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W,'.SHINGTQN, Ui (UÉ") -- Ô, (Jalho da instituiçao, leio que n�o c�,n�ocaçao (.0 .�rl1p.o .rE)prcsentqt.- RABAT - l�- r-'- ("-iP) -

. ,- .Outra vez o redatOl:'
,C{)l1selh.2, \1�Qá.:l2�lliZ,,�',�ôS,}l:'f- ros's,ui' êle '0'. hodel"'de decidi!: ell1. v?:_.2_� dQ.:e ,!,�!Q<t�. P�:.ª ��.lP{an;,e ,gosse de .UITI:ll.f0J:pun!1o. !!em<Jn'j;�nd ·lj.H,..".,· ·ft.H b.l,);a-dos AIl1el'it'ill'í,,. .� kll'l1l "frtI(.'f',i-,a1:itm_a7ai'li,,{,r.:;, fm�- .10 '()\U"tI'O� aS1SlIn'tllf'i de -11rtti'i.&sI!e'- a�'t'7!f3 e�\fá:fi1'<T''!-'� f'ro' ril'i'!1i1$'e ��\l�_u.�1f"!Ia ....

í'eiati'Va rt'pi\Jez pelo que se' Espe- �el'.á Q COllSt>lho, do q;'al 'é" órgão eo,ntinent'al. A �comissão d'everá de !ib;as este·dIrias, foi obje.to' I
nete do dIr�to( para sa�

J·ã, a; recomen.daçõ%s do "Comitê dCl'legad·o. Nos tl'êmos dos regula- levar avante os estudos traçados em Ca.sablanca, de uma reunião ber algult,la novidade. ,
dos 21", ct.;j:;ts sessões acabam de .!lentos vigen.Ls, a posição do' 1;elo, "Comitê dos 21"., -e não po-1 40,S ,60 herdeiros IÍresunti,vos,. -y>ensava no General Lott I
terminar. Nos meios autorizados Conselho deveria .ser tomada aill- (lera trab!11har sem ,que tenha re- 'francêses e espanhóis. Essa for- I ··t FI. f

. -, -

'I b'd' t
-

··t d ' .. e· na sua VISI a a orla-

tse' afirrÍlQu ,esta tarde que, possl- d,a êste 'ano, mas tal sera posslve. ce I Q ms i'uçoes . a respel o oS I tuna, que estana depoSltada em ,. •

velmente', o assunte) .será· deb:atido Deverá êle re\ll1il'-se para' aprovar meS1110s temas. }'or outro laão, U!!I banco londrino cujo nome se C nopohs. BISpOU nada.
em janeiro 'vindouro, Quando se ,eu orçamento para o próximo é conveninete assinalar, que a I ignora, procede·ria' de Don Vicen- tSilencio en las almas, .. ,�reunir aqueJe órgão. exe·rcício, mas .dEscontando os dias ":aio�ia dos integra.ntes da Or.g�- te Ignácio Ju.an Pàscal Pastor y

� Depois provõcou '0 caso
O!)servadores declaram que ·0 de festas de Natal c do Ano Nu- 1l1Zaçao fazem parle dos comltes Garcia, Marquês de, la Llosa, c!l- '�d. t'

.

N- _

Conselho necessita de' alg�lll tem- vo não s.obrará tempo para' o c outros gl';lPOS de' tr!,lbalho. pitão g�ral e 'Vice-rei de) Chile;
os Cl'n" orlos�. ao

com'lpo. para estudar as dclib2rações e "x,;me de qll:ll'luer outra matéria, que. segund{) .a tradição elU vigor, �
preendera a Jogada: o

prolatar parecer nas mesmas, a ainda mais du(!uela importância. Acrescenta-� que um dos fatos teri.a esti,pulad" em testamento �o t�PTB recomendara votar �

fim de quo' possam ser, então, de"': Pe)r outro lado, presume-�e que que em 11luit'O�acilitará os traba- �u.a,l, .COI�lO a fo.rtu.na, ainda nao • contra; o deputado JOSé' Pa(rt,'do de Re\presenfaça-o Po'pularvidamente ap,'c'Ci'adas. C.an;JO ·se os conselheiros terão de' ser con-' lhos é o apôio que os govêrno·s fOI encontrado) aue �ua succ'ssão �

d M· d .
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. Ref.: C011lu,nicação' LUZ' IA dispensa,'em' massa, os a mI I os an es c gran es car o1'lOs. o deputado José de. Mi _
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. A • CEL. MAURICIO ,SPALDING

. nas vésperas dó pleito de 3 de outu ro, era prOVI' genIa provIdencIa de pagar empréstimo randa deveria conside� â Sr. Diretor DE SOUZA
dência esperada. Deputadog situacionist�s houve com empréstimo e cumprjr obrigações normais i rá-Ia com o seu voto" Temos a grata satisfação de co- MARIO SOUZA

que se 'gabaram de, àquela éipoca, conseguirem da administração com �sa receita emprestada -_ i que-era a vitóri� do pon- i
municar a V.S., que a Convenção OLAVO VENANCIO DA SILVA

1
400 admissões. Que o govêrho, cessada a causa, é oútra que denúncia o estado de espírito do�. ho� to de vI·sta 'do PaI.tI·do.'

Regional do Partid� de Repre- LOHLDA_EEMSA,R VEIGA MAGA-
, sentação Popular, rleal!izada nos

obtidos os votos feitos o�, pagamentos pelo Te- mens do govarno.' Não será sacando contra o ·fu- Entretanto, a direção ,- dias 6 e T 'do corre'nte, elegeu O RUDY GOERCK

. SOU1-0, 'manae e�bora os enganados, ,nã.o "é m�tivo turo, q?e. as finan��s �atarinenses voltarão. àql,le- louvou êsse voto, poste- seguinte _Diretório Regional: RUBENS PINTO DA ROCHA
de ·espanto ou surpresa, embora, o seja de Justa le tradlçlOnal' eqUllIbrlo em que se mantIvéram l'iormente, .

é' que reco-!:::
Presidente'. ERICO MULLER SALVIANO TEODR1CO TEI-

revolta para os que confiaram ,em prome�.sas à 'antes das administr,ações. udenistas. Dívida sôbre.
.

nheceu o euro da r.eco�
Vice-presidente: Dr. JADE I XEIRA

l'·d ' I
-

I A h
SATURNINO . VIEIRA MAGA- II SALOMÃO MATTOS.

boca das urnas. '. (IVI a e so uçao para a guns meses.' man ã, mendaça-o. Quando qUI'S: L"IÃES o t
.

D'•

,
L I u rOSSl-m, o Iretóri·o Regional;.

O que vem causando €spécie ii opinião p4bJi-, quando essa politica de plantadores de 'couve pro- repetir pela quarta vez
HELVIDIO VELOSO DE CAS- na mesma data, ele'geu a seguin-

ca são outras provid�ncias; partidas um�s direta- duzir as suas inevitávei�. consequências --:- das um conceito agressivo,: TRp FILHO I
te Comissão Executiva:

mentp do Palácio e outras de interpost�s pe�,soa8 quais a mais certa será a fa!ta de crédito - San- sôbre lógica e outro",. Secretários: QUERINO FLACH I Presidente:. HELVIDIO DE
"1 •

ilr
• I "

, OSVALDO CORDEIRO I CASTRO VELOSO \FILHO
de deputados que servem ao situaciolUsmo..

h 'rf,{;:''''
ta Catarina so era o grand'e colapso. Mas, quan- produto�. d�rivados o. di- _ Consultor Jurídico: Dr. JUCE'-. Membros: CEL. MAURICIO

. Nesse caso o projeto dos cartórios, rec eado do isso acontecer, os Bornhausens e Os Hulses já ret�r, ,que' escutar� túdo i LIO CASTA I DE SOUZA

de vi.ngançazinhas pri!UáÍ':ia�� de injustiças 'gri- ,",;;,.h
••

estarão fora, do poder. É essa, pelo menos, 11 con- com ares visivelmente de-' Vogais: CAP. OSVALDO CORDEIRO

tantes, de !prêmios e cas�igos., D� �esma �a��re-.��\; . clusão qu� se tira das at!tudes de fim de festa sintaressado�� resolveu,� -!����O B�O::;C���L�EIS
I
Ng����tes: JOSE' GmZZO GE-

za o que visava a esfarIUhar varIos mumclplOs, \��:::"j que o governo vem assumIndo. \ < �alar:' ,� EVENCIO ELIAS . JOÃO GONÇALVES LUCASco� agressão frontal às normas constitucionais. .

,

Pouco lhe imllorta que o porvir, que está pre- � _ Eu não lhe dis�e? ,:::
FRANCISCO FURTADO MAIA, Sendo- o que se nos- apresenta

.

No mesmo rumo, o que obteve autorização para· parando para o Estado, sejll 'negro e vá exigir do

� Min.h.as. espe.ranças se
FERNANDO PIPI I pa,pa o momento, subscrevemo-nos

� fazer esp1'éstimos para cobrir empréstimo e para povo os mais pesados sàarifícios. O que lhe impor- �osltIvaram!
r
O m·ena.O ,_

HELIO DE MELO MOSIMANN , cordialmente

�.
. dI.

e INOCENTE XAVIER

ALVES./
PELO BEM DO BRASIL,

, tapar rombos' do deficit.
t
.'

.

d
e, v��r o .pre�ente, per Uta�l�inente. lésbanja- Jantou o Vasco po.r· JOSE', GHIZZQ GENOVEZ· HELvIDIO DE CASTRO 'VEL-

� .

Se o govêrlÍo se sentisse ��gurot' aIs pr.oDJe.-
.

�m:.:!.' comodclgarrat dcan a el�a etrtl !p.:...leh,no vc- .. I x 1... :; JZOAÃO LEOPÓLDINO DE SOU- LO�O ....
FILFIO - Presid�'nte da

tos e, tais processos'deveriam ter ou ro c,urso. e rao. VaI, quan o por u o a conJun ura e pede·
'

....o_c_o....o.-.o.. .

Com . .l'.xecutiva. '

começo. não surgiriam no Legislativo durante poupanças e� medida de pã�urismo, ga�.tar á .

d
.

� uma fase de convocação extra, com a�, evide�te,;; farta com dinheiro emprestado; daí, quando o mO,:- Na'.1·05·e .' 'goer',ra ser',a--O� finalidades de uma aprovação a toque de caIxa. mento exige austeridage dos agentes .do. pode�:, '-,

,-.;
Em segundo, seriam projetos maduramente pre- di}sgastar-se na confiança e no respeito' que deve-.

pat:ados, analiticamente estudadó's, contendo por- ra ple!tear, co� �rovidências me,squinhas e odio-

c,onslrul-do5' no 8'ra51-1''.
menorizadas justüicações ._ como, para exem- �.as, vlsan«;lo a vInganças para uns e presentes .,
rillificar, a divisão ou criação de cartórios na par-. natalinos para outros ...

te da nece�.sidade dos se,rviços judiciários. Se tal O que tudo isso reyela, repetimos, é qu� a era Em palestra proferida ao mi- tarão saindo de estaleiros nacio- 'convenie'ntemente' a Armada
projeto tentasse fundamentar-se nessa ·necessida- udenista já compreendeu que a festa vai acabar. crofone da "Voz do Brasil'''' o uai.s, construídos por 'técnicos "pois só assim Ipoderemos' dedi-'-

� de de calva ii mostrn ficaria o govêrno, porqu� .

. E por iss!) firata de aJj)roveitar os últimos' instan- Presidente da República assi�a- brasileiros e com o aço forjaílo éar-nos-
.

tranquilQS, à ,gigantesca

fatalme»te demonstraria o· seu entpenho di�cri- tes'da' copa franca .. �
,.' lou que .às comemol'ações da "Se- eni nossas usinas siderúl·gicas. tarefa .que temos a realiZar na vas-

. • d f'. d M· t d d I d· lt d �ann da M.�rinha' c'oincidem, ês- Co\n a sua palestra o Presiden- ,tidão, t:l'ritoriaJ do Brasil'.
•.

t; minatório, já desdobrando e c.:lan o o ICIOS e�.ne- 'aIS ar e: �ua�, o .ec o Irem. os resu a os
te ano, com a ultima-ção das pro- te encerrou oficialme'nte, na qua-

� cessários já' deixando de faze-lo em outros ca- da falta de eS'pIrIto publico dos dOIS governantes vidências tomadas pel.o atual Go- ]idade de Gom.andante� Supremo Mais adiante ressaitou o Pre-

�
sosJ nos· quais o rol de trabalho e p mo'vimento udenistas "- e os do governo Bornhausen já estão vêrno para a próxima instalação dos Fôrças Armlldas, as comemo- sidente: "O 'po.derio marítimo

E.ão realmente muito superiores ao' da maioria sa- chegando --:- Santa Catarina viverá dias tristes,. d'a indústria de construção naval rações da "Semana da Marinha" que procuramos construir' não
.
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t·
... no país I ! Disse o presidente Kubitschek qUe representa, porém, ameaça a ne-

crificada à sanha politica e a orne e empr gos e �.!) rImen os Imprevlslvels. O Ipr�sideí}te iúsce]ino Kubits-
.

o
.

,eu GovêrJClo� compre'Cndendo o nhum povo nem traduz intuito
do situacionismo. Em termos positivos: o govel'- Será a colheira do qUe se plantou, dé 51 para chek salientbu que,' dentro em que representa para um.. país de tolos de liderança, porque. �ercê� nador sentiria Vergonha de pedir a divisão de um cá. " MaS; então, os responsáveis estarão longe, breve, não a'penas as armas (que extensll por9Íio costeira um s6lido de De,us, tais preocupações jamais

� cartoriozinho de Tijucas sem d!vidir també� �� � _ � __ � _c���i��o sauda��_'�� _f���.�e:�!��:a: ; .... _ � _ .... � .. !! �!�sa�r�!:���:s n�el!�����, mas ;o����om��i1;��l'�laes�: e��:����: contaminaram o espírito de nossa
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:sssss:ssss "S"$SSS%S%SS,ssssssS!4SSSS�S%�%%SS%%SSi:na:c:.S:S%Sj 5OSS:SSSS: 4\ S%S\t*}j,SSSSSSS%Sr,:%!!�:-�'C�.t."b"_,W%"%SS%%·%SS%SSi' CIDADE, DO VATICANO, 15 (U. r.) Monse-

l� fase �a �lrIA.: alcao.POU o�i.etiyos imematos ��!�����É����j:��iUí) v. � I cretárío de "'tado, que, como se sabe, foi !,jtb ca...

'RIO, 15 (vA) - Em comuni- to, os trabalhos do primeiro pe- formulação da solidariedade. in- o simples' fato de que a comrssao foram satisfeitas com a promessa deal,
cada divulgado .acêrcn do encerra- ríodo de sessões da Comissão Es- teramericana e pari assegurar? nomeada pelos 21 ministros da do presidente Eisenhower de que

I

Monsenhor CarIo Grano será nomeado Núncio
mente do primeiro período de pecial dos 21, destinados a _ porem desenvolvimento e a' prosperidade Exter'ior, em setembro passado, estava. determinado a "le'Var ria Itália e receberá o título de Arcebispo de Tes�
sessões do "Comitê dos 21", em em marcha a Operação Pari-Ame- dos povos do .Novo -'Mundo. ;Os haja decidido reiniciar suas seS- adiante medidas concretas necessá-

r
.

nh
'

Washington, assinala o Ministério ricana, tenho a 'honra de prestar membros da Comissão
,

reconhe- sões e111" ;bi'il, e111 Buenos- Aires, rias para tornar a cooperação in-
I sa onlca; monse or Angelo Dellacqua receberá o

das Relações Exteriores que a minha homenagem pessoal a. V.' cI�m, _!.l'nânimemente, no pensa- deu aos delegados a segurança da be nam e rican a no campo econômico 'I título de Arcebispo de Calcedônia.
"Operação Pnn-Arner iuans." alcan- Exa. por haver 'inspirado com 'os mento de V.' Exa., admirável Ins- "continuidade do seu trabalho. Foi publicada a "Intímatío", pela qual o Pré·-r tão frutífera como foi no campo :

çou, na Sua primeira fase, todos mai� nobres propósitos, ,.essa ini- piração para essa emprêsa em Entrementes, técnicos econômicos
político'. Por sua vêz os funCio-

I ,feito das Cerimônias Apostólicas, monsenhor Enri-
os seus óbjetivos imediatos.' ciativa fundamental para nova que se acham unidos todos os go- e financeiros se reunirão nesta

, nár.o s no rtc-americanos estima,m, co Dante, convida os cardeais e altos prelados a to-Salienta a nota da Itarnãrati vê rn os nmericanos, dentro dos Capital para el�borar propostas
que, pela primeira vêz, na hís-

Nomeado um' tl.YI.I'
marcos da O.E.A.; em um dos mais concretas. :;l��: n�;:l�::��d�,�: �:O��:�;;i::\���

li
marem,�arte n� Consistório .públiC? a se� �éalizadotória do pan-arnericanismo, toma significati�os mOll1entos da his- O que, .segundo a maioria dos

lcntendido s sô b re a politica dos na Basll�a de Sao Pedro, quínta-Ieíra próxima, pa-
COl'pO Continente e acrescenta: tória da América. Com minhas obsenvadores, contribuiu para o i

' -

I P d h' d' r'
"O princípio de solidarledade an. PARIS, 1:6 (UP) _ O primeiro ardentes congrat.ilaç� pela ambiente de- otimismo foi que,

EE.UU., pela exposição franca que I
ra mpOSlçaO, pe O apa, O c apeu car Ina ICIO aos

..

t
r

ôd d 1
- de outro modo podei-ia di!icultar " novos cardeais.te a agressão e a ameaça externa nnms 1'0, general Charles De' Gau- contribuição de" VA Exa. aprovei- praticamente; to as .as e egaçoes f

_

f· t d'd '1" 1 "1'
.'

d' h 't d,oo�c�,��:s;o�d�a�s�'�lt�u�r;a!S_l:��la�ç�o:e�s.�_,�.�������<�$�'�������lS�$�S�<�3�;�$�$���$�'�$�����'�$�$�<�<�$�$�«�S�%�$���Sas�s�<�<�$�'OI agora es en I o a uta comum e. nomeou um CIVI, o economista to o ensêjo para reiterar a ex- acre ítam aue ouve par e e
_

- - ----- .. _

contra o desenvolvimento". Paul Betouvier para suceder.o pressão de minh.a mais alta eon- ê;'ito em se';s próprios oiJjetivos.. .

�IT���
.

� D� N��H� N� r
- -.-

o comunicado do Ministério general Raul' Salãn, no govêrno sideracão e amizade rpessoal. (o) O Brasil, d fõrça propulsora das

A
. .

jl� ��ITI�l�l rlHdas Relações Exteriores enaltece da Argelia. O novo governador José A. Mora, Secretário Geral d'� presentes conversações está sa-
'. .

.... •....
•

,

. a participação da '. representação tem apenas de responder ao pró- O.E.A.". . tisfeito com a ampla aceitação
,brasileira no "Cómitê dos 21" ptio De Gaulle e quando o julgar que teve a "Operação Pari-Ame-

afirmando que ela desempenho'; oportuno poderá eliminnr os mi- Depois de várias .semanas de rieana." do pres ident.e. Juscelino

��.T��J�D�IJ��
"As declarações _desse 'cída-

as suas funções "com patriotismo Ii tares que ainda tenham postos confusão e alguma controvérsia, Kubitschek. A Argentina, Colôm-
<

dão me parecem inteira ..

e eficiência, prestando assimilados administrativos. - segundo comentam diplomatas

l.bia,
Equador e Estados Unidos se

.

.

, mmean." tnea-'ofaclShaeSgame aalsUuCrinpraedeanS�serviços ao Brasil e à Causa pan- Salan foi nomeado inspetor ge- desta Capital -r-r- houve um ,acôr- uniram, ontem, no elogio ao pla- ,

americana"., ral da Defesa Nacional. do geral 'entre os delegados ao no brasileiro dizendo que fixara RIO, 15 (V. A.) O sr. der porque as populações de
O Secretário Geral da Organí- Como governador da Argélia "Comitê dos 21", de que' se ha- a� linhas de orientação para um Henrique Febraro,' presí- côr são constantemente ob-

..ação dos Estados Americanos. sr. também era chefe das Fôrças Ar- via obtido resultados concretos atàque concreto em relação aos dente do Conselho Diretivo jeto das tentativas de pre
José A. Mora, dirigiu ontem ao madas, desde o golpe de maio úl- no 'caminho de encontrar so lu- prohlemas das países econômica- Honorario da Liga Mundial, tensos Messias e Salvado-
Presidente Juscelino

KUbitschek,',
timo. SEU sucessor é o general ções 'para os urgentes iproblen'as mente atrasados. pelos Direitos do Negro, se- res".

Q seguinte telegrama: da Fôrça Aérea, Maurice Challe, I econôm ieos da América Latina. A maioria das' delegações lati- diada em Buenos Aires, Ian- .

"Terminados, com grande êxi- no fô ro miiltar. Salientam os observadores que no-aruer-icanas estima que suas çou um manifesto a respeí- '"'No tocante ao Brasil, não
,-_... __ . - ,-- --'---' ilspi'rações "de lograr uma copoera-' to da situação dos homens se 'Pode afirmar que exista

ANO XI:,v - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA N.O 1 3 4 8 4 �ão nOJ'te-ameri.cana mais ampla de' côr no Brasil, especial� I um-pr�blema do. n�gro, Ao
mente no Rio de Janeiro. O contmrlo, o BraSIl e I) pais
documento comeca afirman- I que ofereceu ao mundo a

do que o estado· atual do solução ,mais avançada e

negro no Brasil é francac portantó, mais democrática
mente jpavoroso. E pros- à relações raciais. Natural
seguinçlo, afiança que a mente,. o elemento de cor

maior parte dessas criatu- prepondera nas I camadas
ras vive na mais espantosa, mai� ..

popres da so�iedade
mlsena material e espiri- brasIleIra, � tudo aqUilo que'
tual minada dentro e fora se pode dizer da pobreza,
das favelas" por um sexua� �ntre. nós pode ser dito a

lismo horroroso péla delin- respeIto do elemento d3
t ) .... "

quencia, . fetichismo, magIa cor.

negra e bebidas, etc.
O sr. Fabrero afirma que

o Rio de Janeiro "é uma ci
dade sem léi ondê a qual
quer momento podemos as
sistir a uni espetaculo de
pesadelo". E por aí vai.
A propósito desse pronun

ciamento, comentou o pro
fessor Guerreiro Ramos.
----��------------------

"Mas, nãO-há dificuldades
especificas especiais para a
camada pigmentada como

ocorre, por e.xemplo, nos Es�
tados Unidos. Eis, porque,
são inaceitaveis os concei- negro se está Integrando na
tos desse cidadão. Eles pe- sociedade brasileira e con-,
cam pelo desconhecimen'to tribuindo para o progresso
de fatos e talvez por exces- geral. Os aspectos marginais
siva gel'le�alização." da vida. naciop,al" compren-

" ' _.
dem, também, o negro, ppro

--:- Esta claro que nao po- que· este constitui. qma boa
dena conc?rdar com o sr., parte da POPUI� mas.

'Febr.aro salIentou Raintu.n�o não 'sãq devidos
. e-�� .esses

�ouz;:t D�ntes: S!la descn9ao I aspectos negativ , riem as
e fantaslOs� dnflel, e, sob�e- autoridades

. encQnt�a� ape,tuqo, noclWi. -aos

..p.!0,w.'10S11'1ªS
homel'l,S' qpl DA.... � $'hunM';!"He'c'6� ''''''',' ...,." "ã"tiVltiãdêh, Há :fiill�'Wii�

.

•

que o negro decidiu se1i ca-
NI�gUem .��ga .a displi- �inho, e não se pode julgar

cencu', admlnIstratlVa com 'treze milhões de pretos e
rehção a certos núCleos on
de prolifera a miséria.

outro lado, é odioso e deso-
nesta apontar o negro como
um "fora .da lei". Ainda
xiste em nosso' meio um
certo preconceito, porém,
êle é mais de classe do que
de côr. Temos problemas,

'

não há dúvida, mas iremos
resolvendo aos poucos, segl
ódio, sem luta racial, anteã;
formando elites de côr e ()fe�
recendo-lhes as maiores
oportunidades.

DEZEMBRO DE 1958

Clarão Mislerioso
avislado nos E.U.A.

.'

�

Por principio, sou positi
vamente contra qualquer
movimento origináridtde pre
tos ou de brancos. E estou
convencido de que êsse sr.
Febbraro perdeu otima opor
tunidade de ficar calado" ..•

RUBENS DE A RIWD_4..RAM()� - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINU

, NOVA IORQUE - 15 - (UP)
- Aguarda-se aqui uma explicação
da Fôrça Aérea, em Wa�hington,
para a origem de um clarão se

melhante a um meteoro avistado
nos céus de Nova Iorque, às pri
meiras horas de hoje,' A Polícia
c as bases, da Fôrça Aérea nesta

região receberam te-lefonemas, de
pessoas que avistaram' a luz de
brilho intenso cruzar O" horizonte.

O professor Edison Car
neiro assinalou, por, suu.
vez: - "Acho muito engra
çada essa maneira' de fa
lar em favor do negro, car
regando nas tintas e gene
raliza,ndo problemas.. . A
realidade ê muito diferente.
Há mais de dois' secuIos, o

"E o caso das favela's e

morros, onde, aliás, se en
contram tantos homens dé
CÔl' quantos brancos. Por

Ir\ulatos por quatro ou cinco
que cometam atos condená
veis na Lapa e Avenida Rio
Branco. Vejo, assim, que' a
opinião de Febraro é opí�
nião

.

de turista apressado".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"O MAIS ANTIGO, DIÁRIO DE SANTA CATARINA",� Floriánópolis, terça feira, 16 de Dezembro de 'P.l58 i�.' '

_________---.:::...--------------------:---1 .. ....-..lo.- •. _._..__ .,
. ._ .....__, ....;.�------�------ .---------_._--

"

Clube.Doze - Baile são Silvestre Inscrições das
Debutantes na Secretáriâ do Clube

-I

na côr avermelhado - A- I de Direito.' O Lira sentiu
presentou-se com uma be- Se. nos seus dias de profun
Iíssima toalete bordada, l-da satisfação, ao mesmo

cinza e forro róseo. 1 temIío. prestand-, uma si-
'i

.

Srta. lnésia M��hado,' gnifica�i.va hom�n3:gem �aos \
.

O S V A L D O' M E L Qr CO'1l grande
:

graclhd:a<il,e,' Bacharéis d.e. DIreito deste

í "GATO PRETO:' 'vOLTOU COM O MESMO NO-ostentava modêlo em tafe- ano de 1958. Debutou, a
,.

.

.... ,

.ba pura sêdg. E muito 1indo, graciosa senhorita Emen- ME O elegante e moderno edifício 'a Praça 15 de No
a tonalidade do .mesmo. " garda Dutra, fino ornamen-t vembro, que hoje ás -11 horas será, inaugurado ,e terá"

Meus amigos e caros lei- Portanto a �.oa�,ete das,ele;;
!

to da nossa soci.edade:' que, como gerente e arrendatário o nosso conterrâneo SI'.toras, a cobertura da minha gantef) fOI a-. mls-eu-scene, .

no seu Belo vestJd9 b�a.nco, I
Antonio Ca.rlos d,e Souza é aquele mesmo "Gato Preto".Festa, será' comentada ho- na noite. RUBENS homena- I deu entrada no salão, acom- ,..' ,_

"

J�, pela minha amiga e Cro- geou as' elegantes de 1958, I panhada d o Digníssimo agora �orem, JD�elramente transformado, bonito, mod.ermstaLEONIDIA, que com colocando nas mesas em Presidente do LIra -Tenis

tne,
muito bem instalado mas, conservando seu antigosu�: larga visão em matéria bela dísposição hortências.· Clube, Em seguida, ,um� nome, e o mesmo local.social; bel!l _merece fazer Paro deleite da "socieda-,' bonita valsa, na quat fo,

v Dizem que zato preto luzidio quando surge inopi-sua apreoiaçao.: ,
"

'" ,< "homenageada a distinta

tur-,
.

'"

,\ ' "

Po LeonídI'a ) de presente o renomado
R ínt legância nadamente Junto a qualquer pessoa, da azar.jmas aque-r

cronista mais se. elevou no ma. �qUl e e e .,a I,
I nã

, ,

\. '·t predominaram no majestoso e, ao.
>-'no�so con�el q por, ,cons�- ,1- d L'ra A florida

de-I
Aquele quebrou o tabú e perdeu o feitiço.gu ir reunir grandes valô- sa ao

_

o I �. �
,

res art.isticos, nesta noite i �oraçao, esteve .a gosto do ,N� pr�çlit agora completamente transformada, 'cal-
de gala: ' I Jovem Garbelotti. çada a moderna, com seus arabescos muito elegantes, o
Srta, Maria Amélia San-; O reI?er�ório da, Orq.ues- novo b�r -POr .

certo, va�':;atrah; grande freguêzia, portJJago Fern�nde)S - exe- tra, esta firme conseguindo que alem de SItuar-se no ponto mais central da cidadecutando ao plano "S'ertane- dar pares dançan-
'

t d '

'

"
ja" da autoria 'de Br'r!:zl'll' agra ar aos

. dI' ,possue u o que se deseja para um encontro com a so-l) tes e aos aprecia ores. ne-
led d flori I''Itiberê, Número, que agl'a-j' " " ,nt em socãedade v

cie a, e orranopo itana.
d d I

,. . gaveime e. ,

I L .

I
..

I te
'-0:1 � to _?s pe a magica in- <> notável Lira, é sempre o' ug�r. �iPra;xlve , .lpnncHpa, men e no, v:rao, o mo-ter pI etaçao. Cem grande e máximo.

' derno edlflclO construIdo pelas Obras Pubhcas do Es'-abs'1Iuto, suces,�o: o "suave i - -

Itado� de acordo com_ um 'convênio com a Prefeitura Mu-e maravIlhoso CIsne d-an- Florianópolis a bela Ca- ..

I t' f 'd d '

'
.� .carl. nela gracil senhorinha'· d E t d

.

t h _
lllclpa, es a a a o a seI um ponto de reumao SOCIal, o 1

" _j pltal o s a o,. eve a on

II
nt '.Ana Mana Leal �enues. ra de hospedar Oficialmen- e ·ega- e.

Deixou a-t?dos estar.recidos te a grande personalidade Hoje ás 11 horas, será entregL�e ao público, quandopel1í,maravIlhosa sutIleza d.e ,lyÚ.litar do Brasil, GENE-,no ensêjo, um delicioso coquetel Rom-Montila, será ofe�
Ifno,vàmentos. de.st�e o levetar- RAL r_r:EIXEIRA LOTT, recido aos convidados que assistirem o ato de inau'gura ....a1 as asas a e 8;0S es e1'- Ministro da Guerra. O, Go-

.

_-

,1,tor��s da morte do Imponen- vernador do Estado

8r'l�
çao.

,

.

te, Cisne! Foi o máximo' em, Heriherto Hulse, �é o �erd.a- Daqui de�ta co,luna que t�nta.s vezes tratou dêste
ar te.

. I deiro anfitrião deste' 31conte
v assunto, focahzando-o com ° mtUlto de ser 'd,errubadoE para termr�ar com cimento de g'rande rea,lce. '10 àntigo e inestético casebre a'fim de qu,e outro surgis:chave de ouro. fOI apresen- _ _

. '. '.
"

.

'

.

tado ao "'grand-mond " Ge ,_:, b f" d _
se capaz de embelezar a cldad·e, quer o consIgnar mmha,e 1 Iha 20 em .. ene ICIO, o v t··, -

I lt d bt·· I
.

I d'ds�n Neves, pia�ista de ��- NATAL :do.s Nec,es.itado3, Isa Isra�ao pe os ,resu a. os 0. I( Os na a. u I a campa-:_coI com a mavI?sa e 111 será apresentado no salão nha e ag,radecer o convIte feIto.
.

su?�ens,e': melodIa q,u.�, com do Lira, por i.niciat�va, da

I·
E' desta forma que poderemos' trabalhar. desin�e-sec1". acorde� nos tr ans- Exa. Sra. Lucy Correa Hul- ressadamente pelo progresso de nossa Ca.pitalportou ao etereo mundo da ," Dama do Es-' .

•

fantasia' e do devaneio se, prImeIra .

·I.b
..:

. ,Ao sr. AntOnIO Carlos de Souza, endereço meu .abra-,. tado e com a co' a oraçao I 't" , ,

b _Ac-ontecimento irradiado 'd- t "r'o"l'sta um maravi-' ço ,pe a VI orla que consegUIU graças a oa compreensao1 t"
. es e ...,.... , ,

t 'd dr.e � . possa� e e sm�patI�� lhoso Desfile de Moda's. o,de nessas aU,on a es.
.

n
RadJo .Anl:a, Gan�ld�, '

- - I Estava finaUzando este registro quando di,sseram,
.

a voz slmpatJca.,. do
_

maIS· O notável Jean Pouchard, � que o nosso amigo 'é nas,cido em MinasJovem locutor ,revelaçao ,de C
.

ta famoso do Diário VI
.'

1958 - AIBIL BARRETO rO�lJs t' b d
-

n
Deve ser com �certeza, florIanopolitano de coração�,

.' CarIoca apon ou sa a o o
Q t ' .

"

�uer.o me cong'ratL!lar,com o Copacabana Pálace, sua o , �an o ao �er ;tllneIrO, melhpr, porque agora,o mi-
l�teh�ent�, e abahzR;�o 'cro- peorfeita Lista, de Dez se-'Inelro

e que esta brIlha'ndo em toda a parte,'. .lllsta �,a coluna de O ES,- nhorit,<ts Elegantes do Bra- _,
_,TADO \

- A Sem-ana que sil Máximo de 'seleção e� Irmandade do �enhor J f r d P'���1��lfesfael�u�i��:, p�,e:��� ap�lrado gôsto._'I J e.Ju.J OS assos
teou.

'.
'

.

O ?_isti�to c�sa.I. d,r. CI�u i e Hospital de Caridade �,
da� p�le:�n���s!��a��estigjá� �fIi��; ��cfn�linh�Efi�taSrd� � EDITA'L D',iE 'F�O-nNEC"I'MEN'TOdr. Aujor Luz acompanhan- Eleg?-n,tes), preparam se pai K
d-ü seus �ilhos srta. Beatriz raOvlaJar. t d feliz � De ordem da Mesa Àdministrativa da Irmandade doLuz e o Jovem Roberto Luz .

s meus vo os e

I .,..
um dos jovens mais ele,gan vIagem, , acor,npanhados de Senhor Jesus dos Passos, e HospItal de CarIdade,' pre-tes da i:le). :

um apraço saudoso. ;ovino aos interessados que até o dia 27 deste mês, às 12
Dr. Vilmar Dias e sra. I'

Q
,-=- -GI m r Ihoras,

receberá esta. Irmandade e' Hospital na s'u'a Se-AI;
,

(I t" uem sera a a ou -

.
.

. c�:r:o�, e egan ISSlma e
G' I d� t n d L' ? E, cretana, proposta em cartas fechadas para o "foà'necl-sImpatJca) Ir, es e a o o IrO.

"
.

'
\

Ík Pollydoro' Santiago € já foi escolhid8;! Seu no- mento de todos os artigos necessarios ao seu consumo,
s)-'a. Viceptina Santiago toa- me?,. Até a próxlm�!. . ,dura'1te o semestre de Janeiro a Julho do ano proximo'
lete baloÍ1ette e ade!recos de

V",
-

-p' I "C' -li'vindouro.Uro\ , IaJar:am _ e o on
FI" I' 12 d 'D b d 1958lO}. _ ,. vair" da sempre TAC-CRU- , ornnopo IS, e ezem 1'0, e .

I' sr: Pa�ta.Jea,o Atanazl,Q, e ZEIRO DO SUL Ri0'�I' O Secretário, sta. Mana LUlza AtanazlO .' , para � /,.

I (linda e glamourosa). de Jan.elro o dr.
� WIlson, ,

,Jose Tolent�no de Sousa
Sr. Capitão Ca�los �auth �brahan e sua esposa. pa-'-II4I��O��)"".O....O....O....O.-.C)41e sra. (S.e.lma) (IrradIando la Laguna, o sr. Jor�: '.

: sempre simpátia). Daux, pessoa bem l�elaclO I",,' , -'.
'

i.: '

Capitão Fernando Vie- n:'l�a em noss�s, mEnos so-

gas' ·e, sra. Bernadete Viegas Clal's e comerCIaIS.

felicitações justas pelo corQamen- O !prefixo ZYT-25 Rádio (eleg;:antíssima e g<i'aciosa No próximd dia 16, fes-d f o c n Anita Gar'l'baldl' .a a locuça-o numa toálete branca ·em ·ce·
t' t I'

.to e seus es orças c?m o -,
....�

t·
.

I) tejará sua. da a na a, ICla, ado. Ano de 1958, J'ovem AI-- 1m Datura .

'EI
.Cluil' o Curso,

D P t gr'ac'!'osa menma-moça aI-.BIL BARRETO transníi-
' 1': e ry e sra.

O ESTADO I aprese'ntando, ao
tindo a NOITE DE ARTE. ' Srtas: Nice Farias' (niui- ne Amim, recém che:gada da

jovem Léo ,Saráiva Caldas �um-

"l1o"'a de ,Arte" to elegante) Terezinha Frei PtaL!liCéliha. Desta colunda'n�n-�

t' (
.

) T
.

h'" eClpo- e meus ar 'e :besprimentos pela conclusão, de seu '

Sob êste titulo, foi apre-
as g,raclOsa er,eZln ...

votos de fe1icidad,es.
Gurso é�leQ"ial, formula ,os melho- t d' .

d d- F Spoganis (em diretório), Te-� sen a a a socle a e ,Iol'ia- rezinha Pfau lindo modê!o
res votos de felicidades no pros- nopolitana :"As 10 J'nais ele.. em az'ul) Priseila Cardososeguimento de sua carreira, com gap,�e.s, �,o An?, de 1958, no (em ,renaa--' .e,tafetá natu
êxitos nos vestibulares para in- feenco salon. do Luz Ho- ,ral) Jane Guimarã,es (ves
grc'sso na Faculdade de Engenha- tel,. pelo cronl's.ta, qu� se

I tido' balão) Senhores,: dr.p:o;eta e se agl&,anta dIa a Zani. Gonzaga, dr. Joãod!a:: 1').os aco?-teclIEentos so- j 'Luíz Neves (inteilJig'ente' ,eClaIS - o Jove'I? 'Rubens' simpático) dr. ArmaI).doCu.nha. Aconte(n�nen.to que I Calil� dr. Silvio Pirajá1'a)
��lrrOU pe.�a, e�egancla, b?m I

Sr. Celso Pamplona) dr. ,Al
go: o e aIgUCl� do 'cro�ls- I miro Pereira de Oliveira)ta. e� tu�'o e por tudo: Le" Sr. Gustavo Richa,rd.sa','011' faIt". ITiv,�mos a s�tis�ação de Na maravilhosa Noite de
a,pre;l,ar 2. e}e&,ancIa '� o por Gal.a, dia.8 (�egund�, �eira,te p_rsonahsslmo ah�do, a ú,ltlma), 'r�alllzou-se 'o hl,g!ande bele�a da sra. Dal- xüoso' _blii1� a� "FaculdadevIa Luz (Teca), numa ma�; __ . _

ravilhosa toa.Jete "noire" I"
' r

contrastante com sua tê:.: ,"I'
·alva.
'! '

Sra. Ma�.ft CI:].fi)I;'em, ele:-
Francisco 'Wildner gantíssima em seu vestida

e p1'êto, em linha ultra-mQde�' 'jSenhora na. I
par aos parentes e amigos, o

- Sra. Miriam Castelo Bran- jseus filhos co, pos'suidora dos olhns 1

Terezinha mais lindos" da t�rrlt ,com- I
S). Francisco do Sul pareceu com uma maravi,-l
novecentos e ciI;l:coenta e lho-sa toalete branca, e:ill Irenda e enfeites de tule com .

um origina1 côrte.
As dua's "Graças.": He

loisa Helena e Sônia Maria
Carvalho, srtas elegantes, he
Ias e, simpáticas, �compa- Inhada.s de seus paIs e fa-lzerrdo jús ao titulo, que o
abalizado cronista lhes Càh-,feriu. .

Heloisa He.lena num '6e-1lo vestido cinza com prCi.
teado e Sônia, Maria num I

gracioso ve-stido em carame-j" , ,lo claro. O Cr�nista de "O ESTADO", na mesa da Elegante MESA FINISSIMA �. 'Dr. AujorSrta Rosa Maria Lehm-�iR{)sa-..-Maria Leh_mlkhul ,que. se fazia-aeomparihal' dó Sl", .(A E.legante d,e .. 19'5.& e a .encanta.dera'kll1r� foi notadí-ssima pelp')" ",: .' , > ; . i ., ,

belç; pen,teaclo em "fiOli.'� Lmz ,O",avlo Neiva é ,q;ú'{j! ,!! ,te, �m.a aristocrática' famí'lila. '

I '.
•

..,j"

-

.

BODAS ,,,fiE' "OUlO:,',,�
Casal Edmundo Ma�i-a Costa

" .\. r. ,
. . .

Florianópolis, por todas, as suas camadas' SOCIaIS,
viu transceerer dia 12 o .'50.'0 'aniversário de f�l�z. eon
sorcio dó n@sso ';ptezado ,e' muito es.t�lll-ado conterrâneo
sr. E'ó,m'und6 Costa e sua exma. esposa dna, Maria CO's-

; ',"_ -

-.,., ,

ta, -;,;;:.' L :'1
'

• I

O .casàl' "n.esta feliz efeméride, conta com .o, seguiu-
te filhos'�, �etàs�: -;, '

,

.

- Orlando Costa, :do Comercio Iocal, !'Casado 'com, a

exma sra. Maria Minela Costã· fi' seu filhb O�,1ando .Car
los. '_. 1....

, ", '., ,',\ �
, ,

,.;_ exma. snra. dna, Olindína Gosta, .casada -C0!l1 o

sr, Luiz Martinho Ribeiro, do Comercio local e seus" fi:,
lhos Zenite Terezinha, Zai.da-'Maria, Zulmar, Zuvaldo ,�.

Zenon; L_
- 1.0 Tenente Orion Costa, da' Policia Militar do

Estado casado com ª exma snra dna Helena Novaski
Costa. 'e seus filhos 'INelsi Helena e �demir; e,-

�. Sarrgento Osnf Costa, do Exército Nacional, ser--:

vind.o na 16.a GRM casa,do com a exni.a snra Nesia:. Pa'-
chec.o Costa e' seu; filhos Maris,e e Eau:]o." ' .., .

Os filh�s e netos ·.dó fe1iz .casal, 'nesta (}portunidaáe,
mandaram ,reza'r- missa de' acão de graças, às 8 horas,

.

na Cap'ela do .Ásilo
-

de Orfão�, e recepcional:am os ami

gos e a.dniiradores de seus genito-res, em sua "resid�nci:1,;
à Rua Cris,pim Mira N. 54( :nesta Capital.

j
. , .

O sr. Edmundo Costa, __pessôa muito pO;pular e que'
,

rida nesta Capital,. onde s,e. fez estimar pelos pr�dicados
de coração e de caraier, goza de conceito elevado nos

meios musicistas, sendo um dos integrantes da Socieda
de Musical "Amôr a Aí,te" e amante dedicado da sJ.lbli- ,

me arte da Música, tendo s·eu nome entre os que Jú

cantaram em versos o evoluir de nossa terra.
Os de O ESTADO visitando o v,enerando .casal pra�

z·erosamente se congratulam e formulam os melhores
votos d,e perenes felicidades, juntamente com os seus dig
110s descendentes.
ANIVERSÁRIOS

F-AZEM ANOS HOJE

r

'A encantadora, e suave
ANA MARIA MENDES, no
instante e,m que se ap-re
sentava no salão do LUX
HOTEL na, minha festa
NOI'l'E; 'DE ARTE. O seu
'belíssimo número O CISNE
foi deIirantemente aplauài�
.do. '

estando' de 'mud,a para 'a Cidade
de' CUl'/,ba, impossibilitados d�

pessoalmente de'se despedirem

dr. Randulfo Cunha
srta, Terezinha Carreira

sr,a. Lelita Pires de Oliv."i�a
sra. Alda Luz Costa

- sra. Ida Moura Coelho

- sr. Virgulino Ru.rquim Macha-

do

,eus parentes e

relações Q fazEl!11 :por, e'ste meio e

oferecem., sua .. ,residênCia, , n:aqull!a
cidade à, A;enÚI'a Vi�'ente Mach�
do, '1275�A, . f

-

- -
�
)

.

...... '::",,- t1
.

" " .

LÉO S.ÁRAIVA CALDÁS
'

,>

sr. Tonlás
O orador da turmf' ,"Professor,

Nilson Paulo"., Cur�o' Colegial do

Colégio Estadual "Dias Velho',
foL, o jovem Léo Saraiva' Caldas,
filho 'do nosso 'pre'z.ado conterrâ-

Camilli F.ilho
sr. M;oisés Saraiva Gald�s
s,r, Agripino '�ouza
sr. Odilon. N. Porto

srta. Ne"sa Catito
srta. Beatriz P. Corrêa

sr� João Salvador .:los Passos
sr. Anísio Dutra

neo- sr. Tenente Laudelino Sarai"

\Ta Caldas, e de SUa exma. espôsa
dn.. Lacy Saraiva Caldas, e qu�

acaba de concluir com brilhantis-
srta. Lice Bittencourt

mo oquel" Curso.'
srta. Maria de Lourdes Silva

Jovem de educação esme'rada

NOIVADO e de elev�das qualidades. g_rangeou

sempre a simpatia de seus ,cole�

gas, go'zando de merecido conce,j

,to de seus Professores, rec:bendo
Com a gentil senhorinha Li

zette Alba ,Cape]]a dileta filha do

snr. Cels'Q Cape]]a alto funcjoná�
rio federal aposentado e de dona

Zilda Rilla Cape]]a contratou ca

samento o. snr, Walter Moritz

Filho 'funcionario estadual aca

demico de Odontologia e filho do

snr..Walter Moritz c' de dona

Adelaide Dibernardi Moritz.

,

DE/SPEDIDA

ALVARO GUILHON e senhora,
/

ria, que pretende cursar.

I v oA DN' O
,

APOSTOLO PASCOAL CRISTINA K APOSTOLOS
E ANASTACIA PASCOAL Participa o noivado de
Participam o noivado de seu Filho Apostolo com a

sua Filha Catarina com o ,srta. Catarina
senhor Apostolo'

Catarina e Apostolo
Noivos

F.polis.· 12-12-58

N o I y, AD, O
Alb�rto Rocha de AJidrade

e

senhora
Têm o prazer de partici
contrato de casamento de

Enio e M.
Florianópolis
Seis de dezembro de mil

oito.

Partido de Representação Popular
Partido de Representação Popular

Comunicamos aos ,portadores d·e Bonus da Campa-,
nha Financeira ,do P.R.P., que o sorteio do "'e,eps" que
deveria correr pela Loteria Estadual, em virtude da mes
mq nl está funcionando correrá pela 'LOTERIA FEDE-
R,ÁL DE NATAL.' '...-

. Olítross.im; c�.SP o numero so.�teado ultrapasse do�emll, o }»'e,lllW oCerii\spondente, sera sorteado na .extraçaa
seguinte.

,
,

:"A SEMANA ,QU� PASSOU!!'

Farei neste fim de ano,
'uma relação dos Broti)lhos
de 1958. Quem será o elei:"
to? "./

Enquanto. a Semana cor-

re, . . admiro' a praça do "

Congresso, em fase d'e aca-

b a m e n to. O II C on

gresso EucaÍ'Ístico em nos

so Estado será sem dúvida
alglllria. um grande aconte
cimento Social na ,base da
pura e concre'ta

.

re1igião,
unindo assim os homens,
para mais esperanca no
símbolo da Cruz.

I '��-.w�""<' I "u".'\.��r -:""t0'''-

O Romântico pianista G,erson Neves, no momento
d� execução, de sua aplaudidíssima pagina musical. Es'
ta colun,a indica-o, como Reveiação Romântica,. nest�
ano de 1958

'

.�.. ',

Luz e

Bea.triz ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Edital de- citação
o dr. EUCLYDES DE CER- da Comarca de Florianópo- cia. e afinal requerer o se- Florianópolis 19 de Novem
QUEIRA -CINTRA, Juiz de liso Diz ANA MARIA MO- guinte:- 1) - A Su_plican- bro do ano �� 1958, (a'8�l
Direito da 2a. Vara, da Co- RETTE, braaileéra, soltei- te é filha de ELMIRA DE \ nado) Maurício dOR

_ Re!s.,
marca de Florianópolis, Cá- ,ra menor. com dezessete OLIVEIRA NETTO já DEPACHO:- E s peça-se

: pital do Estado de Santa (17) anos 'de idade, resíden- qualificada: e de
-

JÀÇOB edital corri o. �rado de 20

Catarina, na forma da lei, te nesta cidade à Rua Gas- lViORETTO, de nacionahda- dIas a se,:r: ,P?bhca.? um�
ar Dutra N 463 no sub- de Alemã, tendo nascido vez no Diár-io OfI!.!HI) � 2

pt�io presente Edital cita �istrito do E�treito. assisti:' .em ,5 de outubro de 1941 'la �mpx:.��� .���.�l ���a vde:-

JACOB ,MORETTO ou a da flor sua mãe ELMIRA (doc.. N: 2) 2)- Que no o proge l'd I gil 1 '.
quem interessar possa, por. DE OLIVEIRA NE,!-,TO, entanto, seu� pais nãof �ão �'hqauenf;I:I d�odir�i�o :u:���
tôdo o conteúdo da petição braeileira solteira, residen- casados" razao porque 01 a lnt· ento Fpolís"d d d

-

da Suplicante abando .ao conse irnenco. i>.

e despacho seguinte: te nesta-cí a e, �or, seu a -

mae. T- 26 11 58. '(assinado) Eucly-
PETIÇÃO:- Exmo. S1;. vogado mfra-as�IDado, que, narla. por, JAC9B MOREf'_ des de Cerqueira Cíntra

Juiz de Direito da 2.a Vara é esta para expor, a V. Ex" TO ja �a ml!-IIhtos anos, 11 Juiz de Direito da 2 a Vara�_.:_ ..:..__....;; �__ cando mae ,e fI ,a sem qua - u . '. ,
.

CO'Me.URSO POSTAt'CTAS E. NO I.A-IP.I. quer proteção moral ou ma" �a Comarca de F'lorianôpc
1.1 terial, 3)- Que desejando lis. � para q�e mnguem ale'

a 8u licante casar-se nos gue ignorancia, !ilandou ex�
P/POSTALISTA - Apostila "ORMES", todos os, prim�ros dias de dezembro pe�i� o presente que ser�,

pontos, a mais completa do País, Cr$ 450,00 - tA.p.r.
'

ê não sendo possível obter p'uoh_cado, �a forEmd'�t ,elstd!1. " .

Cp' ti'
.

n ais o consell- belecida acima I a e
(Escr-iturários) - 1'$ 350,00 - eça por e egrama, p.or VIas orm

, t a- Citação. Dado e passado
carta registo ou expressa. Remessa pelo reembolso postal. \ tlmentd� pat;�noE' e :es ao Psu- nesta cidade de Florianó-

B
-

d P
.

b 25 ra pe Ir a v., xcia,
li C .a de I IEDITORA, ORME5 - rua arao 'e aranapiaca a .

.. nt da �utorga pater- po IS, omarca e igua no-
- 5.0 - sala 8. Caixa Postal 3.336. São Paulo. Para g�lI�ea �elhor forma de di- me, Capital. do Estad� d;e
serventes D.C 1'. - o-s 800,00. Ireito. Pede deferimento. 8andta CDatannba, ados p_rlmedI'.

1'0 e ·ezem 1'0 e ano 8

um mil novecentos e eín
coenta e oito, (1-12-1958).
EU: Waldemiro Simões de
Almeida, Escrivão de O'r
fãos, Ausentes," Provedoria
e Resíduos, o mandei dati
lografar, conferi subscrevi
e assino. I _'P-' �
Euclydes de Cerqueira 'I :=::�.:;;.��

C· t'
.

====-- V.... d'"Juiz de I�i��ito da 2.a I 005, lonas
Vara.
Confere com o

Data supra.
'Waldemiro Simões de

Almeida, .

Esceívão

.11 Lu� e 'os� seus
..,ol�õ�,s,

-,vlslos . da RUSSI3 i' ��
Lefldo o que a imprensa mund-ial menor alcance em tôda a sua extensão;

vem 'noticiando; desde o dia 10 do cor- mas, pela outra o aumento é de tal 01'

rente, sôbre, irrupções vulcânicas da dem, que só se pode ver um peql�en? se

Lua fotografadas pelos 'russos. ocorre- tor da superfície lunar - e entao ,e co

nos "aduzir algumas considerações sô- mo se a gente estivesse observando uma'

bre assunto de tão flagrante atualida- \ paisagem . terrestre, como ja fizemos

de _ isso porque, olhando casualmente ver! E depois disso termos de nos con

para êsse satélite, à n?it� de ? do cor- tentar com um aumento de apenas 30

rente através de uma insignificante lu- vêzes, é de estarrecer ...

'neta de observações terrestres, de ape- A propósitó da Lua, ei-s o que se en-

nas 3'0 aumentos (o que é rea1!l!ente de contra no capítulo ','Ul"anografi,a Geral'.',
causar melancolia para quem Ja teve a da importante obra LA GENE SE, edl-

dita
.

de observar a paisagem lunar ção francesa de 1923, páginas 124-125::

através da equatorial gigantesca do Ob- "As condições nas quais se efetuou ;'1
servatório Nacional, que nô-Ia mostra , desagregação da Lua apenas lhe permi-

em perfeita similitude com uma ,PaIsa- tiram afastar-se da terra e logo cons

gem terrestre. vendo-se as cadeias de tranzeram-na a permanecer perpetua-
montanhas que projetam as suas gran- mente suspensa em sêu céu, como uma

des sombras nos profundos vades lurra- figura ovóide cujas partes menos densas
1 ". I" e �l)aram o alto, sadesâgriarmos por es.-res, bem como aqu:,e es clrcu .os q�

I
dizem os astrônomos ter de dOIS a �res ta Dalavra o lado que s'e volta em OpOSI'

quilómetros de diâmetro, pelos quais a çã� à terra e elevando-se para o céu, ao

gente vê a luz descer até grandes pro- passo que as partes mais pesadas for-

le
fundidades); olhando, repetimo�, par:: ma,ram a face inferior voltada para a

-o nosso satélite, naquela data, tIvemos terra. E' o que faz com que êste astro

ocasião de ver do lado da sombra es- nos apresente continuamente a mesma

tando o astro �m véspe�'as de ql!ar�o face. Êle pode ser assemelhado, para fa-

minguante uma pronunCIada ,sahencIa zer melhor comp!'eender seu estado geo·'

I
,luminosa enl forma de curva, que pro- lógico, a um globo de pano cuja base

curamos 'expncar às demais pessoas voltada para a, terra, fôsse formad'a, de
,

que obsel"./aram: com? p�oduzida pelos chumbo.

altos cumes das cordIlheIras lunares, ,Do fato em aprêço decoi:,r,em duas

d d naturezas essencialmente distintas para
, nào deixando. contu o,. � causar-nos

a' superfície do n1undo ,lunar: uma, semespécie a extrema lummosIdade ,do fe-
Gtnalogia alguma possível com à nossa,

..
nômeno., -

I
por isso que os c.orpoS' fluidos ,e etéreos

_
'

Tendo" mais -tarde, noticiado' 'os j�r- lhE; são desconhecidos; a Qutra, relativa-
• nais qi)'e (}a.a,strQnnmos '.russos� anuncI,a- '\ 'mente 'leVé em ccmparação -com a terra,
: ram ter fotografa.do a IrrupçaO_ de um porquanto tôdas a:s substâncias menos
O vulcão no satélite da Terra, nao,. nos d,ensas se deslocaram paTa êsse hemis-
I foi muito difícil' ligar, embqra dlsc�e- 'fério. A primeira, perpetuamente volta-
• tamente, um fato a .outro. o que nos,l1:- da para a terra, sem águas e sem atmos-
: duziu a telefonar ,par� o Observatopo fera, a não, ser nos limites dêsse hemis-
• Nacional, afim de' OUVIrmos. a r�spelto, fério subterrestre. 9, outra, rica em flui-
: a opinião de um dos seus astronomos. dos, perpetuamente oposta ao nosso

: Atendeu-nos gentilmente o prof.es.sor mundo.
.. Machado que concordou com a exphca- A esta conceituação da natureza geo-

ção que déramos (a de ser a curva lu- lógica da lua e do seu comportamento
minosa notada na Lua o alto de uma de astronômico em r,elação a terra, não
suas c'Ordilhei1'as, iluminada, I?elo '�ol)" aceita oficialmente pela ciência, são
declarando que o ObservatorlO amd� aduzida's as seguintes considerações, ,em
não tomara ,conhecimento da comUnl- Nota adrede incl uida no mesmo livro:
cação dos russOS. "Esta teoria da lua. inteiramente' nova,

Mostrou-se-nos o Professor Macha- exwica, pela lei da ·gravitação, a razão
do muito atencioflo e 'áté fn.os convidou, pela qual êese astro apresenta sempre a

'por saber dos Ilossos atrativos pela ob- mesma face à terra. Seu centro de gra�
servaçáo do céu, para f.re!luental:�os vidade. em lugar de ser no centro da
um curso médio que está sendo mUllS- ,esfera, achandQ-se sôbre um dos pontos
trado sôbre disciplinas congêneres., na da sua sup-erfície, e, por conseguinte,
Escola politécnica ao que obtempe1'amos atraido para a terra por uma fôrça ma-

que não.típ.hamos suficierít� b�se 'de ior que �s partes mais leves, daria lu'-
m�temáticas para nos dedIcarmos a

gà.l' a que a lua produzisse o deit-o das
tais estudos a que nos inclinamos por figuras chamadas (em francês) pouss ..
siinplt:!s diletantísmo filosÓ!ic9, pui�o ahs que se, tornam a erguer constante-
fora dos. domínios da grandIosa �,Iencl:a mente sôbre sua base. ao passo que os :dos números, a que Pitágora-s Ja at1'I-, planetas, cujo centro de gravidade está

Ibuia tôda a excelsitude e magnificên- a igual distância da superfície, giram
cia da organizaç.ão cósmica.

. regularmente sôbre seu eixo. Os fluidos -
E quanto o lamentamos! Le VeTrIer, vivificante3, gasosos ou líquidos, ,em vil'

como se sabe, censura.l' c.erta vez Flam- tude de sU,a leveza esp,ecífic,a;'achar-se-
mal'jon por ser �m obsel'vador-l?oet� do iam acumulados no hemisfério superior
firmamento d1Zendo-,lhe,. mm seca- cOllstantemente opôsto à terra; o hemis
mente: "O 'Sr. inclina-se n;l:\ito à �ge- _

fério .inferior. único que podemos' ver,
sia; eu prefiro os_matematIcos... 9 estaria desprovido dêsses fluidos e, em
qu,e não iria o professor, M.a�hado d.l- consequêücia, roeria impróprio á vida, ao
zer a nosso respeito ,

ao verlf�car que pas�o que ,esta reinaria sôbre o outro.
nem mais lidar com os logarItmos sa� Se, pois, o hemisfério superior é habi-
bíamos! E quan�o a sen?s:e ,co-EoenQs, tado, seus habitantes jamais viram a
então ... De moao que lumtamo-nos a terra, a menos que fizessem e�cursõ:es
olhar os aE.tros para chegar a .certas no outro hemisfério. que lhes seri,a 'im-
conclusões introspectivamente, lmpos- possível, desde que aí não existem con- Isibilitado, 'pelas limitações 1a nossa dições necessárias de' vitalidade".
"'zona lúcida", d,e traçar med�das �. de A pesar de ser muito racional e cien- Ifazer cálculos exigidos pelo rIgor Clen- ,tífica esta teoria, conforme observa,'
tífico com que sao tratados os proble- '

�ai§_ adiante a. mesma nota, não pôde :
mas de natureza astrJ)nômica ..

Mas a a�nda ser conflrmad� pQ<r observação_
simples observação_das ma�3;vIlhas ��- d.ueta, donde conclmr-se que as tenta- :lestes, sem objetivos cientIfISo�. ah�? tlvas que rússos e americanos do norte _
a maior parte das vê?j,s tão arld�s, Ja" estão para alcançarem a Lua, pode lhes .:nO's proporciona i1_lcontidas .a!egl'las e preparar a surpreza de lá encontrar ha- �1�g!I;Elaml!inauditas perspectIvas· de fehcIda�e, Çle ,bitantes e com êles respirar o ar puro :'
trabalho, de movimentação e de vlda. '

do outro lado da lua e permutar idéias, _
Através' da equatorial �o �osso Ob;:- possibilitados de, assim, viver física e : ...,.. �,�_-.......---

serv;J.tório, (da grande equatonal, �gu.e e es,pirituàlmente, em convíVio amigo com - ParlIDCI.paça-oum va.lioso instrumento astronOmIC?, os s·elenitas. Talvez existam, portanto, :
segmido nos observava o' professor Ma- vukões na lua, 0(1 talvez o ,que pareceu _
rio de Souza) pudemos v,er Saturno, ,aos .russos um vulcã�. seja a}gum sinal: Moacyr Coêlho

do tamanho d� Lua, girando dentro dos, .

lummoso que nos estao fazendo os sele- _ e

s:eus anéis e 'circundado de alg�ns dos nistas, convindo que O'S à-strônomos ou': Hildeth, Coêlho
seus satélites. Quanto nesse I�,st��te o's' simples amadores. 'continuem a olhar e Pai.ticipam aos parentes e
serviram para ilustr3;r-nos as reflexoes para o céu, em ,direção à' lU,a, mesmo :. pessôas de suas relações ()
a leitura da Astronomle Popu]aue e � de porque, s,egundo afirmou há tempos um _
tantos outros 'livros de FlammarlOn,. àstrônomo português, cujo,nome no mo- I ,nasclimento de seu filho
sem esquecer a dos modérn:os astrôp�- mento n�ão nos ocorre, cons,eguiu êle _ Marcelo ocorrido dia 7 elo
mos! De outra feita, pude�os velO JUpI- observ�r. num dos círculos lunares, a I cbrrente na Maternidade dr.
ter, esplendidamente proJetando-�e D;0. formaçao de vapores. Oi'a, onde há va- - Carlos Corrêa.
céu, de tamanho aparentem.ente,�al<)� �o, '

por existe água e 'como esta é essencial e

qu,e o sol, com as suas fMxas perfelta:- .à vida, talvez que a<.vida se encontre nos I
mente diitintas; �ar�e; com as suas ,ca; a?i�mo� que vemos da T,erra' na super- :
lotas polare:s, b.canqumna.s

�como� n��e: .. flcle d" Lua. . .'. 'e,
E quanto à Lua, como se ve de tão yer- Quantas. sur[lrezas nos reservarão ::t� bela ocular d-e maior alcanc.e da ,equa- os proximus dias! e .

torial em questão! Apre��nta-se:nos Se- Rio -.Vila Isabel - Rua Deputado I!Iene, como tivemos ocaSIao de ve-la, em Soares, Filho, 53, �p. 192. Em 24-11-58. Iminguante"pela ocular de Arnaldo IS. ThIago t
'.o.;>-,-�-'==, •••• ._.,,.fGllJqJ1'fJltfl.S••���8o""e��€i•••�,"!,�... t,.��:Jlt�i'_Jft�.P"",�����."",,,,,,,,,

',;�
.
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I
TELHAS. TIJ9LOS --:-1,'CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT I
CAIS BAOAR6 • fONE l802 I
ANtiGO DEPÓS no DAMI ANt I

Participação
�� 1

CARLOS PASSONI JUNIOR \,
e- I

ELEONORA MELIM PASS0NI I
- ,

têm' o 'prazer de participar aos

parente's e pessoas de suas rel�-, I
çõse, o nascimento de sou pn- I
mogênito Carlos, acol'l'ido dia 10

do corrente na Maternidade Dr.!
C�rlos Carrêa.

'

I

para

pelos Super-Convair da ,Real

Faça agora a melhor

viagem para Curitiba, / nos

novlssimos Super-Convair
dà Real. Você ganha em

, conf8rto e economiza tempo.

• Cabine pressurlzodo (evita
a pressão '.IOS ouvidos

e Orandes e macias

poltronas r ;clináveis

'e Serviço de luxo .••

lanches de'iciosos ••• '

ALUGA-SE
A família de fino trat�,:

uma' l'esidJilêia sita' á "'Àve
nida Rio Branco, 175. Exi- ,

ge-se fiança.
-
-
,.
.'

II Aparlamento' ,

i ' no Centro
ALUGA-S·E:

Vá � volte pelo
F,roto 'da Boa' Vidge'm

Rua Felipe Schmidt, 34 - te1. 2377
,.

!MM '73N

--Na· Ribeira· do· Pajeõ
.

no Riacho do Navio, das meninas bo
nitas qúe s,e "aprontam para o passeio
vespe.rtjno na Praça. onde tocam vio
.Ião,. e lêm o cartaz do cinema de E:van
que funciona aos sábados e domingos,.
Pedaço de terra quente que esquentou
a alma do sertanejo de chapeu .de cóu-
1'0, de gibão amarelo tangendo o gado
com o abôio triste, ecoando pelas ri
banceiras e morrendo nos .descampa
dos salpicados de "corôa d.e frade".
Sentindo um nó na garganta, recordo
o dia inesquecível em que me. despedí
daquele Brasil d,e ,chapeu de couro, via
jando na camionete de Evan para.�omar o trem, ·em Arcoverde, olhando co

o coração partido aquele pedaço e'

terra i11ixta de amor' e violência. sen
tindo o gosto de xerem com leite e o

travo da saudade que s� apossou de
mim paTa senpre ... S_audade qu� au
mentava il medida que a camionete co

mia as léguas levantando uma. poeira
grossa ,e Evan cantando "muié ,rendê
ra". o hino de ,guerra do Capitão Vir- "

golino, e começou a doer ainda mais

Iquando, em Cruzeiro do Nordeste, eu
comia pão dôce com carne de sol, quei-
jo e café com, leite.

.

Tudo b01e com minha alma. Até
mesmo ,aquelas manhãs, vendo os ca:'

minhões ca,rregando terra. formando a
lprocissãl)- motorizada ,em combate à

procis�ão dos Tetirantes, quando eu ia
na camionete do DER com o dr. Ge
raldo percorrer ,os trabalhos da Con
tra-Sêca que hoj·e liga Floresta com

Belem do São F,ranCisco, escrevendo
uma repol'tagelll que publiquei no DIÁ
RIO DE PERNAMBUCO. Madrinha
Lindaura mostrando o seu titânico tra'
ba,lho em pról da infância e da velhice:

1falando pelos cotovelos para arranjar
auxilio para aquele Sertão ,esque'êido,
·embarafustando pelos gabinetes dos
Secret.ários de Estado, "apertando" os

deputados, eOl�rendo como um tufão
levando tudo ao seu a1cance" num 'a
"Deus nos acuda" que é o retrato vi- �
vo do irrequieto espírito da Ribeira do �Pajeú do sangue no ôlho da gente I

amiga' do Riacho do Navio. Mario

GO-jminho conversando na calçada de sua
casa sôbre os acontecimentos do d-ia,
e escrev,6J;ldo artigos brilhantes :para
o JORNAL DO COMERCIO, defenden- �
do aquela terra que é uma espécie d.e!í
filha basta,rda do Brasil, e o Prefeito �
Audomar conversando ,�om o depu.tado �Afonso Ferraz a ,respeito dos retlran-)
tes que ficaram fila 'estrada debaixo
de uma' cruz d.,'! angico.

.

Se a saud2de mata a gente, eu vou
morrer pensando na Ribeira do Pa
jeú, no seu gostoso cuscús com leite
com carne 'de bode, e para lá um dia
hei de volta,r. pois como diz um pro-'
vérbio daquela pn,te bôa, o que tem
d!) ser em tem multa força ...

VER E TRATAR A RUA

TIRADENTES, 12
,

Fone:

Ven.de-se
Vende-se uma sala de

jantar, estilo renacença, to
da de imbuia, composta de
2 balcões, 1 cristaleira 1

mesa elastica, 6 cadeir�s e

2 poltronas forradas· com

Icouro.

TRATAR com o s,r. Vi;..
dato, pelos telefones 2919
ou 3501.

,..,_--�----.. __._-

,VOE

Fernando Souto Maior�
I,

•
"

Foi naquele pedaço de $ertão bra�
_ bo que e�c,reví o mais vibrane e sem-,

pre vivo. capíhIlo de minha vida on�

vindo o pinicado das violas dos ll'epJln
tistas famosos, dos "'cantador,es" re-'

lembrando as pelejas de Inacio da Ca
tingueira com Romano da Mãe D'água,
'escutando as l:!nedotas de "seu" Ciato
ou o chôro magoado dos violões nas

noites d.e ,luar beijando os tamarindos
quase seculare-s �de Floresta do Navio,
a cidade que dorme à beira do Pajeú,
rio que corr.e inaudando tudo no inve'l'
no incerto, e seca de [repente na Sêca
implacável que assolá aquele mundão
véio. De tarde, eu ia conversar .na Lo
ja de Zé' "Velhinho", olhar tio Fausto
jogar gamão. ou comer dôce de 1eite
com queijo de coalho na casa de Isa
bel, bem perto do bêco que vai dar na
Pajeú, em cujo leito sêco caí uma vez

do cavalo fogoso de Jo.ão Boiadeiro ...
De noite, conversava com minha na
morada, tomando capilé de tama.rindo,
,escutando. a história dos entrevexos
sangrentos' do ban,do de Lampe�o com

as alpercatas xaxeando na terra quen
te, e abalando os "serretes" com o tiro
teio medonho· dos bacamartes e das
,cruzetas de bôcR oitavada. rasgando
xique-xique ,e cortando ramos de pe
,reiro com os punhais afiados.

Quando o Juiz Euclides Ferraz ia
desc�mcar do trabalho no Fôro da Ca
'pital, e'u ia com êle para Pôço do Sal,
onde tomava coalhada e comia umbu
zada, viajando no Ford bigode que
fazia a praça na Capital do Tamarin
do. Tenho saudades daquela gente bôa
que, quando o sujeito pisa fora do ca

co, fulmina-o na. tocaia atrás das quei
xabeiras· pelo tiro certeiro do baca
,.marte bôca de sino. Espero um dia vol
tar a rever aquela terl'a hospitaleira,'"
onde ,Zé de Assis, _na sua Farmada,
vende "meizinha"; 'cura as perebas
dos-fereiros, ,e anota, o fiado num ca
derno escolar; onde "s·eu" Arlindo, na
sua Farmacia, no seu ca.rrinho de ro

das a motor, fala sôbr-e política, lendo
o JORNAL DO COMERCIO e o DIA'
RIO DE PENAMBUCO. enquanto v,en·
de xarope de alho parâ curar tosse.
Espero ainda comer carne de bode com

-farinha no Hotel existente bem na en
trada de Floresta; na estrada por onde
Os paus de arara passam cor,rendo em

direção 'd Belem do São Francisco, to
mando .o rumo da Bahia; onde os ta
gerinQs, quanrlo voltam da feira para
I{ârrejras, descançam o buranhém com

Q.!Íe tangem Os "jer�cO's", tomando go
les de 'cachaça e fumando- cigarro feito
dE) .p::tlha com fumo de "corda".
,

Â, Ribeira do Pajeú é o pedaço de
terra vermelha cantando na voz arras
t da das lavadeiras "batendo" roupa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



D o N V I T EN AE ,ev
o "BAR E RESTAÚRANTE RANCHO DA ILHA" tem a grata.

satisfação de comunicar aos seus prezados fr<q�enti\dores que acaha

de contratar diretamente de Buenos Aires os serviços do sr. D. Ma

ríno e senhora para sua nova organização e' direção. Aproveita fi

ensejo 'para convidá-los a conhecer os novos serviços deste Mestre

de renome' Internacional.

Florianópolis, 12 - 12 - 1958,
RANCHO da ILHA

RUA TRAJANO, 26 � TEL. 3.1;00

Venda-se um caminhão G M C, ano 1953, com reduzida,
capacidade 5.000 kg. e, uma caminhonete, pick-up, FARGO,
ano 1955, capacidade 500 ks., ambos completamente refor

mados. Tratar com o Sr: CARLOS à rua Esteves Júnior'

11.° 34, das 9 às 12 _e das. 14 às 18 horas

Ó S,E ,IM v
Vende-se diversos, preços baratíssimos.

Avenida Rio Branco, 80.

Prefeit�ra
-.

do Município de Ipells.
.
Gabinete do Prefeito

A'VISO DA PRE'FEITURA

.APARTAMENTO ALUGA-SE'
Aluga-se apartamento com 4 quartos, amplo living,

quarto de banho e cosinha-copa, com instalações sanltâ
rias para empregada e quarto anexo. Apartamento N.
6, Eàificio Cruzeiro, Rua Felipe Schmidt N. 52. 'l'ra·
tal' pelos telefones N. 2850 - 3128. Os impostos Municipais poderão ser pagos sém multa até 20

DO CORRENTE. I

No dia 21 os Impostos em atrazo serão cobrados judicialmente,
na forma da Lei.

Tenente' N-elson Simas Pimpão e Nice Maria Silveira de

. Souza Pimpão têm o grato ,p�azer de participar aos seus
'. '

parentes e pessoas de suas relações; o nascimento' de sua prí-
mogenita, BEATRIZ REGINA, ocorrido na Maternidade
Carmela Dutra, no dia 9 do ;mês em curso.

Comando do' Quinto Distrito Naval
AVISO À PRA'ÇA

De ordem do Exmo. Sr. Almtrante, Comandante do 5.0 Distrito

Naval, faço público o segu in te ; Será realizado no dia 16 do cor-rente

mês na Diretoria de Eletrônica da Marinha, Rio de Janeiro a ,con
corrência pública para Alienação do casco do Navio Auxiliar Al

mirante Erontjm, conforme edital publicado no Diário Oficial da

União do dia .18-11-58, n.o 262 pg, 24591.

Comando do 5.0 Distr itc Naval, F'lorianôpo lis, S.C., em 12 de

dezembro de 1958.

VINICIO LA MAISON BUSCHMANN

10. Tenente (IM) Ajudante da Divisão de Intendencia.

Lira Tenis Clube
Programa excepcional de Dezembro

Dia 25 - 5.a feira

'tradicional Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha
de "M.iss" Elegante Lira. Sorteio de prêmios. Reserva
r:e mesas na Joalheria Muller,

Dia 31 - 4.a feira

Espetacular Baile de São Silvestre. Apresentação à
sociedade das lindas debutantes do Lira. Show notável.

ás 23 horas. Reserva de mesas na Joalheria Mul-

Nota: As senhoritas que desejarem debutar no Lira
devem. fazer suas inscrições com o cronista social do
I llube sr. Rubens Cunha.

dlPORTANTE - É Obrigatória: a apresentação da
CAR'1EI-RA SOCIAL e .do talão do mês de" dezémbro,
!Ias festas, do Clube. r

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

tuado em Copacabana. para
isto basta estar, como me
encontro agora: Hotel Tro
cadero Av] Atlantica,

Florianópolis, terça feira, 16 de Dezembro de 1958 "O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"
------------------------�--------------------------------------- ---,--_._------------------------------------------------- -----------------------------------------

nconn:ClmenTOS
I.

"Glamour Gírl" foi o grande
acontecimento na cidade de
"Petropolís. I

O cronista social Célio
'I'omaz, organizou a festa
para a escolha da. Glamour
que neste ano, contou com
o -alto patrocínio da Exma,
Sra. Toga d� Barros, prí
meíra dama do Estado. ,A
atracão desta noite a: "Black
tei" "foi sem dúvida o des
file das candidatas ao ti
tulo "Glamour Girl de 1958,
que contou com as srtas ,

Maria Isabel Cardoso de
Miranda, Marilú F. de Sou
za, iAnllj Maria 'jSz1avick,
Isia Dítadi, Maria Lúcia
Martins, Maeilda Catacine,
Maria. Lúcia G. Miranda e

Marlene Fiorine "Miss Ele
gante Bangú" que foi a ven
cedera do grande Certame,
Os salões do Petropolítano
F.C., que é sem dúvida; um
clube que merece as melho-

.

res elogios, ficou totalmen
te tomada pela sociedade

.

daquela. cidade, onde me

lhor poude o colunista ob
servar a. elegância e distin
ção da sociedade petropo
litana.

Marlene a nova "Glamour
Girl" de' Petropolis visitaeâ
Florianópolis no próximo
ano. Marlene tem 18 anos,

r altura 1,69" olhos e cabelos
castanhos pêsa 56 quilos.

Petropnlis uma cidade
simpática e acolhedora, vi
sitei recantos encantadores
porem a mais curiosa visi
ta, foi no "atelier" do con

sagrado pintor holandês
Wim L. Van Dij;k. O mesmo
com a sua distinção e sim
patia ofereceu a êste colu
nista. belissimas gravuras
de sua autoria.

RIO - informa que a

cronista Elza Maxwell fa
-mosa nos E?E. tIU. e "hos
tess" - norte-americana, fre
tará um Super-H - da
,VARIG:. para trazer ao Rio
trinta milionários para o
carnaval carioca.

Nada-como estae bem si-

A novidade sensacional,
é que Maysa Matarazzo se
.rá a interprete de sua pró
pria história - Peça Tea
tral de Abilio Pereiea de
Almeida.

.

Carioca escolheu as Dez
mais Elegantes senhoritas
de 1958 e recebeu, na últi
ma quarta f'eiea, "Miss Es
tados Unidos" Eurlyne Ho
well para fazer 'a entrega
dos "Dior" de 'Ouro às Ele
gantes.

No último domingo o co-
/

lunista jantou em compa-
/

nhía do simpático casal dr.
No' Rio os comentários' Heron (Jacyra) Dorninguês

giram em torno do grande � Sr. Reporter Esso" che
acontecimento que será ho- fiou o animadíssimo show
je as "Dez Mais Elegantes de grande Otelo e Regina
do .. Brasil'. Jean Pouchard Maura nos salões da socíe
cronista social do Diário dade H;ípica Brasileira .

ÀiA V ISO' PRA'ÇA
.

INDUSTIÜA E COMÉRCIO REX NEON LTDA., avim que

não se responsabiliza por ato algum efetuado <por seu antigo) fuu

cionário HEINZ JÉwOROWSKI. -Outrcsslm avisa que para qualquer
.lsuntQ dirijam-se' à Milton Cu;;ha, Avenida Mauro Ramo" 71

DESFILE 'DE MODAS-- DIÀ 20 NO LIRA
PRÓ NATAL DOS �POBRES

Em benefício do Natal 'das crianças pobres entre
gues aos cuidados da Catequese Nossa Senhora da Ima
culada C onceição e sob o patrocínio da Exma. Sra. Da.
Lucy ('01'1 Cc. Hülse, DD. espôsa do Governador d� Es
tado, sera 'rea'lizado um, belíssímo desfile de mod-as, pela
A Modelar, o grande -magazin de modas da Capital.

Tomarão parte no desfile várias das mais gracio
sas e elegantes senhoritas do 'nosso grande meio social,
orientadas pelo simpático cronista social de o Estado e

do Lira "I'enis Clube Sr. Rubens Cunha.
A '}entia ,das mesas, para a grande noite de ele

gância, belezae altruismo, está a cargo de uma comissão
de distintas e nobilíssimas dam�s da alta. sociedade..

M O' V E I SEM G E R A L

R O S'S m a r k
VISIJE A NOSSA LOJA

,
-

Rua Deodoro, n.o �5 - lei. 3820

PLAZ·A
-CONJUNTO-

FEIT RIAo
HOJE. E TODAS -AS NOI1ES DANÇA AO �OM DE BÕA MÚ�ICA ABRILHANTADA POR SABINO E SEU

,

,DE RITMO•

� I

C I N E 6 L Ó R I A HOJE
rrMais uma Película do saudosi»
TYRONE POWE'R:

AGUA'RDIEM
Do mesmo Produtor da - CALDEIRA
-OODIABO-

surge agora

O WteteadiJJt Barco sem RUilo'
d A...,�· I •

," e Q,twt,Q,d
,.em
SUPERSCOPE 235em

Mai Zetterling'
Stephen Boyd

-

t,E X BARKER
em

..... R

._,_.

CINE�' S A0-']O S��e'- fffz A, partir de 5.a feira
, '-

rrA FAMOSA OBRA DE LEON TOLSTOY; NA MAIOR'
REALlZA,(Áa CINEMATOGRAFICA DE TODOS OS
l E, M P O S

/

..

e

.,� ,_ '\o.

/

'ri'
,.

. "l
,

em

VISTAVISION TECHNICOLOR
.... '.1- -

)
�•

.>� i f 'ti It;', 1,1 .Ji.:iI I i c: 15 i' \ \.I:�,

MEL FEIRRER HENRY" FOND!
VITTÓRIO GASSMAN direção:. KIN VIDOR

F E I R A
- C A , H Y O' DON N E L L

com
AUDREY HEPBURN

4.a
TU C·K'ER
-

". '"'.! �' .. _" .

e

�� �';" c
. �;;.�

...

". " •.'
.. p·:.:,.,.'!,:r·.f;J.���'"

,'"

com

com Tyrone Power
Paul, Newman - Joanne Woodward 'L1oyd 'Nolan
Aníhony Franciosa - Orson-Welles Moira Iister James Hayter

Direção: MARTIN RIT' Direção:, RICHARD SALE
.. ';'�\f���,

.

( I N E SÃO J O 'S É
R (T A M O R E N O - F O R R E S T

•

I·
/
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.�eq�oRO$ Aft\1.ROiOé
ORGANIZAÇÃO SAN'TA CATARINA D. A.' S. P. Quartos para Casal

CURSOS DE COR'RESPONDENCIARUA ARCIPRESTE PA.IVA 9 - FLORIANO'P.0ÜS
pessoal eopecialtzado está habilitada para!
a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA

LHlSTA. DEFEE'AS FISCAIS. A1'E�'DER E ACOMPA,

NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO· INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADEE

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUN'Al, DE JUSTI,

ÇA DESPORTIVA.
b ) - CONTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERICIÁf:

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.
c) - PROCUli;ADORIA' TR·ATAR DE INTERESSES DA�

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS

PUBLiCOf', NATURALIZAÇõES. REGISTRO

REGISTR, DE DIPLOMAS.

C rmforme informações, as provas 'finais em 2.a

época dos Cursos pOr correspondência do DASP, a sa

bel': Português e Redação Oficial; Matemática e Ele

mentes de Estatística; Noções Gerais de Direito e Ad

mini ,tração e Legislaçâo de Pessoal, serão realizadas no

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

dustríal de Florianópolis, à rua Almirante Alvim N. 19.

P A z

TRATAR FELO TELEFONE 3297.

ALUGA-SE BONS QUARTOS
PARA CASAL. FORNECE-SE

lIARMITA.

Y'ENDE-SE
.c A S A com AREA

R A

construida de 316 m2 à Rua

Felipe Schmidt 118.

Tratar COD! ,dr. Guerreiro da

FQnse1:a pelos telefones,, ,

2866 - 8660 e 2680. Grande
facilidade no pagamento.Precisa-se de um com 15 ou 16 anos para trabalhar

ORGÃOS
como contínuo. Tratar na "WALTER LINHARES Publí

MARC;A' cidade' Rua Fernando Machado, 6 1.0 andar.

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

VIAGEM COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS.
DO

R ! PlD f) rr SUL • B R A S I L E IRor,
I

Cu�.

Agência: Rua Deodoro esquina Ó
Rua Tenentp. Silveira

EDITORA "O ESTADO" L11)A-

O SAttQ;M.
,

Rua ColIHIhelr. MaIn 1.
Telefone 3022 - cu.'P.... 111

Endereço Telegrific:o .aTADO
DIR.TOa

Rubens de Arruda RuI..
GER:lNT.

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo - Flavio Amodm - Bru Snva

And,r; Nilo Tadasco - Pedro Paulo l\lachacJo - Zurl

�Ma�hado -' ,

COLABORADORES
'flrof, Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrhrues Cab�al
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. ,CadO!;! da Costa Pereira

_ Prof. 'Othon d'Eça - M�jOT 'fldefonsc Juvena)

Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da €01('

__ Dr, Ruben Costa - Prof. 1\. Seixas Neto - Wal�

Lange _, Dr. ACYLPinto:da Luz - Aci Cabral Teive ""

Nâldy Silveira - Doralécio Soares:- Dr. Fontuur.

Rey _ Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo � limar

Carvalho e Paulo Fernando de -Aras)_' La.o.

P U B L I C I ,D A D :8

Maria Celina Silva - Aldo Fe.nandea - 'Viralllo
Diu - Walter Linhar..
PAGINAÇAO

Olegario Ortiga. Amilton Schmidt
IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPRESENTANT.
l�pre8entações A. S. Lua Ltda..

RIO:- Rua Senador Danta. 4li - &...0 And.,

TeL 225924
S. Paule) RUII Vitória 657 - c�nJ, IS .:_

Tel. 34-8949

Scrviç6 Telegráfico da UNITED PRESS (U-P)
,

Historietas e Curiosidades da AG)!:NCIA PERIO

DISTICA LA'l'INO AMERICANA (APLA)

AQENTES E CORRESPO,ilDENTEe_
i:m Todo8 08 municipiol de SANTA CATARINA

ASSINATURA
CriANUAL ••••••• " ...... o'" "' •••• ',.

..

N.o avulao ••.••••.•••••• o ....

vANUNCIOS ,

Ilfdiant., coli.trato, de acordo com a taoo)a em viaor

A direção 'não
'.

se respol1sabi1i:l� pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

v. S. deseja
VENDER ou COMPRAR

uma cau, um terreno, um eltablleelmellCO .

mereial ou um automóvel"l

Enc!lrregue a ORGANIZAÇÃO ATLAS LTDA. Corrltarlnl,

Procurações, Representações, que lhll proporcionar' OI m.

I;hores negóciQs e as melh()&'� ',:,ortunidadel. _, _,d'8-.' :. ·'Cli.::G

comissão.
Escritório Provisório: - R. Sald. Marin .... , n.o 20 - f'one'N,Itl

ITenlOS à venda:
a Tinturaria Paulista � rua 24 di Maio _ .ltr.lCO.
1 Terreno na praia Bom Abri&,o - Coqueirol

, 1 terreno no loteamento da Praia da Saudade - C-.mborit.

1 casa à rua Silva Jardim, 217, Fpolil.
1 terreno em Bralilia

1 e'stabele�imento de sêcos e molhados, muito bem afr�guêsado,
em ótimo ponto comercial da Av. Mauro Ramos. - Infvrma,

ções em n/e'scritório

Uma bôa casa de material localisada à rua São Vicente de Paula

(Pedra 'Grande) nesta Capital
Uma casa com frente e um làdo de material, e o :estante de

.' 'madeira, 7x30, 8 quartos, sala, cozinha e instalação sanitária,
à rua 3 de Maio. Estreito,

' , ,

_ t lote com 12 x 86 mtrl. 1 Rua José M'aicot _ Barreir"

� 1 lote com 12 x 45 'mtrs. 1 Dua José Malcot _ BarreirOl
_ 1 lote com 16 x 28 mtrs. na, Trindade, próxhno , ,r...,'"

frente para o asfalto.

PLANTõES DE FARMA'CIA
M1!:S DE DEZEMBRO

6 - Sábado (tarde) Par. Esperança R. C. Mafra
7 ,- Domingo Far. Esperança R. C. Mafra
]3 - Sábado (tarde Far, Sto. AntÔIlio R. F. Schmidt
14 -- Domingo Far. Sto, Antônio R. F. Schmídt
20 -- Sábado (tarde) Far, Catarinense R, Trajano
?,1 - Domingo Far. Catarinense R, Trajan.o
25 -- 5.a feira (natal) Far. Noturna R. Trajano
27 - Sábado (tarde) Far. Vitória Pr. XV de Novembro ALYGA-SE VARIAS EM PRJijDIO

28 ,-- Domingo Far. Vitória Pr, XV de Novembro
'

rÉRREO E' CENTRAL.

O 'serviço noturno será efetuado pelas farmâeiaj, .INFORMAÇõES, NO TEL�FONE

Santo Antônio, Noturna e Vitória situadas as ruas Fe- N, 8512. j

lipe ::)ehmidt;_ praç.a, 15 de Nov,emb�o � 'Í',raj'ano.
'

I -C-O-N-F-E-C-'-C-IO-N-A---SE---Q-U-A-L--
O pla,ntao di úrrio compre�n.dldo. ,e,n�r.e 12, e 13,30 QUER TIPO DE CHAVES

horas sera efetuado pela farmâcía Vítóría. I
NA RUA FRANCISCO TO-

,

E S T R E I T O

1
.-

LENTINO N 20
7, 21 e 28 'Domingos Far. do Canto R. 24 de, Maio, 895 .,

.

14 (Domírigo ) 25 (Natal) Far. Indiana R. P. 'Demoro _.......---------

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias LEIA EM NOSSA NOVA
do Canto e dndiana.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

D. S. P. em novembro de 1958
Luiz Osvaldo D'Acampora

Inspetor de Farmácia

DEPARTAMENTO DE SAODE PÚBLICA
FARMACIAS 'DE PLANTÃO

t E N D E - S E
BAR E RESTAURANTE "VERA

LÚCIA" SITO A RUA_ FRAN-
,

CISCO TOLENTINO, 8. COM-
PLETAMENTE IN S TALAD O

COM VARIADO SORTIMENTO

.
,

r'll"cal .... .llNBACB". "GANZ"
8HP -1IIHP-20HP-!6HP

MEDIDORES DE ENERGIA ELI!:TRICA MARCA "GANZ"
Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens à opção -

400% de car&,a - Trifásiéos, com ou sem neutro' - Volta_
.

gena e amperagena à opc;.ij.o \.
lNSTRUMENT.OS ELlliTRICOS DE MEDIÇAO

Amper[metros - Voltímetros - Alicates para bateriu
Estoques permanentes '_ Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos estudar propostas de firmas especializadas no ramo,
que pretendam a representação desde que indiquem fonte.
de referências comerciais e ban�arias na praça de' São Panlo.

Consultas. peCiidos' ci 'propostas para:
INTERSTATE S/A. _ ,IMPO�TACAO, EXPORTAÇAO

E REPRESENTACAO
Caiu Po.tal 6678 - Sio Paulo.

DE BEBIDAS. TEM REFRIGE

RADOR E SORVETEIRA.
A Tratar no mesmo ou na

Gráfica Grajaú, rua
"I'iradentes, 53

--------_. -------------�---,

Motores
DIE L

INDICADOR PROFISSIONAL
NARIZ rf GARGANTA

(UNICA DE OLHOS OUVIDOS
do

Ora G U E R R E I R O DA f O N S E ( A
Chefe do,Serviço de OtOMO do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha..

gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita de Ocul� por
Refratar Bausch Lomb, Operação dr

Amigdalas por processo moderne
CONSULTORIO RESID�NCIA

ltua dos Ilhéus 1.'" casa Felipe Sehmidt 9»
FONE 2366 FpNE 8560

DR. POLYDORO ,SÃO THIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardiografia

Húras marcadas - 115 às 19 horas
Vitor Melrellea 12 - Fone 2702

DR. GUARACI, SANTOS
Cirurgião Dentista

CLINICA ,- PROTESE _ -CIRURGIA

HORAÍno: � Das 8 às 12 horas. 'exceto ao•• 'bado•.

Atende exclusivamente com hora marcada

Cons_ultório: Avenida Hercmo Luz, 611

Esqui,na da rúa E1ernando Maéhado.

(00,10
lo"

DE CONFE('ÇÕES

EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

VENDE-SÉ
V�nde-se um Acordeon, marca Toodesch1n1, 96' bai

xos, em Estado de novo preço de ocasião.
Tratar ,neste jornal das 17,00 horasem diante.

I

{ ,.�
...... �_,�- _,o - __

G E R E N T E

Casa no Cenlro /
V E N 'D E - S E'
SITO À RUA TIRADENTES, 14

com a Rua Saldanha

COM REAL
,-

-'--:::..�'
,�--

'"},, ._,,:;::�� J

CAPACIDADE,"
_A

esquina
Marinho.

Tratar pelo Telefone 8756

,

'Aí�U_NCIOS 'I
EM

.JORNAIS
'EVlSTAS
f:iM1SSORAS

COlOCAI,oIOS !.M QUAJ..
<;lU!:R OOAO. DO alAsa

..

....

,

REP. A.S.LARA.
1UA,I&iAOOR DANTAS 40,5•• Il10.

RIO DE JANEIRO· D. ,.. ,�

CASA

NECESSITA·SE Inf�rmaç.ões �esta Redação
Ora. Ebe Bm Barros

, CLINICA DE CRIANCAS
!\tenderi a partir de 1.- de le

,tembro 1 Av. HerciUo Luz, 1S5,
Apto. 4.

lÍor'rfo: elas 15 la 17 horas

DR. SPYROS DIMATOS- • médicC). "-

E.x-interno de Clínica.'· Pediatr'ica Médica e Higie'�e I�J;antil

. CursQ' de especialização do S.N,T:·na 'Faculdade de IHigiene da

Universidade de São Paulo.

Curso - de aperfeiçoamento de radiodiagnôatico.

- C):..INICA MjWICA -'- -APARELHO RESPIRATORIO
- :POENÇAS PULMONARES �

da Faculdade de Medicina do Paraná,

MAQUINARIA. SUL CATARIN'ENSE S.A.

Consultôrio; ,yu'a Trajano, 41

Horário: das 14 -às 16 horas.

Residência: uá Pedro Ivo, 19. Fone 2329.
, ,

- Residência: Rua Lacnda
'0 Prof, lIaT.. lI.'c Co.utinho, 13 «(''h'car. do J,pa

nha - I'onl: 1J4.8.

Da. N.t:WTO;N D'AVILA
CIRURGIA GBRAL

Uoeliça. de Senhor•• '_ Pl'oet.

lo&'la _ Eletrlcida!,le Médl"a
ConlllltóriQ: Rua Victor .11-

relIe. n, 28 - Telefone 880',
'

Consultaa: D.. li hor......
diante. DR;. WALMOR ZOMsa'
Reaidl!n!:la: "oiie, '.4%1 GAJK:IA
Rua: Blumenau D. n.

'

, Dlplo�ado pela Faculdade ·Na.
" ','

. e1onal.'de MedleI� da Unlnr-
PR" ,A_Yª,TO�, _DJk OLI-VEUI>4 .. _ .... ·�_. .."1ítdadl do Brúll

,�

DOOÇAS DO PULMÃO -

TUBlilRCULOSa
Con.ult6rio - Rua Felipa
Schmidt. 18 - Til. 1S0l.
Hor'rlo_dai 1. li 16 hora.,
Rnidênci. - r.lipI Schm\d',

n. 127.

VENDE-S'E MÓVEIS
por motivo de

'viag\em
Vende-se um dormitório comple

to p/casal, com colchão de mola
sala tipo mexicano, escrivaninha:
biblioteca, radiola anfericana, to- DIl. aDIUQUlI palBCO
ca disco com trê� velocidades e PA.MAlIO
outros objetos. • • D I C O

Tra�ar na Estralla Velha, 28,

J
O,era�ea _ Doenç.. d. Se" lio'

Barrell"os. 1''' _ CUafea •• M.U..
----------- Curlo'. "plela1isaclo ne

DR .. BUBI GOMES Ho.pital dOI Sanidorea d3 •."
tado.

HERDONÇA An<:r::;�
MÉDICO CODlultal - P.la manlli a.

Pré'Natal _ Partos _ Hu.pltal d. CarlJ.aI••
O

N Cli· Ge 1 A tardl d.1 iIí,IO' laor".1II
-.

,

'

peraçoes - nica ra
liiante no 'Con.ult6rio t. Rua Na-t

'

ResIdência: .

D E MOENNICHRua Gal. Bi,ttencourt n, 117, �::t!aCha�.JI�,-:�:.u di l' 1'&' rI •
Tenefone: 3839.

.

Consultório:
Relidhcia .;.;_ Roaa, Prelidfli'lta CIRUR. - DENT.

Coutinho •• _ TII.t 1110,
Rua Felipe Schmidt n, 37.
Esq. Álvaro, de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00.
Sábado:

'

Das 11,00 às 12,00.
Atende à Domicilio

DL JULIO DOLIN VII!UlA
•• D I C O

,Ea,eelanlta e. Ollloa, O�'IlilOl,
Narta e Gar�anta _ Tratame.t.

• O,.raclel
Ínfra-Term.llIo' - Nebullla�

- Ultra-Som -

(Tratamento di liuUlltl .em

�,.raclo)
Anclo-retino,coJlia - "Cltlta Iie
pealo•. - JIoélerno .q.lpamanto
j. oto-alnolarllicolori.

(bleo DO )lltado)
Hor'rlo d.. • li 11 laona -

dai 16 b 18 horal.
Conlult6riQ: - ...

,
Rua "le\ol

Meirelle. 22 - Fone 26'15
Relidllnc\a - Bua Slo l ..r,..

n, 110 - :ro.. N 11

Da. Jll'I,I'ONIO MUNO •
.l.L\6AO

CIRURGlA TREIlATOLOGIA
OrJo,Hla

CO.luIUrio: .Tol� Pinto, 11 -

Conlulta: da. "11 -l.' l'r .O".'U

diàriamenta. ..liol a.1 I'b.t.;l.".

Re.idlncia, Bocah"A, 111.
Fonll - •. 'lU.

Comércio e Indústria
Assemb-léia ,Geral Extraordinária

São convidados' os' senhores acionistas da Maquiná
ria Sul Catarinense S.A., Comércio e Indústria para a

assembléia geral extraordinária que faremos 'r,ealizar
na nO!'l'Sa séde social sita à Rua Marcos Rovaris 171.
':t.lesta cIdade de Criciuma" à.s 14 horas, do,dia 18 de de:
z,emblo do, cor.rente ano, para dIscutir e deliberar sobr;�'
a .seguinte ordem do dia:---', '

1.0) - T,ransformação da forma jurídica da
dade, de S.A., em solidária.

2.0) - Outros áSSUlltOS de interesse sociaL

Crj�iuma, 3 dezembro de 1958.
uma casa ná rua D. Jaime ,CAmara João Soratto

��..........;;;.;,;;;;�...........
e ,S c r i t � r i o--""':""'I,"-_'",!""����..........""",,......:g,i'll',ef;o.r,..--�t�.�P�l",'�}l..�e� ..............I..!�

Da. .,. LOBATO
l'ILao

v
DoeDC" '0 apar,Uao r.JJlraCOrlo

"_.••III••
-·

'

TUBRRCULOSR
IIII! {tADIOGRAFIA )I RADIOSCOPIA

DOS PULJlO)lS
C1ruqla do Toras:

lormado pela Faculdade Naelor.a'
de Medicina, 'l'lslolo&,llIta e Tlllo
elrur&,lio do HOl'Pltal Nerêa

"Ramoa .�

'�lliiRli"i Cur�o de eapecializaçlo pela
'!i

"Ilíiili
8. N. T. IIx-interno I Bx-a..I.·

• tente de Clrur�a do Prol. Ur<>

,
Guimari•• (Rio).

Con".1 :rIUp. Schmidt. ai ,

roo 1801
.

Ateadl •• laora marea4.0

1111& a'I.:' - Rua Illtev.. .Tumor 80
'!ii - FONB: 2Úi

'

ALUGA-SE

Todolos dial exceto. .'badOl

DL WIlNO Q.
'_ -

GALLIITTI
- -ADVOGADO -

- a.. Vitor ••ir.l••, ao.
. rQD: 1.'68

Florian6polll

!lx-Interno por eODeurlO ••
Maternldad. - J:aeola

(Seniço do Prof. Oetbl9
Rodri&,uel Lima)

Iix-l»tU:DO do ServiCo de c.;lrar•
lia do Hospital J..A."".T.C.

•
cio Rio de "anelro

Kédico do Hospital de Caridad.
• da Poaternldad. Dr. Ca.rlo.

Corria
DOENÇAS DR SBNHORAS -

PARTOS - OPBRACOBS
PARTO SE. DQR pelo m6%odo

p.iCil·profllitlco.
'

COnt.: R�,' Jeio Pinto D_ '10,
dai 16,00 à. 18,00 hora.

Atende com horal marcada. -

'Telefone 80115 - Residllnda:
Rua General Bittencourt 4. 101.

DII LAURO <DAU.I1A
CLINICA GRRAL

.Ip,ctali.ta em mol'.ttal f. Se
Dllora. • Ylal .rin'ri...
Cura radical dai lnflc\l�e. • .._
da. • cronica., do, aparelho ee·
nito·urinbio em ambOI OI lexo.,
90enca. do aparelllo

-

Diee.tivo
• do sistema ,neno.o.
Hor'rio: 10'AI 1. 12 • !� lI! li

bora. - Conlultórlill; Rua Tira

dentei, 11 - 1.° An.dar - 1'011.:
12'6.

VaUdado na Faculdade NacioJlal
de Odontl'logia da Universidade

do Braln.

IISPIlCIALISTA
com vários e recentes cursos e

20 anos de especializJção
\.

PARODONTOPATIAS
.

DOENÇAS DA GIlNGIVA

(gengivites, gengivas' 8angrent�II,
piorréia, mau hálito)
PERIAPICOPATIAS

Afecções da ralz 40 dente

Pesquizas e tratamento dos fócol

pelo método "BADAN"
(cúrso com o próprio autor Prof.

Badan) - tratamentQ eficiente,
rápido ,e com téste bateriológico
OPERAÇOES - �alOl e extra-

ções diflcela -

Atende IIÓ em hora previamente
mareada - R.a Nereu Rlm_ 18

,
-,,'r••• : I •• c

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tornamos público, para co

nhe�imento dos interessados, que
a Aasembléia Geral da ELFFA -

para a �ontestaião" na' formi! da EliJ.p.wêsa de LLuz e F,rça de Flo

petição: PETIÇÃO - Exmo. Sr. rianópoiis S.A. autorizou a ven

Dr. Juiz de Direito da Comarca da de.

de São ,Tosé. "Por seu advogado A. i (um) Grupo Gerad�r Die

,abaixo assi��do, vem
_

MANOEL sel-Elétrtco de 600KV. em perfei
FERNANDES LOUREI!W SO- tas condições de funcionamento

'BRINHO, brasileiro, casado, pes- 'comllolto de:

cador, 'residente e domiciliado em! A. 1. MOTOR Diesel WOR

Serraria, Primeiro distrito de ,THINGTON, tipo SDH-6, N.oVO

São -José .expor e afinal- requerer
1_ 2746, 6 'cilindros, 600 KW, 865-

, ,

a V. Excia. o que segue': I -

Que, possui há mais de 20, (vinte

[anos), sem interrupção e com

"ánimus domini", um terreno sito

'em Serraria, primeiro Distrito de

Sã� José com a área de 29.478
, ,

,

(vinte <fr'-nove' mil quatrocentos e

setenta e oito) metros quadrados,
com formato de um retângulo
"vide crcquls anexo", conÍTon-.

tando ; SUL, medlndo 578' metros

com herdeiros de João Pedro de

Amorim; NORTE; medindo, 578

metros, com Francisco Sales de

Souza; OESTE, medindo 51 me

tros com o 'I'ravessão Geral:

LESTE, medindo, 51 metros, com

o suplicante; II - Que no alu

dido terreno o s u p I i c a n t e

tuiu uma saca, digo, o suplicante
.. '

construiu uma' casa plantou ar-

I VOTes frutíferas, u�a para quin-
.

,

tal, etc.; III '.- Que a pósse do

citado terreno tem sido exercida

"até a presente data, sem interrup

ção, mansa e . pacificamente, nem

oposição de terceiros; IV - Que,

pretendendo legitimar a -dita

p{lhe',�'quer a V. Excia, na for

m-a das .arts.. 454 a 456 e s/§ do
C. P . C., designação de dia, hora,
e local, para que, com as teste

munhas abaixo arroladas, que

comparecerão independente de in

tinlaçãó se proceda a justifíca-
I

ção do alegado após a qual, de-

verã� ser pessealmentc citados O�

confrontantes e suas esposas se

'casados forem, bem como o Orgão
do Ministério Público e ainda com

o prazo de- trinta dias, por edital

(uma vez no Dtárlo Oficial do

Estado e' três vêzes em um dos

jornais da Capital), os interessa-

dos Incertos, para que. dentro do

prazo legal apresentem contesta

ção, 'expedindo-se, afinal, man

dado dê' sentença pau, a tcans

crição no Registro de imóveis; V

_j Protesta-se por todos os gêne
ros de' pl·O,va. adl!lÍlsiveil em Di

reito, inclLlsive o depoimento pes

soal dos iuteressados; V! - lJá

IIC a causa o valor de Cr� 2.100,00.
NoOs tênnes lt e A. e.ta com OI

- MADEiRAS PARA 1CONSTRUCt",O
I R M Á OS BlilNCOIJ'Rr'
(AIS BAOARÓ ' 10'H H�) �

ANTIGO O f PÓS I 1,0 (}'A M I�.::.:J
L'�

I

�. '�:,��J

/tj.
O Dr. Nauro 'Luiz Guimarães devidamente 'á !poue, conforme".
Cullaço, Juiz Substituto em âenbénça que pnssou em julgado,

I

pleno exercício de Juiz de pelo presenta' cito a todos aque
Direito da Comarca de São les que PQr ventura tenham qual
José, Estado de Santa Cata- ,quer direito sobre. o imóvel aba i-

seus direitos sob pena de, de
"

corrido o prazo marcado, se con-

siderar perfeita a citação dos in-

APARTAMENTO
.llujta-se, primeiro' inquilino,

em prédio-recém-construido, aito à

Rua Visconde' de Ouro Preto n.e

91, Q aR�rta;:nento n.o 304, de' fino

acabamento, com sala, doí. quar

tos, varanda social, dependências
de empregada, 'I'ratar no local;
com � zelador Sr. Joáquim ,

ou pe

le telefone 2627.

rina, na forma da Lei 'ete,
,

Faz saber aos que o presente
edital virem ou dêle conhecimen-

. ,

to tiverem expedidos nos autos de tal, contestar, nos dez (10) dias

11-0 descrito, para, no prazo de

trinta dias,.... que correrá \ da 'pri-[
meira publicação do presente edí-

Ação de Usucapião, em que' é re- subseq.uentes a petição in.icial

querente MANOEL FERNANDES abaixo transcrrta.. alegando o

LOUREIRO SOBRINHO, que se que se' lhe Qfereeer em defesa de

11-12-58. processa perante êste Juizo e pelo
CartóriQ do Cível desta Comarca,

e atendendo---ao que lhe foi re-

querido pelo autor. que justificou teressados e ter início o prazo

o r r ODr. F lt�E T:J'Sn E R G

Diagnóstico e Tratamento das �oléstias dos olhos
Neuro-Oftalmologia e Ortõptíca.
Cirurgia do g�bo ocu1ãr � Operações pJásticas nos

anexos' dNI' olhos.
'"

<.

Traumatologia ocular e Elétroimã Gigante.
/' Florianópolis. Tel.: 315-3

Amanhã, a conhecida e concui
tuada �scQla Profissional "Pedro
Bosco" estará entregando a Santa
Catarina mais uma turma de há
beis datilógrafos, em solenidade

que terá lugar às 20 horas, na sé
de do Clube "15 de Outubro". PARTICIPAÇÃO-

CONSTÂNCJO KONESCKI F'ILHO E ADELINA DE
corpo 'docente da Escola, enviaram ARAUJO KONE8CKI, têm o prazer, de parüicipar aO,3
ao nosso Diretor, dr., Rubens. de seus parentes e pessoas de suas relações o nascimento
Arruda Ramos, convite especial. d '·,·t CARLOS AUGUSTO 'd d'Aos novos datilógrafos, O IES-

e seu pnffioge,ll o
, ,

ocorrI o m.

TADO envia as mais siceras fe- I 6 do corrente na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

Para aquele ato, a Direção e

"AGORA"
Em SUives pagamentos
ENTREGA

rr

P R O N -r A

\

tiocumentoB junto.. Nos' t.êrmos

e'm qu�, A. deferimento. São José,
26 de agosto de 1958. (Ass.) AI·

varo MilIen da Silveira - advo

gadQ. TESTEMUNHAS: Patricio

Camilo da Silva", brasileiro, ca

sado, pe.�ador; Kosmos Antonio

Duarte, bra.ilciro. solteiro, pesca

.Jor; ambos residentes eln Se1'l ..,

:r�a, �illile-ii'o Distrito, de São JQ

sé. DESPACHO 7' Desigfle-se dia

e_ hora para a justiHcação., Cien

tes as pal·tes. 27/8/58. (As • .)
8.duardo Pedro Carneiro da Cunha

Luz Juiz de Direito. SENTENÇcl.
- Vistos, etc. Julgo Por senten

ça a justificação de fls., para que

produza soeus/' ju'ridicos e legais,
efe'itos. Expeçam-se editai's com

o prazo de trinta di,as, que setão

publiCados
-

uma vez no Diário da

Justiça, -e por três veze� em um

dos Jornais da Capit" 1 do Estado .

Olivetti LexikolJ'
Trata,se duma máquina para escri·
torio veloz pois· o sistema de trans,
missão das impulsões é em modo

particular elastico e simplificad'o;
trata·se duma máquina resistênte,
pois as estructuras integra-is-são ao

mesl)'lo tempo ligeiras e solidas,
como as duma arquitectura moder

na; trata,se duma máquina que tem

umll escritura clara e bem alinha

da, pois cada leb'a de per si bate
o rMo sobre com mais energia de

qualquer outro tipo de'máquina, seno
do que um tubo de' aço temperado
está estribado sobre ,rolamentos
fazendo escorrega.r o carrinho, O
regulador de tocal]lento, o encolu,
nador ou tabulador decimal, os

emarginadores automaticos, a cara

roceria facilmente desmontavel, e o

seu prpfil elegante lazem com que
a Lexikol> seja uma máquina cheia
de elicientes prestações. de seguro
rendimento c' digna de vossa con,

fiança,

o

T,EiN:-/
NAURO GUIMARAES COLLAÇO

Juiz Substituto

- �
..... -� .. � ..

_'-���

olivetti 1
,/

�
..
���.J

. '

__;item-se
.

- ,

.c'romotQr Público, e os confl'�l.

cantes do imóvel usocapi,_ndo.
t'.R.I. São José, 7 de, novembro

de 1958. (Ass.) ,Nauro Lu,iz Gui;
olai'ãe'. Collaço -' Juiz Substituto.

Dado e passado nesta cidade de

São ;rosé, aQs vinte e quatro dias

dó mês de novembro do ano de

mil novecentos e cincfrenta e oito.

�u, Arnoldo Souza. Escrivão li fiz

tl,atilQgrafar e subscrevo ....
, (Ass.)

,{auro Luiz Guiníarãcs Cóllaço, -

Juiz_ Subst.ituto elll e'xercício. Con

fc,re com o original. Eu, Al'nohlo

Souza, Escrivão a fiz dali logra

far e subscrevo.

por mandado, o Dr.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

CASA FERNANDO LTDAa'
Rua Saldanha Marinho, 2,
Caixa'. Postal, 467

I' fone: 3 8 7 8 e 3 3 4 3
l'ELE:

"CANAN"
FLORIANÓPOLIS

"O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

-, E ID I,A
1 Amperõmetro
A);
1 Voltômetro

Volts);

0-1200. cói'n cosphi _ 0.8, 600 r.p.lll".3000
Volts, 60' ciclos, motor marca IN-

0-500 GERSOLL-RAND, 6 eilíndros., ,,_ 4
tempes, Gerador marca GENERAL

ELECTRIC, tipo ATI, excitatriz

diretamente acoplada ao eixo.

(escala

(escala

propostas

1 Prequencímetro (escala 45-55

e/a);
1 Amperômetlro da excltatria:
1 Medidor de' Kwh;
2 Lâm�adjli de sincronização;
1 Voltêmetro p/sincronização;
1 Chave de sincronização;
1 Reastato de campo;
1 Chave de contrôle do regula
dor do motor;

OBS.:

1. - O presente grupo não pos-

IUe quadro de comando, necess i-

tando de reparos gerais para po

der tntrar em funcionamento.
_

As propostas serão recebidas até

J} dia 15 de janeiro de 1959, �10S

escrit§rios da Emprêsa, à rua Je

rônlmo Coeolho, 32, Florianópolis
S.C., sendo o seu julgamento pro

cedido no dia imediato.

2\. Emprsêa reserva-se o direiot

BHP em 60� r.p.m, turbo-carre

gado (Turbccharger BUCHI Série
N.o 1909, 16000 r.p.m. máxima), 1 Chave geral automática, acio

namento manual 'ou automático.

A. 4. 3 (três) transformadores

natural

eguipado .com:

a, - Regulador automático WO-
ODWARD comandado díretamen- trifásicos. refrigeração

a óleo, instalação interna, marca

IRNE, tipo TFQ 26, 250 KVA, 50

ciclos, tensão' primária 400 Volts,
tensão secundária 6000 -I- 5%

Volts, conexão estrêla/estrêla.
A. 5. Cabal necessários para a

interligação do Geradór, quadro.
de comando e transformadores.

A. 6, Dois tanques de combus-

te do quadro de comando de aceitar ou não as

apresentadas.b - Quadro de contrôle, mQ!!
tado diretamente no' motor, con

tando com indicação de tempera
tura dos gazês de escape, pressão
de água de refrigeração. pressão.
de óleo

-

combustível, prellão do

l

Para que chegue, ao conhecimen-

to de todos, faz-se o presente Edi

tal, que será publicado no Diário

Oficial do Estado de Santa Cata-'
rina, jornais de maior circulação
da capital dos Estados de Santa

Paraná e

óleo lubrificante', pressão do ar

do tipo-charger;
c - Partida a ar comprimido

(conjunto compressnr acionado
.

por motor a gasolina. 2 garrafa.
de ar comprimido, equipado com

válvulas de segurança e manôrne-

tíveis, um de serviço de eêrca de a'Ctartna;: São Paulo,
400 litros outro de reserva de cêr- Rio Grande do Sul. I
.' \

ca de, 2.000 litros. Plortanôpolls, 10 de

B. 1. (um) Grupo Gerador Die- de 1958.

seI-Elétrico de 31�. KVA, 250 KW

dezembro

A EMPR1l:SA

d - Tôda tubulação necessária

PARTI(IPA�A O
LUIZ FRANCISCO participa aos parentes, amigos e

pessoas de relaç(ies de seus pais 'Neusa e Francisco
Evangeli-sta, o naaeímento de sua irmãzinha ocorrido dia
6 de dezembro na I Maternidade 'Dr. Carlos Corrêa e que
na pia batismal receberá o nome de MARIA TEREZA.

para seu funcionamento.
A. 2. GERADOR de corrente

alternada, marca GENERAL ELE

TRIC, tip-o ATI, N.06673929, 750

KVA, 600 f.p.m., .400/230 Volts,
600 KW, com cosphi - 0,8, 50· ci

clos, excitatriz acionada por cor

reias,

TER R E'IO VfHDE.-SEA. 3. Quadro de Comando com-

pleto, equipado com:

1 Qunow�ttômetro (eaeala 0-800

KW),;

Vende-se terreno situado na Avenida Rio Branco,
medindo 12,50x20m.

Tratar no' Banco do Brasil com dr. Heider.
-_._-,-_._---_._-' -

com O f09ãoD�

Para assar no fogão DEX basta a

senhora I;gar o tOfilO d,ira . te doze
minutos,de pré,aquecimento. Coloqu.
o bolo":;ou o que r'''S€j.:r-e na

metarle co tempo de assar, rerluza G
fogo a:. mínimo. J;:5pere -e tempo
usuaj e abra o forno. ° bolo €:,("rã
pronto e assad.o por 19uól J
Esta marr.vJiha só ó p.)ssível pOr'ltl3
o fogo _no forno do fogão DEX não
tem contato com O alimento. ° fogo
aquece 'penas uma cl1l;pa de

ll'l'adfação transfOl'mand6 o ar

contido entre ela. e uma chr· pa de

bllridagen', em ondas continuas de cal�
Estas circulam E'm todo o forno,
a temperatura ideal. assando por
19u:il. controladas pelo exaustor.
Revestido com lã de vidro, o forno
DEX conserva o calor mantendo
frIas as paredes externas do fogão.
proporcionando uma economia de ""
no con�umo e ellminando o perigo
de queimaduras. CertIfique'se dessas
vantagens j 'escolha o seu fogão D�

DEX ê um, fOlie
fabricado no Brasil
.e acordo com as

"'orolas especlticacler
Mealeal americana••

L O J A S I R M Ã 8'S G L A,V A M
D I' S IR I B U I D O R E S

R U A J OA O -P I N T O N.O 6 - F l O R I A N O P O li S
-,-�-_._---_._-----

lAVANDO COM SABAO

Virgem Especial'idade
�a ,tia. WETZEL INDUSTR1Al JofnvUle (Mafca R'egistrada)

..

economiza-se te M.(JP.· e' dinheiro
"

,.
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Flamengo derrotoulVaScll; fgrçan�o a realilaçao �B u'rn ,IS�per'
iPOR TRÊS TENTOS A UM, o FLAMENGO CON�E6UIU DERROTAR o CONJUNl'O DO VASCO DA GAMA! DOMIN GO, NO MARA(�NÃri
I QUANDO FOI EftCERRADO O RETURNO DO' CERTAME CARIOCA. COM O TRIUNFO, DO QUADRO DE FlEITAS SOUCH,- OS), (ARIDCASi
.,.., I

'
' .. , '.

-

- .•

iTE'RAO A R'EAUIA(ÃO DO "SUPER" u ENTRE OS DOIS, CLUBES E MAIS O BOTAFOGO, ,PARAI 'DECISÃO DO TíTULO 'DE 1958. ,i
•••••••••.,•••••••••�•••••al.t••••� e·( tO � o••••...- 4••••••••••••

-I ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTAS E'SPQR-
\ TfvoS DE SANTA (AlARINA·

I
EDITAL

. De ordem do sr. Presidente e em cumprimento' ao
disposto nos artigos 25.0 e 27:0 e seus parágrafos, dos

I
estatutos, CONVOCO todos os associados desta entída

,

de para: as eleições da Diretoria e.Corts:etho Fiscal, que

5· te ira as e Ie ições no Joque i C Iube deS.C. ����::ii:�f!::�an�c�;�:�:t"���a'�o';.:::n�:;a:roà�d�O
D '

r di
O pedido de ,registro de chapas deverá ser apresenta-evera rea IZar-se la 18 do. na secretar-ia do J.C.' Santa Ca- veriano de Oliveira; 1.0 Vice: I Augusto da Costa Schiefler,"'José Abelardo da Silva Gomes, Ham il- .

. I do na secretaria da entidade até 48 horas antes' da realí-corrente, portanto quint.a-feirá! tarina o r_egistro dos candidatos Luiz Bittencourt; 2.0 Vice:

Dr.,
Vieira Dutra e José S.

,.de
Assis. ton Ari Araújo, Osni Laus, Rai- ,

,
.

.

. zação da assemblêla.próxima" n� s,ede do J oq.ue_1 Clube ,que. _devera,o concorrer à referida Nilson, Paulo ; 1.0 Se-cretát-io ; An- Conselho Deliberativo e""i?iscal: mundo Vie.ira, Angelo Fonseca,
S t C tari 1 Outrossim, esclareço que só terão direito a voto osan a a atIna, a e erçao para el�lçao.' "ton io Carlos Britto; 2.0 Secretá- . José Elias, . Accáciq Meno, Dr. Walter Mussi, Miguel E. D, M. . .

c Ih d
'

D' tori d S I associados que atenderem todos Os requisitos legais e
es o a a nO,va ,Irc orla e o ão �s seguintes os candidatos rio: Dr. Juarez, Phillipe; 1.0 'Te- I'

Clodorico Moreira, Celso Ramos, Orofino, Walmor Z. Garcia, Mi-

Conselho Delibcr.ativo e Fiscal. inscritos: soureiro: Murilo Rodrigues; 2.0 Celso .Ramos Filho, Eduardo Ni- roslau Wolowski., Francisco Móta estatutários, sendo condição para a validade do pleito
Nossa reportagem consegui-o Para Presidente. Dr. Aldo Se- Tesoureiro, Izid de Souza Dutra' I colich, Wilmar Orl�ndo Dias, Al- Espezin Armando Silveira de O comparecimento de, nO mínimo, 1/3 dos que preenche-
------�,--------�/.....---,,_..:-----'. Di reto !" Social: Dr. Elias Mansu» ! fredo Cherem, Jorge Anastacic ' So'l;ia�

,

João Batista Bonnssis e rem. aqueles requiaitos.

B R I G O U O (' � S' A, l. � .'
. �l�::;I����:I:�édOd:t��iv��;�';: �:�

I

�1�tZi��nl:e.wt:� �;�v:,la, o:��:� Ja:'eele��,:une:el�a�I����O às 14,00
reun���:e_��:e!lá��e�í7��:0 e��tl·:e;�::!m:!��o�����c��f;�

Casais brigarem é da vida cotidiana. Brigam narilO-' 'ret�r' de Hipódromo: Manoel da
I, C�lI1ha João Demaria Cavallazzi h o ras c o e neerrament» c'3�á 1l1m:- ta minutos depois da hora marcada para o seu inicio,

rados brigam no' b
.

t
.

B'
.

r

d
. I' -

' podendo funcionar com qualquer número .

. :,. . �vos'. .rigam aman es.
_

r�gam quanc o,.' -Paíxão Tourinho; Orador: Dr. Milton Fl!tt,' Gilb. ert,o Guerreiro
I
cad o para as 18,00 horas do mes-

as d n
-

f d . d
-

t t
_

I
.

. Florianópolis, 9 de dezembro de 1958
c . iv erg: cla�. sao pIO. un as, qüan o sao enues e. a e· Telmo Vi el ru Ribeiro. da F0I1Sêc'l, Osni Gama D'�ça, mo (La.

quando t B -

t d Rui 'I'ibnrcio Loboc nao exis, em. rrgam .as vezes .para er epois o Comissão de Corridas: Claret
·gosto de se quererem ainda mais r. . Gl

í

mpio Biduschi Eloy Struwe ! P A R T I C I P A' ç Ã O .! 2.0 Secretário

Todavia, o caso em foco merece um registro e,special: Samuel Fonsêca, Ll:iz Bento Barbi' I
-

" ...

Pela projeção social do casal. IPelo local escolhid-o para Milton Santos Zandona Esmerald� I Na cidade de' S. Francisco do Sul, contratou casa-

a briga e pelo motivo da briga. Cassetarí Thomaz Ca�i1i Wilson
i mente com a srta. M. Teresinha, filha do sr. Francisco

J.A. é alto runcionárlo de um? g-rand€ emprêsa. A sua "i."\"''I.'''i.''i.'';�''',:'t •.Cj,U I Wildner e d. Lucinha Wildner o senhor Enio Andrade,
espôsà N. M. é fqÍ:mosa e educadíssima. Jamais tiveram funcionário do Banco Inca, nesta cidade:

.

motivo para discutir, muito menos dentro de uma casa

�I-"I·[IAIcomercial, portanto, quasi que em público, .

Entendia êla que para o Natal próximo um colchão
de molas Divinn deveria ser adquirido para maior ·con

forte do lar e do casal em' .particular. Êle. porém, de há
muito estava "namorando" uma belíssi�� poltrona ca- Prosseguem Os clubeg da Àr, o atleta Silvio Juvêncio
ma DRAGO. Uma dessas poltronas macias ii confortá-

REBAIXADO De Porto capital (Aldo Luz e Martí- dos Santos, campeão da pro-
veis que se tranformam, apenas com ligeira pressão de I

-

t f'Uegrc' i nf'o rm am que o Fôrça e
néll i) -nOS treinamentos pa-. :.:.va,:� a!p.da não es á con 11'-

dedos, em gostosíssima cama de' solteiro. Uma poltrona I 1'"
. d d T

'

Luz de neô rdo com a Lei do ra as e Iminatórias que a ma a' a presença e eouo-

para :::l' sua S'6lsta após as refeições. ". CBD" I t li
.

F na d s de Joaca.\cesso e Descess?, será, no próxi-
.

pOSJIVe men e rea Iza- rICO er n ,e
, ...

E a discUSflão COmeçou. Começou e foi aumentando. ' . 't b O 'bl' b110 a·no; rebajxoilo à Segunda Di_ ra VIsando a nossa par ici- a. pu ICo em como

de eliapsão. Inu·til a -ponderação persuasiva "clauqiana", 'isão. O clube atingido, ao ser' pação nos Jogos Panamel'i- poder.es públicos devem a-

ou "sRtiana" _. (vendedores da secção dos refe.ridos·
_oleaôo pelo 'Renner por -10 x 1, canOS de Chicago e nos J0- poiar esta iniciativa de "A

artigos) para derimil' ,o caso. - Chegaram .a sugerfr � a perdeu sc'u .31.0 ponto no cllmpeo- gos Luso-Brasileiro's de Gazeta Esportiva" colabo-

trant�df0rmação �? pl'dojetl?t,d� compra dêsls,es arti�os,_ éOt�- natQ. ! Lisbôa. O Aldo Luz preocu-' ,rándo decididamente para
ver I os em, mo IVO e i 19lO, para qua quer ou- ro ar 1-

';<'. *

.

'_ f'
.

t" d
J a'rbôa realização da pre1,imi,:..

d t'l'd, d d·
., t· I b··· "C

'

l' n "
.' * pa s·e com a e ll�ma orla· c �

go e tI lIa e omes Ica, em laram que a
'.
llÇll lU, a I PRATICAME'NTE"'OAM "'. t-

. , .t..� ......"'r- ll",r em hossà C�pitã1. Como
( 1·

. -

t· )
.

t· ·lh-..l t .

. P=-Q. ou ngg.er�-a.-Qi"U""'e-ff Sa\.lJ.· ... .

.

a aJa CO-Irma con Igua eXls 13.-' um ml ao·_ue Ojl ros " rm·'·M'O' '''''''''0·""">,<"'lP---,,..-. 'p"
'" :

, .. ,. " .

M/-t·· lI! sempre a,contece, o vence-
• •

'
�

.

. ," ..'
":i1] -Lti'rr""'" J'- """,,'.,] L �. litemlO orto ao passo que o ar Ine 1

artIgos fm�.,Q.g,.)l.lt9A),pm, ,g'osto. ·Porem, 'tft'díí"t1u 1 /..
Alell're-nse pràtica�,ente Ja e o está c m 'nt n

-

d I dor da preliminar de São,Gomo tei-niinou
<

a bl�iga ?
'

.

" ,_
.
o I e ?oe� .

e evar
. �ampeão gaucho de 1958, já que O double de SIlveIra e AI Silvestre será acompanha-

Felizmente tel'millOU em ·nat. Sem vencedor-e sem.
' .

-

vencirlo. Compraram o' colchão Divino ,e compra,ram-
se encontra s,te pOlltos à frente fred�nho. O� clubes devem do a São Paulo por um cro-

dq vice-líde1' que' é o Internac'o contI f t
. nista ,esportivo espeéializa--

também a poltrona-cama 'Drago. Compraram o que fi-
I

-. uuar II:mes nos reI-
,1[(1. nos porque pel R d J

. do em atletismo .

.

nancilil'amente não. estavam, no momento, capacitados t.
. . .

o .

_

e anel
. o n

'

t- b Estão marcadas para o'

para a�quirir. Cmpral'am para pagar em 10 suaves pa� s. leI os J'a es a? em. próxilno dia 19 do eorrente
gamentos mensais. O crediário amigo de A Modelar foi adIantados, sendo a preocu-

, - ,.

d
. as eleif?ões para a direto-

o juiz de paz. Foi o juiz de paz dêste casal. Como já tem paç�o maxlm.a os c'arlOcas

@ S'
d t ria que regerá- os destinos

sido durante tantos anos, o cooperado," e inspirador,

.

INEMA
o: );!areo

.

e OI o. .

,- ., .

E''''' EV Ê da Associação dos Cronis-
oportuno de tantas é tantas soluçõ-es felizes, para' a' >lU ID NCIA O REMO

CA tas Esportivos de Santa Ca-
harmonia e bem estar de tantos e tanto's 1ares. TARINENSE ,

O remo de Santa Catado
tarina no rno de 1959. O

pleito para a eleição dos no,

vos mandatários ,da ACESC

promete ser dos mais sen

sacionais, falando-se que
surglrao dois candidatos
para disputar a presidên.cia
da Associação. Como rezam

ps estatutos da AC�SC as

chapas deverão dar entrad�
na secretaria da entidade,
48 horas antes da realiza

ção da Assembléia Geral.

o' I
J O S �v A

Participação de
Ronaldo António Salum

Participam aos seus parentes e

Florianópolis
14-12-58

Noivado
,e Amaline Bou1us lssa

amigos o s,eu' npiv,a:dú
Rio

R.2.ylnond Pellegrin _

Marina Vlady -;_ 'em.
TRAFICANTES .DA MORTE

às � - 7%, -. 9% hlilra.s·

.'.

C�ns'.: até 18 ános _

, VIAJANTES J
.

PROPAGANDISTAS
Eli Lüly anel Company of Bl'azil, necessita admitir

um para o Estado.
"os candidatos devem ter curso Ginasial completo

..

idade 25 a '32 anps, prática no ramo farmacêutico, a'pre ..

'

sentarem bôas referêneias.,
Candidatos qualificados devem escrever para Cai

xa Postal, 2094 _ PôHo Alegre, fornecend6 informações
,e endereço.

às 2 - '5 - 7% - 9 horas
_ Sessões das Mqças _

Libertad LamarqQe .
_

Elmilio Tuero em

A HISTORIA DE UM GR�DE
AMOR

_ Cens.: até 5 anos _

o MAIOR PRESENTE
.

Df NATAL:
Biciclelas a Cr$ 4.930,00
Só e Só Alé o Dia ,24 �'- '

. I ' ,

Um gesto de mais simpatica repercus�iio acaba de

ter a -direção dos- Estabelecimentos A Mode1ar:· possi
bilitar a todos, a' compi·a. por preço ex·cepcional e sen"

sa.cionalmente redu�ido, de bicicletas, o meio mais prá
tico e econômico de condução.

Esta venda terá apenas o carater de cooperaçãq ,de

Natal; preva,lec,endo êsse preço apenas até o dia 24 do
,

...corrénte.

às 8 horas
_ Sessão das Moças _

Libel'tad Lamarque
Emilio Tuero em

A HISTqRIA DE UM GRANDE

AMOR
,

'
_ Cens,: até 14 ànos--

às 8 horas

l'yro,ne Power - Mai Zatterling
- Lloyd Nolan em

BARCO SEM RUl\10
-

.

Superscope 235 _

_ C�ns.: "�é 18 .t\l1QS _

às 7 e 9 horas

Enol Flynn _ Viveca

Lindfors em

ÁS AV'ENTUR�� DE D. JUAN
� Technicolor _

.', �:""-'",,",,-,,,

C.:: "te 14",al1os
.::._

...
'

illiiJSd.�:�'ii;1"'Lj'��.i_�J.�:.i���i:,�9;,l���t.i�

REMO

na, por ocasião' do campeo
nato catarinense de, remo,
�s,teve 'em evidência n\as
manchetes dos principaiS.
jornais especializados do
pais.. Ássim· s,endo, o nosso

colega: Rui Lobo, reportou
o éertamem máximo da ca

noagem' barriga-verde para
os' jOl"uais "Folha Esporti,
va", de Porto Alegre, "A
Gazeta Esportiva", de São
Paulo ,e "Jornal dos Sports"
e "Yachting Brasileiro" do
R·

,

lO de Janeiro. Como não
poderia deixar de ser, a:,

reportag�ns' vieram contri"
buir em �uito para o su

cesso que foi o campeona-
to de remo, de, 58.

'

ELEIÇõES NA FASC
No próximo mês de janei

ro serão rea1izadas eleições
para a presidência da Fe
deração Aquática de Santa
Catarina. Até o momento
não surgiram candidatos
para o posto não se saben..

do o pronun'ciamento dos
clubes sôbre ciJ,ndidatos pa
ra, o cargo de mandatário
da rua Trajano.
Nêste mês de dezembro

teremos em nossa Capital a
realização da eliminatória
para apurar '0 representan
te catarinense que Ira a

São Paulo disputar a fa
mosa Corrida Internacional
de São Silvestre, promovida
pelos nossos confrades de
"A Gazeta, Esportiva". A
organização da preliminar

.

de São Silvestre, está a -ear

go do nosso amigo Aryba1do
Póv-oas, repr.esentante de

J

"A Gazeta Es.portiva''; em
nossa Capit"ãi Para a pre
liminar dêste ano é espera
do um númeró record de
atletas participantes, deven
do co·rrer pelp Ga.ravana do

•

Os jogos que ifldi�arão os.concorren
les ao Campeonalo':Esladual de

. Futebol de 1958
Consoante ficou '. decidido na Lajes x Curitlbanos

Concórdia x Joaçaba
Não será necessário aguardar o

término <te todos os certames re-

reunião ele ( princÍI!ios do ano,
quando. ficou de liberada a extin
çãc do ],Ítil Campeonato Catari-
nense por Zonas e a volta às dis- g ionais para dar

í

nício aos jogos.
putas regionais, para a dispu�a. Os encontros serão efetuados tão'

do Campeonato Catarinense de' lO'go seiam conhecidos os cam-

Futebol, serão procedidas as s/-'- peõ'cs das cidades acima de'signa
_guintes dis,Putas, elil�inátórias /11- d.as. Assim send�, o Figueirense,
tre campeõ.es regronais, a saber: campeão.' ela Capital, en:(rentará o

Tubarão -x Lag;una campeão da Liga Itajaiense tãQ
Criciuma x Lauro Müller l'l� �liL_scja conhecido e procla-

".'l'-J,�,m�Qtl"nK'�Tl;llJ·aT·:';"!:"1r, "'-: . 'ffiádo·. Até agóra são conhe'Ci:tios

B'jMme-�Ul;: x"'Rio' .40' ��l' - o� campeões da Capital (Figuei-
São Francisco' 'x 'Jaraguá x

Joinville

Mafra x Canoinhas

1'ense).' Blum2nau - Brusque (Cal'"

los, Renaux) e Joillville (Amé-,
, rica).

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

Passou ônlem o. 21.0 aniversário
do Paula. ,Ramos

O dia de ôntem assinalou o campeo.nato do Estado.

transcurso do 21.° aniversário' de No momento empenha-s""
fundação do Paula Ramos Espor-. Paula Rumos mi constl'llção de

o

te Cfube,

Pre'side os destinDs do tric·olor

praiofio o esportista C�Il'los Linha

res, a queln CUlllpl'i\lnenta1110S e à

imensa família paulaÍ-I)a, desejan
do-lhes novos e retumbantes lou",
1'Os 'par,a honra das cores tricolo

res e glól'ia de Santa Catarina.

agremiação que pelos s.eu magnífico estádio, localizadp
nQ distrito da Trindade e cujaseus fe'itos altanicnte expressivos,

é considerada a terceil'a 'Potência
do futeb�l da Capital. Fundado

n� dia 15 de dezembro de 1937,
somente em 1943 surgiu nas' (US

putas o"ficiais, após bela campanha
na várzea florianopol\tana. Sa

grou-se o Paula Ramos campeão
Jlnarlor de 1943, campeão profis
;;onal de' 1947, de 1948 e 19�6,
,endo qU,e em 48 Qbteve o vice-

inauguração está prevista para

o P1'óx(mo ano. •

�

PR'OGRAMA DO' _MES .

Programa do mês' de Dezembro
í

·Dia 16 (Terça)
Formatura da Escola, Indus:trial /

Dia 17 (QuaJ.ii;a) ---
Baile de Fo-rmatura-:-da Faculdade de Farma

cia e' Odontologia.

Dia 25 (5.0 feira)
Tarde -dó Papai Noel,

.

dedicada
Inicio as 16 horas.

'As 20 hs. Soirée Juvenil..

a -criançada,

Dia 31 (4.a feira) --
Tradicional e grandioso baile de gaja, come

morativo da passagem do ano. nes�'fva ..
de mesas

na secretária.

Inscrições das· debutantes
Clube.

na Secretáa.-ia do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IRIO DO RASTRO: deve ser abandonado. Carta do EngM Reg'is ,Bitten�oQrl iio -deputado Joaquim Ramos. .

Ao d��u.tado. Joaquim R�mos o telegrama que acabo de receber partida da BR-59, j.untQ a. traves- ulcançará seu afluente, Ria

Bra-,
pondo um divisor

. atingi.ndo
01'- quimo ver lficam os dOiS.' tráça_dos I

quilómetr-os sobre a estrada

e:xis.Eng.o Régis Bi ttencourt, dlre.tor- do Engenheir'o Diretor da Divisão sa do Rio Tubarão.; e dai subindo ,0 do Norte 'por cujo vale. se de- leans com 43 qUllometro�. De, para galgar a serra _?nde se .slt�a tente" Percurso tota� do. tr�çad?
geral do Departamento Na�I�!1?1 de Estudos e Projetos dêste De- êste curso pela margem esquerda scnvolverá, crusando-o ,e trans- qrleans a cota'100, para Sao Joa- ,o plannlto a cota 1300. O prrmer- da BR-90 de Tubal:ao, a Lajes e

de Estradas de Rodagem dirtgíu partamcn to , enviado de Lages: " ',1'0 via Lauro Muller e O vale do de cerca de 231 quilometros",
a seguinte carta. "Concluimos estudo traçado Rio Rasto, seguindo a diretriz Inteiramente às suas ordens
Rio de Janeiro, 27 de

. .,novembro BR-59 a Lages j n a BR-2,- fazendo. da estrada atual <cue' passa por para qualquer novo escT}!treci-
de 19(>8 , percurso Tubarão, Or-lcahs, São Bom Jardim e atirige São. Joaquim, mento..
Prézado amigo , Joaquim, Lajes, que, conforme com .10 quilômetros de percurso. Creia-me amigo certo e grau-
Deputado Joaquim Ramos: verlf'icamos são pontos obrigados -t:;ste traçado é onerosissimo, e de de admlrador. ,

DadQ o seu interêsse no assun - principais de passagem. Entre Tu- dif'ici! execução 'para galgar a EDMUNDO REGIS
to, 'passo a transcrever o ·teor do barão e Orleans, traçado BR-90 serra com muita rocha e escarpa- BITTENCOURT'

,dissima e deve ser abandonado. - Diretor Geral -

que. a Associaçào já providen,ci{}u junto aos poderes competentes.,
,. pora que seja sustado .ou rej :itado o projeto de �ei, de' orig_em G·o

t
vcrnan1ental, \ Que visa a cri.ação de com,arcas, a divisão e cl'ja-ção de

novos ofícios de Jllstõç,a.
ALVARO' TOLENTINO DA SILVA - Pr,esidentc -"

PEDRO - GRAN,ZOTTO -, y,ce-P;esidente
REGGY FERNANDES 1.0 SecI.>etárLo

CELSO MATTOS Tesoureiro

o "Dia do lf,eser,vista", comemorado em todos
os Quarteis, Estabele(]imenios e Repartições jlJili
tàres do Brasil, no dia âe hoje, 16 de d,ezembro, por
ser a data do nascimento de seu Patrdn()., 'Q consa

gradq poéta Olavo Braz dos Guimarães Bilac, re
veste-se de significado especial.
,. Embóra' se tenha ,consciência de que a futura
guerra se realizará â' basé da técnica cientifica mo

derna, não se' pode descurar o fator primordial da
defeza da Pátria: o elemento humano ,o homem. E·
'é nele que se encontra a verdadeira fortaleza que
representa a última esperança quando tudo pare
cer perdido.

É o poten'Cial humano que as Nações terão pa
ra d seu valôr militar, qUiçá sua se.gurança, porque
as maquinas não ·têm alma, não agem por si.

Nesta oportunidade reveste-se do significada
espécial tão grata comemoração, .com o problema
Povo·Exercito, encarado de forma objetiva cOm a_'
instituição do, Serviço Militar ebriga.tório. E é bem
significativo o fato de haver o· movimento surgido
no meio civil.

_
.

.

E daí 'o ser Patrono dos Heservi[itas o poéta do.
civismo. Olavo F!ilac, nascido em 16 de dezembro
de 1865, vindo a falacer em 28 de dezembro de 1918,
depois de haver prestado uma' sema consideravelJ
de relevantes serviços ao Brasil, principalmente. na ('
campanha p,ez'a organização do Serviço Militar.

Com orgulho e sem: constes'tação pode-se pro
clamar, ]Jem alto, que o 'Reservista é o verd.adeiro
Cidadão-Soldado; evocandó-'se ,

com justiça, nesta3
comemorações, o seu Patrono. '

Reservistas do Brasil! O dia de hoje é nosso,
Ina magnificiência de suas galas. e na grandios.ida-
qe de seu objetivo� .,.__

.

Em qualquer rllmo de' vida abraçada, ·0 Res�l'
vista manterá' a més71Ja di1'etriz onde se formou, e,
terá

.

o cor:,ação. sempre voltado para os mesmos'

COOPERAÇA-O ;DE NATAL ideais: q perpetuidade de nossa Pátria; vermOS

"

'
,

: acima d? tudo a integridade, a honrq, a -soberania, .

a liderança e a grandeza do· Bra�il! 'i,

B•
• '1 t s ('r'$ 4' 930 Salve o "Dia do Reservista"!

lelC e a ,a. Que o dia de hoje, instituído corno "Dia do Re"'

E' mesmo sensacional '.8. notícia 'que ora ,estamos servista", pelo Decreto nr. 1,908, de 26 de setembro \

, de 1939, seja sempre comemorado entre fúlgidas
veiculando: de hoje até' o gia de'Natal .poderão s!!r ad" I galas e pompas mesmo set;lutoras, proporcionando
queridas,' na A Modelar, _ bicicletas das famosas' mar- cada vez mais o congraçamento,: real e afetivo, en-

cas Monark' e G'llllireJ,:, pelo 'preço ,extra, mesmo extra tre ·os que mourçJ.am, diuturnament,e na Caserna e •
\

t· d C $ 4 930
'

-_
, aqueles que pór ela 'Ji(lssaram, em porfiada vida de

ex ra e r . ,00. .• ft· . I 1 b d
,. ,.

f't,. a ores, ou em a estramento: necessarzo, a, per ez a
Tratando-se de. um útjgo de u,til'idade imperiosa, capacidad� defensiva do Brasil. .

'além de econômica, só podemos man.ifestar o maior" Coêsos, em torno da' Bandejra do Brasil, tator
agrado por mais esta cooperação dos' simpatic;os estã-' indisp.ensavel para as cO'(Lquistas do prande ideal .•
belecimentos. Cooperação valiosíssima pois_ pinguem pugnaremos para a grandeza sempre crc'$ 'te da

desconhece ser atualmente a bicicleta o meio de condu- ' Pátria, cantando as estrofes' sagradas 'de?', ',Na-

I cional!
'

.
' ,. , .

ção ma is p rático para os q�e trahalham. ���;:;:l;;;:;::C;�;:;:l�!:S::::s;::::::s::!:S::::s;�:::cc.;S;;Sl;:;:l::S:Ql�

� SR/t �·DE,lAIDE 'KON'D'ER
Na Capital Federal, onde residia, veio a fale-'

cer domingo' último, a exma. sra. AdelaIde Ronder,
viuva do S'tludoso catarinense Marcos Kondejl".

DOl!à Adelaide desaparece' aos 98 anos de ida
de, cercada do respeito dos catarinenses, que ·se

consternam com' o seu desàlla.rechtiento.. A' �lUa
descendência projetou-�e senip!l'e na vida 'politi.ca
e cul,tural de Santa Catarina e do Brasil Arno,
Vítor, Marcos e Adolfo Kond�r, seus filhos, dos
,quais apel1-as Marcos é vivo, tiveram atuação des
tacada como homens publicos, quer no Es,tado,
quer no país. São filhas suas, as' exmas. sras. Ade
laide, esposa do dr. ,Afonso Homem de Carvalho,
Maria, esposa do sr. Irineu B.ornhausen, sendo fa
lecida: a sra. Elizabet K. ,Reis.

O sepllltament.o. d.o�, seus; restos 'm.ortais ;reaii
zou-se,ontem, 'no ªi.o, às 10;00 h.oras, n.o Cemitério
SãlJ João Batista. ,J

Às exmas. famílias elHutadas apresentamos
nossas homenagens de pesar.

��Mrt:m7::' tIIl" ...kt_.5'.}j·..,_--,,......-"·";'m'''!!!!'"�,

Assodaçã'o dos auxiJiares. da Justiça
do Estado' de Santa. Catarina

P'''.Jj

Departamento' de Pública

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

���OU IND��nIU �K Fl�II�NOrIU�::;��'l
.

•

•

" 4<.. ,��11 �..! ��.,

Nova· turmal de formandos
Deverüo diplomar-se hoje mais' programa: .

Vie'ira '- Agenor Gomes de Mi"
45 alunos da .Escola Indust;:ial de

.
"As 8� horas Missa em Ação de randa - Albino' Tomasi :..._ Ale

Florianópolis. /

.

.Graças na Catedral Métropólitana xandl.'ino Bal'l'etQ. Neto - Aloisio
.

Pa'ranin'fará a turma o' P�·of. I 'As 12 hol'as - Almôço de con- José dos Sllntos - All1aül'y Ata
Padre Francisco de Sales Bian- i fraternização aos p\lis dos alunos, násio 'Oard,oso - Antônio José
chini. P,at"ono -o sr. Prof. Seze- I Pr:ofessôres' i:: _demais funcionários. Hübier - Antônio

'

Manoel d.Ii
fre'do B1as.cke, Diretor Substituto I ,'As 20 horas -, No �e'�tl:�l- Souza -IÃpoHnário Thiesen
da Esoola;. homenagem- póstuma' varo de. Carvl)lho Cerlmon,a de DiomÍcio Vidal' - Edson F·ortu-·
aO dr. Jorge Lace'rda; homenagea- 'Entrega dos Diplomas: nato Neves _:_ Edú"'Lauro da Silva
dos de honra Dr. Juscelino. Kubi- I. 1 - Hino Nacional

tschek, sr. HeribertQ Hulse. Go- I 2 - Ab\)rtura da Sessão, ....:. Ézio Angelo Barbo.sa - Faus

vernador, dr. F1,'ancisco MontojoS\' 3 - Discurso do, Orildor da tino Picinini - Flj)ri 'José AÍbello
direto;r. do Ensino Industr,al e Turma, José, Ol'lando' Tonon � Galdino Moreirà da Silva-'
dr. Cid Rocha do An}aral, Dire-I 4 -- Entrega dos diplomas Hipólito Ferreira de Paula - Ira-
tor da EsC/aIa; homenagens €'spe� 5 -'--, Discurso d·o Paraninfo, ny' Valentin. Alberton -' Irine'U
ciais Prof. Waldir Busch, Prof. Padre Francis::o d� Salles Bian- Albier,o -' Is� Ulmer Dias -

Celso Ramos Filho; Prof. Pedro chini Ivam Silva - Ja<im9r, Rufilio de

I
Medeiros �. Prof. Antonio' Pr,aze- 6. --:-.,Endrran�entQ, .d� Sessão. 'Souza �Jani.te , '1'etezi'nha__Gui-
l'CS; agradecimento especial Jai- 'As 22 horas - ,Soll'ec n9 Clu-. �herme --o .Io�'�4.j:l.tô;b.-;ío Fagilll:'............ '

.

me Coelho �dos Santos.
\

be Doze de Agôsto. ,des.�,João Bl);ltisa't Go�çálves .:_'

As solenidades de e'ntrega de I DJPLO,MANDOS: José Jorge de êar\lalho,'� ·JÓsé

diplomas. obedecerá ao seguinte j Ada Co.elho - Adilsan Batista'Orlando TonQn;' Orador - Luiz
Carlos dos Santos - Manoel- das
Pas.sos MachadQ - Moacir Ro
gério Schmitt - Nels9n Dário
Campos' - Odeyar Prazere's Ar
ceno - Óscar Mário 'Sbardelt'ltto
Pedro Medeiros d'e

.

Santi;g�
I�en'ato Fuck - Rogério Bach

O segundo traçado é mais conve

niente: parte de Orleans, ganha
ii estrada para Rio Novo, alcança
Q vale do Rio Laranjeiras e por Ao sr. Celso Ramos, Pres i-;
um divisor alcança o contrafnr'te dente do P.S.D. c�tari�ense, o sr,

,

da serra do Marui por onde se Prefeito de Joinville enviou o

,de'sentolve, alcançado o :i!'lanalto seguinte telegrama:
a cota 1350 e daí, depois de atrn- "Celso Ramos

.

'. ,_ 'vessa)' o Rio Pelotas,' ganha um Presidente'
.

P.S.D. Fp�lis,' S.C ..

,
A extinta era mae dos Srs.

'divisor atingindo Q povoado de Representando 'p,ensamento . po-
Marcos Konder, Ado'lfo KOn-j cruzeiro prosseguindo para atin� vo nossa cidade apresento reco

der, .A�np Konder (alto. fUt;�� , gir São Joaquim com um percur-- nhecido agradecimento V.� S. e

ClOnano do ItamaratI, . Ju. I

so de 102 quí lomet.ros, identico deputados �se par-tido pela patríó-
I ao do primeiro traçado. De' São tica e nobre átitude não permitir

falecido" Srs. M�rieta Kon-, Joaquim a Lajes o·
.

traçado não houvesse desmembramento nosso

.der Bornhausen, . _Adelaide tem dificuldade',' acomp'imhando. município com seccionamento ne
Konder Carvalho, Elisabeth

I
em parte a diretriz . da estrada rlmetro urbano Joinvi lle o que

Konder Reis (mãé -do Depu-
I

atual, alcançando Lages com um. "oci"'ionaria imprevisiveis
.

conse
tado Federal Antônio Car-

I

percu;rso de 86/ quilometras ou se- I quências. Sds. Cds., BALTASAR
los). " I ja com um encurtamento de 11 BUSCHLE -, Prefeito Joinville".

Voto de pezarUsina de Canôas� reclama Vale do Ita jaí
Sra. Adelaide Konder

\

O· Deputado Orlando Bér- rece as melhores 'condições
toli advogou, da tribuna do para

A

um desenvolvimento
Poder Legislativo,' na 'sessão economico de inegável. va
de ontem, a imediata cons- lia pára Santa Catarina .

trucão da Usina do oãnoas. ,Aparteando no decurso da
O

•

parlamentar pessedísta sua oração, o Deputado Or
. historiou os fatos que ante- lando Bértoli asseverou qJ�
cederam à sua inclusão do' a sua preocupação pelo bem
Plàno de Obras 'e Équipa-: estar da coletívídade do Va-'

zn a doação da CIí!1ica Odontoló- mentes, focalizando, na le do Itajaí • é desenvolvi
g ica pe.lo Sr. Gov. Jorge Lacerda. oportunidade, a reunião das mento dessa próspera re
Dia 17 ás 18,00 hs. - Cerimô- classes produtoras, quando gião trancende os imperati

nia de Colação de Gráu, no Teatro foram assentadas provídên- vos políticos e partidários,
Odontologia. Os formandos, num Alvaro de Carvalho, cias no sentido de ínadíá- justificando, assim, o

.

seu
prci to todo especial, f izeram cons- rURMA PROF. DR. vel reinvidicaçãq,. que refle- propósito de empenhar-setal' do convite uma homenagem, NEWTON D'AVILA

te os altos interesses da pro- pelo êxito da reinvidicação
num preito de gratidão, admira- Adércio Miguel Domingues -

gressista região do Vale do que' ora fazia da tribuna do
,
cão e saudade: ao ex-governador A.dherbal Assis Péixoto de Alrnei-

ItajaL .' ': Poder Legislativo .

iJ o rge Lacerda, pelos serviços .por la - Alfredo Germano U�ger
-

KO DER.

. '.. .

O deputado oposícíonísta SRA. ADELAIDE N
ê le prestados à Faculdade.' Amaur-i" May :._ Amaury aIlado

desenvolveu o assunto com' O Deputado Francisco
E' Patrono da nova Turma o sr. - Carlos Arítôni,o Vieira da Cos- .

bt
dr. Prof. Newton D'Avila Para- ta _ Celso Bandeira Dreux precisão, apontando os pre- Canziani requereu _e Q evé
.'1' J'uízos que vêm causando- à aprovação do plenario . paraninfa o sr. ar. Prof. Samuel Fon- Jleophil José . Kasper - Cuyeti

sc�a. homenagem de honra Gover- ,}ondo _ Daltro HalIa _ Eudes economia do Vale do Itajai,. o registro de um ·voto de pe,
nadar H:ribe�to Hulse e' ainda 'Monteiro _ Francisco Pahim _

O retardamento da constru- zar pelo. falecimento, OCO(
EO M. Prof. Biase Faraco, Ílire- Fridolino KnoIl Filho _ Haroldo ção da Usina po Canôas., rido domingo último, na Ca

tal' daquela casa de ensino Supe- Russomanno Estre.JI ..._ Hermano
. ,Lembrou' ainda, o bl'i- pital da República, da Sra.

rioí'. Beilke 'Vianna - Ivan Segala'_ Ihante representante pes- Adelaide Konder. A extinta
. São homenageados' especiais: Jacyr Aristides Sottili - Jair Jo-

. sedista na Assembléia Le- faleeeu aos 98 anos de Ida·-
I'r"f. José Eüú Rosa, Prof. Pe- é R chka J

-

Ba t' t R gislativa, que a referida re- de, e aos 95 ·anos 'ainda lia; us
. -, oao .. p If a 0111-

<.IrQ, Meneles, Prof. Miguel Orofi- bo - João Jannis - Jorge Sea- gião que representa na Ca- os jornais do Rio de Janeiro
no, P1,'of. Roldão Consoni. Home- 'ra Polidora - José Abelardo �u- sa, é uma das mais ricas do e de Santa Catarina, intei-

,nage-adQs; Prof. Djalma Roslindo, nardeIli - Juací Ung'aretti -

. Estado, e recolhe uma soms, rando-se, pormenorizada-
P.rof. Yeda M. Orofino Prof. Lá- Kunnibert Junckes ,.... Marco An- aureciável para os cofres' mente, dos problemas pólí
Zaro Lima Prof. Herdílio Pedro tônio Rodrigues Lo.ll_es - Mário püblicos, ra�ão por que I

. o ticos tantÇl nacioná�s como

L�z, Pl·of.' Vinicio Olinger, Prof. Alberto Cauduro A'chutti - Mau- Govêrno nao pode e ,nem I internacionais, e discutia-
1'v1i1'oslau Wolowski, Prof. Miguel rj.llo José Nune-s de Abreu - Na- deve ficar' alheiQ aós recla� os com alta clarividência e

Cavrtlca'nti; Prof. Al'\tonio Santae- Milton Ferreira da Qunha - Mu- mos de uma zona que ofe-
i
desenvoltura.

la e Prof. Arthur f. de Oliveira. rillo oJsé Nune:s de Abreu' - Na- !
-

PROGRAMA: bar Wilney Flores - Oduvaldo·�
Dia 17 ás 9,00 hs.: - Missa em 'Florentino. Machado ...c... Orlando'

açào ele graças, na catedTal Me- Bernardino da Silvà - Paulo

tropolitana, oficiada pelo Rvdo. 30uza Júnior - Porphírio de '

p',Ql'e Francisco Bianchini.. Oliveira Filho - Ralf Kretzsch-
.

D;a 17 á, 10,00 hs. - Romaria .!nar -' Raul Fernandes' 'Agnirre
ao túmulo tio EX1110. Sr. Governa- Ruy Coelho - Serafim Brunet
dor Jorge Lacerda. (Falará o Aca- Ferreira.:.o_ Sirlei Angélica Ghisi
c'Gmico Haroldo Russomanno Es� - Valdir Germano Gerbe-r
trella). Waldhir Castro....Morozoli - Wil-
Dia 17 ás 14 ps. - Ce'rimônia mar de Borba ---;; WilsOl1 Barbosa
de descerr-amento de placa alusi-- Zen o Mendes.

Florianópolis, terça feira, 16 de Dezembro dé 1958

. Amanhã, a (olacão de Gráu da nova
�

. "urmà dê 'ODONTOLANDOS .

Rr.al izar-se-ão amanhã, dia 17,
as so lcn idades que precederão a

�-.t.rega dos diplomas aOS novos

fmman dos de nossa Faculdade de

"

,

Nota do

o Departamento . de Saú- dada em'maio pass.ado.
de Pública informa que re- I' OS inscritos serã,o atendi.
cebeú, por intermédio da, dos no Serviço de Doenças
Secl'etaria da Saúde e Assis-j Transmi;ssíveis do Centro de
·têncüt Social: uma partida, Saúde desta Capital no ho
de vacina Salk, para com-I rário das 7% às 13 horas, a

pletar, com a áplicação da partir de 15 do corrente

_3_.a_u_'0_s...·e...,_._a_�_u_n_iz_a_ç_ã_o_i_��- mês.. :"_._' _

PRO(URA�SE
\

EM'PREGADO

Sebastião Jo.sé dos Santos
l'arcísio Schmitt - Valdir Xa
vier - Walmir Waldemiro Pe
reira - Wijlliam Mamício de Bar
ros - Wilson. Dal Paz - Zenai
de Nascim';üo -= Zilton José da
Silva. .

.

Saúde

Importante organizaçãç precisa de empl'egado do
. sexo masculino, para serviços de escritório, com boa
redação em português e firme em cálculos, para ç�r
go inicial. Idade :;_ 18 a 23 anos e que seja reservista.

, Emprêgo com possibilidades -de progresso e de futuro.
. Os candidatos deverão possuir pelo menos o curso gi
,nasial completo ou ter,minando. Cartas' indicando ida
de, experiência, instrução e ordenado deseJado- para

. :Caixa Postal 62; nesta capital. .

2'
)

Um aspecto que merece por altas autoridades cl.vís, bisPQ 'au�iliar de sua , �mi-
destaque . lio II Congresso militares e eçlesiásticas. nência'o senhor cardeal ar-
Eucarístico Estadual é o fa- x x x ce'bispo do Rio de Janeiro"
to de ser utilizado na Gran- O arcebispo . de Cur:itiba, dom ,Jaime de :aarros Câ-
de Procissão de EncerIa:rnen- i dom Manoel da Silveira Del- mara. Em sua entrevista ao

to, o históric0' Oste�sório, boux, . ,con,fir�ou sua vinda serviço de imprensa do II
tôdo de prata maciça com I

a . Flonanopohs, para tomàr Congresso Eucarístico Esta
luneta de ourp,' doado por parte ,no II Congresso Euca- dual o ilustre preladO decla··
Dom Pedl10 II em' sua visita I rístico . Estadual, chegando rou textualmente: "É com a

oficial a então Desterro. em
J
a Florianópolis dia 18, POi' máxima satisfação que 'vim

18'5.' I vía terrestre, pois aprovei- tomar parte nesta grande
,

x x x I tará a oportunidade para demonStração de.· fé euca-

Por ocaslao de ulÍl con- .melho.r co�hflcer nosso Es- rística do povo de minha

'gresso eucarÍ!ltico as aten- tado, e,spe�I�lmente BI�m�- terra. Florianópolis, a ilha

ções tôdas .da Igreja;" e sua
nau e .It!l;Ja�. Sua E�celenCIa ,dos ocasos raros, desta vez

liturgia. estão voltadas para ReVe!endISSlma sera rela�or se transformará na ilha de

o Santíssimo. Sacram�nto da �a tese - y�lôr Apolog�.ti- um firreból eucarístico. A

Eucaristia. Por êsse motivo' C? da Sa�!lsslma �ucarl�"" beleza panorâmica deste

'concede a Igreja a seu�' sa- tIa - Ulll!'l-? .EssenCIal. �n� nosso' pedacinh? de terra

cel'dotes os seguintes ptivi- ,tre o SaCrlfI�lO' . EUC��l�t�co emprestará sua fisionomia

légiOS: 10) durante. o Con- e a, V�r�adeIra . ,IgreJa, ,de para enfeitar o trono de

gres�o, hum dia determina- Jesus CrIstO. Cristo Eucarístico. Da capi-
do, geralmente o último, po- Esta'

,
x x x

. t�l política de nosso Estado

de-,se cantar. ,u'a missa so- enj. Florianópolis, irradie-s� o fel'vor à Euca;··

Iene do Santissimo Sacra- desde sexta-feira passada ,ristia. para todos os rincões

mento,' após a qual � conce-
dom Wilson Laus Schmidt; de Santa Catarina."

dida a. bênção papal aos
fieiS presentes. 20). tôdos os
sacerdotes participantes do
Congresso podem, durante
o mesmo; dizer a Missa Vp
tiya ,do Santíssimõ Sacra
mento, conforme 'as rubri
cas. 30) Se durante o Con�

�ressQ houver' expósição e

àdoração do Santissimo Sa
cramento, 'pode ser rezada
u'a mis,sa à meia-noite e ne
la ou"'durante ser distribuí
da a Sagrada Comunhão.

..
x x x

Com a finalidade de to
mar pa.l'te "'no II Congresso
Eucarístico' Estadual 'virá à
capital ,',do Estado, dia 17,
por via áér.ea, sua EI_rlinên
cia dom Jaim.e' de. Barros
Câmara, digníssimo arce
bispo metropolitano dó Rio
de Janeiro. Sua Emiriêncl:a
'será recebido no aeroporto
.. ercilio Luz' lOficialmente

Jovem. CORIGUASI" A. DA COSTA

Séde:

F'.JNDADA E,lVJ, 11

JOc\ÇABA -.

PE AGôSTO DE � 1957 /

COllúrnicánl0S
.

aos �I's. associados e de111ais colegas do Estado,

Em solenidade, ontem, no Natividade da Costa, cola
Teatro Alvaro de Carvalho, 'boraàor dos mais brilhan
que contou com a presença tes deste jornal, onde vem'
de altas autorid.ades civís e prestando grànde, serviço à
-eclesiásticas, S1-S, .�pá�, .dos' ix;nprensa barriga.verde, .e

á�unos e grande uiUnero de de sua exrna. espôsa d. Auta
pessoas, fOram. entregues \JS Luz da, Costa, o talentoso'
diplomas à n<wa .

turma dI;), CQri�u�sí vem se destacan
formandos do ·t:utso cientí-. 'do oompre entre os seus co
fico do estabeleéimento moc· .�g�s de classe por seu aéen-'
delar de nossa" Capital, Ins-, drádo amor aos estudos.
tituto de Educação "Dia::. Fez o curso primário, o gi-
Vêlho,i. _ I 'nasial e o Científico no Co-
Registando o aconteci -

. légio Estadual Dias Velho,
mento, queremos de.stacal' sendo, que, em fevereiro de
aqui o nome do jovem co-I 59, candidatar-se-á aos exa

rigil::lsí ·j\ustricliano pa' Cos- I
mes vestibulares para in-.1

tª- ,Netp, o mais moço dos gresso na Faculdade de lI4e-'
fOl'lllandos, pOis conta ape-

I dicina .c;lq: Paraná.
.

as <�7 anOs de idade. ,. I Ao Cojiguasi os nossos'�
:Fllho' do �o�so prez!tdQ mais arden.tes votos de feli.:'

amigo e c0l'ÜeÍ'râneo capi-" cidades" nos exames que irá;
t�o do Exérçito Andrelino, eÍlfrentar.
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