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18- ASS8m�lúia lsuisrativa �O (st_lf�
AJ)ON favorável a exísteaela do:Parlido, Comanisl_� "TUM
Barrete ,coDsiderJl, com,unista a, maai_estação aoive1Ptârla

'pela" cOllcretízaç'ão da"UBiver�idade' "«
,

A presença dó deputado possuem bducaºão e, cultura,' ,Prc,wpasta orçament�ria t dada e resolvidái �nt. seus

Osni Regis, da bancada tio proced,��do 'em flagrantel' ,O dep,u�aéin. _"oão ,Estivalftr míni�os detalhes, l!é � da!a
PSD,' na- tribuna .da Assem- desrespaíto ao� nossos foros Pires fOl a tríbuna, pala em I PI"(vísta . .u.e1a �'}.stltU�Çao,
bléía. L�'gislativa. do Estada" de civilização. , ,'n?me da "b'ancada oposic!o-I Estad�lll. .o Or'ça,�le�to do
na sessãóda ante-ontem, re-I " ,', . nísta, te�er .críttcss 'ao, re-: ano ,.mdouro sera o,mesmo
velando índístarçavel ,hitE'- A han,eada udenísta :favorá- tárd�ento do Poder Execu-' que vigorou no pr-ese�te' e

rêsse a justa rei�vidicaçâ.o, v.el a existência do Parildo �vo, no e�vJo da Propoata l xercícío .. �in�lizo� vt ape-

de cultura à Lajes, provocou ' Comunistlt Orçamantâr-la ao, Lr-glslativ,) I lar PFovIdenClas a M�a da

momr ntos de agltaç�v) nu '. Oatarínense, -poís, 'a reren- Casa. �':
, plenário, porquanto' c ás-, Int�:rvlndo nos debates;' o

.

(ia Proposta Orçamentárta t . ," '. '._.
sunte tratado pelo deputado deputado Romeu Sebasttád �el,o do Poder Exec\I+,iv.o-, �

,

'Declat:ado de ,tilidade P!bli-
pessedtsta coincidiu com a' Neves, asseverou que a es- data de' 1'7-9-56:

'

.'
,

I' .ea o, JoqufY Clube' 4e _

- repulsa do sr. Tupy Barreto
I sêncía da demçcracía deve

'

Dísse o' deputado pess!õ!dis-,
"

'

,F1o.rian,tpolis "�
,

aos estudantes de Flol'iailó ...
1 }1êrmitir a existência de ta, que a natureza do pr.oce- '

O deputado FraItcisco ,dan'

polis. qualquer partido ou tacção dímento POI,ítiCo, sem dÚV1-1 zíaní apresentou Projeto de'
política, anunciando da trt- da, tem sua finalitlade gol Lei pedindo seja consíderaãa
buna, que � �rasil, para al- pista,_um� VeZ que �e a mes- ; de utilidade públic'l.,.. o Jp
cançar o dtrettc de .ser um ma nao for apréeí ida, estu- quey Clube de- Florlanopolts
país democrata, deve permí- '

'

tir a existêncil!,' do Partido

Criação de-Curso Colegial na
Escola Normal de Lajes
O deputado osnt Regis foi

à tribuna para pedir à Ca

ra, aprovação da criação do
ctlrso cbleglal, na Escola

Normal, situada ,em Lajes,
'justificando seu desejo, de

vsr tal apêlo concretizado,
nas dificuldades exlste�tes

Comunista do, Brasil, '

Sou favor-ável' a 'ej�stência
do Partido Comunista '

APartead? 'pelo cteputadÓ

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



-:-, 'O ESTADO" O MAIS ANTlGO DlARIO DE S. CATARIN.�

f�RHÁe-IAS .DE PLANTA0
DEP'ARTAMENTO' DE SAúDE PÚBLlCA'--.

,

t '

Plantões 'de Fârmácias

Mês de Outubro
6 sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Trajano
7 domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano

_l3 sábado (tarder-Parmácía Noturna Rua, Trajanr.
,

14 domingo . Farmácia Noturna Rua Trajano,
20, sábado (tarde) Farmácia Esperança _

R. cons, Mafra
21 d(/miIfgo Farmácia Esperança R. Oons, Mafra

27 Sába.do (tarde) Farmácia Nelson R. Felipe Schmidt

28 'domingo _ F.armácia ,Nelson R. Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetuado pelas' Farmácias
Sto. 'Antôpiô e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
43- e Trajano.

-

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

Departamento .de Saúde Pública, em setembro de

1956. '

�'.
Luiz Osvalde d'Acampàra

Inspetor de itarmácia

,_

r

A MAIOR ÓPOR'f�NlItADE PÁRA ADQUIRIR-
_

,�

c<t.� P R O P R I A

COMP�OS, E VEN'DEMOS:_

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.._�.

EDWARD SHELnON, AU., de sucesso, chegando a ser
TOR TEATRA� NORTE·! um dos grandes escritores

AMERICANO
/

do, seu tempo.
.

.

Por Norman Smith, do Entretanto, pode-se dizer
'[pS, para "O ESTADO"

que Sheldon foi um grande
New York, outubro _ O homem e que foi imensa a

nome do autor Edward sua influência sabre o tea
Sheldon aparece com fre- tI.'O da época. De fato, es

quência na história do tea- sa influência foi tamanha,
tro norte-americano deste que o mundo vivia literal
século: Na maioria das ve-

J mente à, sua porta nos últí
zes,' vê-Se apenas numa bre- : mos'25 anos de vida, em que

Na parte masculina des- ve referência ao título de Sheldon esteve prêso ao

tacam-se Paulo M'artins 'uma de suas obras e à da-
I

leito, vítima de paralisia
.ta ém que foi apresentada. I, total. "'(Tio Mudo), Ézio Luz, 1° �

Pescador,-. e.. OS estreantes Pois Sheldon foi' um autor I (Continua na 6a Página)
� --- � .

Walmor Oliveira' e' J�n" C--1A.- .I L 'tPinheiro, no Côro dos Pes- unHIi@ Ue mÁas: para ra-

.���o:,es�;!é�ra::e �:::;:� b'alhãiotis._-t�_ '

,

ção. �1�
Trata-se de um grupo de RIO, 19 (VA) - Há al�um intermédio daquele

'

pa� a- '-_,

t t" .
" tempo, vem sendo.planejada I mentar, acabam de ofer-ecer

es rean es, na marot la, ao
- -' .. "

b Ih
.

I di
- d S' I

.

f a construção de uma eolorüa ao Mmlsteno do Tra!l O' o

quaOI� .Ireçao· e a;lD de férIas para Os trabalhado, necessário terren�.
de Ivelra, p�ocurou, .ar

res. g�úchos., sem que até ;1

ll� •

característícas neces-
gora a idéia pudesse ser con- Recebendo a' importante

sarias ao !>�m, desem�e- cretizada, porem, o deputa doação, o deputado Fernan,
(lho da tragédia de Hermilo do Fernando Ferrari, que do' Ferrari entregou' ao mi
Borba Filho::"" "A BARCA

se vitnha empenhando para" nístro Parsifal Barroso, que
DE OURO'" realização daquela obra, in por sua vez, submeteu-a ao

---......-----------...... formou-nos .que dentro de plenário da .Comissão do Im-

• • pouco tempo Os trabalhado- posto Sindical, afim de ror-

Deprela.a prlSa-, prJe-,DM1VI res do' nosso Estado tarâr necer recursos Indíspensá-

.". ,,- ti I-I .,·�I�', I '. suá colonía de rérígs. oon- ,veis à construção da colonia

;lo, '''ap' ,.."� qUI' praodl·a
.

a 1••::a,·I.· tribuiram decisivamente pa de férias do:: trabalhadores
Ilv gll. li I;, ra isso as auto,ridades e sino gaúchos no aprazível muni

dica tos de Canela, que, por Cípio de Canela."
RIO, 18, f'!llA) - 'O juiZ AI

.

nos de pr!_sãQ. par� ris tran,:; '�".."" _•••••,,.. .....

cino Pinto Fàlcão decretü\! qres�ores deste al'tig1, pena Ua-o' est'a' e"moo'ndl"co-es de cu'mp'rl"'rontem, a prisão preventiva qU�' i>6derá' sl:!r alOi.1gáda a�é 11
-' .'.

'

, .'
do deputado fluminensiJ �si. cinco anos,

.

sendo a vítthl,1
p.romessamão Man&1:lr (UDN) tú!üsa· as'cendente, descendente I)U

dó como reSlJ{lnsável 'pels cônjuge, como é o CdSO, ': BONN, 18 (VA) - O go 'aS dificuldades estão mais
existência do "càrcel':C pri'"

, ,"�o
verno da Alemanha O::-iden na escassez de-quarteis que

vado" em que trazia p'z:isio t:.ll reconheceu que' não po- a falta' 'de voluntários. E!erá
�eiras ,�ua mulher c filha., ,r"a''."'r't',i1d,o Ge-tu I ista

I
cíerá cumprir o 'compromis. solicitada a Grã-Bretanha

.

ria Avenida AtlÍ\.ntica, 3.992 r 80 a�sumido com a Áliança,
A N!usação foi procedida pe , , Atlântico, de mobilizar até França e EE.UU devolução
lo promotor Mauríli.o'�B.ruho . RIO, 18 (VA) -: 'Está se o fim do ano oitenta e sei& dos ediUcios .que atualmen·
âÍ>ó's inquérito 'iilstírul'áipo'no e:boç-ando unl- -m,wiment· rmil homens. Segundo um

\ te ocupa� na Ale'nanha O,

J 20 D,P.
__!: _

"

..,��tre o� men:br�S�do "CO�t;li, porta voz-do governO alemão I cid�n,tal. _' _I
!-'.4-orden:I-�de�prt.sao lltre.<�1i�.�popylar G�tuho V:ngas, ..

"tãkfo· sÓ-nÔWêFá:�e .. ,��m��;,9·�I}1!l:�·y§)--lL..'""U:JU'''ft-.D-r-�·',- �,.le�er 'cor!.l'e,rit:nda caso o �epu�l!'do .i: Jy :;t?;if.tdO ,�olítico, �:u�.�on2'lf', I �{�tJU.l'· �.u�U· nl� \10.' r
-

.... di ,f';

se asJ�ontein':s �.o ESt-.t,'d,:'(I',t!-Q ;�p':e toa,os,' os"pa'�tHlarlo,'�' dr
I "Im"lgra'nte- 'Rio, pois 'ali' '0 sr'� -llinláo;- �w�ldos'o: ex-pres.1dente::.: ,Ge �

,'_('
. ....

\

Mans�r goza de imUl�j!1ade'j. -_t�E� ,&f�r.gas,_ O part,�do t���i.l BUENOS AIRES,. �8. (UP) o ministro do intet'ior dirigiu
RIO, 18 (V. A.) - Em ap:�- quise�' ,m a(!e:to' di"sc da parlamentares, '.'. �, ,91. denoml!la,çao de

parü:"o,,' - O governo prOVI!':Ol'lo ;w- uma circular' a todos OS in·
nas vin'te e um segundos do· ao· se apresenta�' perante as �1:ltrossim" o advogido R<J' a:etuiist.�.;�·rasi�eh:(�::,\ e- ;,��Nt .r;entino

L está tomando me l�erventores federais nas pro
na Fulvia Fadigas ganhon camaras de te!evisão_. Na melro Neto, patrono do de· ra-pela concr<.tlzal;ao dp ta·" didas para restabelecer a víncias, solicitando-lhes in
ontem' s-eiscen'tos mil cruzei- próxima ,"ema'.la.. segundo .

,

'd'
.

t
_.

, .< 'putado fluminense, req'uere,l ,das ,�s";'i éias dQ seu'pa 1'ono' corrente de imi'OTantes, a,ue formações urgentes sobr(l é',Sros respondeIido certo a ,uma anuncicu lügO 1PÓS () f,eU no" !
'ó

perg,unta sôbre Bíblia, no Vo feito, d:Jll:-t Fulvia voltaní 'o canceiamento do deap�ehl), Do .primeirO' �o úl�ill'.,o, ins,. dturante mais de' setenta. terras públicas, disponível;;
programa ije te!,wl.úÍ) "O a r,"::ponic!' às perglmta�, qu.,e que de.:!retou a prhsã.J pre-' ta�nte dê :eUS long"os an6s de anos tanto enr}queceU a Ar· para novas colonias. agrico
ce'u e' o limite'"A

'

IJerg'UJ1. ta 'destacamos êsse ' 'I
'

ventiva, não tendo !;ld'o, aiu.: govertlo, Getúlio Vargas sé 'gentina. Cpmo'-'.pàsso _ini(!.Í::\\ la!! ..continha cir::c\) itens (, toàos lhe fi.wtem sôbre textos ,bl- tido em lãzinha clara, óti- da, examinado o rt>qil2r� !.:teve uma- preocupação: reu ......_�__....... _

ele!, foram <I,brangi1!"s pelos blic03, Já 'entã(' 'a re�-;Jç"ta mo para o trabalho. É, u� , "

ccnneCl'l1 ;nto: ela c,, J d'l'Ía- esta;ra val'?ndo a apl'eemve1 m-ento.
'

.

o " llizar ob,ras, que ttou?Cessem i).•:
ta. .

. I quautL (() c:t,iCl'l;toil mil
vestido de âuas'peças, mo· O deputado Sim�ti) ;J'\'IaÍlsul: ,progresso dd'país e-minol',�s· ',A c'a';tem·la,·, MI·I'lla'r d,as- "Estou calmit e, se Deus, ClUZel!')s,� derno COJil pregas marca· estaria incurso"'no- artigr} 148· sem �s ,amarguras do pov(. '"' UI
das 'na cintura. O casaqui.· do Código Penal (cl�:cea:me:1, r E,_ao ,01Orrer lamentou apma' '

MINISTERIO' DA A-E'RONAUTICA
� 'nho simples poderá ser fei- ta de liberdade de tercdros> "não ter l)odido fazer pelo!'! Agulhas Neg' ras�',

" ,
to com mangás compridas sendo tal crime inafíá�çá,V{'l. 'I' humildes tudo' o que deseJa,

,

'

,

"
.

�pa.ra aglasalhar \1Uel'hor.·A lei prevê de um a três a va. .' .

Quinta Zpna Aérea' (FOTO TRANSWORLD) l'uscriçõss para ·lltrio.olllS
D

'

M M 11
.
Acham-se abertas as inscrições para' matrícula na

, , estacamento de Base Aérea deA C"a"mara .apro'voo,U ., OX,,' ·98 ' e.r . Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), ,até ;n de
outubro do corrente ano. "

� F10r,ianópof,is l' "Ih
ii

AGRADEeIMENTO 'Os int-e'ressádos poder.ão obter ínstl'uções pormen:ori�
; mi � ão para a es- , zadas no 14° 'Batalhão de, Vaçadores, com o CapJtão Se-

PROGFRAMA COMEMORATIVO DO ANO SANTOS DU.· A família do pranteado Max MoelIer vem, conster-, cretárlo. -_,
MONT E SEMANA DA ASA DE 1956 tá, tua, de Anit!ill r,nda" pela presente: agradecer as inúmeras manifesta· ••- �_ --_ - _••� -

Dia 20 de Outubro (SábadQ) '\ U sões de pezur re<;ebidaS' quando dô seu prematuro pas-_ '", •

12:00 horas - Churrasco oferecido pelo Aéro Clube de �

Gar'l"ba'ldl" ;,amento ocorrido d'ia 14 do' córrente, no Hosl?ital de : C l U wi E '1 5 DE ,,o U T U B R O'Santa"Catarina '(local: sede do AéréfJ Caridade,
.

I R r '

d' O
�

b
-

. .

Clube>., Ao sr. General Paulo Vielr�' E�te ag,radecimento é exfensivo à direção daquelé " e���a�'-se-� la 3� �e E�t�... rORum� dommguelra
, , . ,13 :00 horas - D�mons·tração de Aéro-Modelismo pê· da: Rosa, o sr.. Deputadr I ilOsocômio p.�lo bom. t�atamento dispensado. e eg.pe�ial-, pro-can I a a mlss-comerClD: el.lJLa.USSI..

. -e
los aSso(Üados_,do' Clube de Aeromole Wanderle'y Júnior dirigiu ',1 mente ao sr. dr: Isaac Lobato Filho os esfor�os empre- ! Reserva.s de mesas na AlfaIatarIa Bnto

'
.. ,

'

l' S t '.<lo
t

.

t·
. -.

'
,

'

" .' I Rua: .....�raden,tes nO. 9
, lsmo an os Llumon . se,?uIn e comumcaçao,

,., gados para salvar-o saudoso extmto.
.IJ

,

Dia 21 dê" Outubro (Domingo)�' - .

�
RIO 17 - Comunico 'ar ., 'b'" , ' Mesas - 20,00

"
'

, .' I 'Agradece, senSI lhzada, as pess'Oas 'que o acompa-11 :00 horas - Demonstração à.e" tiro e bombardeio:, p'e'" prezado amIgo pedmdo pa
" In.gre,ssos '- 20,00.

. ". " nharam à última. morada à tr.adicional firma Carlos
los aviões "a'jàto "Gloster' Meteor", do ra dIvulgar entre companhei

.

:
. .'.. . '

,

.. Pede-Se por obséquio aos associados a apresenta�
.

t
-

1 t·
Hoepcke S. A., de que fazm parte, e aos seus dlstmtos

d,a carteira.1/140 Grupo de Aviação ,4e Caçá', se- ro�, �uedo prOle o rt�ta IVO a
funcionários e bem assim.ao 'Pastor Pro'testante sr.. Floss ção

diado 'em Pôrto Alegre'" (local: área crlaçao 'e uma es a ua a '" -

-------'-,�-----------------...

marítima fronteira a Base Aérea). Heroina Anita' Garibald( pela e��'omendaçao do corpo e -pelas palavras de confor-
•.COM_U�.II. CAC,:,A-O��A, 'PRACA'Dia 22 de Outubro (se'gunda-feira) prevendo crédito de: um mi t() e�-p�r\lt.ual.. � I

, I""
',t, ,

16,00 horas - Inauguração d.o retrato de Albert� San'- lhão de cruzeiros foi apro'va, '.' COI}vidt�, outross}m, aos parentes e pessoas �miga 'Comunicamos a nossa distinta freguesia, qUe estamos

tos Dumont, na Sede da Sucursal do 'da em últimá discussão, d9
"

r..ara assistirem à cerimôni� religiosa qUe -farão celebrar 'aparelhados c(!}m -'oficina . de Refrigeração DOllléstlca ,e

eIube dos Sub-Oficiais e' SargentQ� da� vendo agora seguir para 'o ,na: i�reja p�o�estant�. à rua. Nereu Ramos, às 9 horas, de Comercial.
., Aeronáutica,

.

,

?é: "," ,: ',Senado, onde entregou -sua rlommgo prOXlmo:, dIa 21 do córl'ente. A Oficina esta a cargo do Sr. Oswaldo Souza (Vadico)
17:00 hC\fas - Pa!,es'tra at�avés dQ níic�' 'àrRâ- defesa aos.no.2SOS senadores Ante.cip� s�üs;. sinceros ·agradec,imentos. também �fét1iamos consertos de maquina rios em Pôstos

., '. .

- dio Guarujá, so'b ��lo�,�'O bra"silei- Abraços. I,i Florlanopohsj 17 de outttbr.;o de 1956 '.'
'

de Gàsolina., etc.
..

_ ro qt�e deU/�st'!i{t aõ'�nundo" ':pelo Ca· '",A.ss.) Wanderley JÚn}or. " Viúva Bedha Galluf Moeller, -mhos e genrq. R�<'Í' Felrp SchIílidt, n. :>2. - TelefQ\ne, 2926.
" pitão Murilo Roberg, da Polí,'!ia Mili- -_/_-�---

,
,

'

'tal' d.«((Es.��do. .

"

'AVENT"U'-R' A';'5 �O' �>E M'U�RE-"A. Dia 23 d e Outubro (têÍ'.ça ...f�ii·à) ". \ M. U. ,�, ",,.' "'1'
-

"1")',
AniversáJ:l'; do 1?� vôo do maj,s p�do " '1'. - '"

que o ar, reali!?'ado'_"por Alberto- Santas
Dumont e Dia do Aviador.

•

09:00 horas - Missa' vO,ti!va celébrada 'na Catedral
�etropoÜtana por S.' Excia., Revma. D.

JoaqiÜm\tpomil1.�.1,.es de OliveÍra" Dig
rlhs.imo ;':ArcebisÍlq Mbtiópóliti�n.,p de
"Fl�rianÓi:>oiiS.:' ,.:1:

_ '_'
,;'

i'7':OO- horas --,. Cóqttetel em' comeiiicíraçáo, 5l.�' :;""Anó
Santos Dumorit e Dia do Avladol"\ of€:
r,ecido as autoridade.s c�vls e militares

eclesJ.ás.ticas no' "GrUI-Room" -d.
onl'ei ", ''!''lá,:zá:;

BATATAS COM QUÉlJO
,

;. tf

O queije'
.

é um aEquento.
bastante nutritivo e nó
mesmo tempo .muíto sabo
roso.- Porque .

não experí
menta adicioná-lo à bata
ta?

As. r'eve_ações de
Bàrca de OU'ro� ..

,

r

Estreia' de '

••, atores 8 'utrizes
-'tIiI'

o Teatro 'Catarinense de I RIA, dona de uma vo�, ta-
Comédier- dentro dos seus, bulosa fazendo a 1� Viúva,

pr(�pósitos de formar ato- e Zeni Haut, outra "linda

res, diretores" cenógrafos e voz, no ilapel da 1a Donze

técnicos de t!atro, à altura la .Com elas, nos coros,

de suas possíbílídades, em aparecerão com destaque,
cada éspetáculo montado Elzeily Haurt e 'I'erez inha

vem -rovelando novos atores Freitas, também muito ta

e atrizes,"'" como. veremos Ientosas. Pupe Pfau, apare
agora,' em

.

"A' Barca de cerá num papel pequeno,
Ouro", que estreará no dia mas de grande importância
25. no enredo da tragédia. Ela
Veremos desta vez, além fará "A Moça Loura".. (?)

de Gilda Maria (a "Ma
mãe Fantasma", de "Pluft,
o Fantasminha", estreando

num papel dramático), de
Miro Morais, Tito- CQr!-ªa�
Ézio Luz e Zanzibar Lima,
já nossos conhecidos, a ta

lentosa CILEIDE COSTA,
aparecendo pela primeira
vez em cena em um papel
digno das maiores atrizes
do teatro brasileiro. E ela
está' perfeitamente integra
da dentro do seu persona·

'l'em, capaz de conquistar
); 'maiores aplausos do pú-
,b;\ico e da "c:r;fHca. Ainda

em importarites papeis ve

.remos 13EATRlZ 'DE-MA-·

. ,. I

r �� �' r IR IIR
"

Florianópoli�, Sábado, 20 de Outubro de 1956 �

ANIVERSARIOS

INGREDIENTES: '

1 quilo de batata�, cozl-
das em água e sal

'

3 colheres de manteiga
61 colheres de "quêíjo ,<le

minas ralado ,.'
!llôlho de tomates> e-

,

Sociais
'_ sr. Clema:nceau Ma�ha.

-do, funcionário. do'Carlos
FAZEM' ANOS HOJE: Hoepcke S/A
-"sta. Marcia P. Lehm- sra. Herminía B.

kuhl, f ilná do sr. Rubens Preiss, espôsa do sr, Paulo

Lehmkuhl e' de suá exma. Preíss, destacado elemento

espôsa d. Nila Pereira do' PSD- em Cricitmm �._.

Lehmkuhl, e aplicada aluna _:_ sra. Ilma Leopoldina
do Colégio Dias Velho de Souza, espôsa do sr.

- sr. Arnoldo Souza, ta- João Leopoldlno de Souza
belião e Oficial do Regis- _ sra. Zilá Brito Rosa,
tro Civil, na vizinha cidade esposa do sr. Demerval Ro
de São josé

.

sa ,e funcionârla destacada
.:_ menino João Carlos da Delegacia fiscal do Te

Lemos, filho do nosso con- SOUl'O Nacional neste Es-

terrâneo sr. Gentil Lemos e
'

tado
'

de sua exmar espôsa d. Ma-l _' menina Julia-Maria
ria Lemos . I estremosa filhinha do sr.

_ sr. Nilo Francisco. Theodoro Ducker
Souza 0,

_ fez' anos ontem 'o sr.

_ sr. Líno> João Bastos, América Silva, da Policia
funcionário do )VTP Militar

:- sr. Capitão João Cácío _ sta. Eunice Silva
de Souza Siqueira __ sr, Manoel Candido de

sr. Paulo Afonso, Tu- Abreu Neto

MANEIRA DE FA�ER:
1 :;_ -Corte as batatas em

I

X9gelas.
2 _ eolõque uma panela

no fogo; com a manteiga
3 _ Junte, quando quen

te. as batatas e O. queijo.
Mexa com cuidado.

4 _ Coloque num, prato
de pirex e deixe no forno,
para corar' as batatas.

5 _ Sirva commôlho de
tomates. (APLA).

,tJLTIMA
-�DA

ros - ,sr. Amilcar Scherer

CONFEITARIA PlAZA

LUNCH D O

"

HOJE
FUNCIONARIO:

Gaahou

Chocolate com torta _ Cr$ 12,00
A PARTIR DE 22 HORAS: DANÇAS COM o.

-. CONJUNTO DE RITMOS
'_,-://:-'

QUINTA FEIRA _ PIA 25
Duas Ol'q-�estras Conjugadas ç�m NOLO CAO

_.://:-
D O l\i 1 N GO - D I A 2 8:

G R A N D E O R QUE S T R A T UPA 'N "

_,.//._
MÚSIbl(-"-"_- ALEGRi:A ',-:._,_,�.,00N,FORTO

600 mil cruzeí�'osL
na,m concurso da TV

•

... ; � .
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Bocaiuva: 'Ameaça séria
'o

à' ,�lnveD�ibilidade
•
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Pérspectíva de uma grande luta na tarde de hoje
o "Paula -Ramos, "Íea- De fato, tem o Bocaiuva . tentos, -aumentando, desta sejam os de campeão do

I

rapazes doo iconjuntos ti� adjudicação dos cetros de

'd�T" _-absD,luto, _ vai �n�on-: impressionado ,f�voravel-I forma, à diferença do líder; t9rn:i� "ini�ium" é do cer- tul.ares e aspi�antes à c.o�:. ,
campeões de 1956.

trar, esta tarde, um .adver- mente em seu último com- na tabela de pontos. >

I tame Juvenil, ambos sem quista. de
_

mais duas vJto�'

sário credenciado como ca- promisso, quando goleou a I' .

A entusiástica "torcida", derrota, estará, rhoje, como

I
rias significativas que re-

I Vamos presenciar uma

paz de quebrar a sua longa equipe- vice-líder do Ta-: paulaína que êste an_o já' semprev no estádio da Praia presentarão mais um gran- 'peleja farta de emoções,
Invencibil idade: , mandaré por meia dúzia de conta corri doístítulos, quais de Fóra para incentivar os de passo no caminho para a

'

com dois antagonistas mais
," �.

..._

I do. que nunca desejosos de
.

FUTEIDL.TENIS _ I-deixar a cancha com a sa-

".
.

----_.;;;...-.....�C:
' tisfação da vitória estam-

:! .... pada nas faces dos seus va-

C • lentes rapazes l ;

Sensadonal deverá ser também a preliminar
tísta sr. Arnoldo Sousa,
seu esforçado primeiro man

datário, que hoje vê trans
correr seu aniversário na

talício. O sr. Arnoldo Sou
sa, que como se sabe exerce

1S funções de Tabelião de
Notas, Oficial do Registro
de Imóveis -e Hipotécas e

Escrivão ,do Civel e mais
mexes da comarca de São
José, goza de justo pres
tígio em nossos meios soei
'lis e desportivos. Na vizi
nha cidade de São José é,
'linda, presidente de Honrá
da Sociedade M. U. Jose
fense e do Ipiranga F. C.

•

-
c:a
...

Oferecimento do Paula'
Ramos

O Paula Ramos, ao que,
nos jnf'ormaram, oferecerá.
01 jogo -de hoje com o Bo
caíuva' ao benquisto despor-

n
'

'Britânia, �e Curiti�a, nastal
'd'

• "�II d' •.
" ..

__ ......
v

.

,.' I,', ]a�.· .<; ,e,�}. P,.p°-lC'Dlfilf: .

A Seleção da Capital ou do Estado Para Enfrentar o fort.e c{)njunto arau;.

PEZAR -NA C. B. D. PELO FAlECI'MEN�
. Ti) -DO EX�PRESIDENTE DA FIFA

......-...-.

Ca�itaf,
"

RIO, 18 (V. A.) _.;:. O

té
da alçada do Comitê Ol im,

'fll�sjdente Silvio Pacheco 'pico Brasileiro -e mesmo

,'. ", nlostl'0U-se sltrpreso com a' -que 0_ interessado quises
l'efl.-uncia do Conselho" Téc- se pagár a metade" da' des

�ic� �e 'Halterofilismo peld, pesa, ;fielmdo _outra parte
fato de· não ter o Sr. Pàulo por conta da CBD, essa na

Eduardo' Stempniewsky si- dá podei'ia fazer, p�is nã'o
I

do aprovéitado na delega- se encontra em condição dA

ção olímpica aos Jogos de :.ucar com este gasto.
Melbourne. O dirigente da Espera, porém, o sr. S.il
CBD f,álftndo à reportagem, vio Pacheco esclarecer a

-dhrse gll.e .nenhuma colpa 3ituação, aguardando a pa
'cabe à sua entidade neste ravra._ do sr. Leonidas Cum

�sslmto, já que a materia plido; frisando ainda que
a indicação de Barabani

para capitão da equipe de
__

halterofilismo, partiu do'

proprio COB e não da CBD.
A MORTE DE JULES I
<

RIMET . LeIo, o notavel arqueiro
Ao ensejo desta pale-stra

I PAULAINO

I'................
...................

com a- nossa reportagem, o .

.

presidente da CBD lamentou A diretoI'ia do Paula Ra-
o

. falecimen�(j) d.o sr. Jules I mAos,. homenageando seu di
Rlmet,. preSidente de honra- 'namICO maioral, nada mais
da FIFA, depois de ocupar faz 'do que' reconhecer os
este posto titular durante 'méritos pessoais do sr. Ar
b:jnta· anos. O futebol mun- noldo Sousa, cuja atuação
i:wl sentia este aconteci- à frente dos destinos do
IMnto, pois tinha em Jules querido clube da Praia de
Rimet um, defensor leal e· _Fóra tem merecido os ,mais'

.

'entusiasta, devendo-se ao calOl'�soS aplausos.
seu trabalho e dinamismo, '

Quadl'os prováveis
a situação dé prest�gio que P
hoje. goza. Pal'ticula.rme�te,

ara a pelejt.,de hoje as

. duas equipes provavelmente
a' Confederação Bra'sileira formarão ass.i,m: ,

de Desportos, que tinha em . PAULA RAMOS _ Lelo;-Jules Rimet um amigo e ad- Nery e Danda; Joquinha,
mirador, sente profunda.-. Zilton e Jacy; Fernando,
mente este fato, associan- Sombra, Valério, Pitola e
do-se à dor e à tristeza de Guará,
todos os desportistas por BOCAIUVA
seu desápareGÍmenlo.

. -

canano
nense de �F'lítel:>Ól, foi infor- Britâ�ia, de Curitiba, que.

,

.. "_ >' '_ .
. .1 aqui estiveram há dias, pa-

mada das demarches havl- - ,

das entre a entidade em
I
ra um Jogo em nossa Capi

referência • e paredros do tal, no próximo dia _11� de

�'.
,

.

-'

A report�iem :de ;;0 ÉS"
TADO" em pàlestra .qu�
manteve ôntem com o des

portista Osni.:. Méllo, � presi
dente da Federaç�o Catari-

novembro, contra a seleção
da Capital ou mesmo a se

leção Catarinense .

.
Vamos agúardar.

-.

O -'

'

.. -

-

, 'VOLElaOl fEMININO., �M' IMBITUBA36 ANIVERSA,RIO DO C. N. AMERICA, Perante uma assistência do melhor-, lhes dominasse-

que se pode 1!onsiderar bôa, sem dificuldades, jogaram

DE BLUMENAU as alunas- �o Colégio Sa- co�' J.!m índice Técnico so-
. grado Coraçao de Jesus e frlVel e com constantes fa-

. Escola Normal São José de lhas dando chance desta
que os. maiores ,esforços Florianópolis e

--

Tubarão forma' para que as da. Ca'- Antes do início das par-_
vem envldando ,p�ra q�e, I aproveitando o regozijo da pital colhecem dois belos tidas de hoje e amànhã,
nas regatas do proxlmo mes, ! data de 15 de Outubro triunfos. nesta 'Capiltal,-' será obs_er
quando estara em disputa I

"Dia do' Profess6r" 5'-$brin� Equipes: O "ELOS'" (TU- vado um minuto de silênçio,
o Campeonato Cataririense-I daram o, público d�sta 10- ;BARÃO) alinhou: AméIi�' -como- homenagem postuna

O clube que tão alto ele- de Remo, consiga o glorio- I
calidade com. um maravi- Albil!o _ Dilma Cantony -;-1 'ào ex-:p�esidel1te da, F�FA:

vou o,conceito do' remo ca- 8'0 clube blume�auense as

Ilhoso espetáculo de "VOL- Raquel' Nicoiazzi'- Tere- Iules Rnnet, falecl-do ha

tarinense-;-vencendo em São ho�ra� d� carr;peao. . . LE.Y-BALL", -o que agra- zinh:a Kerten _ Leoc:áldia pouco. em Paris.
Paulo a Prova Clássica

,

O E:;t�d.� parhclp��� 1
dou muito ao público que ChilikmaneNeide M�zzucó. ,-,:,,----�

"Fundação da Cidade de. do d? rego�lJO
.

da fam�h.a 1 compareceu no campo de A�, "COLEGIAIS DA •
- I

São Paulo", tem à sua fren- americana, envia aos da'I-' teúis da Cia. Docas de Im- ILH4'" com:, Ady Nunes __: No.VO' Hôrário .para,'te a figura cio infatigável gentes do gran4e clllbe náu- r

bituba. As COLEGIAIS DA Nazaré Vieira _ Denir
desportista 'sebastião Cruz tico os seu� ;:;cu�primentos. I

ILHA
.

qué contaram com Bo�·tolvz�i _JArlete Frétta
-----•.---�-

'_c- "', -,-.----- I sua tor<;!ida Qrganizacla, fo- _' Mat�a-oAiice S.ilva e ai- 'JS "jogos' do- Extra
,-

PASSOU, ÕNTEM: O 20 ANIVERSÁRIO- t��t��a�ev�:::d,7:�::�a�t se�� �r��!��rd das duas PaNt os Jogos. do Cam-

DA F·EDERA·CA-O' CATARINENSE DE
I das realiza.das, niio só pela :partida_ê: peonato da Divisão -,Éxtra
i supremacia qtlasi totar' em l.a Part�da: 1° half-time

de Profissionais, acaba a
.t -, " II todo .0 transcorrfjr .de am- _ "COLEGIAIS DA ILHA" .

TENIS F.C.F.. de'estabeleeer um
1

bas pa. rtidas,. 'mas tambem ·15 x "ELOS" 11. 20 half- .

novo horário que vigorá du-
'.- C I t

A pelo índice. técnico perfei- time - �'COLEGIAIS DA
rante toda a primavéra e

omp e ou, ontem, seu t
-

tIL.HA" 15-x "ELOS" 4

I d··
,. d" f

o com que se apresen a-
o _verào. Assim a preliminarsegun o amversarIO e un- , -f I d 2.a' PartI·,da·. 10 hal,"-,tI'me

d
�

F d
� C·' . ram, venceram o_ga amen- J: ter'a' I'nl'c,io- a's 14 horas e o

,

açao a e eraçao atal'l'. 0_.. .
"'

.

.; te a prlme,lra partida pelo _ "COLEGI.A.IS DA ILHA" '.

nense d Te" '" ·fogo principal às 16 h�ras.
E t'/d ••l�. :' escore .de' 15 a 1.1 e 15 a' 4, 15 x "ELOS" 8. 2° half-time I

dn
I ,a ed q?e v_em se

ll�-I sendo q'-ue na seg�nda par- I' _ "COLEGI_AIS DA ILHA" =::J :=1
. Vende-se uma, de material,

- - . 1?r=Jr=Jr=Jr;:;IF'.E!1:=-. .
no'va", sI'.tuada no BaI-,rro. dopon o a. a mlil'�çaO e apre- tida as estrelas do ELOS 15 x "ELOS" 13.' 1.:=

,

ço dos desportIstas ad:eptos . ,
dio as alunas do Co eglO Bom Abrigo.'-

d
'

t
,,' . I ofereceram um pouco mais Como veem o placard e Sagr&do Coração de Jesus Acel-t.a-se fl'nancl-amentoa ráqu.e a, graças a sadIa

I
d

.

tA' h d Ih f' 1 d 'f . '

. �
.

d
' .

e reSls enCla, c egan o o pspe o le o que OI o de Florianópolis e as da

Jor�e�t!ça�d - ·Fo. �sPoLr�Ista mesmo' a estarem ve,ncendo pod.erio da equipe 'das "CO- Escolâ Normál São José de ���teCp�!�a Econômica ou

r oab' DaVI erreIra lma" 5 O
•

I
' LEGIAIS DA ILHA" .-

seu p.residentelme futndbador, �:;uid: a;. ;�EGloX�S ;� '1' levaram .. para Florianóqp�� Tubarão pela gentileza de Tratar à Rua Rafael Ban.. Não percam a atraente

vem ll'lCanSave eu e ata- I . _ "
", o

.

" nos.- t�rem visita(fo, pro- dclra, 95 ou peIQ telefone, tarde fÍ1teb�lística de hoje
Ih d

.. (', .'
d

LHA reagiram e passaram-I lIs d01� ,belos ·trlUnfos con- pOl'cionando-nos horas de 2354_ II no estádio da F.C.F.!

i a? o pe oS' p;o�esto .. o l'hes a' frente" voltando a quistatlóií com categoria. alegria's.:e contentamentos,
enIs em an ar a anna, vencer 15 8' 15

'
.

. - por a e a J'
.

L' Alt ff
.

t mpretendo já alcançado um titu- UlZ: UlZ p. o, com e aqUI. es aremos se .

lo nacional" por iúlermédio
13. regular atuação, não déi- para aplaudi-las com a ma-

o do (veterano Hubert Beclk, Enquanto para as da Ca- xando -de puchar a brasa �-;ma cordialidade possivel,
há pouco, em�São Salvador pital tudo dava' certo com :.pal'a a sua ·"Sardinha", já l�m. outras ?casiões que es-

Emb�ra tardiament� esta a sorte sempre de seu la- qu.a ,�ra o ��cnico 'da e�uipe I
pl ra�os seJa brev�. .

folha envia aos dirigentes do, as de Tubarão pareci- do ELOS de Tubarao. Apos o math fOI oferecI-

..-�.:,arC01J
.. :.·l:OSll...en.tiâa.'.a.e. ,os s.eus .

am-estar

indis:poS�as,.j�ga�-1 L�çaJ: Ca�po de 1:E.!1!i.s de I d��.um col:tail 'todos

"respeitosos .' cumpl'lmentos; I
do com uma dlsphcencla. Im�It�lpa. •

.�� - , vI�]ümtes ;};a ::;éde ("�,
. ,COlll votos de prosperida- sem limites e dando chance A "população_\e')mbituba : bitnln AW�tjco Clube.

I:�,C: ...�. " .

"

�)fl.M:a que ás da ,Ilha j!)gau; \. ag.ràd�?e":l)'�r.r�eu int�rme-l •.' AutÕní�/o§é,�i:att .'
•• ��$. '.

_Homenagem
Pósfuma

O Clube Náutico Améri

ca, da ddàde 'de Blt�mena�,
'completa, 'hoje, 36 anos de

lutas. '

CA·SA

_ Girasól;
Bonga e Miitop; César, Nil
son e Tião; Carriço, Duar
te, Cabano, Adílio e Zacky.
A preliminar tambem de

verá empolgar, de vez que
estará em joge a liderança,
visto que o Paula Ramos
está 1 ponto apenas à fren
te dos auri-celestes.

HOJE- NO RIO, SAO 'PAULO E PORTO
ALEGRE

São t}.s seguintes as par- ra de Mello.
tidas maréadas para hojê i Em São

I

Paulo -',São
São Paulo' e' Paulo x Corintians .

i Em "Porto Aleg.re, _ Far-
.

.' I .

. .

.'

Crii-\t6-
I
ça e Luz x NaciOnal e Fla-

Fig'L)ei- lTIengo ,x

/

/

Am:ét:ica, em

\��{
>. J"
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c '0 N V .1 T EA(Cttra�essando' ã Barreira
.

do 1emp., 'I '�rganiz;iç·ão�o!erUldeÇM�ei'O, com séde em
on muaçao da, ga Página) M it b t d- Ul o em" mas o que es.cI:avo negro que �cou a

-I F'lortanõpolís � depósito em São Paulo, necessíta de só-
� é que posso fazer? miràvelrnente no, plano do dos com' capital de 'cr$ 50.000,00 para gerente das Fi-

UM -TUFÃO DENTRO DE. _ Infelizmente, na-o po-, h a pr-imeira vez'
'

.

, seu seAn or, n
_

Iials das .seguintes praças, Itajaí -:- Rio do Sul - Caça-
. C�SA .,', d!; fazer muita coisa. Toda- que pos as maos num tecla- (:01' - Lages _ Porto União -'- Joaçaba e Videira.

Falei-lhe sobre o assun-' via, há algumas provídên- do." É necessário que os interêssados residam .nas cida-
to em têrmos, gerais, sem elas que devem ser tomadas. .

S atou'
"

am arrem. des acima discriminadas.
•

qualquer referência à mi- Em prímeiro Iugar, você e C ode a mente de"- orno p
,

.

Procurar pessoalmente ou po-r cartas os srs. Afonso
nha ,última experiência. H�zel não devem imiscuir- um ser humano de poucos cu João a Rua Victor .Meirelesâê _ apto n. 1 - Fpolis.Mas êle demonstrava cada se pessoalmente em nada an.os de idade'c.omp.or s.o-

'
-

,

vez maior ihterêssa pela que se refira à verificação natas, resolver complica-
questão e; era evidente, da veracidadé das oeorrên- dos p_:oblem3s e enfrentar CHEGARA'Mconhecia mais a respeito cias na Irlanda. Deixem is- campe.oes de xadrez? Deve
do que eu supunha .

, so a' eargo de uma agência. haver nlsso algum outro fa- :'8r08I' e. ,'al,I8S' 0I'8ga'nelaDe repente,' comunicou- Mantenham-se, pois, afas- tor, algo que desconhece- � ,
,

me: tados de tôda investigação mos, ' I -Das mãos . habilidosas do mais competente dos al:-
- Mar� e eu vamos vi- .a respeito do que foi reve- Antes de ir embora, Sam . faiates .não sairia certamente, obra mais perfeita, mais

sitar vocês, hoje à -noite, a lado, fiquem' o mais que ajudou a preparar algumas
I caprichada nem melhor trabalhada, do que o destas rou

fim de ouvirmos algumas puderem. distantes de tu-' �erguntas para'a segunda' pas feitas, apresentadas para o verão. entrante, p/illós
das suas gravações. do. Você nada mais fêz do sessão, isto é,' se eu eonse-

! confecéionistas "La Sa11e". .'"
MacIntosh não tinha ce- q'lte gravar. E faça algu- guisse que Ruth Simmoh! - Não. � sem justo motivo que hoje em dia todos, ou.

rimônia. Resolveu e esta- mas gravações mais com a concordasse com outra. Ao quase todos" passaram a preferir a roupa feita. Já ,nos
, va resolvido. Fa�ia muitos, moça. ;Esmi.úce o quanto elaborarmos as perguntas, I referimos uma vêz ao fato de ter sido apurado, por meio
anos. que era nossa 'cliente; 'puder em tôrno do assunto; convimos em que seria exi- ! de uma enquete, que a maior parte dos senadores e de
e sua espôsa, Nary, que .Interrogando-a sempre. Pr.o- g'ir muit.o,. se pretendês- Illlltados federais vestem ternos adquiridos já prontos.
adorava jardinagem, VIVia .cure colher fatos .. e mais semos que ela 'se recordes- " Aç lado da p�rte cômoda e prática da pessôa vestir.
sempre trocando· plantas e .Iatos." se de pormenores hístôrí- e levar o seu terno sem mais delongas e provas, deve
.conselhos com Hazel. A

.

medida
. que Mac' ia -cos ou,políticos, ao pene: 'I" s,e� destac�do o b'.om' g.ôsto na esc?lha. dos tecidos e' P�-

IDepoj's da chegada dos falando sôbre êsse aspecto trar ate o tempo em que fOI orces, assim como a línha da mais rigorosa e da mais.

dois à minha casa, resolvi do caso, sugerindo grava- "Bridey Murphy".
.

apurada eleg�ncia.' .

pôr a rodar a gravação re- ções, eu rememorava as di- A memôría está, acima de No ,1° andar da A Modelar estão à disposição, dos
latíva a Bridey Murphy, ficuldades que tive para' tudo, ligada ao renêmeno que queiram verificar à absoluta autenticidade dessas
feita na 'noite

.

anterior.' E conseguir aquela única ses-
I
da associação. E esta, in- Informações, centenas e centenas de ternos recem-ehe

enquanto os nossos visi- são. ; dissolüvelmente vinculada à ! gados. Vale a pena, sim, vale realment� a pena provar
tantes

: acomodavam-se e - E se seguir a sua su- emoção l! ao interêsse. Uma I alguns dêsses ternos. Constituem a mais agradável das
ouviam' atentamente, Hazel gestão, não terei mais com- I

pessoa pode, por exemplo, surprêsas,
tratava de rabiscar o pro- plicações? - indaguei. _

não ter dificuldade em re

jeto de uma casa de campo, Sam exibiu um' sorriso, cordar-se do ato de sua

ao passo que eu comecei a

I'
o que é raro no seu rosto: colação de grau, realizado.

'estudar um plano, de pu- - Não. Entretanto, faça vinte anos antes. Todavia;
blicidade. Nós não tinhamos tudo quanto aconselhei. se se inq.agar, qual era o

necessidade de prestar, a-I - Sabe, Mac, que igno- governador do Estado na

.tenção à gravação, de vez rava o seu interêsse pela época, ela, possivelmente
qu-e já a ouvíramos. I reencarnação? não saberá dizer. Ainda
'Durante a primeira par- FATOS SEM EXPLI- .

que o mesmo lapso de tem-
te das revelações, Mary I CAÇÃO' po tenha transêorrído des,,' •

-MacIns�osh ,manteve a ati-I - ,Não estou interessado de a ocorrência dos d.ois
tude habitual, enquanto Sam nisso�' retruc.ou, para fatos, e ela haja lid� o ,no

permanecia com o ar gra- ': prosseguir, depois de um in_ me do gove'rrtador nos j_or
ve, qUe lhe era peculiar.

I
tervalo: nais,' quase diàí-iàmente, a

Mais adiante, porém, quan-I - Há alguns anos pas- memória . conservará lem

do começou a história de i sagos, fiz um estudo a pro- brança de um, ao passo que

Bridey Murphy, MarY fi-, pósito de crianças-prodí- esquecerá o .outro.

cou com a bDca entreaber-
I
gios, porém, nunca esclare- Sem esperar o impos

ta e êle apertou -os olhos. I ci o problema d,evidamente. sível aa' cabeça de '�Bridey'
Não pronunCiei palavra. , Mozart escreveu uma sona- MurphY", organizamos_ a

Á f·ita. i,a ;,girando, l�nta- ta com quatro anos e, aos lista, de _perguntas. Não era

m�nte, gil;ir1iflo, até· qué che_ :sete" compôs u,ma, eperl_t! muito l.on.gao.< ":Bridey" fi

gou ao ponto referente 'à I Lembro-me ,de que um me- cou muito ca:osada na pri
igreja de Santa Tereza, em nino suíço de doze an.os foi meira sessã.o, de modo que

Belfast..
. I nOlheado ins��tor do Grand sabia que a segunda qeve-

Nessa altura,- tIvemos a Can'al Mantlme, -pelo Go- ria ser mais curta.

atenção .despertada por Sam
I
vêrno da Suiça, por ser um Conforme previa, não foi

"'Tempestade", que de pé,! gênio em mecânica. E que
.

fácil con.seguir que os Sim-

berrava: I me diz 'd 1 Samuel Reshevs- mon se dispusessem a es-

_:_ DesÍigue isto'! kY, o campeão de xadrez? sa nova e.l>periência. Final-
-Contuso, dirigi-me até

I Com, cinco anos, enfrentou, m�te, porém, Rex teI'efo
êle e apertei o botão que simultâneamente, três Gam-' nou-me, poucos dias antes

parava o gravadOr . I peões europeus, �atendo-os do Natal. �le e Ruth ti,-
_ Vocês - deClarou - todos. Um menino em Mas� nham visitas naquela noite,

conseguiram aquí uma coi- � sachusetts sabia ler e es. mas se eu quisesse levai' o

sa de grande sfgnificru;ão, I crever, com dois anos, ape- meu gr-avad.or até à casa

e no entanto, ficam aí de- nas. Quando chegou aos dêles, a fim de fazer nova

sinteressados como dois pa- quatro, falava quatro lin- sessão,' está"am ao meu

tetas. guas, e poucos anos mais dispôr.
_ C;llma, Mac; nós já tal'de resolvia qualquer É claro que- fui até lá.

ouvimos tudo isso - expli- problema de geometria. E,
há algum, tempo" o "Rea- BRIDEY MURPHY "CO
der's Digest". public.ou um PYRIGHT - DOUBLEDAY
artigo sôbre Blind Tom, o

./.

A Junta Patrocinadora de Conferências, com,

sede em Curitiba, à Rua Dr. Ermelindo de Leão.
'170, tem a subida honra de convidar o povo da

encantadora. capital catarinense para asaistlr à
série de palestras -qúe um dos seus conferencis
tas - o Sr.' Orlando G. -de Pinho - programou

para Plor ianópnlis, com início em a noite de 20

do éorrente, às 20 .heras. A prímeirà conferência

'está -subórdínada ao palpitante tema: "O Mundo
'-Está Em Orise".

"

Rubens Segre' Ferreira, Secr�tárfo.

�--.-Yp·AR��rrEiP.AnO
��,--�

F� 'DA SILVA JOÃO GOULART
:e: .,.1/, -/.

SENHORA
. � participa l_)-os _parentes e

participam aos parentes pessoas de suas relações
'e pessôas amigas' o contra- o contrato de seu

to de casamento de sua fi- mento com a srta.

lha Nadir com o sr: João Silva.
Fpolis 13-10-56..Coulart,

Estreito 13-10-56
João e' N'adir
Noivos

·1 _

·CINEMAS
CINE- SÃO JOSE

As 3 - 7�hs.
''Na Tél@. Panorâmica"

• Keefe BRASSELLE
Marilyn RAKIRE em:

.

N�S AZAS DA ,FAMA,
, No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 10,00' - -5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.

10) Ã GRANDE NOITE
DE 'CASANOVA - Com:
:Sub Hope
2°) 'A QUADRILHA DOS

DA'l.TONS' � Com; Jim
Dawis

. 3°) CONTRABANDO DA
MORTE 9/10 Epis. Seriado.

.
No Programa:
Reporte n� Tela. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até lO anos;

......_� __ _ .:..- ;. -.. A.....�

�CONFERSNCIA :

�
»0 mando está 801' eriS81� �-

l
.... �..

- Haverá "orna espera9ça p�ra tantos males
acumulados? - O espectro -da guerra paira sôbre

.

as :·naçõ�s. - A humanidade, cansada II desiludi�
da,' anseia dias melhores; mas' como arcançá-los?'

,

_
...-:O:.:....,__

.

, o senhõr e sUa, família não devem perder a

interessante �Qnferência que sôbre isto pr.onun
ciará o conferencista Orlando G. de Pinhó, hoje,

•
� dia 20, às 8 horas' da noite, à R.ua Visc.onde de

lOuro Pretõ, nO 77� esquina' da Praça qetlílio Var

.ga�: A entnda é franca.' .'. .

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

As 4� - '7�hs...
',' "CIN�MASCOPE"
Gene TIERNE;Y - Hum-

-

phrey BOGGART em:
.'

n-...
·

..p...':n-i;w--n-� DE8T:::'�ENINGUEM liIit?rdt.
No �rograma: ,

,Atual. Atlantida; Nac.

Preços: 18,00 -10,00 .

Censura livre.
As - 22hs.

As 5 - 8hs.

G'õorge MONTGOMERY
em:

RIO DE SANGUE
Technicolor

Laura 1IIDALGO em:

� B�'fA DE�",�RRER
No Hrograma: '

, ,

Reporte na Tela,. Nac.
. Preço: - -11,00' úniCo.
Censura até 18 anos'.

Na A._,teoislativit, .'

N fi Programa::
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 10,00 .:._ 5,eo,
Cen�ura até 14 anos.\. ,- . "�

,:projeto de Lei
Estende benefício da lei
'n. 1371 de '16-11-1955 a
todos os Auxiliares ela

Jus.tlça.,

vigênCia ,da mesma le1, não
será concedido aquele. bcnt
fíCio, .o que "e n.oS ',�fil�ura
injusto.

'

, ' /
.

po� obj�i':°J��0�s����l�1 t�� ,·'r!l�S i 11, �,
Art. 1° - A pen:lã.) de que sa exceção odiosa estendend.o -"::'--� -:- -::

� ..
As _ 8hs.trata o artigo 6°, da Lei 'n, o beneficio a todas as fami- -

1.371, de 16 ,de nO'/�mbro de lias' de ser'ventuários d.e iu'), As - Bhs. 10) TODA VIDA EM I�
1955, estender-se-á igual· tiça, -indistintamente. ; 1'0) FERAS HUMANA,S MINUTOS - Com:' Jardel
mente à família dos AU,xilia-, ,4 - Quanto ao '\spect.) ju� � Com Randolph Scott - FILHO
res da Justiça ap,)senta,dos ríd'ico do projeto, basta re� . W' d

'

antericrmente à vigencia do, cordar ser princípio de di Mane 10 or '20) ..TORRENTE
referido .di:positivv legal. ,reito Universalmente .acelto ,2,°) A'GRANDE NOITE, óDIO Com:
Art. �_ - Esta lei entra q�e a lei deve retro'lgir sem- DE CASANOVA - Com: Éd�ad

em vig.or na data de SUa pu." pre quando para b�neficillJ' .Bob 'Hopeblicação, revogadas as dis- as partes'.
posições Em contrário. 5 - Sôbre o ponto de vista �!o Programa: No Programa:
Palácio da Assembléia Le- econômico financeiro, o pro- 'Reporte na Tela. Nac. NotiCias da Semana. Nac.

gislativa, outubr.o de 1956. jeto não criará malol'f'S onus. Preços: 10,0.0 - 5,00. P 8 4
aO erário público, porque 11 ", re�os : ,O? -, ,00.

pensão prevista na 'lei em Censura ate 14 anos.
, I. Cens!lra ate 14 anos..

referzncia é custea :1-<1, f.ela •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l.i71 'de·.t6'�� ����'::::;o �� I:f�, ��:�� 2��1� a�ô�f�tâ; 'Representanle ' par"-1956, den tre outros benefí, 1934, que para êsse tim foi'· ' �
êios, estabeleCeu tambem, à eJ..evada para dez por cent"
família do Auxiliar àa Justl- (10%).
ça que vier a falecer o di- Esta, a justi.ficaçâ'J que
reito de perceber uma pen- oferecemos ao presente pro
são fixada na bas'e da legls- jet.o de lei, que p2J.o alto ser� ,'

..Pr.ocuramos representante técnico- para
lação vigente.

-

. tido de j-ustlçal que enceri�.
2 __: Qcot'ré, t.odavb., que esperamos 'v'ê-Io aprovado, ment.os. Industriais no Estado d'e Sa,nta Catarina.

ao estabeler;er, a referida por sta digna Assembléia de -

pensão,'cometeu por êrro de Representantes do Povo 'de
ordem técnica acreditamo::! Santa Catarina. eamos e imp<;lrtamos guindl!stes, empilhádeira'S,
clamorpsa injustiça cOílkl (Assinados)
uma parcela d.os aludicbs OrlandoBertoli' ' ....

'

serventuários da lustiça.· E'

1"
FrederiéO Jassenterth 'port�dores e produtos con.gêneres. Preferimos casa

que asseg-urou'a Pensão ape José WaJdomiro Silva
",

!' 1,1",.,1:0.1
nas à família dàqm�les <lU- Benedito Terezio de Car- tabelecida ,no ramo. Escrever à "IMTEC" IMPOR
xiliares que se tennaf,n ap(\- valh.o Ir. j 1

sent�do a p�rtir.da vlgen�ia I Olice 'Caldas '

da citada ltl. Face"9, tal dls- ,Braz Alv.es
posição, à famíliã dos s€r-I João Collodel
ventuári.os que se tellham a· José de Miranda Ramos
posentado, cilas ames ,ia Heitor Guimarães.

Justificação
quei. .

_ Já ouviram tudo isso!
Com mil

' demônios! Não

me refiro ao fato de ouvir

APLA"

Sántc;a< Calarina«NO tendeu.o»

Com' ,8 Bibtia na, Mâo
a gravação, .mas ao que 'é

preciso fazer em relação a

ela.
DISCRIÇÃO E CAUTELA
Ao percebe}' que ainda SÁBADO, 20 D� OUTUBRO

estava sem entender....,nada, �guardando a bendita esperança e a manifestação
e depois de ha'ver-me lan- da glória do nOSS(i grande Deu!:! e Salvador Cristo Jesus.
cado em rosto' alguns dos (Tito .2:13'>. Um� :vwa esperança. (I'Pedro ,1 :3)." Leia
�eus mimoi) 'costumeiros' a�breus 3:1�6).

, Sam prosseguiu: N
" . ,

_ Breve,' apesar de tô-' O "PERE(;RiN.Õ;', de João Bunyan, Es}lerançoso é
das as precauções que 1:0- um' dos mais importantes ·pers.onagens d.o livro. Esta al
marem, 'todo mundo estàrá ma aI-eg·re uniu-se com Cristã.o dep.ois d.o Fiei ter sid.o
falando s.ôbre essà co'isa. E queimado viv.o pelo povo da Feira da..Vaidade. Sle se

então sentirão pela primei- tornou Esperanç�so por causa do testemunho, que Cris
ra vez o que significa an- t.ão e Fiel deram de..,Cri·s'to.

dar envolvidQ em boatos, Mais tarde, Cristã.o e Esperançoso s.e desviaram do

mexericos e graçolas. Para caminho do ReI e cairam nas garras do Gigante Deses

alguns, vocês não' passarão pêro e foram encarcerados no Casteló da Dúvida, onde
de dois malucos inocentes. ficaram sem c6mer e sem beber por ,muitos dias,
Outros, contudo,' os ,julga- Num dom'j�g(). de manhã Cristão ,se lembrou de que
rão fanáticos, elementos trazia uma chave guardada em seu' peito. O n.ome da

perniciosos ou lunáticos. E chave era Pr�messa. "Que tôlo eu sou; dissê êle, jazendo
receberão telefonemas

-

e num cárcer'�, imundo é fétid.o, <tuando p.osso muito bem

cartas de 'médiuns, oculis- estar em plena libel'dade!" �le experimentou a chave.'
tas e maníaéos. Os piores Por meio del�,. então, Cristão e Esperançoso puderam
serão aquêles cuja crença fugir da prisão. e dos dqmínios do G�gaIÍte Desespêro.
vocês estão ofendendo, pro-' Experimentamos alegria quando uma esperança se

curando miriar-lhes a fé re- cumpre. Cada pr.omessa, cumprida in.spira nova esperan-

ligiosa, e êsse grupo delxa-, O R A ç Ã O
.

_ rã ambos realmente em 'ó Deus,' planta a Tuá própria esperaóÇir::tI''ê....m-lt....o-ssos
maus lençóes.. E, por fim, corações. Damos-te graças p�lo túm,ulo 'vazio e pela glo
ver-se-ão obrigados a,abrir riosa ressurreiÇão de 'Cristo que nos dá uma viva eg-

fogo contra êles, em ,legí- perança.• Ajuda-nos a regozijar-neiS 'e a ficar excessiv�. '

. '

__
'

Heleio Chavadiam Esteves

tima defesa. I mente contentes porque a n4lssa esperança está em ti. ,.'
"

-

e

Fêz-se 'um momento de Em no.de de Cristo. Amém • .': ..,. 1':' EUIlice Maria de Souza Esteves

silêncio, em que fiquei p�n-_ P E N S' A M E N T O P A R-!L O, ti ,I A, ,- , l)a�ticipa,nl �os� parent�s e pes�ôa� amigas o nascimén-I
..;:.n!o_s������::i�:d:���/qUi-

A J���;t�t\�:p�ll�br�����:� ���;;�:?, a 17 do corrente na

I
·,?:{�,�:�'2· '-�f���'��" ';;'��:�\ .:,,:-';";:\'�� . .;',

�< \"',�i.�:'l�.;�f:" "�.
;; ,

.�:r<.

DORA, E TÉCN�CA SIA. -- A-v. Nilo Peçanha,

s/418 - Rio de Janeiro.

CLUBE DOZE DE AGOSTO',A G-:R;A nEC I M�E N 10
A V I S O

De acôl'd.o com a lei fita rigorosamente proibida
entrada de lúenores de 18 ános na's sessões de Bingo re

Hzadas neste Clube.

\

OSWALD9' LOBO HABERBECK
Maria da Conceição W. Navarró Haberbeck, filhos,

!;'enros; nor�l e net.os, sensibiHzados agradecem as de�'
rnonstl'ações de pezar recebidas p.or ,ocasião do faleci
mento de seu' querido espos.o,' pai, sogro e avô' e convi
dam os parentes e amigos para a missa que mandam ce-

,lebrar pelo descanso eterno de sua' aima, ,na ,Capela do
Colégio Catm::inense às 7,45 horas, terça:'feira, dia 23.

,

Por mais- êste ato de caridadf'. cristã, externam seus

f,.gradecimeltt-os.

C lU: E 1 5 DE· O U T U B R O
.

Realizar-se-à (na 21 de- 'Otitub-ro uma d{)mingue�pró-candidata miss�comércio � Eleida Russi. ,

Reservas de mesas nâ" Alfaiataria Brit.o
Rua: Tiradentes nO. 9

Mesaíl - 20,00
,11lgressos - 20,00.�
P-ede�se ,p.or 'obséquio aes associados

ção da carteira.�-P:A R T I C I P A C Ã O
------------------��;--�--------------------;

I P,REC'ISA-SE
Um� cosinheira pa'l'a � casal pag:a-se bem.

Tratar' na Lavanderia Serí'atíne.
Rua r�ljano 25.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 20 de Outubro de 1956 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA.tINA6

pessôa mais notavel que co

nhecí". Ela o visitou em ..

1940, quando já estava ce

go. Rendendo tributo à "co

ragem e ao espírito inque
brantavel" do Inválido, diz
a sra. Lindbergh que se sen

tiu inteiramente à vontader
na 'sua presença, logo na

sua primeira visita. "A con

versação era fácil, espon

tânea, e Os assuntos os mais
diversos - vida diária" li

teratura, política, questões
de moral".

E claro que os visitantes
de Sheldon, eram, em sua

'ma,ioffa" .ligados ao teatro.

Dfz ainda a Sra. Lindbergh
em seu prefácio que "o a

'partamento de Edward Shel

'doli, em Nova York, era um

verdadeiro centro teatral.

CASA MI�CELENIA

-,

,

"- ..

�

ANO Y.
1956 300

110

110

140

110

.00
-

'lO

,.0

1,40

110

100,

lO

lO

40

I

foram premiados quatro au

tores, cinco escritores de

revista, quatro jornalistas. e

dois caricaturistas escolhi-
dos pelo padre Keller por

�rem usado seus dons de.
uma maneira poaitiva.iTo
dos .ganharam uma, placa
de bronze, 'com as seguintes
palavras gravadas:

,

"E" melhor acender uma

vela do que blasfem:�I:' na, ,�:'
escuridão".'

'

-,-----_

CLUBE DOZE DE AGOSTO
.s: A V IS o

;
•
...
•
lIt

De acôrdo com a lei fica rigorcsaments proibida a

entrada de menores de 18 anos nas sessões de Bingo rea
lizadas, neste Clube;

,)f "

A DIRETORIA

M�S DE OUTUBRO
sábado - SOIRÉE DOS BROTINHOS,
às 22 horas.

Dia 24,__:. 4a. feira - S�RÃO DANÇANTE, das 21
-

à 1 hora.

Dia 27 __,.. sábado - SOIRÉÉ, no Clube XII de

Dia'20-00000-"
•

J . I

Mais uma Peça Hjstóri�a
de Paul Green - PaulGre-

,', :A:g:osto, em homenagem ao 300, aniversá-·"'........""""'-...,....
rio do ....Lira; ;'/-;

"

,

, " .'.
"o' i

II'�
\

.

\ _:

NOTA: S!lrvirá de ingresso a cartei�a:,'sqeial com' o, ,I
'

,,'
� talão do mês .de oufàbro.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAI� ANTIGO mARIO DE S. CATARINA Florianppolis, �ábado, 20 de Outubro de 1956,

"Lavand'o .com Baba0

Virgem 'E:��e-cialidade
da Gla� IIT,IIL IIIOIIIIAL -:-Iollllllt{••rel reulst,atll).

eeODOIDIza-se' _empo.1;.e dinheiro

,
,

��-��V--Af-\i-i--,,--i-A -R-i� I Co�pra-se·
Uma Motorcicleta de,2R

mão pagamento a vista.

Cruzeiro do SLiI
Rea'l
Varig
Panair
Sadia

"/

Tratar com Aldo Sousa a

rua Saldanha Marinho n.o

·Reserve seu bilhete de passagem 1.
-----

I
!
!
!

I A PREÇO ,OFICIAL
.1

I TELEFONES: 2021 - 2022 - 2023 � 2024. )
)
'. í

l�r�-�'.��-----���-

no

lUX HOTEL
Divórcio

E 'NOVO CASAMENTO NO
MÉXICO. =

; , ,

'p: CAMPQY informações
grátis, com ssmerada aten

ção.

Trav. Ouvidor, 36 -:,20
andar -- sala 25.

r

Rio de Janeiro D.F:
_____________�i_.__�--�--------------------�------------------��-------�----

___

I A I,B E I RO IJDA
,

.

Tem o grato ,t>ra?:er de comunicar a seus ami gos � favorecedores que instalou seus escri-

tôrios e .agência .nesta capital, à rua Pedro Ivo, 1. com telefone B835, onde ésperanço-
� " ,

'
. - '"

" �
- sa, conta, merecer com a preferência de to dos, para o transporte de suas mercadorias
entre o sul déste Estado e Porto Alegre

;.

,
•
I

I �,

:';

;.
I

-

!

Dia 17 (Quarta) ._ BINGO PRó SÉDE SOCIAL

__ Uma bela copa, uma IJ,nda mesa abat

[oue, liquidificador j:!', muitos outros 1!..rê-
-- ._- --- -- _-,

---
.

. ' míos atraentes ...

.. 'Dia �1 (Domingo) - SOIR�.JUVENIL.. com �ní-
cio, às 20.00 hs.

Dia 27 (Sabado) - SOIRÉE do 300 ano do. Lira

. reni� Clube em homenai{em ao irmão da

. 1 "

. -"'�: .

olina

'\.N/M Ca�1 Hoepcke
. QUaRTOS

ALUGAM-SE B9NS QUARTOS, ,EM CASA DE: FAMILIA,
AVAR"IA GROSSA
<_ �UARTA (4.a) VARA

,GIVEL - CARTORIO --

9.° OFICIO - SEBASTIÁ.O
�' T. CAMARGO.

RUA 'CONSELHEIRO MAFRA 77.
..,----�-----------------------

MIN�TÉRIO DA AGRI-'
CULTURA

SERVIÇO FLORESTAL .

Acôrdo Florestal com o Es
tado de. Santa Catarina

TINTAS SiLKSCRE�N
.

�INTA'S ANILINAS AL�
• COOL

IM P R I M:E X
Rua Ana Neri 372.

RIO.

Escrivão Interino R.

Vasc;1'avar�. 14 - SANTOS
- ,

, Edital para conhecimento d01
consignatários ou recebedores
de cargas' einbaré�das no navio
"Gari Hoepck", efíi F'Iorlanõpolls
e Itajai e destinadãs ao porto do

Rio. de Janeiro.-
O Doutor _" Raul Da Ro

cha' Medeirqs Junior, juiz de
Direito da 4." Vara Civel des
ta cidade e Comarca de San
tos, 'Estado de São .Paulo, na

fórma da lei,' etc,-
.

FAZ SA._BER -r-". a todos
quantos o ,presé,llte edital.. virem
ou dele conhecimento tivere�l
que. atendendo ao que lhe foi re

queride nos,autos de Vistória do
navio nacional "Oar] Hoepck",
por seuDomandante Arnaldo Ve·
cchíettt.. e..pedido de arbitramen
to 'de .avaría grpssá por stntstro

incêndio, oeorz-ido a bordo; "do
navio nacional "Carl Hoepecke"
de armação da lmpresa Nacional
de Navegação êarlos Hoepcke de
Car!t:ls Hoepcke" SIA, faz ciênte
aos, consignatários 'ou recebedo
-res de 'Cargas déstinadas ao Rio

f -de Janetro e embarcadas em FIo-.
rtanõpolis e Itaj!ii, que, em vir

tude de ·sinistro·incêndio ocorri
d6'a bordo,' e nà impossibilidade
do navio prosseguir viagem para
o Rio de Janeiro, o porto de des
tino da mercadorta foi mudado
para Santos, onde a carga está
sendo descarregada e vístortada
bem como arbitrado o dano. As.
sim deverão os consignatários ..

recebedores receber a carga nes

te porto de Santos, fazendo pre
víamente o depósito em dlnheí
1'0, prestando caução ou fiança
por avaria grossa, caleülada, pro
visoriamente em trinta por cen

tó sobre o valor da carga. E, 'pa
ra quê' chegue ao conheeímentr
dos interessados e nínguem ale
gue ígnorancía, é expedido c

presente edital que s,erá afixado
no lugar público do costume

.

publicado no fórma da lei. Dado
e passado nesta cidade de San
tos, aos '12 de Outubro de 1956

Eu, (a) Pedro Teh:elra de Sant',
Anna, escrevente autorizado, da,
tilografei e assino
O Juiz de ])ireito pa ,4.· Vara

Civil

(a) Raul da RCK!ha Medeiro.
Júnior "

Oonferido com, o próprio ori
g inal, Santos, data supra.
-O escrevente autorizado do 9.
Oficio
(a) Pedro Teixeira de Sant

Anna).

CALCULADORES

Calculaderas (Ta,be�s)
"Igel" para Mul�ipl.i<:!ição
e Divisão Nó 3 (até .. � .•.

100.000)
;

Cr$ 300,00 N° 2
(.até 10.000) ...Cd .39,00 _',

,

Casa Superclass S: Paulo,
Rua 7 "de Abril, 105
Procurà-s� Representan-

tes ,.- .

VARIZES?
\) USE

HEMO-YIRTUS
LíQUIDO E POMADA

(?J caxínguelê, o bíchínho
amigo da floresta', utilizado
com o símbolo do Serviço FIo·
restal do Ministério da Agri
cultura na sua Campanha
Permanente de 'Educação

, Florestal, é um pequeno roe

dôr que recolhe os coquílhos
de diversas árvores e os en

terra, para mais tarde rebus
cá-los e comê-los, Muitas se

mentes são assim plantadas
pela previdência desse bi

chinho, p'ois que nem tôdas
são depois achadas, /

.E'sa prática deve servir 1r
exemplo áqueles que se utili
zam das florestas para ex

trair os seus produtos, quo
/' .

devem depo-is proceder o re

florestamento para que não

lhes fait�:nunéa .

ném. aOi!
'

seus descendentes, as árvo

res tão necessárias ao eon- O mais -antigo diário
fôrto e à economia dos h07 Santa, Catarina.

Leia e assine

c

'C_A SA
Vende-se uma, de material,

nova, situada no Bairro do
Bom Abrigo,
Aceita-se financiamento

.pela Caixa Econômica ou

Montepio,
Tratar à Rua Rafael. Ban

deira, 55 ou pelo telefono
2354.

de,

/,

,Clube aer-om,odelista
Santos Du'm,onl

Dias 20 e 22 - sessão cinematográfica ao Ar
'

livre
em local e bor,a que serão prsvtamen-]: Por outro na Cidade, tr�s
te anunciados, ' ótimos Lotes em local apra-

Dia 21 -'- Demonstração de 'VÔo de aeromodelo�J sivel sito à Rua 'Tobias
em local que será: previamente anun- 'Barreto 245 Ponta do Leal

- Estreito.

-� ,

, , V E N D E -S E ou

T-R O C A - S E

cíado.

._

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hom_enàgem ao O' ,l

,,�:2��a�f!'�'�!ia, . usca-pes
Sao Jorge, a Rua FreI ca- Q d'

'. ·t'" I
. .

, ue U'la o. r'espel ave

neea, sera alVo de expressi- Presidente do. egrégio
" ..'

,

.
vas homenagens, Pela pas-I Tribu.nal de Justiça se,

Os estudantes ,superiores da Universídade, foram de: que recebeu e deu -sxplíca- sagem ontem de seu aní- nO. julg,amentG de um

e secundários da Capital fi-I�p,c�itá-IO em frente ao', pa:: cõs tapeadnras aos estu-' versárlo natalício o S:. Oe_I prl!cesso, u� adv�gadG,
zeram a cidade viver horas Iácío do Governo ao pe da dantes -.de estar contahu- C h P f't' euja pratensã« estivesse

. '.
.

I 'I . .
-

mar un a, operoso re eI,O caminhando para não.
de mtensQ mnvímento com herma de Ruy Barbosa,. o�-, la�do ,e prestl/gla�dO extre-

,de nossa Capital, {j,!Jan.io um
I

ser aeolhtda, passasse a

a passeata de protesto con- ds, rodeado de cartazes, pel-I
místas

í

• _. grupo de amigos 'lhe ofere-; :partear �s. srs, desem-

,

",
O movímsnto acade_mICo. cerão um suculento churras- argadGres.. Por certo

Ilustrado pelos / Instantâneos
'

I' que mandaria autuar o.

aqui publicados, segundo seus I COjustas sã as homens g rl� de�r�peita,!Gr .e fa_zê-!G
líderes está apenas em c _',

o
.

de" sUJelt�r-se a observâneía
, o

Ile,vando-se em conta o gj-an- das Ieís e regulamentos,

I meç,�, . _' .

'

de surto de progresso impl'i-' Que Ifaria o gGvernadGr

DI�':Iamente sao reítas mido à Capital na sua admí- se no salão de despaeh«

I reumoss para debater nO- nístração.' 'procurando elevar surgisse- um elemento da

V s P" testo e n va ma
I ','

' i opeseçao - GU do. g
?f t'O -

s

tr
o St -, a metrópole barriga-verde no, vêrno mesmo - a inte�:

ru es açoes con Ia o a o go- conceít das outras
A

I t"
"

. I o ". rGmpe- o. e con rartá-Io
v, rnamental, que veio chO-1 nas suas ordens- e deeí-
car-se contra os esforços de ..

.

� sões? Por certo mandaria

fazer de Flodanópolis um' "Ano Santos' evaeuá-Io.

grande centro univer�itário.! E se, no Legislativo.,
E' incontestável que a ag!,-" Dumont"

apereeesse um jGrnalista

tação dos estudantes nâo' I
do Govêrnn e começasse

tem nenhuma finalidade co-] S. PAUT O, 19 (VA) _;, Co-
a apartear um deputado

'.t...! da, GposiçãG? Que acon-
-muníate. Qualqu'er alegação' mo parte das eomemoracões teceria?-Nada! Nada por-
nesse sentido é prímai-íà-" do "Ano de Santos Dumo�t" que isso aconteceu ante-

mente estulta. Incontestável;' será' inaugurada hoje, no ao- ontam. O jornalista Jaime

�ambem, que o movimento é roporto de Oongonhas a fei- Arruda Ramos foi- o. ,1U-

'listo com gerais aplausos pr-' ra internacional' de avião.
tm' dessa façanha. -Sur-

m,aíor projeção em todos M GJ'ande numero de aviões
giu por lá, eomo -

(, t-'r
ceiro homem, eleito. 40°

círculos sociais e de ativida- fabricados em varios países deputado. e aparteou fir-
,

.o Povo e por elementos da!' será apresentado ao públíco me e brabo!' 'De duas
dss da Capítal. j paulistano. uma; GU

-

o licenéiado
chefe do. Dip palaciano.
visGU nlesmG a desacatar'
o poder legislativo GU

quis apenas mostrar que
a bancada da maíoría, a

sua bancada, é insufici
ente!

, O assunto. em pauta,
na Gração aparteada, era
a dt'missão do diretor da
CGlônia Sant'Ana. E, no
mérito., () jGrnalista ti
nha razão.. Esse dir�t{)r
só

-

fGi nomeado para a

quele nGsGcômiG ,pelo. prG
fundo. despl'ez{), q'ue o

sr. Irineu BGrnhausep
,

v�t�va-às obras �ss'�s!e�
ClalS dos seus antecessG-

,Empreendi�ento arrojado do l,C,C,
A montagem de "A BARCA DE OUROH

e a presença do autor da peça
Com a finalidade de par-' tado dessa vitória, por en

ticipar do FESTIVAL BRA-
I

quanto interna, pois pre
SILEIRO DE TEATRO cAMA-' cisam03 assistí-Ia ainda, pa
DOR, o Teatro CatariÍlense 'ra maior brilhantismo da es·

j� Comérdia (T.e.C.), sOi) tréia e da temporada, a dire-
1. corajosa e dedicada dire-I çãó do T.C.C. e todos os seus

�ão do Pmf. Salvio de Oli- componentes, prepar-am-se

veira, � .custo de enorm-es sa-

j
para nova luta: a, tnaneira

c:i�í�los, ,co?seguiu ,montar a de tnl�-er ,a�é floriaFl�polis (

ilhcI!. tragedia "de Hermilo, autor da, peça Hetmllo Bor

Bo. bR Filho "A BARCA DE' ba Filho, o diplomata Pas
, OURO". Sacrifícios em tudo: I choal Cãrlos Magno, o mai()l

tOna
escolha do elenco,' na homem de teatro do Brasil,

.::onfecção do cenário e ii- e outros críticos.
r gurinos-, nos efeitos técnieo3, Fe!izmente, o apôio

-

e c

I na luta contra Os indiferen- estímulo do Governador de

tes, e, pior, contra oS derro- Estado e do Secretà-rio d'1

" ..... '

'
_
'tistas. 'Mas a' peça aí está, / Educação vieram. aó encon-

poder'es Executivo e

LegiSI,at� l1,a A,ssembléia,
COnsiderou a ,montada e be'm interpretada I

tro, do� desejos do T.C.C.
I

Na P I LICIAf
vo, oS estudantes, depois de 'manifestação de caráter co- 'por um .'grupo de atores jo-: A estréia de "A BARCA DE

'
,

,

percQrrerem as princil),ai:;: munista, acusando, com iss;:>, I vens. \
"

.

OURO" contará com a pre-
ruas com o caixão. mortuário. Q governador do Estado - Não cbntente cpm o rel'lul- sença' dês�M dO,is graneles

'

homens de teatro pelo"me- 'As duas horas da manh:l
� de ontem, compareceu à De-

nGs. '

legacia Regional de Polích,
o sr. Guilherme ,Adolfo Ra
dum, de cor branca" natural
do Estádo do Paraná, / com

48 'anos-de idade, casado co

merciante, estabelecido e�

.Conferê'n' C" la- Joinvile, em trânsito por es-

�

�

ta Capital, hospede do ,Caci-

Terá' inic10 boje à i\õU:-e, que Hotel, queixando-se de

às 20 horas, a serie de.' 'pa..' que foi agredido a SOCOs pelo

lestras que' o conferencista sr. Quintino Zappellini pro

Orlando G: de Pinho pro-' prietário do mesmo Hotel

gramou para Florianópolis e recebendo em consequência"

que realizará sob os a1J,spí- ferimentos varios.

cios da Junta Patrocinadora
de Conferencias, de Curiti

ba. Q sr. Pinho já este've em Teodoro José do.> S'antos
Belo: Horizonte, Rio de Ja· de, 'cor branca, natural deste
neiro, PÔi'to Alegre; Recife Estado, com 48 a'llós de ida
e outras cidades e capitais.
onde :uas' palestras foram

sempre ouvidas com agrado.
O confer'encista apresentará
temas, de interesse géral, fo
caJizanqo sali�ntes aspectos
da história e da atualidade.

As conferencias serão aos

sábado:, tlomingos e quarta.:;
feiras, com início às 20 ho

ras. A entrada é franca e o

iocal é' à Rua Visconde d J

Ouro Preto'n'. 77, esquina da

Praça Getúlio Vargas. Eulália Aranha, de cor

O Sr. Pinho ilustrm;á SUHS parda, com 46 anos de ida

palestras com atraentes vis- de, casada, residente à Rua

tas luminosas. O tema de3ta I Silva, Jardim, queix�u"'se de

noite é: "O Mundo Está em que foi insultada 'com pala
Crise!" vras' de baixo calãõ por sua

vizinha Leontina de Tal.

Pela Centralização da
Futura Universidade

______ o _

Flqrianópolis, Sábadõ, 20 de Outubro de 1956

,tra a descentralização da maneéeu I por lonlgo temp0;_
nossa Uni'versidade. Portan- em visitação pública.
do cflrlazes recheados de iro- O deputado Tupy Barreto

nias, jocosidade, sarcasm.oS e alvo da especial mordacidll.
contundeDotes 'críticas: aos de dos acad.emlcos, falandc

a
. B,arrei-ra do Tempo

;..........,..........�.-,;,-_••�_.�.:�........-..�J""w......_-_..,....",._-_....-.-.-_..........-.-•••-..-_-----.-.-.-_-_-_-_-----!i!'

� 'Attavessándo
Mais uma vitória ,para o

,

,'T.C.C. que, dia a dia, mais

digno se tOrna' do nosso a

plauso, e da nOSsa admira-

"Ção.

De M,ore, Berostelo
(, ,

'VI

As Sugestões,.:�. SaIO, «Tempestade»

.... ._ J.,.

� .;•.•...•••--.. .. ... ,. JIV' ..

.
'

res. E, mal chegado ao

,cargo, CGmeçGU de per
seguir d(\ administrador
- ohefe- de numerOsa

família - ao. motorista,
velho e exemplár servi
dGr público. E da· espe
cialidade prGfis�iónal, re
querida' para -''o cargo.,
entendia tanto.

-

quanto
cGnfessadamente o. atual
diretór 'da Estatística eu
teIÍile do riscado: ' neris
de nerís!

xXx
Também o HGspital N,e-

rêu RamGs está .llaS mes"l

mas cGndições. o seu a

tual diretor é o. jGrnalis
ta Adão. Miranda·!
TfJut va trés bien ...

x X X·

de, casado, comerciante, es

tab2lecido à Rua Nova Tren·

to, queixou-se de que os in:'
divíduos João Marcelino e

Milton Silveira, lhé furtaram I
uma' dúzia de tamancos, '

uma dúzia de ,sabonetes e I
um pêso de mctal. Diantg,
disto foram os mesmQs reco·

lhido� ao xadrês.

xXx

DIA DO COMERCIARIO
'.' I

Programa cQmemórativo' ao
'comerciário de 1956

dia d

EsteVe em nossa, redação o sr: Eduardo Rosa Direto
do Departamento 'Recreativo do Sindicato dos empregado
do Comércio de 'Florianópolis, que veio nos trazer o progra;
ma que abaixo transcrevemos:

1) - Dia 25 do corrente às 20 horas apuração final
para a escolha da Míss oomércío de 1956;

�
�

LOCAL - Sêd� do Sindicato dos empregados do Co-
mércio.

.

2) - Dia 28 domingo às 9 horas, visita ao busto do
saudoso Carlos Hoepck píoneíro- do, comércio de Florlanô
polis, onde será colocada uma 'corôa de flores; às 10 horas
tradicional visita do Departamento Recreativo ao Asilo
dos Vélhos onde farão entresaa 125 internados naquela
casa de um presente a cada um deles; às 12 horas coquet.I
para os comerciários.

.
LOCAL - Séde do S�ndicato .dos empregados do

mércío; às 20 horas jantar de conrraterníaaçã., da classe
em' homenagem as senhoritas, qus concorrerã., ao título
de Miss Comércio.

LOOAL - Restaurante Resa. Para o jantar de con

fraternização a Iísta" de adesão acha-se na sede do Sindica
to a partir do dia 25.

3) - Dia 29 .monum: nal festa nos ari�tocráticos sa

lões do Lira Tenis_ Clube, gentilmente cedido pela SUa D-i
retoria cuja festa 'será abrilhantada p la grande Orques
tra Tupan d� SãD Paulo sob o alto patrocínio do Servico
Social do Comércio (SESC) cuja decoração dos suntu�s�s
do Lirp. Tenis CIube estará a cargo da "Tran portes Aére-
os-Catartnenses S/A TAC".

.

4) - Entre Os valiosos prêmios 'que serão orerecídos
a Mis� Comércio destacam-se dois (2Y grandes premio",
que sao:

'

Duas (2) passagens de cortasía, oferecidas pela con
concítuada e poderosa Ola., de Transportes, Aéreos, qual se
jam os Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul Ltda. Querendo
também premiar a Miss Comércio a não menos conc�i
tuada e poderosa- Cia. Catal1inense "Sadia Transporte3
Aéreo,� S/A - ofereceu qu.atro (4): passagens, sendo duas
(a2) para a Miss Comércio e mais duas (2) para dois (2)
c.ompo.es do Departamento Recreativo. .

�) - Dia 30 às 6 horas Sal/ia de 30 tiros; às 7 hor9s
espetacular p1quin'ique por via marítima na encantadora
praia de Sambaqoui.

Durante o dIa havei-áI gl'andes
baile a,o ar li:vre; corrida de, saco;
sebo e outt.a sur;)r-esas.

'

6) - Oomo extra-programa oS propri'etarios da '�onfei
taria PI�za oferecem aos comerciários uma tarde dançante
dai, 15 às 19 hor�s.

OBSERVAÇãO; lSÚsse-nos o sr. Eduardo Rosa Diretor
do mesmo Depar.tamen'to para que to_nasse publico que
todos os festejôs_ são ,rigorosa e 'exclusivament'e para 0S

comérciários.
.

atrações como sejam:
q,qébra pote; pau de

Reeebi:
Insaciável Guilherme, '

O caso do vocábulo dançar, motivo de, sua úftima
frechada, conforme Já lhe demonstrfi pessoalmente
não foi êrro. No Original manuscrito de meu bilh�t.e:
constava "dançando" "dança" e "dançar".

.

A, cópia datilográfica, feita por outrem, por en-

_sontrar-me aca�ado, continha o clamoroso lapso.
Confere?

Consola-me, sobremaneira, a j'udicios,a observacão
feita pelo brilhante colaborador de seu jornal, o c�le
Ka João Jo;,é Ramos Schaefer, diz�ndo-me que você
também errou na resposta pois disse: " ... o que mais
apreciei foi o Jorg,e da'nsar com s em vez de' ç."

Parece que êsse "dansar" deveria ser dançar.
Desta forma, ,voc� filólogo renoma(Í{) e' gramático

eminente dançou. conforme eu toquei.
P. S_ - 'Você, coma- jornalista e diretor de jDrnal,

• leva uma tremenda vantagem pois res

ponde à vista (no mesmo dia em que PII
blica meu bi!hete) enquanto

.

eu, simple3
rabis'cador, só pqsso responder a prazõ.
Ainda bem que a lei do arrôcho vem a1.
Ou. não vem mais?

Terceiro e último a�raço.
Carmelo. Mário. FaracG

RespondO:
1° - Imaciável é, o Volnei Papa Verbas!

'2° - O assunto desta controvérsia era outro. :Es
tando ,agõra l�mttado a um s ,e a um' ç, continuá-lo se

rá sassaricar' ou sa,<,ricar ou .çaçaricar na paciêncÍ:l
do leitor..

3° - A lei de imprens'a, que .vem aí, não me pare
ce lei do. a,rrõcho, mas apenas lei da res{)onsabilidade.
Se fÔ3Se- do arrôcho, eu não podE_!ria concordar com o

doutor C;armelo quando c0Il}, ela se rejubila, escr,even

do textualmente: AINDA BEM QUE A LEI DO ARRO

CHO VEM Aí. :í!:sse apla,uso, fôsse do 'arrôcho a lei, se
ria inconsentâneo tanto aos democratas quanto aos

cristãos.
40, -, Não tenhó, finalmente, culpa de levar van

tagem em podcr pagar à vista as respostas ao doutor

Carmelo. A solução anuladora dêsse prf.vilégió é sim
ples: bastarar'-Ihe-á fundar urp diário, nesta 'capital,
para a divu1gaçã9 dos seuS bilhetes. O doutor Carme-

19 acha .que fundar Faculdades de Engenharia, aqui e em

Joinville, é 'coisa de somenos. Muito mais singelo, ine,

gav,elmente, será fundar um lornal diáriq! Haverá

quem o, egue?

GDIL,HÊRME,�:,.7rAL '

"

',�.'� ,',

-"'sL"·':;·" f�::·,.",
"

-.'
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