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, "O que v. pode dizer é que a bancada da UDN, l to da reeleição do sr. Ner�u Ramos, a êle se dirigiram te- I
do nosso Estado, sabe o que faz e nunca esteve con- legraficamente, levando-lhe cumprimentos e homenagens.
.tra a orientação dos seus' correllgfonários 'cata.ri- No mesmo sentido, diversas Camaras Municipais, contan
nenses, o que seria absurdo, Peosseguíndo. '. ,,_ A I do com a maioria de representantes udenístas, aprova
nossa atitude foi a única digna de homens de bem, I ram por unanimidad.e moções de aprêço ao preclaro bar
pois jamais poderiamos beijar, o cabo do relho que riga-verde, pela sua recondução à presidência da Câma-
110S pretendia açoitar. Não houve ódios pessoais; o ra, Uma vez que o sr. Wandel'ley Junior declara que a

que houve ,foi brio. dignidade".,' bancada não foi movida por ódios pessoais, seria inte-
,

'Essas declarações foram feitas recentemente pelo ressante divulgasse de quem recebeu a orientação para
de-putado Wanderley Junior, da bancada federal da UDN agir 'como agíu, Daqui, dizem os seus correligionários,
de Santa Catarina na' Câmara' e divulgadas agora nesta proclama-o S. Exà., .o f;;r._ Governador, e .atestam os f'a
Capital. Motivou-as a própria conduta dos representantes' tos, 'não foi! Do contrário, estaria o sr. Wanderley Ju
ndenistas, os quais como é sabido, não só' negaram o seu níor a ser vitima de uma atitude bi-fronte por parte dos
voto ao sr, Nerêu Ramos, quando da sua reeleição para a prépr ios udenistas. O conhecimento" dos per�ona-gens e
Presidência da Câmara, como ainda procuraram evitar as manifestações' públicas afastam a hipótese.
uu diminuir as consagradoras homenagens que o plená- Mas, dIZ Já \} Iider, que no caso, houve apenas brio
rio, pelos lideres de todos os partidos" prestou ao eminen-, e dignidade da bancada, pois jamais poderíamos beijar o

te conterrâneo. 'cabo do relho que nos pretendia açoitar".
'

As declarações do d�sastrado lider udenista, quan- O sr. Wanderley Junior, por menos que queira, está
'du afirmam que- a bancada 'da 'l).D.N. nunca esteve con- impedido de falar essa linguagem, pois ,é o atendido, au
tra a orientação dos seus correligionários catarinenses,' tor de cartinhas ao sr. Nerêu Ramos, postulando empre
merecem comentadas. Ê que, segundo o sr. Governador gos. Não há por aqui quem. desconheça aquela cordiális
Ir ineu Bornhausen não fez segredo, o seu pensamento é síma- missiva, que começava assim:'

diametralmente oposto ao da bancada federal, que em na. Boa noite, doutor Nerêu !
'

da o tem auxiliado administrativamente e somente o tem, O desplante do' lider udenista, todavia, foge ao Iímí-
atrapalhado politicamente..'

I
te normal quando, a seguir, assevera: ,

Por outro lado sabemos que os mais prestigiosos che- "O honrado governador Irineu Bornhausen teve
fes da U. D. N., no Estado, tão logo tiveram conhecimen- I e tem o nosso apoio inclusive paea a harmonia poli .
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ti�a do Estado, para cujo jin abr'iu' �� ,hi�ços aos
adversários e 'ao envés de 8e���tres-pondido no' reite
rado apêlo, na ância de melhor servir a sua terra,
teve de enfrentar ataques pessoais e átos contrarfos
aos interesses da coletividade". , ,.
Desconhece, porventura, o deputado catarinense, Ós

atos de perseguição do atual govêrno? Ignora, por aca

so, que mais de dois mil pessedistas foram demitidos, e

removidos? Não sabe o que Lages, a valorosa terra de
Nerêu Ramos, tem sofrido! Não leu, talvez, as agressões •

e os ataques, grosseiras aquelas. e falsos estes, de que
'os homens do govêrno passado vem sendo vitimas?

, Quer, em suma, que beijemos o chicote que nos fe
re? A isso levam, sem desvio, as contraditórias e estul
tas declarações do 'representante udenista,

Já dissemos uma e mais vezes que a paz política de
Sánta Catarina não pode ser ato ex-abruto, mas se al
gum dia fôr aleançadaf se'l'á o fruto do paciente desarma
mento dos espíritos, atrav�s de atos de serenidade e de
reparação de injustiça�, corajosamente prat.icadoa pe16
govêrno, Até lqui a preparação desse clima para um

entendimento tem sido 'ma. .i!h;do que nula, porque ainda
éontiuam os atos de- cego partidarismo e de odiosas vín-
ditas.

. .

Nós, que nunca, 'fiemos o nosso Boa-noite, sr, lrineu!
- podemos falar nos relhos que nos açoitam e garantir
que jamais lhes beijàremos os cabos.

.

'-

RUBENS DE ARRÚDA RAMOS

,

_�
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-;1 E�tHac fixará re
�Omais antigoDiá- '�I sid'ê' i
� rio ,de S. Catarina �, .

..'
oe a

.

em
/

l . � P. Alegre� 'Ano XXXVIIi .. RIO, 28 �V,A) - ° gal.
� \. ,

I, � Estillac Leal tambem- 'foi

:: N. 1101;';�2 � ontem procurado pela re-

I, portagem. Mostrava-se per
................................................v«•••••_ feitamente calmo. 'Em .sua

,,___ residencia despachou 'inu-'
80 C�NTAV,OS (Contínúa na 3a pág.)

o sr. Nerêu Ramos dedi-
I ,

nou da homenagem
_?"

RIO, 28 (V.A.) - o gabí- que dela tiveram a inicia
nete da peesidencia da Ca- tiva e aos que generosamen-'

" ..ll'ara..,d()S"De�11tl;!.do8 distrf- te lhe', deram :soIidariedad�,
buiu ontem a s�guinté nota o� seu'!'; melhores ag-radeci.·'
oficial:

,
. me,ntos, porem· dela décl(

"O 'IHesidente da Camara nou, por lhe parecer que
dos Deputados, tendo sido bastavam·, as hómenagens
informado de que se lhe prestada�' pela Camara, na

preparava uma homenagem ,vé spera e no dia em que
êom o ofer.edmento de '(1m! foi ree�ndllzido ao alto pos·
banquete, por motivo' de sua I to que ocupa. - (as) Nel'êu
:reeleição. expressou 'a06 : Raluos, presidente".

'

....��...................�._.....-�...""��•••- • .,_-...._...-••••••_•.-.....-.-..- ••_WJf

,Repercussão da'··Nomeação
do. Nová Mióist,o da. Guerra
Daclaraeões ,de várias perSIDa

'lidad'lls políticas·
RIO, 28 (V.A.) - Em l'á. O lider da maioria, sr,

pida enquete na manhã de' Gustavo Capanema, ' decla
hoje "O, Globo" colheu al-; rou:' Jgnns �ronu�lciamentos Sübf:e ! ' _:_ "Gofl'heço há" muitos .

a deslgnaçao do' general Cl- anos o gal.' Ciro Espirito'
ro Espirito Santo Cardoso' Santo Cardoso como uma

para a ,Rasta da Guerra. O ,da's maiores e:<pressões do
primeiro ao majnifestar-se f valor militar do nosso país.
foi o vice�presidente da Re-! Certo estou de que como fez
publica, sr. Café Filho, que 1 há muito tempo o seu velho
declarou: .. i e ínclito pai, W'estará ao

.

-- liA caracteri.s�ica prin·I'Brasi! ,na pasta da G�lerra
clpal do gaI. Esplrlto Santo serviços de grande signifi
C�rdoso é o bom senso, qua- cação 'e benemerencia",
lidade impreseindive! ao

I
FALAM OS DEPUTADOS'

homem publico, Se lhe fal� JOSÉ AUGUSTO, ADROAL
tassem outros requisitos, só DO MESQUITA DA ,COSTA
este glJ.rantiria' o seu exito ALBERTO DEODATO E
:'.() alto 'posto para que foi GURGEL AMARÀL
designado. O gâl. Espírito I O, deputado José Augus- \

Santo Cardoso, filho ,duma: to, da UDN, e primeiro vi
tradicional familia de mi.:; ce-presidente da Camara,'

Jitares, reune todas as qua- ! disse: - "A impressão do
! id�des �omo homem de in-jminante é a' rlé que o novo
tehgencla e de Gultura I e I ministro da Guerra é um

plen?, conhecimento da �i- i hom,em digno, capaz:e preo,
tuaçao que lhe ai"�egurarao ! eupado com os' problemas
uma ótima administração I do Exército".
na pasta �a ,�uerra". '." 1 ° sr, Adroaldo l\fesquib
A,OPINIAO DO, SR GUS· l f�a Costa, segundo vice-p,re-

TAVO CAPANEMA '} Continúa na 6a pág. "

I

1 i I'

DONl �NTONI[TA
A Capital do Estado foi ontem abalada com, a

dolorosa noticia do falecimento .da Exma. Sra. Pro
fessora .AlJt9!\iet��o�.qu&,>"'(tiát."',anhs'f�fô:ra·
intediada'llo lIospital de Carfdade, com asaúde pro
fU:lldanlente abalad�; A noticia, de ime4iató, se pro
palou. por tOlfà a cidadé, provocando a maior cons

ternação.. É que, DONA ANTONIET,A" como todos
a chamavam, vivia na admiração, no respeito e na !es-

tima de todos nós. Fi
lha do casal Rodolfo e Ca
t.arina de Barros, nascera
nesta Capital, aos 11 de
julho, de 1901. Desapare�
ce, assim, aos 5'1 anos .

Desde cedo, a sua grande
vocação foi para o ensino.
Aos 20 anos, era já pro
fessora' de renome. Em
1931 ingre!'lsou no. magis
tério público, como lente
de português da antiga
Escola Normal, cargo em

que, mais tarde, se efeti·
'vou e do qual, em, janeiro
do. ano. passado, ,se apo
sentou, com mais de 30
anos de serviços e de dedi·
cacão ao ensino cátari·

,
� -, .

nense. Mesmo fazendo jus
a esse deséaitso, Dona An· '

,

. tonieta não se exonerou

da missão .de ensinar, passando a dirigir e a lecionar
110 CURSO AN'fONIETA DE BARROS - escola
particulâr cuja matricula era todo o aoo' disputadissi.
ma pelos pais' de educandos. Por longos anos, de
1944 a 1950 p'recisamente" exerceu 01 alto cargo de
Diretora do Instituto de Educação, onde se 'revelou
nQtável administradora e o.nde'prestou os mais rele·
vantes serv�ços ao Estado.

Em 1935, eleita deputada estadual, Dona Anto
nieta foi elemento do maior de�taque n�' elaboráção
da Constituição do. Estado. Foi a primeira e única
mulhe,r ,catarinense éleita para iÓtegrar o Legisla·
tivo. Na última legislatura voltou à Assembléia,
por intervalos, salíentando.se outra vez como legis'"
por intervalos, salientando-se Qntra vez comoC'-"'Yis
ladora, mormente' nos assuntos .ligados ao ent .", e

ao magistério.
'

Escritora e jornalista, Dona Antonieta publiJ
cou FARRAPOS DE IDE1AS, que condensam brilhan.
tes artigos e estudos publicados na imprensà. Nestes
últimos anos, vinha emprestando a O ESTADO o con·
curso da sua pena magnifica,' sob o pseudônimo de
MARIA·D ..;\. ILHA. A sua morte, inesperada e prema
tura, foi recebida, por isso, em nossa redacão, com

lágrimas. E o. seu desaparecimento, em verdade, co
bre ,de pezar todos os nossos círculos sóciaÍg. É que

i As: Medidas Contra ,� Infil-
! ,tração 'Comunista" .

I
.

RIO, 28 (V.A,) - Um V'eS" 1 inclusive o presidente, o'

f pertino notícia hoje que a sargento Evaristo Pereira
I exoneração. do general Ze- de Souza:
nobio= da, Costa do comando Esclareceu ainda' que a

da, 1a R. M. não dterminará Policia Política vem dando.
.

interrupções nas atividades toda a coopúaçã� ao. Exer
da comissão que está desen- eito, à Aeronautica e à Ma- ,

volvend'o diligencia e inqué- rinha, nas atividades anti
rito em torno da infiltração comunistas, como a :realiza
comunista no. Exercito. O ção das ptlsões, 'por' 'exem�
major Alvar� iSantos, que pIo.

'

chefia essa CO,missão, teve.
"

ordem para prosseguir com " .r _w,;.._ ...

a mesma determinação \ ' ,

adianta ,o. vespertino O riso ela cidade ... -

prendendo os elementos
subversivos e proc.essando
o.S: To.dos eles serão. enca

minhados, encerrado Q in
quérito, à Justiça Militar.

O diretor da Divisão da
Policia Politica e S'ocial, ceI.
Adolfo. Rosas, c(mtesto�l
houvesse detido ,os Çlireto
res da �"Casa do. Sargento".

I Adiantou que a missão da
policia politica tem sido a

'penas ex,aflinar a' situação
das diretorias dos orgãos
nlilitare� e denunciar os que
realmente são comunistas.
,

Foi o que fez à "Casa do_ UDENILDA f _ Acabe

Sargento", do. que resultou
serem pÍ'esos tre� di!'etores,

I
I

I,
I
I

Com essa ha'rmonia, Go-
ver.nildo!

'

Dona Antonieta, além da pensadora .culta e talento· ,

sa, da jornalista insigne e vibrante, da mestra-vo-
f \ ......

cação, era ainda um coração gralJde e magnammo"

.
como. poucos sensível ao sofrimento do p,róximo. As
causas de solidaried_ade cristã, em nossa terra, rece
biam sempre, da querida: extinta, o' concurso. da sua

dedicação pessoal e o apôio do seu inceptivo pela im

prensa.
Com Dona Antonieta, o nosso Estadó perde uma

da� suas figuras que mais o elevaram e mais o. ser

viram. Chorando a sua morte, podemos todos' (Hzer:

DESAPAREC�U ,UMA GRANDE CATARJNENSE�

x x

x

, Varias homenagens estão. sendo prestadas à,
memúria da ilustre conterranea.
'o sepultamento dos seus restos mortais' dar·se-á '

hoje, às- 9 hóras, no Cemitério de Itacorobí,' saindo
o' feFetro dã residência da extinta, .à Rua Fernando, ,

Machado, nO 32. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirurgia Geral - .�lta C.irurgia �,Moléstiâs de SenhoraliPo
.

- Círurgia dos Tumores -'- .
'" ') .

.Da .Faculdade de.Medicina da.Universidade de São,
Paulo. � .

•

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores AJipio
Correia Neto e Sylla Matos.

Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestinos,
.delgado e grosso, tiróide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
(sobrado) - Telefone: 1.598.

Residência: '- Avenida Trompowsky, '7 ---' Telefoae :

M764. "

I

AUdIatIItratl·
....__ • 'Ofldaa •
n. CóuelJaelN Marra.
•• III.

. .

Tel. 1022 - eX. P...
tal, 13t.
Diretor: RUBENS Â.
RAJlOS.
Gerente: Domingos F.
de Aquino.

BepreHataa�.,
Representações A. S •

Lara,.' Ltda,
&u. S••&dor Da. taa.
6tf.:....·SO: ••dáx '.

'!'ol.: 12-192' - &10 ••
I..�

.', .'

.:R.!,!prejor Mda.
.

&UJa Felipe' d. Oii'tÍ!tr.
nO 21 - 60 andar

T J.: 32-9873 - Slft
. Paulfl.

A88INATURM
Na \CapftaJ,

Ano Cr$ 170,00
Semestre . Cr$ 90,00

H� Iaterio)"
.

Ano . . . .. Cr$ 200,00
Semestre . Cr$ 110,00
Aa1laelo1 mediaa'••

-

..a-·

�:to�rlPat., m••lDo Drfi' Ocíacilío de Araujo.
aio publicado., do ...

.
CIRURGIÃO DENTISTA

rio. devolvidoa. Rua Felipe Schmidt -- Edjf. Amélia Netto - Sala 1 _-
A direçlo aio '.. te.· Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa A Iveolar.
po.obm•• pfllo. eu.· Tratamento clrurgieo e cura de Abcessos, Granui .....
e.iro" emtMdOll .". .,?,. mas, Quístos radiculares, etc.' .

tl�••••1.all""

',.
ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN···

'""'"t"" =+:» ,,_ •. "'�"-. TADURAS, para as pessôas que vivem de ordenado .

DR.. M,A R 10 Laboratório'Protético .sob,a direção de Técnico cou-

W'(i�NÍ)HAUSEN ,:ratado especialmente no Uruguai, formado sob a orien-
C1II,tea i11164tea •• • ....1''''''' .. tação de um dos mais credenciados especialistas da A'mé-

.ma."L rica.
.

Counltôri.. - ••• .1 ... JOtato. Dentaduras. sem o Céo da Boca (Abobada Platina).
li _ T.I.•. ,.... Po�tes Moveis e Fixas ,

Coou,",' •••• b.' lIIoru '1;odos os· demais Trabalhos Protéticos pela Técnica.
...I.lIIdal a 1._ ma,ift recente:

.

Dr. Antônio Moniz de Aragão
Cirurgia Treumatologia

.

Ortopedia
Consu1tórío, Joá<> Pinto, 18.
Das 15 às.17 diariamente.

Menos aos Sábados.

Da. A. SANTABIA I DR. t LOBATO
....,..... pttll& W•••WaI. .... FIlJIO
.........<t4fllb1a •• u.t..rat-I·

. .

.

0.. r r r .
� �. .:ruUl.

I
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· ."t.. -..lt .,._n. •• ...1.. l.'l,.rcla :a. T.r.�
....... • ,..,....... •• Dl.Ui.. '
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.

I'Ol'lll."O Pila r&eald••• "ad..
.

ui •• .adlei... Tl.loIOli'" • _............ .. �..,t.. r....

Tlatoe1r.rait II. Bo.p1"1 R.h
' .-_._�-_._--.,..--.

C
'

::�:: ::.::m.I..lcUrw =:0:: ��t�. :-t:::=� Dr. ,Renato Ramos' da Silva j Dr.. Cldt�nO II
- A 'S A

•..:::;:::. .,::s: 1"=--" .ut..... li. Otn,... PNC.

"dvogado
.- I G Galle'•••

'" UM<\. em· Coqueiros
�rua-�__ n.n... ••.

0;.0 Ptu.u. G.tlllariel. (.te). � ..' ,...
. II rua Paschoal SimoJle nO.

�.""
00... 1 ,..M 8eJtmldt. ti.

�U �"nt .. Dum n·. "12, Ap 4 ! R-
ADVOGADO - 325 (Praia da Saudade) com

Ce••al 11 li ".. �'" .,
-

•
. ,. . U8 Vitor Meirelles, varanda envidraçada, sal;\.

�......... -..,. "'6lia .. 1. '0"." , 60. - }'one 1.46� .,.- Fio· de janta,r, tres quartos, ba-
_

!If__.... t.
Residencia: Rua Felipe

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

I rianópolis.' nheiro, ..

'

cozinha, instalacão--
Residência: Rua Bocaiu- Schmidt nO 103. !'j completa para empi·egada.

Y8 nO 1�4.. .,' Jr" M 80t Dr. .José Medeiros Vieira ' dispensa"etc .

............ Du JI .. 11·--'"

i
o... "

I
DR. JOSÉ ROSARIO

. T.ra�àr,.co.m o sr., Giib,erto<,
'
..
,....,...1'· I
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, .'. ,----

.....--;.._-

'A'DVOGAD...-.O'
,ARAUJO \

Gheur;:na praia d'a·Saudade-
-...Nrs., ,.-.

.
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j Clínica lUédicá - Doenças C
.

.
,

� ARMANDO VA I
em oq�ell�os:

.

,

'Ií__........ ....... ;'li -

.
.

,
-

I de creanças . ',.

<" .".' �': ;v.;:;
.

':'. \�
,,,

LIRlO DE Ássts '

,
. 'I. Caixa',... 158 •• naja! .. • Santa CatarlDa' .'

j (Tratamento de BrOl [ui-.
OH. NBW'l'ON

'.

\
.

.

:. IRDICO. t
> J

•
. tes em adultos ,e crean 'as),

D".tl'UD' a,. . �� t. w..• ..,.. w..:--------------.-..------------:- Consúltório: Vitor Mei-

'L-
"

dn"a;ua dada "afã
, reles, 18 - l° Alldar. ôtes'�a ven . �a'...... IWÜ - ....... ta � I. CuI....

. ·DR. ANGELO F. FONSECA Horário: dás 10,% às
�.. -P1""''''•. : �CA JQDIOA'D. q....� 111/2 e das 2Yz às 3% horas.
1IIMri � .... , OAI.,ADULTO' CIRURGlAO DE N-T 1ST A 'Residência: Avellida Rio

........,.., VI_·�
.

_ AhIIIi. - I Branco, 152 - Fone 16.40.
O".....rt4l1 a.. ...... Rua Jer6nimo C�lho, R. 18 (Sobrado).
... ' - 6.•••1_ lt '" 11 Ve'nd·· '.

E\.
.. '. e-.,s• ... 1'" 1" br.._ ATENDE A TODOS �OS CASOS CONCERNE::-fTES À

.....Hial a....J'jHI......... , ARTE DENTARIA. _

.,
Casa de ,secos e molhado�.

lIuInI... - ,.••• � - tu.
. - Tratar a rua Lauro LI-

-

\
�.

i HC}l'ário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 hOfas. . nhares, nO 120. - Trindade.
'-_'..

- ----..;......;....."-------------,--------.....� ------

'I 2

DR. LINSNEVFs
Comunica a�s �eus clien

tes que se encontra em via
gem de estudos ao Rio de
Janeiro,

. devendo reiniciar
sua clínica dia H de abril
próximo vindouro,

• I

Res.: Bocayuva 135.
FonE) M. 714.
--------._---_._-----_.__._----,.

DR. M. S. CAVAI ....
CANTT

OU.t...xcl••tr.........-

......
alUI hl4anaa .a11•••; l�.
1'.1",.1.,111. I._' 1".

WLADVSLAVA WOLOVSD MU$S);
E

ua. ANTONIO DIB· MUSSI
\ ..

OtI''''l'at.�C1tJllt_ 0 1 .. 1'.....

....U!r. __"I."'" ••,·pH;i.'1..40 ii.. UO.MO"" lJ" • .,....,0

""A ....... ",.,._,.••�o.... 4Iali'lI).�ie.>.·,.· tr.",.,.,,-..
· _1."•••()Ol"u. .: .un·.Jt� SAI,PINOOG .... ''U· .ltl·•.•fl

LIII.O .4841

.....ra,u , rUI·lI1..n I.... "'1.. -)1_
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Clínica Geral - PEDIATRlA

Rua 13 de MaiO;. 16 - Itajaí

PUERICULTURA - PEDIATRIA
GERAL

CLINICA

Consultório e Residência --"-. Rua Bulcão Viana n, 7:
(Largo IS: de Maio). - Elcrianópolls.

HorártorB às 12 horas - Diárramente.

Ur. Tbeodocio Migo�1 '4therioo
ADVOGADO

Rua Trajano nO 12, l° and., sala nO 1 - Edifícío SãG" I

Jorge (Escr.. Dr, Waldir Busch).
.

Telefone - 1340 .

Dr. Dalmo Bd�tos silVá
ADVOGADO.

RUA HERCILIO LU.z;
Edifício D. Dom, - saJa,. �

ITAJAí
Santa Catarina

:. '.

.;

Na praia da Saudade, em'

Coqu.eiros, ao lado do gru�
po escolar "Presidente Ro
sevelt", com 45 metros de-
frente' e área de 400 m2:

'

Todos. os lotes servido&
de água encanada e' luz.
rnforma'ções no local com>

o sr�.Gilberto Gheur.:
------.--------------------_.-----

,)

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS' MAIORES
.

. ,
,

,
,-

. ,,'RADIOS',- ELEc.rBOLAS ....;_ AMPLIFICADORES -' TRANSMISSORES �' DISCOS _-- rOCA-DISCOS -- AGUlJIAS�
· ENCERADEIRAS _;_. GElADEIRAS - LIQuIDIFICADORES - BATEDEIRAS VALV1JLAS, AI.'fOFALANTES, -.- R�

SISTENCIAS
I. .....

�

CONDENSADORES'
•

FACILIDADEs.!

�

,-

o mais compléto estoque de pe,çaS para radj()
Rua 7 de Setembro,_ 21 e 21 A. - Fl()rianllpolil ';;;; .t< ",(j>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Importante companhia estrangeira necessita
admitk competente datilográfa, com seguros conhe
cimentos de correspondencia comercia}.'

Ordenado inicial: Cr$ 1.200,00.
Apresentar-se munida de documentos ao Largo

Fagundes, 4, das 8 ás 12 e das 14 ás 17.

.:..:. ..

Plortanépolís, Sábado, 2!! de l'Ial'ço de 1952 3 .

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

o BSTAOO

��ia��r:�t;�; ti:;��;t:��!!�. E��·!!g�i�;��! Sã. J.a.lill�!!!P�:�su�!c:���o��J!�-deirantes da Panair do Bra- s-em ônus para a/referida 10 lugar - PERFECTLY _ Prop, Lourenço Val- Dentre poucos dias, sob o ,feitura do Estreito, ficando
.sil \vôo 267) seguirá ama- autarquia, vai o referido in- trick Vieira. patrocínio da Sociedade' dos I no lugar parte da contribui-
.nhã, dia 28, para Santiago dustr�al entrar em entendi- 20 lugar - CALABREZA _ Prop, José Botíní e L. Amígoe.do Estreito, que se I ção do povo para os cofres
do Chile o industrial para- mentos com comerciantes e Vieira. vai reunir '. extraordinária- 'municipãis, muito f'acil . se-
naense Ildefonso Fontana,. importadores do país andíno Meio sangue inglês: mente para trata-r do mo- ria a criação de um. grupo
especializado em cultura,; com a finalidade Çl�.prOniO- 10 lugar - GILDA - Prop. Ovidio P. Machado. mentosó &B.8unto:"será iní- escolar municipal, com ca-
'industr'ial ização e exporta- i ver o fomento da importa- 20 lugar - XIRú - Prop .. Lourenço Valtrick Vieira. ciada patriotica campanha pacidade para 1.000 alunos,
-ção de erva mate. I ção do mate brasileiro pelo

.

Fercheron: '

no sentido de ser elevado ,o o qual selia o primeiro do
. Em missão oficial do Ins- Chile. 10 lugar -,- SELASSlt _ Prop. Saulo Andrade Viei- Sub-distrito à categoria de Estado, pois a instrução pri-

"V
..

I-·d�,a'..D,-,C·�I�..a·�:�I
..

_·,····,R.·
..

"e.··,lô.·
..

, -:1�tO.
ra.

2° lugar � TARZAN � Prop. Antenal' Palma Velho, St����:f�i��l'��ja ampliado rr�:�ae���si�:':e�::a�o a�:�,
. ',.,:'

Bretão:
.

'o serviço Ii€ alto,�blaÍites' tado. O municipio pôde rluli-,:'
10 lugar � BAIÃO - Prop. Odair Pinto Anruda. "Tabajára", que passará a' to bem ter Grupos Escolares

ANIVERSARIOS'. Pessoa amiga que conosco 20 lugar - MARRECA - Prop. Lourenço Valtrick dispor de tres alto-falantes : 'e até Escolas Normais. Di-
STA. YOLANDA. RIBAS papeia ali no Ponto Chie, Vieira. um no ponto de onibús, nheiro não falta. O muni-
A data de hoje regista o em horas certas, e obrígatõ- Ardinês: (Canto), .outro no canto do cipio está rendendo muito,

an iversário natalício da rias do cafézinho, confiou- / 10 lugar - CASTANHA _ Prop. Orlando Borges Matadouro Público, e o ter- e o Estreito é a vaca de cujo
:;g'en tilissima senhorinha Y0- nos uma idéia - a movi- Chaves. ceir'o- à frente da respectiva sangradouro sai a maior
lauda Ribas, dileta filha do mentação de uma campanha 20 lugar - TOS!ADA - Prop. João Anselmo Pe- estação irradíadora, duas ou parte dos recursos munící-
sr. CeI. Antonio de Lara Ri- pró-fundação da Casa do reira, tres vezes por semana, o po- pais.
bas, ex-Comandante Geral Jornaleiro. Criola: vo do Estreito será esclare- ANIMAIS A SOLTA

':{_. da Policia Militar e Secretá- Acolhêmo-Ia, para que te- 1° lugar - CRIOLA - Prop. Aristiliano Melo. cido .sobre a necessidade de Cavalos, vacas, bodes, ca-
rio do Diretório Estadual do nhamos mais -qm compromis- 20 lugar � BRAMA ,_:._ Prop. Maria A:- Souza.

' tão imprescindível melhora- brítos, cabras e porcos, con-
Partido Social Democrático. so de homem-de-imprensa, MUARES' mento. tinuam "footingando" nas
A aniversariante, que é frente aos problemas de as- Campeão: SULTÃO _ Prop. Rosendo Pires Camar- O Estreito precisa de urna ruas· 24 de Maio e CeI. Pe-

'fino ornamento da sociedade sistência social. Veiculamos I go, J repartição e 'de urna autor'í- dro Demoro, as principais
'local. receberá, hoje, home- o assunto, neste rápido co- _ Campeã: CASTANHA - Prop. Hortencio Pires Ca- dade municipal, com que o do Estreito.'
nagens do seu vasto circu- mentár!o, para que algo se- margo. \

povo possa facilmente en- Para que mexer com os
'lo de amizade, oportunidade ia feito de útil, em pról des- 20 lugar - V�TORIA - Prop, Euclides Palma Ri- tender-se e onde pagar os bichinhos?.. Acaso eles
em que oferecerá, na resí- ses garotos simples, humíl- beiro. devidos impostos, sem ne- tambem não são viventes
-dencia dos seus genitores, 'des e pobres, mas brasileiri- cessídade de ir à Capital, corno nós? ..

'u'a festinha íntima. nhos que procuram no tra- TROPILHAS - impostos, cuja contribui- Para - que lhes cercear
o. ESTADO cumprimeú- balho, dignificar a própria Equinos: cão, deve, em parte, ficar no a liberdade? Acaso alguem

-ta-a, desejando-lhe felicida- condição de gente rústica. 1° lugar - 10 TORDILHOS _ Prop, Vitorino A. lugar, para o devido ernpre- gostará de ser preso? .•.
-des, Evidentemente constitui Machado'. go, erlI beneficio do mesmo, Para que então deixamos
�FAZEM ANOS, HOJE: necessidade a criação da 20 lugar _ 18 BAIOS _ Prop, Adindo P. Souza. atendendo-se assim, pronta-

,.
crescer o capim à beira das

- Dr. Geraldo Müller

I'
Casa do Jornaleiro. Mas, se- III _ MUARES mente, às: prementes neces- ruas e das estradas? Não é

Gama Salles. rá obra para muitos anos, 10 lugar _ 8 FEMEAS'PRETAS _ Prop. Sebastião sidades deste progressista ,para os bichos comer?
- Sta. Laura Carolina j com o labor hercúleo de uma Sá. Sub-Município. 'I'ivessemos urna Socieda--

-Callado, fino ornamento dá � comissão que, antes de mais IV _ OVINOS A Sociedade dos Amigos de Protetora dos Animais .

. .soc iedade de Curitiba e' fi-
. nada, deverá fUhdar uma as- Lincoln: do Estreito, vai solicitar da nínguern faria mal a esses

lha do saudoso colega-de-' sociação para levar àvante 10 lugar _ João Anselmo Pereira. Sub-Prefeitura de Santo An- pobres bichinhos, acenando
imprensa jornalista' Petrar- ; essa oportuna idéia, que, . 20 lugar _ AristiliaÍlO Melo.

.

dré, em São Paulo, leis e re-', com prendê-los em um cur-.
cha CaIlado. lconcretízada, servirá a mui- Hampshire Down: guIamentos de sua adminis- raI do Conselho e multar os
-- Menina Lourdes Ce- tos 'rapazes, fornecendo-lhes 10 .lugar _ 'César Vieira da Costa. tração, afim de instruir o respectivos donos. Os fis-

'leste Carvalho, filhinha do a assistencia necessária à V _ SUINOS. Memerlal que será dirigido cais municipais que não se
sr. José G. L. Carvalho, fun-I formação do seu caráter e Duroc-Jersey ; aos altos poderes do Estado, aventurem à tal ... Passem

r.l�eion.ário da firma Livonius ! a orientação do amanhã de 10 lugar _ Cesário A. F�lTeÍ1'a. pleiteando tal beneficio. por eles, e façam que não.
I -e Cia. sua vida. 20 lugar _:_ Dalmo A. "Ferreira. CfUANÇAS SEM ESCOI_,A os vêm, como tem feito ...

l".ALECIMENTO O quadro que assistimos, Edelschrvein: .�
.� Que 110 Estreito existe um Os animais tamberrr tem

JOVITA GANDRA -

hqje, nas redações dos jor- 10 lugar _ Cerflo' José Péreira,
.... milhar -de crâanças em ida- o direito de viver ...

Faleceu, ontem, noHospi- nais, aqui na Capital, já o Macau: de escolar, que não se al- E os fiscais, neste sentido,
tal de .Caridade, onde se en- denunciou o meu dileto con- 1° lugar _ Nabonasar Rosa. fabetizam por falta de esco- são urnas verdadeiras Ma-
centrava em tratamento, o frade Martinho Callado Jr., VI _ GATOS ANGORÁ las, é fato que não pode ser mães Dolores ...

nosso prezado conterrâneo é desolador e de nos 'falar 10 lugar - Heitor Velho Pereira, contestado.
.

Não sejamos pois, ranzín-
sr. Jovíta Gandra, alto fun- ao íntimo _ muitos desses 20 lugar _ Teófilo Matos. Todos os anos sobram zas como o velho fidalgo do \

cionárío do Loide Brasilel- vendedores ambulantes, dor- VII _ AVES centenas de crianças que Juncal,
'

'i·O.
mem algumas horas sôbre Rhods Island Red: não obtem matricula no uni- -- -.IV"or wI".i

A exma. viúva, sra. Júlia os fardos de papel,' como se co Grupo Escolar e escolas.. 1° lugar - Rosalvo Albino.
Io(�andra, bem corno à fami- fossem creaturas seni lar, 20 lugar _ Edegard VIeira. isoladas (2), por falta de
"lia enlutada, o ESTADO a- sem rumo certo, ou verda- New Hempshire: "�J vaga, c, assim vai crescen- Vende-se a casa à Aveni-
presenta sinceros pêsames. deiros errantes! 10 lugar _ Fulvio Amarante Ferreira. do o numero de crianças a- da Rio Branco nO 144.

O féretro sairá daquele Essa a situação clamoro- 20 lugar _ Felipe Antonio P. Bueudgens. Inalfabetas; porque nenhuma Tratar com Orlando
Hospital, hoje, às 14 'horas, sa, desses brasileiros que Hanburgúesa: providencia. .é tomada no Cunha na secção de Ferra-

_, -para o Cemitério do Itaco- saem,. madrugada ainda, alO lugar _ TeÓfilo Matos. sentido. de dotar o Estreito gens da Casa Hoepcke.
Tobí.

apregoar, 'pelas rüas da ci- 20 lugar. - Teófilo Matos. �....••...'!....,...v··_·......R······
.......· ..·......-·...;,.······ .."'.�··.....·i••-

.........w._.......................................... dade, m,al clatêia o dia, o Orpington Amarelo:
-

. "gentes;".' . ,ep,esenrclntes" _

h

seu jornal, para:. leva,r ao 10 lugar' - Ruben Furtado.' Desejamos nomear agentes para todas as cidades do

Is',·,'I-I'.'C" '.·x"·'ari 're- público o que vai pelo Bra- RAINHA DO PLANALTO Brasil, para trabalhár com tecidos de linho e CaSlnllra.
'

sil 'e pelo mundo afóra. . . Mensão honrosa: ,.-

pelo sistem-a de reem-bolso postal, á base de conlissãQ.

IdA j
Para eles" pois, que são Joaquim Tomaz de S1luza. Dá-se preferencia a quem conheça o ramo. Carta ao sr.." (iDe a eDl os verdade�ros colaborado- Legorhne Branca: Pupo - Caixa Postal 412 - Sanlo André -.. Estado de

P II
res da imprensa, teremõs a 1.0 lugar - Walmy R. Luenf;lberg. São Paulo.

•. II 80rt nossa modesta pena, defen-

�rospro�uoo�mM�� dendo�h���reH�ee�•
-�����������������������

ciais do seu gabinete, e re- tregamos a tarefa ao jorna-
cebeu a ami'gos particulares. lista Martinho Callado Jor., Certos estamos de- que o AI.�,-__A. todos di,��star sa.tisf.ei-Iqu� há ,dia� .�_oc.alizo� o a,!ij": !l.ssun!o me�ec��� a aprecia- uga...se

{' to com li "decisão do presi- sunto, de ma),telra tao hu· ção e o estudo aaqueIe ve"
-

dente da Republica e infor- mana e b.rilh,ilnte� c�loca�. lho confrade e amjgo, apai-! Aluga-se u� loja com 5
mava sobre a pescaria que d�-no.s, tambem, .8 dlSPOS�. "on�do �om9 sabe ser J?elas 'portas, situado à Rua Pa.
pre.tende fazer em Guarati- ça�- piua a� medidas pre��- �eabzaç�o�s qu� se destinam dre Roma, esquina da Con�
ba, nesta capital, ou em Tl'a- mmares afIm. de que seJá'" "as ,mll�lte�taç?es, eloquen. selheiro Mafra, o. 182. .

mandaí no Rio·Grande do fundada a SOCIedade que se tes "de solidanedade huma.
_.

Sul.
'

encarregará da criação da ua.
"

;�..' I Tratar com o sr. António
O gal. Estilac seguil'á nes Casa do Jornaleiro! CESAR AUGUSTO Apostolo_

;'''!.

VENDE-SE

DATI,LOGRAFA

.

, I

/.'
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o ambiente esportivo bar
'Tiga-verde é, de entusiasmo

. com a realização, na tarde
de hoje, da primeira peleja
en tre os selecionados l'epII�-;
sentntivos da Bahia e Ide'
Santa Catarina,

.

pelo t�aH!-I'
peonatos Brasileiro de FLi: i
tehol. 1

,

Esquadrão de reconne.c i- i
do valor tAcniCo, os l'ai-'U!é!S I

da "�oa Terra" se ':;IH:,;;}- I
tram em condições de '[�zer I,
valer: sua explêndida clus
se..nos dominios do adversá
río, como' aconteceu frente
aos paranaenses, domingo
último, quando. '@,Hlé.'1te
-con junto do' visínho Ec;t�do

_,':\e viu pi esa fãcil nas
-

mãos
dos nossos adversários de

hoje, muito embora os arau

carianos tivessem triunfado
110 primeiro cotejo, efetuado
€m' Salvador, pelo dilutado

. €score de cinco tentos f( "_e

'ro.
- O :)("sso "onze" por 3CW

'vez brilhou nos. dois pré' .os
frente aos capichabas. V(',l
-cemos aqui por tres a.zt'!, '),
n1as fomos vencidos no �ern- i
::po regulamentai' do segl,nrlo t

I !J�'é;li?, por. I x O. A 'ü()s�a Inen�e em todos os �n$t':lt1';'eS riza o barriga-verde, A 'p08- ,CATARINENSES - .�"

I
vitoria, obtida na prorroga- da, árdua e sensacional lu, tos, catarínensee, para mais dolfinbo, Beneval e Osn i ;

ção l�el(: escoré .m;nim?,I1,:3. , ",' .

,.

"um .e�bate e� defesa p;.::::> !.�alic,?; Agos,tinho e G,<t;,:-à�;;'! CO�IStJtulU l�l:m das. 1l1'};;:;! HOJe; a t�rde, o �;,!aclio tradlçoe� gIO�lO�as da n�,,,- E.ucllde.Ei: .N:lcolau, Pac_:-o,-,! brilhantes ja conquista-tas da rua Bocaíuva estará eu- I sa terra i O público .devé IH-llllo, 'I'eixeirrnha e Rene.

pelo selecionado catal.,jne'1- galanado para dar lugar ao ; centívar até o instante GEl'"

1
O árbitro da contenda se

se, desde que estreou, NO" maior combate pebolistico radeiro da luta' os llUSE'C,S, rá o sr, 'Carlos de Orivcira

Certame' nacional, pe['d<�I;Jo de todos OS' tempos, atuando 'rapazes, afim de que ,11ão Monteiro, ó popular 'I'ijrlo
para os paulistas poi- ,H> x baianos e barriga-verdes. nos escape a vitoria! I dos gramados carioeac.

O. Todo o Estado v.ibrou co- Quem' venc.erá a peleja? ' ,.Segundo �stamos infOl'm.:i-1
. 'YigOl�arão os preços se-

mo nunca com o triunfo dos O scratch que representa (lOS, os dOIS quadros PI,;:l- guintss : .

p:tr,l'i.g�-verdes, pois foi u�1a as cores da nossa terra, Pf:- ! l'ã� a Eç:a assim. constito i_
i 'r:a�e,ira na pista -

....

vitória do coraçao, conqurs- la sua profunda cornpreen- I dos: .

'

t Cr$ 60,00.
�ada com bravura e denodo, 13&.0 e disciplina tem men-I BAIANOS - Lessa. G:i- Arquibancada �

.. , .. '.

fazendo, com .que os próprios I cido os' mais entusíasticos l 10 e Bacamarte; Orlando, Cr$ 30,00.'
capichabas aplaudissem :Úe�

-

aplausos. HoJe, esperamos, [Ivon e Raimundo; Antonio Gera] - Cr$ 20;00
netícamente a explêntida I que verte a se portar com a i Maria, Geréco, Mltueá, Is- A partída será iniciada il�

conduta da falange ca+aví-
I
fibra que tão bem cal's,CIG-' rael e ú:altino. 116 hora!'.

-setecíonede
SÓ iará um

brasileirc�
'reino

..

Em visita ao Estád,io «Sla. Catari·· O
oa» os altos dlrigent8s da

deleg8�ão ,balàna
Após a instalação do Con- sidente do 'I'rihunal ele Jus

selho Arbitrai, realizado na tica Desportiva' !Iii:) escon

séde da F'ederacào ,
Catar i- d;u o seu encàn-arnento an

nense de Futebol, (J pres.- te o vulto da obra qUI-; se a�

dente da FAC e represen- semelha bem de perto ao ce

tante da CBD., con \lidou t'S Salvador, tendo ,) pr�!si(Í\m te

.elementos da alta direção drr �;,l Fl\C cOrlf;" -:.Hl" 111e bu,'·

embaixada baiana para vi- caria inspin,��t') Jla t€J'fl\' d '

;itarem as ín ..ü:tlae3e'l âo gr::mde Rui par ,I I�rf!i.ler e�

estádio "San'.a Catarina" t �l1onumen ,') )'P."jvii,tiv(\ en'
I' ",'as cat,: :'( r. ;'."� () �'J:.

Conforme Jpe[ara:/ifs i rio do Fluminense, o encon

do técnico Zezé Morciua só tro do Flamengo e Palmei
haverá �m trel�o entre as I tas, será sábado, à noite,
seleções A e B, no 'campo do : começando o jogo as �l,30,
Fluminense em caráter se- - Para o encontro (;Un1 a

ereto, no dia 2 de abril. Portuguesa o Vasco -Ieverá
- Ruarínho e Ipo ircan apresentar a seguinte cons

foram requisitados )-,ara tituição: - Barbosa, Belli
substituírem Juvenal (1 L- ni e Wilson; Eli, Olde-:n,ar �
zjnho, considerados ina,pto Jorge; Friaça,' Ipoj:l :::an,
pelo Departamento mi;di(;n, Ademir, Alvinho e ,Lmsen.
- O selecionado bra8i!ci- A Portuguesa jogará cO.m a

1'0 ficará mesmo no H,:'t;(�l formacão habitual.

Savoy e não e111 Làs Verten- - Didi já poderá ::ctn::.!',
'tes, em face da opiuião de' por tei' terminado o mes de
Vü�hais. '

, suspensão, no jogo do Flu
TORNEIO ·RIO-SÃ.O P _<\"U- ntin�nse; contra o COrÍ!l-

LO tians, �oniingo, no Pa;�aem-
- Apesar do voto comrfÍ,-' bú.

,. t'

O f
.

Visivelmente .impre�,;<jo� J: me Guim .1';':C,', tCl·('l)\.l"')'

tr�ún O barriô a .verde que nado:> com a gr"ndic"ld'1d.e
I

fi, ntarios .. ';; r',ais elbgl')�(;"
- 6 da praça de ')s{)ilne,', não I i, 'lliciativa " .:·api,wJ<lflíle (lo

eliminou o «OOZO)
.

capt"'chaba oouparam elOgius à tr:lla:::i-" �1I'mem cal- '1':,\;""','(" :'. fi·.

'-J ), dade e ,arrojo. dn povo "]0- I
q ,ecelldo ,C', d. este es[�'�àio

Santa Catarina conjuistou 1a fase: Capic�:)lfl!; ] xI), !'ianópolitano. lemhr.'lndr; 0,. ; trimô' ';) d ,)}orti\c' n ;-:1)
a. sua mais brilhante 'Iiitória gualde Lucas, a'J'\ 28 rr;inu- em quasi tod,),:; os detalhes ,,(!mente de S'l :i. i C:t!,nill;'\,
no Campeonato Brasileiro t, s, de cabeça. Nest(� lanet '1S magnifi,cas Íl�3tal:l\;Ões � ',do Br �,ill.

N
.

de Futebol, .ao derrotar nos "�,:olfinho foi tl'9,ncnd,) IJe- de Salvador qu'� ,um atc de 'Visitas �',:,,; mais p'J�jti,
'

'0'ta'�!:1eu:> domínios, a- equipe re- 1: ponteiro Gen'!,- fie3ndo vandalismo destrnia q'J<l<;i va.; para u re!_'on:ament0 ,'Dp�esentativa do, Espirito Lrtpossibilitado de Jden1cr totalmente. O Dr, �Í!lval !'t'l seleçó �J (ie:portivas, jú
Santo. o �,f'reme'sso frac0.' Vieira da Silva, pl'esidei':te e 1JerimenL'ltla',,; e ('imenta- Quattó 'anos inviCto f,rente ao São Paulo - O es-

Como era de se. ,prever, a Fmal: Capic11.\ba, 1 x e, da delegação baiara a ql.1f' da' por oc 'i,,; ;-" I 'li) {';t'1tp;.!(;. quedrão do Santos, quarta-feira, pelo Torneio Riú-�ão
IlfSf,'a seleção, bel�� orepara Ne"te pel'iodo a' l;10R�a "eJe- na capital ba�alJ::t é o pl'e- !n,.,to brasi' ; 1'.) de l!)1D. Paulo, conseguiu manter sua ,invencibilidade diante 'dI}
'rl'l te'cnica

.

e 1·IP.'l'c,amente,,·
'

,

S-' I 1 'd I
'

d n ]- 'o Ç,;,( b;llS,COU o err,pat·' a t.:l'!O ao :>au 0, vencen o-o pe a contagem e.::. x .. I,
cOllsegiu se .impL _. avs' cápi, tnmse. Euclides 3>;s'nalou Nová derrota do México - "''Teve sequel1cia, CJ.lyàrta-
chabas, após br.!!I1:mte a-o

U\il tento. �nulau0 '.Jt:,,, ,ill!7 .Feder'a'�a-o de EsAr.-ma' de feira, eÍn Santiago, o Campeonato Plmamerieano de };'u-
tufo ção, eS'Pecialni�.nte o trio-

qae maré@u bola 'pf l�l linha Y S tebol" com o cQtêjo entre chilel).os e mexicanos, at;,,;isti-

'}n�.l, hPonto'd�lt9 .dadeq�ipc, de fnnd6, o que ril" �'ijstju
" S�n1a (;a"Ar.-'Oft ,,' do por 60 mil pessoas, A vitoria sorrin aos loeaL:, pelo es-

.r\. ,m a .me l� con uZlu-�e. TJ:n "frango" �SP€hlçuhr U Au cor� de 4 x O: \
l'e!l'ul�l'mente, com Gasta') Je Louro, Esse J""ct' <teso- Recebemos, e agradece- , Vice-Presidente - V:.tlrle-' O selecionado gau(.�ho t,feinando com _afinco - De
t:N� o o mais fraco,.ll:ÍÓ com- 1'1pntou bastante ,),<' l1()S<Jos mos o ofiCio abaixo: miro Simões de Almeirla. Porto Alegre chega-nos a .nuticia que o selecil;nado gau-
}.l'(metendo t�dav,a. A T'o�·' rc:pâzes .'que, sof;:erhm in:, Secretário - Fe!ix Viei" cho que este àno disputará o Campeonato Bra�,jleiro de
�1, lmha !'entm o peso a,i) pIedosa marcaçAo dI' .iuiz, 'Florianópolis, em 6 de ra de Azevedo Netto, Futebol acha-se treinando afincàmente para enfn:nh!r
]OE't> ,brm;co, 'P')�éO 'e!!! ,eVl- � en todo o tran,.,l�Cl�re'l' dI! llJ.arçO �e, 1952 Tesoureiro ____: Li.olle( TÍ- no dia I::: de abril o vencedor. do encontro catarin(!l1ses
rjoncla pelos delec��SGI'Ii!S ca-,m,'tch.

.' '.' ,!lmo. Sr,' Redator gCipor- rnoteQ Pereira'" I, baianos. Amanhã .a representação' gaucha: jogará em ü't-
:t.Jlchabas. ,.Adolíin!:o 'esteve T- "oI'roga 'a- '�nl' C Uvo do "O ESTADO.".

'

'Diretor-Técnico -::- Brl1'lO ,Torneio Rio-São Paulo - ln,ic.üi-se hoje a disputa da
. • • . [ ç< O. ,,1 o ,!1ta�

,'e l'etacular, cUnl{.'úndo oh-
. a 1 O

'

1 .1" ;1'''1' ',' ,NESTA " SchlempeT. ultima rodada' do Torneio .Rio-São Paulo: O jogo mar-
t

-

1
"

1
,1.,11 ,x ,goa �� "xell 1-

d'
.

r, :', a uaçaol'hsenao !�jn�1{e� ll!)� .a0s 6 mínll('!!.l nU1!"
Tenho o grato. prazer e

I
COllt�ndo.com o apol" (,lIe cado párà hoje: 'Palmeiras x, Flamengo, ·no Maracanã,

1"300 o '!Ile .', qr IwJe!rp que "'a, se de nal" 'n·1 'ur f )_ comunicar a V. Excia_" a V. EXCla. para o desenvo· Amanhã serão efetuados·, 'o.s combàtes' decish,os, cÍltre
, ,. , " , .b 5 . I", 1<.'0, e. •

o UL- ,
, _ ., .,

"

�� ��s(}U' t�rr�s dO ��pjrlTo ,�)dade. 'I'j�emog mn te:1to fundação nesta C��Ital oa VImeni.O da EsgrIma. no F,B.. Corintians e Fltunlnen$e, em São Pànlo e' Portuguesa e
�." i"to� Apos 0., J;lutdl .(l. ex- 0111- 'jad- .,:, : 7"ú '1: 'j'� 3 Fedcrl!-ção de EsgrIma oe � tado de Santa Catal'U1?, \'fl.: Vasco no'Rio, ..'

, ,Y

,

t ri 1'- d'
",,·u o ue'� C,� .• (.S, ao,s" '., .'.

FE �t·'···llh d 'd d
"

j)'l'1;ne� a ....o g�ar(.'1_�l(l 0
.U'll1Ut.os. te�ldo Hé!!,) rel;atí San�a. Catal'm�' ( .. S,r,;.�, o-me a,oportum a �'pa.- Leonidãs para o futebol,baiano -- Informações cbe-

��, \,ar f.oI c�mprgnent�do I!P.' do a bola de den+'(\) d(\- goa1.� l'���!�ada .

no
_ �la. 4 .:<;10 .\or-! ra a:pr�,8en.t{!,r_p:Y; EXCla. os gadas de Curitiba revelam que o, atacante catarinel1se

Js governador daquele Ei.\- ,\ 110'S' a d f.; ..... t.' '1 rente cUJa DU'etoTm IH:(,',l !meus protesto.s de e!e'nl(�a Leonidas,'cx-defensor do'Caravana do Ar, desta CanHal,' B I O'
'," s e eSj, �'" .al ( e '. .

I
.. 'd"-'

..
'

i.<,(W" eneva e, _':;UI ,uma l'l':�pl'ra'da C' ",' .,. m". ", assim constltmda: estIma e conSl eraça'l,' e atualmente' vinculado ao ·Palestra Itália, de Curitioa.. . ."' ,o"segn ,. an t", 1 .', . ." .'
.

, ' .

.ga.rantIa para· o r,n,�,,'l ulh- 1'1 'o'lu'n'l'e':'-a .. a" '1:t .' Prefndente - Pedl'0, Atl-, Fehx Vlen'a de AJ:e,vedo está sendo pretendido pelo Esporte Clube Bahia, O "cen-
d t -, 1

lC noss.nea"ga- .

C N 'S
.', .',.

1í:0 re: u ,o,
.

.t<.Ixce. �,l' � a:tl,-::- rantinqo' a' vitóriã. gusto CameI,ro da lmhft:, etto - ec:retarlO. ter" colored foi um dos elementos mais' positivoS. do "e-
ÇbO de C,ahco d Agoilt.l!lh. '-Ren'd . !_C· '.� 7" <;)<tf\ O" leciqhado parnnaense qu'C êste ano foi elim.inado pelos,. J C' t-

. a. Xc:!-"" ·J.-..IU,t, V. ,.

lwm mesmo UIVe, ai> ali, J" I "C. .-,' l'al)aZeS da "Bºa Terra". ,;
��_... " ,

'
"

. C' UlZ: van. 'tl.eH:.t:!, CO!l" _

_'" ,e.llol aos ?,eLls
.
c.�p'�. péssima atuação, .. pl'ejudi- Ovacionados: Art,'!'o

.iO-1
0' n10rtavel quartH1:ln :lo

.

Benitz contra o Palmeiras - Noticia-se no Rio que
l!1�e-)rOS da mt !l'TI',ediana, ";n'd' ."

'd' �,"', a torcida cant iehaiJH n, 8'ifalhão d.e Caça(iore:i, on-, o atacante do Boca Júniors, Benitz, contratado pelu F'!a-
I'·

'

1" I �

d
,o-.. o gran emell_() os.: nOR- .

.

".1C l( es llaQ pOlhi,� ,emons- , " 'o �_1;"�' p.audiu e 'ovac,ionolr. C5 nps- le seu cQmandar!.'�..! o nl'S;';O meugo, estão nas cogitações do técnico rubro-negr.o para.t; ..

'

b',' ""'. I' ,

flOS lapazes e ár,ú. na,_' aln- .

,

,'.'.' (! _que sa_ te•• ,lCI) '.ll� e d < dois tentos -da lO "S'(>- l'OS rapa�es peIt·.,- .. brilhante I conterranéó C(Ú:(�'.l.-}. ,Nilo ser lançado, hoje contra o Palmeiràs.
'.<.elxeu"mha nao s' conrfuz1- ü..çíi.o.

1 SSn.
. -

feito, Chaves 'l'eixeira, {:'x�(:oil1'an- 'Zizinho e -!uvé::J.al dispensados - Não tendo passado ,�c,
Ii·lt1 comr nas� Ú,�:"n�f' prll- Recepçãõ: ,A'_ 'ncoÍk, hou, d;;.nte do }40 B: C, fcí P'r.:-, exame médico a que foram submetidos os jogadore;3 Zi,
tidas. atcIY\ol'iÚtdJ', pelo J,;- I"estiv'idades: Antes '110 \>e recepção no c. �r R, AI- clgo em genti1ez�i�, eF,timu- zinho, do Bangú e Juvenal� do Botafogo loram dispensa-
');.' ;v.j.Qlento d'a (f{'''eaa con- 11'átch hou;ve enhA!\, t de me uno Cahr�l, senrl() ét1 ;'egui> .lando mo:ralm,en,te' I)S n.os�os.,-' do:; (la seleção. brasileira,

.

Seus .su bstitutos /:lerão Ipojut_·á··'ja. Patrocihiu ;" René os tblha:'g .da 'no'sSa �,.�Ieeàl) <'lOS linda flâmula a '.l''>ilSO .1�le, jt gadores ,à vjt�l.'la. 'I-loU,*I1 c�n;, do V�sco e Ruarin�o, do Botafogo, os quais já fora!fl
;(�ue mais :aparech'atn.· ',,' 't"'rr'àdoi'e)�'capieh,f!.b�� c.t�,;�· pção. Falaram n� \lcnsiãü o uma pequena c:e!'jf!'lÔflí,<l""j convocadQs.

'

Lbul'O, fraco ;.. Helio., óti.,- peles Rtil�anieric';r:(l(;�, Fi;�e, hesidente: do c�u!)(., o ehe-. �elldo. a n().$�a ,d�;egaç��" ,�): Cruzeiro x Anté,ri,ca - CJs �Íl'�gentes doCruzeiro, de
, T. .,)':;' :M:õnt�, rel;,l.lj[;X;, GDJi. n,1l'l a �ntiega ')' 'íol;nhlista �E da deleiação' p.ntàt'ir:en�e tEr'ccldo ào Ilustre ITnhtar í Porto Alegre e Amenca, de Jomvllle, assentaram a reâ- "\

fJ'�co; .J. 'Pedro; j.'égu·litt:; :t':l(,acÍl�' Silveira. dJcfe da f' o r�presentante c.� impn'n I ma flâmnlâ e um ,cinzeiro,;-:,iíi_zaçã:o de um jl;)'go amistoso, amanhã, naquela próspera.

.:\ 'l'pio, exce�ente; �(' Lni;:,. (lt::lega.çã,o' catarit!.(·r':oe' prl:'- <'<I catari;lensc- e auiOl' da em l'econheéi)110n;- , pdos'i'e'l"i,ciêlade_ dO,norte catal'iB{JB<�e. .'-_"

.

râo poude apareee··;"Luca,;: fpito de Vitória, g,)vHn::tdot r tpsent\?- crônica Ciro Ma!'- lev:mte" :,�·rviço·, pt'esüH!!'", I A Portuguesa no Velho MU'ndo - Noticiam em Sàa
o melhor do ataq ti E:': ; Cécy, do ER'plrito Sant0 (' 81':'1.. Cé .. "1H � Nunes. à Ilcs:;a tri:rma. 'D;,aram da,! Paulo. qu..e-,a; P. .oJ:tuguesa.ele D-6Sportos-e:fetli aril.' uma fon
Iterdeu o duelo cç,"Y! ,Bene- I:a Cal;neil�o Clnh:,:; F t'ag'{:. Hospedagem: A hOSpé\da- U!tlUVI'U; ,Nilo C':l ,V€'!, ''!\1, a-

I
ga excursão pela Eul'op.a, efetuando nada lP/:mos de 14

:Elilo, não poude ap,lFeeel' e s(�. -em nome da lnldher. C:l- f(,llt da delegação catm;jnen-' dI' Sil\:rlrU, Cir) ;'Tu'Jje',; I:' jogos. Os paise" a s.erem visitados serão Estambul, 'Egi-
Gtrsy, ° mais pl)sih\:õ: t;,rínense. i:'�! foi feita no magnificCl'� I triz Morüeiro. . to, Grécia, ltOQ:1l:r';'YNâpolis, Austrla .e Alemanha,' .

�'
ti.

Diversas

, '.

1'-:·

'.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. ,�.

Floriallópolis, ,'Sábado, '29' de ·Março,.de ..1952 í
...------------�--------�--------------------------� ----�------�----------�--------��------------�-----

r' 'A',t'.'8'1,D'-a",'�"O,' , _Visitem â ,inauguração da cidade e� miniat�f;,J
,

y ATlANTIDA, na Praça 15 de 'Novembro, 2();'2�
andar;(alto do Restau,rante Rosà). Entradas Cr$ .5,'00 e Cr$ 3.0'k
1����,m���a."�����I.nj�I�; �m����r.�:i;�·'l' Efi��z! i&me:!lano ICI'lAJ!Aeo M8�ÇE !1�SIO
Ti108 o seguinte of'ícío : ! 10 secretário _ EnIO Dal ��\\' ! Ás 8,e 5 horas ,\ TÓUM.., 'A� QUARTA-FEIRAS; COM' INICIO ÁS 20

"Florianópolis, 13 de mar- 'Grande, (reeleito).
. I, Novamente a dupla impa- HORAS, B [',N G Q S Q C I A L (NÃO DANÇAN':

"f;� de 1952. .

,

"

"20 Secretár io--c- Nilo Dias I gavel bancando os: 'I'arzans TE). "'.

Ilmo. Sr. Redator do "Es- 10 tesoureiro ,- I Mário nas selvas africanas. TóDAS AS SEGUNDAS:.FEIRAS, AS .20 HORAS.
ta,r:.o Esportivo". Dal Grande (reeleito).

'. I" Búdd ABOTT
.

e Lou SESSÃO CJNE�IATOGRÁFICA:'

NEST.A,
.

20 tesoureiro __ ]3r:.alio � COSTELLO > • "F, I' L M E S" ,

Prezado Sr. Dias 1(0'
'

,.' ABOTT E COSTELO NA' \ . DIA' 31 - "A DAMA E O CAR�ASCO"_ DRAMA

':Le.nho a honra de levar 'O'!:ador - Cyro Muller 1\ LYN�5t!Omb�te;,.a& canes,> '1' . AFRICA' , DE 4,çÃO E MISTÉRIOS, COM LlONEL ATWILt .E A

.ao vosso conhecimento que (reeleito).
.A' com: .LINDA JEAN PARKER.

em assembléia geral, reali- Guarda Esporte - José mo�i:::.�aql:�d����:; I elide BE�THY - Fral:k -.'-;
+r-r+- ....---------------

����, ��id;�e�ad: ��l:�t�l�: M���;itã:�ei�a�ral '-.- Renê . j �;�;!�!�;r:O!sCOc����� !'�UC�Oep;��!':;:a�ROOGf\.. . C I T A La
-do Irís F. c., que regerá os Pires Machado.' A espuma concentrada, Cinelandia Jornal, Nac. ,: .

-destinos desta agremiação Comissão dei Sindicancia Kti;o: Ji�7��a�;eá��
I

Preços: SINDICATO DA INDÚSTRIA nA... EXTRAÇÃO DA

-esportiva, no
. período de -- Renato Pires Machado dosbucais,p�rfumaohá_ Cr$ 5,00 e 3,20 MADEIRA DE SANTA CATARINA

1952-1953, a qual será' em- Filho, Rosenir Teive e' Abi- Iíto e rende muito mais. Censura - LIVRE Assembléia Geral Ordinária
� possada em 2 de abrjl, prí- tino Silva.

.

IM.PERIAL De c�nformidade com os Estatutos dêste Sindicato

meíro aniversário de funda- Técnico. _ Ranulfo Sou- Ás 5 e 8 horás, e de acôrdo com a legislação em-vigor, convoco a Assem-

-ção, em sua séde provisória sa. I
•• : E o sucesso continua. bléia Geral dêste Órgão Sindical, à realizar-se no dia 31-

.it Avenida 'I'rompowski, nO Comissão de Esporte _. i O Al\iOR ACIMA DE TUDO de março, às 17 horas, na séde social, Edifício Ipase 4°

.31, estando assim constítui- W:al"dir Teive, Rubens Dal i com:
.

andar, para tratar <la seguinte ordem do 'dia:' '.
da:

-

s :

Grande e Márcio Coliaço;
.

..... I Dick POWELL e Evelvn a), - Leitura, discussão e aprovação do Relatório

Presidente de honra -

. -Aproveito o ensejo para Vende-se KEYES de 1951, e das respectivas peças do Balanço Geral;
Renato Pires Machado, (re- apresentar os meus protes- No programa: b) - Conhecimento para aprovação pela Assembléia

-eleito ',). tos de alta estima e conslde- Por motí Noticias da ,Se'mana. Nàc. do parecer do Conselho -F'íscal ;
,

"

- 01' motivo de viagem, um
Presidente - Ataliba Sil- ração Armazém de Secos e Molha- A Vo zelo Mundo. Jornal. c) -:- Discussão e aprovação das propostas orçamen-

V3 'reeleito)'. Enio Da'} Grande _ 10 Preços: tárias dos exercícios de 1952 e 1953.
\ dos sito à Rua Pedro Demo-

Vice-Presidente --.- Euge,. secretário. Cr$ 6,20 e 3,20 Florianópolis, 27 de março de 1952. ,

ro n. 1.776.. esquina Osval-
lõI ;., -:- •. � ii do Crua.no Estreito. Tratar Censura - LIVRE CELSO RAMOS - Presidente.

Á, t�!tra, I Prapauandistas-CienlífICIS-'
Ás -8 horas I Im?ortante Laboratório Extrangeiro precisa de 4 'pro_
A BOMBA

I' pagandIs!a� pa.ra trab.alhar com produtos cientificas jun-
O Gordo e o Magro to aos médicos e dentistas, nos Estados do Paraná e San-
2) - Robert LOWERE fO jta,Catarina"pàgando bom salário. Os candidatos deverão

Jean WALLACE; / endereçar cartas à Caixa Postal n .: 611'- C�n'itiba (Pa-
em:

, ,

ran á) , mencionando qualidades, que possuem, número do
EM BUSCA DO PE�IGO cert.ificado mifitar, idade e estado civil. Os candidatos
..

3) :- Continuação do se-I d_o interior, caso sejam aproveitados, serão avisados a-

nado., fim-de se apresentarem na firma.
A DEUSA DE JOBA ' - -_'----;_,

Cl�Z :!�l�!;: �arri1acias' Vende-se
Cine Jornal. Nac. de PIanta-o Aprazival vivenda recém-

Preços:' t id S-29 _ Sábado _ Farmá-, C?I�S 1't11 a, em erraria, mo-
.. Cr$ 5,00 e.3,20

e ia Esperanca , ..._ Rua Con- bíliada,
.

com luz própria.
'Imp. até +9 anos.

I selheíro Mafra. terreno de rsxroo todo cer-

!�'IPEmIO -,
30 __ Domingo � Farmá- c[l;do, com frente para a es-

AS 8 horas .

E
'

R
trada zeral e fundos para o'

'F' k SINATR \ K"
era sperança - ua Con- '"

.

lan '

• .1-.. e aUl-
Ih'. "'1 f

mar. Tratar com Abelardo
ne KRAYSON

se erro 1. a ra,
Andr d "

O serviço noturno será I � Ia e, Rua FelIpe Sch-
em: , f t d 1 F' ,. .midt, 36.

.

BEI.JOU-ME UM BANDIDO
e e ua o pe as armaeras

=:-- �c
.

Santo Antônio ·e Noturna

P dsituadas, às ruae.-João pin-. e'r eu seto e Trajano ;no 17. . ,..'.. ._,.,
\--�_.

•

no mesmo.

Parjicipa'ção
Dr. ENÉAS SERRÃO

e

ARLETE MESQUITA
SERRÃO

. - tem satisfação de par
ticipar, .aos parentes e

pessoas de suas relações,
o nascimento de 'sua filha
Denise, ocorrido na Ma
ternídade "Dr; . Carlos
Corrêa", desta cidade, no

I.dia 25 do 'corrente.
Fpolís., 27-3-9l?2.·

.

>:T.echnicolor
No programa:

·0 Esporte na T§la: Nac.
Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. �té 14 anos Divulgne "O ES1AUO"

A Cautela NO 3,089, emiti-
da pela Caixa . Economíea '

•

_____

Federal de'�auta' Catarina ..

:' Vende-se,
I Vende-se um quarto par� -

I casal,' completamente novo.
i Ver e tratar a Avenida Rio

,I Branco_,_19_1_�__-:- _

,

Friqueza. em geri I
.

� ,Iinbo Cr�Qa.8t1í1f)
....

j ,,(Silve'r.) .e
o'

;.""� ;VeBdlj�st);'

,i
Distribuidores
C. Rt\M08 Si A.

Comércio - 'rrafl!;pol'tes
(lua João.' Pinto, 9 FpoJis

I
!

f
1
! .

j'
I
I

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

.........................................................�'.....u........
"

"
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CAMINHÕES INTERNATIONAL
A

.

Questão o

'ie Trléste

Istados Doidos e Iqlaterra "OCOrIRlo solução.
; Conflito na Universidade, de NapOlft! .

ROMA, 28 (U.P.) - o Napoles entre os estudantes

I prefeito de Milão e pelo
]\1.inistério do Exterior íta-] que usaram como armas pe- Conselho-da Cidade, teve
liano informou que os. re- dras e � Policia .que reagiu ,Iuga! aqui, hoje com a reu

Pl'ese�tantes no�te-�mel'lca- com g�s l�crImogeneo e! nião ?e milhares de pessoas
nos. ingleses e italianos se mangueiras d agua. I na Piazza Castelo. A de-lh'unirão 'dentro em breve As desordens

o

ocorreram.monstração teve :0 apoio dos
11:1ra procurar, em caráter, depois , qu� as autoridades fveteranos de guerra locais.'
oficial, um �cor�o sobre G- lllllv�rsltárIa� chamal�am .as ! Entre QS que dela participa- '

futuro de-Trieste, numa das

I�forças
da Ieí para por fím Lram estavam numerosos

'

�res capitais ainda por esco- à. demonstração ...
dOS estu: Ip�rtidos . l:econ�ecida�ente IIher. .1 dantes .que lllslsh,m em re

não-comunistas inclusive o

Essa/ n?ticia}oi publica- alízar uma_parada �m pro,l próprio Cristão Democráti
da PODCO depois que o prr- da: devolução de T'rieste a

co de Alcide de Gasperi,
meíro" ministro Alcide De Itália. �u�t.ro :studantes .e q;e representa a maioria, e

Gasperf encontrou-se com tres policiais f icaram feri-
a Confederação dos Síndi

os embaixadores britanico, dos. catos Italianos não-comu
Sir Victor Mallet, e norte- cão 'anglo-americana - vi-
americano L. E. Thompson. �ando' atingir em tal zona CW.C;;'IJI!J�.�Ji::::J:t
Dizia ainda que os tres go- uma colaboração mais inti-
vemos tinham decidido exa- ma entre o ocidente e as

aU-1minar em comum uma serie toridades locais no espiríto
de arranjos no território li- das relacões de amizade que- .

vre de Trieste - sob oCUPa- as une na Aliança Atlanti-I
nistas. ca.

CONFLfTO NA UNIVERSI-
DADE DE NAPOLES
.Roma, 28 (U.P.) - 11'

�.'ompeu hoje em violento
conflito na Universidade de

Milão, 28 (U.P.) � Uma
gigantesca demonstração em

prol da, devolução de Tries
te à Itália, encabeçada pejo

-, ""o: • ..1 "·""l-.I�... � -s .• <;" .._l

Â ......... COMIMIIHIA

Repercussão da Nomeação do Novo·,
- Ministro da' Guerra .

Declarações de várias personalidades
poUücas .

sedente da Camara, decla- I O. deputado Alberto Deo- I O deputado Gurgel Ama
l'OU: - "Foi uma escolha dato, da UDN de Minas Ge-

'! ral, ex-primeíro secretário

muito boa. Em 1932 o sr, ra is, disse: - "� governo I
da Câmara e elemento des

Getulio Vargas procurou o resolveu muito bem o pro-] tacado do PTB, disse:

pai e agora em 1952 procu- blema militar. Tirou um pe.l - "O governo surpreen
rou o filho; em ambas as sadelo de cima de todos nós I deu os CÍrculos políticos com

hípotese esteve com o Espi- A escolha causou a melhor uma solução para a pasta
Tito Santo. Muito boa a es� impressão. Voltou a, reinar I da Guerra que, se pode af ir-

Ih "
a tranquilidade". Itilar. foi muito feliz".co a.

Recenheceram '05 EE" UU.
O Regime de Cuba

HAVANA, 28 (V.A.) do, confirmando o reconhe-
Estados Unidos, Canadá, cimento do regime de Ba
Noruega e Chile reconhece- tista, disse que fora deci
rarn hoje a didatura da FuI- dido -que ele apresentara os

gencio Batista' ao mesmo tres criterios basicos para a

tempo que o presidente de- adoção de tal medida ou se-

mitido pela' força, Carlos
.

Pçío .Socarras, apelava à ja o regime estava no con
Corte Suprema de Cuba que trole do país, o povo concor

decidisse entre a "escraví- dava com a troca, e o novo

dão das barracas e a rna-}governo mostrava desejo de
iestosa serenidade ··da lei"; cumprir suas obrigações in.
o Departamento de Esta- ternacíonais.

•

-

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

'"
•

.-totalm'ente . NOVOS'

\

rigorosamente TESTADOS

CONSTRUIDOS "ARA
.

TRABALHOS PESADOS,

.. """ Linha '"L"'.de Caatiahõa
�l foi especialmeatc pia
-;.da para oferecer-lhe o modelo

_Miequado que lhe garanta não sé o

.iúimo de economia e eíiciencia,
-. tambem, corresponda às. suas
acccssidades de capacidade de carga,

pl'oporcionando maior durabilidade
e 1DCÀOl' custo de operação e ma-_

&atenção.

Quer utilize caminhões de pequeM
" eu ��n4e. ton,eI.;;t-nj,- ·V. S.' eocot'l-.
trará omodelo adequado na Libha"L"
de Caminhões InternatiOnaI.

I�;
. Cont:�5sion(lrios' nesta cidade

COMÉRCiO E TRAi"_'SPOJnES
C. RAMOS 5. �.
Ruo João Pinto, 9

FLORIANÓPOLIS. Santo Catarina

� :
.

I i,'
I

NOVAS, liMas extwwa
.

'<,

29 DE MARÇO
A datà de hoje recorda

nos que:
- em 1541, aportou a

Ilha de Santa Catarina' a

expedição do célebre adian
tado e· Governador da Pro
vincia do Rio da Prata, AI
var Nunes Cabeça de Vaca,
em demanda ao Paraguai:............................................
- em 1549, Tomé de Sou-

Jernalislas. Vis.ilario I ,Brasil ��rat�:e:�;sil,G��::��dO�
Bahia, administrando-a até

Re.tribuindo_ -o .,convit� e rguns dos quais cdil'eto-res .d 28--de janeiro d-e--1553;
.as homenagens com, que fo-- emportantes órgãos da Im- _ em 1640, Bento Maciel
Tam distinguidos vários jor- prensa helvética. Parente, Governador do Es-
ll�iistas brasileiros pelo go-. y tado- do Maranhão, nomeou
vemo da Suiça, visitarã(). o A programação' da via· seu sobrinho Capitão João
Brasil, a convite do governo gem e visitas que efetuarão Velho do Vale Capitão-mór
brasileiro, devendo chegar I 08 referidos h()mens de im-' de Córupá e Ámazonas. na

��s último& dias ..do mê�. em prensa do p�ís amigo e.st�!Capitania do Cabo do Nor- mortos, inclusive o' Coman-. _ em 1889, em São Paú-
., llrSf;) em um dos.�andelI an- sendo elaborada pela DlVI-! te, afim de precaver aque- d t II fI· ta'T TI ADI... dia IDIIA.tes da Panair do' Erasil vá� são Cultural. do Ministérl.·o .las terras de alguma inva-

an e;
'.

' f o: a eceu. {') p.oe e? I o
... U o.

, -:- e� 1879, o Dec�e�o n.
, Dla� :d�.. Mesqu��a, sobrInho .,

\ DD·"myCO"'Il'I lI1'1l'1A tY'lrios jOl'Ila.listas.-."s.·.u_,iç�s, aI- do Exterior. '.

. ,são hola-ndes"', I 7229' f d I M t d G ....n 1 e D -"''''.,... .L& �,...-.u�....
- õ' ., •. , Irma o pe o. mlS ro· e I.J ça v s las; Proles.SOl' ó'':-'::'';;';1Í'' .''_' '.

I
_ em 1817, no Campo da dos Estrangeiros;. Visconde ........._. .

-------'-r-----'--. A'v.�:;HeréiÍiQ 'Lúi,., 66."'

Fíi���ífl;;Í;;;íêiiüifJ .�?��ii;íIE;;�,t.\� �i��T�?��:r��!q��� Dá�;��:�t:'•. l •.A.'�
'�' • " A

•
. "I J CIO RIbelro de Abreu e 1.1- - em 1882, o àeronauta -�

:1 AperfeIçoamento em Porto Ale,re e Buenos 1 �a, o célebre Padré Roma paráense Júlio Cesar -Ribei-
:.: Ayres � I

da Revolução Pernambuca- ro de 'Souza fez éxpel"ien-
':. OUViDOS - NARIZ - G1\RG.<\NTA. � na; cias no páteo da Escola Po-

O:.·�••: ) - -em 1867, um p1quete litécnica, na
•

prêsença do
Consultório - JOOo Pinto. 18 .:..:.. l° andar � I de 'Cávala.ria Brasileira,

.

Imperador D. Pedro II, com
.� , Diariamente das 15 às 18 hóras- <i P'�rto <1e Tuiuti, atacou 'e 0- seu balão "VitÓria": ele-
;. . � I poz e:n fuga um �utl'O p�- \'ando-se à altura de 120
�•••••••_ -:JIo. _ _�_._ _..,.."."...-.••.._._" ragualO que deIXOU seis ínetros;

. CAMlRRêEs:fil-C�TERNlTlONAl
,. ,

..

NOVA VisibilidClllle extelier

NOVA Cabine Confo-Visao

NOVA SUper· ...GftHbilidcHN

NOVA Aceslibitidachí ao ......

NOVOS Motore, do MIje "'T.....
"

Diamante"

NOVOS, .Etlié» traseireg par......
quer' "",,,iço

NOVOS SistemCl� .d.' freio:�':"ê"
.: i. -

'CO ou. d. ar '

.

i.)�
NOVAS ArMII<;ões eh QÇQ MpeCi.

NOVAS Mofe. com a,õo cf.�It
I

'""-
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�:!r�!:!�E�!::g: IV'e'nde'-s'e1toc, móveis «Lanz» . e «Wolf»
. victor. Vilvul••• Di••OI, I I '.,

k.oa eo•••lhal'fo Mafra. Em ótimas condições de funcionamento. Ven-
· , I VENDA DE CASAS E

.

demos para pronta entrega, de 15,20-34-44-50-60'-65-

I'
GRANDE' ÁREA ,DE, 75-�O-10��120-17o'210-250 e ,SQ? .Cavalos: - �urtTERRAS, NA CIDAI)E Wei] & ela. Ltda. - Vol. da Pâtr ia, 1583 - Porto

-� �--

DE BIGUAÇU

P�I$
.

0..1' Alegre - Telegramas: "WEIL" - Pôrto Alegre.-

$1IJl Vende-se, na Cidade de

..

� �/' 1fA·.-! ..,.. �;�I'si�açuu�moas gSI"agnUdÍle'''a.sreai.m(ol·e- '.".. _

H,," "'0."••1 D�.d.,•• ·.141.1.·."d.. "',0",,",,0'
'- OUI1ANTE rODO DIA terras, com 491.000 metros cur<IY'IiIA Tau••". PROSEBRA'.

/ " no'� 1/4nFJO'e quadrados, sendo parte em t+: .

. I ." ., tlI-tHL' J
-

pastagem limpa e cercada, Farmacêutícc MOVEJ ��

�.,,JI D'�'"'I./.�,�'.,t ;a;te::a:a:!.::ã:m'p:: Diplomado'� � �

, »
",. � :S- "S_� • feito estado de alvenaria, P ( b'l' Uma fina mobília entalha-'.... - �ocura�se responsa 1 J-

. � �I
,

� .

,
\ grandes, à rua CeI. Emídio 1 d ., da, estilo antigo e estofada

Amorim, frentes do terreno
(a,e.... . em couro' um roupeiro de
Informacoes e cartas para '. '.

já citado, H C n ',j '.

. cedro; duas estante>! para
. . nran ... e;:;. .

l'
.

ti'
_____ .. _ ...,.' lvros; uma crlS a eIra com:

P ........ -) espe1hof' e vidros; tudo em

arIICIpaçao ;,perfeito est?-do de consel'va- .

,ção. .'

.

Pau lu Vieira da Rosa Tratar na rua Blumenau,.
n.67,

J VEN·DE.SEJ . Um/' "BAR"
.
no melhor

ponto da cidàde; com' bom
movimentO. ni�tivo o proprie
tário te1' 'outras ocupações.
Tratar com o .senhor Jacy

ieõdem-se

No� Das tidurp.�, do Mundo

Exértíto· ClfeanO
f,;...

·

L.Á

/

, )

Por AI Neto Ko dia em que tal exerci-
O exercito da Republica to esteja perfeitamv-i..e \ r-

.

'da, Coréia está sendo remo ganizado, os coreanos pode-
.

ddado. f rão tomar conta da rht]';H I

OE coma.ndantes das Na- Bem temer á novas :lgLé�_·I
çf:Pq Unidas acham que a sões.
efkiencias das tropas corea- \ Atualmente hã na Coroa
nas pode ser' grauderuente cerca de 250 mil soldà<los
aumentada. 'H rte-rrmericancs, 'i'.le Já I:�-

Para tanto, porém, é pre-
.

tão lutando contra o::, inva
eiso proporcionar aos <30r�3� sores.
nos treinamento. e equipa-

'

Si' e quando for aS3ínr..da·1
rnento adequadoà. Pr .....-a usar a paz, essas tropas norte-a- '

armas ultra-modernas é Ire mericanas, assim' com) das 1-ciso primeiro aprender a outras r-ações aliadá", teri'·.q
manejá-las. que permanecer na Corea �l- I
'o general Douglas Mal- tg que os coreanos possam

Arthur, quando ern cornsn- chamar a si a tarefa dE' 'g:.- I
r

dante-em-chefe das tropas cantir do segurança nacional. !
aliadas na Coréa, nào ;36 No curso da tarefa de 't � !cansava de elogiar 'I, soidx- modelar o exercito coreano.

do coreano. os comandantes das Nacõe-
Da mesma opinião é ') a- Unidas estão eviant'o o+i-

tual comandante-ern-chete eiaía coreanos a: estudar -rn
general Matthew H. \

Riig outroa-naíses.
Os Estados Unidos abi i

r-im HI.1S academias m;:';�-,

1'-;,'. ;IO.� coreanos.
Neste momento, <:·.'H'� de

�()(; (.f:('ia oi,·exsed·,é-:1.) ti:!

Rejlll"';(:. da Corea ....stt.o
e F'<:':-.':i!i1 as escola.i -nl'.i.a
r·'." '.,: Te· americanas.

Y'�ly.
Entretanto. os (:r)re:1�J .... :O

jamais dispuzeram ile t rei
namefito militar de Pl'!P;CI
)'<l ordem.

A Republica da' C01'e:-:,
confiada' na propria Iegal i
dade e pacifismo, :LIJH''1 ··'e

preocupou em manter CH,

t,·o.", militares modernos,
'A maioria dos ofit';;!ic, do

exercito coreano havia fre

quentado, mais ou !ne'l!):; e:,; ..

p0radicamente, as es.·�()la�
militares da China, GH do

';:"pào.
Não havia uma carreir.i

ln; Inar bem definida, em

forma semelhante ao que so

dá
.

em outros países,
Porisso a situação dos GO

rean os, quando os ·:ormuis
tas invadiram a . Repnhlica

. da Co,:p,:.-·fôrta:0ti'"Ygicn.
-Os coreanos tive-um q LH.

enfrentar os modernos 1an
ques de tabrlcacão ,,')\'.i;�l:
cn quasi que a sôci, pOl'
assim dizer.

A's Nações Un idas acoi -

rerarn imediatamente em ",�-

1:01'1;0 dos agredidos. E irm«
das' primeiras -providenc ias
foi proporcionar arn-as (>

t.reínameuf.o militar ao" i�(;

reanos.

Mas tudo teve que ser fei
to Js presas, debaixo. o«

fogj:> inimigo.
Rinaimente, agors o- t rei

namento.e o equipament·.) cio
Exercito da Repubh::a: la
Cotéa está tomando eal�áter
dej)nitivo,. .' .

N.os últimos m�sés foram
feitos grandes progresso"
II eJ;3e sentido.

NêJ;te :nomento, .) exel'ci
to coréano' possue. h·ez.} _di
visões, com um total de 150
mil homens.

As' tl"eze divisões, p�;'�;'1;
não' �stão.,·em' pedeihi,'(ll:clep;

O primeiro passo tomadó

para l'enlOdelal' o eX€l'i? lto

ú>reàno foi da :dnb(D. �)O

l'e-aHnbarriento déssas

Tipógrafo'
(Impressor e Cortador de

Papel) "

Precisa-se de um, compe
tente, de pseferencia sol
teiro, para trabalhar em Ca

çador;
Interessados; favor pro

curnr Schnorr _:_ Rua Feli
pe Schmidt, 42 -:-:- Sob
Florianópolis.

·
'

·
.

VENDE-SE COM URGtlN·
CIA:

'Com.pre pelo �
me

nor preço. ela cida·
de ':0' seu "'refrigera.
clor NORGE, mo-

I dêlo 1951, com ga'( ,

ran:tia real de
5· anos.·

ção.

,I

di-
J�lsoes.

Os chefes' . das Nacôf;5 I.
UnÍdas 'desejam :;n:'et"t;.l1"!
cadâ divIsão com 17 húi 11n
mens;- elí"vando o 'to ;al' d�
homeIis em armas a 221

e .FI-

;",1

III -- Seis' galpões, de
madeira, sendo �lm grande,
próprio para bene'ficiamento
de' m'adeira, oficinas, etc., e

os outros de menor tama
nho.

e

Tilinha Vieira da Rosa
participam o nascimén
to- de seu filho JOSÉ, a .

23 do corrente na Casa
de Saúde S. Se-bastiãÓ,

Qsny 80ma & Cia

Tratar na mesma Cidade,
com o sr. João Pedro Ma:r- •

tendal, à rua CeI. Emidio.

,Amol'im,
;

" ,

LIRA TENIS CLUBI-Caixa'posta', \ 2)9
Telefone, 1607··

PROGRAMA DE 1"ESTAS PARA O MÊS DE ABRIL
SÁBADO - dia 12 - GRANDIOSA SOIRÉE DE

ALELUIA,
.

DOMINGO - dia 13 - MATINÉE' INFANTIL
16 HORAS.

'Duas casas, à Rua Padre
Roma, para melhores infor

ÀS mações .tratar nesta reda-

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

Sabão

'7irgen1 EStJecialidade
da Via. WETZEL INDUSTRIAL-JoinviIl8. (marca registradu)'

- -t-Torna a. roupa branquissima
I

�i
,---.,..___- ..__.-
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E'melhor féchar c � N F ,U 5 Ã
__0_-__·

ou:" od�:�:'O�:�::::a,ve,;= ;����:,�,,:f�:::'� s: Vo Ita ". Dan ton . C t)e Iho âImperatriz, corno está é me- to Amaro. No· caminho, a

Ihor fechar. É' que ao seu uns 5'00 metros do hotel,

dA. d p' T Bzelador, sr. Arnoldo Sch- parou em corwersa com ter- Ir�' enc Ia o
.

lemper, faltam apenas todas ceíros, que demandavam .' ..-;.
as qualidades para mantê- ta�bem ao. hotel. Pouco �e- I RIO, 28 (V.A.) _ O Su- E citou o exemplo do Parti- encontro de ontem do sr. o chefe do governo. "Real
lo aberto, a serviço do. pú- P�IS, ao local onde estacio-

perior Tribunal da Justiça do Trabalhista Nacional Danton Coelho com o presi-I mente - disse o SI'. Danton
blico. O caso abaixo narra- nara em palestra, chegava o

'. .., denti d bli C h C
.

, di
.
.,

.

A ld S hl Eleitoral concluiu hoje o jul perfeitamente i entico ao ente da Repu ICa e a : oel o - onversei ontem:
do ,e prova ISSO, como .1� o sr. rno o c e�per, e

gamento do processo .de re- processo em debate. Aliás G viagem qua .o lider traba- com o presidente da Repu-·foram outras reclamacões o acusava grosseiramente .

t d
.

t t t J Superior Tribunal Eleitoral lhista empreenderá hoje a blica, e é verdade tambem
por nós veiculadas, No-dia. de haver furtado um curió gpITSBTO os. novods e,stadu os o

.

d . I 12 ·�o d I tel l P
.

'I ' aprovan o o as as quando iniciou a reforma S. Paulo. Ouvido pela repor- que viajo hoje para São
24 o corrente, ?e ,as . .o

.

o 10 e; 01' mcrI�e .que modificações feitas .nos mes dos Estatutos do P-TB reco- tagem de "O Globo", o S1'. Paulo, Salíento entretanto.
horas, o nosso dlst�nto con- pareça, e verd,ade!, E., dian-

mos pela ultima Convenção, nheceu o direito ao sr,' Di- Danton Coelho confirmou () que a viagem não é conse

!eld:raUe?, l�r. AntonuIo Mb�t?S, tje da ,r�PdulsaddoC I��erpela- cujas resoluções desperta- narte Dorneles .de se dirf- encontro de ontem, mas quencia do encontro e que
m ustdl'la :stac'em l'Ud ICSI_ e (?, o ze a 01' eh la das, 2l�e ra� grande �eleuma, O Tri- gir a mesma. corte como pre- frisou que a viagem a São I nã'Ó levo nenhuma. incum-.
verea ,OI' a amara, eb-:- ao VIera acoI?pan ac o . e OIS

I' hunal, porém, negou' a a- sidente do Diretorio Nado:" Paulo náda tem a ver com bencia Ide jsua excelencia",
Joaquim, pessoa muito em- companheiros, passou 'em .

_

ds. eleí
_

d
.

nal do PartI'do, tanto que ••-.....,._••__w............. ....-."......_......;,.,;......-�_ ......- ..._.._...__....,......,._.
, ..,

I provaçao
a e eicao o pre-quista e de largo conceito, revista o veículo do sr, An-

id t d D' t'·, N' .r. recebeu e julgou o seu pe-__,' . , ,

I h 1 'M C
' , SI eu e o Ire OIlO - aclO-

I"arv- O T.-po 2orrrg iu-se aque e
_

ote pa-.i tOnIO atos, omo se ve, e
nal e' de mais dois membros dido para a homologação" . a, ..ra al�oçar. Informara,m-no, I melhor fechar esse hotel -
sob o fundamento de que es- dos ditos Estatutos, contra

todavIa,_ que nada havIa_ p�� I fonte permanente de casos
ses cargos só podiam ser um protesto do sr, Danton

l'ft servi-lo - o que nao e I vergonhosos por parte do hid d 'd' J Coelho. S,,, .• d I'

,., , . preenc I os epOIS a us- era ap'rovel a o pe �de estranhar. !'- vista dIS- I 'l:lado,' violento e grossei- tiça Eleitoral homologar a Á vista da decisão do "I'rt- U
so, O sr, AntOnIO Matos, que mo, .

�,l'�forma dos aludidos esta- bunal caberá ao sr, Danton
,

.

Ligbf and Power
_ """;1" ,. - .".:..---....-: _- ;.. ....,._ tutos. ���!��ã�q�;e:����i:é���vdo� Regressaram, ontem, à onde estudaram a poss ib ili-;

Discordando dessa deci- cal' outra convenção para Capital Federal, via/ aérea, '[dade do aproveitamento,
são o relator do feito, mi- eleger o presidente do Dire- 01\ srs. drs, J, -R. Nicholson, por aquela Companhia, do.
nistro Hanneman Guima- torio Nacional criando em Antonio Gallotti e enge- Carvão tipo 2, examinando
rães sustentou que a juris- consequencia da reforma nheiro Batista Pereira, di-

prudencia do Tribunal era, dos Estatutos e mais os I retores da Light and Power 9 in loco, fato que constituI
no caso, a de aprovar tam- dois cargos vagos no mesmo' do Rio de Janeiro, J

'

razão para melhores pers
bem as medidas executivas orgão, Os ilustres visitantes per-, pectivas para a economia ca-
decorrentes das reformas Se a Comissão Executiva correram a zona do Tubarão tarinense,
dos estatutos dos partidos, não o fizer a atribuição ,.__�...._"w.........__..-......._-.__......... • "'__.._

, '.

���!: ct;osac����t�tOo�, �0��.11 II ·ExPos·lç'a- O'" de Sa-o J08'q'U·IID;·�t;i�a:iO�:;O�-� d�� g��::��� .

A,' .

.

.

II"

I
rios Estaduais..

.

lOS. resultados da classificação deatracado I IMPORTANCIA POLITICA! ·equl·nos'muares ovinosI AO ENCONTRO GETULIO- I ' ,
D�NTON ..

mo, 28� (V,A:) - O" SUIDOS 8 aves
'Ontem, às 14,20 horas, a- importante firma, à Rita

I garro" jogada
sobre papeis meios politicas atribuem Pross;guindo, publicamos hoje vários' outros -resul-,

proximadamente, registrou- Maria: vel�os, q.ue se alastrou ao
I particular importancia ao tados do julgamento da brilhante Exposição dos dias 23,..

se um principio de incendio O fogo, ,segundo apura- porao, onde se encontra al- I ••- _.,..._,;.-_-_. ._ _ _. 24.e 25, Esses 'resultados indicam, entre outros, Os vito-
na· pôpa do navio da C, N. mos, teve inicio.,na pôpa da- I guma quantidade de carvão, I I

. dosos das espécies equinas, suinas e' galinaceas, nas
N. Hoepcke, "ANNA", atl'a-Iquele vapor, em consequen- .Tão logo, se registou essa fi exp oraCão do quais, a, Exposição apresentou animais dignos de figu-
'cado nos trapiches dessa cia de alguma .ponta de ci- oc_orrencia foram l'equisitá- rai em qualquer olltro concurso,

.

dos os serviços do Corpo de nosso petróleo II - RESULTADO DO CONCURSO DE EQUINOS-................• .....·""'.....-.·_._w......,..__w........·.-.....-_.....·.-.-._·.,.._·.-.r__
Bombeiros, o qual, chegan- RIO, 28 (V,A,) _ A "Tri- Campeão geral:
do àquele local, já encon- buna de Imprensa" adianta PERFECTLY - Puro sangue in'glês - Propriedad�
trou a tripulação do "ANA." de Lourenco Valtrick Vieira,hoje que' o general Canro- .

.'
entregue aos serviços de ex- bert Pereira da Costa, €x- Campeã geral:
tinção das chamas, o que ministro da Guerra no go-

GILDA - 1fz sangue inglês
logo foi conseguido, não se vemo do general Eurico p, Machado:
verifica,ndo preju�zos de Dutra, concederá dentro de
monta,

poucos dias uma el).trevista ,._- _ :.•." _._ _ _
- _.� -

_
- __ .

à imprensa, na qual fixará
••-.� _-.

sua posiçã'o em face da tese
nacionalista sobre a explo
ração do Petroleo Brasilei-

Presi-

----------- .._---�._---- ._----

Florianópolis, 'Sábado, "29 de Março de 1952

de Incêndio

ontem,
,

a
A

popa do vapol\ ANNA,
Rita Maria

I
,

a

Cicero Cândido Cláudio

1'0,

Proprietário Ovidio.

Itajaí, 29 (O ESTADO)- fez da função pública um

Quando .alguem, pOr força pretexto pai-a servir a todos
da idade, é' afasta<l.o dos que ·dele necessitam. Cará
seus afazer:es de rotina e ter reto, espírito sip1ples' e
quando a êsse afastamento votado ao bem êsse simpá
se junta' um banquete de tico servidoi' fez de cada au

despedida, então é' de praxe xili!ll' um amigo, porque pa
dizer-se nos discursos daí ra êle não 'existem as divi
decorrentes que o hom�ma- sões estamques que separam
geado foi muito bom, muito os homens em. "grandes" e

cumpridor dos seus deveres "pequenos".
ea'ráter sem jaça, etc. E nem .Na homenagem q)le os

'sempre essas palavras e seus amigos itajaienses lhe
esses elngíos podem ser to- ofereceram nO"'Hotel Cabe
mados ao pé da letra. çudas" o Prefeito Paulo
Quando, porém, isso ocor- Baner saudou, o homenagea·

re com um Cícero Claudio, do. em breves e sinceras pa
o dificil é enfileirar-se qua- lavras, ressaltando-lhes

.

,as

lificativos que bem definam virtudes de caráter e de co
as' suas reais virtudes, t!,tl1- ração;
to e tão elevadas exornam o Visivelmente comovido o

seu caráter de funcionário nosso grande qcero (que,
reto e de homem prestativo. se em oratória perde para o

Isto, porque esse servidor seu homónimo romano, foi
público que dentro de Ilou- tambem grande em sinceri
cos dias deverá aposentar� dade emotiva) agradeceu
8e com mais de quarenta a- em palavras singelas a ho�
nos de serviços prestados à

I
menagem de que estava sen

Nação acaba de ser justa- do alvo.
mente homenageado 'com i Itajaí tributou' ao seu a

um banquete no Hotel Cabe- I migo e devotado servidor
çudas, em Itajaí do qual to- � Cícero Claudio os agradeci
maram parte o Prefeito Mu-.! mentos que o comércio ex

nicipal Paulo Bauer, admi- portador e importador lhe
ni�trador e :demais funcio- devia, porque esse 'honrado
nários da Mesa de. Rendas funcionário, com mais de
dalí, despachantes, embarca- quatro decenios de serviços
dores e todas as pessoas que públicos, soube honrar como
por longos' ànos, estiver:;tm poucos a laboriosa classe de
em permanente cantacto com. que faz parte:
Cícero Claudio que, como al- Às vesperas da sua inati
to funcionário da ,Alfândega vidade, desejamos ao sr. Cí�
desta cidade, vinha periõdi- ceI'O Claudio muitos anos de
camente a Itajaí desempe- vida e de saúde para poder
nhar as suas funções de bem gosar a sua merecida
conferente. aposentadoria, ,

Cícero Cândido Claudio -(Do Correspondente)

(Continúa na 3a pág.)

p··guarda
deu «duro)) .... o TEMPO
A nossa' reportagem este- Previsão do tempo até às

ve no local, :quando, allte- 14 horas do dia 29. '

ontem, se deu violento cho-I Tempo - Bom, passando
que de veiculos na rua Fe- a instável.

lipe Schmidt, esquina Tra- Temperàtura - Estável.
jano, tendo um jeep empur- Ventos - De variá.veis,
rado um automovel calçada frescos.
acima. Temperaturas' - Extre-
Nessa oportunidade ouvi- mas'de ontem: Máxima 29,9.' ••••••

mos o guarda de transito di- Mínima 23,7.
zer alto e bom som ao pro•..........................

..--...........J*.I"--.-".
.� Santa Catarina está de ·luto. MOl'reu Antonieta.

CODcluso-e da co de Barros.: Maria da Ilha"a,. nossa querida colega e.
prietário do jeep, que não S'adiantavam explicações nem mestra, deixou-nos! Saiu da sua escola .e da nossa,

desculpas, pois a violencia mlssa-. tlt.cDI·Ca redação e foi para o céu. Conosco ficarão,· no entan-:
do choque falava mais alto ti to, o seu entusiasmo envolvente e caloroso; as suas.

do que todos os ar.gumentos dR t,.-go palavras de amôr ao torrão 'natal; os frutos do seu

I' trábalho de educadora, através das gerações qu·e en--
para condená-lo como culpa- .

RIO, 28 (V.A.) - Na ses-' d'd 't'}' Pt'caminhou para o estu o e para a VI a u I a a na;do. E como o outro quisesse
protestar� o guarda impôs

são de ontem da Comissão os seus exemplos de fé na democracia e de dignida-
Técnica do Trigo, foram de- de partidária; a sua bondad-e desmedida e.macia; ossilencio, dizendo que era au-

toridade e que não discutia
batidos problemas ligados à gestos simples e puros; a elegância moral como di-
triticultura no Rio Grande visa. .

.na rua, Essa era a sua opi- do Sul. O técnico, professor Maria da Ilha continuar'á conosco.nião e que o dono do Jeep, Adail Silva, faloÍ1 sobre os
se quizesse, que nianifestas- resultados' dos trabalhos na-
se à sua Inspetoria de Veí-

quele Estádo, comprovadosculos, para o:nde pediu o a- 'nas experiencias do Institucompanhassem os proprie- to 'Agl.·onomico do Sul e datários dos carros sinistra
Estação Experimental de

dos.
Pelotas, Foram às seguintes

Os que vimos e ouvimos, as conclusões: as varieda
ficamos com a certeza de des de trigo de melhor pro
que o guarda apontaria o dução em toda a região são
dono do jeep como culpado i "C()lonias", "Patriarca"· e

do_acidente, pois a sua de- I "Tril1t� e Cinco". sendo o

claração, a respeito, fora f mês de julho a época mais
clara e positiva.

.

i indicada para o plantio.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


