
RIO,. 8, (V.A.) .-;- O presi
dente da Assembléia. Legls-'
'lativa de Alagoas enviou o

J'Y...........,.......-..-!_..,..,......,....,.......-..-!� seguinte telegrama ao gene-'
___--. ;;.....---.) ral Gois Monteiro:, ."LeVo.
80 CENTAvos .. ao corihé�imento de v. ei-

.
- cía, que a maioria abselu-

IQI-se 'IS'alias· fornos das grandes Industrias' de·. :�:!t;.�:::;:i�::; ,

IN' I I -
. sâo' dó dia v.ip.te e oíto, ne

,

"NÇ�,O ' Dr e''-'R,merIC,anaS' ::����o ad�.q:�c::.ss:mtr:�::
J

grama de .co.ngratulações
\ 'Nova Yorque, 8 (U;P.) -,-' cati&s <estão progredindo".

I

tambem 6.700 trabalhadores I te todas as existen'cias .de pormotivo de sua missio

;A 'indústria do aço começou Ma'8, w-árias :grandes empre- trabalho. Além disso, a ,U. mais. Por seu lado, b chefe Laço. Fowler disse que o aço nos Estados Unidos da

a 'apagar seus altos fornos, ,sas começaram a' apagar S. Steel Corporatíon tam- do Departamento de 'Produ-l em transito poderia ser en- America do Norte, uma vez

'ptieparando-se para a_greve seus altos fornos' e em Pít- bém paralizou os trabalhos ção Nacional, Henry Fow- tregue, 'mas que se proibi- que a referida. decisão ferá
:de 650 mil trabálhadores a- tsburgh 25 mil operÁrios, em quatro de suas minas de l�r, det,erm.i?,o� um� ordem l rtam todas as demais entre- I ilegal, não representando o

.nunciada para as 12,01 de pelo 'menos, ficaram .sem carvão" medida 'que afeto1;1 .

congelando Imedlatamen-' gas. pensamento 'desta casa". '

Cluarta-:feira e 81 miloperá-.,' ,

.'
. . , '-

,

i'ios 'ficaram sem trabalho, Faleceu' em Oes si et II
•

I'· U Recurso' de Mandado de,���:�:���mta�x�U�e scei:ce� I ' :
, ,: " ,r a r�: liV �a. o rl,'O, ,I ' ,

�:��So:e�%���p�,e���= 'Irma-o', 'do s· r/' Cr·lsl,·ano Mach'o'do " Segur.. anca',r�
.

corrtínua.�sem �'s gestões ',.,,' �
para Y�l1tar impedir a greve,

..

' De's�abe' o mandado "oolral ato ale
o' governo' federal ordenou RIO, 7 (V�A.) - Telegra- viou por sua vez, um avião te de seu tempo elabor'ando � ti· li'

que se suspendessem as,en-I�a, vind�
de B�lo Horizonte particular, a fim de trans-' estudos' para o 'aproveita-

, montar'mente' legl·,s·lattv,,O" (a ,lei.) -tregaS de aço às .índústrtas ,dIZ q�e as 10,30 �oras .

da portar. o corpo do s::; J�sé mente da bacia do "Rio da V :1

dedicadas.â produção pata I
manha de .�ntem, l�cendI�u- Mont�Iro Ma:hado. Sao am- Unidàde Nacional".

'

, r--=.
consumo ctvtl-a fim de eon- s� um aviao da' Imperial da desconhecidas as causas A reportagem do vespertí- RECURSO DE· MANDADO '(.!orrstituição Estadual e na

servar 'abastecimentos dís- Transportes Aéreos",' quan- I do desastre. Osr. José Mon"' no "UlÚma Hora" ouviu ho- DE S\EGlJRANÇ4 N° 1.035.· Lei Orgânica-r dos Munici':'

poni�eis' para o programa
do sob�evoava a, localidad.� Ite,iro M�ch�do contav� cín- [e o sr.. Anibal Machado, Descabe, em linha 'de pies, a realização de plebís-

de defesa. Outros aconteci- de MatIas Cardoso, em MI- quenta e seis ,anos, de Idade também irmão do sr, Josê princípio, 'o mandado de cito no sub-distrito de São

mentos foram: 1) _ As seis I
nas. As chamas envolveram

I'
e era formado em Agrono- Machado.'Di8'Se o conhecido segurança, contra ato tí- Caetano, o qual pretende

horas da' m�nl1� de segunda- o piloto e .�s tres passageí- .mía pela Esc.ola Phiheíro. intelectual': - "Meu irinão picamente judici�l (sen- ser elevado à categoria de

feira' começou a greve na-I ros ,dp aVIa0, que procédía.l Desde 'cedo mgresaou, por abusava dos aviões. Não ti- tença) é contra ato, ele- municipio.

_

. eional telefonica que para- d� M�n?,a, .com destíno à ea- ! éon�urs.o no, MinistériQ d� Ilha medo e andava em: qual� ,'mentarmente,
"

legislativo . A referida Resolução, PG-'

�ízou e demorou os servíços I pltal\�Inelra.,. ._ . �
_

Ag�Icultur�, o��e exerceu quer tipo de' teco-teco. Já (a lei). f rém, foi ato de natureza em

de 43 estações norte-anieri-. O PIloto. do aviso �SInlg- varla.s comissões.
, ,

sofrerá dois desastres avia- Relator - O Senhor \:Mi- nentemente, legislativa. NãO
canas e do distrito' de ICO_ i trado era o sr. Euzebío Se- .FOI professor da Faeulda- torfo's)por.ém' não dispensa- nistro Orosimbo Nonato. ,

Continúa na 6& pág;

l1ímbia. 2) _ A' greve dos, I vero De�is, que conduzia os de d� Agrono�ia de, . Belo va, o avião, como meio de Reco�rente \,",MunicipaH- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "IiI

telegrafist�s da, W.estern I seguin:es passageitos,:. Jo�é '!' Horizonte,' e, ult.iniàm�n�e; condução.
.

dade de �an.t.o Andre. ,. " 'p�-.r_.�
..

,
ora - -

,
•.ove• .!' - �

- _

; �

union c{)ntInti!!.v�, pelo quin- i MonteIro
. �!'l��aào, �rmao ,.encontrava-se . na .eomlssao:, ,'. '. . Rec?I"rld� AssembleIa Le-

.

ermanecera
to dia consecutivo 'ãfa,tllndo !�? .sr. Ct:lstlanq M�chad(i) e! encal'regada,.de pr�;parar" a"" Jose,._vInha _da zona de gI�I�lYa do E. de S. Pau-'

, " -
.

,,�. 'drret r' da, "0.01
. ,., "" ''1. fI·j. - ]:I. \corll" rt�

.. , '. '
T_··1...' ".'-

•

'II '

, " .

{
. . RIO, 8 ,t (V.A.) ......... Noti-·

O servie:ô telegdfico' "eTIt j� rr_ �. ,,-';':"_l):.;;o;"",�.Ja'���....��lt":�'li'��8;J"iq�:: . "'" ��me},r.��� ·!p."��...�J':�&m<>�',s�l1�r"P))�--'''P.:�,' ' .. ...:.." :"�' ','<" �",;, :' >..:', �... ��. "L"L G
co,

Mu itos l�gar.e,s d,o' l'''fs,' 3,) 1 di)'.MIni�férlc)"' dá Agl'ICulíq!l'rJa�a, '...::..1. 'pãr� re,ceb.er �ti1r.::,. rerilf·:dfiay.iãõ1)af���ê."Qiid.:�r2;ff-�.";' :,
--; "ACQ,N,DÃO" ;'. ,,?

.

.,,��-Q" Ve"'l'"...,,,l�fo-:,.y - 'l�

_ Em AkrQn Ohio 600'cho- ra, Chrlsto:t:f -Raff, - enge- granteJi! europeu. �O/sr. Jo.sé lo sendo,:'surpreendldo pela . VIStO�,' relatadO'st e dl�CU _9.1l;e «olheu. :ê;tÍi� 'inelós mUi�

feres e'mecã-�icos de' ônibus nheiro dil secretaria de Via- ' Monteiro Machado,era a.pai": fatalida:de". No primeiro a.... i tidos &stes autos de recurso
tares que é"céí:ta a; perma-

. -

C d"d
., d' 'nencia do geiiéral Aristot&.

iniciaram' sua segunda se- ça,o;, e an 1 o' Pessoa en- xonado pelo rio 'São ;Fran:. vião que· deixóu heje· o 'Rio e mandado de segurança les Souza. Dantas no coman..,
mana de greve:

.

gen�eiro <;lo Min�stério da cisco, sen�o ,pr.ofundo c()- para Belo.Horizonte viajou! nO �.035, .de São Paulo, ,r�
A lt h d d I t M âo efetivo da Ia Região :Mi-

,0 O presidente da Junta de grlc� ura.
_

" 11 ece or a� coisas ligadas o sr
.. Cristiano Machado. O corren e u}?-icipalidade de

Estabilização _
de Salários,

O pIloto, q.ue trabalha.va aQ grande rIO. c.andldato. do P. Si D. às ul- It'
Santo A.,ndre. reco.rrida �s"

litar. Adianta que o proprio
, há po c d I I Há d t t I blé L I ministr ,oda Guerra sugeria

Nathan Feinsing,er, estava .

u os las� �a m:perI�. cerca � res me�es a- lI�a�, e elções ,�residenci,ais sem la
_

egls atIva do E�.
a solução comê) a mais acon-

celebrando constantes entre- Transport�s Aereos, faZIa travessou o �ao FrancIsco a· seguIU com a fInalidade.de :tado de Sao Paulo,;

vistas com os representantes ant�riormente o serviço de nado, façanha que bem pou- receber naquela 'capital o I Acorda o Supremo Tdou- selhavel, levando-s.e em:con.·

âa indústria e dó Sindicato taxl-aére� no Estado de Mi- co� conseguiral11 r.ealizar. corpo do ir�o morto .no' de- nal Federal, integrando nes-' ta, sobret,udo, as simpatiaa.
A h' . r

-

d C t I t'
. que,envolvem o n.õme daque-

de Operários SiderlÍrgicos, nas: compan la ,'p�oprle- rmao o .sr. rjstia�o Ma- sa�tre de avião no norte de e o �e a OrlO retro e 'n" con-

mas até agora não parecia
tarla do. apar�:ho envIOu ao chado dedIcava a maIOr par-', MInas. f0t;n:ldade, das notas taqui-

'le. ch�fe militar·'"
.

:::�::;noa'�r:�l::.s�;o:!� ��:alc!����;lO:sB��: I�::�: �._._...�._-_...��.__......._....,��._,_..,....._�_....._.,--J �����::nf�'e:��;:::��:egar iíõ··õâliíííiíB-jÇ-
,.. pr,esa!'.' siderurgicas rejeita-

eonte os .c�rpos carboniza0: �IO, 24 �e maio de 1950 1110'.r' " d'e '.,'ara"81 '

ram a recomendação da jun- d�s. das VItImas do doloroso (data do Julgamento) .

. ta de oue se aumentem �s
,SInIstro.

,

Laudo de Camargo, 'Presi- RIO, 8 (V.A.) - U presi-
13alário� dos trabalhadores

O governa�or Mineiro eno: dente - Orosimbo Nonato, qente Getulio Vargas convi-
em 17,5 centavos por hora.

�""'-'"-"---..._........_._..-- Relator. ..
'

. dou para chefe do" gá}jiri'e!-
Os poJ;ta-vozes das compa- O

.'

I t f' I .

RELATóRIO' , te milita;!; da presidéncia da;

nhias dizem que nã p d
' A QU D 8. .. ra I ....,..,.". - - - - - - - - - - -

' O Sr. Ministro Orosimbo Repúbl, iCà,' o g'enera� Agui.

;�tpoCre�dçe:s�.e::�ti�u:e::�e:: .,Iibado : lã; I 011-1"1·�·a·"Ihu··I��a�I-"n'··""g-"'I-·a-·I-·�err""'_'a :r:nua�e em���:!':;�l:(j�:: �:.!tt��a;��:n��t:.astro, que
0:1 Y f I

' dão de - folhas decidiu o O sucessor do general Ci-

No/�ntanto, em Pittsburgh UDCORlfa' ilustre T�ibunal de �ão Pau- ro E�p!ri�o.�.,S�n�o 'Cardoso.
centro siderurgico ,do país, ,RIO, 8 (V.Â.)----::O presi- CAIRO, 8 nr.p.) O Entrementes no Khartoum, 1,0 o segUlp.te, em aresto da no gabInete mll�tar da pre-

disse-se qu� era possível ,dente ,do Tribuna_l)"de Justi- jornal' "Akher Lahze" que o legislativo do Sudão fi- lavra do Exmo. Sr. Desem";. sidencia da Rep6blica, 6

,lIue se ,corrse�uisse evitar a I ça, de�embargador Toscano
tem estreitas ligações com o cou assentado que seri� dis- bargador Pinto, do Amaral. oficial dos mais' brilhantes

grev� do �ç�. A maior parte I Espino�a, baixou portada governo do "p'remi'ér:: Hila- /cutida' e à qual, segundó se "Não conheceram do pe- do nossp Exercito, sendo fi-

dos JornalS daquela ,CIdade determInando que, o foro ly �asha, informa que 4:) sabe, Se opõe ó Egito.,' dido de mandado de segu- lho do Distrito Federal. En":
I, afirmaram que as "negocia.,. p�rmaneçfL f.ech�do a partir Egito :-ameaçou > suspender ,._-.-••,...... - - __.·.-".".-.""06 rança, por visar a Lei em tre-as numerosas comiss6es

ções que se realizam em se- de quinta-feira até sabado suas n�gociações diplomati-. tese a n'ão um ato de execu- que desempenhou o general

gfedo entre ..os representan- dias consagrados à Semana cas com a Inglate�ra, a m�- PA-O CO'M ção. da lei. Caiado' de Castro, foi' co-

tes dã ind1istria e,dos sindi- Santa. nos que seja recebida uma
,

_,

. '. Vistos, rela�dos a' discu� mandante dó Re'gimentQ
Jlr' respostá, .até aman'hã, "�on- .• rse-nlco tidos estes �utos"de mand� Sampaio, durânte' a última

""_.._._. _..;.. _ _ , .;_.;..,_ _._:. _ ...,. rII'JV cordando COm,fl,S, exigencias � do d-e segurança nO 40:536, grande guérra nos campOs
i .,

egipcias .de evacuÍlção' e uni-' RIO, 8 (V.A.) - lnfar- da coinarca de ·São Paulo, de batalha d� Itália.,

Cr'la4iAD',O, Emba'·x'a-do'r' iicação". As exi'gencias' do mam de São Paulo que as em que ,é requerente a Mu- �..- ,,_.._._ _.._.....,. �._ JIfJ
�I U

.

Egito são para. qu� as tro- au10r�daqes ,encarregadalS nicipalidade de Sànto An- O· d •.._ .. ..:..

JUD40 áo ·Va4.·c·'ano pas britani�as deixem o va- do exame do pão que,oêasio- dré, sendo requerida '�a As-
'

',110' a Cluaac ....

., I
,

I le' do Nilo' e pàra que o Su- 'nou a into'lticação coletiva sembléia Legislativa do Es-

dão, seja unificad� ao Egi .. �a população d:e Campinas, tado de São Paulo:, Acorda:Ql
RIO; 8 (V.A.) Poucó te alguns dias 'e, d�pois, não to.'

'

,

'.

acabam de ch�g�t a conclu- em sessão plenárif' do Tri.,.
tlepois de haver assumido o se falou mais n�sso. O sr. A embaixada britanica e são de que ó arsenico" não bunal de Justiça por maio
roverilo da' Re'pública, em Cristiano Machado ficou o Ministério do. Exteriox;, e-' estavá na farinha mas que ria' de votos, adotado como

j�eiro do ano passado, o esquecidQ.;. Agora o nome gipcio,. entretanto, negam entrou na massà pão, quan- p�i-te integrante o relatá
pf. Getulio V;argas; a im- 'do' antigo politicÇ> mineiro que tenham conhecimento do este estava. en{ pre- tie de folhas, nã� tom:ar co�
prensa noticiou que o sr. volta' ao cartaz, adiantando-' ,de qualquer ultjmatum. Es- paraçã�. Desta maneira, l!h�cimento do pedido, pagas
Cristiaito Machado, que se em fontes dignas de cre- ta manha, o embaixador bri- cessaram, os tràbalhd�' das às custa' _pela impetrante.
competira c�m o sr. G�tulio dito haver sido ele convida- tanico, co�ferenciou duran- autoridades sanitarias,"para Entende a impetrante sér

Vargas nas urnas, em Ou- do para embaixador do Bra- te uma hora com o primei- r;assar o caso à pólicia, que itegal, 'n�la e de ne�hum 'e
iubro de 1950, seria nomea- sil no Vaticano, na vaga de- ro ministro Hilaly e dec1a- instaUl'ará o competente feit'o' a Resolução C. E. nO
.0 embaixader d� �rasi.l em !,cprrente d� aposentadoria. rou aos reporters que con- processo para apurar o res-; 122, da A.s$embléia Legisla-

.. Portuga,I. A notICIa Clrcu- do, �mbalxador Castelo tinuavam se processando âs po�save.l por tão grave 0-1 tiva,' �ue determi;nou, 'em - É acôrdo?
lou cQm msistencia, duran- Branco Clark. ..

trocas de pontos, de vista; correnCla.' ; cumprImento ao dISPOSto na - Não! 'É-futebol.

DIRETOR �,
.
R.ubens de lf

Anuela Ramos"�
,

GERENTE �
Domin,os F. �:
de Aquinp �'

., wv-�-_....-_......
- .......w.-�-•.•-_._-JII,

-
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"
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IDr. Roldão Consoní
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias' de Senhora

, ,

.

- Cirurgia dos Tumores -
, Da Fa�uldade, de Medicina da Universidade de Slo

Paulo.. .

-

Ex-As.sistente de Cirurgia dos Professores Alipio
Correia Neto e Sylla Matos.

Cil'1,lrgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestinQ,
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero.
ovários e trompas. Varícoeele, hídrocele, varizes e hérnia

COilSultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt,'2l
.

(sobrado) - Telefone: 1.598.
-

Resídêncía: - Avenida Trom�wsky, 7 - Telefoae:
M764.

�- _.�f
.

2 F�óriánópoUs. Quarta-feira, "de 4bril de1'52 O ESTADO t--------�--�----------------�--�� ------------�--------���----------
.

=�. IrLADYSLAVA WOLOVSKA IIIJsst
.
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Resideneia: Rua
Schmidt nO 103.
Poa. 11. ao!!.
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.... lu II·una e••Ia�...
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- Al.qt.,-

DR. LINS NEVES
Comunica aos seus clien

tes que se encontra em via
gem de estudos ao Rio de
Janeiro, devendo . reiniciar
sua clinica dia 11 de abl'il
próximo vindouro.

DR., M. S. CAVAL
CANTI

Oll.lea uel••l'I'IUD.... .. 11'1-

UP,a.
alUI 8aIda�.1la JIari.Il., '1••
T.lefon. (II-.) 'rll.

9ctacilio' de Araujo
CmURGIAO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto --- Sala 1-
Tratamento cirúrgico e cura da Píorrêa Alveolar. .

Tratamento cirurgico e' cura de Abcessos, Granulo-
I mas, Quistos radículares, etc.' ,

! ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN-
--_ TADURAS, para ao pessôas que vivem de ordenado.

DR. M AR I O Laboratório Protético sob a direção de Técnico COIl-

WENDHAUSEN tratado especialmente no Uruguai; formado sob a oríen-
.

tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé-
rk&', .\

Dentaduras se� o Céo da Boca (Abobada Platina).
Pontes Moveis e Fixas

Todos os demais Trabalhos Protêtlcos pela Técnica
mais recente.

-

o ESTADO

Dr. José Bahia S. Bittelciurt
MÉDICO

-;t1·W��'
.

Doença ti. Crlaacu .

eoaaüIf6no: 'Rui '"Traja
ao I/a. Edif. Slo Jorle -'
10. aadar. Salaa 14 • 11.

Reaidbeia: Rua BrI.a
d.tro Silva p.... I/a - ao
..dar. (chieara do

1:1»a-1·aba). . .

Ate.d. dià.riamea'" ia.
14 hJ. em tUaate.

DReALFREDO
CREREM

.......

�
.......Ofle'" •
na CuHUa.1n Bafn.
.·1...
Tel. 1021 - Os. P..•

tal, lU.
Diretor.:' 'RUBIUIB Ao.
ARAHOS,
Gerente: Domiar_ IP.
de Aquino.

Itepr.eataai••
Representações A. S.

Lara, Ltda.
Rua Seaador Daa",
40 __ ,,0 adar
TeJ.: 0-6924 - Rio i.

l....iro
Reprejor Ltda.

�ua Felipe d. OU.,..Jr.
nO 21 - f;0 andar'

Tel.: 32-9873 - SIo
Paulo

ASSINATURAS
Na -Cap1tà1/

Ano •••..• Cr' 170,00
Seméstre • Cr' 90,00
-, No ,Iaterfar.
Ano .••. � Cr$ 200,00
Semestre . Cr$ 110,00
hóaciol media.'1I loa
trito. '

\

Oe orfai.ai., m••mo
-,

.io publicado.. alo ••
rio devolvido•.
A direçlo alo.. r..-

poasabiliJJa pelo. .oa

eeito. emit!dOl aOI al'

tf,o. a••ia.do•.

Clínica Geral - PEDIATRIA ,.
i .

.�.
;'í

,

a••w..

:8z-4Iretorj" KO.pltaJ Coloaia

".�"'.L
. ,

DMnoaa ••no.........se.
ljlJOtuda JIenaL

-,

a.. Ttrad.nw. ..- •.

Con..It..
·

.1.. 11 ia IS Itor••.

von: •..7111.

a... a.. IlaDtoa ..,...... '. ••
- 1I.v.lto.·

CU.\oa mUI_ •• ".1_. •
"

wrt&DC.'·
Con.lllt6r1o . - Ih.• J'" Piato;

II - T.l.•. 'fi'.

�D.ulta.1 ,I•• , �. e Itorá.. .

ao.lel'nefal a.. ..te..... "t

.1..... 41. T... IUI.
\

Dr. Anlônioj\Mooiz de rtragã'o
Cirurgia Treumatologia

Ortopedia
Consultório, João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diáriamente.

Menos aos Sábados.
Res.: Boca.yuva 135.
Fone M. 714.

Rua 13 de Maio, .16 - Itajaí .

-

- I'

PlJERTCULTURA - PEDIATRIA - CLINICA
GERAL

'Consultório e Residência _: Rua Bulcão Viana n, 'l
(Largo 13 de �aio) - Florianópolis.

Horário: 8 às 12 horas - Diáriamente .

Dr.

Dr. T.beódocio ,Mig,oel Atberino
ADVOGADO

.

�

Rua TrajFlno rio-12-;-10 and., sala nO 1 -:- EdifÍcio São
Jorge (Escr. Dr. Waldir Busch). / \

Telefone - 1340.

Dr. Dalmo' Bastos Silva·
.

..

ADVOGADO
RUA HERCILIO LUZ 36 ITAJAf
Edifício D. Dora, - sala, 4' ,'Santa Catarina

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Rue SantoJ Dumont, 12-·Ap. 4

Dr. ,José Medeiros Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150..: ltajal·· Santa Catarina

DR. JOSÉ ROSARIO
ARAUJO'

Clínical Médic3:' - Doenças
de creanças

(Tratamento de Bronqui
tes em àdultos e crean'ças)

....� •• ClfJdea Iafaatl.I----------------------- Consultório: Vitor Mei-

............d......d......__ reles, IS - 10 Andar .

llltai •• Cari.... DR. ANGELO·F. FONSECA Horário: dás 10Y2 às

.OLDUqA O»lC....
- D. Cm,&Jf- 1lY2 e das 2% às 3% horas.

VAI .' :ADULTO' CmURGIAO D E N TIS T A I
. Residência.: Avenida Rio

. !.J�d\' ;Branco, 152 - Fon.e 1640 .

Vende�se'
Um lote por cinco mil cru

zeiros. Várias 'casas desde'
sete mil cruzeiros, em rua

servida por Onibus,' aguá e

, luz, e vários lotes no Estrei
to desde seis mil cruzeiros•

_.

'Tratar a av: Mauro Ra
mos, 4, sobrado, com o sr•

Pedro.

Lotesà vendá

1

'.01'.' Ctarno
G� Gatletti
- ADVOGADO
Rua Vitor Meirelles,

60. - Fone 1.468. - Flo
rianópolis.

. �t
Leia "O ESTADO"

Divulgue, "O E8'IAlJO"

(Jo••1I1Mn., ••a li..... ....... Rua Jerônimo Coelho, n. 18 (Sobra(lo). ,

.. ' - ao•••Ua... 1" ú 11 , Ven'de f!!I!!.
� ••• 11 a. 17 kor... . ATENDE A TODOS OS' CASOS CONCERNENTES À !

- i:I C

......Hla8 a•• "reeà•• 0111-1 ARTE D�NTÁRIA. Casa de secos e molhados .

....... ...:.. I'_'i - ,a Tratar à .rua Lauro Li-
.

Horãrio: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 hora8..
,

nhares: nO 120. - Trindade.
,

. -

Na praia da Saudade, em
Coqueiros, ao la.<1'o do gru
po escolar "Prasid'ente· Roo
sevelt", com· 45 metrós de
frente e área. de 400 m2. '

Todos os lotes ,servidos
de água ,encanada e luz.·,:, "
rnformaçóes no local com' ...

,

o sr. Gilberto Gheur .. ,

QS miRORES ARTIGOS!· OS MENORES PREÇOS! AS "MAIQRES, FACllIDADES!
), .

I '

� BAnIOS ELECTROLAS
ENCERADEIRAS

AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS' '_. AGULlMS '

VALVULAS ALTOFALANTES
.

GELADEIRAS - LIQUlDIFICAD��ES BATEDEIRAS

SISTENCIAS - '- CONDENSADORES
•

RA D 1,0

,-V::

O mais completo eStoque de peças!para radio
Rua '7 de Setembro, 21 e 21 A Florianópow.
I

{, ''\:� ., ..
'"'

\,
.

, ,
,
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7Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Abril de 1952

1Jntem O,' ,AOS ÁSSINANTES
.

d
DA CAPI,TAL A Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa

P 'SS �.,
'.

. O A Gerência de O EST'ADO avisa, aos assí_
RITZ Catarina, �onvida os seus professores e alunos pará art.

II 1 sistirem à, M;issa de trígéaímo dia que, pela alma d� sa""

nantes desta Capital, que 'suspenderá" a partir do
.

Ás 5 eB horas doso professor -, "
., '

'

8 DE· ABRIL dia 15 do corrente mês de abril, as assinaturas ODEON
'

DR. GERSINO GERSON GOMES
.

- em 1640, saiu de Lis- em débito,
..
'--

-" '- .. � , Ás 8,30 horas que mandará rezar, no próximo dia dezesseis (16) �
'boa. a Esquadra que condu-.I Uma das mais gloriosas abrii corrente, às sete (7) horas, nã- Catedral Metropo-
:'ziu a Bahia o Primeiro Vi- 1 ., - ...

;'--
--'_

.

, paginas do oeste bravio. litana.
'

.

ce Rei nomeado para o nos- 'In títut d A lad fi-a' RESGATE DE HONRA' Será celebrante da Missa o Rev. 'Padre Alvíno Be't..!
:so-Brasil, Marques de 1�{on- S 1 O e posan �

o
_

e
I 'I'echnlcolor

,
toldo Braun, S. J.. I

-talvão, que aqui chegou em

p
-

d" I'�� t
-, - ' com:, \':Ü de Junho do mesmo ano; ensoes' OS DUUS rtar.es Gordon MacRAE - Juli���.

"

__

- em 1812, os caudilhos LONNDON - Rory CA-

p�5.1�:���� �����i�e;ro��:!� ,CONCURSO PARA A CARREIRA DE OFICIAL" LH°:O�reo:r��a�OLT .',.' :
"

'

cO e,
'no Passo de Alcorta (Rio

'

ADMINISTRATIVO O Esporte na Tela. Nac. 1$ III.
Comunico aos candidatos inscritos no concurso su- l ANegro-Banda Oriental), pe- I

-

d d d M t 't'
Quando Batalho me espa- ,

/ f
.'

"

pra, que a re açao as notas a prova e a ema ica e Ih D \lo então Coronel Oliveira . 'o. es..

*
. I

Estatística está afixada na Sede da Delegacia. "

.

r

Alvares, da notavel Legião Preços:, __,;.. 'DURAI1TE TODO DIA ',.,:
--de São Paulo';

" Os candidatos que quiserem pedir vista e revisão de Cr$ 5,00 e 3,20 / '" �
_ em 1823, a vanguarda

suas provas poderão fazê-lo dentro de 72 horas a contar Imp. até 10 anos.

I nOS 1I.4,�,�JO,S
:

-do pequeno Exército do Go-
desta data, por telegrama ou 'por intermédio de um re- IMPERIAL'

. vernador das Armas da en-
presentante, na forma das IT 61/50. Ás 8 horas

.�".'JIDJ", 'ti',' �,_:::.,'t'tão Províncta
'

de Piauí F'lcrianópelfs, 8 de abril de 1952. ,
, Continua com sucesso no

,,_

, �
.

Telmo Vieira Ribeiro
(João José da, Cunha F'idié), I Dele,gado

seu 7° lançamento. � ;, »'" � � �
'entrou em Caxias. No dia O HOMEM DE OUTUBRO - "" "

com'. :}?ir �
17 com a chegada desse Che- .

t ' , ..
.fe. iniciaram as fortifica- ,.

" John MILLIS eJoan Gre- �

�

çõesno Morro da Taboca, RADlorGUARUJA wood. .�

_��:eedi���t�oel��\:�:;Znd!�� ����G�' �E P:�:OAC-o� i5:�R�� NO�i�i��o��a�e�ana. .; Agradec1imento Vende-s.'
tes, sob o comando do Te- A Voz do Mundo. Jornal.

�
...

.nente Coronel João da Costa,
Com Cr$ 500,00 em OVOS DE CHOCOLATE, Preços:

. Vende-se .a casa à Avenf.

.Alecr'in ;
, Sorteados ��o Ô V Ô C O E L H O"

Cr$ 6,20-e 3,20
HUGO .MOELLMANN dia Rio Branco nO 1�.

I'
_ em 1927, travou-se o Imp. até 14. anos. ,FranCIsca ,]lfoeIJmann, Tratar com Orlando.

'combate naval de 'Monte-
--:0:-'- ,

ROXY profundamente consternada Cunha na secção de 'Fe'rra.
Grande" Show, com: PITUCA - Onor CAMPOS com o doloroso falecimento d C H k

.Santíago, iniciado na vespé- Ás 8 horas'
.

. 'gens a' asa oepc e.

/
- TIBIO. e outros. Ultl'm'a exibíçãA.

em Blumenau, de seu mes-
ra. As 11,30 horas foi mor-' ,( 7

v

=to o 'Comandante Rafael de
--:0:-- A SOMBRA DA GUILHOTI- quecivel esposo, agradece,

"FESTA DOS COELHÓS" -

NA
de coração, a todos que, à-

'Carvalho. Com o cair da noi Patrocínio da CAIXA,ECON0�MICA FEDER,AL t d
te o Almirante argEmtino.... com: rafvlez, elmh"ensag�ns, coroasde Santa Catarina. R b tC'

e ores, e enviaram 1;)1a-
-conseguiu fazer a retirada' o er ummmgs. 'f 't - =

. , xxx N .'
nI es açoes ue pesar.

para Buenos Aires, depois DOMINGO _ Às 15 horas _ INGRESSO _ Cr$ 5,00
o programa: I

.

,de terem ficado prisioneiros Notícías da Semana. �ac.
'. .

•

· dos brasileiros alguns ofi- - A Voz, dçMundo. Jornal.
.ciais a.rgentinos; Compre' pelo, me- Preços:
- em 1837, os' republicá- nor prero 'da cid.a-

Cr$ 5,00 e 3,20 '

nos do Rio Grande do Sul, � Imp. até 14 anos.

comandados 'pelo General de o seu 'refrigera- IMPERIO
·

Neto, ocuparam Caçapava, 'dor NORGE,' mo-
Ás 8 horas

.redendo-sé o Cororrel João . .
. GOS�O DESTE B-RUTO

Crisostomo da Silva; dêl-.:» 1'9511 com"ga.. '�éom:
"

- em 1870, apezar de
±M rantia real de Paul DOUGLAS

'morto desde l°,de Março do' 5 anos.
'PETERS

· célebre Marechal Francis- '. No pregrarna :

co Solano Lopes, ditador do Cinelandia Jornal. Nac.

'Paraguai, o General Cabal- OSQJ 6ama &,V,ilia ), Preços:
"Iero que ainda se mantinha ' Cr$ 5,00 e 3,20

, em armas foi alcançado nas' , Caixa' postal, t'39 Imp, até 14 anos;

proximidades de Bela-Vis-
ta, no Apa, pelo Major Fran- Telefone� 1607
'ciS'c'ô Marques' Xavier, ren
dendo-se então com 54 ho
mens;
- em 1882, contando cín

coenta e cinco anos de bons
-serviços publicos faleceu o

'Conselheiro Rafaêl Arcan
jo GaIvão, diretor geral da
'-Contabilidade do Tesouro
.Nacional.

André Nilo Tadasco
,e

Carolina' Hovere
particípamaos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa

mento de seu filho
CLEMENTE LUIZ, com
a srta. Erotides Silva.
Fpolís., 5-4-52.

, '

Rua Jeroni,mo
Coelho, t4

FLORIANOPOLIS

IParticipação
Olympio Silva Luiz' Rovere ,

r

e

Nicolina Silva
part.icípam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa

mento de sua filha
.

'EROTIDES, com o sr.

Clemente Luiz Rovere. �

'Saco dos Limões, 5-4-52.

/'

.Aluga-se
,,OU vende-se

, A casa sita à Rua Presi
,dente Coutip.ho, nO 34.

, Ver' e ,tràtar à rua Alva
,ro de Carvalhol nO 27. ,

Erotides e Clemente Luii
,

Noivos

...... i

J

Cine-Diária O O N V rT lD

Vende-se

Farmaeêatíco
Diplomado.

Procura-se (respoaaabílí,
dade).

.

Informações e cartas para
H. C. Brandes.

Vende-se uma máquina de
engenho de cana com todos' ,

, seus pertencentes 3 cilindros'
de 'ferro� lima caideira de

e Jean assucar, um- alambique" ca
pacete de cobre 2 mancais de
ferro, pesando 50 quilos ca

,

da um; quem se interessar
, 'pode procurar na residencia
do sr. Manoel Sevirino de
Oliveira, "na Freguesiá da
Lagoa.

,Parti�ipação·
.

.

Jarbas Burger 'de Castro A-ma de I'aça'e Senhora, participam aos •. ,"

ORUPO mlTOF400parentes e pessoas de suas Vende-se uma arma de . Jj 11
relações, o nascimento de caça Belga Calibre 16, dois

'

Vende-se 'um' novo, .

8Dl
sul). primogenita' JOYCE, anos, Cr$ 3.000,00. cor grenat, preço de oca-.
ocorrido em data de 28-3-52, Tratar com Ten. Guima- sião, por falta de espaço.

' i
na Maternidade "Tereza rães - Av. Hercilio Luz; Ver à rua Araujo Fine.'
-Ramos't- 'em Lajes. 155 - A. redo, 25. -

."".�j <.

I,
I
I' �

I

.Tl'an.portu regulares de c erga. t' J (I . de
� �.::������. J

840 FRANCISOO DO' SUL para InV! 1081'
I ' Il\fõl'ftaao5•• Gomo'-"Ag.n.t••

'1, Blcri.D6p�lil- C.rlol Hoepcke S/A - CI-I1Teletauts 1.212 .( Rnd. telel�
SitO "ranellco do Sul-'C.rlal; HO,epeke SA -ex - Telelooe 6 MOOREMACK

,

. �., ;

,I
-I

•
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IDIStlDIUldo o' Os eordelrlnbos «DIVACRIN» a Bova droga
'D8p- Leeberto que eles são...

.

coófra 8 pesfe-branca
Laal Domingo, em Palmeiras, ,RIO 8 (V.A.) - O dr.; tambem' salíentar que o pre-
U, um grupo de rapazes mata": Aloisi� de P�ula, diretor do i para�o. �o.ntr� a tubercu�o-\ O sr, Presidente da Repú- va o. tempo. numa, rodinha de Serviço. Nacional da Tuber-j se nao ínvalída os meios

blica acabá de distinguir o. piff. culose, recebeu, ontem- um consagrados de tratamento
nosso prezado. conterrâneo O sargento. destacado. na- novo medicamento denomí- até agora postos em prática.
sr. Dep, Leoberto Leal, com quela localidade, viu nisto. nado. "Divacrin", remetido Ele será, se aprovado, mais.

�I' fico:DteCW'8''O' to .'dlo O:I,; .,'
a sua nomeação, juntamente uma infração séria aos ar- pelos Isboratoríos '!Wrin- um dos lagentes curativos ao.

:)

com o sr, Carlos de Lima figos, e não. teve duvidas. .. tops", a :fim de ser esperi- lado. doutros .não constítuín-
Cavalcanti, pararepresentar meteu no. xadr.es os rapa- mentados em nossos hospi- do. .porem uma revolução no

-
:/

�-, !'I,. ..! o. Brasil no. 90' Convênio In- zes, tais' de tuberculose. tratamento do. referido mal.,,� \;'_�':';. -c, térnacional de Indústria A- Acontece, porem, .que um Com o objetivo. de infor- Perguntado sobre o nome

lbDodaD�la dA pa'-IA Ã O '&U. grária, que t�rá 'lugar em deles é filho, do 'vereador mar o povo. sobre o impor- do especif ico, disse o dr.
� ,U' ti U" ti II � Roma; .em o próximo mês de Ataliba Xavier de Ataide, tante medicamento que tan- Aloisio' de Paula que. há

I IA,. ASD8ra. na SamBna Sao,ttl maio. .

que vem sendo alvo das mais tas esperanças está desper- varies, cada laboratori?r. 'U 'J clamorosas injustiças. E tando entre as vitimas de usando o seu e que se trata
No.s dias da Semana San-. das canoas, carroças, com

tanto isto é verdade, quan- tetrivel enfermidade, espe- duma formula de 1912, lar-ta, a .venda do pesc�do., nes- procedencia da Lagoa e de
.do não são diretas, pegam cialmente entre aquelas que gamente divulgada a base

ta Capital, assume propor- Canasvieiras, tambem ab�r- mesmo por tabela, já' que não tiveram'melhora alguma de seus produtos vitaminação digna de registo. '. rotadas, trouxeram peixe visam o mesmo fim, - inti- com os agentes' terapeuticos (Continúa na 3& pág.)Nas bancas do Mercado, para o consumo da popula- midar pela força e pela vío- 'conhecidos e' consagrados.'
nas praias, até às portas de ção. leneía, e quiçá- provocar 'pelo . uso, à reportagem do

'R ,-
-

-

nossas residencias, O. pesca- Com essa fartura, nos
uma reação dos intimidados, vespertino "A Noite" ouviu « ea Izaçao'•.•••.do' tem sido, ontem, _

abun- diaJ de ante-ontem e ontem, criando, ássim, clima pro- o dr: Aloisio de Paula que,dante, prognosticando. que, é de se esperar que tenlia-
picio a acontecimentos mais a prôposíto, informou. o se- Ali, à praça frente ao Mi-

êste ano, não teremos mísê- mOS pescado nos dias da Se-
graves.' guinte : ra-Mar, bem ali fronteiro ao

�ria na Semana Santa. .

mana Santa, para que não
. E. isto é feito de proposi- "Efetivamente,

-

recebi o. La Porta Hotel, naquela'A·
-J

t· t m segun tenhamos bacalhau a 28 e a. bid d d t d trõinda an e-on e ,
-

-to, pois é sa I o que o. sr. específíco que se está expe- qua ra e ,erra .on e ou ro-
do apuramos, nas praias de 30 cruzeiros o quilo ... Jor,ge Arruda, venerando rímentando na cura da tu- ra alguns canteíros davam-
Canasvieiras os lances fo- .

delegado d� policia,. é "um berculose, E' preciso, porém, Ilhe aspecto de um ,j�rdim,ram assás satisfB;_tó1r}os,sen- B J velho apreciador do Jogo do frisar que tal medicamento com grama verde e algumas
do. que, de um so ance, a- Vida I "

BDlOS r. piff-paff', e até hoje, ao que, ainda não licenciado nos flôres - ali mesmo, 'onde a
panharain os pescadores Procedente da cidade de se sabe, não foi importuna- Estados Uriidós donde veio, estátua de Fernando Macha-
eerca de 15.000 maníuvões

Lajes onde é influente
.

e do' pelo dr, Rubens Nazaré- está em sua fase experímen- do. recorda os seus gloriososTal quantidade', que foi ven- prestigioso presidente do di- no Neves, Delegado Regio.-. tal, tanto.aqui como naquele feitos, a Pre:eitura fez sel�-dida, a principio, a 4 cru-
retório do Partido Social nal. . .

.. país. Na America do Norte tar uma casinha de madeí-
zeiros o cento, acabou sendo

Democrático, ancontra-se Como se explica que d-e- as experíencías. já duram ra, pintada a verde e a ver-
fo.rnecida ,gratuitamente, 0-

nesta Capital, desde ontem, pois de tanta celeuma se séis meses. Aqui começamos' melho berrante.'brigan4o o enterramento da
o nosso prezado conterrâ- O ato do Chefe da Nação, entregue a população. de um há menos duma semana. Essa excêntrica novidade,sobra, na própria praia.

.

neo, sr. Vidal Ramos Júnior, teve agradável repercussão distrito. á sanha inconcien- 'Não conhecemos as rea- que reafirma a tradicional
E' êsse um fato digno de

a quem cumprimentamos. nas rodas parlamentares do te de um sargento 'que vive ções desse agente terapeu- frase dé que "Flo.ri�nópolisnota, em uma época em que Pais, tanto mais quanto o constantemente embriaga- tico. Só mais tarde, depois é � "Ilha dos casos raros"há earencía de pescado, fa- ilustre' éatarinense sempre do?
, . das observações feitas' e de despertou a ate_n��o de qu��ee às embarcações que, alto teve as suas atividades, E disto sabem todos. ,Sa-: redigirmos nosso relatorio, tos deram com a surpresa",

'I mar, absorvem toda a colhei-

Cap I'IInoel. da quando Secretário da A�ri- be o proprío delegado que é que poderemos dizer algo ao amanhecer de ante-on-
tà dos pescadores., I - I cultura

de Santa Catarina, ouviu de. um soldado a cate- sobre o assunto. E' preciso -tem. E� de bêca em bôca,
. Ontem, pela manhã, vã-'

Paz CO'sta Irai)" para os assuntôs referentes go.rica afirmativa que não. ....'II•••�.,.,<:_,.,;,:.....� correu a indagação: que é-
rias' embarcações c.hegaram

.

, a

!',
ao i,n�r�mento da. produção mais iria em diligencia :sob D' R .. Ilquilo.? ..•

l ,praia de Silo LUIZ, à Pe-: Po.r ato do sr. General agrarIa. ás ordens de tal irresponsa- r_ ena.o E todos, a uma só per-ira- Grande. Ali; variáda a Diretor. das Armas, foi . .' velo E sabe o comando da!B b' gunta, fic,aram a ver na.-
.quantidade de peixe expo�- tr�nl:l�erido, por inter�sse" Bola I re'trato ' Policia, pois o. referido sar-, ar· osa vios. Ninguem soube res-
ta. à venda - cies�e a sardl- próprIO, do Quadro Ordmá- '

••• gento foi afastado .do desta- Encontra-se nesta. Capi- pondero Não houve quem
nha até a pescadinha.-Além rio (}40 Batalhão de Caça-' Em carta, que recebemos, camento local em virtude de tal, chegado ontem do Rio explicasse a razl1.o· daquela

dores) I?ara o Quadro Suple- assinada por um dos lei�o.res uma denunCia do T,enente de Janeiro, onde é advogado ç:asinha. Surgiram, então.
mentar Geral, sendo nomea- residentes no Saco dos Li- Coronel Ithon Fragoso, que da Confederã'ção ,das Indús- os palpites _.:.... aquela casa,

P I t do para servir na 16a. Cir-. mões distrito deste' muni- depois de prende-lo, o apon- trias, o nosso distinto con- procurou adivinhar alguem. .

ar amen ares cU1,ls,criç�o, �e Re:.rutamen- cípio: revela-nos· um fato tou como bebado e desres-, terrân-eo sr. dr. Renato Bar- é a amostra das residenciall

b' to (Chefe de Secç�o), o Ca-, que mere.::e divulgado, por- peitador. bosa; lente da Faculdade de que formarão a vila _operá-qoe C egam pitão .de Infant�rI� .Manoel quant� denunciador de um Esse sargento anranjou Direito d'e Santa Catarina e ria da Pref�itura da Capi-
Após gozo de férias reg1i- da Paz Costa AraUJO. episódil> não condizente co.m em Palmeiras, uma cadeia, nosso ilustrado colaborador. tal, idealizada pelo sr. Pau-

'lamentares, regressaram on- O distinto mi1�tar, qu� re-
a indole da gente' barriga- onde detem suas vitimas, O ESTADO deseja-lhe fe- lo F()ntes ... Será, esta &

tem, os il�stres parlaménta- side em nossa cIda.de, onde verde.
.

cobrando-Íhes Cr$ 20,00 de liz estada em sua terra na- primeira e única realizaçãe·
res srs. Deput�dos Leci,an goza de geral estima pela Do missivista, as seguin- carceragem... pela sua li- tal. daquêle administradDr..•
Slowinski, de Araranguá, sua elevação mo.ral e pela' tes palavras: "Possivelmen- berdade!... .. -

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

Lenoir Vargas, de Chapecó lhª,neza de espirito., tem si-lte V. S. não igrlora que a E ainda dizem os bajula
� Olivio' �óbrega, de São de;> mu�to cu�pr�mentado pe- Legião Brasileira de Assis- dores do s�. Irineu Bo.rnhau
Francisco do Sul, afim, de la nova comIssao. -

tência mantem, no Saco _dos lsen.
que rema. calma e� Pal-

I 'participarem das ses8ões No 14° B. C. e�ercia as Limões,. um pôsto., fundado meIras ; que nada maIs que-
prépar�tór�as eia Assembléia' arduas funções de Fiscal desde a administração

pas-,
rem a Delegacia Regional

�'Legislativa, que se iniciarão Administrativo, em as quais sada. Na sala de espera, em de Polida, o governo do Es
amanhã, com a eleição' dos se destacou pela firmeza de uma das paredes, form'ando tado e a U_:.D.N. local, senão'
metp.bros da Mesa diretora suas atitudes e pela ho.nes- uma galeria, retratos de que. reine a paz, a ordem,
dos trabalhos. tidade com que sempre en- ilustres catarinenses, de lo progr�!I.s� dentro do no);-
O Estado cumprimenta-Oll,' carava a 'co.mplexidade da

quem a essa terra têm êles so mumCIplO, com o acata-
cordialmente. função. 1 prestado relevantes servi- mento das leis por gregos e

.... " ços. Com a mudançt col.iga- itroi�nos! ... Infelizes! .•.

V"'rg'as nao lera a'os da, veio dirigir a politica, •. Nmguem, de bom senso.,� '. 'I ," . 'naq-uêle 'distrito, um tal Jó- poderá levar mais a serio,

Esta.dos
"

Unl-,do·s ca Ramos, que não querendo esses' abissinio�, aduladores
mais plantar mandi6ca nas do sol que ainda brilha! ...

aceder ao convite, tanto as- terras do. Rio Vermelho, ar":' De tanto Jluxar ,perderam
sim, que estou aqui em Pe- voro�tse em politiqueiro. a noção do ridiculo.!

....
trópolis. Foi o que fiz sem, 'send<>-"lhe dado o cargo de (Do Jornal da Serra de

entretanto, qualquer inten-' fiscal da' Prefeitul"lit,· sem Lages).
ção ou objetivo politico, nomeação. e presidente da --------�,-

mesmQ porque, é preciso fi- Comissão ,�istrital da L. B. "laJarA.· 8 II"••xar bem, tratava-se de uma A.I Determmou êle' que f&s- a ""reunião puramente social., se retirado dessa �aleria t,lm

Pr.sldalt-,'

dos retratos desses ilustres ti ti Vcatarinenses".
E �sse, -tira o do eminen

te conterrâneo, dr. Nerêu
. Ramo.s. PasÍnem, todos, atê
o.nde vai o desrespeito aos

cégos udenistas t Pasmem
até ,onde-chega a 19noran
cia!
Pasmem e, comentem!

,

.J, ,
• 't; .�.

'

Pleríanõpolís, Quarta-feira, 9 de Abril de 1952

RIO, 8 (V.A.) - Aborda
do pelOS' jornalistas, sábado
último po.r ocasião. do chur
rasco oferecido pelo sr. Lou-

'. rival Fontes, no palácio Rio
:Negro, ao sr. Getúlio Var
,ps, "o.bre notiçias vindas
dos EE. UU., s,egundo as

Q.uais, o .. presidente da Re
ln1blica visitaria aquele país
D? fim do ano. O pr��ddente '110.'ararall-s. t.

dIsse,' que. não haVIa nada' ,

., U,
'-a respeito, Os jornalistas OnteDlque eompareceram ao chur-

.

rasco. estranharam a pra- Sólicitaram, ontem. �o 'sr.
sençal do professor Pereira Go.vernador do Estado, exo
Lira, tendo sido. interpreta- neração dos cargos de Se
da como uma atitude ,políti-, cretários do Interior e Jus
ca. Esclareeendo o chefe do tiça, Educação e Saúde e da
gabinet� da Casa Civil, do Segurança Pública, os srs.

governo Dutra, declarou,: - drs. 'João José de Souza Ca
-�ou um homem sociaÍ e me bral e Luiz de Souza, res

'prezo de ser educado. Recebf peétivamEjnte, os quais re

um convite do metI amigo. tornarão,_ amanhã, à Asse�
Lourival Fontes, com quem bléia Legislativa, em cum-

..mantenho excelentes rela� primento. .ao ma;ndato. de
�es, �ara um encontro so,. deputado.s pela U.D.N. e pe
eial. Não tive , �uvidas em lo P�R.P..

Acompanhado do sr. Isaac
Braun, secretário geral do
Senado. Federài, viajará com
destino a Paris, em um dos
Bandeirantes da Panair do
Brasil, o dr. Alexandre Mar
condes Filho, vice-presiden
te do Senado.

O antigo. Ministro do Tra
balho demorar-se-á na Euro
pa até o mês de' julho estu
dando o funcionamento dos
Legislativo.s de vário.s países
do Velho Mundo, principal
mente � França,' Inglaterra
e ,Itália, devendo regressar
ao 'Rio, em outra aeronave

da Panair no dia 11 de ju
lho próximo vindouro...

CllRlieacôa
Do dr. Zani Gonzaga re

ce,bemos, o.ntem, "comunica
ção. de havei assumido.·o e

xercício. do cargo de dele
gado regio.nal de policia da
capital.

.

Gratos .

.,'

•

v C"., '!i' , I.
'

..
)-

A EvohlÇão., jornal que cb:cula vez por outra",'
não. mantem permuta com os demais órgãos, da im-
'prensa catarinense. Não, que não o queira. Sim, que
aos outros y.ão interessa. � preciso, que, saindo em
di·as ignoradofi, as' respostas que merece nem semprtt
são imediatàs.'

,

O folheto udeno-trabalhista circulou ontem, &O
que deduzo da generosidade de um' extranho, que
me ofereceu um número da edição, para que eu lesM
os araquans! Li-os! E não'há respostal Do que afir
mei, eles fogerp, despistam, contornam! Sabem que
m_inhas acusações procedem cem por cento! O jeite,
para e�es, é passar de l,arg0j-. � encher liagniça! *
desguiar! Dai porque o jornaleco repetiu o a1"8-

quam:
Pá-pá-pá-pá-pá-pá •.• pá variá!
Pá-pá-pá-p*-pá-pá .•. pá variá!

'\', , ...����-.
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