
Reduzido 'o".'

,
,�

,J"
�

"0, 'E S T ADO"

As·cot·.'r
Os-escreventes �al�cianos,

quando não têm razao, pro
curam. contornar as ques
tões.
Acusamos o governo de

usar' processos discrimina
tórios no pagamento das co

acusação não houve defesa:
acusação n.1.0 houve fedesa:
nunca foi publicado o de
monstrativo dos,' pagamen
tos parcelados, com as res
pectivas datas.

. - '

, "

Depois, como houvesse o

governador afirmado que
entraria em 1958 com "tudo
em dia, sem dever nada a

nínguern" c- aludimos ou

tra vez às citadas cotas. '
,

E a isso também se refe
riu o deputado Joaquim Ra

mos, ao, regressar. 'dê Flo-,
rranópolis, onde esteve,�
tíns de ,'janeiro. 'Esse ilustre
representante federal alu
diu especificamente à díví
'da para eom a prefeitura de
-Lages, em cerca 'de 5 mi-
lhões- -, ' l
O .clíchê que ilustra esta, \

-

Slappíngport, Pennsylvania ___: Esta 'sala de contro
les da usina atômica' de Shíppingport ,é um centro de

operações da fôrça atômica para fins pacíficos,
, Todas as "instrucões' 'para o reator nuclear, seu

equipamento 'Conjugado; e para a turbina geradora são

enviados por três operadores. No primeiro plano, estão I '

os -contrôles para' o sistema de distribuição de' fôrça. Ao
centro, oseontrôles

"

da' turbina. ,g_e�a,:dora:, ,e \ ao I
fundo, o tel?ce.�ro. operad,or �ont�ola o r�atolr nuclear."A Usina' de Shíppingport e um projeto conjunto da Wes

tiú?house Electric Corpora.tion, da Comissão d� ,Energia 'I.Atômica e d� Duquesne Light -Company, de Pittsburgh.

••• EIS UM FATO'-"

MATA

,::QUA�QUER RATO

,

,
---"'o .. O. F. de Melo (filho) .. , o mais Importante. Aquêle

.

. ; I que visitou a exposição, le-
De 25 de janeiro 'a 10, do vando consigo um pouco de

corrente esteve aberta ao sensibilidade ,e gôsto, pôde
público, no pátio Interno do sentír que os quadros expos
Instituto de Educação e 'Co- tos' não se constituíam em

Iégto Estadual Diàs Velho, irresponsável aventura de
uma exposição de 'artes plâs-" "curiosos" das artes plástí
tícas (desenho" píntura

-

e cas, nem uma, desorientada
gravura) realizada por ar- 'realização de príncípíantes.
tistas florianopolitanos. ' Longe dísso, o que se notava

.

desde logo era uma demons-
Na vida artística, da Ca-' tração de vigorosos talen

pital, segundo me consta, I tos, alguns já burilados pela
foi a primeira vez que se técnica e pelo treino e ou

realizou uma exposição com, tros ainda requerendo maior
êsse caráter coletivo. E isso segurança e equilíbrio.
.lá é acontecimento, de gran-
de significação, por se cons- Hiedy Corrêa (pintura ex

tituir índice de vitalidade e traordínárramente decora
de espírito cooperativista, tiva, com desprêzo dos con

Coisas tão necessárias ao vencionalismos acadêmícos) ;
progresso intelectual de uma Er�esto Meyer Filho (dese
tociedade. Mas não foi isso I nhos de grande orígínalída-

nota é t'ie uma ordem de pa- Cr$ 4.520.052,20: O aviso em nenhuma divida ,- as

gamento - na 21/309, - .do bancárto é do tíía 31 de [a- !I dívidas eram monte. A pro-

: Inco. Por ela se vê que o
neíro, va aí. fiéa, partida �e esta-

i Tesouro -do Estado mandou Em com isso basta. Qu.l:\.n- belectmento (msuspel€o.
pagar à Prefeitura de La-] do os meios ,of�ciais' falavam I Ós patranheíros que a en-:
ges a importância de em. tudo em dia, tudo pago, gulam .. , se quiserem .

,\

I quista de maioJ:;:-,;senso de' tante será continuarem a
,

-filei criação, Creio ,qú'é produzirá produzir e cada vez mais e

'uma�'eI�OSI�ao
melhor, quando abandonar melhor, sem cabotinismo,

-
, de vez aquela maneira de sem academicismo, ou qual-

_ ''>"

<,

f'
desenhar J;lo estilo colegial quer d-essas coisas estupidas

- do quadro
'

63 - (Namora- que fazem o artista andar a

dOS) .

-

I'
fé ou em zíg-zag. E que um

de e vigor, os mais livres em criar ,(ressalto Meyei: seria que um dia pudéssemos .'
dia (num futuro bem pró-

da exposição); Hugo Mund Filho e Mund 'Júiüor). I vê-los ,executados' (consta- A meu ver, essa exposiçâo ximo, se possível) surja uma-

Junior (gravura delieada, Rodrigo de Haro, -de todos nos que o' jovem artista es- foi 'o maior acontecimento

II
exposição de artistas cata

sóbria, mas sempre cheia de, o mais 'místico, -apresen- tá trabalhando com um tear artístico do ano em Floria- rinenses, pois lá fora, em

fortes sugestões, bastante t0U uma curiosa série' de próprio); mas os desenhos- póp._olis, ,E é bõm que os 'no- outros rnunícípíos, também'

original e séria); Aldo _Nu- desenhos e pinturas de cô- pinturas do mesmo autor vos plásticos da terra não, os há _ e alguns' bastante

nes (desenhos <fê grande po-, res que sugeriam tristeza, pareceram-se inexpressivos. �fiquerh nisso. Que "'<saibam bons. Deixo aqui uma suges

der sugestivo; bons temas.: e solidão, recolhimento. Mas' Thales Brognolli apresentou aproveitar as críticas que tão- ao ·IlmO Sr. Diretor de
um [ôgo de côres õtímamén- não havia unidade. Quadros dois', bons quadros a óleo, lhes tenham sido feitas (e Cultura: Necessárias se tor

te realizado)' e Dímas Ro'sa fracos, de pouco podei:"" su- Temas buscados e rebusca- que achem justas e razoá- nam exposiçoes de caráter

(técnica muitíssimo apura- gestivo eonfundíam-se com dos. Entreta.n,to consideran- velmente inteligentes, pelo estadual, as quais poderão
da e precisão nos tracosr. outros realmente revelado- do-se- as mostras como estu- menos) bem como se enco-' realizar-se, em rodízios pe

pareceram-me 'os maís. se-' :1'es de 'técnica' e poder

cria-I
dos, teremos direito a espe- ragem com o estítulo pres- las principais cidades Cio

guros, cabendo ressaltar que 40r, Os estud?s de tapeça- rar muita coisa ,boa dêsse tado pelos que comparece- Estado. Talentos novos apa

os quatro prímeíros revela- ria apre����at;I�s po:: Pedro, pintor., 'rei·cio. �a Gama aín-
,

ram ao "Dias Velho" nos 1 receriam e um, intercâmbio

ram, pelas mostras apresen- Paulo vícchíett; foram real- da esta a exigtr um apuro , dias em que os quadros es- verdadeiramente necessário

tadas, maior preocupação mente interessantes, e bom maior de técnica, e a con- l tiveram expostos. O impor- seria então' estabelecido .
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47. - CORI�ER�COIVI A
)..,

,

que é um : "imposto por se

n-egar a auxiliar·' a cultu-

ra".

BOLA
, ,

Art. 17 - Correr com a

DoIa (a�dal') 'é pro�l"edir
em qualquei>dir:eção, ',for�
dos' limites determínados,

quan{\o mantem \seglJra a

bola.

Os limites são Os seguiI!
les:

Item I - Um joga,dor pa-

elas suas mãos.

Continua)

Conforme anuncia a rá

cio de MOSCO�1 só agor� foi

ViSITANTES -.----::
ILUSTRES

Dr� Oswaldo
Guimarães

\ pôsto' ind{reto". Um meni-

1{0 responrieu: "O impôsto
cio cachorro". "Porque é um

llUpÔSto ingireto?, quiz sa

ber o professor. "Porque.
.ião é pago diretamel"lté pe

lo 'animal", fof a resposta. !

radó que receber a bola,

pod.e girar usando qualquer Um professor pediu aos

lhe dis-um dos pés como "pé de
que:"eus alunos

. "

apoIO. '

'Item II
o;essem , o que é m;n "im-

jogadorUm

Encontra-se ,em Florianó-

('
o primeiro ocorre:

a) � no momento �m que

dor que receber a bola pa

,rado ou para' licitamente,
A.l LAS -DE LATIM, POP- I

TUGU:fl:S E FRANC.:fl:S

f.er usado como "pé de apo�

,in". Se, entretanto, nenhum
.

,elos pés estiver adiantado,
l)oderá usar qualquer deles

,tomo "pé de apoio".
Item III - a) um joga-,

cobertos!Para combater rf..lpidalnente dore�
nas costas, dores reunlá.tic;as, levan-.
tadas n'oturnast_nervos-Ísmo, �é9 tn-

.

�h9dos, tonteir;is, dores de cabeça,
resfriados e pe-rda _de ener'gia ca\!lsa
dos por \listurbio.s dOB rills e da be'
xiga, adquLt'fl_ C YSTEX na sua {ar,

01;1 pular para atirar a ces- mácia, ainda_h{'je. CYSTEX tem ap.
'1 xilIado l)"Hlhoes de !,ess;'�� há mfm.

bola' ele 30 anos, Nossa garantia .; a �u"

-=_.......h.malor. PI'9tecji.,"". '

estando segur�ndo a mesma,

pode lev,antar o pé de apoio

1958 "O ESTADO" o ma,is a�tigo DiáTio de Santa Catarina
.,.,.-, ...�-- ...... .._J'_-r--=-- ....... ::-._.;_�...__ . '_.,,_ .... ..-__

ii'ilco·ü{VIcralI· ILMAR CARVALHO :
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.#

Sábado plantei uma árvore. E há quantos anos não
�

mergulhava a mão na terra escura e fôfa, calçando colÍl
carinho a casa oli,de aquele pequeno ingazeiro iria alo
jar-se para crescer e �tiltiplicar-se?
',D'�u-me vontade de estirar-me na terra molh!tda,
encharcada da 'chuva, voltando a ela e compreendendo a

grandeza de suas entranhas {artas, desprendidas e on

d,e o amor é verde e nos cobre de vida ...
Os galhos pequenos, as ininúsculas, fôlhas agora à

flôr da terra, pelo meu gesto que de tão raro já o havia

esquecido, me fizeram voltar a-quele 'tempo em ,que fui
criança, cuja es'cora eram Os braços de meus pais, o

acalanto me,igo ,dessa mãe que ainda está com õs. pés
plantados s'ôbre a terra, com outra face, com outra côr

.

1)OS cabelos,- com os sonhos,maternais para' os netos que
a rodeiam e Se'multiplicam à sua volta como c�gumelos
humanos...

'

,

Essa árvore que plantei sábado chuvoso já chupou
pelas raízes a comida ,que a te-rra-mãe vai, lhe dando em
doses seguras. Ela irá crescer, e os galhos não serão
mais galhos - verei daqUI há pouco braços verdes, tal
vez oobe17tos de musgos, a peneirar a quentura de ráios
escl1ldantes, fazendo sombra à um bando de garotos in
quietos .. ,

'

Para e'la não haverá machado. pois as mãos que,a
fixaram ao sólo não feriram nem mataram ninguém.
Nã,o r'ez mal porquê a árvore foi boa e já sentiu, tam
bém, a aspereza dos ventos, o excesso, das chuvas e ad-
dez dos de.zembros sêcos...

.

. .- '

Minhas mãos recobertas de terra preta ficaram pen- ',...J,didas e eu fiquei longos mimítos olhando o meu inga
zeiro e senti dentro uma term;l'a vel:de a me deixar mais
leve, da mesma substâ>nci'a de que é feito o ar. Dos tan-

,

'. tos arbustos q'ue meus pés pisaram inconsciEmtement�,
. I linha afinal repôsto, sem ,a sombra dos castigos eter
da Silva

I nos, porque· n'ão' foi com ruindade que repeti o gesto ...
I Ao meu red'ol' centenas de crianças ajeitavam as

cóvas, pari plan�ar a sua árvore. Eles, sim, estavam na

é'poca. 'Niós, Os a>dulfos, deveríamos nos sentir um pou
co constr�ngidos, 'pois víamos que a infância e a ju
venture. passasram e o gesto de plantar, o simbolismo.
do" amôr à ter'ra foi pouco repetido ...

E' esta é a minha declaração pública d'e sentimen-
los ao devolver- à terra aquela planta deficada, no dj�,
tela 'liedicago, prometen:-Io a' mim mesmo treinar o ges-
to e ter mais perto de mim o verdor fresco da esperan-

Escola de Samba "Protegidos ,<la. Pl'inceza" .' apre's�mta
sua orgaãízação para O' Desfile do Carnaval :-de, f958.

.

CO'missã� -.

de' Frent�
Abre Ala

ao PO'vO' em Geral
dos .Operáríos . do

Homenagem
Colaboração

Distr-ito Naval

Estaleiro do 5.°
ANIVE.RSA'RIOS -,- na espôsa do jornalista Os-

I '

FAZEM ANOS HOJE - ,val�O' MelO', no�s()' compa-
_ sr. HéliO' Gaignett I

nheiro �e� Red�çao. .
. A te muito Paris requereu à�. autori-_ sr. .Alderacy SampaIO' aruversanan, .

Muricy. I' estimada pela�. suas vl,'rt,u- dades um gato a fim. de d_;:tr Estandarte
d

..

t b d tos amea H Estado de Santa Catarina
_ sr. Francisco Max da Sil- des e coraçao e espm o, ca o os ra O'S que

' -

omenagem ao
,

va 'I receberá, no feliz ensêjo, carn destruir- os tesouros aí
.

DedicadO' ao sr. Osvaldo Meira

_' sr. Júlio Gonçalves muitos cumpr..!_mentos aos. existentes. A aquisição do -: O: -:_0: --:-:0:-

_ sr. .dr. José Dias 'quais juntamos os do "O gato foi oficialmente apro- Enredo _ Tursmo

_ sr. Silvio Ferrari ' I ESTADO" com votos de vada ie, para o seu susten- -Homenagem ao Departamento de Turismo da Pre-

_ sr, Érico Stratz Júnior tperene� felicidades. -

. to, foi determinada a quán- feitura de Florianópolis;
_ sr, João Cândido Delfi-'� sr. Antônio Cesar Chris- tia ou a verba anual de EsclarécimentO':

.
no

'

,'tovaI C"
•

trinta francos. (Mais ou Enredo esta na composiçao da Escola
_ sr, Antônio Urubatam - sr, Jorge Joaquim Boa-

menos 5 crúzeiros l) -:O:�:O:-:O:-
Hibeiro Borges I bãi�.

,

'1.81 Homens - Fidalgo
_ sr. Júlio Voigt '_ sr. Nelson Jose de Melo

Uma índenízação de' Homenagem ao Exmo. Sr: Governador do Estado e-

- srta. Ivete Rosa '- sr, Rodrigo Brasileiro de
10.000 Dollars exigiu um Exma, Sra.

. ,

_: sr. Ruy Margarida I A. -Júni'or '. '

ex-mar-inheiro : da
.'

armada I . 2.a Ala Moça - Rumbeira
,

- sr. Jean' Raul'" : - dr. Armando Valérío de
americana. Alega ter sel'vi-I Homenagem ·do. Exmo. Snr. Presidente da Assem-.

- sra. Luiza Beirão Nunes Assis

I do a bordo de um navio que bléia-Legislativa e Exma. Snra,
Pires ; -menina �i�iam Borges

não tinha dentista. Assim I 3.a Ala Moças - Rumbeíro.
.

menino Water Ribas. 1--:- dr. Antônio Nunes Va-
perdeu déz dentes durante 1 Homenagem ao Exmo. Snr. Sec. de Saúde e Exma

- menina Rosemary Mello! rela
_. , os anos d� .guerra � que o Sra.

- menino Wanír CardO's� - srta. N�h Amorim
resto desua dentadura não I,

FARÃO ANOS AMANHA --:- srta. Nair Souza,
, .

nenhum 1 .1., Prínceza 'e Sua: Corte - Formada pelas mínínhatu-.

I' J'l' Am
- dal tem-mais va or 1-

SRA ANA BOSCO DE - sra, u la ara a
',. ' ras '

,

. -

I prática. I .

MELO Costa
4

' ! Escravo. Homenagem ao Exmo. Snr. Vice-Governador
Registra-se, amanhã, O' _ menina Cecília Silva .'

--.

. I do Estado e Exma. Sra.
I Ab 1 d D t Qllem for alfabetizado nO'· "

'

aniversário da Exma. Sra. _ sr, e 'ar o uar e
.,'. '. _: O:_: O:_:0:-;

d M 1 d'
I .

dr Alfredo AraúJ'O'. MexICO e obr1gado a enSI-
d. Ana BO'scO' e· e 0', 19- _ sr. .

'. nar a quem 'não o é. IS110 é
- Porta Bandeira e Mestre. Sala

B k ti' II H�menagem ao' 'ExmO'. Snr; Secretário de Viação e

H
.

as ofl"ella'lls de as e a 'lei e quem -se esquiva a ês- ,

ovas regr .

.

_. te serviço, é obrigado ao
Obras Públicas e Exma.' Sra.

"
'

de.ve deixar as �mas maos _:: {}:,..:_: O:"::"": O: - -

(O.lUt. da l1.a pag., pagamento , de' lJma multa
,direção, com o mesmo pé, antes de um 'ou am,bos os

e o outro pé,. que se chama. pés tocarem o chão nova

mente.

'48 - VIOLAÇÃO
Ãrt. 18 - Violação é a ' -.-., da

I Fernando AruzIO entrou

I'transgressão de uma,. regra,.,

d·d'." d' c Iço a�' i..-o'··r: _.
,

.

,

escon 1 o e es a . 1:1',.- "j'
sem implkar em falta.',

,
. . M" te' ,,' .

,

.

.'

1
dO",(ú� um navIO e,m' on -,;

.,

b) ao iúieiar um'dr.ible,. .' , '; Isr,�..
" "-',' VIdeu, pr�ten-dendo ,segUir .'., a 1 n, "

',dep.o.is ,de receber 'a .I�ol_a". '

. '. '.,- . �. =," ",7: A fi Ji:lomens -:;'-_ LlIa]a
.'-',' ....;. c' ,.�. p'ara''''�, E'stados Umd,os.c.,0- •

",
.

' ,,,.

S'
--

I' 'B
"

,

.

d
"-"

, . '. Homena�em ao· nr.. a',eneu .
ornau-esti).noo parado ou paran o

'1
'.'

"d
.

D b' t. m:o c an estlllO. esco er o
sem e Sra. '\,licitamente, o jogador não

i'
"

d'
. ym alto m,ar, verificou CO'm ;, ,: �T' :�a ''Ala Iy.loças ...... EspaiUlólal,o:],erá tirar di' pe ê' apol.o llor'r'o'r' achar-se a bordo' de .

'b I
,.." HÓllJ.enag.em aO' Bnrs.do chão, antes da o a saIr, '

um navio expeditionário, der1ei
que

-'

se·guia rumo ao polo' �

AI OI"Dr. mil" llvelra
'súl. Lá foi. tambem, 'sem

,roupa e descalço!

que receber a bola, quando ,.

E!e esta movimentando'ou na

conclusão doe 1,lm ddble, de-
" '..

d polis 'ha vários dias, hospe-
vera empregar o maX-lmo'e' <"

, ,. dadO' nO' La Porta HO'tel, o
� tempos ntmlcos, para pa- ,

. ,

.

.

..

d ]:' 1 II Ilustre pat1'lClO Dr. Oswal-
1'ar ou d·esfazer-se a 10 a. .

'

;..

do � Kraemer Guimaraes,

Engênheiro Civil e alto fun

ciçmáriO' da Alfandega do
ele rec.eber a bolã, se tiver

RiO' de Jàne�rO'.
qualquer ,dos pés em con- âgradado com uma ordem, FazemO's ciência aO' Distinto Público que as home-

,

' Em sua companhia se en-
tato com· o chão ou '. A o Sr. D1mitl;off M. K:Krou- ,n'ag,ens e dedicatória !oram· prestadas; dê acôrdo com ocontram sua ,exma. esposa'
b) - no lnomento em que. dna. ECILA'DE OLIVEIRA t'hk, por ter se salientado .apõiO' iinaceiro de cada hj>menageado.

um ou ambos os pés simul-
GUIMARÃES nO'ssa dis- na guerra contra os turcos' , 'A DIRETORIA

ta.l1eamente tocarem O' chão, tinta conterrâ�ea; filha do' no ano de 1878.
'

t''1f) �t��,��� - - - - _ - - - - - - -

depois do 'recebimento da'
saudosO' Major QuinÜno Ja I '

'

--

bola, se tiver os dois pés no
guarbe de Oliv'eira, um dos Diversos jornais parisi.e_�..; IQ' 'O'MS' R('I.O"

ar quando a receber.
f heróis do Cerco -da Lapa, I &es 'receberam o segmnte. .

\. . O
O segundo tempo oGorre quandó da RevO'lução, de'

I
convite: "Depois de- ter �s�.

-'

quand'o, após ter completado 1893 e de tamílla tradicio- tado preso 'na penitenciá-,
, ,

l' primeiJ"o, um, dos pés, to- nal catarinense. ria durante quarenta anos,! pO'r sua dirêtoria:
cal' o chão, ou ambos as pés Acompanha o distinto ca- ,"ó àgorà a burocracia des-;, Diretor-Presidente. Osvaldo Machado
tocarem simultaneamente o sal sua filha;a gentilíssimá: cobriu a minha inocência" Diretores�Vice-pre,gidentes Dr. Aderbal R.
thão. srta. Ecy de OU'\Ieira Gui- &PÓ3 6 anos de estudos e· -.- Genés10 de Miranda ,Lins ,

Quando o jogador J�árà, marães. nov,os inquéritos. Assim eu, _ Diretor Superintendente Flavio Castello' Branco
ao compretar o, primeiro Muito relacionados na Leon NOlfi, darei 'uma ft;!s- DiretO'r TécnicO' Dr.' Jean B. Eugene Clàude

.....tempo, po,de girar usando capital barriga-verde, os ta no local "La Grotte", em. tem o grato prazer de cO'municar ao público que.,
qualquer dos pés como "pé ilustres visitantes têm sidO' virtude ,de ter sido assina- J lhe tendO' sidO' atribuida a distl'ibuição 'exclusiva do
de apoio". Quando o joga- mu..íto-visitadO's e nãO' se can àa a minha reabilitação. aumentO' de capital dO' Banco Na_cional do p'aran'á
-Go-r para no fim do segundo çam de p�ocurar o grande Com prazer contarei com a e Santa Catarina S. A., no mO'ntante de Cr$ .. :� ..

I

iempo,_ tendo um dos, pés .círculo de amizades e de sua presença". 40.000.000;00, cumpriu em 38 dia_s de trabalho essa
, mais avançado que o outro, admiradores que contam em

'-

honrosa tar�fa, cO'locando em forma de subscrição
poderá gi'rar, mas somente nO'ssa sO'ciedade" bem como Três condutores de ôni-;' pública, 200 mil ações nO's estadO's de Santa Catari-

_
o pé da retaguarda- poderá elementO's que' integram a

na, Paxianá .... São Paul-o .
. bus em Bucarest roubaram I �

família e que aqui residem. Ao ensejO' 'ôesta cO'municaçã� esta Emprêsa cum-
um carro e conseguiram, IO ESTADO visitando-os pre, O' dever de agradecer �,-acolhida c,O'm quel a dis-durante mêses, estabelEcer I ...,

formula O'S melh�res vO'tO's
emà linh� dentro' -das ruâs i tinguiram O's altos círculos ,eoonômicos e fimúíceirO's

de f'eliz estada em n.ossa dos três esta�O's e se c�>ngratula com a Çlireção do'.

da cidade fazendo viagens iCapital. 'I "NOSSOBANCO" pelO' magnifico êxito dêsse lan-
--------...- ...''''"''...,'--- l·egulares. Só por Uma ca- i
BDRES,NA� [ÔS11�.. �ualidade foram agora des-

r

�:O:-:O:-:O:�

.-: O:;:_; O: -: O:�

4.a' Ala Moças - Damas Antigas. ,

HO'menagem ao Exmo. Snr. 'Sec. de

AgrÍ-Cultura e Exma. Sra.
,

s.a Aia Homens _:_ Warlé-fiI ,

Cápital e Exma Sra:

6, a Ala Móças.--.Jardinei-:ra
Homenagem ao Shr�, Celso I.taclos

Dr. �alter Wan-

Dr. Abelardo: Rupp
--__:_,---------

9.a Ala homen,9 - Baiano

Homenag-ens ao Sr. Jau_'Guedes
Dedicada ii Caixa Econ .. F. de Santa

s Sr. Manoel d� Paixão TO'urinho.

10.a ALa Moças - Baiana

Homenag�;ms ao Exmo. Sr. Secretário da Fazenda

Hõm,enagens ao Dr. Aderbal Ramos da Silva,�·
Exrna� SenhO'ra e BancO' Catarinense.

, -:'O:-:O:-:O:-:O:"':":_

Catarina

"

Carfazes Musicais da Bateria - Arpas e Liras

-:O:-:O:-:O:�:O:-

BATER.IA
HO'menagens: Imprensa Falada e Escrita

'Homenagem póstuma A. Silva:
-: 0.:,-: O: -: O: -:0:-

DE, DESEHVOLVIMEHTO'
ECONOMICO S. A.

çamehtO'.
'

Florianópolis, 14 de fe.vereir.o de 1958.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO S.A.

Rua Con&elheira Mafra, J2 - l�o pavimeIlto
Caixa Po.stal � 474 - Telg.: "C01lTSÓR,CIO"

Florianópolis. -,
-

-

,
/0 sr. governador foi a Piçarras inaugurar uma

promessa governamental: -a luz.
Dos dois motores Diesel, a metad� de um será

paga pelo Tesouro ou pela Celesc. O restante será
da responsabilidade da Sociedade .Amigos de Pi

çarras.

Mas, além dessa inauguração, O' governador
coroou a Rainha da Praia, em lindo baile.

O fato �is importante foi o político: a ausên
.

cia d� sr, Irineu Bornhausen e, dos seus amigos
de Itajaí ,

' .

',- t

Visivelmente' acabrunhado com -essa ausência

por demais significativa, o dr.' Jorge, à certa altu-

ra, quís telefonar para Itajaí.
'

Houve um mal estar tremendo.: E' que a praia �
ainda é credora de uma .pr'omeesa eleitoral do go- <

vernador: a de instalar ali um jelefonet l!
Depois s'- exa, inaugurou um campo .de futíbol,

em.Navegantes, em vez do grupo 'escolar que pro
metera para Piç.arras... E num discurso estertó
rico garantiu "que era assim que costumava cum

prir sua palavra ... "

E com estas, até depois- dO' çarnaval. ..

\�-

"

'" .'

ça ...

p 'E R' DEU - S E
PERDEU-SE A CADERNETA Nr. 18 810·- TN'

FPOLIS. ---i �a Caixa Econômica Federal de
Santa 'Catarina.

" ,

,.,'

A, T E N Ç·A O
.

Matricula para Cur-sO' de �dmissão \ ao, Ginásio.
.bPrO'fessora: - Maria Madalena de Moura Ferro.

Avisa que abriu um CursO' espeéializado, ,de Ad'_
missãO' ao' Ginásio, estando ;a matricula aberta a 'rua

Saldanha Marinho 34.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 .i'atl." ••al. an�IIO' DlArlo de Santa 'Catarina
t-'1,., _

... '-1st;;;' 1:.1.#1"J4 j�<i..I�\;-��-;;:-p.- "'h;..:.J-,"':� -,
--....,�-----,--------

I
--------�------�----

> .

Oferece· seu novo e. sensacional estoque
'. ,- '. r". .

�

-
.

�êlos menores·· preços' da praça
. .

,Não é Liquidação - Os Preços da Orutinba
. ,

,
. .

São Permanentemcnte"Baratos
, º4'."�-:;i

Camisas, meias, ternos," caJças, cinta s, pijamas,· combinações, soutiens,
toalhas, -q�imonos, tailleurs, Vestidos, blusas, slaks, fronhas� tolcbas,
roupas para cri.nças, e'mais uma ínfinidade de artigos por preço� "

infinitamente reduzidos.

A ·GlUtinha Sub-s 10 d
_-�. --'C-_· '_ -��-,_. .,...---------

.,' I"
.

......

delor Tsaicuio, 7
-_-- ._-----_.-------- -------

N
M

. .

2�' "
- /'

'.

" .'. COBERTURA COMPLETA DO REI�ADO DE MÔMO,. N� CAPITA� 'CATARIN�NSE
Tran's1í\is�õ�s,;��porta��ns, �nfreiistas, "Flashs" e N6tí�ias de t-r20 locaís diferentes! ,

'""

,

. .

Boletins diários irradiados para o Brasil,' em cadeia com �Emis sora Continental.
"

)

.-----
.

.!' !

" ;

..

/ .
�
J •

f�,
Ii:';

," ! ..

;;',,! �

<!i!'. .

'!

..IH "'_ 1.: '.�' •

jj�( ::,::.. ":,,, '.I·

I
\

I L ....

'I'ôda a equipe do Departamento de Notícias da Rádio Guarujáestará em ação, a partir de sabado, realizando o maior trabàlho rádio-jornalístico de todos os tempos .

.

, .

I. Colaboração do Departamento de Turismo da Prefeitura Muni cipal de Florianópolis. - Direção Geral de Acy Cabral Teive.
Participação de José Nazareno Coelho, Jorge Cherem, Mario Inácio Coelho, Braz Silva, Luiz Osnildo 'Martinelli, Fernando Lin hares da Silva, Rui Tiburcio Lobo,

.

.

Alberto Edmu�do Alves, Irineu Lessa, Mauro.José de Mello e Onélio Souza.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 16 de Fevereiro de 1958

�Q!Ç�QBJ:�Q_F.JSSjONAL-"
,

, ,NARIZ' E GAR,GANTA . r
DR. 'ANTON�U MUNIZ r:

;

, I CLlHICA DE OLHOS - OUV�IDOS
ARAGAO

,

CIRURGIA TREUMATOLOUIA'

Rdo
'

Ortopedia
1-

Dr.
, G U E R R E I R O DA F O N S E ( A

Consultório: João Pinto, 'l'S _! .-
Consulta: das 15 às 17 -'úras I
diàxiamente. Menos aos sába.'�s. >

Residência, Bocaiuva, 1S5.
&

Fone: - 2.714.

EDITORA "'0- ESTADO" LT.DA.

./
---------

DR. CLARNO G.
GA..,LETTI

: I - ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

Florianópolis

o ESTADg - -o mais antigo diário Catarina

Farmácia I,NDIANA'

VIAGEM COM SEGURANCA
E RAPIDEZ

·

Só NOS CONFORTÁVEIS MICRO-ONIBUS
•

Rua Conselheiro Mafra 160

Telefone 3022 - Cax, Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis '_ Moderna'Aparelha
,gem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita de Óculos por
Refrator Bausch Lomb. Operação de'
Amigdalas por processo moderno

CONSULTORIO RESI'DENCIA

SINDI(AT()�DOS EMPREGADOS NÓ
I

A'PARfAMENTO
I NO {ENTRO
I Aluga-sa apartamentos

, recém construidos à Rita

Assembléia Geral Extraordinária I
Lacerda Coutinho, 18. Tra-
tar na Casa Veneza.

EDITAL DE (ONVOCACÃO '

�f� ,., ----
, • l

I
,

EM 6 ER A L

I
I
IFarmácias no CANTO e, IN- '�
tl
�,

A. pr'sente tabela não poderá ser 'IJt:>l'ad,� seno fll-e'\'l',CI t
. -

l' �
Depal':�mf o.

•

-"
" - ali orlzaçao ( este �

D. ';;' P., Ja' �
,

.'
,

-, �,
LUIz Osva'do d'Acampora, _

'

, �
Inspetor de !<'armácia. -, I����i!l�!i!iIU§Mil_����:\����:,��A'���

-------, o _ ••• __ ••
_

------

------------------------------------------------------------�-------------------------�----�---

SABÃO

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva

André Nilo Tadascq - Pedro Paulo Machado. - Zuri

'Machado - Correspondente no Rio: Pompilio. Santos
COLABORA:DORES

Prof: BàrreirosFilho - Dr. OswaldcRodrtgues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof, Carlos da Cesta Pereira
- Prof. Othon d'Eça -- Major "ldefonso J:uvenal-
Prof. Manoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da Cost�
� Dr. Ruben Costa -- Prof. A. Seixas Neto�' Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aci Cabral Teive -

Naldy Silveira -- Doralécio Soares - Dr. Fonteura

Rey - Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - Ilmar
Carvalho

PUBLICIDADE

)i[ari;l -Ceílna Silva -, Aldo Fernandes - Virgilio
Dias ...:_ Walter Línhares

I

'

:PAGINAÇÃO
Olega'ric "Orttga, AmiIton Schmidt e Algemiro Sílveh-a

'_ 'R E P ,R E S E N T A N T tE
Representações A. S. Lara Ltda.
-RIO-:- Rua Senador Dantas 40 - 5.0 Andar

Tel. 22p924
S.,:Paulo Rua Vjtória 657 - conj. 32�

'fel. 34-8949
'

, Serviço 'I'elegráflco da UNITED PRESS (V-P)
Historietas e Curíesídades da AGENCIA P�RIO
DISTICA LATINO AMERICANA (APLA)
AGENTES E CORRESPONDENTE�

Em Toçus os .munícípíos de SA�TA CATARINA

ASSINA'I\URA

ANtJAL '} :
' .

Rua dos Ilheus l.tl casa

FONE 2366
Felipe Schmidt 99
FONE 3560

-DR. EWALDO §CHAEFER
Clinica Médica de Adultos

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

15 às 18 hs, (exceto aos 'sábados)
Resídência: R"a Mello" e, Alvim
'n. 20 - Telefone 3865.

'

UR. WALMOR ZOMElt
.GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil

�x-Interno por concurso da
Maternidade - Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-Interno do Serviço de Círur

gia do Hospital I.A.P.E.'l',l;.
do Rio de Janeiro

Médico do "Hospital de Caridade

e da J\of.aternidade Dr. Carlos
Corrêa

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo método

paicc-profílãtlco.
Cons.: Rua João Pinto n, 10,

das 1.6,00 às 18,00 horas
Atende com horas marcadas -

Telefone 3035 .:_ Residência:
Rua General Bittencourt n, 101,

UIt. • LUHATO '

I,Jl..HO '

Uoenças do à'Párelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
,

DOS PULMOES
Cirurgia 40 'ToraJr

Formado pela }'aculdade Nacional
de Medicina, Tisiologista e TiBio
cirurgião do Hospital N-erfll

Ramos
Curso de especialização pela
3. N. T. Ex-interno e Ex-assis
tente de Cirurgiã do Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
-Cons.: Felipe Schmidt, 38-
For.e 3801

'

Atende em hora marcada

Res.: - Rua: Este'ves Junior, 80

-, Fonee 2294

DR LAURO DAUltA

'C'LIN'ICA GERAL

'�",
'E:specialisi� em moléstias de Se,

nhoras e vias urlnârias.
'Cura radical das infecções agu

das e cronicas, 'do aparelho ge

nito-urinário em ambos os sexos

:!)oenças do aparelho Digestivo
<l do sistema nervoso.

Horário: 10th às 12 e 2% às 5

horas - Consultório: Rua Tira

dentes, 12 _,1.° ,AI'dar - Fone:

G
..

P .3246.
Uma, casa, situada na rua onçalves Dias (Ponta � Residência: Rua Lacerda

do Leal, Estreito) Preço C.r$ 70.000,00. Coutinho, '13 (Chácara du u;spa--
Tratar dela telefone 3'811.

'

nha :._ Fone: 3248. DR. AYRTON DE OLI\"E�!:A

DOENÇAS DO PULMÃO -

-

TUBERCULOSE
Consultório ,� �ua FelipE:
Schmidt, 38 - Tel. 3801.
Horár!o das 14 às 16 horas.

Besidêncía - 'Felipe Schmidt,
n, 127.

N.o avulso
Cr$ 4()O,OO
" 2,00

ANUNCI.OS
:\h'diantc> contrato, de acordo com a tabela em vigor

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

'_

Motor ideal para 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 imediata, nas seguintes capacidades:
"
5,5 � - gasolina 80 HP Diesel :

11 HP " 80 HP

3-5 HP " 103 HP
_

"

50 HP
" 132 HP

84 HP
GRUPOS .GERADORES _' "P E N T A"

Quaisquer tipbs par':l entrega imediata - Completos -, Com
motores DiESEL '·PENTA", partida elétrica -;;;- radiador -

filtros - tanque de oleá e demais pertences;, acoplados dire

tamente com flange elastica a Alternador de voltagem -

trifásicos 220 Volts - com excitador - 4 cabos para

ligação' e quadw completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentad0s sôbre longm lnas prontos para entrar em funciona-
/

.

mento.

REVENDEDORES AUTORIZADOS 'PARA .o ESTADO DE

SANTA CATARINA

" (direita e esquerda)
" "

" " "

"

MACHADO & Cia SIA Comércio e Agencias
Eua Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R I M u' 8"

L A V A 'N D O COM

O�S s m a rk
VISITE A NOS S'A

'Rua Deodoro, n.o j5 Tel. 3810

,
.� -.�"

.cOMERCIO DE ,FLORIANÓPOLIS

Farmácia Vitória

P'armácía Vitória
Praça 15 dê, !Novembro, 27

Praça 15 de Novembro, 27

,

.

::::I@r=arSleíêêt=Jí@@í=Jêr#J@r#ir3Êlêr#Jêé?Ãª
\ � �otor Marillmo "<�PZN;T,A,�

" I

, /

Ficam, pelo,presente, convocados os Associados do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópo
lis, pa::a uma reunião a se realizar na séde, à Rua .Tra
jano 14 (altos da Confeitaria Chiquinho) no dia 20 do
Corrente às dezenove horas e .trinta minutos (19,30).

Ordem do dia.
1.° - Eleição para 3 Vogais e 3 Suplentes para Co- i

missão do Salário Mínimo I '

,-----o----------
,

2.° - Reajustamento de Salários I A L U G A - S E
UR. NEWTON l)'AVJLA N- h d' l
CIRURGIA GERAI:.

ao aven o numero egal para funcionar em pri- Rovere {Antiga Tico-Tico)
Uoenças de Senhoras - Procto- meira convocação, fica desde já, convocada uma nova Uma casa a Rua Clemente
logia - Eletricidade Médi('a

-

reunião para ter lugar uma hora após, isto é, vinte horas 68 frente.
Consultório: Rua, -Victo r Meí-

relles n. 28 - Telefone 1\307,
e trinta minutos. '

/"

I Tratar c'-o .

t'
.

,
'

m o propne ano
e- Consultas: Das 15 horas em

_

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 1958..... 'à Rua Etefano Becker 116.diante. -

I
J 1Residência: Fone, "S,422

_ "

iorçe Le0rr-et Lacerda � Preside?te Estreito (Canto SAPS).
Rua: Blumenau 'ii. 71., '

�����D�EP'ART'.Silllllllifi _!aiil��'S..��:'-���_Ii!��ii

� ,

A�tEN'TO DE SAÚDE PÚBLICA
h

// Plantões de Farmácias
,--MÊS DE FEVEREIRO

DR. HÉLIO BERRETTA
M É D I C O,

Ortopedia e Traumatologia
Ex-interno por 2 anos do Paví-

_

lhão Fernandino Sominsen da ISanta Casa de São Paulo.

(Serviço do Prof.' Domingos IDefine) - ,Estagiário do Centro �
de Ortopedia e Trau'mat.ologia e 'Ido Pronto Socorro do Hospital
das Clinicas de São Paulo. i
(Serviço do Prof, Godoy Moreira'
- Médico do Hospital de Cari
dade de Florianópolis.) ,

Deformidades congênitas e ad

quirídas - Paralisia Infantil -

Osteomielite - 'I'raumatisrno -

,
Fraturas.

I
Consultas: Pela manhã no Hos

pital de Caridade, das 15 às 17,30
horas no Consultório.
Corrsultôrio : Rua Victor Mei-

relles n, 26.
"

'

I Residência: Av. M-!luro Rumos
,

n. 166 _ Telef. 2069.

(DR., JULIO DOLIN VIEtnA
MÉDICO

I Especialista
em Olhos, Ouvidos,

Nariz e Garganta - Tratamento

I
e Operações I

r.

Infra-Vermelho -

NebUlituçãO"- Ultra-Som -

(Tratamento de sinusite sem

p!,eração)
, Anglo-l'etinoscopia - Receita de

IOculos - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia

(único no Estado)
Horário das 9 às 12 horas -

das 16 às 18 horas. ,.
'ConsultóriQ: - Rua Victor'
Meirelles 22 - Fone 2675 \
Rellidênéia - Rua São Jurge,:

n. 20 - Fone 24 2i I, E I A -

1 -- sábado (tarde)
2 -- domingo

B -- sábado (tarde)
9 - domingo •

Farmácia Esperança
Farmácia Esperança

_
Rua Conselheiro Mafra

Rua Conselheiro Mafra

!5 -- sábado (tarde)

,

1 e -- domingo

lB - 3a feira carn.

<,

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

.Rua João 'Pinto

Pua João Pinto

22 - sábado (tarde)
23 - domingo

Farmácia sto. Antônío Rua'Felipe Schmidt, 43

Farmácia Catarinense

'1'armácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

� serviço noturno será efetuado pelas farmáci[,.;;- �;.nto Antônio NotLll<
nu e \' itór ia, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de
Novembro, 27.

O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,:30 horas será efetuado
pela farmácia Vitória",

2 e 16 (domíngos)

ASSINE-

DIVULGUE-,

"U E S TAU O';

ESTREITO

Farmácia DO'CANTO Rua Pedro Demoro, 1:627

Hua 24 de_Maio, 895

DR. HENRIQUE PKISCO
PARAISO

MÉDICO '

Operações - Doenças de Sel'ho.,..Ias - Clínica de Adulbll

Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores d� Es.
tado,

(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade)..
Consultas - Pela maI1hã no

Hospi.tal de Caridade.
A tarde I'das 15,30 horas 10m

diante no consultório à Rua Nu
nes Machado 17 Esquina de f'ra-

ex Postal 37 ,- Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS -dentes. -=- !elef. 2766.
• , � Resldencla - Rua PreStd'�ilte

ru.êE�...E:!r-dc.��Y;�'ErLªE"dr2I�êl� ?§IE�ª.êT'Eê Soutinb'l 44 - Te!.: S120;

B R I T O
- :0:

ALFAIATE do S�CULO
-:0:-

Rua Tiradentes, 9
-----�---

DO

R Á P I_D O ," SUL .. B R A S I L E I R O rr

Florianópolis .,-.

Agência:
Itajaí - Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquim: '".,.

Rua Tenente Silveira

Vi rgem
'

E-special idade
da ('ia. WETZEL INDUSTRIAL '_ Joinville - (Marca Registrada)

economiza-se le mpo e dinheiro

/

I
I
I'

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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escolar ;m@:lic\ Kreutzberg,
iniciou 'aprendizagem de de

senh!(dor de mõdas, 'Il,�r;:a
grande I,casa d/el -confecção
em Dresden, inscrevendo1se,

As 'vertigens, rosto queme, fali:! ne
ar , vomites, trntetra, e dures de
caneca, a. maror varte 11",:> vezes

\

são devidas ao mau funcionamCJ2·
to d<, aparelho dilrcstivo I' cúnst'·

quente
.

PrisaG dI: \,l!ntl'� As

l'i1ulas do Anbn�" Moss !::lI.I In!!I·
:; zadas nu tratamento d3 Frisão til'
:, Ventre e SID� manifes�açót:';i' I'

,

.. I> nas A:ngj(lI'ulitcs Licenc.iadas pc;
,", ora s�,'ú'de f'ú-bli�,., àS !'tlú!a'!J" :lo

\._ ,

> Abbade. Moss são I.f.'!a(bs P0f mi·
l,,' "', -.;, ./ [hal'C!s de pt'ssoas,

.

'F:tça o deu

tratamel1�O �' ..." uso das p!iulas do Abbade Moss.

adora essa Bwsaçig
de frescor e limpeza

qVI!. Kolynos deixa

na bôca!

�,'

(lUBE DOZE DEAGOSTO-ÓE�ARTAMENTO BÁlNEÁRIO' GRANDIOSAS SOIREES CARNAVALESCAS DlAS,16 (D OMINGO é 17 (SE-
, GUNDA-FEIRA)r COM-INICIO 'AS 23 H ORAS. RESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.
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Hamburg - Há um quaq Arte pecorativa. No

decor-I
público hamburguês em via da evolução geral da dança guns exemplos caractea-ís

to de 'Século Harald Kreu- rer dos seus estudos espe- de regra bastante reservado. I
e de alargar' os seus conhe- t icos. Kreutzberg qUe vive

tzberg, o grande mestre da' cial izou-se nos domínios da Foi isto em 192!t Depois cimentos' e ge aperfeiçoar a a maior parte do ano em

dança de expressão, desen- gravura e da decoração tea; desse sucesso Kreutzberg sua técnica. Quando o bai- .Seefeld, no Tirol, apresenta
volvida na Aleman-ha, per- tral. O teatro exercia sobre começou a aparecer cada lado de Liaghilew esteve du todos os anos pelo menos

corre o mundo com Os seus �le uma atração mágica des- vez mais frequentemente em iante algumas semanas em uma nova criação. Até hoje
prog rarna., sempre diferen- de .que, aos- seis anos; de- rena' sem bailarina e 'Sem Stuttgai·t, Kreutzberg apro- ainda não arrefeceu o seu

tes e empolgantes. Na Chi- ó,empenhara um ,papel na elenco. A' partir de Ül33 veitou essa oportunidade' P,,; entusiasmo e a fé na sua

na e no Japão, Na Amér-ica cpereta 'O camponês" Aliás Kreutzberg limitou-se a ser ra estudai' a fUJ1do o ballet missão, a missão da dan-
do Norte e na América do o jovem Harald Kreutzberg o gl'ande solista' da dança clássico. ça,

D:A.S.P.,

, . '

dividualista na melhor acep se interessavam por um cur

ção da palavra. E' ele quem 5Q de dança da Mary Wig
traça as 'linhas coreográfi- inan chegaram à conclusão

tas das' suas danças, quem
'

que o curso, sairia plais ba
desenha os trajes; ,quem rato se o grupo fosse mais
cuida de todos 'O'S 'pormeno-:" numeroso e começaram a

res na encenação. Apesar ir) sistir junto de Kreutzberg
dos seus 56 anos, Harald para que também se insere

K reu tzberg conservou uma "esse. Pouco mais tarde

,..Jasti�idade incrível, um di , Kreutzberg já se evidencia

namismo arrebatador. Na.' ia a tal ponto que um pro

sua dança não falta o liri.d-I fessor de dança o instigou
mo nem a paixão .demoniaca. .a iniciar a sua carreira como

Ele próprio disse uma vez bailarino em Hannover, Deu

éntre amigos que se consi- iro em pouco Kreutzberg re

derava uma pessoa "muito cebeu um convite da O'pera
triste, muito cómica, muito de Berlim. 1925, foi, depois,
maluca. c ano da revelação de Kreu,

, Kreutzberg nasceu-na Bo- tzberg como 'Solista. Conta

émia, em Reichenberg, co- se que Kreutzberg raspou
mo filho de, um alemão que nessa altura o cabelo a con _

passara os melhores anos selho de ' Max Reinhardt,
ca sua vida nos Estados precedendo assim Yul Brin

Unidos; ,em Philadelphia. De irer de mais de trinta anos.

pois de terminal' o- curso As más línguas atribuem

não pensava em eptrar em de expressão, �ik<s:;,jP:.f."r
cena, mas sonhava da pro- O seu ponto de partida' 'O "s�u prográma tornou

fissão' de alfaiate de trajes roi sem dúvida o estilo de se cada vez mais vasto e

pára o teatro. O acaso deu Mary Wigrnan. Kreutzberg mais express ívo. A par da,

Walter 'Wildllagen

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

SuI, em pràticamente todos
os países da Europa o no

tlle de Kreutzberg consegue

atrair e ent�siàsmar sem:"

pre ,;�e novo o público.
Harald Kreutzberg é in-

l',OVO rumo aos' seus -planos,
Um grupo de amigos que

descobriu novos 'meios de "Fantasia noturna" da "Can

'expressão, desenvolveu o

I
ção das estrelas" estão "O

"seu" estilo. No entanto não Via.abundo" e a "Dança
tom�'teu o erro de se isol�r u1,a.cabra", _para só citar al-

I M I [ 11 A R rr I
Informações Úteis, \

, A; Lei do Serviço Militar (Déc. 9500 de 23-7-946) i

preve todos os crimes Militares 'definidos como tal �o
Código Penal Militar os quais podem se::: -Insubm!:_s
são, Deserção, concussão, Corrupção, falta de ex��aol,
Falsidade contra a Administração ou- Serviço Mthta1r'
nos quais tanto' podem incorrer Militares como Civis.

Há porém além disso, outras contravenções e in

frações que sã� punidas com diferentes MULTAS � sô
bre as quais' esclareceremospas notas seguintes"

(Nota nr. 4 da 16.a C.R.M.)
�"""�,�wm.w.li!'��=""",""",""","'""''''''''''''''''''

O dr. Emil Seietz; deetaciuio cirurgião do cérebro, Te'si
dente, na Califórnia, também um escultor auto-didata,
é -visto na' Joto tT!aba�hando numa cabeça, de Abraiam_L.incoln, o 16:0 pres.id;en,.te dos EstUldos, 'Unidos. O dr.

Seletz julga a' cq_beça "d� grande presidente nCYl"te-ame",
"

'I'ícano "mais 'b�la: do que a d� um_a mulher".
A 12_ de, feve;ei-ro de '1958, .foi celebrado nos Estados

Unidos, o 149.ó aniversário de'nascimento do
Grande Libertador.

C. 358 - ESCRITURARIO DO SPF, - Encerramento

inscrições dia 15 (quinze) de fevereiro.
Atendimento na Escola: Industrial de Florianópolis, à
rua Almrante Alvim nr. 19, das 9 às 12 horas.
.. --,

' , o .. ,' �' ':'
{\

,
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,--'

P A R. T I; ( 1- P I. ç Ã O
_ OSMAR DUTRA E SENHORA-

- THOMAZ CAMILLI E SENHORA

Têm a satisfação de participar aos parentes e pessoas

de suas relações, o contrato de càsame'llto ,de seus .filhos
É L IDE' e O S_V A L D O

-

"

N,oivos -

4-2:"1958'Blumenau, , Florianópolis

,
-

essa transformação de Kreu

tzberg ao calor que reinava

na ceIlD.. Em toao o caso Ra-
1". '.

'

rald Kreutzberg, a quem se

confiara o papel de bOQ�

o FIGADO
ii:

PRISÃO DE VENTRE.

PllULAS Do ASBADE MOS5.

M O C A S
t

, N�cessitamos de mQças que tenham apresentação e
-

b l-h
.

externo. simultâneamente nosdesembaraço, para tra a ,ar em ,serViço
res- l,a peça "Don Morte�:, apa

receu em cen,a de cabeça
raspada. Como o próximo r·a

! petivos CUl'SO� da Escola de

Tratar a Rua João Pinto, 6-A.

DIRETORIA DE CAÇA E PESCA-
Se(:retaria da Agricultura - Santa Catal'ina

.

ACORDO DE CAÇA E PESCA -

Mini�té.rio da A"gricultura - Divisão d� C�ça e P€sca

E D I T A L N. 2
:Llc'enca de Pescadore's Amallores

'

O ,1.'1:t�tor-da D. O. P. e ExeCllÍor do ,Acôl"do, no

uso dI) ,uas atribuições comunica que, de acôrdo cotn

o artigo 53 do Decreto-lei N. 794, de 19-10-38 (Código
de Pesca) é obrigatório' aos senhores praticantes diL

pesca '�mador a retirada ode uma licença anual, cuja
taxa é de Cr$ 21,5� .

P8,ragráfo 2.0 - O amador de pesca, que, d:e qual:
quel' maneira negociar pToduto de sua pescana, tera

suá Ucença caça,da e apreendidos os apetr�chos de pes ....
ca en..:ontra,dos em seu, poder.

OBS.:- As licenças podem ser retiradas diària:
mente na séde da D. <Z. P. à rua Felipe Schmidt esque
na de Jerônimo Coelho, 1.0 andar.

Florianópolis, 20 de janeiro de 1958.

Seraphim Fausto Faucz
Diretor e Executor do Acôrdo

pel f.oi o de um chi!:ês, Kreu,
<:zberg l'eSOIVetl não, t�n'nar

e�igem
Yvonne Georgi.

DES"ODOR
,-tzberg Estava marcado um

E há um tipo especial para- sani- '. '

tários de uso coletivo. espetáculo com Yvonne Ge-

Mais uma vez o acaso in

terveio na- carreir!1 de Kre'U

, <

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Florianópolds, Domingo, 16 de Fevereiro de 1958-,
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Tribunal de JustiçaNA SESSÃO DO TRIBU- paciente Severino Cescon. lavrar o acórdão o Sr. Des,
NAL PLENO (EXTRAOR- Relator o sr. des. IVO GUI- "IVO GUILHON.
DINA'RIA), REALIZADA LHON, ?ecidindo_ o, Tribu; 4) - Habeas-corpus n.o
NO DIA 10 DE FEVEHEI- nal, denegar a ordem una" 2.790, da Comarca de Flo-

Direção de Milton LeI te da 'Costa e Rubens Costa. RO, CORREJ;"lTE, FORA.M "nimemente, '

'frianóPolis, em que é impe-

J
'-

d
-. trantej, contra as alegadas

JULGADOS OS SEGUIN- Custas pelo impetr�_nte. trante, o Dr. João Baptista

Ur ISPrU eAnc Ia
'

I v' r '

d .

di .

d
TES FEITOS: --, 3) - Habeas-corpus n._o Bonriassis e paciente José,

,

,

"

"

I lOtenClas os In ígita

oSI
1 - Habeas-corpus n.o 2.789, da Comarca de O�_I Colombo P'aeheco Relator

,

. coa ores '

"

I
'

Nobrega. te Adolfo Pacheco. Alegam que estão ameaçados de!
'"

"

. 2.792, da, Comarca de Cha- leães, em que é impetrante o Sr. Des, ARY PEREIRA
Habeas-corpus.

,
Coaçãq o� impetrantes que os indi-: morte, por se� ex-agrega-j Florianópolis, 11 de [aneí- p,ecó,. em que é. iIilPetran�e 'O Dr

..
Vamiré de Ol�veira

I

O�IVEIRA, deci�n:do o
partida de particulares, ex- gitados coatores Os vêm dos. Não é lícito, pois, se

i
1'0, de 1956. e paciente Domingos Padi- e paciente Angelo GUllh.er-1 Tribunal, por unanimidade

agregados dos impetrantes. ameaçando de morte por-I te d "h b lha. Relator o sr, Peso AR- me Peoker. Relator o 'Sr. de votos 'conceder a ordem, .' , ,es n a o a easr�orpusa.. . .
'

,.

I
' , ,Ameaças, de morte. Não que tiveram ' de agir [udí-

I

t I it
- '. I Ferreira. Bastos, Presidente NO HOESCHL, decidindo o Des, CERQUEIRA CIN- sem pre-juízo do prossegui-

, A _

a Si uaçao, o que importa-
,

' ! ib I .., . '.
" .'justificam a concessão da cialmente contra eles, para i Osmunto Nobrega, Relator. Tri una, por unanimidade TRA, decidindo o Tribunal, l mento do processo. Impedi-ordem de habeas-corpus. eompelí-Ios a abandonar a

ria descani..cte��zar o i��ti-I Arno .Ho€'sc�l. ,

-

de votos, n�ga:r a ordem.. por maioria de votos, co�ce
I
do o Sr.' Des. Cerqueira

- Só ,excepcionalmente fazenda de Adolfo Pacheco, tuto, sem finalfdade pratica, 'Maur�llo Coimbra. Custas pelo Impetrante.
,

der, a ordem, sem .prejuízo
I
Cintra,;,se tem concedido habeas- cujo pasto estão estragando de vez que o salvo-conduto 2) - Habeas-corpus n.o do prosseguimento do pro-l 5) _:_ Habeas-corpus n.o

corpus contra atos de par- com criação ern larga esca-.
será de todo ineficiente para José do Patrocinio Gallotti. 2.793, da Comarca de Mon- cesso. Vencido o Sr. Des.12.795, da Com�rca de Ja-

ticulares, quando não há la" inclusive de porcos. garantir a vida dos impe- Fui pr,esente, Vitor LÍ1na. I daí, em que é ifupe_trante e
'.

Relator. Designado para I
raguá do Sul, em que é im:;-"

outro meio pronto e eficaz Foi o pedido acolhido pelo -

'I petrante o Dr. Príamo Fer-
para fazer cessar o constran dr. Juiz de Direito, que con Voce" se, Lembr'a'?

.

reira' do Amaral e Silva e
gimento, por não ser possí- cedeu a ordem impetrada,

,

•••'. I paciente Willy ,Lehmann.vel à polícia intervir íme- para garantir os impetran- f

I
Relator o SI' . Des. ARY_

diatamente. tes contra as aludidas amea-" : PEREIRA QLIVEIRA, de-
- Nã� é lícito que se es- ças.

,

cidindo o Tribunal, por una
tenda o habeas-corpus para ,I nimidade de votos, denegar
proteger� alguém que se, diz E' evidente, porém, que a

a ordem.
ameaçado de morte, o que sentença não deve prevale- 6) -:- Recurso de habeas-
importaria descaracterizar cer. Em regra o habeae-

corpus n.o 401, da Comarca
o instituto, sem finalidade corpus somente pode ser

de Xanxerê, em que é re-

prática, de vez que o salvo- concedido contra atos de
corrente Adelino Marchi e

conduto seria de todo inefi- autoridade pública ou de recorrido o Dr. Juiz de Di-
ciente para garantir a vida \ seus subalternos,

A

ou de
reito em exercício. Relator

do impetrante contra a vio- quem a�e como se fora au-
o Sr. Des. ALVES PEDRO-

lência do indigitado coator. toridade pública, que impor SA, decidindo o Tribunal,
Vistos relatados e discu- tem violência ou coação à

por unanimidade de votos,
tidos ês:.es autos de' recurso liberdade de locomoção, por conhecer do recurso e ne-
de habeos-corpue n. 328, da ilegalidade ou abuso de po- gar-Ihe provimento.
comarca de Joaçaba, em der, Porém, excepcional- >.i,:'!L"5,,

que é recorrente o dr. Juiz mente, tem-se admitido o O uso generalizado de sangue e plasma para trata� 1951. O m�u tempo fêz com que a ..construção da estru-. AlUGA-SE CASA,habeas-corpus contra atos mento de feridos salvou muitas vidas durante a II,Guer- tura, de 6{) toneladas, se estendesse por 17·, meses. ToÇ.de Direito, e;x;-ofticio, e são
ra Mundial. Novas técnicas tornaram possível a, aplica- I

o material para a sua construção foi' transportado pelosrecorridos Àdolfo Pacheco de particu, lares, quando não
d I 1'

'

ção imediata o p asma, ta como se vê na foto, tirada elevadores do 102.0 andar. � poderosa estação emissora
e Ary Berton: há outro meio pronto e ef�- na Sicília em agosto de 1943. As experiências com o tem um alcance efetivo de 70' milhas, e é usada para
ACORDAM, em .Tribunal caz para fazer cessar o cons plasma foram inici�das nos Estados Unidos e na Grã- transmissão-pelos sete canais de televisão de Nova .York.

de .Justiça, por unanimida- trangimento, por não ser Bretanha em 1930. As pesquisas demonstraram que êle
I

. " -:,0:-:-: 0:-
de de' votos, dar provimen- possível à polícia intervir pode ser guardado por muito tempo seja líquido con- I Uma perfuração realizada solenemente em Masse-

,

di t t
-

gelado ou sêco, e não há necessidade de coincidência de
I
na, em 10 de agôsto d� 1954, marcou o início .de um am-to ao recurso, para cassar a ime ia amen e.

tipo de sangue. A Cruz Vermelha Norte' Americana re- .plo programa de engenharia, realizado conjuntamenteordem de habeas-éorpus. Todavia,; no éaso outra é
colheu plasma para a Grã-Bretanha em 1940, e iniciou I pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Explosões de, diria-

Custas pelos ímpetranses. a situação, -Os impetrantes um programa para Os Estados Unidos em 1941. rnite assinalaram o começo de projeto do Canal de se: ,IGO'NIA- DA' 8S,MBTrata-se de habeas-corpus não sofrem, constrangimen-
'

Lawrence, financiado por aqueles dois países. Segundo JI
preventivo, em que figuram to na sua liberdade de locO- -:Q:-: 0:,- êsse projeto, está sendo aprofundado o leito do rio Si,

como coatores Antônia Nu- moção Esta vista do Empire State Building, na .cidade de Lawrence e estão sendo abertos novos canais, que pos-
AI

.

li' em·Nova Y�r�, mostra à esquerd�, a torre �e tran_smissão
I

sibilitarão a ,navegação de
. ,quas�, todos os. navios do

nes de Farias' e seus filhos, egam apenas, a as, s de televlsao, de 66 metros c�Ja colocaçao no alto do mundo. O novo canal sera festivamente Inauguradoex-agregados do impetran- base em qualquer prova.maior edifício do mundq foi .confluida em dezembro de
'

em 1959.

Recurso de habeas-corpus
n. 328, da comarca de' Joa

çaba,
Relator: des.' Osmundo

(INE SÃO JOSÉ HOJE -HOJE

Humphrey Bogar!'- Aldo Ray

PelerUslinov,- em:

"VENENO
,

DE COBRA"

VistaVision - Technicolor

HOJE' (INE R I T Z HOJE

UMA eSTRANHA
fM MEU DESTINO,-

c o m
' \\ STRANGE LADV IN TOWN 1/

CAMERON MITCHELL
DIREÇÃO OS;

WARNERCOI..OR'

'.<---" ..MERVY� llBOY

ALUGA-SE CASA NA

CLEMENTE R O V'E R E,
ANTIGA TICO-TICO, N.o �
68 - FRENTE TRATAR
dOM#O PROPRIETA'RIO,
'A RUA STEFANE BE,

CKER, 116' - ESTREITO.-

. , '

A taques de asma e bronquíte ar
ruínam sua saúde e .entraquecem o
coração, Mendac:o domína ràpída
mente as crise.,�regularlzand1) a
respirac;lo e garantindo um sono
tranquilo desde o primeiro dia.
Compre Mendaca ainda Iioje. Nass. i'

Il&rRntllt
_
é a sua mal6t'. prot,eçiio

--------�._--,-

TÃO" '

.'-"-

lOlOS/IIA ,

/

QtltlNTOQ. VéRlJAlJE,1
Islo re,,/menle .

/At()llTECltl.
�

·

Hitl
•

proxl-
PROGRAMA
LIVRE ':��:DIFilMJlt!ÃO

,) TlEUMNfiMlM'
� ') BroyFo Men

RAY MILLAND· ERNEST'BORGNINE
,

fRANK lOV[JOY NINA FOCH' OfÁN JAGGfR ,::f:�J,1i1t:'i:,

ma S8

SÃO

mana! UM
FILME �E •
PHIUP DUNNf

ACOMCOM,NAC •

EM AM"' I\VI5ÀO.�'ri'"'!JJf�r��
lIII'!im

arUDva UO· ilft
Ba��c o melhor Carnaval do Brasil

MATINADA

'I'Short�, Jornais, Desenhos e

Detetwes Desastràdos -

com Os 3 Patetas.
,

,

- Cens.: até 5 anos - _

Às 11/2 - 3% � 7' hs:
H�mphr,ey, Bogart' - Aldo

Ray - Peter Uustinov
VENENO DE COBRA

,
Às 2 horas,

LUTA POR UM TRONO
-- Technicolor -

O TERROR. DA TORRE
9.0 e 10.0 Episódios.
A ::DEUSA DE JOBA' -

- Cens.: até 10 anbs .....:.

À Noite:
"NÃO HAVERA SESSÃO
CtNEMATOGRAFICA"

GlÓRIA

Às 2 horas
O TERROR DA TORRE
A DEUSA DE JOBA -

9.0 e 10.0 episódios
LUTA POR UM TRONO
- Cens::' até 10 anos -

"Não Haverá sessão

Cinematográfica"

No t�ais elegante Salão' da: (apitaI!
VistaVisi'On - Technicolor I

I -:- Cens.: até 5 anos -

Dias 15,- 16 -11 e 18 de Fevereiro - RllZ _)
-

Às 2% - 4% e 7 horas
QUEM SABE... SABE!

_..

- Cens.: até 5 anos�,

I M P É R'I OQuatro bailes maravilhosos no

Às 2 horas
QUEM SABE ... SABE!
- Cens.: até 5 anos -

Às 4 7 horas,
UMA ESTRANHA EM

MEU DESTINO
� Cinemascope -

- Cens.: até 14 anos -:-
PL'AZA!',

Reserva de Mesa no (,ine RITZ'
I M .p E R I A L
"NÃO HAVERA SESSÃO
CINEMATOGRAFICA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Editàl o· 100 Prazo 30 dias) Result� de cinco an�s �e pesqUiS�S
D, aoô,do com a L,i N. 'do Silva, Luiza F",ad,. cír Sabino F'igueiredo, Mi-,'"" Raul Gonçalves, Rui nOvalinha de IraoSIISS8o d e ene rg Ia

246, de 15 de novembro' de Leopoldo Francisco Meira, I guel Vela, Mamede

Marga-I
'I'iburcio Lobo Robe1ia O lançamento- ao merca- quérito indicou a

-

.eonve- motores, como anteriormen-

1955, em seu ar]. 1.793 § 1.0, Liberato Joãb Santos, Maria I rida, Marieta, Lima Bitten- Brasil Knonell, Sadí Cha- do, pela
v

G:neral Electric: niência tanto de fundar um te. "O papel moderno dos
convido a todos arrendata- !-,ui.sa V.ieira �o�ra, Mar�a I court, N e I s o n :eixeira, .gas, V�va. Salomão Cherem, Company, de uma .nova �i-, novo Departamento ?omo motores de transmissão exi
rios de terrenos abaixo re- Julía Dias Oliveira, María : Cunha, Fam. Natalino Lu- Salomão Gonçalves, Tomaz nha de equipamentos para .de lançar uma nova linha ge um canal de distribuição
lacionados, que, fica conce- Santos de Sousa, Màrial pes, Nazareno Luiz MaliY' Aq'uino Cantuaria, Virgí- transmissão de energia' de motores de transmissão mais estreitamente relacio-.

.. dido o prazo de trinta (30) Goulart, Maria Guilhermina I" Soares, Norberto Maria p.e,.1 Iío Moura, Valda Vieira, constitui o coroamento .de e equipamentos relaciona- nado com a indústria de
•

dias, a contar desta data, Oliveira, Santos, Maria Fer- :'es, Nerica Ferreira tle I,'\valter E. ,May:er 'e. Wilson mais de, Cinco anos de pe�- ,dos, expressamente equipa- transmissão" acrescen-

para os mesmos renovarem, )=ari, Maria de Sousa, Maria' Sousa, Fam. Henrique, Ma-, Destrf.
_

quisas técnicas e estudos dos para acompanhar o. rít- tou.

Os arrendamentos de terre- Catarina Oliveira, 'Mano�ll f ra, Odete -Silva, Otavio j Administração do Cerni- das condições' do mercadó" JUO do progresso industrial".
nos nesta Necropole, afora- Fernandes Guedes; Manoel] Cruz, Oswaldo Bittencourt, >,ério Publico Municipal de segundo declarou 'um por- Explácou o alto funcioná- Os novos motores foram

rem perpetuamente ou de- Custodio Pereira, Manoel , Ondina Bernardino Costa, Florianópolis" em Itacoro- ta-voz daquela companh-ia. rio-da .General Electric que postos à venda a partir de

positarem em Nichos Os res; Felisbino <la Silva" Manoel

I
Ondina Mamêde Catani, bi, 15 de f.ev�reiro de, 1958. Salientou o Sr. Howard a nova linha será vendida 1.0 de outubro, O primeiro

tos mortais constantes nos Severino Oliveira, Miguel Olinda Rosa, Paulino Ma- Emmanuel.r da . .Roeha Li- W. Bennett,' Gerente de ma.is_por firmas qUJ'nego-, dos novos produtos do de-

referidos terrenos findo o Rodrigues ,de Sousa, Moa- cario Silva, Romualdo Pi- nhares - Admini�trãdor. Vendas do' Departamento ciam equipamentos de trans partamento, um redutor
,

, de Motores e' Peças de missão de energia do que' montado em eixo, foi anun-'referido prazo esta Admi- I '/
Transmissão da G.E., que os pelas casas que vendem, ciado em junho de 1957.

n istração procederá a exu-

I trabalhos para o lançamen-

I
to da nova linha foram ini

.

ciados, realmente, em 1953,
, quando, os �engenheiros de
I

I planificação
verificaram

que motores e equipamen
! tos de transmissão deviam

Carnaval, Carnaval, tu-' ecoou pelo Brasil afora. I do sucesso - A fantasia er ofer ídosvà indústria:
'

I I
' se eci .

ves, Fam. Altamiro Lobo do agora é Carnaval. -: O: - �sta bonita, porém. deveria como "artigos. disponíveis"
Guim�r�es, Arnoldo Couto,. Tirolezes, Piratas, Melin-, E logo mais ,v;.remos.a I se_: �m pouco mal� curta. I

e não como produtos .espe-
Arquimimo Gonçalves, AI.-I drosas e Palhaços, dançam escola de Samba Protegi- I

Sao êles, os verdadeiros fo-I cialízados. '

,

vim R-osa, Agostinho Anto- 'sob a �quarela do Brasil, I dos, da Prince�a", que com ,li�s:' A�tônio: Gonzag�, I A neva linha' çle equipa
Ido Vieira, Alice Lima" AI- i nos sa:oes ,do' Clube D?ze I suas alas b�m �orm�das_ e I Joao, MOr.ltz,. Pa�Io F�rreI� . mentos de

'

trarlsmissão de
berto Stuart, Amallri José, de Agosto. Quem sera a suas belas fantaSIas, estarao ra Lima, Hlpohto Plazza, energia abrange três pro-

Martins; Antonio Rodrigues
I
Rainha do Carnaval? pelas ruas da Cidade, danQo ,Aluisi0 Piazza, Antônio, dutos básicos: um motor de

Pereira'; 'Antonio Sebastião -: O: - maior br:ilho ao nosso Car- Campos, Ale�and,re Atha- transmissão do, tipo inte-

;__, Vasco, 'Beltoldo S. Cunha, Nota-se em Florianópoli� naval., hazio, Osvaldo Morit'�, Car- gral, uni motor de trans-
1

Belina da Luz Flôres, -Bru- um' movimento espetacular, -: O: - los Kilian, Flavio, Moritz, mis'são do tipo 'aI motor" e

no Jonas, Camilo Manoel durante êste/período carna- Qual será a melindrosa Romeu Silva, Edio Corrêa, um redutor helicoidal de

Nascimento, Carmelia- Ra-I valesco, os hotéis estão su-, mais melin&osa dêste Car- Mario Silva, Alexandrino v;e}ocidade independente.
mos Ribas Carmino Morga perlot;ados, tur,istas de dife- naval?

,

Bal'retto, ClaudIO Guasco, "Antes do la�çamento _

'Demostenes Tzeliskis, Dil� I rentes p�oc�dências circu- -: O: - Demetrius S:erratine, Julio disse o Sr. Bennett -'- rea-'

ma Silveira Domingoa Car- 'Iam em nosso meio, a cidade Chegou, ontem, à pra�a Moritz Reis, Artur Eduardo lfzamos cuidadoso levanta-:-
, . - D' al' S aI'es

fantasiou-se para 'o Réína-I de Imbituba, ,o simpatico Kilian, Ivam Goveia, Eduar mento combinado, no setôr
l'elraO, '

ar eclO o,
A

'

" ." • H I
''L' t '1 "K "0' Ed't do de Momo, a nossa Praça casal do Soclety CarIOca do Di Pietro e ami ton do mercado e da eI1ge'nha-.....s anl au raeSi1\il, 1 e I '" ' �,

.

h P I Ed d I
XV apr:esenta um aspecto Sr. e Sra. Alvaro Cata0. Platt.' r:ia, . fazendo ,cuidadoso in-

Lm ares e uso, ,mun, o , . . I
'.'

t t·' A d d EI compatlvels com os festeJos.. -: O: - -: O: - quérito entre"', as indústriasPo esta 1 n ra e, za, .. . , h
'

d
.

Ed d'
Nossos clubes, se revestl- NOivado: - Flonanopo- Florianópolis ospe a o nacionais, a fim de procu-Cardoso Perelra, ,uar mo

'" -

' I .' b
. d d d•

, ram de omgmals decoraçoes ' hs - RlO: -- Com a omta ilustre casal a Socie a e
rarmos nos inteirar de Suas

R. Lima Edmundo Emerim,
d A I

L" M 11 S S D' ,',

no Doze e Agosto temos Srta., 19la oe mann, paranaense, r. e
.

ra. r.' atuais e futuras necessida-
Elza Parrella Silveira Ed- .

'
' I

'

,

'"
"

.

'
,

. "Aquarela do Brasil" e no" marcou casamento' O Dr. I;.idio Sail1er Bettega. 'des, que forB:m afetados, por
gard BIttencourt, Franclsco L' "M IA d' F

. I D tel A d d Est C I· 'dlra orno an la uncIO- lU. n ra e --- ,a 0- fatôres tais como o rapi o

Viefra, Francisca Rahnun- A' h 'd
' ],nal", belas e modernas Con- ,luna, assoéiando-se ao àcon compan an o o casa aumento da automatização".

da Costa, Franci'sco Tomaz d A_.
- f'Ih T

. hacepções artísticas e ...... IJ� tecimento, deseja aos noivos estao seus:' I os erezm , "O r,esulfado de nosso in:-
Peres, Horacio S. Mafra, Neves. A Boite Pla� por e digna� famí1iàs' Os melho- a, moça" que, entre' as Debu- :'_---'"----:--�----
Fam. Izac Rodrigues, Ibran,.. certo atrairá grande núme- res votos de felicitações. tantes de 57, usou o mais

tina Uunt\s Carvalho, Izabel ro de foliões neste Carna- _: 0:- lindo e: eustoso vestido de

F'rfança Moreira, Izaltino vaI. Na fest� "Infaritil" ama- gala e Dr. João ,(Didi) que
Vitor Bern'ardes, Iza'!lra M;a-: _: O: _ nhã, no dube Doze de Agôs ê francamente do nosso

tia -Simas, Ignesita Forne- O ponto alto de nosso to serão premia,das cinco Carnaval. Lamentamos que
.

, LONDRES, 13 (BP)-!'olli, Joquim Simas;' Jorge Carnaval são as demonstra- fantasias. Dr. Dídi ,-não 'circule em
"

, A Gran Bretanha anunciou
Danx, �?sé Boabaid, José trações artísti�as' . dás So- ;nosso meio com a sua cole-

hoje q� po_.Ssue em estoque
Santos ,da Silva, João Boa- .ciedades Carnavalescas Te-' _: O: -:: ção de automoveis. 'suHcientemente g r a n d e,
ventura Coelho, João J.osé nentes do Diabo e Grana- Pelo Conyair da Real 'Ae- -:0:- bombas de hidrogênio ,e que

'P' h' 'Joa- Gomes de d
. d Ilh ...'

t d Fal,al1do "'nl 'col,eça-'o de estão fazendo uma contri-
Jl1 elro, o

I
eIros 'a a que', mals rovlas, regressou on em· o

.

'"

I J
-

E
.

M
. -

t' "[;'I d F" automoVle,is, tambem t�mos buiçãO" ,significativa para
!\'Ie o, ,oao ugenlO orel- uma vez, neste ano ex aSla- RIO, o sr. L'ernàn o arla, '

aumetar o poder ocidental.
,1',\ Jl�nior, João Santana, rão, o povo com os belíssi- qüe, sem dúvida' alguma, O "EI broto" Luiz:· Fernando NOVA IORQUE, 13 (U
.João Manoel da SiÍva, João mos carros' de alegoria e não poderia _passar o Car- Bettega, que usa fazer Co-

.

P) _ A Argentina, Brasil,
José de t.ima, Luiz De'me- �utações, cuja' fama já I naval fora. da Ilha� leção dessa espécie. Chile e a Colombia, seg.un-

\ -- , ._ O -: O:� do funcionários �e turl.srn� ICZEMA\,TOI'0Ullll. DV,:G'IO1111 !t,UI,TOO A I 10J.'a'v,e�oamLÚcb:iao':'n' l't'oeS' aarnti°gvOaS doJ����R:nat:�::�:;� :�s�:�: �t�:;�t��7�r � �t�= N'à!.i permita que eczemas', eru�çües.II U \'8� nu Ul'8� D�IJ UIIR� '- Vlmento uns l{!0 nor

e-I
'nIc;oses, manchas vermelhas. fnel·

.

a1h h A t Salgado Gerente. d'
-

'as acne ou "psorlasls" estraguem
para cav eiros e sen oras yr on, .ynencano, em lreçaQ '. a '�u� pele. Peça Nlxoderm ao seu faro

,,_' Rua F61l'pe Schm'l'd't," 4-8. da Real Aerov:ias, êste Co- êles Este ano através da macêutlco hoje mesmo. Veja como
'" 'f' , .'

,.' d' Nlxóderm acaba com a coceira em 7 I

_'. O'. _ ,

lunista e o Sr. Luiz D'Avila inversão de seu prOpI'lO ,

l-I minutos e ràpidamente torna SU. i.b
. f' t d � pc'le macia, clara e aveludada, A

,

O Sr. Leão Sessah, da ci- foram distinguidos com' a n ,eno no omen o essa
nóssa gan.ht1a é a oua mal(·( I

atividade. ' I �'rolec;;(),

19 55 'Títulos %sôbre os dade de Curitiba, tambem g€nti1eza de jantarem em

Eleitorado Votantes Novos Votantes está circulando eJ.ll nosso seu SimpátiC�o�partamento.: Câmara Municipal, de MAFRA
5.865 4.,340 3.789 87,51 Carnaval. , I N 1

. -

b t te o verador mais J'óvem da
7.950 5.227 4.764 91,16 '-:0:...,- O Sr. Ronald Stresser um , ,uma e elçao as an

dos melhores partidos da' :novi:nentada e de gr,a�de Câmara, Municipal de Ma-:
3.642 2.830 527 .18,86 O Lions Clube de Floria-

. .
I mtéresse para os pohticos fra. Os demais membros da

L341 1.238 1.490 120,35 nópolis reuniu-se para um cidade de CuritIba, tambem, dos diversos partidos deste mesa eleitos, Vice-Presiden-

12.819 9.267 8.288 89,43 almôço no pitoresco restau-, esta certo com o nossO Car- I
município, foi reeleito pela te, 1.0 Secretário, e 2..�. �e '

019 rante "Rancho da Il4a", naval. terceira vêz Presidente da cretário foram os prestiglO-
1.352 1.010 2

'1
'

_: o:_ Câmru.a Municipal de lVIa- I' s� �o�íti��s, farmacêutico
3.114 1.906 1.256 65,89 prestando uma homenagem ,

ed
'

. d C 1
.

ta, fra o J'óvem vereador An-, e mdust:r1als, Arnaldo P.

9 88 C
A I A

.

Jo O cr enCla o o unls

I
' ,

'

. I. d W ld" Pr-2.805 2.208 1. 543 6 , ll:0 onsu m�rlCano -. ,.
, 1- tenor Furtado

,
udemsta. �mnon " a emlro opp

21440 1.689 321 19'011' seph Widermneyer.
, .so�lal do Parana, Dmo A. I desside,nte.e Secretá�io Ge'l e Ernesto Heyse, todos ,da

2.080 1.709 502 29,37, -: O: -
' metda esta falando, mals, ral da Sociedade Amlgos �e bancada do PSD.'

5.719 4.503 4.668 _ ;.�lt 11ft
'

(�"�N:.c. E;!�m Tiroleze� tambem estp_ gostando do II Adolpho Konder. O Prcsl: 1 éORRESPONDENTE
- õ •••• '"

'

•••• '1:1 I ,"A Soberalh.;tão fazen-' Carnaval. dente Antenor Furtado e l ,

3 .13� :; ·fl.94�êêJ�4C=;Jt. "1,,,

Ameríco Rodrigues Fe-

licio, Alzerino Inacio Mar

tins, Alberto Edmundo AI-

nconn:crmenTOS
mação e fazerá a .transfe-

rencia dos mesmos para o

ússuario Comum:

.Relação dos arrendataríos

Sesão de 15-2-58
Presldência : Jóão Nave

�ahte Pires
-

Secretaria: G e n é s i Q

Cunha e Valter Cruz
'CARNE: AUMENTO

,

ILEGAL
O vereador Nereu do Va

',e Pereira apresentou re

Juerimento no sentido de
(iue o Poder Executivo se

pronuncie sôbre o aumento
ilegal ,da carne verde, pois
o mesmo não foi submetido
à apreciação das autorida
des competentes.
DESOBSTRUÇÃO DA
ALAMEDA ADOLFO

KONDER
O vereador Baldicel:o Fi

iomeno deu conhecimento
i Cása da: situação em que
SI' encontra a Alameda
Adolfo Konder, ainda em

ITirtude do forte temporal
que se verificou em novem,·

1>1'0 :lo ano recem findo. Até
o momento, segundo afir
r('ou o orador a Prefeitu
ra MunicipaI'

�

não tomou
qualquer providênda no

f!entido de .imediata deso
bstrução daquela via pú
blica, o que vem causando
sério tl'a·nstorno para o trá
fego alí existente.

.

Na oportunidade o verea

dor Baldicero Filomeno fêz
Epêlo ao Sr,. Prefeito Mu
nicip;t1, através do líder da
bancada situacionista
D.r. Dib Cherem, para uma

sõlução 'satisfatória que a

situacão está a exigir ,de
há milito tempo.
DR. PAULO FONTES-;. VO
'ro DE PRONTO' RESTA

BELECIMENTO
O v,eread_or Jupy Ulisséa

deu conhecimento 'aos seus
pares do mal súbito de que
foi vítima. o Sr. Dr. Paulo
F'ontes � Secretário' da
Saude e Assistênéia Social,
solicitando aprovação do

pIe9-,ári� para o envio de

um voto de pronto restabe
lecimento ao referido Se
cretá.rio de Estado.
Solidarizando-se com o

requerimento falaram os
líderes das demais banca
das.
INDICA,ÇÃO: SUBVEN-'

iÇÃO MUNICIPAL
Ainda na tribuua o ve

reador Jupy Ulisséa apre
sentou Indicaçã'o, que visa
,n Executivo a conceder
f!ubvenção a Sra. Alaide
Maria Vieira que, na loca-'
l!<dade do sub-distrito da
Trindade, executa sel'viç,osde parto, numa valiosa co

labol'açã? à população' da
quele baIrro. Justificando a

�edida pleiteada, o verea
nol' �upy Ulisséa leml;>rou
qUe na mesma localidade
e�iste uma outra parteira,
dlplom1jJda, e que 'tem uma
subvenção . do Estado dai
por considerar procedente
a proposição que apresen
tava.

'

Em nome da S*la bancal
ela, o vereadõi' Dib Cherem
concedeu apôio à l'eferida
Indicação, o que nos leva
llcreditar. que a mesma terá
solução pacífica quando de
E'ua descida a pl'enário.NOTA DA CA1wARA SÔ
BRE O FUNCIONAMEN'-

-

TO DAS BÁRRAQUINHAS
A,' r�qu'erhnénto ,do Sr.

Haroldo Vileia,. ar Câmara
Municipal redigiu nota que
foi

. d�stribuida à imprenas,
defmmdo sua posição an
te o despacho ,do Sr. Juiz
de Menores e refer€nte à
jogan�ina nas n'ráraqui
nhas mstalad�s na Praça
XV de Novembro. , "

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

-J

�. 'h :)
CORIZAVEPor ter saídQ com incorreição, reproduzimos o movi

mento eleitoral com'"a' percentagem sôbre o número de

votantes e� 1955, referente aos seguintes municipios:
�'.

" Hertape
à base de sulfatiazQl
e I,lrotropina

Araranguá
Caçador

'Outros prQdutos Hertape
-

para aves:

Criciuma

Dioní'sio Cerqueira
Hei'val d'Oeste

Camboriu

'Campo Alegre

.Taguaruna
Pôrto Belo

Represent;nte �o Parone. e S':1.
.

Catadna
ENIO ROSAS & CHI. l[)l.

S. Miguel d'Oeste
.Timbó

Praça ea:-õo de GorCtJ00, G7,·(:'P.

320 - Tel. 2CO - PONTA G�C::"

fd. co Porofl\J

Xanxerê

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CfNlROE�:�JA��:�E!!"D�� ita.1 11:- 99' prã
F d '... 20 1 tCUO De acôrdo com os §§ 8.0 Lucia Farias Ferrari, Mar- reira, Maria dajGloria No- Cunha Machado, T<1fnasla ICemitérios Publicos em Ita

un auo em,' •• f.', . t 9.0"do are. 1.793, da Lei N. da Lúiza Gandolfi, Maria ,gU6ir�,,' Manoel'
.

Gr.egÜ'r�o \

Ramos Mar�i�� T�'a�ano II corobi, 1.0 de Feve�'eiro de

Recebemos e'ag�adecemos a seguinte comunicação: 24E?, 4e 15 de Novembro de Candída Fernandes, Manoel Araujo, Manoel Alzino de Rosa, Zenobia Rosa SIlva. J.958.
E' com satisfação que levamos ao conhecimento de 1955, convido a todos os in- Linhares, Maria ,de Eourdes Oliveira, Norberto' Manoel ]4.782 - 31 -'12 - 1952'1 Emmalluel da R. Linha�e�

V ('v). S (s). que em reunião do Conselho Deliberativo, •

I -. �-

realizado no mês' de dezembro pp, foi eleita para ope- teressadoj, pelos restos mor-
, Vieira, Manoel, Raulíno Si! Rosa; Nicanor Sousa, Nico- Administração Geral, ,dos Administrador Geral

ríodo .de 20 janeiro de'1958 a 20 de janeiro de 1961, a tais das pessôas constantes' va, Marcilio Pedro de Sou- dau Camarier i, Nemesio Ma- S-""",,...�-_txJ!;Gv,,
,- ��;:;:�--.__;;:_-;,;:.....

seguinte diretorta. .

da relação abaixo, ínumadas I sa, Maria Inacia Cardoso, <.:hllljo, Prudencf� Vieira, ,ecrelarla da Segurança "Publica
�[;��� �:��o�;· : : : : : : : : : : : : : : �: ,h�:��:�!�:�� �:S!:t:::::::I:�o�U;:r:r:: ��:��a :::e:�ad��:��d�a�:� :�tSaa ::�:.���: s�:�r�::::: DIRETORIA' DE VEíCULOS E TRÂNSITO
Antônio Carlos Q Britto 1.0 Secretário

Ch
. ,

Frederico Herondino Leite 2.0 Secretário prazo de trinta (30) dias a ne dos Santos, Manoel dos Rosa
.

aves cordeirsO'e'dsoen-, ��IBL.IC·O - Porl'!IIIrl·'a nl 3/58 ..-O ld M 1, T
. -contar desta data, requere- Reis, Maria Ferreira, Ma-

.

gundo F'ernand ..
es ru u

swa o arques ·.0 esoureiro

Aprigio Silva , 2.0 Tesoureiro rem exumação ou aforamen., tia da Glo;ia Nogueira, Ma, Saturnino Onofre . Passos, , Floríanôpolis, Em 11 de fevereiro de 1958.
.....'

Júlio Paulino da Silva ..
' 1.0 Bibliotecário to das respectivos terrenos noel dos Reis, Maria Fer-

�
O' sr. Diretor de Veículos e Trânsito Público, no uso

Albano Noronha � ,-2.0 Bibliotecário . h' deno: .
/

. da suas atribuições etc
.

CONSELHO DELIBERATIVO" :'1ue::osO,ss��rape:aP�:elt,ofsI'n.ct;os- r I O
�

l)T R E S O L V E :-
Atalá Branoc Freysleben, Benedito Braz .Cruz v Estabelecer para o emplacamento o seguinte horá-

Carlos Büchele Junior, Clemente Bruníng, Elpidio Bar- o referido prazo ser feita COMA, D 5.0 D , :

rio: Para Bicicletas e Motocicletas, das 9 ás 11 horas.

bosa, Gustavo Neves e Olimpia Dias Silva. por esta Administraçãe oe Para automoveis e Cami?lhões, das 14 áJ_ 16 horas.

Esperando continuar merecendo a cooperação efi removidos os mes�os para CANDII':\ATOS A.... MATR'IC"UlA C U 1\1: P R A - S E:-
ciente de V (v). S (s)., aproveitamos .0 ensejo para nos

o Ossuario Comum:
- -,

/.. U,. '. D. V. T. P.,· em Ftorianôpolis, 11 de fevereiro de

afirmar, i958.
Respeitosamente, Antonio Oliveira, Adelia

" ,AO -COLÉGIO NAVAl-'- Júlio Campos Gonçalves
Antônio Carlos Q Britto Corrêa, Albertina Maria Es-

.

Diretor
�.

"

• 1
Acham-se abertas no comando doâ.? Di;trito Naval, _._ "..

-- ,-

1.0 Secretário' I r-indol A 't C
.

-------_________ �

l� a, ugus o oncei-
novas insfu.içQes para candidatos i;t matícula ao, Colégio p: °A R T' I ( I P A C A- O- ---.............. -

r-D '1' ," ,A l ção da' Silva,ltI'gerltina de. Naval, até 30 hoje do corrente ano, pa�a preenchimento " .,

. Oli\\eira Soares, Antonio das vagas ainda existentes, ELEAZAR NASCIMENTO. E LENITA P. NASCI'-

Transportes Aéreos Cat�rinense S. A. Manoel Pereira, Avelino Pará os candidatos que já apresentaram, os doeu- MENTO comunicam aos seus parentes e amigos o nas-

Assembléia GerãlÓrdinária Osorio de Sousa; Ar( Lo- nentos' exigidos na primeira inscrição, é necessário cimento de 'Sua filha, transcorrido dia 12 na Materni-
Pelo présente são convidados os senhores acíonís- A

.

tid apenas o pagamento de nova taxa de Cr$ 200,00 (duzen- d d C I C A
, . pes _ Guimarães, .rIS I es � C' iros)'

a 'e ar os orrea
tas da TAC - .Transportes Aéreos Catarinense S.A., a

"l-oS
ruzeirosr .

. _. " '. A

comparecerem à assembléia geral ordinária, a se reali-
.. :OV��9 �art!ns, Amélia Os exames de conhecI�ent.o�, .serao. realizados nos A memna receberá na Pia Batismal o nome de

zar. no ?ia 24 de fevereiro de 1958, às ,t4 horas" n_!l. sede
I �al:Cla dos Sant�s, Argen- lias 6, 7, 8 � 10 de FevereIro prqx�mo. v}ndouro. "

MIRIAM ELIZABETH.

SOCial, a Praça 15 ."de_;, N�vc:;�bro,. Edi�lCi? �ul.'Amé�ica, I tina Cardoso �hs�u, Bar- ,A-�U· A··R'
'

.. 1 O� C A Ti.A·R ru-r-NIf E

I-r-c._-"--------'-----�
4.0 pavimento,« a fim· de deliberarem sobre a seguinte tolomeu Eugenio SIlva Ca- ':n ' ·Ii """ �J

" c
- '-------"'llordem do dia:

.

'

.. ; .
I tarina Ferreira da Silva A SAIR: .

I
� JI

1) Exame, discussão e deliberação, sôbre o relatório ClT 1 P êt Dolores Vistosa edição a côres comemorativa do 10.<Yaniversário. /, , .

I

da diretoria, p�recer do Conselho Fiscal, balanço e' con- .ar �s ,e es oe a, o ores
Literatura' , ç LU 8 E R EC ;-{ E A T! VO

tas, - referentes ao exercício findo. em 31 de 'Dezembro Flonsbela de Sousa, Do- Arte
.

. I 1'-' DE/de 1957;" '.';' 'i','i.�1 mingos �amim, Dialtíno Ri_ História I tJ J A N E I � O
2) Eleição da Diretoria e membros efetivos e suplen- ta de Jesus, Dorvalina Li- Folclore - Secção agricola - Calendário ' •

.'

t3e)s Odo conselho fiscadl para eAxercídcio de 1d95d8; gocki, Dario' de Freitas Os acontecimentos mais importantes �rridos em Iutros assuntos e, interesse a socie a e _;:_ Santa Catarina durante o ano.
. _J

!
Florianópolis, 22 de Janeiro de 1958. N(n'o��a, Dorv�!ina Maria

Informações _ Te!.: 2274 ou Largo Fagundes; 8.

IJoão David Ferreira Limá - Diretor - Presidente S:Hva, Etelv,irlO.;LAvramt!!lto, Direção: Martinho Callado Junior, Orion Platt
,

.

A V' I S O Euclides Vieira .�'áfri/Fi- Gumercindo Caminha.
, Acham-se à disposição' qos senhores acionistas da 'lho Edil; Anton,i�' dos S'an-

"TAC" - Transportes,Aéreos CatariPenses S.A. os do-' t�'s' Elpidio 'El'lg�nio-Leite CO',",.�UR�,CA. nADA 3.0 SAR6E_N'0.·O,PE-.'currientos a que se refere o. art. 99, do Decrêto - lei •. .

'

," ..' __ "
� "

JV � �, ' - ,
2627, de 26 de Setembro de 1940.' , }'Ilom,ep.a, P:er�z Martins;

R·jftnn DE MirQUIN" Mrr.ANI"O DfFlorianópolis, 22 d Jàneiro de�,-l958
' -Francisca

.

SlIveira, FI:�tn- .fl�.. :", '�� . 'tI t;'� .' .

João David Ferreira Lima - :G�r,:;:;.;_ Presid'e�e -'dsca Coelho DUh'it; Genéli- '"

C ,"ICO DE ARMAMtN- _

P A R T I -c � �P A/Ç Ã _' O -.�:-' ��arirt:�:�.:��:.a:,,:�: P�tiAQ, Mi .Ar,. .'. I: •

I . '..

. TO', E�APARELII
..
OSc

.

-FRANCISCO CARLOS e ARMANDO HENRIQUE,' l"arij:l.:S, Izol-ina;.. Mària dos
--- - -

.:-:-:----:;� ;:;'
-

_' -'--o I Santos, ioão Fi'anclscd ,de . Preenchimento de va:ga d"â Fábrica de Curitiba:
tem o y�'azer de )_artJ�i,�ar' aqs" pàtentes .e .l!-mi�os de Sousa, José Rosa, Joaqtiinl 1:_ Inscrições abertas atê 8 de Fevereiro; - Cón
seus paIS, Carlos A1l1edo Cçu,cToso e Mana Bernade'te

G
.

V'd 1
- ..; ,. curso di" *14 deI' Fevereiro de 1958 - 2. - Documentos

V' C d
-. 'el'" t d

. - .

h CAR I ermano '. I ,a Jo,ao NI- ..
o

.

Iana ar oso, o,. p_a.s men o 'e seu IrmaOZIn o - I '.
. . �', . necessários para' ,civís: - Certidão de idaue com fo-

LOS ALBERTO CARDOSO FILHO, ocorrido dia 4 lIa ,

C'olau FIlho; 'Jose AmaneIO
tocópia autêntincada: _ Diploma ou certificado -" de

Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
'

c�os Santos, José -Madalolll, Cursos de Escolas de Artífices Militares ou ESbolas\Téc';'
Fpolis, 4 de fevereiro de 1958. ,Toão Amaro Pereira, José nica Civil; - Atestado de conduta fornecido por autori'

'(ONTADOR� Cr$ 6�OQO ,OO� Amaro Lui�, João Pacheco d?de Policial; Cert�fica�o de Reservista - '!er no má-
• , '< - '_, •• ,.. "'..t...... , I Silveira Filho João Fran- Xlmo 35 anos referIdos a datél' do concurso, para os

Precisa-se Cõntado� com prática de contabilidade i '. S' .' > :àtuais servidores civís - 3 - Poderão. candidatar-se:
.'

d h f' iI ·t'· SI" C $ 60'00 I llSCO oares Jose Augus- )
.

S "d C" dO'
-

I d ....

dmecanIza a· e c e Ia e eSCrI OrlO.. a ano r . ,00 e .

..

'

,; _. .

a· - erVl .ores l�S as 'l"ganlzaçoes n ustrlalS O",
gratifica<:!po anual. Desnecessário apresentar-se se 'Há!)

í to da SIlvelra� Jose BIOlano Exército e civis diplomados em Escolas de Artífices Mi
possuir os reqjuisitos exigidos. Apresentar-se pOr caI'ta· de Abreu, José Sab�r Filho, litares, com o máximo de 35 anos; b) __.. Reservistás com

ou pessoalmente ,!as Lojas Pereira Oliveira, Cons. Ma- Luci Cantarelli.. Ferreira, o curso formação dàs Escolas Técnicas,Civís Oficiais,
ira, j). .

Leovegildo Fortu�at AI" com a. idade máxima de 25 anos -:- 4 - �sc1arecimen-
_ .._-- .' o. �e!l, tos: a). Os candidatos que pretendem sérvir na Fábr;'

I,'� _

,> Luiz Joaquim de OlIveIra, de Curitiba, devem requerer inscrição. diretamente ao

,-, VEUD_lt•..rE'·-'- Diretor da Fáhrica' de Curitiba; b) Quaisquer pedidos
I' !&;;'� de informação devem ser feitos ao, Diretor da mesma

.

PrecIsamos íuncionário com prática de serviço dt Fábr.iea; c) O concurso para os candidatos. à Fábrica -�S-- A-r- A"' Sfichario de estoque, recebimento de mercadorias; cálculo GDua's caDsas à rua '8G8,/e9n4eral 'de Curitiba, será realizado em Curitiba; d) Os candida' .

de faturàs, etc. .

l "II';'t,I"� a�par utra_nrs. .'
,- tos ciyís dev�rão ,custear seus transportes e demais des- ALYGâ-SE VÁRIAS EM PRJi;DIOS TERREOS E'

De'3neaessário apresentar-se se não possuir os r�- Tratar e!fl Modas Chper ou pêsás. CÊ*TllAL� lNFORMAÇÕES NO TELEFONE 3512
.

qu'isítos indicados. .

"�'; , nj:l Casa Fernando, Ltda. .,. ---�'------.---.--------------":':::--' _._-, - - .•-------
..

---,---

Exige-se referências.
• c .. -

V'
r '

' A

L b "
Salário inicia.l Qr$ 3.000,00, com g-ratíficaçã,o anl!a:. T.E R R E N O '0-��e se em' .r8r'....r. Os candi(latbs.. dêvêm apre�ent�r-se nas LQjas Pe· Senhores e .Senhoras Cf)I!- '-- -

'

,_.

I' ••
reifâ O"livê,iI��; ,<"f{,_: t.(�"�:go.�.�elheiro ,Mafra, R 6� . ,� ... f

• •
. tribuintes' do Montepio do

P' A- IfT:�í
-

C I P �Air Ã," O,'
..

Estadü e Institutos, Caixa,
\- Econômica, ve)1de-se um 10-

U!mar Silvá e senhora participam aos parentes e pes- tê sito, á �ua CasemilílO de
soas de sua amizade, o nascimento de seu filho Ulmai
Sardá' da Silva Junior,- ocorrido na Materriidade Dr. 4brell,. �streito, coI? 12 p!r
Carlos, Côrrea, nó dia 2 do corrente.

.

80 metros; tratar á Rl.la

Conselheiro Mafra, 105;

or ,

-----
-- -\ ----_.-_ - - - -----_-- ..____

_
"O E$TADO'; o maí8 antigo Diário de Santa CatarinaFloríenópoks, Domingo, 16 de Fevereiro de 1958

30 dias

Dia 15 � sábado - BAILE CARNAVALESCO
com iriício às 22 horas. . '.

'

Dia 16 - dOlUing�" - VESPERAL iNFANTIL
com iníci-o .às 16 horas·

. ,

Dia-=) 7 - 2,8 feira -

.

BAILE CARNAVALESCO
com início às. 22 horas,

"

NOTA: Para o programa acima aludido secá
.observada a 'seguinte regulamentação:

'

•

b) Pal'a os bailes carnavalescos as mesas po.

I d�rao ,�er lil']q?iridas COlll'O sr. Lídio Silva duran
,

te o dia, e nQ. penodo daa 19,00. às '.21 00 horas
diáriamente, na séde do Clube, ao JÍreç� de .. ', , .'

I
�r$ �OO,OO para uma noite e Cl'� 300,DÓ, para as

I 2 noites, "

� , "c) Para as s'e�horit!ls ser,á rigorosamente exi ...

1
glda a apvesentaçao da carteira social;

I
d) Para os associados será exigida a apre·

.

sentação do talão correspondente à Illensalidade

,.
,\ de fevereiro;

e) A vesperal infantil será exclusivamente
, para os filhos de sócios; ,

.

, • f: A ve,l�dl!. de ingressos
,

para pessoas em

, .

, .tran�Jto, �I a efetuada, n�edlant� apresentação
i. por aSSOCiado, durant QS tres dias que antecede .

,

. rem às festas carnavalescas'
..

; g) Por determinaçã� da' repal'tição competen- )

te, será terminantemente proibido o uso de lança.
perfume no decorrer do baile infantil, bem como,
entorpecente, nos bailes noturnos. .

. I: .

-_. �" .

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

ESTR;:IT.O

-- - --- -----'---�-

\

, EXA.ME PARA PIrOTÉ11((J'"
0'. ( �_

. Acham-se abertas até o dia 28 de fevereiro
as inscrições para (> ex'ame de' Prótese, a
ser -realizado no, Departamento de Saúde
Pública no dia fi de março dó corrente .

.

OS' interessados'devem dirigir-sê à Secre
ta:ria do citado Departamento para melho-
res esclarecimentos.

-
'

....

EDUCANDÁRIO SANTA (ATARI'N�
Precisa-se de funcionárias para os seguint�s ca;gos:
Diretora, Econôma e Enfermeira.

Pede-se referênciàs e paga-se bem:
Tratar à rua Saldanha Mari�ho, 34, de 9 às 12
horas da manhã.

,. .

--...,------�-"""""-- J
I

_
VêENDE-SE SIrr:l,Q ,SITÚADO pi_POTEC.t\S,. MUNI
CIPO DE SÃO .JOSE', DE 320.000 METROS, COM CA
SA, PARTE PLANTADO E PARTE COMBOSTO DE
MATAS COM MADEIRA DE LEI:
AGUA EM ABUDANCIA. TRATAR COM O' SR.·
NEWTON; DUARTE SCHUTEL 38, TEL. 3140.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROCRAMA· E REGULAMENTO. DO. CARNAVAL DE do obrigatório a apresentação do talão respectivo
1958 .

!
e da carteira social.

.

"Mo.Mo..cANDIA FUNCIONAL" CARTEIRA SOCIAL ./
-- P I' o g r a I\' a -- s: A. J?iretoria comunica também aos srs. associados,

Dia 15 - Sábado - Baile, com início ás 23 horas. que se ra 'A ÓM rigorosamente exigida na porta a CAP..
Dia. 16 - Domingo - Baile Infantil, das I!)· á.. 19· TEIRA SOCIAL, Porisso, solicita-se aos srs, associado i

horas e Baile Juvenil, das 1,9 que ainda não possuem a respectiva Carteira Social. a

ás 22 horas. fineza ele providenciarem a sua emissão, para o que d�-
Dia 17 - 2.aFeira - Baile, com início ás 23 horas. . vem entreg� na Secretaria do Clube duas fotografias
Dia 18 - 3.aFeira - Baile, 'com início ás 23 horas, 3 x 4, .

-- R e � U' I a m e n t o -- I Aprovado pela Diretoria, elll sessão realizada em

a) Reserva «le Mesas i 17 de janeiro de 1958. ,

1) As senhas serão distribuídas pelo' sr. FranciscoI' A DIRETo.RIA
Medeiros, na., Sede Social, ás 7 horas da manhã do

I· ..

<dia 3 de fevereiro, 2.a-feira; ,

. --o
-- ..--..---' .__ ...__ .,_ .. __.-_ ....

2) A reserva �erá feita no mesmo dia 3 de fevereirc, (L U B E -D O I.E D E A 6,0 SI,: O2.a-feira, ás 19,30 horas, na Sede Social. '

I .

No.TA: E' obrigatôrto a aprese+tação da carteira � C.Omu n I· ·c,a·c ·a- Osocial e do talão do mê le f-evereiro do cor-I --: . ..,

rente ano, para o que sr. Cobrador estará
'

A Diret�ll'ia do- Clu'be Dôze de Agôsto reunida, to-
presente para o controle. mou a s seguintes resoluções, que vigorarão para Os fes-

As mesas serão reservadas pelo próprio sócio ou por : ejos carnavalescos:
'

pessôs d\�U�r�;�I�� Mesa I 'PR'OGRAMAS DOS FESTEJOS
1) Para 3 bailes - Cr$ 500,00 I Domingo (16) - Baile' no Dôze
2) Para 1 baile -'--"-

'

Cr$ 300,0-0 I Sábado (1&) ..:.:._ Baile ,de abertura no Dôze
No.TA:. A mesa para uma noite, só será vendida

'

- Baile no Práia
a part.ir do dia 15, ás 14 horas. I Segunda (17) - Baile Infantil no Dôze
Para os Bailes Infantil e Juvenil não rá

.

Terça (18) - Baile "no Dôze
reserva de mesa. I Os bailes. começarão às 22,00 e o infantil será da!'.

c) C o n v i t e s
. 15,00 às 20,00 horas.

1) o. Clube. não distribuirá ingresso. Para as pes- P R E ç o. S :_
sôas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu crl- MESAS - No Práia uma noite" Cr$ 150,00
tério, e sob a responsabilidade de um sócio, ex- - No Práia duas noites " '.. ,. _.

"

200;�0
pedir convite, mediante o pagamento' das se- - No Dôze ,. .. .. .. ,.

" 300,00,
-,

guintes taxas de frequência: - No dôze, POr uma noite .. .. .", .. "·300,0;1
a) Para casal e dependentes (até 4) - 1.200,00 pano - No Dôze por três noites .... ��. "500,00

tôdas as festas. Obs.:- A mêsa por uma. noite só será vendida fi

b) Para casal e dependentes (até 4) - Cl'$ 500,CoO partir do dia 14 (quatorze) às- 14,00 horas..
por uma festa. '

.

.:_ Cada sócio' só poderá adquirir uma mêsa
c) Individual - Cr$ 800,00 para tôdag as festas. - Ro.LHA Cr$ 300,00 por noite
d) Individual - Cr$' 300,00 para uma festa. C o. N, V I T E :--
e) Estudantes - Cr$ 500,00 para tôdas as festas. - Casal (com 2 dependentes) Cr$ 1.500,00 para tô ..

No.TA: o. convite não �ará direito á mesa, que das as noites.
'

será paga a, parte. . ',.--, Casal (idem) Cr$ 600,00 por uma noite
Os convites só serão fornecidos a co- - Individual Cr$ 1.200,,00 para tõdas a-s noites

meçF do dia 14, 6.a-:feira, das 14 ás 18 - Individual Cr$ 500,00 para uma noite
horas na Seàe Social, pela Comissão - A posse da mêsa não dará direito' à entrada, sen-
respeettva. Não será atendido, em hipó- cio necessártã a carteira _social e o talão do.mês (ou-anuí,
tese alguma, pedido na porta. ·Jade de 1958) ou o convite. '. .' .'.. , ."

d) M e n o r e s
,'::;_

R ' E S É· R V A :--
1) Não será permitida a entrada de menores nos

"
1.° - As senhas serão distrrbuldas às 7,00 do�dia 5

de Fevereiro e a venda será iniciada às 8,00 horas,
.

bailes ,1",,, dias 15, 17 e 18. Na matinée Infantil 2.° - -O pagamento será- f�ito no ato da aquisição
som-ente poderão dançar os menores de 11 anos. 3/> - Os convites obedecerão às exigências esta-

2). E' rigorosamente proibido o uso de lança-perfu- -tut ár ias e só serão fornecldos das 14,00 - às 17,00 horas
me no Baile Illfântil. rio dia da festa,

.

3) No Baile Infantj] do dia 16, domingo, llaverá uma 4.° +: Os convites só poderão ser, fornecidos pela
. �. � . '�."parada de fantasia, com premlOS_. ., ecretarta.. .' 7-- ,

-Ó, -

, '. "..... .-"-,,,,'1,. .. ,

e) Rainha do Carnaval 5.° - o. -convite-não .dará direito a mêsa que será
Como todos os artóS: será eleita a Rainha do Cama- paga a parte.

vai do Lira:, ,Z�..,� .,
.,. 6,0_ - A compra/ da mêsa terá que ,ser feita pela

. 1 M P O R T A N T E própr-io sócio ou seu dependente, podendo' no entanto a

1) W Expres.samen!e proibido o. uso do Lança-Per- senha Sei' entregue a qualquer pessôa, uma vêz creden-
fume como entm:pecente..

'

. -ia da pelo associado.
2) A Diretoria sel ieita aos srs. associados a finez':l T:a - Só serão permitidas quatro cadeiras por mêsa

de não levarem pessôas estranhas ao quadro, so- D E' T E R M I N A ç õ E S .:-
cia!. Outrossim, pl'evine-se de qUe somente po.. 1.0 _:_ E' rigorosamente vedada a entrada de meno··

derão fre'lüentár as festas de Carnaval os sóeiOf ,'es n.9i' bail�s noturnos.

quites com á Tesouraria (mês de fevereiro), sen·· 2.° _:_. �o baile .infantil não será permitido o uso de
,

::tnça pel'Íume.
.

--_,..--......-------- _.." 3.° - A carteira social e o ta:Jão,do mês (ou anui-
- _-'SI!: tade de 1958) ou o convite serão rigorosamente 'exigidos

CLUBE 'iEtRf;TtVO E CULTURAL \ en!�'�da ..

o. baile do 'Departamento Bahíeál'io (Práia)

15 DE -MOVEMBRO- se regerá pelas mesmas instruções.,

...<n, . 5.0 - 0..8 cartões de frequência não terão valor para
SE'DE: Praça 15 de Novembro, 21 o Cal-naval.

.

PROGRAMA DO MES DE FEVEREIRO o. N I BUS:-
. , .. , , Para o 'baile do Práia haverá ônibus em horas e a

com mlCiO as .
. .

, '[!li'lilt;?O'S·a anunCiar .oportunamente.
do concurso SERA' RIGo.Ro.SAMENTE PRo.IBIDo. o. USO. DO.

LANÇA 'PERFUME Co.MO ENTQRPECENTE (CHE-
�ETA). "

.

P d' O'
'.-

Aconselháda pela
.

prática. a Diretoria esclárece 0'3' reço e - CaSlaO,
-seguintes pontos relatiVos ao Carnaval: VENDE-SE uma fábrica

1.° - NãD serão aten.didos no -decurso dos ·bailes
Dia 15 ,_ Sábado --:: B�ile, com. início às 22 horas .

casos de esqu.ecimeilto 'de cart�ira social (ou da meu-

Entrega da faixa. à "RAINHA" DO CA,R-. '\alidacle).::,.'
"

'

_..

NAVAL"
.

2.° _:_ Não 'sei'ão atendIdos no"decurso dos bailes.
Dia 16 -1 Domingo - Baile Infantil, 'das 15 às 18 horas I)el!idos ou aq,ttlsic;?es d� �onvites-ingressos:

.

. � Baile "adultos-"·, \co� início às 22: horas. .,

,

3.° - Não serão à�eIÍ.Qidos- peQÍ<fI).s "de' ingressos a

fotógl:af'O&
, f'

.'

,. "

..

20x30m cada.. ',Dia 17 - 2.a-Feira �_Baile, com início às 22 horas. Rernando. Luiz Soares de Carvalho
NOTA: - Somente poderão frequentar às festas de 1.� S'ecretário ..

CARNAVAL �os· sócios quites com a TesOl,u;a.:.
ria (mês de f-evereiro). As mê�s _PQde-!,ãó ser
reservadas, "ni)· CJube, com o Sr,. Secretário So�
cial, diàriament�;' da� 14 às 18 'liOl�as. - �,

,:�..

'

. .

"0 •• 'ad." ••aJa aDtllo mArio de SIDtl CatarIna Florianópolis, Domingo, 16 de Fevereiro de 1958

".

·PR·OGRAMA DO MES

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 secretaria a

Cr$ 100,00.

ROGRAl\lA DE FEVEREIRO-58

DJ3 1 - Sábarlo - urlfo de Carnaval - Com a po
pular orquestra "Os Copacaba,
na", elo Rio; Reserva de mesas
na secretartn,

Dia 15 - Sábarlg - Carnaval
.

Dia 16 - Domingo -- Carnaval
Di:1 17 -- Segunda - Carnaval - Baile Infantil _

Início Ü horas.
Di;) 1 <;:

:- Terça feira -_ Carnnval.j
I 1
I '

.

Tf'atar, diàriamente, à
.

··L '. Padre Roma, 110, Fu 1-:

._-_._-

�����:SEEL:!��C:�P- SINDICATO DOS C'ONTABILlSTAS
. DE FLORIANÓPOLIS
·-EDI.TAL-

Ficam convocados os associados do' SINDICATO
DOS CONTABIL�STAS DE FLORIANOPOLIS,

para a Assembléia Geral Extraordinária, a realí
xar-ss no dia 10 de Fevereiro de 1958, na séde so- \

cíal, à Rl1� Trajano n.o 14, 2.Q Andar - Sala 5 às
19 horas em 1.a convocação e 20 horas com qual
quer número, para a seguinte 'ordem do dia:
a) - El�ição dos Delegados para renovação dos 2/3
do Conselho Regional de Contabilidade de Santa

, Catarina.
b) - Réf�rma dos Estatutos.
-Florianópolís, 4 de Fevereiro de í958.

ELOY JOÃO LOSSO - PRESIDENTE

I

__
, 1�

',.. -("Q·N C DR SO'· ·DASP
�. _358 -:- F;lSCRITo.'RIO no SPF. - Encerramento

iDscriçoes dia 15 (quinze) de fevereiro.
, Atendim�nto na Escola Industrial .de Florianópolis
a rua Almirantg Alvim N. 19, das 9 às 12 horas.

(.A S A • A L U G·A· S E
M_?gnifica residência a Rua· Tenente Silveira; l3:JVer e tratar no local, com o sr. LUIZ TAULAIS

(Em frf'nte ao Lira).
.,

--"--A-U-I-A--S-D___;E-<---,N-G-l-E-S
-

As matriculas estarão abertas de 27 do c'�'"
lté 8 de fevereiro. Túrmas para .meninos (de 12 a a15
:nos), e para adultos, de ambos os sexôs.
MENSALIDADE: Cr$ 200,00 para c�i�nças e para adul

.

tos Cr$ 300,00
�: B. A primeira mensalidade será cobrada no ato
la . matriícula

Maiores informações na Secretaria do Instituto
.1 Rua Felipe Schmidt, 2 sobra 10.

I

Ctinfecçôes ORAti LIda"
EsLab.elecida nf'sta Capital, á· rua Saldanha M'ar!-

:lho, 129, tem vagas para os seguintes emprêgos:
a) Chefe de Bordados á mão;
b) Costuúreiras cóm bastante prática'; ,

c) Auxiliar para 'serviços gerais de Escritório, com
conhecimentos de Correspondencia Comercial;

d) Bordadeiras, para serviç<?s de taréfa á domiciJjo.
_

As interessadas aos divéi'sos serviços d�verão apre
,,;entar-se diatiarilente dás 8 ás 11 horas, e dás 14 ás 17
horas no enderêço acima.

'�VI�TAS
tMlSSORAS

COLOCAfilOS EM QUAL
':lUEI CIDADIt.00 nASll

VEN·DE..;SE
Por Cr$ 3.000,00 um fo-

gão a. querozene, 3 bôcas e

fôrno, marca' "DACO" em

estado de conservação.
Ver e tratar a rua Osval

do Cruz n. 445 no Estreito.

EM

�lO�NAIS

/'
'

REP. A.S.LARA.
luA I&t\OOI DAHl'AS 40· .5•• ,\NO,

110 DE JANEIRO· O.,.,Dia 8 - Sábado - Baile Carnavalesco,
22 horas _:. Segunda àpuração
"RAI,NHA DO CARNAVAL".

Dia 11 - 3.a - 'Feira - às 21 horas: Terceira apura

raçã() (final) do concurso "RAINHA DO CAR

NAVAL"..
de brinquedos com maqui
nária completa e nova, com

um galpão de madeira me

dindo 8x16. éis� de mate

rial àe 2x4m e deis 'l.otes de

Tratar com. o Sr. Frede

dce;> na CASA'
"A - CAPITAL".

"·Jt#ft=.J@i#JG'Ê�@i'=JiElÍ#@ê##FY
Pedimos aos no'&sQs· distintos leitores o olfsé- It!.,

qui.o de Pl!e�ncherein �:.ceupon �bàixo e�j"emet�-ló 'à'li1'
nQssa Redação, a filll de "ompletat!llos, quanto an-t1li", o

.�::� .'.�d�:t�:O.:�:;.�t ' m
Rua '

.•.• ru
I

-- ."...-----.-- , ·JnBETOIfIA DE CAÇA E PESCA
Secretaria da Agricultura - Santa Catarina

ACO'RDO DE CAlÇA E PESCA
da Agricultura - Divisão. da Caça e Pesca
>

E �D I'.T A L 11. í
L i c e n ç a d e C a ç a rI o r e' s

O :Diretor da D. o.. P. e Executor do Acô-rdo no uso

:.e ,svas atribuições comunica que, de a«ôl'do co� o ar

tl�O .23 do Decreto-lei N. 5.894- (Código de Caç_a) de
20-10·:43, êste serviço está' atendendo a renovação das
:icençll.s de caçadores para o exercício de 1958.

Florianópolis, 20 de janeiro de 1958 ..
!?eraphim Fausto Faucz

Diretor e Execut6r do Acôrdo
Adalberto da Luz Andrade

Inspetor G'eralPai , : , .................•....... :.

, Dh'êrs..a� canárias Ambuí .

guez��, s�pd�' .'JU:ancas e -de
.

,.;
, .

. ·tÔlfes·. "..... ' .

,"

Canário� .dê c-ô.res· de ca_n"

Mãe , , ; ..•.•••

Dat.a do nascÍlIl,ento ..... , .. ' .. , ... , .... , ...••
..� ..

,

. .

Esta(ie �Í\'il , ,., :
-

...•...

to.

Certas gaiolas, 'simples e

de criação em pe_rfeito esta-
Em pl'ê:o f)" cargo .. "." :

: .

)t'IHal "A Soberana" Dl$trftv (11) Efltreito -- r.nt"

,

"A Soberana" Praça ],5 de novembro esquina
rua Felipe Chmidt

110

I Tratar à Rua
84 nésta.

Schutel ti,

--------�. -- _._----.-

·4,N Se' JJllJ'f O· DE °cB ElE ,Z,A
rr I· P O R A N -G A,-"

Propor.ciona O melhor Penteado - cprte de
cabelos qualquer tipo _:_ Permanentes Frio

Elétrico, etc ..

Rua Victor Meirelles, 18
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F�ianópolis, Domingo, IS de Fevereiro 'de '195'8 o EM'ADO o mais antigo diário i1e Santa Cata1'inalQ

$ecretaria da . - -Segurança: _ 'P�bHc. ��

D,IREJORIA DE )/E[CULOS E tRANSIJO';
PÚBLICO - Poriaria n� 1 /58�

.

As- entradas para a pre�

miere do filme de Hal Wallis

DE·· I.
'thonY� Quinn. Ô fibne será

produzido por Gar10 Ponti

IlL
Lú'blico� em' gerák demons- Elizabeth Tay�or iterã o
"

I

trararn que o novo filme da papel principal de um fi'lme

Metro é �,rn grande êxito. ,I qu� se anuncia corno um dos
.,.. * *

i maíorés da nova temporada:
Sandra Lee, uma .-Ias úl-

I
"Cat on a Hot 'rin Roof". O

,
'

limas revelações 'de Holly- diretor do filme será Geor-
I ' ,

woód, será uma das princí- ge Cukor. O tema ê baseado

,'ais atrizes do filme da Uni; na peça de Tennessee Wi1-
versal-International "An

.

iiams; prêmio Pulitzer . .o

Rice a Tiger", em cinemas-' roteiro será escrito por Ja-
. I '

côpío. mes Poe e a produção será
* * * I

de Lawrence Weingarten.
I. '

"
..

irA 'Emprêsa de Luz';e Força de
-

Florianópolis, S. A. !E L ,f F An ,

'

Tem o grato prazer ,de convidar seus distintos COl1-

�umidores e o povo eIfl geral para assistirem às inaugt.
;'açÕes, das 'luas, no.va's "Cen! rale Di�sel 'Elétrica. de 3150A Rainha Elisabeth, acom KwA;' e, sl�bêstàç.ãd' �p:tjxadora de 2Ô:OOOKW, àtos que

;"anhado do Príncipe Phillip, sel:âo "'p�'es,iª�des":''pel<i�'exnio.:, S,1'. ,iovernádor :d<> J!::st'ado.
t da Princesa Alexandra, da 1'5- dü corrente as 10,30 11'01�as �o 'sub'distrito do Es-

assistiu, juntQ_ a grandes I tt;êiJõ": \ '

I,

,�'

"

/- -', �
"

'

(elebrida.d�s iÍlternacionais ' '�/H�vei:á cond,.!-l:ilãJo com saidas �, partir dii.s_,'9 Jluras
.

t" I d' d f'l' éiêfron'te as Lojas Elétrb:..Técnjca. 'e
'

o:::, es reia OH rma o 1 me "
,- .

men�res �lé� :O;;carem sujeitos às sanções previstas '::u�O! C�n��:�elf;;�: Gg:�� USINA' -Õ'Ê-, '.4ÇU(AR, �'A,P.flAibE S�A.
na legislação comum e na especial relativa a menor.es, .

'ASC!-""'l\iI'B'T -mIA' GERAL" 'ri. 'A"Gell'Y, Mitzi Gayno,r; Kay
.'

O'.l!lJ.Y.L L..<.c. ,,' : ',EXTRAvRDIN RIA
QS infratores serão detidos e aw:�sentados às autoridades

J{endall e Taina Elg. As ri-
.

C ''O N V' Ó '-c 'A, ç. 'Ã '.a
competentes. :;;adas e os comentários do Pelo presente Edital, ficam convidados os Senhores

6 - A fiscalizaç�o e a vigilância serão exercidas
2'rupo real, bem como do Acionistas para, compa�ecer�m ii Assembléia Geral Ex-

pelos Comissários e funcionároS dêste Juzo, em colabo- \ traordinária a se realizar no dia 20 de março próximo
Ficam convocados os associados do SINDICATO ração com as autoridades da Secretaria de Segurança vindouro; às dez horas, na séde _social, em ,Pedia de'
DOS CONTABILISTAS DE FLORIANOPOLIS, Pública, espe�ialme�te com o�, da Delegacia Regional A' L U G A _ S E Amolar, no Município de Itajaí, para deliberarem sôbre

,para a Assembléia Geral Extraordinária,. a reali- dé Polícia, sendo a esta encammhados os meno�s apre- a seguinte Ordem do Dia.

zar-se no dia 10 de Fevereiro de 1958, na séde so- endidos, os quais, no dia imediato, deverão ser apresen·- QUARTOS PARA CASAL, 1.0 Modificação' dos Estatutos Soc'iais,
cial, à Rua 'rrajano n.o 14, 2.Q Andar _ Sala 5 às' tados a êste Juizo,' para os devidos fins. E SOLTEIRO, SEM

RE-j 2.° ModificàÇão da Di'retoria,
7 _ Fica designado (, Comissário Alc, ides Bon,at€lli F�IÇÃO, I N F

.

.o RMA7, ' '

19 hõras em 1.a convocação � 20 horas com qual- � 3,.Q Criação do cargo de DiretQr'T,écnico e preenchi-
• d d d' para organizar e dirigir os serviços de fiScalizapiío e ÇOES PELO FONE

3297'1" mento do ·cargo.quer numero, para a seguinte 01' em o la: �-

éJ,) - Eleição dos Del�gados para renovação dos 2/3 vigilância. V E' N' D E S E 4,° Assuntos ,d� interêsse Socia].
,

8 - De
A

-se ........nla publicidade às presentes normas,
-,

Ido Conselho Regional de Contabilidade .de Santa <UUr Itajaí, 5 d� Fevereiro de 1958
C

. inclusive. pelo "Diário Oficial dó Estado", bem como co-
', ..
Um b"ar(!o à ·vel.á model.oatarmà. C t b d

f munique·se o seu teôr ao Sr. Dr. Secretário da Segtt- u er com ca me, OIS
Ib) - Re orma d$)s EstatutÇls.

, , '.

rança Pu'b·ll·ca e ao Sr. Delegado R.emonal de.Polícia I
beliehes, 'c{o mpletamenlte:

IFlorianópolis, 4 de Fevereiro de 1958: -
�

o'

ELOY JOÃO LOSSO ...::..� PRESIDENTE da Capital. . equipado, por preço de

oea-,A 's�,

., cumpra-se.

S E N· S A C' I O 'N A' L f 1 Florianópolis, 30 de janeiro de, 1958, Tratar com o sr. -Darci

"
.

.

•".
As. Ary Pereírllli Oliveira Lopes, Rua Felipe Schmidt, Está 'à disposição do nosso povo todo. oi. vastíssimo

,

"

A O GRITO DE estoque de artigos dE:, praia de A MODELAR, com gr,an-SABADO DIA 8 S '21 H' RAS. -
," JUIZ 'DE 'MENORES 't 23, Tel. 3235.

,CARNAVAL DOS VELEIROS DA ILHA des reduções de, preços'. ,

CONVIDA-SE OS SÚCIOS E EXMAS. FAMILIAS ,......... Maillots, shorts, slacks, saidas de banho, bolsas, cha-

I A C A B A M D E
' 'e H E G A I : péus, enfim tudo o que é necessár�o para-um bom bímh.o

PROGRAMA DE CARNAVAL DU ClUBE •
'

. ';.,'"
'

.. :,
,

'

. 'I �:i�ar enc-ontra-se na A Modelar, por preços excepcio'

CULTURAL E RECREATIVO lIM"' ..OENSE IMOTO R�."",.···S. D l_ESEL GMI: sia oT:�::Uee�� ':rt�!:O��:; od�a�����l::;:i:�����
h CI be • F

-

IÇA
blusas slacks, saias em côres vivas e alegres a fim de'

, 'DIA,,'l,� - Sáb.ado c.0I_D, início às. 2.2. ,.oras." o .u. '. represeftlaftl,'." eles. maiOs' O em menor ".. f_ ,�� • proporcionar maior con orto e al�gria ,aos nossos lo
Cultura� e Recreativo Llmoense dara mlClO ao.s f.esteJos : '.i ::t" i <'.:�' "',,� '..

'

,',
" •

liões.
carnavalescos. Sua Majestade a �ainha do Clube será, : t:.ES·piA"M

'

d 'CUSTO
·boi Náo será pois, por falta d1:! artigos de pri�eira quá-

c�nduzida pa.ra ai, S�ê�edade,n(). seu l��uoso carro alegó- i
.

y!Ú e e mais al�Oo
I'lid�de, por.preços baixissi�os que o nOi:SO povo. deixará

rICO. O eorte]o partIra da Vlla OperarIa devendo chegar : de Ir a praia ou de aproveitar o nosso carnaval.

à �ociedade às 23,30 para cerimônia de coroação. A se· ': :_ C O ti 1�J.J"I TOS E L E T I I:_C 'O S - !. 'BO"LSA-S"-D'E"-. ESTUDOS PAR'-,A-:--nhorita Neide Santos Rainha de 1951 fará a coroação na : .
"

'

'\ :
'Rainha ,de �958, senhorita EÍniliana Silva. : MARITIMOS - ESTACIOHA'IIOS I PROFESSORES PRIMÁRIOSDI--: .�6 - Do�ingo com �nício às 15 h�ras, grandi�· I '

'
, ' 'I �

.

sa ,Matmee Infantil> �ua MaJ�stade e Rainha Infantil, • "

' "

S H P
o"

• CURSO DE ARTES INDUSTRIAIS

e graciosa méniná Ma;lete Mafra, desfilará pelas ruas : '

'

.DE 25 a 440 .,' " •. I. Na Direto�'ia d'e Elltudos e �laneja�entos (�ecretaY'
d S 'd L.' -

I I . ,. d'·. .,na-de· Educaçao e Cultura), esta aberta, de 12 a 22 dfl
o aco os rmoes no seu uxuoso carro a ego1'leo e- '

, ,". . _ ..-

.

"

.

d' , . A.' .: 'M; 'd onh'ecloda capa' '"Iodade. Icorrente mes, a lllSC1'lçaO para os caqdldatos ao Curso
vendo chegar a SOCle ade as 15,30, para cenmoma ,de - o"or&s',. e ree. "', • ". .de Artes Industriais, a realizar .. se no I. N. E. P. (Rio de

coroação.! IJaneiro), de 10 de março à 20 de dezembro.
A Matinée Infantil, terminará às 18 horas. As 20 ':

.

E' um produlo GENERAL MOTORES, 'I
.

Condições pàra jnscriçã'o:'
,

horas início do baile com duração até às ..v: � : a) Ser professor primário, 'Nornalista, com dois

DIA 17 - Segunda feira - Grandioso baile com
• '

'

d� M : anos, no mínimo, de efetivo exercício em escola do Es-
: ,Informações delalhadas. Secção e áqui· I tado;'

,

.
'

iníêio às 2� horas com du!ação até às ..., 'k: .1""
•

,

, _-" , b) Ter boa aptidão manuàl; /"
'

DIA.18 -,S�a Mà�estade a R�a aesfilará no ':' � ::
"

,','�

I
c),Te;,condSç,õ�s,de saúde consid'era.da bo-a:por,o;-,

seu l�xúoso' carr,o alegófico� tom;mdo --parte no desfile, :
.

?'
'
nas '. ,> gão o.ficial e, em pa_iticular, boa visão.

.

carnavalesco �n-exo a Sociedade' Carnavalesca Grªna' :::. ' ' " ..;' Qau.i�qye�' ol�tra$ info��açôes. se_rã,o ;prestadas na-

deiros da Ilha. .

_.
,

, .

1

I
"

� - 11': O ,E ,p� C K E ','I �luela
��lr�tona dur�nte os' dias a�lma,. no horário de 14

NOmA' O CI be f'
.

di
. -

d : as 17 hQt:as e, apS sabados, 1o)<\S 9 as' 12 horas.
�' .

- ,u lcara a sposlçao os seus as- • �

FI
. ,

I' 11 d f
.

d 1958,
..

. '. �
,

I
onanopo 1'8, e everell'O e'· .

�c.i,.a�� Jl partir de sextl;\-feira, dia 14, às 20 horas, p�a ., Malriz FiliaiS _

.

'.' , An��l� Ribeiro
>

VISIta ao. I.. • 1 ,....... 'Dll'etor

"Wild is the Wind" se esgo- leY.Jones, Roger produzido por Ca'rlo Ponti
Florianópolis, em 4 de fevereiro de 1958.

taram. O filme foi estreado Cara Williams. Miss Goude ramount. A filmagem come-
O Diretor de Veículos e Trânsito Público, no' uso

de suas atribuições etc... �o teatro Four Star de Hol-" fará o papel. de um modêlo

R E S O L V E Jywood, em 11 de dezembro,
'

em moda.

1.0 - Determinar o desvio do tráfego nos dias 15, para fins beneméritos.' I * .* * nou há pouco seu trabalho
16 17 e 18 do corrente, Carnaval, a partir Todos os grandes artistas Doris DaY canta uma só em "Deaire.Under the Elms"da� 15 horas, e proibir o estacionamento dos
automoveis particulares na Praça 1& de No- ae Hollywood. comparece- canção em seu novo filme

e AnthonY Quinn acabou re,

vembro e rua Felipe Schmídt, ram à premiere de gala. A da Metro "The Tunnel of. centemente "Wild is the
2.0 - Mudar o ponto de àutornoveis de aluguél, pa- principal estrela do filme é Love", em que aparece [un- Wind", ao lado de

'

Anna
ra o Cais da Liberdade, a partir das 16 ho- Anna M.,agnani. "Wfld is the to .a, GlEmn Ford. O nome da .

h FMagnaní e Ant ony rancío ,

raso

3.0 _ Mudar o ponto' de carros de tração' animal,
Wind" foi seu primeiro fíl- canção é o nome do filme.' sa, Atualmente êle está di- '

para o Cais Raulino Horn, a piú,ti? das 15 .ne nos EE. UU., depois de *) * *

rígíndo 'HThe Buccaneer" ,E S'( O L A D E B A L L E T
horas, próximo Clube "Aldo Luz". -eu grande "êxito em "Rosa Maria Schell, a estrela de

rara a Paramount. i ALBERTINA SAIKOWSKA DE GANZO, ÁVISA
4.0 - Mudar o ponto de esjacionamento dos õnibas tatuada", que lhe valeu um "Os Irmãos Karamazov" * * * AS CANDIDATAS AS AULAS DE BALLET QUE

das linhas Saco dos Limões, Costeira, iUb&i- prêmio. Junto a ela apare- (Miss Schell é uma grande star da ABRIRA AS MATIUCULAs- NOS DIAS: 12-13:'14
rão, Mauro Ramos, para a Praça da �andei- Qu"l'nn e a-,<,l'tl'sta alemã)

, .

Elvis Presley,
DE FEVEREIRO DAS '15 .AS 18 HORAS, � AS AD-

, rem Anthony e seu notvo Metro, no
..
fUme "Jailhousera, a partir das 16 horas, " .

LAS COMEÇARÃO DIA '13 DE MARÇO P. V.
5.0 - Mudai, o Ponto das linhas "Circular A", pa- ,grande revelação dramâtí- Hans Haechler compraram Rock" foi denominado HÃ' FI •

I d J d 1958orianopo i�, 22 e aneiro· e
ra a Avenida, Hercilio Luz, próximo a esqui- di, do ano AnthonY Prancio- .I�ma fazendacêrca deIndio, Personalidade Cinemato-
na com a Rua Fernando Machado, a partir sa. na California. g,ráfica mais popular do
a partir das 16 horas. * * * .,' * * .. , 'Ano";' pela Universidade: da6.0 - Mudar o ponto da linha "Circular B", para'. . ", ."

t
'

a rua Conselheiro Mafra, próximo a Farma-,·
Ingr id G�ude (MISS l::lue-... Sophia Loren era com� California do Sul.

cia Esperança, a partir das 16 horas. cia) foi contratada para um ('o-adjuvante', em "Black * * *

Mudar o ponto da linha "Agronomica", pa- I papelem "Never Steal AnY- Orchid",' grande' ator An- "Green Mansions",' a ser
ra a Praça Pereira Oliveira, a partir das 161 filmado em 1,958, terá como

�o:::� o ponto da linha "Trindade", para a i ESTA'DO DE, SANTA, CATARINA, protagonista principal a fa-

Praça Pereira Oliveira, a' lado do Teatro Al-

COMARCA DA "".,CA,PIIAL
mosa Audrey Hepburn,

varo de Carvalho, a partir das 16 horas. ;c
, f 'James Mason e DorothY

9,0 - Mudar Q ponto dos 'ônibus, 'Oas linhas Bigua-

J. d D·'·t p. ,.
,.

d M Dandridge, que aparecerão
çú e Santo Amaro, para a rua 7 de Setembro, '1IlZO e Irei o rlVa' .IVO 'e enores juntos, ,em "Iní'amy", já tra..,
parbír das 16 horas. ' -

10,0 - Muda.t' o ponto dos ônibus, da linha Tijucas PORTARIA N O 669 hàlharam juntos' no filme

e Angêlina, para o Cais Frederico Rol�, a .•.
I
"Island in the Sun".

partir das 16 horas. O Juiz de Direito Privativo'de Menores da Oomar-
I

11.0 - Os caminhões ficarão estacionados próximo a ca de Florianópolis, Estado de Santa"Catarina, usandó Os sinos repicarão para,

Ponte Hercilio Luz, e na Praça da Bandeira, das atribuições de seu cargo e de acôrdo com a legisla- Henry Silva, quando este
a partir 'das 15' horas.

'

ção vigente, resoive mandar adotar; para as festas car-
12.0 - Interromper o trânsito na esquina da rua, -

,
terminar "The La�nd Jake

Deod!oro, Conselhe�ro 'Maifra esquina com na.valescas do corrente ano, as normas seguintes: Wade". Ele se casará com

Tra.i,ano, Conselheiro Mafra esquina cem Praça 1 - Nos festejos promovidos por clubes -e associa,· Chris White, uma atriz da
15 de Novembro, Arciprestes Paiva esquina cões recreativas, exclusivamente para sócios e suas fa- Broadway que substituiu
com Vidal Ramos, Pedro Mig,Helino esquina ,�ílias" a participaç�o de menores será regulada _pelas ShelleY Winters ém "A Hat_
com Anita Garibaldi, Anita Garibaldi �squi-, d'
na com rua dos Ilhéus, TiraJlentes com Salda- respectivas iretorlas. fuI of Rain", quando esta

nha Ma'I'inho,' e Cais Raulino Horn esquina 2 - E' proibido o ingresso de, menores de 18 anos
I}uebrou a perna.

com rua Saldanha ,Marinho. nas casas de "dancin�:s", bares noturnos e bailes públi-
13.0 -:- Os infratores serão punidos na forma da lei: cos, qualquer que seja o título ou denominação que

C U M P R A - S E:-
. adotem.

D. V� T. P., em FlOl;ianópolis, 4. de fevereiro de 1958. 3 _ A partiéipação de menores nos préstitos e des·
Júlio CamPos Gonçalves files de sociedades carnl;lvalescas, dependerá de préviaDiretor

çou em janeiro próximo pas
sado. Sophía Loren termí-

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

*

CURSO"PÁRTICULAR "SAO JOSÉ':
Diretórâ� Prof. MARIA MADALENA DE: MOURA

FEURO
Curso correspondente aos Grupos Escolares, e pre

ia ra para os exames de, admissão ao Ginásio.
No atoda matrícula, os Srs, Pais .pagarão a primeira

mensalidade', e jóiâ.
_

MATRICULA: De 28 a 31 de janeiro, para os anti
,�OS 'alunos do Curso: De 1.0 de fevereiro a' 12, para os

7.0

8.0

rlun os novos.

Abertura das aulas. a 1.0 de março.
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 34,
HORA'RIO: de 9 às 12 ,horas.
------------------- ... -----

* * D A T ,I L Ó G R A,f A
Admitimos uma funcionária, com prática de datilo·

grafia. As�candidatas deverão apresenta�-se, diáriamen-'
te, das 8,00 às 10,00 horas, aos nossos escritórios, no

Edifício IPASE,' 3.° andar, para as provas tle habilita
c;ão. - SATMA.

* ,*

SINDICATO DOS CONTABJLlSTtS
autorização dêste -!úizo;

,

4 - Não será permitido' servir bebidas alé�lic!ls a

DE FLORIANÓPOLIS

-EDITAL.__

Cesar Bastos Gomes - Diretor Comercial

ARTIGOS DE PRAIA (OM'�GRANDES
D E S C O N T O.,S
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OsVascainosestarão nesta (- ·pitaldia 2

'3.0 Paraguai, com 4 vifó-

Conforme vem sendo am- ú Florianópolis e da "Man de de assistirem as jogadas Os Cruzrnaltinos, deverão, sempre
. de,'a� preferência deuses e paulista. Espera- que os ingressoj, já foram

piamente divulgado, ,deve-I ehester" catarinense res- magistrais de um Helio, Be' chegar a esta' Capital, dia I para suas excursões..
<,

se portanto, grande assis-f colocados à venda, nos dís
rá chegar a esta Cap�tal, dia pectivamente. Iin i, Paulinho, Ecio Laerte 20 quinta-feira, viajando I Reina nesta Capital e em tência, proporcionando des., i versos postos espalhados pe
20 do corrente mês, a dele- O Clube da Cruz de ,Mal- Orlando, Coronel, Ortunho: pela Cruzeiro do Sul, já que.' J oinville, grande entusiasmo I ta feita! boa arrecadação, já: ,la cidade,

gação do Clube de Regatas ta, que virá ao nosso Esta- Sabará, Vavá, Rubens, Pin ,

.

os dirigentes do Clube da I e interesse pelas próximas' I .

._-'

Vasco' da Gama da Capital do,'far-se-á acompanhar de ga, Livinho, Waldemar e' Cruz de Malta, demonstra-I apresentações dos comanda�! U L T I:MI A S E $\ P O R , I V A S
Federal, o qual apresentar-. sua força máxima, mot.ivo tantos outros àzes de pri-: ram vontade e preferência i

dos por 'Gradim, o técnico� No únic� prélio da sema- ". . .

se-á às platéias' futebolis- nele qual, terão os desportis . meira grandeza, vinculados j.elos aviões da' mais anti- invicto na temporada recem
ti

_

C
nído em Zurique, confirmou

tiscas da Capital e de Join- j as florianópolitan.os e jOin_! ao grande Clube da Capital I ga Com�anhia de aviacão I
Iirida, em gramados argen- .

na, emt' .copn lllf.ua.çao l�Ot' adm ao Chile a organização do
/

'.

.".,.
. •

I peona o 1'0 issiona IS a a Campeonato Mundial devile, frente aos combinados vilenses a feliz oportun.da- Federal.
.

comercial brasileira, á qual tinos, 'uruguaios, riogran- t

Segunda Zona A"
<

________________,,;..,. .....-
.

.

.

. '. .

'

, o· _merlCa Futebol-em 1958.

,I derrotou, 5.a feira à noite, o _: 0:-
I "onze" do' São Luiz, pela
contagem de 3 x O ..

-:.0,
Informa a F.C.F. que em

virtude da 'temporada do
C. R. Vasco da Gama, dias

121 e 23.do corrente, ficou
"decidido que não haverá [o
i .

,gO'S do Campeonato da 2.a
I .

I
Zona no próximo domingo.

lovas ·Begras�!Oficiaifile�Basket-b81Ii�:�����l��:�i(Continuação) . que, sem esforco visivel pa- injustamente tomando a bo., perigo de acidentes.
.

quadro procura encestar··A ,.

X M 'I' D'I' ,
.

,( merica arei 10 las,40 - BOLA PRESA 1"'a pô-Ia em jogo dentro de l� ,do jogador que obteve ou
i .

41._".. SEGURAR (Vide nota 6]).. " em Joinville
Art. �O.o - Deelara-se 5 'segun.uos. Pôr a bola em está prestes a obter a pos- I

Art. 11 --:- Segurar é ter
, 4G: _:_. ;"GIRO"

. Olímpico X Paysandú, em
bola presa quando dois jo-I jogo sign ifiea-s passá-la, se dela. De acordo com ia contato p.essoal com um Art. 16 - o "giro" tem Blumenau
gadores 'adversariós' - têm I atirá-Ia, rolá-la ou driblá- primeira parte deste artigo,

i
advsrsarjo, cuja liberdade lugar quando um jogador Bocaiuva X São Luiz, 'l1,es-

uma ou ambas as mãos fir- la. .' a bola só pode ser conside-
'
de movimento se impede.. que segura a' bola dá um ou ta Capital

memente sobre ela, ou qUa11-1. NOTA:- OS juizes não-' rada presa quando dois [o-
I NOTA :-. A marcação por mai-s, passos, em. qualquer

I

Carlos Renaux X C.axias,. t .. , .

. I -

I poder do primeiro, será efe-'

;:'r��m ;:::�: :a�:l:d�o�: I ::;::laa:�:::�f::::::P::: I :�aOI�e: a;�I::I::r!o:os !�: I �:�:á�e�:��es�llt:meam fCa�:�' (Cont. na 2.a pág.) .

,I
em :r�s���E MARÇO'-' tuada: em Montevideu a 14 e

. . " .

( Ih R
·

I
r.ão a 15 de março vindou-de jogo, na sua zona de ata- do a continuidade do jogo e memente sobre ela, de mo- pessoal, devendo- QS jUÍ3es ons·.e O eglona Ca.xia,s x Olímpico, em.

roo As boas "perfomances'
>

O'·�.AR·IA F.C·., ;U�.M DO'S B''0.'·NS-CLU·BE
..........

S
do que nenh�m deles possa prestar especial atenção à

de Desportos
Joínville

ele Luizão que inclusive re-dela se apoderar "'S'e'm vio-�. este tipo de infração. O 'sim Paysundú X América, em
s ist iu 10 ron ds frente ao

DA--'VARZE'A'
, ,

.

lencia. Se um jogador está vles fato .de o jogador que E D I T A L 1/58 Brusque ',-
campeão mundial Archie

- caido ou sentado no chão,' defende tentar tocar a bola, Marcílio Dias X Bocaíuva,De ordem 00 sr, presíden- Moore, tornam-no comoenquanto de posse 'da bola,' pão justifica que' estaoele- em Itajaí, te torno púhlico para conhe;
.

.

é-lhe. permitido arremessâ-" sa contato com. o jogador ' nt' d
.

t d
i DIA 16 DE' MARÇO. 1

•
• -

I
�Ime o Os 111 eressa os ga.la mas a bola deve ser de posse da mesma. A mar- tará b t t/;' di Olímpico X América, em, " ' Que es 'ara a er a a e o 'la

declarada presa, se houver cacão de bola. presa não de- "1 d
' . . Blumenau

.

,'. I , :. '. _ I 0_ e março proxlmo, a ms- .
-

.

L'
<, I ,-ºIIe meramente do fato de

crrção para a obtenção de Carlos Renaux X Bocaíuva,
. embrando.... I ler o jogador da defesa as alvará de funcionamento pa em Brusque ,

.

""'" ,i mãos sobre .a bola. Geral- . -

tid d C a"x.i..a.,s..eX. �a'ysand.v',.Z d
"',:: ' l'a a.i3$0$1�9�.�._�.;.e!l_I" � _ e�, ,_ '-. - "eni e. Azevedo, cujo mente uma- decisão desta é 'J

- ..�,,, ·11C'l"·',....'·· , .; -

�
. ,-

'. referentes -ao ano de 1958. omVIle.··_·"
-

.-�
nome d.e guerra � Algodão, . .

t
.

d
.

I'nJus a para o Joga 01' que S
_ .

·t b
. O·

pode ser considerado o

'

ao requlsl os para a o - -. .
-

tem ao Rio, sendo delit'an-tem, com firmeza, a posse I' j. _'
di' di" 1 Será em Buenos Aires o

maiôr c-estogolista brasilei- . Lençao e· a Vara e Icen-
.

. femente ovacionaclos por ín-da bola. Se o jogador da de_
I ça: ,próximo Campeonato Sul-

ro de todos os tempos. Seu f t
., calcuIá:ve,1 ':nmtidão Ide 'afi

t 1 ' f b I ., .' _'esa provoca co��a o pes-I· 1 Nome da Associação (ou �mericano de Natação a
c�onados do esporte da ces-cal' e e a u oso: Ja mte- �oal numa tentatIva de ,al- T' )' efetuar-se em 1959.

grou mais de setenta ve7.es,
' , Liga . I

. .

<:>ll:_nçar a bola de posição 2 Data da fundação. I -:0:-
�,oureiro - Roman Tonel'a, em jogos oficiais,' a seleção ' f' ,

I d
.

7.. 0't'. I:es avorave '. eve ser pu- 3 Sede (municipio).' I �ul'lque, - comI e exe-
Conselho Fiscal - Newton do Brasil Esteve nós j0gos

- • nitlo (Vide n,o 95). 4 E d d d cutivo da FIFA resolveu
. Olímpicos de 1948, em Lon- . ; II' ereço a se e so-Lisboa, ,Ranulfo Souza,

Hermenegildo Souza, Geral dres, de 19'52,' em Helsinki
e de :1956, em, Melbourne;

fUTEIDL ·TENIS
v
Q
b..

Os preços dos ingressos'
em Joinvile para o jogo
que lá se ferirá dia 23, en
tre a seleção local e o Vas-

co, são mais caros que os

daqui. Senão vejamos: Ar-
quibancada numerada - ..

Cr$ 100,00 e Geral- Cr$ ..
'50,00.

-:0:-

Segundo noticias chega
das de São Paulo, será este

ano abolido o torneio de

classificação. O número de
clubes participantes será. de

'20, com dez jogos por roda
da.

x x x

A luta Dogomar Martinez
x Luiz Inácio, pela .

corôa

sul-americana dos pesos

meio-pesados qué está em

possível vencedor da refre-

x x x
•

Os componentes .da dele-

gação brasileira que .triun
Iou nó Sul-Americano de

em
. Hasket-Ball em- Santiago do

:Chire,�·�et���ãHfm ante-on-

Escreveu: yarzeallo
O' Olaria F. C. foi funda-

Edevilson Dias, 1.0 te ta.

com grandes elementos rIa
, _

.. . Americano de Assunção em
\ ar zea, taiS como, LUIz, Ma-

1949 d M 'd''<' , •

'
, no . e ontevI eu em

roeI, Deba, Beto, ·WIlmar e 195'3 d C 1 ' .

1955'

.
. I ,no e a cuta em

mUitos outros. . ", d S t'
.

1958
.

e no e an lago em .

fl'uta no cenario esportivo Atualmente a constitui- I

Q' .,' .

.'

I ue carreIra·

varzeano de um sólido pres- ção cio Olari.a F. C. é a se-
_'. 0'.-I DA GUARDA -BOLA FO- pO.

P k C'b F lttigio, mercé das suas bôas !?'lJinte: Luiz, Alcides e De-I O S- P 1 F C"d C us as, Zl' or, o. an° e

b B M 1"C b I
-

.
ao -au o .. , a, a- RA DA, GUARDA 11 Ldem, idem, menores de

Kocsis, haviam-se <)fere.cido"tuações to.das as vêzes em a, ona, anoe e e h os, 't 1 b' d·... t· f' fI pI,
a an elLan e, 01' un- Art. 14 _ �). O' jogador 16' anos. '

que é chamado a intervir, Béto,· Luizinho, Wilmai-, d 'd-'
.'

d' 25" d' '. . para juntos integrarem a
.

,
a o no la e JaneIro ta' 'f 'a da' adra' qllan .Os pedidos ·para obtenção d M he, tambem, pelo tl'átamento Cãr1'inhose Dilzon. -

'de 1930.
!:'s 01',. qu,. -

equipe o anc ester' que
I do toc,a o chão sobre ou fo- do alvará de funcionamento, 'ha semana passada sofreuTem tambem um bom qu,a, � >�:'. .: _: O:....,_

.
, �.

.

ta ,dá Hnha limitrOfe (V n.,o, 'devem ser dirigidos !tO pre um tremendo abalo, per-·tlro de aspirantes, está in- . 'De 1930 a 1937, o titulo .

.

t ·t t'd E' I . 06 - Nota). 8identé do 'Conselho Regio dendo vários 'jogadores, 'tas, ·360 cestas favoráveis eVIC o �m OI o par 1 as. < ·a

I supremo do box mundial
',' b)' a boIa está fora. da .nal de Desportos e entregue3 num desastre aéreo em�eguinte a sua constituiçãb:

. .t.eve seis 'possuida,res q'ue .
.

.

C hI (1l1adra quàndo toca um 30-: 1'3'" Secretaria do onsel o, Munique, Alemanha.
patrimônio social e es_:porti- Altamiro, Toninho e Mal'i-. foram, pela orde!ll: Máx ' ..

h c,
.

. I t.r,a.dor.�, . qU.e está fora dela, à l'.ua Trajano N. 14, caixa Todos ós jogadores hun-
vo digno dos maiores louvo_ l' 0, laud!o, Edevilson .e Schneling, Jock Scha;r;key., - \..

.

I:T 'I' I
.

ou qualqüer' outra pessoa, o· postal N. 75. ,.

garos que se r,eeusaram ia
.)'es, e conta, tambem, com Claml ton, Mandinho, Olivio, Primo Carnera, Max Bãer,

. v· 'I' I C 'ft I i
k

chão ou objeto O�l fora da As entidades e Associa-, voltar a seu país ápós a re- tas, 360. cestas
um bom número de SÓCIOS IrgllO, rapuarn e ali O. Jim Bradoc '

e Joe Louis.

I I, lin.ha limitrofe, os suportes <_;ões, que. não reqúerem o

I volução que assolou a na- 449 contra.
que sabem zelar, pelo seu Daqui queremos enviar qúe o conservpu 'até 1949

( I é a parte posterior da tahe- alvar.á dentro do pTazo aCi-1 ção, foram suspensos pela ----------

10m nome.' '�o Olaria F. é.;- â sua Di-. p,eixan�o:"o vago. Foi. con-, d
A D' t 'a at aI esá i'etoda

-

e aõ seus jogado 'seguido Ezzard Charles ao
l,a.'

,

r
.ma 'será aplicada a�J1n-, FIFA à pedido insistente a

fIIlII!IIlG���..-_ .....)"....
sua Ire on u

I
< 'C', s' �

I
.

45. � CESTA DO ADVER- liões de acôrdo com a 11lgis. Federação Hungara de Fu- Võe pda �fOI;mada da .seguinte maJiei-1 1:S, votos sinceros .de feli-I v�rwer Jae Walco�t. Em no-
. SARlO . lação em vigor. tebol. lOI!::lIÇ,..J_'����;�"'" �

I"a·. Pr'esl'dente - sr. Aldo c!dades, e que cont111uem a· va luta Walcott derrotou
.'

'

.

..

. O·' I
' 1I'....piScx:: .i

,I I·· d I Art 15 - Cesta de ad- Eurico Hosterno -. .
- .� .t:.�� l'�'" I 1Vieira,' Vice:-Presidente-'-I' lutar sempre pelo bom

nO-I'
seu oposItor passan o a ser ..,. Secl'eta'l'l'o O Conselho da' FIFA, reu •.;'?;rI'"t � "i�,,):;:::�L�� �

, . -. Vel'SarlO e a em que _umAdmar Silva, 1.0 Secretanq I me cl'O. azul e bran�o..- �
. o campeao. _;,.; ,

" .''.' ----.---- .. ,.-" .

.

...........éHH•••••••••�•••••••••••••�•••••" �,.�••••••••eo•••••••••e.6 oe"•••••es••••••••é�".�•••••• \•••••••••••••••••••� �
••,�.��:�;�:��=

iN Ã O p' E R ( A M!
.

" , .

;,
'

,"

I . i
j �

I DIA 21, NESTA CAPITAL
..

�� ,

· -�- �

•
•

• •
•
•
•

•1
• .,.' t .•�., '

. :'. �; :;;: ,_.: �
"� ;; .; • � :� � :::, '� ,.. � t:.. �.; .'-', .. -

JO MA 10 Ir ·C H!��.�..!. � -._..- _."" - � _ o< _ ..

:�i!,;:·_;';���il�':;;;;';:;:7; :,'i:; -��::C,t, ;"L'::';��.:!,t!;;·:&,_:;.'Y'·':;·::'

conseguiram com muito es

:forço e abnegação, construir
�, rua S. Vi-cente de Paula"
no báirro da AgI;ônomica, a

Eua séde própria. Hoje des-

Art. 13 - Multiplice Lan ,ca.

Ce Livre é a sucessão de· 9 Federação a que está

x x x

Foi .esta a classificaçã'J
final do Sul-AmeÍ"icano de'

em reunião hoje efetuàda,
Bola, ao Gesto:�uspender ,a: proibição ,que . ..

b
.

d
Lo Brasll,-com 7 vltonaõ,

pesava so re os Joga ores
� , .

li d f t b I Pu k '1 ,->44 cestas - favoravels e 385
ung.aros, e u e o, s. as

.

.

contra.
e Zoltan, para que Os mes,. •

.

, - .

.,.. I M 2.0 Uruguai com 6 vito-
mos possam Jogar pe o an '

chester United, durante .€s- l'i�s, 1 é!errota, 445 cestai!!

favoráveis e '398 cuntrata temporada.
Outro craque mag�a-r,

Kocsis, obteve t,ambem a li- ri as, 3 derro! as, 423�estas

berdade de jogar pela €,qui
pe que quiser, .a partir de
15 deste mês.

;':woráveis e 384 contra

3.0 Argentilla! com 4 vi

t6rias, 3. derrotas, 455 Ces

tas 'favol'áveis V470 contra

do no anto de 1951, por um

- .42. - BOLA AO ALTOi!_�l'UPO
. de homens 'de 'boa

'vontade tendo à sua frente
,

(j nome do Verea.dor Osni do Rocha, técnico, Ábelar
hO Mundial de Buenos Ai-' tem lugar" quando o juiz praticados.

Lisboa,. que c'om a ajuda de do Abraham, guarda-espor_ .

res, em 1950 e no do Rio em põe a bola em jogo entre 6 Valor do patrimônio.te, João Salome da Silva.

O seu quadro de futebol 1954; No' Panapleripano de adversa rios. 7 Data do registl"o dos es

Buenos Aires em 51 oe no do· /43 -=MULTIPLICE LAN_ '-atutos.
(foto) no momento conta

México em 1955; No Sul- CE LIVRE 8 Liga a que está filia

Art'. 12 - Bola ao alto

daI.

5 Desportos oficialmente

outros, como Admar Silva,
p_dilio Mattos, João Vieira

lances executados pelo mes- vinculada.

mo quadro. _
10 Atividades des�ortivas

44. - JOGADOR FORA. que exerCe do sexO femini

4.0 Chile, com 3 vitórias,
4 derrota's, -339 cestas favo

amável que a sua Diretoria

c, os seus jogadores sabem

ráveis e &76 conu'a

4.0 Colómbiã, .Q()n1 3 vi

tó,rias, 4 deáotas,.'431 ces-

d::r ::lOS seus adversarios.

O Olaria F. C. possui um

níveis' e 478 contra

6.0 Equador, com 7 derro-

,5,0 Perú, com 1 vitoria,
fi rIerrotas', 362 cestas favo-
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ACELERAM-SE OS TRABALHOS DA JUREIÊ: / �

Inaugura iluminação: publica da área lot ada
o 'deputado Aderbel Bamos da Silva acionou a chave gera I do Eonjunto Elétrico - Ao atol que se .revesfíu de simpllcidada, compareceram amigos do Pre

sidente da Imobílíárla Jurerê - O autor do projeto da futura cidade é o mesmo que projetou o edifício da ONp", em New York - O sr. Aderbal Ramos

da Silva está erguendo em Santa Catarina o {ffiaior empre endimento no domínio da iniciativa prívada->- Seu nome é uma, handeira de progresso no Es-
"

'

, fado - Outras notas. ' , I'
'

New York, para projetar a fu- sido escolhídovn dr.-Petry. - I tão de mostrar e �i�settar aos

túra cidade Jurerê, I Destaca-se ainda' o concurso visitantes a grande obra da
Os operários, trabalhadore� es- do esforçado e capacitado verea-

J Praia d� Forte. Dessa ....forma,
pecializados e o eng�nheiro che-I dor Baldicero Filomeno. que não I uiia grande equipe está �eali
fe das obras, tambem obedece- mede' esforços para o bom anda- zando um grande empreendímen-
ram a criteriosa seleção, tendo mente da Jurerê, fazendo ques- to.

'

A Imobiliáira Jurerê loteou 1'0, já levada a efeito no Sul do de por todo o-Estado as fábri-

uma área localizada na Praia do • Brasil. ,I cas, a Navegação, sÍÍP �ealizações
Forte, em aprasíveL recanto, con-j Os serviços de terraplenagem dd ivuIto invulgar, que bem ates
tribuindo grandemente para o também continuam bastante de- tam a sua capacidade realizadora

Incremento do turismo na Ilha.' senvolvidos e, d;;ntro de pouco' e o seu acendrado amor à terra

As obras prosseguem em ritmo tempo, Florianópolis contará com catarinense.
acelerado, estando o, restaurante uma atração ípnportantisaíma pa-l Como Governador do Estado,
em fase de construção, já tendo ra turistas e os que desejarem corno deputado federal e como

sido construída uma churrasca- ! um refúgio ideal para a fuga do homem de iniciativa própria o

ria destinada aos visitantês que
I
IU�3;-lufa citadino. Os trabalhos, I

sr. Áderbal Ramos da Síva ;om
acorrem à Praia do ,Forte para 1 de modo geral� estão sendo' ata- a sua imensa simplicidade: bon
sentir de perto a majestade de

t
cados Intensivamente, todos e.m-, dade, vem imprimindo à Santá

uma obra de grande vulto, o penhados vivamente em abreviar Catarina um novo rumo de pro
maior empreendimento, no gêne- : o quanto mais a conclusão das I gresso pois jamais ,surgiu na

iniciativa privada trabalho do
Vulto como o que vem sendo con

duzi�o pelo ilustre deputado.
Agora, Sempre incansável no afã
de trabalhar cada vêz mais ,em
pról de Santa Catarfna, fêz Um

notável investimento com a or

ganização da Imobiliária Jurerê,
que marcará indelevelmente uma

nova fase na história do nosso

desenvolvimento econêmlco..

lejeita�a a queixa-crime contra o Prefeito �a. Ca�ital
d 2 P P I

MESMO ASSIM, !>- TEMPE-j sol, está .tomada pelo pior

No procesl'A de quelxa-cri·me c'onlra Oi Sr. Prefeilo MI,unicipal, ° r. .0 romolor· Ú,bico leAl PERATURA MAXIMA FOI· inverno de sua história. De
'»V io!! I REGISTRADA EM SANTA Jacksonville a Miami, o ter-

.

'. -
'. MARIA: .410 mômetro desceu abaixo de

a segulnle promocao zero, causando prejuízos
• PORTO ALEGRE, 15 (V. imensos. Os lavradores pro-

MM. Juiz: A nosso vêr, de Novembro de mil nove- \ ora fazemos capitulando as pesem a confissão do redator ,integridade corporal do Dr. A) - Vem o porto-alegren- dutores de hortalicas e fru-
laborou em equívoco o síg- centos e cíncoenta e três Infrações no .art, nõno (9), e a documentação anexada 'Osmar Cunha, em que to- se suportando, desde o últí- tas cítricas, já gravemente
natárío da queixa de fls.;

('
0.953) que regula a líber-

, letras f, g e h, da citada Lei a inicial, não há, no no�so mou parte ativa, se tem re- mo mês de janeiro, uma on- atingidos pelas, duas prévias
quando, na classificação dos dade de imprensa uma vez na dois mil e oitenta e três entender, elem�ntos convm- velado um penitente ínímí- da de calor a que não esta- ondas de frio, que começa

delitos, tomou por base os que se trata de publícaçãc" (2.083). Outrossim, cabe aqui centes de autoria, neste par- go dêste último. De resto, va habituado, já que o ram com uma frente fria
arts. cento e trinta e oito I clandestina, contra cujos a nossa divergência, no to- tícular. O docume�to �e. na cumpre-nos ponderar

.

que termômetro, nesta capital, vinda do Canadá, a 12 de

(38), cento e trinta e nove distribuidores e até vende- : cante à imputaçãô, na rnes- I dois, por �xe.mplo, mcnmma mais certo teria andado o há cerca de trinta anos que dezembro, comecaram a a

(139) e cento e quarenta dores poderia o quarelante, ma queixa, se faz ao Dr. Os- ! apenas Cássio Augusto Ma- querelante, se, antes de re- não atingia à alturas tão cender fogueira -de fumega
(140) do -Códígo Penal. Os dores poderia o querelante, mar Cunha, Prefeito Muni- i zol1i. - Por outro lado, os querer a instrução" digo, a elevadas. dores às primeiras horas da

crimes de cuja existência há ação penal (art. 26, letras cipal de Florianópolis, de I telegramas trocado� - e.n- instauração do processo-cri- Ainda ontem, o Instituto noite passada, na esperan

"provas nos autos, se regem e e 1). Assim, pois, se impõe principal responsável pela

I
tre o. mesmo 'Mazolh e a rír- me, tivesse solicitado a aber- Coússírat de Araujo, posto ça de salvar o que ainda res

pela ã.eí na dois mil e oíten- o aditamento da queixa ofe- impressâo, e divulgação do ma I�preSS?ra de folhetos, tura de inquérito policial meteorológico pertencente ao ta de suas safras. As 20 ho
ta e três (2.083) de doze 02) I recida nêste, Juizo, o que p�nfleto "A Frente". Em qúe e� cUJos teor�s foram men- que, possivelmente, haveria Ministério ,da Agricultura, ras, o ftio abaixo de zero

,

�----,-----�-
'_ -.'

\
' clOnados a OrIgem e o des- de elucidar a questão, sob forneceu o seu boletim diá- começou a atingir o norte

lan11lém O rrBelo�Sexo" em "0 Céu é o Limite" de Fpolis. ���od:en��r�a dae�Cr�%�r:ri ��te�::t���ív��S��jei�ã�al��, �iOte���ri�::�s�r��:!�,al��= �:s P��í�����'u:a��' à�o�n���
. ,

Municipal, não pode condu- queixa, quanto à pessôa do ta capital, recolhida às se- conta de tôda a Flórida. Pior
....

, zir à quase certeza da culpa Dr. Osmar Cunha, o que, te horas e meia, foi de 22,4, ainda é a-situação dos cria
do Dr. Osmar Cunha, quan- entretanto, caso se concreti- e a máxima às 16 horas fi- dores, que pouco ou quase
do se sabe ,....:.. e é o próprio ze, não vai impedir o quere- xou-se' em 40,2. . nada podem' fazer para sal
querel�nte quem o admite iante de, em qualquer fase No entanto, coube a San- var seus rebanhos. Os ani
- que o referido Mazolli, à no processo, na hipótese de' ta Maria a liderança do ter- mais vêm morrendo aos mi
época, era jornalista cre- aparecerem conveniente-: mômetro no dia de ontem: ihares, tanto de inal1lcao
denciado junto ao Gabinete me_nte as provas da cUlPa-li 41 graus à sombra. ,por terem as enchentes" �
uo Prefeito, "a ponto de go- bilidade do primeiro, aditar Quanto à mínima no Es":- geadas destruído as pasta
zar das regalias de funcio- à queixa, já agora sem o tado, coube a São Francis- gens, COtllo também de pneu
nário municipal" (sic). Nes- dissentimento dêste orgão (:0 de �aula: 18,.5. lnonia, em conseqüência do
tas condições, tanto o edial, do Ministério Público.'Flo- LAKELAND \ (Flórida) 15 frio a que ficaram expostos
digo Edil, como o Secretá- rianópolis, 12 de, Feverei- (U. P.) - Tôda a 'penírlsu- e a que não' estão acostu
rio, como Diretores, Consul- :r:o de 1958 - (j1ssinado) la da Flórida, famosa- pelo mados.

'

,

tor Jurídico, etc. pOderíam, - Hélio Sacilotti de Olivei-

I conforme o caso, ser o res- ra, 2D Promotor Público em

ponsável direto pela malsi- exercícid."

1
nada publicação. Ademais EM CONSEQUÊNCIA DA
existem entre êsses docu- PROMOÇÃO DO SR. PRO
mentos, pontos de tal forma MOTOR PÚBLICO, O SR.

i divergentes que, sem receio, JUIZ DE DIREITO DA 2a

I
de errar, poderia afirmar-se VARA, DR. EUCLIDES 'DE
que tratam êles de matéria CERQUEIRA CINTRA, D:eU
diversa entre sí. Na declara- O SEGUINTE DESPACHO:

I ção de fls. seis (6) se diz que "Reéebo a queixa de fls.
a impressão de "A Frente" duas com o aditamento do

I foi solicitada por Mazolli, Ministério Público quanto à
I no mês de maio, com a ti- classificação do delito, em

,

! :-agem de mais ou menos parte no tocante às pessôas

I cinco mil (5.0ÓO) exempla- dos querelados, pois rejeito
, res, ao preço de catorze mil a com referência ao Dr. Os-

I cruzeiros (Cr$ 14.000,00), ao mar Cunl1a. A prova junta
passo que os telegd.mas, da pelos querelantes refe
ambos expedidos no mês de rente a este querelado não

. I ]evereíro, se referem a um encerram elementoi que ha-
pedido de confecção de vin- bilitem uma -ação penal.

I te e trinta mil exemplares, Apenas uma declaração do
pelo custo de dezessete e outro querelado imputando

,

vinte e quatro mil cruzeiros. lhe a autoria intelectual,
Resta, por fim, a confissão acompanhada de- documen
de Mazolli. Ora', essa con- tos 'em que aparecem apenas
fissão, na atual conjuntura, o nome do denunciante. De

: nada representa, porquanto signo o dia vinte e cinco

'I o dito Mazolli; através do I (25) às dez (lO) horas para
jornal do querelante - o a qualificação de Cás�io Au
que causa espécie, tanto

i gusto Mazolli. Flbrianópolis,

1 mai� que aquele tem seu
I 13 de Fevereiro de 1.958

,próprio periódico - e, re-, (assinado) Euclides de Cer
'centemente, nQ -atentado à queira Cintra."

Anteontem, exatamente às 19

horas, o deputado Aderbal Ra

mos da Silva ligou a chave do

Conjunta Elétrico adquirido pela
.mobiliária Jurerê da qual li

presidente, Inaugurando a ilu

minação pública da área, loteada,
onde se erguerá uma verdadeira

cidade. Ao ato, que se revestiu

de simplicidade, estiveram pre

sentes amigos do sr, Aderbal

Ramos da Silva e os operarros

dos serviços que ali estão sendo

realizados.

(1'

O dr. Aderbal Ramos da. Silva, ladeado pelos senhores Ivo Müller, Ibírama,
Ivo Montenegro, Rubens de Arruda Ramos, dr. Percy Borba, Deputado Oscar Ro

drigues da Nova, Vereador Baldicero Rilomeno e o sr. Domingos Fernandes de,

, Aquino.
-----------,------------.-----------------------.--------

Florianópolis, Domingo, 16 de Fevereiro de 1958

R e p e r c u t i u favocràvelmente a apcre sentação da Dra, BEATRIZ MOELMAN'N
FERRO, filha de tradicional 'família catarinense, no programa "O CÉU É O LI
MITE". Dona Beatriz - que é advogada inscreveu-se e está respondendo sobre
a vida <fã poeta Antonio de Castro Alves e já grãnjeou a simpatia do púb!ico que

acornpanha aquelas audições demonstran do conhecer com riqúeza de detdhes a

vida )tgitada do grande vate brasileiro. O flagrante mostra um dos momentos de

f#ande "suspense" da apresentação da uI timfi Segunda-feira de "O COO É O LI

MITE", quando Antunes Severo, "Mestre de Cerimonias" do mais famoso progra
ma d� perguntas e respostas em todo o G lobo, submetia à apreciação de D. Beatriz
as _l')êrguntas programadas para ,aquela Íl. oite nas audições que o Consórcio REAL

AEROVIAS, tem a satisfação de ofe:r:ecer aos ouviBtes de Santa Catarina, pela Rá
'dio Diário da Manhã de Florianópolis, em combinação com a Rádio Diário da Ma
nhã 'de Lajes.

, "

A EQUIPE
No planejamento da Imobiliá

ria Jurerê, o deputado Aderbal
Ramos da 'Silva não se desculd,ou
dos mínimos detalhes indispen
sáveis ao normal desenvolvimen
to das obras, a começar pela lo

calização, na Praia do Forte,
principalmente a convocação de
elementos de real valor para
integrar a magnífica equipe _que
está em atividade. Dentro dêsse

critério, o, sr, Aderbal Ramos da
Silva contratou o dr. Oscar Nle

mayer, de renome internacional,
e autor do projéto do Edifício
das Nações Unidas (ONU) etm

O dr. Aderbal Ramosda Silva, Presidente da Jurerê, logo após a inauguração da
luz, cercado pelos operários e pessôas amigas.

PROMOVIDO A MARECHAL
RIO, 15 (VA) - O gene-l tinuará no comando do Lo RIO, 15 (V. A.) - Carece chefe da Casa Militar da

ral Odílio Denis roi promo- Exército. A medida foi so- de fundamento a notícia, Presidencia da República,
.

d M h I ..... f -' r .

t d
.

P
.

d d _

ontem divulgada por alguns teria assíríado sozinho o do-
v� o a arec a e trans e

•

lCI � a ao resi �nte a jornais, de que o Conselho cumento segundo o qual o
rido para a reserva, por de� Repúblca pelo Mmstro da de Segurànça Nacional já C S.N. desaconselharia as
ereto ontem assinado pelo

I
Guerra. ! se definira contráriamente nossas relações comerciais

presidente Juscelino Kubi- -- ao reatamento das relações CQm a União Soviética.
tschek que desta forma comerciais do Brasil com a

deixou' de �plicar a "Lei CI- h
.A ,�us_sia.

Na verdad�, aquêle E' certo, -porem, segun-
.. i IC e5 orgao prossegue amda nos do apuramos, que está sen-

Denis", que, lhe permIt�a • estudos a respeito, para ela- , do examinada pelo Conse-

m�ter o general por mais

I
iii

\
borar um pa,-rece_r defin.iti�o, Ilha de Segurança Nacional

dOIS anos na ativa. "
a ser submetido a apreciaçao uma. lista de firmas brasi- /Simultâneamente, porém, �
do presidente da República. ,.leiras que já - tran�acionam I

o Chefe do Govêrno assinou \O EstadO
Da mesr;'-a form�, nao

pro-j
com os russos atraves da re- L

di
cede a Informação de que presentação dêste pais no '

decreto convocan o O ,ge-" o general Nelson de Melo Uruguai
-

neral Denis, q_ue, assim, con' -
'

,.
,

-_

QUARENTA, GRAUS A SOMBRA -,FRIO
, -,

INSUPORTA�VIl
'

POLICIAMENTO DURANTE -o

( . A' R N A V A 1
1 - De acôrdo .com entendimentos havidos com as

autoridades do Exército,. A:eronáutica e Policia Militar
.foram constituidas cinco escoltas mix'tas, compostas d�
elementos das referidas corporações, e da Marinh-a, pa
ra patrulhamento da cidade, e do Estl'eito nos dias 14
15, 16 e 17:. de Fevereiro, no horário de 18,30

.

horas à
01,30 horgS do dia seguinte.

2 _: As ruas mais �ovimentadas da cidade serão
'percorridás por três escoltas e as do Estreito por 2 es

coltas - Cada escolta ser� comandada por -um sargento.
3 -- As providências sôbre ,ocorrências anox:_mais

em que estejam envolvidos militares poderão ser 'soli
citada� às escoltas ou pelos seguintes telefones:
CIDADE-

-

;io Distrito Naval - 2438
Polída Militár - 3203
Del. Reg. Polícia - 2038

ESTREITO-
14.'0' B. C. � 6235
EAM Santa Catar� - 2826
Esc. Escrita e FazeMa - 6289

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


