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b diplomata estava de férias.

nos Estados Unidos, quando Ro

driguez Araya formulou sua acu

sação. Elllb�ra apresentasse sua

61000 cruzeiros o salário no

Distrito Federal

i���A·r]�� �
Quando o govêrno Ber-

Tem'poradas de caca e pesca nas sei,as da'Amalô�ia Levantamento das condicões turísticas em Iodo o país
.

o aproveitament? da es- do, pretendendo '0 sr. Abel- do Ministério da Justiça, França esclareceu que a a instituiu. Entre'ta�to -' mos. Teremos que nos ha- Instítuíção de temporadas

�Ia�a �elem-Brasllla para lard Fran9a,_logo que insta- Exterior, Fa_zenda, Traba- Comissão será ·fiJ:�anciadn. adiantou - o capital maior, bituar a fazer a maior par- de caça e pesca numa re

ínstalação .de. centros .

de a- le � oomíssão o que. ocor- lho, Educaçao, Aeronautica, por um fundo especíal cons- _ com que pretendo contar te das coisas sem dinheiro, gião mundialmente conhe -

,

traçao �unstlCa d�s.tmadQs �·era. nos primeiros dias de Viação, dois do da -Agrtcut- tdtuído de dotações e con- será o da boa vontade e da lançando mão desses ele- cída' como é a Amazonia,

a. amerlC.anos fUgItIVOS do janerro
: proximo entrar em tum, quatro da' Oontedera- tribuições da União, Esta- coragem de realizar,' tendo rnentos que citei, Boa Von· sejamos capazes de atrair

l'lgoros� inverno dos Esta·' contato com todos os Est!t. ção Nacional do Comércio, dos, Municipios e entidades em vista as necessidades do tade e Coragem. Aliás, esse para o Brasil boa porção de

dos Unidos,
.

com tempera- dos, para levantamento ge- um do Touring Clube, Auto- paraestatais, sociedadedes país em matéria de turís- será o lema da Comissão. turistas estrangeiros já de

das de caça e 'pesca e hospe- ral das condições turisticas móvel Clube A.B.I. Associa- de economia .místa, conter- mo e as condições rtnanceí- I Espero que disse o sr. si cansados das mesmas
1

dagens esportivas de con- das regiões do país e, com ção Brasileira de propagan- me determina o decreto que ras precárias em que vivê- Abelard França - com a paisagens africanas. :j1:, com

forto. mmimo dentro das esses elementos organizar c da, além do presidente, to- isso, atrair grandes rendas

proprias 'selvas da Amazo- Plano. Nacional de Turismo dos nomeados pelo presí-

�re di' i�
.

o I � t
para a economia do país, na

ma e u!Il dos ponto� do Pla- com �xecução em bases de dente da RepÚblica. A Co�

. 'O:U",'I': '. 0·...
-. �I_ 'u'13.' 1',1 "ue 'o e 'mOI' e'

instituição da verdadeira
no Naeíonal de TUl'lsmo que príorídade, porque o fato missão deverá ser instalada

,

,
.

Industría que é o turismo,
o sr. Abellard França, d�re- representa .

uma meta de até os primeiros' dias de principalmente o turismo

tor do n. T. C:. da Preteítu- maior e mais urgente ínte- janeiro de 1959, com a pre- internacional. Acredito que

ra! c_omo pr�sl�ente da c:o- resse para o Brasil., sença do presidente da Re. haja. chegada a hora de

missao Brasíleíra de TUrls- O sr: Abellard França; de _ pública, passando a runcío- instalar o turismo no pai')
mo, para onde, fo� recent�- pois

�

de tra�smitir, as ínror- nar em salões gentilmente CIDADE DO-'ME'XIÇO, 16 (U demissão, de acôrdo com Q pro- tão de honra pelas vias legais, de aproveitando, inclusive, e

mente nomea�o pelo presi- maçoes acima acrescentou cedidos pelo sr. Brasílio Ma.' P) - Q general F'rancisco Agui lar I tocolo,
ao nssum ir seu posto O no- acôrdo com os termos da carta de sobretudo, para isso,. o gran

dente ?a Repúblíca, preten- que. a Comisão Brasileira de chado' Neto, presIdente ds (em�aixadol' m�xicano j.lmto ao vo, presi d .n te •. s."a , 1:enúncia não Agu ilar ambos deverão renunciar de fator de promoção do

de e:X'8'Cutar o ma1S depressa Turtsmc, de acordo com o Confederação Nacional do governo argentino ) desnfiou para fOI aceita- oficialmente nem de- a seus cargos de embaixador e de- nome do Brasil no- exterior,
possível, decreto do presidente da Oomércío no edifício dessa um "dudo de morte' um deputado signado seu sucessor. eontrnuan- putado, 'e submeter-se a uma inves"

que está sendo Brastlia.
Mas o. t�rismo �as flores- República de 21 de novem- instituiÇã�. argentino. se êste não' se' desculpar I do, portanto. êle acreditado jun- tigação da parte das autoridades

tas. brasíleíras nao será o bro deste ano, será constí- A uma pergunta da re- pelas vias legais, as suas acusações to ao govêrno argentino. argentina.s. Se Aguilar fôsse ab-

umco ponto a ser explora- tuida de um representante portagem, o sr. Abellard
de contrabando. > '

I A carta de desafio diz: solvido, Rodrigues - Arava teria

��������������.������������_���������� Ag��r diue �e ��ou �u "Pr��� a�ri�H��en� c� de v� H M'x�o pua ��onder
ANO -XLV O MAIS ANTI ao DIARIO DE SANTA CA TARINA _ N,o 1 3 '4-8-5-- desafio, ontem, por' escrito, ao mo o SI'. o .fêz é provocar mal- pelas acusações de difamação e Ca-

deputado argentino (oposicicnis- entendidos e1üe os povos, no cam-, lúnia.

ta) Agust.in Rodriguez' Araya. po das relações intern.acionais". '''Se o deputado se inclinar 'P�-

Aêrcscentou que o duelo seria. Acrescenta que a afirmação do

de-Ilo
duelo" - disse Aguilar -, "te·

"sem publicidade, discreto sem' putado argentino, de que o em- rá de escqlher o local num tercei-

f.anfarras nem ridículos de 'óper.a I baixado!' introduziu i lega lm en te 1'0 país, equidistante' do México e

cômica". 'm:rcadol'ias na Argentina é 'falsa, da Argentina'.

r.Odl�ig'uez AI':,ya fO�'millóu su�s inacionnl e caluniosa".
'

I
O diplo.mata decl.arou que ali. �e

','usaçoe's contra Agui lar no seio enfrçnta!'lam os dois, sem pub l ici-
da Câmara argentina, em se tem- SO' UM VOLTAr.,� rlade, e o resultado nãq seria co'

b r: último, ,e 'pediu que o diplo- Se Hodriguez Araya es"olher a 1 nhecido "até que ,um de nós re-

mata deixasse o pU,Ís. alternativa de solucionar a ques- I gresse a seu país e o outro niio".

nhausen, com aquela au

sência de realtdade e

com aquelas maníaaüé
sabença, que lhe fora
marca registrada, anu

ciou que fa.ria a estrada
do Rio do Rastro - a

oposição agindo - g.enipr6
em sentido construtivo,
alertou-o contra a aven

tura!
De nada adiantou o

PG!' 'f1 votos contra 2, a COilli�· gi.ões do país, também serão
nosSO reiterado aviso sôo

são lMal aprovou a .fixação do nQ- vados ac.ompanhando o 'critério
vo nÍv, I de salário n;ínimo para o

;

que d'itou a 'decisão da Comis,ão

�
bre ·a inviabilidade, com

Disrito lõ'edel'al. em 6 mil

cruzei-I
do Distrito Federal. recursos normais, da-

·I'OS. VIltaram contra, Os delegados' quela obra. Demonstra·
patron.ais Danilo Melchior

-

e José Os líderes sindicais" apó-;; esta A

mos ao governQ que os
Jorge 'Lui, l'epl'esentantes respec· i lIecisão, foram à casa cio _vkc':pre-
tivamente da Federação dos-Trans- sidente da R:pública, sr. João � �.eus antecessores haviam

portes (' da Feêlel'ação das Lavan- I Gou�,1Yt, agradecer sua intelwen- .desisti!lo da empreitada
del'ias. De'sGe modo, espera-se que' ção no sentido' <te ser fixado o ',depois de estudos vários,

lOs novos níveis de salál'io mínimo I. salário mínimo nas bas.es plei todos com a mesma cOn"
pre-ri xa.tos para as demais rc·, teadas.

F01�ÇAS MACIÇAS POR TER· vltrsovia. que as fôrças orientais, dos de Potsdam, Ulbricht denlln- clusão: a estrada para

RA, MAlt E, AR NO' CON· "lvadil'i"m " .• I':ul'<>1>a O�idental se ciou as "intenções�,aglcss.ivas" do

Y b f d
iii' ser feita exigia despe"

'l'RA-GOLPE A QUALQUER ,I Alemanha ri,) Li',!:e fôsse. atll('.·-' gnvêrno de Bonn que "Pl'etc-ndc er-' as e erals para"ACRl<;SS.�O" DOS OCIDl))NTAIS .1., 1 dominar a Europn ocidental e ccm-
'

'

.

sas tão gigantescas. qU6

NA ALEMANHA _ COMUNICA· Del)O:S de (:c'r acusado 05 oci. troJar militarmenbe � mar B;lti- "

, ,'i'9 ,,; .

. OS resultádos ,lhe reti·

DO CONJUNTO VASADO EM ,lentais' (le tcrelll vt"l:ldo os acôr- co'. "
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� "

�. 'o '1 eudo' "'ra val'doso Fart'a
A J.'l'ro:pos.t:o' do eafo'cla rxi�têl1J '(que citam II agência soviética

�. J -

....
"
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OCid�;;�;'1C"" (]r apôio (1Il"bloco ,:'ia n� _Itússi,lI, se���do �,te,spachJs 'l'AS$ cOlílO fQnçe de.jnfol'l11áçãoJ,

-NC ,p:, lan'0-'. de'- va Io' 'r-l- zaca4filt#o �(��, epsrtl�nacdil'!paaP�mOreqnUtee,
.

Afpaa1·rl.·.aa ��"_, I, "c.legT" J 1<:05 de Mos.,�cou, ele' t;l11l me- o men,nO', qUe" <se e;hama 'Mir, é .' """,, " •

pois que o lidel' da zona ,ovietica," t d111110 qUe', con a,l'! 0, apenas 3, filho de uma carpinteiro e' resi- t
'''alteI' Ulb"l'cht a,lvcc'l'tiu "ue as .'

'
,

�)lrOVar a lDcompe' encla �" • ., anos, e 9' mêses� pesa 49 quilos. e : de em Chimkent'. "n-a Repúbliea
fo'''ças do Leste 'invadil'ianl a E,,- I

' do governos pessedI'�tas
'

• IDO gramas. podendo levantar pê· I
de Karakhastan (Asia Centl'hl), é

' 1 s ". •

l'opa 06dental se seu tel'l'itól'io d·' G '} , I E \ t
�

'Ob
;QS ,e ate 1 qUI os, o pr.ofesso!'· mais alto e mans pesado que sua A

' ,I me eu maos a ra

.ôsse atacado.
, Alvaro Aguiar declarou à 'no'ssa ,,,:!c, Lnclu esta- 24 anos.

Rede\d� abastecimento d'água nas cidades de: �
- alardeada pela sua

A advertência foi ucompanhadn - poArto Unt'a�o 6000000 00 �
cportageil1 tratar·se de um caso! - '�Em 'estatura, como na maio·

-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I' •

'

de nov"s ,,'lle�çfls comunistas no I I h Campos Novos 500000000
- l 1mprensa como. a ,mais

,e ,( istul' io g-bnclulal' relacionado ":'1 das coisas .- disse·n(ls o petlla- ,-' . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . , �
sentido de que, s(: os aliados oci-

�0!l' pulierdade pI'ecoce. ! la Martinho 4a Rocha _ a me-.
_- Concórdia �4.500.000,OO ..

&rrojada realização de

dentais .procurarem furar U111 novo
,_ "Não é evidentemente _.,... (diocl'inene �inda é a virtude. Es- _. Joaçaba ',' . . . . . . . . . .. "4.500.000)00 .. um estadista.

bloqueio de Bedim, devel'ão en-.· -I
'

I I
·

Ulsse e e - um mc'mno norma, seS gigantes - p,l'osseguiu - aca- � Foramose alí varias
frontal' medidas soviéticas 'cm tet-'" d d d I 2000000000 "

ueven o ser j)Qrta 01' e nlgullla ham sempre mal, isto é vivem . . , >'t' dezenas de ml'lho�es de
1'a, .... l11111' e a1'. I

-
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'd d desao ,nel�.�osa Cen _l'a oU (3 esUO pouco, ,consequência (lo mau fun- ..-...OS senll·ar eZ1anos, nas C1 a es e

A promessa de, upiôo do uloca nu hlpa!,.e determmante do seu; cionalll';nto das glãndulas". Chapecó, São Carlos, Monaaí, Palmitos, l cruzeiros! A estrarla
oriental aOS alemães do Leste es· h' I' G I

- X
.
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Iper-suprarrcn. a Ismo. era, 1l11.en- O conhe'cido médico .atribuLêss6 aXlm, 10nlSlO erqueira e Joaçaba .. 700000000 2700000000 ..
aca ou ·em camln o-Ja-

·tá contida Bltlll comtiDicado sôo ..

d
'

. ", ..,

, te - prosseg'lu - esses 1Il lVI- gigantesco á anormalid.ade da .. ponês, de tão' perigosa.
brc as convel'3ações realizadas em duos têm não só um desenvolvi·. hipótese ou doença da supl:a1'l'enal Para construção do Hospital Benefi::: �
Varsóvia 'e11t1'C 1'olon(';03 e comu� mento físico ano�mal como os t d

} E para as finalidades

nl'sta alClll�e'
,-

cen e e Capinzal 3.000.000,00 3.000.000,00 't econoAml'cas a q e d"'�
s

' .... o. cara'eteres sex\l.uis são també.m GIGANTISMO
I U se ",,,,"

O comunicada, assinado ontem, precoces. Há Casos e111 que, elll' EXCEPCIONAL Escola de Iniciação Agrícola, em Cha- � tinava foi zero à direira. -

à noite, 'C dado a publicidade, ho·' bora sendo o dosenvolvimento g'cni- ·"l'l'�ta·sc de um c.asQ de g'i-
' II�'J'e, prl.,a agência de notícias A. peco 6.000\000,00 6.000.000,00 � de zero. Fracasslt total

tal evidente, o Iíbido ainda niío

I
gantismo excepcional declarou o pe 'i

D.N., diz que qualquer ataque à ,urgiu. per",anecendo um org',mis- dj'aL1'a Rinaldo Lamar:. .�
ll€SEoe sentxidxo. X '

.

'.'01. .

O I
Para as obras da Usina de Santa Cruz,

Alemanha rienta - e os COIllU- mo aparentemente completo llla>; S",,""ndo afirmou ainda se o

dI' 1 �,no Rio Santa Cruz, Municipio de Cam-
nistas' eixarum c aro que qua -

sem as manifestações sexuais poró- menino Mil' conse·guiu vi'vel' irá pos Novos, inclusive linhas de trans- Completos Os estudos

��;r ���ta�:�uOe��dC'�:l��pacl��,,:�:�� prias d.a ,puberdade. Em algUns: atingir talllunho imprevisível. já missão para atender:1iIDs Municipios de da rodovia' federal La·
casos, o desenvolvimento intelec· '

que a velocidade de seJl crescimen� Campos Novos, Piratuba" Capinzal, Joa- T b
�

D
tflda um ,a.taque - será, recebido til.1 não acompanha. o crescimento! to é cas� único d'e tôda ti literatura

ges- u ara0, o eparta-
"COIll 1111la fl'I'me e resoluta ação I I

' , - " I I'
gaba, Herval D'Oeste, Tangará, Videira m·ento Nacl'onal d.n Es-

� os (em,als orgaos • 111D( ÍC'a l11l111dial.
. -,;;

de todos os Estados (me.níbros) O professor Alvaro Aguiar ufir. j ,"As nolícios teLgráficas não
e Caçador a cargo do Ministério da t�'adas de Ro'dllgém, pe"

do Pacto' de Varsóvia". mou que, fm Slla <C!ínica, já teve' informalll _ p!'osseg'uiu _ mas
Agricultura (D.N.P.M.)·.. . .. . . . . . . . .. 25.000.00 25.000.00 I t" d' I

.

O ,comunic.ado diz que o 'ple.no
os seus ecnlcos, lVU'

3 casos de Pl'o'cocidade sexuol, gostaria de saber qual a idade ','

apôio de todos êsses países se t"
" '1"' I I'

Rodovia Pôrto União-Caçador-Videira- ga um documento, do
sem a lllg'll', popem, a vw e�c>.:!... menta e essa Cl'lan�a exc'cpcional'

baseia na necessidade' de preservar d
.

t I d
A

I t' d
.

t'
. Tangará-HervaI d'Oeste-Joaçaba-Capin- qual se veA, 'S',{)Abre a SUbl'-

e Cl'eSClmen'Q a ç,ança o' por es- e qua o (po o glgan ISIno, IStO'
-

a "Seg'UJ'ança comum" de tôdas as
se menino l'USso. No caso de .Ila é. se bem p,'oporcionado ou se

zal-Piratuba, a cargo do Ministé.rio da d!l da serra do 'rio do
nações do pacto. obsel'yação élínica, os três meni- mOlj�tl'u.oso'. Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.) .. 8.000,000,00 R ta-

•

t
'

nos tinham mentalidade de crian. Na op;n:ão do espe'cialista, o
Rodovia Tangará-t�{arari-Campos No- .

as. o, o segUIn e:

REITEJ:i,A, igualmente,_ o COl1lU"
çn e em nânhllll1 havia controle da caso do 'menino russo e'stá cI4ssi'. VOS, a cargo 'do Ministério da Viação e '''Este traçado �

nirado comunista, acusaçõ�s da pe15üll!1lidnde. ficado entre os casos de pubel'da- Obras Públicas (D.N.E.R.) ; 4.000.0D·O,OO onerosissimo e de
Rússia e do Leste no sentido dê

I Segundo as notícias telegl'áfkas ,:e precoce, Rodovia Dionísio Cerqueira-Palma-Sola- dificil execução pa-.
qn, QS aliados utili7."J1l a Berlim São Domingos-São Lourenço.......... 4000 00 �Ocidental como posto' avançado I ·Reconstrução da Rodovia Itapiranga-

. . 0,00 ra galgar a. serra

na gllel'ra fria cont!'a o bloco co- i lnstituto Brasil-Estados Unidos de Fpolis. s, João .:......... 2.000.000,00
com muita' rocl},a e

munista, Ata,c,a fi enb'ega de arn1;oS i �odovi� Chapecó·Quilombo-'São Loui-en- ,:escarpa(Ússima e de'
atômicas às Fôrças Armadas (h

I .. ço' 1 00000000 19000000 O
.

b d _.:I ,.

Alemanh.a Ocidental e acusa esta De ordem do Senh!)r -PresH'Iente, comuruco a todos
; � ',' ..•........... , . . . . ., .., ° ve ser a an onwuo.'

d'e estar embarcada numa "poIí- OS associados que no dia de hoje (17 de dezembro) às N. R. _ As verbas conSignadas no or"amento ,d� República, para aplica"a-o no
O arrojo .. do estadist'1.

tica de vingançu que. aguçôu o vinte noras (2�,OO) '. e!Il sua sede
-

(Rua 'Felipe Schmidt, 2
>: >: .foi ó de joga� fora o di·

probema da Berlim Õcide11tal'. sObra,do), reallzar-s8'La a. Assembléia Geral para a ele1-
Estado, representam. em grande parte, o produto do trabalho, da' ban- nhejÍ:.o que o povo lhe

Ulbl'icht, que, junto COJÍl o 'lideI' ç�O dQ ConsellJ,O ,Deliberativo ie' da, DireJ;orIa, para o pe-
cada �at;;trinens,e no Congresso. Manda a justiça destacar, todavia, a

confiou para boa apll'ca'
comunista polohês Gomulka, foi nodo de 1959/196tY. ,atl:laçao mfatigavel, na respectiva Comissão, do. ilustre deputado Joa ..

UIll dos signátál'ios do comunica. Dr. Geraldo Gama Salles
qmm Ramos, que, por várias semanas, trabalhou até altas horas da ção E .ainda quer vol-

do, disse, ]:Ioje, ao regreSllal' de " . Secretário
madrugada. De louvor, na mesma forma e pelo mesmo motivo a atua- tal' .

ção do deputado Kond�r Reis.
. ,
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"IRRACIONAL E CALUNIOSA"

Ex' rcitos vermelhos invadirão
'Eu�opa ao 1- disparo em Bedi

a

17 lJE DEZEMBRO DE 1958
- _ .._.---"---�._-----------._--
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Há um problema educacional brasileir,!). ,As

.

S
"

?
gindo, os responsávE\is sentem-se na obrigação de

escolas são em quantidade poucas. Há 9 �. meio 12(9.t �(J.e
..

�
amparar a juventude.

.

milhões de crianças entre as idade.s de 6 e ,14' anos IA� O melhor amparo aos jovens é a Escola.
fora das estabelecimentos de ensIno. Apenas um ,..&--1..4;' "

Daí surgirem as idéias da estruturação de

�m 6 dos jovens inscritos pas escolas primárias, ,_,
,núcleos quanto possível compl-etos, para atender

tem matrícula ,no ensino médio. Um em onze dos que o numero absoluto é agressivamente superior. 1956 _ 756 /
aos reclamos dos moços que têm fome de saber.

matriculados no cU!'so secundário atinge' a Uni- A escola secundaria �e tem 'difundido mais 1957 - 752
* * *

versidade.
c

lar�amente, graças, sobr�t�do à iniciativa parti- Estes números são revelac1;or�s e dão ao a1'-
'
Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí tem um

São deficientes os tl'ê-$, gl'áus de �Bsino. CU1?r, secundada por congregações J e ordens re- ticulista .motivo para esta'ligeira apreCiação. grande futuro a construir. A comunidade sente

Um esforço enorme se impõe à col�tiv:idade llglO�as. que é responsável perante a Pátria e quer assumir

P;l.l'R que se aumentem as casas que educam "a
. �� .Santa Cat<l.rina, as matrículas no ensino * * *

.

os' ônus deste encargo.

l,'1ocidade. mecho tiveram e seguinte. desenvolvImento nos
Fala-se, no Rio do Sul, 'em fundar um esta-

Este esforço dêve ser' do govêrno e dos ci- i! ":mos dois anJs:
Funcionavam em Santa Catarina quatro Fa· belecimento de ensino superior.

dadãos.
culdades, tôdas na Capital do Estado.

.
Discute-se, por enqu9,nto, o tipo de Fáculda-

O interior, onde vive a quasi 'totalidade da d
..

d d i�
,
Vale .d!zer, port�nto.' que os. instrumentc?s 1.9�,6 _ 17.294 população, dispõe de centros em progresso a as- 't:d6�e sena ma1S a equa a para a reg ao e o Es-

8'':�. repaltJrao entre a miClatlVa part1cular e a, pu- 1907 - 19.384 , censãO\ agressiV-a. '\ * * >I<

bllca.
A

.

A
A'

Neste Estado, no período 1953- - 1957 as ins- Certos núcleos catarinenses se desenvolvem
' <

I
Os governos dos estados tem ampliado a rede C�'H..oes nas Far.uldades apresel'\tavam as quanti- com tanto ímpeto que o Poder Público lhes não ,p t'

•

1 ·t .. h 'em Rio ,do Sul
de formação pl'imária apenas em percentual li- dane"! abaixo:

'

, h h . e�gun ara o el o�. avera

.
.'

. I
-

• acompan a a marc a. cond1çoes para o funclOnamento regulal' de
. gl'll'a�lent� SUpel'lOl' a;o aumento. da popu açao. •

1953 - .527 A comunidade sente que não deve parar. E Faculdade?
. um�

lIsto slgnif1ca que o numt>ro relatIVO de crianças 1954 - 635 . ,como muvimentar-se inclui a crlaça-o de novas A t
.

d d ' '

� I' 'h
.

h' dez anos e o
-

1955 620' .. �
. , .

' respos a sera a a pe.os numel'OS em ar-
.,em esco a e o mesmo oJe que a . -

-
• Condlçoes de vida para as gerações que vão sur- tigo p te'

. , -

�%%%\iSSS%SSSSSSsssssSSSSS'SSS'SSSSS$SSSSSSSSSSSSSSSSS%S"(SSSSSSiSSS"'SSSSSSSSSSSSSS$<S«�«S���. � �� 2s !W� �

.

'
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Qual'io SEU P OBLEMA-·de�· Natal
• 1-

2

, ........... '

.- ..

�

o da escôlha de preHlltes?
A 'escôlha de boa roupa?
Arligos de Iingerie?
Confecções de luxo - passeio .- esporlt.

ou praiá? '

"

.'
.....

.........
._

....

..... /' .'

',_,. �, .-:;;. /-

( . \

Biciclelas para sua locomoção?
. Maquinas de cosluras para economia

do lar?
Um aparelho de crislal ou porcelána?

-,

,
. Mobiliários - Tapeies?

'

Colchões, Divino.?
. Esfofados?

-

'. U-,a"primoro�a 'a�la fidelidade?
. (Um".Rádio Transislor de bolso?

. r' Umâ Elefrola? Um Acordeon?

7'
"I'f _. -.'J�

.
'

I l

-.

Um bom· refrigerador?
Liquidifica�ores?

.

Enceradeiras .'
Um fogão a gás Cosmopolila?

.<

• I J ,
.

SIM... ANALISE O se'u' PR'O:BLEMA
." E QUALQUER QUE,. ELE SEJA'

/
-

. ,

. ..

- V E NBA '. 1TE' .. OS '.' E�T'8EtECIMENT�1 I
. �

.

-<:'

,. -

=0:lU,····1·· LI"'1:,-�

í .
'

.' t:,.. ',s.'. ;

,-
. ..,

PIRa RE.SOLVE-tO . COM ACERTO E EICIUD....
.I .

/
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o s v s u o o: MEJ�n I·Oconn:ClmenlOS
quadros po' toda a parte central :

:
:
I
:

Manaus - Amazonas pianista, fê? parar o trânsito em "Bue'nol

I Mônica Noronha de Freitas Air, s". Comentarei na próxima coluna sobre a

• Katia do Prado Valadares viagem. do moço em questão.

I i����O�;�f:�: .

:�:: t�;:::,:,::j��"�:�:d,�:::�:l::���::,:::
estreantes, I Mal'lsa Ramalhete um jantar êm .Bittck-tie o society carioca, Miss

mas, promissoras,
• Vitória _ Espirito Santo Estados Unidos foi o ponto alto da maravilhosa

•I

Assim Florianópolis deu motivo para não se duvi- I Ada -P_reira. noitada. •
dar mais do progresso acentuado que já estamos víven- IIi••tl••••c•••••e."'· •• ' te u.'Um.Pl"."r. ••••••••••••••••
do, trazendo para o público e para a crítica assuntos
diversos dos da rama comum das coisas, mostrand., ain
da que os nossos artistas se decidiram sair do reduto
da dúvida, dos -receios naturais para projetarem seus
nomes e seus trabalhos, fora do acanhado ambiente em

que se haviam enclausurado.
Dez exposições de pintura de toda a naturêza, de

toda.s as modàlidades, de todas as variadas expressões
artísticas, já demonstram alguma c�isa dé positivo nas
artes catarinenses.

Muita coisa, aliás pois, vem provar que Florianó
polis caminha impavidamente para se colocar á altura
de seu progresso.

Não se vai é certo, exigir o maximo dêsses artistas
na maioria jovens ainda.

Não se pode e nem se deve faze-lo, porque do con
participam aos seus parentes

\ trario seria desestimula-los.
e pess'oas de suas relações o O que' se não pode negar entretanto é que o fato
contrato de casamento de seu

,'denota
um índice elevado da nossa cultura artística.

filho JOSÉ cOl11 a srta. Sônia Que esses moços não ésmoreçam.'
Andrade Neves. ,Que continuem e se aperfeiçoem cada vêz mais,

J o S É e S Õ N I A

I
para o bom conceito cultural que a Capital. do Estado já

N O I V'-O S conseguiu a golpes de coragem; força de vontade e gos
to artístico de uma pleiade digna de nossos sinceros

FLORIANÓPOLIS, 12 - 12 1958 louvores.

u L , o Salões cheios de
d.i cidade.

FLORIA�O'POLIS, A MECA pOS PINTORES.
Não sabemos se por efeito da primavera, que ainda vai
até 21 do corrente, se pelos lindos ocasos que nos tem
deslumbrado nêste magnifico dezembro ou se ainda pela'
inspiração do Natal, o que é certo é que êste mês se
transformou na "Meca" dos pintores na Capital.

Dez expositores, dez mostras de pintura de todas as

classes, de todas a§ formas e de todos os estilos estão
sendo visitas dia e noite.

Do passado ao presente e do presente ao ... futuro.
Arte para -todos os paladares prato para todas as

espécies de crítica.
' ,

Ainda não visitei todas.
Nem era possivel faze-lo, pois, uma vista dolhos em

«arla uma não basta e nem deixa impressão capaz de
i�rmal' uma opinião sincera, desde que exposições dessa
natureza pedem atrição obsrvação demoradas.

Salões cheios de quadros �por toda a parte central
da cidade.

NtODO NORONHA, DIAS

, .

Estava eu naquela p'?a4\ um dia;
Olhando extasiado -

o mar,

A íninha vi�ta _

ào longe se perdia,
Quando v' ia um vulto me chamar.

Era um vulto dê mulher, havia

Um irônico brilho em Seu olhar,
Pelo sorriso diabólico, parecia

Ter algo muito tétrico a contar.

o que queres de mim? Fui perguntando:
Por que irônica assim me estás olh.ando,

Por que fremc nte apertas minha mão?

Pois bem, se queres que eu te diga, ..

Há muito tempo eu sou a tua amiga,
Meu nome, -Meu nome é Solidão!

.Pintores nossos conhecidos e outros

ANIVERSARIOS

- S1'. Olímpio Ferreira Borges
- sr. Walter Kunzer

sr. Wilson Leal Moura

FAZEM ANOS HOJE srn. Ei rid ite Andrade Co sta

---

.S1'. Murilo José Lino

sra: Djaniua :rav ...res
s rtn. Elizabcth Silva

- srta. Zulma Ferrari
- srta. Ester Silva

- sr, Célia Ferrari
- sr. Pau lo Almendros

- sr. Olavo Spalding de Souza
- sr. Hélio Ca'rreí rão

P A R'-T I ( I P A ( Ã O
. -

OTAVIO

E

NEVESJOSÉ FERNANDES NEVES

E

.JOSÉ

SENHORA SENHORA

participam aos seus parentes
e' pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha SôNIA com o joyem .José

Ernnni Neves Junior.

,

< .- ..

/ ,

�

,
,

.
"

• i,;;.. " '

SURGE UM CONFÔRTO
NOVO EM REFRIGERAÇ�O

"CONSUL JUNIOR'" '; ':1' 1".. -
" .....�-, r ... �

';li

SUA ,ASPIRAÇÃO DEIXOU'
DE SER UM SONHO ...

"CONSUL JUHIORII
PARA SER USADO EM ESCRITORIOS - OFICINAS - PEQUENÀ�S F�MILI�BÀR�S: DOME'STICOS
8EMPRE QUE HOUVER P�OBLEMA DE ESPAÇO - PRAIA E SERRA - '�

.,

.,.;,-«' t"
CARACTERISTICAS TE'CNICAS -.: '

'

"

RUBRICADAS PELA FAMOSA
\ ' .'

l\1:ARCA CONSUL

"

"O MAIS, ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

-:0:--000--:0:-Em Blaclc-tie rea liaou-se jO Golden Ro�n
ua Cop.:.u.. 'abana Plna ce a fcst.a de ap rescn taçâo
das "Dez Mais Elegantes Sonho ritus do Brasil '.

_ 'Festejo'u aniversário, no dia 12 a elegante'

srtn, Maria Isabel Captti. Maria Isabel recebeu l
I
:
I,

cronista Jean em seu apartamento um grupo do "societYII"Esta de pa rabe ns O jovem
Pouchnrd pela bonita ic:t:l que proporcionou a Cn ri o c n .

sociedade Carioca e Ir.11\'Ib.m, pela vinda de "Miss ---:0:--000--:0:-
As noites 'animadas no Rio são, 8.111prc' na

boate Hi-FI - O cronista ,José Rodolfo Camaru
r:,taJos Unidos Em lyne Horvell" que tão gen--

t.Im e nte fê.� Ou entl'{':�n (los "Dion de Ouro" as

Ele:ranJ; s Brastleu'as.

-:O:-,-OOO�-:O:;-

é uni frequen tador assíduo.

--:O:--OOO�-:O:-

F'o ra.m as Elegantes d , 58 as Srtas :

Maria Sõnia Soares de Araujo

Continua cm espcctat iva os acontecimentos

pnra iJ Reveilhon do Clube "Doze de Agosto".
.......::O:--OOo--�:O:-Maria Isabel Captti

Tcrezinhu Morango Luiz Fernando Sabino o nosso consagrado

- r

�9'(I'�/THJ.. ,:

MáQuina de. Escrever
"1

r;avel- f(jteJl u. (

(

Um .presente que será útil para éle,
todos os dias, em todos os lugares. _

Em casa, no escritório, em viagens, onde' ."êle"
estiver, a Portátil "Travei" Riter, será uma

lembrança agradável e permanente. ,,; ,.i /'4<��r: ,�f..'1'sr.
UJ
tx
<l:

'":r o
z '"

::i �
::;

a: III
UJ :;)

I- ..

..J
<
�

-------�-r

I
I
I
·,L

Cr$ 17.500,00, à vista

ou entrada: Cr$ 5.250,00'
e 12 x 1.220,00 \ -

- --'

rua Trajano, 23
,__:_----------------:-----------_._----

Emprêsás do Brasil enlre as maiores
ma, 40,0%; Siderúrgica Nacional,
46,0%; e Side rúrgica Bc Igo-Mi
nci ra. 51,5%,

J O S f) A O

Programa excepcional de Dezembro
Dia 25 - 5.a feira

'iradíclonal. Soirée de N-atal, ás 23 horas. Escolha.

e "Miss" Elegante Lira- Sorteio de prêmios. Reserva

e mcsaa na Joalheria Muller.
Dia 31 - 4.8 feira

E&petacular Baile de São Silvestre. Apresentação à

,'ociedade das lindas debutantes do Lira. Show notável.
nÍcio ás 23 horas. Reserv� de mesas na Joalheria Mul-

Oito emprêsas brasileiras inte

gradas na exploração industrial,
estão incluidas entre às 7" que,
na América Latina, possuem gran
de envergadura. Seus lucros per
centuais são os scguintes ; Willys
Overland. 11,5%; Sanbra, 18,3%;
Petrobrás, 272%; Moinho San
tí sta, 29,3%; iRl"M, 30,O'!u; Br'lh-

às,3 - 7%, - 91h horas

"EX BATIKEn .: RIT lc

lORENO - em

C) CAÇADOR DA FRONTEIRA
- CinemaScope -

Ccns.:/até 5 anos

Essa relação exclui, naturalmen
te

.

as concessionária. de serviços
,p'Jblicos, outros países que se dis

tinguem são o México, l_q: Vene

zue la, lO; Uruguai, 5- e Cuba, 5.

mi·•• -lira leais Clube
às 5 e 8 horas

('yLonc Power - Ma i Zatterling
Lloyd Nolan em

BARCO SEM RUl\JO
- Superscope 235 -

. - Ce )S,; até 18 anos·-

* ;(,
\

'er.
Nota: As senhoritas que desejarem debutar no Lir�

evem fazel\ suas inscrições com o cronista social do
�lubt; sr. Rubens Cunha.

I:\lPORTANTE � É obriga�óda da
, :AR'l EIRA SOCIAL e do tal'ão do mês

dQ eIube'.....--.....---...,...----- ...---"1!:k�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NÃO É UM F I L M E
,

_ q.tLfl" JtrlflÍA 1:àAdJl, JJlJdJ
/JO.M.am a&ÚniJlaJl

JlQ 1:JiIa •••
-

....

E, SIM, uma insuperável, ONICA, magistral
c:riaçõo em foto-romance, realizada
especialmente para

"GRANDE' HOTEL"
da

,

mais adorável, encantadora história
de todos os tempos

de am,-

II/ROMEU E JULIETAi
tendo como principais intérpretes 'nada menos que

o ÁS do dne-r.1a internacional

VITT0810
coadjuvado pela mUI'Qvilhosa "estrêla"

GASSMAN

ANNA MARiA FERRERO

'-,'.:.v.�u E 'JULIETA". em fõtD-romal'iee, realizacio
C:iir." (l n'iais arrebatadora poesic e -eem incalculável
ri'i',H::,;;tJ, sob o céuJúlgido, de 'Itália, M me$:má 'ter!',_à
'em que floresceu ,o .a:mor 'dos., imolmis op(lhéo�ado�.
é .:I .!VJf·ável e,xchis1.vi4ade' que l�GRAN.'QE HOTEL"
comççfÚ'é1 'ri) pubJica'r Q partir do' próximó_, número,

,

, "

.
, -

COMUN,�QJ)E ,·T'Ã9, <�ENSACIO�AJ;. ,NOTICJA,

,-

"f."'�<' ".:. �, Á, S{tAS'�MtZ�I'XE�1 '

--:�" "", ..
-

,

N�'o perca esta oportnnídàde! ·SÓ en
"GRANDE HOTEL", nada mais que
em. ",GRANDE HOTEL", poderá
você a d m i r a r a

- história' de
"ROMEU E, JULIETA", por

:/�'::�7>" .V·ittorío ,Gassma'n
�J \., �!""'<_ '""'"':':. ,�'''' /

I

',/I>
\

,
-; '�:�,� :>�An n fi· �ta r Ia

e

ferreroo
C:ompre Ja seu exemplar!
Cr$ 10,00 - Nas bancas de jornais

�-
--------------��--------��---

V I V Ê N ( I�A
/
'D-O ' N A J A L

prazo certo e coincide', no quedemos pelo pecado. Não há vel'da-
toca a d sputados, com a legisla-

deiro Natal cristão sem Missa e tura. Antes de iniciar-se esta bá
Comunhão; Cristo deve renascer. c,andidatos eleitos .' diplomados,
'1" nós pela graça.

Jl1Ias sem mandato. Esta. o '�[les
-, habilitados a se empossar,em na

O Natal é fc'sta de família. a
data própria, a inve'stirem-s,!' no
mandato e fl exercê-lo. �l1as não

árvore sempre verde é o símbolo

(In1 aue "Deus se fêz h0111em".
E'

.

pois antes de tudo, uma nos remir; o presépio - o Menino

",
t

.

t- A
. De-us no bercinho -- é para nO$fc,;ta expresslvamen e crlS a. s

- d 'recorelar qlle êle é o centro de
preocupaçoes exagera as com o

t nossa festa de Natal; a Ceia., queexterno:, compra de pl!�sen es, �es-
�

.

I

-

f t t f s
'feune todoS" em volta da mesma

, tH os novos, ru as; e c., nos a a -

j _

t.am 11m' pouco da vei'da-die-ira festa mesa, eleve ser a preparaçao para

Ce'ia Eucarística.

A mediocridade com qu� 'vive

nms os afazeres diários, a preocu

pação pelo melhor _e maior apro-

veitamento de nosso '" telnpo, a

agitação com que' espe,ramos a.

grandes festas, nos deiXam .quase

que alheias ao s';tido da grande
festa que se aproxima, o NATAL, da esperança que devemos ter Na.:::'

mundo para

TóNICO DO CORAÇÃO Cardiotô-

O PAPAI NOE,L CONTINU� ZANGADO! TONICARDIUM ;c\::'o:e,di:a:���::�e:�atae�en:�st::bi::té�i:·NIlson Mello i

Na noite de 1,2 do corrente, apareceu no centro da
capital o.1>Offi"Papai Noel. Desta vez, alimentado pelo
salário' da fome da capital catarinense, o "velhinho",
,que mais se parecia um menino de 16 anos cQ,m. seus 40
quilos, carregando um cartaz da firma "O mundo dãS
:,ouça'�". O mesmo repr,esentava fielmente a fome em
Florianópolis !

BERLIM e PARIS 14 (UP) -
..Tal como aconteceu ao Papai Noel. da Casa A Ca-

Os partidos :Jolíticds de Berlim pital, O da outra firma, também sofreu ataque da garo::'cei'l'am hoje ;uas fileiras ante' a tada naquela noite ! OE logo o 'cartaz, que êle trazia, ácrescente am cnca de guerra -....! mão, entrou em ação, para afastar os intrusos !nervos que a União Soviética rea-
liza contra o Ocidente 'em Berlim. Ora! até parece que a situação para o Papai Noel
o Secre tá rio de Estado norte- está "pericfitante", talvez com l'eceiü de não poder dís

! am c r+cano
,
sr

..
John �oster D�I- tríbuir presentes para todos no dia de Natal l Sim por-

, les,. chegou hOJe. a Par is p�ra: �IS- uue nesta vez êle tem aparecid d mâ ,':! euti r a f'orrrraçâo de uma. só Iida :
,

' O e ascara.

i Frente Ocidental contra as am ea- E' ...
_
a situação não anda nada boa, pois, caso con-

çns soviéticas, de expulsar o Ocí- o, O b{Ím ,velhinho Dão se 'zangaria tão fàcilmente A Prefeitura Municip.al de Florianópolis, por f�1'(;o de lei votadadente de Berlim. •

d .-'. '

Reuniram-se' no Quai Ii'Orsev
com a crIança a, os quais se�pre mereceram a sImp�' recentemente, pela Câmara Municipal, está cobrando sem multa

às n horas e 30 minutos, os técni- tia daquêla que, na vespera de Nata l, coloca' nos sapa- todos os impostos mun ie ipaf s até 20 de dezembro.
ccs c n carregados do, preparo da tos de ,tôdas as crianças bonitos presentes ! Decorrido o praz o acima, os .impostos não pagos serão cobradosreunião a Ser efetuada na tarde. Bem, só' nos res� aguardar a:'marcha do tempo pa- Judicialmente.de amanhã, entra os ministros do
Exterior da França Estados Uni-

ra ver se a zanga passa e se aparece um Papai Noel
dos e República F�de'l'al Alemã. mais gordinho e menos g,enloso.,.
Esses técnicos são especialistas em

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

ne�:��::. a���;�!:s·chegou ao aéro- Diretório Acadêmico 'XXII de Janeiro'
� porto de Ody, acompanhado de "

:
seu médico pessoal corone-l Sul- faculdade de, IarméCI'a e Odontolog,l'a'livan e dos srs. Livingshardt, '

Lof'tus Oecker 'e Gerard Smith.
Não fêz de çlarações rumando de I
automóvel para Paris.

Os líderes dos partidos polí-
ticos ber-linenses repelir.am a úl
tima ameaça feita numa' decla
ração da- agência oficial de notí
cias soviética TASS, que prome
tem, os horrores da guerra atômica
se "se 'verificar' a lgumn tentativa
ocidental dê romper o bloqueio
eventual desta cidade.

pressãõ arterial,

STENOLINO RECONSTITUINTE - FORTIFICANTE
, fosfatado c iodado combate, anemias debili-

dade, dando, vida e saúde.

IVIOLÊÉl'1'IM� DÁS SENHORASSEDANTOL
1

Calmante

regu la dor sedativo combate cólicas e regras

dolorosas.

Prefeitura Munl�ipal de FiorianópoUs
iMPOSTOS NA PREFEITURA

Atencão Senhores ContrIbuintes
,

Flori,anó-polis, n de dezembro de 1958.

C'ARR O ROU6ADO
Foi roubado na noite de 2G de novémbro em Pôrto Alegre, um

- , ..

automóvel marca OLSMOBILLE 1955, cô r vermelha e creme, com

,Os partidos 'prometeram ampla
coperação mútua:' Os democratas
cristãos da cidade nnun ciarunà, ter
aceito um convite dos social demo
cratas, liderados pelo prefeito
wn; Brandt para unir-se na

criação de U�l Senado b iparcldá
rio na cidade' de Berlim,

Os socialistas conseguiram es

magadora m.aio rja nas eleições
municipais e poderiam estabelecer
um Senado unipm-tidái-io, que em

Berlim equivale ao gabinete.
Os democratas cristãos dizem

que aceitarão o convite' "em._vist:-t
das amenças contra Berlim".

E

A L

D I, T A L duas portas - Placa N.o 3-05-84 - Qualquer informação a reS

peito da localização dê s te automóvel, é favor comunicar-se com o

sr. Alberto Beck - nua Vidal Ramos �6, que será bem gratificado.
17-12-58CRIA CURSO INTENSIVO PRE'-UNIVERSIT,.\'RIO __

A nova Dinetorí a do Dtrc tó i-io Acadêmico "XXII de Juneirc",

E IDda Faculdade de Farmácia e Odontologia, dando execução à .sun

Plataforma, nos dizeres de seu ítem' 12 que visa "ar assistência ao

Vestibulando' - TORNA' PUBLICO que criou U111 Curso Intensivo f-
de FISICA, BIOU)GIA, QUíMICA e PORTUGUES, em preparação I, Concorrência pública para venda de chassis "DE SOT-

E V tib I d
-

.

F I TO' 1946, de pequena tonelagem," 'Í1O estado em que seao xame es I u ar a supracitada acu dad e, l .

O CURSO i'lici,ar-se-á dia 17 do corrente e se prolongará até: encontra, na �ase de Cr$ 40.00G,00.
,

o dia 13 de fevereiro do ano vindouro.
'

I O Prefeito Municipal de Plorianópo lis faz , pÚ'blico,. a q�lell1 i�-
sábados tcressa r possa, que se acha abel'ta, pelo, prazo de 30 dias, a' part ir

Acadê- ,desta data, a conco rrêncla públic,a, para a ,vend,a de
<
um chassis "DE

SOTTO" de pequena tonelagem, ano de fábrtcaçâo 1946, no estado
I' '

cncam inh a rá carteiras provi-, em que se encontra. na bas ; de, Cr$ 40.000,00. '

Pref'ei tura Municipal de Florianópolis, 10 de Dezembro de 1958.

As inscrições poderão ser e'LtGudas, diàl'i.Jmente, (exceto
e domingos) das 20,00 às 22,00 horas, na séde do Diretório
mico' - Rua Esteves Júnior, 93.

No ato da, inscrição, o Diretório

só ri.as de Estudantes aos inscritos.

Florianópolis, 14 de dezembro de 1958.

VIRGILIO B. SCREID OSMAR CUNJHGUIDO GASCHO
Secretário Geral Prefeito MunicipalPr e sidente

Dv E NPARTICIPAÇÃO
Tenente Nelson SiJ11�s_ Pimpão e Nice Maria Silveira de

Souza Pimpão têm o grato 'prazer de participar aos seus
-, /

parentes e pessoas de suas relações, o nascimento de sua pri-
mogenita, BEATRIZ REGINA� ocorrido na Maternidade

Ca;'mela Dutra, no dia 9 do mês em curso,

A A
Vende-se um caminhão G M C, !tno 1953, com reduzida,
capacidade 5.000 kg. e, uma caminhonete, ptck-up, FARGO,
ano' 1955 capacidade 500 kg ambos completamente refor-

,
"

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

.11.0 34, da. 9 às 12 e das 14 àJ 18 horas

o
, R:EJEITADO_
PEDIDO pr6xinUl ,.", .. 0 13 (VA) - A Mesa da

:amar'a dos Deputados d, acôl'do
com o parecer do deputado Ar
l;lando Falcão, resolveu não re

'e�er a "indicação· do sr. t:a:;va
lho Sob1'inh,Q, pedindo a cassação
lo 11lanchto (lue o governador Ja
njo Quadros recc'heu do eleitorado
dQ Paraná, para aquela 9sa do
Congreso. :,
Contkstando os argumentos da"

indicação, o deputado Rolembel'g
chegou à conclusão de' que o go
vernador de S. Paulo ainda não
'l;em l1lMldató: "O li'tandato tem

"Quando ,o dia clareou, jó fazia horas que eu

viajava. Parei u_!Tl instante pára esticar as pernas

ml;!s, ao ,pretender dar nova partida, per_cebi
,desOlado que não tinha mais. bateria I Isto me servi'u

de Ijção. Tenho agora uma Bateria Oelco que me ofere�
o mesma garantia e a tranquilidade que inspiram

as peças genufnas do meu carro •.• é não custou
,> '

mais do que uma bateria comum,'''', •

o têm ainda,
O deputado Carvalho Sobrinho,

que é um dos chefes do j)aÍ'tido
do sr. Adhemal' de Barros, seguiJ
era Se informa dará nova forma
á sua denúnci'a a fim de tentar
'o afastamonto do sr. Jânio Qua
dros da Câmara dos Diputados.

, \

nue é " in'terior e que' deve ,reinar
a

�l� 110S�Ô coração. Antes de mais,
'

O Natal é resta de fraternid.acle:
1',,'a que Q Natal seja festejado

Somos todos irmãos 'no Cristo.
plenamente em seu sentido, deve:-

• Por' isso, pelo aniversário de ,nos
mos procurar p,ass!\-Io na am_izade

so irmão mais velho - Cristo -

TELHAS. nJOLOS �

CÁL, E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ ' fONE llO'

ANTIGO OEPÓSITO OAMIAt(j,

c�e Deus. Reconquistá-Ia se' a p_e'r-
/------------------------

NOITES AGITADAS
PODEM SER

PROVOCADaS PELO
MAU fUNCIONAMENTO

DOS-RINS
Oepõis de um dia intenso d'e traça0
lho, muitas pessoas se sentem.por de·

mais mdlsposta,s e preocupadas, São

nos alegramos, nos cumprim.en
tamos, enviando cartões de feli

,itaçõés. Na nossa alegria não nos

esqueçamos que' Cristo nasceu

l'�lrl,l todos. 'l'ambém os humildes

os doentes merecem nossa 3ten

ção 110 dia de Natal. Dal'"lhes U111

,,)OU".O de nossa �leg'ría, dar-lhes

.10S50 �p),c3ellte. E não lIns esque
\,

. çanlos que Cristo, o Menino -Je

"lÍs� e,gllera hinlbém nosso presentl!
- vi'!' ao nosso coração l�ela Sa

�'l'a(h Comunhãp.

atacadas por dOl'es nas costas, dores Assim, nosso Natal vivido com

de cabeça, desânimo, falia de energia- g', nerosidade e amor sc'rá mais

e passam noites agitadas.t�ndo, inclu- :risLão, looais feliz.

Slve, que interromper o sono para LINA

micções freqllentes. O mau ri.mciona,
mento dos rins pode ser a causa des-

�S perturbações. Não se descuide de

seus rins, usê um diurético suave,

agradável e seguro - as Pílulas

fo�ter. Usadas no mundo inteiro, 'pai
milhões de pe�oa8, as Pllulas .'oster

dão alivio rápido, a todos os distúr,

blos provocados pelo mau funcionr.,

_...._....Tento dos rins e da bexiga.
��__��NM����,

( A ,S A
VENDE-SE uma, situada -à

rua M,ajor- Costa n.o 12\ -

Tratar na rua Crispim Mira

81 fundo, casa 15.

17-12-58

• '/.-'

Bateria 'DELCO
,
-,

Avião Soviéttco
aju'da

LONDTIES, 15 (UP) .__' A emis
sora de Moscou inforinou, hoje,
que um avião so.1Piét'ico envi.ado
em auxílio dos explol'adores bel
gàs pc'rdidos nQ Antál·tico, pousou
na base belga. Quatl:o explorado
I'es belgas desaparecel'3m no día
6, na zona desolada de Rainha
M,aud. Tiveram de fazer uma ater

ragem obrigatória. O avião rus

so, um bimotor, saiu da base para
a belga e parou de' 'passagem n_a

japonesa e na austr(lliana. Era
manejado pelo piloto Viktar Per
vo, chefe da secção de Aeronáutica
da expedição soviético ao Palo
Sul.

Contém BATROllFE, elemento orgânico
. que evita perdas por aut9descargas.
Garantido pelo GM! Em cas'o de
defeito' de fabricação. V.' receberá em

troca uma bater.iá nova.

':
-

prOduto da

,

,

G E N E R A L M O T O R 5 D l�, • R A ':5 I L S, A,

caRLOS HOEPCKE· S. I.· tom. Indústria
�

-...,.....-",:--�"------

Rua, Cons. Mafra, 30

FLoRiA�róPoLlSVOE PELA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Edital de
O dr. EUCLYDES DE CER- da Comarca de Ftorianópo
QUEIRA CINTRA, JUIZ de 'liso Diz ANA MARIA MO'",
Direito da 2a. Vara, da Co- I

RETTE, brasile,ka,. soltei
marca de Floria�ópolis, Ca- ra, menor. com dezessete
}Jital do Estado de Santa (17) anos de idade, residen
Catartna, na forma da lei, te nesta cidade à Rua Gas
etc. par Dutra N. 463. no sub
Pelo presente Edital cita distrito do Estreito. assisti
JACOB MORETTO ou a da por sua mãe ELMIRA
quem interessar. possa, por DE r OLIVEIRA NETTO,
tôdo o conteúdo da petição beasileira, solteira, residen
e despacho .seguínte t tê nesta cidade, por seu ad-
PETIÇÃO:- Exmo. Sr. vogado infra-assinado, que

Juiz de Direito da 2.31 Vara é esta para expôr- a V. Ex'
---------------------��'�-,----

I ,Vo A D o
Participação de

Ronaldo Antonio Salum e Amaline Boulus Issa
Participam aos seus parentes e amigos o seu noivado

Elorianôpolís Rio'
14-12-58

Noivado

VIAJANTES - PROPAGANDISTAS
Eli Lilly and CompanY of Brazil, necessita admitir

'--.... um para o Estado.
Os candidatos devem ter curso Ginasial completo

idade 25 a 32 anos, prática no ramo farmacêutico, apre"
sen tarem bôas referências.

_

Candidatos qualificadqg devem escrever para Cai
xa Postal, 2094 � Pôrto Alegre, fornecendo informações
e endereço. Dr. O'CTO

PARTICIPAÇÃ O
LUIZ FRANCISCO participa aos parentes, 'amigos e

pessoas de relações de seus pais Neusa e Francis(�o
Evangelista, o nascimento de sua irmãzinha ocorrido dia
6 de dezembro na Maternidade 'Dr. Carlos Corrêa e q1..l.t
na 'p ia batisma l r'eceberá o nome de l'4ARIA TEREZA.

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

DEZEMBRO DE 1958

FREUSBERG

!��agllóstieo e 'I'ratnmcnto das moléstias dos olhos

��euro:_Oftalm"logia e Ortõptica.
Cirurgia do g-obo ocular e Operações plástlcaa nos

anexos dr-s olhos.

'I'raumatblugiu "ocular e Eletroimã Gigante.
Florianópolis, Tel.: 3153 .

citação
cia. e 'afinal requerer o se-> nha notriduo regaI alegar
guinte:- 1) - A Suplícan- o que fOr pe direito quanto
te é filha de ELMIRA DE; ao consentimento. Fpol is,
OLIVEIRA NETTO, já 26 11 58. (assinado) Eucly
qualificada e �de JACOB des de Cerqueira Cíntra
lVlORETTO, de nacionalida- Juiz de Direito da 2.a Vara.
.Ge Alemã, tendo nascido da Comarca de Florianõpo
em 5 de outubro de 1941 liso E para que ninguém alê
(doc. N. 2) 2)- Que no .gue ignorância, 'mandou ex

entanto, seus país não são pedir o presente que será
casados, razão porque foi a publicado, na forma esta
mãe da Suplicante abando- belecida acima Edital .de
nada por JACOB. MORET- Citação, Dado e passado
1'0 já há muitos anos, fi- nesta cidade- de F'Iorianó
càndo mãe e filha sem qual- pôlís, Comarca de igual no
quer. proteção .moral oI! ma- me, Capital. do Estado .d:e
teria I. 3)- Que desejando Santa Catarina, aos prrmei
a Suplicante ��sar-&e ;no,�' ..lZO"rtfl·,B'l�mUto de ano .de
primeiros' dias de 'dezembro um mil novecentos e Clll

é não sendo possível, obter coenta e oito. ,.(1-12-1958).
por vias normais ,o conseU-' Eu Waldemiro _"Simões ,de
tímento paterno, e esta pa- Almeida, Escrivão de O :'_
ra pedir a V. Exeia, o su-. fãos, .Ausentes, Prov.edo1'l3i
primento da."outorga pater- e Resíduos, o m.andel da tI:
na na melhor forma �e dl- lografar conferi subscrevi
reito. Pede deferimento. e assino.
Florianópolis 19 de 'Novem- Euclydes de Cerqueira _

bro do ano de 1968. (assi- Cintra
nado) Mauricio dOR Reis. Juiz ue Direito da 2.1;.
DEPACHO:- E s peça-se Vara.
edital com o prazo de 20 Confere com o originaL
dias' a ser publicado uma Data supra. •

vez 110 Diário Oficial e 2 'Waldemiro Simões de
'la Imprensa local citando Almeida
ú pJ.'lgenitor para que ve- Escrivão

INDUSTRIA E COMERCIO ItEX NEON LTDA" nvisa que

não 'se rcsponsab il iza por ato algum efetuado 'Por seu antigo f\lll�
cionário HEINZ JÉWOROW.SKL Outrossim avisa que para qu.ilquer
assunto d.í ri janv-se à Milton Cunha, Avenida :lrnnl'o Ram o s, 7:

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

,

PARTICIPAÇÃO
Na cidade de S. Francisco do Sul,' contratou casa

rnento com a srta, M. Terezinha, filha do sr. Fnancisco
- Wildner e d. Lucinha Wildner o senhor Enio Andrade,
funcionário do Banco Inca, nesta cidade,
_._._.-_._-,-.-_.-----,------------

(om:o�09ãoD�
-'à·--senhora iamais .terá

Para assar no fogão DEX basta.
senhora ligar o forno durante doze
minutos de pré-aquecímentn, Coloqu.
o bolO-ali o que desejar-e na

.

- metade do tempo de' assar. reduza ..
fogo ao minírno. Espere o tempo
usual e abra, o (orno, O bolo estará
pronto e assado por igual I
Ésta maravilha só é possível porque
o fogo no forno do fogão DEX não
tem contato COm o alimento.-O fogo
aquece apen_as uma'Chapa de
h-radiação transformando o ar

contido entre ela e uma Chapa de
blindagem em ondas contínuas de caI..
Estas cl.!'culam E'm todo O forno;
a temperatura ideal. assando por
iguar. controladas pelo exaustor.
Revestido com lã de vidpo. o forno
DEX conserva o calor mantendo
frias as pared es externas do iogão.
proporcionando uma economia de .."
no consumo e eliminando o perigo
de queimaduras, Certifique· se dessa.
van:agens I escolha o seu !ogão D�

_' '

,; j.���

�!'o{�::'
m:x é um fogã.
fabricado no BrasU-
• e ,corda com as

'

rllrorosas espeeltlcaç6.,
"cales. am .. rlcanas.

-

l'OlA S ,I R MÃOS G L A 'fA M
D 1ST R I B U I D O R-E S

RUA JOAO' PINTO N.O 6 -FlORIANÚPOLIS

À P R A ç A

"O

'�AGORA" .

Par.ficipação
CARLOS PASSONI JUNIOR

"Em suaves pagamentos' rr
PRON'TA ENTREGA" � .
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ELEONORA MELIM PASSONI

I
têm êIl, p.ra,zer de participar �os

I parentes
e pessoas de suas rela

I çõse, o nascimento' de seu pri
I mogênito Carlos. acorrido dia 10

I do c�l'l'ente_ na Máternidnde Dr,

Carlos Cal'l'ê�. '.

! ,APARTIMENTO' �

I Aluga-se; pri!neiro inquilino
em prédio-recém-construido, lito à

I Rua, Visconde' de Ouro Preto I1,J

I .

191. Q apartamento n.o 304. de' fino

I acabamento, com .!laIa, dois quar
I
tos. varand-a social, dependências

I de empregada. Tratar no local,
com o zelador Sr. Joaquim ou pe

,

10 telefone 2627.
11-12-58,

,i

.���.Ç._�:.. _._ .. -

.

Olive"i Studio 44

!
i

. E a pequenab,mãquina p,ara b -escritório ,;<1e para o ga mete particular, '

For'nece um trabalho de qualidade
-

-

..,.i

�I�:��ac:�:�:��:�as de está'bilidade ,::.�••\
e de robustez. estrutural das modêlos maiores
à mobilidade e elegância da portátil, ._

, Ollvetll Indu.trlalS.A.

c

=

,DISTRIBUIDORES eXCLUSIVOS
CASA FE'RNANDO LIDA.

Ilua Saldanha Marinho,
Caixa Postal, 467

fone: 3 8 7 8

2

e 3343-
�I'ELE:

"CANAN"
F r, O R I A N. Ó -p b L I S

o I v A M ó s-,D_, O
" \

I APOSTOLO P,ASCOAL 'CRISTINA K APOSTOLOS
. Vende-se div.ersos,. preços baratíssimos.

E ANASTACIA PASCOAL Participa o noivado de \ Avenida Rio Branco, 80.

I Participam' o noivado de seu Filho Apostolo com a

'\
,.- -- -----------

I ���h�;ITj)�a�i�ina com o �l;ta. Catarina DESFll,E D� MODAS� piA 10 NO LIRA
,

catar.inaN�i�!ostolo PRÓ NATAL �DOS, POBRES
'

Fp01is. 12-12-58 ,-
.-'

I
'

-.-------- ! Em bén,efício ',do Natai das crianças 'pobres entre·

'N 'O I V A D 1)
') ,

,

gues aos cUldados da Catequese Nossa, Senhora da Ima�
'.

'

culada (IInf'eiçãõ e so'!> o �)j)a'troçinio- da Exma. Sra. Da.
Francisco 'Wildner LHSY ('01'1[(.. Hü!se, DD. espôsa ·dc/)--Govel'llador d; Es-

e tado, sera ·realizado um belíssimo desfile de modas, pelaSenhora A 1\1 d I
par aos parentes e amigos, ()

.

() e ar, o grande magazin de modas da Capital.
seus filhos Tomarão parte no desfile várias d�s ma'is gracio-
Terezinha

,

sas e elegantes senhoritas do nps.SO grande meio soda],
S. Francisco do Sul t orientadas pelo simpático 'cl'onista social de o Estado e

de mil novecentos, e cincoenta e ào Lira Tenis Cl,ube Sr. Rubens Cunha.
'

• I A venda das mesas, -para a grande noite d,e ela-

Part;d,o . de R'_epr'6se'n' la�_,�-.",o P'A.pular '. gân�ia,. beleza e al.t:ui�mo,-está,-a�cargQ' de umà comIssão·
� '" � .

-V. de dlstmtas e noblhsslmas damas ,da; alta sociedade. .

Partido de Representação Popular . I ' ____'_'_'
-

,

-

_

.'

'

.

C�munic.amos aos, portadores, de �onus da, Campa-·' , E R ,R ENO'
.

�'- ", ti E: N" D E'� S Enha Fmancelra do P.R.P., que o sortelO do'''Jeeps'' que. -- -,
deve,'ia coáer pe,la Loteria Estadual, em virtude da mes- Vende-se terr,eno sitlúl;do-na Avenida Rio' Branco,
ma n/ está funcionando, correrei pela' LOTERIA FEDE- medind_o 12,50';20m.
RAL DE NATAL,

.
.

l Tratar no Banco do Brasil: com dr. Heider .

Outrossim, caso o numero sortead-o ultrapasse doze
mil, � premio correspondénte, será sorteado na extração
seguhlte,

N v E

Fpolis. 15 de dez·embro de 1958
.

Eri<:o Muller
( () N V I

Alberto Rocha de Andrade
e

senhora
Têm o prazer de partici
contrato de casamento de

Enio'e M.,
Florianópoli-s
Seis de dezembro

oito.

,p A. R T I ( I P A ( Ã O
. I f

CONSTÂNCJO KONESCKI FiJLHO E ADELINA DE
ARAUJO KONE:;CKI, têm o prazer de participar aOJ

seus parente; e' pessoas dé suas relações. o nascimento
l�e Setl pl'imogê.titQ CARLOS AUGUSTO ocorrido dia.
6 do eorrcntê' n:1 Mat'ernidade clr.' Carlos" Corrêa. I

O "BAR E RESTAU'RANTE RAN.CHO DA_ILHA" tem a guta
s.atisfação d<;f comunicar aos seus pl'�zados fr'fluenbdores qUê' "cah�
de contratar. dil'etaml'nte de Buenos Aires os serviços do S1', D. Ma,
-rino e senhora· para suà nova organização e d'!'eçã ... Aproveita o

,

ensejo Ipara cQnvidá-Ios a conHecer' os novos serviços deite M'estre
.

de renpme' Internacional,

Florianópolis, i2 - 12 - HI5R,
RANCHO da ILHA

RUA TRAJANO. 26 -- TEL, :1.1100
-

.. �----

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

L A V Â -N� O O (O M :'< ,S A B Ã- O

Virgem Especialidade
ta !ia·, WETIEl. !NDUSTRIAL Joioville - (Marca Regishada)'

, .

tf;_r·ft'l"'mh;LtP ;Cl l�.".nô e �lr.líl��l'ro\:>,..VHV,.li4._ .,.... l�- ,...... UUI .._iI

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

����� � �_'�__-.A,- �"__'_�,�
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o natal se apro.nma e 'VOC(� deve garantir logo a

alegria e o conf'ôr t.o de sua Família! Ainda há tempo para
você -preencher sua proposta para o

EMPRESTIMO DE NATAL.
Visite hoje mesmo o Banco da Lavoura.
Aceitamos propostas somente até o dia 15/12/58.

J3a;;co daLavouradeJbÍlaJ§eI'OiA1, J.C,./'4.
Proposta para Empréstimo de Natal

Dllt"
__ I__I__ A,.inátura do preponente

. Resposts pura o dia__j__ I__
(!::Q os Lchos ccdcstrcis e osslncrurcs forem entregue.'

N. _ Importância CrS _

Datu da
Entrada no Banco__ I__I__

COOBRIGADOS

Enderêços: Fone:Nome:

emitente _

Avalista
_

Pe�!6a5 ou firmas comejçtcls que poduõo dar inlorrnoçôe s <; :1rE' os· coobrigados. nesta preço;

----------�

\'
« , ..

Cf I( ! /' r'

(,
l \ "\ ' �:: ;-

._, '

empréstimo de atai!
�uiHlares

.

ae !1Gssoas•••
há tenlpo p�rü você!

:Banco daJ!alJollra

ALUGA-SE UM FILME' EXC'EPCIONAL
-

À familia de fino trato,
-uma residencía sita â Ave
nida Rio Branco, 175. Exi
ge-se fiança.
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CONSTHUCÀ() . Dia 18, õ.a-f'eíra, dar-se-á a estréia de "Guerra e

IR'r-,,,Aos fll1UKCUIH Paz", o monumental espetáculo do cinema americano,
( A I � B A o , •• ó -. f o 'I f 1 i: n:> nos Cines Ritz e São José. Baseado na imortal obra de
AtlTIGO Ot"ÓSI10 OAMI."11 .l Leon Tolstoi, "Guerra � Paz" foi filmado inteiramente
:.::'_

... -
.

na Itália, em VistaVision e Technicolor, e em seu elen-
co aparecem alguns dos nomes mais famosos do mundo
cinematográfico: Henry Fonda,

.

Audroy Hephurn, Mel
Ferrer, Anita Ekberg, Vitorio Gassman, Mill'Y Vítale e

John Mills.

Florianõ,polis é a 3.a cidade do Brasll que tem o

privilégio de assistir "Guerra e Paz". A Paramount
Picturej, sente-se orgulhosa em poder oferecr ao pú
plico da nossa Capital o seu maior espetáculo, exatamen
te na oportunidade da celebração das grandiosas festas
do

.

ILo Congresso Eucarístico Catarinense.
"Guarra e Paz" é um super-espetáculo de luxo. Com

mais de 3 horas de projeção foi dirigídapor King Vidor
e produzida por Din., De Laurentís dois nomes que jf.i
fizeram história no cinema mundial.

Todos vão admirar "Guerra e Paz". Os aplausos do
público e da crítica consagrarão êsse monumental fil
me que é a 2.a apresentação do 'Festival de :.y,erão.

-.... .

VER E TRATAR A RUA

TIRADENTES 12
,

Vende-se
Vende-se uma sala de

jantar, estilo renacença, to
da de imbuia, composta de
,2 balcões, 1 cristàleira, 1
mesa elastíca, 6 cadeiras e

2 poltronas forradas com

couro.

TRATAR com o se. Vi
riato, pelos telefones 29J 9
ou 3501.

Vttigens· D IRÉTA S
FlORIANÓPOl1S, - RIO ts 3&,.
fFOllS.-S. PAULO -RIO " \ 4"
ilPOllS.!.. CURITIBIí--RIO AOS SABS.

SE�VjÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Comando I do . Quinto. Distrito Naval
AVISO' A PRAÇA

De ordem do Exmo; Sr. AlmÍl'a!1te. Comandante do 5.0 Distrito

Naval, (aço público o oeguinte: Será realizado no dia 16 no corrente

mês na Diretoria de Eletrônica da Marinha, Rio de Janeiro a cou

corrênci� pública par. Alienação do casco do Navio Auxilial:, Al
mirante F'rontim, conforme edital publicado no Diário Oficial da

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

Comando do 5.0 Di stvito Naval, Florianópolis, s.c, em. 1.2 de

i
,
, Parlicipação
i

<I
I \

'Participam aos parentes e

pessôas de suas relações o

nasdimento de seu filho
Marcelo ocorrido dia 7 do
corrente na Maternidade dr.
Carlos Corrêa.

Moacyr Coêlho
e

Hildeth ,Coêlho

dezembro de' 1058.

VINICIO LA 1'I'lAISON BuseHMANN

10. Tenente' {IM) Ajudante do' Divisão de Intendencia.
!

ALUGA-SE·' .... '
.

_..._.t
-

. OE MINAS GERAIS, S. A.

,Q maior organização ba_�cária particular da América LaTIna

APARIAMENTO

c O N F E I T·A R I A PLAZA·
�OJE E TODAS AS NOIJIES DANÇA AO SOM DE B.gA MÚSICA ABRILHANTADA POR SABINO' E

DE RITMO "

.

SEU CONJUNTO
i

.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Irma'odade'do Senhor dotPassos
apela para os Irmãos

LOUVÁVEL
ATITUDE'

Para os grau des (lias do II Congresso E)lCarístico Estadual, a .Ao sr. Acácio Garrbnldi Santia-

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos teve a honrosa incumbêncin go, Presidente do P.T.B. catari-

I
nense o sr.'- Prefeito de' Joinvillçde �rans adar, dià�iamente, o Snntí ssirno Sacramento da capela do endereçou O seguinte telegrama:

-

Menino Deus para o altar monumentc na praça do Congresso.' I "Acaeio Garibaldi Santiago _

,

Para bem cUJllí;ril' essa honrosa missão, a Mesa Admin'i�trativa I President; PTB nome povo

da Irmandade por intermédio' deste jornal apela para todos Irmão; I joinvillense tr�nsmito VS e ban-

T - •
I

• <. cada êsse· Partido reconhecido
c "rmas cornparecorem do dia 18 a 20 do corrente mes na mencro-

deci b
'
...

ngra ecimen to no re e patriót.ica
nadacapela a fim de', revestidos das insignias (�u fitas, acompanhar-rm atitude evitando fô�sc seccionado
a Jesus na �Eucaristia, no horário das 1!l.30 horas.

' ,

I munidpio e p�rímdro urbano

Espera ,pois, a aludida Mesa Administrativa que ê�te' apêlo seja I.Joinville que traria consequências
• I' nefastas pt Saudações cordiais

correspondido '1'01' todos Irmãos e Irmãs, comparecendo não aque e
BALTAZAR BUCHLE _ Prefeito

-ato como aos demais em que deve tomar part� a Irmandade. "

Joinville.".
----_._----------

F'lorlnnôpolis, Quarta-Feira, 17 De Dezembro de' lD58

,CONGRESSO ,EUCARlsnco

Meio millIar �e
d8�Esta�o
Com '0 Salão Paroquial repleto,

realizou-se a, programada reunião
de hOlYlen� -e 1ll0ÇOS, sendo das
mais prov,el'Jl'hjlas pois contou com

..�resença', de �lom FeUcio Vas

conc.el1osprcebispo ,coadjutor de

'Flol'ianÍlJ,)o1is que, mantendo c orn

todos os rresentcs importante di á

'c's"ltou .e m um cabedal

sugestões. A reunião
veio demonstrar, plena

m errte, o g"l'anclc intcrêsse da pu

pulação católica masculina de Flo

J':anópoli's, de tôdas as camadas

.. ,

�e aCOlDo�a�ões . �o interior
sociais, no sentido de' uma COla7 to do II Congresso Eucarístico

. boração 'intensa e total para o êxi- ! Estadual.

_------------·-1 Você, que é católico e dirige

E
'

• -

d
! qualquer espécie de veículo, cola-

xposlçao e bo rc com o maior êxito do Con-
, I gresso, adquirindo' f1âmula� para

N I L O D I ASi
colocar no parabrisas de sêu au�

'I tomóv�l: ônibus Ou caminhão, ou

bandei rluhas para ornamentar a

Está -cxpon do em nossa Capital, anto na de sua viatura,
o artista NILO DIAS, sob o patro-' Ontem à tarde realizou-se, no

cínie dá Associação dos Servido- altar-monumento da Praça do
res da Escola Industrial de Flo- Congresso o ensaio final, dos pa
rianópolis. Esta exposição indi
vidual, que tem por local o salão
'do Clube 15 de Novembro, é sem
dúvida uma das melhores mostras,
de quadros que últimamente·

tive-I'mus oportunidade de assistir.
A Exposição d;vide-se em duas

pa.I'tes comp�etamente dis�intas" ou

sejam ns pinturas colhidas nos! Desde, algum tempo, que a fogo naquela entidade, ten
recantos pitorescos de nossa Cicla- sede da "FAC" nesta Capi- do sido consumido pelo in
de, onde· o colorido se destaca pela tal situada na Avenida Her- cêndío, todo o material da
ha rrnon ía de suas paisagens. No-

. cnio Luz nos antigos ter- Secretária, Arquivos, regís
t�-se uma peqlle�a influência ?as ; renos ,

do' Campo do Manejo, tros de inscrições e tudo
pinturas de seu tIO Eduardo Di as, 'vem sofrendo assaltos . e mais que ali existia.
de q�,em recebeu os primei ros

CO-I'
roubos periodicamente. � Chamou a atenção dos

njlecI�entos de al·te·s. Os quadros Segundo fomos informaaos 'que lá estiveram depois do
J,e pa.,,�g,_ns. pos:uem a beleza." até o telefone foi roubado e sinistro, que; no 10cal onde
51mplIcldade de cores �"e valo�l- O outro que puzeram para o fogo teria começado, es-

:':�:'a;:d��la�:��, um:a::: ��':st:�� I su.bs�itui-Io foi por .mã�s tav8.m "a rias. cadeiras, for-

t'da r' ez

g
t' 11 cnmmosas, ,cortado e mutl-. mando um CIrculo como a

o s as lqu' as na uraiS. .

d
" I b . I h

'

fA segunda parte da Exposição
llza o. I em. I ar. a. en a numa 0-

'é .aquela em que o artista apre- I Re.tr�tos tamb�m desapa-
1
gUf'u'a Jumna.",

._

.;?nt." .

5 quadros �,e grande valor r recela� como p�r �n,?an.to�, Deante �e. tantas cal!!:�I
hlStOTICO. '.(.Bondlllho a Burro'" ,

Ante ontem, A FAC c (Fe

Idades
- segUidas, a polICla

"Praça 15 de Novembro �111 1910": deração Atlética C!'ttarinen- abriu rigoroso inquerito
'Me"i-cado Munidpal antigo"; se" �ofreu ,o golpe mortal.

_ p�I�a apy'�'ar :esponsabilidá-
"Velha Fortaleza" e "Saída de Pegou fogo ou puzeram des.

.

reservas
g'ens que, C0111 suas vcstimcn tas

. sanas, tomarão parte nos atos de

abertura e encerramento do Con

gr osso Eucarístico. A .participação
dessas 30 crianças nas cerimônias

p rint.ipa is jdo Congresso
'

émpres
-turão ao acontecimento um colo
rido especial.

do interior do Estado. A excelen
tissima senhora da. Kl rana La
cerda, viúva do saudoso governa
dor Jorge Lacerda €', que Vem

emprestando i nestimável colabo

ração ao II Congresso Eucar-ístico

Estadual, declarou após seu recen
te, retô rno da .cap'ital f.:del'al, que
a colônia catarinense vem aCQm

panhandc carinhosamente o de
senvolvímento dos trabalhos p rc
Iim inares do acontecimento, e que
virá a Florianópolis tomar parte
n-; ssa manifestação elevada de· fé
cristã.

Até o presente momento, foram
f'citas 523 reservas de acomodações
para os 3 dias do Cong-resso por
parte de representações paroquiais

A F.A.C. depo,is de roubada foi prêsa
das chamas

Chegará hoje a esla ,Capilál, a fim de
10mar parle no 11° Congresso Eucarístico
Estadual, Sua Eminência D. Jaime de Bar�
-res ,J:âmara, Arcebispo metropolilano de.

Ri� de' Jaaeíre, Sua Eminência será' rece ..

bido no Aeropôrlo _

Hercilio Luz_ oficial·,
:�
menle pôr altas aulori�ades civí�, milita ..

res ,e eclesiàsticas.
Amanhãi chegará a ,-Floria'nópolis,

,por ávião da earreíra. Sua .Em·inência Re ..

verendíssima Dom Vicente Sherer, aree

bispo de Porlo Alegre, que ficará, hospeda�
.

do na, residência do senhor Celso Ramos�
O, iluslre prelado: que é um dos ex

poentes da cultura naeíenal, no'Congresso
Eucarístico será relator da -Iése' A Euca
ristia, "mysterium lidei el' v�culum àmó"
ris" ..- Socialismo e Comunismo.

'

"ESPETICULO TRISTE .. O
QUE • CONTEMPLaMOS"

CIDADE DO VATICANO, lG '-- minados pelo' comunismo, p rinci- dcn tc'r nos�� coraeão se cnclre de
UP - O papa João XXIII, ao palmente na- China. . trist';;a" "'::._,_ dóss; João XXIII.
nomear hoje 23 novos cardeais. "E' em verdade unr espetáculo Mais adiante afirmou:
referiu-se particularmente à con- triste e de amargurá o que contem- "POl' isso, dc;sejamos" tanto
dição da Igreja Cató)i'ca na Cfíina pIamos", disse Joã� XXIII. quanto podemoS: assegUl':11' aos

:;omunist", onde, s€g,;ndo afir-
I nossos filhos, qlle partilhamos 'de

mou, OS cristãos são vítimas de·, Frisou que', de um lado se ob- sua pl'ofunda a�lgústia como -se
,violenta p:rseguição.

I
serva a violência dos per�eguido- fôsse nossa e que' diàriamente ele-

Falando em latim, o Papa pe- 'res que tratam de submeter o es· vamos nossas preces a Deus por
diu aos antigos cardeais a apl'ova- pírito de' LUS compatriotas cri.- I êles".
ção da.s nOVa, desig�a�õe�, com tãos,' já debilitados por su; I O Papa JoãQ XXÚI recol'dou
os quais o Sacro ColeglO conta triste situaçã,o. E. de olltro fado, "a amal'g'a tt'isteza" '(;!_é-seu pre
agora 74, membros, o maior nú- vêem-se as ,dificuldades, a angús- drccssol.', o Papa Piq_ XII, pela
mero de 8l1a história. Esse total tia Co a tristeza dos eonfessôres sorte cios cristãos na China.
"'a de 70 e hav.ia sido fixado pc- da fé 'll1e dCI:ramam- lágrimas e o-Ao- mesmo ten;po, o Vaticano
lo pa.pa Sixto V. i suspiros unte tais esfol'çOS sacri- ele li a (,OllhC�"l' .estatístkas qu'e'

llegos. "Quando pensamo; nesses 'mostralH que .fiQ ul'cebispos, bispos
filhos, tüo queridos, qlle em mui- é 1" efeitos apostó-licos hlÍviam si--:-
tos pIIíses estão submetidos aQs do expulsos da ChÍJla Comunista;
mais atrozes sofrimentos por sua 17 bispos e prefeitos ," ap<lstSlicos
inquebl'antáve'l fé no Divino Re:' apl'€'sionados.

rac�ld,ade dê Far·
mac.la e Ddon-

1ologia
Teri·.Nzar hoje a soleni

dade da colação de grau dos
formandos da nossa \Facul--

dade '�e�FarrMcia e Odon
tologm.. .a cerimônia da co

laçú.o foi antecipad� para
às 18 horas, em virtude das
solenidades do 2°

_ Con�esso
Eucadstico' Estadual. São ao

to� vint_g_ e quatro farma
cêutiQOJ> e quarentá e dois
cirurgiões-dentistas que re

ce�erãb seu grau logo mais
a tarde, o que atel;!ta o

gran<;te benefício que a tra
dicional Faculdade vem

prestando à coletivídade ca

tarinense e mesmo de ou

tros estados, preparando
técnicos Q_ara essas nobili
tantes J;>rófissões.

Missa'�, de'stacando-se, este últi
mo pela ingenuidade e pelo gran
de 'valor histórico 'como uns dos
melhores quadros ora expostos.
"Saída de Missa" re·tratando

curiosamente a vida, num dia de

festa, do an�go povo desterre·ns.e,
com modas em sllas' 'pompas, foi

oferecida" conlO hOlllcnagenl', à
Câmara Municipal de Floriallópo
liso

Dras. MARIA DA GLÓRIA E
DÓRIS, TtlfREZINHA, COELHO

O discurso pronundado num

consultório secreto no Vaticano
re'vela a ansi-. dade do novo Papa
pela sorte da Igreja nos países do":

Floí'ianópolis, 15 de d()zembro d';, 1958.

(Ass.)

de

Em cel':mônia solene, que se Faculdade, e. daqui se transferi-
,J'e!llizurlÍ dia 18 do corrente, em r,am, posu·riormente. para a can-

o novo e mnjestôso Auditório da gêno:e paranaense, em virtude de
Heitol';a da Universidade' do Para- mudança de, residência para Curi-'

ná, l'c:'eberão o gráu d·" Bacha- tibil.
rei em Direito aS nossas ,gentis Devemos sa�ientar que a senho
rontenãneas senhoritas Maria da rita Dóris Therezinha já' pos�i
Glória e Dóris' Therezinha de AI- também o diploma de- Farmacêl1-
meida Coê·lho, diletas filhas do

r

tica, con,,!uistado há três anos na

nosso, prezado amigo sr. Cdso de respe·tiva Fa.<i-;;Idade da v,izinha
Alme:da Coelho. alto funcionário capital.
do S.F.F. aposentado. 'As dignus e rsforçada� jovens,
'As jovens advogadas, que fize-' com os nossos cu'mprimentos, os

"am tlm [urso brilhante, iniciaram mdliores votos de pleno êxito no

seus e_stlldos jurídicos em nossa exercício' da sua nobre profissão.

AO
D c'onfol'l11idalle com o .tccreto baixado pelo Sr. 'Prefe'ito Mu-

nicipal dr Florianópolis, e de a'2ôrdQ com .a reunião realiza'da sob a

pl'esiôêncin do 'ienhor Delegado Regional do Tr�alho, com a presen

ça dos l'('pl'esen-tantcs da Associação Comercial 'de Florianójlolis, do'

Sindlçato do Comércio Var.ejista de Florianópolis e do .Sindieato
'dos Empl'rgados do Comércio de Florianópolis, ficou 'decidido' quantó

Deputado Orlando BérlolJ, e a Usina do (anôas
, lajes-Tubarão

"3

Estúdos' concluidos
-

- '
.

o deputado Orlando Bér
I toli" ocupando a tribuna 'da

I Casa, na sessão de- oetem,lona, a colo<;:::o ,e)' separat.as da RE-
. deu continuidade à série de

VISTA DE PORTUGAL, -o BO-
,discursos em favor da cons-'

LETIlVI CULTURAL DA GUINE',
° BOLETIM DE PROPAGANDA ; trução da Usina do Canôas.

E INFORl\íAÇ>lO de Cabo Verde O jov:em parlamentar - pes·
, sedista - representante-doProvíncias Ultramarinas, numero- .os trabalhos do INSTITUTO DE
'Vale do Itajaí _:_ desenvol-

5a e- vaJiosíssipla bibliografia BOTANICA dn Universidade do

g'intilmente' ofertada pelas En-ti- l'Ôl'to. o BOLETIM DO INSTITU- veu brilhante, argumenta
,lades a qu� o Núdeo se tem diri- TO DO VINHO DO PbRTO e os ção a 'respeito, abordando,

CHARLES EDG,AR MORITS, Presidente da Associ,ação Comercial -' com notável conhecimento,!!::do. 'Ú'abaihos científicos dos SERVI-
I

'

Dentr, as publicações última- SERVIÇOS DE GEOLOG,IA de·, os l'lr-pectos ligadOS ao de-

.10'\'0 RATjSTA DOS SANTOS, Pre'sidente do Sindi'Cato do Comércio mente recebidas, devemos dar es- i,íoçambique. ,senvolvimento ,da eÍlergi.a
!ler'iaJ l'C'lêvo às .MEMO'RIAS :E�' Tôdas e,tàs publicações se en- ! elétrica em Santa Catarina,
BS.TUDOS do Museu Zoológico da (ontl'am i. dis�osição dos interes- I citando dados através de
Universidade de Coi.mbra, o BO- s2dos para leitul'a na séae do I quadros demonstrativos que

JORG'i' LEONEL DE PAULA Pl'esidenta do Sindicato dos Empre- ' ,

I d" t'b
.

d C'"
, , _

LETIM DE FILOLOGIA do Cen- • Núcleo, todos 00. dias úteis, ]lo ho- ' ,con UZIU a rI una a asa,

[�ados no Co'mércio de Florianópolis. tl'O de Estudos Filológ'icos de Lis- !'{u';o das 9, as ,12 horas. para conhecimento dos 'Ilem:
�' � - -�-------' --��,-----�---�-- �re��ftn�ep��rl6a

,.,.
, .' con"iderar com necessário CSSSSSSSSS\1is'"T'ON, '16 (U.· P.) �JUo,;:%$"l"":"!ó�'�

,,

{
Mi H'IIIIII:::::::::liii!li:onDI,�D'Il. pn�nmn'Dn�!���1:���E'�:��

I ª���k!�ª��q���1t;�tF����·
t

6'�--..I.-""''':-,,-'
�.:t II ..n ��nIII, "UIIUIIIUR�L ��r����:���:i::mE: :��E\�� �,�::':,'n;q�:J:;aln�m:

.

\. diatamente benefi�iados Acrescentou o presidente dó ·Conse-

d·.'. t
' com aquele empreendlmento lho da Rússia, que os Estaqos Unidos ,se-

- IOrlOmen '. e· dispõ.em de uma .população riam destruidos � segunda.jornada- da
-

_
,� de cerca

' de QUINHENTOS guerra, mas que a Rússia teria de supor�
;- E TRINTA MIL HABITAN- tar as represálias dos amed.canos.

•

TES, oU seja, a quarta par- A sra. Roosevelt deduziu dessas decla-
�e da. pópulação do Est,ado raC'Ões que a China Comunista seria a

de Santa Catarina. únl.:!a potência que poderia tirar-provei-
O parlamentar oposicio- to da terceira' guerra mundial "porque

nista, assiduamente apar- não se ,arriscaria a ser aniquilada em 'ia",
teado, como das vêzes

ante'-ll
ce do seu potencial hu'mano". Nessas

riores, dissecou com autori- condições, conclui a viúva Roosevelt, a
dade o assunto, e demons-

. China Comunista é o único pais que te-
trou ao plenáriO da Casa ,a ri� h�terêsse . em provocar uma g'uerra
urgente necessidade de qU9

• atomlCa:
,

.

temos de
�

promover medidª,s 'SSSSS%,!Ssts.:'''''SS$SS%''S$''S'''$%/i4,.%;:S,''''''i-'',..z\.'!.''$...�··'\"'1.;
que levem a um "movimento
sério em favo� da imedi:ata
Gonstrução da Usina do Ca
nôas. ,

O Vale do Itajaí, li Serra,
e o Oeste catarinense recla
mam essas medidas e' o Qo·'
vêrno do ·Estado, ao que pa
rece, está omiss<i:__aos recla
mos daquela, -laboriosa re

gião. Será necessário ---' afir
mou o parlamentar Orlan-

se se));ue com relação ao encerrament.o do tl'abalho do (ol11{>rcio nos

dias que llntr"edem O Natal: estudos filológicosCentro1.0 - E' facilitado às- casas conlerci.1s qlle' vendem artigos eh

N.ltal e Ano Bom'- conserVal'em sllas portas abertas até às 22 horas

nGt dia� 15 -:;::.1 I?- 17 - 18 - 19 - 22 e 23 do corrente.

" '2,0 - No dia 20 de-dezembro, sábado, e no ,dia 24,"" quarta-

O NÚ',leo de Estudos POl'tllgue
;e, do Centro de· Estudos Filológi
(Js Professor Henriqlle Fontes tem

"ccebido, últimament�, de Orga
'lismos Cnlturais de Portugal e

feira, v{,spel'a do _Natal, o hOlál'io s"r� o seg'uinte; das 8 às 12 o· das

14 às 18 horas.

(Ass.)

Vardista de Flor,ianópolis.
(As·,.)
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is1G HORAS
"CONVAIR'"

TÀOORUZE,IRO do "SU_L�
o horário \dealizado -especialme,nte para sua

comodidade. Use "CRUZEIRO A ,PRAZO" e

pague a passagem na valia, em 'suaves

men�salii:lades I

f ....
' ••'.'

Ruct F'elipl1!' Schmied, 24 fones: 21-11 e 37·00

Estrada

do Bértoli - qu.e nos em- -I sessõefi posteriores.
_penhemos, GQvêrilQí classeG ESTRADA LAJES-TUBARÃO
produtoras, legisladores, Sin- O deputadO Osní Regis
dicatos,- órgãos de classe, levou ao conhecimento· da
agricultores, comerciantes" Casa, através leitura que
para que tal efil>preendimen- fêz de um telegrama que '0
to venha a constituir-se uma Sr: Regis Bittencourt en

realiçlade e "não sirva para viou ao -deputadO federal
divag'ações demagógicas aos, Joaquim Ramos - publ1ca
que estão. distanciádos d::> do no jornal "O Estado" -
povo".' O deputado Orlando, da conclusão dos estudos p_a
Bértoli, diante da falta de' ra a ligação da estrada La
tempo destinado à hora dO jes",Tubaráo, pelo Departa
expediente, prometeu contb: mento Nacional de Estradas
nuar suas considerações em i e ROdage,m.

,-------

INTERÊSSE ÉM PROVOCÀR,A GUERRA

GREVE DA ESTIVA NACIONÂL
_ • _

r
_

'�
_

Os estivad;\lres de todo o país Nacional, dos E-stivadm-·�s.
estií.õ di,sposto's' a promover a ( -

.RECURSO-
)aralizaçã;o d�s, pOI'tos s,� híío fôr'l Seg'und'o ififorn:l'ar;n� os líderes
revogado o' boletim 251 da

comis-I
dos estivadores, as entidades de

5ão.,de Marinha mercante, qU,e pro- -e1asse já encamin.haram reCQrso à
�OCa a redução de seus salários.

t COJlli,ssã.o de Maljnha Mercante,
Es�a ,informação foi prestada,' pois 'não concordaralll ('om a 're-

onfem, ao Ministl'o do Trabalho, I dução das taxa,s que foram fixa-

;'Jêlos representantes Federação
I
das. nos boletins 24,1 e 246.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




