-e-.·-r-a-,,-e-- ,
verá

-

ainda �ontificais e tela do orago executada por

V

i
Sessoes Solenes em que se Vitor Meireles - .

l; farão ouvir' renomadós ora- A Praça do Congresso
,

_ '_... Jorg'e (herém dores dos
,

priricipais een-
.

está senqo ativamente pre-
- I tros do' pats,

. parada construindo-se ao
Segunda-feira próxima estare-

"
veira continu.a sendo o preli-, O côro da Catedral Me� mesm '-te'mp f

contratado como jogador pelo Fi- fcrência, êste lançou-ss logo nu-, gressar no, Vasco, treinou e não ,_ -" • .,
_ O O ·em que se az

. mos, no Teatro Al�ro de Carva- dente do Conselho FlSclII da entl- tropolítana esta ensaiando o moviment d t 1-
"guei rens e ,

embóra já um vetern- na luta de vida ou morte pela re- aprovou, sendo obrigado a regre-
. ,.' - ..

- O ,e errap e-
lho para abrll:Çar_'o. colega. de dade, cargos que têm sabido dig- vários-números de arte, sa- nagem m n'f" lt

no, Garcia logo nos primeiros euperaçâ o do quadro. Seu-s amplos ssar ao Estado do Rio. Mais tar-" . ,'. .
O ag I ICO a ar-

_�compromissos do alvi-neg ro r�- -onhecímentos do assunto entra- de, o Madureira foi buscá-lo e
imprensa Naldy Silve1ra e Jorge nificar com suai, mtellgencla8 era, destacando-as a Ave monumento. À madeira em'

velo" as suas aptidões de zugueiro , -am em ação e em pouco I'eafir- aí iniciou-se a ascenção espeta- Cherém, os quais, .eomp�nenteB: previleg iadas e v�ntade indômita Mar,i�, .d'e Som�, O H'inn pregada nessa construção
exper imen tado às lutas de' en:vcr- navs-se a Slla grande capacidade cular do magnífic_o ,áí;lcante'. O

da turma d� bacha-rela�dos dI!
I
de trabalhar pelo seu progresso. PonhflClO, a MIssa Coro- e na das arquibancadas se-

_, .

�
-'

.. 58 da tradi<;iQ1l.ll'),- Faculdade- de nata e <Y canto c'· S 1- ;..l t·
. ,-

g,adura, -te'n'do 'daâQ ao ":Qecaiio" -',la oJ;gaJlizaçãO,'�e p,r��al!o- do .:�1IS<:l4fjn�es�and;0;;:jle>-�--.�0:s Jair •. ,

' 'i
\oi •

.'. I Ambos são nossos colaborado- ,.
_

-

IVICO a -

ra u-es- mada apos 'Ó Con-

,vitórios consagradoras. Conhecia lOVO FigueirensQ, SenJpre bem teve que gastar quasi ccni mil
D.te.ltb;"c(!hri'�..·�'�

'-t�·(�:s issidúits-;';� assim, (l com�-s'lh. ye-. �ra�U�, ��te� _ �:e.�ii�. a1- ��'��SO}, às ,�;mí}ias _popre's
o futebol- n fundo. E não era sem ,ucedido, -foi o Figueirense avan-" cl'uzéiros pelQ seu concUl;so, quan- Ambos são figu'l'as de prôa da tisfação imensa que vamo. vê-lo. guns dos numeros

_

a Serem para, construção de lar,es

I'azão. Anos e anos 'de brilhantes çando firme, perseguindo de perto t tia
-

fabulosa para a época. Mas As.sociação
- dO. cronistas Espor-: bacha.réis em direito após UI:Xl cur- apresentados durante as modestos.·

.'

�ttulções pelas canchas do país '"LI maior rival até que veio .a não tardou em _de,ixar São Ja- tiNOS de Santa Catarina, entidade'
so dos mais brilhantes bem re- festividades do II Congres- Por ocasião do II Con-

_ tornaram-no UlU .,autêntico "pro- ,leleja final ,c' decisiva do Cam- nuário para a Gáve__a, tendo o que funda,ranl com outros tantol I vçlando os ,e.studiosós q�e são. So Eucàrístico' ,EstauaI.
F gresso Eucarístico Estadual

fessor" da arte da pelota. JCflnato e Q alvi-negro, para gaú...: Flamengo dispendldo perto de se�- labutadQres da crônica' esportiva I
Ao Jorge e 110 Naldy ai felici- Durante a' realização dó havê�á Comunhões Gerais

_ Embórn ainda tivesse futebol .Jio de sua entusiástica "hincha- t3centoB mil cruzeiros. -

ilhôa. Jorge Cherém até há pou-! tações muito sincera. do peSloal; C.ong�·,esso Eucarístico: ?OS ue Crianças, no dia 18 das

Para niais alguns anos, Garcia de- .Ia" sagrava-se campeão da .ci_da-' X
-

X X 'd t
-

N ld S'l cá de casa
dIaS, 18 a 21, o Santlsslmo Moças, 'no dla 19, das' Se-

co e'ra o pren en e e a y 1-.

S-
-cidiu descalçar a.s chuteiras, para d,e, ao 'levar de vendd.a seu anta- Os capichabas es_trearam n-o'

-

.
- acrame!lto f!cará. exposto. ,nhoras, no dia 20 e à -hora

converter-se em técnico, num mo- gonista 'pOl' 3xO e conse�uindo Campeona-to Brasileiro de Fute-,

N'
- � -

d Campe-on-a-los' de
à adoração dos fiéis du- zero do dia 21; dos Homens

mcnto em que predominava na SlI'" 13.& partida in'Victa; pois ,tam- boI, no ano de .1925, sendo golea-
-

umeftS OS '

. rante_- O, dia inteiro, ll� an,- é Meças.
cidade a cal'�nci.a de bons prepa- bêm enfrentara o Olímpico, aqui .dos p'elos c.ariocas pelo e'score de_,

., .•.. iig.yen.l·s e Amadores
.....----------.....-----

l'adores técnicos. ; Em sua _ nQva �,em -Blllmenau, assinalando dois 6xO.',
--

"
Dr., - O �TO, F ,R E U S B ,E R G

tarefa, Qarcia cQl\ecionou. pjll'a o ,bonitQs empates. X X X JUVENIS � CLASSIFICAIÇÃO
CQiltr� o come'ntarista José Bri- ('

.

t )I I Figueirense, 2 ,p.p. mvlC o

g'ido. do "Diário de Noticias", A.(I ugar--

�.Ó" Guaraní, 6
Avaí 'e Bôcaiuva, '1

. -

"'- Paula Ramos, 10
- Mlético, 14

Tamandaré, 18
Tentos a favor

rorttvas por alguns anos.

xar o Figueirense, tendo pámane-", -----------------
!ido ii margem das atividades e·s-

�

Jornalisla Moac,r Igualemy
-

da Silveira,
---.-.�__!-------�--=

_ Ilhantes e assinaladas vitórias. in-

E' com satisfação 'que' 'noticia- : il}clusive __ o, primeiro _campeonato:
,

"
d J

-

p' t
mos· o transcurso da data na-talí- para o clube a rua oao ln o,

.
.

-

; , �

cia do' gr�nde despol1tista e nos-I�M:0acir ,Ig�a.�e'll1Y da �i1vei.ra na

so colega de impres"sa jorna1ista sua traJetor.a pelo _deSpolto de

Moa:ci� Iguatemy da Silveira na.,'-san.ta Cat�rín.a
..
col�eu �l!tr.,as.vitÓ-presentante pal',a o Eeytado de rias de slgl1lflcaç,aQ. In�luslve a

'Santa Catarina da concoituada' 'fundação' 'da Federação _Aquática Mello e Ccsar Campos.

agênçia . noticiosa Sport' Press' e', 'Ae '. S';nt�' :�atari_n:á: "

.'. -

�ntigo diretq,r proprie·tário desta-I,' ,-Ontem" l\J9açi):. fê.:(-�nivers�-rio, ,' .• e�M.,P�O.NA.!.O, AM.��OR
folha.

'

'. ocasião em que ·foi alvo da� me�-:
.

as 14,00 bO/�Jl.s,
-

__ I�lI�nga x

"I d t d" lhol'es provas de admiraC8:O .

6" Po-stal Te:legraf.co - arbl-tro _...!.

Figura de esco o esp.!>r ç
.

o

,l "A'
,,' , "

".
-

-Gerson. Demaria --'- ÁuX:iliares
l'emo de Santa Catarina, POSSUJll" apreço dos seus amIgos e II:_dmr-::- ,_,. '" '"

.. :
- '

h t rade,res qlie o são em, g_lland,e nú- LelQ e, Walm�rl,o.
do, e com justo orgul o para 0- r",

-

:àit . 16,90. h!)ra:s "

U n�do_s x

dos nós ,cntarinenses,' QS títulos mel'O,

O; desta folha, embóraé' com 'Veildav,ál':";:_ "à'l'bitro' - SIl_!Vl\dor

1 Ih seu
,

,abra�cF �Le'�lOs d�s S'anf;s;_ Auxiliares
atrazo, (Wan- e o ..

de felicitações, algurand,o-!he', mui
ta saúd� e pí'ospei'ida'dê juntõ

Quando .começou o Campeonato
le 58 c logo de saída o Figueiren-'

se que, disputará o próximo Cam- .e conheceu a denota frente ao

peonuto Brasl le iro de Futebol que 'Bocaiuva, foi grande o movímen-.

a Confederação Brasile ira de Des- .to nas hostes fi lvi-negras pelo re-

.orno de Garcia -à dírcçâo técnicaportos marcou -para ter- início em

novembro de 1959. Vitorioso tal ,J1lov;mento, com a'

êonhotação do preparador em re-Vindo do Rio Grande do Sul

de Feitiço, que
- é agora de 46

tcnto�. O ataque do Santõs já.
-, Flamengo x América é o e'llcon-

-

tro. nla�cado _pru:,a hoje à noite no

Mar�c.ll:nã� em �ontinuação ao Cam

',peqnato Cario�a de Fu�ebol. A'

_
tarde joga.rão Bangú X Olada.

assinalou ate agora 119 tr.ntos.

Nada me.nOs de' 17 esportes fa

rão part" dqs' Jog.os' O-limllicos

antécipado de comum acôrdo. Br,!lsileiros que serãl) _

efetuados_

grande atração de ,amanhã, é no pel'íódo de 21 a 29 _?e abril dó

o enc'ontro de "vida e morte" en- próximo ano, na' cida,de de Ouro

tre Vasco e' Botafogo, Q qual, Preto (Minas).

espera-oe, baterá todos os l'ecor- O Campeonato 'Paranaense de

de'; de biÍhetêria. ,

. Fu'te'bQI começará em janeiro', _

in-

O gol que Pelé assinalou con- �o'rma-se de Curitipa. -Es.peram

tra o Nacional foi Q 45.0 con- o-s dirigentes do "association"

,quistado no certame pelo jovem m'aucariano' terminá-lo em ou-

titular da Seleção Brasile'ira cam- 'fubro, a fim de iniciar os prepa

peã do mundo. Acredita-se que o rativos para o Campeonato Bra

meia do Santos superará o 'recorde, sileil'Q de Futebol.

de campeão catarine�se, brasileiro
e sul-alilericano de' remo, como

timoneiro .do glorioso "4 coiu!'

do Clube ,de Regatas' Aldo Luz,

el�Pll_ _qu_e, _l�e deve as mais bri- aos que lhe são caros.

Jair, várias vêzes titular da-

Seleção brasileira,'- quando saiu, de'

Barra Mansa na tentat:'Va de in-

do Rio, que ,,'o Fluminense estreou

em jogQS de futebol no di; 19 de

outubro de 1902, com uma golen-
da, Derrotou o- Rio F.C" no cam

po do Paysandú Cricke't Clube,
por 8xO"!

Autoridades pa,ra
as partidaS-de hoje
e amanhã
Hoje, sábadQ - Dia 6 _:_

CAMPEONA�O AMADOR

,às 14,00 h�ras -. A�stria '.x ITrJze de 1\lalO - arbitro -

Sarvador Lem';s dos Santos -

Qualidades, capacidade' , e so-

b retudo honestidade . no seleciona-
do título máximo,a conquista

mesmo reconhecendo-se que pou

cos são os valores êm evidência,

no âmbito estadual que o alvi

de

a.O
"

inter-ior

Àu,XiIiares - Djalma e Benito.

à� 16 00 horas - São Paulo x
,

'

Ta'manelaré - àrbitro - Nicolau

Katcipis - Auxiliares - Djalma
e Benito.

Delegados - Lourivªrte
e' José M� Barcella.

Goya,

Amanhã, domin-go - Dia 7 -

CAMPEONATO _JUVENIL
às 8,30 horas - Figueireilsl! x

Guarally - àrbitro
.

Osmar

Oliveira _:_,Auxiliares - LeIo'
Walmirio:

às 10,10 horas - Bocaiu'Va x

Av,aí - àrbitro - Erl]ani Silva

- Auxiliares - 'Fernando e Ceceu,

Delegados -
- Luiz Carlos de

� :Fernandó -e Ceceou.

'Delegados j_- José Tonólli e

-Ledio Martins.

4.0
5,0
(i,c

"

Diagnóstico e Tratament'o· das moléstias dOIiJ: olhos
Neuro-Oftalmõlogia e Ortóptica.
Cirurgia do g:lobo ocular e Operações plásticas 0011

.

anexos dos olhos.,
'

Traumatologia oc"Ulllr e Eletfóimã Gí2aote�
Florianópolis, Tel.;: 3153

}!'igueirense ..
.

]j:'caiuva .. .. .
.

Paula Ramos .. .. . _. ..
. .

l,uaraní
A"aí ....
ALi§tiO:0 .•

Tilmandaré

35
22
22
21
17.
15
3

-V�ltôOfflme Ca'tari'
Pt nse ii D cartaz

. Nilsoo Mello
Finalmen'te, no -pI:óximo

dia 7 ser�, "exibido o p1'i
.

meiro fi-lme rodado em Flo
rianópoli.s!

_ ApQs'��m ctir�o espaç.o de'
tempo, 'volta

.

ao cartaz o

filme qüe será 0_ orgul!lO
do p_ovo, ca,tarinense -:- "O

Prêço; d� IhJ_s�()".
'

nossa gente hp.mild.e aguar-:.
da com ansiedad.e!
AquêI-es que não tiveram

a oportunidade de' assistir
a essa película ,rodada in
�eiramE!n_te na Capital Ca
tarinense; através da qual,
mostram.os. as belezas d.e
nossa terra, terão agora 'o
praze_r de vê-la e aplaudi
,la nas t"elas de nossos cine-

Tentos' contra-

Figueirenstl ............
6

12
13
15
2M
29
37

Guarani _ ..

'

.. .. .. .. .. .. .. ..

,

AYRí .. ;to ..

Paula Ramos .. .. .'- , .

Boeaiuva :, ., ..

Atlético .:

Como é do conhecimento
do público, êste filme vol

tou à soa- procedên.cia (La
boratório técnico) a fim

de que o mesmo fôsse sub
metido .a uma' nova dubla

gem, à vista dos incidentes
hgvidos neste setor� Graç·as
as pridendas dé Armando
Carreirão, o público f-lo

rianopolitano ,poderá assis-,
til' ao flhné' que revolucio
nou a opinião pública, UJ:na

I vez que o diretor de "O

preço da ilusão" tudo faz Resta agóra ao públice
para q.ue' tôdo aquêle es- a'ssistir ao nosso primeiro

. fôrço empregado pela filme, 'prestigiando e ineen

E qui p e Cinematográfica tivandto,' ,assim, ao Produ

"Alberto. Cavalcanti" não tor A,rmando Carreiráo e

caisse par terra, depois ,dos ào Clube do Cinema de 11'10-

prós e 60ntras durante a '.danópólis, para nova's em

fi-lr:'lagem do nosso
. '_'ca�- preitadas; as. quais só nos

tão de visitas" da história trarão orgulho, uma vez

do cinema catarinens,e. que Santa' Catarina conti-,

I
E ai está meses depois-1 nuará em marcha na histó

da pré-es·tréia; o film� que ria do cinema nacional. .

mas no próximo domingo.
Eu que vi de perto, to

dn o �esfôrço dispendido na

filmâg.ém -de "'0- Preço da

Ilusãot', posso aquilatar o

quanto foI trabalhoso levar'
.

pará' tôdas as telas dês te

iménso '-Brasil as belezas

desta illi�; os' costumes do

n<JssO povo; o nosSO folcló-
1'e e tüdo-'aquilo qu,e a na

tureza: nos deu.

"1" J ,

t'Ul11fiUL,are

2..0 "

. ,'\' 'A M A D O R. E S
." Classificação

Vendaval, 3 p.p. (invicto)
- São Paulo, 5
- Ipiranga, 7
_:_ Tamandaré, 9
--"- Treze de Maio, 11

Austria, 13
.

Po.s\:al e Unido8, 16
Tentos a favor

1 u lugar

8.c
"

"4.0
5.0
(-i.o
V

"

"

"

!:)iranga .. ..

Yf'nda\al ....
.t'.' 26

28
30
23
18
15
16
13

'fafl,:('1daré, ..
1'reze de Maio ... ,

Austria .. .. .. ..

fostf;l Telf'grMiéo .. ..

ljn'dos ; - .

Tentos contra

r.

v, i'.daval .: : '2
1,1
17
17. '

24
24 ....

26
35

: {(-Paulo..... '1

lpiraIiga ._1,'•• ""," ,.' ••• ",' � ••
'

'-

1'amandaré-.. .. ..

PI stal Tele-g-rãfico
.

T-:'eze de Máfo .•

Aust1'ia ..

.,., ..

" .

unidoS'
'

..

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pressionado, o Comun.ismo Acabará
.
por ruir

POlíTICA MUNDIAL D'E RESISTÊNCIA A TÔ:DAS· AS MANOBRAS EXPANSIONISTA$\ DO KREMLIN - DE PEr O V'�TO A

�_. _ .".....,...

Tomamos 'publico, on- da E�ucaçã�..
Popular.

tem, que os professôres do .
HOJe, notíéíamns que,

Curso Complementar, por d!retor�,. de Grupo que
mais ímpessíveis que pa-

vinham ha quase-10 anos

reça, depois de 12 anos, PERCEBENDO CR$ 50,00ganhando somente Cr$ POR M1l:S para exerce.150,00 mensais por disci- rem o cargo de Auxiliar
plina lecionada, foram de Inspeção, foram au
aumentados em Cr$ � ..•

'

mentados em Cr$. 150,00;
100,00. Isto classificamos isto é, um Auxiliar de
assim.: Menosp;rêzo dos' Inspeção irá perceber,poderes públicos àcausa mensalmente, Cr$ �OO,OO
,._-_-.-_-_._._-.-_..-.---_._._-.-.---_..--�-...._._..._-.._---"',.

...__....., ...".••••••·.·.·.·.·s·.........
•......

(duzentos cruzeiros)
salário que se concede a

um moleque para dar
água e milho para pill�ós'
(sõmente pela manha).

Acredita-se que o atual'
Governador '. do . Estado,
homem bem intencionado,
procure sanar esta e ou

tras falhas alusivas à
gratificação do Protesscr
Priniário.

bem-estar dos povos daquele blo- 'frisou os efeitos desastrosos que
'Co de preferência à' explornção tal reconhceimento teria nos

'do's mesmos povos tendo 'eln vista países livres do Extremo Oriente,
a con'quista do mundo". onde OS .manejos subversivos dos
Reafirmou Foster Dulles a 'von-

I
comunistas "seriam quasé que

tade dos Estados Unidos de não
1
certamente coroados de' sucesso'",

reconhecer a �inã' comiinistn, e' A seguir, q�àlificou. o secretário

I

de' Estado de' "ilusão" a esperan- milhões de dólares, declarou, cor-

ça de que um reconhecimento do reriam os Estados Unidos o risco
regime comunista chinês pelos Es- de perder anualmente dois bilhões
tados se pudesse traduzir por um e meio de dólares, que é o mon

aumento do volume das trocas tante de suas atuais exportações
comerciais entre os dois países. para os países não comunistas do'
Em troca -âe alguns rel.d'tórios Extremo Oriente'.

'

.

SÃO FRANCISCO, 5 (UP) - Estados Unidos perseverarem em as pressões internas que se' ma-

discurso que pronunciou perante a sua política de resistência ao co- nifestam no seio do bloco. comu-

Câmara de Comércio. da Califór- munismo internacional, acabará nista acarretariam, inevitàvel-

uia, declarou Q secretário de Es- êste por ruir. I"

tado, Foster Dulles,:estar absolu- Declarou Duller como fêz por
mente, mudança no caráter dos

tamente convencido de que se os várias vêzes anteríormente regimes �omunista�. "Sobretud?,
�_....,. ....,:-."..,:--=-.."."....__-=�::-""""--:::-..",.-:::::--'="'"-=:-_-'-.,_...;;.que disse se esses regimes forem prl-

L U C Y S T O D I 'E C K ! vado; do presfígio que lhes con-

_

" .1 fer.iri�,m grandes sucessos no' ex-

A família de Lucy Stodieck agradece as manifestações de pesar j,terlOr
.

,

recebidas por ocasião de seu falecimento. e convida para assistir, à O mundo livre, sxplíceu, impe-'
cerimôni.a religiosa que se·rá realizada em sua memória, na Igreja dindo o comunismo internacional
Protestante Luterana,' sita- à Rua Nerêu Ramos, no domírigo, '. 'dia 7

I
de conquistar êsses sucessos, "ace�

'h
.

I d d
"

llerará a evolução, no. seio do hlo-
do corrente" as 9, oras, apos o cu to 'O 2.0 a vento.

co slno-soviêtico. d; políticas go-
Antecipadamente agradecê a todos QS que cómparecerem a êste vernamentais que cada vêz mais

ato. religioso. terãQ por oBjetivo a procura do.

-Nova tentativa de invasão da
Àssembléia estadual do Ceará

� '\.
-

Acontece neste J Estado ....

�-J'aa•••_._-_....._...-_._-_......._..�

FORTALEZA, 5 (VA) - Re-. No. momento 'em que telegrafe-
cruddesce a onda de indignação. mos, a' Polícia está agindo com

popular ern., face da conduta da, � violência contra mnnffestantes
Assembléia Legislativa, que conti- postados em frente a Assembléia,
nua votando leis imorais de cria- para protestar "contra as absur-

ção ,e ·transformação de cargos das atitudes dos deputados.
para premiar deputados que não Dois reporteres, pertencentes
se reelegéram e centenas de pa ren- a uma das nossas emissoras, foram

teso ou
.•�filhados do Govêrno que I prês?s _

quando
. exe�ciarri a sua

esta' expirnndo, . profissão usando, entre os popu-
A AssembÍéia, num verdaeíro j lares, ·o� seus aparêlhes móveis

escarneo � situação. de miséria do de transmissões, Os radialistas e

interior ceare'nse, que _ sofre as a' camioneta da Rádio fora!!! con

consequências de uma das maiores
.

dueidos para o Quartél do Esqua
sêcas, já' votou leis de ,favor num 'd,�ão de, Cavalaria, enquanto. deze
montante de quatrocentos milhões j

nas de populares estão recolhidos
-de cruzeiros. I à Polícia Central;

.

,

consequência, a diretoria da As
sociação Cearense de Imprensa
do. Sindicatos dos Jornalistas, as:
sociações de rádios, etc., consi
deram-se também prêsos, tendo

O caso criado. com a prrsao de os seus membros se dirigido para
dois repórteres da "Rá/.o Dra- o quartel do Esquadrão de Cava
gão do. Mar", agravam-se agora laria.a fim de juntar-;�e aos se�
ás ultimas, horas 9a noite, com a Associados ali recolhidos. T�m
recusa do Govemador do Estado bém os lideres acadêmicos bem
em libertá-los não 'obstante pedi- como de diversas classes, liberais,
dos fohmulados nesse sentido por I so.lidarizaram-se com os Iornalís
todos os jornais e ·emissor�s..Em tas.

A cidade vive ambiente de agi
tação ,igual ao' que precedeu 'Os

acontecimentos de 15 .de novem

bro,

DIVuiGANDO ·A INDUSTRIALlZAÇÁ4
AUTOMOBILlSTICA 'BRASILEI.RA

S. G. E.,:
41.0 .

aniversário

trados BrasileirDs, ao qual deve
rão estar presentes representações
de todos os Estados do. Brasil. Pe
lo presidente da Associaçãc de.

Magistrados. Fluminense, desem+.

bargador Pache de Faria, foi 01'-
ganizado. o seguinte programa:
DIA 8 - 'As 8 ho.ras, na ci

dade de Petrópo.lis. na catedral
missa' pontificial pelo Bisp'D Dio

cesano;' às 12 horas, almôço. dé
cDnfr,aternização. no Hotel Quitan
dinha e, às 14 ho'ras, visita ao.

Museu Imperial e passe1D pelDs
pontos mais aprlÍzíveis da cidade.

DIA 9 - Eireursão em ônibus,
visita à região dos 'lagos sendo
servido, ,às 13 horas, grand� almô-'

ço nQ Hotel de Imbituba, na' cida::
de de Mac.aé; às 19 horas, sessão.

INSTAlACÃO NO, PRÓXIMO DIA 8
, '

'

solene no. Tribunal de Justiça do.

Estado, em Niterói, e, às '20 ho

ras visita dos congressistas ao

Mu�e'u Antônio Parteiras.
,DIA 101'-' Excursão em ônibus
ii cidade do aço em Volta Redon

da, devendo os' congllessitas per
correr tôdas as dependências d.a

Usina Siderúrgica, sendo, pela di

retoria, oferecido um banquete. A

p,artida está. marcada para as 7

ho.ras . na estação.. rodoviária Ma

rian<r' Prócópio.
DIA 11 - Visita ao gDverna-,

dor do Éstado do. R:� ..

Os congressistas dos vário.s Esta

dos deverão chlegar ao Rio no. pró
ximo dia' 7 dirigindD-se logo para

Quitandinha, onde' ficarão hospe�'
�d�.

- '

Dando ,!rtJmprimento a um pro- '"da Wilfys-Overland do. Brasil, em

grama qu<;, objetiva tornar melhor
I
São Bernardo. do Campo, T,ais ti

conhecido das e ljtes intelectuais pDS de visitas tornam-se possíveis
do

J

País, notadamente entre eco. graças' a um plano de intercâmbio.
nomistas, parlamentares, jornalis- assentado pe-lo GEIA com as fá
tas e universitários, o surto de de- bricas de veículos a motor paulis
senvolvimento da 'industrialização. tas, através do Sindicato. da In"':
nacional de auto-veículos, o Grupo dústria de Tratores, Caminhões,
'Executivo da Indústria Automo- Automóveis e Veículos Similares
bilística

.
prpporcionou um.a visita dOI Estado de São. Paulo., contando

de cêrca de 40 alunos da Faculda- ainda cQm a colaboração do sin
de Nacionallde Eco.nQmia do Rio dicato da indústria de auto.-peças.
de Janei�QI ao parque industrial

-, 5,'

FLORIANóPOLIS, SÁBADO 6 D� DEZEMBRO DE 1958
,

A exemplo do. que tem sido rea

lizado nos �1nos antertores em ou

tros Estados da União será ins-'
talado, no. próximo dia' 8 do cor

rente, data consagrada ao Dia da

-, Justiça, na vizinha cidade de p�
tl'ópolis o Congre'sso do.s Magis-

Partido de R-epresent,ação' �opular
.

DIRETÓRIO REGIONAL
Pélo "presenté, convoCamos todos os Ínembros' do.Diretório Re

gional, 'para uma reunião. a re'álizar-s� ás 14 horas de hoje, na sé
de partidária, à rua, Conselheiro. Mafra, 33.

Outro.ssim, avisamos que os trabalhos da Convenção. RegiDnal.
terão início. às 15 horas.

.

Florianópolis, 4 de Dezembro de 1958.

ÉRICO MULLER

presidente
LIVADÁRIO NÓB'REGA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




