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Apresentadas uma à outra

e tomadas ele mutua simpa
tfa, as jovens converçararn
Iongamente. D� scobrlram,

então, não sõmente que ti
nham a mesma íuade, mas,.Aca'SDlt v.x.
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o Brasil vai queimar 7 mjt�ões �e sacas �e . café
NOVA I RQUE, 26 CU. P.) I em Nova Iorque entre 50 e 54

- Um exportador brasileíru I centavos de dólar por libra,
de café revelou ser possível são favoráveis para o con

que, em meados do ano, o sumídor 0 satisfatórios para.
Brasil queime entre seis a o produtor. Todavia, adver
sete milhões de sacas de ca- tíu que se forem diminuídos
fé. Esta providencia teria por os preços, os produtores não
objetivo estabilizar os preços cobrirão o::> custos, produzi- .......Jl'_�f,'..�...../iJ""-__�_���....ZJ;;;......sa

...._i.l...�..-,.�.r..,-...�_.._..a'iij�-..�-o"'_;;;..�"V"'........r;:;;A,.....,,;-.rfO,..�tIj_.....;;..."'\,;,..._�J'-;.,w.I:.l"'\.\it..r%;.J)I;K.U...f ...,.;WiUV�"'i.oI, ..
� ......... t

elo produto no mercado mun- rão as plantacões ou aban
dial. I, danarão a inel{{stria por com-

O sr. Abrahão Jabour, de-
. pleto. Jabour participou da

clarou numa ·entrevista, que I conferência de Nova Orleans.
os atuais preços, que flutuam Disse ele que a exportação

T O" 'ti C'CTJ'S, ?6 <U. P.) ne Lusch r, tem efê·(.\"m·L2:-l
_,tins jGVPl1S maes d D·:. ram te, a mesn.1.a idade 8 :11 .. :::' ..;2-

ontem urna materntdade des- rum, uma e outra, nu cidade

La cidade, levando cada qual ele Biel, na Suiça. No entan

:':811 bebo} e pondo termo, pe- .to, nunca se tinham encon-

10 menos pai' enquanto, a trado Ul1Lt'S de um pico nic,
uma esapr.tosa cérte de co- em agôsto de 1953, de uma

Incí.Íenctas. sociedade suíça de Los Afi-

_ Pírota núpnlis, Domtngn, 27 de Março de 1955 CT$. 100 As duas moças, sras, Elí-
,:Rbdh ]:Jos nart J],L:qn li-

IVIINlSTPO
MACHADO

GUIMARÃE�
que se tmnarn no

RIO, 26- (V-. A.) -,-'{) Pre

sidente da República assinou

Importações suspeitas
Causadas por um jornal cODJ'uniste

RIO, 2Ô_(V. A.) - Inf(�r- .

divulga-se que um dos pon- díspendido pelo jornal para
ruam de Sao Paulo que ain -

i tos que causam estranheza é a aquisição, que não teria ul
da sôbre a importação ele: o valor dado ao material já trapassado de um milhão, e

rnaterial gráríco para reno-I conferido - cerca ue vinte 400 mil cruzeiros. Friza-se
var as instalações do órgão milhões ele cruzeiros - e a que o jornal elo extinto PCB

O ministro Machado Cui·comunista "Notícias de Hoje' I importância mensalmente teria recebido autentica da-

Ma rcelmarães, que talece aos 61 a
diva, tal a discrepância exís-

---.------�. o

tente entre a' importâncíu re-
nos, era filho elo saudoso de-
sembaraador Machado Gu i- PARIS ?5C U P) Noalrnente depositada para pa-

� , � ..
- -

gamento da Importação e o
marães, da antiga Côrte de treta-se que morreu na Itá
Apelação desta capital. Foí.. lia Marcel Deat, o famas')valor que a ela se atribui. E'

de se-notar ainda que restam
em 1928, no govêrno Was- "colaboracionista" que foi

. hington Luiz, nomeado pro- um dos ministros do govêrnoser abertos tres volumes, dois
BUENOS AIRES, 26 CU. P.)

.

chou, no dia 10, o Convento· curador da RepÚblica, tendo de Vichy, presidido por Pe-deles de grande. tamanho,
_ Outras duas e�colas cató- da Assunção (fl'árlcês) em que conterian).. ..mãquinas im-

exercido interinamente o tain e Lavul duratüe 'a ocu-

licas na Argentina foram Buenos Aires, por tel' expu l- pressoras automátícas, com
cargo ele procurador geral, pação. O falecimento de

fechaelas pelo govêrno do so as filhas de uma senhoro, d );
- indicado, por unanimidade Marcel Deat teria ocorrido, ato o;; os' spus pu·tences. b·preSidente Perón. Um dectc- divorciada que voltou [\ con· pelo Supremo Tri unoJ F'e- 10 de janeiro, mas só haja

_ to, publicado hoje lio jornal trair ma�l'inlônio. O divorcio deral, na qualidade ele ju- foi conhecido. Desde v�lrio3
'-"�""""""'_-"W��."""""'_�"""'""",,·,,""'.J"w oficial,- cancela a autoridade foi leg'alizado recentemente risb, pura ministro do Tri- meses, o ane , "colaboracio-

d C 1'1- S p' de E 11a Arg'entl'n t pr::<m DO DE bunal Sll-IJe1'ior Eleitoral, ne- nista" estava enl t.!ln,'" e�t".·.··o onse11.O· u enol' .

' .

.' a, con ra os pro- J.�ó .LI. 1 " � •.,

elucação Católica para diri·· testas da Igreja Católica. O le se destacou pelos brilhan-.· çfto dos Dolornitas, deVido a

gir a Escola Normal de Bue- Ministério da Educação dis- ALERTA tes pareceres e votos que um edema pumol1lU'.

nos Aire3, que prepamva lJi:O- se que o Convento desafiava CHIPRE, 26 CU. P.) - A proferia nas matérias em

fessores secundários. O ele a autoridade nacional, rrdo- poliCia esteve, ante-ontem, julgamento. Inteligente, cul-.
cl'eto tem fi. ·datl'Í ele l0 ([. tando medielas contr::t lU :1.- en" estaO,) de a.lt;!J"b. ('ln...cOD- to, fo'r:l urna d�t:; mais vigOl·O

i11[tl'''�. U,;m.,_ aJ,itm. rl cl'eto" 1un:1," _(,;�ljüs 1 ais Ú"-"';l'i-n ;''1' S6i.l1.l.:ne:i:1- e!:t
.

n-:'lllif�slã(;(i,;ci ·.;:;a1; -e;x.pl"o':'SSÚCS til)!:. nosso:::

também lJublicado hoje, rnflS divorciarlo. pop'ii1uJ'cs--Õrgftnizà.dtls 'por meios jUfí(ii('os, puntando
com data de 12 de janeiro, motivo do 134° anivE'l'sário c!ft sua conduta pOl' U111a intei-

fechou o Instituto de Huma- lnclependência ela Gl'éCia,

CO-I
reza moral qlte o tornou uma

nidades na província de Sal- PRINCIPE
memorfLd::J YlOr 40 .000 gl'f'. elas figura:; n ai., aCtlbch.::; da negociaçõe� comerciais an-

ta. Alllbos 0;0 estabell'ci1l1l'i'!- ��os. ll1agistraturfl bn\:,;ileira. glo-argentinas.
CANrliAE.urn;�NE I

tos p'-'l'derul11 o reL'onheci- .... L,J C. \

menta oficial, quanelo dei- FLORIDA, 26 CU. P.) '.$�<;;fi1j{ij�H,,�·õ4: ... It-.ilil$.(o)�� ti����GeI®�Ii"ó���.r;"õÔII�i1��$.'i)a.�$(jS.i'�IiUiO����IÍi���fi.
xal'am de seguil; os progra- Faleceu, ontem, E:m Sarasota,

lmas ele ensino estabelecidos na idade. de 79 anos, o prin· Reclama os Esfado� Unidos
pelo nlinistro da Educação. clpe M:.guel CanL:lCtlZeúc", � __'__

No principio deste mês, uma das m9.10res figuras d:t

.soube-se que o governo fe- antiga Rússia czarista.

do café, como vem se desen- e meio de sacas. ano, 1955 .. 56, será de 16 ou

volvendo, não proporcionará Segundo seus calculas, a 17 milhões de sacas, desde
ao Brasil as divisas que pre- colheita de 1954-1955, que que sejam mantidos o pre
cisa. Aduzíu que, em

propor-I
termina em julho, produzirá ços. Do contrário, haverá

?Õ�s'. a. exportação elest� �nJ um total de 15 milhõ�s. de! uma red1Jc.,ão ele trtntu ou

e mrerror em quatro n1l111oe3 sacas, e que a do próximo quarenta por cento

mesmo día 22 J r j alho ela
RIO, 26 CV. A.) - Sofre·· 1950, embora em cidades di

mm ante-ontem os circulo" ferentes. Os respectivos ma

j uridícos e sociais do pais ridos por outro lado, exsr

uma grande perda com o fa- ciam amuos á: mesura prntle
.ecímento rcpeutlno do mi- são: eram eletrtelrtns.
nístro Macl ado Guimarães, Algum tempo mais tarde,
do Tribunal Superior Eleíto- tornando-se' amigas soube-
ral. O óbito vertricou-se na

residência daquele magís
trado, à rua S:;to Clemente,
490, às 17,30 horas. Sentin
do-se mala mínístro Macha

do Guimarães, sua ramíha
oedíu os socorros da Assis-

rarn que esperavam, mais ou

menos na mesma época, um

bebê. Souberam, ainda, que
eram clientes do mesmo obs ..

tetra. No último sábado, en

traram ambas para a mes

ma maternidade às 9 da noí-
têncía. Uma ambulância do te desse mesmo dia, a sra.

Hospital Miguel Couto con .. Luscher dava à luz uma me

duzíndo o médico Paulo Mar- nina de 6 libras e 3 quartos
tíns F_erreira rumou para a I de pêso. Duas horas depois,
rua Sao Clemente. Mas os a sra.. Bosshard tinha, por

.Isoconos médicos cnegarru» sua vez, unta menina ... de
tarde. O ministro Machado 6 libras e exatamente 3 quar
Guimarã3s sucumbira vítl- tos. Ambas eram as primo
mado por um infarto do mio- genítas dos dois casais,
cardio. --_.._-�-

LIBERDADE DE INFORMACÕES
1

EM NICARÁGUA

FECHADÀS MAI5 DUAS· ESCOLAS
NA ARGENTINA

DeatANTIGUE, Guatemala, 26 nídos "a luta em pról la li

CU. P.) - A eliminação da berdade de informações con

censura à imprensa na Ni- tinúa incessantemente e com

carágua foi qualificada co- incrementado vigor, através
mo o sucesso mais notável de numerosos organismos,
dos últimos-seis meses na lu- como a Sociedade de tntera
ta pela liberdade de ímpren- merícana ele Diretores ele jor
sa na América Latina. O sr. riais, a Irmandade Jorna1is
Jules Dubois,. presielente da tica. Delta Chi, os comités
comissão de liberdade de im- estaduais para a libercladf. e

prensa da Associação Intera- os diretores e editores ele jor
mel'icana ele Imprensa, citou luis.
a ação ela Nicarágua num re

latório apresentado à reu

nião sei11estral da junta de

diretores da entidade. Du
bois é correspondente elo

"Chicago Tí:ibune". Seu tra
balho se refere ao período
entre srte de outubro r1,'

1 D54 e o momento atual.
Em suas declarações, assi�

nalou que o relatório da co

missão, referente ao pel'íodu
anterior, contem um cálculo
no sentido de que cerca de
vinte por cento dos povos do

Hemisfério Ocidental vivem
sob alguma forma de censu

ta, aduzindo:
"Desde então, anotamos

modesta redução, com a úni
ca exceção da Nicarágua. A ROMA, 26 (D. P.) O

liberdaele de irnprensa não presjdente do Libano, sr.-Ca-·

existe ou se encontra limita- mille Chamoun, foi recebido

e1:J. na Argentina, Bolivia, Mu'
I
em audiencia especial pelo

]umbia, República Dominica- ! Papa Pio XII, em cerimônia AUMENTO DE SALA?RIOS�
na, Parag'uai, Perú e vene-11 que se_ revestiu de toda a

.
.

- WASHINGTON, 26 lU. P.) carvão elos _Estados Unidos.

zuela". ',pompa medieval. O chefe elo LA PAZ, 26 CU. P.) - O cão recebida no dia 30 (lc: 1,-
Um porta-voz da inc!ústri!', 'Trata-se de George A. Lamb,

A -maioi' partc do relatório I' Estaelo libanês chegou ao Va- governo boliviano decicliu �biil de 1954. O sf!"lurio mí- carbonífera denunciou o pe- : cÜ1'etor de Investigações Co

se refere à situacão na Amé- ,ticano às 10h45m., antes da aumentar os salários de 70 t1 nimo para os homens foi fi- i tróleo da Venezuela como' merciais ela "PittE;burgh Con··

rica Central. e do Sul, mas
1

�101'� . mal.'cn.d". para :1 au�1i- 75 por cento, a partir de on- xa.do em 2l.000 pesos meíl-I' r,esponsáv:1 pela. pe:1ur�a e i sol!dateel
•

Coal Company".
assinala que nos Edados u- ! enCla. I tem, na base da remUne1'2- salS. clesocupaçao na mdustna do Fa,ou el� pe1 rUlte nma co-

1I�•••'I.e•••e•••Ii••eiUIHi�••••••••••••O••••••O••••••••••••••••• (,••�w.Goa.'G••••.t6.GOíu''iie�1i8.••*lIlile�llIreU'iG!$.O.3.Gee(i)C,(i)\lZJtllí($)\iie@S�®GG;&"'$�s·e.Ii>i.Í'ji)��e®f
Entre as miríades de promessas que o nosso Hustre ...............,.,....,.........��.�_....• ...._W.J>.��M�.............'""""'......-..-.t-.,,.,_...,,-••�·w....'..�·.· ao 'cruzeiro; a c3}Jacitlade elo convertido eclu:EtilCLl'ill Ità(,

governador teve o admirável }Joder (le esquecer uma a � .. : � l\.mnenta e, j;l(lr inct'Í>'el que )'['.l'eça, dIminui.

uma, continua a. mereCei' nossa atenção e no-ssas críticas �' a escola o ve'rna'culo e � Como? - pel'g"uniar50 os leitores,· P01' isto: es ob.·

aquela que solenizou na sua primeira. mensage.� ao poder � .

.,
-

� l'eunid?s �en� o U.il'eiiO a sel"Veates, a.·mais profess(J_res. Aí, que esses consumidores são
Legislativo: a de que retiraria o Emano catal'lnense das :' •• • A

-

• � bem aI, 50. aI, o mtcl'esse dessas carIcatas· convers.oes ue enredados, os preços elo pe-
influências político-Imrtidári::ts. � outras IDsuf1ClenCl8S· � escohs isoladas em reunidas. Estas, são ::lquebs, sem li�H1a tróleo importado retornam a

-

Nunca em hossa terra a instrução púlJlic� sofreu tan- �. _.
• ii. � i til'UI", nus ponco ... mais afilhados d9S eheietes lbs cir- um nivel quase em paridade

io, e tão perniciosamente, a intromissão da },oliticalha, " � cunvizinhanças e dando aÍ) govêHl0 lnais lug:u-es, mais no- (;om os preços 10 - carvãq".
quanto ao depois desse compromisso bornhauseano. Para

· ·&�_ " ___.._ ,...._�v � ..-..-.-..- J'.M_. mea.<l_ões, mais parasitas. A escola isolada, dênüo dos mé- Aduziu: "Os importadores
que o Departamento de Educação fôsse instrumento fácil

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
todos atuais, ao passar para reunida, lica mais isolada, fi- sustentam que a inclústI'ia

e azeitado ao manejo do l'cg'inúmto (lc cabos eleitorais da ca mais prima-pobre I
I carbonífera deve sacrificar

U.D.N:, o nosso distinto sr. governador conteçou por des- Ia isolada de Passagem, distrito e município de Tubarãn; r Faça a Assembléia nm levantamento dessas conversões parte de seu mercado pari\,
memoriar-se da obl'ig'ação assumida de confiá-lo a um Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, e depois, através de um inquérito parlamentar, verififlllC ma,nter-se intercâmbio favo-
técnico do porte de Lmll'enço Filho - nome citado pm' S. Pr.bdõ .lii Govêuw, cril Florianópolis, ]5 de março lle os resultados e as consequências deSSaS sábias rnedidas, rável com a Venezuela. A:J
Exa. pal'a gabarito. 1955. que tanto enfeitam e avolumam a publicidade das obras

Ao tevês, entregoll-o a uma portadora de diploma du- IRINEU BORNHAUSEN do atual govÊ:,'no - e só encontrará diferença n:::.�

vidoso e certíssima incapaciilade, que a· isso aliava, por hu- Waldir Busch folhas de pagamento do Tesouro.

mana e instintiva defesa da permanência no cargo, a total En(lUanto isso, os iniel'essícttlos polUiqllôiros ão co1'-

servidão dos interesses do Ensino aos intel'esses do partido DECRETO N. 552 .

rnendo e desmoralizando o Ensino catadnense, até li llOU-

]Jalaciano, do qual, in picciol tempo, se fez. a neófita de O Govel'nado!' (lo .Estado clé· Sàht.a. Catarina, no U'iO co motivo do justo org'ulho de todos nós.

:mais ardente e ortodoxa fé. de suas atribuições, DECRETA: .Ainda .agora, ue Ul'ubicí, em São Joaquim, rCéebemos

Não houve pedido de suh-diretório distl'ital da U. D. N. Art. l° - F-Ícam convertidas em Escolas Reunida"" ('.!lln a notícia de que aS professoras regionalistas do "0. E.

que não fôsse acolhido, com sirilpática p,"iorlelade, pela tli- a denominação "JQsé Bútega", a Escola isr.lada de I.aire...!il Araujo }<'igu_eil'edo", 1\.ure:l Aguiál' Fi'citas e Adair M. Cns-

retora inconsciente dós deveres de responsá.vel por aqueió II, distrito t llluni.eíl1io ,de Tubal·ão. tótlio � fOl'arn sumátiameníe dispensados -para lhl' lug'ul' às
setor administrativo, llal'a o qual são justificadas toda:; as

.

Art. 2° - Revogam-se as <lisllosições em conü·Ílrii). menores; ainda alunas do mesmo g-rupo, Teresillha e Zul-

liberalidades do Tesouro, no pensamento Sem}ll'e atual de PaLicio do Govêrno, em Florianópolis, 15 de mUl'ço de ma Costa, filhás· do intelldel'l'te João Cosia, inlustl"issimo

Ruy. O professorado catarinense, indefeso, - à exceção de 1955. chefete udenista! Igualmente dispensado foi o servente

determinada classe, a que a lei pôde garantir - foi 'iub- IRINEU BORNHAUSEN Católico Rodrigues Esteves, pai de 10 filhos menores, p:1ra
NOVOS DIRETORES

�'letido ás forcas caudinas (lo soviete udenista. Velhos mes I Waldir Busch dar vag'a a outro, parente de outro soba distrital! DO B.N.D.E.
ires, encanecidos serventes conheceram, às centenas, a (le .. 1 Por duas vezes aí se lê a primorosa concordânci..'l do Atos corno êsses vêm sendo diários, por tudo o Estaelo. RIO, 25 CV. A.) - O dire-
missão sumária e ingrata. Os que não podiam ser pastos sujeito no singuiar com o verbo no plural! Su})inamcnte ridículo, diante dessa paisagem, é que o nOSSfi tor-superintendente do Ban-
l1a rua, cram humilhados na ciranda-cirandinha elas tram;- O duas vezes grave nisso não é aquela escola que fi- preclaro governador aímla tenha a coragem ele estranhar co Nacional do Desenvolvi
ferêllcias de extremo para extremo. Ao quadro não faltou cam convertidas. Todos sabemos que os S1'S. Governador, o a enorme percimtag'.m1 de reprovações, vetificaila de uns menta Econômico assinou
sequel' a minúcia denunciadora da impiedalle: a sepal'ução seu Secretário de Educàção e a· sua Dil'etorà do' De}Jul'ta- iempo� para cá! Piól' ainda é a suspeitosa cOl'dlll':l de S. portarias nomeando os Si:;,.

de casais l'ecem constituidos. mento nunca foram asÍl'os ele muita luz nessas coisas ele Exa., ao iluminaI' o seu famigerado Plano de Obl'as com a Plínio,Catanhede, Vitor da
Dentro (lesse panorama, bosqueJado a traços hu:gos, vernáculos e literaturas. O penoso desses atos - e de de- evang'élka declaração lle que o alarmantc nÚmêl'O de 1'e- Silva Alves Filho e Eduardo

não })odel'iam faltar, como marcas da insuficiência geral,' �enas de centenas semelhantes - é a· falcatrua política Ia'ovações ,·tem por.causa a má alimentação, a falta dê Costa ele Miranda Aviz, res

decretos como os abaixo, publicados no Grgão oficial �e 22 dessas conversões de escolas isoladas em escolas reunidas. cooperação los pais, a.; doenças e a ansenda L1e Lle"envol.. pectivamente, para os car-

do corrente: Os-·d�cretos. em »ada tnodificam o jeito e á estrutura pe- vimcnto de certos õrgúos necessúrios à ap!'cl!Cli��rtgen dr, gos de chefe do Departamen-
DECRE'l'O N. 551 dagÓg-iéa dessas êscolinhas heróicas, perdidas n�s várzeas leitmu e da e::;erlLa". to de Contl'ôle, chefe do De-

O Governador do Estado de Santa Catai'ina, ,no uso ou escondidas nas dolnas elos moU'os. O pl'édio, doado ou E;,sa" Cilhs;lS, í.'S.!l'éV� 1 S. Exa" estia entre outrar" '111e partamento AdministmLivo
das suas atribuições, DECRE'rA: aluguílo, fiea o 111es010, rico de precariedade e indigência; 115.0 .spéêití"" . .:\.it;lllidlS ,1",8,3 outtas sã" ,s qn� �ittui !lClt- ·e chefe da Divisão de Valo-

Art. 1° - Ficam convertidas, em Escalas Reunidas, os móveis eseola.res pErmanecem, atulhados e l1iamtembes; bamüs ,(ió f'.iIJ:úLlI' I: sr...> 11'1 :prin ,lí1alS, _e di ['.:il·: úi as res e Tesouraria do J)i3partra-

'SUBCHEFIA DO
ESTADO MAIOR

DAS FORÇAS
ARMADAS

EM AUDIENCIA

--�----------

ACÔRDO

decreto nomeando o contra
almirante Diogo Borges For

tes pUl'a exercer· as funções
ele sHb ·chefe 'lo Ecitil.tlO _ !.lÍOl'

BUENOS AIRES, 26 ·CU.P.)
-- Terminara.m num acôrdo,
que será solenemente assina

do na próxima semana, as

das l"Orç'lS Armadas.

,
. ------_ .

....,..._,------,--�.",__.".,_ ...------��..... :�......... -
..

-- ....__...... _"--
o !letrõleo da Venezuela estaria .prejuu
�·ícando o carvao dus EE .. UU ..

missão d'] Senado, dizendo:
"O metodo de aumentar as

importações de petróleo resi

dual se tornou const3.nte,
sendo agora um sistema fa

mili:ll'. Os ·preços desse cpm
bustível estrangeiro são ago
ra reduzidos a níveis at.rati

vos, apoderando-se dos con,

3umidores de carvão. Depois

mesmo tempo, não fazem sa

crifícios para fomentar o co

mércio do carvão. Desejam
eles aumentar as importa
ções de petróleo, devido aos

seus lucros. A indústria do
carvão não pretende preju
dicar a Venezuela mas não

c1esej� que sôbre ela apenas
se mantenha a responsabili
dade elo seu êxito.
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o. ESTADO

RIÜ, m� (Asa Press)
..1egr'essou. da Europa 'o dr.
Nelson .Mendes Caldeira, co

.ihecido homem de negócios
le São Paulo, que acaba de

_ sra. Maria José de Car- constituir, em París, uma

valho Borba, esposa do sr, .ociedade com importantes
O acontecímeuto social de amanhã voltar-sé-á Procópio Borba, comercian- grupos franceses, ingleses e

para a fidalga residencia do ilustre casai Ader- te nesta praça;
.i lemães : a 'I'recuropa.

bal Ramos da Silva _. Ruth Hoepcke da Silva, - sr, Alexandre Silveira, A referida organização
na Avenida 'I'rompowsky, cujos salões se abri- comerciante : destina-se a facilitar e fi-

rão para uma elegante e festiva recepção, em - srta, Maria de Lourdes nanciar o reequipamento e

honra da gentíltsstma senhortta Anita Hoepcke 'feive, fino ornamento de imnliação de fabr-icas na-

da Silva, dileta filha do querido casal. Comple- nossa. sociedade eionais, inclusive, se neces-

tando, amanhã, seus 18 anos, Anita festeja-los-á' - sta, Arlinda Lemos Ro- sár io, com a participação
nas alegrias que sempre soube dai: aos ditosos sa .

cios grupos empenhados de

pais e cercada das amizades e admirações que
- sra. Derotéa Comelli lue a Trescuropa faz par-

conquistou, sem número, colhendo-as, pela sua
-- sr. Silvio Fernandes

graça e afabilidade, entre as colegas de estudos - sr. Ivo Frainer
e nas reuniões sociais, a que prestigiava com a

- 'sta. Maria de Lourdes

sua encantadora elegância e stmpltcídade. No Barreto

afeto da sua família e nas homenagens que vai :._ sra, Dorotéa Comelli

receber, Anita perceberá a estima de que se fez lho Couto, esposa do sr.

merecedora em nossa sociedade. Décio Couto, Inspetor da

Prazerosamente levamos-lhe nossas felící- Fazenda

taçôes, extensivas aos seus dignos pais.
- sta. Wany Pacheco, es-

--0--
t remosa filha do sr. José

1\10118. Prederico Hobbolt J'(:'I'osamente, os de l' ESTA- Pacheco e sua exma, es-posa

I DO se associam. d. Maria Pacheco e aplicada
Na data de amanhã, ocor- Joél de Oliveira .I)(lwinoni ,alUna

do C,O,lég,' io "Coração
re o aniversário natalicio Na data de hoje vê trans- de Jesus".

de Monsenhor Frederico correr a do seu 16.1 aníver- .....-

---'�.--

Hobbolt, devotado Cura da sário nata lícío o .: . so jo
Catedral e Secretário da vem conterrâneo J oél de

Arquidiocese. Sacerdote de Oliveira Dominoni, filho do

altos predicados marais e in- Ten. Altair Domín .'11i e sua

telectuais, Mons. Hobholt se cxma , esposa d. '�ruema de

vê cercado da geral estima Oliveira Dominonl

:��;::,::;r:�:�:":::;!i!� ;����;�::i�::E��,:�e :��:; II'
O ESTADO, que o tem en- ção, o aniversartantv terá

""

tre seus velhos amigos, an- ensejo de ,recebeI' . clicita

tecipa-Ihe o abraço de f'eli- ções do grande Cjl'CL lo de

citações, ad multes, amieadesconquístadas pelas
suas qualidades, pava satis-

��;::. de seus. dig-r:oa geni-

��' El
," :OE i'ARABENS O POVO DA LAGOA

O ESTADO apre-senta fe-
.'"

,.
�

--

r'
-

\

.,:"':/,
como ..

!C�:�Ç�:'io Alexandre da " Será concluída a dragagem graças
Cunha ,.'

Transcorre hoje o 67° ",fi) I. �'por SINHA'ÇARN�íRO ���' ,aos esforcos do' Prel Osmar Cunha
aniversár-io natalício do.sr. CdNSiHTORA o e HigiENE INf"'NTI� fiA JQj:iljSON & jalm$Oit

j

Dário Alexandre da Cunha,
. ----,--.....-..-..." ...-�.

3!1l'gento-músico >�formado 'ALGUNS 'FÀrrOS 'SôBRE .se feC'harão e asm�leiras de'
Não é/e ;oje q�e aL dl'�"I�atqU�la iocalídade d� �or.;o

do Exército, e- nosso preza-
o. SElJ HERDEIRO" saparecerão, Vitamina -dá g�e_� a. arra fi. agoa menor ossem reimciac �s.

dois anos O;;(-O,S"os docrãneo aind'."
'

'.

t 'ri rtem .sido .um j3l'oblelUü para I,para tanto contou com a boa

versos outros m\micipios, 00 corl'eligion.4rio, "

�.. "
.

,
')-"1. h, ao creSClmen o �,os os-'

-

. '.

As JUU' j'ta-" f'eII·'c'I·.1'Ja,ç·o"e·s-'q-\'I'·e· 1Vfti'sníó'* lflã-ezin ha niã'ii:'�"'",-"..�rh' c "'�t ,"'17 c
' ',., t' i,es--morj3.!!lore&, da nossa· Ilha;\!! vontade. e· a acolhIda dos

i'''m s' I'do eleUlento de mar"ca � 101
"''''' ",,,,.J,, c. quan o lSLO. nao, " '"1' 't b . 't

.
- - '. - -

,,<

)r,g,'Ulhosa
fem

se,us
momen t 1 d' dI'

..

\

I'
pllnClpa rpen e,

a oa

geJl,
e Ilu:stre.s engenheu o,; doutore.,

da projeção; pelas suas vir- receberá no dine de hoje os
_,

�
- en la me o ' e

.

aval' a ca-. :d 1 N
' '" '

•

'n 'f .

>

E
,o.S de dúvi�'a; sôbre seu mi- bec.,·a cIo. seu ·fl·lhl·nho. Uma

que .,cm _a. ""e a pes,ca, e q._ t,l,',e Tl.lyel:�. Flemmg l Claud.J.o .D,'"
tudl"s ctisLã.s e pelo seu en- de �.EST,A,D.O se à.9.,.soci.am.· xc.ursa-·o a'

, ,

,-
' .' I - V" I 1 --

I 'l. 'lt D I 1\lsculo recem-nascido. Lin- forte membra "

mUluo e::;pel a c o n_Ul p",.a lccnZl, que co a )01 :1r:tm

tusiasmo cnador.
A

en. d. a11' ommOlll_:' éiinho êle é sim senho' l' N

na plotege

I
obter o sustento para os seus. com o governador ela cidade

Pondo-nos em mais de Ve transcorrer amanha a,'
, I. .. as mo eIra", '

d' f'
-

·t d
,

S b'
� você mentalmente enume- Ves '.

" E a p!!sca uma as pro IS· para o eXl o as demarches.

um:1 ocasião, na defesa das data de sua natividade O'

am aquI ..
_ .

gUlce e comum epl re- t'sões mais difundida,s em n08- Ontem o sr. OSl1l:H' Cunha
.

d
A .a todas as boas quahdades cém-nascI'clos L 1 • ' ,.

.

suas obras e cOl1t�"a ?s, que �l,OSSO preza. o
.. com"n�ane� ..'

eva a gum so mUnIClpio, pnnclpalrnente recebeu o spguinte telegr::t-

1',JI'OClJI'aVam preJudlCalas, I [eocnte Altan Domm011l [ue consegue descobrlr. En- tempo para que o bebê a I
.

t' d
�

t
'

.. t t
.

t 1
-

no ln e1'101', on e suo pOL1ca::; ma, cujo cor e por tlc,mais

por interesses inconfessá- Oficial do Exército em ser-' A Diretoria do Clube Doze :1:e an o, eXlS em a guns de- pren,da a focalizar os olhi- as oportunidades que se ofe- aüspicioso para a boa gente

veis, fizemos-lhe a justiça de ,viço no 140 B. C. de Agõsto, tem o prazer de :l'dhes perturba?ores neste nhos e a larga base do na- Irecem à nossa gente, no to- tia Lagõa:

confortá�lo e incentivá-lo,' Muitas serão, por certo, ,convidar aos s1's.· Associados .,ordl�cho pedaCInho de gen- ,menta êste efeito. O cóntrô- cante ao trabalho. "Acusando rec"bimento

certos de que, afinal, have- as homenagens de _que �erá
.

e suas exmas. famílias para
te. Nao se preocu�e. Gera"l- le dos m�sculos oculares só I Ultimamente a dragagem vosso ofí;;io n. 13, de 23 de

riam de reconhecer os seus alvo por parte, :nao so de o pique-nique que fará rea-
mente desaparecerao ·dentro começa la pelo seg'undo ou da Barra da Lagõa se cons- fevereiro tenJ� satisfação

grandes méritos de batalha- seus colégas como do gran- lizar em' Sambaqui, no do- de"algUl:s �eses. !terceiro mês de vida, "Pe-I tituia numa necessidade l\[- comunicar serviço dragagem

dor da fé da instrução. I de. numero d� amig?s e ad-I min�o, d,ia 3 de abril, com i: '? cO,I,tadlll�O nem tem nugem" nos .braços ou cos- gente. Os �el'viços que fora111 sangradoUl'o Lagoa Concei-

É, pois, com especial sa-, mll'adores, as quals, pra-. partIda as 8 horas do Mira- I quelXO ...

: vo�e pen.sa, Tan- r tas do �arot1l1ho logo desa- 'iniciados auspiciu"umente, ção será reiniciado breve já

tisfação que lhe mandamos, zel'osamente, nos associa- I
mar. I t.� melhOl, pOIS ass�m po��- : pil1'eCera, o mesmo aconte- � tiveram interrupção bnlsc,l, havendo sido concedidos re-

nas, vésperas de seu natali- mos.
.

I A condução é inteiramente ila mamar com mal� facIh- Icenclo com manchas verme- 'deixando aflitos a quantos ft- cursos ao décimo sHimo dis-

cio,'o nossO respeitoso abra-
I FAZ�M ANOS, HOJE: graUs, .sendo as inscrições a-I d-a�e, responde' a �ae - Na- ; lhas na pele ou boI in has : companhavam com c::l.l'll1ho trito Portos Rios e Cal1:tis

ço. I - dr. Hamilton José de be1i.as na Secretaria do Clu- tUI e:a. Os ma�11.ares do brancas no rosto. I a obra. para executá-los êste ano pt

.

I'
Moura Ferro be, das 8 às 11 horas. t'l:�ebe crescem l'apldame11te I Alguns bebês nascem ca- Agora, entretanto, o pl'e, Slluclações Gilberto Canedo

ANIVERSÁR.IOS
-- Professor Roherto Mo- A Diretoria e depois :de al�um tempo l'ecas como o vovô. Outros feito Osmar Cunha, toman- de Magalhães, Diretor Geral

Sr. Romulo Nocetti l'eíl'ft N. B. _ A excursão marí-
seu ,�erdelro tera o org'ulho ISão cabeludos como o pró- do pulso da realidade ela si- do Departamento Nacional

O nosso mui prezado con-l - dI:- R:i�aldo Alve�, al- tima no aprazive,l local Sam- perf.�l ,de um. Rod�lf,o Va-
i,
prio Tarzan. �m' qual�uer tua�ão, .tomo.u .a si a tarefa

I
de ,porto�, Rios e can�is".

terrâneo sr. R.omulO' No-: to funclOnarlo da Prefeitura' baqui, onde tera 'churrasco, lentIn� ... E clalo que o um dos casos, ele provavel- de. mtelcedel Junto aos po- E por Isto que dIzemos:

. Ui alto comerciante em 'l\hm icipal I bebidas e outras iguarias. A pescocll1ho balança. E con-
I
mente mu,dará de "pentea- deres da União no sentido de ,Está de parabens o povo da

;�zo' de merecida, aposenta- I - sr. Augusto Roberto grande lancha São Francis- tinuará assim até que o be-I do" depois de alguns meses, que os serviços de dragagem. Lagoa.

doria aniversaria-se ama-
I
J.:e4ues, sócio da Livraria co, gentilmente cedida pelo be complete uns tl'es meses inclusive côr e espécie de ca-

"

.

,.' "

llhã.
'

;.xavier 'e pessôa larg'amente Presidente Honorário do Clu- de idad� :
.. e memo �i só-Ibelo. Não é raro, entretaJ1- ••••••••••"••••••••••••�•••••8••••••••••••••

Mllito relacionado nos relacionada nest'3 Capital, be, dr. Aderbal Ramos da consegUlra sustentar fume- to, um bebê, carequinha fi- I
Atacadl'sta d'" ca n' I' t

,.

d
. . i.. t b

'
" " se lIras, exc USlvamen e naClOr,alS e

meios comerciais e sociais ;H,tfldamente nos meIOs ci-" SIlva, alem de levar QS ex- �en e a ca eça por curtqs Cal' aSSlm durante todo o otl'ande aceitação pl'ocül'a vend d' "t C ·t I R
.

1 t b
.

. .

t t' 1 mte' I
..

l'd
,e , e OI ne" a apl a e ·e-

do 'Estado, o verando ani- n�os (a gen e arnga-ver- ,:ursl�n�s a,s a � �que e local, I"va os.
_ pn�eIro ano (e VI a. '1 presentantes para Cidades do Interior.

ve1'sarial1te verse-á' cercado de; �stara a dlsposlçao dos asso- OIelhas grandes nao de- Aquela forma de cabeça' Cartas para Caixa Po�tal 280? S- P J

de "ig'nifír:ativ3s e carinho- sr. Zeni Linhares ciados que desejarem visitar saparecerão sozinhas, e o estranha, tortá, quase pon-
I ' ::; c·, . � - .. ao au o

SaS nlaniEest:1ções de ap1'e-
,- sr. Osvaldo Fernan- .1 Fortaleza de Anhatomirim, mé,todo de fixá - las com

I
tuda, não é permanente. Já" ••••••••••••••••••••••••••� 0., ' ,

.

, I
.

h' t'
, d'

.

't'l
., .., .

('o e l'esveito pelo transcur- u(',; seus ocalS IS Ol"lCOS, etc .. As espara rapo e 11111 1 e an- que os ossos do ·crâeno ain- .

�o da dat"" recobendo as ho- - sra. Ziza Santos Cola- �iagens são gratuitas, bas- tipuado. Se, depois do Cl'a,- da não se solidificaram, êles I "AÇA"'"O ENTRE AMIGOS'"
menagens de que se fez me- I H', esposa do sr. Gabriél "ando que todos os associa- neo se desenvolver e os ea- podem se ter deformado por

."

.

recedor, por parte do grande Colares dos se inscrevam na Secre- belos crescerem, você ainda ocasião do na.scimento. Ca-

l' úmero de amigos e admira- - sra. Maria L, da Silva, taria do Clube, bem como pa- as achar exageradas, uma beças que ficam um pouco DECLARAÇÃO.

rim'es, esposa do sr. Leandro José ra o chur�'�sco n_o Restauran- sim.ples operação ,plás:ica, ,"�chatadas"J devido ao há-
,

,DECLARO que, não tendo conseguido' vender os bi-

\ Os de O ESTADO regosi- da Silva; te, qu� �has sera pago a pre- malS tarde, podera. de�xar blto de d�r�il' sem_pre na lhet'?s da rifa de um RÁDIO PIONER, que deveria cor-

jados com o seu natalício, - sra, Ignês de Araújo ços mo�lCos. '.' '. �s orelhas <;_oladas �unt�nho me�ma, posJçao favol'lta, vol- reI' com a Loteria do Estado, extraqão de 7 de Abril pró-

'il1resen tam, cordial e pra-
- sra. Lidia Bittencourt �sper:,-se P�.I ISSO mUlta. a cabeça Toda.. crIanCinha tarao a sua forma redondi- ximo, resolvi torná-Ia sem efeito, pelo que solicito aos

�"'.'J'osamente os melhores vo- \, ieira., esposa elo sr. Pas- a�m�açao e .g�ande concUl'- tem duas molelras na cabe- nha quando o pequerrucho que adquiriram bilhetes o favor de me procurarem no en·

Tos de felicidades. ,:oal Vieira l'e�c:a a ies,t1va e,.alegre .ex- ça, uma grande. em cima e ,cheg�r na idade de passar dereço meJlcionado nos mesmos, para fins de reembolso-

Sta. Leda Maria B. LÍno - sr. Agenor Silva, alto cUlsa�. a SambaqUl, no dia 3 outra n�enol' maIs atraz. En- a maJOr parte de tempo sen- � Antecipo meus agradecimentos'
Vê transcorrer, na data de funcionário da Alfandega

de abril. tre as Idades de 9 meses e tado. I Do.NATO BACH

amanhã, mais uma risonha desta. Capital
---, --.----,-------�

primavéra de sua feliz exis- - jovem Dinarte, filho AVENT--'URAS 00 Z'E·-MUT'"R'E'T', A
.. · ..

t2Yicia, a graciosa e pren- do sr. Dinarte Borba.; .

-
-

,

clF.da st. Leda-Maria Bu- - jovem Francisco. filho

chcle Lino, diléta e encanta- do s'r. Manoel da Paixão

d,\J'a filli::\. do nosso prezado Tourinho, destaca,do despor
amigo sr. 'Tenente COl'onél tista e Oficial da. Reserva.

Domin O'os da. Costa. Lino So- (la Aerona utica;
brinho""e de sua exma, espo- - sr. Osmar Bastos

sa d. Zilda Buchele Uno, FAZEM ANOS, AMANHÃ:

Educada e culta, dotada __: menino Júlio Cesar,
de apre'ciáveis dotes morais, estremoso filhinho do sr.

a. distinta aniver'J''. iante, Milton S. Garcia;
gozando de vasto circulo de - sm. Izabel Coelho de

amizades, receberá nesta Souza, esposa do sr. 8010n

oportunidalde significativas CoeilJO de Souza, industri

às quais: pra- ,11; �

ANITA HúEPCKE DA SILVA.

:e.

A Trecuropa operará, so

ore tudo, nos Estados de I

:;ão Paulo, Rio de Janeiro,
YIinas Gerais, Bahia, Per

iambuco, Paraná, Santa. Ca
carína e Rio Grande do Sul.

CONGRESSO EUCARIS
['ICO. A Real já está acei
ta ndo reservas de' passagens
jara os 'que desejam tomar
)arte no Congresso Euca-l
-istíco. Não deixe para ul-;
'ima hora, faça desde ja
sua reserva.

Mons, Harry Bauer

RIO, 25 (v.
-

A.) - A Cá
niara e o Senado não hin··
clonaram ontem. Na primei
ra daquelas casas do Legis
lativo foi velado o corpo do
ex-presidente da República,
Artur Bernardes e na segun
da apenas foi aberta a sessào
e encerrada em seguida.

NÃO FUNCIONOU

A data de amanhã ainda

assina la o aniversáiio de

outra destacada figura do

claro barriga-verde.
Monsenhor Harry Bauer,

na verdade, tanto nesta Ca

pital, onde trabalhou duran

te vários anos, como em Rio

do Sul, onde reside e em di-

• _:!!!S5

." í

E T Ap
•

UtelílJa
PRECISÃO SUIÇA •

a última palavra
da técnica Suiça lDESDE 1858

Em tipos modernos, de
beleza clássica, Minerva
desde 1858 dá hora ao

mundo com a

traaicional precisão
suiça.
Para um presente
distinto... ofereça
Minerua - o presente
mais exato.

HO"!AS 1.OC,<\13 CORRr.:�,
PO�DE�nE.S AO "·IEIO·
Dl" N.J RIO D�, J ",N�lRO:

Pcrrug al. , , , , ,', .. , .. ,

Itália ,· .

J5,00
16,00
15,00
O,OJ

Esianha , , .. , ...

japão , ..

Turqui a 17.0)
Alo,' t h. 16,00
EE UU.............. 11,00

. f, a-ic i : 15.0)
Finlã'dia............. 1;,00

• 2 tipos : folheado a ouro, lamina-

do 20 microns e aço inoxidóvel

• com 25 rubis .pcro homemBélgic a ..... , . . .. . . .. 15,00
Dinama Ta .....•. , , . 16,'00'
Inglaterra .......••• 15,00 ii com 21 rubis, tipo esporte, para

senho:a

• super-outornótico
• à prova de ,ó9ua
ii protegido contra choques

À venda nas boas casas
. .

d e t ,o. d e õ . a 'r a s i I

• ontí-mcqnétlcó
• coroe ínquebróvel

\ ,

\
�

•.

\
'" '" r
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Yalério e Juarez treinaram no· Grêmio xADREZ"��
REGULAR o MÉDIO E EXCELENTE o ATACANTE QUE FEZ QUATRO GOLS EM 45

MINUTOS
Notícias chegadas de Porto mingo ú ltímo revelo se' I t' d,

. u- a no co e IVO e qUinta-feira., Juarez impressionou viva-

Alegre revelam que além de melh�r figura �o gramado, Valéria atuou como médio mente, pois revelando, elas"

Valéria, do Paula Ramos, Assinalando cinco gols e avançado, no primeiro tem." I se, combatividade e oportu
também se encontra em ex- dando o Campeonato Cata.ri- po e Juarez comandou o ata- nismo, foi o autor de quatro

periências no Grêmio Porto nense ao clube de Joirwille. que no segundo tempo, subs-
.

gols de bela tettura,
A1egrense, o atacante caxí- Os dois renomados "ases" tituindo a Delem, Valéria te-los dois deverão ser contra-

ense Juarez, que ainda do- barrigas-verdes extrearam ve uma atuação regul:tr e tactos.'
.

ARGENTINA X
URUGUAI

Pelo Campeonato Sul-A

mericano de Futebol que es

tá sendo levado a feito em

Santiago do Chile .pelejarâo
hoje os quadros da Argenti
na e do Uruguai.

Há enorme interêsse pejo
match entre portenhos e

orientais, que há. lO anos não
se defrontam,

CAMPEONATO DO
PALMEIRAS

Na manhã de hoje come

çará a disputa do Campeo
nato do Palmeiras, estando
marcadas as seguintes parti
das:

Palmeírí-A's 8 horas -

4

Prêmio "BeUort
Duarte"

estudar" o antigo regulamen
to, a fim ele serem introdu

zidas algumas modíücncões.
Podemos adiantar que o

trabalho de 'que foi .Incum

bido o 1.0 secretário da C.B.

D. está concluido, restando

aprovação da Diretoria. Ao

que conseguimos saber, serão

propostas modificações nas

condições para sua conces

são, a saber: 120 jogos, em

vez de 80 ou 6 anos em. vez

de 4, sem qualquer punição.
Outra inovação é a ele que as

punições impostas pelos clu

bes interromperão a conta

gem, quando comunicadas ás

entidades.

----�

CARIOCAS X
PA�LlSTAS

Realiza-se, hoje, no está
dio do Pacaembú, na Capital,
paulista, o primeiro jogo
da série finalíssima em dis

puta elo Campeonato Cario

ca de 1953.
Como bempre, carioca. .>

paulistas os adversários.
e

r:

Em cogitações: Io
ritiba x Caxias

.. ,_"'-_s-,�litJ"""'<;"""""".:"··,"'�,·��l1:�· !

Pre-ciSã:sã
No ESjaleiro

MECANICOS

Aretace

SERRALHEIROS

TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.

•

- VENDE�SE -

Um terreno no Ba i rro Bom Abrigo e

a casa da Avenida Hercílio luz. 183.
Tratar na mesma.

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade

Vencle-se
Um terreno c/B casas;

sendo 2 de madeira e uma

de tijolo. Medindo a aréa
de 876,20m2, no valor de
Cr$ 40.000,00, Tratar à Rua
Felipe Schmidt nO, 44, o Im
pério das Toalhas,

CONGRESSO EUCARIS
TICO. A Agencia da Real
Aerovias, convida a todos os

interessados a tomarem par
te 110 Congresso Eucaristico
para fazerem suas reserva�
desde já, evitando as

sim atropelos de ultima ho
ra.
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RIO, 24 (V. A.) _. A íni- providencias que já haviam
ctatíva do Executivo prcpon- .ído tomadas em nome ele

do ao Congresso medidas vi- minha bancada, Devemos, a-
- s�ndo o aperfeiçoamento da gora, otmar como base nos

Lei Eleitoral, e,pcontrou, a estudos - acrescentou o par

melhor receptividade entre lamentar riograndense - os

os senadores e deputados, subsldtos já existentes no

sem distinção de cores parti- Congresso, principalmente o

dártas. O Congresso, como se projeto aprovado pelo Sena

sabe, já estuda o problema do e que se encontra na Cã

e possui a propósito copioso rnara, ampliando-o convení

material íntormatlvo. entemente para que seus ob-

O senador Dário Cardoso" jetivos sejam alcançados,
do PSD, membro 'do seu Di- Assim, ganharemos um tur

retório Nacional e consultor, no na apreciação do assunto,

jurídico dessa agremiação, O pensamento do meu par
assim se manifestou, ouvido tido é favorável a toda a pro

pela imprensa, cerca da íní- vídencía que possa primara:
cíatíva do poeler Executivo: o sistema de coleta das in

"Acho que foi uma iniciativa clínações populares, de tal

muito louvável e útil a que .orte que o regime represen

acaba de tomar o Executivo, tatívo seja realmente exer"

isso porque as últimas eleí- citado em sua mais absoluta

ções demonstraram a neces- pureza. Envidaremos todos NEMASCOPE, ficam cance

sídade de, se por termo à os esforços para dar a Lei K- .adas temporariamente as

confusão e à fraude pleito- .ettoral, o mais breve possi- sessões de 5 horas do Cine

ral, vel, pois o ass,unto não a.. Ritz, passando o Cine São

presentá dificuldades e pode José a atender o referido

ser apreciado com rapidez. horário.

;.=��,

Bolsa de Estudes
{(FIorence Lerner»

A Campanha Nacional de c) um certificado expedido
Aperfeiçoamento do Pessoal pelo Cônsul dos Estados U

elo Nível Superior (CAPES) nídos ou qualquer outra au

comunica aos interessados toridade norte-americana

que a Divisão de Educaçã-o competente, do qual conste

da União Pau-Americana es- estar a candidata habilitada

tá anunciando o oferecimen- a lêr, falar e escrever em in

to, para o ano escolar 1955- glês. O Instituto Brasíl-Bsta-

56, da Bôlsa de Estudos "Flo- ias Unidos e as organizações
rence Lerner". congêneres estão habilitadas

Essa bõlsa se destina a ), fornecer tais certificados;
permitir a uma mulher Iàtí- d) o formulário para ma

no-americana a realização de tricula na Universidade de

estudos pós-graduados na �hicago, preenchido em in

Universidade de Chicago em glês, em duas vias, sendo o

um dos seguintes campos de original enviado à Uníversl

estudo: educação, serviço so·, dade e a cópia à Divisão de

cial, bibliotecologia e cíên- Eelucação da U, P. A.;
cias aplicadas à saúde ·(eco· e) duas cartas de reco

nomía doméstica, enferma- mendação de pessoas não a

gem, nutrição, etc.). parentadas com a candidata

O valor da bôlsa é, de ... , e que conheçam seus antece

US$ 3,000.00 (três mil dóla- lentes acadêmicos e pessoais
res) , correspondendo a .. " e suas possibilidades de êxito
US$ 2.300.00 'para manuten- em cursos de pós-graduação
ção durante um ano escolar 110S Estados Unidos;
e US$' 700.00 para pagamento f) certificado de estar em

das taxas escolares. As des- gôso de boa saúde.

pesas do transporte correrão A documentação acima re-

por conta da bolsista. ferida, preparada em in-

As candidatas deverão re- glês, com excessão do tra

unir os seguíntes requisitos: balho a que se refere o item

a) serem nacionais de um a, deve ser apresentada à

país Iatíno-amerícano: Divisão de Educação da U-

b) possuírem grau uníver- níão Pan-Amertcana, ímpre- fsitário; 'terívelmente, até l° de maio

c) contarem pelo- menos de 1955.

dois anos de experiência na

especialidade em que se de

sej am aperfeiçoar;
d) dominarem a língua in

glesa.
Os documentos abaixo re

lacionados deverão ser apre
sentados pelas candidatas,
para as respectivas ínscrí

ções:
a) um trabalho original

sôbre a experíêneta adquiri
da na especialidade a que se

dedicam e sôbre os planos e

aspirações que se propõem
realizar em seus países. Esse
trabalho deverá ser escrito
na língua da candidata e li '

mítar-se a quatro paginas
datilografadas em espaço du

plo e em papel de cinta;
b) um certificado de estu-

O Serviço de. Bôlsa de Es

tudo da CAPES selecionará

algumas candidatas que se

rão inscritas mediante o pa
trocimo desta Campanha.
Essas candidatas deverão
preencher o formulário do

referido Serviço e apresen
tal' documentação referidá
nos itens a, b, c, e e f acima.

Para as candidatas que se

interessarem em obter o pa
Mocínio da CAPES' no enca-

rninhamento de suas candí-

daturas, o prazo de ínscrí

�ão, mediante apresentação
do f'orrnulário do Serviço de
Bôlsas da CAPES e da do-

cumentação suplementar já
referida, terminará em 15 de
J,bril de 1955.

dos universitários expedído As interessadas deverão di

pelo estabelecimento ele en - rígtr-se, para OUtras íntor
sino superior cursado, cons- .nações ou para solicitar suas

tando do mesmo o título ou- inscrições, ao Serviço ele Bôl

torgado e as matérias cursa- sas de Estudos da CAPES -

das, com indicação do nú- Avenida Marechal Câmara.:
mero de horas semanais de- 160 - 8° andar � Telefoi1e:
dicadás a cada matéria e as 32-5312, Rio de Janeiro - DF

notas obtidas em cada uma Anísio S. Teixeira - Se-

delas; cretárlo Geral.

BEM RECEBIDO O PROJETO VISANDO
O APERFEiÇOAMENTO DA

lEI ELEITORAL

A proposta do Governo con

tém medidas que considero

heroícas para acabar com a

fraude nos últimos pleitos,
em todos os setores".

O deputada Otávio Manga
beira declarou a O GLOBO.

"Já há muito que se impõe
uma reforma da Lei Eleito

ral. Parece mesmo incrível

que as últimas eleições se

tenham realizado ainda sob

a vigencia de uma' Lei que

provou tão mal no pleito an

terior.
O lider do Partido Traba

lhista na Câmara, deputado
Fernando Ferrari, afirmou,

por sua' vez: - "O desejo do

Governo vem ehl favor das

FIl"o�allÓpolis, Doming.o, 27 de lVlar,Ç.o de. 1955 5
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Em 1�30, de pequenas m!quind;
de uaia pequena indústria,

saía o L0 Colchão de Molas

EPEDA fabricado no Brasil.
-"

Hoje, aperfeiçoadissimo, produto
de máquinas modernas e da

mais avançada técnica industrial,
o Colchão de Molas EPEDA

continua no Brasil sua

tradição internacional de lider

em confôrto e durabilidade.

. 25 anos são decorridos.

Nêsse espaço de tempo, o

povo brasileiro, de norte. a sul,
soube avaliar bem a qualidade

EPEDA; não a confundindo

com outros produtos; antes,

distinguindo EPEDA coroe>

o melhor entre os melhores.

Êsse é, o presente máximo,
a mais alta recompensa quê

poderiam seus fabrícantes�
receber. E retribuindo-o, no

Aniversãric de Prata EPEDA,

entregam ao povo, pelo
menor preço do mercado =

O melhor Colchão de

Molas fabricado no Brasil,
fabricado no mundo.

Cr$; 2.210.00
Preço ,Ruro solteiro

,

Cr$ 3,290,60
Preço para casal
em S, Paulo + 40/0 de írnp.

.

"

Cr$ 2.( 30,00
Pr6 ço paru solteiro

C.$ 2.930,00
Preço ocre casal
em 5, P.:lulo +- 4% de imp. Cr$ 2.610,00

Pr.eço p rre solteiro

Cr$ ,3.980,00
'Praça para casal

em S. Paulo + 4% de lrnp.

ÇOLCHÃO DE MOLAS EPEDA

tem concorrentes rnca., � não tem equivalentes.-

S. A.
Cr$ 1.7.50,00
Preço p::ra solteiro

Cr$ 2.390,00
Preço para ccscl
em 5, Paulo -I: 4% de imp

IN·D.úSTRIAS
Fóbi'h:a: R. Cotorina Broida, 61 . Iel, 9·7118 (Rede Interno)· S. Pliulo

-loja - Exposição: Rua Vieira de CarYülho, 169 • Tel. 34.1691

Medidas podronint,dos Preços-S. Pculo, exclu
sive despesas_de ,'rate, emhalag�ns e lax:-:Is. Um produto lia melhor lébrica de Colchões de Molas da América do Sul.

((Livro Mun'dial da Bôa Vontade�)
(SNA) .; o Presidente Ei-

j
Os governadores dos 41 es-,

senhower e esposa assinaram tados amerlcanos assinaram
o "Livro Mundial da Boa também.

V�ntade", �a S0ci�dade, Bí- ° dr. Robert T. Tarlor, se

blíca Amerícana, em· uma cretárío da Sociedade Bíbli
breve cerímônía na Casa ca Americana, 1declarou ao

Brancff. Pi"esidente Eiseriíi'ower que a

O livro, quando completa - referida ('lltidad� em coope
do, conterá nomes de pessoas ração com 24 ontras socieda
de mais de 60 Iiaç.ões qúe "a- des bíblicas natCidnais através
mam a Bíblia, tem respeito do mundo, teni' como alvo

por seus ensinamentos, e que futuro a distribuição de 60
cI�sejam vê-la amplamente milhões de cópias das Esc,ri-

GOyERNADOR DO
ACRE

RIO, 25 (V. AJ - Por via
aérea, seguiu para o Terri
tório do Acre o seu novo go
vernador, coronel Paulo Tor

res, que aqui ocupou o cal"

go de chefe de Polícia nos

últimos dias do governo do
extintó pre,'!idente Getúlio
Vargas. Por ocasião- crê situ
embarque, o coronel Paulo
Torres disse aos jornalistas
que, uma de suas principais
preocupações na gestão dos

negocios daquela unidade
territorial será a descobert9.
elo petroleo.

panha dos 60 milhões de e

xemplares das Sagradas Le

tras.

. Casin,he-ira
Construção de:lemplos

�e..,';;=
(SNA) - As igrejas ame- cularam que construções no

ricanas gastaram mais de 5831 valor, superior � 600 milhões

milJ{ões de dólares para de dolares serao levantadas

construir em 1954 mais tem- pelas igrejas neste ano.

pIos do que em quaiquer tem- As despesas para o ano d�

1954 excederam em mais de
100 milhões de dólares o "1'e

cord" anterior de 472 milhões
estabelecido em 1953, infor

ma o "Religious Ne,?/s Servi-

po anterior, conforme esti ..

:nativa feita pelo Departa
mento de Comércio e Traba

lho.

Dirige'ntes economistas cal-

Precis&-se somente para
cozinhar. Vila Naval c/2

Rua Rui Barbosa - Pe
dra Grande.

tmas, CASAespalhadr," .

As assinaturas do Presi.

dente e senhora estarão ao

lado das do Rei Paulo da

Grécia, da Rainha-Mãe EH

zabeth, da Inglaterra, e do

Imperador HailB Selassié, da

Etiópia.
.

O "Livro Mundial da Boa

Vontade", quando completa,·
elo, será eyibido durante um
ano em cada um dos 25 paí
ses onde se encontram as So
ciedades Bíblicas. Será lisa

do para incrementar a cam-ce".

Vende-se uma de madeira
com água, luz, esg'oto, toda REAL AEROVIAS. Via
pintada a óleo. Para vêr e ge me:lhor pela ''frota da
tratar na mesma. boa viagem". Real Aerovias,

Travessa SaIftos - 30-A.lfone 2358, Conselheiro Ma-
(Malária) : fra, 6. "

.
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Com a Bíblia na"-'M.ão

, DOl\HNGO, 27 DE MARÇO (Quinto domingo da

quaresma),
;,

[:t'
Orai vós dêste modo: Pai nosso perdoa-nos

como nós perdoamos. (Mat, 6:9-12). Ler Lucas 11:1-4. '

x

AteREiÃ estavà "em' profundo silêncio venquanto
se proces-sava o 'serviço da comunhão. O povo maori, re

verentemente se ajoelhava para tomar os elementos de

pão e vin ho. De repente, um dêles levantou-se sorratei
ramente-e abandonou a mesa da comunhão. Voltou para
um lugar bem no fundo da nave. Daí a pouco, caminhou
de 11ov6 para o altar, tornou seu lugar à mesa, e recebeu

o sãcnlrmento.
Quando lhe perguntaram que tinha havido que o le

vou a assim proceder, êle explicou: Quando eu me enca

minhei para tomar a comunhão, não sabia quem se ajoe
lharia a meu lado. Descobri <depois de ajoelhar-me que
eu estava ao lado do homem que anos antes assassinara
meu pai, O homem a quem eu jurara matar.

Sob tais círcustâncias não podia tomar a comunhão.
Voltei para o meu lugar no banco dos fundos. Ali senta

do,pareceu-me ver o Senhor e ouvi-lo dizer: "Nisto con

hecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns

aos outros." Olhand-o para Êle, ouvi-o dizer "Pai, perdoa
'lhes porque não sabem o que fazem". Não havia mais
ódio no meu coração, mas sim amor e perdão. Então vol
tei para comungar."

ORAÇÃO

Grande Pai de· todos os homens, ensina-nos que_�,
unidade da fé consiste em amor cristão. Que o espírito
perdoador do Mestre seja implantado em nós. Por - amor

dêle que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que es

tás nml�,céus ... Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
o mundo c\trece muito mais do amor cristão\do

do julgamento cristão.
x

-MBNSAGEM REAL Escute, ás 18,15 horas, pelo.
melhor .som de Santa Catauina, 'a Rádio "Diário da Ma

nhã", n .Progruma Evangélico intitulado "MENSAGEM

REAL"; uma palavra amiga, de coração para coração, da

Igreja Presbiteriana Independente de Plortanõpolls para
o Rádio-ouvinte.

Escola Dominical ás 10 horas. - Culto ás 20 horas -

Templo: Rua João Pinto -n.37.

x x

Si<:GUNDA:FElRA, 28 DE MARÇO

O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria
guém poderá tirar. (João 16-22). Ler I Pedro 1 :3-9.

TENHO trabalhado em muitas terras com povos de di
ferentes religiões. As religiões primitivas se baseiam

primáriamente, não em alegria mas no mêdo. O shin
toismo vê nas montanhas, nas árvores, nos fenômenos

extraordinários, espiritos ou deuses, a· quem precisam
agradar, a fim de aplacar a sua ira contra os homens.
O hinduísmo busca um meio de escapar da tragica "Ro

da da vida" e adota o si.stema de castas que é fonte de

eterno sofrimento. Maomé ensinou o separatismo que

pl'oduz conflitos. Para Buda, gôzo seria obtido por ven

cer todo o desejo, até que o Nirvana, a completa extin
cão do eu, pudessé ser atingido.
,

J eSllS trouxe ao muhdo' uma concepção intelra�en
te nova íl: respeito dR vida. A, religião para Êle dá uma

a!egrià intel'i-or inextinguivel, porque si.gnifica Íntima
comunhão com o Pai de amor. Cristo falou ,de um Pai
Celeste que ama a cada indivíduo mais ternamente do

que qualquer pai terreno o pode fazer. Jesus amava à
vida. Êle sabia que do sofrimento encarado construti
vamente.. pode nascer os maio�'es valores da vida; que
mesmo a agonia da crucificação ser transformada num

hino de glória, um verdadeiro triunfo.
O cristão é uma pessoá cheia de gôzo e

bue alegria porque êle vive em companhia
que é í1. expressão da vida feliz.

que distri- �

do Cristo i

ORAÇÃO

Querido e bondoso Jesus,_ tu' nos tens mostrado e

el�sinado o que realmente significa ser cristão. Ajuda
nos a irradiar por todos os cantos escuros lêste mundo,
os rai�)s- 1�lmi�osos d_o teu Ilcmor para que outros descu
bram o gôZ,o .de tt)u podei· redentor. Oramos em teu es

iPírito. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
. ,�;:� �-

.

O amor de Cristo .em nós, enche de gôzo a nós,sl'hvhia
. -:. 1"...:

Francis B. Layre (Distrito de Colúmbia)"

Dr. E. Moennrch·,
Cirurg. - pent.

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações 'da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes Ínclúsos Tratamento atual da Piorréia"

por operação- sem dôr

Pesquizas e tratament.o dos- fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" .:._ (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e con�rôle radiodóntico
Dentaduras: lVIagnet.izadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERlVIIA - FISIOTERAPIA
Atellde só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua. Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

-'

nin-

--
.
.-:>.

O. ESTADO

HOJ:E·,E AMANHÃ AgI�'adeéimento;
NO PASSADO EXPClSIÇAO DE MOTIVOS 'FOLCLóRICOS

O prof. Franklin Cascaes vem, de publico, rrian ifes
tal' o seu agradecimento ao Exmo. Snr. Governador do
Estado de Santa Catarina, snr. Irineu Bornhausen, pelo
patrocínio e pela visita que S. Excia. fez á Exposição de
'lVIotivos Folcloricos; ao Secretariado de Estado, prIu

_ em 1.635, o mercenário polaco Arcizewsky, um cipalmente o sr. Secretario da Educação e Saúde e

dos mais agressivos chefes dos holandeses, in- Assistêucia Social, dr. Waldir Busch, que foi incansável

vestiu com força o Outerio do Conde, que domina- para a realização da mesma, .ao prof, e jornalista Dera

va o Arraial do Bom Jesus, tomando-o e arti- lecio Soares, grande amigo e admirador das artes e que

lhan do-o, passando' a caus�r grandes prej:lÍ�os I r�uito auxiliou-�e. a. tomar possivel essa mostra, artis

aos defensores daquela Importante posiçao : tíca : ao CeI. Virg in io Cordeiro de lVIelo, comandante do

em 1.637, empenhado' na perseguição ao Conde 1'10 B. C.; dr. José Ferreira Bastos, Presidente do Tribu

de Bagnuoli, que estava em retirada, para a Ba- na l de Apelação; dr. Tom Wildi; dr. Pascoal Carlos

hia, o Príncipe de Nassáu chegou' ás margens Magrio : Comandante do 5° Distrito Naval, Almirante
do grande Rio São Francisco, no mesmo _ponto Carlos da Silveira Carneiro; Comandante dos Portos de

em que hoje se ergue a cidade de Penedo, man- Santa Catarina; Exma, Sra. Dona Marieta Konder Bor

dando logo levantar uma fortaleza a. que deu nhausen; dona Cora Batalha. da J)ilveira; prof. Orlando
o seu próprio nome; lVIelo, diretor do Instituto de Educação "Dias Velho";
em 1.734, segundo Teixeira de lVIello, uma ordem prof. Pedro Basco, pelo debate levado a efeito na Radio
do Rei de Portugal veiu "determinando que os Anita Gartbaldi, pela organ.ização e execução dos motí

magistrados não casem no Brasil sem licença vos folclóricos; Romeu Lamartin iére ; dr. Oswaldo Ca
de EI-Rei, sob pena de serem- riscados do ser- bral; ten. Ari Cabral; dr. Jorge Lacerda; prof. Walter

viço, suspensos e logo remetidos para o reino Piazza, Diretor do "Boletim Folclorico. O agradecimento
pelos governadores": é ainda extensivo, pelo apoio dado, aos jornais A Gazeta,
em 1821, chega a esta capital a noticia de ter O Estado, O Tempo, Diario da 'I'arde, A Verdade, Re

sido, no Rio. de Janeiro, Jurada a Constituição vista do Sul, Boletim da Comissão Catarinense de Fol-

Portuguêza ; clore, Ás estações de radio: Anita Garibaldí, Guarujá, Preços: 3,50
em 1857, em _visita ao céspede natal, Laguna, é Diario da Manhã, torno publico, ainda, o meu agradeci- Censura Livre

recebido com grandes festejos o seu diléto fi-I mento ás associações: A. dos Servidores da Escola. In- - As 2 horas.

lho, conselheiro Jeronimo 'Francisco Coelho; i dustrial de Florianópolis; Irmãs do Asilo de Orf'ãs ; Clu- lV�el Ferrer - Miroalava
- em 1866, morre gloriosamente, a bordo do en- be de Excursões da Ilha; Centro Excursionista "Arnoldo em.

-

'cllraçado ."Tamandaré", no bombardeio do for- f Raulino"; Irmandade N. S.' do Rosario; Sociedade Musi- TOUROS BRAVOS

;'te�de .Itapirú.. na. campanha. contra o governo do cal "Amor á Arte. 'I'ambem não quero deixar esquecido N? Progr.ama:
Paraguay, '0 bravo conterran eo 1. tenente José o apoio integral dos jornalistas Martinho CalJado, Te- Vida Carioca. Nac.

Inácio da Silveira. nenteTldefonso Juvenal, Wandir Santos, Oswàldo.lVIelo e Preços: 9,00 - 4,50.
Suas ultimas palavras foi'a�: João F'rainer, Censura Livre.

.

'_- 'Agorr, .me '
vou ... Adeus, camaradas l ! Estendo tamhem meus sinceros agradecimentos a

As 4,30 7,30 9,30 horas. '

em' 1.933-, li Âeade�ia Brasileira de Letras in di- oelos quantos compareceram ao salão dá Exposição dos Jeff Chandler - Susan

cava o _§r. ·.Affonso 'I'aunay para- saudar o histo:, vlotivos Folcloricos, que foi em numero bastante elevado 8a.11,- Sco_tt Bra dy - em:
.

riador Rocha -Pornbo, eleito para. a voga do es- iarn cita-los todos nominalmente, pois que os livros çl� CAP�TA� PIRATA

critor Silva 'Ramos;
.

'egistl'o acusaram a presença de 2.402 pessoas. (T'echn ícolor)
- .

,A todos, poís.t pelóIncentívo dado e pela apreciação
No Programa:

x x -Ios meus trabalhos sobre motivos foleoricos, os meus
Reporte na Téla. Nac,

x ren horados agradecimentos. Preç�s: 9,00 - 4,50.
.

\ Ftorfanópolis, 25 de Março de 1955 Censura até 14 anos.

Franklfn Cascáes

27 DE MARÇO

As Iü.horas.
MATINADA

SHORTS
DESENHOS
COlVIEDIAS

ri' :

CINE SAO JOSE'
A data de hoje recorda-nos que:

As 1,45, 4, 7, 9, horas.
Lauro Hidalgo - Santia-

go Comez Cou eni :

.'

A ORQUIDEA
No Programa:
Reporte Na 'I'éla, nO. 23.

Jogo entre Paulistas e Ga.u
chos Realizado Domingo
passado:

Preços: 10,00 .z: 5,00.
Censura até 10 anos.

1:)111:.

2,00.

"

,

"'"

·t, '
, _

�'{I .

Cam'panhapara a nova.S·éde dti
CLUB� 'DOlf DE AGOSTO

28 DE MARÇO
, -Ó:, ' .

,_ >". •

'
••

'�l- �

'.

-I

'

A data de hoje recorda-nos- qll;��'

AEROVIAS. Ter-
As 2 horas.

ATALHOS DO DESTINO
Com: John Wayne

FEITIÇO DE AMOR
00m: Van Heflin

Preços: 9,00 - 4,50.
Çensura Livre.
As 8 horas.

,Jeff Chandler - Susan
Ball - Scott Brady -:- em:

,

CAPITAO PIRATA
(Technicolor)

No Programa:
ReporteI' Na Téla. nO. 23.

fogo Paúlistas e Gaúchos.
-Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

�ende·,eem 1543, D. Ana' Pimentel, esposa e procura��
ra de Martim Afonso de -Souza passa, pnovisao
a Crietovão de Aguiar de Altero para tomar pos
·se como Governador da Capltania em São V�-
cente'; -

"
, "

- em 1709, uma carta régia Órdití{ava. :que fo-;s�m�
'presos e remetidos para. Portugal, todos e quais
quer religiosos quê "viessem para Q Brasil sem

licença do Soberano; -;

-

,-

em 1746, o Brigadeiro José.. d.í!l SUva,rPaes rt;l;:ts
sumiu o Govêrno :da Capita:rda. de 'Santa Cata
rina;
em 1761, nasceu nesta então Désteí'í'o, hoje Flo
rianópolis, o Irmão Joaq'uim.Seu perfil se· lê no

conto "No que deu um puxão de orelhas", em
,

{"Arcaz de mn Barriga-Verde" de José Boiteux;
- em 1819, no Rio de Janeiro, nasceu Alitônio O caro leitor 'é associado do CLUBE DOZE DE

'Pereira Pinto, (lue v,eiu a" ser, Pre,siden. te 'da AGOSTO?
Provincia de Santa Catarina, em 1849' D

.

1 'd'
.

n -.. •

' eseJa ve- o numa se e propna, confortável, nova,
- em 1866, a bordo do naVIO hospItal "11 de Ju-· .

t • '11 do qlle ocorI'e com outI'OS CLU-
h " A " males asa, a seme 1ança

no, em consequencla dos ferImentos recebidos SES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,
no Forte de Itapirú e quando rhe amputavam em Curitiba, para não citai' tantos outros?
uma perna, faleceu o bravo oficial de nossa Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi-
Marinha de Guerra,- Antônio Carlos de lVIariz- e

que nivelado entl'e os mais imponente� de nossa Estado
Barros. Quando estavam lhe I amputando uma

OLl mesmo fó.ra dele?
perna, solicitou um charuto e fumando:o, perto Deseja ter o orgulho _ de dizer que é associado d,o
de expirar, disse: "Dig"am a méu ilae -que eu DOZE e que frequentará seus salões na nova séde?
sempre honrei o se,u nome"; Desejá qUe sua familia' tambem frequente e compar
em 1885, em Fortaleza, Ceará, faleceu o Briga- tílhe das recreações da nova séde, em seus salões de 50-
cIeiro Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza, nas-

s'os, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta-
cido em a Vila de Viçosa, no mesmo Estado, �m lado aparelhagem para 34 mm.?
11 de Agôsto de 1837; .

_ Deseja privar do salutar convivio do que será "o
em 1887,' em Caxambú, Mina:s ,Gerais, faleceu 'O" .naior centro de recreações sociais de nossa terra?
Conselheiro Martinho Alvares da Silva Cam- -peseja vêl; naquele trecho da Avenida Hercilio 'Luz,
pos, parlamentar notável. fartamente ilumilÍado, atraindo a atenção, de toda gente,

LlI11 edifício grandioso" com quatro enormes pavimentos?
Deseja mesmo,. consócio do CLUBE DOZE, que este

anseio se concretize?
É muito fácil- :seja proprietário desta magnifica

realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,
"través de gerações e gerações, fazendo Com que os que
vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de

MO- I d E!laSSO ega o ..

,. como se tornar proprietário deste em-

preendimento que está em franca campanha para a sua

concretização? Adquirindo UMA AÇÃO, ')agavel em

DEZ J;>RES_TAÇõES DE CEM CRUZEIROS ou si foI'
mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru

zeiros, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado adquirir ...

As aç.ões são de 1.000 cruzeiros, pagaveis em 10 me-

�

As 2, 4,30, 7,30, 9,15 horas
Tony Curtys lVIary

lVIurph - Frank Lewejoy
em:

CABEÇA DE PRAIA
(Technicolor)

No Programa:
Bandeirantes Na 'rela.

Nac.
Preços: 9,00
C-e'nsura até 14 anos.

HEAL

ças, Quintas e Domingos, de
Florianópolis, para Curlti
ta, são Paulo' e Rio, deco
laudo as 9 :50. Reservas pe
lo telefone, 2358.

Vende-se, uma ótima casa

.onstrução nova, com dois
)avimentos" aituada; a rua
·�Ia.ior - Oosta n.: 5: Tratal' a

Rua Felipe Schmídt D. !J6. '-(

As 2 horas.
CHAMAS DE AlVIBIÇÃO
FACINORA DE NEVADA
DICK TRACY, O DETE�

rIVE 7/8. Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 7,30 horas.
ATALHOS DO DESTINO
Com: John Wayne

Donna Reed
TOUROS <BRAVOS
Com: lVIel Ferrer::_ lVIi

t'oslava

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.ANDRÉ NILO TADASCO

As 2 horas.
FACINORA DE NEVADA

DICK TRACY, O DETETI-
TE 7/8. Eps.

'

CH-i:\MAS DE AMBIÇÃO
'Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 8 horas.
CHAMAS DE AlVIBIÇÃO
O EXPRESSO DE �OM-

BAIlVI
.com: John Hall.
No Programa:
Atualidades Atlantida n.

'

.')5 x 10. Nac.

,Preços: 7,00 -:-- 3,50.
Censura até 18 anos.

-_....._-

--------------------------------------------

CON3F.ADOR
,

PRECISA-SE COM"LÚNGA PRÁTICA NA A
DEJbkP.,

' ,-
,

., �.�����:��=::.��� .-,,'
-

Lotes à Venda
últimos lotes, na praia da Saudade, em CoqueirJ)s,

ao tado do gr�lpo escolar "Pl'e'sidente 'Roosevert", 'com
15 metro�.t2,e· frente, area de 400m.2, súvidos _." de agua
encanada- e luz. '

"

'.'" ;"
" � ,-

Informações no local COI!) o sl1r. Gilberto Gheur.

.-/

Os sócios novos que, adquirirem UlVIA OU lVIAIS
AÇõES, poderão descontar a joia (Cr$ 3-.000,00) em dez

prestações.
.

Ninguem, amanhã poderá 'dizer, vendo a magnifica'
séde, em pleno funcionamento, em plena atividade so·

-------------------�--.-,--': ·cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,
quando todas as facilidades me foram favoráveis?" ...

Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE-
',\7 j\J)A � as facilidades não serão como agora.

I
.

-As ações que neste momento são de 1.000 ca·da, fuhr

i'am,ente s�rão de 'muÍto mais, valorizadas como serão na

nova séde social, dando ótimos dividendos '"

""" � PORQUE NAO APROVEjITAR ENTÃO AGORA,
CONVITE CO-OPERANDO PARA O LEVANTAMENTO DESTA

As familias Walda Fedrigo, Osni Ortiga e Erico MESlVIÃ- SEDE?'
Cou�o, convidam seus parentes e pessoas amIgas, para A CAMPANHA PARA O EDIFICIO ONDE l1'UN-
8ssistirern á mis:ii1 de 7°. dia, que mandam rezar pelo Cro:\ARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI INI-
rlescnm,o da alma de seu grande amigo.

' ' ICIADA ... INSCREVA HOJE MESlVIO SEU NOlVIE NA
.._.fosé rle �\ragalhães

' I SEC'RETXP..TA DO CLUBE, ABERTA DIARIAlVIENTE
ás 7 horas do aia 29 �10 corrente, terça-feira, no altar de ! DAS " AS 11 HORAS, PORQUE AMANHÃ TALVEZ

I SãO. J �sé, na Catedral lVIetropolitana. Antecipadamente
I
SEJA TARD� 'DElV:.AIS E O ARREPENDIMENTO SEM

ag�'á��êm aos que comparecerem a este áto de fé I �R�_CHEGA' QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
I Cnsta' ".':""" ' . "'A" "'''1 :.-"

0,_. ,L' Li.l.!.lr� •••
-

- - ... - -- ""

ses., 4,50.

"'MISSA
de 8'eli1110, ,dia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



 

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RIO, 2} - 1\ propósíto da

politica c:e Santa Catarina,
O .Correio da Manhã, de on

tem, pubiíca as seguintes no

tas:
EM DiFICUUJADE A UDN

CATARINENSE
Deverá ser assinado hoje,

em Florianópolis, um proto
colo entre a UDN, PSP, PDC

e o PRP visando à sucessão
estadual. Tem-se como certo

que' hoje mesmo será oficia-
A Colônía Heleníea -radt- i Estef'ano Lambes, traduzindo lizada, por essa coligação de

cada nesta Capital comemo-I a formosa oração para o por- partidos, a candidatura do
NU ontem, brnhantem�ntc, tuguês. o acad�miêo de dírei- deputado Jorge Lacerda ao

o transcurso do 1340 amver- to Ervin Jaunís, governo de Santa Catarina.
sárto da Independência da' O meníno Demétrio Lam-, Isso implicará numa altera
Grécia. bus em belas palavras pres- cão do secretariado do go-

Assim, conforme estava a- tou uma homenagem as Ilhas vernador Irineu Bornhausen,
nunetado, realizou-se na 1'8- de nodecaneso pela sua li- que reservará a Secretaria
sídêncía do sr. João Kotaías, bertação e anexação à Gré- da Educação para o PDC e a

as comemorações organíza- eía, da Saúde para o PSP. O PRP

das pela Associação Helenica Em seguida houve bailados não será contemplado dadas
de Santa Catarina. clássicos com o concurso de as afinidades do sr. Jorge

Os festejos foram ínícía- senhoritas da nossa Socieda- Lacerda, candidato da UDN,
dos com os Hinos Nacionais de, assombrando aos presen- com aquela agremiação,
dos dois Países amigos. tes com um espetáculo })OU- O lançamento da candída-

Usou da palavra 'o Presí- co comum em nossa Capital. tura do sr. Jorge Lacerda,
dente da Associação dr. Jor- Prosseguindo os festejos' que é 'apoíado pela ala moça
ge Kotzias, que expôs a fina- houve danças populares até elo partido, deverá provocar
lidade . da organização, di- altas horas da madrugada. uma 'cisão nas fileiras da
zendo esperar o congraça- A Colônia Helenica foi in- UDN; pois a ala antiga, cons

mento de todos os gregos c cansável em prodígalízar aos títuída por vários de seus
filhos de gregos nascidos seus convidados uma eondíg- fundadores, não concorda
neste imenso e glorícso Bra- na festa de comemoração, com o fato.
sil. havendo ainda fartas mesas Entre 0S descontentes com

Em seguida teve lugar a de doces, salgados e bebidas a assinatura do protocolo de
uma empelgante solenidade, em "copa franca" a todos os, hoje estão os srs, Wanderley
qual as saudações que' as I seus convidados e demais Júnior, Ansttlfano Ramos,
stas, Catharina Paschoal .. A- I presentes. . João Colin, Adolfo Konder,
postolo e Evagelia João Kcrt- O ESTADO, convidado, es- Melquíades de Souza e.João
zias fizeram às Bandeiras do teve presente, e mais uma Dette.
Brasil e da Grécia. vez se congratula com a Co-

Sôbre o significado da data lônía Grega pêlo sucesso das
falou ainda, em grego, o SI'. comemorações.

Flroianópolis, Domingo, 2'/ de Março de 1955

INDEPENDÊNCIA DA GRECIA
As comemeraeões da colônia

,

helenlca. nesta capital

......_ � ------

NA INGLATERRA UM DISCO VOADOR
"Uma brilhante bola vermelha"

LONDRES, 26 CU. P.) -

Ante-ontem, ao escurecer,
passou sôbre a Grã-Breta.nha
uma brilhante bolá vermelha
com cauda esverdeada.

Muito embora o fenomeno

tenha sido observado desde o

extremo sul da ilha até New

castle-on-Tyne, 725 km. mais

ao norte, e apesar de que na

Grã-Bretanha se pensa mui

to nos "discos voadores", não

se sabe da existência de qual
quer pessoa que tenha decla
rado haver visto um deles.

A opinião geral é que se

tratava de um meteoro, mas

havia grande desacordo a

cerca da altitude em que se

encontrava e da velocidade

com quê cruzava o espaço.
Três pilotos da RAF que

voavam a lima altitude de
6.000 metros sôbre as Mi

dlands, disseram qúe o feno
meno parecia deslocar-se a

umá velocidade de 3.200 kmh

a uma. altitude superior, a

12,000 metros, deixando atrás
de si uma cauda fulgurante
que permaneceu' no espaço

por 20 minutos.
O Ministério elo Ar, porém,

disse mais tarde que o feno
meno voava a uma velocida,
'de infinitamente superior à
calculada pelos aviadores e

achava-se a uma altitude
muito maior, após o que a

cabou se desintegran'do em

seu próprio fogo.

x - -'Telegramas. de 01-
x x denburg'o C Alemanha
ocidental) dizem-nos que a

seção local do partido lleo

nazista "Deutsche Reichpar ..

tei", promoveu manifesta

ções defintiva do Sane.
O importante da notícia

não é o pretexto das mani

festações, mas a existência,
em ativi<1a(le tolerada, de
um movimento que se filia

ideológicamente ao hitleris
mo teln os mesmos deuses,
o mesmo passo, os meSlUOS

objetivos e as mesmas pro·
messas ,de catástrofes.

Desde hà multo sabíamo"
que a desnazificação da Ale-
manha oeid.ental tinha sido

arquivada/ pois grande nú _.

mero dos. quadros necessários RIO, 25 (V.' A.) - Na ses

a Bonn, no domínio da in� são dé ontem na Comissão
dústria, da finança e da po- Técnica do Trigo, tratou-se
lítica pertencem à equipe da qHestão dos financiamen
que se beneficiou do nazis- tos pelo Banco do Bras.il, do
mo (Veja-se o pl·im:oroso li- I quantum ras percentagens a

vro de -J . .8. Martin "Ali ho- 'serem pagas aos móagelro,'_ A TESE DE SANTA

I
norable meu" - Boston .. bem como a datà para o iní- CATARINA

O Pen Cl�lbe criou ain ia 1950 e, em português. Li êsse cio da safra. O representante de San ..

um Centro de Estudos Tea- estudo, discutível em alguns Quase todos os repres2n.. ta Catarina sugeriu a da�a
tantes dos Estados intere�sa· de 15 de janeiro, apresentan
dos se pronunciaram a 1''35- do tambem as suas razões

e'lpeito, expondo as suas j'a- por ultimo,' sugeriu o relato�'
zães, inclusive cogitando-se da Comissão Técnica, que a
da alteração do�decreto que data fôsse 1.0 d(l dezembro,
regula' os assuntos do tl'ii.n Nenhuma <ias teses apl'e.'wn-
nacional. tadas foi aceita.

Depois de varios' debates Por 'J'im, o sr. Kusts Re-
foram apresentadas três té- prold, diretor do Servico de
ses, respectivamente pelo Rio I Expansão do Trigo; s�gel'Íu
Grande do Sul, Paraná () Pi) - que ficaria aquele orgão 0-

lo relator da Comissão TÊ;l:- brigado a, até o dia 30 de
nica. setembro de cada ano, fixar
A TESE DO RIO GRANDl� a datil para início das safras,

A tese defendida pelo 1'e- bem coIi1o as percentagen"i.
prcsentante dos Sindicatos Posta em votação, f()\ a

MOil,geiros do Rio Grande do I sugestão aprovada por una

Sul, consistia em que a dn t:\ nimic!ade, encerrando-se a
do início da safra fôsse em I sessão. A Comissão voltará li,
1.0 de novembro. Se af<sim,' reunir-se' '-amanhã qU!1l1d.:>
aconte:_esse, d�ri� te��po' a ,I será reaÚzada a 5a, �essão da
que ° J:!am;o ao Bras!.! pro- 9a. relmião.

.

As autorídades dá estação
experimental -de projetís di

rigidos de Abeport, na costa
de Gales; tomaram a provi
dência fora do comum de

desmentir que se tratasse de
um dos seus artefatos que ti
vesse seguido uma trajetória
errada.

Um porta-voz do Ministé
rio do Ar disse que a princi
pio se havia pensado em que
havia caído um avião, mas

11Je não estava faltando ne

nhum, e que o Ministério re

ceberia uma infinidade de
telefonemas indagando do

que se tratava.

PRESO
EX�PREFEITO

DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 26 CU' .P.)

- O ex-prefeito de Buenos
Aires, Jorge' Sabate, 'será
mantIdo na prisão, à e,spera
da terminação do processo
em que está sendo julgado.
Foi êle acusado de violação
dos seus deveres como fun

cionário, crime de prevaric(1-
ção e "extorsão". O juiz fe-,

deral, dr. Carlos Gentile, foi

quem determinou a prisão
preventiva de Sabate e seu

ex-s.ecretário das finanças,
José Figuerola. A proprieda
de do réu será embargada até
50.000 pesos.

Prêmio lILUIZA CLÁUDIO DE SOUZA"
Atividades da entidade c111- gulamentação do referido

turaI relacionadas ao teatro prêmio, que é denominado
- Em funcionamento o Cen- "Luiza Cláudio de Souza".

tI'O de Estudos Teatrais I

RIO CAgência Nacional)
Por disposição testamentá
ria� o es�ritor Cláudio de

Souza, membro da Academia

Brasileira de Letras> r-ealizou

doação destinad� à conces

são de premio anua'l a uma

obra literária, de qualquer
tipo, dando preferência às

que sejam inéditas, A obra
será escolhida por um' j uri

composto 'de cinco iJ;ltegran
tes do Pen. Clube do Brasil _e
de vinte outras pessoas espe
cialistas e111 çrítica literlÍ:_ria,
Estas últimas não precisarão
serem residentes na Capital
da República, permitinrlo-se,
assim, que sejam�escolhidas
obras literárias de escritores
naturais .de qualquer' ponto
do território nacional.

Em sessão há poucos dias
realizada no Pan Clube.; foi
considerado o proj eto de 1'8-

Centro de estudos teatrais

trais, ao qual foi dado o no

me "Cláudio de Souza".
Seu elenco de amadores se

rá selecionad6' de dois em

Política de Santa Catarina
mas, apenas, C'01110 represou- de vinte mil votos. Não raeo
tante de um pequeno pàrtído restrição a companheiro de

(FH,P) aliado da UDN (par- partido porque o' ilustre de
tido situacionista), que pode putado Jorge Lacerda não é

e deve distinguir com postos udneista pois foi, "apenas, €

elevados de que são merece- leito pela legenda da UDN,
dores os. seus aliados, mas I indicado pelo seu eminente

respeitada a mais alta ma- chefe senhor P1inio Balgado.
gistratura do Estado para a O meu pensamento está con
agremiação majoritária. Aí é tido na seguinte afirmação:
Que está o meu ponto de vís- a) "Não sou nem serei can

ta. didato ao governo de Santa
A nota em apreço denuncia Catarina; b) Sempre fui' e

seu autor, pessoa sem ne- serei favorável à aliança com

nhuma tradíção política, mas outros partidos dentro de um

um egoista que o leva supor, programa mínimo, tendo em

no momento, ser o mentor da vista a harmonia da família

política catarínense. Depois, catarinense e o maior bem

é preciso saber que a minha I do Estado; c) Qualquer ali
atitude está coberta por po- ànça interpartidária, entre
derosa força eleitoral em

vó.-ltanto,
jámaís deverá ser con

rios pontos do Estado e sob certada com base na abdica
a chefia de ,prestigiosos COl'- ção da UDN ao legitimo,
religionários. Não sou um compreensível e íncontestá

principiante político. E uma vel direito de escolher, entre

prova disto é que, sem tra- seus correligionários, - 'e ela
balhar para a minha reeleí- os possui em apreciável nú

ção de deputado federal, ob- mero, todos competentes e

tive, no último pleito, cerca dignos',- o candidato ao go-

RIO, 26 CV. AJ - Em

ce-l Alvaro. Fiuza de Castro, che
rtmonía realizada na tarde fe do Estado Maior do Exér
de ontem, no salão nobre do :eito, foi efetuada a entrega
Estado Maior do Exército, I das espadas pelos generais
quatro novos generais do É- ! Angelo Mendes de Morais,
xércíto, recentemente pro - I Nicanor Guimarães de Sou

movidos, receberam' as suas .za, Otávio da Silva Paranhos

espadas, O ministro da Guer- e Leônídas Amaro. Os novos

ra fez-se representar pelo co- generais são os srs, Walde-'
ronel Augusto Fragoso, oü- mar Levy, Júlío Teles de Me
cial do seu gabinete. nezes, Otávio da Luz Pinto e

.

Após a palavra do general Antônio Alves Filho.

NOVOS I GENERAIS

CARTA .DO DEP. WAN
DERLEY JÚNIOR

Do deputado Wanderley
Júnior, de Santa Catarina,
recebemos a carta abaixo

transcrita, datada de' 24 do
corrente:

Senhor Redator:
"Acabo de ler, .na edição

de hoj e, 6a. página, uma" no

ta que, sob o título de CAN
DIDATo DOS CATARINEN

SES, raz referencia a minha

pessoa. .

O GTenho para mim que as li-I A PRINCEZÃ ASTRID, NA' N RUE A
"nhas que lhe dirijo em re-

:��� �:f:;;d:g��!�;:(��S C�!� Madrinha do novo Capi,tânea da Unha I

colunas do seu jornal, como
. ,I

N"- A" .

'

prova da sua imparcialidade.
.'

. oruega- menca
O que mandei aos meus cor- Oslo Março _' e à estensão dos convéses
religionários foi uma sim- (SDN) ,_ À. Prií1cesa As-I superiores. A super-estru
ples advertenéia para o que trid da Noruega a,ceitou o tura mais comprida é quase
tenho autoridade, por ser um convite para servir de ma-II inteiramente de alumínio. Idos fundadore1) da UDN, sec- . A

A d
A

d 925 t
'

ção de Santa 'Catarina, e ve-
drinha do novo capltanea da loto 0, cerca e ú one-ILinha Noruega-America, o Iladas de alumínio estão

Ilho militante na polítjca da-
navio a motor "Bergens- sendo empregadas. Compaquele Estado, Nela não COln-

.

fjord", por ocasião do seu rada com as de aço, a re-
bato candidato como pessoa, '

lançamento ao mar nos es� dução do pêso da referida
I.;aleiros da firma Swan, I

esh'utura é quase de 400
Hunter and Wigham Ri- I toneladas. A velocidade nor

chardson, da Inglaterra, 011- mal do "Bergensfjord" se

de está sendo construído. rá de vinte nós podendo, no

Com 18.500 tonelaÍas, o c'l1t:nito" atingir vinte e dois
"Bergensfjord" terá acomo- e meio.
dações para 890 passagei-
ros ele primeira classe e. da

--_ -----.---.�.-,

classe de turismo e uma COLIDIRAM
equipágem .de cêrca de 315 LONDRES, 26 (U. PJ - O
pessoas. O atual capitânea Aln1irantado recebeu uma
da mesma companhia, o na- mensagem, segúndo a qual
vio a motor "Oslofjord", se ve.r:ificou uma colisão no
tem éapa'cidade para 625 riOl·to de Napolés, entre.o na.

passa.geiros. O aumento das vio de guerra inglês "Du
acomodações -para passagei- chess", d� 2.610 toneladas e

1'OS tornou-se possível. gra- o : navio norte-americano
ças à redução da capacida- ; "Excambion", sem maiores
de paJ'a transporte ele carga consequência�,

f>

-

FALECEU VETERANO DIPLOMATA
LISBOA, 26 CU. P.) "-

Fa-I
plomáticas e consulares em

leceu nesta capital, aos 71 a- Pernambuco e no Rio de Ja

nos de idade, o diplomata dr. neíro, e, em 1927, tomou par

Agapíto Pedrosa Rodrigues, te, como delegado de Portu

antigo ministro de Portugal I gal, na conferencia ínterpar
em Buenos Aires. O extinto lamentar de comércio, reuni
exerceu também funções di ..

I da no Rio de Janeiro.

O PRIMEIRO MAPA DA AMAZONIA
------------------------�-------------------------

videnciasse o financiam.ent.o
pois, muitas vezes, isso só
se verifica· em fevereiro,
causando sérios transtornos
aos moageiros e agricultores,

aspectos, mas Sel'10, docu

mentado, independente, que
é o trabalho de Olympi�
Guilherme "U.R.S.S. & U. S.

dois anos, contando C0111 vin- A.")
te elementos. O antigo aviador Hans

Anualmente serão repre- Rudel é um dos líderes do
sentadas: 1 peça de autoria partido e não poupou, mais
de Cláudio de Souza, 1 de uma vez. R.oosevelt atacando
'brasileiro falecido, 1 clássi- o por te'r "entreg'ue a Euro
ca, i moderlíla estrangeira e pa ao bolchevismo". Esta fá-
4 de autores brasileiros con- bula tecida pelos inimigos do

temporân€os, sendo 1 de es- "New Deal" na própria A
treante. Além dessas apre- mérica, já. foi desÜ'uida pon
sentações em palco, instala- i-to por ponto, nas memórias
do naquela agremiação, se-',' escritas', pelos homens l'es

rão realizadas conferências e ponsáveis dessa época, ChuI·.
palestras, muitas delas ilus- : chill, Sumnel' \Vells, Stetti
trad�s, sempre ligadas a aS-I' nius, James Byrnes. l\'Ias o

SUl1tos. teatrais, foc�lizando- �ii.to � ali�nentado porque
se grandes vultos do téatro e mdlspensaveI a um parti:
brasileiro. ' I do d� mito5".

Vrl'110 do Estado'; d j Nessa acarretará verdadeiro suíci
ordem de considerações a 111i- I dio da 'Q'DN Catarinense"

nha.posíçâo é, como não po- Tal consequencia só não é
deria deixar de ser, de C0111- percebida por aqueles que,
bate a esse movimento (pa- sem tradição política, sõmen
ra a eleição elo Senhor Jorge te se preocupam com as des

Lacerda), o qual, se vitorioso, medidas ambições pessoais".
------�------------------------------------

CONVERTIDOS PELO EVANGELISMO
.

GLASGOW, 26 CU. P.) -I entrar no Kelvin Hall, onde

Billy Graham, famoso

prega-I
se encontrava o pastor evan

dor evangelista da Cárolina gelista. Trinta veteranos de
do Norte, pregou mais um de . guerra, todos mutilados, só
seus sermões nesta cidade, à I conseguiram entrar no salão
noite passada, e a policia foi I com o auxílio da policia.
obrigada a intervir para con-

I O sermão de Graharn fez
ter o entusiasmo da multi- 384 convertidos à noite pas
dão. I saela, elevando a 1.400 o nú-

Uma mulher foi pisada, I mero dos que decidiram "fi

porém, ao que parece, não I cal' com Cristo", durante os

recebeu ferimentos, quando I primeiros quatro dias de sua

um grupo numeroso tentava campanha de seis semanas,

PODERES ESPECIAIS
Pedido de Ibanez em mensagem.

SANTIAGO, 26 ru. P.) -I dos novos poderes extraordi
Numa mensagem enviada ao nárros, sobretudo tal exten

Senado, o governo solicitou I são, em razão dos resultados
ao Congresso, por 8 meses, I pouco satisfatórios da expe- -

largos poderes extraordiná- I riencia anterior, feita em

rios, no dominio

administra-11953,
no começo do governo

tivo, econômico e financeiro, Ibanez. Além disso, a atmos-
a fim de remediar a grave fera política é desfavorável,
situação do país. A redação I em razão das reiteradas cri
muito geral de certos artigos i ticas do presidente Ibanez ao

do projeto dá aos poderes pe- Congresso, da atitude pouco
didos um caráter extrema- . democrática de certas pes
mente extenso. soas da intimidade presiden-

cial e das recentes modifica
Nos círculos parlamenta- ções no alto-comando, sôbre

res há um ambiente contrá-I as quais o Congresso pede
rio à concessão' ao governo esclarecimentos.

�:\:��
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Qua,ndo, ontem, às 4,40, cheguei à fila do leite; ne

:la me coube, salvo erro ou omissão, o 118° lugar.
Aconteceli, entretanto, que o pôsto recebêra só

mente 110 litros! '

Uma co.isa ficou assentada, sem protocolo, entre os

guax6s que ,estavam na fila, do 111° lugar para tl'ás:.
Um deles, da U.D.N., declarou-me e pediu .. me:
- Senta os ferros, dr.! De rijo! Pelo sr. e por mim.

também, que banquei o burro perdendo noites a pre
tar aqueles cartazes bonitos, com (; retrato do Irineu
no meio de centrais elétricas e sôbre estradas asfal
tadas. Por baixo, aquela frase colorida: "Eleitor! Cata
rinense! Se entrares na fila e votares em lrineu Bor
nhausen, nunca mais entrarás em fila. alguma! Toca,
a púa, dr.! Deita a lenha, dr.!

x x

x

Em pleno verão de fato não há leite_ Será
que no inverno vai haver? É possivel. Fio'-me no. co

'mehtário àe' ilustre militar: - O govêrno do sr. Bor

llhausep é mais ilógico do que o jogo do'nosso Leôni
das. O crioulo do Am�ri�a sempre faz o que não deve
e não faz o que deve. A única diferença ,é que, ainda,
assim, de vez em quando marca o seu tento. O nosso

governador enquanto devia fazer, não fez; e agora,
que não tem mais tempo, quer faze�' tudo! Quando Q

santo é demais, a esmola desconfia!
x x

x
•

Os que gostam e precisam de leite, não podem be
bê-lo, Em compensação não lhes faltam discursos elo
sr. Irineu' Bornhau�n, inforÍnando-os de que:

.

1° - o fomento da criação do gado h,iteü:ü
. tem sido uma das constantes da sua po

litica agrícola;
2° - urge melhorar a alimentaçã'o da popu

lação urbana pela Íntensificação da pro
dução leiteira.

Esses primores de forma nada resolvem. Em todo
caso há neles muita rima: criação, alimentação, popu,.
lação, intensificação, produção.

Rimas pobres, paupérrimas, como o leite.
E por falar em rimas, lá vai o poeta:

OPERAÇÃO MELINDROSA i
r

Diz o cliente, já são:
- "Quero que o doutor aceite,

Em paga da operação,
Este litrinho de leite!"

,O doutor, sujeito honesto,
Não quis tanto, por tão pouco:

- Basta meio! E' seu o resto!
Quanto lhe devo de trôco!

I

\
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