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Deu-nos, à tarde de OD

tem, a honra de sua visita,
.acompanhado do sr, Cronje
S. Cufmarãee, Inspetor Fis
cal do Imposto de Consumo
neste Estado, o eminente..
conterrâneo 'Ministro Luiz
GaIh�tti, que' veio nos dis
tinguir com o seu abraço d�
despedidas por .regressar à
Capital Federal, na próxima
quarta-feira.
Ontem mesmo, s. excia.,

viajou para a sua cidade na

tal, 'I'ijucas, de onde, via
terresfre, retornará ao ltio'
de, .Ianeiro, '

'

O ESTADO, agradecendo
,1he a honrosa dist.inçào, de-,
seja-lhe feliz v i i;I.gern,

Precioitou-se ao Solo um Avia0 �a Panuir
orro MORTOS NO DF,:SASTRE DE ONTEM EM UBERLANDIA - VlNTE E TRtK .,"f,ERIDQS IN�
'fERNAOOS EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DA CIDADE - SAIU n.ãso ,:Q:- COMISSA
mo - DESCONHECIDOS AINDA OS NOMES nxs 'vl'i'IMAS - UM AVIÃO DA EMPRÊSA SE-

Guiu PARA _o LOCAL,' A FIM DE PROVIDENCIAH OS SOCORROS

O UNICO ILESO

UB,ERLANDIA, 29 (V.
A) - Confirma-se' a noti
cia de que a única pessoa
ilesa no. desastre do avião
da Panair foi o tripulante
Cesar Galvâo da Silva.

UBERLANDIA, 29 (V. COMUNICADO DA PA-
-

lamentável acidente, a em- dio-telegrafista Luis Dan-
A.) _- Confirma-se agora NAIR presa providenciou todos os tas Costa; passag'êiros : J0-
que do lamentável desastre Recebemos da Panair a socorros necessários, 'el1- se .Honorato Silva e Sousa,
de aviação ocorrido nesta seguinte nota: vianda ao local um avião es- que, viajava com destino ao VELADOS OS CORPOS NA
cidade, resultaram oito mor- "A Panaír do Brasil la- pecial conduzindo diretores, Rio, Adib Abraão e Maria- CAMARA DE UBERLAN-
tos, dos quais cinco homens menta comunicar qui o seu. médicos fi técnicos alem do na de Paula .Abraão, com DIA
e tres mulheres, cujos no-. avião PP-PCN, ,em vôo, ho- material adequado para 'tal destino a Uberaba; ,Maria UBERLANDJA, 29 ,(V.
mes ainda não foram desco- ie, de Goiânia para o Rio, emergência". 'Ayude Saad e Eunice Lo- A.) - Os corpos das vjti
bertos. Sete dos feridos, dos viagem 389, sofreu um aci- RELA�ÃO PE MORTOS E peso com destino a Uberlan- mas do desastre de avião,
quais dois homens e cinco dente no aeroporto da cida- FERIDOS EM ESTADO dia. �. estão sendo velados na Ca-
mulheres foram internados de de Uberlandia, havendo GRAVE' mara Municipal de Uberlan-
110 Hosp itàl Santo

-

Agosti- mortos e feridos entre pas- UBERLANDIA, 29 (V. Os 23 restantes passagei- dia, por determinação do
nho, nesta cidade. No Hospi- sageiros e tripulantes. I A.')

- E' a seguinte a rela- 1'08 do aparelho' ficaram fe- presidente dessa Câmara e

,tal da Santa Casa, foram - A tripulação era consti- ção das pessoas que p,frde- ridos estando em 'estado do prefeito do munícipío,
hospitalizados 12 feridos., tuida pelo comandante I mm a vida no desastre do grave OR seguintes: Maria que quiseram, com ISso,
sendo que tres, em estado Mm'x, co-piloto Guimarães; avião da Pana ir ;' T'rípulan- I Hemar, SinÚ'ônio Ferreira prestar uma _homenagem às
grave. Na casa de saúde rádio-operador Dantas e co- :

tes - Comandante Murilo 1 Lima, Bettv Barbosa Filho, vítimas.
Santa Clara, foram interna- missário César. [Ribeiro Marx" piloto Orlan-I Elsa Alves Barbosa e Hild»
dos 3 feridos. Uma outra Logo que teve -ciencia do I do 'I'orres Guimarães e i-á. I Janer,

.

vítima foi recolhida a uma �
,

nesidencia familiar. O cn- A

d S et E t
'

,

'

E�i��ár�:d�é�:�r�l�lV���in�� c'or" o· ecre O
-

n ·re 05 '. sta-
-completamente ileso. -

"

O número de pessoas aqui' dos Ilnldes I
'

I t�!��atr.�7;��:n���\O;���
'�

w 5 m 5 e a ng. a erra-
. ;f�:i��Sa;:;:i��;ej8� é�n:: 'Denuncia ..o, na c:amara dos Comuns, o sr, Clemente Atlee
total d .. :32 pessoa«, <:':ltre IJONDRgS, 29 CU.P.) - com ataques "além da Co- dai existencia do acordo se-. realizassem intensos ata-

passageiros e tripulantes, O e:x:-primeil'o ministro tra- ré!a", no cas? de as força.R cret?,
'

'".. . ! ques ,aéreos contra às fot::· a sentença de moi-te contra

donde se conclui que fica- balhísta Clement Attlee re- aliadas se vrssem submeti- DIsse o ex-prrmerro mr-t ças da ONU." Observou-se �,revol\l;�iona"rio 'por�orI'j-
,mm feJ'idas -precissmente v:lau, rs.ta noi�e/ a: hJst9-" .fla�. a ipten�Oíi .llt:�qu�� a�-" 'ni�stro"q�t ','etr\��l:tós cÜill-l,que onde �e'Eealiza�sem a� quenho Oscar Collazo, cou-

28 nessoas. ria- do acc),rdo secneto C011- 1'e08 vrrmelhos. _

'_

-,
" " los 'l�or.té-ame.tICfrnqs_" d?' e&,- ,'táq_ués... qe'8l'1a classe," -sé-da< �i>.'h:ado, péh Tnstfl.!wÍa InfeC

O avião sinistrado era de !certado entre os Estados As declarações de Chur- tava exercendo pressão pa-I desrazoável qUe o coman- rior \ a morrer na ·cadeira
tipo "])ougIa:=; DC-3". Iu.nidos e a rng, laterr�, �e- ch�ll, pus�ram e�-périgo a ra amplia.r a guerra. no E�� I dallt� �,�premo se vis:.:;e 'im- elétrica," a 26 de outubro L!l-

dIante o qual �sta .ultlma ul1ldade do Partido Traba- tremo Onente, medlan.t.e dl- t possIblhtado de atacar â- timo, sendo a, datà da exe-

CAIU LOGO DEPOIS DE' nação concordou CO�l que se lhista e já <:_onstituiram. �m ferentes op:rações, inc1usi-1 quêles aeródi·omos. "eução adiada "sine die", na
LEVANTAR VôO atacassem os aeródromos rude golpe ,para o ex-mmIS-

i
ve o bloqueIO naval do

tet·-I, O govemo trabalhista de- pendência do resultado do

'UBERLANDIA, 29 (V. da China comunista, "se os tro trabalhista do Exterior, I ritório continental (chines), c1�rou-se de acordo C"om es-
l'ecUl'SO int.erposto. Collazo

A.) -- Cerca das 13 ho'ras vermelhos os utilizassem Herbert Morrison, servindo operações militares ,contra a I sa opinião· e informou-se o
foi condenado por ter mm'

de hoje, oco:rreu. "no 'aero- para realizar ataques inten- para estimular o

grup,
o tra- China

,e
bombardeio das

Ci_l' governo
dos Estados Unidos to um guarda da Ca�a Bral1-

porto desta cid'ade, violento sos aéreos ai) forçàs aliadas balhista de esquerda que 0- dades nÍémdchul'ial1as. Es- de que, dadas essas circuns- cu, ao atentar contra a vida

desastre' aéreo, caindo ao lia 'Coréia. b?dece à orientação de Aneu tes dois governos Cb1'itâili- tâncias e depoi� de" constll� do presidente Truma�1, a 1

flOl�, logo depOIS de levun- Attlee fez essas declara- 1'm Eevan.
"

co e norte-americano), opu- ta com o governo de Sua de novembro de U)50. Espe
tar vôo, Ilm aparelho da ções com, o objetivo de "a- Attlee publicou uma de- nham-se a essa politica. De Majestade ou se não hou- ra-se que o advogadó do réu,
"Panair", e de prefixo PP- pagar a bomba" que o pri- claração, "expondo os fa- quando em quando surgiam ves�e tem�o �ara isso aos

nomeado "é"x-officio"; l'eCOl'
PCN da linha Rio-Goiania, meiro ministro Winston tos", segundo ele, para dis- algumas questões quanto ao oficiais de ligacão bl;{tâni- ra à Suprema Côrte.

com escalas em Uberaba, Churchill lançou entre as" sipar as dúvidas que pudes- modo à� levar a cabo as 0- cos no lo'cal do� fatos cle- O advogado argumentoü
, Uberlandia e Belo Horizon- fil.eiras <;lo �arti.do Traba-I sem exist�r quanto a afitu- peraG�es na Coréia e essas via-se permitir ao co�an- que -Collazo não tencionava

te.
.. .

.

_

lhlsta, 4a dOlS, dIas, a? re-I de. ?o antIg? governo,traba- q�lestoes. eram, tra�adas me- I dal1te supremo atacar aque-
mataí'" o presíd�nte, mas a

. .�s prll�.em�s mfo.r�aço�s velar q�le os trabalhlsta.s, f lhlsta, �elat:�amente a guer- ,diante m�ertcambIO de co- 1es ,\el'ódl'omos onde se hon- penas fazer uma demonstra-

mdlcam Ja terem SIdo re.tr-. 4u�ndo gov?rno, em· maIO Ira
da Cor��a, provocad�s municações. I vessem realizado ataques. çãp em fav'()]� da in_depen-"

rados do.s escombros .!llto ultImo, haVIam concordado pela l'evelaçao de ChUl'c.lull E' evidente que não hou- dencia de Pôrt,o Rico.

mo�t��:r:l��,e:���se::r�t�:: ''''M;q··�;;--ia-'���i�� "Ent1�Ee�����c�ntr�va- ;:r:;O�!f���i��r d:sP��;�:� '-r-o-mao não vat
tado pelo comandante lVIuri-

se a questão das medidas çoes à zona de guerra corea- á C'
'

é-10 Ribeiro, conduzia a bor- Aliada na C()réi:n que se deveriam tomar, no na." or 18
do, segundo se informa, 28

caso de aviões, com bases WASHINGTON 29 (U.

l' 1 t Quartel General do Oita- ça aérea, levaram a efc::ito 1, '. -

passagelros, a em ue qua 1'0 do, O1.ltro .lado do rio Yalu, (Continúa na 3a pág) p) O
'

'd- t T
tripulantes. vo Exército na Coréia, 29 duzentas e cincoenta sorti-

__ ., __ ., __ .,., •••• __ ••••••••••

'

• .,., ••••• "' • ., ••:. � .......
' .

- preSl' en e ru-

As autoridades mineiras (U.P.) - A artilharia alia- das, ao meio dia, bombar- D·-e·"s-a--r·�v--o--r-a�-d-,-O-"·-uor-m·-"-�D-·a--'V··I:·O---"e-s-
man, na sua habitual entre-

i· d '

vista coletiva, hOJ·e, desmen·,eiIvial'am para o local do da atacou diversos grupos (elan o as comunicações
!:hsastre todos os socorros com'unistas na area do rio ferroviárias em cinquenta e

tiu os boatos de que preten-
'[

.

t' d K
.

d" I C d b I I" I d'Oia, li'. e!J1, dVisita .id1,cod,reli�.médicos disponíveis, aguai'- m,lül1 a n01'.oes e �' 'umI- ,OIS ugal'es. aç<1s e' om- CO a a emao I'

dando .. se, tambem, um aviào song, matando <wr:ca de du- bardeiros aliat{os foram "

'

socorro da "Panair", que zen tos e quarenta e cÍllco protegidos em seus ataques ,RIO, 29 V.A.) - Na 1)01' m:n rebocador da nossa ' riSO a CI a e ....

partiu do 'Rio, trazendo au- soldados mmugos. Houve pelos' caças Sabre, 'porém tarde de' ontem o navio-es- Marinha de guerra. Quase
·1' meia'hora de troca de fogo não foram avistadOs quais- cola "Pamir", da" marinha no mesmo. local, o navio
XIl0.

ao sul de Pan Mum JQm on- quer aparelhos inimigos. À 'mercante �lemã,,, perdeu a "Aracaju" teve as suas má-

A rrRTPULACXO DO de estlÍ. negociando trégu'a, noite· passada, aviões aIia-
, quinas enguiçadas, sendo,

AVIÃO SINISTRADO 'quando pelotão comunista dos destruíram cento e qua- hélice e a âncora, ficando tambem socorrido e trazido

R.fijL() HORIZONTE. 29 ehviou bote através do rio l'eIlt�' e cinco veículos co- desarvorado nas aguas fron- para o Cais do Porto: Em

,V,A.) _ A j:rip\lla('ii� rl.0 Sachou, porém, forças das. mun.i�tas nas e,stradas da teiriças ao for�e de Copa�a- ambos os-casos, não houve

avião pp-peN, f'inistl'ado !NaçõeR Unidas concentra- Co.rela do norte. ' lbana, tendo SIdo socorrldo vitimas a lamentar.

no ael'opol'to de Uberlarldia, ram fogo de seus canhões

,�ra a seguinte: - Coman-' s()bre o grupo atacante. Li-

QUEDA O G B ME E' FRBNCESd'1Tlte l\iJurilo! Ribeiro: co- geil'os contactos das patl'u- 'O ft I T
.

Cil' ,

piloto: Orlallclo Gu imarães, l.has tiveram atividades, to-

f
...

" � ....
i� i'

rádio-tl'legrfl,fisfa: Luis do o dia ao longo das fren- /
�;�o", , "">�,�"�.:::-: -" .. �� ,eu' i

Dantas Costá; corJissádo: ltes
central e oriental da Co- PARIS, 29 CU.P.) - O mente tlma reunião extraor-/- Fiz tudo, Udenilda! Fiz:

Cesar _GaIvão S_�lva. ,I r�ia. A mai?)'. parte das ati- governo fl'ances, .foi der�·ota- derrota sofrida esta noite dinária do gabinete. O pni-l �té um discurso 'para
As mfOl'm�1çOes ate ago- t

vIdadeil vel'lÍlcou-se ao 10n-

'I
do na AssembleIa NaCIOnal pelo primeiro ministro Fau- sidente Vincent AUl'ior re-, eles ficarem em paz;

)'>, recebida R P)(l�)J .'là� es- I �·o da estrada Kumis(lflg na por 309 votos contra 283. ré s�gnifica a queda do sen c:�eu imediatan:ente a 110-: Foi pior. Não querem

çlarecem se a :tnpu;a�ao se I are2. oes�� do vale. MU'ld-1 qUEDA DO ?ABINETE i Gabmet,e. I

•• tI.cla da nova Cl'lse que suJ'- I nada. Qüerem li sassu-

RaIvau. \ song. AVIOes da qumta for- PARIS, 29 (U.P.) - A I Faureeonvocou lmedIata-lglU na França. ' ! ricar!
,

'

(Cont inúa na 3a pág.)
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Adiada a

ExpcuCão
WASHINGTO�. 29 (U .

P.) -·0 'I'ribunul.de Apola-.
ção dos EE. lIU. confirmou

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P-REÇOS! AS MAIORES FACILIDADES,!

RADIOS ELECTROLAS -:-' AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES ,'- DISCOS TocA-DISCOS - \ AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES -' BATEDEIRAS - VAIJVUI..AS ALTOFALAN'�ES RE-
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I
/

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES

',. SISTENCIAS -
_ CONDENSADORES

•

Dr. Julio Doin Vieira
Formadd pela Faculdade de Ciências Médicas da.

Uníversídade do Distrito Federal.
. ',$specialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz ti.'

'

I garganta.· .

.

'

I
_��-ass�stelltE! na P�lic,linica Ger�i do Rio de .fanei,ro.

I na Caixa de Aposentador-ia e Pensões da Leopoldina,
Ra ilway e no Hospital São Joâo Batista da Lagoa ..

Curso espec ia lizado em 'I'racorna no Departamento,
Nacional de -Saúde.

Estágio no In st.ituto Benjamim Con stan t. para eell()!\>
no Rio de Janeiro.

.

Rf�CEJTA D'E OCULOS •

Ang io : .- ret.inóscopia exame de fílrldo de olho par<i,

d'i-ag-n-osi·ico e controle- da pressão a rter ial,
Tratamento e Operações na Espec ialidade.

, Consultas x Diariamente das 9 às 12 horas é das 15"
às 18 horas.

. Rua 9 de Março, 594. - Joinville - Santa Catar-ina,

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

Dr. Roldão ,... .

�

'V()nS,Onl
, '

Cirurgia Geral - Alta Cirurgia -'- Moléstias de Senhoras,
.:_ Cirurgia dos. Tumores -, f

Da Faculdade de Medicina da Universidade, de São
Paulo.

'

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alipio
I . Correia Neto' e' Sylla Matos.

,

,I Cirurgia do estomago. vesicula e vias biliares, intestinos>
1 delgado e grosso, t irnide, rIns, próstata, bexiga, úter-o,
ovários e trompas. Varicocele, hidroccle, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2 às 5 horas: rua Felipe Schmídt, 21

(sobrado) - Telefone: 1.598.
Residência: - Avenida Trompowsky, 7......,. Telefone;

M 764, f

I ,e

J __.----- -tr..-..--_ ..__ .. __

Dr. Octacilío de Araujo
CIRURGIÃO DENTÍSTA

Rua J;'elipe Schmidt .- EdU. Aniélia Netto - Sala I - \

Tratamento cirúrgico' e cura da Piorrêa Alveolar.
Tratamento cirllrgico e cura de Abcessos, Granulo--

mas, Qüístos radicuJares, etc.
.

.

ATENÇÃO: - Granele redução de preços nas DEN·
TADURAS, para as' pessôas que vivem de ordenado.

,Laboratório Protético sob a direeâo de Técnico con

tratado especialmente no Uruguai, f(;rmado sob a' orien
tação de um dos mais credenciados é1'1pecialistas da Am€-

'

rica.
,

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina).
Pontes Moveis e Fixas. I

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técn ica
mais recente.
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Flerianópolis, Sábado, 1Q de Março de i952
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�recipi�c:u-se ao sol.o'Na CâmaraMunicipal/Acordo Secrefo.r :>
um aVIa0 da Pcmcrir A)'" <' S C T es d Idi�ll�:��I;ía�â��ar:tt�eo��)�:n!�u�r:::!�ll�;::'::fo,r��;
A populacào de Uberlan- em Uberlandía, não resis- p aD�{JS as .,'. enenles o Comu:ls, ��evelava .que as 0- il'espeIto aos Estados Um-

'(lÜl tem auxiliado bastante tíndo a natureza dos feri- peraçoes pata alem da Co- dos, No seio do Partido "I'ra-

.'" prestação de socorros, in- mentos recebidos, falece- Diabo' e Graoadf ires da Ilha' réia" mencionadas por' balhista tambem surgiram

,{:\usive dando sangue aos ram 4 .elevando-se assimo' Churchill se referiam a ata- 'criticas pelo fato de Attlee

feridos que se encontram número de mortos' para do- : Presidiu a -sessão de ante-ontem o sr, Alvaro Mm- ques - indubitavelmente a- . e Morrison terem mantido

.eh estado grave, ze. len da Silveira, taques aéreos :__ contra ae- I segredo sobre o acordo e �té
O ambiente, nesta cidade, SEGUIRÃO PARA O RIO' O expediente constou de oficios das Prefeituras ródromos mandchurtanos. l' chegaram a apoiar a moção

--f>. di' ma is' profunda conster- OS CORPOS DOS ,TRIPU- Municipais de Caçador, Videira, Tangará, Turvo; das Mas Attlee não aludiu á de censura pessoal, mesmo

J!aç;ão. _ LANTES Câmaras Municipais de Gaspar, Videira e
_ Mafra; ofi- o��ra parte d,as dEFclara-1 sab�ndo que 'Churehtll po-

FERIDOS INTERNADOS BELO HORIZONTE, 29 '. cio da Diretoria da Expansão Cultural enviando prospec- çoes de Churchíll - de que, deria responde-la do modo

,
NA SANTA CASA' (V,A,) _ Segundo ínfor- to de seu programa de ação; requerimento do .sr. verea- desde setembro passado, o I que o fez, '

BELO HORIZONTE, 29 mações -de Uberlandia, a dor Vitprio Cecheto sobre irregularidades da Empresa governo trabalhista havia' A Comissão Executiva do
'

(V.A.) _. E'· o seguinte o Panair do Brasil, cuja dire- Bom Abrjgo, O autor esclareceu as razões desse 11,OVO concordado com tornar me- Partido Trabalhista reuniu-

, ll'lnnel'O 'e nomes i dos feri- ção já tomou todas as me: requerimento, pois apezar das providencias do sr, Pre- didas "limitadas", se. as se ontem porem não fez de

.dos, até agora identificados didas necessárias ao reco- feito Municipal; os propríetaríos da Empresa não estão negociações de trégua fra- elaração alguma, Contudo,

,ii; internados na Sant.a Ca- lhimento das vitimas do de- cumprindo a portaria numero quatro da Comissão Muni- cassassem €, se reiniciasse é provável ,que a questão
sa de Mísevicordia de Uber- sastre do PP-PCR vai cipal de Preços, O sr" vereador Gercino Silva teceu co- a' luta em grande t escala, seja apresentada aberta-

• lándia: Luis Carlos de Sou- transportar para ô Rio de mentários em torno da explendida apresentação do cnr- Churchill disse que em se- mente na reunião dos depu

I 9?i, Samuel Fleury Passos, Janeiro .os corpos dos tripu- nava! de arte pelas Sociedades Tenentes do Diabo e Gra- tembro o governo trabalhis- I, tados trabalhistas,

João Alcides Homar, Pedro lantes vitimados no

desas-j,
nadeiros da Ilha, Salientou o orador os enormes sacrí- �a renunciou a condição que . Todavia uma indicação.da

,1Jll,d�viço Mendonça, �o�é tre, bem como daqueles que fic!os que fazem os;- socí.os d,essas enti�ades para ofere- impusera de que se lhe con- possível atitude trabalhís-

Inácio da Fonseca, MUClO .porventura tenham de, ser
cer ao povo local tão maravilhosa noite de arte e pro- sultasse de antemão, ta foi dada com a nomeação

"J"eixeira, . Wilson Seba, Sa- sepultados na capital da Re- põe que a ambas se dirijam telegramas de congratula-. de Hugh Dalton, ontem, co-

ir Rolou, Butti Barbosa? pública. Medida identica es- ções pelo brilhantismo de sua atuação e colaboração nos FIM DE 'MORRISON mo chefe da delegação que

lVI< -io Saad, Hilda Jonas, tá td11')ando a empresa' com
dias de carnaval. Os srs. Vitorio Cecheto e Antonio de Os observadores politicas se reunirá no dia 29 de mar-

Nassim Agel e o Cornissá- relação aos passageiros f'e- Pádua Pereira, respectivamente em nome das bancadas acreditam que .a revelação ço com os socialistas fran-

rio César GaIvão Silva, Na ridos, trabalhista e' pessedista, se solidarizam com o requeri- feita por Churchill nos Co- ceses para discutir, entre

Santa Casa foi internado, do, Com a palavra o sr, vereador Mario Couto dando seu muns pode assinalar o fim outras coisas, a questão do

-ainda, um menor de doze!
C

- apoio á iniciativa, disse que geria interessante, no .pro- de Morrison como dirigente rearmamento alemão,
'

a::08" �ml'�� fi mudo, ainda I or80 de Expan- ximo orçamento, consignar auxilio as demais sociedades da politica exteroir do Par- Dalton é o principal dn-i-

11110 IdentIflcado,.1 carnavalescas para que tambem possam concorrer para tido' Trabalhista e ·como gente trabalhista que se

Uma senhora de cor �r�n- sao Coltaral o maior movimento e alegria dó Carnaval. 'Ü sr, verea.- possível "herdeiro" de At- opõe ao rearmamento da

-ca perdeu a voz e esta m-
A D'

_

1 C I
dor Antonio Pascoal Apostolo propõe tambem um tele- tlee como dirigente máximo, Alemanha, e sua atitude M-

, consciente, não tendo sido, l:'eçao {O urso (,e grama de felicitações ao Bloco da Escola de Aprendizes Bevan 'e outros trabalhís- litica em geral está no "cen-

'possível identificá-la, I Expansão tCulturdal comun,l; que se apresentou com grande brilho nas, noite de Car- tas' da, esquerda sempre se tro" do trabalhismo, entre a

Entre os mortos, há um
ca aohs mber�ssa OSB,qbuI: tJa naval. Indo a tribuna, o sr: vereador Flavio Ferrar! re- opuseram a tudo que pu- ala direita de Attlee e Mor-

,

'h 1" 1 f t'
se ac .a a er (a, na 1 10 e- que!' que se dirija tarribem um tel d I desse ampliar a gueI'!'a, da rI's'on e a, ala esquerda ,d'e'

, ornem ,8 to, c aro e ar e
Públí d E t d 1"

'; egrama e ap ausos '" -

. f 1 d d
ca u ica o s a o. a lS- aos govern d E t d 1 M

'" C" I
' I B

Que a eceu quan o \. eu 'e11-
t de I

,_ , '

os o s ,a o e (O ,UlllClplO, pelo auxilio orera e a egavam que so- i evan,

}d�:��;:f�a id;��E{�e�{:,at' ���� �:,i,'�=;t!à:��{1i::�:'�� ::e�i�;:'�: !�::������::,:Seel;ePa�d�ovDI��aR·O�aofda:e-l:rDc�l.�g·�l'a�c�o�Im��oS HOJ-E-liõ·P-Ã·SSA·Õ·o-·
....· ...

I enU"lca o, llquan o ISSO, b d' I
'd' t 1 f' t 1

,_ curso, tece e1' o lp orna encaml'nhou a' ",re"a b
'

'd'd
\

fi ra 10- e egra- IS a (O aVIa0
I'

."
lU u um a alXO assma o e moradores

c't! 1 ' <, 'd
'

,
qlle va era como prova, de do Pantanal, solicitando colocação' de postes e focos no

l° DE MARÇO valiosa coleção do jornal do
e.., ,a cesapaleCI o, Ignoran- t't I f '_-

d Ad t d h' d C
' '

1 R' P' b
do-se, por completo, o seu ", u o� ou a erIça0 e mere- MOl'ro Gema do Ovo, \

�"- a a � oJe rec(}r a- )omel'CIO, (O lO, OIS em:

panldeiro,' Clmen o. .. nos qUe: o primeiro cuidado de um

Outrossim, os 'traba'lhos,
- em 1567, Mem de Sá dos organizadores da bi-

TDI�NTli;2��gc: T�ES de organização do Curso Inconstiluêionalf!lade 'na' f .ol� transfere a cidade do Rio blioteea foi cortar todos os,

"BELO 'HORIZONTE, 29 prosseguem ·sob grande e 1- ..,.r de Janeiro do ponto em que folhetins, il1utilizandó as�

<:V,A.) - Foram identifica-
tusiasmo da Direção e �stá de Or4a' 'DI·Z'a,'ça-o Ju d" ,-CI'Ja'fi-a ?

a f.Ul:dar� Estácio de ,Sá.",no ,: sin: o magnifico presellte d,o
......., ' 'repercutindo no país intei- estreIto Istmo de areIa que emmente democrata brasl-
,(\lo;;,' pelas autoridades: de •

t
' lI'ga, o MOI'r'o Cal'a de Ca-o'- lel'I'o "

�·o como marcan e acontecl-
.

E t ITJbeY1andia, h'es corpos de 11 rOIil on�em em jUIga-l neiro 40 corrente ano, p'
"

p'.ssageiros como sendo Jo-
\nentó cultural: Renomadas mento no Tribun�l de Jus" 'f)íscutindõ a: >q"e-stão, e,m

ao ão de Açuçar" para o' - em 1923, faleceu Ruy

figuras l:ep{'esentativas da
l" - à'lto â.o'7"mor'ro do Castelo, Barbosa>, deixan'do.uma, abra, .

�p Honorato da Silv� e Sou- tiça desta Capital um pedi-
.

que 'é relator o dr.' Galoti,
'

, cultura nacional já aceita- d d H b
atuàlmente arrasado, eleva- vastíssima sobre literatura,

,82. M,ada Ayube e Eunice o e a eas Corpus da C8- Juiz de Direito da 2a, vara
ram o convite para prOl1lU-

' ção que teve os nomes de política e juridica e a maior
Lopes, Tambem, ji foram' marca de Chapecó, impe- convocado, foi levantada a D

'

b'bl'
ciarem as conferencias pro- t

escanso, Alto da Sé, Alto i
I loteca particular que já

identificados os corpos' do ràdo pelo dr. Luiz' Abs da tese da inconstitucionalida- " t
•

'(;("l�.a, '.,1.1.ante RI"oel'-I'o F04l'te e
gramadas, Cruz adv d 1 d d

de São Sebastião e São J

a-I houve, no,
Brasil,

,,"_ .-

Não há d
.

'I d
,oga o naque a co- e o art, 406 e parágrafos nnário', Seu nome é lembt,ado com

do co-piloto Orlando Torres
. UVI( a ,e que o marca, em 'favor de vários pelo des, Osmundo Nóbre-

'

("
nosso Estado com a rpaii� i,mplicados no chamado d '

'
-. em 1627, o famoso aI-1 carinho e exaltação civica•

. ,��limaràes,
zaç.ão, do CUl'SO de Expanf',",o'

ga, ev�ndo aSSIm o, p,l'oces- _mirante Pieter Heyn, um. pois que ficou' para semp"e
DOZE MORTOS

- i:> "processo de linc�amento", I d l' b
'

.1 • "� Cultui'al grangeará fama e
' psoeser JU ga, 0, em 1'1 unal dos mais completos e auda- no coração do Brasil, pelo

BELO HORIZONTE, 29
respeito pela oportuna i'1 l-'

que se encontram presos na 1 ,no �a pro:oma se�an�, zes chefes de mar da Ho- muito que o Paíz lhe deve,
(V.A.) - Dos vinte e dois

dativa, que vem cl�monstr,x
'cadeia civil daquela cidade,

,

E este, ,assllU, o prlmeu'O landa, assalta a cidade do Nasceu em 5 de novembro
pasó'ag�iros hospitalizados eloquentemente as 'nos. :ms

.Foi alegada a exceção de ,caso surg�do em ;torn? da

ISalvador com tal imposto' de 1849,
incompetência legal do ':Juiz nova LeI de Orgamzação '

,

j
_ " ' ,

I preocupações pelas cousa·s de Direito para funcionar J d'
., , 'd 'E d'

que a ele se lende a armada Se ha na hAstorIa da VIda

Y-d S
·

I
elevadas do espí'rito,

u llClda.na }o' staG o, pra-I portuguesa fundeada na politica, do Brasil um flo-

I a DCla
no processo em face do art, mu ga a pe o sr, overna- b' d T d S

" .' ,',

'.
'

CASA KISC 406 da Lei 634, de 14 de ja- d
.,

f' d
ala e, o os os antas, mem cUJa trajetórIa fOI um

,

"

_'
. ' ,'_

1IhA!fIA' '�Jtrt: 01' em JaneIro P', In o,
,

,Pieter HeYI:l durante vinte', exemplo da mais l'ude cora-

bufdora do. Baiio., )Le.A' ' \
' t d' !

..

,.ANIVERSARIOS olfctor, VilV1ílü; Dluóa. 'B" d B"
.-

-I s' '/'I' 'l'le1��i�'� r���n:�trega-se a ��:n��:��s elí�p��isdfl�=
Dr. Jorge E, Ritzmann _......_1tq .. f'Al•••11Iei1'O',.afr. aoco' O raSl'

- em 1870, em Cerro�Co- 'tensa combatividade esse,

Ocorre, hoje, o aniversá-
' . , ,

di''1'i,; natalicio do dr, Jorge
'

.'" _ _.,. t��,a�o71���: oOM�;���:i �����i�::�g�1� :;�r�:,
Edgar Ritzmann, advogado Escola p'rolissio- CaIteIra de Exportaçao e Importaçs9 F,rancisco Solano ,Lopes, Ilebre "Agu, ia de "Haia""
na cidade de Brusque, de

I F
' AVISO StN. , dItador do Paraguai, Ficou André Nilo Tadasco

·.cuja Comarca é Promotor Ia emluin8 .

Bacalhau - Importaçao da Inglaterra, assim definitivamente te'r- : "

"

P�blico, .:...' A nova matrícula estará
A CART�IRA -DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO" minada a guerra que o Bra-I�-.:_�,--

Sra, José A, de Farias aberta, a partir do dia fi de
DO BANCO D? BRASIL S. A, torna _público que, até sil mantinha com este cau-

?ranseorre, nesta data, o ' 10-3-523 acolh�ra para estudo pedidos de licença para im� dilho desde 11 de novembro
�niversário natalieio da

março, das 9 às 12 horas por1;aç�o de bacalhau da Inglaterra formulados por im� de 1864'
, para os cursos desdobrados t d' t d"

,
'

ma, sra. d, Ceci' Campos ' ,_
, P,OI' a ores r,"a IClon,a,ls e firmas, do ramo, dentro das < -, em 1876, f"'nd'a-se n,a

,

F
cUJas aulas funcionarão no \ t f

ue

'Oe, arias, digna (lsposa do co ,as, ,a ,que lZ€l'em JUS para SUp,l"lmento até 30 de junho, i d,dade de Laguna a Bl'blI'O-
J

período da manhã, das 9 às -

, �r, osé Augusto de FarÍas, 12 hotas,'
no maxlI�lO, • ,

' , tec.[t Popular, a expensas de
capitalista,

-

Florianópolis,
< Fl�l'lano�ohs, 28 de. fevereiro �e 1952, alguns cidadãos, A essa ins-

FAZEM ANOS,'HOJE: l'eiro de 1952,
29 de feve- Jo�o Jos� d� Cupe�tmo Medeiros - Gerente, tituição ofereceu 'o couse-

Senhores: Joa� �ahsta RodrIgues - Contador," lheiro Saldanha Marinho
- Rabi Espindola, resi

dente em Itajaí.
- 08car Schmidt,
Senhoras:
- Célia Lentz de Souza, I,��"'��'a do sr. João Olegário.

{\e 80117,a, ' I- E!1� Pel"eira Thiene,
Meninos:
- Gilberto,' filhinho do

sr. Oscar Pereira, comissá
J':(l de Policia,
� :- Clóvis, filhinho do sr,
..Juao L. de Souza, (

Ir
- Edilson, filhinho do sr"

<�rolqo -Vilela, ' '

j
Menina:

"

-'- Terezinha. filhinha do
-r. J�):.,.é Bo�·g9�-:ov.o ..

·'

Dr. Guerreiro dar
'oDlrea

OUVI.DOS - NARIZ ,E <

GARGANTA·

Iteassumíu a clínica,

AVENTURAS DO ZE-M·UTRF..:TA • j". �.

"i t t .'

(

',"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

í

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

Flortanépolís,
-

Sábado, IOde Março de 1952 '

.
'

,As' fuluras 'Elelçõ'es na �'toDdena�a!J, e'�epo,rt'a'd-às lotes 'à' venda;, '
" AleID8nh'8' f '>

-,

•

,

,

Tres freiras \
,

Na praia da Saudade.vem. .

BONN, 28 (D.P.) ,�. ,O

I
e durante as' eleições. I • HO�C :K?N,G, ?8 (U.P.) zabeth Lemi. A dois de' de- 'Coqueiros, ao Indo do grú�

Governo Federal Alemão Três meses antes das _:: T,res freiras chegaram, zembro último, comparece- po escolar "Presidente Roo-
lançou perante a Di�ta Fe- mesmas' deve haver plena hoje, à tarde a' Hong Kong, rarn diante de uma turba sevelt", com 45 metros d�
deral um apelo ao povo ale- 'liberdade de movimentos en- viajando de trem e, vindas ululante que as condenou frente e área de 400 'm2.

mão para que realizasse a
r

tre as zonas de ocupação' e da China comunista há três pelo massacre de milhares Todos os lotes servidos
reorganízação de uma Ale-: também Berlim. Durante e I de crianças orfãs de menino de, água encanada e luz.

manha reunida, em Iiberda- ; depois das eleições, nin- meses depois de terem sido Jesus de Cantão. As tres ir- 'Informações no local com <,

de, de acordo com uma con- ! guem poderá ser detido por [julgadas por turba no t ríbu- mãs, chegadas aqui, forám o sr, Gilberto Cheur.

cepção de Estado;' sincera- :motivos políticos ou chama- /
'

I nal popular de Cantão. T'ra- condenadas, e dépcrtadas.
mente democratica. O go- i do à responsahilidáde . por ALUGA-SE

I ta-se da Irmã Santa Geral-
\
Não sabe enquanto e onde

vemo submeteu a aprecia- 'qualquer' autoridade ou en- AI'
'

b I da, Hildal . Santa Vitória, I estiveram elas desde a COll-'

cão do parlamento um ,pro-; tidade politica. Em toda a fugt�-sel u�a caAsal
'

edm Germanie, Santa Fé e .su- i denação até agora. I
• r COU 01' ave, a , ame a '

jeto de lei sobré .a eleição Lárea eleitoral deve haver' Adolfo Konder' nO 6. _

d� Uma assem,bléia nacional ,liberdade absoluta 'para a ( ���-������--�������-'�-������-��
Tratai' ao lado nO 2. no

, conatituin te, enviando-o às I circulação de jornais e 1 i- '

r

r ar;rnazem. ,

potencias ocupantes e, à 'co- I vros, assim como .tambem

�missão da ONU inst.ituida ] para as emissões da radio. ALUGA-SE
, ,. ftU'" A, 1'tIi

....
a,g aem dezembro de 1951 para i As eleições serão prepara- r \I CAo'� �'4Prédio residencial com

controlar as .eleições gerais. 'das e realizadas sob prote- cinc t
A principal atribuicão da I cão e sob controle interna- da °chQlv1ae: os �gtuaden,cana,

blêi 'f �� " J.
1 A id dei 1

,u no, SI ua o a rua
assem �Ia ser_a e etrvarnen- el�na. s autor! a ,es a e� ;João Cruz Silva nO lÓO _

te a .el�b�raçao de uma

I
maes d:vem obedecer a es- E"�treito.' ( 1?e� ISt'-'6 'Y\,! 1 ) ,

constituição que deve cor- tes orgaos de controle, ,·A Tratar no Banco "INCO".
responder, na opinião do go- assembléia nacional reunir-

;vemo federal, 'ao que 'dela

I se�á no

,trig:s,�mo dia

.'
de-

Be'espera.· 'pOIS das eleições e delibe-
,

rará sobre a constituição.
Devem ter direito a votar: Terá os poderes i1eces�a{'ios '

todos os alemães que no .día '-pura garantir, até a' cons
das eleições tiveram 20 anos: tituição entrar em vigor; a

'feitos: Será garantida a J.i- lordem jurídica, estadual,
ilerdade da atividade poli-' democratica e federal em

t íca na !áse , preparatoria toda a Alemanha.

J.:, ,�io f'RANCISCO 00 SUL' para NOVA 'OH�K
j. lnlorma��•• Clomo.� AQ_nt••
� ;! q .OOtJOH'-' Carlol Hoepcke S/A � Cl- "Te)etcne't.2U t End. telel·
I �, 'r.r.iCilCOdo Sul-O.rlo. Hoepcke Sol -CI-Telelon8 6\MOORBMAC&
i

l
' I

-\

"

! .

. �

Dr. -C'lüroo'
G. Galle"i

OBSTADO

-- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles,
60. - Fone 1.46�. - FIo·
rianópolis.

Assine "0 ESTADO"

/

i

,I

IV()VA rASE - NOVA ADMIN/STRACÃO

Já�a tua tttstta
'-

l\ANco A(j�toiA
.

�----�----------------------,--------------------------

P MOVEIS USADOS
,este' ,ôtlusa pruvocaDa pelO" VENDEM�SE: _ 1 mêsa

homem dizima' à nado caná'dense redOll�a para. s!la de jan-
, .� tar, pinho, CI $ ..50,00.

1 mêsa 'escrivaninha.
OTAWA, 28 ClJ.P.) -' sido provocado, criminosa- [grande, de canela ." .....

Um 'médico veterinário do, mente, pela mão do homem Cr$ 200 00.
'

governo americano, encar- para destruir o gado vacum i guarda-comida, médio,
regado da inspeção ao gado americano. Disse mais que de pinho, Cr$ 200,00.
canadense, que entra nos outros países podem ter ino- Todos em boas condições.
Estados Unidos, declarou culado o vírus. Ordinária-, Rua General . Bitencourt,
que a peste aftosa que está mente, dez mil cabeças do 129 _ Apt, 1.
causando estrago nos reba- gado canadense entram nos

� nhos canadenses, pode ter Estados Unidos.

--------�._---

locomóveis «Lanz» e «Wolf»
Em ótimas condições de funcionamento: Ven

demos para pronta, entrega, de ,15,.20-34-44-50-66-65-
75-90-100-120-170-210-250 e 300 Cavalos, - Kurt

,

Weil & Cía. Ltda. -_ Vo1. da Pátria, 1583 -- Pôrto

Aleg�'e - Telegramas: "WEIL" ---; Pôrto Alegre.
_. �,o, r.

\

-------------'��,----------------------�

��----------------------------

.��:J.I f1f,scOJ*�,A·,_,nnOOODIA�,,> \, '

n,os 'VAf)CJOS ',"
:

•
.1

'DJ"�, :,.�'::::'it '
� � �

»'" -t �� I.. /. � .

� �, .,': I... -
.- '. .

.

, ,

.
,

'

I
!
I
:1
,

;\
!

, Sabão

y>irgem ESpecialidade
, da Cla. WETZ,E� ,INDU8'TRIAL�JoIDvill�. (ma,rel -reg'istr.atllJ).

,_------,.

'

__T_.:_orna ti) roupa braoqllissima ,.
,

i

i
I
I

.�.
I!f,

I

ROMENS FRACOS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
H\OMENS DESMEMO-'
RIA-DOS

--- ......... ._._1"

-Fatores-decfsíves para
êxito. na vida atual.

'

GOJAS
MINDELINAS
"As ,gotas da Juventude".

Dão nervos ,fortes, idéiás
claras e saúde perfeita, aos
'fracos e acovardados, cedo
en velhecidos pelo nervosis-
mo.

Nã{) têm contra-indicaçãn.
Nas farms. e drogs. do
Brásil.

PARTICIPAÇÃO
llenrique Stodiéck'

e
.

, senhora,
participam aaos paren
tes ,e 'amigos o nasci
mento de SIi'U filho Pau
lo '�icardo, ocorrido no

dia 22 do corrente,

Leia "O ESTADO"

8.U8 INTIIRE8J18 NO
&10 'de: ..,••iro ...10'
bem d.teaaido. 'por",

'.
� �.

.

} "
'

, A.KLINDO AUGUSTO "LV",
adn..... , .

.�. &io Brano. 128 - s.... 1101/•
Y.lf. D-IHI - 11·8006.,

'

'v'en''d'e se' ;.',� ''o �.,' .... ,

,,' .,�
,.

",.. (�� ", ,� "

,

.1 lancha' baleeira, com

motor Stuart - 8 H. P.
Dimensões: '- 10 nl€tros

'1�6c��mpl'imento
por 2

�

de

Tratar com :Rau 1 Martins,
_-,.______________________ em Barra do Aririú. '

, ,

PA R A f É l� I DA S,�
•

E C Z E MAS,
INFlAMAÇÚES,
C O C, E I R AS,
r;RIEIRAS,
E 5 P I N H A.S, E TC.NU.NCR, EXISTIU IGU.RL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1... I';"·

"Atenção',' rt�:�T�;��::r��::adl�;C!!â���::�i����
.andar (elto 'dó Restaurante' Rose), . Enlradas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00.

I, "

------------------------------------------------�----------------�------------.�------------------------�----------------------------------.

,':' \

.Peles Municipios J

ComRr� pelo me-
I '

d ·dnor preso a c.' a-
d�' o seu refrigera
dor NORGE, mo'!'

dêlo 1951, com ga-
rantia"real,ide

5 anos.

De Orleans
,

CARNAVAI,. I A
. assi�tn('�ci� ,vibrou .de

o Carnaval, nesta cidade,

I
ssrrtirnento C1VIC.O pela pala

,

'transcorreu na' mais viva a., vra ardorosa dos oradores
,

-nimação -por parte dos asso- e' espera-se, em breve notá
-ciados das chias maiores so- 'vel atuação do Centro na

'. eiedades locais. Tanto'
(
o vida cultural, social e edu

'''Clube União Oleanense" cacional de Orleães. A me

corno o "14 de Julho" apre- sa colocada no palco do N6-

-sentaram ricos carros ale- V�) Cine estava lindamente,
-góricos, despertando gerais ornamentada, em forma de

aplausos da população e de semi-c ireulo, tendo ao fun

-forasteiros que para aqui do um grande quadro foto-

-acorreram atraídos pela fa- �)"áfico do Patrono ladeado
"IT'.}) do carnaval orleanense. por duas bandeiras nacio-

Foram 4 dias de pleno nais e muitas flores, Ao

'-reinado de Momo. Se bem 'Som do Hino Nacional e vi
-que' os carros do, "União" orante salva de palmas foi

"fossem rnagnificos, pelapri- encel>í'ada a sessão pelo Dr.'

'meira vez o "14 de Jufho" José A. S. Tiago,-Presidente r
"levou a melhor. Tudo correu -lo Centro. A Diretoria ficou,
na mais perfeita ordem e �- <.;'sRim constituída i. presj-
'legí'üt. donte,:-- Dr. José A. S. Tia-
CENTRO CIVICO "AN- zo. 10 Vice _ Sr. Francisco
;'rõNIO CASCAIS" Puccin i. 2° Vice - Sr.' Plí-
_' Idealizado e fundado nio Ben ício da Silva. 1° Se

-pelo Capitão Lúcio Ricardo crctário -- SI'. LUiz Fortes:

:Verane, do' FRS/3a. atual- 2° dito - 8,1'. Julinho Tei
-mentea passeio em sua ter- vei ra. 1.0 Tesoureiro - Sr.
Ta natal, foi instalndo dia Plínio Verane. 2° dito � Sr.

, '20 último o "Centro Cívico S'aul de Pizzolatti.. Orador,
Antônio Cascais". 'Em ses- - Dr. Dante de Patta. Se
;'80 mazna presidida' pelo, cretário de Publicidade
'Exmo.\Dr.,Belisário José de Sr. Ulisses C. Verane. Se-

'Nogueira Ramos, éx-Jniz· de cretário-
.

Cultural . � Sr.',
Direito desta: Comarca, con- Ge'ritil Fernandes. Diretor',
c:de' r de Re'de·, - .Sr. Ivan Alber-\,n11 Ç\com a pres nça ao s,' �

Prefeito Municipal, sr. .Luiz ton Cà8cais. Bíbliotecárto
''Mazon. dOI r». José Àntônip � Sr. "Patricio Medeiros.
'':8. Tiago, Promotor PÚ- �ã.o membros, do Conselho CU"IT!e..

hlico, Manoel Bertonciní, Fiscal os srs. Luiz Mazot. rí-o-as-in-a-io-l-'e"'s-f-e-I-ic-'i-d-a-d-e'""s-u-"e-'S'-,-E:":"�-x-cl:-·a-.-:i�r-:-á"'o"'u-n"'ã�o-.....se
'Coletor' Federal .. demais au- Manoel, Bertoncin i, Sarnuel ] C arrepender de tanto menos-na sua nova omarca e es- , -

toI'idades e seleta aseisten- Sandrin i I uiz C Verane 'd' O 1
- A

I'« " " "J. .., teja certo e que r eaes preso pe o nosso povo ...

C'ÍE foi empossada a sua pri- Ótacilio Medeiros. Oto -Pf'u- 'A ESTRADA D.A SERDAnunca o esquecera. ti. l.,�

meil'a Diretoria. , tzenreuter e Mário Pacheco NOVO DELEGADO DE I Que ligará o planalto ao

Usàrarn (la palavra, além dos Reis. Atividades do Pre- POLICIA
.

'litoral, passando por 01'-
-do Cap. Lúcio R. Verane, feito: O prefeito deste rnu- Causou .estranheza e ge- leães, onde deverá por força

'NEY e V,AL,ÉRIO
'que'em veemente e feliz ora- nicípio. sr. Luiz Mazon vem ral descontentamento no de exigencias técüícas xíe- ..._:··confirmam --:

-cão disse da �eces'8ida�e d_o d�senvol�en;d? grande ati- seio da população local. a, sembocar, contínua a con-
� .' ,.

1 ...

'mesmo e de sua alta �Jnah- vídade nao 80 no emb.el.e7.<t- designação do sr, João AH-. "gregar os homens de, bem J! Ior-íanópolls, 23-2-52. - Itajaí, 23-2-52.

-t'lnde, devendo'harmolllzar a !}lento dã sede domunlClplO, tônio Faxias para o cargo desta cidade. As
.
negaças ,.' " _

,
.

.

..

�

_
'

'fami1!a. orlea�ense �.t:repa�, �omo olhlc\ndo com gr:md.e de
-

Delegad,ó' de Policia' do ,oficiais estã'o levand? o co- f";'�'-
"

�..
-�- ----,-

....

--------.-......----'7""'-,-
.�:.":�., e.lVlcan:ente' q mO�l�a�e, ll:tel;.eRse as estr�d�s �um- Municipio. A �spectativa é

I· mércio, e.
o povo em geral

'_�'
.. ','

'-

��.c�ma fe al�m. de pa,rt�d�r�si cl�aI�.
e

as. s�de� dlstlltak,
.. d.e_.qu� em bre�e voltaremos, ao .àese.spero. ESP.e�·a-se. q�e .1 ....

'

�
..

"

...
' ,'"

.:'.'. '."". ';
ASItU:rO PARA TA· ,

,,'::'� ,e .;'1C,C.!O;';;lSmo 1 el:gl_oSO:, ESP�la-s� .. ,�mda na atu�� ii ant�ga polítlca de opres
.

,0,' sr. Irl�eu Bornl�ausen-que ;,J.. , .. :: ." ': .0> .
ç, c.. n�,��

COS E OUTROS ·.FINS' �

fà",en.d.o: alI?�a um hre.,ve. e gestao o InICl?do .caI�ame,l.:.\, �iio, que, por ta.ntos.. UIW.S, lt*.lltaa,?lezes teln�empe!ilhado' . ". , ,. ,,\?'!(f!·"{'KS. ACIDo .CRES1L'·:_: OAR.':

�?�re.,'S�lvO .re:l'OS.P���O "

da '�o urb,ano...msta�açao 'de-

infeli.éitou esta, c.o�una.l. s�a palà�ra 4e .qu� Orle��s j�;a ����;t:=:"i� BOUNEUM -; PIXE -

'"da (�.e OI le�es, hlsüman- agua e esgoto, alem .(!e ou- -gIemento sem exprel3sao so- \ nao sera preJudIcado, Ja- �!>�1lIm..... IM P E R'M E A B I L lo.
"no a Vlda do, Ilustre e vene- tros me111�ramel1tos J3 em daI ou política, o novo de- r mais i'etroceda ·ou venha a T'AC _

ZANTES E� GERAL
.l'ável 'Patrono do Centro; o '1'1archa adwntada � �ue_ vem legado ser,á um fantoche' prejudicar Um rico e prós-

. CATII4t....... !. Produtos da ,USINA
Dr. Jogé A. S. ']'iago, pri- .dando g__rande ,entusIasmO à nas mãos ,de politicos já pero municipio para' fazer

.._...�� URUBÚ Lida.'..:; - São· .

meiro Presidente do Centro, o_opu laça0 Wl1 ��ra1. bastante "manjados" pela o jogO de inter�ses de meia, ,:' Paulo.�, - "', � .

'Ü Dr. Dante De Patta, ora- {lR. BEI,ISAI�IO �OSÉ DE pacata população oxleanen� duzÍ8. de negociantes, -:úni- V'e"D"'d'el'.S''E' ,;.",'':éistribuido�es 'Carlos'
',dor oficial do mesmo e em' NOGUEIRA' RAMOS se. O 'sr. Governador deu cos interessados em desviar

'" '
,

" "I, Hoep�ke S. A•. Co�.lnd�,
1,wme dá família do .Patrono ,Pof motivo de sua, recente' um mau passQ e, mais uma os' rumos do traçado ,já ela- Uma casa à rua Esteves �;f � C,x. , Po�taJ� 1 e 2 �

".0 sr. Antonio da Silva Cas- promoção a Juiz de Direito vez, trabalhou contra' o' po- borado e aprovado.,
-

Juniors,l esquina com a l'ua ·i Flor_la.Dopohs' \�,;'j,. �anta
"

. caIs, J?,nior'i �od'üs epalte-' de 2a. en'tl'flll.c.iíl fói tral?-s- vo de' Orleães. Em,breve, os Orleã,es, ·27-2-52; Dom· Jain:e Camara,. '\' ,Ü,üarma. '(,��\[.;(:cen{1o os m�ntos da inicia- ferido desta Comarca. para acontecimentos hão de dizer (Do Correspondente) I Tratar a rua Deodoro, 2S. . ,
' ,,�.J'

"tjv�� e hipotecan'do. solida- a ,de Curitibanos, o ,dt. Be- I--:�'
'

--__

o

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

Tie;����:o��::t ��:!��:;i�a' �l�tsF���;Ó:·uft�;u=�r:�· e��� ,\,. f.�::[:a���· :;��D'§:i�:::::ji��� L�11",)1;R CDIl.. tIS,... ;.Vendeo:-se
�� p��.::�al�s:�:i��l��� '��:��SS���a;���'s�� �;�:!:� _ f,r.��,1 !.r,:.: .. ",::.!,f,·r r.�..;·l;."., :.�.�.,t.;,� i,r,��,i.�i,!,i· ,i,'.;.�,·.;i:t:!�.··!.!" QUE'DIIOS ea· 'sifv�;�::j��a�a���:ç:/�:
tivo superior, foi ac1am:ldo mento do nosso convivio é "', .....:: .:. ': .. , ':. ':':. ;",:::!.�>:.:, '.:;::' .;.... ".: .;.: ..... BElOS f DEMAIS Cl:$ l5.ÓOO,O:O,',corri�o respec-
:na. meSFna qcasião, Presi- motivo de .grande ,pezar, da- ! tivo terreno e rilaiis uma à

'�f;:�����:!::��EB�: '���];Ji�f���\l��; ••·m1·11'�r:�� Ilt�:::oçc�:!u::.
",

�?��:::�::��;::���:�
ilo a hónl'aria.' ",.

Desejamos ao Dr. Belisá- mos, <1 _.- sobrado.
i,��'�' ..

��".------.

" "", BI.�".,�P;_�:,"�-'JI'"""';:.,ç,j:I\·" ',.':'" A�
.

,.'1'-tA'�1-t--.-"-·--I'-·b-1I'l-aa-R-'i.-.-di�t:d��id�re� da, .f�m.da. aa.; �;�,'i •• '.'. -"", ',.: '." ",',:,,' , ..
,"-

,', "",71 !.a98•• ·DISTIHTA·�. RIVET;�POIiIIlU� az:' Il'fla' �
d. 8O.tln:uu:llt� d. afla.mlral. .1.oc"I"e, Inl••

,. boa.. bal'.t(l.� algadS•• , "'mo,1131 • Cl91am.lltoll

I;:t� IUlI. .Uat.t.sq
.

qu.•
' .lilIaeb. .dbqtama.t. d••

'11 'mJl;�itAl,� ..o!'}"!"flnI'Jiiea.l, .!l ·CIUi...... CAPitAL- ih'.m... ·.'l'I;••"l= il'illHlt �'2U'.� :Oom.,IJI.llit•• cio lnt«ll'lo11f 11.0\ ...ntldo d.�lh. 'fcu...mft.m'dl
',J\ 9!;lfl� lII,",h$ d. �il!)t1��I'''.· _u.. aompl'iii� •.,.fA'fIUZ i1!� 'F'h�lI'h.cbpo!�.8:..,rILI&IS •• Bhua"nGu OI! Lai.s. \

,,,,'"
/

··���IDiI II!,WW""'III_.-� .lII""''' '' .-_.�......_�'�' ,_.,." - "
, ,,-, -

'�' iIIlIIIII_lIII!I_

Caixa postal, 239
Telefone ./1607I '

,

Rua Jeronimo
Coelho,14

FLORI,ANOPOLIS
-,

�. í,

Distribuid�rés .

C. \R:A�toS SiA,
.

Viage'm com segurdoça
'e rapfdez

so NOS CONFORTAVEIS A-I1CRO-ONIBUS DO

R,I�(DO"- «SUL-BRASILEIRO),·

, Comércio - 'I'ranspertes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

\..� A'.

A'gen' r.1',�,/-'1' " '. \;;�. -'t,It: .•

, Floríanõpolís - ltajaí "'- Joínville -

\ Curttibs

Rua Deodoro esquina da
. Rua '1'en.ente· Sll'veÍl'a

I;;:
•

. "

. ,
,) ,�!!,!�ylj@ill[tjHlnM.·

.uo Mar.lfh., D.odO'� J4t
....

P �"dtJ' &:�
.. ,... l

I-ONE.$ .. J .i:.;': f2'� C41ll4' r0at.r. 545,.

�Ul(,""'A."A.I=:!O�E.B:�A$ 'IlPAR�NA

-,

.t i

Partícípaçao
,.�

...
�

Ó; \.,

RUY. SOUZA VIANNA.
.

_.' VICTOR ZAGUINI
e "

,
e

NO:ÊMIA tOPES VIANNA HILDA TEIXEIRA
têm a honra de participar ZAGUINI

que contrataram o casa- têm a honra de participar
mento de sua filha NEY, que seu filho VALÉRIO; ,

com o. SI;. Valério Marcílio contratou casamento com :;

Zaguin i, - srta. .Ney Lopes Vianna.
l
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"
.

Joga hoje e aW'8nhà êm Joa�alJa o seléciQDad�o·
Como

I
estabeleceu a COR- '.' .

AMANHÃ,
.

FRENTE AO'

,federac'.ão Brasileira de progress,o., Nossos

compl'a-I
gando na' capital capixaba HO.TE )<::;M JOAÇABA I jogo, pois é sabido que uma j. , "ONZE" DE JOAÇABA

Desportos, o dia 16 do C01'-. missas no magno certame no reduto do advel'sádo,? Na linda cidade de �oa-l ou �utra vez decaem de pro- -:,-pós o prélio _da tarde d,e
são bem difíceis, pois tere-. coisa será outra. Todavia,' çaba, enfrentando possível- duçao os componentes do I hoje, descansarão os pupr-

rente mes marcará a estréia' .' , .. I '

mos pela frente uma equipe se os

n.ossos napnzes derem mente o Cruzeir.o, realizoará .sc.l'atch, exceção feita a

I'
los de Lorenzi, visto q.uede Santa Catarina no Carn- .

aguerrida e éntusiastica tudo que sabem e podem em 10 scratch catarfnense mais i Adolfínho, Osni, Agostinho, para amanhã estão compro-
peonato Brasileiro de Fute- ,.

.
'

como é a do Espirita San- inteligencia e energia"

po-,
um ensaio. Espera o técn í- Nicolau é Teixeirinha que I

metidos para enfrentar. o se-
bol, enfrentando o ,Espirito to. Podemos triunfar' jogan- deremos ver tremular vito- co .Lourival Lorenzi que tem se mantido firmes des- lecionado daquela cidade,
.Santo, cujo futebol nestes

Ida
nos nossos 'domínios, on- rioso o pavilhão catarínen- os seus pupilos .desta vez de que vêm integrando o reinando entre os af'iciona-

iíltil�05'. anos t,em a;:usado de estrearemos. Porem jo- se;
,

"

" 'encontrem o seu verdadeiro plantel barriga-verde. dos. o maior interêsse e en-

\lm índice satisfatorio de '. ..", �. /. I tusiasmo.
.

.��(�()��,,-,( >.-.()�....().-.<�).-.<�(�>4.t\_"""."".��(�(;:_,,��(�)�,.....()._.()�)._.(�(.,.... ,\

"0\ -� stado " Esportivo"
........,,_....�.,.-..,,-� "'".w .._- ,.�.. "..,..�... �

...._,._".....,.,......�.....�-.:,_.tw.' ...................",_. ,...." �..-.r...-.:-...-r..-,.........-.._-.........�..-..-.._,.."._........�,JI\,III.�.....�.............,A•• .....,..". "", .
.,..�.�"",_...I

Federação Attética Calarinense Samuel' cerreade muito bem i Federação Catarlnense de.Esgrima
. �'" nas mil milhas Oneatais Consta-nos que por íni-j Iizados este ano em São

Resoluções do Conselho 1° Jogo - Lira Tem:,,' . , ciativã do Barriga 'Verde! Paulo,
-

'Técnico' Clube x 'Taubaté E, Clube.
, que já conta com o apoio do � O ingresso· da esgrima

Realizar, sábado, dia 1° �o jogo - Caravana, ,.do l
MON'l'EVIDEU, 29 ('?: q.ue \,e enc�ntram.,nâ claRsi-1Clu�e 12 de Ago.sto,

..

Lira catarin�:ls'� no� desportos.
de. Março: AI E. C, x A. A. Bairíga P.) - Com 'notavel atuação ficação .geral nos 120, 14° 'I'enis Clube, Ubiratan Es- do Brasit.é medida que me-
Torneio Início' de Basket- Verde. (realizaram a terceira pro- e 21° lugares, respectiva- porte C" 'Coqueiros Praia' rece calorosos aplausos e

ball. 3° jogo Ubiratan x và ciclista das Mil Milhas mente, a, (:!>jp.co .minutos .do Clube e Centro Recreá- daqui enviamos os nossos
Sábado, dia 8 de Março: Clube 12 de Agosto, Or iêntais : os brasileiros ponteiro da' prova, Atilio tivo e Cultural dos Alunos cumprimentos ,. a todas as

Torneio Início de Basket-
.

4° jOg? - Venc�dor �o 1° Mafú_;ri, Santoi e, Carvalho, François. i entidades que promovem es-

ball Juvenil.
,. Jogo x Vencedor do 2�Jogo.' da Polícia Militar, será I

sa realizacão qU€ reivindica
Sábado dia 15 de Março: 5� jogo - Vencedor do fundada em breve, nesta I para os desportos catarí-
Torneio Início de Vol1ei- �o Jogo x Vencedor do 4° . Capital, a Federação Cata0-' nenses um, lugar de igual-

hall (masculino e femini- Jogo. Lorenzl e�' a franfprência rinense de Esg+íma, que se Idade com os demais Esta-"
no). As partidas .terão a dura-. \ realizada, poderá ainda par-l dos, pois era Santa Catari-
Día,17 de Março : ção de dois ,tempos de 5 mi- de Osni ·p'ara o Fiam.,"enno tícípar do campeonato bra-j na o único. 'Estado, sulino
Início dos campeonatos . nutos, sem intervalo. � síleiro e seleção. para as ausente da Confederação
a) - Os Clubes deverão A partida final será real i- olimpiadas que serão rea- Brasileira de Esgrima.

.

,
. RIO, 29 CV.A ...), - Encon- i dor 0811i para as hostes dó

TegulalZizu;l' as' Inscrições zada em dois tempos de 10 .

C'
, .

'
.

. .

de .seus atlétas até o dia 14 . min utos com '

um intervalo h:a-se nesta �apltal. o. téc- rU�I'o-ne�r? OSD1 é um .dos'

de, Março sem io que' l}ãõ à.e
5 minutos,.

UlCO da. Seleçao ça�a.r,'men-Imals ..

POSI.tlVOS valores dà 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••
'\)oderão disputar, os cam- Florianópolis; 28 de :F'e-l se.

Lourival Lorenzi. Apro- , ',r .

:;����� pARA O tOR-
vereiro de 1952, . i����t e:�l: :t�,d:nt:���� I ;:�;sàeO c���ig:ert:er�e� su=

,V'.I·.. ,oe,-_ D· '1·arr·'I·,O-'NEIO INICIO DE BASKET": (As.) Osmar Cunha _

mentes com o Flamengo pa- .vinda para o plantel elo clu-
.

B.Á'LL' Presí ra a transferencia do joga-' be da Gávea, '

t'- .,
.. residente.

As 20; horas do dia 10 .de, (As.) Nívio -de A,ndrade
Março:

.

-� Sec;'et:b;io, ..,,, ,t '
.

"
'

.----- Nofa�� Di v.�'r�a� :, 5�I;Zh�m, (IC���IAO·s <,.b.arr,iqa.-v,erdes» que
IMPERIAL .,Jimmy Walery.

.

' As '8,30 horas 2) -- Montgomery CLIFT
- "C' -, 1 g h'

Ein Porto Alegre jo- .- .C'iréulHn1' rumore's
.
em E o maior sucesso do ano - Robert DOUGLAS.

Van a 1401 a aue' a gúão. hoje os conjuntos do BuenOf' Airés;'de- oue o ata- .' 1
"

,

" contrQ,ua;. em:

Consta. que o Departa- a o�'ientacão do Departa-
Grêmio e do Renner. cante Zizil1ho, do Bangú, in- 18 anos de felicichide des-

! .

ILUSÃO PE:<..IWIDA
J - Ségio, arqueiro do gressará l1um do�' gra'1des 'dmento de Esgrima Ja, apre- mento de' Desportos Terres- . trlll o em 18 segundos. ' 3) - Continuação do se-,

, Grêmio Porto Alegrense e clubes �lrgentinos;:' O ótimo F·a.rlev GR.AC',ER· _ JOa',1 I'l'ado '

'

,

sentou ao "Setor dos Des- tres as· equipes de basque. ..
.

J'

que já integI;Oll ,n seleção meia. bangl1el1Se nassou o EVANS A DE,vlTSA .DE JC)B_"Portos Terl",estres'.�' ao qual te fi' volei que serão inte- h
. - ,"" "-

gauc a" ,aSSlll.OU, novo eo'1- Carnaval na, capital porte� em:' com'.(Ostá subordinado os nomes gradas por Onildo; Choco- 1b'
�

- . trato com o c u e campeão nha, estando já de volta ao VIDA Dl<' 'NIIN'T'uA VIDA
'

CII'de. BI<1A".!'IIY .

dos prováveis "esgrimistas late, Airton, Lauth, Fel'- .. -"" v ' -"-' ,

que poderão p.aIt,icipar da nando, Julio, Niltinho, Bi-
de 1949. Sergio é um dos Rio.

com: No programa:
maiores ido los da "torcída" 'I . Alill BLvT't.I Ja·ne Cin<>l".·n ,/AI·a' .Jornal. NTaC·."Caravana da 'Amizade" que tinho, Nazareno'e Erico Que, ' � a seO'uinte a pro ima .1 .[ - "" <. UI -

, ,
' - gaucha" sendo ,cognominado! '-.'" ,. ,

.

\ Y
. WYATT e Anu. DEVRACR. p.yai a ,'Porto Alegre,; ,,' são associado do Barriga Ver- de "m:1.,iestade do arco'\ ! rodada do Camueonato Bra-

No .!H;ogl'ama: ,.
reços:

�les: N'elito, SimÕes, Gi.lber-;' rle, ,:.ape-sar ,de Ilão se;1' atle-
_ Prossegui:tldo o Tor-

t sileiro de Futebol: a 16 do Cr$ '5,00 e' :3,20
.

to, Rni, BenHo, Hugo, "F�l'�' 't� .'!l.'cr e�ube,' foi convidado t Noticias dá Semana. Nac. Imp, até 10 anos
neio Rio-São Paulo, quatro correu e:

Atualidades' Warner Pa- IMPERIOnando � Ronaldo, En,qu'anto para integrar a equipe de encontros estão marcados I Guap_oré x �\rnazo�as. em
th' J 1 Áisso já estão treinando sth valei.

.

para hoje e amanhã. a sa- lIocal amda nao ,d€SIgna�o';
e.

p��nc�s': \' . s "8 horá"

bé�:: HCÚE � Bangú x San- I Paraiba x Pernambuco, em
C

.

I pirk BORGAGE - Mel-
, ! J -

PS' AI r$ 6,20 e 3,20 yyn COHNS
tos, ilO Maracanã e Corin-,' oao , essoa: erglpe x 1�. a-

Censura _ LIVRE.
.

em:

8' O'
.

d F C F
tia�s x Botafogo, no Paca· I goas, em Aracajú; Pará. x

ROXY I
-',

I p ..

per DOU' a . ,. e{nbú., AMANH·.{ - Flumi-l Amapá. _em Belém: ,Ceará x
Ás 4 e 8 horas QUARTETO

\
,

. ,. �••�..
.

.,

• -- .. nense x Palmeiras, no Ma- !Maranhao, em Fortaleza; ODEON No p'rogl'ama:
E.m nota e

..

nv-iada a Fede-l ra do.s esportes no, Br,asil,. \'ac:piã e São Paulo x Vas-IBahia x Paraná, e:n 8a1,::a- Ás 8 horas' O E' t
'

T 'I' N
_ Idor' e Santa Cat r n E . spor e na e a, • ac.

r.a.çao Catarmen,se de Fute-,' sob pena de suspendeI a co, no Pacaembú ' a 1 a x Sft
J) Um f t· P.

.
.. 't' � t FI' 6

.

- ar-wes egelO reços .

1.-'01 a Confederação Brasi- realização de jogos amisto- .

.

- Prosseguirão hoie em

I
pUlO ....,an o, em . orlan -

1,) 'u f t chel'o C' Q 50'0
.

e 20" , .

.• '1 polis '..
- m ar-wes 1'11' , ·e,v,

leira de Desportos comuni- sos internacionais e interes- B:lo HOrIzont:, devenj�o ter.- ..

i

'

,de'Iutas·'e tQl'cidas.
�

Imp. 'até 14 anos.. .

cou que perdoava a entida- taduais no território cata- mmaT amanha, os G9,mn.eo- .

!

de barriga-verde da multa rínense: 'Dato:- Jh�asm>;.rci� de

NJ:l.ta�,
A :-eg-tmda partida dê ca-1 '

.

'

que lhe impôs há semanas, i ção, Salt?s e �ol? Aq�ático:' da co.mpeticão s�l'á; de ac�r-
••��••,� __D .

-dsto que' er.a .

a prin'HHra I Ao que nos informou o __o O OlarIa lOgara bre- do com o Regulamento. dlS- .

,

•

vez que incorria na falta,', jornalista MO,acyr Iguatemy vemente
.

na Bahia As de-I'
putada na sede da entidade

V I'·VE·R' I MO·RR'e-R I"Outrossim lembrou que con-. da Silveira, secretáFio da marche� prossegue�"
.'

.

,que for visit,ante, nessa 1'0-
•

'

.' ..

.

.

'

(�edia ,o prazo de 30 dias pa-' F., C. F., a entiilade da rua ,- DnTu1gam os JornaIS dada., .', .

. •

1'a saldar �s setts . débitos Jõão Pinto acaba de saldar do Rio que o zagueiro Beli-I ,

'.,

com a entidàde controlado- seus débitos com a C. B, D. ni,·a nova conquista do Vas- ••••••••••••• 11111..... O�,Oel'H'�e CO
co, fará sua estréia,amanhã º TEMPO'no esau.adrão .

cruzmaitino
,

,_ .,
na ,peleJa frente ao São Prevu�ao do tempo ate 14

Paulo, horas do dia 1°, .'

- Sant�f;, o melhor z'a-I Tempo - Instável a prin
'ruf'iro do BTasil,

..
l'eapm;e- ! cipio ainda ,sujeito a ehuvas

cerá ho. je na eq uip,e do BO-I mel,horando nl) decol'l'er do

tafo�o, enfrentand{) o Co- penodo.
'dntia'TS,

'I Temperatura - Estável,
":-. O ·esQua(h:à? rIo l\�adu- em 3cscençào de di.a.

.

reira realizará doi� .logos I V�ntos - De sqeste a

"mi stoso,'; em BovCJtá, sendo! nord.este, frescos�
que a estreia ::;erá amanhã,! Temperaturas·- Exb:e�
"ossivelmente. frent.e ao mas de �ntem: Máxima 28,2.
"onze" dos Milionários, Mínima 22,6.

DE COW-BOY

-, ;
ungur. O urglle' é .. "vida.

. . �

estádio Bocáiuva
.,Scrateb

. To'nifique-se com SANGUE
NOL ·.que ,contém excelentes
ele'mento8 tônicos, tais como;
Fósforo, Cúíeio, Vagadato e
Arseniatl) d� Sódio, etc,

...

da rua

som,ente para Il
Fomos informados ,ontem,! e.stádio da rua Bocaiuva,

Ea Secretaria da F. G. F., I exceção"feita ao scratch.

que a entidade, fendo em , O estádio da P�'aia de
Fóra vai sofrer repaÍ'os pa

vista a aproximação do ce1'- Ira o Gámpeonato Brasileiro
tame nacional do esporte-rei· de Futebol, devendo os 1'3-

resolveu não permitira l'ea-'I balhos ser iniciados segun

Jização de jogos e treinos no da-feira próxima.
;.

\
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Diario da �e'ropole
ii

flttm <3f)-<Méril1l •• •
..

(AlvarllS de Oliveira) cumprimento do dever, coi-

Há programas' de rádio ias quc ontem eram 'wí-ri-

. que se ouvem com geral a- queiras mas que hoje se

grado, Entre êstes s ituamos tonam raras.

"Honra ao Mérito'tpela R*- Ouvindo este. programa,

dio Nacional do Rio e Jor- tivemos uma grande surpre

nal do Comércio de Recife. sa : - Homenagem ao Dr.

Não há dúvida d� que o .Ioao u im ,.Moura Marinho,
estímulo, a consagração mo-Imédico de Rio Bonito que

ral vale muito. E se vêem'rse �mbrenh?u pelos sertões

surgir homens simples que afora, no trabalho de pre

cresceram no trabalho, que venção ·à tuberculose dOQ

pularam do anonimato pela nossos índios. Justo pl'e;nio'
dedicacão ao seu "metier". ao estoicismo do ilustre ti

Antiga�ente cumprir dever siolog ista que abandonou o

era dever. Hoje com o des- -conf'ôrto das capitais que só

fibrameuto por que passou, vê 'a espôsa e os filhos de

o brasileiro e talvez todo o 'seis em seis meses. E ruais

mundo, não existe devota-, grato ainda nos foi reen-

, mento ao trabalho. POU�Q ..��ontrar 0_..l\1?-rinho nosso co

há daqueles homens de 8.'1- 11ega de �el1tro. de, Estu�an
tanho que. colocavam o de-ltE!s em �lO'BOI:lto �l,�e o�'len
ver acima de tudo. Um garo- I tava o jornalzinho O Estu

to, entrava para casã co-I dante" onde começamos
..

8.

tnercial com a vassoura na! escrever. Do Cdntro partící
mão e acabava como' sócio, ! naI'am Ws.ldemar de Carva

como prêmio' pelos anos a: lho já falecido, Dr. Felipe
fio dei trabalho sem dias cer-I Ué�e gr::u?e -.médico car i

tos nara descanso, sem ho- I tativo e�el"!tQ. que eu; Cam
raa para comecnr e para en- \ pos morreu de' doença ad

cerrar o seu labor. [quir-ida no exercicio . da flua

Hoje quando se atende a I profissão. Os -Mendon ças,
um jovem que vem colocar- i um Prefeito de Rio Bonito,
se, antes de saber-se a sua loutro g�ande médico-na e i

capacidade. o que êle pode idade fluminense e outro

fazer, onde poderá chegar, lainda com.alto cargo na po
a primeira pergunta vem do Iicia civil estadual. Duplo
candidato : "Quanto vou i pràzer o nosso, '�er hornena-
ganhar?" -' I geado um real valor de 'ho-
'por. isso o programa tem I je. E reencontrar o. nosso

uma grande virtude, enal-! cmpanheiro de CPOR e·de
tecer o trabalho, elevar o tertúlias 'estudantís.

I

r-#;%�ff:�}.$/?'�$1.i'%2f�%�
.�

� COMECE-BEM' ---\ \ ,.',�C
@ O SEU DIA... -, r-...-·-� " ...,

% Com um« bôa dose 3�> �.� "

,� de ENO qu» com-
. • .

I -

I �
�

-

bate a pr,hão de I

t:3-"�' ��\'\. /.;� vantre, ga�antindo' ,- ---:a .,

�� b'
' ....'

- '-- I:.
��. em estar tod dia j/"'� _.

'�,�1 e bom humo! toda

/\"�...-;;;
a vida!

..".",._"C'

% ,'"

� "SAL DE FRUeTA."
'

��

;1 [3�[I)
� A' Vida de HoJe Precisa do ENO

-

, ,

No,vo Embai'xador IDglê8�
DO Brasil'

.

'RIO, 28 (V.A.) - Proce- tur,al, quer no comercio e,
dente de Londres, oG_hegou
ao Rio o novo emb.aixadOl'
da Inglaterra . no Brasil,
Geoffrey Harrington Tho.m
pson, Ainda a bordo, pales-.
tran do com ii reportage'm,
relemQl'ou sua estada no

Bra-síl. quando aqui. serviu
corno terceIro secretario, de
1920 a 1922 e como não po
dia deixar de ocorrer, fri
so.u 'que se encontrava sa:"
tisfeito em rever ,as antiga,s
amizades,' ,

.

Falando a respeito de
sua missão, açl'escel1tou que
a Inglaterra sempre ntante
ve grandes 'interesses no

Brasil, quer no' campo cul-

por isso esperava e confia
va em que elas se desenvol
vam a par do crescente pro
gresso. Como an tigo amigo
do nosso país�, ,:esperava so

meiüe na chefia do �OI�PO
diplomatico britanico' no

Brasil seguir as tradicões de
boas relações que sen;pre e�

x-istil'am entre os dois ,go
vernos e os dois povos ami
gos.

Finalmente" abordando a

ascenção de Elisabeth 'II ao

trono da Inglaterra, disse
que (): povo inglês espera
uma grande er.a sob seu rei
nado.

ALUGA-SE

l·DlaS d �-I' lê-C�sa recem-·col1struida..H " nu )s
4 ql:la.rtos, sala de visita PRATICO E TEORICO

e .jantar tedas eOn1?didades, . ,Professor 'Banson
VIla Coronel Lopes Vieira.! Av. Hercilio Luz, 66�
Tratar na rua Nereu Ra�! Diariamente.-

mos, 46., i . Dás 8�às 12' e das 14 às 19,

,
'

•

I
I"

• VtH'ut�SE·
INTERNATIONAl ern"�!��;f,:,������:,iaC=�j�

.

I
tal, ':r�';caÜza Ja em espaçoso

> •

terreno. Compõe-se das 'Se-

�_-� [guintes peças: � Varan-
v· i dão, 2 saletaá ele entrada

I�m'Jareira: sala de jantar,
jardim de mverno, 6 quar
tos - sendo 2 para empre
gados -, cópa, cozinha, ba-
nheiro imbutído com agua
quente e fria, dependencia
sanitária para empregados,
e garage. Agua ligada

-

na

nova rêde. Tratar com Al
meida no Banco do Brasil,.
até o dia 28-2- 52.
.Parte do custo do irnoveJ

está financiada pela -Caixa
Econômica e' essa' responsa
b il idade pode ser assumida
.pelo interessado para (J

,.

CAMINHOES

totalmente :NOVOS

;F,equeia9 em gera I

Vinho Creosotad )
',< (�iiveira)

L��und���PHUHl
Para principiantes, à rua'

Uruguai nO 47.rigorosarrae'nte- TESTADOS

r
-

CONSTRUIDOS
.

PARA TRABALHOS PESADOS
A NOft Linha "L" de Caminhões
IDtern.tional foi especialmenre pla
aejada para oferecer-lhe p modelo

adequado que lhe garanta não 56 o

máximo de economia, e eficiencia,
.as. tambem, corresponda às. suas'
aecessidades dei. capacidade de c�rga,
proporcionando maior durabilid�de
e menor' custo de operação e ma

nutenção.

CONTUSÕES, TORCEDURAS,
reumatismo, lumbago e

nevralgia - tudo isso en

contra pronto alivio quan
do você aplica Emplastro
SABIA. . SABIA traz ca-

101,'. para a zona afetada e
.

suavisa os centros nervo
sos. Nenhum cheiro, apli-'
cação fácil e higiênica.

NOVAS linhas externai _

NOVÂ Visibilidade exte,;k,r

NOVA Cabine Cenfo.Visão

NOVA S�p.r:maneabilidad.

NOVÁ Acessibilidade ao moto�
. '" �.

NOVOS Motores da $efi� "Tríplice
Diamante"Quer utilize caminhões de pequena

ou 'grande tonelagem, V. S. encon

trará omodelo adequado na Unh��<V'
de Caminhões' Int�national.

. NOVOS Eixos troseiros para qual_
qu�r serviço· \.

NOVOS-·Sistemas de freiÓ� hidrduli- ,
\

co ou de ar .

' 'Um produto

·��.532C0l1ceS'Si�1,odo� nefito cidode

COMÉRCIO E TRAN!iPORTES-'
C. RAMOS 5. A.
Ruo Joãó Pililto. 9

flORIANOrOLlS - Santa Catarina

NOVAS Armações de aço �s,peci,a'
, NOVAS .Molas com ação de "berço"

CAMINHÕES lNTE,Rr�ATIONAL
INA WOLUNTÃRiOS DA PÁTRIA N." ...... ANQIIa.
.......UIoo._.aw-QI&.AIi4II •.�...._..

.

...c:_

A,Juon-sl!'-
. .._I

-�Jllga-se uma c�sa na Ru;�
Tiradentes nO 64. .

Tratar à Rua Almirante
alvim, 36.

PARA OS MALES DO

FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

I ,

I 'I
.'
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o Mundo é lesmo Assim
.

C.OMUNICADO I

Ao, vinte e dois di., do mês de fevereiro de mil no- I
vecentos e cinquenta e dois, reunidos os diretores e ge
rentes dos jornais - "O ESTADO", "A· GAZETA",
"DJ,ÁRIO DA MANHÃ", e "DIÁRIO DA TARDE" e OSMAR JOÃO GALDINO DOS SANTOS, APÓS DEIXAR A POLICIA MILITAR,
pondé�'and?-se � alto cueto do papel de imprensa 'e d� FOI À CASA, EM COQUEIROS, TENTOU SURRAR A ESPÔSA E, POR FIM;- ABAN···
material tipográfico em geral, como também o prejuízo D.ONOU, O' LAR, QUE ANTES. FO�RA. A SUA U-NICA 'ALEGRIA _. DESAPARE-·
que lhes teem acarretado a venda avulsa resolveram a

.

partir de 10 de março próximo futuro:
' ,

CIDO, SEIS CRIANÇAS FICARAM ABANDONADAS, CURTINDO UM DESTINÔ,
10 - O número avulso será vendido nos dias úteis IUPIEDOSO E CRUEL ON N

- �

E Q E N M E
a Cr$ 0,80 (oitenta centavos) e aos domingos c-s 1,00' u�

- DE A DARA EL, U, E A L MBRANÇA DOS.
r um cruzeiro).

. FILHINHOS LHE 'TRAZ· DE VOLTA' AO LAR?
20 _ Em consequência passam a vigorar os seguin- .

O"mundo é assim mesmo, mos dos nossos antepassa- O ESTADO. Ultimo recurso

Idr�ma
de miséria, de. aH-

t es preços de assinatura: Na Capital: Por mês Cr$ 16,00 feito de dramas e de trage- dos e em cumprimento ao I para que obtenha amparo. gústia, de sofrimento, que,

_(dezesseis cruzeiros) semestre Cr$ 90,00 (noventa cru- dias. Há, nêsse palco, em sábio conselho' divino do [Acredita no poder da im- idêntico aos muitos por ês

zeiros) : ano Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros); no que há a comédia, represen- "amai-vos uns aos outros". prensa. Quem sabe - afir- l:le mundo de Deus, por ele é·

h,terior do Estado e país: semestreCrê no,oo e por ano tada por um sem-número Pois o drama que estão meu-nos ela ào .relatar a sua responsável somente o coru

Cr$ 200,00 (duzentos). E por estarem todos de acôrdo.: de protagonistas que vivem vivendo seis criancinhas, odissea - quem sabe al- cão de um pai que não en-'
lavrou-se a presente ata que assinam, cornprometenr'o- a tripa fôrra: há' a trage- Jogadas à amargura pelo. guem nos socorrerá ? tende ou não quer com

se a cumpri-la rigorosamente tudo quanto nela se C0n-' dia. em maior escala, com próprio pai que as abando- Por isso, atendendo ao preender que os filhos são
têm, '

.

, maior número de vítimas; nou, é o assunto desta re- seu apêlo, que reg ístamos, a alegria dos pobres e a.

Florianópolis, 22 de fevereÍl:Q de 1952. curtindo um destino que portagem, ontem à tarde solicitamos noticias de seu fartura dos ricos em· afei-

Pela "A GAZETA": pode apiedar anuêles
. �u-lchegado ao conhecimento do marido, que desaparecido ção ...

Orion A. Platt _ Gerente. tros, que, comediantes, ríem ,'jOrnalÜ'ita, pela mãe que, em desde 10 de
.
dezembro de' O mundo é assim mesmo,

Pelo "DIÁRIO DA TARDE": e fazem rir. . .

.

desespêro, a êle recorre, ro- 1951, .obriga a ela e a seus; feito de dramas e de traga-
Wilson Vieira _ Gerente. Os dramas se sucedem,; gando seus oficios em prol 6 filhinhos a .viverem êsse dias .

Pelo "DIARIO DA MANHÃ": dia a dia. Em cada um dê-: da sorte dos seus filhinhos, _•••••_._ A._". '-"••._,.-_ - ""•.J"_ _�

João.Píres Machado :_ Gerente. les, maior o número das vi- . entreznes ao Deus dará ....
Pelo "O ES'l'ADO"·.

"

T�d '! ONTE1\Ir' TARDE
.

rimas. . o as, com o cora- �J.:.l, A

Domingos F. de Aquino - Gerente. cão feito de dôr e, os dias, I Ontem, à tarde, d. Alice
de pedacin hos de sacrif i- Maria dos Santos. espôsa de

.-....."._.,y.,..�........_-........._..:-M......................,.•._._._.............................. -cios. Osmar João Galdino dos

Mas, Quando o drama eu- Santos, ex-soldado da Po
volve cr-iancinhas, pequen í- Iicia Militar, veio bater à

nos seres oue sofrem as redacão de O ESTADO, l'e

consequencías de a�os írn- Iatando que' seu esposo, ao

piedosos, sõmos todos unâ- deixar as fileiras daquela
.

n imes a grítar por' socorros .. Corporaçã-o, fôra às 23 �o.

/ E vamos ao seu encontro, horas à sua casa, em Co

por um dever de sol idar.ie- Queiras, 'la Praia da Saudá- »:

dade humana, que l.erda-
- de, no dia 10 de dezembro

-.-..- - ---� _•••_- do' último ano. Após algu-
mas palavras, em que pro
curava "cnía r situação de
Q'llcrra entre ela e seus' fi
lhinhos', tentou bate-la, no

Esteve, ontem, nesta re- que foi obstado. De -errtâo,
dação, o sr, A. Luiz Amaral, saiu porta afóra, desapare-
viajante da Cia. Importado- cen do. até hoje , .. •

ra Sul Rio Grandense. hos- Dêsse ato, em 'q'ue a deshu
seu concurso e a sua cola-

boração eficientes há-de, pede do Hotel La Porta ..manídade é evidente, até'

por certo, continuar e dar à quarto 311, que nos decla- .mesmo criminosa, resultou

nossa Faculdade de Direi-
rou haver sido tratado de ficarem na mais negra mi

to, quanto de energias e de
maneira nada eavalheiresca. seria. sem pão, entregues

cultura formam a sua per-
até hostil, quando, na DOPS no mais completo abandono,

sonalidade de jurista. '
procurava o sr. Elmor, por os filhos do casal: Edemír,

,

A sua posse se dará, '.,ho. um funcionário que se di- (lo n ::\110S; Edílson, de 6;
•

II
'

17 h S lã
zia Secretário da Comissão Edv, de 5; Env, de 4: Ede-

J'1' as oras, no a ao

Nobre da Faculdade, quan-
de Expedição de Carteira man, de 3 e Ely, de 7 mêses

d
.

ferfd
.. de Motorista. de idade.

o sera pro erI a a prImeI-
ra aula no corrente ano le.

A quem de direito, a· quei-
' HOJE

. xa ;ra registada, a IJedido O quadro daquela m?'te,hvo pelo Prof. 'Edml�ndo "

Acácio Moreira.
daquele comerciário. abandonada com 6 filbi-

O ESTADO felicita- o sr. w"'";"""
• • nhos, é êste: misel'Ía, mise-

Prof. Henrique Rupp Jr., Bo)e à zero hora i
ria e só misel'ia! Já �ndon

pela nova investidora, dese-
• .'

• de He�des para Pilatos

jando-Ihe felicidades no al- zarpará o {(Carl procUl;a�do solução e nad�
t9 e honroso encargo.

-

B
.

- consegulU. Correu à Policia

I nepckf,)) para saber onde podeda en-

,.. oI".IY'oJY'..-.. _._ __.,.....,.. _-.. O confortável páquéte
contraI' o responsave! por I"tão triste drama. Esteve no

.lmbu,latorl·o' do· . IAPC· nesta'.
"Carl HoepcKe", da Cia. N. ,Juizo de Menores, nada con-

,

N. Hoepcke, Q,ue acaba de seguiu. Finalmente, veio a
descer dos estaleiros da A-

.

C·aO·llal e .e·:m ··Jo' -Iov·, I'"e
.

ratàca. onde sofreu comple- '-'-._,-'--"�-..

ta remodelação e recebeu I

dois motores Ruston, Die- los'tifuto BI·stór-,A Assoc.iação· Comercial mo que autorizei 'ao nosso seI. de 480 H. P., zarpará' .
t: .

•

de Florianópoli$ dirigiu: há I delegado, ju'ntamente com o ,hoje, à zero hora. com des- "O e 8ft/onral'-"Opouco ,ao sr. dr. HenrIque nosso superintendente mé- tino a Itajaí, S. Francisco, � � \I

L.a ,Rocque de Almeida, Pre- dico, nesse Estado, entrar Santos e Rio, transnortando . I

d d IAPC
'<!: '-" Em reunião de õntem, à

SI e�te o , no Rio de entendimento vossencia pa- passageiros e carga.
J t f d R

hora regimental, presidida Ianell'O, ex enso e un a-. ra' obtenção prédio adequa- .einicia, assim, aquele
t d t I I pelo sr. desembarg-ador

men a o e egrama, encare- do funcionamento nosso am. navio, a sua linha costeira,' ..

d
.' I . Hendque da' Silva Fontes,cen o a encessIdade, urgen- bulatório nessa Capital. In� Fpolis.-Rio, em que vem ser-

t
.

d" I dI"
. es.tiveram presentes os srs.

e e. ma lave, e aque e formo, ainda, que esta pFe- vmdo a Santa Catarina, des-
In t t t t

Carlos da Costa Pereira 1°
.

s 1 U o man er, �e�ta Ca-l sidencia já solicitou crédi- de 1927. ...'

PItal: um ambulatorlO para, to de dois milhões e qui- 7 . '.
.

-_ vice-presidente, José' Lu-'

funclOname.�to.. em beneficio tnhentos mil cruz.eiros, desti- Sergl"o Napoll.'
pel'cio Lopes, 2° dito, pro-

l ' fessor Luiz Trindade- e
(OS comerClanos. nados à 4nsta'lação e equi-

.

,_

pamento do Ambulatório de t C -, 1
Alvaro Tolentino de Souza,

.

Em resposta, o presiden- Flo,rianó.p,olis, bem como in- nes 3, ap' a. secretários. Presentes lide-I
te ,daquela auta,rquia ende- I' r

fonso Juve'nal e Andrelino

C
.

c _UlU no.·progra.m� amop I�- Em, trànsito para a Ca,pi- N. da Co!':ta. Ll'da a a.ta quereçou ao sr. harles Edgar a t-·
-

M .·t P'
.

. ç. o ser_Vlço aSSlS enCIa me- tal Federal, onde estuda' foi aprovada, passou-se ao
'

OIl z, leSldente <laquelal dIca e Instalação mais um com P f R' S'l
t'd ddI'

< o 1'0·. eIS e I va en- expediente que constou daen 1 a.e e c asse patronal, ambula�6rio nesse Es'tado a contra-se nesta Capital'
.

o leitura de diversos oficioso ���Ul�;�2�;iegrama: : .se� l�ca1izado ria �idade de jovem tenor catarin�nse de' Associações'Congeneres,
, GPT 328 E <l"t "Tomv.Ile. SaudaÇ'oes. Ca) Sérgio Napolli, natural de doações. O sr. Presidente-

ma.l �men- HenrIque La Roque. Almei- Araranguá. .
.

to ao nosso GPT 292, mfol'- da presidente IAPC" A.'t d
vaI convocar· uma sessão ele

• . provei an o essa, opor- A�sembl,iéa Geral para 'a
.,...--' .,.,. w.- ..__,._. .". -.--.- --".---u.--• .......,. .,. - tunidad,e, Sergio Napolli' 0- proxima quinta-feira afim

\ ferecera, no Teatro Alvaro.. de tratar da reforma do Re-

PROCUR'·A SE de Carvalho, às 20,30 hQras," gimento Interno do Institu-
. -

.

.

_

.

.
na próxim<l segunda-feira, to, para admisRão fie Só,'iüs

CALDEIREIROS e CRÀVADORES ..

um espetáculo aos estudan-,; e outros assuntos. O sr. Ma-
'

Serviço por empreitada ou diária.
tes �e�ta Capital,

.

sob os l,iar LUP!"l'cío Lope�, apre-

Os interessados' devem se dirigir ao Estaleiro
,auspICIOS da Secretaria do! sentou fichas informativas

iaca da Em A

N' I d N
' Ara- Irlterior : 'Justiça, Educa- para o dicionário bibJiogl·a' ..'. presa aCI,una e aveg.aç.ão Hoepcke. 'S .

i,'UO e aude. fico, em número de sete.

/

Queixa

------_ ..--------------.----------------

Florianópolis, Sábado. 10 de Março de 1952

,-----'--------

Na Faculdade de. Di,re·ito
Eleito o sr, Denrique Rupp Jr.

" seu dirp,tor. ,

A Cougregnção da Facul-
dade de Direito de Santa

'.

Catarina, em reunião realí
zada ante-ontem, elegeu,
unanimemente, para a ele
'vada função de diretor da
quéle estabelecimento de
ensino superior, o' ilustre
Professor Henrique Rupp
Júnior, que vinha, última
mente, exercendo-a em vito
tude do afastamento do res

pectivo titular, o sr. des.
Urbano Müller Salles.

O ilustre professor; que,
desde os primeiros PaSSOS
daquele educandário de en

sino superior de Santa Ca
tarina, vem emprestando o

I
\

•••

O meu velho e cordial confrade Martinho Cal
lado Junior, exausto de tentar impingir-me que o

plural de ôvo e óvos e não õvos, pede-me qU� deixe
de' 'ser burro! Uma ova, que eu deixo! Burro é bul'-'
1'0 'por fatalidade hiológioa ! Como poderei eu, pois,

, deixar de ser burro por si mesmo?
. I

Demais a mais, não sou burro vulgar, de' campo,
solto. Sou burro brilhante;r burro de 'diletas afeicões..
burro que deve até acreditar na estima do MartiD'ho!
E eu, burro como ú personagem do Joraci,

-

acredito
mesmo! Os burros, no geral, são crédulos! E quan
do, ainda por cima, são' também, como eu, burros de'
estimação, acabam fazendo impertinências [uvenis
ou corcoveando como se as chinchas lhes fossem às.
virilhas. Daí porque eu, o burro, espinoteio aqui um .

.

pedido: peço ao Martinho que deixe de ser gênio r
x x

x

H:á ,burros tão burros, como eb, que passam
.anos nos arreios, sem' manducarem nenhuma fona
gemo Se, depois, outl'Ü�S lhes dão, 'para suprir defi
ciênc·ias passadas, um pouco de capim comum, des
ses de. que se nutrem os burros, surgem de logo os'

malvados que acham que os estão tratando a capim-
'gordura, a milhb, a alfafa ... E, então, porque
achem que os burros estão bem forqldos, esquecem
se das resistências pretéritas, tomam de um rabo-.
de-tatú e �desancam-nos sadicamente! Como buno é·
mesmo besta, pensa em ingratidão. Nada disso. As
'filosofias humanas devem de estar certas: burro·
não nasceu para 'pastar, nasceu para trabalhar!

xx

x

Lá pelas vésperas do último pleito, estando eu

ausente da Capital, remoendo as pastagens de Urus-'
sanga, surgi'Ú nos jornais da Capital uma explicita
nota a respeito de outra, e ambas alusivas ao Parti-·
do Demoérata Cristão, do qual o Martinho era' lima
das figuras de leme. Mais do que depressa, e pOi'
motivos que ainda ignoro - o ignorar é dos burros
- aqu'ele ilustre e 'emérito _jornalista me ·fez al�tor
dessa nota. E, respondendo-a, largou-me u�a série
daquilo que, cá entre .nós, os burros, sabemos que os·

homens chamam de coices, A. c!lada nota, entretan
to, não partira da minha burrice. Tive, naquela OpOl'
tunida�e, o pezar de ficar '''sinceramente penaJizado'
por ainda haver tantos jornalistas cegamente jungi
dos � �olit!ca partid.ária, compelidos até, por força
das ll1�unçues, a alfmetar os p.róprios amigos, sem'
neceSSIdade alguma".

O Martinho, pouco depois, identificou a alta e'

respeitável oorigem da nota. I'J, apesa'!- disso e da
hoje tão invocada ética pl'ofissional, não t�ve a

aterição de mandar-me alguns salamins de farelinho'
eom o clássico bilhete: Desculpe o mau jeito, velhi- ..

nho! .

, Sou, pois, provadamente, um burro pacífíeo e·

conformado com o meu destinO' ele servidão. Não te
nho patas-de:brig-a. E não posso considerar-me el va-'
liente, porque burro crioJo, de pêlo duro, não saben
elo espanhol, ignora o que isso· qu.'eira sigJ;1Ifical'.

x x

Xi
Se os santos protetores dos burros quiserem,.'

amanhã ornejarei mais um pouco.

GUILHE,RME .TAL
.;-
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