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Assinado o convênio com o Banco do Brasií

É da Constituição que
a Assembléia, quando
ê:onvocada' extraordína
riamente, só pode apre
cíar a matéria especití
cada' no ato convoeatô-
rio.
O sr, Heriberto Hulse,

antes de dar um passeio
zito ao Rio, houve por
bem convocar o nosso

Legislativo parl\, decidir '

\', .

sõbre aumento de ím-.
postos, aumento do fun
cionalismo - com mini
mo muito abaixo do sa

lário também mínimo -

ViAJANTE'

""........ ............-..

ní stradaaa 119 filhos, os es-
tabelecimentos tfe- ensino foca.,.
Iizam. com o merecido desta-r
que, .o grande vulto catarinen-'
se. Os últimos na terra serão
os primeiros no céu",

A vida do Irmão Joaquim,
descrita: com pena de mestre

pelo, ilustre conter-râneo Hen- "

rique Fontes,' outra vida intei
ramente dedicada. ao bem da
coletividade, é uma obra que
deve Ser lida e meditada por
todos, Nos tempos atuais nês
tes dias áspero. e difíceis que

atravessarmos, quando o ego is
mq era, ambição constituem os

maiores inspiradores das ações
humanas, () conhecimento mais
aprofundado da vida e da obra
de um .homem de Deus como o
foi o venerando' coestaduano
Joaquim' Francisco, l'epre,senta
urn a grande- lição de renúncia
amor a ,Deus, e' solidariedad:
cri stã, em face da qual temos
que nos penitenciar, contrita
mente reconhecendo

�-'_��,n�nl(ãJê' '
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Quinze minutos antes da,
hora. marca-la para o que j;,
êru pelo -nenog, o mais Cl. /

mentado nestes últimos.rtois
meses: o casamento de Ser
gio Alberto Nóbrega e 'I'ere
sinha Pedrosa, a.multidão
de curiosos invadiu a ca

pela do Divino Espirito San
to para então apreciar os
noivos e B. parada de elegán
c ia e bom g�to ,que deuniu
naquela ensolarada manhã
a sociedade de Florianópo
lis. As onze horas o

Padre dr. Odilon Alves pe·
drosa, celebrou a cerimônia
rellgiosa, unindo Sergio e
Terezínha para uma vida
de radiante felicidade.

.J��"'-----....-----I OS noiv;-'ti�-;;am como

padrinhos no atos civil e

Religioso : Dr. Raul Caldas
e sra., dr. Paulo Bauer Pi
lho e srta. Mirian Nobrega,
dr. Paulo Macarini e sra. dr.
Nilton Cherem e sra. sr. Eu
gênio Nóbrega e sra. dr. Jo
sé Ferreira Barros e sra,
1.0 tenente da Armada J0-
sé Julio Pedrosa e srta. la
'ra Pedrosa sr. e sra. 'dr.
Fulvio Luiz 'Vieira e sra.

Florianópolis, Sexta feira, 23 de Janeiro de 1959
----------------�-----------------------------------

li

UMA DISSO IA J)O .�
.

GÔSTO ..

SR, ARGEMIRO BERTO DA

Conservar uma perfeita sincronização de atitudes
morais cívicas ou políticas é, hoje em dia um fenomeno
rarís';li;no. Pular de um a outro galho, mu:dar de partido
e os próprios partidos fazerem conluios e se mesclarem
com outros de programas e ideologias fundamentalmente
opostas é, na' atualidade, o comum dos comuns.'

Si a concordância de atitudes é um alto atributo
mora i e CUj3 ausência, nesta época, tanto deploramos, a

concordância de bom gôsto no lar é um imperativo ver-

']adeiramente absoll,l.to.
.

"

Uma residência de. relativo confôrto, de�idamente
-nobiliada, que, .pórém, .não esteja .devídamente atape
tada, 'é a mais berrante dissonância do bom gôsto e do
.bom tom.

.

Felizmente conta agora a nossa Capital com um es

tabelecimento onde existe um estoque de tapetes e pas-'
sadciras igúal.ao das melhores casas .e$pecialiiadas do
Rio 'ou São Pau.lo. tsse estabelecimento, além. da quan
tídade, variedade e !Ílto senso de beleza. na padronagem
aos tapetes, mantem ainda um sistema de vendas pelo
crediár io que é, sem favor, Q mais liberal e camarada.

'I'orna-se assim perfeitamente soluoionável o pro
blerna do bom gÔsto e da elegância no lar. M,�smo por
que, nêsse _estabeleciIl!ento. (A Modelar ,� Trajano 29)
de encontra igualmente tudo o mais que um lar exige
para o cO?fôrto:

SILVEIRA FILHO FAZEM A:NOS 'HOJE:

•

sr, Claudtocer Antonio Lau-

Castilho,sr, Júlio Mou};.a

�o E. Nacional.
- sr. Nacvio José Am.im'

SI', Capitão Benhou RO'Plá.

SAl\GENTO AYRTON T,

GUTIERREZ

nesta Capital em visita

pai, professor Anton'io Pe

Guti;l'l'cz, professor da Escola
� 1 .,,-
.Iudustrínl desta

-

Capital; o sal"

I( gent� "da Força Aérea Brasileira

Alir�n T. Gutierl'ez,. que serve

n9' :Serviço de Proteção ao Voo
na Base Aerea de Manaus, Amá-

E-nos g'l:"to registrlll' na efemé-
lonas. Ay rtcn que ingressou na

ride de hoje, o transcurso .de mais, FAB numa das primeiras turma

u111 aniversário natalício do nosso (13 J,<::scola de Especia Iís tas de

Aeronauti ca do Galeão, cumpriu
brilhante curso, distingui ndo-e.e

sempre entre seus colegas por ta·
lento c cav�íheil'ismo, Ainda .agro

ra., continua a estudar tendo ter

minado este ano na Capital ama-

•
prezado amigo f conteerâneo ar.

Arg�!�liro B�ll.�O -da Silveira Filho,
estlmndo neto do casal Aiexª!idre
Si lveí rn '-- "Maria-Joana Si1,Yeil'll,
resíden te em Sacô -4�s Limões.

O nata\iciante. que é funcloná�
rio dedicado deste jornal,' goza

'DECRETO
zon e nsc o Curso' Cientifico devcn- O Prefeito Municipal de Florianópolis' no uso de

em os nossos meios :deo-. sólido e+e- ':'do i ngrcssor no Escola de Ofi- suas atribuições, resolve:
I

culo de am ixades , que, na oportu- "his d" r.�B <:11 Curitiba p roxi- ..eDETERMLNAR:
nidade de tão grata data, lhe irá l,�..'nte. Ao .' yrton os nossos cum- Art. 1.0 � Fica impedido o estacionamento de veí-
trfbutnr as mais carinhosas maní- ,'nrimcnlos por SUa estada em nos-" culos !lO recém-aberto entre o Jardim Oliveira' Belo e a
festações de apreço e regozijo.

•

sa Capital e ao professor Gutier- praça do Quiosque trecho que se estende àté o Palácio
Os de O ESTADO, que muito o re; e Senhora os nossos respeitos, dó Govêrno." ; #'.

,:.l'czam. �ssociam·se_,Js homena- pois este é o seu te·rceiro filho Art. 2.0 - O estacionamento será efetuado como

gens de que, temos certeza, será ,cJ'vindo bt'iThantemente a Força antel iormente, ou seja ,prolol!gando-se pela parte exter-
alvo, e Jlug�r"m votas de cres- Aérea Brasileirà, na do} referido Quio_sque.· \

_

cente'. fe�icidades. I . A�·t. 3.0 - Este decreto permanecerá em vigôr até

. .•. . .• '.
. ..

o d1.a 11 de Fevereiro próximo, revogadas _as disposições
.tJ I � "110_çilr e Janta!' bem. d. pOIS de, sua� c!ls!'. fi l ::n1 çontrário.

.

fj Ql!ERF,NCL,\ PALACE HOTEL ' 11' Prefeitura Municipal de F,lorianópaIJs, 17 de já-S'SKSS%C%SSC%$SSSSSSSSSSSSS%SSSSS%>&%S%S%'S\ .� � 19�91i'
t-

... � �," I loeIre ue u .

• -.......-:;-<'>-. CSMAR CUNH� - Prefei.to Municipal

"�:',� �",,-iO�1 (Ie>"r�
,

,A, � i �-:t ;�1) f'!����: te� Reg�,�Janla,
�','L:1""" �,'_�'._I .;' ,�'�, ��, r- �". ':' .. '," ::� _'.:", t,'_' ":.,�·:;-Cãlarlna :'

RETIl\ICAÇÃO N&:s:.Atk�D:,f M���!i�;": ) C",\ �,;; ':�/\;;;:��t� , \
/

não, "Mici!lania", é cas� que vai ter sua filial á rU2, Fe-
r' EDITAL

lipe Scqmidt, N. 2Ô e de proprledac::'; do sr. Domingos (I eng. civil Celso Ramos Filho, Presidente do Con:
Cardo5l0, com data, marcada pRÍ'n i'nauguração em feve- Eelho Regional de Engenharia e Arquitetura da 10.a
reiro próxi)llo., .

Região, FAZ -SABER a todos quantos ê�t� E'DITAL le-
Fica '(eita a devida retificação, para' que s'e-é'yitem rem, üu dê.le conhecimento tomarem, que ,todos os indi-

dúvirlas. ';:- ddu.'s, fi::-mas, S'ociedades, associações, !col!lpanhias �

BUSCA-PE'S'L 'LEl\1BROU ASSUNTO ESQUECIDO emptésas, em geral e suas filiais, que exer;çam ou explo
Ontem, na seçãs> �:'EÚSCA-PWS, !emo� nêste jornal, llID i'em, sob qur_lquer forma, algum dos ramos da Engenha
lembJl."te ·aco'Ip·panl}.ado de consideraçQes muito a pro- ria, Arquiletura ou Agrimensura, no Estado de Santa

pésito, ,�ô
..bre. o desa6amento na 'alameda Adolfo Konder, Catarina e que, até dia 15 (quinze) dê fe",ereiro do cor-'

fato- que a jmprensa registrou faz muito tempo'. �entE: ano, não tiverem dado entrada: na' Secretaria do,

Realmente, at� hoje nenhuma' providência foi to- (.'REA, com suas solicitações de registro, '''visto''" subs-
mada, embora mais de, um ano já se tenha passado. :,itui<;ão, anotação ou renovação - seMO áutuados como

Da meS1JlU m�neira, é tambem de se relembrar, que infr"tores do art. 8.0 do Dec. '23.569, de 11-12-933, por
dois muros pequenos, derrubl?,dos no rio da Avenida �"k;rem exercendo ilegalmente a profissã�.
Hercílio Luz até hoje não mereceram a miníma atenGão Florianópolis, 15 de janeirp, de: 1959 '

das autoridades ás quais cabe o dever de zelar peÍas CELSO RAMOS FILHO
coisas pt1blicas.

Uma co,isa insignificante e que com pouqu�ssimo

"material).,.poderá .ser reparado. ( ,/

Mas, qua!! Em Florianópolis a coisa é assim ...
O fato é que a gente- não pode se habituar com ta11- �

to desprêz(! e �escuido.
XI CONFERtNCIA B. DE FARMAGtUTICOS Con

tinuam as atividades diarias dess.e importante certame
movimentando a cidade cora seus proveitosos trabalhos
e cumprindo á risca o vasto programa traçado.

Cerca de tresentos farmacêuticos com delegações
de muitos Estados do Brasil encontram-se em Floria'

, ,.nopOdS. IOntem, deram uma chegada a Blumenau. I

Voltaram.á tarde e hoje recomeçam as atividades'
. no 'descontinuado '- trabalho e esforço de realizarem a

obra a que se traçou o grande Congresso.
,íl:ste jornal vem acompanhando com interesse o de-

senvolvimento constante e progressivo do Congresso,
fazendo todHs as coberturas.

Esta coluna, hoje, .rende tambem suas homenage:1s,
desejé.ndo completo êxito á XI Conf,erência Brasileira
rle Farmacêuticos.

,
"

casas' DE MADEIRa
•

. fi
'IRMAOS 9ITENCOURT

,

, f
,i

I
Eng. dvil � Presidente do CREA dá 10.a Reg.

O Engenheiro civil Celso Ramos Fibho, Presidente
do Conselho Regional de Engêllh3(ria e .h:rquitetura da
10.a Região � Santa Ca�arina, FAZ S4BER, '"a todos
quantos o pres,ente EDITAL lerem, ou qêl'e tomarem co

�lheci'nent�, que t?dos os indivíduos e firpas que solici
,arem regIstro, VIsto, anotação, substituição expedição
Dl! renovação de suas - habilitações e; qu� avisados,
::linda não compl,etaram, a sua document�ção � dentro
'lo prllZO llu� lhes foi concedido, 'que a ,pÁrtir'do dia 10
(dez) - de fevere-iro dli> corrente ano, casb não atendam
\ solicitação dêste CREA, \serão autuadds como infra
cll'es do Art. 8.0 do De�l'eto 23.569, de 11�12-33, por es'
.: '2::1 cJ\.'(:;rcendo ilegalmente a p·ofissão. i

Florianópolis, 15 de janeiro � 1959
Eng. civil CELSO RAMOS FILHO .

Presidente do CREA da 10.a Régião.

Joo .. -Moritz S.O.

VfÂGEt� COM SE6URA�NtA
E R'APIDEI' � /

)

MICRq�ONIBUS
(

SO NOS CONFORTA-VEIS
'�""DO

� � PlD o. "s ti L - B R A S 11 f I R C "

R8ODlf:CIIltBllJtJS
Terezinha

I _

PEDROSA
Sergio A.

NOBREGA

Mayer, dr. Gastão Assis e

sra. Comandante Noguéira
Souza ,e sra, dr. Aristides
Guimarães ,e sra, s r, e sra.

Esperidlão Amin, sr, e sra,
dr. Orlando Goeldner, se
nhora Iná Tavares' Moell"

Recepção rnann, sr: e sra. Capitão
As familias Nóbrega Aroldo Castelo Branco, 'sr.

Pedrosa após a cerimônia e sra. dr. Haroldo C!1:rval,lw",
recepcíonaram os convida- sr, e sra, Osmar

. Rlgu�ll:a;
dos nos simpaticos salões I s'r., e sr�! dr. Polidoro �ao
do Galera Clube. Gentilmen- Thiago sr. e sra. Gaudlno
te cedido pelo comando do ,Len�. sr. A_lcides' Machadó,
5.0 Distrito Naval. Finas srta. TereZIllha Gom:ag-a"
iguarias em esmerado servi·' sr. João SalUll, _srta. Dea
ço de bar e copa foram a.fe- Muller, senhora Olga. Ma
recidas aos convidados qne fr�, �r. e sra. dl'. Osni Da'
não cessavam em elogiar ,a miam, sr. e s,ra. dr. Perc)
bela decoração da mesa em Borba, sr. FelIx Faes, sr. e

flôres e frutas,
.

I sra. dr. Dib Mussi, di. Wi.l.::

social Na.gel da cidade de
Blumenau, "acompanhado de
sua noiva- srta. Marisel Sa
da, o advogado Mario' Mar
ques do Parana, Victor Gar
cia:é sra. sr. ArthUl' ·Sta
me r,': sr. Sidney Lenái srta,
Karin' Schrioor,' srta. Zubi
ck Mussi,' S1·. Carlos Alber=
to 'Lenzi, sr .•: José '.Mussi,
srh.- Leda , Schmidt, "sr. e

'<,
sra. dr. Muniz de Aragão,
capitão e �ra;. Fernando Al
vares srtã. Arlete Gonçal
ves. dr. J'oão Assis, d:t\ Ger
son Cher�m, Heloisa Hele
na Carvalho "Miss Broti
nho". sr. "e sra.: Emanoel
'Caml/os. jorna'listá dr. Ru
bens de Arruda Ramos, sr.
João Assi�. o chefe do Es-

Entre 68 'presentejl- o co· 8'On Melho, sr. e sra. dr. tad� maior do 5.ó D. N. e

lunista ,anotou: O Exmo. Bento Pereira Oliveira, sra. sra. Mario Carneiro Campns
Governàdor do Estadó e sra. CeI. Ferreira de :Barros, EsposeI \�
Heriberto Hu.jse� pe-sembar- srta. LuéY Moellmann, sr., -=-: :�

gador e sra..' Osmundo da Célio Barros, sr. Osvaldo A.. noiva, em seu lindo
Nobrega, dr. Ade.rbal Ra,-

I
Nobrega, sr. e sra. Edmun- v,esCido' de tafet1a chamaI0-

mos da Silva e s�nh().ra, I
do Borohal. sra.. Nürma Mo- . tado seda natural estava

Desembargador Ivo Guilho'l elma sr. e sra. dr. Paulo encantadora e elegante, o

Mello e s.enl10l1a; Desembar- Pirajá, srta. M!1,rlene Abra- noivo num trf\je distinto e

gatlor H'a-J;'no Hoeschl e se- ha.n. sr. e -sra. Celso Ramos•. sobreo fez juz ao titulo que
nhora, sr� e sra. dr. Paulo srta. Nelza Mafra, sr. e sra. tem, "Um <los Dez mais Ele
Tavares s�: e sra. Walter Salvil) Gonzaga. o cronistu, gai1�,es do Estado".

FARMACÊUTICOS VIAJAM PELA REAL
,/

Para participar�' da XI Convenção Brasileirã. 'de Farmacêuticos, que ora

se realiza nesta capital, chegou ã Delegação gaucha, composta por nomes dos
mais respeitados no vizinho Estado:

O clichê que acim� estampamos, fixa o momento em que a Delegação
,

farmacêuticos de Porto Alegre desembarcava de um dos possantes Supel�
GO,nvair dl;t_ REAb. 'Ao de ..'embm·que da ilustre comitíva,. estiveram presentes,;;,----....
alem da Comissão de Recepção, o sr; Ay:rton Salgado, Gerente da REAL em

.. FlorianÓ<polis, e o nosso ,�ompan,heiro 'jo 'na'lista, Fernando Souto Maior.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um- araule arquiteto francêl na' Po'ônia
ris recebe quinhentos historiado- de Théâtre" 'que continua a ser estil-o rococó ê o rei preferia o

res 'de sorte, vindos d,!l vinte. c a SUa obra mais consumada e 'clássrco. Pouco' satisfeito com o

.
\ GEORGJES Clk\RENSOL I quatro países para um. congresso que, de outra, aeu melhor' histo-. emissário que �nviara a Par-is pa-

COPYRIGHT DO S�Ry:WO cujo objetivo essencial é precisa- riador" sr. Paríset, é professor de ra �ntràr �m contacto CQm os ar-

FRANC:Il:S DE INFORMAÇi:O E mente o estudo das relações que 'história de arte na Faculdade' da-l tistas francêses, preferiu mandar

IMPRENS-A DA EMBAIXADA existiram em tôdas as. épocas gande cidade girondina. lVir para a sua capital um in-,
DA FRANÇA entre artistas de nacionalidades O Teatro de Bordeus deve m:i- dependente co�o Victor Louis

diferentes.
J I·� �

to, certa.mente, ao .que Gabriel I que lhe havia !-&ido recomendado

A temporada artístico de Paris A expos'�a-o do M s u J t V À
� -v u e acque- eons ruiuo

.

em ersalbes, em por' uma granqe d�ma do tempo,
abre-se com uma exposição que mart-André intitu la-se "Victor 1776 e que os Monumentos His- a Sra. Geoffrip, 'a amiga dos' fi-

completa brilhantem.ente a que Louis e Varsovia" e nos revela tóricos, Ffancêses tão maravi- lós.oi'os, e que �vanglol'iava de ori

se pode ver atualmente no', "Musée uma página .

pouco. conhecida, lhc�amente restauraram no ano entar o gosto �os monarcas es-

de l'Or�ngel'ie" e que põe em des- mas cheia de. interêsse; da hístô- passado, A eompaeação
:

dêsses trangeiros.
. I

taque as relacões dos art.ístasTran- rla da arte Em prtmeírc I ga� d' d'f'" 'd' ,.

.

I h' V
"
Y" " "'. u ,� OiS e I lCIOS e e imenso inte- Louis c ego li: a arsovia em a-

eêses com o estrangeiro nos sé- f(li apresentada em Bordeus, O nêsse. A Q.pera de Versalhes é o gosto 'de 1765,;,e o rei escreveu à

culos XVIl e XVIÍI. Esas mani- que não deixa de ser justo pois, ·teatro d'a Corte; tal eomo podia I
sua cor-respondente, que ficara

festações ,!íãb particularmente I que,
de uma parte, -foi em. Bor-' t concebê--lo um grande arquiteto em Paris, o q�lmto estava encan-e

oportuna no momento em que Pa- 1 deus que Louis realizou o "Gran- oficial; em Bordeus, Louis é tado por êles:: -":Ele tem a mais

-�-...---------------------- 'I mais Iivre do que Gabriel: não nobre e sábia :imaginação, e em

,I
pertence 'à Academia, trabalha bora não saibd mais do que 'os

. como bom Burguês parisiense, outros, aceita ras idéias dos ou-

mais preocupado em inovar e t ros quindo e�tas 'são felizes".

; :lll!ral}ar a sua. clientela do que Louis 9<!,cuto'!1 numerosos "'cro

obedecer. às: palavras de ordem. 'quis" durante a sua estada afim

r= isso' o teatro de B(lrdeus' é de poder trab:ihal' nas pranchas.
, ·[.ma obra prima de invenções que podenrbs ver no Musco Jac-

; ,h.armoniosas. Tendo 'Vivido mui- quemaS�-André:; quando tiver, vol-
i ,to tempo na Itália, Victor' L_ouis tado a Paris e�gessa maneira for-.

'nspi rou-se tanto na antiguidade necer modelos �e anquitetora e de:

'como nas criações dos arquitetos decoreeãe qu, tronsformarão I)

centemporaneos ainda submetidos I castelo segund� os desejos
.

do

aos imperativos do barrocó. Desse rci.. :1-

A Diretoria do Clube Dôze de Agôato reunida, to
mou as seguintes resoluções, que vigorarão para os fes-

tejos carnavalescoss
'

'

Esse estilo - se revela com brt-. foram no passado mais serenos da

2abado (7) _.:_ Baile de 'abertura no Dôze lho' nOS, cinquenta pianos, dese-- que as veze� o (são hoje em dia,

Domingo (8) - Baile no Dôze "lhos e aquarelas conservados na Escrevendo, a � 7de setembro de

�egundà (9) _:_ Baile -Infantil ;no Dôze 'biblioteca da Undverstdade de. 1766 a um tap�ceiro seu amigo
,BaH� no Práia , Varsovía, flue' concordou.' enr des- ele queiXava-se! d� que O rei nã�

Tn'ça (10) - Baile no D_ôze f d '1 I
' ,

nzer-se

.

e es po.r _a g)lns mêses,. lhe mandav-a '�ais dinheiro para
Os bailes: começarão às 22,0(1 e o infanti,l será das T ta � d d t :j:

ra :-se ue e�oraçoes e e rans-' pagar as suas sncomendas. O que

15,00 às 20,00 hora:s. formações qU,e' o ,Rei "Es'tanislau a Sr.. Geofft'iílÍ- traduziu de ma-.

PREÇOS ,

'
•

-

. .

A
.,Aug-usto POl}iatows.kL �uer,ia fa-:- neira p(}ética tfe�ta pitol'e"sca for-

MES S - No.;;práia. uma noite
7.c'r'::��,p.,alá��"�

.. t�1t"�'r'.V.',R���!ía ml<1t. '��rii••a M;ajestâde
No. Dôie umn no.ite >';' ,- . � ,,�- "f' ��- �

-
,-

Nó" 'Dôze tfês no.ites " '600
- "que -(\H1IniJi!l;.:: 'li�JÍ�a.·"Ele :eri, de Jl.\lÓ�l; J'azP' �. -alg!UlS l'ega-

h
. "/'

,90. ,,-,,' 'o'
,,�,� ....�:.,. ': ., '.o{: .tos'·' p�r� �-;:egJ:rN.í{; 'a;rti;�s -

que.... ;

Yendf��,� pa�ir!d:S�i:O� �:rs�,o.ite'à�\�:ót ,� -'

+

'

:'IRâ!llfLt���t,Çll-
hora�a'da ,sóeio só po��rá 'a-dqui;ír uma me�:. i"� QUjldO<' OS/' RINS-

RbL��:V�i::o..:por:.noite� _, ,,;_, ,�,,_;.""'" -�. ��fUICIQ.r.t',�·,l'
C!J.sal Cl" 2.000,0.0 para tôdas as noites: -:

� �RI'1'.:lM'ri"1'�f
,Casal Cr$ 600,o�o pOl' uma noite. ,!tU -�,'
Individual Cr$ 'lo ôOO,o()'/ para tôdas as noites.
intli�idual Cr$�500�oo para unta mite. - ..

Estudantes de_yidamen�e credenciados Cr$ 800,00.
para to.das as noit!!s.

Estudantes. dev;Faàni�nte cred'enciados Cr$ 300,od.
para 11n111 noite,. � ,

,

A po.sse da mesa não da,rá (\Íreito. à. entrada, sendo
necessário li carteit:à ,e o. talão do. mês (ou anui-dad� de

-1959) GU o convite .. acompanhado de d_pcumeJilto cOlP<pl'o-:
vador da�ident!-daqe.

RES.ERVA -

Artigó inédito de

MAU' FILHA!'

(O REGULADOR VIEI�A}
À mulher evitará 1i�':�S'

ALIVIA AS CÓLICAS UH.'lIHAS

\,

Emprega·se com vantagem pala com
. bater as irregulari ..blles !l�s Iunções.
periódicas das senhoras. E caimaate li

regulador dessas lunções.
fLUXO.SEDATINA .• pela S1l3 com:
provada efiéácia, é 'muito receitada,
Deve ser usada com confi:lnça ..

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

CLUBE D.OlE DE AGOSTO
,

"

C>'O M ÜJf I ( Ã ç A O

..

1.0) As senhas serão distribuidàs às 7,00 horas
do dia 30 de Janeiro t: a vénda será iniciada
às 8,00 ho.ras.

2.0)- O pagamento será feitú no ãto da aqui,sição.
3.0) - Os convites o.bedecerão às eXÍg.êneias esta

tutárias, e só serão fornecidos das 14,0.0 às
",.

17,00 h��às do dia da festa.
- . .

Os convites só poderão ser forne·cidos pela
Secretária.

5.0) - O convite nito dará direito a mêsa que será

4.0

.Jauro D. Linh:�l'es
PreSIdente

Ferriandó Luiz � fie Carvalho
Secretário Gel'al

,

modo, elaborou .um estilo pessoal' Esse perfeito] entendlmento-an-

que conversava uma vida intensa : tre o �oberano�"e o seu arquiteto,
anunciando ao mesmo tempo o' não são, aliás, �o agrade da Sra."

classicism,ô de que o pintor Da-, Geoffrin que' briga com Louis e'
vid será o porta-brtndeira e que o cobre de colU"!liàs ria sua corres
a Revolução Francesa 'fará triun- pon�el1cia c(lmBo rei. Ess> é uma'·

Iar às custas da arte mais gra- pequena históril porém muito di

ciosa e às vezes um pouco preten- vertida; mostrà ao vivo as 6'ri'lla-
.

ciosa que' caracter-iza a época de lidades entre .hrtistas e que as

Luiz' XV. relações entre �os amadores não

/

Louis el11pl'egou; isso' far�
Os' pl'ojetos de Louis

grandi(lsos.· Tinha

i' _ ....
i·

.._--

I
.:'.,.'

",

7';'___';'�,:'7

diá"ios para

pelos Super�Convair da Real
'

..

'�

• Cauine pressurlzcdc (evita
a pressão \ lOS ouvidós

• Grandes e macias
poltronas r �clin6veis

• Serviço de luxo .••
'

lanc;h�s deliciosos... _

..____

, faça agora a melhor
I.,

�

. viagem para Curitiba, nos

novíssimos Super-Convair
da Real. Você ganha em

_farto e economiza tempo.

)JlcuJl1)lênci. 'Ü.'Il',.' eO.ncehel' uma ,f
, •.

4 -., .... -.?'-�_," .
,-,

.. 'i,I�. t 'l

grande p;aç'i<' l;econiítrúif-�ã-- f�-' �:..:i _i-.. =*
"

.

(-ha�a do .castelo, construir
•

salas

destinadas aos deputados e aOIl·

senadores': A. dificuldades finan-

.t.W

,�a Duquesa de -Ke----'ol--de-spe...;..._'de-----'s-e:
: ·de ··UI velerl1lo:dos!mares
LONDRES (B.N.S.) - Duquesa regressou a

ports-I
na: ocallião, o. navio de

Val'sovia, tem rllzão em salientar Sua Altesl! �,�al a Duquesa mouth. Quando a ,lancha se guerra mais poderoso exis

'1� não foi somente pelas refor- rle Kent dlnglU:-s� a Ports- afast!J,va, SUl' Altesa Real, t,ente no Mediterrâneo. Mas
mouth para aSSIstIr ,�ch�- r�al!.llente c�)1novida, agito.u tarde a êle juntaram�se

mas internas que O grande Iiorqui- g.ada" do
. cruza.dor Shef- a mao em sIDal ide despedI- I outra's unidades da Real

teto francês exercf,lu a sua in- f�eld, de dez mIl toneladas, da. . Marinha Britânica dos Es
fhli�ncia n,a Polonia, mlJ.s' que êle, .bati��do pela Princesa POl"" Há �ai�, de um ano (l tados Unidos .

ocaSIao dO' seu lanç��ento t ��effleld era n barco ca'- Outros barcos da mesma

a.o mar ,em 1,936. O Shef- pItanea do Comandante- classe do "'Sheffie-ld" o'
fIeld'� passará 'agora p'�ra a

t Chefe d� Fr?ta Britânica, "Southàrppton", O' "Nevkas
fro.ta d� reserva, deI?01s de I do MedIte_rr.aneo. Tomou tle", e o "Glasgo.w" já pas
tel' ,escrito ,.1,l.ma ·brIlhante parte em. va.nas das mano- saram 'para a reserva. Co.n.,.
fÜ'lha d� serVIços durante a bras navaIS da OTAN. servara, no entanto como

guerra. O bar,co rec,ebeu I Quando o.correu a ,crise do i os demais uma tripulação
dE-rante o confhto d.ez me�- I ano pas"sado, o "S�effield" resumida que, caso neces'
çoes honrO'sas, mUlto maIS navegava nas proxImidades. sário; pOl'á o barco. imedia
do que: qualq.ue.r outr9 ba�'- das costas do Líbano. Era, I tamente em ,pé de guerra.
co do seu tIpo. O' Shef-
field'!' atracQu em Spithead
'lugar f.a:t;noso pelas ',r,evistas
navaís presididas ,pela So.
berana, Tomando. a lancha
do Comandante-Chef.e, do
pôrto de P01"tsmouth. Almi
rante Sir Guy Grantham, a

'Duquesa de Kent 'e Lady
Constance Milnes - dama
,de companhia .,,- foram re

cebidas na belonave pelo
re'spectivo comandante, ca-'Ipitão. Patrick Dourké. Em
seguida, a Duquesa passo'j
em 'I�evista à guarda de
honra, integrada por um·

contingente de fusileiroo.
Posteriormente, aos acordos
da mar,cha "Heart of Oak'"
desfiláram . diante da Prin�
cesa os setecentos oficiai!'l e

marinheiros do "Sheffield".
Terminada a parada, a Du'
quesa pronunciou um dis
cu'rso alusivo ao. ato. Disse
sua Altesa que era difícil
para ela acreditar que já
haviam passado vinte e três
anos; ,o.esd,e· a' data em que
batizou o barco.. O ,nome re

rebido pela
. belonave trá"!

imediatamente ao espírito
as qualidades' do aço, que
tanta fama deu à ,cidade de
"Sheffield".

.

T,ôdas essas

reque<i'er 1a in.,scriçao q)aJiades, acrescentou ela,
podem, ser a,plicadas p{!'rfej-
t�mente ao cruzad'or "Schf

inicio ,no dia 16 doe fié'ld", q'ue conta com uma

àrfl,hantíssima fôllia de ser
viços· prestado.s tanto na

, pàz.:A -lluquesa. elogio.u o

trabalho. de todos que ser

fe-I,
viram e lütaram em embar
cação tão gloriosa dizendo

15 de�janeiro de 1959 ......__=
como 'lhe custava êss últi-

Rubens ,.:viCtor' 'da S.ilva l'mo
!l.deus.

- .. -.

.

'. D·_I..,D.·.·i·.E'.:'I.'Q.RJ' , . . Dépóis dó 'banquete
LV lhe· LoLore;rec,ido .. a

. .,..�
..

. '- ,"
. ...;._

Depoll de" um .� IntellÍlC! de; trabalho;

in�l'"�,sê �n.em:·Íiõr demais
IncljlJlOltu e�pr�!lp.du;,Sio ataca,

d" por dorea lÍaI > coá...,' dor.ea. de
eà�ea, deelRlmd.:1«Ita de' '��ergl.;
II�niilte.'.'gitâ�,�nil�. inolu,
8IVe. que iiite�m�)' ��� IOno Par.
'mieçO,ea freclÜe�téa;::<lo m.� "1unelona, •

_ _.
I � � •

men!" do. riú pód� ser a.-c_a- dei'

� pêrturJiãç� Nill se �é8cuWe. de
seUl rllll, UM um d I u r é ti e o luaVO.

.,r...d6vel o ..gu.rll - .. PUal••

fOlt.r. UIIdU nO IIIUIldo illtalro, por

, inllba. d. peeou. .. Pila'" Fo.ter

dto alivio "'pido • tod08 OI dilltl'lrblOl

provCIClI4IOI· pelo' mau ·funcionamento,

41111 rIM • da bexip. (

rc!ra3 q�" a P-illonl. conheceu

nessa ép02::t não 'Ih�, permitiram
leva-I(l.8 a cabo. Contudo, as de- ,

�ol'ações 'int�rnas d,o' Palácio mui

to lhe ..defem, e' O Sr. ·S. Lorentz,
diretor do Museu Naci·ona,l de

pode Ser considerado como o in

tl'(ldutor ness_e país do neo-cla.-

slei.smo que é um dos títmlos de

!1'lória, da ;trte francê�a. (SIl)
- '

GEORGES CHARENSOL

.

paga a parte.
0.0) - A comprá da mesa terá que Eer feita pelo

próprio sócio ÓU seu dependente, pÜ'dendo., nl)
entanto à senha ser entregue a qualquer pes
sôa- um� vez credepciado pelo associadil.

7.0) - Só'será ',permitido quatro cadeiras por mêsa.
DETERMINAÇõES -

1.0) � E' rigorosamente \�&hlda a entrada de

110res nós' bailes .noturnos,
2.n) - No baBe infantil não será ,permitida o

de lança perfume.
3.0)' - A carteira social e o talão do mês (ou anui

dade de 1959) ou ó c6Ílvite serão. rigorosa
ménte e:idg,idos à entrada.

4.?) - Os· poí·tadores de convites ,terão. que apN

sentar documento de id.entida_de.
5.0.) - O bane do Departamento Balneário (-PIáia)

regerá pelas me�mas instruções. .

6.0) � Os cart�es de frequência não terão. 'v�IQr
para o Carnaval.
ONIBUS :;_

Para o baile do Práia ha vel'á ônibus em hQra� e, pre- iFiscallzada pelo Govêrno

<;-os a anlUlc.iár oportunamente.
.

ESTREITO' FLORIANO'POLIS

SERA' RlGOÍWSAMENTE PR01.BIDO O USO Di) E D' I T A L

LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHB- ExameE, de Admissão ao Curso C�mercial Básico.

RETA), ,

"'- .� Inscrição: 2 a 14 de fevereiro ,

Aconselhada pela, prática a, :Ói�eto.ria e_xc.larece GS Realização dos exames: 19; 20 e 21 de {evereh'o
Sf guintes po.nto's relativos ao Carnaval: ,',

' Exam�s de- 2.a E'POCA

10) _ Nãó serão atendidQl!, nQ dec\ir'io, do.s Ijaj)ji!q, '. Inscrição: 'ds,.alunos devem,

casos de esquecimento de carteira :'socfal 'a'té o di� 31,de-janeiro
(o.H '!r meIisnHdad-e), Realiza-ção ·dos exa:!1es: terão

:)..0) .

_ Não serão atendido:.! no decurso dos bailes. feve�'ejro

pedidos ou aquisições de convltes-ing,res!!los,
3.0) __ �ão serão atendidos pedidos de ingressos

EDITAr. DE CONVOC'AÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Empresa de Luz 'e Fôrça d� FloriânópoÍis S:A.

,

Pelo ,presente ficam convidados. Os s'e�ho.res acio'
nistail da Emprêsa de Luz e Fôrça d,e ,florianópólis S�A.
"ELFFA" para s-e reunirem em assembléia geral extra
ordinária, que se realizará no dia 29 de janeiro do cor

me- rente ano, às 14 horas, na séde da 8�fi,edade à rua J e -.

II'ônimo Coelho, N. 32, para delíberarem sôbl'e a seguin..,
uso te O-RDEM DO. DIA

1.{\) Eleição dos' membres d8, Diretoria;
2,<;» Outros' assu:gtos .de interêsse social.
Florianópolis, 19 de janeiro -de -1959
STAVROS A. KOTZIAS - Diretor Presidente
FNEDINO B. RIBEIRO - Diretor Comercial
'HEINZ LIPPEL -:- Diretor T�énico.

ESCalA, 'TÉCNICA DE· �OMÉR(IO
SENNA PERIEIRA

Federal)
·Sta. CATARINA

MATRIC·ULA:
Curso éomercial Básico: de 2 a 28 'de_-fevereiro
Curso Técnico de Contabilidade':' de 2 !t 28 de

. '"
Rua F:elipe, $chmigt,-34 _- tel. 2377

SA1A ..4LUGA-SE
Aluga-se ótima sala andar térreo à rua Padre Ro

ma 52. sala ampla espaçosa e larga. P-ouca distância do
centro da -cidade.

.

Tl'at�r no local

S:EMENTES
_.:. HORTALIÇAS

"
FLORESE

. S�ledon;ltlas Garantidas
Acàba .de receber:

G. A. CARVALHO

MERCADO púBl.ICO PORTA ,DO MEIO".
Florianópo-]is, -- S,C.

OR6ANflACAO' 'SANTA_. (ATARIN,A
RUA A,RClPrtr.STE PAIVA li - :r.Lf-IRU';<\()'I>cÍ!.IS

".!lI ", ,;-,,0,,1 e"pedalizndo está Ilahililíl'rln:' p.ar." ','i .'
,"

..

a) �,ADVOC.-\(,IA: CIVIL CRIME COMERêIAL TRABA,
LHISTA, DEFt:>AS FIsrA�"TEyn»,:'� E 'Aé()�If'A
NHAR NO TRTBU'NAL DE :f.US'rICA· DE; SANTA CA,

: .>' -.., :, /

T ..\RIl'\A I:J:CURSOS ORIUNDOS DO. 'TNTERJO'n" DO

ES1ADQ. UF.FF:SAS f\1� ATI.ET,\Fl E, E�TJf) ..\IIE:S
Pl�Sl'()RTI\'AS PEHA:\TE ()TRlflli:'AL.. IJE .IU!'TI-

ln

c)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O JSl'ADo:rr� o. IlAJS ANTIGO DlA}UÓ DI' &ANTA CATARrNA

ALU'GA·SE
f,IMA CASA A RUA HENRIQUE
BOITEUX," 44 - ESTREITO - D O 'C T O F RrE r'· S'IJ E'R"G'

,

,TRATAR NO LOC,AL' COM O srr.
r. • .' .... Li

�'
.

.

BRUl'{O JOÃo' CORDEiRO. o�
__ •

"- ',', ;.! ." i' " '- '

..� magn'ós1:ico e Tratameníto,'da�, moléstias dos, olhO@
DOENÇAS' DO, COR.:\ÇÃ6 2... Neuro'-Oftalmológia. e Ortopfica.
EtETR�CARDJOGItAM,AS. ,) Cil'llrgia do 'globo 9cular e' Ó.peraçÔes plástica!! nos

Dr. 'ORLANDO ,B0RGES: ,"" �,c anex:os ,dil!! olÍ1Qq "', ,

, .' S€IíIW�l?E�::, ,I : ;,_"'::_. '. . '.
. ,:1'" '. .,p_, .. .- _' � "

.-C�rsos de. e,speClahZã.çãO·".é'll1
..

: ,- :�f�m�tn16;.�Q./OC�!3�:j_,�,�!:!IOJma G�ganlé. ,i".$aQ Paulo, RlO,e na Hlilr,v·aJ:d _ '> ·"".;;i ,/ ",' Flort-antijio-hS', Te).: 3-1a3
Medica_) School Estllrlos TJnid1)s�'; ,- \', '.;r_ '.' :f., , ,'-' "";;.;;.' 'f

"

':_._' ,

'. Rua d;e��1�::iC�ij��i�?rt�5
.

;. �'

"D'R-'A :;fUJf.·. B'''· -ti�;aWEID�ON' a'IC"H't'ER'Telefone Z 4 05
.

.;/ fiA", ii .J�n '. ..J '. �, "

�I;o::�t��, d;:i� 9 ás í 1- "h,or�s ClíNic� DE' SENf,JORÀ� É éRIANCAS
-,

-
'.

- ;. " t

. F:specialis'ta em mo.Jéstia:; de �nus e i:ecto.
.

Tratamento d-e líem6rroj(fas, fistulas, etc,
,

ChurgÍa"anal
.

C0n,su'ltÓrio:-' Rua Cel.'Fedro De�Qi"o, 1603 - sala �
.

Estrei�o

...___

násio, Colégio e Normal) .'
-. ,

' •

INSCRIÇÃO "':_,26 á 31 de jan�iro ."
Escritól'Ífl.,

.
-; ,�

INI�lb DAS PRO-VÀS ::_ 2 de 'févcreÍl.:o· Enifi,cjo �ão Jorge>
EXAMES DE ADMISSÃO--AO:�G-I-N ..4'S1'O-. �.. ,�-, t,'':- ,; �;;_ R�a ':I'r�lal}o" 12-1.0 àndar - sala '13; ./

lNSCRicÃO - 26 a SI 'de J'ane'iro-;'-",: . ,��:-i.:f�<",'o('<:�: "",_T01�fo�e�2.657. "

-
'

,

'S'
:or,..

�� -..,"� ." '''} .... _:$<
-

J :-::- _ ..._� _ L.____ ---

INICIO DA 'PROVAS - 3 de fevere'iro �. ""'. �' ": ""<,/tt'rftl".,· ::UOII'i,UiUr E' . CMi'l:.H\:EXAMES DE ADMISS�,O'Aq NORM�!;:;:>N\;;> "t'�-:;'-'''\U..Jl-'1 tt.: ft:fYIIU., " J/"'UIU
INSCRIÇÃO - 2 a' 7 de feve�eiro - ��-"·��;;"';/F,�-.�'-�::F;:':/,*lc-·aR·'Ar--a' 'D'E' 'J'�S�';'

••' I,
. INICIO DAS PROVAS - 16 de feverelfo' ",

"

,

.

"., .,A· ,.&; ,-\

�;;�����!Ye��irb'- �,a � 3.a sér.i�,gin�sia�· ::' ·'ÊDI-iA'�PA'RA'O,,\tf(JLOI! �DE� 1t5.1'·
Dia 17 de fevereiro - 2.a e La sérle,ginaslal , . _

�" "
--

"

Dia 18 de fevereiro - Normal
,_:

.

:I?;�ames� de 2.8 ép.OCIf-·"'",':', ',; . � 1 .. r�i

Dia 19 de fevereiro- - CÍentifico e Clássico ,< ,:"lnscrição_: dia 29 'dê janeiro - das 8 hs .às 11;30 hs

HORA'RIO '�AS 9às 1,2 horas � �

>

Exa,!,�s: d�à-:'�J.de fe���eit:C) '�,à��7,3.0,�t'sJe'às 1.3 hs

DAS 14 as 17. horas ltesultallos;" dIa 11-::2, as 16- hs. ," •

INICIO DAS AULAS - 2 DE MARÇO
...

E*�ínt!s �de 'Admissão ao"'Gl..,áS:'o (para!,22 \7àgasJ,
. DR. RUIl GIIIES _'

Observações:- No ato da Matrícula.s<erá cO.hrad��· ,I�scriçã�: nia 30 de janeritá das,�h.s.às'l1,30 hs,
. M.ENDO"Ç'::-Caixa Escolar, sendo: HtteuJIlemtos: -i\-;estad? de· s�-úde e de, v�cina. C�:rtl- n

Normal: Cr� 100,-00 ·dão, de.... I,dad-e, e' de conclu-�o de Cur.so. M'I!DICO:
Ginásio: Cr$ 100,00 )�, Todos' os. documentas isentos de sêlo, Pl'é-NatàJ � :Partos --

Cl'entI'fl'CO e Cla'ssl·cO·.. CI"9I" 230','00 '

..

'

_ "".
mas 'c.om', firma. re.c,ônheciIJa,' O�l'Bçtfe8t ....... CHpica':Geral

,'IP,
_ Residência: .

"-
.

I .

HIl . .Nt;W·I'ON V'AVIl,....
G� alunos deverão vir uniformizados lio 'iniCÍ'o ,das,' [..x81lJles:r. dtas_ 2 a 7 de .feyer€!,Iro Rua Gal. Bittencourt n, 117. ' CIRUllGIA GllRAL

aula�,
,�.

n�ltados1 ',âia 11-2,,;:às:9..-hs.: , ""', Tenefon-e: 3839.'
. Uoe.nça, dtl �enJlor.. - ,pl'�ce

Exames de Adniissão à I E$col&. Normal. !
'. Consltltório:� loria - Elet-t:li:ldade' Médl..a

IIlScdçã1li:': 31-1-59.. -·'dà8�8 h� às,ll,30 fhQ. Rua' F-elipe. Schmidt n. 37.
Con.ultórlo: 'R\Ía Victor tl1!1!'

I 'f
'E Á: I reUe.- n: ,.2S - Téldon. < I!lK)',

l)oCttn'entó13: Atestadós de, -saúde e de v�cfna do De-' S'q� dva.ro de' Carvalho, 'Co,u_ulta.,. n.. -i,16, lI.o;.' �,
,

t' 't .:I-S'd 'ti'd- d 'dO HOl'ário: '. d'par àme,n Q:\W.. _aa e, cer
1
ao e 1 a- DaR 16.00 às 18:0.0.

lant•. ,

de e de"oo,nclusao de Cur�. Todos o!' 'Sábado'!
' R"ldlücla: rone.•.Oi

T Roa.: Bla�en.a II. 11,
.

dO€tlm�n.tQs, isentos" de sê l.§l , mas com� Das 11,06' às- 12;(1.0:
Cfirmoa l·e'é()�hecld*. �.

,
"

. ,,' Atende à· Demicilto'

"J:,xa,�es,: 20�'e 21' de f'eve!,eiro {}e 195� t I,����� ,." ,
.

D'i'a =
..
12�" àsc8ê h'8<-'e àBd.4 horas - Cu,rIJo.\ secun<J�rió

.

f?ia·::.l'3"'2�,·�:9" S',.e às- 14� h�ra�' - �urso: �rim�rio. I
l\latrlcula.: Jal"(llm da·,-Infancla, nas salas: do Jaràlm '.

"

,...
,

.'
Th

.•a� 12:--2},à:.i 8 e às 14 horas! '

fi
'

_,
".

- lníéfõ do",A'OOJ- Wttiv�, � i
.

- UIl, JULIO OOL.L"J HllitA
Dia::. 2 'd'� Mal'�t)'· de195'9' • III D 1 C O

NCl prrm�iro dia ne aula, ag-ahmas apr�sentam-se &alteCI.aUa,- ea UIII.,., Uah....
,

I N�rh w .t�.. rs:oiInta - '-l'raUInt&lIlt.
'de ll'.1iforme, de.. g..'l:!â cORÍp'!eto: b-lus.a 'dê mang.a- co-mprei- • U".raç6••
da, b'l:lina luvas. sa.pato p;reto fecba-dQ, ,,E; queiram, traZi)l" 1 '.

'

.
Inlud"'.rm.lho --. N.b,-,li.�,,'

:2 fqt0P:rafias Sx4; de unifot'me�· A-s'nGvatas� 4'$�togra:fias, '. -f-' Ulba-Som -

'

o)!l\'8ldo Mel.o· - �Iavio A.õd. - , � , '. N'Ü ,túnel. de, CoJég:io, i_ndica�&o do, majel"iJI escolar:' (Tr.....meoto d. lilllls't...._'-
-

"IIMlil' ""l'liçk)
Andr4i Nilo TadallCo - �Pedro. r.u",. Maehad... Zurl, 7 às·. U,3Q;t)ls' - . ii fi ÁlI�o-r�ino.eoJli., --;--" •·..... ,t.• é,

1\181'111>110--" .- I}i-a- '241-2"59: l:a séf're do' C, P.ril'nário, :, _ p"alo. _._ .0dUDO �Q .. iJl.m .. tJt

'\
.

t O L A B 'O R Ac-D' O li .' S Dia 25=2-59: 3:à sé.rie�o C. PriRÍá1J'io.·
.

ft1 ln. B B'
'

�... ' ()jo..&fllOlar:h._loi'l*
,

l'
-'

O O Id' R ....... 1 C b' D·ia 2'6.--2-59: l.a série d� C.",GinásiÓ
'. �.' '. Úr•• I;Ue" ,'a anO'S,f "". (laieo' ao .atadO)

.

["rof. 8arretro$ Fi ho - . r. 8W",
r

Cl '.Nr IrUt's a r,a, .

�
.

, .. ,

I: '.
.

,
Bortrlo da. I· ... 1. iHJoi'�'

.....__ I)r 'A lcides <\breu, - Prof. Carlu! da ro�tã �e ..t'ira D1f1 "_2:1-12-59., 4c.a--sét·.te. do C. Gin'âsi0.r �INIC!A, DE CRIANÇA:)
.

dn -111 _"18, h�rall.,
,
_ Prof, Otn�c d'Eça - MãjQr 'l�to'!l!lf;' !'uvt>lJ_.-r·:",

. "1'3.3:0 às· 17.30t lts L ,UemleÍ", a' P.l'tll' de 1.- d·' .e. (]oD,ult6rio; - Roa 'f!el>\;

'p' rof·.' MiiíiõeW'o.. d4! Orn�>las - UI. l\J!ltc,'" Leite aa. Co. :' _.__

i li,� 24_-�-59:· �.a sér�e·do C. ·P.rim�l'i'O: � tembrc. ·'"Av, Berclllo Lu" 155 .

lI(eireli" 22 � Fon. ':t4!:6
, ,

.. "'''''_2-'-0::11,.. "'.a' se' 1'1'e do C. Ptima'rio'
'" , • ,'a"idlnc\a .::_ &0 ....81.. J "r,..-.''1)r Ruben Ç\Jsl� - Prof. !\. S-e1](�8 Neto - Walt" .

...u.. _ ...., '*
, " Apto .� a. 20 - "00.' U II

'

J.anari _ Dr. Acyr Pinto da Luz_'--
.

Ád Cal;-.l'a!-�re:jvt' � I:: 26",2-59·: ',2.a sé.rie e ·3.a� do '(}i�Í'e '.... .

IIDrbw.: da.. , li.b 1.7 dtor..

� Naldy Silveira - Doral�cio, �oarea - lk. FontClur.' r "27"'2-5"9:. Curso�'eientíffeo� e:nEse&i-a No-rmal, TOdoe, o•. dia. e:lcetol. a'badola

�:�:�I�O �J�:!�:'�:!!::':�:':�d:A:�:::'�jp .�. umar,,-----'
,

,:_,,,rOO DE, SAúDE POáUCA
.

.

P U B L I e I DAD.:'
.

'. . "
.

. , ..,., .

.

,\Jaria (,�!iná $ilva - J\ldo 1"e-:nandt'•. -' \'trrIUo.
-

'

, .}�/ C.,A_N T�-;Õ Ê. S 'D;R F -'A R MA C I A
, OiaS - WIPlter, Llnhare.. ':" D4' '1, '

'

P A G I N A ç A U .,,�, l!Jês .. e:�aneiro -U:gS9:)
OJ�no Ortl1?8 'ÁmiltoD Schmidt'" . _._.. ! '",

.' IlVIPRENSORES .' 17 _: S�dtl-rQlrde)
.

Fa;fmã.cia Çataril'l-énse� 'Rúa Ttâjárit{ .: '" .. '\.

18
'

Domingo
_

'Farmácia �atarinense' Rua Trajano,
"[)�JLCEN!� •.C,�I��)()SO WAf\iDERLEY L.EMOS- _

..

1

,,'
'.
:. "

. ," :� -Ri: li>.' iii. E S E N T A{"N T I
I '

24
.

- Sá'oa:do (ta'rde) Farmácir Noturna Rua. rrajanô '

.

- 25; ,_ 'DomingO' . � F:àrmácia tifo�urna ,Rua ,Traj'a-no�'i;;'
<

·fl�p1;(.>)j�nta�"�!il A: S. IAra ·LtdA
. _

,I' / ,'! ,"
'.- I , -,

}, '"PJO:- Rua Senador Dllnt•• 4h - 6,. And., ',' O sen�_iço;'1lotu�no selá efetua,dQ pe�s ;armácias Santo-Antônio, Noturna �
c�

•

'"
.

T�I. 22SP-24 _
\'ltÓl'ia, situadjl.s-àS, ruaslFeli<� Sc�midt .. Traj��a, e',PJ.;açA 15 de �ovembro.

'

,
. .

.

� "
,

O pla_ntRQ' diurno con1.preendldQ _entre 12 e 13,30 horas sera efetuado pela6,',I>IIUlo ,ttu�-VittJrià·-65'1 - ("un'" ti --',
,

/ Fa:'1l1aci:�"V!itóri'a,
.,; ,

' ,

;'�I"� . '_ • _,' . •
'.

....
.

. J;:.:':.:'- •

. ,", I'." -: ,F)J.·.. ,T�I., 34-.8949 -::'
•

.,.' ,... _; "�"--
. " _

l
'.', ',-I

<&,f:, lç ..
'

hlelCrÍlflc� �a J;INITEIl PJlE�:o" c t'� .:l.
"

E'S T R � I T, O'. '"
,,'-

Ac1E:NTES E COI.lRES'PO,ll>EN'tE�, ' -

,.' _, 4"e,18; DO�ingQs " '�,,:-�Fa,rmtçja d� Cant'Q .:' Rua-·Pedl'o D;n�.�l:(} ÍiJ27
��I T,odoll 011 munic.lpio8.·de,�.Â'T�: CATARINA ..•. 1°.;).,1:; ,f"'2��D?nU-ngos �-�et:'� ra!m�eia"·��I.�ia,9a:·· .. �u� 21.:'de �(àiiY,"895 ,

A N (J N-C VO'& ';. .
<, "

' "
.

O S'etví�t! '.wotúrp.o" ��ra .e(et�adQ pel�s F'armã<:j�s 40..
Cailto-e Mldlan�. ,: .

A, prt)!).ent� .tabela �ao-:--poderá,' ser �fterada.c' sem5_prévia auto-rízàção 'dêst-e,

:':;_ . ,- -. .

I

UH. WALMOR r.OMEl!

\
. GAKCI,_A

DIplomado. pela ('"acaldad. Na.
clonaI de MedldÍla d� Uolv .. r

.Idád. 110 -8,...11
.I-Interno por' eoacareo ••

Maíerllidad. � breia
(Serviço do Prot, Oct'''IO)

Rodrieu.. Liine) -

1:1:,IDtel'l1o do .:IelT1ço d. 'JI , .. ,

'Ia do II"PIlal IA y,.i,1 ,_

,

. .. Rio d• .I.ae"lro
'

.édi�" do Hospital de C'ari.l-.ó ..
I • > ,�;; ;';:';;.:�li��r: "'�!::"ij;"l

• d. '.ate-rIlCi��:a·Dl. Cario.U&-. IIANKlQlnt jiifr8i'..�.:=.:.;;.w. � ...

PA.JlAISO DOENÇAS D. .SENHORAS
PARTOS _ OPERACOES

l".lI'aç4:'!·��ç�•.(�. !;el;.�� PARTO SE. DOR pelo 'll"c.do

r.. -, CUllJea II. AlI.h... p.ieo-protll'tico
'Cario d. li.p.ci&llilOct" at

Con •. : RI,;. Joio Pinto 11 10

;So.pjtAl dOI S.rvidor•• d� 'te
da. 16,00 ,. 18,00 hora.

'

"wq, . ,'.'
' "

Atende com hora� mar�adaa ,-

(Sernco .0 Prof,- .•• ..-::.:..,4.., .�:::j!e.let�D. 3!lJ1I -: Ii.eaídêod.:'
-(adred.,)."

/

,:. _ ',,' ," ."�
.' _'1{!1�.9,eneral Bitf,encouTt ',.l'> �-Ol ..

- ,..\>'i j.,'," ._�', �'--' � - ',: ;
\

_�.

Co•••lta,� :....:.. �.l� .màÍl",l Il�
_,_ '/"::":_

Só.pj·tal a....C.rida,d.:- ,;
'-'. _"U'Il',- I,,' "UBATOc ,

.

Ã tard� da.� 16,10 lIou( lOa. .', nt.1I0 ' '.' - >

4Iante-!!O lcon.ultÓl'io·,:,l,;&OI .N·.,j .: O,.açiie do aparelho re.JiI1iYtr1.',
BGe Machado. l.7,:1:8901l", d. I. ri; .',

, " TUB.RCt'LQS:S:;��� ,"��_.
.iante,. - _reld. 2768' . lU.DlgGRAFL-' • RAO!OOi O,f'liA '

/" R�ldól'\'da.j� R<la 'Pr.e.'d •.'l,
•. DOS PULMO

t"'" "

,patinho ,4""--' r,1. JIIO
_ . ClraTtl. do T

-._--- .-�---:-.-�--- -------._.

r:ecl_Ohí<O_- '·.a__oi,·_
\(O·E pt'�:la,�- vende.se\Máquina de Ajour( TER�EN.O, .A-L-jJrGA •.-SE

:

� MÓVEIS: Vende-se de quarto..
c

_ VENDE SE I me�:�qird: f�:i!��O:e9:�g 1)ma casa a Rúa S':1o Jorge,
� sala de' jantaT!, copa, cozinha, 2 • dum lado c 5 metros do ou- andar térreo para Finmb re r ia

,
ou

e,,çl grupos estofados,' corncda grande Vende--se- uma' MA'QU1- -tro !l�do, situa�o _.�a 'A��i- armazém, com 'duas salas e um

...

"

com tnrn po- de lllarmol,e, !'l cama. 'NA DE AJOUR marca- Qda RIO Bran� ,perto, ii:) balcão ft'igoritir" COIll fi' I\Jt. e.

SINGER f ·'t" uartel da Pélíeía. Tratai'
,-----______ de ferrn- CO\11 .�tra"o; de mola,

, � .em per eI ó esta- pelo' te1efone-oJ13239'. Ilol·ntelei�as,.·
.

A L U G I' S f dois fôg-õE's e.léttticns. gelndeira" .10 e funcIO!l�men'to. .
.

- ,T t .. C'
.

_.
.

• .

.._." ..,.' Tratsr a Rua, TraJano
ra ar na' I�ua .o n se lh ei 1'0 Ma-

. ".

f" ..

'. 't.p:a-dlsco _ Wcbste'l': ;.��tO'l)la1lC.6(. �N-.' 3�, sobrad.o, com Donà ire: 44.

Um quarto é·para sol te i I'!', com �res I'otaçoes,< cadeira. de. b_a.lnnçQ_, ;JjU'l'tl;é.�.Madelra, •

'�: .� SOALPiO �-""",!"--"",,_';" _

, todo confo rto, mob.i li a'do
,

c nt rnda ,;de .. - Rna Felipe' Stl.h-nl'i'L!:., 19. - �:{,.- A";;,'�. 'i-i'
. "

.' � �

'�,r..',' 'A L A: 'Sindependente, si�tuaçii�o ótima. in- ,Sobrado -- (N.o p.;;rfod.(f.�lt:tarde-)"li •
�

.IRMÃOS BITE�COURr. J
formações telefone 258:], ,.,

.

.."" , ' (ÀISi8A:OAR-Ó' ,f,ON( l'Oi' Aluga-se varlas em Prédio

�A--L--IH: ..- t' E'
i '1'111·- fI' ,', -.�:::!: ou, �\U�":&E Mm"" CEPÓSlfO DAMIANI térreo e rentral, Informa-

.

_ u: ..U;' A' --�'. Uma; casa com tnrr;�o me'J-rrrdp .. � .

",.
çõ.eg no TelefQ�e _35J2:!

Uma casa de .madeira. pintada, 10 x .30 '0119, lorali:?ade- à 'Rua ?

I U L f -. V E N, D"'E:- S'K-
a óle�, espaçosn. com quinta" \0- .1}lons.l�hor :rtlpp, n:o 54. r�,t�r .

,. &,' "', �'� .' Um terreno com 372m2 a' Rua
dd�fu'eado, sita à rua .losá'

Cã,n-j:rell\
o s r , Cartos 'Teixeira, ii. r(Jh� f '" ;, -

.

.,- -' Durval M-eiqu.iade, de �,ouza -

dido da Silv:l, 122.
- E5t,r-eito. :C..orone.. 1 Pe.drõ.• Del.'J-\>tn!o n," 14m> �. A.�Il·111a-s Fvanciscanns, residen- 'p I t' 'Vé:� t' ""'. _rQ ongarn.c n o. ,eT.e trá ar . 8

Infnrmncõe s
'

telefone 2583.' ,,(Posto da C. Rã,mM� - E,ll'crto. tes (i.' rua, Victol' Konrier 4, antiga R.,ua Nereu :iramo�,' 57,
---o'--·-'S·--'--- ';"-,

-

-I:' 1;.'
_,

C '.

';:,_
,1a'Íumerrau, avisam que está aberta

... l. .. � r. rese'�va-, de matr-ículas parn Q,

;C'tnso Prtnrârlo, '.
. O Curso será só para meninos.

'lflU'
r' ; J'ri

('
:
-. ..

,
_ i.). l ......

NA PRAIA ,DOS rNGLESES
Vendc��é uma rasa de material

bem pró�'(l.!no a praia. Jnf�rma-

.

A I 'U

ções na gerenci, deste jornal.
sáia .de vi�ita, ,:'81a de ja.nta r,

2 quartos, dispen-sa e rosin'h.a�

A DIREÇÃO , ALUGA-Si,,:,"
�Uni quarto 1J!0biliado e;som' lod,

'. ,onfôrto riesejndo ; rnmpirtalllen'tl
inde�endente: Info·r.mações· teJeto
ne 2,583.

ag •

, I

UM TERÍfEN-Ú NA. AV-ENIDA
mo BRANCO. A TRATAR NA !

FRIGI.9AIRE .SUPER-LUXO· 24-12·58

-A-i-v ri A' .' SE
Novo pequeno apartamento e

'um lindo quarto .em -Casa d� fa
mília para uma mo'ço solteira,'
Tratar, à 'Rua Dúarte· SchuteI,34.

I

,

PARA F:SCRITóJHpS "Ê CÓ:\S-ULT6n'I�-S
�.

Por m,oti�o de viagem' vende-se
uma geladeira FIÚGII)AIRE SU

PER-LUXO, nove pés- e mejo,
por Cr$ 45.000,00. O. interessa

, Dois llparelhos chiematQ-:' dos poderão .telefrinar para' 2438

g'ráfl�OS "sim-p-lex - Modelo '- Tenenté Sobl'iÀho" Das 09,00
B -êm perfeito- estado. 35mm. às 1200· horas ,Ie dâs 14,'00 às
Vêr e tl"atar no'�cinema Ti�

17 00 'h
,llJcas..· ,." arai;' �

NIJ' BO):ll Abrigo (Coqueirés)
Casa em éonstrução bem "adianta,

,da, sobre aois lutes, 'p'r'Óximo ..
p,rait( com be,ln vista para o mar,

[nforma.çõe·s co� Heito� J!ittljn
��urt - TcL 3802,

RUA VISCONDE DE OURO

P�ETG. 10� OU' PELO

FONE 3239
/

IN�nT.�TfDE ElJllt'fl-Ur
t��m ��nDML ��S� lEll�c

.

'

._... -- "

ANO I.ETIVO DE 195�
I . -

.

EXAMES DE COMPLEMENTAÇÃO
lN'SCRIÇÃO ---, 26. a 31 de janeiro>
INICIO DAS PROVAS --::- 2 de fever�tl'o,,' . ,

EXAMES 'DE 2.a�E'POCA E 2.� 'CI-ÍÀMADA - Gi P

VENDE.SÊ

'>Florianópoii�, em 9 de jarteil'o ne 1959�
Mario..W�et.hôtn

Respón'dendo pela, D-ireç�10','

..:.0 "�}R� "0 ESTAfQO�1- �rD1\t:
.

.

" -

,, __ o

Rua, COQelh.tó .t� lW'
f\eíefone.' S02ti' -, CHt; ft� IJJ,.,.

.

f;nrlenoço TeleatrAfléo.,Di-F'\l[H,l.
D I'R..E TrO R

'Uubena d� Arruda Ka,.M

G E R' • N'T '.
J)'lBIlngpa., Eernande8 de AQ.utn.

R E; [) A T O'H II: 8

IDI.CÀ:D9R PIOFISSIOHAt
c ,(LINI,CA' - DE >'OlHOS '. OUVIDOS

,NARIZ ,f G'ARGÁNTA
. do" .. ",�

Dr.: 6 U E R� E I R�Q', :1)4 fO H-S"É'rÃ \

Chefe do Serviço 'de Otorino do Hospital
, • .. ,.;. y .'

de Florianópolis - �Modern�r)\p�elha
í;em Suiça e-Noete-Americana para E;ú�·

, me dos' O'lhos 'r..e'C�itá,\(f·e. Ocul'-'S P(Y'
Refrator Bausch \ Lornb, Operação di>

Amígdalas 'por processo 'mode:I:Ilt:
80l-&ULTORI.o RF.-8WENCIJ\ :J"

�tlla . dos Ilhéus '1" efl1<1l Felipe Sehmidt 9tL '"

FQNÉ 2366 "'FO!'JE" 3560 ',,,

'L

DR� í>GtYPORO·· SAO' lH,lAGO ,.- �

Doenças do �Coração_. _. Elet��card1�g.rafiv
lluras marcadas - 15 as�19 horas 1'-

'v uor Melrelles i2 - Fone 2702
.. , '

.,

DR. GUARACI .',SAN'TOS
Cirur-giã·o 'Dentista

CLINICA - PROTESE ..:.:.' CIRUJtGIA
HO,RARJO: - Das' 8. �a .12 .libras. e,xceto a08 .,�..do.

Atende eIclu'slvamente com llora marcada
Conaúltõrió: Avenida 'RereiHo Luz, 69

Esquina da rua.' Fernando 'Machado, .. :?

Ex-interno dj! Clinka r�ediatrica !\! éol;,'u r "i,trio nr

da Faculdnd� de Medicina do Paraná
Inf!,ntll

Curs'; de es-»ecra.Jj'ia�5o do S.I'!.T,. na Faculrh;,!',· de Higiene 41"
UÍliver,id;de de' 'São, 1';u10.

'.

o--

, �
)
-, '. ..

Cu.rso de aperfeiçoollleJ1to de· raoliorlii/!(ilósüCO ' .

(' �
;-". �

.

---------.-

- CLINrCA M'EDICA,- A-PARELHO RESPIRATOHIO
- DOENÇAS '-PULMONARES ,,:::..

ConsuJt<í.rin: rua Trajano, 41

HOl'ár:i�;, di/f 14 ;�-lp hora,.

Re�idência: ua Pedl'� Ivo. l!l. Fone �32Q.

»a LAUltO j)AUkA
OÍdNICÁ... IJaitAL.

a.p'dali.ta,.m mo'I>oh", "f. o.. ,

nlio� .1•• "',.....�·4 .. ,:a,,,

--

Cura ' di�l' da. Inf.ec""", .;r ••
.

dai ,. ,'ronica.";� do'c .p.�relb .. ,....:
nlto-uriD'rio em ainhó... o' ...... a

'

Iilo\ll,lça•. do ap-arltlhó" . O. i1e.t·, "ii
• do ·ailltema:-nervo.o; .'.

.

Horbio: 10'>1. '18 i-Í1,.t !'-i a.,','.
hora. �'Conlultõri,,·· \lua T1Ta"
dente., 11 .. 1° A�d .. r .

- 7n ... •

(2'11. /'
,

.

- 'Ri,idênela: Rn. LA. � c�'.
Coutinho. 111 'i Ct,Aca r. d •. ii. ,"'_
,nh. - Fon',: IUIÍ_.

DR,
o

A�:aTQN U'� .'OI�ln;lliÍ
DOIN·CAS DO' ·P.ULMÃO

. TUBIi:RCur;OSB '

'Cop.u-!tõrio - RIJa fo'ellp�
'gj))imidt, IS .� Tel 1801
llodriti da., l4 à., ict' boi...
ne.idlDcia - r.up. Scb.mldl

D. 127
-

,

DR eLA.IlNO
I; ALL'i;'I'T I

- ADVOGADO
,.... Vitor .alul.. 113-
rOl�.: 1 .•'118

-

--------�--------�._\

?IlTP."...to p,,'a r;lOclI'da
"d� M_"dldna, .1·'sl-OIlI,,1

r.ITIl rlfli', do 'H IlIl'pU",'
, ,-

l(am�
dto e�pecialita9An .I'el(·

,

:3. N. T. EA,i.n�erno � :K'&,,&..ti�
t.a� d. Clrurgiéa do Pro:t U�(l

GUÍlnarie. (RioL ,", .,,"
Felipe Schmldt ai' �

li'oC8 J801'
.

'.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTAD(I" o MAIS ANTIGO DJARIO Florianópolis, Sexta feira, 23'de Ja}i,� de 1959
',. . .... ..;-.....-------------------------------_.

I

! IlàS
Or:flena: &DLaftoa' para,

Por T. R� F�vel mats tarde, em 1830, o número à área atual.
Via, B;N�S. de membros dà . _Soc'ied<lde ultr,,�

LONDRES; (janeiro, Ül5_9) -

plmava a 1;700 � "o "Zoo'� reee
E�tre as instituições' 'eruditas, a bia - mais di, -250.000 visitantes. terreno ocupado pelo Jardim Zo-
Sociedade- de Zoologia" de Londres Com- 178 espóeles ,l�, .

� mal;l::HOs ológico no parque e outros privi-
ocupa 'irm IUl('or' qUe � de algum .

e 195 espécies de pássaros, a- co-

'modo, fora de comum. Em prin- '1
'

'eçiio do Jardim ZÓQJógico de Lon
-cípio, é- uma organização cientí

dres ulbrapassou .em muito as ou
fica tão im-portante come) qual-
quer outra. Sua criaçãó data há

130 anos. Conta 'entre os' seus

membros com !�lglflI3,
eminentes �.)ó! l tas

dos �- mals

l (.nt-:r�r2-

o tuturo
Hoje, a Sod;dHie de Z(,crlcgir.

realiza seus trabaJhol' ob�eeendo
os mesmos princípios, .. e�11born o

tempo tenha, naturalmente. trazi

do modificações. O. Jardl�s Zo

olôgicos atraem pl;esen��mente
multidões de. visitantes ein uma

escala jamais -sonhada p,or seus'

fundadores: _Houve' : tam�ér mo

leções novos e' curiosos espécimes, dificação exteriores. Comn+a ten

do R�ino Animal. dência ,é abolir a ap)'esentJção de
animais/em jauÍa,' a So�Yedade

,
-

. I

inaugurou -um segundo' Z�o, em
,

� '1(

Whipsnãd�, a 30 milhas d� Lon-,
dres, Aí, em belíssima paisagem,
podem ser vistas' détermin� es-

pécies aninuris em :",eilltos

grandes, contra um fu.n'10 �Ie
verdes árvores e, gramados: _O,
Jardim Zoológico de, W�ip�[l:I!de,',',
têm 30 anos .de existência e � "'nu-

'l!
merc de visitantes q�e', at'fl!. é

cada vêz, maior. A proprra- Socle-
j�

Possui �tualm'en.te mais de �.OOO
membros dos quais apen�l' uma-

, '

,

minoria é de especialista�l 1'10

assunto: Como há um século, �con-
'

tudo. a taxa de inscrição é de 5

libras e a corrtnibuição anual, �e' 3
libr.as. Quais as 'Vantagens que a'

S'ICie(iade oférece e'm troca?, O

principal prédio da Sóciedade de

Zoologi� ,abriga U1U� grande fia'
'

de conferência., na qll,ll se rea1íz.-llll'

cêrca lIe 8 rC'uniões científicas ,por

ano. O. trabalhQs-' lidos nessas

Entrementes, em 1829, recebera
il· c.àrta. Real que, em troca do

légios, esbipulavn, contudo a 'ile
,

gui11te' condições. "Ifttl'fIl1fÍltnl"
o progressÓ da ZOQlogia e da ,Fllsio:

-tras canções z(\o�6gicas iXH3,ten

tes, Quatro anos mais tarde, sua

'supeeflcie ,i'oi qui 1tUc)liieod.\, quase

logia'. animal e acrescentar às 'oo�

"llItlMl

.'

neos. Os tra.\);>!lns {,p1'Csenta(J�s
em suas reuniões 'são de ,caráter
extremamente técnico, procedendo
hão apenas da Inglaterra, mas

também do estrangeiro. Por ou

tro lado, a Sociedade de Zoologia
dirige dois dos maiores e .mais

v"lioso$ jardins' zoológic;'� do
, , .

mundo, um em Londres eoutro em

Whipsnade, nas proximidades da

Capital, anualmente visitados por

mais de 3·.000'.0011 de' pessôas, Al�m

de' contemplar os animais, os vi

sitantes procuram algo para se

alimentar ou beber distrações pa

'ra os filhos. Por isso mesmo' à So

ciedade de Zoologia, ().rgatlizÍl�ão
altamente �ieniífica, está também

r organizando' um iinpol'tli'nte' 'Sis-
"

J
tema

-

de distrações para o públi-

mn�s (·onhecidos natuflH:.;t:1J

PK.OCE D ÊN CI A I'rALLAN!f.·
lÚTIE PARA ESTOFAMlENTO�.1>E·-MóVEIS',

AUTOMÚVEIS, PlWI?AQANDISTAS E
EMPRESAS FUNERARIAS

ROCAMÁ 51 - 104
RO€NM'A '5i - 10�< (COM BICO)
,G_RAMEOS 8mm - 6mm - Bmm
,GRk�gOS SPIDEMAT'IC

-

f"S'RA�'" 18'
'S'aS't'ich" 2616' - 24/6
'JUWELL III - 333 - 222 etc.
rBREÇOS A PARTIR 'DE -:-dR$" 75,00,
'CAIXAS COM 5.000 GRAMPOS
PEm'D0S"P0DERÁU SER FEITbS TAMBE'M" PO.H.
VALE POSTAL E CHEQUE

-,

IMPORTADORA DIKAR - LARG.Q. GENERAL.OSO
rRIO, N:o 11 - 4.0, ANDAR �A-liAr 41 _:.. co:�UmSJ?ON- ,

,DENCIAS CAIXA POSTAL N'oo 3.9i4�·� SÃO' PAULO'

/

dade se desenvolve.

Co.

Como- chegou a Sociedade a de-

sempelllÍal' êsse duplo

p' A '(ao contrário da maioria dos ou

tros paise., onde os Jar�ins ZQoló
gicos costu'mam ser dirigidos por

alltoidade's municipais ou púlíli
cas? Da mesma maneira que no.
cãso de muitas outras instituições
britânicas a resposta encontra-se
�

.

'

na história. NQ século XIX, quan-
do a In'glatel'l'a inv�_ntou pela pri-

A t
i· I

conferências são publicados nas

u g a,·- Si e�
no ·cenir.., da cidade
Tratar' com Cláudio,

rua Trajano, 33('-'

nleh':l vêz os

ALUGA-SE VER E TRATkR A RUA
'SCH�IDT: N.o, 16�

havia "mens.ageties" o� jardi,na
que exibiam animais l'aros' para

distr,ação' do' público; ,o Jardim, ----

.
Zoológ.ico inaugurado em 1828, ,em

r:egent's. Plll'k, em Lon�l'es, repre

sentava' a primeira gl'an'de ''Cole- ..

çã\Í',' ,de".,a�í"m,ais s!llv·ageUl!
-

vivos,
mantidos' para estudo 11 classifi-

1 Quarto :df sl:Ilt.eirp com 2 crm�s e colchão de mola's
1 ('ama de tSoltelro .; _'

�
1 guarda- l'oupa de solteiro
1 ra<lio eletrola automatico com disços
] mesa d,e' cosinha c/callei,ras
1 arm3;ri�. de cosinha- de parede
1 fogão a gás cosmopolita 4 bocas com in�tl!ação
1 banco estofado
1 enceradeira -com espalhador'
1 !iquidificador
ri'atar a rúa Duarte Schut.el 32

".

caçã'Q ,cientifiQ,:.
tão um modêlo

�lJrn'1�(f9-SE= � '.tl

para tQdos os

pedições, 2;oo1_§gic�.$ e. 'realiza �em

jlre permuta de-nni'mais com insti-'

tuições de outros países.
O sr. James Fischer,

Jardins Zoológicos criados em se

gliTaa.
O "Zoo de Re'gcnt's Park" ob

teve um suce,s'o imediatq; duran

te os 12 pi-imeiros mêses de sua

existência, receo,,'I1 a"" \,;slÍa ce I
quase- 100.000 pessQas. Dois anos.

Ulll dos

bri-

',�

,'-o'

patologia animal. que 'ali vão cQm

,seus alunos:, um cent '.'0 Je ilis

ser.açií�
.

onde são feitas (:ull''':1n-
- teme_nte-. descobertas sõbr� • ana

tomia e' fisiologi� - .animal e uma

magnifica� bibliotéca de IIp.rca de

100.000 volume�" qüe o Dr. Fisher

vi'sita cm .primeiro lugar qu.ando
deseja fazer ,alguma cO:lsulh sô

bl·.e zoologia. Mencionou êle tam

bém a' pubÜcaÇã9 d.a flociedade, o

"Zoological Re�oid", de respon-

'i;ablHdade de uma equipe' que ana

lisa a produçã� mundial anual- de '
.

'���(�-,-
, ".-

'�PROGRAMA·,D0 MES
.... ,_

publica_ções científicas sabre z.o-

J a o-e i r o

�.f ,- Sáh"oo .. RITO DE CARN,AVAL.
RESERVA DE MESAs NA SECRETARI.�
• Cr$ 100:00 - Inicio às 22. hor8�.

r
"
'-

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

" A 'G.o. R A r� "�Em suales

P 'R_ O .N, T ,A 1 "H T R 'E ' G. À
.<,.': /,--

\

� •.••.
, '---.:"

-.... -, ..� ,

•.>' .c; -;!íii;, _
•
•

.

.'
/

- •.

:. :������."-�1���;� ••
• •••••• •

-. . / �. .
-. .,' . .
j. "

. .
.'./. ..1.
:_ ':- .: ;. .

... ..
'

.� .
'-

•.

.. :., .

� ...�
t , ••••••�, .

.

•. \ ..�"-: 1:,»!

'.

- 'fWl'''' • i

4:" .!j
t�!;:
irl�'%
��.t,_,

�

-'_J:�"�O" . -'��'"

a/;".,,; B'IUllío.. 44-
E a pequena máquina para o e�critório

... ,,';"..�>.'.;;ie par� o gabinete particular: _r.i
FOl'nece um trabalho de qualidade � �f�1�elevada e constantê. �,' • ':. f-
Une as caracte�rsÜeas de e�tab'i'lidade<
e de robustez estrutu.ral das modêlos maiores
à m�bilidade e elegância da portátil.

;.

"

- '.

/

"ATAS," da Sociedade, apr�sent,a
das em dois grazldes vôlumel. illn

,

çados duas ,vêzel'! por ,ano, enquan-
.

�,
to que os trabalhos de' maie)l' vul- '

3to são', publicados em um,a segun-

da pllblicação,' 'os' "Anll'is";'-Nêss,r' '"

edifí�_io -de Rege;ht's Parli :e:néozit'lI ,.-

"FELIPE _

tra-se também a:grande �i-blio�",.
-

:,_:. -
_ .. ��_ �. c,�J,v."�;:t., f'

� I" r S"dà" � ... "h - .....""-.- ·,��.r-:.""-�'<
l zoo oglt!a. (a· oele ue que go �

<:. ," _
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VENDE�SfJ)OR MOIIVO'DE- ·����::;�:ç�:·r�:::;��;��s�::e�JIL����).�t-��S:-l� �,'f'l�;RiW-A�'D O t I D�l•
.

- -

I
de

, of�l'ece f�ci1idades pára pes" R S ld ha
"

M .'" 1 2� -TRA�SFEREN(IA
.

qU,isas sônr.e, anat,ol�ia,;'?fjgiotel'a;tol ' ':', .• ' l�a .'.'
' a. ' caD .' ��� �o, :

pia e patolQgia 'anill1.;�l ,colabo.;:'lt".... �,.' (ÇE!'\.�,;".�pst.aJi�"f,l�'1.��,J1 Co.. ""
ralt'do irítirilamente �om 'as uni-' '--',

, ",: >,�fODe: 33'7'8"e 3 3 4 3
�ersidades. Al\'xil� também o fi- 'TE.LE::'n'anciamemto e organização de ex- ), �

"tA N AN"·
. FLORIANÓPOLIS

_ ,
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-E X C L U S I VÓS
/

Tratar 'no LOCAL.

.
,

AblUNCIOS

>�IfNA!�.
i 'f.VtSTA$

tMISSO�,
COLOo""OSt_ QUAL.
�Ufi, OD",*'1>O ....

tâúicos, citou algumas das facili

dl'dc1! oferecidas pela S?ciedade: Aluga-se un�' quarto de prefe
hoS:pital par,a O tratamento �e', rência para moçn, ein êasa de fa-.
animais doentes;e para' a pesqi;i- mília, '�a l'ua Felipe Schmidt, 96.

sa; facilidades �ós 'especialistas em Fornece-se marmita.

plogia, e 'llf c.las,sific.a' em ,dife
rentes categorias de mQdo' a �e'

ren1 consultadas. r4pidamente"
A Sociedade coopera com a BB.C

na ,produção de\famosas gravações
de vozes de' anim.ais, enquanto que
QS progrl1mas de tel�visão' tornam
Os jar,(lins Zoológicos- famll:ares ;
milhões de pessoaa' de. todos o's

cantos do país.
Há também agor� um grupQ i.n

dependente de' tele.yisão 'ligado ajl

"ZOO" em carát�r permanente.
-

'
,

A Sociedad� ,planeja !ltualmente
l'econstruir pór completo_. o .ior
dim ZOQlógico de Lon,dres" obede-

eendo linhas arqüitetônicas ori-, TELliAS. TIJOLOS
I CAL E AREIA

ginais e .ambiciosas,' Os trabaiho�
I RMÁOS BITENCOURT,serão financiados inteil'amente f
CAI$'BAOARÓ '. fONE UO'

. pela Sociedade-, sem subsci-ição pú-
i

ANTIGO ,OÉPÓSITO DAI"II'AN'
- bllca oU ;�bvenç'ã�- d� Estado. , 1��-----------

AUTOM'.-
Compra-se qualquer tipo 'de au-

tomóvel ou caminhoneta que ne

cessita de reforma., 'r ra hal' R�'lo-
joaria Grillo. • ;'

fERRQtr(f
Ve'nde-se fim. na vilâc 'Mllirfana

no ,Saco dos L-rmões. ''Tl'a:tàr-',co!U
Bruno' João Cordeir�' na Rua

Henrique Bóiteux 44. no Estl'eit .•.

.
\

I
.. ...._.

j rr=1::==:.-=--=-.-.:.::=-�=:=::===::==�.
-! CLUSE RECRE ATIVO

DE �JANEIRO
ES T.R E I TO -

"

Programn pal'a o�_m,ês de Janeiro

I'

J

.....

Virge'm. Espectai-idade
�a lia.' WEfIEf.. IIIOSTRIAl W�yllle � '(Marc� leg,istrada)",

,

ecollomlza-Sé llimao 'e dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 Florianóp'ol.s� �exta feira, 2:1 de ·Ja��if.o de UJ5�
----------------------------�-----------------------------

",0 ISfAllU" o' MAIS A1"T1(';U 11IARIO PR SA:'<TA CATARINA

MATERNIDADE, CARMElA· ,DUTRA" DELEGACIA, fiSCAL DO TESOURD NA- Conselhos 'de' BelezatURSO DE PARTEI,RA ; CIONAl �.,-FLORIANOPOUS. s. (.. '

DEFE,I'J.'OS' QUE_ P()DEM elasticidade, ;achando. nês- I. NOT�: � o��.n�ssos lei': ..

CURSO.DE PARTEIRAs.. "" �

"

,. b I d' .:._... r.

, d d' APARECER NO· BU,STO te ou naquele ponto, Justa" i tores poderão solícitar qual-v
.A<-ha"se 'abél(t� até o dia .25 de Fe�ereh"o';' a:"inscrÍ '.' a' e a e., naU·ameh.o·· .o-"mes:· e' , DU:RANTE A �ATERNr.. mente onde, surgem as es- quer' conselho 'sôbre o tra" .:

If,i . .: DADE.'
,

I
trías, . tamento da pele. e cabelos . ,

c:iio pára 'candidatas ao' CU�'so- de' Pa,rtêira�, ;mantiào pe�, .\ '

,". Ja'n'e.••ro' de' 19,r9 ,_e'
-

:.. '.: � :Dr. Pires,
-

_

Essas peq-uenas ,im.p.erfei- a<? médJco espe�ia..lis,ta, Dr.','
la- Maternidade Carmela Dutra,··', '

. :. . Entré. os problemas esté- çoes· também podem' ser Pires, a rua Me�lco. ,81 -
, ,

As interessadas poderão didgir-se a P.órtai:ia:.da':'-· .
'. tícos que. talvez se -manlfes- vístas noutros locais que

" -

quere estabelecimento todos os dias úteis no horâaío' das
.

DIA 22 ..:_ Ministério da Fazenda e Justiça Poder tem nos seios durante a sofreram o mesmo proces- R.ib _ de ·janeiro,:: bastando .':

Judiciário, Tribunal de Contas e Cat�dráti-co's
.

da' Facul- maternidade 'dois "deles me- so de distensão; 'como o -envlar ,- o presente artigo
"

9 às 12 e das 14 "às 17 horas' ou ,por carta' a- Direçaó da -dade .de Direito: :,
.

. ! '"
recemuma. âh:nção toda es- ventre, CGxa e ta�bém na dêste jornal' e d endereço'.

Maternidade.'
23 -:::- Ministério. da Educação{JITrabalho, Agricul-- peçial e que são: ptose ou

Iface
Interna dos braços. completo para a resposta:

.

Florianópolis, í4 de Janeiro de 1959.
,

. -

'. qued,a dos- seios e estrias "
_

� ,

-

O'
.

Dr. Biase A. Faraco
tura e Vutçao., .

• - . � u.ou sulcos cícaêrlcíats. P A R , I ( ,I' P j'-. r A _,

� 24 Pá.gameríto �os. que não rec�b'el'am nos dias, ací-'
" WàSsa;:emó� e� revista, : .,'

,

A .. � �".__--,.____

;Diretor
ma, inclusive procuradores. .

' ..;Cl'fI::�!l,gUl�da. esses aOls ..as- A�MANDO P. RUSSI E SENHORA .....-. '..-:;-

CENTRAIS E'LE"TRICAS DE SANTA
26 - Mínístêrío dã Saúde; su�!)spj;' ed dos Participam aos ,parentes e pessôas de suas relaçã-es;

.

'. . 27 - Pessoal do_s "Acôrdos. ,

' seios: re�i�e':t�e ��it:s s�� J' na5ci�ento de' sua pri�ogênita;' :ELIZABET�" ocor-

(ATARI"H� t"_ A ..
' ....(ELESC

'... 28 - Aposentados .definitivos,-incll.lsive procurado- nhO,:,l:1.s se admiram e se. rido no dia is, 'na Maternidade "Dr. Carlos Corrêía".
.1A J res, . la��lmam de apre!!,entar, um I Floriànópolís 20 de janeiro' de Üi59

.

29 '- Aposentados provísõsíos SaMI'fio-famiHa e
�, s,elO 'murcho e caldo apos a

.

.

_ _._'_,;.,'__'� _,;., �__.....

EDITAL DE CONVOCACÃO Adíclonal. "�
, ,m������f!�nte.' a pele se\j ��. p' A' R 'I I (" I p. A r A- 'O'

I
• 30 - Penaionlsta-, Militares e. Provísorías, inclusive distende e. á��mpan,ha o .au�·; .

' , .,.'
.

. -'. "',
.

.

.'

A bl' ,.' '6
.

I E t' d·
,. .procuradores. mento do seio que mUltas; LADISLAU G�AMS E SENIlORA, Mm o prazer dE):

ssem ela
.

era� x faor loarla 31 - Pensionistas O-(vÍ-s e proolírador,es. �

vezes chega a 'dobrar de. participar aos seus parentes e pessoas de -suas telá�ões,
. . volume. ltsse mecamsmo de .... .... r'. "

..
_ c..

"

"Fev. 4 a .9 ;- Pagamento' 'de. t'9dos Os que não rece- desenvolvinrento vai se ob- o, nascimento de .seu filho !-LEXANDRE, . OCORR.:Il)(�,
�}erí\m nos dias tabelàdos, ""; �t.' ".

.

_

.,

servando desde o começo da . NA MATERNIDADE DR. CARLOS CORREA NO DIA
D. F,-:.....:. Florianóp-olis, 20 de janeiro d'e 1959, graviqez.·

.

16 do CORRENTE. ,.'
.

,

.

"

_

.. I'

�Mário .Salema ·T.eixeiJ;a Coelho _ Após o parto ou melhor,
,

Delegado, Fisca.l
terminRdo o desmam.e, a,

P ·A -R' T,' I' .'-C I' p. A ç A- O
�_�

'

__""'_________ glândulá e o elivolucro cu" .

. ,. tâneo' vão retornando ao

seu volume primitivo. V�o Virgolino R. Goulart Luiz Gonzaga Bolltissoni e '

Há em todo êsse movi" Aida Mariá Bónissoni ..:

mento de vae 'e vem uma Tem ,o grato prazer de Tem o grato. prazér de
coes fi.o das mais perfeitas. participai' a V. S:' e Exma .. partici.par a V.-S. e Exma.
Mas nem sempre entretan- familia a oficialização do' Jamilia a oficialização do
to. 'ás coisas se passam ,com noivado de ,seu filho Osca,r ,noivado de sua fUha
essa regulàridade e podem com a Srta. EnY Catarina Eny Catarina
surgir várias causas que Bonissoni

'

com o sr. Oscar G€iulal't
dificultam e mesmo deso" Oscar Eny
dentam' ,êsse trabalho. Dai no ivos
se observa' que a glândula FloI:ianópolis, 24,,12-1958 Capinzal, 24-12-1958
diminue de volume mas a

',pele contifiúa distendida,
frouxa e bem maiot par'al

, s"eu novo ·c'onteúdo,'· formall'"
", ,do-se então a ptos� (seio

caído.)"
20.) Estrias: em relação

às 'estrias ou', pequenos sul
cos cicatriciais; vejamos co

mo.os fatós s,e passam.
Quando a glândula ma"

maria vái aumentando de
volume durante o pêriod{l
da

.

gesblção a pele se dis"
tende e fica depois sem

V EN,I} E, � S E
"

Duas casas de Ínadeh'a em ótimas condições, situa�.
<las à �ua Clemellte Rovere 52 A'!'l 54 fundos. \ (

.

In·formações na Engl'axatal'i;:í GaÚ,eha.
, -.

_:'>.I
•

_ ,0: 'I, E:,��,NF�·'n�;�<E(. �� 1 E,
Um 'jogo Êst'otádo-'cb� ,t;���,s<peç�s., ,elll: perféito e;l"

�"do. Ver € tratal' à Rua F-rei EVl}.riâ;to N'. 44riundos.

---';-�-V�'�D�I----'(J"-S�doi���\, Mutr�.J: -

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

....
'

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO Vende-:-se um' tel�reno' com, 15,50 de :f.terÜe "Por 13;00 de

'SE PREPARA UM BOM funúo�, todo murado,·, fia Rua Itãjaí (Rua central e cal"

...-....(I,;.��;;:!!.'-......;.....--_......;.;.;..J 2662. .: �: CAFÉZITO' çaqa). Otímo local. pàl�a' l:esidencia, Preço 350,000,00 a "

.. ......�;:;::;�Ií!II..�...... .",;;;;;;;;;,;.I .tI����h._,:� """.:.-!lí.•_- vista: Tratar a Rua Bocaiuya 197.
_ :

.

-C-�ON-fEI-T48�'.'lA�· 'PLAZI, .-" Varaa-val'••.
'

:'carn8val •.•r->
,Oi,jrta�se DO lDai� aí,ere allllJien� ·�e. "'Flftrianó�ulis

'

.Confeitaria "e, B'oite', P L A Z'A
, ,', -y'\f:_; , \

.'''''_
_ ,-_

. -" �

.

.., I'

............u w••••••� D••••iI_••••••e:•••••••"••��•••!. , ,.•••••••••_ O•••••••••G••••••�. '
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(lHE ,:'RITl- .DO�IN60 '

,
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(lHE (iLORIA• HOJE", "

.
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• Do oeste bravio, surge.uma nova

'- Espetacular Drama'. Ação-, ' aventura.
Dinâmica e Aventu'rls Eletrisa":tes A W,arner apresenla�

J ...., t

Enc�Dlro com n.niH�n

Temos o prazer de convoóar os'Senhores -Aeionís
tas da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A,-

. CELESC, para se -reunirem em Assembléia Geral Estra
crdinár-ia que se realizará no dia 30 de janeiro do cor'"

rente' ano, às 14 horas, na sede' social' à rua- Saldanha
Marinho N. 2 - 1.0 andal', nesta cidad:e de Florianó,po
lis e deliberarem sôbre a seguinte ORDEM 'DO DIA

1.0 --:: El.eição'de membros da Dirétoria. ,..

2:0 -. Outros assuntos de �nterêsse sócial.

Florianópolis, 2"0 de janeiro de 1959.
Júli� A. Coelho de Souza

Diretor Presidente
-Nelson Rosa Brasil

Diretor Comercial
Mauro José Remor

Diretor_. Tecnico

\

/

,

�. Y.D.il.��A.,
"LMAOÇ).I.AA@�..!.,�!·

.

�IIt=SENT".
MARGA

LOPEZ

ROBERTOGAvALDOlt _

I!h., 'POr., C6l�M8íA PICTUItES (

A�MP. COMP:_�"c. PROIBIDOAU 18 ANOS
"

A6RADECIME'NTO E MISSA "

-'. �

A família de
-

João Soares Macuco, ainda consterna-
da Ci}!u o falecimenjo de .seu inesquecív,el 'chefe, vem
por este meio agradecer as manifestações de pesar a'
,Et "-'!"llanifestada' por ocasião do (1010l'0so transe por que
cassaram e cGllVidam seus parentes e pessoas de suas

relações, para a Missa de 70 Difil., a realizar-:-,se dia 24, na
igreja de São Sebastião, às 7.hole,s.

Ante,çipadamente agrad.ece a 'todos "q�le_ CÇlmpá-l:e"
'erem ;:j' este at.o de fé cristã.

.: TERRENÕ:YÊ-ND-E:SE- -7

:_�.c�-�-:
-

".�

.•rberl J. Yates aprese,nla:' ,

� JCó�iU� das lemas
�ast-Vision,e Trucolor �.,"

, -

-,Com: �-,

. Qn.da Damell - Dale ' ROberri� -

10h'o Lund - Ward Bond -'

'

-

-

-�roduçã,q: H·. J.,Yátes
i

Direcão tewis�R. Foster.
·r ,.

,.I

"

i

�em:-

(�nemaScope eWarnercolor
-(om::" '

Alan�
_

Ladd '� Virgin'ia/ M�yo�
Edmond' ,O'brien )

JuUe Bish�p.
Produção - JAGUAR

,

Direção: Gordon 'Douglas�

,
'

..
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'Cine São ,José -{Hoje
I .i
'I
j
'I'

'

ELA
_
ERA ,UM�' BEIJO, 'UM (ONVITÉ" ;AO-:·PEtADOI'
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Dana Wynter'- �él ferrer:.. Dolores'Mi�e1s em"'.· ,

lEI ,'B'!'.,
." :A U" 'L,. D,' 11 -

__
.: . L__ __ � �_�' �____ M. '1._ &�

,

(inemaS,éo�e-�e' Color I de luxe· Qke,'â,Q et\tY .�Qsle.r�
���"""""""'---���--"'"1i7--- "1" "'. <"';""i,:"fP"
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.,A· 20th tenlury ·Fol apresenta:
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A os ., ')h:-sUI-rUfIas � e J antl C
A Dtrctorta do Veleiros da sahllldade e a falta de considera

de Santa Catarina vem de

Confirmou o presidente da Fc- listas, que ora excursionam, de

dei-ação Metropolrtuna dê' Futebôl Imod.Q_ a integrar as respectivas
a realização "d os dois jogos entre seleções.

"

,

,15 seleções carioca e paulista, i. Ent�siasmado, o sr, Antonio'

com renda total destinada. á aqui- 'do Passo disse (!ue os dois jogos

sição da sede própria da entida- I poderão servir "parn aferir a for'
(k· mctrnpo litana e melhoramen- 'Ima dos elementos cm. prepara

tos na que já possui a bauder- i ç�o para õ. Campeonato Sul-Ame-

rn n te, I r icano.Disse O sr, Antonio Passo que i Por ultimo, adiantou o 'presi

espera levai' a efeito os jogos nos
I
denle ,d a . FMF que convidará

dias 25 dé fevcreiro no Maraca-
.

Francisco Ferreira (Gradím) pa

nã, c 28 de fe�ere;ro. no' Paéa- i r� técnico da seleção carioca,

embú, I com quem já, trocou idéias a
I

.

Nessa epoca aduziu o pre- respeíte.;
sidente da FMF, já, estarão. no' - Tudo isso realizarei, Caso

Brasil 'todQ.s os p_rincipais v.alo- venha a ser reeleito, concluiu o

res dos clubes cariocas e pau- presidente da Federação. --._.......>..

_'.

CINCO' BRASILEIROS NO SELECIONADO
MUNDIAL

;[

atarinl
público discordar e' protestar con

tra' um. entrevista dada pelo aS

sociado Luiz Faria ao Jornal "O

GLOBO", da Capital da Repú
blica,

barcos e fOl�mando novos veleja- num belo exemplo de espírito eluv

dores. O Veleiros da Ilha descn- ,bi.ta, para que ajudem o nosg�
nhece iatismo decadente porque grande Véleíros da Ilha na sua

. . \
da Ilha não acreditamos se·r iatis- 'con�eguiu criar uma mentalidade r�ta brilhante! e aseencional, para
mo decadente promover, dur'�nte I

clubistica exemplar' e entusiasta gáudio dó e.pQl'te da vela e mo"

a temporada, quasi todo aâbado I
que vem permitindo um movimen:' tor da nossa capital e de Santá

ou domingo, uma regata de pe_.1 to esplêndido para O desenvolvi- 'Catarina.

ADJilMA� NUNES PIRES

Vi.�e-Comodoro
MEMBROS: -

Nilton Pereira
Carlos Domínoní
Arnaldo 'J. da, Silveira

Valdir Lopes
Diz o mesmo em suas declara- queno ou longo curso em nossas mente do Clube' e da vela na nos- Valmy Bíttencourt _ ESTOCOLMO, 16 (U,P.)

ções "quc· o iatismo em, sua terra- baías. Não rerâ devido ao latis- sa Capital; o Veleiros da Ilha J_AUDELINO XA'YJER João dos Passos Ahreu Cinco integrantes do selecionaáo
está um POUCQ decadente devido à mo decadente que Santa Catarí- nii� aceita a 'existência de iatismo Comodoro Ari ,-Silva brasileiro que conqulstuu a "Taça
política que no momento 'impera na, e em particular a flotilha do decadente entre nós, porque se

..... j do Mundo' foram apontados como

cm Florianópolis". Veleiros, venCeu de maneira bri- sente orgulhoso do prestígio, de titulares de uma possível equi pe
Não ccncordamoa com estas Ihante a Regata "Semana da Ma- �oje e de ontem, da vela catàrf- mundial segundo comprovou a Fc-,

palavras porque carecendo de' rinha", na qual participaram tam- nense, 'poi�, além do sr, Luiz Fa-
()eraçã(( Sueca dê Futebol. Essa

verdad� atingem frontalmente o hêm os paranaenses .. Um iatismo ria, mais três associados foram entidade se dirigira aos 1.200
prestígio da vela catarinense, e decadente não permiti·ria a am- convidados 'por cariocas e gaúchos •

I jornalistas que vieram a Suécia
em particular ao nosso valorosa pliação dos seus quadros sociais, para participarem ll':. Regata Bue-

para à cobertura da Taça do
Clube, o qual refuta aquelas de- e especialmente o plantel despor- nos Aires-Rio e -com tal insistên-

,. Mundo, -;olicitã'ndo-lhes suas pre-
clarações, lamentando a irFespon- tivo, aumentando o número de cia que ameacanr abanodonar esta 50' MTI;, CRUJ·, DI'a 24" B�asl'l" e 'f

',.- .'

Ih 1..... t �,. -. fI'enc. ":s para eSCO er um se e-
_ .....,,---- . - *,. grande prova se os catarinenses ZEIROS PELO TITUI10 - Do� -Clhile' x Btilga�j�. 'c:ónado mundial.

na"o PII.de·rem prestar o seu- valío- R'
.

f
.

d � ,

DI" .

.

" -.

io 111 ormam que os� Joga orf,$" escanso., Pe�ãs. -rc
..!l.llostaS. de 750 dos

so concurso. vnsenínos negaram-se. a re.ceb�:l' oSf. China x �stados jotna1istas:: in ter-rogados. a Fede-
Por êstes motivos, _ a Diretoria. . .

Ih f ' ."

�
_30 mil cruzeiros que' e eram; "Uni.dils e· Bulgnr-ia x Russia.. ração .d;z"que'- h e,juipe do mundo

do Veleiros da Ilha de Santa Ca- "
. ;',

oferecidos pela diretorja" �dci. Vãs.- "Dia 27 b.�ina- X Porto Rico r:cal'i'a assi.m formada:tarina, em nome· de' -selts despor-
co, alegando ser. irrisó'r�a e. não; Ô' Chile x '·Russia. I Harry G.v.egg, da Irlanda do\ist!!s e associados, não concol'd'll
compc'nsar' os' esforços' da equi-p-; "Dia 28 _ Brasil x Vorto Rico

� protesta veementemente contra "."
,I . na conquista dO' "Super-'Super",;. _e 'Estados Unidos x Russia.·

as deploráveiS declarações do' sr., .. �, .

Luiz Fllria, que' r�y�l�m, como já
Agora chega-nJ. a infórm'ação, <d�"

. Dh 29'- 'Bulgaria ",.Porto Ri- s':I; lurÍ' Vcinov, ,da União Sovié-
� que a di�etor\a vascoina res�lry�J,{:' "'o :ê· Chile x,.,c·Estados Unid.os. t"a B I'n' do 'Br'si! ( IIol'tzdissemos falta de senso\ e respei- .

.. " ,," .", c '.,' .,.'"

',o � nos�a terra.' . �. . elevar a illípo-rtância do "bichoif� . DiÍl'�O - 'Russia ,x C'hil)a (em SZYll\aTli.,k, 'f:i1\,A1�'manha; Garrin-
. '\ s"r."of.. e�.ecido a. cada um dos' 'n�n'den-cía,\.,:.e"i Brasil x'Estado. -h' d B'" 'I .........". d B' '1A".l'ove...�in"'" =·!t'·r.""""",,;"'"'ade .. I"".� •

• • ". li' -

_

...,e
....n.a.,.; ,.º"'.·,,'l·�:.. _.•...1)lU.L.,.__ o,·, rasi'_;"",. ....;;.;.. '"". '" �d":�"":.·"'" .'à; Jõ����2;�'"Jt�'li�:"ni.jJ:�r,iiBf+:s:., 'llid�,��\':�'!iT;:o '''f �j'\f.��;""'.. '�€�i,í'''' FI'".:n�á-," relê'·�.al·a conm.t:a! a tO' os ,'os assocl -. .

,. , '" � .,. , � >
n; '.'_ "'!'... •

.. " . _,'
..dQs e desportistas, ,-j�l.\ta�l1ente. ._' ...- x;:�X x . . \ � �ia",.sl -;-;;; Chil1a ,x41\llgavia {em do "n'ra;U,,:ú'l1e1ll1,,",t ·Nac·ka Sko�
C01� õs" 61;e-'1:C';'st1(ti- tra'h:Jh:afiJ'o ."" .RV.SSO'S 'NÁQ QUEREM �O� :�AA�'deJ!._cli;�; :�'Çhilé x": :a�aS:it. glllil�: dá, 'Su�ci�,. ' ,

• .',
�

..

:;,
CAlí - <:,OM -A" CHINA' -

NACIO:, �� ,--,<.;,>� �>. X 'x .�: '-·'à·,rj�Jiiil�l��":q;;�· �hl6�c' ll1:l!U vO"".

·11......
' ,:,":'� '

•.�r·
'.

N'A-LIS�:II,..'" ---:,�:àn�iago· �o. Ghil�;\ c .

':' ,< to foi 'o zaguei�·o �·csqu,l;r.do brasi-

..: ...à
"'. ,21 (tI. P.) � O probl�l11a, c�i,(do' 'pATTERSON COLQ-' leiro, .Nilton Sal"tos. (J11;. recc'bell

"

"
•

.

�OIl1 a :re1!usa <da URSS de jogl\r, -ryTULO_':ÉM -JOGO � nada men.!,s de�G�9' 'indicações.
Aluga-s��

.

à itua. pinÚssb- �I!m,. 1\ éhina; Nacionalista.. . ,,<', Harry Gregg, �
.

extl'ao:'dinál'to
l'a, Maria' Júlia. F,rãtl'êo

,.

N. CailipeDn'a'to .!\.fundia) de B�s'que-. Nova Iorque -22 (U,P.) -O pro- gu:u'dião Irlandês, e o, médió es-19 fundos <:.__ Prainha '''"- teboL im�edill·. que. o comit� 01'-, "';'otór de lutís "de' box Bill Ro�Tratai' à Rua' . Á'Jvai'-o il� , '" .,
'" c�lIerdô rrlemão Eo:-st Szymonaik,

Ca)'vll-lho . N. '64"
.

Telefone g!lil1iza�or so_rteasst a rodad.a 'iii! ,;em;Oh!l ánui"eio�--,�Oje q;e,' e�tá seguirT.m' o brasileiro, c·m 'ord�m
3672. nal, ��ntendo-se' em suspensQ ! próxima a conclusãõ das gestões' de" popularid·ade. com 478 e 454'

organiza�ão :�o tortle.i"o. Enquan': 1,1'10 sentidõ de se concretizar �mn votos, 'l'eSpe�tivamellte,

t� se eSPllra um'a res�o�.a_ def'i'i'l�-�I pelej,a entre' o 'êampe�o mim4i�1 ... Juste Font�ine, o notavcl
.

di
tJva da URSS, a F€iieraçao Ghl-. dos pesados, Floyd Patterson e o 'anteiro france's, que se· classificou
·lena anunciou 'que 'o programa' ;Íueco Ingemar Jahanison.. CO�110 o �rtilheiro do ce.l'tame, re
inauguraI s�' efetuará·. de acô,r.dq:: Este combate seria Aalizado' em cebou quase 50 votos, IDas como

com' o anu,nciado, filfando pen:- junho nos. Estados' Unidos. recebeu votos p.ara a meia-direita ."-. .

·dente\. sómente o p.r�g1'ama do\ "Espero, disse- Rosensohn, que C' pnr� .• meia-esC).uerda, a divisão' r--""'-�---""�---_

jogos. A. URSS Se �'eell� ·a jog-ar o cóntrato seja assinado ainda de indicações não lhe permitiu CAFÉZITO
com a Clitna N_!lcion'alista 'lÍa ·ro-· esta semana, assim que Johansson figurar entre os apontudos como AGORA COM NOVAd'àda final do ·Campeo.nato Mun-. chegue da Suécia. titulares. Edi'll de· Basquetebol,....!! que ·l1epr�.I. Rosensohn é O jovem promotor Foram t',As.tes os resultados MBALAÇ;EMda

-----------'sentou um quase probJellla' qüe que organizou a peleja entre ------__-,----._. "'
.. _.,,,

ameaça atr.azal' o 'torneio. A URSS' Patt�'rs�n e Han:is, pelo titulo
informou que cO'nsultará Moscou mundial, e1l1 Los Angelos em agos-

pedindo autorizaçâo para j'ogàr to último.

Arnaldo Sil'Veira' .

Obedecendo' 'o'<cálendário velístico para êste'ano, o

Veleiros da J.lha fez realizar ,a sqa segllnda r�gata em,

Jongo percurso do ano, e qu,e CORtou com a presença de
rtodos os barcos disponív.eis no Ciube, em número de 8.

A manhã' do dia 18'__:' domingo�' à-manheéera com o' fa
moso vento sul l'ef.l'.escando as nos.sas baías, fazendo

/com que ó ânimo ele ·�:lg'um v,elejador inexperi-ente arre

fec,es'fle..; s·entin:do êste a dis-posi'ção com que os demais

velejadores- seI atira.�am. !los ��üs .barcos, .deixando-os
bem preparádos pat'a, a largada, encheu-se de ,�oragem
e pa�tju para,� luta: Com todos os barcos nágua, às

930 horas fói dado' ó tiro de saíd;;>, pela. 'Comissão' de Re- .�

g�ta e rumaram CO�l .de�ti�.o a Ilha dO!l Rátones (.peque-
na), percurso ·êste /'feito todo em pôpa. Os barcos mais ,

".dap',·,a'pel's a. )1av,e""a"'em nessas condições c,ruzaram a ás li e:,:8"hora�, ,

"V o' L Dale Robertson -;- Linda 'Dar-
ilha .distandados dos' âe'duiis. nell _ em: _

TIANS _:_ Fala-se .elh·. São Paúlo; PORTÓ ALEGRE - O São P.au-

A volta conaistia 'de um longo e dificil bar,lavento que
desafiava o' conhec'iiIiento de cada um. E nessas condi

ções as posicões fontro- 'sendo definidas,.' ,chéga?,do o.

primeiro bm:�o no trapich!l do Vel�iros. da. Ilha � local
da chegada,'. precisamente" às 13,20" se'ndo' esta as colo-

cações dos ooncOrr,e}ltés: .

1.0 - VEND.A.VAL, cf Adernar N. Pires, Osvaldo

Fern;�d� e�i���!����;Cf Pedro Soares, 'Walmol' ás 8 hor·as EDER JOFRE, O_ITAVO N� .Ri�, no próxifo mês, ES-COL'A_IND'U'TRIAL DE "FL.O'·R.IANO'PO-Pedl'o Armend�t�.z � Zully Mo- RANK'INS' MUNDIAL. _ O pu- _

.

x ·X x
_ .

�
Soares e Paulo SantaÍla;

•
r

reno � em: _

f
.

"

3.0 - AÚDAZ; ct 'Lá�c!eliüb Xavier, Odilon Conti TERRA BAIXA
gilista Ede'r Jo re, campeão brr I LIS�.:� ANO LETIVO DE 1959e Itamar Zl'lll'.,'

- si1ei'l'O e as-pirante ao títu.Io. 'Q;� PRESTIGIQ .DE PELE' NA
Censura: até 18 anos.

I
.

Ch'
•

h·
,

C I Do americano de box dos pesos galos, GUATEMALA --S. PAULO, 21 INSCRIÇ- O DOS EXAMES 'V-ESTI U S D4.0 - CICLONE, .cf ,Car.los. . �er1'g nu,.·· ar os·
-

A B LARE - e

minoni .e Oscar Ca'p�,i!l';.. acaba de ter seu n�me incl�i.do - Noticias procedentes da, Gua- . 2 a 14 d·e fevereiro, das 9 às 12 horas.
1'5.0 _ ZANGADO, cf �.ri Silva, Valdo Costa e JOão novamnte"no ranking do pugilis- tema1-a e aqui. recebidas, àdian- Documentos necessários:' Certidão de nascimento

. mo, éomo! o oitavo da sua c.t'e· tam que' o atacante· Peté vem s.en- (ser maior de 12 e' menor de 17 c::,nos)', Atestado médico',Abrl'\ '
,

• i
,

\

6.0 _ CORINGA, cf. Joa.qnim Belo, OndinaMo Oli- ,.

goria. Anteri(lrm€'I1te. figurava do al�o naquele país; .da admira-, Ateskdo de ,vacina; Certificado 'oe c'ônclusão de Curso
veira {! José Chil'ighini; à. 8 hora. ,Jofre em 10Q. ção de ti>rcedbres e fã, de fu- Primário; 6 f_otos 3x4. Todos 03 docu.mentos com firma

7.0 - TUFÃO; cf 'Wilmíl:l' Silveira, Valdir Lopes e Marga Lopez - .em .

x X x tebol,' Que ce;cam O hotel onde reconhecida,
Simão Ca1"ioni, e :.,

.

"
APÓ� A 'F'9RMENTA MUNDIAL DE BOLA AO CES- e'stá hospedada a delegação do REALIZAÇÃO DOS EXAMES VESTIBULARES:

8.0 - BIRIBA,·'cW·· A.. ·Silveira, Juarez PhiTippi e - Cen.,: até 18 alfos -

TO - O Brasil, que ôntem deva Santos. Aos gritos de Pelé, Pelé; Dia 16 de fevereiro, às 9 horas - Prova objetiva de /'"
.José Vilela, .

,

ter enfrentado a China NacTona- demonstrando verdadeira admira- aptidào (Teste de Nível Mental) ..r
E'lta regata colÍstou �omo homenageado () sr. Jose "M.i� r:sta, de\'Cru hoje,'de" acôrdo .com çã-o pelo;jogado.r"brasileiro, cam- guêsDia 17 de fevereiro, às 9 homs -:- Prova de �ortu:

Silva, oferecendo como prêmios 3 miniatura-s de taças. c ülr!lIl!lil!�� a·' tabela, Idar combate ao seleciQ- 'peão' mundi.al. Pelé Vem sé tor-,

I d t' O 3 O lugar e nessas condl- Dia 18 de fevereiro, às 9 horas -- P-rova de, Mat",-meda.Ihas aos co oca os ae. ,
" nado da Bulg.aria, enquanto q�J: nando na atração de todos?s' • , �

c-ões c{)ube a tripufução, do Vendaval a conquista das
,..

'

-': os Estados Unido. enfrentarão espetáculos dos santistns, sendo
mática f'

-

"""
.;

t:1ça"., enq'uanto qude 10hs v,elejadores do Argonauta e

.Au-I a.�·18) hOl'asA Mala e' ,.0,. Lou.co', Porto Riao. A tabela final está consider!ldo �1I1Y. _i,dólo, ..

lla
,.
Gua- ED�A2MOE1S DE SEGUNDA 1�'POCA

.'

I b as . I' . . 1 1:1
.

(e fevereiro; às 9 horás _;, Português(:!Z i'eee eram rre .9..
',.

.

_ com O GOftUO e 'O"MA- assim or!\,anizada:' temala" D' ') t d f
"

. '.

AI'''_ ta no mesmo trajeto e no mesmo .

.

1 1.1 Q e eve"c:ro, as 9 hOl':::'S - DeS"'ll'hQ' Te'cnl'coem uess,a rega "
" �,' .' GRO. Dia 21 �. Rus�ia x Porto Ri,eo.,' 'O assédio dos fãs e,m tôrno ,dé n' 23 d f

...,

hOl',:'r'10, hOl.1ve uma ,extra entre os barcos Iara, d.o 2).:;:;.._ Ag�llte, ,Interliaci'O" �. .... I.a .

,e evereiro, às '9 horas - Tecnologie..<t, •

P f P d B I 'l>
.

OI rik
� Estado Uhidos x Bulgaria. Pelé' é tamanro, que o craque 'não D 24 d f

.

Prof. Martins Neto e "Marli�", do r,o, �I ro "Io�c�. Ln�t -M''Clo:. ��ne a, -
"Din�22....L Brasil x China e Chi- ,pode 'sair � rui! "se�db obrigado a: �,'/AaTRICUeLeAveren'o, às 9 horas - Matemática

Apes�!l.' do Ha,ndca,p de 20 minutos dado p,e a ala, > 19a) ..
1,

.. aO ,,� '�. d 'I,Ih' _.,,_
.

d' "Marlin" cruzava as
-.' """grel,lO a. ,a te � ·P.õrto Rico. 0' no hÓfe!-." para nijó Para os que .já são alunosRomel1te às 6,55 da tur e e que o

.,.,

'. do TesGuÍ"<l -' .l,.0.6'
hoias de chegada. O preço de uma estrel� e sempre as- �flS.·

� asslllto., devrdQ., feveTeÍl�oi' t;lf\.\ 9 às 12 noras.
rim, Prof. B'ósco. E' vamos sai:' para butnl-. ,,,..:,

. pl'omoçao; 2 fotos 3x4.

Ilha çâo à sua própria terra.

No que diz respeito ao Veleiros

/
.

Nos 63 jog·..;'; ofidais qPt chaba, é O único que po"ssU?
disputou '10 reríc.lto .1942- um tri-campeonato, tendo
1944, o Flal!�n..:-" cO!�l.eu 44 disputado a-prova com com

vitória�, 13 'l'm:y,1 e.�
.

é
_ ap�- i panhe}.ros dif�en�es. Santa

nas sel&. r,le!'ruta" i r, :.� !he . Catarma, embora seUl pos·
valt>ram tr�:l tampecr.atos I imir um· titultt "brásile1ro
segu idos. " lY�a l',! J '! ri ')�J)r-o-:t !!:�sê� �e�p�'!\ª�Ae J-:t.'Sg�-

. negro 190' te ,'"s :i s:.:as re-I $eg.ulU cÕlsa melhor: -·um
des iorarr, hül i '1çad.as .,§:; . ca1nllepnato ,ªyl�a�let.:i�.ltno,
veze,;;.· .

'.

'_ ".,

l-repreS1ffi�}l.dO por·" MapoeI
,

.

x.': X .,' Silveira e Wâlni'Gr.. Vilela,
A primeh'a disputa

_.

da'. a·ml:·os . 'do Clupe. N(1utico
. prova' de double-sé�U do 'I Fra�cisco Martinel.H,· �'�sta
Campeonato Brasileiro de' CapItal: .

Remo teve sua realização I. �'" 'll'

em 1927, vencid� peJo r'e:mo'
.•Ná J_tJs,torlà' d(), bo?, .nWn-,

ca;rioca cuja entlda�de _deno- j dl�l, dlze!P1
.

Jaclr :Oe1!Ws-e�'
mlnaya-se Federaçao. Bra-

. fOI o pugllrsta. que mais lu
sileira das sociedades de I' tas venceu por nocaute no
Rer.lo. Agen.:>r :Corrê�, c�p'i- primei.ro a&s�lto.. ., .....

"

ViEl'A
R,EGATA Df.�LllN68 fERCilRS8"

:

Norte - Orwar Bergmark
. ,

Sué,'ia� e Nilton Santos do Bl'a-

Consulta da Federação Suéca de

Futebol:

Arqueiro - Harry Grc';m, Ir

landa do Norte, .478; Yach i n,

União Soviética, 1�2; Mac Donald

Inglaterra, 37 Kes ley, Gales, 29

Zagueiro direito - Orwar Berg-
mark, Suécia, 280; Djalma Santo,s
Brasil 2l7;.Howe, Ing laterra, 114;
De Sordi. Bras!l �8 ..

NÚtonZagueiro esquerdo
Santos, .Brasil 6.10; Novak, ,Tche

coes.lovâquia, 27' 'B:e�'g'm�rk Suécia
26.
Médio direito � lui'iI Voinov

,

llJl i ão "Soviética, 359; Blanch-

flower, Irlanda do Norte, 219;
Zito, Brasil 171: Liedholm, Sué-

da cia 7.

Celltro-n�édio - Be)ini, Brasil.
392 'Gu'stavsson, Suécia, 268;
Wright Inglatel'l'a 64.
-.. '.,

" '

Médio es<!uü{dó - HOl'st Szy-

l1!ant,a]_;:,· Alen'\!'�:ili.�,.,.lli,;�9.t.hndo,
l'lfàsil� "221:;'/,R,tl:I'ijil{�'Sl1!ícia ] 6.

.�. - • � . ·...,v ". ,

, -Extl'ema� di1:·eit;':· -- '-Garrincha
.�.......... -

.
. '.' .. ,

,;Br�s.íl!....?6.�"i I!al!:ll'iit Suéci.a, 363;
_R'lhl1, Afemanha, � .

.. Meia-direita' - Didi, Brasil
,

263; Fontaine França, 251; Pelé,
Brasil,...108; Kopa, França 58.

.

Centro-avante - Raymond Ko-

5:1, Fnnça, 3J7; Vavá, Brasil, 325;
Charles, Gales 11.

•

,

Meia-e'squerda - Pelé, Brasil,
256; FontaiJ1e, França 240; Didi,
Brasil, 228.

Extreina-es�lerda.· - Lennard

Skoglund, Suéiia. 370 Parland,
Irlanda....do Norte, 222; Za'galo
Brasil,. 63; Rahn, Alemanha,' 30

ás 3 - 7,45 :- 9,30 horas
Dana Wyntcr - Mel Fer

rer - em
FRAULEIN."

Cineml;lS�ope
Cens.. : ate f4 anos .

"

CAMPAIHA NACIONAL' DE, EDUCAM-
DÀtlOS . GRATUITOS

Glna!te Al1t�n�ela de Barros

".

C01�� a .China Nacional?st�.....
x X ',c

x X x

..... ,

PARÃ ó CORINj-' f. S. PAULO E FLAMENGQ. EM.GRADI�

Comunig-o .ios interessados- que, de 21 a 29 do CÓ1'-"
rente, estarão abertas as inscricões' para os exà-riú!s ,de
2.a époêa, na 'secretaria dêsté ginásio, em todos os di�s

I úteis, das 9 às 12 horas da. manhã......
.

Florianópolis, 19 �-e j2.riéit-o de 1959
LMnõr· de Barros, Diretora

.
,

.

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

10, vice-campeão paulista,' deverá

.tulir em Porto Alegre, nos dias

14 e 18 do próximo mês, contr,a

o. Internacional e O Grêmio Porto

que o COl'inti.ans está i'!Jteressado
na contratação .de.-Gradim, o 'tecni

co "super-super1' c3'l11peão carioca.
de 58, T,a1l!.bém. o Bangú deseja

o CO'DIGO DAS ARMAS
- vastvision -

Censu�a:- até 14 aROS

seu con1lurso, mas parece que Gra- Ale�rc'nse, Fala-se que estão em

dim renovará com ,o Vasco. enten_dimentos. adiantados para
x X x lima exibição do Flamengo, do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociedades carnavalesc_s, Escol�s,de,Samba, Troças e Blocos que desfilarão Uma,sugestão à Prefeitura ., Mo ,imento pelos Clube$
em geral - Os comandántes da folia e o que dizem a seu respeito - Lagartixa em áção.

"

r se preparam intensivamente -

para terno; e também o Diretor do ,res esforços;, prometendo grandes i igü'!nmente os mestres Raul & Li-

lo trfduo �ol11êsco, Ou _seja, a .Iou- <:al�ão, s�" D�vid _'Gevaerd, o au- inovações e surprêsaa. Nêsses con-
I d�o nos ensaios, e notável dedica-

cura coletiva. No Galpao dos Te- tên tíco fe'JtICelJ;O do carnaval flo- tatos que nossa reportagem Vem çao de d. Jacy, Presidente' do

I nentes do Diabo" os trabalhos es- rianopolitano que, juntamente com materrdo, notou que uma verda- • Grêmio Feminino comandando

I
tão

• b�111 adiantados, à �rente o todos �s seus abnegados auxil.ia- deí ra febre carnavalesca se apos-
I

CoS suas cabrochas.' Dizem que d.
dinâmico PreSIdente EurICO Ros- res. estao desenvolvendo os malo- sou de todos, podendo-se afirmar, � Jacy vai ser o sucesso do carna-
- incontestávelmente, que o carnaval "val, com uma fantasia que dizem

, de Florianópolis, êste ano será também, é um 'grande mistério, a

o maior de todos os tempos.' I mais cara, de' todos os Carnavais.
t A Escola de Samba "Protegidos

da Princesa",' a Escola bi-campeã
do carnaval, em Santa Catarina,
está numa fase de intensivos en

saios, com os mestres Moraei,
Diã� ",s'eu" Antonio, nossc gran
de amigo 'Fornalha'; mas dizem

I as más Iingúas, que por t;ás dis

i so tudo, anda a antiga diretoria,
: o sargento SíllVio, o mestre Luiz
e -ô velho' "Cobra" dos nosso.

, .

Nêstes dia!! que precedem o car-I"'iiiõiiiiiiiiii_iiiiõ�;;;;;o;,;,;;.;;;;;;,;;;;:;.;.;.;.,;;,;;;;;;;.;;;;.;;;;,;.;;;;.:,:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�naval, a reportagem deu um' giro
-

pelos Clubes. Sociedades, Escolas I
de- Samba, 'I'roças e Blocos, que

--------------------------------�----------�------------
FlorianópoIls, Sexta feira, 23 de Janeiro de 1959

Funcionálismo. .... Outras Notas.

HOSPIfAL DE CARIDADE

Números que falam
-, '�'

ft- .ôleros
.. '

'''':"1 .....

,

A PALAVRA DO, GOVÊRNO
o Sr. Laert Ramos Vieira, pos

t&l'iormente, na tribuna da Ca
sa

.

falou .ôbl'e as dificuldades
qu� 'encontra o Govêrno para

equiparar os niveis de vencimen
tos do funcionalismo estadual
;Jlbm o dp novo salário mínimo,
pllra Santa Catarina.
Justificou o' líder situacionista

4' prllPosição governamental, nos

tênnos em que a meshla se en

contra, com o acrescimento aos

vencimentos do salário-família e

outras vantagens que são con

�ida, aos servidores 'publicos.
_- rsituação, porém, ainda não

.tomou um aspecto de efetividade
110 que se refere à abservação e

estudo que.a matéria sofrerá- ca-
80 seja dodo à oposição o direito
de conforme determina o Regi
mento Interno da Casa.
POSSE NO, GOVERNO DO
DEPUTADO MIRANDA RAMOS

congratulQu-se, com a

-

No benemérito Hospital de 11.946;
Raios Ultra Violeta,

Caridade' da Irmandade do 199; Corrente Eletrica, 382;
Senhor Jesus dos Passos, o Metabolismo Basal, 109,; Ele
movimento de assistência I trocardiograma,. 158; Ra
aos indigentes durante o ano dium, 20; Broncoscopia, 12;
,de 1958" próximó passado I Tubagem duodenal, 16; Ra
foi o s�g.uinté Consultas, ,. dioterapia, 1.375; Ion�sações,
32.318;' Curativos, 46.602; 151; Termoforo de Brer, 14;
'Operações, 2.486; Exames de Oxigenoterapia, 431; Anes-'

, Laboratório, 4.336; Raios X.. , tesia pel�,s gazes, 5�3; Eletro
'2.140; Ondas Curtas, 1.598; çoagulaçao, 216;, BIrturi Elé·
Raios Infra Vermelho, trico, 300; Transfusão d�

�"'� HORIR�O tOIDDllADI
. '

is1G HORAS -diariamente
, I

" c o N V A I R" .

t

TAOCRUZEIRO-de �SUL,
o 'horário ldeali�ado especialmen'te para sua

comodidade. Use "C,RU,ZEIR_O A" PRA�O" •
pague a passagem na

Hua Felipe Sch�iíd, 24 fones: 21-11 e 37·00�

. ,

"

Racha', que tem como viga mes

tra o grande artista Acary Mar

garida, também sairá à. ruas da

capital carreando surprzendente�
novidades para os foliôes. Os fe
rOZeS "B41'or'ó�", estão.z._idia e

noite, aprontando 'seus arcos e

suas flechas, com o que preten
dem flechar ,muita gente despre
venida, e descuidada ...

carnavais. Os Clubes Lira, 12 de Agõsto,
15 de Outubro, 15 de Novembro,
'I'ríndadense, Tiro Alemão, Con

feitaria Plaza, Fluminense ,Futebol
Club,ê, e outros mais, estã? dando
os derradeiros "aprontos" para a

arrancada final em demanda ao

nosso carnaval.

Outra grande sensação será a

Cscola de Samba "Filhos do CO!1-
tinente", do populoso e progres
sista bairro do, Estrei to, coman-

UMA SUGESTÃO
PREFEITURA

Damos, aqui, uma útil e provei
tosa sugestão à Prefeitura Muni-.

cipal de' Florianópolis; há uma

grande necessidade, para um

maior aproveitamento do nosso

carnaval d rua, de disciplinar o,s
desfiles. Assim sen do, as Escolas

'A

10.000

10.000

10.000

1.150.000

60.000

20cOOO

25;000
20�ÓOO
20.000

roO.OOO
100.000
50.600
10.000
50.000

10.000

lU.OOO",
"

50.006

20.000
20.000

. 20.000
95.000

10.000
100;000
40.000
70.000
50.000

130.000
50.000

SUBVENÇAO EXTRAORDINARIA

de Samba, por exemplo, desfilariá
no sábado e aegunda-felra,

,

re

servando-se o domingo e a terça
feira para os carros de alegoria
e mutação.

Aqui fica nossa sugestão, e espe
ramos que o 'pessoal da Prefeitura
leve em consideração isto, pois, �

designados dois dias para cada
desfile', muito agradaria. o' público
e os turistas, como também disci-
nlinaria 'folia _da rua.

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

100.000

100.QOO
10.000
20.000

10.000

,

100.000

200.000
,30.000

50.00il
20.000,
50.000

20.000

60.000
40.000
,50.000
60.000
10.000
10.000
40.000

10.000
40.000

'50.000

,20.000

30.000
20.000

50.000
60.000
100.000
-60.000
100.000
15(1.000 ,

10.00()O

VERBAS

,

Da mesma forma, os' "Grana
deiros da Ilha" estão em initer
ruptas atividades, a frente o mes
tre Xavier j!om seus incansáveis,
auxiliares, numa luta renhida
para enfrentar seus grandes e

reais rivais. As' Escolas de Samba'
também estão num movimento
incomum, notadamente' a "Embai
xada Copa, 'Lord", que no seu

obstante, ainda não ter, ascenção transitoria do Dr. José administrativo do atual Govêrno grtto de carnaval demonstrou in-

:deaéido a plenário, a Mensagem de Miranda Ramos à governança impede a uma imediata solução. sofismavelrnente que estão em

Góftrnamentol que visa ao au- do Estado, falando, preliminar- rALA O LIDER PESSEDISTA grande fon,na� sób a orientação
.mento de vencimentos do funeio- mente', o Deputado João Co lodel O Deputado Lenoir Vargas segura do 'lf,�\ Presidente Char-

nalhmo púb lico j'li suscitou �s, em nome, do- Partido Trabalhista Ferreira, na h;ibuIU: afi rrnou que
Iles, num fra�co Pf�gresso, cQnta�- dados pelo 'nosso amigo Zacarias,'

debates, com o pronun- Brasileiro. a presença da sua bancada no
do com a cQ.�pel'aç!lo, de- seus aUXI-,

com seus <seuIos bi-focais vendo
das bancadas com as- O parlamentar peteb ista mani- ato de transrnissão do cargo

liares ime'flf�tos..._coinó "Marron",
por quatro" e dizem que' êle afir-

tento na Casa. fcstou a satisfação da sua banca- ontem, no Palácio do '�"6Qy.ê,mo; ma que, se não colocar a sua Es-
Em nome do Partido Social De- da pelo acontecimento, exaltando teve origem num procedimento cola e'nl primeiro, lugar também

moerático, o Sr." Lenoir Vargas a fôrça política do PTB .n o . Bru- polltico que 'enceJ.,l/av-a. satisfação não colocará em último', estando
.F�'rreira declarou, sem entrar 3:1. envolvido cm postos de alta em observan que o, liegj,s.fativo, para isso sendo grandemente au-_
�ml, maiores cons ide rnçêes que a direção administeativa 'do paíl, desta feita, havia tido tzatamen-c- xiliadó. pelo nosso grande amigo
bancada que lidera, na oportuni- reportando-se ainda' aos recentes to que re.rlmente merece, a

. coé- Haroldo.
'

;{Iade da apreciação de importante e expressivos triu'nfos do PTB na rência da Própria bancada, uma OUTRAS ,SENSAÇõES
�atérift, ha de empenhar-se no pol!tic.a nacional. vez que, em oportunidade outra Lagartixa, a figura central do
�ído de que o servidor publi- L"melitol!, ,nar opO:TtunidÍl-de, que havia lutado, pela aprovação de nosso carnaval, que já anda por
,co ni venha a pçrceber, coDfol'-' a prcsença do representante petc-

.

inna Lei que determinava ao aí fantasiado de baiana, promete
'Ule propos.çao do Govêrno, bista no altif cargo de Governador Gove.rnador no caso ausência por também novas e grandes sensações
'Veneitnentos infcl'iorc's ao que 'fi- do Estado sej,;;:' exígua", p�ra cxc-I. 'n)"i� 48 ho1'as, -e'ntregar a alta

, _ p,ar'a o' carnaval flol'\anopolitano,
�u iiet,erminado pelo 'Salário mí- c,u.tar- ,o programa partidáriõ, e ,íunção ao' sell" s1)hstitutQ eVen- Zequinha, Tião e 'éhocolate', os estando mantendo em segrêdo seus

II. recentemen:e decretado pe� que. � 'situaç,ão -ao desC'àlabro tua!. da 'b.ãteri.lit, �,estàc,an!lo-se revol;;cionários planos. "Vai ou

o President.e da Repliblica.
O líder pessc'dist'l afirmou ser

IIp leU conhecimento que consi�
ável parte do funcionalismo esta-

«ual. Co.nfol'me os niveis propostos
1'1 Gov�'rRador ,do Estado, não

l�rá a impoptância que de
.•rmina o salário mínimo para,
�anta. Catarina, não havenâo, ra
�ão"" pam tal, uma 'Vez ,que Ó Qo
vemo, �1"11 sua Mi!IlSllg,em�,:p'litéia
a aprovaçãO de' 'uma Taxa paTa
fazer faCe às despesas decorren
tes eóm o aumento de vencimep-
tOI. • F

No tmtanto, segundo 'asse'Verou

Q 81'. Lenoir Vargas Ferreira, a

!laneada p�sedr,t.a ainda não
formou opinião efetiva a respei

;,;te do assunto, porque' aguardará
� trámitação legal da matéria, e'

11quando a mesma der entrada nas

comissões, então, melhor oportu
nidade surgirá para um estudo

.amplo da proposic:ão ,governa
mental.

Abrigo São 'José - Nova Trento .

Ássistência Social Beneficente, anexa ao Pensio
nato Imaculada Conceição -"- Florianópolis

Associação. da. Juventuiie trníversttáría Católica
- FlorIanopolis ...............•.. , ..... : ....

"Associação de Amparo às Crianças de Barra
,

" Velha' _:_ Araquari ,
.

Associação de Senhoras Evangélicas de Presi-
cdente Getúlio : ...•..' :., .- .

Assoéiaç�o dos Escoteiros, para obras, sociais
- Lajes ' :

'

Asspci�ção Ev.angélica Beneficente de Assistên-
cia Social -::- Florianópolis � .

,

- - Banda- de. Música "Filha do Oriente" - Imaruír

q-u'e�'calalD ���:tTe�jr;:��I,d�� ����i�fãt�s""� 'Pen�io-.'

n.Jstas - CrIciuma -

"
.

.."

: ",,' ,�"

"

,

:

'.
Casa'�da Criança - Criciúma .

Casa da Criança, - Turvo .

Casa do Estudante de Florianópolis .

Centrô OperáriO de Lajes, 'para obras soc!ais
riallÓpolis e cl.e, t.9dos os mu.. Centro 'Soc�al de Joinville, do Exército da Salva-

. niç,il:�ló�;. vizfrtll<1s., ;Els�es j3,! - ção .

,,gariimlos impr,essIonapt,�"S, .C\- Clube Juvenil de Belas Artes da Paróquia do SS.,
tádôs �assim': em "seEio;. , no Sacramento � !tajaí : .

o:ínai§ ,e:f!xuto:, estilo e$tatisti- COlégio Çor,ação de Jesus - Florian�polis .

co '';:'', contrâstám com QU- Cplégio da Congregação das Irmas Missiona-
troa numeros, 'que ao tado rias de -São Carlos Borromeu - Arroio Trin-
deles, parecem' numeros (ta - Videira .

mortos, numeros mudos e COlégio daI! Irmãs Catequistas - Rodeio .

inexpressivos: os auxilio8 ColégiO' das Irmãs Franciscanas - Angelina
dos poder�s_p'ublicos aO' 'nos- ,ColégiO' Frei RogériO - !tapiranga , .

so HospitaL Esses pode.r�s'Colégio lmaculada Conceição de Luzerna -

públicos sã!) os ao 'MUnICI- 'J.oaçaba '

.

pio, do Estado e da :tilãção. Col�!() Mater Salvatoris -. Ta�gará .

'As. subvenções diante do- i Col�g',o N. s. Consolata - RlO dOeste .

vulto do trabálho' e da obra Col�g�o Nossa Sen1?0_ra, de FátiI_na -, Estreito
assistencial são realmen�e ColeglO N. S. de FatIma - !todeIO , ;.

sub-minimos. E o pior; aín- Colégi��. _S•. de 'Lourdes. das Pequena� Irmas

da, é que o� sãQ pagas ir- MISSIOnarIaS da CarIdade - Sideropolis -

regularmente, ou com atra- y!ussanga : .

,

sos injustificáveis, ou em �ol�g!o N._ S. dt;! Lourqes - Maravilha .;.

-parcelas, ou até em contas ColegiO N. S. �e Lourdes - Saudade - Sao

de exercícios findos, quando .C.�rlos : .: : :.
: :

"

60.0QO
não ocorre o crime de nem Col�g!o Padre Antom� :VieIra - �Ita qaribaldI 50.000

mesmo serem pagas. Sub- Coleg�o �ag�ada FamIlIa - ArrOlo, Trmta

venções e co'ntas também. . V:d�ra
'

,.:., .

E, no entanto, ,verbaª para Coleg!? ",agrad5t FamIlIa, de Nova Venez,a - Cri-

publicidades, politicas, para .Cl.uma :
.

:
" .

demagogias anedóticas, pal'a Col�g�o S_anto AntOnIO :- Mafra .

números remarcadamente Col�g�o ,S�o Ca!los -. Sao Carlos
: .

falsos, visando a embaiar a Cole�lo..Sao. Joao B�tIsta - A�to PaFaguaç1!- -
sangue, 170; Inhalações e/ opinião pública', essàs ,nun- COlé��IOC��ISpiO' 'x' da 'peq�enà' Obra' da' 'óivúiâ
penicilina, ?30; Injeções, .. ca faltam... P 'd-

.

d DO' S'd
.

r
95.765 e t-Farmulas aviadas, -Os números que condeno rov. enCla e .' rIone - 1 eropo IS -

,"

'sam o movimento do nossc;> l!rl!ssang!l- ; ..

63:�:es núrh.eros falam e Hospital valem peio mais ceml�sao Prc:;r,Colegio �. 1:1. QO Patrocml0

consagram aquela tradicio- extenso relatório da mais C?�zppo �elo. ::-: Lajes .

'.: .:
.

.

t b h ·talar ,De- Combsao Pro-GmasIO de CUIItIbanos .

nal casa hospitalar. Dizem, I m en�a o �a ,OSPI ..
,

Comunidade.Evangélica Sinodal para obras so-
essas vult6sas' cifras, dos vem ser lIdos e medIcados ..'

C h
_

,

serviçQs sil�';1ciosos que aque- I pelos gover�antes. Não po� con����ação :� s�P���h�ir'a '''::' .

sii:o
.

6a�iô�
.

: : : :
le nosocomIO presta ao n03- dem estes Ignorar que ume, Curso Eleméntar MeninO' Jesus _ Florianópolis
so povo, mórmente aos desa- I casa, como. 'o Hospital da Curso Normal Regional Coração de Jesus
judados da (ortuna. De Flo- Irmandade dos Pas.sos, pa�'a ,R0deio .,

al;lre.sentar .

o indIce ass�s- Departamento, do Conservatório �'Curt Hering"tencIal q?t� apresentoud; ntao __. Indalal :'::: ' ,:.; .

teve receI a correspon en e. Educandário N. S. das Dores,"" Turvo .

Um'l. grande, uma. enor�e Educanrtário N. S. de Fátima - Maravilha- ..

parte, dos seus serVIços, ,sa? l'Educandário "Santa Maria Goretti" _ Xanxerê
p�gos apenas p�la �r�tl' Educandário Santa Terezinha - Rio Negrinhadao.;. ou pela mgratIdao"IEscola de Comércio de Tubarão '

_
.

tant�s �ezes. Devem os res" Escola Evangélicã _ Blumenau
,

.

ponsaveIs pelO poder com- Escola Normal Regional .dos' Santos Anjos _ Rio
preend�r que para alcançar das Antas � Caçador .

o rend�mento apresentadO, Escola Normal Regional Santos Anjos - Caçador
o HOSpItal ' necessita de um Escola Normal Regional Santos Anjos - Rio das
numeroso quadro de pessoal, Antas .' '.:� ; : .. : .

ainda agora dobrado quanto Escola Particular Barão do Rio Branco da Co-
a? c.usto, à v!s�a �o� novos' munidade Evangélica Luterana da' Estraga
nIVeIS do salarIo mlnImo., Schroeder - Guaramirim '

.

,A divulgação dos números Escola R.rimária Dr. Blumimau - .Rio do Testo
acima, por insistência nossa, Bl�menau /

.

não é feita para engrand�' Escola Profissional Madre Paulina -:- Itajaí ..

cer ou lisonjear uma instI- Escola Técnica de Comércio Sena Pereira _

tuiçã,o que a si mesma ,sé Estreito ;_ FlorIanópolis �
engrandece e se lisonjeia pe- Ginásio Cristo-Rei _:_. Joaçaba .

lo modo exempla6 c9m que Ginásio de Concórdia
.

realiza suas finalidades: é Ginâsio de Indaial
.

feita para cham;tr a aten:- Ginásio Frei Rogério - Joaçaba .. : .

.ção dos poder�� públicos. 1!a Ginásio La Salle -'- Xa-nxerrê : .

mais ,de 20 ,/ $los que nao Ginásio Lagunense :.,_ Laguna .

surge" na ",Sapital e nos mu-
'

� _

'

'nicipios,.'vizinhos; mais uma N. R" - As verbas consignadas n{) orçamento da Rc- -

,

unidade. hospitalar. O peso pública., para aplicação no
'

Estado, represe.n"
assistencial recai, assim, em '

'tam, �m' gtande 'parte, o produto do trab!:\lJ.íocr.escendós contínuos,
'

sôbre da bancada catarinense no Congresso. Ma:r.·"
o Hospital' de Caridade. E da a justiça' destacar, todavia, á. atuação in-
com isso, a obrigação de ,.fatigável, l'l�_ respectiv� Comissão, do ilus,trá
aquela casa ser amparada, é ' deputadO Joaquim Ramos, que, por várias SEr
defendida, � como, merece,' à manas, tlabal'hou até altas horas da madl'u-
correspondente base dos ser- gada. De 'louvor, -na mesma forma e pelo mes-
viços que presta aô enorme ,mo motivo,. a' atuação do deputado Konder
grupo social a que assiste. ,Reis .

, ',,1'

.r
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