
� �en�fício -, �a justi�a gratuita é UIU �ireito �o �oDieOo
Os pobres poderão, agora, desfrutar dos benefícios da assistên "1 "t't" " -

' ,�, ,

, .
,

'

Acadêmico XI de Fevereiro --A ação do'D J'
'

t <l ,-" � a gra �l a, com a crI�çao d� Depastamento Jurídico da Faculdade dê Direito, por iniciativa do Centro

Institutos'de Previdência as- relacionadas co� "o' �See"�s.en eMir�l'tas questoes reOferentes a Justiça Penal, Militar, Civil e do Trabalho, além da obtenção, de be�efícios no
, " rviço 1 ar etc '--, s organizadoresdo Depart t f

,', ;.' S-PI'
sa a- colaboração do Poder Público para com sr t d t G 'D" '.' _

,
.' ,

: ,
amen o izeram um esta gio em ao au o _J_ Torna-se império

,
" o" es��.���,,�":,�; lre"lÍo-- �ao �xIste; no E�t"ad?, ,as.si�tência judicià'ria gra'tis para os necessitados -- Outras notas'

Por iniciativa do Centro Aca- O DJ é f d .-.' .,'��, Íacêrea do dinamismo do acadêmico Nev Hubner -_
dê XI . I

•
.

orma o por SOhCI-OS, estudantes da F Id d d S'I" D .

\J,

enuco de Fevereiro, da Pa- tadores acadêmicos con títuí D"t .'
acu a � e I verra, a lrnír Franklin' de

"

,

culdade de Direito, acaba de ser
I
do-se num órgão de r

S

I 91�� Irei;' contrlb,uem, 'deste�modo.': Oliveira Henrique Gabríel Be-
'

'�ria�o o Departamento Jurídico
I
valor social e sua açã

eve an 6 e�pon.d �neamente, para a solu- re'nhaus�r e Telmo Montenegro'
.

d
'

o se eSl· çao é um problema de alta J tá
,

que assim, tra uz uma velha tenderá à Justiça Penal C"I I' ".
re- para ,\,m es agro no Departamento

, .' o .. • I
IVI evancra social J

.

dí d I
aspll"aça� ...0, corpo discente, Militar e do Trabalho. Além d�

.

url. ICO aqu�,� Faculdade, -on-

c?m, a. fma�lda�� ,de prestar as- processos ju4iciais, as questões �STAGIO 'EM SAO
de tIver�m i«:,llSeJO de observarem

• atstêncta Judiciaria aos neces-: referentes 'à obtenção de benef'í-
PAULO a orgamzaçao e funcionamento

sítados, na forma preconizada cios nos Institutos de Prev'd' O C
do D.J .. Para a ida dêsses aea-

pela Lei "n,o 1.060 de 5 de fe. I cia as relacionadas cem ISe� � entro A,cadêmico, que tem dêmicos a São Paulo o Centro
,

, , �"o er- como seu Presldent d' A. XI d"F .
'

vereiro de 1950. O Departamem-
I
viço Militar com a cartel t d

e o mamrco '

e revererro contou com a

to Jurídico está instalado numa
i
'fissionál et'c quando rlerqaUp�o., eil Uc ante Ney Hubner, enviou pronta colaboração do dr .João

, ,., e're· ao entro Acad!" XI d A
--

'

.
'

.

das dependências da Faculdade 'rem a intervenção de advo d t d F
enuco e gos- .Bayer Pi lho, Presidente do Tri-

à rua Esteves Junior, n.o 11.
•

I serão objeto do Departam��t' so.: � alculdade de Díreíto de bunal,de Contas do Estado, dr.

�-;:::-;-;-::::-::::-.,-=:--:-::- o_._a_o__a__u:...o,:,,:,:.....::o.:s_.:co::l::e::gas Naldyr João Batista Bonassts, Presiden-
"O �AIS ANTIGO, DIARIO' DE,' SANTA CATARINA _ N 1 3 2'-7""O� te d� Ôrde� 'dos Advogados do

r=::=====�=����������..........------_....._,,--�'.·_..:.......:....:. BrasIl, Secçao de Santa Catart
na, dr. João David Ferreira Li-

ma, Diretor da Faculdade de Di.
reito e do Desembargador Per
relra Bastos, aos quais os estu
dantes agradecem profundamente
a oportunidade que lhes foi dada
Em palestra com o repórter,

os acadêmicos que estagiaram
em São Paulo ressaltaram a Im
portância de um Departamento
Jurídico e, naquele grªnde .Esta
do bandeirante o D J. do Centro
XI dé Agôsto, dura'nte o decoro
�er de 1957, atendeu a mais de,

,três mil ,casos, e o número dê
clientes aumentou muito de ano

a' ano, Para os trabalhos' do De.
partamento Jurídtço, os 8clictta�'
dores serão ortentados , 'll'll:.
um advogado,

'

IMPORTANCIA DO DlJ;PARTA-
• : MENTO

, 'for?an,do público O ofício que a'Câmara Municipal Reveste-se da mais a lta imo
oe l!'l,onanoPoh:s recebeu ,dI? .M.M. Juiz. de, Menores da O ,:901sso correligiortário e portânsia social a cria�ii(J do. D.J. �ndispensável à futura vida pro.
Capital, O Leg islativn Municipal deseja esclarecer ao ' prestigioso lítí .

d n� Faculdade de �ireito, uma fissional, levando·se em conside- i
povo !.Jue não cabe ao Município medidas de repressão ao

' po 1 lCO resí en-
vez. q�e .0 �st�d?, �ao mantém ração que, devido à deficiência I.iôgo que se verifica nª,s barraquínhag licenciadas' pela

te na progressista .cidade de assíatêncía Iudlcíârta gratuita, do, Ensino Jurídico T
Prefeitura para venda de art.igos carnavalescos Curitibanos, acaba de rece- cqmo manda a Lel, Desta r;;-rm<l, I du-unte o Curso não �Xis�ra lca

Têxto do ofício:
'

-

•

bel' do Presidente da Câ- o D . .J. vem solucionar um pro!>'!!"
"

e.

Es�ado de Santa Catarina - Comarca da Capital mara de Vereador,es de La-
ma que, incontestàvelmenle in· O PllESIDENTE NEY HUBNER

JUlZO ,de Direito Privativos de Menores teressa à própria sociedade. O acadêmico Ney Hubner Pre·
-

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1958 _ of nr 80
gôa Vermelha, RGS, of.ício aMs, para o seu ,perfeit� funcio' sidente do Centro Acadêmi�o XJ (COSME SEM DAMIÃO)

Sen hor Presidente:
," onde agradece em, nOlne do namento, torna'Be ne('es�ária a de Fevereiro, �esmentiu

.

ca.te'gõ- Os três grandes estavam reunidos. Coisa séria no du-

Acuso o recebimento do 6ft'cio nr. 6 de' 6-2-58, com povo,daquele municíi)fo os mais ampla' coJaboracã'J dos Po· ricamente, com_9 trabalho ,de vul, 1'0\ '8 coisa de, arrepiar 0S cabelos. _

G qll.;�! V.S. me _transmite a, solicitação da. Câmara no serviços pt,estados, qu��do deres Públicos, par:; a solu,ção to que vem r,ealizando à (rente Gc's�i.çulavam, afirmavam, desafirmavam, etc ..

s�ntléo .�a a�oçao de medidas enérgicas para a repres- representante naquel::t Cã'
dos inúmeros ii ,,:olllo>le'�os pro· do Centro, os' ataques que re- , "Então manda buscar êsse mesmo.

suo �do .logo Ile.,gal de menores" .l·unto às bar"aquI'nhas
'

blemas como se defront:l o D.J.; cebe\1 dos seus adversários ,poli· � O tal' CharÍóque?
,

_. mara, ,onde s-empre agl'u quase a's "e'spel"\" d 't tl'COS tax I' d P 'd
carnr,va1escas Illstaladas à Praca 15 de Novembro

• • " � e sua lUS a- ,'amo·o e resl ente -;- Que Charlóque,' homem?

.

Devo infoI.'mal' aos ilustres Vereadores qu� êste
com correção e justiça no lação, q�le será no dia L) de Fantasia e, hoje confor�e ore·

' .�,- É O apelido dele.

T ! d
'

t I d I des�mpenho de seu :l11ãnda- março próxim(). Insta:llçiio má· pórter constatou' na ,Faculdade ! h
'

'

, lllZ�, (es. e a ms a ação as a udidas barraquinhas, vem quina de escrever, mobiiiário. de Direito, até'
---, m.,.,

prov.Jf�enclan�o, com os parcos recursos,.de qUe dispõe, to., �aquinário, formufários, tudo,' ii inimigos estão cu�::;o: o:nt�eu� �!leh hora depois era localizado e recebia

h1(1�ldas qUe I)npeçam, os me�ores de intervir na jogati- O sr. Toso atualmente preciso ser_ resolvido, Ilois: a ('i. atividade do acad�mico,Ney Huh.
,1"a. apre�el1tar·se com urgenciá, na

na Impla'l1tada naqueles locaIS. t d' 'J
'

t I t d
-, figurir:tha._

, .

enl seu, omlCi io nÉ'sta elo' \l(a11 a a· na!) {'onta ('om q�ãl, ner, qu� vem se empenhando a • I
�

. .. ,

, . }�I�t,l:etanto, éomo ess� Câ�ara ,teve � benemérIta dade onde del'frut 1
.

��, guer subven�ão, ficahd(l. portan, fundo pela solução dos 1IrOh I �

- Pronto" Soldado. 23, Mundeo, d,a pr�mell"lr ,B.I. '" .

ll1:t:J<',tIV,,1 de c�mbater a, Ilegahd�,4e qu� �e yem come- ".' a, «� o
'J'!,. sJ:'m-.ll()�s!flli!_1-R(les fimmçej.- -ma<J qlle -nfli:gilm- a esfúd;ntllda" � .() <?hem ?lhoU 'avahO?-: S\Uãl1 êssa espIrro que esta "aI

telL�l(;, [(,n:o,a.hbel"d:lCle�,[.e".s,pgel"lr"pj:ovldenclas o'utras/,;�1}S,�?n�eIto mOMl � CÜ� -:ras.,," _ '" � Djreito.'s611l prerúcnd,1l p-o.,1'l"O,,"'l: darno couro, ne!

, mUlto maH� dlca:zes e 'que' i:larhlm soluçã@ 'definitiva ao _l1lerclal, d�esenvolvendl) i.n-·�," Estando o, Estado obrigacló> a l1tica� ':,
' 1 ,-- 'Porque te apelidarain de Sherlok Holmes? ,

��sunt'), eis que a Hegalid9,de existe tanto na prática de tenso movimento 'polftico. manter assistência,judiciária 1l0S �Na sua gestãó portanto', sur. ,

Um son:iso inocente de quem sabe e nâo gosta

.logo llelos menores COJllO pelos adultos: apêlo ao sr
' , pobres, e não, existindo isso em g" () Departamen'to Jlll'ídic�,.:qlle dIZêr",

Prde;tc.,Municipal, para que, .I\ãp aut.ól"Íz.é novas bar� < .. ,,t3{lllta, Cata,rlna, espera-se um irá prestar � mafs' r�;ntés ' '. - -,Poi

J:acn!,- des;inadas. a jôgo,. e a(,a�torida.des, P9Héüü�;: 1)0;' , ,�i;nlen�O'\le i�çl).!Hl;iG!onal ôJo, e' e: :na;;' �a�tém aS;ls-' b
_ �,

� 'u ares, .das v
.

. ,

�f'.n,bffil �e. ::m:p,�d61'em -K701l''':J,piá 'dpgc",f"Md "'1'" _"
- tê/leia judiciária grátis para os t:oncoC'''c'rcl!l etc:", E qiIe,r saber .de:uma cOlsa? Ate aque-

la ,1�� b,.rr.aql1lnhas .em qu�"tAao.. o
necessitados, contrariando, assim, la üo 11111hao fUi eu que descobl"l. ..

�I efetivadas, taIS provl,denclas, resolverao ao mes- frontalment.e,.a Lei ,que assegu. Olbal'es de aprovação cruzaram-se' misturando-se a

mo •.empo �mbo'� OR, pr��I�mas, o
.•

dos �eno:es e dos l"a .ao, E�tado a manutenção da sorrí.:m� cte �atisfação. Pensasse o que quises.se o
_ Che�,

'

a .. ult�,\ pond�, fim a, pI�dlca de. JO�o de a�aI em. pleno asslstellcla em foco;, damto a to, mas 1.11 estava o homem talhado para o serViço tao dlS-

'cora.c;n o da cl-dade, com a tolerancla das autorIdades, elos o direito de defêsa perante c'utiLh.

al�m -de i:l'Ip�direm, que nosso principal I_?gl:adoro pú-
, E t

o Trihunal, pois o benl)fício da
'

- Muito vivo, menino, muito vivo mesmo... Você é

bltc'l contlllUl a ser transforma-do, em. auten�lCa favela. S' justiça gratuita é um direito do jllst!ll11ente de quem estávamos precisando!,
_';,_pl'esen'o a V.S. protest.os de cOl}sI�e1"açao e apreço.

I
homem ç do EsJ;ado. Ào nosso' Já ouviu falar nà Cosme sem Damião? '-

,

,

ass: Ary. P�elra e OliveIra ,
jornal, o Centro of€rtou uma __ Claro que já;' meu chefe. Tenho a' coleção inteiri ...

JUIZ ,de Menores" '- flâmula ,da, Faculdade. .'lha, dos artigos desde o pl'imeiro número. Grande," heim,
Chefe?

'-- Grande coisa' nênhuma. seu palerma! O teu clitso
vai s�r justamente descobrir quem é essa mentalidade de

gibi (me vem' deslustrando à m�nha pessoa e a nossa tra

dicionnl disciplina> um dos maiores apanágiOS de nossar
.

qucri(t� corporaçú-ü, onde repousam princípios da mais

si camaradagem, onde as atitudes justas e acertadas do

comando fazem-se sentir através do acatamento de suas

indiscutíveis ordens...
' ,

- Cré_do: chefe, o negócio é mesmo de responsabili
, dade, heim?

,- 'lóc,ê me interrompe justamente quando estou pa-
ra dar o toque final. Quando uma mentalidade_ fàla, o

burro baixa as orelhas, meu filho. Mas vamos ao caso que

é o qne interessa. Vá e descubra' quem � o Cosme sem Da

mião, Você tem carta branca para, agir. O caso é desco

brir êsse maldito sem �stourar a. bomba, pois cqmo é do

C'onhecimento de todos, o meu particular amigo sua Excia. ..

o Governador detesta sensaci(malismos 'jornalisticos; en-

tendidoll .
,

Na 'cara desnutrida do rrlilico, passou o sorriso de!' au

to confiança:' Para. êles a mi:;são já estava no p'npo.
'- Que'ro ser mico de circo se dentro, de uma semana

o ho�em não fôr mais 'conhecido do que boi pintado.
Uma semana passou seni quaisquer notic:ias da difí

Cil figurinha. Justamente numa segundá- feira, quando
'

de fígado çlesopilado, o chefe estava em "ótimas condi

:!ias" foi que apareceu o esperado .

'Omg, hora depois frente aos três grandes, reunidos
secretamente, Mundéco,. o cOIlhecido Charlóque.: apre�en
tava ReU relatório verbal.

- "Segunda-feira saí daqui e disfarçado em cégo me,

alojei na porta da redação d' O Est�do e fiquei manjan
do o sair e entrar do pessoal, sem nada con,segui-r.' 5a feira

já mudei de tática! disfarçaçlo em vendedor de camarão,
segm um funcionário, da, :çedação e localizei a

,

casa do
bruto De noite, quando êle ·vinha. para a "tóra" segura,
agarl'r; o bicho e entrei no questionário e como êle disse

'

que. sua boca era um botão,' apelei para o "argnmento'�:
Sexta-feira, de posse dos segredos da imprensa, o dégas
aqui com muito cuidado e arte seguiu o Jú. Onze e tdn

ta êle pegou um carro muito disfarçadamehte na praça
e se largou para o Largo Fagundes, lá pegou um jeep e

se tocou paJ"a o continente �quasi perdi o bicháo aí poi�
sem qUE' eu' percebesse' êle passou para, um jeep oficial).

. Daí seguimos para a ilha novamente, indo para per
to do cemitério. Foi então que percebí que o_ riegócio ti

nha areia,mesmo, pojs o dan;ado,' apesar de gordinho, sal
tou o mm'o e se largou lá pra dentro no meio daquele
mundão de túmulos brancos. E,u com um mêdo desgra
çado, mas rente 'sempre com o homem sem que êle me

visse. De repente largou um pio igualzinho ao da cOJ;uja
� apareceu um vulto encapuçado que lhe entregou uma

�arta. Aí' o dégas aqui entrou em cena e atirou-se em ci

ma do encapuçado, j conseguindo ficar com a carta, pois
o pOJ'1em' se livrou e desapa.rece.u na noit� escura.

•

-" F. onde está essa carta, homem?
,

- Aqui,' meu chefe.
-

, ]',,1J1ndéco entregou a carta que foi aberta nervosa

mente. Rasgado o envelope apareceu ante os olhares 'ávi

dos cios presentes, um exemplar da ... LEI DE IMPREN-)
:SA, com uma pequena inscrição no verso!

"Quer saber quem é o Cosme sem Damião? Consulte

Madame Walquiria que lê o presente, o futuro e o pas

sado".

Repressão ao jôgo - ,
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Em nome de "O ESTADO", o repórter recebe do Pre
sidente NEY HUBNER aTlâmula da Faculdade de Di
reito, e� companhia dos acadêmicos que estagiaram

em São Paulo.
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,DE COMO, FOI' DESCOBERTO�-.O'
"e O Si M E � EM, D' A M I Ã O"

o

Uit'etários Pesse�istas��e,Ponte �Brra�a' e�et Passos
i �

Aderem às hostes do PSD,' o-Vereader Benevenuto:Cesar Branco, � o-,sr. Antônio' lánluchi

(tonic�), destacado líderpoUlico, de Cei. Pass�s'Maia
,Com,a preSE)nça do ilus- iOiani; 1.0 Vice-Presidente: van, Er!1�sto N'aibo, Ange-I M:anoel' Osório, Rodrigues;

tre Deputa:do Estadual Os- P€dro' Bortolazzi; 2:0 Vice lo Spa,der; Lau-rirido Belé, Waldemar de Souza, DOlli
car RodrIgues Da Nova" Presidente: Alfredo Po- Luiz Giaretta. José Perei- i vaI Ferreirá �de Queil;ós,
foram reestruturados' no letto,; 3:° Vice-Presidente: ra. '. 'I lJl1gelo' Luiz, GeTtelin', Cân

mês passado, os sub-dire� Benevenuto Cezar 'Bran- Comissão de Prop.agan,da: elido Lemos, Izidoro- Gia
tól'Íbs do PSD dos progr,es- co; 1.>0 Secretário: José Hildo José Déstri, Alberto retta,,' Genuir Frighetto�
sistas Distrltos de Ponte EmaÍlueli; '2.0 S.ecretário: Testa, Rodezindo Pavan,.José Pereira, Avelino An

Serrada e CeI. Passos Màia Edgar Cláudinç{ Reinehr; Romildo Boftoli, Eduino Pa tonio Guiaini, Avelino Cas-
(antigo Bebedouro). ,

1.0 Tesoureiro: Rafael Pa- van, Davit1 Marsango, Luiz tagnaro, Olivio FavreUo,'
O Diretório de Ponte \'an e 2.° Tesoureiro: Este- ]/rozza, Teodoro Rocha, Hedinburgo S p i n.cJ o II a,

Serrada, ficou assim c.ons-
I v�o Za�atta.- ,

_ ( José Gaudencio Fran,zen, Constantino Gomes, Paulo

tituido:. Presid!:)?t,e de I!ól!-
'

Cons.elho. Fiscal: .

Júlio, pavJd Marsango Sobrinho, Spes�atto, Clau�io ,Gelain
1 a: J oao Potnck; PresI- Collettl, GUllherme BIzatto, Jose Gonçalves, Celeste I�.vehno Aniadol"l, Angelo
cente: Herminio Luiz Tis';' Lourenço Basi, Alves Vi- M-oráz, PedrO' Paz, Hçmório li'avretto, Vicente Favero,

. ---- - Leon de Aguero, Velocindo Avelino Dorigoni, ' Getúlio

( I D A D E Correa, eele�tiho, ,Pavan, Pavan, ,Domingos Baldi,
,

,

'

• Franquelin Pa.im. José Eugenio I<'avero, Waldemar
Fr;mcisco Marques, Jo�é.de Pa.van Bási, Luiz Sonag1i'o,
Oliveira Bueno, Catarino N,elson Gelain, Pedro Do

Simões; Erzilio Severgnh�i, lliitigos Bortolaz, Loqrenço
rosé, Boriollaci, Bonifácio Basi, Romildo Bortoli.
F. de Queiróz, Gu1lherme .,

Tomáz Bizatto, Augusto. DlRETÓRIO DE CEL. PAS-

Vivan, Pedro .dos Santos SOS MAIA

Arau:io, Pedro Lor,enzi, Do-
mingos Jacob Bizatto; Er- Ficou assim constituido
-minio Fríghetto" Germano o novo dji'etório rio pro-

Decheti,,' Ernesto D�stri, gres'sista Distrito ,de CeI.
Genuino Ama,dori,- João do 'Passos Maia" antigo Bebe-

Carmo, João Severgnini, ,douro." _

Henrique Cantelle; Rai- Presidente de Honra: Ve_
mundo Dallastra, Sebastião l'eador, Benevenutto Cezàr

Fogassa, Augusto Dacrocce, I,Branco; Presidente: Atilo

DA

AVISO';'A POPULAÇÃO DA CÃPITAL

T.atielo; Vice-Presirente:
Orestes Buzetto; 1:0 Secre
Lário: Danilo Barretta; 2;0
Secretário: Mario Post.al;
1.0 Tesoureiro:' Manoel
l"erraz; e 2.0 Tesoureiro,:
roão Martelli.
Co�selho Fiscal: Angeló

Tiecker, ,Osval,do Turelli,
AndI:.é Batisti, - Isidoro Go:
tardo, Antôno Barbiero,
Neodi Narrli, Vicente Che'r
nowski, Antônlo Zal'1luchi
(Tonico) Gllilherme Ga
bjatti, Bernardino Rodri
�rues, Afonso Tirelli" Fer
nando Arcad" Glorindo
Bre&siani, Joventino Batis
t:, Antôniú Címadon, p. An
tônio Mariotti.

Comissão de ,Pr.opaganda:
GIOl'indo Bressiani, Segun
rio Bressiani,' 'Manoel Je
'us Padilha, Theolindo BaL
duino Santin, Palmiro Ti
.relIi. André Batisti Filho,
Zeferino Stringhi,' Alvaro
Rio Branco;--João Maria de
Almeida., Alfredo' Baretta,
Avelino """Bozzetti, Tranqui
lo Batisti, Antônio Agosti
nni Barbiero, Amandio Jo
f0 Valle,- Ricardo Dalazem,
Guilherme Zancanaro, José
Batisti, ,Rosalino Batisti,
Jdarci Str.ingpi, Avelino
Ra tisti, Irio Rocchi, Jos'é

A De1egada de Ordem, Política e Social, Delegacia Fi:ancisco Marques SoÍ>ri
Regional 'de Polícia, Diretoria de Censura e Diversões, dlO, Francisco Martelli,

Dretori� de Armas e Muniçõe's, .Inspetoria de:. VeícUlos B,onifácio Pereira (le Quei

e Juizado de Menores, tornam público que, nQ carna-' ro.s. RlV?rToafl�lo WAe�ler, MAl-
I .' .' -

.

1
'

I mIro Htra ao, nure a-

val (DIas 15 a 1�), mstalarao um Quarte Gene!':;>. no rafão, Vicente Gernoski

lliall çlo Edifício das SeCretaria;,;, a fim de atender pe- 1.ngeÍo Dalavecchia, Seve�
, didos de providências da po pulação da capitaLentidades rino Coccó, B.enjamim qui
Associativas Emprêsas de' TtaRsportes Coletivos, etc. i!E'pe Capelettl, Manoel Mo-

...----;
...

-------"!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!I-'!!!""�-..-!!!!!I!�..J O telefo�e dQ Q. G. terá o�. 3.104 (três - um! - r�es �ettl?, Reli? Montov�-
- -

" ..
-

,

' DI, VlctorlO Bedm, OliOrIO
No próximo ano vai havér o "Hino Jorge Lacer-I zero - quatro).'

.
'

"

.

"

I' " Picoli, Antônio Mariotti.

da", para o 3,0 aniversário do govêrno.!!! Preci- A Delegacia Regional ,de' PolICia atendera, t�bem, (De "Tribuna Livre" de
,

samos concorrer!!!
I pedidos'de providências pelos telefones 20-30 25-34., JoRlSaba)

'.

-
.

I f

'/ / I
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DüSSELDORF - Cos- A".S AMI:G'"·;5'" no, ,c-,nFE J

si�pa�ia pelos ,grupos e pe-

ruma-se afirmar com certa I n Unia ideia de animar as suas

. ironia que quando dOIS I gora não se 'trata de clubes. Muitas mulheres que se lhereg convidadas para dís- atividades.
•

r.lemâes se' encontram, fun- A s reuniões rea.lizam-se
I
oedicam à atividades pro- cutir a organização regi0-

'

Walter Eberhard

cam logo um clube. Nos ora na casa 4_e uma. ora na fissionais, têm verdadeiro nal e super-regional dos --=---------

últimos anos surgiu ainda, .'('asa de outras das' compo-: prazer n�s reuniões. As, gTUpOS de "amigas do ca- (urso de Admissão'
:1. mania de constituir fed�- . ?i.entes. O, único Indico de mais

\ jovens q,ue' alguns

rações ern" nível superior,. n�rta organizâção é,. às ve- anos atrás ainda se' riam
fé": Não faltaram nessa

j ao"" Gina'slloreunião embaixadores de
(fi regra o nívelifederal. zes, o nome do grupo, Mui- das "tias .()O café" 'mostram

países produtores de café Matrículas abertas a par-
hoje maior interesse por es , .

I
rem representantes de �ra:n- til' do dia 14 do corrente

'lei forma de agremiação.
Em Hamburgo e em Düs-

des
•

firmas importadoras mês. das 13 às 15 horas, à

que manifestaram a, 'maior A H "1' L 77
seldórf reuniram-se' recen-

v. erCl lO' uz, .

temente cerca de 1.500 mu-

lAGAIfTIXA MI GRUTIRItA
,

'. ,I
Corr·eu celere a notícia em tooa A +VJodelar. Lagar

tixa na Grutinhat
Imediatamente" veI'ificou-se um mevimento desusa'

do naquela secção, que'já,se achava super-lotada de ire-,
guezes. Naturalmente, a idéia. que se_ fez é de que êste I·popularíssimo personagem do nosso carnaval estava. fa-
zendo suas econ0ll!ias, comprando na Grutinha. IMas tal não aconteceu, pois nesta, épo�a o nosso

.

Momo não dispõe de tempo para outro assuntO' que não!
.

"

seja à '-sua excepcional atuação n,o nosso famoso car-

��
r ....,

naval. '

- ..,.
/'

'

�v�.

O que realmente acontecerá é que- surgiu em um
� . ./!E!!:..

recantb da Gnutinha' uma lagªriixa, êste bichinho ino- I ,
' �� .

femnvO"que todos, conhecem, dando origem a· confusão J
.. ".....-. /" . - .'-' 'j ...

���

•

BODAS' D-E PRAT.A'
(�sal.Raul .; Heloisa Comicholi·, �(\s deles são humorísticos,

como por exemplo "As fa-
Os clubes, as associações e

I
as federações de' Interesses
semelhantes nem' sempre I

.

chegam a entenr!e�e, re-I
sultando um sem número de ;;\1,".

guerrilhas.. Além <!,os .CIU-!
bes desportisvos há os "clu.,

. I

bes de amigos !los gatos", I:
C) "clube dos, .amigos 'do�'
.lamos";' para só cit�r dois

I

exem�los
.

característicos
.• \

Já tem dado que falar _..6s:

B 'O D '-A . S D E P R A r A "inimigos dó 'barulho" que
I

C I A·I
. '-.lá dispõem de uma federa- " ��

, ·�.a5a' igemlro'� Maria, (oelho cão- Resta a esperança que
CHEGA O ÇARNA:VAL E COM ELE OS TURISTAS

• ,'. _ ,I Para, a cidade é alvissareira a noticia.
Transcorxe hOj,e, o '25.0 'aniversário de feliz c�nsór- ii�" S uas- reumoes sejam I .A chegada -de- turistas que preferem nosso carnaval,

cio dó .noss? prezado conterrâneo ,Q distinto amigo sr. menos ruidosas do que as alegra-nos.
"

Algemiro PIres Coelho,·�l�?Jl,lrt�i�nâ1.'ió �_a �i�a, Carlos !1e outras, agremiaçêes . . .
r ,� Mas, para êles?' \

Hoepcke S/A._ c.�ll1 ,�.:exma:. ���. d.lWa;I'la .�,à1 C�19o.. ,Alistl'aiifdõ'� da parte bil- � '. :.\ Por que? /

',i

,.

GdzandO' 5le um grande CIrculo de amlzades na 80-
.

, . '.
"

I Ora
-

que pergunta
' ,

ciedade fI 'an lit "- ,'1 . 1 d "l'd"
- ,. }'OcratlCa dos mumeros clu- ,r •

'. ' ..

on oPO, �f-._a,.peasfe,eya asq�ar.adesde '�. '. -ParaO'ndeirão?Nesta-alturado ... grande'áCQ:hte-
carate� e de coraç�Q;' o �!stmto �asal .y�r,-se-� ;ébrr.:�o: l:4�_�; d��4..b���?;�,�".â� esta- ':;�ime�to_ carnavalesco, os hoteis já se encontratn repletos;:
de carmhosas mapI�e�taçoes de regOZIJO ,\e apreço pelé hitps, .c4� � Gpn.llti'1Ulçao qt ..sÚ:Bêr)otados,� '.' -, '

,
:' .

,

tran�curso ga efemende, �or quantos o consideram e
I

comis'sões' e '�s'U1T-cQmiss'õe;, ",QtiàntiQ desta coluna, tratei do' àsstfu.tq,�ref�'rindo..me-.,
admIram. I'

� ,

'd-' . 'b d;:"d
. '. '

d" h .. ...:·

São flh d l'
' -:-',' _". , sempr,e' há IJm}'esto 'de 13()') '1 emO'ra-nO,la amentQ ',:.., OIS gran" es .O�ISj quel se

.

., ,I ,os o casa. o sr. Elmo Leal Coelho, altc, , .. .'.,' ,

I esperava, fossem inauguradQs ainaa,neste mes; esperan-
funclOnarlO da Caixa Econonu,'ca Federal em Santa C� clablhdade, de mtere'Sse pe- . :

f 1" te f 1 h d t'
.

.
,_' - ca que m'e lzmen racassou, a guem, c aman o a a en-

\arma, casa�o �o� �!����,�li�.a �t9s C:-Od}:t. !o próximo, de a�negação ,�1 , ção de outro. . algu.e�, ouviu dele, esta resposta amar-

--aa-cruzeIro &0 SüI lYansportes Aéreos e es�osa do sr
.."" ..An ·-���dQ._�Lga: ''Bem. Vamos pedir ao .autor da -erônicª que nos

Ayres Rosa funcionário do Depa t 't d- Es
. dual tendencla de se for- erI1J:"FeI>��- • ........ 'ri h '1..__

" r amen o e tatisti" I
• n "I>a_ar a.....o.1J.Ui.,. J

ca; sr. Nzlson Leal Coelho d,-..JI·cado fun' J.

d
mal'em organiza�ões O'igan '

Ouvi o amigo com um bom e alegre sorriso.
- - ,

C '
' � ClOnarIO os '�I '.' Q' ...

orreIOS Telegrafos, casado com a exma. sra. Anete 'escas _ muitas vezes' o .

.,..- uem sou eu para enlprestart dinheIro a capIta.:.

Alegre Coelho com uma fOlho h An M"
.' .• IJIstas?

'

,1m a, a ana; srta. Sel- resultado do dmamlsmo. d('" . 'A_

ma Leal Coelho, funcionária da Empresa F d' t J • • I A piada, melO azeda nao me aborreceu. Antes, pro-
Neusa Coelho e jovens Adilson Francisco Cõ thr , Hsr a: ;�� SOCIO fundador que as- duziu em mim" piedadeJpela "désculpa esfarrapada".

d J '

C 11...
e o e er· 1"' d I N- d

'

t' t
. Af' 1

.

h
mes e e_sus oelll.O'� e�tudantes. I l,�r� a um ugar e secre- ao guar el ressen Imer� o� por 1�0., , m�, b,� a

Por tao grata efemeride os filhos g=nros t d �arlO �el',al com um or-dena- ! que haver uma resposta e o bode espratOl'-lO fOI o es-

1 d
-

".. e ne os o - ' I .

h d "d linh
casa, man ara0 celebrar missa de ação de gra as' na dQ chorudo .;:_ os pequenos '_crevm ª or �tas as,

_ '.

'

Igreja. de Santo Antonio às 8 horas e recepcl'
ç

-
.

I b d'
_ I Estava; porem, com a razao e ámda estou e todos

.

dm' d
'

" O'narao Os r u es co� -a-- sua Ireçao e 1 ta be st
amIgos e a Ira ores em o lar festivo à rua iI 'k" ,

' I,que me eram, m m e ou.
. .

nr. 6, nesta Capital. "

.
.

oepc. e.D sua bandeira merecem. A, ,prova é que o .problema está em pauta', as provi-
O ESTADO, prazerosamente.. se c�ng-�atul

' simpatia.. I dências de última hora são apressadamente tomadas

f '1"
, a com a f' t' t f'

.

exma. rum Ia,�apresentando ao c'tsal- Algem' p' • .'

Ob
az-se com\os urlS as o mesmo que se az com Imlgran

C lh M
' L' l' C ',Ir() Ires· serva-se que entre os t '.

.

f'

oe 0- al'la ea oelho as expressões de sua sim. a _
I

,

,

.

_

. I es..... ." '-

ba e formulandQ os melhores votos de felicidad
p

,I.lov�ns
a propensao para. AloJa'los em qualquer lugar e de qualquer forma,

ANIVERSÁRIOS '. O auspicioso aco �'. .

.

clubes é muito 'menor. Em
I
ma.

. .

J.<'AZEM ANOS HOJE: • d
.

n eC.lmeü, via de regra mostram-se .E estarão eles de acordo? Voltarão no .. , outro
. lO. eu-se na Materlll-daJe'

.

carnaval?
I

- sr.. Antonio Amaro Carlos Corrêa. Aos ventur6- t avessos à organização, à Decididamente vou retirar meus riUlhões de todos
Nunes "OS paí d MU'CI'O I exceções dó' setor desporti- .

os Bancos e da Câixa Econômica e fa'zer um empre'st'uno,
. S' e as nossas

"

c',·, - -. '

. .

- sr. Filinto José Cal- tenha Mu'CI'-O lo' .', .vo. A gel'ação média viu-'se I eom-"0 Governo Federal, si o sr., Juscelino topar e então
nga e:X:ls-

,.
I I f

' " "h' .,.
.

'

üeira BastQ's' tência.
' I"OS ultImos anos amarrada, 'areI constrUIr um otel em Florlan:opohs, daquele porte

:pelas preocupações de or� -'€ .serviço de priineí;i�sirria ordem talvêz, o melhor e

malOr' de toda a AmerlCa. '

:(,!em material,; a reconsti- ,:' E' farei obra dé "marimbondo" �om uns 500 operá-
�lIição da' {il"ma, a cJ.liação rios, para não aC,ontecer entri!gtle. a. constz:ução a tres
de um. verdadeiro lar, à re- ou· quatro operários por dia, fique o· hotel prontO' no I

cupe·ração material q.Ile se ánó 'dO'is mil.
. -

I
reflete numa autêntica ân- :Vamos ver, agora, antes que eu construa, como

t·
-

d 7a
.' vã,o os turistàs passar...

. Icon llltraçao a
'

:pagma "ia de possuÍl" toda' a apa-
ej

.
. Aos. que l;lgora ficam sabendo de meu plano de

I
não (l.eve do 3animar, pois rel·hagem técnica até ao

,
\financüunento, só tenho a dizer e-prevenir que

n&,0jsomente com luta e tenaei-:- áutomóvel. Há indícios 'dE' eu:prestci dinheiro a ningue,m, po,rque
dinheiro adqui

\,c!a.de, é que você poderá que na nQva get'ação a fa- I:ldoJem, sonho, quandó a gente- acorda, desaparece com

mostrar a Ih c'' o apagar-se da lainpada de Aladim.
'

;
" os que e, es ao f'e individualista está em

.

_ 'Você me conhece? .

,

('riticando, que seus conhe- declínio: fazem-se amiza- TchatL...
cimentos f.utebolísticos tem des, r'ormam-se "grupi-

Guima- raizes. Com o corte de al

guns atletas indiferentes e

,

Festeja nesta data, suas 'Bodas de Prata, o dis
t:nto I casal Raul Comicholi e D. Heloisa Comíeholí, re
sídente em Barreiros. São filhos do feliz casal a Sra:
D. Rute Helena Machado, casada com o Sr. Alonso Pe�
reira Machado e os jovens Valdir e Cçrina, estudantes
e uma netinha Rita de Cássia.

Desfrutando de um vasto circulo de. amizades em

nosso meio, receberá o casal Comicholi, no dia de hoje·
as homenagens a que faz jús.

Os de "0 E:'STADO'" associam-se às homenagens
com votos de felicidades.

icosas", "As sete radiantes"

e "As: amantes da nature-

Osvaldo Melo

- sr. Manoel de Freitas

Oswaldo Bul-- sr. dr.

cão· Viana ,.

-' sr. Vitor 'Klappoth
- sra.' Ondiná

Cardoso

Vieira

- sr. Affonso Thompson

Cardoso Júniol'
- menina Tânia Helena

Garofalis
-- sr. Enéas Gonçalves
- sra. Mari.<!ta Cardoso

Duck
- srta. ,Shirley

rães da Rocha
I

-------

IJhos".
Há' uma forma de agre

miaç.ão social que se man-,'
teve através de todas as I'dificuldad�s, se bem ·que!.
'estivessem virtualmen te pa_

l'alisadas durante, algun'l

A· r E o'
:reinos intensivos" você"po
derá, frente aos vascainos
1'.0 p!'óximo dia 21, demons
trar que nem tudo está per-

Matricula para Curso de Admissão, ao Ginásio.
Professora: . Maria Madalena de,' Moura Feno.

Avisa, que abriu um c.urso: especializado de Ad"
missijo ao Ginásio, estalido a.'matricula aberta a rua'

,Saldanha Marinho 34.
.

, l

Eugenia- srta.

l\fadalini

Maria

Cléia-Terezinha- sra.

Barbosa
_ srta. Aurora Mes'quita. dido, e, que ainda com ,ho
_ srta. Ceci Lobato Ra- nestidade, boa vontade e lu-

JY:.os

I
,a, conseguil'emos soerguer

menino Carlos Aiber- o. nosso debilita·do futebol.
io Camisão

. Do amigo

anos: Os grupos ·,de "ami-

gas do café". "Uma meia

dúzia de senhoras, muitas I
vezes amigas de infância ou I
da escola, reunem-se perlO

(1Ícamente para tomaremNascimento
juntas o seu café a.compa

ALUGA-SE CASA NA' nhado evidentemente de bo

CLEMENTE R O V E R E., ios e tortas. Depreende-se
ANTIGA TICO-TICO, N.o <.]e· um inquérito que cerca

68 - FRENTE TRATAR ,d{: três milhões de mulha

COM O PROPRIETA'RIO,' l'es lia 'Alemanha-Ocidental
RUA' STEFANE BE-

'�ER<"1i',

Láuro Soncini

ALU6�SE (ASADia H, terça feira O t.al'

do noss.o benqui�to conter.:.

râneo" -Sr. Victo.r· Manoel'

:Mendes de sua eXn:Ia. sra.
,

roi enriquecido do. com ·nf'.3

cimento de um robusto �(.
na: I!'

Ainda não "tive vagar para visitar a exposi�ão
lacerdeana ,

As coisas de menos importância a gente vai

deixandosempre para',.depois,· :

": ,

_

Do in.t�r�pr;.. tqda"ia, j�Ar�ce.bi . �lgumas in�or'
maçoes bem interessantes -sôbre algul1las reahza,-

: ções' irrealizadas.
.

* *
> <.

*
,- "

E há: também a' história de uni garoto "exta

.

siaclo diante das grandes fotografias da exposição"�
.)� �: _:_ �amãi,' por que a sra. n�?' 'p� as manas

naquel�' Insti-tutCl ali? E' mais benit9 (lo que o Co-

légio d�s Irmãs!!!
'

- Aquele Instituto não existe, meu filho!
- Mas como é que' o retràto- estli ali? Então

o govêI;'no nãO" fez êle? '

_::-, -19'ão! Não f�!
- El como é que� já botou. ê1e aqui?
- Aquilo é 'uma foto-montagem! A realização

do, govêrno não é a do Instituto, mas da foto-mon'
tagem!

.

- Quer dizer que só fizeram o retrato? Pra
enganar os outros, é mãi?

*
Mais adiante, o mesmo garoto;

E aquele hospital grandalhão. ali existe,
mãi?

Não! Ainda vai ser feito.
E esta bruta casa aqui, mãi?

- E' a biblioteca?
� Existe?
Não ... ,

* *

*
Ainda o mesmo garoto;
� Mãi, onde é que vão fazer esta ponte?
- Já está feita!
.,.- Então por .que puseram o retrato dela aqui?

'" *

*
O Manduca - jornalista 9ficial - anda tão.

desarvora'f}o, mas tão desarvorado, que chegou a

dar a outro deputadO' o apelido com. que, �m Joa

çaba, é çonhecido o seu ilustre representante, sr.

Waldomiro José 'da Silva.
*

,
* '

Mas .a grande tragédia mesmo é a do dr. Bra'
sílio Celestino. Depois de esçrever um artigo. po.n
do o govê"'rho nos mais altos cumes do Himalaia, re
ceb�u a missão, de presidir os/destinos da U.D.N. '

até, que �os�a enquadrar o govêrno e salvar Santa
Catarina do caos!!!

.

O sr. Irineu Bornhausen fo.i' desumano, obri'
gando-o a engO'lir (). arÚguete; assim em seco ...

Se, o artigo é' verdadeiro, o dr. Brasilio. não

pode exigir nada de um govêrno super'operoso, no.

seu julgamento. Mas se exigir tudo desse governo,
'estará desmentindo o, que escreveu. Como sair
disso? Se renunciar a viee-presidência... o. depu
tado Waldemar Rupp estará rreleito!!l

O drama começou quando o presidente da
·U.D.N, ,lhe passou a presidênda para romper CDm

o govêrno ou tomar conta do govêrnQ: Contra ata

cando, o .governador mandou que A GAZETA pu-
'

blicasse o seu artigo. Que fazer? RÇlmper com um

govêrno que ele reconh�ce o maior'? Nunca.
Enquadrar êsse governo assim tão benemérito?

Não, pode ser. O dr. Brasílio vai dar nó em gota de

água.
.

; V:ejamos c9mo fará isso, à base do. seu artigo! Qua"
. �.lla,.qua!

.

/' •
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I

. Camisas, meias, terno's" calças, cinta Sr pijamas;
I

combinações, soutiens,
toalhas, quimonos, ·tailleurs,' vestidos; -blusas, slaks,' fronhas, colchas,' ,

roupas para �rianças,',e, mais uma infinidade de artigos.por preços
infi'nitamente 'reduzidos. ..�" '.�l�,

.

A qr�ti�ha
. S_úh��o10 ºe-�l!1C?�ela_� Trajano,-7

"
-,

R I" - ti RN

, "Fior��ópolis, SABADO, 15 de Fevereiro de 1958_---- ,_ -----�----'----------�- -------,�_1 ...: -

- -,
. ;.:lL;._:·/'''-''� , :';;, .�.,. ,� "��L!�"

-'0 a.t.der" o mal. anUlo Dlàrte de Santa Catarina

-,,,

,Oferece '.- ,seu
'

noY� e,' sensaciónal ,astoquB '",

,

-

pe�s. manoras preços
-

da . praça
,

_

'Não
-

é tiquidaoão �-Os;Pre�os da 8rutioba
.

� ,/
.

l • .

São PerDlanentemente Baratos,

-,

•
1

"

.

COBERTURA 'COMPLETA DO �EINÀDO DE 'MOMO, NA CAPITAL CA�ÃRINENSE
Transmissões, Reportagens, Entrevistas, "Fl�shs" e Notícias de 20 locar§.' diferentes!
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o ESTADO r: O mais antigo diário de 'Santa Catarina
4 Florianópolis, SÁBADO, 15 de Fevereiro de 1958

EDITORA "O ESTADO" "LTIlA.

()g�.

f '-

N.o avulso .

ANUNCIOS
':\lediantf' contrato, de acordo com a tabela em vigor

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

DR LAURO DAURA

CÜNICA GERAL
ANuAL ....................

, Cr$ 400,00
" 2,00

�--""-_.-

V
o

E'�-N--"D E"�:--$�r-�-
Uma casa, situada 'na rua Gonçalves Dias (Ponta

do Leal, Estreito) Preço o-s 70.000,00:
Tratar delo telefone 3811.

Motor ideal pa.ra barcos de recreio e 'para outros barcos simila�
res, além 'de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos,

�'
Dispômos para-entrega i.mediata, nas seguintes capacidades:

,

5,5 HP - gasolina 80 HP Diesel
11 HP - _)J 80 HP "

, (direita e esquerda)

I 35 HP )J, 1Ó3 HP" " "

�O HP " 132 HP
84 HP "

GRUPOS GERADORES - "P E N T A"

Quaisquer tipos par.a entrega imediata _ Completos _ Com

moto_!'es DIESEL '�PENTA", partida etétrica � radiador _

filtros _. tanque de oleo ,e demais pertences; acoplados dire

tamente com flange elastica a Alternador de voltagem -

trifásicos 220 Volts _ com· excit�dor _ 4 ea15Õs para'
ligação e quadro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentad0s sôbr;;-Tongm�nas prontos
-

para entrar em funciona-
mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO, DE
SÁNTA CATARINA

" " "

MACHADO & Cia SIA Comércio e Agenciéls
'

Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teleg: }'P R-'I M U S"

---' _., .. __._---_._---,-�-------_.�

DR. EWALDO SCHAEF�R
Clinica Médica de Adultos

e Crianças
'Consultório - Rua Victor
Meirelles n. 26.
Horário das Consultas - das

15 às 18 hs, (exceto aos 'sábados)
Residê.ncia: Rna Mello e Alvim,
n. 20 - Telefone 3865.

,UR. 1. LUBATO

FILHO
Uoenças do aparelho respiratório

'rUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E.RADIOSCOPIA

DOS PULMOES
Cirurgia tio Toras

�

Formado pela Faculdade Nacional

de l.\'ledicina, TisioIogista e Tísio

cirurgião do Hospital Nerêu
Ramos

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis

tente de Cirurgia do Prof. UIl'O
Guimarães {Rio).

Cons.: Felipe Schmidt, 38-

For.e 3801
Atende em hora marcada

Res.: - Rua Esteves Junior, 80
_ Fone: 2294

'INDI,CADOR',PR,Or�ISSIONA_L
------�-

-

--'NARIZ E 6AlfGÃiT,t· *�í. DR ANTO�IU MUNIZ

-

•

M O' V E IS, E M ,fi E R A L

(LlNICA ,DE OLHOS - OUVIDOS CIRURGIA A::::OMATOLOGIA'

Bdo Ortopedia
'I

I . Conaultõ'rio : João Pinto, 1'i _!
I Dr. G UE R'R'E I R,O DA' F O N S E (A �i���:�:�te.d�e!:s à:os1�á��,���.1

Residência, Bocaiuva, 135.
Fone: - 2.714.

Rua Couelheíro MafriÍ' 160

Telefone 3022 _ Cax. Postal 139

Endereço Tc.l(!gráfico ESTADO
\. DJRETO�
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandes de. Aquino,

REDATORES
Osvaldo Melo _ Flavio Amorbn '_ Bra� Silva -: I

AnJré Nilo Tadasco _ Pedro Paulo MachadtJ _ ZUrI

Machado _ Corrtspondente no Rio: Pompiliu Santos

COLABORA,DORES
Prof. Barreiros Filho _ Dr. Oswaldo

-

Rodrigues Cab�al
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Çarlos da Costa Pereíra l

_ Prof. Othon d'Eça _:_ Major l'ldefonso Juvenal

Prof. Manoelito 'de Orilellls --" Dr. Milton Leite da Costa

_ Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Seixas Neto _ Walter

Lange _ Dr': Acyr Pinto �a. Luz _ Ací C�bral Teive -I. . J)R ,
WALMOR- ZOMEll

Naldy Silveira - Doralécio Soares - 'Dr. Fontourll,
IJARCIA

Rey - Nicolau Apostolo _ Paschoal Apostolo --- Ilmar
Dlpfomado pela Faculdade Na-,

Carvalho
'

cional de Medicina da Uni"er-

P U B L I C I D ADE. sidade do �rasil
, ,

"r Ex-interno por concurso da

Maria Celina Silva _ Aldo F,���nandes Vlrgl 10 M�tel'nidade " Escola

Dias _ Walter Linhares (Serviço do Prof. Octávio

P A G I N A ç _4. O' Rodrigues Lima)
",

. íd \1
. Silveír Ex-interno do Serviço de crrur-

Olezartc Ortiga Amílton Schmí t t: • gemrro I ven 8 '. d H ·t liA P E T L;
-go , gla o OSpl a . ..,.

R E P R E S E N T..A N T E do ltIo de Janeiro
'

R-epresentações A. S. Lara Ltda. Médico do Hospital de Carida de

RIO'- Rua Senador Dantas 40, - 5.0 Andar e da l'I.aternidad� Dr. Carlos
'. Correa

TeI. 225924 , DOENÇAS DE SENHORAS -

S. Paulo Rua Vitória"- &57 - conj. 32' - PA_RTOS _ O'PERAçõE�
'feL 3478949 PARTO SÊM DO�, �elo método

-Serviço Telegráfico da UNITED PRESS (U-P)
c, p;�:o-�:��II;til��� n io,

Historietas e Curioaidades da AGENCIA PERIO- o�s�� 16 00 às 18,00 horas

DISTICA LATINO AMERICANA (APLA) Atende co� horas ma�c�da.s.
AGENTES E ·CORRESPONDENTEf. Telefone 3035 - Residêncta ;

, Rua General Bittcucourt n. 101.

Em Todos os municipios de SA�TA CATARINA

ASSINATURA

Chefe do 'Serviço de Otorino do Hospital.
de Florianópolis -' Moderna Aparelha
gem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos, Receita Ide Oc!Jl\)S por
Refratar Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por processo- moderno
CONSULTORW RESI'DENClj\

Rua dos Ilheus 1.<1 casa Felipe Sehmídt 99

FONE 2366 . FONE 3560

E:specialista em moléstias de Se-

nhoras' e vias urinárias. ÚR. N]!;WTON l)'AVILA
Cura radical das infecções agu-

CIRURGIA _ GERAL
das e cronicas, do aparelho _ge- .Doenças de Senhoras - Procto-
nito-urinário em ambos o� s,:,.os� logia _ Eletricidade Médira
:!loenças do aparelho ,Dlge.".."lvo ,- ,

Oonsu ltôrlo : Rua Victor 'Mei-
e do sistema nervoso.' 'I I f c �07

" O'" 12 e 2" às ,ij relles n. 28 - e e one oc- •

Horarlo: 1 72 as 7�. - �' 'D 15 h '. em

horas - Consultório: R�à'}'_irá-:, di C�nsultas: as oras

12 - 1.0 Arílar -'Fone:":' lan�. A •dentes, '" ,- Residência ; Fone, 3.422
3246.

idê I. Rua Lacerda Rua; -Blumenau ,1. 71.
- Resi enCla."

Coutinho. 13 (Chác,ara d� Espa
nha :_ lFón.e-: 3248:

.-----........._,.....---�--'--. .,._-�4__l_�..,. �IÍ> :a::;:..... _

,

'-MÉDICO!..
Qrtopedla e Traumatologia

Ex-interno por 2 anos do Pavi
lhão . Fernandino Sominsen da
Santa Casa de São Paulo. ?I

(Serviço do' Prof. Domingos t '

Define) - Estagiário do CeÍltro,�
15 - sábado (tarde)

de Ortopedia e Traumatologia e � 1 f - domingo '-..

do Pronto Socorro do Hospital I idas Clinicas de São Paulo.

I""
S

. :8 - 3a feira carn,

I
( erv�ç� do Prof, G?doy Moreir.a
- Médico do Hospital de Cari- I

dade de Florianópolis.) I 22 - sábado (tarde)'

I
Deformidades congênitas e ad-
quiridas - Parálisia I�fantil _

I
23 - domingo

Osteomielite - Traumatismo -

���. '- O

I
Consultas: Pela manhã no lIos- . ,se.rv lÇ? noturno será efe!u,ado pelas farmâciaa �anto An tôn io, Notu r-
pitat de Caridade, das 15 às 17,30

na e Vltória .sItuadas às ruas Felipe'.Schn'lidt, 43, Trajano e' Praça 15' le
horas no Consultório. Novembro, 27. •

""
,-

Consultório: 'Rua Victor Mei- O pI t- d'
_- ,

relles n.26."
an ao IUrJ10 compreendido entre 12 €,,13,30 hol'�s será efetu:ldo.

I
'

'/
pela farmácia Vitória.

Residência: Av. Mauro Ramos
n. 166 - Telef. 2069.. .

I DR. JULIO DOLIN. VIEIR�-
,

,

M É D I C O· 2 e 16 (domin.gos)' Farmácia DO CANTO R

I Especialista em Ulhos, Uuvidos .ua Pé'!_rO Demoro, 1627.

II
Nariz e lJ:r';;:::a��l'ratament� I �

9 e 23 (clomingos) Farmá'cia INDIANA .

_.....R.ua 24 de Maio, 895

Infra-Vermelho - Nebuli:lução O
'. t'

I
'

_ Ultra-Som _

I
se\'vlço 'no urne será efetuado pelas Farmácias no CAN'rO e lN-

, '.(Tratamento de sinusite sllm
DIANA. •

1, I'peração)

I Anglo.-retinOSCOPia
- Receitu de

'

A pr�s(mte tabela lião poderá ser alt.:>rada seno prévia autorização

(l.eA"te '�
..

Oculos - Moderno equipamento

II Depart':im( o. "
-

�

de Oto-Rinolaringologia" D "
.

(único no Estado)
. ,. P., Js'

Horário das '9 às 12 horas - L
.

O 'd dJ �
_ UIZ sva. O Acampora, -,

-

',�das 16 às 18 horas. I Inspetor de J<'arma'c'
'

I�. Consultório: - Rua Victor 3IlIIili_i.ml1lD� ,,"'
- la.. .

.

Meirelles 22 - Fone 267ó I �miJ] •. :a.rwwiil!����,,'\.,,�����,,������� ,

ResidêncIa - Rua São d"rge, -----;---,-__c
__

n.' 20 - Fone 24 21 L E I A -

DR. HENRIQUE PIÜSCO
PARAISO

·MÉDICO
Uperações - Doenças de sel'ho-Iras - Clínica 4e Adult'JIl

Curso 'de Especiaiização no

Hospitai d'os Servidores dél Eil'
tado.

'

, , (Serviço do Pro..f. Mariano de

�
',Andrade).
;

"

Consultas - Pela manhã no

, :Ho'spitlil de Caridade.
.

• .A tarde das 15,30' horas tm

, dian.te 'fio consultório à Rua Nu-

m
'

nes Machado 17 Esquina de r: ra·

Cx. Postal 37 - Fone 3362 -. FLORIANÓPOLIS : dentes" - Telef. 2766.
.

, ) "Residência - Rua Preslda,lte

1!E§J@f.ê:f:?r=rr@(�I�Iê.r�F-lr=J�3��-ª� Soutinbo 44 - Te!.: 3120.

DR" 'AYRTON DE OLI\'Eí lL\
," .liOENÇAS DO PULMAO -

"-TUBERCULOSE

-IíConsultório .:..- Rua Felipe
�

Schmidt, 38 - Tel. 3801.
"

Horário das 14 às 16 horas .

. ,(,.Jtesidênci'a - Felipe Schmidt,
fi, 127. -

Virgem Esp�ci�lidaQe
da (ia. ,WETZEL INDU1TRJ.At·�. 'JoJII'llle _: {Marca' Regls1rada�

economiza-se'lempo e dinheiro

(/OM SABÃ,O
; ,. -

F

,\

nssmark
VISITE A N OSS A LOJAI

-----------

DR. CLARNO G.
IJALLETTI

Tel. 3810
- ADVOGADO

Rua Deodoro, n. o � 5Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

FlorianóPoliS___ I
.-------------------�

SINDICATO' DOS EMPREGADOS' NO'
�1.i 2. ""'1I1W '

C_R(IO . DE" FLORIANÓPOLIS

APARTAMENTO
NO CENTRO

Alugu-se apartamentos
recém ,construidos à �ua
Lacerda Coutinho, 18. Tra

tar na Casa Veneza.Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVO,AÇAO
Ficam, pelo presente, convocados os Associados do

Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópo
lis, para uma reuriiã� a se realizar na séde, à Rua Tra

jano 14 (altos da Confeitaria Chiquinho) no dia 20 do

Corrente à!s dez�nove horas e trinta minutos (19,30).
Ordem do dia. ..

1.° -- Eleição para 3 Vogais e 3 Suplentes para Co- I
" I

missão do Salá�io Mínimo , I' A L U G A S E2.° - Reajustamento de Salários
-

Não havendo número legal-para funcionar em pri- Rovere (Antiga Tico-Tico)
meira convocação, fica desde .já, convocada uma nova Uma casa a Rua Clemente

reunião para ter lugar uma hora após, isto é, vinte horas 68 frente.

e trinta minutos.'

I
Tratar com ,0 proprietário

. Florian-ópolis, 10 de Fevereiro de 1958. à Rua Etefano Bécker 116,
Jorge Leonei: Lacerda - Presidente Estreito (Canto SAPS).

_��';';",,'_ill§!i�'lD'iiíliB!lliIIliIl2',�III.IlI1IIIiIi!ill!II!IiIIIII_SiIIliIl�lliillmllliR.ta��_�:!��
.

_UE
,

" DEPARl'AMENTO DE SAUDE PÚBLICA
Planlijes de Farmácias
MÊS DE FEVEREIRO

\

1 -- sábadp (tarde) ,Praça 15' de Novembro, 27

Praça 15 .de 'Novemb'l'orW
Farmácia' Vitória

,

8 - sábado (tarde) Rua"!.:co��;jheiro Mafra

Rua ConselheIro Mafra

Farmácia Esperança
Farmácia E)sperànça '9 - domingo

Farmácia Moderna
Farmácia Moderná

"

Rua João Pinto

Pua João Pínto
•

Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt, 4�

Farmácia Catarinense

li'armácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

E S T'R E I TO

VIAGEM (OM SEGURANCA
E RAPIDEZ

·

Só NOS CONFORTÁVEIS MICRO-ONIBUS
\.

ASSl.NE-
-......:

.

DIVULGUE-··

"U E S ... ,A li U"

DO

B R,l T O,
-R-Á PlD O ,r SUL - B'R A S-I L f I R 0-" �

I
-- :0:

ALFAIATE do SÉCULO
-:0:-

Rua Tiraqe;ntes,. ",9'
Florianópolis -,- ltajaí

Agência:
.

- Joinville - Curitiba
Rua 'Deodoro esquin� c'"!
Rua Tenente Silveit>a-------

..-

\
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"0 I.tadc;" o ..ala antllo
- o

Florianópolis, SABADO,\ 15 de Fevereiro de 1958
�eel 9r:; o11§j§Vg"f stJ tI ,OdAeAê ,.aJfôqO'""'f""LG""'I:'!!"!fC"",�-----------------�------ ----,-

PROGRAl\IA É REGULAMENTO DO CARNAVAL DE
1958 I

"MPMO;Â�,�I� ;�N�I?aNAL" ! A Diretoria comunica também aos srs, associados,
Dia 15 - 'Sábado - Baile com início âs 23 horas, que ser:' '.1 ... rigorosamente exigida .na porta . a ,CAP.;
Dia 16 - Domingo - Baile Infantil, das 16: áJ 19: -TEIRA SOCIAL. Porisso, solicita-se aos srs. associados

,

horas e Baile Juvenil, das 19 queia.inda não possuem a respectiva Carteira Social. a

,

ás 22 �oras. I
finéza '(le providenciarem a sua emissão, para o que de-

Dia 17 - 2.aFeira - Baile, com início ás 23 horas. ,vem entregar na Secretaria do Clube duas fotografias
Dia 18 - 3.aFeira - Baile, com início ál!! 23 horas. 3 x 4:

'

.-- R e g u I a m fi n t o -- Aprovado pela Diretoria, em -sessão re�lizada em

a) Reserva de Mesas:
'

17' de-janeiro de 1958.
1) As senhas serão -dístribuídaa pelo sr. Francísco
Medei-ros, na Sede Social" ás 7 horas da manhã do
dia 3 de fevereiro, 2.a-feira;

,

2) A reserva será féita no mesmo dia 3 de fevereiro, (t 'U B E2.a-feira, ás 19,30 horas, na Sede Social.
NOTA: E' obrigatório a aprese=tação da carteira

,

sociale do talão do mê le fevereiro do cor

rente ano, para o que sr, Cobrador estará
presente para o contrõle,

As mesas serão 'reservadas pelo próprio' sócio ou por

pessôa de sua faroíliá..
b) ,Preços da Mesa

1) Para 3 bailes - Cr$ 500,00 Domingo (16) - Baile no Dôze
2) Para 1 baile - 01'$ 300,00, Sábado (15) - Baile de abertura no Dôze

NOTA: A mesa para uma noite, só será vendida
- Baile no Práia '

,

a partir do 'dia i15, ás 14 horas. Segunda (17) - Baile Infantil no Dôze
Para os Bailes I�fantil e Juvenil não r:i Terça (18) - Baile no Dôze
reserva de mesa,

,

Os bailes começarão às 22,00 e o ínrantü se1'á, da"
c) C O' n v i t e s .

_ '115,00 às 20,00 horas.'
'

1) O ;Clu.be nã,o ,�istribúirá, ingr�sso. �ara as pe�-
' .

P R E ç O S :_

'soas em trânsito, -poderâ a Diretoria, a seu cri- MESAS _;_ No Prâia uma noite: . Cr$ 150,00
,

tértó, e sob a responsabilidade de um sócio, ex- .

---' No Práia duas noites .. .. "200,�lo
pedir: convite, mediante, o pagamento das se-

"

- No Dôze . ( .. .. ., .

" 300,00
guii1tes' taxaajde.frequêncía: '� No dôze, por uma noite .. .. "300,oJ A.l LAS DE LATIM, POl�'=---- ,

'

-'-'-,.--

'a) Para �a��l e dependen!es (até 4) - 1.200,OOpara � No Dôze por três noites.. .. 500Jou TU�U1lJS E FRANCBS SINDICAJO ',DOS' CONTABILISTAS
,

-tôdas- .as fest,as:' -, ,'. , .Obs.:- A mêsa por uma noite só .serâ vendida !1

b)' Para casal' e dependentes (até 4) - Cr$ 500,(00 partir do dia 14 (quatorze) às 14,00 horas. Tratar, diàriamente, à DE FI0'R,,IA,'NO'P'O'LI'Spor uma festa.
' '

- Cada sócio só poderá adquirir uma mêsa -,
l -. Padre Roma, 110, Fu 1-

c) Individual - Cr$ 800,00, para tôdas as festas. - ROLHA c-s 300,00 por noite ',!, c, - E P I T A' [_'d) Individual - Cr$ 300,Oq para uma festa. C O N V I T E :--
e) Estudantes - Cr$ 500,00 para têdas as festas, - Casal (com 2 dependentes) Cr$ 1.500,00 para tô- Ficam convocados os associados do SINDICATONOTA: O convite não dará direito á mesa, que das as noites.

'

O' D S CONTABILISTAS DE FLORIANOPOLISserá paga a parte. '- Casal (idem) Cr$ 600,00 por uma- noite- ,J, � ,

Os convites sõ serão fornecidos a co- - Individual Cr$ 1.200'i� para tôdas as noites para. a Assembléia Geral Extraordinária, a realí-
mecar dó dia 14, 6.a-feira, das 14 ás 18' - Individual Cr$ 500,00 para uma nóite

,

zar-ss no dia 10 de Fevereiro de 1958, na sécle so-
horas na Sede Social, pela Comissão --; A posse da mêsa não dará direito à entrada, sen- cial, àRua Trajano n.o 14, 2.Q Andar '-:. Sala 5 àsrespeetívà. Não será atendido, em hipó- do' necessãría a carteira social, e o talão-do mês (ou anui, 19 h 1. or�s em .a _:onvocação' e 20 horas com qual-tese alguma, pedido na, porta. 'ade de 1958) ou o convite.' ,

quer numero, para a seguinte ordem do dia:

1) N:� se!·�����i:�.eas�Ütl'a'da:'de m'enor;s �<1� " , 'Lo ';: :t�ei�a�,s�ã:d\-st-r-ibuidas às 7,00 do dia 5
á) -,- Eleição dos Delegados para renovação' dos 2/3

y,
-'

.' '

.

", :'
!e F(.\rei�'eiro e â' venda será iniciada àS. 8,00 horas;

' elo Conselho Regional de Contabilidade de Santa
; bailes llu» dias 15, 17 E1 18. Na matínêe infailtil �:. [.'2.° ...,- O pagamento será feito no ato da aquisição eatat:ina. .

,

�._
"

''c somente poderão dançar, .os menores de 11 anos. 3-.() - Os convites obedecléão às exigências esta- . ti) ...:.:. Reforma 'dos Estatutos. ,

'

!" 2'� E' rigorosamente "pr,oibidoé,jó:"UsO:',de Iaaça-perfu- ·,;'u}áí;,ias e só serão fornecidos 'nas 14,00 às ,,17,00' h,oras
,

F'l'" "
..

7 Q.
s

"'.,ol,aanopolis" 4, de" Fe�e�iro�.Qe 1958., _, ','- ",,;- "".�.
'" me no Baile Infantil. lo dia da festa. '

"'" � , "

35 No Baile Infantil -do dia 16, domingo, haverâ uma 4.0 - Os conv,ites só pod�{í;o ser for,ne�iqó� pela .

• �OY �__(1A<hLOS.SÓ '..;:_·PRESniENTE
""

:-':" =para.da de fantasia., com" prêmios. :;ecretaria. -cs
�'�

�

r

�'iiÍ"'" :'i,t""
.

'f' 'e) Rainha do Carna'9'al 5.° - O êonvite não dará.;ttireito a mêsa, que sel'-ã ,'.�

I \;:,V�q;,(�'Il:R',lO' " �DA5P6omo todos' os anos, será e:lelta a, Rainha do Carna- paga a parte.'
'

cf. ;' VENDE-SE' ,

vaI- do Lira..

"

'�A!1�! 6/) - A compra da mêsa��rá que ser feita pelo Por Cr$ 3.000,00 bÚ� fo- 'n:' �. ,_358 d--:--: �SÇRITO:RIO DO SPF ---'- .Encerramento
,

•

k'
• I M P O k T A N T E próprio sócio ou seu dependentê" podendo no entanto a gão' á�'querozene, 3 ocas e • �crIçoes, la, -5 (quinze) de fevereiro.

'

,

'b"d d L P J 1'" d fôrno, mat�� ,"DACOI' em ,!,�tend,ime.'n.to h,a '.E.sc'ola;,� Indl;strial de Fl,o'rl'ano',poll'�",, lL 13:' E.xpressamente..
prOl 1 o o uso o ança- er- seJ;lla ser entregue a qua quer p�ssoa, uJUa. vez cre eu-

, "d' d
'

r a ão 'AI' ., .

i .. fume como entol',pecente.. :ada pelo associado.' esta o, e· conse v ç .
,

<} ;1 ua !l\ll'an te AlVim N. 19, ,das- 9 às l2 h.õras.·
, "

" , .

d f' 70' S'
_' 't'd' t d' ,ver"etratararuaOsval-" (,A"e.,"A, .' 'A"'['U,.G,'A',.•'-.S"E'2) A Dfretoria s'oJicita aos S1'S. aSSOCia os a

,
meZ'l .

- o serao perml 1 as qua 1'0 ca eu'as POI'mesa' .

'

.

�
,

.
,

de não levarem p'essôas estranhas ao quadro 80- b E, T E R --M I N A ç' õ E S:- '
'

" )do Cruz 1).. 445 no Esb;eIto.,

cial. o.ut1'ossiíP, previne-se de qUe somente po- 1.(:) ...L E' rigorosamente vedúla a entrada de meno..
,

, �, ,�_, M,?griifica 'residência: a Rua Tenente Sil�eira, 13ft
derão freqüentar as festas deI Carnaval os sócios 'es no!" b�dles noturnos. .. ,.'� Vere e trat-ar' no local, com o sr, LUrZ' TAULAIS
quites com a rcs()_ur�riJ (mês de fevereiro), sen.. 2.0 - No _9-aile infantil não ser)á �el'mitido o usõ de Aí-1U',',' NC.t,O,S�,,:,"

(Em frE'nte':ao Lira) "

' ,

:1I1ça perfume. '

.

"" �-;'''';:-;--:-::-::-�=-=----c--:---�_
3.e - A carteira social e o talão do mês (ou anUI- 'E(;\ (

•

-

A U .1"." S D 'E I N-G lÊS,'Iade de ,;958) ou o convite serão rigorosamente exigidos ,.IORJ"AIS
\ entrada.' .'- 'C

'

,

As matriculas estarão abertas de 27 do c�y

4.0 _ O baile do Departamento Balneário (Práia;. '�VISTA5. ::.te 8 de fever�iro. Turmas para meninos (dé 12 a a15
<e regerá pelas mesmas instruc6es. �ISSORAS, ,nos), ,e- para adultos, de ambo� Os sexos.

'

5.0 _ Os cartões de frequê�ci� não' terão valo,r para COlOC.A(;'OS EM QUAL· MENSALIDADE: Cr$ 200,00 para crianças e para adú!
�UEI CIOADl 00 alASII. tos Cr$ 300 00

o Carnaval.- !
.

,

"
'

•
-
,-

O N I BUS :--
. \

REP A S L ARA
N� B. �, primeira mensalida<;l.e será' cobrada 'no ato

• •• -� ,

'I da matrllcula . '

ParI!, o baile do' Práia haverá ônibus em horas e a lUA IlHADO. DANTAS 4Q·5.·-'ND,

,!,>reços a anunciar oportunamente. RIO DE JANEIRO - D. f.,
.,"

Maiores inform.ações na Seçretaria do Instituto. '

SE,RA' RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO
a }lua Felipe Schmidt, 2 sobra lo.

,

i���tn�,��:'�M:'laC:::oaE�T�:::,��:�;a,�:�:: Preço de Ocasião CO,nfecç--ões 'OBaN 'LI---d',a' a,,;eguintes'pontos relativos ao Carnaval: VENDE-SE uma·fábrica
10 N-

-

t
'

d"d d d4 b'l . ,_Estabelecida ne,',sta Capital, á rua Saldanha Ma",i,_.
- ao serao a en I os no ecurso' os aI es de brinqúedos com maqui-, '

casos de esquecimento de 'cart�ira social (ou da men.: nh?, 129, tem vagas para os seguintes emprêgos: ..

saJidade).
nária completa e noya, cO?l - a)· Chefe de ,Bordados .á ,mão;

2.0 _ Não serão atendidos no decurso dos bailes, um galpão de madeira JJle- b) Costuúreiras com bastante prática'
tJerlídos ou aquisiçõ.e� de: ·çonvite�-ingressos:

.

dindo 8x16. Casa de mate- c) Auxiliar para serviços gerais de Es�ritório com
, "

3;0 - Não serão atendidós pedidos de ingr,essos !t rial ie 2�4m e dois lotes de conhecimentos de Correspondencia' Comercial' '

fotógrdfos. 20x30m cada.
d) �ordadeiras pam serviços de taréfa á domicíÍio.

.

As lllte.re�sada8 aos divérsos serviços deverão apre-A
se.ntar-se dlal'lamel1te dás 8 -ás 11 horas, e dás 14 ás 17
horas no 'endel'êço acima. ,I

A DIRETORIA

, i
;- iI '

I

Grito de Carnaval
Apesar da impossibilidade da vinda do conjunto
"Os Copacabana", será realizado a 1.° de Feverei
ro - sábado .;_

"

O GRITO DE CARNAVAL de
1958. - Reserva de mesa na secretarla a

Cr$lOO,OO,
-----------�,--------�,

D·" 1 E . D- E', 'A G O S T O
� -. ..

ç' o.m uni C a ç;� o '

DIa' 1 - Sábado _;, ul'lfo de Carnaval- Oom a DO

pular orquestra "Os Copacaba.
na", do Rio. -Reserva de meS:1S
na secretaria.

'

,lia �5 - Sábado � Carnaval
Dia 16 - Domingo '-- Carnaval
Dia 17 - Segunda, -:;-, Carnaval - Baile Infantil _

.

Início 15 horas.
<,

Dia 1" - Terça feira -- Carnaval.

R o li R A 1\'1 A ' D E F E V E. R E I R O - 58

A Diretoria do OI ube Dôze de Agôsto reunida, to
mou as seguintes resoluções, que vigorarão para Os fes-

ejos carnavalescos: ",

,

PROGRAMAS· DOS FE'STEJOSt

, !

�"------------�-------------_.-------
..;0.1.'.

CLUBE' REfREfiVO E .CULlURAL
J..- lo

•

15 DE NOVEMBRO-

Tratar com a Sr. Frede
dco na 'CASA

SE'DE: Praça 15 de Novembro, 21
,PROGRAMA DO MES DE FEVEREIRO

8 - Sábado :_ Baile CarnavalescO;
,

com início às

22 horas - Segunda' apuração do concurso

"RAINHA DO CARNAVAL".
Dia 11 - 3.a - Feira' - às 2I horas: 'Terceira· apura

, r�ção (final) do concurso "RAINHA DO CAR-

,NAVAL".
.

Dia 15 .- Sábad� '- Baile, com início às 22, horas

Entrega da fai�a à "RAINHA' DO
.
CAR

NAVAL"
Dia 16 ..,...-1 Domingo - Baile Infan�il, da'S 15 às 18 horas

, Baile ;'adult��", com inído às 22 horas.
'

Dia 17 - 2;a-Feira - 'Baile, com início às 22 horas.

NOTA: - Somente poderão frequentar ás 'festas de

CARNAVAL os sócios quites com a Tesoura

ria (mês de fevereiróf_ ,As 'mêsas pod�rão ser
,

reservadas, no, Clube, com o St. Secretário So�

cial; diàriame:qt�;�das 14 às 18 horas .

Dia

Fernando Luiz Soa,res lle Carvalho
1.0 Secretário

"A CAPITAL".

• • • • • • p ••• -. '.' •••• o.' •• o· • " •••••• � .'. • • • • • • • • • •

�� !)

U I;>ata do nascitiletl til ,_ ..

:
. • .. . .•......

EstadG �ivil .:�
"
.... , ..... .- ...•................

Emprê!o 1)"; cargo: , . • .

(lO •

I Ti'atar à

84 nésta.

)<'jllal "A Soberana" Distrfto a" Eatreito - ('Já.�.
"A Soberana" Praça ],5 de novembro - esquina

rua Felipe Çhmidt

Rua' Schutel n.'

!

,
,

'.I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
-_-�-- - ---------- - -------- --;--------_ ._--_._----- -- -

-

CLUBE DOZE· DE AGOSTO- DEPARTAMENTO IALNEÁRIO - GRANnlOSAS SOIRUS CARNAVALESCAS DIAS ·16 (D OMINGO e 11 ($E-'.

,'. GUNDA-F'EIRA), COM INICIO 'AS 23 HORAS. RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE. .

.

.

'.'
.

Bôi.SÃrDrÊSiÜDÕS"PAiA--V�;'-;;�;'-�--;'-;;-"_";;·I�"ii";;·-PROFESSORES PRIMÁRIOS �r(tI '" .• (W W� ..._ ,/ �
CURSO DE ARTES INDUSTRIAIS

.'

An 1 id f
-

Id
.

d' di d de Mestra vas de setembro? Haveria-Na Diretoria de Estudos e. Planejamentos CSecreta-, Cyro dos [os
I
escu pIOS a ormao, na e metros, conquista o a

I
se a ianta a

ria de Educação e Cultura), está 'aberta, de 12 à 22 11<;, . O CAMINHO de Várzea madeira dura corno aço, e terra vermelha, e sêca, nos Joaninha. Perguntaríamos várzeas, com espinhos-dacorrente mês, a inscrição para os candidatos ao Curso da Palma, estrada larga' e 'depois pixados. Pareciam 'aproximava, um. p o u c o 'ao Pai, mais tarde. agulha e araçás, haveriade Artes Industriais, a realizar-ae no I. N. E. P, (Rio de
poeirenta, que cortava os' caminhar para o

_
infinito mais, d� fabulosa Várzea da I Um quilômetro a mais, lagôas apinhadas de graçasJaneiro), Ide 1° de março à 20 de dezembro.

sertões, entre o vale do Rio êsses marcos quilométricos, Palma que tanto nos excí- 1
no caminho de Várzea da e de ariris? Um garôto queCondições para inscrição:

, Verde e o do S. Francisco, Ino afã de demarcar o índe- tava -a imaginação, desde o Palma. Sonhos de' menino, fôra até à Vila do Jequitaí,a) Ser professor primário, Nornalista, com deis -

. I, •

ínímo de efetivo exercício em escola do Es- houvera aparecido a nos- marcavel, e traziam-nos a
I
dia em que, aprendendo a logo desfeitos "pela autori- no meio do caminho deanos, no rm ,

I"" d 1 . ,

lm
'tado;

. _

-. .'. sos olhos com a maje��a�e �esma es�ec,l'e. e me anco-

! ler, ha:Iam�s soletrado seu dade pater�a,.e pela r�ali- Várzea da Pa a, contara-"'. b) Ter boa �pydao ma�ual; "
. ,.� le o prestígio de uma V�a ,lIa_que o sub�t� �ncontr�'lnome inscrito e� caracte-; nade 'geográf ica. Ja�aIs o coisas extraordinárias.

_ c).�er condIçoe� ?e .saúde co�s:derada boa por o,
Appía", se Os escassos rudi- na chapada s?lItana das h-I' res negro nos caíxoteg que. Pai .nos levava alem do Ma� o Pai, a novo apêlo,gao oficial e, em particular, boa v sao._ .

t d
. meritos de geografia e de nhas do Telegrafo, retas, chegavam às lojas da cída- "km 3", plantado à beira 'dissera: "Agora, viemos sóQauisquer outras informações serao pres a as na-

" I ", I
" _ P d hquela Diretoria durante Os dias acima, no horário de 14 histó_:_ia, ministrad� na a�- resolutas, a c'()rtare� as

"de: yarzea áa Palma:E. F, d� um riach�, ou do km para encontrar o e rin o.
às 17 horas e, aos sábados, das 9 às 12 horas',

\

lá de Mestra Joamnha h- .curvas d� estrada :eal em C. B
.. _. /

. 4 , onde havia uma game- De outra vêz chegaremos
Florianópolis, 11_ de f.eve�eir.o

de 1958.' . vessem. instruído o �eni- grandes secantes, a busca

I
Já não nos .pareciam mís- : leira de, basta sombra. até lá",Angelo RIbeIrO

no, acêrca dar-existência da ,de mundos remotos. 'teriosas, como dantes, as Acompanhávamos," apenas, >'Pedrinho era o estudanteDiretor
famosa artéria. I Cada marco à vista era.: grandes iniciais. -

pretas: o botafora de alguém que de medicina da família.De quilômetro em qui- para n�s, �ma festa: �an-I"E.F1..C.B.'" O' irmão mais partia, ou íamos ao encon- Várzea da Palma distava de'� lômetro, um marco de aro- tana do RIO Verde ficara velho explicara, certa vêz, tI'O do parente que chega- Santana do Rio:Verde 'qua-PROGRAMA DE (ARN'AVAL DO' CLUBE eira assinalava o' espaço para trás, !l1ais um milhar
que significavam "Éstrada va. Quando perguntávamos tro dias de viagem, a cava-

.

. percorrido, com algarismos de metros, E êsse milhar de Ferro Central do . Bra ....
'
se não seguiríainos até Vár-' lo. Até ao 'Rio, gastavam-(UlTURAl E RECREATIVO llMOENSE "

sil" É sabia-se algo a re�-I zea da Palma, o Pai nos da-
se mais dois' idas e uma

. ,EXAME PARA PROTETICO' peito daquela máquina �ue, va um docinh.o, .tirado .do noite, de trem. Por isto, osDIA 1� - Sábado com início às 22 horas, o Clube
f 'corria, arrastando carri-I bornal, e respondia, capeio- estudantes não iam à casa

.

d ,.,. feet
. Acham-se abertas até o dia 28 de evereiro

.
Cultural e Recreativo Limoense ara IDICIO aos eseJos.

nh.os. Na escola, Mestra

/'samente:
"Várzea da Pal- todos os anos. Usava pin-carnavalescos. Sua Maj'estade a Rainha do Clube será as inscrições para o exame de Prótese, a

Joan,inha havia desenhado ma fica pa�a outra vêz ... ".
ee-nez, sapatos de canoconduzida para � Sociedade no seu luxuoso carro alegó- ser realizado no Departamento de Saúde

uma. Quanto à via férrea, I E a estrada de rodagem, cinza, .que abotoavam derico. O cortejo partirá da Vila Operária devendo chegar Pública no dia 6 de março do corrente.' propriamente' dita, não se desdobrava-se como uma lado, roupas de casimiraà Sociedade às 23,30 para cerimônia de coroação. A se-

Os interessados devem dirigir-se à Secre- podia imaginar, ao certo o I fita vermelha, �iante de inglêsa, camisas de peitonhorita Neide Santos Rainha de 195� fará a coroação na
.

d D Ih 'que seria. Tinha-se a idéia nós, galgando elevações, la:: engomado e "plastron". Os
'

. taria do cita o epartamento para me 0-Rainha de 1958, senhorita Emiliana Silva.
- !

de que fôsse assim. como deando �orr<ls, sumindo belos cabelos negros en-DIA 16 - Domingo com início às 15 horas, grandío- res eS,clarecimentos. I um imenso viaduto, a esten ali; aparecendo acolá, até cantavam as garôtas dasa Matinée Infantil. Sua Majestade "e Raínha Infantil,
S·

•

d" S
.

PU'bll·ca 'der-!Je por serras e vales,
I

vencer, misteriosamente, a terra, e olhos irpnicos lhee graciosa, menina Marlete Mafra, desfilará pelas .ruas ecrelarla a. egurança pelo mundo afora. Nunca se cumeada azul da Serra d? davam certo ar de supe-,do Saco dos L�mões,no seu,luxuoso carro ale�ór�c�, de- ·DIRETO·RIA DE VEíCULOS E TRANSITO nauvera de acreditar que. pôrco'Morto. Depois, o in-
vendo chegar a SOCIedade as 15,30, para cerimomade"

.

. carruagem pudesse deslizar finito. Como seria, além da

corot�,tinée Infantil, terminará à, 18 ho",:'. A, 20
I .

PÚBLICO- Porlarla.n. 3/58.- ':!�:,�oi'as singela como �::::en,H:::,:�:,=::horas início do baile com duração até às. . . I Florianópolis, Em 11 de fevereiro de 1958. I
E "Central", que objeto das e frescas, com árvores

DIA.. 17 - Segunda feira - Grandioso baile com O sr. Diretor de Veículos e Trânsito Público, no uso

g-randes, em que saguís sal-I da suas atribuições etc... .
seria êsse? A palavra so-início às 22 horas com duração até às. . .

l'
r I R E S O L V_E :- 'nora, imponente, fazia-nos tam de galho em galho? HaDiA 18 - Sua Majestade a Rainha desfi ara no .

Estabelecer "para o emplacamento o s-eguinte' horá- cismar.. Porém, �ra exigir veria campos altos onde se'seu luxuoso carro alegórico 'tomando parte no desfile rio: Para Bicicletas e Motocicletas, das 9 ás 11 horas.
muito da 'ciência do irmão. colhe o murici e se' espa-carnavalesco anexo a Sociedade Carnavalesca Gr�na- Para -automoveis e Caminhões, das 14 ás 16 horas.
que já acabara de devassar, lham pelo mato .ralo, flori-C U M P R A - S E:-

.

1_deiros da Ilha.
em Florianópolis, 11 -de fevereiro. de naquele il},stante, um gran- ,nhas azuis, amarelas, ver-

.

NOTA: - o' Clube ficará a disposiçãQ dos seus as- D. V. T. P.,
de mistério e que talvêz melhas\ florinhas de tôda!?'

1958.so'ciados a partir d� sexta-f.eira, dia 14, às 20 hl,)ras, para
.t, Júlio Campos Gonçalves não soubesse máis do que as côre�, que <:!obrem o so-

visitação. Diretor 'nós, estan'do apen,as na elas- ; lo do se:tão depQis das chu-

Secrelariá da Segurança Pública I

nA Emprêsa . de luz e Força de DIRETORIA DE VEíCULOS E TRÂNSITO ;
FI

•

o'polis S A E l F F An PU'8llCO P rt
'.

n 1/58 I, Está à disposição do nosso povo todo d1 vastíssimo crescia, novas coisas e·ram .

Tem�r!�?o P"'''' de :onv;d'; '"u, di,tinto, .

r

.

Flo,;anÓPoli'.: • � f�V��iro�, 1;58.
-

I �:�"'!��u�;'1:��:ç�:.'i' de,AMODELAR, com gron- :�:'::�ri�:�:e �i�:i:.>;umidores e o povo' em geral para a�s.ist�rem às ina: ,'F, O Dir!} de Veículos e Trânsito Público, .no nso MaHlots, shorts, slacks, saidas de banho, bolsasb, chha- cançava-se . a fazenda dorações das suaS nQvas "CeIitral, Die�.sli,;.�.: létrica de 31;50
Q' ", ões etc... péus, .enfim tudo o que é necess,ár�o P,ará um bom a.n. fJ d

.'2�. OOKW t
. <;....

Joaquim Traíra, homem eKWA" e subestação abaixadora de .",,!t, d"
a EOSt �le .VE' , de mar encontra-se ·na A Modelar, por preços excepcIO-

longas barbas. br�noos, in-serão presididos pelo exmo. s.r., go,\\e�'i�A�� .

o s a
.

o.
. �'nar o desvio Ido tráfego nos dias 15, nais. , .

úia 15 do corrente às 10,30 horas no sub'àIstrIto do Es-
16, '17 e 18. do. corrente, Carnaval, a, partir ( Tmbém está a disposição de nossà grande fregue- signe fabricante de requei-ü;eito". das 15 horas, e proibir o estacionamento dos sia o estoque de artigos para Q carnaval especil!-Imente jões. _.Haverá condução com saidas a partir das 9 hOl'a�
automoveis particulares na Praça 15 de No- blusas slacks, saias em côres vivas e alegres a firp. de Na' jornada seguinte,defronte as Lojas Eletro':Téonica. vembl'o e rua Felipe Schmidt. I proporcional" maior conforto·.e alegria ',aos nôssos to

eb.egava-se a Jequit�í, vila-2.0 - Mudar o ponfo- áe automoveis de aluguél, pa- liõ.es.
_ .'

ra o Cais da Liberdade, a partir das 16 ho- : Náo será poís, por falta de ártlgos de pri:m�ira qua- rejo à márgem do �io que
raso . I' I !idade, porpreços baixissimos que o nOioSO, povo deixará .lhe dá b nome�·. Esse' largo.

3.0 - Mudar o ponto de carTOS de tração animal,' de ir a praia ou de 'aproveitar o nossO ·car�va1. é barrento. curso dágua,
para o Cais Raulirro Horn, a partir das 15

CHU.RRASCADA EM" HO'-M'"ENA"'G''-E"M'-�'_"A'
.

,O' grande semeaq,or de febres,noras próximo Clube "Aldo Luz". I
tinha, como se diria hoje,4.0 - Muda�' o ponto d.

e ·esta.ci�naníento �os ô�ibNS
I (ASAl FE'RNANDO. VIE'GA'S vasto cartaz, e seu prestígio•

das linhas Saco dos. Llmoes, CosteIra,.Rlbeoi-
d .... d' somente poderia' beneficiar-.

rão, MaUrQ Ramos, para a Praç.a .

a- Dan el-
I

ra-; a partir das 16 horas. . I Os amigos de Fernando B: Viegas e senhora, con- se coll) a notícia de que um
� Mudar o Ponto das linhas "Circula'r, A", pa-, vidam a tôdas às .pessoas .de. suas relações, para parti

sr. Daniel, qual· -novo N:oé,
.

5.0
ra a Avenida Hercilio Luz, ,próximo 'a, esqui-, ciparem da homenagem que Será prestada ao ilustre ?a..:
na com a Ru,a' Fernando Machado, a·. partir sá! por motivo do regresso desse nosso grande amIgo
'a pa.rtir das 16 horas. �,,, I dos E'stâdos Unidos da América d:o Norte.

6.0 _ Mudar o 'ponto ela linha "Cirsular B:', para CHURRASCADA NO RANÇHO DA IL:HA, às 20 hs.
a ruà Consel·!:J.eiro. Mafra, -próximo. � ':Fal�ma:-' do dia 22 (sábado). _

. cia Esperânça, a partir.das 16 hOr.�Si:.
. ,t ��STA DE ADESÃO: RUA TRAJANO 12 s/7 (Edifi

_. Muda i· 0- pon to daI inha "Agrononüca";.' pU'-' 1- .:;C:,10;.,..;S;;;..'..;;J..;0;;r.;g:.::e�)�Tc:e::::I='-',::2:-1=5:-9:-:::-.:::-.::-:-":,,,,:;-.::-=-=:-::--:::-__7,.0

�:r�s�raç� Pereil:a Oliveira, a' p,a�tj,r,_�t� ,1� >.GRANDES OFERTAS DE A MODELAR, : _
Mudar o ponto da iinha "'l'rindade"; :pa�a: a I TAILLEURS _ Para-pagamento em 20 mêses, sem
Praça Pereira Oliveira, a .lado do Teatro 'Al-

entrada e sem qualquer acréscimo no preço.
yaro de Carvalho, a" �artIr �Ias .16 hora,s. I ARTIGOS DE PRAIA E CARNAVAL: _ ComMudar o ponto' dos 'ombus, 'das Ilnhas BIgua- , ..'
çú e Santo Amaro,' para a rua 7 �e Setembr.o, descon�os excepclOnals, '

partir das 16 horas. .

-

.

. ';. I TERNOS PARA HOMENS: ..:__ Linno - nylon
Mudar ,o ponto dos ônibus, da lInha TIJucas

rayon _ trop�cal, com grandes abatimentos.
e :\�gêlina, para. o C�is Frederic.o Rola, a

,

P A R T 1 (, I, P A r A-
.

Oparta' das 16 horas.
'. ,. I �11 _ Os caminhões ficarão estacIOnados proxlmo a

I' .. 0

Ponte Hercilio Luz, e na Praça da Bange�ra, ELEAZAR NASCIMENTO E LENITA :. NASCI-
a partir das 15 horas. ; MENTO comunicam aos seus parentes e amigos o nas-

12.0 _ Interromper o trânsito na esqui.na da rua
cimento de sua filha, transcorrÍdo dia 12· na Materni-

Deod!oro Conselheiro iMaira. esquina com
d d C 1 'C A' ,

'. a e ar os orrea
Trajano Conselheiro Mafra esq.uma com Praça, .

A
'.

b' PI'a 'BatI·�.YY>al o nome de. ,
.

P
. '.. menIna rece era na ",,-u

15 de Novembro, ArcIprestes �Iva esquma . .

com Vida'l Ramos, Pedro Migue.lino .esqui�a MIRIAM ELIZABETH.

com Anita Garibaldi, Anita Ganbaldl ,esquI-.

.s .. I�' T. I .0' :·-----V--E-�N- -D-.--E-----S-E-·
._.

na com rua dos Ilhéus, Tiradentes com Salda-
.

nha Ma'rinho, e Cais Raulino Horn esquina
-

_ .

.

S 11 ha Marl'nh'o VêENDE-SE SITIO SITUADO EM POTECAS, MUNI-com rua a(an.

'TnOS COM CA.._ Os -infratores serão- punidos na forma da lei. CIPO DE SÃO JOSE, DE 320.000 ME , .
-

13.0
C UM. P-R A-S. E:-

.

SA, 'PARTE PLAN'I;ADO E PARTE COMPOSTO J);

D V T P em Florianópolis 4 de fevereiro de 1958. MATAS OOM MADEIRA DE LEI.
, . . .,.

.

" 'G 1 e . AGUA EM ABUDANCIA. TRATAR COM O SR.I......�_...,........,.....,. '}111;1�.�amposire��,ç!l � s
,

.

irEvVTON, DU:t.HTE SCHUTE;L' 38, TEL. 314
, ...• _

Cc
•••.',_.+ ..

' I.
".' ���

CONSÓRCIO-,DE D�iNVOlVIM.E"TO
.

ECOHôMMG' j. A. '.

Assembléia '.Gera·l· Ordinária
2.a CO'NVOCAÇAO

'

Convidamos os senhores acionistas a se reunir�m
em assembléia -geral ordin�ria, n� di� 19 âe Fevere�ro .

de 1958, � 17 horas, na sede SOCIal, a rua Cons:_lheIro
Mafra, n.o 72, l.d andar, a fim de deliher�r:m .sobre o

relatório e o balanço referentes ao exerCICIO fmdo.de
1957 apresentado pela diretoria, e sôbre o respe�tIvo
parecer do consêlho fiscal; elege;e�' o �onselh<? fIscal,
conselho consultivo e conselho t�cmco, fIxando-lhes os

honorários respectivos. .

Forianópolis, 13 de Fevereiro de 1958
OsWaldo Machado
Diretor Presidente

Aderbal Ramos da Silva
Diretor Vice-Presidente

Flávio Castelo Branco Santos

Diretor-Superintendente

USINA DE AÇUCAR ADflAIDE s.!.
ASSEMBLÉIA GERAL .EXTRAORDINARIA

C O N V O C A-Ç Ã"O

Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores

Acionistas para comparec.erem à Assembléia Geral Ex

traordinária a se realizar no dia 20 de' março próximo
vindouro, às dez horas, na séde soCial, em Pedl'a de

Amolar, no Município. de Itajaí, para df'libera,rem sôbre

a seguinte Ordem do Dia.
.

1.0 Modificação dos Estatutos Sociais,
2.° Modificação da Diretoria,

.

-

3.0. Criação do cargo de.Diretor Técnico e preenchi-
mento do cargo.

4.° Assuntos de interêsse Social.
�......-;, -.

, lta',
"

a"e F

Florianópolis, SABADO, 15 de Fevereiro de 1958 o ESTADO O mais antigo diário de Santa Catarina

ARTIGOS' DE PRAIA COM GRANDES
D E'S C O N TOS

riorídade, isento, porém, de

pedantismo. Da última vêz,·
chegou doente do peito,. �. O·

encontro não foi alegre, co�

mo noutros tempos. As

pessoas grandes mal disfar-

çavam a tristeza, e os me

ninos pressentiam que ha
via qualquer coisa que não·

'estava bem. Pálido, magro,
ainda assim conservava o'

aprumo; Quando, mais tar- .

de, o corpo era,.. apenas um

destroço, 'o olhar brilhava

ainda, com intensa. vida,

Depois, a mort� veio, e as

môças 'tôdas chorara�.
'A medida que o menino

.•

..

armara as, suas 'margens
uma' balsa, .que transporta
va proml.scú�mente, de um

lado. para outro, homens,'
bestas e cargas.

8.0

Depois, a ol,ltra etapa era

.o pouso do Júlio Sangui
nete, raílcho que parecia
mal assombrado; à beira
da estrada. A palavra "san

guinet-e" sugeria a idéia de
.'

10.0

sangue, e imaginava.,.se que
êsse fazendeiro havia de ser

úm homem vermelho, san:

guíneo e de imensos bigo
des, que 'p�deria, eventual--
mente, capar meninos.
Finalmente, }lO' quarto

dia, atingia-se a méta final,
a estação de Várzea da Pal-

ma, urr{ pouco além do Rio

das Velhas., num prado ex

tenso, �uito regado, onde
bUl'it-isais e pássaros alegra
vam o coração do vÍlajor.
Era .ali que passava a Es

trada de Ferro Central do

Brasil, maravilha do sécu

l() ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 _ Estado" o mais anUlo DlArto de Santa CalarlDa

: .....�,'" I �ít, I
-
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_
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a ÁCESC ao Vereador I
ti tleta de futebol, você deu

, .

d f d
. 8ãO', e, você ficou numa si-

l' máximo em e esa o seu. .

-d A
' . I tuação um tanto delicada

.;uel'l o vai, e, por mur-

I-'t d perante- os desportislas da
.�IS e mm as vezes em

e-I capital
-

fesa to bom nóme de sua
- c <.

O Vasco da Gama vem aí, di:! par .e da má atuação dos erra, integrando a,. seleção Algu�s )d.izem'" que você
riutre . simpatias pelos ex- f t b I d S t C

- I d. (;OP1 todo o seu poderio. Vem jogadores: é o campo do .í e ute o e an a atar i- na a entende como treina-

vos ,de Santa Catarina, já '-�U'-L--T-I,'M-'--A-'-S---'E-'S--P--O-'R-T- -I'-_V' 'A- S jogar, pela' segunda vez,. em, Boca iu va. As dependências '": VO'cê. n�o .foi um exem� I dor, outros que você somen ,

_ gramados' calarinenses. En-
.

"r�quilO' que nos a:costuma.1 [}lO de disciplina, porem foi � te convocou os apadrinha-sancionadO' pelo sr: dr. Os- I I
_ J á se observa em toda ri dizendo estar sendo or-gan i- f'rentará uma seleção fO'r-' .nos .1 chamar de "Estâdio", um exemplo de dignidade e dos de seu clube, Eu, entre-
mar Cunha, ilus�re Prefei- .

. I . I
Capital e mesmo em muitos zadas caravanas de espor- r.:

.

.::d.l por jogadores tia Ca-
I
.if.:J estão em condições de lealdade às -cores em qúe tanto, repudio tais insinua-

to da Capital. I

municipios mesmo os mais tistas 'que virão para presen p it.il. Isto quer dizer que te-
I

ii :'oll1el: uma bôa assistên- def'en-iia, sempre suando ções, dizendo que se a se-
-i Manifestando O' júbilo co-. I -

I
distantes, quão enorrrie é o dar o maior embate de to- remos um bom jôgo, embora' der, quer pela falta de con- sua camiseta e nunca boico leção não venceu os jogos-1�0 foi recebida a notícia de'I .

interêsse pelo choque inter., (lOS' Os tempos, a ter lugar sem pretensões -rie vitória" ;'ôrto, quer insegurança das tan do quem quer -qüe 'fos- treinos realizados contra as
fato benef ico à referida As Ie�tadual do dia 21, no cam-I nesta Capital, na próxima das nossas cô res. ·Apel\ar' arquibancadas. Estas rião ee o d ir igec.te de sua equi- equipes do Paula Ramos e

óiO'ciaçã.o, o vereador Dib I' .

. po da rua Bocaiúva,' quando sexta-feirá. disso, os nossos jogadores, suportam o pêso=de uma 10- p e. Consigo, amigo Saul, Figueirense, foi somente
ChEirem .recebeu o seguinte I' I

reveremos o forttssimo pe- muito embora não possuam' ração completa, Que se r âo fizeram o mesmo certos porqus alguns atletas numa
expediente: / O extraordinár-io prestíg'í'o I

tI' d f'llotão do Vasco .da Gama, do . :3 técnica dos cruzmaltinos, f previnem áqueles que Sé .. e.as e nossas agremiá- agrante falta de honestl-
R· da.rá b t

â S do Vasco em todo o mundo -

d t I d' f'ib
I -

f d I d dei10, que ara com a e a e- sao o ar os e uma Ira' "mpoleirarem naquelas "bar .;t,es que otam convoca O'S (.a. e, elxaram -que a mes-

leção formada pelo técnico €, justificado. pelas notávei� invulgar, o que lhes perffil-! Facas". O gramado aprese::l pRra formar a seleção da ma fosse derrotada, visan
dr. Saul Oliveira. "perfomances " do- grêmiO' tE' enfrentar,. com galhardia I ta um aspecto 'desfavO'rável ('apital, no sentido de conse- do somente verem 'seu nome

('l'uzamltino em todO's os e desembar�ço, a poderosa I ii prática do futebO'I. O jo.. iuirmos soerguer o paupér- E''lpezinhado perante a opi-x x x
tempos. Di'a "1 ·e'stara' aquI' ti C I' .

f' t b I' d t t
.-

d<::: equipe a n� de Malta. ga,:or, naquéle campO', não J'lmo u e o es a erra. l�lao. os de�pO'rtistás.O "Foot..,baller"· Anibal, . t' 'b b-e-om um conJun o so er 0, QuGtnto a issO' nãO' temos está.à vontade, nem se sen- CO'm a melhor boa vontade Quanto à convO'caçãO' dos'l'resença de V� Sia. agrade- figura destacada ,dO' esqua- I .

tom que se sO'bressaem as dúvidas. Quem fôr 11.0'. cam- te segu�'o no manejO' dá -re- e sem visar lucros de espé - atletas, você mesmo pO'dera
eer, -penhoradamente, a ines d.rão do Figueirense, retor- ç' I'ilguras de Carlos Alberto, po certo de. que irá vêr so-

.

donda. Esta situação per- cie alguma, ao contrário, prO'vaI' qUe não 'houve apa-
t

'

I laboraçãO' presta .10U, há dias, de Tubarão, I!mave co -

Barbosa, BeliI1i, Yaulinho, men:e o V�!SCO', será surpre ..

· dura' 'POr 'longO's anO's. Pro- a é CO:�1 :- c·c.�!�lizos finauGei:.. drinhamentos, e que real-

A, VENDA- 'O-S-I'N---G".RESSOS PARA O Orlando, Sabará, AlmiIN" Vt�- e-ndido com a luta dos �O's.-: messas foram feitas no sen
. l'OS e :o':rcro críticas in- 'mente fO'ram éQnvo�adO's os

vá, Ruberis e Pinga. o a- s6s jogadores .� ficará du-:- tido de reformar o "Está- justaE: (Lt"imprensa dq in- atletas que se encO'ntravam

EMB JATE VAS.(O X SELE-CÃO' HI! ; pIamente satisfeito, a nãO'
i
do". Promessas so. Mas, .terior, você conseguiu' for- em melhores _condições fi-

�
, V x x x ! ser que seja' um "bascaino"

I

enquanto
-

não se faz nada mar a equipe, treinandO' e sicas e técnicas na ocasiãO',
.

NA SE'DE DA FCF E NOS POSTOS DE VENDA O h'd d I d
. I -

.

I' d
.

t t
.

t d 'I b'con eCI O' pe a a Oi' .fanático. I para melhorar o campo da . �ogan o amls O'samen e cO'm VIS o qUe 'o c u e em que
Cadeira.. .. .. .. .. .. 150.00 . I I

,
Arquibaneoa:cta .. .: . . 60,00 Colom�ia Zul�laga conti-

! Mas, há umpO'�t0:'negati-l Bocaiuva, .�a�los levan,do I ��lg1un.s lJlu,�'e:s da capital, você é torcedor, que é O'

Meia Arquibancaaa 40,00 l1ua "ando pIovas de su't
I
'10, que, por mUltO'. tempo, com a !)aclencIa de que so � ... pesar. da ma vontade de al-. Avaí, - -foi requisitadO' o

Geral .. ; .. , .. .. .�' .. 30,00 !rand� éapacidade e re�is- � efuséará o brilhO' de parti- I cataTinen�e' é capaz. Os jo-' gnns diretO'res e atl�tas, menor númerO' de atletas. �
Meia Geral. ." .. , :. 20,00 >ência

..1inda há pouco, em (Ias da envergadura desta, I gadores dO' Vasco estranha- Que propositadamente per- Outros boicotes pO'deri�m
NAS BILHETERIA,'J, DO ESTADIO I ..J,

150,00
..,orocab9., permaneceu .100' CJue iremos presenciar. um-, ! ão as 'condiçõêS do-nossoCadeira .. .. .. .. .. ., ..

A - •

t I Ib d 70,00 iloras e ... b mll1U os pel a lln.. pO'nto negativO' que é' e con- gTama.do, pO'is que outroArqui anca a", .. .. .. ., ..

. I

Meia Arquibancada ..J' •• 50,00 ,do ,inintenuptamente, ten-, iiEuará a, ser', até que se igual . hão encontraram c
. Geral .. .. ., .'. .. .. .. .. ..1 40,00 do ao téi'minO' da prova re-' tpm� uma providência, o

'

.'�o f'ncontrai'ãO'.
Mei,a Geral :. -:-. .. ',' .. .. 30,00 p.E'bidO' tremenda ovação do I .responsável pelo 'fracasslo I '

.

.

As meias entradas somente valerãO' pal�a: . I
d 12 gi.'ande público presente. l.ia renda e de uma gran- N. Silveira

senhoras, senhoritas e menores e anos.

,O vereador Dib Cherem, da à ACESC por ocas ião da

:ídel' da bancada pessedis- I
apresentação por V. Sia. do

ta com assento na Câmara. projeto de lei que conside

Municipal, apresentou e ob; ta de utilidade publica a

teve aprovação para O' pro- nossa Associação e que, pos
jeto de lei que considera de tér-iormen í

e, foi sancionado
l1tilidad�� pública à Associa 1;e1o Prefeito dr. Osmar

: çãO' dos Cronistas Esporti-

"Ilmo, Sr.

Vereador Dib Cherem

Câmara Municipal
NESTA
CarO' amigo:

PelO' presente, vimós a

HOJE (INE R I T Z

CunhL
IO vosso ato calou

profuü-,damente no seio da crônica

esportiva catarinense, ,de
monstrando que, apesar de
afastado do esporte, ainda

HOJE,

companheiros de crôn ica. !

Saudações Esportivas
Vice-presidente

. Ru;y Tfburcío Lobo
Dahniro Mafra 1.0 Secretário"

MATUTANDO.L.

-Hifl ;0 t(}6JVA
.

QlIANTOq
. VéRlJAlJ!?(?/

Isto reõ/men1e. /A.t()llTE�!!,., .

� /"

• •

rproxl-
20lh Cf"ntury -Fo"

PROGRAMIi •

{IV/i!(

-ma se
mana'••• ACOMÇOM NI!C •

EM AM"' AVISA0

CARTAZES DO DIA

UMA ESTRANHA
�

.EMMEU DESTINO
�

.

c; o m \I STRANGE LADV IN TOWN Ii
DIREÇÃO 0&

CAMERON MITCHELL WARNERCOI..�, .MERVYN IJIIDY

.
-

HfOIVi no
-

al�
. ----,

Baile o melhor (arnava! d� �rasil
,

• !:li
No mais'eleganl,e Salão da! (apitaI!

aOI e no . 11'1
A- confeitaria PLAlA, a partir do dia
110 de março, apresentará, diària_D
menle, com. inicio às 13 hora'sr
completo serviço de lanche.

;..

I Dias ·15 -16 -11 e 18 de Fevereiro-

áuatro bailes maravilhosos no

)

,1,
'

..

i

I
PLAIA!

Reserva da Mesa no (ine Rnl

BILHETE A SAUL OLIVEIRA
Saul, é a você que dirijo I,�hegando no ponto de usar

este bilhete. Naturalmente - o nome de nossa Federação

�-ue vou, fálar em es�orte () 1-:.' às'si�a:I: contrates com os

t(,�SE esporte em que você i dubes pa iunaenses, dizendo

.

' ceu o melhor de s?a moei- i 'qU� seria a seleção de San
,'alle, com prejuízo inclusive I ).a Catarina, que se iria exí
.. :0. SLU. saúde; o discutido � 'hir; -quarido você com sua

apaixonado futebol. 'honestidade cornun icou que

E' inegavel que você foi
era a seleção da capital, re

l'111 dos grandes áStros de
cebeu co sr, Erma- Moritz;
numa prova de quem esta

nossa terra na'dificil .posí-
mal intencionado, um tele-.::iio em que jogava, que era
grama malcriado. Resulta

fi extrema esquerda. Como
do, não se realizou a excur-

mitiam a vipária dos clubes Bel' ditO's neste bilhete, pO'
? que são filiados. Outra

I
rem vou deixar para mais_

injustiça que vO'cê sofreu,' tarde, porque ninguem per-
fO'i pOr 'parte desse moçO', I de pO'r esperàr!

'

Edmar Moritz,' q.ue e� Curi� I F,ri'sO' PQrem, que vO'cê

liba· somente fez confusões, I ,cO'ntinu a na 2a pagina

•

OrAN JAGGER """",•..,fPAI,,,flYlr,,t IA.Vl:h'l[S!!�.flhlY

J O. S É ·R O X Y
AS 3 E 8 HORAS '. I As 4 e 8 horas

O TERROR DA TORRE

com Richard Carlson. Vero
Catalàno - Violeta Ferraz

�..
em

QUEM SABE .. -' _SABE! nica Hurst.
- Cens.: até 5'anos - BAGDAD - com - Paul

1<' I· T Z
Christian, M�lUreen O'Hara
A DEUSA DE JOBA' -

9.0 e 10.0 Episódiqs.
;
- Cens.: até 10 anos -

I

6tÓRIA

As 4% e 8 horas
Dana Andrews -

Greer Garson - em

UMA ESTRANHA EM
MEU DESTINO
- CinemascO'pe -

- Cens.: até-14 anos -

Às 5' e 8 horas
-

David Niven - Margaret
Leighton - em

LUTA POR .UM TRONO'

I - Technicolor -

Cens.: até 10 anos -I M P E R I A· l
J

"NÃO HÀVERA SESSÃO I M P É R I O
"NÃO HAVERA SESSÃO

CINEMATOGRAFICA" CINEMA-TOGRAFICA"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mais· energia para Florianópolis
'-i

pois a potência da Central
Diesel Elétrica é suficiente
para cobrir, ao menos em

cessária para um bom fun
cionamento.
A subestação Abaixadora

mais um passo vencido nu e a visão administrativa "

I
haverá mais energia par1

campo da energia elétrica. I atual Govêrno, representam Joinville e o norte do Es 8

Vale ressaltar, nesta opor- a vitória parcial de um bem do., "

J:>
,� ,

'V l::;''lA AÉREA DO CONJUNTO DAS OBRAS - USINAS DIESEL E SUB-

ESTAÇÃO - QUANDO AINDA EM FASE DE CONSTRUÇÃO.
r., ' ,« .

No sub-distrito do Estrei- preciável soma de 30 mi

to, inauguram-sê hoje duas lhões de cruzeiros. A capi
obr-as de real .significaçâo tal catarinense e os muni

para as populações da re- cípios viiznhos, que compõe
gião de Florianópolis. Tra- ,a região de Florianópolis,
ta-se da Central Diesel Elé- ficarão livres das incômo

trica, de 3.150 kwa e a Sub-
.
das' interrupções no forne

Estação Abaixadora, de ., cimento de energia elétrica,
, '/

dois elaborado plano de tral De parabéns a Emprêsa
lho.

'

de Luz e Fôrca de Flovia-
Produzindo energia, ãei- nópolís e seu· Presidente.

xaremos de consumir' da De parabéns a atual admi
Usina 'I'êrmo-Elétríca de nístração e o povo de San

ta Catar.:

VISTA EXTERNA DA SUB-ESTAÇÃO GERAL DA' ELFFA, DESTACANDO-
SE OS TRANSFORMADORES �i�"\>

, _�.i}f;;:�:>
CASA DE CONTROLE DA SUB-ESTA ÇÃ0 GERAL DA ELFFA COMGAPA-

=ZR7tnpt CIDADE PARA, 20.000 KWS. ��t�

MAIS ALGUMA$ CON- Sociedade Carnavalêsc-á-
, SIOERACÕES

"OU V,II OU R
'

USINA DIESEL ELÉTRICA DE 3150 KVA - VENDO-SE_EM CONJUNTO OS Dizia ante-onte� um eolu-
""

,

. aCHD'"TRÊS GRUPOS GERADORES.MARCA DEUTZ - GARBE - LAHMEYER. nista dêste jornal, �eferin-
,

-- - -_ do-se a inauguração das

MUSICAS CIIRNAVAlESCaS· duas importantes 'obras n Recebemos, e agradece, Os carros foram confe c- ganda desta conc,_;clüada
setôr de energia eiétriea: mos: cionados nõ Bairro do Es .. firma.

• "Não há dúvida alguma - "Prezados senhores:
.

treito, pe:o senhorés Aca- 4.0) Jeep Willys e Ca-

GENTE NOSSA
uma grande realizaçêe el Temos a honra de comi I ry Margarida c Octavio' minhões Mercedes Benz --

, favôr do progresso da C, nicar ã-Vv. Ss. 'que esta Brito, cómc seguem,: Propaganda desta 'pi_

pítal", nova Sociedade Carn5lva-1 1.0) Cur,'.) da Rainha _ tuada firma.
cone __

., •
A _ • .,

E tem tôda razão o ilus- lesca, fundada a 11 do -CO]'- Homenagem ao Exmo. Sr. Pedindo mil d ,-1 ,.

Conforme ja
.

tivemos

10
carnaval dêste ano, todas t�o Isentas

_

de sentido dú- tre jornalista rente mês participará nos
I Dr. J().'15� r ac srda DD G .

'

_

escu pas ,.J

nportunidar;le de infornjar. e!as d� compositores cata-.I bio, o que nao aconte�e com
.

. r vÓ, dí d? "

j
',,-1 � .. �.. .

' o povo P?r tão modestos car-

quando noticiamos o êxito rmenses e muitas, Ipterpre- muitas marchas que nos A Central_?lesel .Eletnca I
las o remado de Momo 1. vern: .•or, (�O Estado,

. . I ros, pois foram gaJto5 ape-

do Programa "D�yertimen- tad:;t� pelos proprros com- \ vê� (�e for� e que na sua e a Subestação Abalx�do;a com seus .modestos �a�ro �atrocmlO da M��elrelra nas 5 dias de _ !:'lhalho

tos J -7 da Guarujá, coman- positores, :pode-se ver, que- maiorra sao versalhadas que custaram 30 milhões de alegoria e propaganda Ernesto Amaro Vieira. imenso, compro-n . "'110-

dado pelo .radíal ista Acy .emos aqui, também !llUltO qUe atentam, contra o pt!- de cruzeiros aos cofres ca- comercial. 2.0) Sputinik - Home- nos que
- .'�.

Cabral Teive, referindo-se bons compositores e inter- dOr com suas fr:;tses apr- jtarinenses :re�rei.entam Sem ajuda fínauceira de nagem ao Exmo. Sr Dr
. para o ano Vl�l,OU

ao desfile de músicas para pretadores, mentadas e amoraIS.
,."

. .
_

. . ro apresentaremos algo de

Vale acentuar nesta opor- As letras dos 'composito-
' , quem quer qu� seJa� fIZ� Osmar C;u?,ha. extraordinário em mutaçôos

tun idade, que todas as mar- res catar inenses, fogem a Professor mos algo para car mais bri- ��t�ocllllO da Farmácia e alegorias.
'

'.'h!ls. apresentadas, tanto �a esse c9mum SIstema de se lhantismo ao_ nosso- grande Vitória. Sem mais ueiram '.

musica como na letra, sao aproveitar as festas carna-I Ma"nc·lo Cosia'
_ carnaval Barriga-Verde.: 3.0) A. F. L. - Propu' Ss aceit

q. '\ rV'
.c:e molda a merecer

espe-,
valescas, para fazer preva-

-

,
. ar os mais smr.;-

,:iais referências, pois, não lecer críticas e sentidos fo-.. .. , .

ros protestos de nossa esti-

destoam da boa moral e es- ra da moral. ; - E com indizivel alegria CONSO'RCIO DE DESENVOLVIMENTO' ma e consiâeracão.
,

que �'e�istamo�, .hoje, o ani-
.

Sociedade Cai'navalesca

1:alecllmenlo'- .yersarIO natah�Io do nosso

E(ON "-MIC "OU VAIOU RACH" "
r Ilustre conterraneo e par- O O S A .n.

ticular amigo, professor • • Acary l\:iargaricta

CÔNSUL JÚLIO HERRERA Nf���e �f;��'o à sociedade Assembléia' Geral Ordinária
Florianópolis, 1�'2-58

'Falecl!u ante-ontem nesta Capital, às 11 horas, em 1!·07'�d�e�eaOmgOI"�ziaasdt�e�.tovas��i�i:��= I 2.a CO'NVOCACA""O PIIVQPV j T�i)N'J�A·�
.

um dos apartam'�ntos 'reserva(Ios da Casa de Saúde São ti DOb� _

Sebastião, onde SI! encontrava a cuidados médicos, o . Professor' durantemuito._ ,t /

professor Julio Herrera; ,digno Consul do Uruguai nês- tempo do nos'so Instituto "de Convidamos os senhores acionistas a ,se reunirem

te Estado. Educação, soube se impor em assembléia geral or.dinária, no dia 19 de: F�vereiro
Deixa viuva, a exmá. sra. d. Aurora Herrera e fi- como educador �mérito, de 1958, àSl 17 horas, na séde social, à rua Conselheiro

,
,. g-rangeando os maIS entu- M f 72 1 d f' d d 1 blh,lls-, :�:rnando Herrera, c?mpetente tecll!�o da Jmp�'e:l-1 siásticos encômios. ara, n.o , .q an ar, á im e e -i erarem sôbre o

"sa Ollclal e o Coronel HeItor Herrera, brilhante ofICIal Teatrólogo: autor da peça relatório e () balanço referentes ao exercício findo de

das nossas Forças ArmaGas. . _ "FlOr da Rpça" a primeira 1957 apresentado J!ela diretoria, e sôbre o respectivo
-. Sua morte causou dolorosa impressão em nosso meio t'ncena.da no Teatro A�val:o parecer do consêlJtp fiscal, elegerem o conselho fiscal,
social e artístico, pois, o pranteado morto, muitas ve-

de Carvalh?, ago�a JUbI:, conselhq consultivo e conselho técnico, fixando-lhes os

. 'l't
" -1' ff' l't t lada, o anIVerSarIante e honora'r'o' 't'

-

zes 1111 I ou no Jorna Ismo ol'lanopo I ano e eve opo,r- também autor' de varlOS
I s respec lVOS., ,

tunÍtlade .ctt> reaHzar várias conferências, &,empTe mui- trabalhos d c'unho cientí- Forianópolis, 13 de Fevereiro ,de 1958

to concorridas e aplaudidas. fico.
e - Oswaldo Machado

° sepultamento de seu cadaver efetuou-se ontem Na data d€ hoje, que 1he Diretor Presidente
com grande acompanhamento; saindo 0 féretro da Casa é tão grata, nos .de O ES- Aderbal Ramos da Silva
d S 'd S- S b t'� C 't' " d It b' TADO, prazerosamente nos Diretor Vice-Presidente,e �u e ao ,� as JaO para, Q e��.,ellO e ,aco:u I. associam�s à!jl }wmenagens

° Estado, apresenta a famlha enlutada smceras de que será�l�i';'ficom vo...

condolências. tos de perenes felicidades.

MIMOSA DO SUL (Es
pírito Santo), (VA) -

Cresce a tensão no muniéí
pio, depois que ô padre lo
cal expulsou da congrega
ção tôdas as filhas de Ma
ria, que aceitmn como mi
lagres as curas da água
benta de um feiticeiro nes

ta localidade. Como se re

corda, o milagroso há dias
criou um outro incidente,
entre o juiz e o paroco do
município, por discordarem

Flávio Castelo Branco Santos da sua permanência naque
Diretor-Superintel).dente I la cidade capixaba....:

Busca-pês
O govêrno do Estado,

nêste seu terceiro' ano,
começou bem: !l'ecebeu
substancial auxilio fede-
ral.

'

O montante. segundo
corre, foi de 75 milhões.
Com eles foram pagas as

cotas, dos municípios e as

"dependuras" dos credo
res mais indóceis.
Que o pagamento des

sas divÍldas não sairam do
Tesouro provam-no os

balancetes, onde não hou
ve "queda vertical" nos

depóE.ftos.
Mas. onde e como fo

ram "�egistrados" e "con
tabilizados" Os 75 'mi
lhões?
Não estava no prog'l'a

ma da U.D.N. e do P.R.P.
- p�rtiao do-governador
- viver ÀS CLARAS?

xxx

A não ser que .êsse vi
ver "às claras" tenha a

interpretação do coboclo:
viver das gemas, nas cla-
1'-8", •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


